


رئيس التحرير

مدير التحرير

هيئة التحرير

املراجع اللغوّي

تصميم الغالف

اإلخراج الفّنـّي

مجّلٌة فصلّيٌة محّكمٌة تعنى بالدراسات والبحوث العقدّية 
تصدر عن مؤّسسة الدليل التابعة للعتبة الحسينّية المقّدسة

العدد الحادي عشر، السنة الثالثة، شتاء 2021

Al-Daleel Peer-reviewed Scientific Journal Specialized in Doctrinal and Theological Studies

Issn print:   2617 - 6912 
Issn online: 2709 - 0337 

األستاذ املساعد الدكتور عيل شيخ

صفاء حسني

األستاذ الدكتور جون مورو، كندا، جامعة تورونتو

األستاذ الدكتور حسن العبيدي، العراق، الجامعة املستنرصية

األستاذة الدكتورة سيدة بنت رساج، ماليزيا، جامعة املااليا

األستاذ الدكتور زيد السالمي، أسرتاليا، جامعة أسرتاليا القوميّة

األستاذة الدكتورة ابتسام املدين، العراق، جامعة الكوفة

األستاذ املساعد الدكتور نور الدين بولحية، الجزائر، جامعة باتنة

األستاذ املساعد الدكتور محمدعيل محيطي أردكان، إيران، مؤّسسة اإلمام الخميني

األستاذ املساعد الدكتور عقيل األسدي، العراق، جامعة البرصة 

املدرس الدكتور عادل محمد الرشيف، الجزائر، جامعة املصطفى العاملية

املدرس الدكتور منصف الحامدي، تونس، جامعة الزيتونة

املدرس الدكتور سعد الغري، العراق، جامعة املصطفى العاملية

عيل گيم

محمدحسن آزادگان

فاضل السوداين

املوقع اإللكرتويّن

الربيد اإللكرتويّن

موبايل

aldaleel-mag.com

info@aldaleel-mag.com

+9647719094922

11

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
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السياسات العاّمة للمجّلة

تتبنــى املجلـّـة نــرش املوضوعــات ذات العالقــة بالبحــوث الفكريـّـة . 1

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

النــرش املعلــن عنهــا يف املجلّــة.

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

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

الخطــاب الطائفــّي أو اإلثنــّي، بــل وكّل مــا فيــه إســاءٌة لشــخصيٍّة 

أو مؤّسســٍة أو جامعــٍة.  

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

وال تعــّر ـ بالــرورة ـ عــن رأي املجلـّـة. 

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

ذوي االختصــاص؛ لبيــان مــدى موافقتهــا لــرشوط النــرش املعمــول 

بهــا يف املجلّــة، وصالحيتهــا للنــرش، ويتــم إشــعار الكاتــب بقبــول 

البحــث مــن عدمــه أو تعديلــه وفًقــا لتقاريــر املحّكمــني.

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

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

ــرش. ــة لعــدم الن ــداء األســباب الداعي بإب

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

لــه مبكانــة الباحــث أو رصانــة البحــث.



سياسات القبول والنشر

أن تكون النتاجات موافقًة ملوضوع املجلّة وأهدافها وسياساتها. . 1

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

عــن )10000 كلمــة(. 

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

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

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

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

ــاٍم مــن تســلّمها. أيّ

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

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

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

ــة. ــه رّد املجلّ ــى يصل حتّ

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

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

ــاٍم. ــاوز 5 أيّ ــّدٍة ال تتج م

مــن الــرورّي إرســال الســرية الذاتيّــة بشــكٍل مختــرٍص للباحــث . 9

مرفقــًة مــع بحثــه.



دليل المؤّلفين

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

ملؤّسسة الدليل للدراسات والبحوث العقديّة مبا ييل:

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

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

بيــان الطــرق واملناهــج العلميّــة الّتــي ســلكها الباحــث يف حــّل ٰهــذه املشــكلة 

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

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

ــة. ــة واإلنجليزيّ ــني العربيّ تتجــاوز 200 كلمــٍة باللغت

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

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

ــا إىل البحــث. ــن خالله م

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

البحــث مــن دون ذكــر أّي عنــواٍن. 

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

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

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

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

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

6 ـ محتــوى البحــث: وتتضّمــن تجميــع املعلومــات مــن الكتــب واملراجــع 

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

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

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

ولجمــع بينهــا ومناقشــتها، وإقامــة األدلّــة والراهــني والرتجيــح فيــام بينهــا، 

ــايّئ. ــرأي النه ــداء ال وإب



مالحظــٌة: ميكــن إضافــة هامــٍش اســتثنايئٍّ عنــد الــرورة مــن خــالل 

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

ــة الهامــش.  وكتاب

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

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

ــذي يــراه الباحــث صحيًحــا، مــن خــالل التفســري واملناقشــة وذكــر  الّ

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

8 ـ ذكــر املصــادر واملراجــع: ويكــون ترتيــب صفحــة قامئــة املصــادر 

واملراجــع حســب أســامء املؤلّفــني ترتيبًــا أبجديًّا، ويكــون توثيــق 

ــيل:   ــام ي ــا ك ــات وترتيبه املعلوم

أ ـ توثيق الكتب

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

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

ب ـ توثيق الدوريّات )املجاّلت(

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

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

7 ـ تأريخ نرش العدد.

جـ  ـ توثيق الرسائل العلمّية

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

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

د ـ مواقع الشبكة العنكبوتّية

يجــب أن تكــون ٰهــذه املواقع معتــرًة، مثــل مواقع الــدول والجامعات 

واملراكــز العلميّــة املعتــرة، مــع ذكــر الرابط بشــكٍل كامٍل.
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الخالصة

ــوث  ــن ابلح ــه م ــة تكّون ــي وكيفي ــان ادلي ــة اإليم ــن حقيق ــث ع ــّد ابلح يع
ــود  ــث يف العق ــذا ابلح ــي ه ــد حظ ــدم، وق ــن الق ــن م ــام املفّكري ــت اهتم ــي لفت ال
األخــرة باهتمــاٍم خــاصٍّ مــن قِبــل الفالســفة الِعلمويــن. وبعــض هــؤالء الفالســفة 
ــن  ــه م ــك خصائص ــاّدي وكذل ــن م ــوى اكئ ــس س ــان لي ــوا أّن اإلنس ــن افرتض اذلي
ــن  ــي. وحن ــان ادلي ــة لإليم ــرات الطبيعي ــويع، ســعوا وراء اتلفس ــان وال ــل اإليم قبي
ــة(  ــة )األحيائي ــرات ابليولوجي ــمن: اتلفس ــن قس ــرات ضم ــك اتلفس ــّن تل ــا نب هن
ــا،  ــا ونقده ــّدى تلحليله ــّم نتص ــية، ث ــة انلفس ــرات االجتماعي ــة، واتلفس العصبي
وقــد قمنــا بالكشــف عــن عــدم انطباقهــا مــع املعايــر العلميــة. ويف اخلتــام قّدمنــا 
تفســًرا ذا منــًى ديــي حلقيقــة اإليمــان وكيفيــة تكّونــه. ويف هــذا اتلفســر ينقســم 
ــا أو غــر واقــي - إىل إيمــان صحيــح  اإليمــان - بلحــاظ كــون متعلّقــه أمــًرا واقعيًّ
وغــر صحيــح. وتــّم اتلأكيــد ىلع أّن أّي نــوع مــن اتلفســر للحقيقــة وكيفيــة تكــّون 

ــيم. ــذا اتلقس ــات إىل ه ــا دون االتلف ــًرا ناقًص ــون تفس ــان يك اإليم
اللكمات املفتاحية: اإليمان، ادلين، العلم، العلموية، إهليات األعصاب.

)1( عيل رضا كرماين ، إيران، أستاذ مساعد يف قسم العرفان، مؤسسة اإلمام الخميني للتعليم واألبحاث.

Email: kermania59@yahoo.com
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اإليمان بين العلم والدين



Faith between Science and Religion

Ali Reza Kermani)1(

Abstract

The research on the truth of religious faith and how it is formed is one 

of the topics that have drawn the attention of thinkers for a long time. 

In recent decades, this topic has received a special interest by scientism 

philosophers. Some of these philosophers, who presumed that man 

was nothing but a materialist being –along with his characteristics, 

such as faith and awareness– have tried to find natural explanations of 

religious faith. In this paper, I will explain this from two dimensions: 

a neurobiological explanation and a socio-psychological explanation. 

I will then analyse and criticise these explanations. I have argued 

that they are not compatible with scientific standards. Finally, I give 

a religious-oriented explanation of the reality of faith and how it is 

formed. In this explanation, faith is classified into true faith and false 

faith, whether or not the thing believed in is real. It is emphasised on 

that any kind of explanation of truth and how faith is formed would 

be incomplete when this classification is not taken into consideration.

Keywords: faith, religion, science, scientism, neurotheology.

)1( Assistant Professor, Department of Gnosticism, Imam Khomeini Foundation 
for Education and Research, Iran.               Email: kermania59@yahoo.com.
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المقّدمة

إّن ابلحــث عــن حقيقــة اإليمــان، ودور العلــم، واإلرادة والعمــل يف 

حتقيــق أو تقويــة اإليمــان، ومراتــب اإليمــان، وعالقــة اإليمــان باتلعّقل، 

وطريقــة تقويــم اإليمــان، وســببية تكــّون اإليمــان وكيفّيتــه يه مــن مجلة 

ابلحــوث الــي اغبًلــا مــا ُطرحــت يف انلصــوص ابلاحثــة يف اإلهليــات فيمــا 

ــاذ مواقــف جتاههــا. ويف هــذا 
ّ

يرتبــط باإليمــان، ودفعــت املفّكريــن إىل ات

ــه  ــي وكيفيت ــان ادلي ــّون اإليم ــببية تك ــول س ــث ح ــي ابلح ــال حظ املج

باهتمــام املختّصــن يف جمــاالت خمتلفــة مــن قبــل علــم انلفــس، وعلــم 

االجتمــاع، وعلــم األعصــاب، باإلضافــة إىل اإلهليــن وفالســفة ادليــن. 

ــق  ــباب حتّق ــة أس ــعون إىل دراس ــم يس ــون أنّه ــؤالء املختّص ــد اّدىع ه وق

ــتفادة  ــي، وباالس ــج اتلجري ــاًدا ىلع املنه ــه اعتم ــة تكّون ــان وكيفي اإليم

ــة  ــق أّن اإليمــان ظاهــرة ماّدي ــرى هــذا الفري ــة. وي مــن األصــول العلمي

ــوى  ــه س ــه وتكّون ــٍر يف حتّقق ــن مؤثّ ــاك م ــس هن ــر، ولي ــائر الظواه كس

العلــل املاّديــة، ومــن هنــا يكــي العلــم اتلجريــي يف دراســته وتفســره. 

ــا  ــا وفًق ــة ونقده ــة العلموي ــذه الرؤي ــة ه ــال إىل دراس ــذا املق ــى ه يس

للمنهــج الوصــي اتلحليــي، وتقويــم دور اتلفســرات العلمويــة يف كيفيــة 

ــر  ــل أك ــم حتلي ــة، وتقدي ــاين ادليني ــن املب ــا م ــان انطالقً ــق اإليم حتّق

شــمويلة ينــال قبــول العلــم وادليــن مًعــا.
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المفاهيم

تعريــف اإليمــان: هنــاك آراء خمتلفــة فيمــا يرتبــط بتعريــف اإليمــان 
وبيــان حقيقتــه. فذهــب ابلعــض إىل أّن اإليمــان هــو اتلصديــق املنطــي 
ــر  ــق آخ ــق، ورأى فري ــن احلقائ ــٍة م ــهودية حلقيق ــة الش ــٍة أو املعرف بقضّي
أّن اإليمــان هــو اتلصديــق القلــي أو االعتقــاد حبقيقــٍة أو قضّيــٍة 
 معرفيــٍة، وذهــب فريــق ثالــث إىل أنَّ العمــل دخيــل يف حقيقــة اإليمــان، 
 وأنَّ القبــول القلــي اذلي ال يســتتبع لوازًمــا عمليــة ال يُعــدُّ إيمانًــا 
]الطباطبــايئ، امليــزان فــی تفســري القــرآن، ج 15، ص 6؛ ج1، ص 55؛ ج 5، ص 319؛ ج 11، 543؛ شــريوانی، 

ِخــذ نــوع من اإلرادة يف اإليمان ىلع أســاس 
ُ
مباحثــی در کالم جديــد، ص 419[. وقــد أ

ــا،  ــًرا اختياريًّ ــان أم ــون اإليم ــه يك ــات، وعلي ــذه اتلعريف ــن ه ــر م كث
ومــن مقولــة الفعــل اإلرادي لإلنســان. ومتعلـّـق هــذا الفعــل اإلرادي أمر 
ــرة معرفــة اإلنســان، وال معــى لإليمــان باملجهــول املطلــق.  يقــع يف دائ
وبعبــارة أخــرى إّن اإليمــان ال بــّد أن يتعلـّـق بأمــٍر، ومــن الطبيــي أنـّـه ال 
معــى للقبــول القلــي أو االعتقــاد دون معرفــة ذلــك األمــر. واملــراد مــن 
ــة  ــهودية املطابق ــة أو الش ــة العقلي ــرورة املعرف ــس بال ــة لي ــذه املعرف ه
للواقــع، بــل تشــمل املعرفــة اخليايلــة أيًضــا. واملعرفــة اخليايلــة يه معرفــٌة 
ــاًل  ــع، فمث ــارش بالواق ــاط املب ــل أو االرتب ــًة للتعّق ــًة نتيج ــت حاصل ليس
تكــون هــذه املعرفــة نتيجــًة تلقليــد اآلخريــن تقليــًدا حمًضــا أعــى فاقًدا 
للعقالنيــة. واملعرفــة العقليــة تكــون نتيجــًة لرتتيــب مقّدمــاٍت تنتــي إىل 
قضايــا عقليــة بدهيــة، واملعرفــة الشــهودية أيًضــا تكــون نتيجــًة ملواجهــة 
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قلــب اإلنســان مبــارشًة مــع احلقائــق. وبهــذا ابليــان فــإّن اإليمــان بمعنــاه 
ــي  ــات ال ــا املتعلّق ــمل أيًض ــي يش ــق القل ــة إىل اتلصدي ــاّم باإلضاف الع
ــول اإلرادي  ــل القب ــن قبي ــهودية، م ــة والش ــة العقلي ــا املعرف ــق به تتعلّ
ــات الــي ال وجــود ملوضوعهــا وجــوًدا نفــس أمــريٍّ آخــر ســوى  للمتعلّق
ــون  ــان اذلي يك ــن اإليم ــوع م ــذا انل ــن ه ــّر ع ــال. ويع ــم واخلي يف الوه
ــا بمصطلــح آخــر وهــو الكفــر. واإليمــان  ــا وخيايلًّ ــه أمــًرا موهوًم متعلّق
ــع إيمــان بالطاغــوت  ــايل هــو يف الواق ــق املوهــوم واخلي ــل هــذا املتعلّ بمث
ــر.  ــو كف ــك ه ــة؛ وذلل ــن احلقيق ــاد ع ــن االبتع ــوع م ــو ن ــل، وه وابلاط

ــاد، ص 141[ ــاد العب ــرازي، مرص ]ال

وبنــاًء ىلع هــذا ينقســم اإليمــان إىل قســمن، صحيــح، وغــر 
صحيــح. واإليمــان الصحيــح هــو االعتقــاد املبــي ىلع معرفــة صحيحــة 
ــر  ــح أو غ ــر الصحي ــان غ ــليمة، واإليم ــرة الس ــن الفط ــئ ع وانلاش
احلقيــي هــو االعتقــاد املبــي ىلع املعــارف اخليايلــة الــي ال تنطبــق ىلع 

ــليمة. ــرة الس الفط

ادليــن: هنــاك آراء خمتلفــة مطروحــة يف بيــان معــى ادليــن وتعريفــه، 
بــل هنــاك خــالف يف إماكنيــة تعريفــه وعدمهــا. ويف جمموعــة مــن 
ــن  ــاس ع ــل إىل انل ــة تص ــالة إهلي ــه رس ــن بوصف ــظ ادلي ــات لوح اتلعريف
ــن  ــظ ادلي ــات لوح ــن اتلعريف ــرى م ــة أخ ــاء. ويف جمموع ــق األنبي طري
بوصفــه واقًعــا فرديًّــا أو اجتماعيًّــا يف حيــاة اإلنســان، ويعــّر عنــه باتلديّن 
ــا  ــت اهتماًم ــي نال ــات ال ــن اتلعريف ــة م ــذه املجموع ــل ه ــا. ويف ذي أيًض
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أكــر يف نطــاق ادلراســات ادلينيــة توجــد جمموعــة مــن اتلعاريــف أيًضــا. 
]خامتــی، پديدارشناســی ديــن، ص 208[

ويطلــق ابلعــض مصطلــح ادليــن ىلع جمموعــة مــن االعتقــادات الــي 
تــرز األعمــال طبًقــا هلــا. ويأخــذ بعضهــم يف تعريــف ادليــن االعتقــادات 
املتضّمنــة للقبــول القلــي حلقيقــة متعايلــة، وبعضهــم يــرى أيًضــا أّن هذا 
ــن  ــرِّف ادلي ــم اإلهل، ويع ــخيصٍّ باس ــوٍد ش ــر بموج ــايل ينح ــع املتع الواق
بأنّــه االعتقــاد بــاإلهل الشــخيص واللــوازم العمليــة هلــذا االعتقــاد))(. ويف 
مجيــع تعريفــات املجموعــة اثلانيــة تــّم تفســر ادليــن بنــوٍع مــن اإليمــان 
واالعتقــاد، ومــن هنــا بمالحظــة املعــى املتقــّدم لإليمــان يكــون ادليــن 
ــت  ــوٍر تعلّق ــان( بأم ــادات )اإليم ــن االعتق ــة م ــى جمموع ــذا املع يف ه
ــه  ــه بوصف ــار إيل ــاّم الُمش ــى الع ــة املع ــا. وبمالحظ ــوًع م ــة ن ــا املعرف به
ــذه  ــإّن ه ــات، ف ــن اتلعريف ــة م ــة اثلاني ــن يف املجموع ــًى لدلي أّول مع
االعتقــادات ال تقتــر ىلع القبــول القلــي بأمــوٍر إثباتيــٍة فحســب، بــل 
ــول  ــذا القب ــاس ه ــل ىلع أس ــلبية والعم ــور س ــول بأم ــل القب ــن جع يمك
ضمــن تصنيــف ادليــن أيًضــا. وكمــا أّن اإليمــان بوجــود حقيقــٍة مــا وراء 
ــا،  ــون دينً ــن أن يك ــاد يمك ــذا االعتق ــاس ه ــلوك ىلع أس ــة والس طبيعي
فكذلــك وبنفــس املســتوى يعــّد دينًــا االعتقــاُد بعــدم وجــود مثــل هــذه 

احلقيقــة والســلوك ىلع أســاس ذلــك.

)1( لالطاّلع عى بعض تعاريف الدين راجع: جوادی آملی، دين شناســی، ص 25 - 34؛ گلپايگانی، 
تعريف دين از نگاه دين  شناسان اسالمی، ص 14 - 35؛ جعفری، فلسفه دين، ص 17 - 113؛ 

يوسفيان، کالم جديد، ص 7.
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العلــم: للعلــم اصطالحــات عديــدة، لكــن أحــد االصطالحــات 
املتداولــة يف العــر اجلديــد هــو اســتعماهل يف خصــوص العلــوم الطبيعيــة 
والفزييائيــة. وىلع أســاس هــذا االصطــالح خيتــّص العلــم بفروع مــن اتلعلّم 
الــي تتطــّرق لظواهــر العالــم املــاّدي وقوانينــه. والعلــم بهذا املعى: »كشــف 
الواقــع باملنهــج اتلجريــي احلــّي. واملقصــود مــن الواقــع يف هــذا االصطالح 
ــة ال يمكــن  ــة فقــط؛ ألّن الظواهــر غــر اتلجريبي هــو الظواهــر اتلجريبي
كشــفها باتلجربــة احلّســية. إذن موضــوع هــذا العلــم هــو الظواهــر احلّســية 
ــات املحمــول  ــة فقــط. ويف هــذا االصطــالح ... جيــب أن يكــون إثب واملاّدي
للموضــوع عــن طريــق اتلجربة احلّســية املبــارشة ممكنًــا، وأن تتوّفــر إماكنية 

ــا« ]مصبــاح يــزدی، رابطــه علــم و ديــن، ص 60[. ــن أيًض عرضــه ىلع اآلخري

لكــن يف بعــض املــوارد حينمــا جيــري احلديــث عن ادلراســة واتلفســر 
ــاّدي  ــم امل ــول العال ــق ح ــة واتلحقي ــو ادلراس ــراد ه ــس امل ــي، فلي العل
والطبيــي بمنهــج املشــاهدة واتلجربــة، بــل الرؤيــة الفلســفية الــي تــرى 
ــو  ــاين، وه ــث اإلنس ــج ابلح ــى مناه ــة أس ــوم الطبيعي ــج العل أّن مناه
 .)Empiricism( ــة ــة )Scientism( أو اتلجريبي ــه بالعلموي ــّر عن ــا يُع م
ــة  ــوم اتلجريبي ــة العل ــزوم حموري ــاد بل ــى االعتق ــة يه بمع إّن العلموي
ــفة تقتــر ىلع  ــذه الفلس ــا. وه ــاة لكّه ــؤون احلي ــي يف ش ــج اتلجري واملنه
املناهــج اتلجريبيــة يف تفســر األبعــاد الفزييائيــة واالجتماعيــة واثلقافيــة 

ــی، ص 27 - 48[ ــم گراي ــان، عل ــواها. ]نبوي ــل س ــية، وال تقب وانلفس

ــي - أي يف  ــاه األص ــه يف مبن ــبب أنّ ــاه بس
ّ

ــن االجت ــوع م ــذا انل وه
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حــره العلــم بالعلــم انلاشــئ عــن املنهــج اتلجريــي - ليــس مبنيًّــا ىلع 
ــا  ــا عّرن ــا، ومــن هن ــا علميًّ اًه

ّ
ــع اجت ــن يعــّد بالطب املنهــج اتلجريــي؛ ل

ــة. ــفة العلموي ــه بفلس عن

تبيين المسألة

ــواٌء  ــه(، س ــان )ذات ــس اإلنس ــط بنف ــي ومرتب ــر باط ــان أم إّن اإليم
ــه مــن مقولــة املعرفــة، أو اتلصديــق القلــي، أو حــّى اتلجربــة  قلنــا إنّ
ادلينيــة أو الشــهود العرفــاين. وكذلــك العلمويــون - وهــم اذليــن خيزتلــون 
ــن  ــة م ــان حال ــرون أّن اإليم ــة - ي ــور املاّدي ــا يف األم ــس ووظائفه انلف
ــا يف خصــوص حتّقــق  حــاالت ذهــن اإلنســان، ويقّدمــون تفســًرا علمويًّ
ــاره. وُيذكــر اإليمــان يف هــذا اتلفســر بوصفــه جمــّرد  ــان آث اإليمــان وبي
ظاهــرة ذهنيــة، ويمكــن اخزتاهلــا إىل جمــّرد عمليــة بيولوجيــة أو ظاهــرة 
اجتماعيــة نفســية. وعليــه فإنـّـه يف جمــال اإليمــان يمكــن مالحظــة نوعن 
مــن االخزتايلــة ينتهيــان بنحــٍو مــا إىل عــدم اعتبــار مّدعيــات اإليمــان:

1ـ االخــزتال العلــي لإليمــان ولّك أنواع االعتقــاد أو اتلجربــة املعنوية 
ــاغ، أو إىل  ــايئ )Electrochemical activity( لدلم ــاٍط إلكرتوكيمي إىل نش

أيـّـة ظاهــرة فزييائيــة أو بيولوجيــة أخــرى.

ــة  ــرة اجتماعي ــان إىل ظاه ــي لإليم ــايع انلف ــزتال االجتم 2ـ االخ
ــذه  ــق ه ــدى تطاب ــو يف م ــا ه ــروح هن ــؤال املط ــة. والس ــية أو ثقافي نفس
اتلفســرات مــع املعايــر اتلجريبيــة املقبولــة عنــد العلمويــن أنفســهم؟ 
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ــاق  ــؤّدي إىل إحل ــون ي ــا العلموي ــي قّدمه ــرات ال ــول باتلفس ــل القب وه
ــا؟ وهــل ىلع  ــا، أو بكــون متعلقــه معرفيًّ الــرر بكــون اإليمــان حقيقيًّ
ــرة  ــّرد ظاه ــان جم ــيكون اإليم ــة، س ــرات العلموي ــة اتلفس ــرض صّح ف
ذهنيــة مرتبطــة بادلمــاغ؟ وهــل دراســة احلــاالت الفزييائيــة للمؤمنــن هلا 
عالقــة بصّحــة املعــارف ادلينيــة الــي يّدعونهــا، وكــون إيمانهــم حقيقيًّا؟ 
ــه  ــًة إســالمية - يمكن ــة - وخاّص ــاٍن وأســس ديني ــاء ىلع مب وهــل االبتن

ــان؟ ــا لإليم ــًرا خمتلًف ــّدم تفس يق

التفسير العلموي لإليمان

ــان  ــط باإليم ــا يرتب ــزتال فيم ــن لالخ ــن املذكوري ــة انلوع بمالحظ
واالعتقــاد ادليــي، فــإّن اتلفســرات العلمويــة يمكــن بيانهــا يف قســمن، 
ــاطات  ــي بالنش ــاد ادلي ــة أو االعتق ــل اتلجرب ــّم حتلي ــم األّول يت يف القس
ــّد  ــة، وتع ــة ابليولوجي ــل العصبي ــاغ وردود الفع ــة لدلم اإللكرتوكيميائي
ــق  ــًة تلحّق ــاغ( علّ ــم )ادلم ــة للجس ــة وابليولوجي ــروف الكيميائي الظ
اإليمــان. يف القســم اثلــاين تُطــرح تفســرات تتابــع الظــروف االجتماعيــة 
أو انلفســية حلــدوث االعتقــاد أو اتلجربــة ادلينيــة. ويف هــذه اتلفســرات 
ــن أو  ــببًا للتديّ ــك س ــية كذل ــروف انلفس ــة أو الظ ــزيات اخلاّص ــّد امل تع
ــاب املثــال جنــد أّن علمــاء انلفــس الطبيعيــن  اإليمــان ادليــي. ومــن ب
يقّدمــون تفســراٍت تطّوريــًة أو جنســيًة لالعتقــادات أو اتلجــارب 
ادلينيــة، كمــا أّن بعــض علمــاء االجتمــاع الطبيعيــن حــروا عوامــل 
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حتّقــق اتلجــارب واالعتقــادات ادلينيــة بالقــوى االجتماعيــة، رغــم أنّهــم 
ــزوع  ــببية ال ــن س ــام تبي ــة يف مق ــروف االجتماعي ــاق الظ ــاوزوا نط جت
حنــو مثــل هــذه اتلجــارب. ويمكــن تتّبــع ســابقة كال هذيــن اتلحليلــن 
يتحــّدث مســتهزئًا  اذلي   )Voltaire( فوتلــر  الطبيعيــن يف لكمــات 
ــة،  ــوق طبيعي ــاهدات ف ــارب يه مش ــذه اتلج ــة: »ه ــارب ادليني باتلج
ــخاص  ــة، أي األش ــة اخلاص ــم العناي ــن ناتله ــل اهلل لذلي ــن قِب ــت م ُمِنح
ذوي األدمغــة انلاقصــة، والشــخصية اهلســترية، وســوء اهلضــم، وقبــل 

ــذب«. ــرأة ىلع الك ــّن اجل ــون ف ــن يمتلك لّك اذلي

]Jones, Philosophy of mysticism: raids on the ineffable, p 139[

 وكذلــك يف كالم برترانــد راســل )Bertrand Russell(: »مــن انلاحيــة 
العلميــة ال يمكــن اتلفرقــة بــن اذلي يــأكل قليــاًل ويــرى اجلّنــة، واذلي 
ــر  ــمية غ ــروف جس ــّران بظ ــا يم ــا، فكالهم ــرى تنّينً ــًرا وي ــرب كث ي

عديــة؛ وذللــك تكــون هلــم إدرااكت غــر عديــة«.

]Russell, Mysticism, In his Religion and Science, ed. Michael Ruse, p 188[

ويف حتليــل القســم األّول، وخاّصــًة يف جمــال اتلجــارب العرفانيــة الــي 
ــة  ــن مخس ــزي ب ــن اتلمي ــي، يمك ــان ادلي ــة لإليم ــواة املركزي ــل انل تمّث

ــات للبحــث العلــي: نطاق

انلطــاق األّول يبحــث يف جمــال العقاقــر الــي تلــق جتــارب عرفانيــًة 
لنســبٍة مــن املســتهلكن. ومــن هنــا جنــد بعــض ابلاحثــن اعتمــدوا ىلع 
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 )nitrous oxide( أمــور مــن قبيــل جتربــة استنشــاق أوكســيد انليرتوجــن
الــي قــام بهــا ويلــام جيمــز. 

]James, The Varieties of Religious Experience: A Study of Human Nature, p 298[

ــاكلن  ــار املس ــي )Aldous Huxley( لعق ــة ادلوس هكس ــذا جترب وك
ــيبن  ــك )Walter Pahnke( للسيلوس ــرت بان ــة وال )Mescaline(، وجترب

)Psilocybin(، وعمــل روبــرت ماســرتز )Robert Masters( وجــن 

 .LSD لعقــار )Jean Houston( هيوســن

]Smith, Cleansing the Doors of Perception: The Religious Significance of Entheogenic 

Plants and Chemicals, p 15 – 32[

ــع  ــرار مجي ــر تلك ــذه العقاق ــن ه ــتفادة م ــة االس ــدوا بإماكني واعتق
العنــارص الظاهراتيــة للتجــارب العرفانيــة دون أن يوجــد بينهــا اختــالٌف 

ــة. ــة اتلجريبي مــن انلاحي

ــارب أو  ــج اتلج ــا تُنت ــّدىع أنّه ــل ي ــتمل ىلع عوام ــاين يش ــاق اثل انلط
sense-( "ــل "خــّزان العــزل ــم أجهــزة قبي ــة، كتصمي االعتقــادات ادليني
deprivation tank( جلــون يلــي )John Lilly( يف عقــد اخلمســينيات 

ــتخدمها  ــي اس ــوذة اإلهل" )God helmet( ال ــايض، و"خ ــرن امل ــن الق م
مايــكل برســينجر يف جتاربــه )Michael Persinger(، القــادرة ىلع إجيــاد 
االعتقــادات أو اتلجــارب ادلينيــة يف بعــض املشــاركن يف تلــك اتلجارب، 
ــذه  ــا أّن ه ــة مفاده ــن إىل نتيج ــارب العلموي ــذه اتلج ــت ه ــد أوصل وق
ــود  ــق دون وج ــة تتحّق ــع طبيعي  وقائ

ّ
ــا يه إال ــارب م ــادات واتلج االعتق

ــا. ــة وراءه ــة متعايل حقيق
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انلطــاق اثلالــث: دراســة أخمــاخ األشــخاص املتــّررة نتيجــة تلعــّرض 
ــانداران  ــد راماش ــة، وتأكي ــاالت كآب ــية وح ــات نفس ــا لصدم أصحابه
ــب الفــّص  ــي تصي ــة ال ــة اخلفيف ــات العصبي ) Ramachandran( ىلع انلوب

ــًدا هلــذا القســم. ونالحــظ  ــا جّي الصــديغ األيــر للمــرىض، يعــّد نموذًج
عرًضــا تقليديًّــا هلــذا انلــوع مــن نوبــة الــرع هــذه يف إحــدى شــخصّيات 
.)Fyodor Dostoyevsky( لفيودور دوستويفســي )The Idiot( "قّصــة "األبله

وقــد توّصــل مايــكل برســينجر أيًضــا إىل أّن املــرىض اذليــن تعّرضــوا 
ــه  ــرى أنّ ــا "إحســاس باحلضــور". وي تللــف دمــايغ يكــون دليهــم أحيانً
إذا اكن اتللــف بانلصــف األيــر يكــون احلضــور اغبًلــا بصــورة صــوٍت 
ويكــون إجيابيًّــا، وإذا اكن اتللــف يف انلصــف األيمــن فــإّن احلضــور اغبًلا 

مــا يكــون بصــورة خــوٍف، ويتجــّى بصــورة روٍح رشّيــرٍة أو شــيطاٍن. 

]Horgan, John, Dispatches from the Border between Science and Spirituality, p 95[

ــّص  ــة الف ــارة بِني ــاس إث ــة ىلع أس ــارب ادليني ــاد اتلج ــر أبع إّن تفس
ــرى أّن  ــينجر ي ــال أّن برس ــاب املث ــن ب ــائًعا، وم ــزال ش ــا ي ــديغ م الص

ــان«. ــاغ اإلنس ــة دلم ــًة بيولوجي  نتيج
ّ

ــا يه إال ــة اإلهل م »جترب

]Persinger, Neuropsychological Bases of God Beliefs, p 17[

ــم  ــال عل ــرة يف جم ــارب األخ ــم ىلع اتلج ــو قائ ــع: وه ــاق الراب انلط
ــة،  ــلوكيات ادليني ــالل الس ــاغ خ ــم وادلم ــر اجلس ــن تصوي ــاب م األعص
ــة هلــذا  ــة والســلوك العرفــاين، وهــو مــا شــّل انلقطــة املحوري أو املراقب
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 cognitive( ــريّف ــاب املع ــم األعص ــم عل ــل اس ــد اذلي مح ــرع اجلدي الف
ــارب  ــرون أّن اتلج ــاب ي ــاء األعص ــن علم ــًرا م neuroscience(. إّن كث

العرفانيــة "ظواهــر أحيائيــة عصبيــة واقعية" اســتثنائية تســتحّق ادلراســة.

]Newberg, Why God Won’t Go Away: Brain Science and the Biology of Belief, p 7[

ــات  ــًدا يف اإلهلي ــرًع جدي ــاء ف ــؤالء العلم ــات ه ــت دراس ــد أّسس وق
باســم »إهليــات األعصــاب« )neurotheology(. وبنــاًء ىلع هــذه اإلهليــات 
توجــد ارتباطــات بــن االعتقــادات واملناســك ادلينيــة، وبــن ردود فعــل 
األعصــاب، ويمكــن بمعونــة علــم األعصــاب دراســة هــذه االرتباطــات 
ــي يف  ــّور العل ــوء اتلط ــه يف ض ــات أنّ ــذه اإلهلي ــّديع ه ــة. وت الفزييولوجي
جمــال علــم األعصــاب وعلــم انلفــس، يمكــن حتديــد الظواهــر ادلينيــة 
ــة  ــة والكيميائي ــات الفزييائي ــطة العملي ــا بواس ــة إجياده ــة وكيفي واملعنوي
احلاصلــة يف ادلمــاغ. إّن االرتبــاط املتقابــل حلــاالت الــويع مــع حــاالت 
ادلمــاغ أو ســائر احلــاالت اجلســمية، يــؤّدي إىل إثــارة آيلــة اجلســم حــن 

اتلجــارب ادلينيــة؛ وذللــك تتحّقــق اتلجربــة.

انلطــاق اخلامــس: يســى فيــه العلمــاء لإلجابــة عــن هــذا الســؤال: 
ــٍة  ــول ىلع جترب ــي وراء احلص ــل الس ــة، أو ىلع األق ــارب ادليني ــل اتلج ه
ــدىع  ــاص يُ ــن خ ــود ج ــد بوج ــا ال نعتق ــي. وربم ــاس جي ــٍة هل أس ديني
"جــن اإلهل" )God gene(، لكــّن اتلجــارب ادلينيــة أو امليــل حنــو 
ــول  ــث ح ــن ابلح ــك يمك ــة. وكذل ــذور جيني ــة هل ج ــداف املعنوي األه
ــارب يف  ــذه اتلج ــل هل ــور املتواص ــدّل ىلع احلض ــة ت ــول تطّوري ــود أص وج
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اتلاريــخ اإلنســاين. وىلع أســاس هــذه األصــول اتلطّوريــة إذا أمكــن إثبــات 
ــّور  ــد تط ــن ق ــذا اجل ــإّن ه ــة، ف ــارب ادليني ــن اإلهل: يف اتلج ــر "ج تأث
ــل  ــة تمّث ــه. وعليــه فمــن هــذه الزاوي بســبب األفضليــة اجلينيــة ألصحاب
العمليــة اذلهنيــة للتجــارب ادلينيــة قابليــًة يف اجلهــاز العصــي دلماغنــا 

ــنن. ــالل آالف الس ــي خ ــّور اجلي ــر اتلط ــه ع ــّم برجمت ت

ــن اآلن أو  ــاء قادري ــون أّن العلم ــن يّدع ــو أّن العلموي ــل ه واحلاص
ســيكونون قادريــن يف املســتقبل ىلع تكــرار أنــواع االعتقــادات أو 
ــة.  ــة واملعروف ــة املتداول ــق اآليلــات الطبيعي ــة عــن طري اتلجــارب ادليني
ــوى  ــا س ــة ليس ــة ادليني ــاد أو اتلجرب ــؤالء أّن االعتق ــرى ه ــا ي ــن هن وم
ــه حــّى ىلع فــرض وجــود  ــة. ومعــى هــذا الــكالم هــو أنّ ظاهــرٍة طبيعي
 ظاهــرة 

ّ
حقيقــة متعايلــة، فــإّن اتلجربــة أو االعتقــاد ادليــي مــا هــو إال

طبيعيــة، واتلجــارب ادلينيــة يه جمــّرد أمــور ذهنيــة ال واقعيــة هلــا ســوى 
يف ادلمــاغ؛ وعليــه فــإّن مفــاد املعرفــة املــّدعة يف هــذه اتلجــارب - أي 
ــا.  ــه أساًس ــار في ــة - ال اعتب ــة متعايل ــة حقيق ــود وماهي ــاد بوج االعتق
ــات  ــن ادلراس ــة م ــذه الفئ ــأّن ه ــدون ب ــن يعتق ــيٌّ أّن العلموي وطبي
ــب  ــاس يف اجلان ــاعد انل ــات تس ــذه ادلراس ــا. فه ــدة أيًض ــد عدي ــا فوائ هل
ــر  ك ــة وادلعء واذلِّ ــة للمراقب ــرات اإلجيابي ــّرف ىلع اتلأث ــردي يف اتلع الف
يف جمــال الصّحــة اجلســدية وانلفســية. ويف اجلانــب االجتمــايع تــؤّدي إىل 
ــًة  ــًة ذهني ــون بني ــاس يمتلك ــب؛ ألّن انل ــان واملذاه ــن األدي ــارب ب اتلق
واحــدًة، وبغــض انلظــر عــن مــا حيملونــه مــن وصــف للحقيقــة انلهائيــة 
ــم  ــار أعماهل ــل إّن آث ــدٍة، ب ــٍة واح ــّرون بتجرب ــم يم ــة، فإنّه أو املطلق
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ــإّن  ــه ف ــة. وعلي ــة الفزييولوجي ــن انلاحي ــدة م ــة واح ــم ادليني واعتقاداته
االختــالف بــن األديــان ينحــر يف اجلانــب اتلاريــي واثلقــايف. وكذلــك 
ــاط  ــة النش ــّرف ىلع كيفي ــن اتلع ــه يمك ؛ فإنّ ــيايسٍّ ــاٍظ س ــر بلح األم
 ادلمــايغ للمتديّنــن املتطّرفــن، ومــن خــالل اتلعــّرف ىلع اخللــل 
ــليم.  ــاين س ــع إنس ــول إىل جمتم ــاعدة يف الوص ــن املس ــم يمك  يف أدمغته

]سنايی، تحليل فلسفی ديدگاه نيوبرگ در الهيات اعصاب، ص 25 - 42[

ويف انلــوع اثلــاين مــن اتلحليــل تعــّد اتلجــارب واالعتقــادات ادلينيــة 
ــة  ــة واجتماعي ــادر طبيعي ــن مص ــئة ع ــّورات" ناش ــور أو تص ــّرد "ص جم
ونفســية، وال ربــط هلــا حبقيقــة خارجــة عــن نطــاق الظواهــر الطبيعيــة.

]فيام يرتبط باالختزالية االجتامعية النفسية راجع:

Jones, Analysis and the Fullness of Reality: An Introduction to Reductionism & 

Emergence, p 160, 171, 174[

ــاه انلفــي، إىل أّن 
ّ

وتذهــب بعــض هــذه اتلحليــالت املبنيــة ىلع االجت
اإليمــان ادليــي وخاّصــًة اإليمــان بــاإلهل ناشــئ عــن اخلــوف مــن احلوادث 
ــه حنــو ادليــن لــي يتخلّص 

ّ
ــاه يــرى أّن اإلنســان اجت

ّ
الطبيعيــة. وهــذا االجت

مــن االضطــراب واخلــوف مــن الطبيعــة. ومــن بــاب املثــال يــرى برترانــد 
ــاألخ  ــّبه اإلهل ب ــان، ويش ــوف اإلنس ــن خ ــئة ع ــان ناش ــل أّن األدي راس
األكــر اذلي ســيقف مــع اإلنســان يف مجيــع املصاعــب واملصائــب، وهــو 
يعتقــد بــأّن العلــم يمكنــه إنقــاذ اإلنســان مــن هــذا اخلــوف اذلي أضــّل 
 مــن اتلحديق 

ً
 عديــدًة، وأن جيعلــه يرّكــز نظــره ىلع األرض، بــدال

ً
أجيــاال

]Russell, Why am I not a Christian?, p 16[ .يف الســماء
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 )Auguste Comte( وقــد ذهــب بعضهــم مــن قبيــل أوغســت كونــت
ــرى  ــي، وي ــاد ادلي ــًرا يف االعتق ــاًل مؤثّ ــّد عم ــان يع ــل اإلنس إىل أّن جه
ــول إىل  ــتطاع الوص ــة، واس ــم الطبيع ــان بعال ــم اإلنس ــا زاد عل ــه لكّم أنّ
ــه  ــن حيات ــر م ــوف ينح ــاإلهل س ــاد ب ــإّن االعتق ــة، ف ــرات طبيعي تفس
]فروغــی، ســري حکمــت در اروپــا، ص 448[. لكــّن بعــض اتلحليــالت العلموية ســعت 

ــا لســائر انلظريــات الطبيعيــة - وراء تقديــم  - دون أّن توّجــه نقــًدا جديًّ
أســاس تطــّوري تلريــر اإليمــان. وعلمــاء انلفــس اتلطوريــّن يطرحــون 
ــة،  ــة والطبيعي ــوم االجتماعي ــّور يف العل ــة اتلط ــا ىلع نظري ــا قائًم اًه

ّ
اجت

وهكــذا يتطّرقــون دلراســة صفــات نفســية مــن قبيــل اذلاكــرة واإلدراك 
ــاد  ــال االعتق ــًة يف جم ــرع وخاّص ــذا الف ــي. إّن ه ــاد ادلي ــة واالعتق واللغ
ادليــي يســى وراء إثبــات أّن هــذه االعتقــادات نشــأت نتيجــة للتأقلــم 
واتلطــّور، وهكــذا تعــّد مــن نتائــج "االصطفــاء الطبيــي"))(. لكــن بمــا 
أّن االصطفــاء الطبيــي ال يطيــق إتــالف الوقــت والطاقــة، فمــن الطبيــي 
ــاه يأخــذون عمليــة االصطفــاء الطبيــي يف 

ّ
أن جنــد أصحــاب هــذا االجت

ــون جــّل جهودهــم  ــا، ويوّج ــًرا مفروًض املجــال االجتمــايع وانلفــي أم
ا  ــتمرًّ ــي مس ــلوك ادلي ــاد والس ــزال االعتق ــا ي ــاذا م ــه مل ــر أنّ ــو تفس حن
ــة باهظــة لإلنســان، ســواٌء ىلع مســتوى األمــوال أو  ــه ذو تكلف رغــم أنّ

)natural selection )1. عمليــة تحصــل يف أجيــال متتابعة وتكون ســببًا النتشــار مجموعة من 
الصفات الوراثية التي تزيد من احتامل الحياة والنجاح يف تكاثر الكائن الحّي ضمن مجموعٍة. 
وبعبــارة أخرى االصطفاء الطبيعي هو عملية يكون لألفراد األكرث تأقلاًم مع الظروف املحيطية 
حــظٌّ أكر من غريهم يف البقاء والتكاثــر، وميكنهم نقل جيناتهم إىل الجيل الالحق. ويف املقابل 

ينقرض األفراد غري املتأقلمني مع املحيط، وال ميكنهم نقل جيناتهم إىل األجيال الالحقة.
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األرواح، وال ينبــي - وفًقــا للقاعــدة - أن يتكــّون مــن األســاس وال أن 
]Dawkins, The God Delusion, p 163[ ــل؟ ــتمّر ويتواص يس

وقــد ُطرحــت عــّدة تفســرات مــن أجــل اإلجابــة عــن هــذا الســؤال. 
ــرة  ــاء اجلمــي، ويه فكــرة مث ــا إىل االصطف ــرات تقودن ــض اتلفس و"بع
ــواع أو  ــن األن ــن ب ــار م ــي خيت ــاء الطبي ــّديع أّن االصطف ــاش ت للنق
ــار  ــم اآلث ــو )Colin Renfrew( عل ــن رينفري ــوعت. ويف رأي كول املجم
ــاء  ــن االصطف ــم م ــة قس ــتمّرت بمعون ــيحية اس ــدج أّن املس ــن اكمري م
الطبيــي؛ ألّن املســيحية تقــّوي فكــرة الوفــاء داخــل املجموعــة، واحلــّب 
ــّل  ــرق األق ــار ىلع الف ــن ىلع االنتص ــاعد املؤمن ــي، وتس ــوي ادلاخ األخ
ــا. واألمريكــي دي ويلســون )David Sloan Wilson( هــو مصــدر  تدّينً
آخــر نلظريــة االصطفــاء اجلمــي قــد توّصــل إىل نظريــة مشــابهة بنحــٍو 
، وقــد بــّن هــذه انلظريــة بشــل مفّصــل يف كتــاب اكتدرائيــة  مســتقلٍّ

]Dawkins ,The God Delusion, p 169[  .")Darwin’s Cathedral( داروين

ــا  إنَّ قســًما آخــر مــن اتلفســرات يــرى االيمــان ادليــي نتاًجــا جانبيًّ
ألمــر آخــر. ويف ضــوء هــذا اتلفســر ال يســتحّق اإليمــان ادليــي يف حــّد 
ــك الــيء هــو اذلي  ــاج جانــي لــيء، وذل ــا هــو نت ــه ابلقــاء، وإنّم ذات
يســتحّق ابلقــاء. ويف هــذه الرؤيــة رّبمــا يكــون الســلوك القائــم ىلع اإليمان 
ــي  ــلوك نف ــوب لس ــر مطل ــي غ ــاج جان ــراف، أو نت ــّرد احن ــي جم ادلي

ــا. ــرتةٍ م ــًدا يف ف ــًدا يف ظــروف أخــرى، أو اكن مفي ــق يكــون مفي عمي
]Dennett, Breaking the spell: religion as a natural phenomenon, p 97[
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 Dawkins( ــز ــارد دوك ــرح ريتش ــات يط ــذه الفرضي ــب ه وإىل جان

Richard( فرضيتــه اخلاّصــة يف هــذا املضمــار قائــاًل: »مــخ الطفــل دليــه 

قاعــدة أّويلــة، تلــق هل مــزية يف االصطفــاء الطبيــي ويه »صــّدق لك مــا 

ــع  ــن أن تق ــدة يمك ــذه القاع ــّن ه ــك«. لك ــع وادلي ــارُك، واتّب ــوهل ِكب يق

ــرى  ــارة أخ ــي. وبعب ــاد ادلي ــا يف االعتق ــق احنرافه ــد حتّق ــإ، وق يف اخلط

ــا يقــوهل  ــّخ الطفــل بنحــو يصــّدق لّك م ــع م ــاء الطبيــي صن إّن االصطف

ــا آخــر هلــذه اثلقــة والطاعــة  وادليــه وكبــار القبيلــة، لكــّن هنــاك جانبً

وهــو الســذاجة العميــاء. وانلتــاج اجلانــي اذلي ال يمكــن تفاديــه لرعــة 

اتلصديــق، هــو اإلصابــة بالعــدوى الفروســية اذلهنيــة. وانلتيجــة 

املبــارشة لرعــة اتلصديــق هــو أّن الطفــل ال يمكنــه اتلميــزي مطلًقــا بــن 

ــيّئة  ــر الس ــات واألوام ــذ اتلعليم ــل ينّف ــيّئة، ب ــدة والس ــات اجلّي اتلعليم

ــم  ــذه اتلعايل ــن ه ــل ضم ــة تدخ ــم ادليني ــاش، واتلعايل ــا دون نق أيًض

ــز احتمــاالٍت أخــرى مــن أجــل تفســر هــذا  ــّم يطــرح دوك الســيّئة. ث

ــر  ــق غ ــاالت يه عدة العش ــذه االحتم ــن ه ــا أّن م ــراف، مبيّنً االحن

العقالنيــة لكــن انلافعــة. وهــو يــرى أّن الوقــوع يف عشــق شــخص واحــد 

فقــط مــن اجلنــس اآلخــر أمــر مفيــد للتاكثــر وتربيــة األبنــاء، وتــؤّدي 

ــز  ــذراء، أو اخل ــم الع ــوه أو مري ــق يَه ــوع يف عش ــادة إىل الوق ــذه الع ه

ــاء املســيحين عــن عشــق  ــارات العرف املقــّدس، أو اهلل. ويستشــهد بعب

]Dawkins, The God Delusion, p 173 - 190[.»اهلل أو املســيح
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نقد اإليمان العلموي

اهــات 
ّ

يمكــن دراســة هــذه اتلفســرات العلمويــة ونقدهــا وفًقــا الجت
ــايس  ــل أس ــا بش ــنتعّرض نلقده ــأيت س ــا ي ــا فيم ــة. لكّنن ــج خمتلف ومناه
ــاه العلــي املطابــق للمعايــر العلمويــة، ثــّم نشــر يف القســم 

ّ
وفًقــا لالجت

ــاه ادليــي 
ّ

الالحــق بنحــو خمتــر إىل بعــض االنتقــادات القائمــة ىلع االجت
وذلــك ضمــن تعّرضنــا للتفســر القائــم ىلع ادليــن.

نقد الرؤية األحيائية

تعّرضــت اتلفســرات األحيائيــة النتقــادات مــن قِبــل بعــض ابلاحثن 
والعلمــاء اتلجريبيــن، وفيمــا يــي نشــر إىل بعضهــا:

عم  وبنحــو  األحيائيــة،  اتلفســرات  إىل  موّجــه  إشــاكل  أهــّم 
ــارة أدّق  ــة هــو أّن أســاس هــذه اتلفســرات، وبعب اتلفســرات الطبيعاني
ــاه الطبيــي. ويف 

ّ
 الــزتام ميتافزييــي باالجت

ّ
تصّنــع اتلفســرات، مــا هــو إال

هــذه اتلفســرات تــّم القبــول بعــدم وجــود حقيقــة متعايلــة كجــزٍء مــن 
ــروض. ــر مف ــة كأم ــارب ادليني ــة للتج ــلة الِعلّي السلس

]Jones, Philosophy of mysticism: raids on the ineffable, p 151[

ويف الواقــع أّن ميتافزييقيــة الطبيعانيــن يه الــي تمــي عليهــم تقديــم 
ــن  ــادل ب ــاط متب ــود ارتب ــّرد وج ــإّن جم ــه ف ــر. وعلي ــذا اتلفس ــل ه مث
اتلجربــة العرفانيــة واألحــداث العصبية، ال يثبــت أّن األحــداث العصبية 
يه علّــة هــذه اتلجــارب أو بالعكــس؛ فــإّن االرتبــاط املتبــاَدل ال يُثبــت 
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شــيئًا، وامليتافزييقيــا وحدهــا يه الــي تدفــع الطبيعانيــن إىل القــول بــأّن 
ــة هــذه اتلجــارب. اتلغيــرات ابليولوجيــة يه علّ

واإلشــاكل املهــّم اآلخــر اذلي يُغفــل عنــه عدًة هــو أّن اتلجارب احلّســية 
أيًضــا هلــا تفســرات بيولوجيــة، والطبيعانيــون أنفســهم رفضــوا إماكنيــة 
ــبب  ــة بس ــية وهمي ــارب احلّس ــرى أّن اتلج ــد ي ــة. وال أح ــا للمعرف إفادته
وجــود أســاس عصــي هلــا. واتلصويــر ادلمــايغ اذلي يقــوم بــه العلمــاء ال 
ربــط هل باعتبــار مشــاهداته أو صــدق نظرّياتــه وكذبهــا. وحبســب تعبــر 
ــة ســواء اكنــت متعايلــة أم  ويلــام جيمــز: »ال يشء مــن احلــاالت اذلهني
هابطــة، ســليمة أو مريضــة، يتبــع بعــض الظــروف والعمليــات العضوية. 
ــع احلــاالت العضويــة بنفــس مســتوى تبعيــة  إّن انلظريــات العلميــة تتّب
ــوف  ــو أدق، فس ــق بنح ــذه احلقائ ــا ه ــة، وإذا عرفن ــاالت ادليني االنفع
ــس  ــّدد بنف ــد املتش ــاكم امللح ــّن أح ــد" يع ــب أّن "الكب ــال ري ــرف ب نع
ــّك  ــودي )Methodist( امللــزتم اذلي ال ينف ــة أحــاكم امليث مســتوى حتمي

ــا بروحــه ونفســه«. مهتمًّ

]James, The Varieties of Religious Experience: A Study of Human Nature. New York, p 29[

وصــدق وكــذب اّدعٍء مــا ال يرتبــط أساًســا بمثــل هــذه اتلفســرات، 
ويــدور حــول حمــور مالحظــاٍت أخــرى. وفيمــا يرتبــط باتلجــارب 
ــؤال  ــاك س ــة، هن ــرات الصناعي ــائر املث ــر أو س ــن العقاق ــة م احلاصل
ــة  ــارب ادليني ــس اتلج ــارب يه نف ــذه اتلج ــل ه ــو ه ــه وه ــرح نفس يط
ــايئ  ــل كيمي ــر رد فع ــن أن يث ــة يمك ــايع تلجرب ــاج الصن ــا؟ إّن اإلنت حقًّ
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ــك  ــة. وكذل ــة ابلاطني ــق اتلجرب ــه ال حُيّق ــة، لكّن ــك اتلجرب ــط بتل مرتب
اســتعمال أحــد العقاقــر ال يمكنــه ضمــان وقــوع جتربــة خاّصــة، وربمــا 
يقــول قائــل إّن العقــار إنّمــا حيّقــق اتلجربــة ادلينيــة لألشــخاص اذليــن 
يســعون وراءهــا، أو اذليــن يمتلكــون األرضيــة املناســبة تلحّققهــا. 
ــية  ــر نفس ــة أو العقاق ــرات الكهربائي ــتطاعت املث ــر إذا اس ــر آخ وبتعب
املفعــول أن حتّقــق اتلجربــة العرفانيــة اخلاّصــة بنســبة %100، فــي هــذه 
احلالــة يســتطيع الطبيعانيــون أن يطمئّنــوا بنــوع مــن االخــزتال الطبيــي، 
لكــّن مثــل هــذا األمــر لــم يتحّقــق، وحلــّد اآلن لــم تســتطع ال العقاقــر 
وال أّي يشء آخــر حتقيــق جتربــة مــوىص بهــا. ومــن هنــا وكمــا ينّبــه ىلع 
 ذلــك علــم انلفــس رالــف هــوود )Ralph Hood( فمــن الســذاجة 
ــر. ــك العقاق ــاّص تلل ــر اخل ــن اتلأث ــئًا ع ــي ناش ــويع ادلي ــّور ال أن نتص

]Hood ,The Facilitation of Religious Experience, p 345[

ــو أّن  ــوهل ه ــن ق ــا يمك ــى م ــود أّن أق ــّن ه ــر يب ــع آخ ويف موض
ــل  ــا عم ــي، ال أنّه ــويع ادلي ــة لل ــد األرضي ــة تمّه ــاالت ادلماغي احل
ــع  ــار يمن ــتعمال العق ــى أّن اس ــويع ]Ibid, p 548[؛ بمع ــذا ال رضوري يف ه
ــوع  ــذا انل ــق ه ــة تلحّق ــد األرضي ــا يمّه ــة، مّم ــارب املتعارف ــق اتلج حتّق
 )multiple realization( ــّددة ــة املتع ــألة اتلحقيقي ــارب. ومس ــن اتلج م
ــتعملوا  ــن اس ــض اذلي ــا. ويف بع ــل هن ــرة باتلأّم ــا جدي ــها أيًض وعكس
ــة  ــم جترب ــدث دليه ــم حت ــن ل ــة، لك ــرات بيولوجي ــت تغي ــار حدث العق
أو ويع. وبعــض آخــر اكن دليهــم ردود فعــل فزييولوجيــة متســاوية، 
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ــدى  ــة. ويف إح ــة خمتلف ــارب باطني ــن جت ــون ع ــوا يتحّدث ــك اكن ــع ذل وم
اتلجــارب اكن هنــاك تشــابه بــن اتلغيــرات ادلماغيــة للرهبــان ابلوذيــن 
والراهبــات الفرانسيســكنيات )Franciscans(، لكــن الرهبــان ابلوذيــن 
مــّروا بتجربــة "انفصــال انلفــس"، بينمــا الراهبــات املســيحيات مــررن 

ــه". ــاد مع ــن اإلهل واالحت ــرب م ــاس بالق ــة "اإلحس بتجرب
]Newberg, Go Away: Brain Science and the Biology of Belief, p 7[

وهــذه اتلجــارب تكشــف عــن أنّــه رغــم وجــود االختــالف يف 
اتلجــارب، لكــّن أسســها وآثارهــا الفزييولوجيــة اكنــت واحــدة، وعليــه 
ــا تلكــرار اتلجربــة ابلاطنيــة.  فــإّن تكــرار هــذه األســس، ال يعــّد ضمانً
ــة ىلع الرغــم مــن  ــال ابلاطني ــك مــن املمكــن أّن تّتحــد ردود األفع وكذل

ــة. ــل الفزييولوجي ــالف ردود الفع اخت

ــي، أو  ــون يل ــزل" جل ــّزان الع ــل "خ ــن قبي ــل م ــط بعوام ــا يرتب ويف م
ــة،  ــارب ديني ــق جت ــا حتّق ــّدىع أنّه ــي يُ ــينجر، ال ــوذة اإلهل" بلرس "خ
هنــاك مشــلة مفادهــا ســؤال هــو: هــل درس العلمــاء الشــؤون املرتبطــة 
باتلجــارب ادلينيــة، أم اآلثــار العاطفيــة احلاصلــة نتيجــة تللــك 
ــِدث ومضــة يف 

ُ
اتلجــارب؟ ومــن بــاب املثــال "خــوذة اإلهل" بلرســينجر حت

الفــص الصــديغ عــر إجيــاد جمــال مغناطيــي ضعيــف، وهــذا األمــر 
يــؤّدي إىل شــعور حــوايل %40 املشــاركن بتواجــد حــّي ملوجــود خيــايل 
اغمــض وخمتلــف، وحبســب رؤيــة بعــض انلّقــاد بمــا أّن بعــض املتديّنــن 
ــإّن  ــة، ف ــخصية ديني ــود ش ــذا املوج ــواهم( رأوا أّن ه ــس س ــط )ولي فق
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ــن.  ــو اتللق ــون ه ــن أن يك ــور« يمك ــعور باحلض ــذا »الش ــبب ه س

]Granqvist, Sensed Presence and Mystical Experiences Are Predicted by Suggestibility, p 1 - 6[

ــم  وطبيــي يبــدو أّن األشــخاص اذليــن تّمــت إثارتهــم خبــوذة اإلهل، ل
ــا يشــبه ظاهراتيــة اتلجربــة ادلينيــة. يتحــّدث أي واحــد منهــم عّم

]Horgan, Rational Mysticism: Dispatches from the Border Between Science and 

Spirituality, p 98[

ــل  ــن قبي ــة، م ــة املصاب ــة ىلع األدمغ ــرات القائم ــال اتلفس ويف جم
ــا  ــرع أساًس ــات ال ــون نوب ــه تك ــانداران اذلي ىلع أساس ــر راماش تفس
عصبيًّــا للتجــارب ادلينيــة، يُطــرح هــذا االشــاكل: ليــس مجيــع 
األشــخاص املصابــن بنوبــات الــرع دليهــم جتــارب دينيــة أو عرفانيــة، 
ــا ياُلحــظ هــذا األمــر يف بعــض األفــراد املصابــن بالــرع، ومــن  وإنّم

ــل.  ــذا القبي ــن ه ــارب م ــم بتج ــة منه ــّر قلّ ــض م ــؤالء ابلع ــن ه ب

]Horgan, Rational Mysticism: Dispatches from the Border Between Science and 

Spirituality, p 99[

ــديغ  ــّص الص ــريع للف ــة ىلع األداء ال ــارب القائم ــر اتلج إّن تفس
جيــب أن يوّضــح ملــاذا تقتر مثــل هــذه اتلجــارب ىلع بعض األفــراد، وال 
تتحّقــق لكثــٍر منهــم، وملــاذا يــرى عّمــة األشــخاص وذوي االختصــاص 
ــا للنوبــات  أّن اتلجــارب ادلينيــة والعرفانيــة أمــور إجيابيــة؟ وذلــك خالفً
ــض  ــخصية بلع ــة الش ــاك يشء يف اخللفي ــون هن ــا يك ــة. ورّبم العصبي
األشــخاص، ويــؤّدي هــذا األمــر إىل أن تتحّقــق ألصحــاب هــذا انلوبــات 
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ــة اكن بلعــض املــرىض  ــة. ويف إحــدى ادلراســات الريري جتــارب عرفاني
جتــارب باطنيــة خــالل تلــك انلوبــات، لكــن لــم يقــّدم أي منهــم وصًفــا 

ملعايــر "اتلجربــة ادلينيــة".

]Greyson, Bruce. Congruence between Near-Death and Mystical Experience, p 393 - 414[

وكذلــك الرهبــان ابلوذيــون والفرانسســكينيون اذليــن اكنــوا موضــوًع 
ــم يكــن دليهــم أّي عالمــات ىلع مثــل هــذه انلوبــات أو أي  لدلراســة، ل
أرضار أخــرى، وال يمكــن جمــرد افــرتاض أنّهــم مبتلــون بمثــل هــذا انلوع 
مــن انلوبــات، ملجــّرد أّن هــذه انلوبــات حتّقــق مثــل هــذه اتلجــارب؛ ألّن 

هــذا الفــرض يواجــه مشــلة ادَلور الريــح.

]Jones, Philosophy of mysticism: raids on the ineffable, p 141[

ــه حــّى ايلــوم وبالرغــم  ويف جمــال علــم األعصــاب جيــب أن يُقــال إنّ
مــن اتلطــّور اذلي حّققــه هــذا العلــم يف جمــال ادلمــاغ، ال نشــاهد وجــود 
ــة.  ــارب ادليني ــادات واتلج ــط باالعتق ــا يرتب ــل فيم ــل واكم ــر مفّص تفس
وكذلــك لــم ينجــح العلمــاء حلــّد اآلن يف كشــف العالقــة ادلقيقــة بــن 
ــك  ــة مــن قبيــل العواطــف. وكذل ــة واحلــاالت املتعارف احلــاالت ادلماغي
رّبمــا يســتطيع العلمــاء إجيــاد تغيــرات يف احلــاالت ادلماغيــة أو 
ــادرون  ــم ق ــوم أنّه ــن املعل ــس م ــن لي ــان، لك ــة دلى اإلنس الفزييولوجي
ىلع إجيــاد جتربــٍة خاّصــٍة أو حالــٍة ذهنيــة خاّصــة، ورّبمــا يمكــن إثبــات 
أّن الســلوكيات ادلينيــة أو املراقبــات العرفانيــة تؤثّــر يف انلظــام العصــي 
لدلمــاغ، لكــن رّبمــا تكــون اتلجــارب انلاشــئة عنهــا، ظواهــَر خمتلفــة 
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تماًمــا عــن الظواهــر املتعارفــة. وعليــه ال يوجــد عندنــا ديلــل ىلع أصــل 
ــا. ــويج واحــد تلفســر مــوارد اتلجــارب لكّه فزييول

ــا  ــة أيًض ــات اجليني ــة ىلع ادلراس ــرات القائم ــط باتلفس ــا يرتب وفيم
ــن  ــل ج ــن قبي ــة - م ــس اجليني ــن األس ــث ع ــال إّن احلدي ــب أن يق جي
اإلهل - تلفســر اتلجــارب العرفانيــة يشــتمل ىلع خماطــر كثــرة، وحبســب 
ــات  ــة إىل مئ ــيطة حباج ــانية البس ــات اإلنس ــّى الصف ــه ح ــر فإنّ الظاه

ــة. ــات املختلف اجلين

]Beauregard, The Spiritual Brain: A Neuroscientist’s Case for the Existence of the Soul, p 47[

واحلاصــل هــو أنّــه حــّى لــو اكتشــف العلمــاء عقــاًرا يــؤّدي بنســبة 
%100 إىل حتّقــق جتربــة عرفانيــة عميقــة، أو توّصلــوا إىل اتلأثـّـر القطــي 

ــى  ــك يب ــع ذل ــادات، م ــهود االعتق ــوع الش ــة يف ن ــرات العصبي للتغي
الســؤال األســايس مطروًحــا وهــو: هــل االعتقــادات أو اتلجــارب ادلينيــة 
جمــّرد ظواهــر طبيعيــة، أم أّن العلمــاء اكتشــفوا فقــط الظــروف ادلماغيــة 
ــؤّدي احلــاالت القريبــة  ــة إىل الوصــول احلقيقــة؟ مــن املمكــن أن ت املؤّدي
ــوط  ــؤّدي الضغ ــا ت ــك رّبم ــة. وكذل ــة عرفاني ــق جترب ــوت إىل حتّق ــن امل م
ــا للشــؤون  ــة أو أّي أزمــة نفســية شــديدة إىل تعطيــل إدراك ذهنن والكآب
ــة  ــق جترب ــة تلحّق ــة الفزييولوجي ــروف الروري ــر الظ ــة، وتوف ايلومي
ــتمل  ــارب تش ــذه اتلج ــأّن ه ــاد ب ــع االعتق ــذا ال يمن ــن ه ــة. لك عرفاني
ــوازن  ــدم اتل ــؤّدي ع ــن أن ي ــن املمك ــع م ــة. ويف الواق ــة صادق ىلع معرف
ــة الــي يتعــرض هلــا اجلســم  ــايئ أو ســائر احلــاالت غــر الطبيعي الكيمي
ــرق  ــائر ُط ــس أو س ــن اتلنّف ــك تماري ــاًل، وكذل ــر مث ــطة العقاق بواس
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املراقبــة والصــوم وســائر نشــاطات الُزهــد أو أي نشــاط آخــر، إىل حتقيــق 
األرضيــة حلصــول اتلجــارب ادلينيــة. كمــا أّن العقاقــر حتــدث خلــاًل يف 
جهازنــا اإلدرايك، ورّبمــا جيــب حتّقــق هــذا االختــالل لــي ينفتــح ابلــاب 
أمــام نــوع آخــر مــن اتلجــارب املعرفيــة. وحبســب تعبــر ويلــام جيمــز: 
ــت  ــة 103 أو 104 فهرنهاي ــم ابلالغ ــرارة اجلس ــة ح ــون درج ــا تك »ربم
ــق«. أنســب مــن درجــة حــرارة 97 أو 98 درجــة، يف جمــال تكــّون احلقائ

]James, The Varieties of Religious Experience: A Study of Human Nature, p 30[

أو رّبمــا يلــزم أن حتصــل نلــا حالــة مــن االنكســار، لــي تُفتــح أمامنا 
نافــذة ىلع علــم مــا وراء احلــّس. وبتعبــر آخــر رّبما يكــون طريــق الوصول 
إىل احلقائــق املتعايلــة هــو قطــع اتلعلـّـق باخلصائــص املاّديــة، ورّبمــا تؤثـّـر 
بعــض العقاقــر أو بعــض احلــاالت مــن قبيــل جتربــة القــرب مــن املــوت 

يف املســاعدة ىلع قطــع هــذا اتلعلـّـق.

نقد الرؤية االجتماعية النفسية

ــة يف مثــل هــذه اتلفســرات يه أّن هــذه اتلفســرات  انلقطــة األصلي
تفــرتض منــذ ابلــدء أنـّـه ال يوجــد أّي برهــان منطــي أو عقــي ىلع العقائد 
ــر  ــر آخ ــاس هل. وبتعب ــي وال أس ــر وه ــي أم ــان ادلي ــة، وأّن اإليم ادليني
تتعامــل هــذه اتلفســرات مــع االعتقــاد ادليــي ىلع أنـّـه احنــراف ووهــم، 
وتأخــذ هــذا أخــذ املســلّمات. ويكــون الســي وراء العثــور ىلع جــذور 
ــذه  ــاب ه ــإّن أصح ــا ف ــن هن ــي. وم ــدف األص ــو اهل ــراف ه ــذا االحن ه
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ــر  ــات، يقت ــك الفرضي ــل ىلع تل ــوا أّي ديل ــرات دون أن يقيم اتلفس
ــذا  ــذور ه ــا يه ج ــؤال: م ــذا الس ــن ه ــة ع ــّرد اإلجاب ــعيهم ىلع جم س
الوهــم واالحنــراف احلاصــل يف ذهــن اإلنســان؟ وبعبــارة أخــرى إّن هــذه 
اتلفســرات فرضــت أّن »االعتقــاد بــاإلهل وســائر املفاهيــم ادلينيــة يه مــن 
ــه مــع   فإنّ

ّ
قبيــل حنــس العــدد ثالثــة عــر، ثــّم تصــّدت للتريــر، وإال

وجــود العامــل املنطــي والفطــري ال يبــى جمــاٌل ملثــل هــذه الفرضيــات« 
ــار ، ج 6، ص 905[. ــه آث ــری، مجموع ]مطه

نقطتــان  هنــاك  اخلــوف  ىلع  القائــم  باتلفســر  يرتبــط  وفيمــا 
االهتمــام:  جديرتــان 

ــض  ــه يف بع ــر إىل أنّ ــواهد تش ــور ش ــن العث ــه يمك ــم أنّ األوىل: رغ
ــاه حنــو ادليــن مــن اخلــوف، لكــن بشــل منطــي 

ّ
املجتمعــات ينشــأ االجت

ال يمكــن تعميــم هــذا االحتمــال ىلع انلــاس لكّهــم، واالّدعء دون ديلل أّن 
تديّــن انلــاس مجيعهــم ناشــئ عــن اخلــوف، وحــّى أّن بعــض امللحديــن 

أيًضــا أّكــدوا ىلع عــدم وجــود أســاٍس هلــذه الرؤيــة.

ــول  ــن الق ــًعا ب ــا واس ــاك بونً ــات إىل أّن هن ــب االتلف ــة: جي اثلاني
بــأّن ادليــن يمكنــه القضــاء ىلع كثــر مــن خمــاوف اإلنســان، والقــول 
بــأّن ادليــن ناشــٌئ عــن خــوف اإلنســان وبــأّن اإليمــان ادليــي ناشــئ 
عــن جهــل اإلنســان يواجــه نقًضــا مفــاده أّن الكثــر مــن العلمــاء يف 
عــر العلــم واتلكنولوجيــا اكنــوا مــن أتبــاع أحــد األديــان الســائدة. 

ــد، ص 61[ ــی در کالم جدي ــريواين، مباحث ]ش
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ــّوري  ــس اتلط ــم انلف ــة ىلع عل ــرات القائم ــن يف اتلفس إّن العلموي
ــول  ــرض القب ــع ف ــا. وم ــل عليه ــة أّي ديل ــوًرا دون إقام ــون أم يفرتض
بأصــل اتلطــّور واالصطفــاء الطبيــي يف األمــور األحيائيــة، فــإّن رسيــان 
خــذ 

ُ
ــد أ ــة ق ــة وانلفســية واالجتماعي هــذا األصــل إىل املجــاالت اثلقافي

ــاس  ــو: ىلع أس ــؤال ه ــه. والس ــي علي ــل عل ــم ديل ــا دون تقدي مفروًض
ــان أصــل االصطفــاء  ــق جبري أّي ديلــل علــي وجتريــي  يمكــن اتلصدي
الطبيــي يف جمــال تكــّون جمموعــة مــن االعتقــادات واســتمرارها؟ وخاّصــة 
ــا  ــادات أحيانً ــذه االعتق ــأّن ه ــة ب ــذه انلظري ــاب ه ــرتاف أصح ــع اع م
تتكــّون بصــورة عمديــة واختياريــة ومــن أجــل حتقيــق هــدف مقصــود. 
وكذلــك فــإّن هــذه انلظريــة قــد أخــذت عــدم صّحــة االعتقــادات ادلينية 
لكّهــا ومنهــا االعتقــاد بوجــود اإلهل أمــًرا مفروًضــا. وحــّى لــو قبلنــا بمبــدإ 
اتلطــّور واالصطفــاء الطبيــي يف األمــور اثلقافيــة وانلفســية، لكــّن هــذا 
ــا  ــو اعتقدن ــه ل ــا أنّ ــي، كم ــاد ادلي ــالن االعتق ــه بط ــزم من ــر ال يل األم
ــا نلــوع مــن اتلطــّور  ــت نتاًج ــية اكن ــأّن اإلدرااكت واتلصديقــات احلّس ب
ــاهد  ــا نش ــون حينم ــا خمطئ ــي أنّن ــذا ال يع ــإّن ه ــي، ف ــوي أو انلف احلي

شــجرًة مثــاًل.

ــة  ــرات اتلطّوري ــرات أّن اتلفس ــذه اتلفس ــاب ه ــض أصح ــرى بع ي
ــز يف  ــد دوك ــال يعتق ــاب املث ــن ب ــم. وم ــن اتلوّه ــوع م ــم ن ــة هل املخالف
خصــوص االصطفــاء اجلمــي أّن تفســرهم ال خيلــو مــن يشٍء مــن اخليال.

]Dawkins, The God Delusion, p 163[
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لكــّن هــذا اإلشــاكل نفســه جيــري أيًضــا يف مــورد تفســرات دوكــز 

نفســه، فبــأّي حتليــل علــي يمكــن االعتقاد بــأّن األديــان لكّهــا قائمة ىلع 

نــوٍع مــن الســذاجة املنقــادة، وهــذه الســذاجة بدورهــا نتــاج لالحنــراف 

عــن األصــل الــروري والطفــويل القائــل بأنــه مــن أجــل ابلقــاء "صــّدق 

لّك مــا يقــوهل كبــارك"، أال يوجــد ديــن يدعــو انلــاس إىل اتلعّقــل 

وينهاهــم عــن اتلقليــد األعــى؟ وهــل حبــوث أصحــاب هــذه اتلفســرات 

اكنــت شــاملًة حــول أديــان العالــم لكّهــا حبيــث علمــوا أنـّـه ال يوجــد ديــن 

هدفــه الوصــول إىل ايلقــن عــن طريــق الســلوكيات القائمــة ىلع احلقيقــة؟ 

ــويل اذلي  ــل الطف ــك األص ــو اكن ذل ــّى ل ــه ح ــول إنّ ــاذا ال نق ــك مل وكذل

ــه يتحــّول بعــد بلــوغ الطفــل الفكــري إىل  يّدعيــه دوكــز موجــوًدا، فإنّ

أصــل عقــاليئ وهــو الرجــوع إىل أهــل اخلــرة واالختصــاص، وهــو األصل 

ــة،  اذلي يســتعمله عمــاًل انلــاس أمجــع، ومنهــم أصحــاب هــذه انلظري

ويرجــون أن يســتعملهم خماطبوهــم أيًضــا يف تعاطيهــم مــع كالمهــم. ومــا 

 
ّ

هــو مــدى تطابــق االّدعء القائــل بــأّن عالقــة احلــّب مــع اإلهل مــا يه إال

ــل  ــة؟ وه ــول العلمي ــع األص ــاين م ــي اإلنس ــّب اجلن ــن احل ــراف ع احن

ــذه  ــاب ه ــة أصح ــأّن رغب ــول ب ــر الق ــذا اتلفس ــن ه ــا م ــن انطالقً يمك

اتلفســرات وحّبهــم لعلــوم األحيــاء، أو نظريــات دارون وغرهــا مــا يه 

ــا. ســوى احنــراف عــن احلــّب اجلنــي، ومــن ثــّم نطرحهــا جانبً
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التفسير الديني لإليمان

ــا إيضاحــات حــول اتلفســر اإليمــاين القائــم ىلع  ســوف نقــّدم هاهن
تعايلــم ادليــن اإلســاليم املبــن، ونســى مســتفيدين مــن هــذه اتلعايلــم 
إىل تفســر اإليمــان ادليــي وحتليلــه. واهتمامنــا بتعايلــم ادليــن اإلســاليم 
ليــس مــن بــاب الرجــوع مــن داخــل ادليــن إىل تعايلــم أحــد األديــان، 
ــّرض  ــي تع ــة، ال ــس األمري ــق نف ــو احلقائ ــه حن ــه توّج ــوان أنّ ــا بعن وإنّم
بليانهــا ادليــن املنطبــق ىلع نفــس األمــر، وجتلّــت يف انلصــوص ادلينيــة 

أو يف لكمــات ابلاحثــن ادلينيــن.

ــي -  ــر ادلي ــة أّن اتلفس ــات إىل مالحظ ــب االتلف ــوة األوىل جي يف اخلط

وانســجاًما مــع اإلدراك الفطــري العــام دلى البــر - يــرى أّن اإليمــان فعل 

ــه احلكــم اتلليــي  ــق ب ــة ويتعلّ اختيــاري إرادي كســائر األفعــال اإلرادي

ــة انلاشــئة  ]ســورة البقــرة: 41؛ ســورة آل عمــران: 193[، وهــو كســائر األفعــال اإلرادي

ــا هــو ذات  ــراد مــن الشــالكة هن عــن شــالكة اإلنســان ]ســورة اإلرساء: 84[. وامل

اإلنســان املتكّونــة مــن العلــوم وامللَــاكت والعواطــف، وطبيــي أّن املــزاج 

املــاّدي مؤثـّـر يف حتّققهــا، وكذلــك العوامــل ابليولوجيــة واجلســمانية. وبنــاًء 

ــة يف االعتقــاد  ــإّن اتلفســر ادليــي ال ينكــر اتلأثــرات ابليولوجي ــه ف علي

ادليــي، بــل وتأثــر العوامــل ابليولوجيــة يف حتّقق هــذه االعتقــادات، ويرى 

أساًســا أّن ظهــور أّي أمــر معنــوي يف هــذه ادلنيــا إنّمــا يتيــّر عــن طريــق 

ــه  ــان وخصائص ــم اإلنس ــاق جس ــذا انلط ــل يف ه ــة، ويدخ األدوات املاّدي
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ابليولوجيــة. واآليــات والروايــات تــدّل براحــة ىلع تأثــر اتلغذيــة 

ــل  ــام بالعم ــان والقي ــب يف اإليم ــرزق الطّي ــن ال ــتفادة م ــبة، واالس املناس

ــر يف  ــه تؤثّ ــة علي الصالــح، وتــرى أّن مــزاج اإلنســان واتلغيــرات الطارئ

ظهــور االعتقــادات واألخالقيــات ]انظــر مثــاًل: ســورة الكهــف: 19؛ ســورة البقــرة: 57 و172؛ 

ــول  ــن الق ــات م ــع يف الرواي ــه ال مان ــا أنّ ــوار، ج 74، ص 268[. كم املجلــي، بحــار األن

ــا  ــذه ادلني ــارف يف ه ــوم واملع ــور العل ــّد أداًة لظه ــان يع ــاغ اإلنس ــأّن دم ب

ــل  ــع العق ــة: »موض ــادق  يف رواي ــام الص ــن اإلم ــا ُروي ع ــة. كم املاّدي

ادلمــاغ ، أال تــرى أّن الرجــل إذا اكن قليــل العقــل، قيــل هل : مــا أخــّف 

ــوار، ج 14، ص 141؛ ج 58، ص 331[. ــار األن ــي، بح ــك!« ]املجل دماغ

وكذلــك مــن املقبــول يف اتلفســر ادليــي حصــول تطــّور يف االعتقــادات 

بمعــى شــّدة اإلدراك الفــردي هلــا وضعفــه، أو مســتوى شــمويلتها، أو حنــو 

ــادات املجتمــع، أو اتلطــّور احلاصــل  ــّر واتلطــّور يف اعتق مــن أحنــاء اتلغ

طــوال اتلاريــخ. إّن شــّدة إيمــان شــخٍص أو ضعفــه طــوال مســرة حياتــه، 

ــاه 
ّ

أو إيمــان األفــراد يف أحــد املجتمعــات مقارنــًة فيمــا بينهــم، أو أفــراد اجت

ــات  ــات والرواي ــن اآلي ــوح م ــكّل وض ــتفاد ب ــخ، يُس ــوال اتلاري ــي ط دي

ــَر اهلُل  ــَن إَِذا ُذِك ي ِ
َّ

ــوَن ال ُمْؤِمنُ
ْ
ــا ال َم ــل: إِنَّ ــن قبي ــات م ــاء. فآي وكالم العلم

 ــوَن
ُ  وَِجلَــْت قُلُوُبُهــْم َوإَِذا تُِليَــْت َعلَيِْهــْم آيَاتـُـُه َزاَدْتُهــْم إِيَمانـًـا وََعَ َربِِّهــْم َيتََوكَّ

ِي 
َّ

ــاِب ال ِكتَ
ْ
ــوِلِ َوال ــاهلِل َورَُس ــوا بِ ــوا آِمنُ ــَن آَمنُ ي ِ

َّ
ــا ال َه يُّ

َ
ــا أ ]ســورة األنفــال: 2[، ويَ

ــا قُــْل لـَـْم تُْؤِمنُــوا  ْعــَراُب آَمنَّ
َ ْ
َل َعَ رَُســوِلِ ... ]ســورة النســاء: 36[، وقَالَــِت ال نَــزَّ

اإليمان بين العلم والدين

العدد الحادي عشر   السنة الثالثة   شتاء 2021

39



ــْم ... ]ســورة الحجــرات: 14[،  ـُ يَماُن ِف قُلُوبِك ِ
ْ

ا يَْدُخــِل ال ْســلَْمنَا َولَمَّ
َ
َولَِكــْن قُولـُـوا أ

تــدّل ىلع شــّدة اإليمــان وضعفــه عنــد انلــاس، وروايــاٌت مــن قبيــل هــذه 
الروايــة املرويــة عــن اإلمــام الســّجاد : »إّن اهلل  علــم أنـّـه يكــون يف 
 ــٌد َح

َ
ــَو اهلُل أ ــْل ُه ــاىل قُ ــزل اهلل تع ــون، فأن ــوام متعّمق ــان أق ــر الزم آخ

واآليــات من ســورة احلديــد ...« ]الكلينــي، أصــول الــكايف، ج 1، ص 91[ تــدّل ىلع تكامل 
إيمــان األفــراد ىلع مــّر اتلاريــخ فيمــا يرتبــط بأحــد املعتقــدات ادلينيــة.

ــٌق  ــو تصدي ــان ه ــام يه أّن اإليم ــرة باالهتم ــة اجلدي ــة اثلاني واملالحظ
قلــيٌّ بأمــر. واملــراد مــن القلــب هنــا هــو تمــام حقيقــة اإلنســان، وتعــّد 
ــا  ــن هن ــان. وم ــوى اإلنس ــائر ق ــال وس ــل واخلي ــؤونه اإلرادة والعق ــن ش م
ــكّل  ــر ب ــك األم ــول ذل ــو قب ــر ه ــي بأم ــق القل ــن اتلصدي ــراد م ــإّن امل ف
وجــود اإلنســان وتمــام شــؤونه. وذلــك األمــر اذلي نعــّر عنــه بأنـّـه متعلـّـق 
ــا  ــًرا وهميًّ ــون أم ــد يك ــا، وق ــا وحقيقيًّ ــًرا يقينيًّ ــون أم ــد يك ــان ق اإليم
وخيايلًّــا، وقــد يكــون أمــرا إجيابيًّــا أو ســلبيًّا، بــل قــد يكــون مــرّدًدا بــن 
ــق أيًضــا يمكــن أن يكــون حاصــاًل  الســلب واإلجيــاب، وايلقــن باملتعلّ
ــهودية.  ــاهدات ش ــة، أو مش ــالت عقلي ــة، أو تأّم ــات علمي ــن دراس ع
وعليــه فــإّن القبــول بوجــود احلقيقــة املتعايلــة، أو إنــكار هــذه احلقيقــة، 
أو التشــكيك يف وجودهــا، ســيكون أيًضــا نــوًع مــن اإليمــان واالعتقــاد؛ 
ذللــك قلّمــا يمكــن العثــور ىلع شــخص خــاٍل عــن أّي نــوع مــن االعتقاد، 
وعــن منهــج حيــاة قائمــة ىلع ذلــك االعتقــاد. ويف اثلقافــة القرآنيــة أيًضــا 
ــل،  ــوت وابلاط ــان بالطاغ ــتعماًل يف اإليم ــان مس ــر باإليم ــد اتلعب جن
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ــّق ]ســورة النســاء: 51؛ ســورة آل عمــران: 114[،  ــان باحل ــتعمٌل يف اإليم ــو مس ــا ه كم
ــا  ــة بأنّه ــادات الصحيح ــة االعتق ــن جمموع ــر ع ــّم اتلعب ــا ت ــك كم وكذل
ــن عــن جمموعــة االعتقــادات ابلاطلــة  ــّم اتلعبــر بادلي ــك ت ــن، فكذل دي
وغــر الصحيحــة ]ســورة الكافــرون: 6[. وبهــذا ابليان تكــون حقيقــة اإليمان أي 
اتلصديــق القلــي شــاملة لإليمــان باألمــور احلقيقــة والوهميــة، ولّك نــوع 
ــه  ــويج أو نفــي أو حــّى فلســي حلقيقــة اإليمــان ال يمكن تفســٍر بيول

ــق اإليمــان. إثبــات أو نــي صــدق متعلّ

ــي  ــر ادلي ــا يف اتلفس ــن طرحه ــي يمك ــة ال ــة اثلاثل ــا املالحظ وأّم
حلقيقــة اإليمــان يه أّن اإليمــان ادليــي ليــس بالــرورة ســذاجة 
منقــادة، أو رضًبــا مــن اتلقليــد الوهــي اخليــايل. وال ريــب أّن العلمويــن 
ــا  ــاد به ــّد االعتق ــة يع ــوًرا حقيقي ــاك أم ــا أّن هن ــون أيًض ــهم يقبل أنفس
ــم  ــو أنّه ــن ه ــايئ للعلموي ــاكل املبن ــا. واإلش ــا وصحيًح ــاًدا صادقً اعتق
يفرتضــون حــر تلــك األمــور احلقيقيــة باألمــور احلاصلــة عــن طريــق 
اتلجربــة احلّســية، وحيرمــون أنفســهم مــن املعــارف احلاصلــة عــن طريق 
ا أن يعتقــد اإلنســان  املعــارف العقليــة. وبهــذا ابليــان مــن املعقــول جــدًّ
ــا ناشــئًا عــن العلــم أو العقــل أو الشــهود،  بأمــر حقيــي اعتقــاًدا يقينيًّ
دون االبتــالء بالســذاجة الُمنقــادة، وأن يعمــل بمقتــى ذلــك االعتقــاد 
ــة تشــمل  ــت هــذه االقتضــاءات العملي ــا، ويف هــذه الصــورة إذا اكن أيًض
ــًدا  ــون تقلي ــن يك ــال، فل ــاص يف لّك جم ــخاص ذوي االختص ــاع األش اتّب
طلــق اســم اتلقليــد عليــه فــال ضــر فيــه ألنّــه 

ُ
ســاذًجا، بــل حــّى لــو أ

ــة. ــة عقالئي ــم عــن أرضي ناشــٌئ عــن أســاس عقــي، وقائ
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ــان  ــم إىل اإليم ــان ينقس ــإّن اإليم ــي، ف ــر ادلي ــا يف اتلفس ــا قلن وكم
الصحيــح وغــر الصحيــح، كمــا أّن ادليــن أيًضــا يُقّســم إىل حــق وباطــل. 
ــًرا،  ــة كف ــر الصحيح ــور غ ــان باألم ــّد اإليم ــر يع ــالٍح آخ ويف اصط
ــذا  ــتناًدا هل ــة". واس ــوان "الالديني ــٍل عن ــر باط ــن بأم ــق ىلع اتلديّ ويطل
ــا،  ــًرا حقيقيًّ ــان أم ــق اإليم ــون متعلّ ــورد اذلي يك ــه يف امل ــان، فإنّ ابلي
ســيكون عندنــا إيمــان صحيــح، ويف املــورد اذلي يكــون  متعلّقــه أمــًرا 
وهميًّــا وخيايلًّــا، ســنواجه إيمانـًـا غــر صحيــح. وعليــه ال يمكــن الوصــول 
إىل حتليــل اإليمــان احلقيــي وادليــن احلــّق مــن خــالل حتليــل اإليمــان 
غــر الصحيــح وادليــن ابلاطــل وتفســرهما. وكذلــك يــرى الفهــم ادليــي 
ــا يكــون اإليمــان ذا  أّن احلقيقــة واحــدة لكّنهــا ذات مراتــب، ومــن هن
ــب  ــول إىل املرات ــى أّن الوص ــب بمع ــان ذو املرات ــا. واإليم ــب أيًض مرات
ــة  ــول إىل احلقيق ــب األدىن؛ ألّن الوص ــرور باملرات ــّر دون امل األىلع ال يتي
ــذا  ــة. وه ــن احلقيق ــب األدىن م ــه دون إدراك املرات ــن حتّقق األىلع ال يمك
ــاء  ــاء أو الفزيي ــم األحي ــة عل ــدأ بدراس ــد أن يب ــن يري ــبيه بم ــر ش األم
مــن مراحلهــا العليــا، دون أن يــدرس ســائر املراحــل الســابقة عليهــا، 

ــاء. ــاء أو الفزيي ــم األحي ــائل عل ــر مس ــل أو ينك ويقب

ــون  ــي يك ــان ادلي ــول إىل اإليم ــق ادلخ ــر أّن طري ــذا اتلفس ــرى ه ي
ــم  ــان حبك ــا اإلنس ــل إيله ــي وص ــارف ال ــي للمع ــول القل ــر القب ع
الفطــرة أو ابلداهــة العقليــة. وبمــا أّن القبــول القلــي ألمــر مــا، يكــون 
ــا، فمــن الطبيــي أن يكــون هــذا   هل بشــؤون وجــود اإلنســان لكّه

ً
قبــوال

ــد باللــوازم  ــا بلــوازم عمليــة، فيلــزتم الشــخص الُمعتِق القبــول مصحوًب
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العمليــة تللــك املعــارف. وىلع هــذا األســاس تكــون املعرفــة الفطريــة يه 
أّول متعلَّــق لإليمــان ادليــي الفطــري، مــع أّن اإلنســان حبكــم امتالكــه 
لــإلرادة يمكنــه جتاهــل هــذه املعرفــة الفطريــة وعــدم التســليم هلــا. ثــّم 
ــا  ــق مزاًج ــا، خيل ــليم هل ــة والتس ــة الفطري ــي واملعرف ــق القل إّن اتلصدي
ــا يصبــح مــاّدة ثانويــًة تلحقيــق املعرفــة األســى املرتبطــة بســعادة  معنويًّ
ــوي  ــزاج املعن ــح امل ــة يمن ــذه املعرف ــل ه ــال مث ــليم قِب ــان. والتس اإلنس
قابليــة الوصــول إىل مراتــب معرفيــة أســى، ويــؤّدي إىل حتّقــق اإليمــان. 
ــب األىلع  ــى واملرات ــق األس ــة للحقائ ــة العقلي ــإّن املعرف ــه ف ــاًء علي وبن
مــن علــم املــاّدة، أو العالقــات املعنويــة احلاكمــة ىلع علــم املــاّدة، والــي 
ــان،  ــعادة اإلنس ــرة يف س ــارف املؤثّ ــمية املع ــا تس ــق عليه ــن أن نُطل يمك
ــي  ــزتام العل ــق االل ــم يتحّق ــا ل ــاين، وم ــر اإليم ــلوك املس ــة ىلع س قائم
ــة إىل املرتبــة الفطريــة، ولــم  والعمــي بمقتــى املعــارف الســابقة املرتتّب
ــود  ــؤّدي اجله ــن ت ــدال، فل ــو االعت ــوي حن ــان املعن ــزاج اإلنس ــه م يّتج
العقليــة والعمليــة إىل الوصــول إىل معرفــة الواقــع. وحبســب هــذه 
ــن  ــره م ــه، ويف مس ــه أو علم ــى بعقل ــم اذلي اكت ِ ــإّن العال ــة ف الرؤي
ــم  ــة، وبتعبــر آخــر ل ــم بــن اإليمــان والعقالني ــم يوائ ــة الفطــرة ل مرتب
ــَة  ــب العقالني ــب أن تصاح ــه جي ــدة إىل أنّ ــل املرش ــة العق ــتعن بهداي يس
تنقيــة القلــب، ولــم يكــن ســلوكه لــدلرب ســلواًك إيمانيًّــا، فإنـّـه صاحــب 
عقــل مشــوب بالوهــم ، وهــو مبتــًى بانلقــص يف إدراك احلقائــق الســامية 
ــتطع  ــم يس ــب ل ــل الُمراق ــذا العاق ــل ه ــان. ومث ــعادة اإلنس ــة بس املرتبط
ــه  ــا فإنّ ــن هن ــال، وم ــم واخلي ــه الوه ــن غلب ــوي م ــه املعن ــة مزاج تنقي
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يُدخــل الوهــم يف مقّدماتــه واتلصــّور اذلي دليــه للحــّد األصغــر واألكــر 
واألوســط، وكذلــك يف كيفيــة ترتيــب املقّدمــات، ومــن هنــا لــن يصــل 

ــة. ــج تاّم إىل نتائ

ــه  ــزتام بلوازم ــريف واالل ــق مع ــي بمتعل ــان ادلي ــإّن اإليم ــه ف وعلي
ــال،  ــة مــن الوهــم واخلي ــة واتلنقي ــّوة املعرف ــة ق ــؤّدي إىل هداي ــة ي العلمي
وهــذا األمــر يمهــّد لفتــح الطريــق أمــام املعرفــة الصحيحــة يف املراحــل 
ــاّم  ــا الع ــل بمعناهم ــان واتلعّق ــإّن اإليم ــة ف ــذه الرؤي ــوء ه األىلع. ويف ض
ــة  ــدأ مصاحب ــادل. وتب ــل املتب ــن اتلفاع ــة م ــام يف حال ــان إىل األم يتقّدم
العقــل واإليمــان مــن مرتبــة الفطــرة، وتســتمّر إىل أىلع املراتــب اإليمانية 
ــوف  ــل س ــن اتلعّق ــان ع ــل اإليم ــار إذا انفص ــذا املضم ــة. ويف ه والعقلي

ــإ. ــع يف اخلط ــان، يق ــًدا لإليم ــل فاق ــر، وإذا اكن اتلعّق ــي إىل الكف ينت
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النتيجة

ال ريــب أّن اإلنســان هل بعــد مــاّدي يمّثلــه اجلســم املــاّدي الفزييــي، 
ــر  ــة ويتأثّ ــاكم املاّدي ــف باألح ــاّدي يّتص ــد امل ــذا ابلع ــة ه ــن جه وم
ــي. إّن  ــّي اتلجري ــج احل ــته باملنه ــن دراس ــة، ويمك ــودات املاّدي باملوج
العلــم اتلجريــي بمقتــى منهجــه اتلجريــي ومــن جهــة انلطــاق اذلي 
يشــمله يرّكــز يف حبــوث معرفــة اإلنســان ىلع اجلســم املــاّدي، ويتصــّدى 
لوصــف خصائصــه، وال يتعــّرض نفيـًـا وال إثباتـًـا نلطاقــات غــر جتريبيــة. 
لكــّن بعــض املفكريــن تّطــوا احلــدود يف االســتفادة مــن املنهــج 
ــة،  ــة( اتلجريبي ــة )األنطولوجي ــن الوجودي ــوًع م ــوه ن ــي يلجعل اتلجري
ــن  ــي يمك ــودات ال ــا باملوج ــم فيه َ ــر العال ــا ينح ــوا بميتافزييقي وآمن
ــها  ــّدم نفس ــا تق ــذه امليتافزييقي ــط. وه ــة فق ــس واتلجرب ــا باحل إدراكه
 ،)Scientist( ــا ــا علًم ــص فيه ــدىع املتخّص ــم، وُي ــا عل ــا ىلع أنّه أحيانً
ــت  ــا افرتض ــفة وامليتافزييقي ــن الفلس ــوًع م ــا ن ــه هن ــن نواج ــا حن بينم
ــة دون أّي ديلــل علــي. إّن هــذه  احنصــار املوجــودات باملوجــودات املاّدي
امليتافزييقيــا العلمويــة تقــّدم تفســًرا علمويًّــا لإليمــان ادليــي واتلجارب 
ــة إىل  ــة ادليني ــاد واتلجرب ــزتل االعتق ــرات خُي ــذه اتلفس ــة. ويف ه ادليني
جمــّرد ظواهــر طبيعيــة، ال يمكــن تفســرها ســوى يف ضــوء أصــول علــم 
ــة إىل  ــّوري، وال حاج ــس اتلط ــم انلف ــاب أو عل ــم األعص ــاء، وعل األحي
القبــول بوجــود مرتبــة أعمــق يف اإلنســان. لكــن ينبــي االتلفــات إىل أّن 
هــذه اتلفســرات العلمويــة لــم تنجــح يف توفــر املعايــر املقبولــة علميًّــا، 

ــدة. ــاكالت عدي ــت إش وواجه
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ــي،  ــر ادلي ــف اتلفس ــوي، يق ــر العلم ــة للتفس ــة املقابل ويف انلقط
ــة،  ــس أمري ــًة نف ــن حقيق ــون أّن لدلي ــاء اإلهلي ــه احلكم ــّى في ــد تب وق
ــة  ــة املاّدي ــة املرتب ــا ملعرف ــا منهًج ــة بوصفه ــروا دور اتلجرب دون أن ينك
ــة  ــج الوجودي ــم يقبلــوا انلتائ ــده الفزييــي، ول يف اإلنســان وخصائــص بُع
ــود  ــر الوج ــع ح ــوا م ــم تعاط ــا أنّه ــون، كم ــا العلموي ــى إيله ــي انت ال
باملــاّدة واملاّديــات ىلع أنّــه جمــّرد افــرتاض بــال ديلــل. وبنــاًء ىلع اتلفســر 
ادليــي ال ينشــأ اإليمــان ادليــي عــن اجلينــات فقــط، وليــس هــو نتيجــة 
للمؤثـّـرات أو املثــرات العصبيــة، وليــس نتيجــًة للخــوف أو اجلهــل، وال 
نتاًجــا جانبيًّــا للتطــّور، وإنّمــا اإليمــان ادليــي يف جمــال ادليــن احلــّق، هــو 
اعتقــادات قائمــة ىلع معرفــة احلقيقــة ومطابقــة للواقــع. ورغــم إماكنيــة 
وجــود أنــواع مــن اإليمــان غــر حقيقيــة وقائمــة ىلع اجلهــل أو اخلــوف 
ــه،  ــع عين ــك يمكــن االعتقــاد حبقيقــٍة يه الواق ــال، لكــن مــع ذل واخلي

والعمــل ىلع أساســها. 46
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)((

الخالصة

ــّنها  ــي س ــّررات الّ ــن واملق ــه القوان ي أحدثت
ّ

ــار اذل ــّور واالزده ــار اتلط ــد أث لق
ورّشعهــا العقــل احلــدايّث الغــريّب  العديــَد مــن الشــبهات واإلشــاكيّلات، حبيــث غــدا 
ي اكن مرجًعــا للتريــع واتلقنــن منــذ 

ّ
اتلمّســك بادليــن احلــّق والــويح اإللــّي - اذل

ألــف ســنٍة - يف ضــوء اتلعقيــدات واتلحّديــات الـّـي يواجههــا إنســان العــر؛ هجــًرا 
ــذه  ــلّطت ه ــد س ــاس فق ــذا األس ــة. وىلع ه ــة احلداثّي ــّيما العقالنّي ــة، ال س للعقالنّي
الورقــة بمنهــج حتليــي - نقــدي الضــوء ىلع ٰهــذه الشــبهة، مــن خــالل اتلطــّرق إىل 
العقــل احلــدايّث وآثــاره وتبعاتــه، ومقارنتــه مــع العقالنّيــة اإلســالمّية ومــا تزخــر بــه 
مــن ماكنــٍة وممــزّيات وأبعــاٍد تكشــف عــن زيــف ما يثــار حــول اتلمّســك بالــويح من 
شــبهاٍت. فعــى مــا وصلنــا إيلــه مــن نتيجــٍة يف هــذا املقــال، فــإّن العقــل احلــدايث لــم 
يســلم مــن إشــاكالٍت جّديّــة وّجهــت إيلــه مــن جانــب أتباعــه احلداثوّيــن الغربيّــن 
ــة اإلســالمّية  ــة أخــرى. كمــا أّن العقالنّي ــع عقالنّي ــه واتّب ــازل عن ــن تن أنفســهم مّم
ــح  ــة بعــد أن تنّق ــة احلداثّي ــة ىلع العقالنّي ــار املرتتّب ــج واآلث ــا ال تعــارض انلتائ عموًم

ــة. ــة والعملّي مشــالكها املعرفّي
اللكمات املفتاحية: العقالنية اإلسالمية، العقالنية احلداثية، العقل، الويح، احلداثة. 
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A look at the crisis of reason between Islam and modernity

Rouhollah Mousavi)1(

Abstract

The development and prosperity brought about by the laws and 

decisions legislated by the Western modernist mind have brought 

about many misconceptions and problems. Under the complexities and 

challenges faced by modern man, adhering to true religion and divine 

revelation – which had been the authority of legislation and codification 

for a thousand years – has led to abandonment of rationalism, especially 

modernist rationalism. On this basis, this paper, using an analytical-

critical approach, sheds light on this misconception by addressing the 

modern mind with its implications and consequences. A comparison is 

also made with Islamic rationalism in its high position, characteristics 

and dimensions that uncover the falsehood being fabricated against the 

adherence to the divine revelation. Among the results we have reached 

in this article, the modernist mind has been plagued by serious problems 

caused by its own Western modernist followers themselves who had 

sought another form of rationality. Moreover, Islamic rationalism, in 

general, does not oppose the consequences of modernist rationalism 

after revising its epistemological and practical problems.

Keywords: Islamic rationalism, modernist rationalism, reason, 

revelation, modernity.
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المقدمة

شــاعت يف اآلونــة األخــرة جمموعــة مــن املفــردات املثــرة لالهتمــام 
عنــد كثــٍر مــن أصحــاب الفكــر - أو مــن يّدعون ذلــك - كمفــردة العقل 
ــات  ــل والفعايّل ــف املحاف ــت يف خمتل ــي راج ــامها ال ــة وأقس أو العقالنّي
ــواٍن  ــاكٍل وأل ــل بأش ــردة العق ــت مف ــة، واكن أن اصطبغ ــة واملعرفّي العلمّي
خمتلفــة اكلعقــل املتافزييــّي والعقــل اتلجريــي، والعقــل ادليــي والعقــل 
الفلســّي، والعقــل الشـــريق والعقــل الغــريب، والعقــل احلــدايث والعقــل 

مــا بعــد احلــدايث، والعقــل اإلســاليّم والعقــل املســييح، وغــر ذلــك.

إّن إطاللــة رسيعــة ىلع ٰهــذا الواقــع ومــا يُطــرح فيــه مــن إشــاكيّلات 
خمتلفــة، تكشــف عــن مــدى تغلغــل احلداثــة ومــا بعــد احلداثــة انلاجتــة 
ــي  ــة، الّ ــة احلداثّي ــّى بالعقالنّي ــة يُس ــن العقالنّي ــّنٍ م ــط مع ــن نم ع
ــا  ــا يقتضـــي جعله ــة لإلنســان مّم ــاد احلياتّي ســيطرت ىلع أغلــب األبع
ــة  ــوذ احلداث ــار نف ــد أث ــق. فق ــث واتلحقي ــات ابلح ــلّم أولوّي يف أىلع س
ــفّية  ــا الفلس ــف مظاهره ــة بمختل ــارة الغربّي ــم احلض ــّلت معال ــي ش ال
ــاؤالت  ــن التس ــة م ــاليّم جمموع ــم اإلس ــة و... يف العال ــة واثلقافّي والعلمّي
ــوا يعتمــدون  ــن اكن ي

ّ
ــن اذل ــات الكــرى أمــام العلمــاء واملفّكري واتلحّديّ

ــالمّية.  ــة اإلس ــّى العقالنّي ــة يُس ــر للعقالنّي ــا آخ نمًط

ال شــّك أّن إطاللــة رسيعــة ىلع الواقــع الغــريّب ستكشــف عــن 
ي أحدثتــه القوانــن واملقــّررات الّــي ســّنها 

ّ
مــدى اتلطــّور واالزدهــار اذل
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ورّشعهــا العقــل احلــدايّث يف خمتلــف منــايح احليــاة البشـــرّية، عظيمــة 
اكنــت أم هّينــة، بــل بلــغ األمــر أن وُضَعــت قوانــن لكــرة القــدم، ويف 
قبــال ٰذلــك ال جنــد ملثــل ٰهــذه القوانــن نظــًرا يف اإلســالم وتعايلمــه الــي 

رُشّعــت قبــل ألــف ســنة.

مــن هنــا قــد يتبــاَدر إىل اذلهــن أّن اتلمّســك بتعايلــم اإلســالم املنبعثــة 
ــة -القــرآن والروايــات اإلســالمّية- يعــي اتلخــّي  عــن انلصــوص ادلينّي
عــن العقالنّيــة، ال ســّيما العقالنّيــة احلداثّيــة؛ باعتبــار العقــل احلــدايّث 
ــة، وهــو  ــي تعــاين منهــا البرّي مفتاًحــا حلــّل لّك األزمــات واملشــالك الّ
ــل  ــع. ويف املقاب ــان واملجتم ــعادة اإلنس ــان س ــه ضم ي بإماكن

ّ
ــد اذل الوحي

فــإّن انلصــوص ادلينيــة والقــرآن اذلي ُعــدَّ مرجًعــا يف التشـــريع واتلقنن 
ــع  ــًة م ــاكن، خاّص ــان وامل ــات الزم ــب مقتضي ــنٍة ال يواك ــف س ــل أل قب

ــي يواجههــا إنســان العــر.  اتلعقيــدات واتلحّديــات الّ

ــن  ــف يمك ــرة، إذ كي ــث ىلع احل ــًة تبع ــألة مفارق ــذه املس ــدو ه  تب
ــن  ــتفادة م ــٍة واالس ــن جه ــه م ــالم وتعايلم ــك باإلس ــن اتلمّس ــع ب اجلم
ــاد ىلع  ــك أّن االعتم ــي ذل ــل يع ــٍة؟ فه ــٍة ثاني ــن جه ــدايّث م ــل احل العق
العقــل احلــدايث نبــذ للتعايلــم اإلســالمية؟ وهــل يعــي اتلمّســك باتلعايلــم 
اإلســالمّية هجــًرا للعقــل احلــدايث؟ وكيــف يمكننــا تكويــن رؤيــة 

ــن؟ ــن األمري ــة ب ــن العالق ــٍة ع صحيح

ــألة،  ــذه املس ــارة ه ــدي إث ــي - نق ــج حتلي ــة بمنه ــذه الورق ــاول ٰه حت
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ــها  ــّم طمس ــْت أو ت ْغِفلَ
ُ
ــد أ ــي ق ــاد ال ــف األبع ــر خمتل ــالل ذك ــن خ م

ــا. ــت عليه ــي تراكم ــبهات ال ــم الش ــة حج نتيج

1ـ المفاهيم

أ ـ العقالنية الحداثية

ــد  ــرب بع ــر يف الغ ــايف ظه ــري وثق ــاٍر فك ــوان تلّي ــة يه عن إّن احلداث
عصـــر انلهضــة، ال ســّيما القــرن الســابع عــر فمــا بعــد، حيــث رافقته 
تغيــرات هائلــة وجتديــدات يف خمتلــف منــايح احليــاة الفكرّيــة واثلقافّية 
والصناعّيــة واالقتصاديـّـة واالجتماعّيــة. تمّثــل العقالنّيــة القائمــة بذاتهــا 
ــاره  ــري؛ باعتب ــل البشـ ــد ىلع العق ــة تؤّك ــة، ويه عقالنّي ــر احلداث جوه
املنبــع الوحيــد بللــوغ املعرفــة املــّررة، مقابــل الــويح واتلعايلــم ادلينّيــة 
ــا مــن مصاديــق القضايــا  ــّد مصداقً ــا تُع ــا؛ ألنّه ــي يتــّم وضعهــا جانبً الّ
ــة، وال يســتطيع العقــل احلــدايّث اســتيعابها؛ باعتبــاره عقــاًل  امليتافزييقّي
جتربيًّــا يؤمــن باتلجربــة دون غرهــا. بــل ذهــب بعــض احلداثيّــن 
ــّو  ــول خبل ــة إىل الق ــة املنطقّي ــة الوضعّي ــاع املدرس ــن أتب ــّددين م املتش
القضايــا املتافزييقّيــة الـّـي حتــي عــن األمــور الغيبّيــة غــر املاّديـّـة وحّى 
 ]Ayer, Logical Positivism, p. 61[ القضايــا العقلّيــة غــر اتلجريبّيــة عــن املعــى
ــل روح العقــل احلــدايّث. يعتقــد  ــّي يمّث ــإّن العقــل اتلجري ــا ف . ومــن هن
احلداثّيــون بقــدرة العقــل اإلنســايّن ىلع إدارة شــؤون احليــاة اكّفــًة دون أن 
حيتــاج إىل غــره ]باربــور، علــم و ديــن، ص 78[. وعــالوة ىلع ذلــك، يرتي اإلنســان 
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ــر  ــود، وبتعب ــم والوج ــور العال ــة حم ــدايّث إىل مرتب ــل احل ــب العق حس
 لوديــغ فويربــاخ )Ludwig Feuerbach(: "أصبــح اإلنســان إهٰل ذاتــه"
ــه  ــان وحاجات ــات اإلنس ــت اهتمام ــد أصبح ]Devies, Humanism, p. 37[ . لق

 اإلنســانّية وجههــا حنوهــا، وتركــن 
ّ

وفــق هــذه انلظــرة - القبلــة الـّـي تــويل
ــة  ــّى ماهّي ــود، وح ــة الوج ــة حقيق ــث يف معرف ــن ابلح  ع

ً
ــدال ــا ب إيله

ــرف  ــٍد يع ــٍن جدي ــالن دي ــر إىل إع ــغ األم ــد بل ــه، وق ــان وحيات اإلنس
ــع  ــا عــن أن يرف بمذهــب اإلنســان أو األنســنة )Humanism())(. وعوًض
رأســه إىل الســماء، عليــه أن ينّكــس رأســه ويهتــّم بــإدارة شــؤون احليــاة 
ــذا  ــه. وىلع ه ــان بنفس ــا اإلنس ــي يبتكره ــايلب الّ ــل األس ــا بأفض ادلني
ــٌل  ــو عق ــّي واألدايّت، وه ــد اذلرائ ــدايّث بابلع ــل احل ــّم العق ــاس اهت األس

ــبة.  ــم واملحاس ــع للتقيي ــٍة تض ــه بمنهجّي ــو اغيت ــّرك حن يتح

ب ـ العقالنّية اإلسالمّية

ــة،  ــدارس الفكرّي ــن امل ــدًع م ــت ب ــالمّية فليس ــة اإلس إّن العقالنّي
ــون  ــم املعلّم ــهم - وه ــاء أنفس ي اكن األنبي

ّ
ــرّي اذل ــّط الفك ــل يه اخل ب

ــى  ــرت بأج ــخ، إذ ظه ــّر اتلاري ــه ىلع م ــون إيل ــر - يدع ــون للب الصادق
صورهــا وأتّمهــا يف  منهــج الرســول األعظــم وانلــّي اخلاتــم  ثــّم األئمــة 
ــم  ــدر طاقته ــاء ىلع ق ــا العلم ــّم ورثه ــده، ث ــن بع ــه م ــل بيت ــن أه م

ــور. ــة األم ــم ملعرف وقدراته

)1( رّصح القائلون باألنسة يف بيانهم الرسمّي األّول بأّن األنسنة هي ديٌن جديٌد، فعرف ٰهذا النوع من 
األنسنة باألنسنة الدينيّة )Religious Humanism(، ولٰكّنهم تنازلوا عن ٰهذا االّدعاء فيام بعد. 
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فــإذا اكنــت احلداثــة تعتمــد ىلع العقــل القائــم بــاذلات، فــإّن العقالنّية 
ي يعتمــد 

ّ
اإلســالمّية ترتكــز ىلع مــا يســّميه بعضهــم بالعقــل املســتقّل اذل

ــل  ــات العق ــرّي، وىلع بدهّي ــل انلظ ــرّي يف احلق ــل انلظ ــات العق ىلع بدهّي
العمــّي يف املجــال العمــّي ]خرسوپنــاه، جريــان شناســی فكــری ايــران معــارص، ص 33[، وٰهذا 
انلــوع مــن العقــل حّجّيتــه ذاتّيــٌة ]جــوادی آملــی، انتظــار بــرش از ديــن، ص 108 و109[، 
فالعقــل يف ادلائــرة اإلســالمّية مســتقل يف تشــخيص ادليــن الصحيــح قبــل 
الــورود إىل جمــاهل، وبعــد القبــول العقــاليّن واإلثبــات الرهــايّن ىلع صّحــة 
ادليــن يســتقل العقــل هنــا أيًضــا يف احلكــم بلــزوم االســتنارة بــه ومنــه. 

ــران معــارص، ص 33[ ــان شناســی فكــری اي ــاه، جري ]خرسوپن

ــة  ــا نقــوم يف الوهلــة األوىل بمحاول ــذا املنهــج العقــاليّن فإنّن ووفــق ٰه
ــا  ــّوًرا عقالنيًّ ــّون تص ــن؛ نلك ــس ادلي ــن أس ــة ع ــورة مفهومّي ــم ص رس
شــاماًل عنــه. وإذا اكنــت ٰهــذه الصــورة تمتلــك املقّومــات العقالنّيــة وفــق 
معايــر اتلقييــم احلّقــة، فإنّنــا نفتــح - يف املرحلــة اثلانيــة - األبــواب ىلع 
مراعيهــا أمــام ادليــن، وجنعــل الــويح مصــدًرا مــن مصــادر املعرفــة إىل 
جانــب العقــل. ومــن جانــٍب آخــر، حيكــم العقــل ىلع نفســه باملحدوديـّـة 
وبعجــزه عــن إصــدار احلكــم يف لّك مــورٍد مــن األمــور اجلزئّيــة، مــع أنـّـه 
حكــم حبّقانّيــة ادليــن وصدقــه، فيســتقّل يف احلكــم بلــزوم تبعّيــة الــويح 

واالنقيــاد هل فيمــا ليــس للعقــل حكــم فيــه. 

ــرج  ــال ت ــرة، ف ــة ىلع الفط ــتقلّة مبتني ــالمّية املس ــة اإلس إّن العقالنّي
ــًدا، ســواء يف إصــدار حكــٍم مــن األحــاكم، أو يف اتلميــزي  عــن إطارهــا أب
بــن احلــّق وابلاطــل بمــزيان العلــم وايلقــن. وبنــاًء ىلع هــذا تعتمــد هــذه 
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العقالنّيــة ىلع القضايــا املتافزييقّيــة ايلقينّيــة، كمــا أنّها تؤمــن باتلجربة إن 
لــم تــرج عــن نطاقهــا، ولّك منبــٍع مــن منابــع املعرفــة ينــال حّقــه ضمنهــا.

ــة، أي  ــريّف - بالواقعّي ــد املع ــالمّية - يف ابلع ــة اإلس ــن العقالنّي تؤم
بوجــود علــم مســتقل عــن ذهــن اإلنســان، وبقــدرة اإلنســان ىلع إدراكه. 

]املصــدر الســابق، ص 31[

ــاة  ــاملة إىل احلي ــرة الش ــق وانلظ ــّي - بالعم ــد املنه ــع - يف ابلع وتتمّت
ادلنيــا مبتعــدًة عــن انلظــرة الســطحّية والقرّيــة إىل األمــور، كمــا أنّهــا 
ــاط.  ــر واالتلق ــب اتلحّج ــن وجتتن ــم ادلي ــاد يف فه ــج االجته ــذ منه تّتخ

]املصــدر الســابق، ص 42 و43[

ــا يه  ــوء عليه ــليط الض ــي تس ــي ينب ــة الّ ــاكيّلة املهّم ــر أّن اإلش غ
ــة اإلســالمّية مــن ماكمــن الضعــف والقــّوة الــي تتمــزّي  موقــف العقالنّي
بهــا العقالنّيــة احلداثّيــة كمــا يطرحهــا بعــض أتباعهــا واملتأثـّـرون بهــا مّمن 
يريــدون توظيفهــا بــكّل حيثّياتهــا وأبعادهــا يف فضــاء الفكــر اإلســاليّم.

2ـ العقل والحداثة 

ــة بإضفائهــا  ــا مــن حتقيــق اآلمــال البرّي هــل تمّكنــت احلداثــة حقًّ
ــي اكن  ــاكيّلات الّ ــن لّك اإلش ــت ع ــل أجاب ــل؟ وه ــرًة ىلع العق ــًة كب هال
ــا، وهــل رســمت لإلنســان يف خمتلــف أبعــاده  اإلنســان يســى وراء حلّه
ــه  ــت دموع ــان وكفكف ــراح اإلنس ــمت ج ــل بلس ــعادة؟ ه ــق الس طري
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ــا زادت  ــدايّث؟ أم أنّه ــل احل ــها للعق ــالل تكريس ــن خ ــه م ــت آالم وعجل
 األزمــات وحجــَر 

ّ
ــودل ــا ي ــًة حينمــا أصبحــت يه نفســها عئًق الطــن بلّ

ــّي؟  ــال احلقي ــو الكم ــة حن ــام لّك حرك ــان أم ــق اإلنس ــرٍة يعي ع

لقــد انتــى األمــر بالعقــل اذلي اّدعتــه احلداثــة وجعلتــه حمــور العالــم 
والوجــود إىل عــّدة مــآالٍت، منهــا:  

أ ـ فشل العقل الحداثّي في ضمان سعادة اإلنسان

ــل  ــي+ واألصي ــل احلقي ــه العق ــدايث بأنّ ــل احل ــدو أّن اّدعء العق يب
اذلي يســتطيع أن حيــل مشــالك البرّيــة ويضمــن ســعادتها ليــس 
ويلــد اللحظــة، بــل تــرّدد كثــًرا ىلع لســان احلداثيّــن، خاّصــة بعدمــا 
ــل  ــرط ىلع العق ــاد املف ــق االعتم ــن طري ــّدٍة ع ــاريعهم حب ــوا مش طرح
ــان.  ــعادة لإلنس ــق الس ــن؛ تلحقي ــايل بادلي ــر املب ــاذلات، غ ــم ب القائ

]Duignan, postmodernism, Britannica encyclopedia[

ــوراء؛  ــع إىل ال ــات ترتاج ــدأت اتلوّقع ــان ب ــّي الزم ــع ُم ــن م لك
ــح  ــذت تتوّض ــدايّث، وأخ ــل احل ــص العق ــت نقائ ــا الح ــا حينم خصوًص
ــا  ــة أنّه ــالدّي، إىل درج ــر املي ــع ع ــرن اتلاس ــات الق ــع نهاي ــا م تدرجييًّ
ــالن  ــت بط ــرور الوق ــع م ــّن م ــد تب ــل. فق ــن ادلاخ ــآلك م ــت تت أصبح
املبــادئ املعرفّيــة للحداثــة، فانهــارت أسســها نتيجــة مــا اكنــت حتملــه 
مــن مبــادئ وبــذوٍر لفناءهــا يف ذاتهــا؛ ألنّهــا قامــت ىلع قضّيــة ويه أّن 
ــة واحلــّس«، لكــّن  »املعرفــة املعتــرة يه الــي تكــون قائمــًة ىلع اتلجرب
ــا ليســت مــن  ــة، بمعــى أنّه ــة وال مبيّن ــة نفســها ال يه بيّن ــذه القضّي ٰه
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ابلدهّيــات فيقبلهــا العقــل مبــارشة، وال يه خضعــت للتجربــة واحلــّس، 
بــل يه جمــّرد افــرتاٍض معــريف لــم حُيصــل عليــه باحلــّس واتلجربــة ابلّتة؛ 

ــك تُبطــل نفســها. وذلل

أحدثــت الســمة ابلــارزة للعقالنّيــة احلداثّيــة - قــر املعرفــة 
ــق  ــالت والعوائ ــن املعض ــر م ــة - الكث ــّس واتلجرب ــرة ىلع احل املعت
ت عنهــا مشــكالت معرفّيــة مــن 

ّ
أمــام اإلنســان احلــدايّث، فتــودل

قبيــل النســبّية، واحلــرة والشــاّككّية املعــارصة، والوضعّيــة اإلفراطّيــة، 
واالفتقــار إىل رؤيــة كونّيــة صحيحــة ومعّمقــة ومطلقــة وثابتــة، 
والعجــز عــن اإلجابــة عــن األســئلة األساســّية لإلنســان، وتقــّدم العلــم 
ــات  اتلجــريّب ىلع العقــل، وعبــادة الطبيعــة، واخلضــوع املطلــق للنظرّي
العلمّيــة، مــع أنّهــا رسيعــة اتلبــّدل نتيجــة تغــّر الفرضّيــات العلمّيــة، 
ومروطّيــة العلــم واملعرفــة البرّيــة، ورفــع قيــم القداســة واتلقديس، 
وحرمــان اإلنســان مــن ســائر منابــع املعرفــة مثــل الــويح، بــل الوقــوع 

ــك. ــر ذل ــه، وغ يف حماربت

اذلرائــي  بالعقــل  املفــرط  االهتمــام  أّدى  ســبق،  ملــا  وعــالوًة 
ــا  ــاة قيًم ــي ىلع احلي ــّي اذّلي يُض ــد القي ــال ابلع ــايت))( إىل إهم الراغم
ــاء  ــيّن وعلم ــام السياس ــال أم ــح املج ــة، وفت ــاٍت ال نهائّي ــًة واغي أخالقّي
ــة  ــم والسياس ــة إىل العل ــٍن ذرائعّي ــروا بع ــاد؛ يك ينظ ــاع واالقتص االجتم

)1( الرؤيــة الذرائعيّــة أو العقالنيّة الراغامتيّة هي رؤيٌة معرفيٌّة تفّســـر صدق القضيّة وحقيقتها 
مبعيار فائدتها وتأثريها العميّل عى الحياة اإلنسانيّة، وليس مبعيار مطابقتها للواقع. 
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ــوا  ــل جتــاوزوا حدودهــم حــن قام ــّن، ب ــن وحقــوق اإلنســان والف وادلي
بــدور الفالســفة يف تفســر الوجــود واإلنســان، وعّرفوهمــا بصــورة تتناغم 
مــع مقاصدهــم واغياتهــم، حيــث نتجــت عنــه صــورة مشــّوهة وناقصــة 
ــك حــن حــروا الوجــود يف هــذا  ــاة واإلنســان، وذل عــن الوجــود واحلي
الوجــود املــادي، وقــروا احليــاة ىلع هــذه احليــاة ادلنيوّيــة، وحّطــوا مــن 
مقــام اإلنســان إىل مســتًوى دينء، حبيــث تعاملــوا معــه كــيء ذي أصــل 
ــإذا اكنــت الفلســفة خادمــًة للكنيســة يف القــرون الوســطی،  حيــواين. ف
فــإّن العقــل احلــدايث قــد تــّوج العلــم ىلع رأس القــدرة، وجعلــه نديًمــا 
ــَد اإلنســان مــن الســقوط يف مــأزق  ألصحــاب املــال واملقــام، وبهــذا أجنَ
ــوَس  ــات. إّن اهل ــن الظلم ــٍر م ــه يف حب ــطی؛ يللقي ــرون الوس ــة الق كنيس
ــتهالك  ــاج واالس ــان اإلنت ــة، وطغي ــات املزّيف ــر، والرغب ــح األك بالرب
واتلقنيــة،  الكّميــة  لغــة  املاكئنّيــة، وســيطرة  والزعــة  العشــوايئ، 
وابلروقراطيــة، وأصالــة القــدرة والــذّلة، وتهديــد الفضــاء ابليــّي 
وتلويثــه، واســتغالل ادلول واألفــراد بــال حــدوٍد، واالســتعمار العالــّي، 
ــة  ــات املزّيفــة، واالســتبداد وادلكتاتورّي ــم، واحلّرّي ــذ الِقيَ ــة ونب واإلباحّي
ــه  ــا تملي ــايّن إىل م ــار اإلنس ــر واالختي ــرة الفك ــق دائ ــة، وتضيي احلديث
اتلقنّيــة والعقالنّيــة اذلرائعّيــة، خالفـًـا للحّرّيــة الـّـي تّدعيهــا، والتســلّط 
وســلب إرادة اإلنســان لكّهــا - وغرهــا - ثمــرات ونتائــج هلــذا االهتمــام 

ــة. ــن العقالني ــد م ــذا ابلع ــرط به املف

ــا بالنســبة إىل الزعــة اإلنســانية للحداثــة أو مــا يُعــرف باألنســنة  أّم
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ــطحية  ــن الس ــوٍع م ــان بن ــر إىل اإلنس ــدايث ينظ ــل احل ــد أّن العق فنعتق
 

ً
ــة لإلنســان حمــاوال ــاد املاّديّ ــل يقتــر اهتمامــه ىلع األبع ــة، ب والقرّي
ــريق الوجــودي لإلنســان  ــة وال ــك اتلنمي تنميتهــا وتطويرهــا، مهمــاًل بذل
وتســاميه الــرويح. إّن معرفــة الطبيعــة مــن أجــل اســتغالهلا واتلحّكـــم 
ــانّية  ــس اإلنس ــة انلف ــل معرف ــدايّث قب ــل احل ــة للعق ــا يه أولوّي بقوانينه
ــالت  ــان معض ــع اإلنس ــايط م ــذا اتلع ــرز ه ــد أف ــا. لق ــيطرة عليه والس
كثــرة مــن قبيــل تشــيء اإلنســان، واالغــرتاب، وأزمــة اهلوّيــة، 
ــد،  ــد الواح ــان ذي ابلع ــاب، واإلنس ــة )Nihilism(، واالكتئ والعدمّي
ــة  ــه ، واألزم ــول بإلوهّيت ــان والق ــة اإلنس ــول حبيوانّي ــن الق ــض ب واتلناق
ــّكك  ــان، وتف ــة اإلنس ــاط كرام ــاليق، واحنط ــراغ األخ ــة، والف املعنوّي

ــا))(. ــة وغره ــان األرسة، والفردانّي بني

ــة  ــباته اتلقني ــع لّك مكتس ــدايث م ــل احل ــكالم أّن العق ــص ال وملّخ
والعلميــة وّرط الغــرب يف اجلهــل العلــي واجلهــل العمي، فاجلهــل العلي 
ــه ال يــدري مــا هــو احلــّق ومــا هــو ابلاطــل، واجلهــل العمــي  بمعــى أنّ
ــه يف  ــيل، محارضت ــوادي آم ــلك. ]ج ــه أن يس ــن علي ــدري إىل أي ــه ال ي ــى أنّ بمع

مؤّسســة إرساء، 2016/1/28[

، راجع: 
ّ

)1( للمزيد من املعلومات يف نقد العقل احلدايث

 a. One Dimensional Man: Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society,
 by Herbert Marcuse Economy and Society: An Outline of Interpretive

 .Sociology, by Max Weber

b .The Reign of Quantity & the Signs of the Times( Le règne de la quantité et les 
signes des temps ,)by René Guénon.
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ــرزه هــو  ــا أف ــة وم ــه أّن عــر احلداث ــخ البــري بأمجع يشــهد اتلاري
ــاء  ــاء، فادلم ــة مجع ــّرت ىلع البرّي ــي م ــرتات الّ ــور والف ــع العص أفج
ــن األوىل  ــن العاملّيت ــاء احلرب ــت أثن زهق

ُ
ــي أ ــالت واألرواح ال ــي س ال

واثلانيــة وبعدهمــا - زادت عــن املئــة مليــون قتيــٍل وجريــٍح يف أقــّل مــن 
ــدلان  ــتعمار ابل ــنًة ]Hughes, World War II, Britannica encyclopedia[ - واس 50 س

ــات  ــن األزم ــا م ــا، وغره ــب ثرواته ــا ونه ــل مواطنيه ــتغالهلا وقت واس
الـّـي ليــس هلــا مثيــٌل يف اتلاريــخ، تثبــت أّن العقــل احلــدايّث غــر جديــٍر 
ــانّية.  ــعادة اإلنس ــالح والس ــان الف ــه ضم ــاد، وال يمكن ــة واالعتم باثلق

]Webster, Richard A., Colonialism, Britannica encyclopedia[

وبهــذا يّتضــح أّن احلداثــة ســيف ذو حّديــن، ومــن الســذاجة أن نؤمن 
ــاع  ــا االنتف ــا يمكنن ــل كم ــة، ب ــة وعم ــورة لكّي ــا بص ــة ونتاجه باحلداث
بابلعــد اإلجيــايّب فيهــا، وعلينــا عــدم الغفلــة عــن األبعــاد الســلبّية فيهــا.

ب ـ نقد العقل الحداثي في الغرب

ــة  ــًرا باحلداث ــر تأثّ ــاليّم أك ــا اإلس ــن يف عملن ــض املتنّوري ــدو أّن بع يب
ــن  ــر م ــع الكث ــا تراج ــهم. فبينم ــن أنفس ــن الغربيّ ــا م ــًة هل ــر تبعّي وأك
ــن  ــة - ع ــة اثلاني ــرب العاملّي ــوارث احل ــد ك ــن - بع ــن الغربيّ املفّكري
ــٍق  ــو أف ــوا حن ــا، وانطلق ــلها ونهايته ــوا بفش ــة، ورّصح ــة احلداث أطروح
ــوا  ــا ال زال ــد أّن متنّورين ــة(، جن ــد احلداث ــا بع ــه )م ــوا علي ــٍد أطلق جدي

ــا. ــة حوهل ــات الرنّان ــّدقون باللم ــا ويتش ــادون به ــّد اآلن ين حل
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ــأ  ــة وخط ــة احلداث ــل أطروح ــرب فش ــرو الغ ــظ مفّك ــا الح فبعدم
ــد يف  ــج الوحي ــا املنه ــة باعتباره ــة احلداثّي ــاد املفــرط ىلع العقالنّي االعتم
ــن  ــوا ع ــّم حبث ــن ث ــا، وم ــا ورفضوه ــان، انتقدوه ــعادة اإلنس ــن س تأم
ــر  ــل األم ــل وص ــرى، ب ــة األخ ــم الفكرّي ــائر انلظ ــن س ــا ب ــل هل بدائ
ــق  ــل واملنط ــوا إّن العق ــم قال ــة أنّه ــل إىل درج ــة العق ــم إىل حمارب ببعضه

ــاذلات! ــان ب ــدّوان ومهّدم ع

]Duignan, Jacques, Britannica encyclopedia, The entry of: postmodernism[ 

 Jacques( ويف املقابــل دافــع بعضهــم مــن أمثــال جــاك دريــدا
Derrida( عــن فكــرة "اهلمــّي انلبيــل" )Noble Savage( وهــو مفهــوم 

مثــايل لإلنســان غــر املتحــّر، اذلي يرمــز إىل اخلــر الفطــري اذلي لــم 
ــة))(.  ــارة احلداثّي ــدة للحض ــرات الُمفِس ــّرض للتأث يتع

]The Editors of Encyclopedia Britannica, Britannica encyclopedia, noble-savage[

 )Paul-Michel Foucault( وأرجــع بعضهم - مــن أمثال ميشــل فوكــو 
ــة العقــالء ىلع املجانــن إىل تســلّط العقــالء وهيمنتهــم وليــس  - أفضلّي

]Sim, The Routledge Companion To Postmodernism, p. 6[!ــة إىل األمــور الواقعّي

3ـ العقل والدين الحق

هــل حيــّد ادليــن مــن نطــاق العقــل أم أنـّـه يفتــح ابلــاب ىلع مراعيــه 
أمامــه؟ مــا هــو موقــع العقــل مــن ادليــن؟ ومــا يه املاكنــة الــي يرســمه 

)1( www.britannica.com/art/noble-savage
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ادليــن للعقــل؟ ومــا يه املجــاالت الــي يكتســحها العقــل مــن ادليــن؟ 
ــة  ــّب املنظوم ــع يف ل ــا تق ــة، أم أنّه ــّية وجانبّي ــاالت هامش ــل يه جم ه
ادلينّيــة ويف مركزهــا، أم أنـّـه يكتســح لّك املجــاالت الــي بإماكنــه ولوجهــا 

وإبــداء الــرأي حوهلــا؟

يّتضح موقع العقل من ادلين من خالل مالحظة األمور اتلايلة:  

أ ـ العقل في المنظر الدينّي

ــال  ــي إهم ــة ال تع ــات ادلينّي ــم والرواي ــرآن الكري ــة بالق إّن العناي
العلــم والعقــل، أو عــدم االهتمــام بأفــاكر اآلخريــن وعلومهــم، أو رفــض 
ثمــرات العقالنّية البشـــرّية، ال ســّيما العقالنّيــة احلداثّية باملــّرة. فالقارئ 
للقــرآن جيــد فيــه تركــزًيا كبــًرا ىلع تفعيــل العقــل ونبــذ األعمــال غــر 
العقالنّيــة؛ فقــد تنوّعــت املفــردات الــي ُذكــرت حــول العقــل يف القــرآن 
ــدر،  ــى، والص ــب، وانل ــؤاد، والقل ــّب، والف ــل، والل ــم، فالعق الكري
والــروح، وانلفــس، واذلكــر، والفكــر، والفقــه، والشــعور، وابلصــرة، 
وادلرايــة لكّهــا مفــردات ُذكــرت بوصفهــا مرادفــات للعقــل، حبيــث تُشــر 
لك منهــا - كمــا يــرى بعضهــم - إىل بُعــٍد مــن أبعــاد العقــل ]مــکارم شــريازی، 
ــن  ــّر ع ــل ال تع ــة للعق ــتعماالت املختلف ــذه االس ــام قــرآن، ج1، ص 139[. وه پي

مرتبــٍة واحــدٍة، بــل تُشــر إىل اختــالٍف يف درجــات العقــل ومراتبــه؛ إذ 
ــة "الشــعور" بمعــى اإلدراك البســيط لألمــور الواضحــة  ــدأ مــن مرتب تب
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ــن  ــة ع ــة املنبثق ــور انلظرّي ــه"، ويه إدراك األم ــة "الفق ــل إىل مرحل تلص
ــق  ــة احلقائ ــرة إىل جتزئ ــر" انلاظ ــة "الفك ــّم مرتب ــة، ث ــور الواضح األم
ــَى" ويه اإلدراك  ــة "انلُّ ــا مرحل ــر"، وفوقه ــة "اذلك ــّم مرحل ــا، ث وحتليله

ــرة". ]املصــدر الســابق، ج1، ص 146[ ــة "ابلص ــا مرحل ــق، تعلوه ــق للحقائ العمي

 )Henry Corbin( الفرنــي هــري كوربــن  الفيلســوف  يقــول 
ــر  ــاء الب ــن أبن ــد م ــس أح ــم: »لي ــل والعل ــرآن للعق ــة الق ــول رؤي ح
ــٍد والقــرآن إىل العلــم، حبيــث  ــة أكــر دعــوة مــن حمّم واملناهــج الفكرّي
ث القــرآن يف أكــر مــن تســعمئة ومخســن مــّرة عــن العلــم والفكــر  حتــدَّ
ــرآن  ــد، ص 30[. فالق ــرآن و محّم ــاره ق ــان درب ــمندان جه ــه دانش ــی، نظري ــل« ]وجدان والعق
ــال: 22[،  ــورة األنف ــر: س ــّر ادلواب ]انظ ــم بشـ ــون ويلّقبه ــن ال يعقل ي

ّ
ــذّم اذل ي

ــبياًل  ــّل س ــل أض ــام ب ــون اكألنع ــمعون وال يعقل ــن ال يس ــّور اذلي  ويص
ــخ اذليــن يتّبعــون آباءهــم وأســالفهم بصــورٍة  ]انظــر: ســورة الفرقــان: 44[، ويوّب

عميــاء ومــن دون تعّقــل ]انظــر: ســورة البقــرة: 170[؛ وذللــك يطلــب مّنــا أئّمــة 
ــال ]التميمــّي اآلمــدّي، غــرر  ــل ال أن ننظــر إىل مــن ق ــا أن ننظــر إىل مــا قي دينن
الحكــم ودرر الكلــم، ص 361 [. ويقــول أمــر احلكمــة وابليــان اإلمــام عــيٌّ  يف 

ْهــِل 
َ
ِْكَمــَة ولـَـو ِمــْن أ

ْ
ُمْؤِمــِن ، فَُخــِذ احل

ْ
ــُة ال ِْكَمــُة َضالَّ

ْ
نهــج ابلالغــة: »احل

ــاق« ]الرشيــف الــريّض، نهــج البالغــة )تحقيــق صبحــي الصالــح(، ص 481[. وقــال اإلمــام  انلَِّف
ـَـو  ــا ول ــِن ، فَاْطلُبُوَه ُمْؤِم

ْ
ــُة ال ــُة َضالَّ ِْكَم

ْ
حمّمــد بــن عــي اجلــواد : »احل

ــا  ــا« ]الطــويّس، األمــايل، ص 625[. فم ْهلَه
َ
ــا وأ ــقَّ بِه َح

َ
ــونُوا أ ـُ ــْرِِك، تَك ُم

ْ
ــَد ال ِعنْ

أىت بــه العقــل احلــدايث أو غــره مــن احلكمــة انلافعــة والعلــم الصحيــح 
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ــا  ــل م ــّنة، ف ــرآن والس ــاًع للق ــه؛ اتّب ــتفيد من ــتثمره ونس ــا أن نس علين
ــالم  ــو إس ــام فه ــواء واألوه ــوب باأله ــر املش ــليم غ ــل الس ــه العق أنتج
ــدة  ــك يف القاع ــده كذل ــى جن ــذا املع ــّنة. وه ــرآن والس ــع الق ــم م متناغ
املعروفــة يف أصــول الفقــه )لك مــا حَكــَم بــه العقــل حَكــَم به الشـــرع(، 

ــب األصــول، ج 2، ص 41[ ــة. ]الســبزوارّي،  تهذي ــدة املالزم ــّماة بقاع ويه املس

ب ـ العقل مصدر في اإلسالم

إّن اتلوّهــم بعــدم مدخلّيــة العقــل يف التشـــريع اإلســاليم، وأّن انلــص 
ــم باطــل ال أســاس هل مــن الصّحــة؛  ــع توّه هــو املصــدر الوحيــد للتري
ــدر  ــّنة - يه املص ــرآن والس ــي الق ــة - أع ــوص ادلينّي ــت انلص إذ ليس
الوحيــد للتشـــريع اإلســاليم، بــل العقــل هــو مصــدر مهــم آخــر يرجــع 
ي يؤّيــده - يلتــّم اســتنباط األحــاكم 

ّ
إيلــه العلمــاء إىل جانــب القــرآن - اذل

الشـــرعّية منــه يف خمتلــف حقــول احليــاة. 

يعــّر الفقهــاء واألصويّلــون عن طــرق اســتدالهلم ومصادر اســتنباطهم 
ــرآن والســّنة والعقــل واإلمجــاع  الفقــّي باألدلّــة األربعــة، ويه الق
الاكشــف عــن الســّنة. ]املوســوّي البجنــوردّي، مصــادر الترشيــع عنــد اإلماميّــة والســّنة، ص 7[ 
وٰهــذه األدلّــة تشــّل مصــدًرا فّياًضــا مرنًــا للتريــع اإلســاليّم، يواكــب 
ــان  ــة. وببي ــزّي باملوضوعّي ــان ويتم ــات الزم ــاة ومقتضي ــتجّدات احلي مس
ــا  ــي تطّرقن ــة اإلســالمّية الّ ــة مصــادر العقالنّي آخــر، تشــّل هــذه األدلّ
إيلهــا يف املقّدمــة بلحــاظ معــريف )أبســتمولويج(، حيــث ذكرنــا ذاتّياتهــا 
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ي يلعبــه فيهــا العقــل املســّى بالعقــل املســتقّل.
ّ

وادلور اذل

تتمــزّي العقالنّيــة اإلســالمّية بمجموعــة معّينــة مــن األوصــاف 
ــة  ــل واتلجرب ــويع ىلع العق ــاد املوض ــب االعتم ــإىل جان ــص، ف واخلصائ
والــويح باعتبارهــا مصــادر ومناهــج معرفّيــة، فإنّهــا تهتــّم بــكّل األبعــاد 
ــة  ــرة أحاديّ ــن انلظ ــا ع ــا يبعده ــذا م ــان، وه ــة لإلنس ــة والروحّي املاّديّ
ــة.    ــاالت اكّف ــاملة إىل املج ــة وش ــة جامع ــع برؤي ــا تتمّت ــب، وجيعله اجلان

ــا  ــد مجيعه ــل، وتوج ــواع للعق ــة أن ــد أربع ــرى، توج ــة أخ ــن جه وم
ــة اإلســالمّية بصــورة منســجمة ويه: العقــل انلظــري،  ضمــن العقالنّي
ــي،  ــل العم ــري(، والعق ــل انلظ ــن العق ــم م ــي )قس ــل اتلجري والعق
والعقــل اتلدبــري )قســم مــن العقــل العمــي(، ولك منهــا يلعــب دوره يف 

ــه.  ــان وحيات ــؤون اإلنس ــم ش تنظي

إّن العقالنّيــة اإلســالمّية يه عقالنّيــة ترنــو إىل احلقيقــة مهمــا اكنــت، 
ــر  ــذ اتلحّج ــذا تنب ــة، وبه ــي للمعرف ــب الواق ــك املذه ــلك بذل وتس
وادلوغمائّيــة واالســتبداد الفكــري، وتفتــح املجــال أمــام نتــاج اآلخريــن 

ــة. بــال تقليــد أو تبعّي

وبالرغــم مــن أّن العقالنّيــة اإلســالمّية تهتــّم بــرتاث العلماء املســلمن 
 أنّهــا تعّرضــه للنقــد وانلقاش. 

ّ
يف خمتلــف العلــوم اإلنســانّية وادلينّيــة، إال

وانطالقـًـا مــن ٰهــذا املوقــف، يشــّل االعتقــاد بــاهلل وتوحيــده العقيدة 
ــة اهلل  ــا معرف ــن يف ضوئه ــالمّية؛ إذ يمك ــة اإلس ــة يف العقالنّي املحورّي
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ــه( واحلصــويل  ــل اىل عبادت ــة واملي ــة الفطرّي ــن احلضــورّي )املعرف بالعلم
)باالســتدالل والراهــن املتعــّددة( باعتبــاره مبــدأ الوجــود واغيتــه. كمــا 
تؤمــن العقالنّيــة اإلســالمّية باملعــاد وعلــم اآلخــرة؛ وذللــك تقــّدم برناجمًا 
جامًعــا موّحــًدا لضمــان ســعادة اإلنســان يف ادلنيــا واآلخــرة، تشــّل فيــه 
اتلقــوى والعدالــة وانلظــم حمــاور رئيســة. وتدعــو العقالنّيــة اإلســالمّية 
 مــن اتلوّســع اتلاكثــري، بمعــى أنّهــا تؤّكــد ىلع 

ً
إىل اتلطــّور الكوثــرّي بــدال

اتلطــّور واتلوســعة املاديــة إىل جانــب اتلاكمــل املعنــوي والعدالــة. 

جـ  ـ العقل يحكم على نفسه بالمحدودية

إّن االبتعــاد عــن العقالنّيــة ادلينّيــة والرجــوع املطلق إىل العقــل احلدايث 
ليــس ســوى نــوع مــن ذّر الرمــاد يف العيــون؛ ألّن العقــل يــدرك األمــور 
ــة،  ــه باألولوّي ــدرك ذات األخــرى، ومــا دام يــدرك األمــور األخــرى فهــو يُ
ــا. فمــاذا ســيقول  ــدرك نفســه ويتحــّدث عنه وبهــذا يمكــن للعقــل أن يُ
العقــل عــن نفســه؟ هــل هــو مطلــٌق يف إدراكــه وأحاكمــه أو أنّــه حمــدود؟ 

للعقــل البــرّي القــدرة ىلع معرفــة الكثــر مــن األحــاكم اللّّيــة، غر 
أّن هــذه القــدرة - وإن اكنــت حمــدودة أيًضــا يف جمــال األحــاكم اللّيــة - 

تبــى حمــدودة أكــر يف نطــاق األمــور اجلزئّيــة.

 والعقــل حمــدود عــن اتلحقيــق ومطلــق يف احلكــم واتلصديــق. 
]الخراسايّن، هداية األمة إىل معارف األمئّة، ص 26[

يُــدرك العقــل جّيــًدا وبصــورٍة قطعّيــة أنّــه حمــدود وال يُــدرك األشــياء 
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ــو اكن  ــع أبعــاد وجوانــب الــيء الواحــد؛ إذ ل ــدرك مجي ــل ال يُ ــة، ب اكّف
يُــدرك مجيــع األشــياء أو مجيــع أبعــاد الــيء الواحــد لــم يقــع يف اخلطــإ 
ــع اإلجابــة  ــا ولــم حيتــج إىل اتلاكمــل. وىلع هــذا األســاس فــإّن توّق مطلًق
 تكليًفــا بمــا 

ّ
عــن لّك معضــالت احليــاة ومســائلها مــن العقــل ليــس إال

ــبة إىل  ــاًرا" بالنس ــارة "معي ــل ت ــون العق ــن، يك ــال ادلي ــاق. ويف جم ال يُط
ــت در  ــى، رشيع ــن ]جــوادی آم ــريعة وادلي ــت الشـ ــي تُثب ــة ال ــول العقلّي األص
ــاب  ــم الكت ــا" يف فه ــرى "مصباًح ــارة أخ ــون ت ــت، ص 211[، ويك ــه معرف آئين

ــة  ــاكم الرعّي ــتنباط األح ــا، أو يف اس ــاكم منهم ــتنباط األح ــّنة واس والس
ــا  ــّد منبًع ــذا يُع ــو به ــة، وه ت العقلّي

ّ
ــتقال ــر املس ت وغ

ّ
ــتقال ــن املس م

ــون  ــابق، 212 و213[، ويك ــدر الس ــّنة ]املص ــاب والس ــرض الكت  يف ع
ًّ

ــتقال مس
أخــًرا يف مــورد فهــم أرسار األحــاكم الشـــرعّية ومالاكتهــا "مفتاًحــا"؛ لي 
حيكــم بعــدم خمالفــة هــذه األحــاكم لألصــول العقلّيــة اللّّيــة؛ واحلــال أنّه 
ال يســتطيع أن يفهــم أرسار األحــاكم الرعّيــة ومالاكتهــا لوحــده بصــورٍة 
ــا  ــاكم وتفاصيله ــات األح ــم خصوصّي ــتطيع أن يفه ــم، يس ــٍة. نع تفصيلّي

ــس بصــورة مســتقلّة. ]املصــدر الســابق، ص 214[ ــة املعصــوم ولي ــدد هداي بم

د ـ مواكبة التشريع اإلسالمي للزمان والمكان

يتشــّبث مّدعــو احلداثــة بالقــول إّن العقالنّيــة احلداثّيــة يه عقالنّيــة 
ــا  ــّي عنه ــة للتخ ــإّن أّي حماول ــايل ف ــه، وباتل ــر ومتطلّبات ــاير الع تس
والرجــوع إىل األزمنــة الغابــرة القائمــة ىلع انلصــوص والتريعــات 

ــار.  ــس اتلّي ــر بعك ــف وس ــن تلّ ــارة ع ــابقة يه عب الس
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ــات  ــع التريع ــا إّن مجي ــا إذا قلن ــون صحيًح ــا يك ــذا االّدعء إنّم وه
والقوانــن واألحــاكم تتمــزّي بالســكون واثلبــات املطلــق، غــر أّن دراســة 
انلصــوص والتريعــات واملنهــج االجتهــادي ستكشــف نلــا زيــف هــذا 

االّدعء، خاّصــة إذا الحظنــا مــا يــي:

تتلــف  بــل  ثابتــة،  لكّهــا  اإلســالمّية  األحــاكم  ليســت   :
ً

أّوال
ــخاص«  ــة واألش ــان واألمكن ــوال واألزم ــات واألح ــار اخلصوصي  »باعتب
ــذا  ــان، ج  3، ص 436[ ، وه ــاد األذه ــان يف رشح إرش ــدة والره ــع الفائ ــيّل، مجم ــّدس األردبي ]املق

االختــالف ليــس جزافـًـا، بــل خيضــع ملجموعــٍة مــن القواعــد واألصــول 
ــّنة  ــرآن والس ــن الق ــتنبطة م ــة املس ــالت ادلقيق ــط واتلفصي والضواب
ــوذة  ــات املأخ ــاق ىلع اجلزئّي ــات واالنطب ــذه االختالف ــتخراج ٰه و»باس
ــابق[.  ــدر الس ــاء« ]املص ــم والفقه ــل العل ــاز أه ــف امتي ــرع الري ــن ال م
يــل ابلاحــث إىل ابلحــوث الفقهّيــة واألصويّلــة، 

ُ
وللتفصيــل يف املقــام حن

ــه.  ــاكن يف الفق ــان وامل ــر الزم ــّر وتأث ــت واملتغ ــث اثلاب ــا حب خصوًص

ثانيـًـا: لــن ينتــي التريــع اإلســاليّم إىل طريــق مســدود مــع مــا تمــزّي 
بــه مــن االجتهــاد الــيح، ومــا يتمّتــع بــه املجتهــد اجلامــع للشـــرائط من 
ــي منحهــا إيلــه الشــارع املقــّدس لتســير  ــات الّ االختيــارات واإلماكنّي
ــويع  ــامل املوض ــاد الش ــة االجته ــع عملّي ــاليّم. فم ــع اإلس ــور املجتم أم
الــي تتحّمــل عنــاء اســتنباط األحــاكم الشـــرعّية، ال ســّيما مــا خيتــّص 
ــق الشـــرعّية، يتمــزّي التشـــريع  باملوضــوعت املتغــّرة وتشــخيص احلقائ
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ــيي  ــه الش ــزية يف الفق ــذه امل ــّى ه ــارصة، وتتج ــة واملع ــاليم باحليوّي اإلس
أكــر مــن أي مدرســة مــن املــدارس اإلســالمّية األخــرى، فــإّن الشــيعة 
ي يعيــش زمانهــم ويهديهــم إىل 

ّ
ملزمــون بالرجــوع إىل املجتهــد الــيح اذل

ــة  ــإّن الصالحّي ــر، ف ــب آخ ــن جان ــم. وم ــوعت يف عره ــاكم املوض أح
الــي ُمنحــت للفقيــه اجلامع للشـــرائط تســتطيع أن تمــأل منطقــة الفراغ 
الــي تلــو مــن األحــاكم اثلابتــة، بــل قــد تــرك اإلســالم مهّمــة ملئهــا إىل 
ادلولــة أو الفقيــه اجلامــع للشـــرائط، يلمألهــا وفًقــا ملتطلّبــات أهــداف 
اإلســالم العاّمــة، ومقتضياتهــا يف لّك زمــاٍن ]الصــدر، اقتصادنــا، ص 380[. وحــى 
انلــي اكن يتــوىل ٰهــذه املهّمــة بوصفــه حاكًمــا وليــس بوصفــه نبيًّــا مبلًّغــا 
للشـــريعة اإلســالمّية، فــاكن للنــّي شــؤون متعّددة مــن انلبــّوة واحلكومة 

والقضــاء. ]املوســوّي الخمينــّي، االجتهــاد والتقليــد، ج 2، ص 100[

ــراغ  ــة الف ــا منطق ــّي  به ــأل انل ــي م ــريعات ال ــة التشـ إّن نوعّي
التشـــريّي بوصفــه احلاكــم الشـــريّع، ليســت أحاكًمــا دائمّيــًة بطبيعتهــا؛ 
ألنّهــا لــم تصــدر مــن انلــي بوصفــه مبلًّغــا لألحــاكم العاّمــة اثلابتــة، بــل 
باعتبــاره حاكًمــا وويلًّــا للمســلمن. ]الصــدر، اقتصادنــا، ص 380[ وال تــدل منطقــة 
الفــراغ ىلع نقــص يف الصــورة التشـــريعّية، أو إهمــال مــن الريعــة بلعض 
الوقائــع واألحــداث، بــل تعــّر عــن اســتيعاب الصــورة، وقــدرة الشـــريعة 
ىلع مواكبــة العصــور املختلفــة ]املصــدر الســابق، ص 689[، وال يــرى الفقيــه ضًرا 
يف أّن يســتفيد مــن مكتســبات العقــل احلــدايث مــن القوانــن واملقــّررات 
ــجمة مــع  ــة ومنس ــا مالئم ــا يراه ــراغ حينم ــة الف ــلء منطق ــة م يف عملّي
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هيلّيــة الشـــريعة اإلســالمّية وأهدافهــا الســامية؛ وذللــك حكمــوا بوجوب 
متابعــة مــا تضعــه ادلولــة مــن قوانــن املــرور وغرهــا مــن األمــور اهلاّمــة 

ــة. ]املوســوّي الخمينــّي، االســتفتاءات، ج 3، ص 543[ ــة واألمــور اجلزئّي اللّّي

ــار  ــم اعتب ــا تلقيي ــاًرا صحيًح ــث معي ــدم أو اتلحدي ــس الِق ــا: لي ثاثلً
ــوغ  ــان بلل ــه اإلنس ــاج إيل ــا حيت ــو م ــح ه ــزيان الصحي ــل امل ــون، ب القان
الكمــال احلقيــي وتنظيــم حياتــه بمــا يضمــن ســعادته يف ادلنيــا واآلخــرة. 
ــق  ــب خال ــن جان ــازل م ــالمّية ن ــاكم اإلس ــن األح ــت م ــا أّن اثلاب وبم
اإلنســان، العالـِـِم خبــره ورّشه احلقيقّيــن، ومنســجم مــع الفطــرة؛ فإنّــه 

ــاكن. ــان وم ــّي هل يف لّك زم ــال احلقي ــن الكم يضم

هـ ـ حديث الثقلين ومنزلة العقل

يُعــّد حديــث اثلقلــن مــن أشــهر األحاديــث انلبوّيــة الشـــريفة، إذ 
ــل  ــة اثلََّق ــن - تثني ــك باثلقل ــلمن باتلمّس ــول  املس ــه الرس أوىص في
ــن،  ــع البحري ــّي، مجم ــل ]الطريح ــة اثلِّق ــرب، ج 11، ص 85[ أو تثني ــن منظــور، لســان الع ]اب

ــارك  ــاًل: »إيّن ت ــه ، قائ ــد رحيل ــرتة بع ــاب والع ج 5، ص 329[ - الكت

ــكتم بهمــا لــن تضلّــوا بعــدي: كتــاَب اهلل  فيكــم اثلقلــن، مــا إن َتَمسَّ
وعــرتيت أهــَل بيــي، ولــن يفرتقــا حــّى يــردا عــّي احلــوض«. ]النســايئ، ســنن 

النســايئ، الحديــث رقــم 8148[

إّن إحــدى دالالت ٰهــذا احلديــث هــو أّن اتلمّســك بالقــرآن الكريــم 
والعــرتة الطاهــرة  مًعــا عصــم مــن الضــالل والفرقــة، لكــّن واقــع 
املســلمن ايلــوم يكشــف غــر ذلــك، ومــن هنــا حتــوم حــول احلديــث 
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مجلــة مــن التســاؤالت والشــبهات. أال يبــدو احلديــث ناقًصــا؟ أليــس من 
ــم يذكــر حديــث  ــاذا ل ــا؟ ومل ــة العقــل يلكــون ثقــاًل ثاثلً األفضــل إضاف

ــا حيــول بــدوره دون ضــالل املســلمن؟ اثلقلــن العقــل ثقــاًل ثاثلً

ولكــن اجلــواب هــو أّن حديــث اثلقلــن رصيــح يف أنـّـه يف مقــام بيــان 
ــاس،  ــة انل ــا هلداي ــٍد  منهًج ــّي حمّم ــوص - انل ــه - خص ــا يرتك م
ــالة  ــي يه رس ــل الّ ــور العق ــتضاءة بن ــوة إىل االس ــام ادلع ــس يف مق ولي
ــدأ  ــي ب ــارك" ال ــارة "إيّن ت ــذا املعــى هــو مقتــى عب ــة. فه ــاء اكّف األنبي
ــاء  ــا ج ــاس م ــرك يف انل ــد ت ــّي  ق ــإّن انل ــا، ف ــن به ــث اثلقل حدي
بــه، ومــن املعلــوم أّن العقــل ليــس مّمــا جــاء بــه انلــّي ، فمــراث 
انلبــّوة هــو الكتــاب والســّنة والعــرتة ، أّمــا العقــل فلــم يكــن مــن 
ــابق،  ــل الس ــا يف الفص ــّر بن ــا م ــة كم ــل ذاتّي ــة العق ــل حّجي ــه، ب مراث
ــى  ــة بمقت ــذه املهّم ــوم بٰه ــه، ويق ــد إيل ــه ويرش ــويص ب ــي ي ــّن انل ولك

ــة. ــه اخلاّص ــة وليــس بمقتــى نبّوت ــه العاّم نبّوت

ــك  ــرض اتلمّس ــل يف ع ــك بالعق ــع اتلمّس ــه ال يق ــك أنّ ــف إىل ذل أض
ــتلزمًة  ــر مس ــذا األخ ــك به ــوة إىل اتلمّس ــون ادلع ــّى تك ــرآن ح بالق
ــات  ــل. فاآلي ــل بالعق ــر املتمّث ــرف اآلخ ــن الط ــراض ع ــوة إىل اإلع لدلع
القرآنّيــة وروايــات املعصومــن  مليئــة باتلعايلــم ادلاعيــة إىل 
ــذا األســاس فــإّن ادلعــوة إىل القــرآن الكريــم  اتلمّســك بالعقــل. وىلع ٰه
ــن  ــا م ــا فيهم ــل؛ مل ــك بالعق ــوة إىل اتلمّس ــت  يه ادلع ــل ابلي وأه
ــابًقا. ــا س ــا أرشن ــل كم ــل ورضورة اتلعّق ــل هل ىلع دور العق ــد ال مثي تأكي

74

مجلة الدليل / 

العدد الحادي عشر   السنة الثالثة   شتاء 2021

العدد الحادي عشر



الخاتمة 

لقــد اتّضــح - وفــق نتائــج املقــال - تهافــت الشــبهة القائلة بأّن اتلمّســك 

بالــويح وادليــن اإللــّي يعــي اتلخــّي عــن العقالنّية مــن خالل:

ــا  ــدايّث، وإنّم ــا احل ــة يف نوعه ــار العقالنّي ــدم احنص ــد ىلع ع 1ـ اتلأكي

هنــاك عقالنّيــات أخــرى اكلعقالنّيــة اإلســالمّية الــي تؤّكــد أهّمّيــة أداة 

ــوع إىل  ــزوم الرج ــها بل ــم بنفس ــرة حتك ــذه األخ ــة. فه ــل يف املعرف العق

ــه.  ــه ملحدوديّت ــل إيل ــق للعق ــا ال طري ــويح فيم ال

2ـ إبــراز ماكمــن اخللــل ومــا انتــى إيلــه العقــل اذلي اّدعتــه 

ــان  ــع يف ضم ــل ذري ــن فش ــود م ــم والوج ــور العال ــه حم ــة وجعلت احلداث

ســعادة اإلنســان، وإجيــاد مشــالك بــل فجائــع ال مثيــل هلــا يف اتلاريــخ 

ــة. ــان والبرّي لإلنس

3ـ تــّي كثــر مــن أصحــاب احلداثــة وأتباعهــا يف الغــرب عنهــا نتيجة 

اكتشــاف اختــالالت معرفّية ومشــالك أحدثتهــا العقالنّيــة احلداثّية.

ــي  ــي الواق ــج العق ــوء املنه ــة يف ض ــة العقالنّي ــل حقيق 4ـ أّن حتلي

ــة كشــف عــن مــدى  ــة اإلســالمّية وانلصــوص الوحيانّي الرصــن والرؤي

ــه  ــه ونطاق ــن ماكنت ــل، وع ــالم ىلع العق ــا اإلس ــي يضفيه ــة ال األهّمّي

ــات  ــق مقتضي ــا وف ــي يلعبه ــف األدوار ال ــويح وخمتل ــه إىل ال وحاجت

الزمــان واملــاكن. مــا ينتــي إىل تهافــت الشــبهات الــي تــرد حــوهل وحــول 
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انلصــوص ادلينّيــة املصرّيــة واملهّمــة الــي لــم يذكــر فيهــا العقــل رصاحــة 

ــن. ــث اثلقل كحدي

5ـ وأخــًرا، ال يعــي اتلمّســك بالــويح وادليــن االلــي اتلخــّي عــن 

اتلمّســك حــى بالعقالنّيــة احلداثّيــة، وإنّمــا باإلمــاكن كذلــك االنتفــاع 

مــن منتجــات العقالنّيــة احلداثّيــة بعــد أن تضــع للنقــد وملعايــر املنهــج 

العقــي الرصــن واتلعايلــم ادلينّيــة وفــق العقالنيــة اإلســالمية.
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الخالصة

ــي  ــارصة ال ــوعت املع ــد املوض ــة أح ــا إىل معاجل ــن أيدين ــي ب ــة ال ــدف املقال ته
اقرتنــت بأحبــاث احلداثــة ومــا بعدهــا، وهــو موضــوع تارخييــة العقــل، وذلــك يف ضوء 
رؤى بعــض احلداثيــن العــرب اذليــن حاولــوا توظيــف هــذه الرؤيــة الغربيــة يف الفضاء 
الفكــري العــريب واإلســاليم. إّن املــراد مــن رؤيــة تارخييــة العقــل يه الطابــع املتغــّر 
واملتحــّول للعقــل؛ ىلع اعتبــار أّن هــذا األخــر  ليــس شــيئًا مطلًقــا أو جمــرًدا قابًعــا 
ــا.   ــا هــو يشء مرتبــط حبيثيــات وظــروف حمــّددة تماًم خــارج الزمــان واملــاكن، وإنّم
تقــوم رؤيــة أتبــاع تارخييــة العقــل ىلع نظــرة خاّصــة إىل العقــل اســتقوها مــن الفكــر 
ــا  ــاليم، كم ــريب واإلس ــر الع ــرآن والفك ــة والق ــقاطها ىلع اللغ ــوا إس ــريب وحاول الغ
تتأّســس ىلع جمموعــة مــن املبــاين املعرفيــة والوجوديــة. ووفــق منهــج وصــي ونقــدي 
ــتوى  ــرات ىلع مس ــن ثغ ــه م ــا تعاني ــن م ــف ع ــة وتكش ــذه الرؤي ــة ه ــّن املقال تب

اتلعريــف، ومــا تقتضيــه مــن تأّمــالت ىلع مســتوى املبــاين.
اللكمات املفتاحية: تارخيية، العقل، تارخيية العقل، أركون، اجلابري.
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Abstract

This article discusses one of the contemporary topics that have 
been associated with modernity and post-modernity studies. It is the 
historicism of reason, in light of some viewpoints of Arab modernists 
who have tried to make use of this Western viewpoint in the Arab 
and Islamic intellectual arena. That which is meant by the historicism 
of reason is the changing and altering nature of reason; given that 
reason is not an absolute or abstract thing secluded outside of time 
and place, but rather, it is something completely associated with 
specific conditions and circumstances.The viewpoint undertaken by 
the followers of historicism of reason is based on a special view to 
reason, derived from Western thought, and it was set to be applied to 
language, the Quran, and Arab and Islamic thought. It is also based 
on a set of epistemological and ontological foundations.Following a 
descriptive and critical approach, the article discusses this viewpoint, 
trying to show its defects at both definition and foundations levels. 
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المقّدمة 

يعــّد موضــوع تارخييــة العقــل مــن األحبــاث املعــارصة الــي تبلــورت 
ــد  ــا بع ــا م ــة، وخصوًص ــة انلقدي ــوء العقالني ــا يف ض ــت معامله وارتمس
ــرة يف  ــة األخ ــث يف اآلون ــذا ابلح ــرح ه ــد ُط ــة. وق ــة الغربي احلداثي
الفضــاء العــريب واإلســاليم؛ باعتبــاره أحــد املشــاريع انلقديــة املعــارصة 
الــي تؤمــن بنقــد العقــل مــن خــالل فحــص ابِلــى األساســية للفكــر، 
وحتليــل انلظــم املعرفيــة املســيطرة يف اثلقافــة العربيــة اإلســالمية. 
ــن  ــة ب ــاث القديم ــن األحب ــّد م ــل تع ــد العق ــة بنق ــاث املرتبط واألحب
الفالســفة وعلمــاء األديــان، غــر أنّهــا أصبحــت يف العــر احلــايل مــن 
املواضيــع املحوريــة واملثــرة خصوًصــا يف األوســاط العربيــة واإلســالمية. 

ــا يف  ــّم بلوغه ــة ت ــل أرىق مرحل ــة العق ــة وتارخيي ــّد اتلارخيي ــذا وتع ه
ــا  ــل يف أورّب ــري حص ــّور فك ــّم تط ــر، وأه ــة بالب ــور املرتبط ــم األم فه
ــه  ــا ىلع وج ــة، ص 7[، ويف فرنس ــة التاريخي ــة ]كاســريو، يف املعرف ــر انلهض ــذ ع من
نقــد واجتهــاد، ص 245[، واملتأّمــل يف  اإلســالمي..  الفكــر  ]هاشــم صالــح،  اخلصــوص 
مفهومهــا الغــريب جيدهــا تمّثــل موقًفــا إبســتمولوجيًّا )معرفيًّــا( وأنطولوجيًّا 
ــا تعــّر عــن  مــن احلقيقــة والوجــود، فمــن جهــة كونهــا موقًفــا أنطولوجيًّ
ــا  ــا موقًف ــة كونه ــن جه ــا، وم ــتعداء امليتافزييقي ــان واس ــة اإلنس مركزي
ــا  ــة وبرّيته ــبية احلقيق ــن نس ــّر ع ــي تع ــا(، ف ــتمولوجيًّا )معرفيًّ إبس

ــات. ــض املطلقي ورف

لقــد ســى أتبــاع اتلارخييــة العــرب واملســلمون إىل توظيــف هــذه الرؤية 
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ــول  ــور ح ــم املتمح ــار مروعه ــد أث ــالمية، وق ــة واإلس ــة العربي يف اثلقاف

العقــل ونقــده الكثــر مــن انلقــاش واجلــدال يف األوســاط املعرفيــة العربيــة 

واإلســالمية، ودارت حــوهل العديــد مــن األحبــاث األاكديميــة واجلامعيــة))(.

وبالرغــم مــن أّن بعــض أتبــاع اتلارخييــة حاولــوا إرســاء مروعهــم ىلع 

فرضيــات وأســس ومبــاٍن معرفية متينــة يف نظرهــم، وقاموا بعمليــة تريح 

ــا،  ــف قطاعته ــن خمتل ــوا ب ــد أن جتّول ــالمية، بع ــة واإلس ــة العربي للثقاف

حماولــن الربــط بــن خمتلــف فروعهــا العلميــة وميادينهــا اثلقافيــة، واكن 

 أّن املتأّمــل يف مروعهــم ســيجد 
ّ

بيانهــم يف هــذا اإلطــار شــّيًقا وجّذابـًـا. إال

العديــد مــن اثلغــرات الــي بقيــت شــاغرة فيــه، وخاّصــًة فيمــا يرتبــط 

بالفرضيــات واألســس واملبــاين الــي شــّيد املــروع عليهــا. 

ــا تســى إىل بيــان املــراد  ــة الــي بــن أيدين ــاًء ىلع هــذا فــإّن املقال بن

ــك.  ــاين الــي تقــوم عليهــا ومناقشــة ذل ــة العقــل واملب مــن تارخيي

أواًل ـ تعريف مفهوم التاريخية

ــة  ــة أو الزع ــة أو اتلارخياني ــة" - أو األرخن ــالح "تارخيي ــل اصط حيي

اتلارخييــة - إىل اتلاريــخ))(، وهــذه املفــردة ليســت عربيــًة باألصالــة، بــل 

)1( من هؤالء: جورج طرابييش وطه عبد الرحمن وعيل حرب ومختار الفجارّي وكيحل مصطفى وغیرهم.

)2( يتجــاوز تداول كلمــة التاريخ املعنى الشــائع والعريف بأنّه علم يبحــث يف الوقائع والحوادث 
املاضية إىل رؤية فلسفية وإحالة يف التفسري.
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يه ترمجــة للمــة )Historicism())(. أّمــا معناهــا األّويل فيــدل ىلع النســبة 
ــك  ــي أّن ذل ــك يع ــإّن ذل ــيء ف ــا ال ــف به ــا يوص ــخ: فعندم إىل اتلاري
ــّدد  ــا يتح ــوًدا تارخييًّ ــاًل وج ــد فع ــه وج ــي، أي أنّ ــود حقي ــيء هل وج ال
بالزمــان واملــاكن، وليــس جمــّرد وجــود افــرتايض أو أســطوري أو مــاورايئ؛ 
وهلــذا يقــول حممــد أركــون: »إّن اتلارخييــة عنــد املؤرّخــن املحرتفــن يه: 
"تلــك اخلاّصيــة الــي يتمــزّي بهــا لّك مــا هــو تاريــي؛ أي مــا ليــس خيايلًّا 
ــي"«  ــد اتلاري ــه بمســاعدة أدوات انلق ــق من ــا، واذلي هــو متحّق أو وهًم

]أركــون، الفكــر االســالمي، ص 117[.

كمــا أّن مصطلــح اتلارخييــة هنــا يعــّد مــن العناويــن والصفــات الــي 
ــا،  ــا وعرضيًّ ــه مؤّقتً ــر إىل كون ــا تش ــر فإنّه ــر آخ ــت إىل أّي أم إذا أضيف
ــل يف  ــر وفاع ــه مؤثّ ــة، وإنّ ــروف خاّص ــد ظ ــه ويل ــث إنّ ــن حي ــك م وذل
نطــاق تلــك الظــروف، وباتلــايل فإنّــه خــارج تلــك الظــروف أو خــارج 
ذلــك الزمــان واملــاكن، فإّمــا أن ال يكــون هل دور مــن األســاس، وإّمــا أن 
يفقــد تلــك الفّعايلــة اخلاّصــة الــي اكنــت يتمــزّي بهــا يف تلــك احلقبــة، 
ــن، ص 51[ ــخ نگــرى و دي ــة. ]عــرب صالحــی، تاري ــرى خمتلف ــة أخ ــّول إىل حقيق ويتح

)1( املــراد من هذا املصطلح غري التاريخية )Historite(، وكذلك ال يراد منه )Hisoricisme( وهو 
نفس املصطلح، حيث اســتعمل من باب االشــرتاك اللفظي، وقد اســتخدم هذا األخري للداللة 
عى وجود قوانني وســنن اجتامعية وثقافية ثابتة تحكم حركة األمم الحضارية - وهي نظرية 
متفّرعة عن الجدلية الهيجيلية - وأنّها ال ميكن أن تتخلّف، بل إنّه من املمكن التنبّؤ مبصري أّمة 
مــن األمم بتطبيق هذه القوانني املحرّكة للتاريخ، وعى هذا يوجد معنيان ملصطلح واحد، ماّم 

يسبّب الخلط أحيانًا.
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فاألفــاكر واملبــادئ والقيــم تارخييــة، وتتغــّر بتغــّر العصــور واألزمان 
ــا  - كمــا يذهــب أركــون ]أركــون، مــن االجتهــاد إىل نقــد العقــل اإلســالمي، ص 26[ - مّم
ــم ال  ــة والقي ــاكم اجلمايل ــًة، واألح ــًة أو نموذجي ــت ثابت ــا ليس ــي أنّه يع
ــي  ــك، ف ــر ذل ــر اتلنوي ــّديع ع ــا اكن ي ــًة، كم ــر عملي ــن أن تص يمك
ــة  ــس ثّم ــه، فلي ــأت في ــط اذلي نش  املحي

ّ
ــّر إال ــا، وال تف ــاج عره نت

حقيقــة عقالنيــة واكملــة مــا دامــت القيــم يه مــن صنــع البــر، وهــذا 
األمــر يفســح املجــال واســًعا إلبــداعت األفــراد، ويكــّرس بشــل كبــر 
احلّرّيــة الــي تعــّد فضــاء اإلبــداع بــال منــازع. وعطًفــا ىلع مــا ســبق فإنّه 
ال يمكــن اعتبــار أفاكرنــا أو قيمنــا أو ســلوكنا أهــّم أو أعظــم أو أفضل من 
ــر  ــاج الع ــن إنت ــم يه م ــابقة؛ ألّن لّك القي ــرى س ــارات أخ ــم وحض قي
اذلي وجــدت فيــه، وهــذا بــدوره يفّنــد فكــرة املثــال أو انلمــوذج، فــال 
وجــود للحقيقــة املطلقــة وال حقيقــة خــارج اتلاريــخ، فاحلقيقــة يه بنــت 
اتلاريــخ أو نتــاج ملرحلــة تارخييــة معّينــة، أو حلضــارة أو إلقليــم، وهكــذا 
دوايلــك، ثّمــة نــزعت تارخييــة ظهــرت يف أورّبــا، وقــد تمــزّيت الواحــدة 

منهــا عــن األخــرى. ]زتيــيل، بنيديتــو كروتشــه والنزعــة التاريخيــة املطلقــة، ص 64[

ــدأ  ــو املب ــخ ه ــد أّن اتلاري ــة( تعتق ــة اتلارخيي ــة )أو الزع فاتلارخيي
ــر لّك  ــداث. فتفس ــرورة األح ــري وس ــاط الب ــر النش ــد تلفس الوحي
 مــن خــالل إخضاعهــا لروطهــا 

ّ
الظواهــر البريــة ال يكــون إال

اتلارخييــة. فــال تتعــّدى إىل أّي مبــدإٍ آخــر. ومــن هنــا، ترفــض اإلحالــة 
إىل مبــدإ الغيــب، وبقّيــة املبــادئ األخــرى يف تفســر األحــداث، وتضــع 
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ــرة  ــت الظاه ــي وقع ــة ال ــة واملاّدي ــة اثلقافي ــر إىل رشوط ابليئ لّك الظواه
فيهــا. ]املصــدر الســابق، ص 58[

ــاره  ــة بهــذا املعــى اجلديــد ال تنظــر إىل اتلاريــخ باعتب كمــا أّن اتلارخيي
ــع  ــا ومقاط ــاره حقبً ــه باعتب ــر إيل ــا تنظ ــا، وإنّم ــًدا ومتجانًس ــا واح كيانً
معرفيــًة، فاملــؤّرخ احلديــث - كمــا ســيّتضح فيمــا يــأيت - يعيــد تشــكيل 
انلظــام الفكــري ملرحلــة تارخييــة بأرسهــا، ويعيــد إبــرازه إىل دائــرة الضــوء 
بــكّل خطوطــه وحماوره وحــدوده العاّمــة. ]أركــون، الفكــر اإلســالمي.. نقــد واجتهــاد، ص 234[

أ ـ التاريخية الفلسفية

لقــد ذكــرت للتارخييــة أنــواع متعــّددة، منهــا تارخييــة هيجــل 
 Karl( بوبــر  وتارخييــة  الكالســيكية  واتلارخييــة   )Georg Hegel(

Popper( واتلارخييــة الفلســفية وغرهــا))(؛ إذ تعــّد اتلارخييــة الفلســفية 

مــن القــراءات املفرطــة للزعــة اتلارخييــة؛ إذ تذهــب إىل أّن العقــل يتغّر 
ــل  ــاط العق ــإّن نش ــة ف ــذه الرؤي ــق ه ــخ. وطب ــطة اتلاري ــّكك بواس ويتف
ــروط  ــد بال ــع املقّي ــالل الواق ــن خ ــة م ــورة تاّم ــّدد بص ــري يتح الب
ــن  ــن م ــض املعارصي ــا بع ــي انتهجه ــة ال ــذه يه اتلارخيي ــة. وه اتلارخيي

ــا. ــري وغرهم ــد اجلاب ــد عب ــون وحمم ــد أرك ــال حمّم أمث

ــروري  ــاّم وال ــطر اتل ــة التش ــا يه نظري ــفية هن ــة الفلس إّن اتلارخيي

)1(إّن للتاريخية اســتخداماٍت أخرى يف مجال العامرة واالقتصاد والصناعة وغريها، إالّ أنّها خارجة 
عن نطاق هذا البحث، فال طائل من ذكرها. 
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ــم  ــاط الفه ــو نش ــيأيت ه ــا س ــل مثلم ــن العق ــراد م ــري، وامل ــل الب للعق
البــري وعملّيــات جيريهــا اذلهــن، ومــن هنــا فــي تتلــف عــن بقّيــة 
أنــواع اتلارخييــة األخــرى؛ ألّن موضوعهــا هــو النشــاط العقــالين. ومّمــن 
 )Hans-Georg Gadamer( مــن اغدامــر 

ًّ
يؤمنــون بهــذه انلظرية جنــد كال

ومارغوليــس )Margolis( وريتشــارد روريت )Richard Rorty( ومكــن 
ــم، ص 112[ ــخ نگــرى و مرزهــاى عل ــر )MacIntyre(. ]عــرب صالحــی، تاري تاي

هــذا، وللتارخييــة يف جتلّياتهــا الفلســفية ركزيتــان: األوىل أّن اآلفــاق 
ــب،  ــم فحس ــان ىلع الفه ــدرة اإلنس ــا يف ق ــب دوًرا مهمًّ ــة ال تلع اتلارخيي
بــل إنّهــا تقــوم بتقييــده بشــّدة، فــي تمّثــل احلــدود انلهائيــة الــي حتــدث 
ضمــن أطرهــا عمليــة املعرفــة وال يمكــن أن تكــون وراءهــا. واثلانيــة أنـّـه 
 

ّ
ىلع الرغــم مــن أّن هــذه اآلفــاق يه املبــادئ األّويلــة لنشــاط العقــل، إال
ــل  ــع بش ــة بالواق ــت مرتبط ــا، وليس ــًة يف ذاته ــًة واحتمايل ــا إماكني أّن هل

ــابق، ص 113[ ــدر الس . ]املص
ّ

ــق أو لك مطل

ــذه  ــة؛ ألّن ه ــه اتلارخيي ــّدى رشوط ــل أن يتع ــن للعق ــذا ال يمك وبه
ــه ليــس هلــا   أنّ

ّ
األخــرة املحيطــة بالعقــل نفســها يه رشوط واقعيــة، إال

ــر  ــوى تفس ــدرة س ــن ق ــا م ــس هل ــة، ولي ــة ومطلق ــذور لكّي ــأ وج مرف
ــة أو  ــة لكّي ــا دعم ــس هل ــا، ولي ــس واقعيته ــا يه نف ــا، فحقيقته ذهابه
ــدرة  ــد الق ــس ألح ــس: »لي ــول مارغولي ــاس يق ــذا األس ــة. وىلع ه مطلق
ــبيل  ــن س ــك م ــس هنال ــّي واآلين، ولي ــه املح ــن تارخي ــروب م ىلع اهل
ــن، ص 59[.  ــرى  و دي ــخ نگ ــی، تاري ــرب صالح ــة« ]ع ــط اتلارخيي ــن الرائ ــروب م لله
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ويقــول برنشــتاين )Bernstein( مــا يوافــق ذلــك: »ليــس نلــا القــدرة ىلع 
اهلــروب مــن القــدرة احليويــة للتاريــخ املؤثّــر، اتلاريــخ اذلي يبلــور نلــا 

ــه« ]املصــدر الســابق، ص 113[. ــر علي ــا نص ــا م دوًم

ــان  ــم اإلنس ــرى أّن فه ــيكية ت ــة الكالس ــت اتلارخيي ــذا وإذا اكن ه
ــة،  ــة املختلف ــروط املحيط ــرتاث وال ــة وال ــّر اثلقاف ــع تغ ــّر بتب يتغ
ــا مــن داخــل ذات  فــإّن اتلارخييــة الفلســفية تعــّد اتلغــّر واتلحــّول نابًع
اإلنســان، فــال خيتلــف لّك إنســان مــن حيــث الفهــم عــن إنســان آخــر 
ــع حــدوث اتلغــّر واتلحــّول  ــّد هل هــو نفســه أن يتوّق ــل ال ب فحســب، ب
يف ذاتــه ويف األداة الــي يفّكــر ويفهــم بهــا ويه العقــل. وهــذا اتلوّقــع هــو 
ــا أّن لّك واحــد  ــّن، وبم ــي إىل حــدٍّ مع ــة جتــّدد مســتمّر وال ينت يف حال
هــو ويلــد الزمــان والظــروف املنحــرة بــه، فــإّن احلديــث عــن الفهــم 
ــة  ــا خمتلف  فهوًم

ّ
ــس إال ــود لي ــو موج ــا ه ــح، ولّك م ــر صحي ــل غ األفض

ــة  ــأت اتلارخيي ــد ارت ــا فق ــن هن ــة، ص 512[؛ وم ــة املعرف ــرآن ونظري ــا، الق ــي ني ]قامئ

ــه. ــل ذات ــمل العق ــة لتش ــم اتلارخيي ــفية أّن تعّم الفلس

ب - املراد من مفردة التاريخية يف تركيب تاريخية العقل

ــفية  ــة الفلس ــو اتلارخيي ــث ه ــذا ابلح ــة يف ه ــن اتلارخيي ــراد م إّن امل
ــه يتغــّر ويتحــّول عــر اتلاريــخ. فقــد عــّدت  الــي تــرى أّن العقــل ذات
ــواع اتلارخييــة املختلفــة، فقامــت  العقــل احللقــَة املفقــودة بالنســبة ألن
ــض  ــر ابلع ــد  تأثّ ــه. وق ــري ذات ــل الب ــمل العق ــة لتش ــم اتلارخيي بتعمي
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مــن أتبــاع الفكــر الغــريب احلــدايث ومــا بعــد احلــدايث كمحّمــد أركــون 
وحمّمــد عبــد اجلابــري بهــذا اللــون مــن اتلارخييــة، وقامــوا بتوظيفــه يف 
ــة  ــذه اتلارخيي ــّد ه ــاًل يع ــون مث ــاليم. فأرك ــريب واإلس ــر الع ــاق الفك نط
عنــًرا يف حتــّول العقــل، وباتلــايل فــإّن عمــل اتلاكمــل يف العقالنيــة هــو 
ــق  ــاد، ص 237 و238[، فمطل ــد واجته ــر اإلســالمّي.. نق ــون، الفك ــل ]أرك ــذا العق ــاج ه نت
ــمول  ــي ومش ــره - تاري ــييح أم غ ــاليم أم املس ــواء اإلس ــل - س العق
ــج  ــع انلتائ ــرى مجي ــون ي ــإّن أرك ــاس ف ــذا األس ــان. وىلع ه ــّرم الزم تل
الفكريــة احلاصلــة مــن العقالنيــة اإلســالمية الــي يفخــر بهــا العــرب 
واملســلمون يف العــر الراهــن حبيســَة املنــاخ العقــي للعصــور الوســطی 
ــا أن  ــن هل ــة، وال يمك ــة اتلارخيي ــر القيم ــة غ ــوي ىلع قيم ــي ال حتت ال
ــه. يقــول أركــون  ــة يف اتلفكــر احلديــث ومعطيات ــع أو ماكن حتظــی بموق
ــر  ــة غ ــري للحداث ــام الفك ــا أّن انلظ ــخ يعلّمن ــال: »اتلاري ــذا املج يف ه
انلظــام الفكــري للعصــور الوســطی. ولكــّن املؤمــن اتلقليــدي املنغمــس 
لكّيًّــا يف يقينياتــه ال يســتطيع أن يــرى ذلــك. إنـّـه يلــي اتلاريــخ؛ أي يلــي 

ــخ« ]املصــدر الســابق[. ــدة يف اتلاري ــياء جدي ــول أش ــة حص إماكني

ــو  ــرة - ه ــذه الفك ــة ه ــل مناقش ــا - قب ــه هن ــه إيل ــدر اتلنّب ــا جي وم
ــروف  ــدة ظ ــا ويل ــا؛ ألنّه ــّد ذاته ــها يف ح ــض نفس ــة تنق ــذه الرؤي أّن ه
تارخييــة وحبيســة املنــاخ العقــي احلديــث إن صــّح القــول، وباتلــايل ال 
يمكــن جعلهــا قانونـًـا وقاعــدًة لكّيــًة يتــّم إســقاطها ىلع خمتلــف مراحــل 

اتلاريــخ البــري.
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نعــم، قــد يقــال إّن اتلارخييــن قــد توّصلــوا إىل نظريتهــم مــن خــالل 

ــن  ــس م ــة، ولي ــة املطلق ــة املوضوعي ــود العلمي ــك واجله ــات اتلفكي آيل

ــوم  ــادئ العل ــه يف مب ــق علي ــا يطل ــة - أو م ــروف اتلارخيي ــالل الظ خ

ــم  ــه ه ــت نفس ــّرة، ويف الوق ــبية املتغ ــوالت - النس ــهورات واملقب باملش

ــذا  ــع ه ــب م ــا تتناس ــّرة، ولكّنه ــبية متغ ــة نس ــم اثلقافي ــّدون رؤيته يع

ــايل ال  ــا، وباتل ــة أن تغّره ــال القادم ــر، ولألجي ــاذلات ال غ ــر ب الع

ــة. ــج والرؤي ــن املنه ــط ب ــي اخلل ينب

لكــّن األمــر ليــس كذلــك؛ ألّن مســألة اللّيــة واإلطــالق مرفوضــة 

ــة زائفــة،  ــة ووثوقي ــا، وال تعــّر - حســبهم - ســوى عــن دوغمائي أساًس

ومــن هنــا فقــد اكن جمــال نقــد هــذه اآليّلــات واألدوات ورّدهــا مفتوًحــا 

ىلع مراعيــه؛ نتيجــة اتلغــّرات احلاصلــة يف جمــال العلــوم اتلجريبيــة، 

والــي يســتي منهــا العقــل مبادئــه.

ــن  ــو م ــتخدموها ال تل ــي يس ــات واألدوات ال ــذه اآليل ــا أّن ه كم

ــة  ــة وماهي ــد حقيق ــول حتدي ــم ح ــدم اتّفاقه ــالوًة ىلع ع ــاكل، فع إش

وكيفيــة تطبيــق هــذه األدوات واآليلــات، فإنّهــم اســتخدموها يف املجاالت 

ــوا إىل  ــة؛ يلتوّصل ــة والرهاني ــارف احلقيقي ــال املع ــك جم ــا يف ذل ــة بم اكّف

رضب اإلطــالق، والقــول بــأّن العلــوم واملعــارف برّمتهــا نســبية وتارخييــة 

ــايف. ــط اثلق ــروف واملحي ــّر الظ ــة تغ ــّرة نتيج ومتغ
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ثانًيا: تعريف مفهوم العقل

ــأيت ادلور ىلع تعريــف العقــل واملــراد منــه،  ــة ي بعــد مفــردة اتلارخيي

ــة العقــل"  حيــث تشــّل مفــردة العقــل حمــوًرا رئيًســا يف مســألة "تارخيي

ــة  ــرى املرتبط ــاث األخ ــف األحب ــول خمتل ــدور ح ــرىح اذلي ت ــب ال وقط

ــوم  ــد مفه ــم ىلع حتدي ــذا القس ــن ه ــزي ضم ــيتّم الرتك ــا س ــن هن ــه. وم ب

مفــردة العقــل كمــا قّدمــه بعــض املعتقديــن باتلارخييــة ضمــن الفضــاء 

ــا  ــا طــرح مــن آراء يف هــذا الصــدد بم ــا ســيتّم مناقشــة م العــريب، كم

يســمح بــه جمــال هــذا ابلحــث.   

أـ  العقل يف اللغة

ــب  ــل" يف كت ــل يعق ــدر "عق ــل، مص ــردة العق ــتخدمت مف ــد اس لق

اللغويــن بمعــاٍن خمتلفــة))(،  حيــث جــاء العقــل يف اللغــة بمعــى 

اإلمســاك واملنــع. ومّمــا يســتفاد مــن جممــوع كتــب اللغويــن أّن للعقــل 

ــر،  ــّوة اســتيعاب العلــم، والعلــم، واتلدبّ ــة، وق معــى: الفهــم، واملعرف

وقــّوة تميــزي احلــّق عــن ابلاطــل واخلــر عــن الــّر. هــذا وتتلــف معــاين 

)1( انظر: الفراهيدي، الخليل بن أحمد، كتاب العني، عقل؛ أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، 

مادة عقل؛ الجوهري، إسامعيل بن حاّمد، الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية، عقل؛ الزبيدي، 

محمدمرتىض، تاج العروس، عقل؛ الفيومي، أحمد بن محمد، املصباح املنري، مادة عقل؛ الراغب 

األصفهاين، مفردات ألفاظ القرآن، مادة عقل.
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ــة))(. كمــا يمكــن القــول إّن املســتفاد  العقــل باختــالف احلقــول العلمي
مــن لكمــات علمــاء اللغــة واآليــات والروايــات هــو أّن املفــردات املرتادفة 
ــا،  ــر، واحلج ــة، واحِلْج ــّب، وانلهي ــل يه: الل ــة العق ــن لكم ــة م والقريب
ــل هــذه  والقلــب، واحللــم، والفهــم، واملســكة والكياســة. وأّن مــا يقاب
املفــردة ويضاّدهــا هــو: اجلهــل واحلمــق واجلنــون والســفاهة. ]عــادل لغريــب، 

ــة، ص 89 و90 و95[ ــل يف النصــوص الديني ــاين العق ــة مع مدخــل إىل معرف

ــل  ــرة للعق ــردات نظ ــذه املف ــض ه ــأّن بع ــول ب ــب إىل الق ــن ذه ومّم
 صــدرا يف تفســره، حيــث يقــول: »العقــل والفهــم واملعرفــة واللــّب 

ّ
املــال

ــم، ج  3، ص 258[. ــرآن الكري ــر« ]الشــريازي، تفســري الق نظائ

ــن  ــري م ــد اجلاب ــد عب ــر حمّم ــه املفّك ــا عرض ــإّن م ــذا ف ــاء ىلع ه بن
ــق باجلانــب القيــي، وليــس  ــه يتعلّ ــل للمعــى اللغــوي للعقــل بأنّ حتلي
ــل؛ إذ إّن  ــّل تأّم ــو حم ــن العقــل العــريب، ص 31[ ه ــري، تكوي ــريف ]الجاب ــب املع باجلان
املســتفاد مــن تتّبــع مفــردة العقــل ومــا يرادفهــا أو مــا يقابلهــا يف كتــب 
اللغويــن هــو أنّهــا تشــر إىل جوهــر واحــد هــو العقــل بمعــى قــّوة الفهــم 
ــل  ــادي إىل العم ــع واهل ــم انلاف ــق العل ــن طري ــود م ــق الوج وإدراك حقائ
الصالــح والعبوديــة هلل، وأّن االختــالف بــن مفــردة العقــل ومــا يرادفهــا 
أو مــا يقابلهــا يرجــع إىل اآلثــار املتعــّددة للعقــل وهــو اختــالف اعتباري. 

ــة، ص 89 و90 و95[ ــل يف النصــوص الديني ــاين العق ــة مع ــب، مدخــل إىل معرف ]لغري

)1( الشريازي، محّمد بن إبراهيم، رشح األصول الكايف، ج 1، ص 30.
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ب - مفهوم العقل يف القرآن الكريم كا يرى أتباع التاريخية

حيــاول املعتقــدون بتارخييــة العقــل الرجــوع إىل القــرآن الكريــم مــن 
ــون  ــم كأرك ــى بعضه ــد انت ــه، وق ــل يف ضوئ ــى العق ــد مع ــل حتدي أج
واجلابــري إىل اعتبــار العقــل القــرآين عقــاًل خياطــب األبعــاد العاطفيــة 
أكــر مّمــا خياطــب الفكــر البــري، ومــن هنــا فهــو مرتبــط بالســلوك 
ــول  ــث يق ــر، حي ــباب والفك ــط باألس ــو مرتب ــا ه ــر مّم ــالق أك واألخ
أركــون مثــاًل: »إّن العبــارات املتكــّررة يف القــرآن الــي تشــر إىل اتلذّكــر 
ــق  ــي اذلي يطاب ــم املنط ــتخدام الفه ــب اس ــه، ال تتطلّ ــر والفق واتلفك
ــًة«  ــا حقيق ــا بصفته ــة عنه ــة اخلارجي ــة واحلقيق ــرة الواضح ــن الفك ب
ــل يف  ــول العق ــك ح ــول كذل ــة، ص 195[. ويق ــراءة علمي ــالمي.. ق ــر اإلس ــون، الفك ]أرك

الرؤيــة اإلســالمية والقرآنيــة: »عندمــا حنلـّـل انلــص كمــا هــو بــن أيدينا 
ايلــوم وكمــا وصلنــا فإنـّـه مــن غــر املمكــن اتلحــّدث عــن العقــل باملعى 
ــة  ــرى، إّن لكم ــّرًة أخ ــا م ــّرر هن ــث، وأك ــى احلدي ــطي أو باملع األرس
ــاك  ــرآن. هن ــودة يف الق ــر موج ــم غ ــدر أو االس ــة املص ــل" ىلع هيئ "عق
الفعــل َعَقــَل - َيْعِقــُل وهنــاك صيغــة انلــي "ال يعقلــون" وهنــاك صيغــة 
ــح  ــد مصطل ــن ال يوج ــّن، ولك ــا أظ ــب م ــن حس ــّرًة أو مّرت ــوا" م "عقل

ــد«))(.  ــا بع ــل فيم ــوم العق ــاًل لســانيًّا ملفه ــتخدم حام ــل اذلي سيُس َعْق
]Mohamed Arkoun: Lectures du Coran, op. Cit, p. 160. 154[

)1( محمد أركون، تاريخية الفكر االســالمي، ص 41. يقول هاشــم صالــح يف هامش هذه الصفحة 
مــن الكتاب إّن أركون رأى أّن معنى مفردة العقل  الذي نســتخدمه اليوم ليس هو عى غرار 
ما يســتعمله القرآن، وليس هو املعنى الذي أســقطه املتكلّمون واملفــرّسون يف القرن الثالث 
الهجري بعد أن دخلت الفلســفة اليونانية ساحة العقل  العريب - اإلسالمي. فمعناها التزامني 
اإليتمولوجي )أصول الكلامت( مرتبط بالبيئة البدوية للجزيرة العربية وتعني حرفيًّا الربط.  
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ــل يف  ــن العقــل، وذكــر أّن العق ــراد م ــن امل ــري ع ــّدث اجلاب ــد حت وق
ــباب،  ــإدراك األس ــط ب ــة - يرتب ــة واألورّبي ــة - ايلوناني ــة الغربي اثلقاف
أي باملعرفــة. بينمــا يف اثلقافــة العربيــة يرتبــط مفهــوم العقــل بالســلوك 
واألخــالق بشــل عم، وقــد ملــس ذلــك مــن خــالل تتّبعــه الســتخدامات 
مفــردة »العقــل« يف القــرآن الكريــم؛ إذ جــاء معناهــا يف الغالــب مرتبًطــا 
ــح، واخلــر  ــن احلســن والقب ــزي ب ــاري، وهــو اتلمي ــي املعي ــد القي بابلع
والــّر، وبــن اهلدايــة والضــالل. ]الجابــري، تكويــن العقــل العــريب، ص 31 و136 و139[

ــب رأي  ــم حس ــرآن الكري ــل يف الق ــإّن العق ــاس، ف ــذا األس وىلع ه
ــل  ــس العق ــي، ولي ــده القي ــزّي ببع ــي اذلي يتم ــل العم ــو العق ــؤالء ه ه

ــا.  ــودات وعلله ــة املوج ــث يف طبيع ــاول ابلح ــري اذلي حي انلظ

ثالًثا: تأّمل حول رؤى أتباع التاريخية حول معنى العقل في القرآن الكريم

لقــد تعــّرض اجلابــري وأركــون إىل مفهــوم العقــل يف القــرآن الكريــم، 
ــق  ــن األف  م

ً
ــموال ــعًة وش ــر س ــل أك ــوم العق ــد أّن مفه ــه جي ــل في واملتأّم

الضّيــق اذلي أشــار إيلــه اجلابــري وأركــون، فبمــا أّن العقــل يشــّل حمــوًرا 
رئيًســا يف ادليــن اإلســاليم، وركــزيًة أساســيًة يف خمتلــف أبعــاده العقديــة 
ــات  ــاءت اخلطاب ــد ج ــا، فق ــة وغره ــة واالجتماعي ــة والفقهي واألخالقي
ــر  ــل: اكتلفّك ــر واتلعّق ــة إىل اتلفك ــردات ادلاعي ــرًة باملف ــة زاخ القرآني
ــى،  ــّب وانلُّ ــر والل ــه واذلك ــم واتلفّق ــل واتلعلّ ــر واتلعّق ــر واتلدبّ واتلذّك
وجعلــت هــذه املحــاور مــداًرا، إذ أّكــدت عليهــا يف توّجهاتهــا أكــر مــن 
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أّي يشء آخــر؛ فقــد تكــّررت يف القــرآن الكريــم لكمــة العلــم ومشــتّقاتها 
779 مــّرًة، ولكمــة اذلكــر 274 مــّرًة، والعقــل 49 مــّرًة، والفقــه 20 مــّرًة، 

والفكــر 18 مــّرًة، واللــّب 16 مــّرًة، واتلدبّــر 4 مــّراٍت.

ــل:  ــة الفع ــا بصيغ ــم دائًم ــاب اهلل الكري ــل يف كت ــر العق ــد أىت ذك وق
)نعقــل، يعقلــون، تعقلــون، عقلــوا، يعقــل( ولــم يــأِت بصيغــة االســم 
ــوم  ــروف ايل ــاه املع ــل بمعن ــظ العق ــو أّن »لف ــك ه ــبب يف ذل ــًدا. والس أب
مــن األســماء املســتحدثة بالغلبــة؛ وذللــك لــم يســتعمل يف القــرآن وإنّمــا 
ــزان، ج 2، ص 396[. ــايئ، تفســري املي ــون« ]الطباطب ــل يعقل ــال مث ــه األفع ــتعمل من اس

ــد  ــتّقات، جي ــذه املش ــا ه ــواردة فيه ــات ال ــوع اآلي ــل يف جمم واملتأّم
أنّهــا أتــت يف ســياق دعــوة القــرآن الكريــم إىل اتلفّكــر واتلدبّــر وانلظــر 
ــاىل:  ــوهل تع ــل، كق ــف العق ــات إىل وظائ ــر اآلي ــون. وتش يف أرسار الك
ــْل  ــد:  ،]24قُ ــورة محّم ــا ]س ُ

قْفال
َ
ــوٍب أ ْم َع  قُلُ

َ
ــْرآَن أ ُق

ْ
ــُروَن ال ــا َيتََدبَّ فَ

َ
أ

ــَع  ــُروَن ]ســورة األنعــام:  ،]51َوُطِب ــا َتتََفكَّ فَ
َ
ــُر أ َِص ــى  َوالْ ْع

َ ْ
ــتَوِي ال ــْل يَْس َه

ْــَك 
َ

ــاُه إِل
ْ

نَْزل
َ
 َيْفَقُهــوَن ]ســورة التوبــة:  ،]87ِكتــاٌب أ

َ
َع  قُلُوبِِهــْم َفُهــْم ل

ــاِب ]ســورة ص: 29[.  ويف املقابــل لــم 
ْ

ل
َ ْ
ولـُـو ال

ُ
ــَر أ بَّــُروا آيَاتـِـِه َوِلَتََذكَّ ُمبــارٌَك ِلَدَّ

يأمــر اهلل - تعــاىل - عبــاده يف كتابــه وال يف آيــة واحــدة أن يؤمنــوا بــه أو 
بــيء مّمــا هــو مــن عنــده أو يســلكوا ســبياًل وهــم عــي ال يشــعرون. 
]محمــد عبــده ورشــيد رضــا، تفســري القــرآن الكريــم )تفســري املنــار(، ج 1، ص 121 و247 و249 و250[ 

هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى: أّن العقــل موجــود ومســتعمل منــذ 
بدايــة اخلليقــة، وىلع لســان األنبيــاء األّولــن، وجــاء بكثافــة يف الــويح 
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انلبــوي نظــر قــول انلــّي : »العقــل نــور يف القلــب، يفــّرق بــه بــن 
ــل  ــات أه ــذا يف لكم ــوب، ج 1، ص 371[، وك ــل« ]الديلمــي، إرشــاد القل ــّق وابلاط احل
ُعُقــول« 

ْ
ابليــت  مثــل قــول اإلمــام عــّي : »َوُيثِــُروا لَُهــْم َدفَائـِـَن ال

]الرشيــف الــريّض، نهــج البالغــة، الخطبــة 1[، وقــوهل: »الــروح حيــاة ابلــدن، والعقــل 

حيــاة الــروح« ]ابــن ايب الحديــد، رشح نهــج البالغــة، ج 20، ص 278[. وإتيــان مشــتّقاته يف 
القــرآن يكشــف عــن وجــود معنــاه االســي واملصــدري يف ذلــك الوقــت، 
ــببه أّن  ــرآن س ــم يف الق ــيء االس ــدم م ــتقاق، وع ــدأ االش ــو مب اذلي ه
القــرآن يريــد أن يدعــو انلــاس إىل اتلعّقــل، ال إىل بيــان ماهيــة العقــل 

وأحنــاء وجــوده الفلســفية وغرهــا. 

هــذا، وإّن قــّوة العقــل يف حــّد ذاتهــا أمــر تكويــي وهبــه اهلل جلميــع 
ــر  ــاج إىل إرادة الب ــل حيت ــال العق ــل وكم ــر واتلعّق ــا الفك ــه، بينم خلق
ــو  ــه، وه ــول علي ــاه اهلل  للحص ــم إيّ ــار اذلي وهبه ــف االختي وتوظي
أمــر حيتــاج إىل بــذل جهــد وعنــاء فكــري للوصــول إىل املقاصــد العايلــة 

ــة. ــق الكوني واحلقائ

ــان  ــرة اإلنس ــق لفط ــم مطاب ــو فه ــرآين ه ــار الق ــل يف املنظ إّن اتلعّق
]رضانيــا، تفکــر عقــى در كتــاب و ســّنت، ص 77[ أي أنّــه يكــون وفــق معايــر 

منطقيــة وضعهــا اهلل يف نفــس اإلنســان يلمــزّي بهــا بــن اخلــر والــّر، 
حيــث جــاء يف تفســر املــزيان: »إّن املــراد بالعقــل يف كالمــه - تعــاىل - 
هــو اإلدراك اذلي يتــّم لإلنســان مــع ســالمة فطرتــه، وبــه يظهــر معــى 
 ،ــوَن ــْم َتْعِقلُ ــِه لََعلَُّكـ ــْم آياتِ ُ اهلُل لَُكـ ــنِّ ــَك يُبَ ِ ــبحانه: َكٰذل ــوهل س ق
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فبابليــان يتــّم العلــم، والعلــم مقّدمــة للعقــل ووســيلة إيلــه كمــا قــال 
 ــوَن َعالُِم

ْ
 ال

َّ
ــا إِل ــا َيْعِقلَُه ــاِس َوَم ــا لِلنَّ ُبه ــاُل نَْضِ ْمث

َ ْ
ــَك ال

ْ
ــاىل: َوتِل  تع

]ســورة العنكبوت: 43[« ]الطباطبايئ، امليزان يف تفســري القرآن، ج 2، ص 250[.

ــا  ــر املنطــي بينهم ــم، وباتلعب ــل يف املنطــق القــرآين غــر العال فالعاق
خصــوص وعمــوم مطلــق، أي أّن لّك عقــل علــم وليــس لّك علــم بعاقــل، 
فالعالــم إذا لــم يوّظــف علمــه يف املســار الصحيــح املطابق للفطرة اإلنســانية 
ِكتــاَب 

ْ
وتـُـوا ال

ُ
يــَن أ ِ

َّ
الســليمة ال يمكنــه أن يصــر عقــاًل، َوَمــا اْختَلَــَف ال

ــُم ]ســورة آل عمــران: 19[، فليــس لّك علــم يوصــل 
ْ
ِعل

ْ
 ِمــْن َبْعــِد َمــا جاَءُهــُم ال

َّ
إِل

ــوب  ــخ واملصح ــم الراس ــا العل ــل، إنّم ــال العق ــّق وإىل كم ــان إىل احل اإلنس
ــا َع  آثارِِهــْم بِعيــَى  يْنَ باتلصديــق هــو اذلي يصــّر اإلنســان عقــاًل: َوَقفَّ
قًــا لَِمــا َبــْنَ يََديـْـِه ِمــَن اتلَّــْوَراةِ ]ســورة املائــدة: 46[، فقــارون اكن  ابـْـِن َمْرَيــَم ُمَصدِّ
ــٍم ِعنـْـِدي ]ســورة القصــص: 78[ - ولكّنــه لــم 

ْ
وتِيتُــُه َعَ ِعل

ُ
علًمــا - قــاَل إِنَّمــا أ

يكــن عقــاًل؛ ألنـّـه لــم يكــن راســًخا يف العلــم، ولــم يوّظــف ذلــك العلــم 
يف مســاره الصحيــح، ولــم يصــّدق بمــا جــاءه مــن العلــم.

مــة إىل أّن املــراد مــن 
ّ

هــذا ويذهــب صاحــب تفســر املنــار كمــا العال
ــدل  ــع اجل ــا م ــة تقابله ــّي، بقرين ــان العق ــو الره ــرآن ه ــة يف الق احلكم

ــار(، ج 3، ص 77[ ــم )تفســري املن ــرآن الكري ــده ورشــيد رضــا، تفســري الق ــة. ]محمــد عب واملوعظ

وىلع هــذا األســاس فــإّن القــرآن وإْن لــم يذكــر شــيئًا حــول تعريــف 
ــتنتاج  ــاكن اس  أّن باإلم

ّ
ــه، إال ــة ب ــم املرتبط ــه وال املفاهي ــل وماهّيت العق

ــق باملفاهيــم املذكــورة:  جمموعــة نقــاط مــن القــرآن فيمــا يتعلّ
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1ـ أّن اتلعّقل واتلفّكر هما قابليتان موجودتان دلى عّمة انلاس.

2ـ أّن األفــراد ال يتّرفــون بطريقــة متشــابهة عنــد اســتخدامهم تلــك 
. بلية لقا ا

3ـ أّن العقل وسيلة أو نوع من اإلدراك اذلي تكون معرفته يقينيًة.

4ـ أّن جمــال اإلدراك العقــي يشــمل انلــوايح انلظريــة والعمليــة 
املختلفــة، كعلــم الوجــود واإلهليــات واملعــاد واألخــالق واألحــاكم. وأخًرا 
ــا شــابه  ــر وم ــة مــن االســتعانة بالعقــل والفكــر واتلدبّ انلتيجــة املتوّقع
ــالف  ــد االخت ــل وحتدي ــن ابلاط ــزيه ع ــّق وتمي ــخيص احل ــك يه تش ذل
ــني  ــني، ع ــن املؤلّف ــة م ــة. ]مجموع ــة واألخروي ــعادة املعنوي ــان الس ــا، وضم بينهم

ــالمي، ص 32[ ــر اإلس ــخ الفك ــل يف تاري ــة.. العق الحكم

رابًعا: المفهوم االصطالحي للعقل من منظور أتباع تاريخية العقل

ــاليح  ــف اصط ــم تعري ــل إىل تقدي ــة العق ــاع تارخيي ــى أتب ــد س لق
للعقــل ينســجم مــع أطروحاتهــم ذات الزعــة اتلارخييــة، وقــد نتــج عــن 
تأثّرهــم ببعــض املفّكريــن الغربيــن املعارصيــن - كمــا ســيأيت - أن قّدموا 
للعقــل تعريًفــا مغايــًرا ملــا ألفــه احلكمــاء واملفّكــرون املســلمون وغرهــم.

فأركــون مثــاًل، حينمــا يتحــّدث عــن العقــل اإلســاليم فإنـّـه ال يقصــد 
ــا أو متمــزّيًا خيتــّص بــه املســلمون دون غرهــم، ومــن  منــه عقــاًل خاصًّ
ــا،  هنــا فهــو يقــول: »فالعقــل اإلســاليّم ال نعــي بــه هنــا عقــاًل خصوصيًّ
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ًا أو قابــاًل للفــرز واتلميــزي دلى املســلمن عــن غرهــم. فالعقــل باملعى  ممــزيَّ
العــاّم ملَكــة مشــرتكة دلى لّك البــر؛ وإنّمــا اتلميــزي أو الفــرق اكمــن لكـّـه 

يف انلعــت؛ أي »اإلســاليم«« ]أركــون، مــن االجتهــاد إىل نقــد العقــل اإلســالمي، ص 18[.

ــات  ــر واملنطلق ــك املعاي ــو تل ــل ه ــن العق ــون م ــده أرك ــا يقص م
الفكريــة واملضمــون األيديولــويج، فهــو يريــد اإلشــارة إىل تلــك املعايــر 
واألطــر الفكريــة الــي تهنــدس العقــل، وكذلــك كيفيــة الســر املعــريف 

ــاليم. ــي واإلس ــر ادلي يف الفك

ــح أكــر  ــون - أصب ــد أرك ــا يعتق ــة - كم إّن العقــل يف عــر احلداث
ــادئ الــي حتكــم العقــل األرســطي  ــا نتيجــة جتــاوزه تللــك املب انفتاًح
ــا، أو  ــًرا ثابتً ــد جوه ــم يع ــل ل ــإّن العق ــذا ف ــره. وهك ــكاريت وغ وادلي
ــد  ــا عن ــل ذاته ــاكن تماث ــان وامل ــًة ىلع الزم ــًة متعايل ــًة مطلق ــًة قبلي بِني
لّك إنســان، بــل أصبــح العقــل أداًة إلنتــاج املعرفــة تنمــو وتتطــّور مــن 
ــون:  ــول أرك ــار يق ــذا اإلط ــا. يف ه ــة ذاته ــاج املعرف ــة إنت ــالل عملي خ
»العقــل ليــس شــيئًا قابًعــا يف اهلــواء وإنّمــا هــو يشء حمســوس ومؤّطــر 
ــة ولّك  ــرج ىلع لّك تارخيي ــا خي ــًرا ثابتً ــس جوه ــل لي ــد. العق ــل جّي بش
ــع  ــة واملجتم ــط بابليئ ــه مرتب ــا... إنّ ــه أيًض ــل تارخيّيت ــة. فللعق مروطي
ــن لّك  ــائدة يف زم ــة الس ــة واملعرفي ــة اثلقافي ــة لألنظم ــة اتلطّوري واحلال

ــاد، ص 237[. ــد واجته ــالمي.. نق ــر االس ــون، الفك ــٍر« ]أرك مفّك

ــري  ــون واجلاب ــة كأرك ــاع اتلارخيي ــد أتب ــل عن ــن العق ــراد م إّن امل
ــفة  ــرت هل يف الفلس ــي ُذك ــاين ال ــك املع ــع تل ــن مجي ــا ع ــف تماًم خمتل
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هــا حنــو 
ّ

ــة الكالســيكية. فقــد جتاوزهــا أركــون واجلابــري، واجت اتلقليدي
آخــر مــا أنتجتــه الفلســفة الفرنســية املعــارصة؛ يلنهــال منهــا ويســتقيا 
ــل  ــد بالعق ــون: »ال أقص ــول أرك ــل. يق ــن العق ــاّص ع ــا اخل مفهومهم
ــن  ــوروث ع ــيحية امل ــالم واملس ــفة اإلس ــد فالس ــاري عن ــوم اجل املفه
األفالطونيــة واألرســطية، وهــو القــّوة اخلــادلة املســتنرة بالعقــل الفّعــال، 
ــد  ــل أقص ــاين، ب ــاط العرف ــانية يف النش ــوى اإلنس ــائر الق ــرة لس املن
القــّوة املتطــّورة املتغــّرة بتغــّر ابليئــات اثلقافيــة واأليديولوجيــة، القــّوة 
اخلاضعــة للتارخييــة« ]أركــون، نحــو تقييــم واســتلهام جديديــن للفكــر اإلســالمي، مجلّــة الفكــر 

العــريب املعــارص، العــدد 29، ص 43[))(.

ــة  ــة فطري ــة ذهني ــا، أو حال ــًرا ثابتً ــل جوه ــد العق ــم يع ــذا ل وهك

وطبيعيــة قــاّرة حتكــم نظــرة الفــرد واجلماعــة، وهــذا املفهــوم كمــا يقــول 

أركــون »لــم يعــد أحــد يقتنــع بوجــوده ... ولــم يعــد أحــد يســتطيع أن يّديع 

أنـّـه يمتلكــه« ]اإلســالم، أوروبــا، الغــرب.. رهانــات املعنــى وإرادات الهيمنــة، ص 24 - 28[. فنحــن 

»أبعــد مــا نكــون عــن هــذا اتلصــّور اذلي ال يقــوم ىلع أســاس علــي«، 

ــالل  ــن خ ــّور م ــو وتتط ــي تنم ــة ال ــاج املعرف ــل أداة إنت ــح العق ــل أصب ب

)1( ولعّل ما يريده أركون هنا - وفًقا ألدبيات الحكامء من أرسطو وأفالطون إىل الحكامء املسلمني 
اليوم - هو اإلعراض عن االهتامم بالعقل الرهاين امليتافيزيقي الثابت يف الفلســفة، واالهتامم 
بالعقل الجديل والخطايب، الذي يخضع بال شــكٍّ لبعض املبادئ واألســس املتغرية وغري الثابتة، 
حيــث تتغرّي بحســب الظروف مبا فيها التاريخية منها، وقد فّصــل الحكامء واملناطقة يف هذه 
املســائل بإسهاب يف كتبهم وتأليفاتهم املختلفة، مثلام سيأيت ضمن مطلب ”تأّمالت عاّمة حول 

تاريخية العقل“.
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عمليــة إنتــاج املعرفــة ذاتهــا. فالعقــل إذن كيــان قابــل للتوّســع واســتيعاب 
املســتجّدات املتغــّرة باســتمرار، فهــو إذن خاضــع لــّل املالبســات 
واحليثيــات الزماكنيــة. ]ســريل، العقــل واللغــة واملجتمــع، ص 12؛ املالــي، بــني أركــون والجابــري.. 

ــل العــريب - اإلســالمي، ص 14[ ــد العق يف نق

ومــن هنــا ذهــب أركــون يف تعريفــه للعقــل ىلع أنـّـه ليــس أمــًرا جمــرًَّدا 
ــر بشــل جيــد، فللعقــل تارخييتــه أيًضــا، ولك  وأنـّـه يشء حمســوس ومؤطَّ
ــة  ــع واحلال ــة واملجتم ــط بابليئ ــورة مرتب ــول املذك ــذه العق ــن ه ــد م واح
ــر  ــن لّك مفّك ــائدة يف زم ــة الس ــة واملعرفي ــة اثلقافي ــة لألنظم اتلطّوري
ــك، وشــّيد ىلع  ــري كذل ــا اجلاب ــي آمــن به ــة ال ]املصــدر الســابق[. ويه الرؤي

وفقهــا مروعهــا انلقــدّي حيــث يقــول: »إّن هــذا العــرض اذلي قّدمنــا 
فيــه بصــورة جمملــة تطــّور مفهــوم العقــل ... يؤّكــد تارخييــة هــذا العقــل، 
ــه  ــزع عن ــيء اذلي ي ــا، ال ــّرك داخله ــي يتح ــة ال ــه باثلقاف أي ارتباط
الصبغــة اإلطالقيــة« ]الجابــري، تكويــن العقــل العــريب، ص 26[. »فالعقــل كــوين 
ومبادئــه لكّيــة رضوريــة ... نعــم، ولكــن داخــل ثقافــة معّينــة أو أنمــاط 

ــط« ]املصــدر الســابق، ص 16[. ــابهة فق ــة متش ثقافي

ــري وأركــون العقــل يف إطــار  وىلع هــذا األســاس، فقــد أدخــل اجلاب
ــة  ــة وثقافي ــروط اجتماعي ــا ل ــن وفًق ــر الزم ــّدل ع ــة واتلب اتلارخيي
وسياســية معّينــة، وأراد أن يرّكــز ىلع نســبية العقــل وعــدم تموضعــه فــوق 

ــاكن. ــان وم ــّل زم ــح ل ــا تصل ــداره أحاكًم ــخ، وإص اتلاري
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خامًسا: تأّمالت حول المفهوم االصطالحي للعقل

ــل  ــل - قب ــرة إىل العق ــة إىل أّن انلظ ــاع اتلارخيي ــض أتب ــب بع يذه
الرؤيــة العلميــة املعــارصة - اكنــت بوصفــه جمموعــًة مــن املبــادئ، حبيــث 
اكن الفالســفة الســابقون مــن أمثــال أرســطو وغــره ينظــرون إىل العقــل 
بوصفــه حمتــًوى )قوانــن العقــل عنــد أرســطو، أو األفــاكر الفطريــة عنــد 
ــارصة  ــة املع ــرة العلمي ــا انلظ ــط(. أّم ــد اكن ــوالت عن ــكارت، واملق دي
ــا  ــد م ــي أبع ــون ف ــري وأرك ــا اجلاب ــا يتبّناه ــا كم ــل يف أرىق مراتبه للعق
ــارصة يف  ــرة املع ــوام انلظ ــي؛ ألّن ق ــّور الالعل ــذا اتلص ــن ه ــون م تك
العقــل يه انلظــر إيلــه بوصفــه أداًة وفاعليــة، قــادرًة ىلع القيــام بعمليــات 

ــريب، ص 24[ ــل الع ــن العق ــري، تكوي ــادئ. ]الجاب ــق املب وف

ــه  ــن تبع ــطو وم ــد أرس ــل عن ــوم العق ــوع إىل مفه ــّم الرج ــن إذا ت لك
ــن  ــلمون))(، فل ــرون املس ــاء واملفّك ــه احلكم ــا أبدع ــاء، وم ــن القدم م
ــري وبتبعــه  ــن كمــا تصّورهــا اجلاب ــادئ والقوان جنــده جمموعــة مــن املب
أركــون، بــل هــو قــّوة مــن شــأنها أن تــدرك املعــى جمــّرًدا عــن اهليــوىل، 
وأن ترّكــب بعضهــا إىل بعــض وحتكــم بلعــض ىلع بعــض، وإّن هــذه القــّوة 

)1( لقد تعرّض األســتاذ مرتىض مطهري والعالّمة الطباطبايئ يف املقالة الخامســة من كتاب ”أصول 
الفلســفة واملذهب الواقعي“ إىل االختالف الكبري بني مختلــف رؤى الغربيني، كرؤية ديكارت 
حول مبادئ العقل والفرق بينها وبني رؤية القدماء كأرســطو وغريه، وكذا ما تختلف عنه وعن 
رؤية الحكامء واملفّكرين املســلمني، بحيث كشف عن كثري من الشبهات واإلبهامات ومناشئها 
التي أوقعت الباحثني يف الوقوع يف العديد من املغالطات. وبيّّنا بدقٍّة رؤية الحكامء املســلمني 
التــي تتميّز وتخالف رؤية ديكارت حول مبادئ العقل وغريه من مفّكري الغرب. ]الطباطبايئ، 

أصول الفلسفة واملذهب الواقعي، ج 1، ص 327[
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 ىلع كماهلــا األخــر وإنّهــا يف تزايــد دائــم. 
ً

 ليســت فينــا معــر انلــاس أّوال
ــارة  ــو عب ــل ه ــرى إّن العق ــارة أخ ــس، ص 38 و84[ وبعب ــالة النف ــد، رس ــن رش ]اب

ــّوة مــن شــأنها أن تــدرك، وليــس جمموعــًة جاهــزًة مــن املبــادئ  عــن ق
والقوانــن حتكــم نظــرة الفــرد واجلماعــة كمــا حتكــم العوامــل ابليولوجية 

ــاًل))(. ــري مث ــا ظــّن اجلاب ــا كم ــة ســلوكهما وتّرفاتهم الوراثي

وأّمــا قــول هــذا األخــر بــأّن مصــدر هــذه املبــادئ هــو الواقــع اثلقــايف 
واالجتمــايع اذلي يعيشــه اإلنســان، وبمــا أّن هــذا الواقــع ليــس ىلع نمط 
واحــد، فــإّن هــذه القواعــد العقليــة تتعــّدد وتباين بتعــّدد وتبايــن أنماط 
احليــاة اثلقافيــة واالجتماعيــة. وإذا جتاوزنــا احليــاة االجتماعيــة واثلقافية، 
ــتخلصة  ــد مس ــن قواع ــة م ــه مجل ــل ىلع أنّ ــر إىل العق ــّد أن ننظ ــال ب ف
ــا  ــوع م ــاء موض ــه فزيي ــق ىلع أنّ ــر إىل املنط ــا، وأن ننظ ــوع م ــن موض  م
ــكالية  ــارص.. إش ــريب املع ــفي الع ــر الفلس ــه، الفك ــريب، ص 24 و25؛ الفقي ــل الع ــن العق ــري، تكوي ]الجاب

ــة، ىلع  ــام الصلب ــاول األجس ــيكية تتن ــاء كالس ــل، ص 362[، أي فزيي التأوي

اعتبــار أّن أرســطو قــد تعامــل مــع األجســام الصلبــة بوصفهــا موضــوًع 
ملنطقــه وقواعــده العقليــة. وبمــا أّن العلــم احلديــث قــد اخــرتق اجلســم 
ــوع اذلي  ــّر املوض ــد تغ ــة؛ فق ــة املوجي ــف اذلّرة والطاق ــب واكتش الصل

)1(  - لقد ظّن أركون واجلابري أّن أرسطو واحلكماء اكنوا يعتمدون ىلع املبادئ امليتافزييقية 
اثلابتة املطلقة فقط يف لّك املجاالت، بينما لم يكن اتلأكيد ىلع ذلك ســوى يف الرهان 
اذلي ينشــد ايلقن، أّما يف بقّية األمور األخرى اكخلطابة واجلدل وغرها... فإنّهم اكنوا 
يســتخدمون بعض  املبادئ املتغّرة والنســبية بما خيدم سر األحباث الي اكنت مورد 
اهتمامهــم. ولكن بما أّن أركون واجلابري وغرهما من أتباع اتلارخيية أخذوا يف توجيه 

انلقد واالتّهام مبارشًة إىل العقل الرهاين ونسف مبادئه، فسيتّم الرتكزي ىلع ذلك.
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ــّد أن تغــّر القواعــد العقليــة الــي تتعامــل  يتعامــل معــه، وبذلــك ال ب
مــع هــذا املوضــوع، وهــذا مــا يعــي وجــود عقــل ومنطــق جديديــن.

إّن الزم هــذا الــكالم هــو أن تتلــف انلظريــات العلميــة املكتشــفة 
ــاة  ــرى؛ ألّن احلي ــق أخ ــفة يف مناط ــك املكتش ــن تل ــاًل ع ــا مث يف أورّب
اثلقافيــة واالجتماعيــة خمتلفــة فيمــا بينهــا، وهــذا االختــالف ناتــج عــن 
اختــالف املبــادئ العقليــة فيمــا بينهــا. وىلع هــذا لــن يكــون هنــاك أّي 
تفهيــم وتفاهــم، ولــن حيصــل أّي نقــل وانتقــال معــريف بــن البــر، ال 
قديًمــا وال حديثًــا، أي ليــس ثّمــة ارتبــاط للثقافــات الســابقة باثلقافــات 

واملجتمعــات احلايلــة أو القادمــة، وهــذا مــا يغلــق تماًمــا جمــال العلــم.

ــن  ــو م ــا ال خيل ــوع م ــاء موض ــطي فزيي ــق األرس ــار املنط ــّم إّن اعتب ث
إشــاكل؛ إذ إّن املتأّمــل يف هــذا املنطــق وموضوعــه ال جيــد هل أيــة عالقــة 
ــد،  ــة اتلجري ــا هــو يف اغي ــه، وإنّم ــه وحقيقت باجلســم الصلــب وال بهويت
خاّصــًة أّن اهلــدف اذلي دّون مــن أجلــه هــو تبيــن كيفيــة بنــاء املعرفــة 
ــو  ــه ه ــرى، وموضوع ــارف األخ ــائر املع ــن س ــا ع ــة وتميزيه الصحيح
 يف اذلهــن، والــي يتــّم 

ّ
املفاهيــم واملعقــوالت اثلانويــة الــي ال توجــد إال

االنتقــال فيهــا مــن املعلــوم إىل املجهــول، ويطلق عليــه املنطــق الصوري؛ 
ألنّــه يعــى بصــورة االســتدالل الصحيحــة. أّمــا مفهــوم اجلســم الصلــب 
ــا أّن  ــوالت األوىل، كم ــن املعق ــل م ــة، ب ــوالت اثلاني ــن املعق ــس م فلي
موضوعــه هــو العلــم الطبيــي مــن حيــث احلركــة والســكون، واذلي يتــّم 

ــات، ج 1، ص 31[ ــة. ]الفــارايب، املنطقي ــا وراء الطبيع ــم م ــوده يف عل ــات وج إثب
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وأّمــا رفضــه للمبــادئ العقليــة حبّجــة أنّهــا ال تواكــب املعرفــة العلمية 
ــارف  ــن مع ــطو م ــه أرس ــه ودّون ــا أنتج ــس رّد م ــه لي ــارصة، فالزم املع
ــًة؛ ألّن  ــاين قاطب ــر اإلنس ــه الفك ــا أنتج ــار م ــل انهي ــّردة، ب ــة جم عقلي
ــببية(  ــدإ الس ــة، ومب ــدإ اهلوي ــض، ومب ــدم اتلناق ــادئ )ع ــذه املب رّد ه
ــذا هــو معــى السفســطة.  ــه. وه ــوم علي ــا تق ــة أساًس ــن جيعــل للمعرف ل
بــل العلــم يف حــّد ذاتــه عجــز عــن املســاس بهــا؛ ألّن املســاس بهــذه 

ــه.  ــر نفس ــم والفك ــالل بالعل ــادئ إخ املب

ــدأ عــدم اتلناقــض -  ــع أّن مب ــر الصــدر: »الواق يقــول الســّيد حمّمدباق
وهــو املبــدأ القائــل بــأّن اتلناقــض مســتحيل، فــال يمكــن أن يّتفــق انلــي 
 

ً
واإلثبــات، يف حــاٍل مــن األحــوال - هــو أعــّم القوانــن، وأكرهــا شــموال
ــود  ــر الوج ــن ظواه ــرة م ــه ظاه ــّذ عن ــق، وال تش ــاالت اتلطبي ــع جم جلمي
ــه، أو إظهــار الطبيعــة  ــرّد علي ــة تســتهدف ال ــا. ولّك حماول والكــون مطلًق
بمظهــر تناقــض، فــي حماولــة بدائيــة، قائمــة ىلع ســوء فهــم ملبــدإ عــدم 
ــذه  ــل إّن ه ــل« ]الصــدر، فلســفتنا، ص 223[. ب ــن اتلضلي ــض، أو ىلع يشء م اتلناق
املبــادئ يه مّمــا عمــد أركــون نفســه إىل االســتفادة منهــا يف دراســته. ]انظــر: 

أركــون، نزعــة األنســنة يف الفكــر العــريب.. جيــل مســكويه والتوحيــدي، ص 102 و185 و128[

ــب  ــلّمات مذه ــار مس ــل يف إط ــف العق ــط بتوظي ــا يرتب ــا فيم وأّم
ــم يعمــل ىلع الرجــوع  ــه إذا ل معــّن أو مدرســة مــا أو جهــة حمــّددة، فإنّ
ــإّن أداءه  ــا، ف ــن عليه ــة املره ــة أو انلظري ــة ابليّن ــات ابلدهي إىل املقّدم
ــه يف  ــّوع العقــل وتلّون ــا، وال يمكــن نســبة تن ــا ال برهانيًّ ســيكون جديلًّ
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مقــام اجلــدل إىل ســاحة العقــل يف مقــام الرهــان، وباتلــايل ال جيــوز نقــل 
حكــم العقــل اجلــديل إىل العقــل الرهــاين ]رجبــي، املنهجيــة التأسيســية ملحّمــد أركــون 
يف مــرشوع نقــد العقــل اإلســالمي، ص 45[، فمــا يذكــره اجلابــري أو أركــون أو أتبــاع 

مــا بعــد احلداثــة مــن ألــوان للعقــل تنــدرج ضمــن احلكمــة اإلســالمية 
يف نطــاق العقــل اجلــديل ال إطــار العقــل الرهــاين الرصــن اذلي يقــوم ىلع 

ــة حمكمــة.   ــة ومناهــج منطقي أســس متين

إّن إنــكار األســس واملبــادئ العقليــة ابلدهيــة يقــود إىل السفســطة، 
وجيعــل املعرفــة البريــة ال تقــوم ىلع أســاس متــن تســتند عليــه. وىلع 
هــذا األســاس فــإّن لّك بنــاء ومــروع فكــري يشــّيد ىلع إنكارهــا، فهــو 
، وإن بــدا يف ظاهــره أنـّـه متماســك ورصن. 

ّ
يف حقيقتــه سفســطة ليــس إال

بعــد اتلطــّرق إىل معــى اتلارخييــة ومعــى العقــل، يــأيت ادلور إىل املراد 
ــات  ــن توضيح ــر م ــا ذك ــوء م ــك يف ض ــل، وذل ــة العق ــة تارخيي ــن رؤي م

حــوهل فيمــا ســبق.

ــّول  ــّر واملتح ــع املتغ ــو الطاب ــل ه ــة العق ــة تارخيي ــن رؤي ــراد م إّن امل
ــق هــذا  ــة املنتجــة عــن طري ــّر للعقالني ــع املتغ للعقــل، وباتلــايل الطاب
العقــل، فالعقــل - حســب رؤيــة أتبــاع تارخييــة العقــل - ليــس شــيئًا 
مطلًقــا أو جمــّرًدا يقبــع خــارج الزمــان واملــاكن، وإنّمــا هــو يشء مرتبــط 
ــاد، ص 237؛  ــد واجته ــر اإلســالمي.. نق ــون، الفك ــا. ]أرك ــّددة تماًم ــروف حم ــات وظ حبيثي

ــی، ص 112[ ــن دین عــرب صالحــي، اندیشــه نوی
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وبعبــارة أخــرى إّن العقــل ليــس شــيئًا جمــّرًدا وإنّمــا هــو يشء 
ــا خيــرج ىلع  ــد. والعقــل ليــس جوهــًرا ثابتً حمســوس ومؤّطــر بشــل جّي
لّك تارخييــة ولّك مروطيــة، بــل إّن هل تارخييتــه أيًضــا باعتبــاره مرتبًطــا 
أساًســا بابليئــة واملجتمــع واحلالــة اتلطّوريــة لألنظمــة اثلقافيــة واملعرفيــة 

ــر. ــن لّك مفّك ــائدة يف زم الس

سادًسا: مباني تاريخية العقل وأسسها

مــن أجــل حتليــل رؤيــة تارخييــة العقــل وتفســرها وفهمهــا يتوّجــب 
ــذا  ــا. وىلع ه ــي عليه ــي تبت ــادئ ال ــاين واملب ــس واملب ــوع إىل األس الرج
األســاس، فــإّن معرفــة مبــاين تارخييــة العقــل يه أمــر رضوري؛ وذلــك 
مــن أجــل الوقــوف ىلع حقيقتهــا وأبعادهــا ومــدى حّقانيتهــا ومــا تــريم 
ــذا ابلحــث  ــه جمــال ه ــمح ب ــا يس ــيتم اتلطــّرق - بم ــا س ــن هن ــه. وم إيل
ــل، ويه  ــة العق ــة تارخيي ــا رؤي ــس عليه ــي تتأّس ــاين ال ــض املب - إىل بع

ــة.  ــة واإلنربولوجي ــة والوجودي ــاين املعرفي املب

1ـ املباين املعرفية لتاريخية العقل

ــة،  ــس املعرفي ــن األس ــة م ــل ىلع جمموع ــة العق ــة تارخيي ــي رؤي تبت
ــة  ــق نظري ــه وف ــوي وتطبيقات ــوذج ابلني ــا إىل انلم ــن إرجاعه ــث يمك حبي
 The Archaeology( يف احلفر املعــريف )Michel Foucault( ميشــال فوكــو
ــة  ــتي" )Episteme( والقطيع ــريف "اإلبس ــام املع of Knowledge ( وانلظ

املعرفيــة )Epistemology  Rupture(، وباإلمــاكن تلخيــص هــذه املبــاين 
كمــا هــو آٍت:  
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ــرة ىلع  ــذه الفك ــيس هل ــل يف اتلأس ــة العق ــاع تارخيي ــق أتب أ ـ ينطل
أســاس العقــل النســي، فالعقــل باعتبــاره قــّوًة مدركــة لللّيــات 
ــل  ــن قب ــاد م ــّل اعتم ــد حم ــم يع ــة، ل ــة وثابت ــه مطلق ــون أحاكم وتك
أتبــاع تارخييــة العقــل. فمثــاًل بعــض هــؤالء حينمــا يتعــّرض إىل مســار 
ــه  ــول بتارخييت ــي إىل الق ــة، ينت ــة والعربي ــن األورّبي ــل يف اثلقافت العق

ونســبيته. ]الجابــري، تكويــن العقــل العــريب، ص 26[

" فقــط داخل 
ّ

؛ ألّن العقــل اللّك هــو "لك
ّ

ومــن هنــا؛ فــال وجــود لعقــل لك
اثلقافــة الــي أنتجتــه، فبمــا أّن العقــل أداة تتمّثــل يف مجلــة مــن القواعــد 
املســتخلصة مــن موضــوع مــا. وهــذا ما جنــده بصــورة معلنــة وأكــر وضوًحا 
عنــد أركــون حينمــا يقــول: »ينبــي أن نعلم هنــا أنّه عقــل تعــّددي؛ ألّن لّك 
مدرســة أو لّك مذهــب راح يعتمــد ىلع جمموعــة مــن املســلّمات واملرجعيــات 
اثلقافيــة الــي جتعــل العقــل يشــتغل ويمــارس آيلتــه ضمــن حــدود مؤّطــرة 

ومضبوطــة جّيــًدا« ]أركــون، الفكــر االســالمّي.. نقــد واجتهــاد، ص 231[.

ــادئ  ــات ومب ــود ابلدهي ــون وج ــل يرفض ــة العق ــاع تارخيي ب ـ إّن أتب
العقــل؛ باعتبارهــا أساًســا للمعرفة، ويعتقــدون أّن األشــياء تفقــد فرديّتها، 
 مــن خــالل عالقاتهــا باملجموعــة الي ينتي 

ّ
واإلنســان ال يتعــرّف عليهــا إال

إيلهــا. كّمــا أّن الواقــع هــو بِنيــة ال اكئنــات أو أشــياء. وباتلــايل فالفكــر أيًضا 
بِنيــة تتشــّل مــن خــالل املمارســة العمليــة. ]املصــدر الســابق، ص 236 و237[

فالفكــر متحــّرك يســاوق حركــة اإلنســان وفّعايلتــه. وىلع هــذا األســاس 
ســتلعب املعرفــة اخليايلــة دوًرا كبــًرا يف نطــاق العقــل وإصــدار أحاكمه الي 

ســتّتخذ طابًعــا وقتيًّــا ومرحليًّــا وليــس لكّيًّــا ومطلًقــا. ]املصــدر الســابق، ص 37[
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 ـجـ يعتقــد أتبــاع تارخييــة العقــل أّن املنظومــات الفكريــة الي ينشــئُها 
العقــل اســتناًدا إىل املنظومــات األّويلــة الــي يســتقيها مــن نشــاطه العمــي 
وجتاربــه يف الطبيعــة وحياتــه يف املجتمــع ليســت منظومــاٍت مطابقــة للواقع 
دوًمــا، بــل قــد حيــدث أن يقــوم الفكــر ببنــاءات نظريــة قــد ال تنطبــق ىلع 
واقــع معــّن، ولكّنهــا تبــى صحيحــًة متماســكًة مــن انلاحيــة املنطقيــة 
ــع  ــا م ــتلزم انطباقه ــد يس ــة ق ــذه احلال ــارصة(. ويف ه ــوم املع ــق العل )منط

واقــٍع مــا افــرتاَض هــذا الواقــع. ]قامئــي نيــا، منــاذج املعرفــة الدينيــة، ص 49[

د ـ يعتمــد أتبــاع تارخييــة العقــل ىلع الالواقعيــة األنطولوجيــة؛ 
ــق املعرفــة، بــل جيعلونــه تابًعــا  باعتبارهــم ال يؤمنــون باســتقاليلة متعلّ
 أنّــه 

ّ
للمعرفــة، فهــو وإن اكن مــن صناعــة اذلهــن يف ظــرف اخلــارج، إال

 عنــه، األمــر 
ًّ

مــع ذلــك يبــى مــن صناعــة اذلهــن وليــس أمــًرا مســتقال
اذلي يفــي يف نهايــة املطــاف إىل إنــكار الواقــع. إّن الواقــع كما يــراه أتباع 
تارخييــة العقــل ليــس أمــوًرا وأشــياء خــارج اذلهــن وتقابلــه، وإنّمــا هــو 
ــات  ــن العالق ــة م ــو »جمموع ــة ه ــن ابِلني ــراد م ــة. وامل ــن بِني ــارة ع عب
ــّرًة  ــا ال متغ ــزّي بكونه ــا وتتم ــري فيه ــي جت ــارص ال ــن العن ــتقلّة ع املس
مــن خــالل مجيــع اتلحــّوالت الــي يمكــن إجراؤهــا ىلع تلــك العنــارص« 
]الجابــري، مدخــل إىل فلســفة العلــوم العقالنيــة املعــارصة وتطــّور الفكــر العلمــي، ص 146[. ومــن 

هنــا فقــد اكن الفكــر بــدوره بِنيــًة تتشــّل مــن خــالل املمارســة العمليــة. 
]املصــدر الســابق، ص 155[

 ـهـ إّن لــّل جمتمــع وثقافــة نظاًمــا معرفيًّــا وإبســتميًّا معّينًــا للحقيقــة، 
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أو عــّدة إبســتميات تتحّكـــم يف املعــارف وإنتاجهــا. ]الجابــري، إشــكاليات الفكــر 
العــريب املعــارص، ص 58؛ أركــون، الفكــر االســالمي.. نقــد واجتهــاد، ص 232[

واملــراد مــن اإلبســتي هــو "مجلة مــن املفاهيــم واملبــادئ واإلجــراءات 
ــن  ــعورية" ويمك ــا الالش ــا بِنيتَه ــة م ــرتة تارخيي ــة يف ف ــي للمعرف تعط
ــة مــا، هــو  ــي: »انلظــام املعــريف يف ثقاف اخــزتال هــذا اتلعريــف كمــا ي

ــريب، ص 37[. ــل الع ــن العق ــري، تكوي ــعورية« ]الجاب ــا الالش بِنيتُه

ــات يه األســاس اذلي  ــاك خلفّي ــة هن ــة معّين ــة تارخيي و ـ يف لّك حقب
تبتــي عليــه املعرفــة،  يتوّجــب ابلحــث عنهــا؛ ألّن هنالــك )إبســتميًّا( 
ــارف.  ــّل املع ــو اذلي يش ــر ه ــعوريًّا( وراء الظواه ــا )الش ــا خفيًّ نظاًم

ــريب، ص 46 و333[ ــل الع ــن العق ــري، تكوي ]الجاب

فاإلبســتي هــو اخللفيــة الــي تكمــن وراء املعرفــة يف عــر معــّن، 
هــو ابِلنيــة اتلحتيــة الــي حتــّدد أشــاكل معارفــه، حبيــث تتحّكـــم فيهــا 

ــة العقــل العــريب، ص 9[ ــري، ِبني ــعورية. ]الجاب ــورة ال ش بص

ــة باعتبارهــا  ــًة ومســتمّرة بصــورة اكمل ــة ليســت مّتصل ز ـ إّن املعرف
ــة  ــة نتيج ــل يه متقّطع ــت، ب ــويم ثاب ــار مفه ــق يف إط ــا للحقائ تراكًم
اتلغــّرات العاّمــة. وقــد اكن ذلــك نتيجــة مــا دع إيلــه أتبــاع اتلارخييــة 
ــاليم  ــر اإلس ــابقة، فالفك ــة الس ــع ابِلني ــة م ــة معرفي ــة قطيع ــن إقام م
املعــارص كمــا يــرى بعــض أتبــاع اتلارخييــة يف حاجــة ماّســة إىل أن يــدرك 
معــى القطيعــة املعرفيــة؛ يلنتقــل مــن مرحلــة امليثولــويج )األســطوري( 
واالســتهالك املخيــايل للمعــاين إىل مرحلــة الربــط بــن املعــاين واتلارخييــة 
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يف لّك مــا يطرحــه ويعاجلــه مــن مشــالك دينيــة أو الهوتيــة أو فلســفية أو 
ــن هــو الفكــر اإلســالمي املعــارص؟ ص 4[ ــة. ]أركــون، أي ــية أو ثقافي سياس

وهــذه القطيعــة املعرفيــة حتــدث عندمــا تتغــر نظــرة العقــل نفســه 
إىل املعرفــة، وطــرق إدراكــه للواقــع، وتعبــره عــن تأويالتــه هلــذا الواقــع. 
ــا فقــط منــذ القــرن  وهــذا انلــوع مــن القطيعــة قــد بــدأ حيــدث بأورّب

ــالدي. ]املصــدر الســابق، ص 7[ ــر املي ــادس ع الس

ح ـ ال يمكــن اعتبــار احلقيقــة لكّيــًة وعّمًة، بــل يه حملّيــة وموضعية، 
ــلّك هــو جمــّرد  ــاّم وال ومرتبطــة بــروط وظــروف خاّصــة، واملفهــوم الع
توّهــم. ويف األســاس ليــس هنالــك مــن حقيقــة ومــن واقعيــة، وإذا اكنــت 
ــن  ــرط ضم ــّخص واملنخ ــّرد واملتش ــان املتف ــن اإلنس ــّص بالاكئ ــا تت فإنّه
ــر  ــن وتن ــي تعل ــر ل ــة تظه ــة. فاحلقيق ــة للمعرف ــاع حمسوســة قابل أوض
ــن  ــون م ــاس خمتلف ــه أن ــس في ــي يتناف ــايع - تاري ــط اجتم ــن وس ضم
ــيطرة ىلع  ــل الس ــن أج ــا، وم ــيطرة عليه ــلطة والس ــاص الس ــل اقتن أج
احلقيقــة الرســمية الــي تســّوغ مروعيــة الســلطة وتّررهــا ]أركــون، تاريخيــة 
الفكــر اإلســالمي، ص 125[، وهــذا يعــي أّن احلقيقــة ليســت حكــًرا ىلع مذهــب 

دون غــره، كمــا أنّهــا ليســت بنــاًء منطقيًّــا نلظريــة علميــة بعينهــا دون 
تلــك. ]أركــون، الفكــر اإلســالمي.. نقــد واجتهــاد، ص 242[

ــن  ــك يعل ــو بذل ــة فه ــوغ رصح احلقيق ــه بل ــّور أّن بإماكن واذلي يتص
نهايتــه وســقوطه القريــب، وهــذا مــا انتهــت إيلــه األنــوار حــن أعلنــت 
بكريــاء امتالكهــا أســايلب احلقيقــة وتمّكنهــا مــن نســج أقــوال احلقيقة.
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ب ـ اإلشكاالت عىل املباين املعرفية لتاريخية العقل

ــة يف  ــاع اتلارخيي ــض أتب ــه بع ــد علي ــوذج اذلي اعتم ــذا انلم إّن ه
ــاكالت: ــن اإلش ــد م ــوبه العدي ــة، تش ــة العقلي ــيس للمعرف اتلأس

1ـ أّن أّول مالحظــة يمكــن ذكرهــا يف هــذا املجــال هو اجلمــود املنهي، 
ــد  ــارص، فق ــريب املع ــر الع ــا الفك ــزّي به ــي تم ــزيات ال ــدى امل ــذه إح وه
اهــات - ال تبــدع ]عــيل حــرب، أوهــام 

ّ
بــرزت فيــه خــالل العقــود األخــرة اجت

ــًة  ــاٍت وأدواٍت معرفي ــاذج وآيل ــط نم ــوين، ص 85[ - تلتق ــة يف املــرشوع األرك الحداث

غربيــًة جاهــزًة، وحتــاول تطبيقهــا حبذافرهــا ]مــريي وإبراهيمــي بــور، نظريــة نقــد 
العقــل العــريب.. دراســة نقديــة، ص 264 فــام بعــد[، وهــذه الطريقــة يف اتلعامــل حتّنــط 

ــل  ــط ]عــيل حــرب، نقــد النــّص، ص 85[، ب ــداع وإىل الرتاب العقــل وتفتقــر إىل اإلب
رّبمــا يكــون تطبيــق بعــض انلمــاذج وانلظرّيــات بصــورة غــر صحيحــة، 
وتكــون هل نتائــج وخيمــة يف الكثــر مــن األحيــان. فمثــاًل يقــول أحدهــم: 
»لقــد اشــتهر باشــالر بمصطلــح القطيعــة اإلبســتمولوجية، اذلي انتقــل 
تأثــره إىل العالــم العــريب، وقــد اعتمــده حممــد عبــد اجلابــري يف كتابــه 
ــم ينجــح يف تطبيقــه كمــا ينبــي« ]هاشــم  ــه ل "نقــد العقــل العــريب"، لكّن

صالــح، مخاضــات الحداثــة التنويريــة.. القطيعــة اإلبســتمولوجية يف الفكــر والحيــاة، ص 67[.

ــاع  ــد أتب ــة عن ــة العقلي ــص املعرف ــن خصائ ــة م ــّم خّصيص 2ـ أّن أه
ــة،  ــات اذلهني ــن الفرضّي ــة م ــوم ىلع جمموع ــا تق ــل يه أنّه ــة العق تارخيي
وليــس ىلع أســس ومبــادئ بدهيــة، وال تهــدف إىل كشــف الواقــع بقــدر 
مــا حتــاول أن تلــق وتبتــدع مفاهيــم جديــدًة. وأحاكمهــا ليســت مطلقــة 

تأمالت حول تاريخية العقل في ظل رؤية الفكر الحداثي.. عرض ونقد

العدد الحادي عشر   السنة الثالثة   شتاء 2021

111



يــة بــل إنّهــا حمصــورة وموضوعيــة، ويه ليســت ثابتــة، بــل يه متغّرة 
ّ
ولك

ومتحّولــة. وهــذا مــا يســتلزم السفســطة الــي نهض أرســطو ســابًقا لرّدها، 
غــر أنّهــا ايلــوم اكتســت ثــوب العلــم املعــارص. فمــع أّن أتبــاع تارخييــة 
ــا،  ــول به ــتلزم الق ــم تس  أّن مبانيه

ّ
ــطة، إال ــون بالسفس ــل ال يّرح العق

حبيــث يمكــن اعتبــار التشــكيك ابلنيــوي والسفســطة واحــًدا مــن لوازم 
تارخييــة العقــل وتبعاتهــا، وال ســّيما وأّن مبــدأ نســبية االدراك واحلقيقــة 
ــطة  ــكيك والسفس ــون التش ــث يك ــطة. وحي ــكيك والسفس ــالزم التش ي
ــاًل ىلع  ــّل ديل ــوف يش ــه س ــإّن بطالن ــل ف ــة العق ــاين تارخيي ــا ملب مالزًم
بطــالن مبــاين تارخييــة العقــل.  يقــول األســتاذ مطّهــري: »إّن املحّققــن 
ــه  ــدأ من ــاس اذلي يب ــر األس ــدوا أّن احلج ــفة وج ــاء والفالس ــن احلكم م
ابلحــث هــو مبــدأ أّن هنــاك واقعيــًة، وبذلــك يتمــزّي ابلحــث الفلســي 
ــول  ــورٌد للقب ــو م ــري وه ــي وفط ــل يقي ــذا األص ــطة، وه ــن السفس ع
واإلذعن مــن لّك إنســان حــّى السوفســطايئ، وإن لــم يكــن ملتفتـًـا إيلــه« 

ــايئ، أصــول الفلســفة واملذهــب الواقعــي، ج 3، ص 367[. ]الطباطب

ــذه  ــها، إذ إّن ه ــها بنفس ــض نفس ــل تناق ــة العق ــة تارخيي 3ـ أّن رؤي
الرؤيــة يف حــّد ذاتهــا ويلــدة الواقــع، ونتيجــة ظــروف زماكنيــة وثقافيــة 
معّينــة، ومــن هنــا فــإّن األحــاكم الــي تصدرهــا لــن تــرج خــارج نطــاق 
اتلاريــخ، فاذليــن قّدمــوا هــذه الرؤيــة لــم خيرجــوا مــن ثقافتهــم وواقعهــم 
وزمانهــم، بمعــى أنّهــم ليســوا فــوق الزمــان، وإنّمــا هــم يتحّدثــون ضمن 
اتلاريــخ. وىلع هــذا األســاس فــإّن هــذه انلظريــة وغرهــا يه ويلــدة واقــع 
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ــه. وقــد أقيمــت  معــّن ال يمكــن أن تتعــّداه إىل غــره أو أن تنطبــق علي
الرهــان ىلع عــدم صّحتهــا. ]املصــدر الســابق، ج 1، ص 504[

4ـ أّن هــذه الرؤيــة ابلنيويــة الــي يتبّناهــا بعــض أتبــاع اتلارخييــة تبًعــا 
لفوكــو تــؤّدي ال حمالــة إىل إلغــاء البــر واملوجــودات، وكذلــك إىل إقصــاء 
الواقــع ولّك فّعايلــة إنســانية؛ ألنّهــا تعطــي املاكنــة األوىل لإلبســتي، أي 
تلــك الشــبكة الالشــعورية واملجهولــة مــن القواعــد واملبــادئ الــي يؤول 
إيلهــا اخلطــاب املعــريف يف نهايــة األمــر؛ ألّن انلظــام املعــريف الالشــعوري 
ــل  ــس عق ــا، ولي ــم فيه ــارف واتلحّكـ ــاء املع ــن إنش ــؤول ع ــو املس ه

اإلنســان والبــر أو الواقــع واملوجــودات.    

ــة العقــل - ليســت واحــدة  ــة تارخيي ــق رؤي ــة - وف ــا أّن احلقيق 5ـ بم
وليســت عّمــة، وإنّمــا يه خاضعــة للرائــط اتلارخييــة، وثّمــة خلفيــات 
ــه ال  ــة، فإنّ ــة تارخيي ــة يف لّك حقب ــه املعرف ــي علي ــاس اذلي تبت يه األس
ــن نظامــن معرفيــن. وال  ــم ب ــة أو اتلقيي يبــى جمــال للحكــم أو املقارن

توجــد معايــر يمكــن مــن خالهلــا معرفــة انلظــام املعــريف املناســب. 

ــون  ــال أرك ــة أمث ــاع اتلارخيي ــا أتب ــو إيله ــي يدع ــة ال 6ـ أّن القطيع
واجلابــري بتبــع باشــالر وفوكــو غــر ممكنــة؛ ألّن هــذا االنقطــاع غــر 
ــة اتلارخييــة، المتــدادات  ــا مــن انلاحي ــم حيصــل يوًم ممكــن أصــاًل، ول
الــرتاث وجتــّذره يف بنيــات االنســان ومقّوماتــه انلفســية والعقليــة 

واالدراكيــة. ]طــه عبــد الرحمــن، تجديــد املنهــج يف تقويــم الــرتاث، ص 9[

ــاس يف الغــرب بعــد اثلــورة الفرنســية، فليــس  ــا مــا حــدث للن وأّم
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ــاره  ــن اعتب ــايل ال يمك ــه، وباتل ــايض برّمت ــرتاث امل ــع ال ــة م ــة لكّي قطيع
قطيعــًة تاّمــًة مــع العقــل اذلي اكن ســابًقا عــن اثلــورة الفرنســية، وإنّمــا 
هــو قطيعــة جزئيــة مــع نمــط معــّن مــن واملــدراكت واملعــارف الــي تقــع 
ضمــن بعــض املــدراكت االجتماعيــة االعتباريــة الــي يمكــن أن تضــع 

ــايئ، أصــول الفلســفة واملنهــج الواقعــي، ص 598[  ــّر. ]الطباطب للتغ

7ـ أّن إحــدى مفارقــات بعــض أتبــاع اتلارخييــة يه االّدعء بــأّن 
ــة الالشــعورية احلاكمــة ىلع  العلمــاء خاضعــون للنظــام املعــريف واخللفي
ــة  ــن جه ــم، وم ــن جمتمعاته ــع م ــة يف لّك جمتم ــة والعقلي ــة اذلهني العملي
أخــرى فــإّن  أتبــاع اتلارخييــة هــؤالء أنفســهم قــد أدركــوا رؤى العلمــاء 
ــًة )علمــاء املــرق مثــاًل وعلمــاء الغــرب وعلمــاء ايلونــان وعلمــاء  اكّف
ــم.  ــة معه ــالف والقطيع ــة االخت ــوا علّ ــم بيّن ــث إنّه ــرس و...(، حبي الف
ومــن هنــا فــإّن رؤيــة تارخييــة العقــل حتمــل بــذور فنائهــا يف ذاتهــا؛ إذ 
ــاًء  ــه - بن ــة ال يمكن ــة معّين ــة وثقافي ــروف تارخيي ــش يف ظ ــن يعي إّن م
ــات  ــائر اثلقاف ــه ىلع س ــل إيل ــا وص ــم م ــة - تعمي ــه اتلارخيي ىلع رؤيت
واجلمــاعت والظــروف األخــرى. وهــذا مــا أوقــع أتبــاع تارخييــة العقــل 
ــن آراء  ــون م ــا أخــذوا ينطلق ــوب" حينم ــة "املصــادرة ىلع املطل يف مغالط

ــًة. ــف اكّف ــرق والطوائ ــا ىلع الف ــدودة ويعّممونه حم

8ـ فيمــا يرتبــط بتأثــر اثلقافــة واملجتمــع يف األســس الفكريــة 
ــم ال  ــار العل ــر يف مس ــول إّن املفّك ــن الق ــة، فيمك ــات العلمي وانلظري
يكــون جمــّرًدا مــن العوامــل واخللفيــات الفرديــة واالجتماعيــة، بــل إنّــه 
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يتأثّــر باملجتمــع ىلع حنــو طبيــي، حيــث يأخــذ الكثــر مــن مبانيــه مــن 
 أّن ذلــك ال يعــي أّن املبــاين 

ّ
صلــب اثلقافــة، ويقيــم نظرياتــه عليهــا. إال

ــايل  ــة، وباتل ــف للحقيق ــو خمال ــع، فه ــن املجتم ــّردة ع ــات جم وانلظري
القــول بــأّن هــذه األمــور ذات هويــة تارخييــة حبتــة. بــل إّن هلــذه األصــول 
األّويلــة وكذلــك انلظريــات انلاشــئة منهــا، واقعيــة ذاتيــة بغــّض انلظــر 
عــن املجتمــع، وإنّهــا تعــّر عــن حقيقــة، وتّتصــف بالصــدق والكــذب 
بلحــاظ مطابقتهــا أو عــدم مطابقتهــا هلــا، وهلــا قابليــة إصــدار 
األحــاكم العمليــة. وبعبــارة أخــرى فــإّن للعنــارص والعوامــل واخللفيــات 
الفيســلوجية وانلفســية واالجتماعيــة واثلقافيــة دوًرا إعداديًّــا يف املعرفــة، 

ــم.  ــي للعل ــق اتلاري ــور واتلحّق ــا للظه ــل ظرفً ــي تمّث ف

ــق  ــر وف ــان الس ــرض ىلع اإلنس ــو اذلي يف ــليم ه ــل الس 9ـ أّن العق
معايــر ثابتــة وصحيحــة يف قبــال اخليــال والوهــم الذليــن ال يعــران أهّمية 
للمطابقــة مــع الواقــع. ومــن هنــا فــإّن العقــل بنفســه حيكــم بــرورة أن 
ــا واضحــة ويّتخــذ مناهــج متينــًة وصائبــًة مــن أجــل بلــوغ  يســلك طرقً
. وىلع 

ً
 أنـّـه ليــس حمــاال

ّ
احلقيقــة. ومــع أّن بلــوغ هــذه احلقيقــة صعــب إال

هــذا األســاس فقــد مجعــت ودّونــت ضوابــط ومعايــر خاّصــة باتلفكــر 
الصائــب واالســتدالل املتــن عــر اتلاريــخ حتــت مســّى علــم املنطــق. 
وهــو العلــم اذلي يهتــّم بطــرق اتلفكــر الســليم املوصــل للواقــع واحلقيقــة 
وقواعــده. ومــع أّن تطبيــق هــذه القواعــد حــن عمليــة اتلفكــر رضوري 
 أّن ذلــك ال يعــي بالــرورة أّن املطّبــق هلــا قــد يكــون صحيًحــا دائًمــا 

ّ
إال
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يف تطبيقاتــه، بــل قــد خيطــئ يف العديــد مــن احلــاالت؛ نتيجــة تدّخــل 
عوامــل أخــرى ترجــع إىل املنطبــق ذاتــه. 

ــا  ــار، وإنّم ــون أو معي ــد أّي قان ــه أح ــرض علي ــم يف ــل ل 10ـ أّن العق

ــن  ــاًل ال يمك ــة، فمث ــذه الطريق ــون به ــق الك ــل خال ــن قب ــدس م ُهن
للعقــل أن يرفــض مبــدأ عــدم إماكنيــة اجتمــاع انلقيضــن؛ ألّن نفــس 
العقــل يقــول بــأّن خمالفــة هــذا املبــدإ تــؤّدي إىل املحــال اذلايت. إّن العقــل 
ــّداه، ال ألّن اهلل  ــه أن يتع ــاص، وال يمكن ــار خ ــر يف إط ــج ىلع الس مرم
ــا، وإنّمــا هندســته اكنــت  أو ادليــن هــو اذلي فــرض عليــه ذلــك تريعيًّ

ــا. هكــذا تكوينيًّ

 جـ ـ املباين الوجودية لتاريخية العقل

ــم  ــود العال ــو وج ــويج ه ــودي واألنطول ــد الوج ــن ابلع ــراد م إّن امل
ــفة  ــل بفالس ــة العق ــاع تارخيي ــر أتب ــد تأثّ ــه. وق ــودة في ــياء املوج واألش
ــي  ــة ال ــس األنطولوجي ــاين واألس ــط باملب ــا يرتب ــة فيم ــد احلداث ــا عب م
شــّيدوا عليهــا رؤيتهــم حــول تارخييــة العقــل. ومــن أهــّم تلــك املبــاين 

ــرورة.  ــة والص ــو الفرداني ــة ه األنطولوجي

ثّمــة عنــران مهّمــان من العنــارص املبنائيــة للتارخييــة لعبــا دوًرا بارًزا 
ــّور  ــم، واتلط ــدل اتلعمي ــة )individuality( ب ــا: الفرداني ــا هم يف بلورته
ــا  ــة هن ــن الفرداني ــراد م ــات، وامل ــة واثلب ــدل العيني )Development( ب

هــو أّن الظواهــر اتلارخييــة واثلقافيــة منحــرة وحمــدودة ومتفــّردة، ومــن 
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ــرتكة.  ــادئ املش ــول واملب ــوع إىل األص ــا الرج ــس علين ــا لي ــل تبيينه أج
ومعــى اتلطــّور والصــرورة هــو أّن فرديــة لك شــخص يه نفســها تاريــخ 
ــه  ــس أنّ ــّن، ولي ــه املع ــر تارخي ــرورة ع ــة الس ــّوره يف عملي ــّوهل وتط حت

أمــر ثابــت. ]عــرب صالحــی، تاریــخ نگــری و ديــن، ص 57 و58[

ينســجم اتلفــّرد واالنفــراد يف الفلســفة الوجوديــة مــع العنــر 
ــالزم  ــا ي ــل هل. كم ــرد ال مثي ــخص منف ــو ش ــودي ه ــّل وج ــة. ف الفرداني
الفرديــة - الفردانيــة - نظريتــان ال تنفــاّكن عنهــا: اتلمــّرد ىلع لّك 
ــة  ــيلة معرفي ــأّي وس ــاد ب ــدم االعتق ــرد، وع ــا ىلع الف ــات العلي املرجعي
ــم  ــر اتلعايل ــاس تنك ــذا األس ــزيئ. وىلع ه ــردي اجل ــل الف ــن العق أىلع م
ــريب  ــي الغ ــب ادلي ــن املذه ــة تبي ــام هل صالحي ــتانتية أّي نظ الروتس
ــة انلقــد"،  ــه "حّرّي بطريقــة مروعــة تلطــرح بــدل ذلــك مــا يــدىع بأنّ
أي أنّهــا تبيــن ناتــج عــن حكــم شــخيص ويكــون قائًمــا ىلع اســتخدام 
ــة  ــت انلتيجــة الطبيعي ــا اكن العقــل الفــردي اجلــزيئ فحســب. ومــن هن
هلــذا األســاس أن ظهــرت جمموعــة كبــرة مــن انلحــل والفــرق حبيــث ال 
تشــر لكٌّ منهــا إىل يشء أكــر مــن العقيــدة الشــخصية بلعــض األفــراد. 
تــزول يف حقــل ادليــن العنــارص العقالنيــة اثلابتة يلصبــح ادلين "إحساًســا 
ــن  ــي ال يمك ــة ال ــة والعاطفي ــال املبهم ــن اآلم ــًة م ــا"، أي جمموع دينيًّ
ــوح  ــاهدته بوض ــن مش ــا يمك ــذا م ــة. وه ــة واقعي ــة معرف ــا بأي تريره
كذلــك يف أحبــاث حمّمــد أركــون ولكماتــه. ]أركــون، تاريخيــة الفكــر االســالمي، ص 39[ 

أّمــا بالنســبة لعنــر الصــرورة أو اتلطــّور فيمكــن القــول إّن اتلارخييــة 

تأمالت حول تاريخية العقل في ظل رؤية الفكر الحداثي.. عرض ونقد

العدد الحادي عشر   السنة الثالثة   شتاء 2021

117



ــّرر  ــّدم وال يتك ــخ يتق ــة )progressism(، أي أّن اتلاري ــي إىل اتلقّدمي تنت
ألحــد، ويتوّجــب ابلحــث عــن حقيقــة األمــور يف إطــار تطّورهــا وتوّســعها. 
فحقيقــة لّك يشء يه طبيعتــه الســائلة. وهــذا معــى كالم هايدغــر عندمــا 
يقــول: »وجــود اإلنســان يكتســب معنــاه يف اإلطــار الزمــي« ]هايدغــر، الوجــود 
والزمــان، ص 34[. فـــ "اتلارخييــة" قائمــة ىلع ديناميكية اتلغــّر، وتكريس اتلطّور 

املســتمّر بــدل اثلبــات. وهــذه املســألة قــد تبلــورت بصــورة واضحــة مــن 
خــالل ابلحــث األركيولــويج اذلي مــّر ذكــره. 

وىلع هــذا األســاس فــإّن أتبــاع تارخييــة العقــل كأركــون مثــاًل اعتروا 
ــن  ــق الفاعل ــن طري ــاكن ع ــا ويف لّك م ــدًة دائًم ــة متجّس ــرة احلقيق فك
واتلحّديــات  لالحتياجــات  صــًدى  ويه  البــر.  أي  االجتماعيــن، 
ــس  ــا فلي ــن هن ــاس.  وم ــن انل ــة م ــودة دلى مجاع ــات املوج واتلطلّع
هنــاك مــن حقيقــة غــر احلقيقــة الــي تــّص الاكئــن اإلنســاين املتفــّرد 
واملتشــّخص واملنخــرط ضمــن أوضــاع حمسوســة قابلــة للمعرفــة وادلرس. 
كمــا أنّهــا موّجهــة لــي تعلــن وتنــر ضمــن وســط اجتمــايع - تاريــي 
ــيطرة  ــلطة والس ــاص الس ــل اقتن ــن أج ــون م ــاس خمتلف ــه أن ــس في يتناف
عليهــا وىلع احلقيقــة ]أركــون، تاريخيــة الفكــر اإلســالمي، ص 37[، فــال حقيقــة متعايلة 
وجمــّردة، ومــن قــال بهــا فإنّــه ســينتي ال حمالــة إىل الزعــة ادلوغمائيــة.  

ومــا دامــت احلقيقــة يه صــدى اثلقافــة االجتماعيــة دلى أفــراد معنيّن 
ويف نطاقــات حمــدودة، فإنّهــا مــن جهــة أخــرى - كمــا نــرى مــع اجلابــري 
ــخ،  ــر اتلاري ــدًة ع ــت واح ــة ليس ــى أّن احلقيق ــة، بمع ــون - تارخيي وأرك
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ــه  ــا أثبت ــة - كم ــور خمتلف ــان وعص ــب وأزم ــر حق ــة ع ــا يه خمتلف وإنّم
احلفــر األركيولــويج - فــي متغــّرة ويف حــال حركــة وتطــّور وصــرورة.

ومــن هنــا لم تعــد احلقيقــة مســألة قبليــة أو أزيلــة ثابتــة، وإنّمــا غدت 
ــرورة  ــن س ــرج ع ــة ال ت ــات أنطولوجي ــا حليثي ــّدل تبًع ــانيًّا تتب ــًرا إنس أم
اتلاريــخ . وإذا اكن القدمــاء قــد آمنــوا باحلقيقــة املطلقــة والواقــع املطلــق، 
ــدود  ــدة إدراك ح ــة اجلدي ــب الرؤي ــه حس ــي في ــت اذلي ينب ــه يف الوق فإنّ
اتلواجــد اإلنســاين يف هــذا العالــم املحصــور، ويف هــذه ادلنيــا املتغــّرة الي 
ــه لــن يبــى ســوى رؤيــة ذاتيــة لإلنســان الفــرد  ال تثبــت ىلع حــال، فإنّ

احلــّق الاكمــل يف أن يتصــّور عيشــته بالصــورة الــي حتلــو هل.

د ـ تأّمل حول املباين الوجودية لتاريخية العقل

تعاين املباين الوجودية تلارخيية العقل من الكثر من املالحظات:  

ــؤت ىلع  ــم ي ــه ل ــة أنّ ــذه الرؤي ــرد ىلع دعوى ه ــا ي : أّن أّول م
ً

ــأّوال ف
ذكــر ديلــل أو تريــر عقــي أو نــيّص عليهــا. وبعبــارة أخــرى فــإّن لكمــات 
أتبــاع تارخييــة العقــل بــدل أن تكــون قائمــًة ىلع ادليلــل فإنّهــا قائمــة ىلع 
العلـّـة؛ بمعــى أنّهــم لّمــا شــاهدوا يف العديــد مــن احلــاالت تأثـّـر اإلنســان 
باثلقافــة واألوضــاع واألحــوال الزمانيــة واملاكنيــة، فإنّهــم عّممــوا ذلــك 
وذهبــوا إىل طــرح هــذه انلظريــة، لكــن ال يوجــد يف كالمهم ديلــل ىلع أّن 
عقــل اإلنســان ال يمكنــه بالــرورة أن يصــل إىل الواقــع، أو ليــس هنالك 

واقــع بــرف انلظــر عــن تأثــر اتلاريــخ والزمــان واملــاكن اخلــاّص بــه.
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فمــا هــو املحــذور يف أن يكــون هنالــك واقــع وراء مــدراكت اإلنســان 
وبإمــاكن اإلنســان بلوغــه مــن دون أخــذ ابلعــد اتلاريــي بعــن االعتبار. 
 أن يكــون اتلاريــخ واثلقافــة مــن األبعــاد واحليثية 

ّ
فــال ديلــل ىلع ذلــك إال

الوجوديــة لإلنســان، الــي ال تقبــل االنفــاكك عنــه، وهــو مــا ســيؤّدي إىل 
عــّدة حماذيــر منهــا:  

1ـ لــو اكن اتلاريــخ واثلقافــة املرتبطــة بعــٍر مــن العصــور مــن األبعاد 
الوجوديــة لإلنســان حبيــث تشــّل عقلــه وتكــون منفــردًة ويكــون هنــاك 
عالقــة تأثــر وتأثـّـر متبــادل ورضوري بينهمــا، فإنـّـه ال يمكن حصــول أّي 
اشــرتاك بــن فرديــن حــول فهــم أيـّـة مســألة؛ ألّن األّويلــات والفرضيــات 
ــّر الزمــان، ويه يف حــال صــرورة وســيالن. يف حــن  ــّر بتغ ســوف تتغ
ــدت حــول اآلراء واشــرتكت فيهــا األقــوام، 

ّ
أّن الكثــر مــن املســائل احت

ــا  ــك فيم ــة حوهلــا. ويمكــن حلــاظ ذل ــرون متمادي بالرغــم مــن مــرور ق
يتعلّــق بأســس املســائل العقديــة الكــرى، حيــث يشــرتك فيهــا 
ــم  ــن اختالفه ــم م ــا ىلع الرغ ــن 14 قرنً ــر م ــذ أك ــًة من ــلمون اكّف املس
ــا. فهــل يمكــن القــول إّن تلــك الفرضيــات واألّويلــات  ــا واجتماعيًّ ثقافيًّ
ــا لــم تتغــّر؟ وإّن الظــروف االجتماعيــة واثلقافيــة بقيــت  خــالل 14 قرنً

ثابتــًة وخــادلًة؟

2ـ الوقــوع يف النســبية، فعنــد القــول إّن العقــل تاريــي وتابــع 
لظــروف الشــخص اثلقافيــة واملحيــط واالجتمــاع، فــإّن مــن الــرورّي 
ــه  ــا في ــوع يف هــذا املحــذور، وهــو أّن عقــل املعصــوم - بم باتلــايل الوق
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عقــل انلــّي  - نســي؛ إذ ال يمكــن اتلفكيــك بــن عقلــه واعتبــاره 
ــار  ــالك ومعي ــد م ــه ال يوج ــرى؛ ألنّ ــول األخ ــة العق ــن بقّي ــا وب مطلًق

ــه. ــاد علي ــن االعتم يمك

ــارف  ــون املع ــن تك ــة وراء اذله ــود حقيق ــدم وج ــول بع ــا: أّن الق ثانيً
ــتغيب  ــة. وس ــيس املعرف  تلأس

ً
ــاال ــرتك جم ــا، ال ي ــًة هل واإلدرااكت مطابق

فيهــا املعياريــة، فأتبــاع تارخييــة العقــل يتبّنــون رؤيــة اتلماســك حــول 
ــا،  ــارف وصدقه ــة املع ــالك صّح ــو م ــب ه ــى أّن اتلناس ــة، بمع الواقعي

ــا: ــر مــن اإلشــاكالت مــن بينه ــة تعــاين مــن الكث ولكــّن هــذه الرؤي

ــات  ــن إثب ــّد م ــه ال ب ــل وادلور؛ ألنّ ــة التسلس ــذه الرؤي ــزم ه أ ـ  يل
ــم  ــع القس ــك م ــات اتلماس ــالل إثب ــن خ ــا م ــن القضاي ــم م ــة قس صّح

ــر.  ــوص األخ ــر خبص ــك األم ــر، وكذل اآلخ

ب ـ مــا هــو مــالك الصــدق املطــروح خبصــوص هــذه الرؤيــة نفســها؟ 
هــل هــو اتلماســك نفســه أو يشء آخــر؟

ــزة ابلحــث والســي حنــو احلقيقــة الاكمنــة يف  جـــ  ـ أّن مقتــى غري
ــة  ــوى حماول ــس س ــر لي ــا ذك ــا، وم ــة ببلوغه ــعادته املنوط ــان وس اإلنس

ــطيح. ــل س ــا بش ــالل صبغه ــن خ ــألة م ــل املس ــن أص ــرار م للف

د ـ أّن أّي خرافــة أو أكذوبــة يمكــن أن تكــون معرفــًة صادقــًة إذا تــّم 
نســجها بشــل متماســك ومتــن.

ــل  ــّس والعق ــطة احل ــدث بواس ــد ح ــك ق ــال إّن اتلماس ــد يق ــم، ق نع
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ــطورة  ــة واألس ــار اخلراف ــمح  باعتب ــايل ال يس ــة، وباتل ــارب البري واتلج
ــًة. ــًة حقيقي معرف

ــأ  ــم ينش ــه ل ــذا االّدعء، فإنّ ــة ه ــرض صّح ــو ف ــح: فل ــواب واض واجل
عــن اتلماســك بــل مــن بــاب مطابقــة قســم مــن القضايــا احلاصلــة مــن 
 لــو اكن هنــاك احتمــال لوجــود خلــل نظــي واحــد 

ّ
احلــّس واتلجربــة، وإال

يف مجيــع املعــارف البريــة تلهــاوت تلــك املعرفــة، ولــن تصبــح ســوى 
خرافــة وأســطورة متناســقة أو شــبهها. ]معلمــی، معرفــت شناســی، ص 161[

واحلاصــل هــو أّن رؤيــة أتبــاع تارخييــة العقــل تواجــه أزمــًة داخليــًة، 
إضافــًة إىل أنّهــا لــن تقــّدم شــيئًا لرفــع املشــلة املعرفيــة؛ بــل جتــاوزت 
جوهــر املشــلة وهربــت منهــا مــن دون أن حتلّهــا. ويف هــذا املجــال ال بــّد 
مــن اتلذكــر أّن نظــرة احلكمــاء املســلمن القائلــن باملطابقــة اتلاّمــة يه 
الصحيحــة وفًقــا للعقــل الســليم، وتتضّمــن اتلماســك واالنســجام، بــل 

إّن اتلجربــة والعقــل يتمّتعــان فيهــا بقيمــة حقيقيــة باملعــى الصحيــح. 
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النتيجة

إّن رؤيــة تارخييــة العقــل مثلمــا وّظفهــا أتباعهــا ليســت ســوى حماولــة 
ــة  ــة غربي ــة عقالني ــه بمنهجي ــريب وآيلات ــل الع ــات العق ــة مكّون دلراس
ــائل  ــة يف املس ــن القاطع ــن الراه ــة م ــا خايل ــالوًة ىلع أنّه ــارصة، وع مع
ــات ىلع  ــن األزم ــد م ــن العدي ــاين م ــا تع ــا، فإنّه ــت عالجه ــي حاول ال
ــة  ــة والوجودي ــاين املعرفي ــتوى املب ــويم، وىلع مس ــد املفه ــتوى اتلحدي مس
ــذور فنائهــا يف ذاتهــا؛ فالعقــل  ــا حتمــل ب ــل إنّه الــي ترتكــز عليهــا، ب
ــة  ــن احلكم ــدرج ضم ــل ين ــة العق ــاع تارخيي ــه أتب ــّدث عن اذلي يتح
اإلســالمية يف نطــاق العقــل اجلــديل ال إطــار العقــل الرهــاين الرصن اذلي 
يقــوم ىلع أســس متينــة ومناهــج منطقيــة حمكمــة. ومــن هنــا ال يمكنهــم 
تعميــم أحــاكم هــذا العقــل - أي اجلــديل - ىلع بقيــة أحــاكم العقــل بمــا 

ــك الرهــاين.  يف ذل

لقــد انتهــت تارخييــة العقــل إىل أّن إنــكار األســس واملبــادئ العقليــة 
ابلدهيــة يقــود إىل السفســطة والنســبية ابلاطلــة، وجيعــل املعرفــة 
ــا  ــت عنه ــا اغب ــه. كم ــتند علي ــٍن تس ــاٍس مت ــوم ىلع أس ــة ال تق البري

ــة. ــة والوأدي ــايل إىل الفوضوي ــت باتل ــة، واقرتب املعياري
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)(())((

الخالصة

يســى املقــال اذلي بــن أيدينــا - وفــق منهــج حتليــي نقــدي - إىل دراســة أحــد  
ــن  ــارة ع ــان عب ــي. فاإليم ــان ادلي ــة اإليم ــألة حقيق ــة بمس ــة املرتبط ــاث املهم األحب
ــان. وىلع  ــريف لإلنس ــد املع ــم وابلع ــن العل ــئ ع ــاري ناش ــي اختي ــق قل ــل وتصدي مي
ــة  ــر ماهي ــه غ  أّن ماهيت

ّ
ــة، إال ــان واملعرف ــن اإليم ــدة ب ــة الوطي ــن العالق ــم م الرغ

العلــم واملعرفــة. هــذه الرؤيــة إىل حقيقــة اإليمــان يف الــويع اإلســاليم تتلــف عّمــا 
هــو مطــروح حوهلــا يف الــويع املســييح. وقــد تــّم يف خــالل املقــال عــرض ومناقشــة 
ــوي  ــان القض ــة االيم ــيحية، األوىل: رؤي ــة املس ــوء اثلقاف ــان يف ض ــن إىل اإليم رؤيت
ــًة يف  ــب اإلرادة ممّثل ــة مذه ــة: رؤي ــي، واثلاني ــا األكوي ــس توم ــر القدي ــًة يف نظ ممّثل
نظــر ويلــم جيمــس. أّمــا ىلع مســتوى اثلقافــة اإلســالمية فقــد تــّم اتلطــّرق إىل رؤى 
ــرة  ــاءت انلظ ــد ج ــي، وق ــان ادلي ــة اإليم ــة إىل حقيق ــاعرة واإلمامي ــة واألش املعزتل
اإلســالمية إىل اإليمــان ادليــي خمتلفــًة عنهــا يف الــويع املســييح، ومــن هنــا ال جيــب 

ــن.     ــار حقيقتهمــا واحــدًة يف كال اثلقافت وضعهمــا يف بوتقــة واحــدة واعتب

اللكمات املفتاحّية: اإليمان، ادلين، اإليمان ادليين، املعرفة، القرآن.
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The Reality of Religious Faith in the Islamic and Christian 
Awareness: A comparative study

Sofiane Bayou)1(

Abdul-Kareem al-Haydari)2(

Abstract

This article attempts to study, with a critical analytical approach, 
an important topic related to the question of the reality of religious 
faith. Faith is a voluntary heart inclination and belief, flowing from 
man’s knowledge and awareness. In spite of the close relation between 
faith and knowledge, its essence is still different from the essence 
of science and knowledge.This look to the reality of faith in the 
Islamic awareness differs from what is said about it in the Christian 
awareness. In the article, two viewpoints on faith are discussed in light 
of Christian culture. The first is the viewpoint of the faith in cases, 
represented by Saint Thomas Aquinas, and the second is the viewpoint 
of the Will Doctrine represented by William James. As for Islamic 
culture, the viewpoints about the reality of religious faith, adopted 
by the Mu'tazilites, the Ash'arites and the Twelver Shia, have been 
talked about. However, the Islamic look to religious faith came to be 
different from that in Christian awareness; hence, the two should not 
be considered the same in both cultures.

Keywords: faith, religion, religious faith, knowledge, the Quran.
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المقّدمة

ــرىح  تشــّل مفــردة "االيمــان ادليــي" ضمــن هــذا ابلحــث قطــب ال
ــا  ــه. وهــذه املفــردة وم اذلي ســتدور حــوهل خمتلــف املســائل املرتبطــة ب
يذكــر أحيانًــا ىلع أنّــه مــرادف هلــا اكالعتقــاد ادليــي أو املعتقــد ادليــي 
أو ادليــن يه ذات مفهــوم حمــوري وأســايس يف ادليــن، وهــذا مــا جعلــه 
ــا  ــكالم وامليتافزييقي ــن وال ــفة ادلي ــام ودراســة يف فلس حمــّل حبــث واهتم

ــا.  ومهمًّ
ًّ

ــتقال ــوًع مس ــاره موض باعتب

وإذا اكن مفهــوم ادليــن واضًحــا عنــد الكثريــن يف الوســط االســاليم، 
ألّن هــذه املفــردة )ادليــن( تــّم اســتخدامها يف انلــّص ادليــي األصــي عنــد 
املســلمن، وتــّم تداوهلــا يف تراثهــم ادليــي منــذ القــرون اهلجريــة األوىل، 
ــت تســتخدم  ــم يكــن كذلــك يف الغــرب، فاملســيحية ظلّ  أّن األمــر ل

ّ
إال

ــيحية،  ــة املس ــن ادليان ــر ع ــان )faith( للتعب ــردة اإليم ــر مف ــل أك بش
وثّمــة مــن يعتــر أّن ظهــور مفــردة ادليــن اكن مــن قبــل اتلّيــارات األكــر 
ــي،  ــع اتلاري ــذا الواق ــن ه ــا م ــريب، وانطالقً ــع الغ ــًة يف املجتم علماني
صــارت لكمــة ادليــن تمّثــل رؤيــًة عّمــًة لألديــان، أكــر مّمــا تمّثــل رؤيــًة 
خاّصــًة بديــن معــّن أو معتقــد مــا. ]حــب اللــه، شــمول الرشيعــة.. بحــوث يف مديــات 

املرجعيــة القانونيــة بــني العقــل والوحــي، ص 531[

مــع هــذا فقــد اعــرتى مصطلــح اإليمــان يف الوســط اإلســاليم هالــة 
ــد  ــالمية يف حتدي ــّددت اآلراء اإلس ــث تع ــام، حبي ــوض واإلبه ــن الغم م
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ماهيتــه ومفهومــه))(، لكــن مــع ذلــك لــم يقــرتب معــى هــذا املصطلــح 
ــييح  ــر املس ــوهل يف الفك ــروح ح ــو مط ــا ه ــع م ــاليم م ــاء اإلس يف الفض
ــح يف  ــذا املصطل ــى ه ــإّن مع ــايل ف ــوان. وباتل ــذا العن ــت ه ــريب حت والغ
ــوي.  ــرتك املعن ــه إىل املش ــي من ــرتك اللفظ ــرب إىل املش ــو أق ــن ه اثلقافت
وهــذه املســألة - أي اعتبــار مفهــوم اإليمــان واحًدا يف الوســطن اإلســاليم 
واملســييح وعــدم اتلفريــق فيــه بينهمــا - تعــّد يف اغيــة األهّميــة؛ إذ يؤّدي 
ــم  ــار إىل الوقــوع يف مغالطــة اتلعمي إغفاهلــا وعــدم أخذهــا بعــن االعتب
وإطــالق أحــاكم عّمــة حــول اإليمــان تشــمل األديــان واملذاهــب اكّفــًة، 

بينمــا األمــر ليــس كذلــك.

ــد  ــان واملعتق ــم اإليم ــع مفاهي ــا يض ــن أيدين ــال اذلي ب ــذا املق إّن ه
ــي.  ــوان واحــد وهــو اإليمــان ادلي ــا - حتــت عن ــن أحيانً ــي - وادلي ادلي
وهــذا األخــر هــو أمــر إنســاين يمكــن دراســته مــن عــّدة أبعــاد خمتلفــة، 
ــة وتفســرية؛ نتيجــة  ــة وكالمي ــة ومعرفي فلســفية ونفســانية واجتماعي
تعــّدد الزوايــا الــي ينظــر بهــا إيلــه. لكــن بمــا أّن موضــوع هــذا املقــال 
ــا  ــه، كم ــي وحقيقت ــان ادلي ــة اإليم ــد ماهي ــة حتدي ــر ىلع حماول يقت
ــه ســيتّم الســي وفــق منهــج حتليــي  يرســمها العقــل وانلــّص ادليــي فإنّ
ــا  ــي يتحــّى اإليمــان به ــات ال وتوصيــي ونقــدي إىل دارســة  اخلصوصي

)1( »تعــّددت آراء املســلمني فيام يتعلّــق مبفهوم اإلميان بني مــن يقول إنّه مــن قبيل التصديق 
باملعتقــدات اإلميانية كام يذهب األشــاعرة، والعمــل بالتكليف والواجــب الرشعي كام يرى 
املعتزلــة، والعلــم واملعرفة بحقائــق العامل والوجود كــام يعتقد املتألّهــون« ]فياض، حبيب، 

مقاربات يف فهم الدين ، ص 42[.
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ىلع ضــوء العقــل وانلصــوص ادلينيــة. ومــن هنــا فــإّن حمــور هــذا ابلحــث 
ــة ىلع  ــل اإلجاب ــن أج ــي؟ وم ــان ادلي ــة اإليم ــا حقيق ــايل: م ــؤال اتل الس
ــة  ــب يف بداي ــت - يتوّج ــي تقّدم ــئلة ال ــض األس ــؤال - وبع ــذا الس ه
األمــر تقديــم عــرض عم حــول ماهيــة اإليمــان ادليــي. وبمــا أّن اآلراء 
املطروحــة حــول هــذه املســألة متعــّددٌة فســيتّم إدراجهــا ضمــن جمالــن 
ــي يف  ــان ادلي ــول اإليم ــرح ح ــا ط ــال األّول م ــمل املج ــن. يش وثقافت
اثلقافــة املســيحية، وخيتــّص املجــال اثلــاين بمــا عــرض حــوهل مــن آراء 

ــالمية. ــة اإلس يف اثلقاف

اإليمان في اللغة

ــض يف  ــا ابلع ــن بعضه ــًرا ع ــن كث ــر اللغوي ــات نظ ــف وجه ال تتل
ــوّف ســنة  ــد املعــى اللغــوي لإليمــان. فقــد عــّرف األزهــري )املت حتدي
370 ه( اإليمــان باتلصديــق. وحــى االتّفــاق عليــه حيــث قــال: »واتّفــق 

ــق«  ــاه: اتلصدي ــان معن ــم أّن اإليم ــن وغره ــن اللغوي ــم م ــل العل أه
]األزهــري، تهذيــب اللغــة، ج 15، ص 368[. وقــال ابــن فــارس: »اهلمــزة وامليم وانلون 

ــة ومعناهــا  ــة الــي يه ضــّد اخليان ــان: أحدهمــا األمان أصــالن متقارب
ــان«  ــا متداني ــا قلن ــان كم ــق، واملعني  ســكون القلــب؛ واآلخــر اتلصدي
ــاّدة  ــور يف م ــن منظ ــول اب ــة، ج 1، ص 133[. ويق ــس اللغ ــم مقايي ــارس، معج ــن ف ]اب

)آمــن(: »واإليمــان بمعــى اتلصديــق، وضــّده اتلكذيــب، ويقــال آمــن 
ــر  ــد ذك ــرب، ج 1، ص 140[. وق ــان الع ــور، لس ــن منظ ــوم« ]اب ــه ق ــوم وكّذب ــه ق ب
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ــب«  ــق بالقل ــة: اتلصدي ــان يف اللغ ــات أّن »اإليم ــاين يف اتلعريف اجلرج
.]20 ص  التعريفــات،  ]الجرجــاين، 

ويمكــن القــول إّن لفــظ اإليمــان يــدّل ىلع اطمئنــان عميــق وشــامل 
وليــس ىلع جمــّرد اتلصديــق، بــل إّن هــذا األخــر هــو مظهــر مــن مظاهــر 
ــك  ــن ذل ــف ع ــل الاكش ــأيت العم ــّم ي ــه، ث ــان ومصاديق ــك االطمئن ذل
اتلصديــق. ولّك هــذا خمتــّص بعالقــة االنســان بــاهلل ســبحانه وتعــاىل، ىلع 
ــون  ــورد، فيك ــذا امل ــر ه ــتعمل يف غ ــإذا اس ــوي. ف ــل اللغ ــو األص ــا ه م
مــن بــاب نقــل اللفــظ مــن داللــة إىل أخــرى. واغبًلــا مــا يكــون املــورد 
ــق بــذاك املعــى. نظــر: آمنــت بكتــاب اهلل، أو  ــا يتعلّ املنقــول إيلــه مّم
ــه  ــا دّل علي ــامل إىل م ــل الش ــان الاكم ــد االطمئن ــا تفي ــي اهلل. إذ إنه ن
ــا هل  ــون إخراًج ــه يك ــر، فإنّ ــورد آخ ــتعمل يف م ــا اس ــا إذا م ــظ. وأّم اللف
مــن أصلــه اللغــوي إىل وضــع جمــاز آخــر. وبعبــارة أخــرى فــإّن اإليمــان 
ــا،  يوجــب األمــن، فهــو توســيع  بــكّل مــا يتعلّــق بــاهلل إيمــان بــاهلل حقًّ
يف مفهــوم اللفــظ، وليــس إخراًجــا عــن مفهومــه حــّى يكــون جمــاًزا.

ــن  ــة - أي األم ــاين اثلالث ــاء املع ــة اتلق ــن مالحظ ــا يمك ــن هن وم
واألمانــة واإليمــان - يف أّن هلــا عالقــًة بالقلــب، فاألمــن طمأنينــة 
القلــب وســكونه مــن األخطــار، واألمانــة وثــوق انلفــس بصيانــة الــيء 
املؤتمــن عليــه مــن اآلفــات، واإليمــان اطمئنــان القلــب وركونــه إىل اهلل 

ــه.  ــق ب وبــكّل مــا يتعلّ
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اإليمان في االصطالح

ــول  ــّددًة ح ــون رًؤى متع ــلمون والغربي ــرون املس ــّدم املفّك ــد ق لق
معــى اإليمــان ومفهومــه انطالقًــا مــن زوايــا خمتلفــة. فقــد عرفــه بعــض 
ــق القلــي ]أمــني، أربعــني الهاشــمية، ص 35 ؛ تيليــخ  ــه »اتلعلّ املفّكريــن الغربيّــن بأنّ
بــل، بويايــی اميــان، ص 56[، وذهــب بعــض املســلمن إىل أنّــه اتلصديــق باألمــر 

مــة الطباطبــايّئ تعاريــف 
ّ

القــديس ]رسوش، اخــالق خدايــان، ص 113[، وذكــر العال
متعــّددًة ملعــى اإليمــان، منهــا أّن اإليمــان هــو بمعــى اإلذعن واتلصديق 
ــرف  ــاهلل يف ع ــان ب ــه فاإليم ــاًء علي ــه. وبن ــزتام بلوازم ــيء، أو االل بال
القــرآن هــو اتلصديــق بوحدانيّتــه، وباألنبيــاء وباملعــاد وبــكّل مــا جــاء 
بــه األنبيــاء املقــرتن باالتّبــاع يف اجلملــة هلــم. ]الطباطبــايئ، امليــزان يف تفســري القــرآن، 

ج 15، ص6 ؛ ج 18، ص 45 ؛ ج16، ص 314[

وبنــاًء ىلع هــذا فــإّن تعريــف اإليمــان ىلع أنـّـه اتلصديــق ]الســبحاين، اإلميان 
و الكفــر يف الكتــاب والســّنة، ص 12[ قــد يكــون هــو نقطــة االشــرتاك بــن خمتلــف 

اتلعريفــات بمــا يف ذلــك مــا طرحــه املفّكــرون الغربيــون.  فاتلصديــق يف 
هــذا اتلعريــف غــر املعرفــة، فــي األّول ســكون انلفــس وهــو كســي 
اختيــاري يؤمــر بــه ويثــاب عليــه، واملعرفــة رّبمــا حتصــل بــال كســب، 
ــق  ــو اكن اتلصدي ــم، فل ــان والعل ــن اإليم ــرق ب ــا اكلف ــرق بينهم والف
ــليم،  ــق: التس ــه وراء اتلصدي ــرتط في  يش

ّ
ــو، وإال ــليم فه ــا للتس مالزًم

ُمــوَك   يُْؤِمنُــوَن َحــىَّ ُيَكِّ
َ

لقــوهل ســبحانه يف اآليــة 65 مــن: فَــَا َوَربِّــَك ل
ــلُِّموا  ــَت َويَُس ــا قََضيْ ــا ِممَّ ــِهْم َحرًَج ْنُفِس

َ
ــُدوا ِف أ  َيِ

َ
ــمَّ ل ــْم ُث ــَجَر بَيْنَُه ــا َش ِفيَم

ــاء: 65[. ــورة النس ــِليًما ]س تَْس

حقيقة اإليمان الديني في الوعي اإلسالمي والمسيحي.. دراسة مقارنة

العدد الحادي عشر   السنة الثالثة   شتاء 2021

137



أّواًل: اإلميان الديني يف الوعي املسيحي

لقــد وردت مفــردة االيمــان مــراًرا عديــدة يف العهــد اجلديــد، وخاّصة يف 
رســائل بولــس الرســول وإجنيــل يوحنــا، أّمــا يف العهــد القديــم فلم تــرد عدا 
 أّن معناهــا يفهــم ضمنًــا يف عبــارات متنوّعــة ]قربانــی، اميــان، 

ّ
مــّرات قليلــة، إال

 Richard( اميــد، محبــت در اســالم و مســيحيت، ص 97[. لقــد نقــل عــن ريتشــارد ألــن

Allen( قــوهل: »لفهــم مــراد الكتــاب املقــّدس أو اهليــات أهــل الكتــاب مــن 

مفــردة اإليمــان جيــب فهــم هــذه انلكتــة ويه أنـّـه ليــس املــراد منهــا إلقــاء 
نــوٍع مــن الفهــم أو الرؤيــة بأســلوب يكــون أقــّل مــن املعرفــة الرهانيــة،  
بــل املســألة مســألة اعتقــاد ال إثبــات. فــي عبــارات )العهــد اجلديــد( جند 
اإليمــان يف انلقطــة املقابلــة للقلــق واالضطــراب، فــروح الكالم فيــه تّتجه 

حنــو  االعتمــاد والوثــوق والرســوخ« ]باربــور، علــم و ديــن، ص 259[.

ــويع  ــة وال ــة يف اثلقاف ــردة حموري ــي يه مف ــان ادلي ــردة اإليم إّن مف
املســييح، واملتأّمــل يف هــذه اثلقافــة جيــد أنّهــا تتضّمــن قراءتــن خمتلفتن 

ــّل - حوهلــا: - ىلع األق

ــذه  ــت ه ــان، إذ هيمن ــة لإليم ــراءة الكالســيكية واتلقليدي األوىل: الق
م بأكــر  الرؤيــة ىلع القــرون الوســطی ومــا زالــت إىل الوقــت الراهــن تُقــدَّ
ــون  ــا أّن مضم ــرى أتباعه ــًة، إذ ي ــة تقليدي ــة الروماني ــاكل الاكثويلكي أش
الــويح هــو عبــارة عــن جمموعــة حقائــق يعــّر عنهــا جبمــل وقضايــا، وأّن 
ــو  ــا للبــر. فل ــد ألــى عــره هــذه املجموعــة مــن اجلمــل والقضاي اهلل ق
ــن  ــاك م ــى هن ــن يب ــر فل ــن الب ــويح( ع ــر )ال ــذا األم ــل ه ــع مث يرتف
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ســبيل آخــر لإلنســان نليــل هــذه احلقائــق واملعتقــدات والقضايــا. وحــّى 
العقــل الطبيــي عجــز يف هــذا املجــال. ومــن هنــا فــإّن االيمــان ادليــي هو 
عبــارة عــن االعتقــاد بمثــل هــذه القضايــا املوحــاة الــي جعلهــا اهلل بــن 
يــدي اإلنســان؛ وهلــذا فــي صادقــة وصحيحــة. وااليمــان ادليــي بهــذا 
املعــى هــو نــوع مــن املعرفــة واإلدراك املتعلـّـق بتلــك القضايــا واملعتقدات 
ادلينيــة. فعــى ســبيل املثــال نقــول: "أنــا أؤمــن بــأّن اهلل موجــود" أو "يــوم 

القيامــة موجــود" أو "اإلنســان ليــس ابلــدن، بــل هل روح جمــرد".

اثلانيــة: القــراءة املعــارصة عــن االيمــان ادليــي وفيهــا أّن اهلل لــم يلــق 
إىل اإلنســان أيـّـة قضّيــة عــن طريــق الــويح، بــل الويح هــو جتــّي اهلل. اهلل 
بنفســه جتــّى والبريــة تواجهــه بصــورة مبــارشة. ىلع هــذا األســاس فــإّن 
ــوالء واتلعّهــد هلل. واإليمــان ادليــي بهــذا املعــى  اإليمــان ادليــي هــو ال
ــو  ــا ل هــو إرادة وثقــة واطمئنــان وتــولّك، وال خيتلــف معهــا ســوى يف أنّن
قلنــا بأنّنــا نثــق بــاهلل، فهــذا يعــي أنّنــا جعلنــاه دعمتنــا الروحيــة، ولــو 
ــن  ــة ع ــة والطمأنين ــغ الراح ــا نبل ــي أنّن ــذا يع ــّن هلل فه ــا نطم ــا إنّن قلن
طريقــه، ولــو قلنــا إنّنــا نتــولّك عليــه فهــذا معنــاه أنّنــا أولكنــا مشــكالتنا 
ــة  ــنخ املعرف ــن س ــس م ــاين لي ــى اثل ــي باملع ــان ادلي ــه. اإليم ىلع عتق
واإلدراك، بــل هــو عبــارة عــن حالــة روحيــة ومســلك نفســاين. ومتعلّقــه 

ليــس هــو القضّيــة.

وىلع هــذا األســاس، خيتلــف االيمــان ادليــي يف هذيــن املعنــن مــن 
ــق  ــة، ويتعلّ ــة املعرف ــن مقول ــى األّول م ــي باملع ــان ادلي ــن: اإليم جهت
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دوًمــا بقضّيــٍة معّينــٍة، أّمــا يف املعــى اثلاين فهــو عبارة عــن حالــٍة روحيٍة، 
ويتعلّــق بــيٍء أو بشــخٍص أو بقــوٍل. فعــى ســبيل املثــال: عندمــا يقــال 
أحيانـًـا: "أؤمــن أّن اهلل موجــود"، فهــذا هــو املعــى الكالســيي لإليمــان، 
أّمــا عندمــا يقــال: "أنــا أؤمــن بــاهلل"، فهــذا هــو املعــى اثلــاين هل. األّول 
هــو عبــارة عــن معرفــة "أؤمــن أّن"، أّمــا اثلــاين فهــو حالــة "أؤمــن بـــ" 
ــوي  ــذر اللغ ــون اجل ــن أن يك ــالف يمك ــبب االخت ــد بـــ". وس أو "اعتق
 "fiducia" ــي ــذر الالتي ــردة إىل اجل ــذه املف ــع ه ــو تُرَج ــردة "faith". فل ملف
فــي ليســت مــن ســنخ املعرفــة، بــل يه نــوع مــن احلــاالت الروحيــة، 
ــن  ــتكون م ــي "fides"، فس ــذر الالتي ــن اجل ــوذة م ــون مأخ ــو تك ــا ل أّم
ســنخ املعرفــة واإلدراك. ويطلــق ىلع املعــى األخــر لإليمــان اســم املعرفــة 
اإليمانيــة أو اإليمــان القضــوي. ]فعالــی، اميــان دينــی در اســالم و مســيحيت، ص 86 و87[

ثانًيا: نظريات اإلميان يف املسيحية 

ــان -  ــة اإليم ــول ماهي ــيحين ح ــوت املس ــاء الاله ــوّزع آراء علم تت
عموًمــا - ضمــن طبقتــن، حيــث يمكــن تبينهــا مــن خــالل ذكــر أهــم 

ــال. ــذا املج ــورة يف ه اآلراء املذك

1 ـ نظرية اإليمان القضوي

ــن  ــراد م ــّر امل ــة تف ــن نظري ــر م ــييح أك ــد املس ــد يف اتلقلي يوج
ــه اإليمــان القضــوي.  "االعتقــاد بـــ" أو "اإليمــان بـــ" أو مــا يطلــق علي
ولكــن يبــدو أّن انلظريــة الــي طرحهــا القديــس تومــا األكويــي يف هــذا 
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املجــال يه انلظريــة األكــر انتشــاًرا واعتناقًــا. كمــا أنّهــا األكــر مالئمــًة 
ــض. ]ســوينرن، طبيعــة اإلميــان، ص 96[  ــرى ابلع ــا ي ــي كم ــان ادلي ــة اإليم لطبيع

ــاهلل هــو نــوع مــن  ــق اإليمــان ب ــة هــو أّن حتّق وحاصــل هــذه انلظري
املعرفــة أي "االعتقــاد بــأّن"، نظــر : "االعتقــاد بــأن اهلل موجــود".  
وموضــع اإليمــان ومتعلّقــه هــو احلقيقــة األوىل أي اهلل نفســه، ويتوّقــف 
ــة "اهلل موجــود".  ــق بقضّي ــة - ىلع اتلصدي اإليمــان - حبســب هــذه الرؤي
املعرفــة  عنــده خصوصيــات  تتوّفــر  اذلي  هــو  اإليمــان  وصاحــب 
ــارة أخــرى، يشــرتك  ــة أّن اهلل موجــود. وبعب ــاع انلظــري))( بقضّي واالقتن
أتبــاع هــذه انلظريــة يف اعتبارهــم الــويح شــكاًل مــن القضّيــة، وباتلــايل 
فــإّن اإليمــان هــو عبــارة عــن معرفــة القضايــا الوحيانيــة. فاإليمــان ســنخ 
ــه  ــمح ب ــا يس ــة - بم ــذه الرؤي ــل ه ــيتّم حتلي ــا س ــن هن ــة. وم ــن املعرف م

ــتها:  ــث - ومناقش ــذا ابلح ــال ه جم

نظرية توما األكويني

ــوف  ــي وفيلس ــس اكثويل ــو قّدي ــي )1125 - 1274 م( ه ــا األكوي توم
ــم  ــل أه ــة. تتمّث ــفة الغربي ــع ىلع الفلس ــر واس ــروف ذو تأث ــويت مع واله

ــي: ــا ي ــي فيم ــا األكوي ــة توم ــية يف نظري ــارص األساس العن

)1( يحــاول تومــا األكويني الرهنة عــى أّن حقائق اإلميان ميكن أن تكون فوق املســتوى اإلدراك 
العقيل، ولكّنها ليست مناقضًة للعقل، أي أنّه يقرأ العقل يف ضوء الدين، أّما ابن رشد مثاًل فقد 
حاول التوفيق بني املعرفة العقلية والوحي واإلميان أو املعرفة النقلية، أي أنّه قرأ الدين يف ضوء 

العقل وليس العكس. ]جورافسي، اإلسالم واملسيحية، ص 50[
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األّول: يذهــب تومــا يف جمــال الــويح إىل القــول بنظريــة الــويح 
ــار  ــارة عــن جمموعــة مــن األخب ــة عب ــويح يف هــذه انلظري القضــوي. فال
والقضايــا الــي ألقاهــا اهلل يف آذان قلــب انلــي ىلع شــل رمــوز وإشــارات 
ــأّي حنــو آخــر. فلــو ُســأل تومــا: مــا هــو الــويح؟ ومــا اذلي حــدث  أو ب
أثنــاء نــزول الــويح؟ ألجــاب: الــويح عبــارة عــن عمليــة بــن اهلل وانلــّي 
تّزلــت خالهلــا جمموعــة مــن القضايــا ىلع انلــي. وعليــه إذا تــّم تفســر 
الــويح ىلع هــذا انلحــو، فــإّن االعتقــاد ادليــي ال بــّد أن يكــون منســجًما 
ومتناســبًا مــع ذلــك اتلفســر. فالــويح عبــارة عــن عمليــة بــن اهلل وانلّي 
واإليمــان ادليــي هــو حالــة الشــخص بالنســبة للنــي. ومــن هنــا إذا اكن 
، فاإليمــان ادليــي لــن يكــون 

ّ
الــويح هــو جمموعــًة مــن القضايــا ليــس إال

ــا. ]األكوينــي، الخالصــة الالهوتيــة، ج 5، ص 383؛ كــرم، تاريــخ  ســوى معرفــة هــذه القضاي
ــة يف العــرص الوســيط، ص 144[ الفلســفة األوروبّي

اثلــاين: اإليمــان ادليــي نــوع مــن اإلدراك والعلــم، لكّنــه علــم دون 
ــرأي. ]األكوينــي، الخالصــة الالهوتيــة، ج 5، ص 377[ ــة وأىلع مــن ال املعرف

ــان  ــة واإليم ــات يه: املعرف ــالث درج ــإلدراك ث ــرى: ل ــارة أخ وبعب
ــواهد.  ــة وش ــق أدلّ ــون وف ــم اذلي يك ــة يه العل ــرأي. فاملعرف ــي وال ادلي
ــا إىل  ــل مضافً ــح، ب ــالين صحي ــر الف ــة أّن األم ــّرد معرف ــت يه جم فليس
ــا  ــة هل ــل معرف ــة، أو فق ــا بالصّح ــم عليه ــّرر احلك ــة م ــك يه معرف ذل
ديلــل ىلع صّحتهــا.  فعــى ســبيل املثــال إذا اكن دلى اإلنســان علــم بــأّن 
جممــوع زوايــا املثلــث يه 180 درجــة، فهــذا يعــي أّن باإلمــاكن إثبــات 
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ذلــك عــن طريــق اهلندســة اإلقليديــة والشــواهد الاكفيــة. أّمــا يف اإليمــان 
ــي  ــة. ف ــواهد اكفي ــخص ش ــدي الش ــن ي ــد ب ــال يوج ــرأي ف ــي وال ادلي
نفــس املثــال الســابق لــو تكــون انلتيجــة قــد قُبلَــت مــن خــالل ادليلــل 
فالعلــم احلاصــل منهــا هــو معرفــة، أّمــا لــو تكــون قــد قُبلَــت مــن دون 
إجــراء العمليــة احلســابية اخلاّصــة بهــا، فإنـّـه ولعــدم اتلوفر ىلع الشــواهد 
الاكفيــة فلــن تتحّقــق املعرفــة )حــّى لــو أّن جــزًءا مــن معرفــة قــد حصــل 
هنــا(. فالــرأي يرافقــه دوًمــا حالــة مــن الشــّك والــرتّدد. وحيتمــل اخلــالف 
فيــه. أّمــا اإليمــان ادليــي فــال يمكــن احتمــال اخلــالف فيــه، وألنّــه - 
أي االيمــان ادليــي - ثابــت دوًمــا، فــال يمكــن رسيــان الشــّك والــرتّدد 

ــابق، ص 381[ ــدر الس ــه. ]املص إيل

وىلع هــذا األســاس، فاإليمــان ادليــي مرتبــة فــوق الــرأي ودون العلــم 
واملعرفــة. وبعبــارة أخــرى، »فــإّن االيمــان هــو شــل مــن أشــاكل ايلقــن 
العقــي املتعلـّـق بأمــر أو بأمــور غيبيــة، وهــو أعظــم مــن أن يكــون جمــّرد 

رأي، وأدىن مــن أن يكــون معرفــة علميــة« ]ســوينرن، طبيعــة اإلميــان، ص 98[.

والشــواهد بنفســها ىلع قســمن: شــواهد جتريبية وشــواهد عقليــة. فلو 
اعتقــد الشــخص بوجــود يشء مــا واّدىع املعرفــة بــه، فــال بــّد أن يكــون 
دليــه شــواهد جتريبيــة أو عقليــة عليــه. فــإذا اكن هــذا املوجــود حمسوًســا 
وقــّدم ديلــاًل حّســيًّا وجتريبيًّــا عليــه، فــإّن االعتقــاد احلاصــل مــن ذلــك 
ــو قــال شــخص مثــاًل "زيــد  هــو مــن ســنخ املعرفــة. ىلع ســبيل املثــال ل
جالــس هنــا". وُســأل: مــا هــو ادليلــل؟ فإنــه سيشــر إيلــه بإشــارة حّســية. 
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وهــذا شــاهد جتريــي حــّي. أّمــا لــو أنـّـه مــع ذلــك اّدىع بــأّن "زيــًدا غر 
موجــود يف مــاكن آخــر".  فهنــا ال يمكــن أن يكــون حبوزتــه شــاهد جتريي، 
بــل الشــاهد هنــا عقــي. حيــث ســيقول إّن زيــًدا ال يمكــن أن يكــون يف 
ــه فلــن يكــون يف  ــا؛ وعلي ــد هن ــه أحــّس بزي آن واحــد يف ماكنــن، وإنّ
موضــع آخــر. وىلع هــذا األســاس، فالقضّيــة يمكــن أن يكــون هلــا شــاهد 
عقــي أو شــاهد جتريــي، ويف هذيــن احلاتلــن يكون الشــخص حائــًزا ىلع 
شــواهد اكفيــة، والعلــم احلاصــل مــن ذلــك ســيكون مــن نــوع املعرفــة. 

جتــدر اإلشــارة إىل أّن اتلجربــة تشــمل اتلجربــة ابلاطنيــة أيًضــا. ومــن 
ــه مؤمــن، وهــو ىلع غــرار  ــة وليــس أنّ ــه معرف ــاهلل دلي ــا فالعــارف ب هن
ــه شــاهًدا  ــة "اهلل موجــود"؛ ألّن دلي ــة بقضّي ــه معرف الفيلســوف اذلي دلي
عقليًّــا. فالفيلســوف والعــارف مــن جهــة كونهمــا فيلســوفًا وعرفًــا  طبــق 
ــي دون  ــان ادلي ــان. فاإليم ــس إيم ــة ولي ــا معرف ــي - دليهم رأي األكوي

املعرفــة ألنــه ال يرافقــه شــاهد اكف. 

اثلالــث: توجــد يف املعرفــة شــواهد وأدلـّـة اكفيــة يف متنــاول اإلنســان؛ 
ــا أم  ــة باألمــر املشــهود - ســواٌء أكان املشــهود مرئيًّ ــق املعرف وهلــذا تتعلّ
ال - . فمــن اكنــت العمليــة احلســابية اتلايلــة: 8= 4+4 واضحــة وجليــة 
ــه.  ــهود دلي ــر مش ــذا األم ــا فه ــل اكف حوهل ــه ديل ــه، ودلي ــبة إيل بالنس
ــه ليــس أمــًرا مشــهوًدا، ألنــه ال يوجــد يف  لكــّن اإليمــان ادليــي متعلّق
اإليمــان ادليــي شــواهد اكفيــة، وإنّمــا هنالــك غيــب. فمثــاًل مــن يكــن 
ــة،  ــذه القضّي ــًة به ــه معرف ــإّن دلي ــان"،  ف ــا عطش ــول "أن ــان ويق عطش
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كمــا أّن العطــش يكــون مشــهوًدا عنــده. لكــن نفــس هــذه القضّيــة يه 
متعلّــق اإليمــان ادليــي بالنســبة لشــخص آخــر. ويكــون قــد قبــل هــذا 
املــّدىع نتيجــة اثلقــة بالقائــل؛ ألن عطــش القائــل خمــيٌّ وغــر مشــهوٍد 

ــی در اســالم ومســيحيت، ص 41[ ــی، إميــان دين ــده. ]فّعال عن

ــرة  ــن املخاط ــوع م ــاك ن ــون هن ــي يك ــان ادلي ــه يف االيم ــه فإنّ وعلي
ــن  ــا وقري ــب دائًم ــو غي ــة، وه ــواهد اكفي ــد ش ــه ال توج ــة؛ ألنّ واثلق
ــة يه  ــة معين ــون قضّي ــن أن تك ــن املمك ــا: م . وثانيً

ً
ــذا أّوال ــاء. ه للخف

ــق املعرفــة بالنســبة لشــخص؛ نتيجــة توّفــره ىلع الشــواهد الاكفيــة  متعلّ
حوهلــا، غــر أنّهــا متعلـّـق إيمــان بالنســبة لشــخص آخــر يفتقــد شــواهد 

ــي. ــات نس ــر يف املتعلق ــإّن األم ــه ف ــا. وعلي ــة حوهل اكفي

ــذه  ــي ه ــة، ف ــة معين ــان بقضّي ــخص إيم ــع: إذا اكن دلى الش الراب
ــا  ــة أو فقدانه ــواهد الاكفي ــان يف الش ــام نقص ــون أم ــا أن يك ــة إم احلال
تماًمــا. وعليــه فكيــف للشــخص أن يؤمــن بأمــر مــع افتقــاره للشــواهد 
الاكفيــة، يف حــن ال يؤمــن شــخص آخــر. جييــب تومــا األكويــي: »اذليــن 
ــي  ــف اإلل ــى أّن اللط ــابق. بمع ــي الس ــف اإلل ــملهم اللط ــوا ش آمن

ــة، ج 5، ص 374 - 386[ ــة الالهوتي ــي، الخالص ــواهد« ]األكوين ــص الش ــدارك نق يت

مناقشة آراء توما األكويني حول حقيقة اإلميان

ــّد  ــدو حب ــد يب ــي ق ــا األكوي ــس توم ــان القدي ــن أّن إيم ــم م ىلع الرغ
 أّن ما 

ّ
نفســه إيمانـًـا فكريًّــا، وإيمانـًـا مرتبًطــا بالعقــل وليــس بالقلــب، إال

جتــدر اإلشــارة إيلــه حــول هــذه الرؤيــة إىل اإليمــان، هــو أّن هــذا األخــر 
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ــا ســيجعله عرضــًة إىل نفــوذ الالمعقــول عليــه،  ال يقتــي ادليلــل، مّم
وأقــرب إىل اخلرافــة منــه إىل احلقيقــة. ومــن هنــا فقــد فُســح ابلــاب ىلع 
ــد املنتــرة فيهــا،  مرعيــه يف املســيحية أمــام اتلثليــث وبعــض العقائ
والـّـي تتعــارض مــع أحــاكم العقــل األساســية. وعــالوة ىلع ذلــك، مــا دام 
ادليلــل اغئبًــا فــال يمكــن العثــور ىلع معيــاٍر يمّكـــن اإلنســان مــن تقييــم 

إيمانــه، مــع العلــم أّن هنالــك أنــواًع خمتلفــة مــن اإليمانيــات.

إّن اســتخدام مفــردة "اإليمــان" أو "االعتقــاد" بــن املفّكريــن الغربيــن 
ــا قــد أّدى إىل الوقــوع يف املغالطــات، فاالعتقــاد  ــا وتومــا خصوًص عموًم
ــاق  ــا يف نط ــاء أيًض ــد ج ــريف فق ــد املع ــق ابلع ــق ىلع مصادي طل

ُ
ــا أ مثلم

ــي  ــان ادلي ــي يف اإليم ــن أّن ادلور الرئي ــم م ــي. وىلع الرغ ــق القل اتلعلّ
 أن املالحــظ فيمــا ذكــر حــول رؤيــة تومــا هــو 

ّ
هــو للتصديــق القلــي، إال

االســتفادة مــن ابلعــد املعــريف. وعــدم اتلفكيــك بــن اتلصديــق القلــي 
ــا، يف حــن أنّهمــا خمتلفــان. واتلصديــق املنطــي أّدى إىل تعميمهمــا مًع

2 ـ نظرية مذهب االرادة يف حقيقة اإليمان

إّن نظريــة مذهــب اإلرادة يه نظريــة أخــرى مطروحــة يف جمــال 
بيــان حقيقــة اإليمــان ادليــي. ومــن أجــل بيــان هــذه انلظريــة يمكــن 
أن يقــال: إّن انلظريــة الســابقة ترتكــز ىلع املعرفــة والشــواهد الاكفيــة، 
لكــن إذا لــم يكــن هنــاك أّي شــاهد أو ديلــل يؤّيــد هــذه املعرفــة، أو أّن 
الشــواهد واألدلّــة لــم تكــن اكفيــًة، فكيــف يمكننــا اســتدراك الشــواهد 
واألدلّــة؟ تذهــب نظريــة اإلرادة إىل القــول بــأّن اإلرادة واتلصميــم الــويع 
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ــم  ــَدت أو ل ــا فُق ــة إذا م للشــخص هــو اذلي حيــّل حمــّل الشــواهد واألدلّ
تكــن اكفيــة. ووفــق هــذه انلظــرة فــإّن اإليمــان واالعتقــاد ليــس شــكاًل 
ــإلرادة. ]بوميــن، معرفــت  ــلٍّ ل ــاري وجت ــل اختي ــو فع ــا ه ــة، وإنّم ــن املعرف م

ــه شــناخت، ص 544[ ــر نظري شناســی مقدمــه ای ب

يطلــق ىلع هــذه الرؤيــة اســم نظريــة اإلرادة يف جمــال اإليمان ادليــي. وقد 
.)William James( طــرح العديــد هذه انلظريــة من بينهــم ويلــم جيمــس

نظرية وليم جيمس )1842 - 1910(

ويه نظريــة يذهــب فيهــا ويلــم جيمــس إىل إماكنيــة تريــر اإليمــان 
ــم تكــن  ادليــي، واحلــّق يف اإليمــان ببعــض املوضــوعت ادلينيــة، وإن ل
ــاين مــن إرادة  ــل. ]جيمــس، الســفر الث ــاع العق ــي إلقن ــة تك ــة منطقي ــك أدلّ هنال

ــن، ص 3[ ــل والدي ــاد: العق االعتق

وقــد ســى جيمــس يف نظريتــه هــذه لإلجابــة ىلع األســئلة اتلايلــة: ما 
 أن نتحــّدث عــن 

ً
َوال يبــدو حمــاال

َ
املــراد مــن تأثــر اإلرادة يف االعتقــاد؟ أ

إمــاكن تعديــل آرائنــا ومعتقداتنــا بمجــّرد املشــيئة واإلرادة؟ وهــل يمكــن 
ــون  ــدق، أو تك ــة ىلع إدراك الص ــا اتلفكري ــاعد قّوتن ــا أن تس إلرادتن
عقبــة يف ســبيل هــذا اإلدراك؟ هــل يمكننــا أن نعتقــد ألننــا أردنــا ذلــك؟ 

]املصــدر الســابق، ص 7[ 

ــن  ــل تبي ــن أج ــس م ــود جيم ــا جه ــزت حوهل ــٍة ترّك ــّم نقط إّن أه
معقويلــة اإليمــان ادليــي يه أّن املشــيئة واإلرادة اإلنســانية بمعــى 
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ــاد.  ــان واالعتق ــورة اإليم ــوارد يف بل ــض امل ــاهم يف بع ــد تس ــليم ق التس
ــع  ــويم انلف ــوح مفه ــدَم وض ــس ع ــاد جيم ــد نّق ــن تأكي ــم م وبالرغ
واملطلوبيــة يف نظريتــه، مّمــا يشــل نقطــة ضعــف يف املذهــب العمــي، 
ــه يمكــن القــول إّن مــراد جيمــس مــن املطلوبيــة هــو أن تتطابــق   أنّ

ّ
إال

ــان. ــع إرادة اإلنس ــا م ــة يشٍء م مطلوبي

تنشــأ اإلرادة يف رؤيــة جيمــس عــن رغبــات اإلنســان العابــرة 
وادلائمــة، وأهــّم ســؤال يســى لإلجابــة عنــه هــو: هــل تســتطيع اإلرادة 
اإلســهاَم يف اتلعــّرف ىلع احلقيقــة أم ال؟ يعتقــد - بوصفــه علًمــا نفســانيًّا 
- بقــدرة تدّخــل اإلرادة يف عمليــة اتلفكــر مــن أجــل حتديــد احلقيقــة، 
ــس.  ــم انلف ــة عل ــن وظيف ــارج ع ــل خ ــذا اتلدّخ ــرى أّن ه ــه ي ــر أنّ غ

ــن، ص 14[ ــل والدي ــاد: العق ــن إرادة االعتق ــاين م ــفر الث ــس، الس ]جيم

ــا - حســب  ــؤّدي انتظــار اكتشــاف احلقيقــة بواســطة العقــل أحيانً ي
ويليــام جيمــس - إىل ضيــاع فــرص انتفــاع اإلنســان. مّمــا جيــّوز لــإلرادة 
- يف هــذه احلــاالت - اتلدّخــل يف تشــييد االعتقــاد. يصــف جيمــس هــذه 
ــريف  ــد ط ــار أح ــاط: رضورة )Forced( اختي ــالث نق ــن ث ــاالت ضم احل
املســألة وعــدم إمــاكن اختيــار طريــق ثالــث، وحيويــة )Live( لّك طــرف 
ــا،  ــايض عنهم ــه اتلغ ــان مع ــع اإلنس ــٍو ال يس ــألة، بنح ــريف املس ــن ط م
وفوريــة )Momentous( االختيــار و عــدم اماكنيــة إيقــاف انتخــاب أحد 

الطرفــن أو تأخــره. 

ــة  ــة والالواقعي ــن الواقعي ــار ب ــوارد يف االختي ــذه امل ــد ه ــل أح يتمّث
)الشــاّككية(. فاإلنســان ملــزم يف هــذا املــورد -  بنظــر جيمــس - 
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باالختيــار الفــوري بــن خياريــن حيويــن ومهّمــن. مــن جهــة أخــری ال 
يمكــن أن يكــون هــذا االختيــار يف ضــوء االســتدالل العقــي؛ ألّن نفــس 

ــة. ــاد بالواقعي ــد االعتق ــق بع ــا يتحّق ــتدالل إنّم االس

يف مثــل هــذه املــوارد - حســب جيمــس - جيــوز نلــا االســتفادة مــن 
ــد  ــار أح ــل اختي ــن أج ــة؛ م ــة الفردي ــًرا للمصلح ــا مظه اإلرادة بوصفه
ــار  ــإٍ يف االختي ــال خط ــن احتم ــوف م ــّبب اخل ــو تس ــة. فل ــريف القضّي ط
ــاءل  ــة. يتس ــع العظيم ــوت املناف ــوف ف ــنقع يف خ ــار، فس ــرك االختي يف ت
جيمــس: ملــاذا نســلّم للخــوف مــن احتمــال اخلطــإ يف مثــل هــذه املــوارد، 
ــّض  ــل غ ــن األفض ــس م ــواب؟ ألي ــل بالص ــن األم ــرف ع ــّض الط ونغ
ــار؟  الطــرف عــن اخلــوف مــن اخلطــإ وىلع أمــل الصــواب نقــوم باالختي

]املصــدر الســابق، ص 29[

ــذه  ــن ه ــاد م ــان واإلحل ــن اإليم ــار ب ــس االختي ــم جيم ــرى ويل ي
املــوارد، حيــث ال يمكــن االختيــار العقــالين بينهمــا ىلع أســاس 
الشــواهد العينيــة، وإنّمــا يلــزم تدّخــل اإلرادة. بنــاًء ىلع حتقيقــات علــم 
انلفــس، أعد جيمــس دراســة إرادة اإلعتقــاد عنــد اإلنســان، ويف ضــوء 
ــوق  ــا تس ا. فعندم ــدًّ ــول ج ــان معق ــرد لإليم ــار الف ــك رأى أّن اختي ذل
معظــم امليــول اإلنســان إىل االعتقــاد بــاهلل، فلمــاذا عليــه أن يعــرِض عــن 
اإليمــان بــاهلل  ويتــوّرط يف اإلحلــاد؟ وحــّى لــو اكن ذلــك نتيجــة خــوف 
ــه  ــود في ــواب موج ــل بالص  أّن األم

ّ
ــاهلل، إال ــاد ب ــإ االعتق ــوع يف خط الوق

ــإ.  ــن اخلط ــوف م ــواب ىلع اخل ــل بالص ــح األم ــل أن نرّج ــا، واألفض  أيًض
]جيمس، السفر الثاين من إرادة االعتقاد: العقل والدين، ص 29[
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ــض  ــود بع ــال وج ــس يه احتم ــة جيم ــة يف نظري ــة املهّم إّن املالحظ
احلقائــق املهّمــة بالنســبة إىل حيــاة اإلنســان ال يمكــن اصطيادهــا بشــبكة 
ــة  ــات إىل طبيع ــابها يه االتلف ــدة الكتس ــة الوحي ــا الطريق ــل، وإنّم العق
ــن  ــان ع ــرج إرادة اإلنس

ُ
 ن

ّ
ــة أال ــه، فاملصلح ــانية؛ وعلي ــة اإلنس الرغب

ــق.  ــة احلقائ جمــال معرف

»ال يمكنــي تطبيــق قواعــد تعليــق األحــاكم )الــال أدري( يف ابلحــث 
عــن احلقيقــة، كمــا ال يمكنــي إبعــاد إراديت بطيــب خاطــر عــن جمــال 
اتلعــّرف ىلع احلقائــق واتلصميــم بشــأنها؛ ألّن مــن الواضــح أّن القاعــدة 
الــي تمنعــي مــن الوصــول إىل معرفــة بعــض احلقائــق - بفــرض وجودهــا 

]C.F., Faith and Reason, Ed. Paul Helm, Oxford, P. 244[ .»ــاء ــدة محق - يه قاع

ومــع قليــل مــن اتلأّمــل يّتضــح ســبب تصنيــف رؤيــة ويلــم جيمــس 
ــتند ىلع  ــده اس ــان عن ــك ألّن اإليم ــة؛ وذل ــرات انلفعي ــن اتلفس ضم

ــة. ــة ىلع املصلح ــن اإلرادة املبنّي ــة ع ــة املنبثق املعرف

نقد رؤية وليم جيمس

يعتقــد جــون هيــك أّن تفســر جيمــس لإليمــان يواجــه معضلتــن 
ــن، ص 127[:  ــفة الدي ــك، فلس ــيتن ]هي أساس

ــال  ــح املج ــات يفت ــّرف ىلع الواقعي ــل اإلرادة يف اتلع األوىل: أّن تدخ
أمــام اتلمّنيــات واتلخّيــالت، خاّصــًة وأّن جيمــس قــد بــّن رشوط جــواز 
ــا  ــخص م ــرِف ش ــو ع ــاًل  ل ــة. فمث ــديد املرون ــل ش ــل اإلرادة بش تدّخ
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بالصــدق وفجــأًة اّدىع أّن الصــدق إنّمــا يتحّقــق عــن طريــق اإليمــان بــه. 
يف هــذه احلالــة تكــون رشوط تدّخــل اإلرادة يف املعرفــة الواقعيــة متوّفــرًة، 

لكــن أال يعــي جتويــز ذلــك جعــل احلقيقــة تابعــًة ألهــواء اإلنســان؟

يقــول جــون هيــك: »الضعــف األســايس ملوقــف جيمــس هــو يف  فتحه 
املجــال لألوهــام و اتلّمنيــات ... إّن منهــج جيمــس سيســوق أكــر عــدد 
مــن انلــاس حنــو االنغــالق يف مــا ألفــوه مــن األحــاكم املســتبقة. ســيجّرنا 
ــا للواقــع  ــو اكن خمالًف هــذا املنهــج إىل االعتقــاد بــكّل مــا نريــده حــّى ل
ــرورة  ــس بال ــة - ولي ــان باحلقيق ــا اإليم ــن إن أردن ــا، لك ا نل ــرًّ وم
ــاعدنا يف  ــن يس ــح ل ــس الواض ــاهل جيم ــإّن تس ــد - ف ــا نري ــان بم اإليم

يشء« ]املصــدر الســابق[.

اثلانيــة: أّن اإليمــان املتحّقــق مــن هــذا املنهــج لــن جيلــب لإلنســان 
االطمئنــان والراحــة أبــًدا؛ ألنّــه ال يوجــد اطمئنــان بمتعلّــق هــذا 
اإليمــان. إّن اإليمــان اذلي يبعــث ىلع األمــان والطمأنينــة هــو القائــم ىلع 
أســاس العلــم وايلقــن بوجــود اهلل تعــاىل، أّمــا اإليمــان املمــزوج بالشــّك 
ــًدا أن  ــه أب ــال يمكن ــه فقــط، ف ــع من ــع املتوّق ــم ىلع انلف ــرتّدد، والقائ وال

ــه. ــق اإلنســان واضطراب ــل قل يزي

كمــا أّن مــا يمكــن مالحظتــه ىلع هــذه الرؤيــة هــو عــدم اتلفكيــك 
بــن اتلصديــق القلــي واتلصديــق املنطــي واخللــط بينهمــا، وهــذا مــا 
أّدى إىل توّهــم اتلدّخــل املبــارش لــإلرادة يف اتلصديــق. إّن اهلدف األســاس 
ــي  ــان ادلي ــاد واإليم ــر االعتق ــو تري ــب اإلرادة ه ــه مذه ــريم إيل اذلي ي
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ــال اإلرادة  ــان وإعم ــى إىل اإليم ــرد أن يس ــييح، وىلع الف ــر املس يف الفك
ــن  ــان م ــإّن اإليم ــوم ف ــة. وىلع العم ــة الاكفي ــود األدلّ ــدم وج ــة ع يف حال
مصاديــق اتلصديــق القلــي اذلي يتضّمــن عنــر اإلرادة. ولكــن ال يعــي 
ذلــك أّن اإلرادة يف اتلصديــق القلــي تتحــّول إىل اإلرادة يف اتلصديــق 
املنطــّي. فمــا يذكــره ويلــم جيمــس هــو أن حتــّل اإلرادة - الــي ترتبــط 
ــّد  ــي لتس ــق املنط ــّل اتلصدي ــي - حم ــق القل ــر باتلصدي ــة األم يف حقيق

ــة. ــك نقــص الشــواهد واألدلّ بذل

ــق أو الفهــم  ــة جيــد أّن ظاهــرة اتلصدي ــه ابلاطني ــل يف حاالت إّن املتأّم
يه أمــر انفعــايل وغــر اختيــاري، وتتلــف عــن بقيــة األمــور الفعليــة 

واالختياريــة. ومــن هنــا فــال يمكــن تدخــل اإلرادة يف اتلصديــق. 

ــن  ــف ع ــس تتل ــة جيم ــاه إىل أّن نظري ــب االنتب ــر، يتوّج يف األخ
بيــان العرفــاء املســلمن اذليــن يقولــون: ألّن جبلّتنــا مفطــورة ىلع عشــق 
الكمــال املطلــق، فــال بــّد أن يكــون الاكمــل املطلــق اذلي هــو معشــوق 
ــقك  ــتوجب عش ــي: »إذن يس ــام اخلمي ــول اإلم ــوًدا. يق ــان موج اإلنس
احلقيــي معشــوقًا حقيقيًّــا، وال يمكــن أن يكــون شــيئًا متوّهًمــا متخّياًل؛ 
ــق  ــال، فالعاش ــه إىل الكم ــا تتوّج ــرة إنّم ــص، والفط ــوم ناق إذ إّن لّك موه
احلقيــي والعشــق احلقيــي ال يكــون مــن دون معشــوق، وال يكــون غــر 
اهلل الاكمــل معشــوقًا تّتجــه إيلــه الفطــرة، فــالزم عشــق الكمــال املطلــق 
وجــود الكمــال املطلــق« ]الخمينــي، األربعــون حديثـًـا، ص 184[. يف هــذا اتلفســر نوع 
مــن االنتقــال مــن علــم انلفــس إىل معرفــة الوجــود املنبثــق عــن ابلداهة. 
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أّمــا تفســر جيمــس فيهــدف إىل تبيــن معقويلــة االعتقــاد ادليــي مــن 
األســاس، وليــس اتلأكيــد ىلع اثلبــوت الواقــي ملتعلّقــه.

ــلمن  ــن املس ــم إىل أّن املتلّم ــذا القس ــة ه ــارة يف نهاي ــدر اإلش جت
ــع  ــر دواف ــل تري ــن أج ــاب م ــال العق ــوع احتم ــون عدًة إىل موض يتطّرق
ــرح  ــا يط ــرة. فحينم ــود اهلل  واآلخ ــألة وج ــق يف مس ــث واتلحقي ابلح
ــرة؟  ــود اهلل واآلخ ــن وج ــث ع ــان ابلح ــب ىلع اإلنس ــاذا جي ــؤال: مل الس
ــة  ــود العقوب ــال وج ــث الحتم ــان ابلح ــب ىلع اإلنس ــواب: جي ــون اجل يك
ــم  ــي أن يُفه ــه ال ينب ــة يه أنّ ــة املهّم ــل. املالحظ ــرر املحتم ــع ال ودلف
جــواب املتلّمــن املســلمن ىلع أنّــه تفســر نفــي وبراغمــايت لإليمــان؛ 
ــي،  ــد ادلي ــر املعتق ــاًل ىلع تري ــرر ديل ــال ال ــرون احتم ــم ال يعت ألنّه
وإنّمــا يرونــه ديلــاًل ىلع وجــوب اتلحقيــق حــول االعتقــاد ادليــي، ومــا 

ــع. ــون شاس ــأتلن ب ــن املس ب

ثاثلًا: االيمان ادليين يف الويع االساليم

ــة يف  ــوث الكالمي ــإٍ للبح ــّم منش ــة أّول وأه ــوص ادليني ــّد انلص تع
الوســط اإلســاليم. وبالرغــم مــن احلــوادث واملتغــّرات الــي وقعــت عــر 
 أّن القــرآن الكريــم بــي املركــز املحــوري اذلي يلعــب ادلور 

ّ
اتلاريــخ، إال

األســايس عــر الزمــن، ســواٌء فيمــا يرتبــط األحبــاث الكالميــة عموًمــا 
أو يف مــا يرتبــط خبصــوص موضــوع هــذا ابلحــث وهــو ماهيــة اإليمــان، 
فــّل اتلعايلــم ادلينيــة إنّمــا يه منوطــة ومرتبطــة بــه أشــّد االرتبــاط، بــل 
ــه رشط  ــان ألنّ ــل اإليم ــو حتصي ــا ه ــة برّمته ــاالت اإلهلي ــدف الرس إّن ه
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 الشــقاء واتلعاســة. ومــن 
ّ

الســعادة والفــالح، ومــن دونــه لــن يكــون إال
هنــا اكنــت مســألة اإليمــان ادليــي مطروحــًة منــذ ابلدايــة، واكن يكتنفها 
الغمــوض واإلبهــام، بــل إنّهــا طرحــت حــّى يف زمــن انلي  حن ُســئل 
عنهــا، مّمــا يــدّل ىلع أنّهــا اكنــت تتلــج أذهــان انلــاس، ثــّم صــارت بعد 
ــرة  ــائل املث ــن املس ــل م ــل وانلح ــائر املل ــة وس ــوارج واملرجئ ــور اخل ظه
ــون املســلمون ىلع  واملعقــدة، فقــد تناوهلــا املفّكــرون والعلمــاء واملتلّم
ــه ورؤيتــه اخلاّصــة  اختــالف مشــاربهم، وأبــدى لّك واحــد منهــم نظرت
حوهلــا، وبهــذا تعــّددت الــرؤى املقّدمــة مــن قبــل هــؤالء حــول اإليمــان 
ادليــي إىل رًؤى كالميــٍة وفلســفيٍة وقرآنيــٍة وغــر ذلــك. لّك ذلــك 
يكشــف عــن كــون هــذه املســألة اكنــت مطروحــًة ســابًقا، واكنــت حتــوز 
أهّميــًة خاّصــًة يف الفضــاء اإلســاليم. ومن هنــا فســيتّم اتلطــّرق إىل تقديم 
عــرض خمتــر بمــا يســمح بــه جمــال هــذا املقــال حــول حقيقــة اإليمــان 

ادليــي يف  القــرآن الكريــم والروايــات وآراء بعــض الفــرق اإلســالمية.  

1 ـ اإلميان يف القرآن الكريم

ذكــر يف ابلحــث اللغــوي أّن األصــل يف مــاّدة »األمــن« هــو االطمئنــان. 
ولكّنهــا جــاءت يف القــرآن الكريــم بثالثــة معــاٍن: 

األّول: االطمئنــان وعــدم اخلــوف، فاألمــن ضــّد اخلــوف. يقــال: أِمــن 
يأَمــن أْمنًــا وأَمنًــا وأمانـًـا وأَمنــًة، فهــو آمــن، ويه آِمنـَـة وهــم آِمنــون. ]نظــري 
مــا جــاء - مثــاًل - يف: ســورة األعــراف، اآليــات 97 و98 و99؛ ســورة قريــش، اآليــة 4؛ ســورة البقــرة، اآليــة 126[

ــا  ــُن أْمنً ــَن يأَم ــن، وأِم ــَن يَأِم ــال: أَم ــون، يق ــوق والرك ــاين: الوث اثل
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وأمانــة. ومنــه األمانــة: ضــّد اخليانــة، واالئتمــان. ]نظــري مــا جــاء مثــاًل يف: ســورة 
ــات 11 و54 و64[ ــف: اآلي يوس

ــاور يف  ــع املح ــو أوس ــق، وه ــان، أي اإلذعن واتلصدي ــث: اإليم اثلال
مــادة "أ م ن" - وهــو حمــّل ابلحــث هنــا - يقــال: آمــن بــه وهل إيمانـًـا، أي 
أذعــن وصــّدق، وأصلــه األمــن ابلاطــي، وهــو ضــّد الكفــر. وقــد ورد يف 
ــة  ــان نتيج ــس اإلنس ــق يف نف ــان العمي  ىلع االطمئن

ًّ
ــم داال ــرآن الكري الق
تعلّقــه بــاهلل تعــاىل. 

لقــد أشــار القــرآن الكريــم إىل اإليمــان واملؤمنــن يف آيــات كثــرة، 
ــوا  ــوا وعمل ــن آمن ــوا"  و"اذلي ــن آمن ــا اذلي ــا أيه ــوهل تعــاىل: "ي ــا ق خصوًص
الصاحلــات"، وأمثــال ذلــك مّمــا لــم حيــّدد فيــه جــواب متعلّــق اإليمــان: 
بمــاذا وبمــن وبــأّي يشٍء آمنــوا؟ ومــا جتــدر اإلشــارة إيلــه هــو أّن الــويح 
ــة  ــا عالق ــإّن بينهم ــان ]ســورة البقــرة: 4 و85[، ف ــا لإليم ــع متعلًق ــه يق ــا أنّ بم
ــرآن  ــويح يف الق ــة ال ــإّن معرف ــا ف ــن هن ــا. وم ــا وحبثه ــن فهمه ــّد م ال ب

ســيكون هلــا تأثــر بالــغ يف فهــم معــى اإليمــان.

ــق اإليمــان هــو الــويح،  هــذا، وقــد ُذكــر يف بعــض اآليــات أّن متعلّ
ــذا  ــة. وىلع ه ــة والقضّي ــب اجلمل ــزل يف قال ــا ن ــرآن إنّم ــويح والق وال
األســاس فــإّن متعلـّـق اإليمــان هــو القضّيــة، وباتلــايل فــإّن اإليمــان هنــا 
ــاء  ــرى، ج ــات األخ ــض اآلي ــن يف بع ــوي. لك ــان القض ــوع اإليم ــن ن م
اإليمــان متعلًّقــا باملوجــود اخلــاريج والعيــي، وهــذا األخــر ىلع قســمن: 

ــا أمــر غــر حمســوس )الغيــب(. ــا موجــود حمســوس وإّم إّم
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بنــاًء ىلع هــذا، يمكــن القــول إّن القــرآن الكريــم يعــى بــكال نــويع 
ــرويح  ــان ال ــوي واإليم ــان القض ــر إىل اإليم ــان، أي ناظ ــق اإليم متعلّ
كذلــك. وقــد يقــال بــأّن متعلـّـق اإليمــان ليــس هــو القضّيــة مــن حيــث 
ــه، أي  ــا تعكس ــة وم ــّي القضّي ــو حم ــه ه ــا متعلّق ــًة، وإنّم ــا قضّي كونه
إذا قيــل: أنــا أؤمــن بــأن "اهلل موجــود" فاملــراد هــو "أنــي أؤمــن بوجــود 
ــارج.  ــود اهلل" يف اخل ــن "وج ــي ع ــود" حت ــة "اهلل موج ــاهلل"، ألّن قضّي ب

]فعالــی، إميــان دينــی در اســالم ومســيحيت، ص 43[

هــذا، وإّن اجلديــر باذلكــر هــو أّن مــا طــرح إىل اآلن حــول موضــوع 
ــألة،  ــايب إىل املس ــد اإلجي ــو ابلع ــم ه ــرآن الكري ــان يف الق ــق اإليم متعلّ
أّمــا إذا مــا تــّم انلظــر إيلــه مــن جهــة ســلبية، فــإّن متعلـّـق اإليمــان قــد 
ذكــرت هل يف القــرآن مصاديــق عديــدة، منهــا ابلاطــل ]ســورة العنكبــوت: 52[، 

واجلــّن ]ســورة ســبٍإ: 41[، واجلبــت والطاغــوت ]ســورة النســاء: اآليــة 51[. 

إّن حتليــل مفــردة اإليمــان وخمتلــف عالقتهــا وروابطهــا مــن خــالل 
ــذا  ــم ه ــع هل حج ا ال يتّس ــدًّ ــٍع ج ــاٍل واس ــاج إىل جم ــم حيت ــرآن الكري الق
ــر  ــوره تزخ ــرآن وس ــات الق ــو أّن آي ــوهل ه ــن ق ــا يمك  أّن م

ّ
ــال، إال املق

باإليمــان، حبيــث إّن مراجعــة أّي موضــٍع مــن الكتــاب الكريم، يكشــف 
ــاط اتلايلــة حــول الصــورة  ــن اســتنتاج انلق ــا يمك ــا هل. كم عــن تضّمنه

ــان:  ــد لإليم ــرآن املجي ــمها الق ــي يرس ال

ــّل  ــو حم ــب ه ــة. وأن القل ــة قلبي ــن حال ــارة ع ــان عب : أّن اإليم
ً

أّوال
ــه. ــان وموضع ــول اإليم قب
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ثانيًا: أّن اإليمان أمٌر ينبع عن إرادة واختيار اإلنسان.

ــل  ــا يقب ــد، وإنّم ــوال واح ــا، وىلع من ــس ثابتً ــان لي ــا: أّن اإليم ثاثلً
ــان.  ــادة وانلقص الزي

ــون  ــة. فاملؤمن ــع املعرف ــدة م ــة ووطي ــة وثيق ــان عالق ــا: لإليم رابًع
ــة  ــق ماهي ــة يف حتقي ــر واملعرف ــل الفك ــث يتدّخ ــول حبي ــاب عق أصح
االيمــان. كمــا أّن اإليمــان املعــروض يف القــرآن الكريــم ال ينســجم مــع 

ــد.  ــّك والرتدي الش

خامًســا: أّن العالقــة بــن ادليلــل واإليمــان ليســت عالقــة لزومّيــة، 
فمــع وجــود ادليلــل والرهــان قــد ال يتحّقــق اإليمــان. 

سادًســا: ال يدخــل العمــل )العمــل الصالــح( ضمــن األجــزاء املشــّلة 
ملاهيــة اإليمــان، وإنّمــا يعتــر حلقــًة مكّملــًة هل )أي مــن اللــوازم املرتتّبــة 

ــا يف حتقيــق ســعادة اإلنســان.  عليــه(، كمــا يلعــب دوًرا مهمًّ

ســابًعا: ال يتحّقــق اإليمــان بمجــرد القــول اللســاين الظاهــري ومــن 
دون حصــول االعتقــاد يف القلــب.         

ثامنًــا: ال بــّد يف اإليمــان مــن حتّقــق درجــة مــن االطمئنــان، وإن لــم 
يكــن مــن الــالزم حصــول مرتبــة عيلــة مــن الســكون القلــي.

2 ـ اإلميان يف الروايات

ــى  ــاء بمع ــوي، فج ــى اللغ ــات باملع ــان يف الرواي ــتعمل اإليم ــد اس لق
ــة واألمــن واألمــان، فاإلمــام عــيٌّ  يقــول: »املؤمــن  أمــن ىلع  األمان
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يَب َعبِْد 
َ
نفســه مغالــب هلواه وحّســه« ]اآلمــدي، غــرر الحكــم ودرر الكلــم، ص 126[ وعــن أ

ِمــنَ  َجــارُُه بََوائَِقــُه« ]العامــيل، وســائل الشــيعة، 
َ
ُمْؤِمــنُ  َمــنْ  أ

ْ
اهلِل  أنــه قــال: » ال

ج  12، ص 126[، وإّن اإليمــان ليــس جمــّرد تمّنيــات وآمــال وظواهــر يمكــن أن 

تنفــّك عــن حقيقــة اإلنســان، وإنّمــا هــو أمــر حقيــي وواقــي ينبــع مــن 
  ٍّقلبــه، كمــا أّن العمــل مــالزم هل وهــو رشيــك هل، فعــن اإلمــام عــي
أنـّـه قــال: »اإليمــان  والعمــل  أخــوان توأمــان ورفيقــان ال يفرتقــان، ال يقبل 

 بصاحبــه« ]اآلمــدي، غــرر الحكــم ودرر الكلــم، ص 119[.
ّ

اهلل أحدهمــا إال

ــان  ــن االطمئن ــوع م ــو ن ــان ه ــأّن اإليم ــات ب ــر الرواي ــذا وتذّك ه
ــام  ــن اإلم ــون إىل اهلل ، فع ــكون والرك ــث ىلع الس ــي اذلي يبع القل
ــوَن بَِمــا يِف يَــِد  ـُ  يَْصــُدُق إِيَمــانُ  َعبْــٍد َحــىَّ يَك

َ
عــيٍّ  أنّــه قــال: »ال

ــِده« ]الرشيــف الــريض، نهــج البالغــة، ص 529[ .  ــا يِف يَ ــُه بَِم ــَق ِمنْ ْوَث
َ
ــبَْحانَهُ [ أ اهلِل ]ُس

ــَفاِرهِ إِْذ  ْس
َ
ــِض أ ــوُل اهلِل  يِف َبْع ــا رَُس ــه »بين ــة أنّ ــاء يف الرواي ــا ج كم

ــْم؟  ْنتُ
َ
ــا أ ــاَل: َم ــوَل اهلِل. َفَق ــا رَُس ــَك يَ ــاَلُم َعلَيْ ُــوا: السَّ ــٌب َفَقال

ْ
ــُه َرك لَِقيَ

ــْم؟  ـُ ــُة إِيَمانِك ــا َحِقيَق ــاَل: َفَم ــوَل اهلِل. َفَق ــا رَُس ــوَن يَ ــُن ُمْؤِمنُ ْ ُــوا: حنَ َفَقال
ْمــِر اهلِل. َفَقــاَل 

َ
 اهلِل َوالتَّْســِليمُ  أِل

َ
قَالـُـوا: الرَِّضــا بَِقَضــاِء اهلِل َواتلَّْفِويــُض إِىل

ــاَء«   نِْبيَ
َ
ــِة أ ِْكَم

ْ
ــَن احل ــونُوا ِم ـُ ْن يَك

َ
ــاُء اَكُدوا أ ــاُء ُحَكَم ــوُل اهلُل: ُعلََم رَُس

ــو  ــث ه ــذا احلدي ــن ه ــر م ــا يظه ــوار، ج  64، ص 286[. ومّم ــار األن ــي، بح ]املجل

  ــليم إىل اهلل ــالل التس ــن خ ــون م ــي يك ــادق احلقي ــان الص أّن اإليم
والرضــا بذلــك، وليــس أنّــه يقــع عــن إكــراه أو إجبــار. كمــا يكشــف 

ــان. ــة واإليم ــن املعرف ــدة ب ــة الوطي ــن العالق ع
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ــات  ــات والرواي ــان يف اآلي ــل واإلمع ــو أّن اتلأّم ــر ه ــر باذلك واجلدي
يثبــت أّن لإليمــان إطالقــاٍت ولــّل إطــالٍق فائــدة وثمــرة يمكــن اإلشــارة 

ــايل: ــو اتل ــاٍط ىلع انلح ــورة نق ــا يف ص إىل بعضه

ــه  ــة دم ــه يه حرم ــة، وثمرت ــد احلّق ــق بالعقائ ــّرد اتلصدي األوىل: جم
وعرضــه  ومــاهل، وبــه ينــاط صّحــة األعمــال واســتحقاق اثلــواب، وعــدم 

اخللــود يف انلــار، واســتحقاق العفــو والشــفاعة.

ــي ثبــت وجوبهــا  اثلانيــة: اتلصديــق بهــا مــع اإلتيــان بالفرائــض الّ
ــا  ــد اهلل عليه ــي أوع ــر الّ ــرك الكبائ ــرآن، وت ــي اكلق ــل القط بادليل
انلــار، وثمــرة هــذا اإليمــان عــدم اســتحقاق اإلذالل واإلهانــة والعــذاب 

ــروي. ــوي واألخ ادلني

ــرك  ــات وت ــع الواجب ــل مجي ــام بفع ــع القي ــا م ــق به ــة: اتلصدي اثلاثل
مجيــع املحّرمــات، وثمرتــه اللحــوق باملقّربــن، واحلــر مــع الصّديقــن 

ــات. ــع ادلرج ــات، ورف ــف املثوب وتضاع

ــام  ــة القي ــن بإضاف ــة لك ــة اثلاثل ــر يف ادلرج ــا ذك ــس م ــة: نف الرابع
ــذا  ــات، وه ــض املباح ــل بع ــات، ب ــرك املكروه ــات، وت ــل املندوب بفع

ــاء. ــاء واألوصي ــّص باألنبي خيت

3 ـ اإلميان والعقل

إّن العالقــة بــن اإليمــان والعقــل يف القــرآن الكريــم يه عالقــة متينــة 
ووثيقــة، فحيــث اكن العلــم والعقــل، فهنــاك يكــون اإليمــان. واملتأّمــل يف 
اآليــات الــي تطّرقــت إىل العقــل والعلــم يــدرك أّن العقــل هــو اكدليلــل 
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ىلع اإليمــان أو أنـّـه ثمــرة هل. وأّن اذليــن ال يؤمنــون أكرهــم ال يعلمــون وال 
ــْن  ــِه ُكٌّ ِم ــا بِ

ــوَن آَمنَّ ُ ــِم َيُقول
ْ
ِعل

ْ
ــُخوَن ِف ال اِس ــاىل: َوالرَّ ــوهل تع ــون. كق يعقل

َــاِب ]ســورة آل عمــران: 7[. حيــث تشــر إىل  لْ
َ ْ
ولـُـو ال

ُ
 أ

َّ
ــُر إِل كَّ ِعنْــِد َربِّنَــا َوَمــا يَذَّ

العالقــة الوطيــدة بــن اإليمــان والعلــم، بــل وتشــر بوضــوح إىل مســألة 
اتلفّكــر واتلأّمــل مــن خــالل مــا ورد يف ذيــل اآليــة. 

ــة يف  ــإّن اإلنســان مــن خــالل إعمــال العقالني ومــن جهــة أخــرى ف
ــراه أو  ــن دون أّي إك ــه - وم ــل يمكن ــّق وابلاط ــن احل ــف ع ــال الكش جم
اجبــار - اختيــار أحدهمــا وااللــزتام بــه واإلذعن هل، وباتلــايل االمتنــاع 
عــن قبــول الطــرف اآلخــر. ومــن هنــا فــإّن اإليمــان أو الكفــر إنّمــا يقــع 
 َ يــِن قـَـْد تَبـَـنَّ ــَراَه ِف ادلِّ

ْ
 إِك

َ
بعــد حصــول املعرفــة واتلعّقــل. قــال تعــاىل: ل

ــَك  ــِد اْستَْمَس ــاهلِل َفَق ــْن بِ ــوِت َوُيْؤِم اُغ ــُفْر بالطَّ ـْ ــْن يَك ــَيِّ َفَم
ْ
ــَن ال ــُد ِم الرُّْش

ُوْثــَى ]ســورة البقــرة: 256[.
ْ
ُعــْرَوِة ال

ْ
بِال

واجلديــر باذلكــر هــو أّن العلــم واملعرفــة وإن اكنــت دخيلــًة يف اإليمــان، 
ــه. فعــى الرغــم مــن أّن اإليمــان ال يمكــن  ــا ال تشــّل تمــام ماهّيت  أنّه

ّ
إال

ــد.  ــه الوحي ــا ظرف ــا ليس  أنّهم
ّ

ــة، إال ــل واملعرف ــن دون العق ــق م أن يتحّق
 ْنُفُســُهْم

َ
 بَِهــا َواْســتَيَْقنَتَْها أ

ْ
 وهــذا مــا تشــر إيلــه اآليــة املباركــة وََجَحــُدوا

 أنـّـه 
ّ

]ســورة النمــل: 14[. فمــع أّن ايلقــن واملعرفــة قــد اكن حمــرًزا طبــق اآليــة إال

لــم يكــن مانًعــا عــن اجلحــود والعنــاد والكفــر. ومــن هنــا فليــس اإليمــان 
ــع  ــا جيام ــرّد اإلدراك رّبم ــإّن جم ، ف ــقٌّ ــه ح ــرّد إدراك أنّ ــاًل جم ــاهلل  مث ب
ــع  ــان ال جيام ــع أّن اإليم ــة. فم ــه اآلي ــر إيل ــا تش ــود كم ــتكبار واجلح االس
اجلحــود، فليــس اإليمــان بــيٍء جمــرّد إدراك أنـّـه حــق مثــاًل، بــل مطاوعة 
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وقبــول خــاص مــن انلفــس بالنســبة إىل مــا أدركتــه يوجــب تســليمها هل وملا 
يقتضيــه مــن اآلثــار. ]الطباطبــايئ، امليــزان يف تفســري القــرآن، ج 11، ص 354[

وباتلــايل فــإّن املعرفــة ليســت رشًطــا اكفيًــا وعلـّـًة تاّمــًة لإليمــان، ومن 
 أن يكــون زخارف 

ّ
جهــة أخــرى فــإّن اإليمان مــن دون معرفــٍة ال يمكــن إال

وزينــة مــن تســليم وخضــوع واالنقيــاد، ىلع اعتبــار أّن االســالم هل حضــور 
قــوي يف مــن اإليمــان. ولكــن ىلع الرغــم مــن ذلــك فــإّن هــذا األمــر هــو 

اذلي جيعــل اإليمــان متمايــًزا عــن العلــم اجلــاف واملعرفــة الرفة.

وىلع أّي حــاٍل فــإّن اإليمــان ىلع الرغــم مــن أنّــه ليــس جمــّرد علــم أو 
 أّن هل عالقــة وطيــدة معهــا. لكــن مــا جتــدر اإلشــارة إيلــه يف 

ّ
معرفــة، إال

هــذا املقــام هــو أّن اإليمــان ال يتناغــم مــع الشــّك والريبــة، وال جيتمــع 
ــْن  ــَم َم  ِلَْعلَ

َّ
َطاٍن إِل

ْ
ــل ــْن ُس ــْم ِم ُ َعلَيِْه

َ
ــا َكَن ل ــاىل: َوَم ــول تع ــا، يق معه

ــبٍإ: 21[. ــورة س  ]س ــكٍّ ــا ِف َش ــَو ِمنَْه ــْن ُه ــَرِة ِممَّ ِخ
ْ

ــْن بِال يُْؤِم

رابًعا: رؤية اإليمان ادليين بني املسلمني

لقــد ظهــرت بــن املتلّمن املســلمن جمموعــة مــن انلظريــات والرؤى 
األساســية حــول حقيقــة اإليمــان ادليــي وماهّيته، حبيــث يمكن اإلشــارة 

إىل: رؤيــة األشــاعرة، ورؤيــة املعزتلــة، ورؤيــة اإلمامية. 

1 ـ رؤية األشاعرة

ــث  ــق«. حي ــن »اتلصدي ــارٌة ع ــو عب ــاعرة ه ــد األش ــان عن إّن اإليم
ــأّن  ــة ب ــه املعروف ــع« رؤيت ــه »اللم ــعري يف كتاب ــن األش ــو احلس ــر أب يذك
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اتلصديــق هــو حقيقــة اإليمــان ادليــي. ويؤّكــد ىلع أّن العمــل ال يدخــل 
ــي. ]األشــعري، اللمــع، ص -75 76؛ األشــعري، مقــاالت اإلســالميني،  ــان ادلي ــوم اإليم يف مفه
ــو يف  ــق، وه ــم واتلصدي ــو العل ــان ه ين أّن اإليم

ّ
ــال ــرى ابلاق ص 347[ وي

ي هــو اجلهــل واتلكذيــب. وىلع غــرار بقّيــة املفّكريــن 
ّ

مقابــل الكفــر اذل
األشــاعرة يقــول الفخــر الــرازي: اإليمــان هــو تصديــق الرســول بــكّل مــا 
علــم بالــرورة جميئــه بــه. ويذكــر جمموعــة مــن األدلـّـة الــي تنــي دخول 
ــه لــو اكن العمــل جــزء اإليمــان لــاكن  العمــل يف اإليمــان، مــن بينهــا أنّ
ــوا  ــَن آَمنُ ي ِ

َّ
ــاىل: إِنَّ ال ــوهل تع ــان يف ق ــح ىلع اإليم ــل الصال ــف العم عط

ــة. ]الــرازي، املحصــل، ص 567؛  . وغــر ذلــك مــن األدلّ
ًّ

اِلَــاِت خمــال ــوا الصَّ وََعِملُ

ــري، ج 2، ص 25[ ــري الكب ــرازي، التفس ال

ويف "رشح املقاصــد" و"رشح العقائــد النســفية" يقدم اتلفتــازاين عرًضا 
وافيًــا حــول اإليمــان، ثــّم يبــدي بعــد ذلــك نظــره حــوهل، فاإليمــان عنده 
ــُم  ــَب ِف قُلُوبِِه ــَك َكتَ وئِل

ُ
ــاىل: أ ــه فعــل القلــب لقــوهل تع هــو: األّول : أنّ

ــق دون  ــه اتلصدي ــاين : أنّ ــد، ج  5، ص 181[، واثل ــازاين، رشح املقاص ــانَ  ]التفت يم ِ
ْ

ال

ــّور  ــل للتص ــو املقاب ــا ه ــق هن ــن اتلصدي ــراد م ــاد. وامل ــة واالعتق املعرف
]التفتــازاىن، رشح العقائــد النســفية، ص 78[. واثلالــث : أّن األعمــال ليســت داخلــًة فيه 

حبيــث ينتــي هــو بانتفائهــا. ]التفتــازاين، رشح املقاصــد، ج 5، ص 181[

ــة  ــن مقول ــان م ــو أّن االيم ــاعرة ه ــن األش ــروف ع ــرأي املع إّن ال
ــبيهة  ــة ش ــذه انلظري ــاه. وه ــل يف معن ــل العم ــث ال يدخ ــق، حبي اتلصدي
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ــروا  ــد اعت ــان. فق ــول اإليم ــة ح ــة واملاتريدي ــة وأيب حنيف ــرأي املرجئ ب
ــه. ــق قلــي ال يدخــل العمــل ضمــن حقيقت ــارًة عــن تصدي اإليمــان عب

وبعــد أن اتّضــح أّن اتلصديــق هــو املقــّوم األصــي لإليمــان، ينتقــل 
الســؤال مــن ماهيــة هــذا األخــر إىل الســؤال عــن املــراد مــن اتلصديــق 
ــا يفــّرق األشــاعرة بــن اتلصديــق اإليمــاين وبــن اتلصديــق  نفســه؟ هن
ــة -  ــورة اذلهني ــاين والص ــكالم انلفس ــي، وال ــريف والعل ــي، واملع املنط
ــري، ج 2، ص 25[،  ــري الكب ــرازي، التفس ــة - ]ال ــاعرة املختلف ــرات األش ــب تعب حس
ــض  ــر يف بع ــه يش ــم، إذ إنّ ــرآن الكري : الق

ً
ــو: أّوال ــك ه ــم يف ذل وديلله

 أنّهــم 
ّ

آياتــه إىل أّن هنــاك أفــراًدا اكن دليهــم معرفــة وعلــم باألنبيــاء، إال
ــُهْم  ْنُفُس

َ
ــتَيَْقنَتَْها أ ــا َواْس  بَِه

ْ
ــُدوا ــاىل: وََجَح ــول تع ــرون، يق ــة اكف يف احلقيق

ــك مــن اآليــات. ا ]ســورة النمــل: 14[ وغــر ذل ــوًّ ــا وَُعلُ ًم
ْ
ُظل

ــا: أّن انلجــاة والفــالح حيصــل عــن طريــق االختيــار. وىلع هــذا  ثانيً
ــون  ــب أن يك ــاة يتوّج ــالح وانلج  للف

ً
ــأ ــون منش ي يك

ّ
ــان اذل ــإّن اإليم ف

أمــًرا اختياريًّــا، وبمــا أّن العلــم واملعرفــة العقليــة حيصــالن بصــورة غــر 
اختياريــة، فــإّن اإليمــان ســيكون غــر اتلصديــق املنطــي واملعرفــة، إّن 

اإليمــان نــوع مــن القبــول القلــي وابلاطــي.

ــاظ  ــه يف اللح ــان إىل أنّ ــردة اإليم ــوي ملف ــذر اللغ ــر اجل ــا: يش ثاثلً
ــول  ــم أو القب ــالك العل ــّرد امت ــق ملج ــى اتلصدي ــق مع ــريف ال يطل الع
ــس  ــان لي ــل اإليم ــر اذلي يقاب ــو أّن الكف ــك ه ــاهد ىلع ذل ــل. والش واملي
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ــكار.  ــود واإلن ــب واجلح ــنخ اتلكذي ــن س ــر م ــل الكف ــل، ب ــّرد جه جم
]اإليجــي، املواقــف، ج 2، ص 454 فــام بعــد[ 

وعليــه فــإّن حقيقــة اإليمــان يه اتلصديــق اذلي حملّــه القلــب 
ــل.  ــاري بالاكم ــر إرادي واختي ــو أم ــاء علــوم الديــن، ج 1، ص 116[، وه ]الغــزايل، إحي

وحقيقــة اإليمــان هــو اتلصديــق اذلي أوجبــه اهلل تعــاىل. ومــن هنــا فــإّن 
العمــل بالواجبــات الرعيــة وتــرك القيــام باملحّرمــات ليــس مأخــوًذا يف 
اإليمــان، وبهــذا ال توجــد فاصلــة يف ابلــن بــن اإليمــان والكفــر. فلــو 
صــّدق اإلنســان األنبيــاء فهــو مؤمــٌن حــّى لــو ارتكــب الكبائــر، وهــو 

ــم يرتكبهــا. ــو اجتنبهــا ول اكفــر ول

وعليــه فــإّن العقائــد عنــد األشــاعرة ىلع الرغــم مــن حصوهلــا 
 أّن اتلصديــق بهــا يتوّجــب أن يكــون بالســمع. ومــن هنــا لــو 

ّ
بالعقــل، إال

أّن اهلل لــم يوجــب اتلصديــق بــه وبرســله، مــا اكن ثّمــة أّي ديلــل عقــي 
ــق.  ــذا اتلصدي ــود ه ىلع وج

ــن  ــز ع ــل عج ــدإ أّن العق ــتند إىل مب ــعرية تس ــرة األش ــذه الفك ه
ــة  ــوب واحلرم ــح والوج ــن والقب ــى للحس ــوب، وال مع ــم بالوج احلك
ــب  ــو اذلي أوج ــارع، وه ــن الش  ع

ّ
ــدر إال ــوب ال يص ــة. فالوج العقلي

ــذا   ه
ّ

ــان إال ــة اإليم ــا حقيق ــه، وم ــه وبأنبيائ ــق ب ــان اتلصدي ىلع اإلنس
ــر  ــة الفك ــان وحري ــرتي، اإلمي ــارع، أي اهلل . ]شبس ــه الش ــق اذلي أوجب اتلصدي

]185 ص  واإلرادة، 
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2 رؤية املعتزلة

حتتــّل مســألة اإليمــان والكفــر يف نظــر املعزتلة أهّميــة خاّصــًة))(؛ ألّن 
هلــا عالقــًة وطيــدًة مــع ثــالث مســائل))( مــن جممــوع مخــس مســائل))( 

تشــّل األصــول األساســية هلــذا املذهــب. ]القــايض، رشح األصــول الخمســة، ص 701[

ــماء  ــوان "األس ــت عن ــر حت ــان والكف ــث اإليم ــة حب ــرح املعزتل ــد ط لق
ــمن:  ــات إىل قس ــماء والصف ــة األس ــم املعزتل ــة". يقّس ــاف الرعي واألوص
ــا  ــن بعضهم ــوعن ع ــذان انل ــف ه ــث خيتل ــرع(. حي ــن )ال ــة وادلي اللغ
: لــو تســتخدم أســماء اللغــة بنحــو مطلــق، فلــن 

ً
مــن عــّدة جهــاٍت، فــأّوال

ــي  ــة ال ــماء الرعي ــس األس ــى، ىلع عك ــث املع ــن حي ــدةً م ــون مقّي تك
ــق  ــاًل مفــردة اإليمــان يف اللغــة يه اتلصدي ــذ األّول. فمث ــدةً من تكــون مقّي
اذلي يمكــن أن يتعلـّـق بــأّي يشء، لكــن يف الــرع يطلــق املؤمــن ىلع مــن 
ــد االتلبــاس، ىلع  ــا: تصــدق أســماء اللغــة عن ــه. ثانيً ــاهلل وأنبيائ صــّدق ب
عكــس األســماء الرعيــة. فاإليمان يســتخدم بعد ارتفــاع حالــة اتلصديق. 
وملّخــص الــكالم أّن اإليمــان والكفــر والفســق يه مــن األســماء الرعية، 
تتلــف فيمــا بينهــا يف أّن اإليمــان هــو اســم مــدح، أّمــا الكفــر والفســق 
فإنّهمــا أســماء ذمٍّ. وبنــاًء ىلع هــذا، ال طائــل وال فائــدة تــرىج مــن ابلحــث 

عــن اجلــذور اللغويــة الكتشــاف معــاين هــذه املفــردات. 

)1( هنالك أقوال عديدة يف رّس إطالق مصطلح املعتزلة عى هذا االتّجاه، من بينها أنّهم قد أطلقوا 
عليهم ألنّهم جعلوا الفاسق معتزاًل عن اإلميان والكفر، فال هو مؤمن وال هو كافر. ]الحسني بن 

عيل املسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج 3، ص 222[

)2( الوعد والوعيد، األمر باملعروف والنهي عن املنكر، املنزلة بني املنزلتني.

)3( التوحيد والعدل إىل جانب الثالثة السابقة.
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ــث  ــان، حبي ــى اإليم ــات مع ــن مقّوم ــل م ــة إىل أّن العم ــب املعزتل يذه
إّن تــارك العمــل فاســق وخــارج عــن طائفــة املؤمنــن. واســتدلّوا ىلع ذلــك 
 ــْم ـُ يََع إِيَمانَك بمجموعــة مــن األدلّة مــن بينها قــوهل تعــاىل: َمــا َكَن اهلُل ِلُضِّ
ــان  ــرت أّن اإليم ــدةً ذك ــاٍت عدي ــاك رواي ــون إّن هن ــرة: 143[، إذ يقول ]ســورة البق

خــذ العمــل يف معــى اإليمــان يف 
ُ
يف هــذه اآليــة يه الصــالة. وعليــه فقــد أ

هــذه اآليــة، وىلع هــذا فاملؤمــن هــو اذلي يعمــل بتمــام وظائفــه ومــن بينهــا 
ــاء. ]ســبحاين، بحــوث يف امللــل والنحــل، ج 3، ص 422 - 426[ ــاهلل واألنبي ــق ب اتلصدي

ويمكــن للعقــل لوحــده - يف نظــر املعزتلــة - أن يــدرك حســن األعمال 
ــات  ــول الواجب ــة أص ــن معرف ــة يمك ــة اإلهلي ــذه املوهب ــا. وبه وقبحه
ــات فقــط،  واملحّرمــات، والشــارع يشــر إىل تفصيــل األحــاكم واتلعّبدي
ــن  ــا يمك ــن هن ــل. وم ــّم بالعم ــا يهت ــان عندم ــل لإلنس ــان حيص واإليم
القــول إّن اإليمــان هــو اختيــار عمــي يرتبــط بالعقــل واحلكمــة العمليــة 

ــة. وليــس بالعقــل واحلكمــة انلظري

وبعبــارٍة أخــرى فــإّن احلكــم األّول واألصــي بالوجــوب ىلع اإلنســان 
إنّمــا حيكــم بــه العقــل، وليــس األنبيــاء باعتبارهــم املّرعن لإلنســان. 
ــه خملــوق ملّــف وعليــه واجبــات، فــّل  اإلنســان جيــد يف دخيلتــه أنّ
ــه،  ــداًء بعقل ــان ابت ــا اإلنس ــعر به ــة يش ــات الرعي ــات واملحّرم الواجب
ــة أو  ــات العقلي ــك املعطي ــدات تلل ــا تأكي ــرع إّم ــه ال ــأيت ب ــا ي وم
 رشح تلفصيلهــا، أو واجبــات تســّهل العمــل باتلاكيلــف العقليــة. 

]القــايض، املغنــي يف أبــواب التوحيد والعدل، ج 6، ص 254؛ ج 4، ص 174 و175[
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وإذا اكن املصــدر األّول للحكــم بالوجــوب هــو العقــل وليــس 
ــق  ــر اتلصدي ــيئًا غ ــان ش ــة اإليم ــون حقيق ــّد أن تك ــال ب ــارع، ف الش
ــق  ــو تصدي ــع ه ــاء يف الواق ــاهلل  واألنبي ــق ب ــإّن اتلصدي ــاء، ف باألنبي
ــاة  ــية يف حي ــوايه األساس ــات وانل ــة للواجب ــة املبيّن ــف اإلهلي للتاكيل

الفكــر واإلرادة، ص 186[ ]شبســرتي، اإلميــان وحّريــة  اإلنســان. 

ــا  ــّم يرتكــب الكبائــر ال يعــّد مؤمنً هــذا وإن مــن يصــّدق األنبيــاء ث
ــر أو  ــان والكف ــن اإليم ــٍط ب ــٍة وس ــف يف حال ــل يق ــة، ب ــد املعزتل عن

ــل، ج 1، ص 55[ ــل والنح ــتاين، املل ــن". ]الشهرس ــن املزتل ــٍة ب "مزل

ــك يعتقــدون فيمــا يرتبــط حبقيقــة اإليمــان  ــة إىل جانــب ذل واملعزتل
واالعتقــاد ادليــي أّن هنــاك عالقــة وثيقــة بــن اإليمــان ومســألة األمــر 
باملعــروف وانلــي عــن املنكــر إىل احلــّد اذلي جيــوز فيــه ســّل الســيف إن 

ــزم األمــر. ]ابــن حــزم، الفصــل يف امللــل واألهــواء والنحــل، ج 4، ص 132[ ل

ــّوة؛  ــتخدام الق ــوز اس ــي جي ــم اإلل ــذا احلك ــراء ه ــل إج ــن أج وم
ألّن اهلــدف مــن إرســال الرســل هــو حتّقــق اإليمــان، املتمّثــل يف العمــل 

ــات.  ــرك املحّرم ــات وت بالواجب

3 ـ رؤية اإلمامية

اختلــف علمــاء اإلماميــة حــول بيــان حقيقــة اإليمــان واالعتقــاد 
ادليــي، أّمــا أكــر أعــالم الشــيعة ففــّروه  باتلصديــق القلــي. 

]ســبحاين، اإلميــان والكفــر يف الكتــاب والســّنة، ص 10[
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فقــد اعتــر الشــيخ املفيــد )336 - 413 ه( يف خمتلــف مؤلّفاتــه 
ــول:  ــاًل يق ــاد« مث ــح االعتق ــي »تصحي ــة«، ف ــادل »املعرف ــاَن يع اإليم
»وليــس جيــوز أن يعــرف اهلل - تعــاىل - مــن هــو اكفــر بــه، وال جيهلــه 
ــاهلل، ومــن  ــه مؤمــن، ولّك اكفــر ىلع أصونلــا فهــو جاهــل ب مــن هــو ب
ــا  ــو عندن ــالم فه ــة اإلس ــن إىل قبل ــن املصلّ ــان  م ــول اإليم ــف أص خال
جاهــل بــاهلل ســبحانه، وإن أظهــر القــول بتوحيــده تعــاىل، كمــا 
ــرتف  ــن يع ــم م ــاهلل، وإن اكن فيه ــل ب ــول اهلل  جاه ــر برس أّن الاكف
ــة  ــه معرف ــا يوهــم املســتضعفن أنّ ــاىل - ويتظاهــر بم ــد اهلل - تع بتوحي
ــب  ــن يذه ــك م ــة، ص 119[. وهنال ــح اعتقــادات اإلمامي ــد، تصحي ــاىل« ]املفي ــاهلل تع ب
ــو  ــد ه ــيخ املفي ــا الش ــّدث عنه ــي يتح ــة ال ــن املعرف ــراد م إىل أّن امل
ــق  ــل اتلصدي ــن أه ــون م ــن يك ــو م ــن ه ــي، وأّن املؤم ــق القل اتلصدي

ــا، ص 113 و 114[ ــه ه ــا و گون ــوم ه ــم؛ مفه ــرآن كري ــان در ق ــی، امي ــي. ]طوس القل

ــس  ــان لي ــب إىل أّن االيم ــى )355 - 436 ه( ذه ــّيد املرت ــا أّن الس كم
ــم يتعــّد  ــة؛ ألّن املعــى اللغــوي لإليمــان ل ــق واملعرف شــيئًا ســوى اتلصدي
ذلــك، وبمــا أنـّـه ال توجــد قرينــة ىلع خــالف ذلــك، فإنّنا نســتخدمه بنفس 
ــىض، الذخــرية يف علــم الــكالم ، ص 539[  ــة.  ]الرشيــف املرت املعــى يف االســتعماالت الرعي

ويف موضع آخر يذكر أنّه اتلصديق القلي.  ]املصدر السابق، ص 536[

ــان  ــدوره أّن اإليم ــنة 460 ه( ب ــوّف س ــويس )املت ــيخ الط ــرى الش وي
يــرادف املعرفــة، ويذهــب إىل أنّــه تصديــق وإقــرار بالقلــب، فــّل مــن 
ا  ــرًّ ــه، مق ــه معرفت ــه  وبمــا أوجــب اهلل علي ــاهلل  ونبي ــا ب اكن عرف
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ــق باالعتقــاد، ص 227[ ــو مؤمــن . ]الطــويس، االقتصــاد فيــام يتعلّ ــه فه ــا ب ــك مصّدقً بذل

ــراين  ــم ابلح ــن ميث ــيعة اكب ــاء الش ــة علم ــار بقي ــاه س
ّ

ــذه االجت وىلع ه
ــن  ــارة ع ــان عب ــار أّن اإليم ــول: »املخت ــث يق ــنة 679 ه(، حي ــوّف س )املت
اتلصديــق القلــي بــاهلل - تعــاىل - وبمــا جــاء بــه رســوهل مــن قــوٍل أو فعــٍل 
ــق القلــي« ]البحــراين، قواعــد املــرام يف علــم الــكالم، ص  ــًة يف اتلصدي ... اإليمــان حقيق
مة 

ّ
مــة املجلــي والعال

ّ
170[، وهكــذا احلال بالنســبة للشــهيد اثلــاين والعال

احلــّي. ]الحــيّل، كشــف املــراد، ص 427؛ الســبحاين، اإلميــان والكفــر يف الكتــاب والســّنة، ص 11[

مــة الطباطبــايئ إىل أّن اإليمــان 
ّ

وأّمــا مــن املتأّخريــن فقــد ذهــب العال
ــن  ــن، كأّن املؤم ــن األم ــوٌذ م ــب، مأخ ــاد يف القل ــن االعتق ــو تمّكـ ه
ــزان،  ــايئ، تفســري املي ــّك ]الطباطب ــب والش ــن الري ــن م ــه األم ــن ب ــا آم ــي لّم  يُعط
 ج 1، ص 45[، ويعــي اإلذعن واتلصديــق بالــيء، بااللــزتام بلوازمــه 

 ]املصــدر الســابق، ج 15، ص 6[، وهــو عقــد وحالــة يف القلــب تُعطــي املؤمن األمان 

ــاىل  ــاهلل - تع ــان ب ــة أّن اإليم م
ّ

ــرى العال ــابق، ج 15، ص 145[، وي ــدر الس ]املص

ــع  ــا جيام ــّرد اإلدراك رّبم ــإّن جم ــق، ف ــه ح ــّرد إدراك أنّ ــس جم ــاًل لي - مث
ــس  ــود، فلي ــع اجلح ــان ال جيام ــع أّن اإليم ــود ... م ــتكبار واجلح االس
ــول  ــة وقب ــل مطاوع ــاًل، ب ــق مث ــه ح ــّرد إدراك أنّ ــيء جم ــان ب اإليم
ــا  ــليمها هل ومل ــب تس ــه يوج ــا أدركت ــبة إىل م ــس بالنس ــن انلف ــاص م خ
 يقتضيــه مــن اآلثــار، وآيتــه مطاوعــة ســائر القــوى و اجلــوارح وقبوهلــا هل 
مة 

ّ
]املصــدر الســابق، ج 11، ص 354[، وبهــذا يظهــر أّن قــوام اإليمــان يف رؤيــة العال

هــو اتلصديــق القلــّي مــع االلــزتام بلوازمه. 
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خامًسا: وجوه اشرتاك اإليمان يف الويع اإلساليم واملسييح

ــيحية  ــالمية واملس ــان اإلس ــا اثلقافت ــي فيه ــور تلت ــّدة أم ــك ع هنال
ــايل: ــو اتل ــا ىلع انلح ــارة إيله ــن اإلش ــه، ويمك ــان وطبيعت ــول اإليم ح

1 ـ اإليمان يف كال اثلقافتن من الفضائل األساسية واألصلية.

2 ـ اإليمان هو أمر اختياري متعلّق بإرادة اإلنسان.

3 ـ اإليمان ينبع من صميم القلب.  

4 ـ اإليمان يقبل الزيادة وانلقص. 

5 ـ حاجــة اإليمــان إىل املتعلـّـق واملوضــوع، وأّن هــذا املتعلـّـق هــو اهلل 
وايلــوم اآلخــر، لكــن مــع االختــالف بــن اثلقافتــن يف حتديــد اهلل. 

6 ـ أّن من ثمرات اإليمان جناة البر.  

سادًسا: وجوه اختالف اإليمان يف الويع اإلساليم واملسييح

ىلع الرغــم مــن أّن املســيحية أحــد األديــان اإلبراهيميــة الــي تشــرتك 
 أّن 

ّ
ــدات، إال ــة واملعتق ــوط العريض ــن اخلط ــد م ــالم يف العدي ــع اإلس م

ــت  ــييح، اختلف ــري املس ــاء الفك ــان يف الفض ــة لإليم ــاث انلظري األحب
ــل: ــور ىلع األق ــة أم ــالم يف ثالث ــه يف اإلس ــا يه علي عّم

األّول: أّن تقديــم الرؤيــة والطــرح انلظــري ملســألة اإليمــان يف 
ــة  ــن مالحظ ا، إذ يمك ــدًّ ــرًة ج ــاءت متأّخ ــد ج ــييح ق ــوت املس الاله
ــة حــول اإليمــان بصــورة رســمية مــن خــالل   انطــالق األحبــاث انلظري

170

مجلة الدليل / 

العدد الحادي عشر   السنة الثالثة   شتاء 2021

العدد الحادي عشر



القديــس أنســلم  )القــرن 11 م( وتومــا األكويــي )القــرن 13(، مــا يعــي 
أنّهــا قــد رشعــت بعــد عــرة قــرون مــن ظهــور املســيحية. أّمــا يف فضــاء 
الفكــر اإلســاليم، فيمكــن مشــاهدة األحبــاث انلظريــة والكالميــة هل يف 
نفــس القــرن األّول واثلــاين، وخصوًصــا مــن خــالل فــرق نظــر اخلــوارج 
ــة واألشــاعرة. ]نجــاد و أحمــدي فــراز، دراســة مقارنــة لإلميــان يف اإلســالم واملســيحية  واملعزتل

ــريه عــى الســالمة، ص 83[ وتأث

اثلــاين: ومثلمــا جــاء يف املقّدمــة، فــإّن ابلعــد املعــريف بــن املســلمن 
اكن حيظــی بالعنايــة دوًمــا عنــد حتليــل مفــردة اإليمــان، لكــّن املســألة 
ليســت كذلــك يف املســيحية. وىلع الرغــم مــن أّن جــذور هــذا االختــالف 
ــم  ــالف تعايل ــول إّن اخت ــاكن الق  أّن باإلم

ّ
ــعًة، إال ــا موّس ــي أحباثً تقت

ــا  ــالمية وخصوًص ــيحية واإلس ــن املس ــن اثلقافت ــة ب ــوص ادليني انلص
مســألة اإلبعــاد الشــديد للعقــل عــن بعــض اتلعايلــم املســيحية اكتلثليث 
ــا أوغســطن، شــاهد يح  ــة تقــدم اإليمــان ىلع الفهــم الــي طرحه ورؤي

ــة، ص 264[ ــك. ]شــيخ، الهــوت املســيح يف املســيحية واإلســالم.. دراســة مقارن ىلع ذل

ــن  ــوع م ــاك ن ــان، هن ــيحية لإليم ــرؤى املس ــب ال ــث: يف أغل اثلال
نقــص الشــواهد والقرائــن إلثبــات وجــود اهلل باعتبارهــا املنشــأ األســايس 
ــرى  ــان األخ ــة أراكن اإليم ــا أّن بقي ــة، كم ــدات ادليني ــان واملعتق لإليم
أخــذت ىلع أنّهــا فرضيــات، بينمــا لــم تكــن هــذه املســألة بهــذا الشــل 

ــلمن. ــاء املس ــن والعلم يف رؤى املفّكري
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النتيجة

إّن اإليمــان يف اثلقافــة االســالمية عبــارة عــن ميــل أســايس وباطــي 
ــة  ــذه الرؤي ــان. وه ــريف لإلنس ــري واملع ــد انلظ ــم ىلع ابلع ــق قائ وعمي
يؤّيدهــا اتلحليــل العقــي وانلصــوص ادلينيــة. يتبلــور ويتحّقــق يف قلــب 
ــذا  ــن. ىلع ه ــم يف اذله ــة وعل ــك معرف ــت هنال ــا حصل ــان إذا م اإلنس
ــن  ــئ ع ــي ناش ــق قل ــل وتصدي ــن مي ــارة ع ــان عب ــإّن اإليم ــاس ف األس
العلــم وابلعــد املعــريف لإلنســان. وىلع الرغــم مــن العالقــة الوطيــدة بــن 
 أّن ماهيتــه غــر ماهيــة العلــم واملعرفــة. كمــا أّن 

ّ
اإليمــان واملعرفــة، إال

عنــر العمــل غــر دخيــل يف تبلــور حقيقــة اإليمــان يف باطــن اإلنســان، 
ــع  ــع م ــد جيتم ــرده ق ــم بمف ــاهل. إّن العل ــط بكم ــا يرتب  أّن هل دوًرا يف م

ّ
إال

الكفــر، والعمــل لوحــده قــد يرافقــه انلفــاق. 

هــذه الرؤيــة إىل حقيقــة اإليمــان يف اثلقافــة اإلســالمية تتلــف عــن 
ــدة  ــة واح ــا يف بوتق ــب وضعهم ــا ال جي ــن هن ــه. وم ــة إيل ــة الغربي الرؤي

ــن. ــدًة يف كال اثلقافت ــا واح ــار حقيقتهم واعتب
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)((

الخالصة

ــذا اإلطــار  ــا تنضــوي حتــت إطــاٍر فلســي واحــد. وٰه ــا اكنــت العلــوم لكّه قديًم
هــو اذلي حيــّدد األصــول احلاكمــة يف لك علــم. وقــد ســاد ٰهــذا األمــر حــّى انطالقــة 
العلــم اجلديــد. بيــد أنـّـه مــع نشــوء املــدارس اتلجريبّيــة الــي ال تؤمــن بقيمــة ســوى 
للمعطيــات القائمــة ىلع احلــواس، أزحيــت الفلســفة - وخاّصــة امليتافزييقيــا - عــن 
العلــم. لكــن مــع ظهــور مــدارس خمتلفــٍة يف فلســفة العلــم يف انلصــف اثلــاين مــن 
القــرن العريــن، اتّضــح أنّنــا ال نواجــه الطبيعــة بذهــن خــال، وأّن العلمــاء يقومون 
بعملهــم ويبنــون نظرّياتهــم وهــم حيملــون بعــض املفروضــات العاّمــة )امليتافزييقّيــة(. 
ــئلة  ــض األس ــن بع ــة ع ــتطيع اإلجاب ــة ال تس ــوم اتلجريبّي ــة إىل أّن العل ــذا باإلضاف ٰه
ــع  ــاج إىل مرِج ــا حتت ــة عنه ــل اإلجاب ــن أج ــها، وم ــوم نفس ــك العل ــة يف تل املطروح
ــة  ــر الرؤي ــة تأث ــة وكيفّي ــا إلماكنّي ــالل بيانن ــن خ ــال وم ــذا املق ــن يف ٰه أىلع. وحن
امليتافزييقّيــة يف اتلنظــر الفزييــايئ، ســوف نشــر إىل أّن األصــول احلاكمــة ىلع العلــوم 
يمكــن أخذهــا مــن املــدارس الفلســفّية املختلفــة أو مــن األديــان، ويف هــذا املضمــار 
ــة توفــر هــذه األصــول بأيــر الوجــوه وأكرهــا شــمويّلة. تســتطيع األديــان اتلوحيديّ

اللكمات املفتاحية: الفزيياء، املدارس اتلجريبية، اتلجريبية، فلسفة العلم، األصول امليتافزييقية.
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The Relation of Physics with Metaphysics: An Analytical Study

Mahdi Golshani)1(

Abstract

In the past, all sciences came within a single philosophical 
framework. It was this framework that defined the ruling principles of 
each science. It was so until the advent of new science. However, with 
the appearance of experimental schools, that believed in no value but 
the data based on the senses, philosophy – and especially metaphysics 
– was removed from the circle of science. Yet, with the appearance 
of different schools in the philosophy of science in the second half 
of twentieth century, it became clear that we do not face nature with 
an empty mind, and that scientists make their efforts and develop 
their theories while having in mind some general )metaphysical( 
assumptions. Furthermore, experimental sciences cannot answer some 
questions raised within those sciences themselves. In order for those 
questions to be answered, they need a higher reference. In this article, 
and through showing the possibility and how metaphysical viewpoint 
would affect physical theorizing, we will point out that ruling principles 
over sciences can be taken from different philosophical schools, or 
from religions. In this concern, monotheistic religions can provide 
these principles in the easiest and most comprehensive way.

Keywords: physics, experimental schools, empiricism, philosophy 
of science, metaphysical fundamentals.
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المقدمة

ــة،  ــفة الطبيعي ــن الفلس ــزًءا م ــا ج ــارص اكن قديًم ــاه املع ــم بمعن العل
وتشــمل الفلســفة الطبيعيــة الفزييــاء، والرياضيــات، وامليتافزييقيــا 
)أحــاكم الوجــود العاّمــة(. وبعــد تكــّون العلــم اجلديــد، وخاّصــة بعدمــا 
حّققــه مــن جناحــاٍت، تــرك الفلســفة جانبًــا ومــى وحيــًدا يف طريقــه يف 
ــة يف احليــاة والعلــم.  جمــال توضيــح الظواهــر، وحتســن اجلوانــب العملّي
ــة،  ــة مطلق ــم ىلع رشعّي ــل العل ــر حص ــع ع ــرن اتلاس ــل الق ويف أوائ
وخــرت الفلســفة ماكنتــا عنــد العلمــاء. إّن انلمــّو اذلي شــهدته بعــض 
املــدارس الفلســفّية املعاديــة للميتافزييقيــا مــن قبيــل الفلســفة الوضعّيــة 
أّدى إىل تقويــة ٰهــذه الرؤيــة. وعليــه فقــد حتــّول االبتعــاد عــن امليتافزييقيا 
إىل نزعــة ســائدة بــن العلمــاء. لكــن مــّي الزمــان لــم يكــن دائًمــا يف 
مصلحــة اتلّيــار املعــادي للميتافزييقيــا يف العلــم، بــل إنّــه مــن انلصــف 
اثلــاين مــن القــرن العريــن نالحــظ أّن ٰهــذا املنــى غــّر مســاره حنــو 
ــن  ــك جنــد بعــض املرَّزي ــا؛ ذلل االتلفــات إىل دور الفلســفة وامليتافزييقي
يف العلــم احلديــث يوصــون باالهتمــام بالفلســفة، ويتحّدثــون عــن ادلور 
ــاء(. وانلتيجــة  ــا الفزيي ــة )ومنه ــوم اتلجريبّي ــا يف العل ــّم للميتافزييقي امله
يه أنـّـه يف العقــد األخــر تكّونــت ائتالفــات بــن الفزييائيـّـن والفالســفة 
مــن أجــل دراســة املســائل األساســّية يف الفزييــاء، ونالحــظ نمــاذج هلا يف 
بعــض اجلامعــات ابلــارزة يف إجنلــرتا )مــن قبيــل أكســفورد، واكمريــدج( 

ويف أمريــكا )مــن قبيــل كورنيــل، وييــل(.
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ال ريــب أنّــه يف حالــة القبــول بدخالــة الرؤيــة امليتافزييقيــة يف 
ا العثــور ىلع رؤية فلســفّية  ابلحــوث الفزييائّيــة، ســيكون مــن املهــم جــدًّ
صحيحــة ورؤيــة ميتافزييقيــة صائبــة، قبــل ابلــدء يف ابلحــث الفزييــايّئ.

ــت  ــا - ويه ليس ــة حقًّ ــرؤى امليتافزييقي ــل لل ــو: ه ــؤال ه ــن الس لك
متنــاول اتلجربــة - تأثــر يف الرؤيــة الفزييائّيــة الــي تــدور حــول 
اتلجربــة؟ فــإذا اكن اجلــواب باإلجيــاب، فمــا ادليلــل ىلع ارتبــاط هذيــن 
املجالــن املختلفــن حبســب الظاهــر؟ ويف اخلتــام مــا دور رؤيــة األديــان 

ــر؟ ــذا اتلأث ــة يف ٰه اتلوحيدي

التجريبية والميتافيزيقيا

املــدارس الفلســفية اتلجريبيــة الــي تأّسســت يف القــرن الســابع عــر 
ــة يف  ــت يه احلاكم ــهورين، اكن ــزي املش ــفة اإلجنل ــض الفالس ــد بع ىلع ي
القــرن اتلاســع عــر وانلصــف األّول مــن القــرن العريــن، وقــد ســادت 
مــدارس فكريــة تمّثــل أنــواًع خمتلفــة مــن املدرســة اتلجريبيــة مــن قبيــل 
الفلســفة الوضعيــة، والراغماتيــة ومــا شــابه من مــدارس. واملزية املشــرتكة 
بــن هــذه املــدارس لكّهــا يه أنّهــا تُعطــي األولويــة للمعطيــات اتلجريبيــة، 
وتســتبعد امليتافزييقيــا تماًمــا. وتــرى ٰهــذه املــدارس أّن املعطيــات احلّســية 
يه املصــدر الوحيــد للعلــم فيمــا يرتبــط بالعالــم الفزييــايئ. إذن جيــب أْن 
تُطــرح املفاهيــم امليتافزييقّيــة جانبـًـا عنــد ابلحــث يف انلظرّيــة الفزييائّيــة؛ 

ألّن تلــك املفاهيــم ال ترجــع جذورهــا إىل احلــواس.

182

مجلة الدليل / 

العدد الحادي عشر   السنة الثالثة   شتاء 2021

العدد الحادي عشر



ــًرا  إّن الفلســفة اتلجريبيــة، وخاّصــة يف صورتهــا الوضعيــة تركــت أث
ــة يف  ــفة الوضعي ــاف الفلس ــم إضع ــن، ورغ ــان الفزييائيّ ــًرا يف أذه كب

ــة. ــل الفزييائي ــًة يف املحاف ــزال حاكم ــا ت ــا م ــفة، لكنه ــاط الفالس أوس

وأهم اّدعءات اتلجريبّين احلايّلن يه:

ــة  ــة نتيج ــا حاصل ــايّئ لكّه ــم الفزيي ــة بالعال ــارف املرتبط )1( أّن املع

للتأثــرات احلّســّية، والقضايــا املرتبطــة بالعالــم لكّهــا تــدور حــول مثــل 
ــر(. ــارب )الظواه ــذه اتلج ه

)2( أّن اهلــدف مــن اتلنظــر هــو تنظيــم اتلجــارب اإلنســانّية، وتوّقــع 

ــاء وصــف مــا وراء الظواهــر.  ــدة. وليــس هــدف الفزيي اتلجــارب اجلدي
:)Max Born( وحبســب قــول بــورن

ــي  ــو غ ــعة، وه ــارب الواس ــن اتلج ــة م ــو جمموع ــم ه ــذا العال »إّن ٰه
ــا إىل  ــّرة تدفعن ــة حم ــّرة إىل درج ــم املتغ ــوان، واتلصامي ــة األل ــن جه م
ــم -  ــذا العال ــد وراء ه ــاذا يوج ــا م ــا. وأّم ــب لكّه ــن اجلوان ــافه م استكش
أي اآلثــار امليتافزييقيــة اجلافــة - فإننــا نولكهــا بــكل شــوق إىل الفلســفة 

].8-Born, M. , Atomic Physics, pp. 357[ انلظريــة« 

ــة  ــدة ونافع ــا مفي ــن يف كونه ــة يكم ــات العلمّي ــة انلظرّي )3( أّن قيم

باعتبارهــا أداة تلوقــع الظواهــر، ال يف كونهــا حقيقيــة، وإّن انلظريــات يف 
 أدوات تلوّقــع الظواهــر، وال تشــر إىل واقــٍع وراء الظواهر.

ّ
الواقــع مــا يه إال

)4( أّن االّدعءات امليتافزييقية ليســت علمية وال فلســفية. واملســؤويّلة 

الوحيــدة للفلســفة يه حتليــل لغــة العلم.
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ــم  ــايئ ل ــم الفزيي ــح العال ــاء تلوضي ــن القدم ــار الفزييائيّ ــة كب إّن رغب
ــم  ــل إنّه ــن، ب ــن املعارصي ــاط الفزييائيّ ــا يف أوس ــدة اغبًل ــد متواج تع
كثــًرا مــا يقتنعــون بانلمــاذج الّــي يمكنهــا تريــر جمــاالت حمــدودة مــن 
الظواهــر. ونــادًرا مــا يتلفــت ابلاحثــون يف املجــاالت العلميــة يف أيّامنــا 
هــذه إىل أّن مفاهيــم مــن قبيــل الزمــان واالحتمــال ومــا إىل ذلــك - ويه 

ــة. ــات ميتافزييقي ــا إىل مفروض ــع جذوره ــدة - ترج ــم معّق مفاهي

التحديات التي تواجه االتجاه التجريبي

ــة  ــادات املوّجه ــن واالنتق ــر اّدعءات اتلجريبّي ــا أن نذك ــي هن ينب
إيلهــا، ويه:

)1( أنّهــم يقولــون إّن اتلجــارب احلّســية يه املصــدر الوحيــد لعلمنــا. 

ــذا االّدعء يه: واإلشــاكالت املوّجهــة إىل ٰه

أ- حنــن ال نواجــه الطبيعــة بذهــن خــال مطلًقــا، وتفســر املعطيــات 
اتلجريبيــة مرتبــط إىل حــد مــا باملفروضــات املوجــودة يف ذهــن ابلاحــث.

ــية.  ــارب احلّس ــن اتلج ــتنتاجها م ــن اس ــم ال يمك ــض املفاهي ب- بع
مثــاًل مفهــوم العلّيــة ال يمكــن اســتنتاجه مــن اتلأثّــرات احلّســية. 
والــيء الوحيــد اذلي نصــل إيلــه عــن طريــق احلــواس هــو أّن "ب" يــأيت 
عدة بعــد "أ". وأّمــا أّن هنــاك عالقــة علّيــة بــن "أ" و"ب"، فهــذا نتيجــة 

ــي. ــا العق حلكمن

ــن  ــوارك" ويه ال يمك ــل "الك ــن قبي ــم م ــا مفاهي ــتخدم أحيانً  ـج- نس
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اســتنتاجها مبــارشة مــن اتلجربــة. واتلجريبيــة اخلالصــة ال تســمح 
ــم. ــذه املفاهي ــل ٰه ــتخدام مث باس

د- نشــاهد يف تاريــخ الفزييــاء بعــض املــوارد الي أدخلــوا فيهــا مفهوًما 
رياضيًّــا، دون تواجــد أّي أرضّيــٍة فزييائّيــٍة هل، لكــن بعــد ذلــك يُعلــم أنّه 
ــّدم  ــاًل حينمــا ق ــة. مث ــر إحــدى انلظريــات الفزييائي ــا تلطوي اكن رضوريًّ
ــن  ــم تك ــرت، ل ــاء هيل ــرة فض ــرت )David Hilbert( فك ــد هيل ديفي
 )John Von Neumann( ــان ــون نيوم ــد. وف ــة بع ــّم مطروح ــة الك نظرّي

هــو اذلي اســتفاد مــن ٰهــذا املفهــوم يف ترتيــب نمــوذج نظريــة الكــّم.

ه- عــدد االختبــارات الــي تُســتعمل يف حتقيــق قانــوٍن طبيــي، حمدودة 
دائًمــا. إذن القضّيــة الــي نقبلهــا كقانــون طبيــي يتجــاوز حــدود اتلجربة.

ــا إىل  ــتند دائًم ــك أم ال - مس ــم بذل ــواء عِل ــم - س ــل العال و- أّن عم
ــدة ال يمكــن اســتنتاجها  ــذه األصــول الُمرِش بعــض األصــول العامــة. وٰه
مــن اتلجربــة، بــل يه مفروضــات ميتافزييقّيــة توّفــر إطــاًرا لعمــل العالِم. 
ــة، بينمــا اكن  ــا جبمــال انلظرّي فــإّن ديــراك )Maurice Dirac( اكن مهتمًّ

ــا ىلع بســاطتها. ــرغ )Werner Heisenberg( منصبًّ ــام هايزنب اهتم

)2( أحــد مّدعيــات اتلجريبّيــن هــو أنّهــم ال يهتّمــون بمعرفــة 

ــة، هــذا بينمــا نالحــظ يف  ــة وعمالنّي ــع نفعّي ــل دليهــم دواف احلقيقــة، ب
ــم  ــن العل ــة م ــب العملّي ــاء يف اجلوان ــة العلم ــوارد أّن رغب ــن امل ــر م كث
ليســت نيــل الــروة، بــل إنّهــم يريــدون اتلأّكــد مــن أنّهــم فهمــوا الطبيعة 

ــرغ: ــول هايزنب ــب ق ــح. وحبس ــل صحي بش
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ــؤدي إىل فهــم  ــا مــا ت ــق العمــّي للعلــم اغبًل ــة باتلطبي »إّن هــذه الرغب
خاطــئ جلهــود العلمــاء، وتصــّور أنّهــا اغبًلــا تّتجــه حنــو اكتســاب الــروة 
االقتصاديــة. فصحيــح أّن هــذا ادلافــع العــادي هل دور حبســب األشــخاص. 
لكــن ال ينبــي املبالغــة يف هــذا ادلافــع. فهنــاك دافــع أقــوى بكثــر منــه 
يدفــع العالــم اجليــد حنــو اتلطبيــق العمــّي للعلــم، وهــو أنـّـه فهــم الطبيعة 
ــا أتذّكــر املاكملــة الــي أجريتهــا مــع إنريكــو فــريم  بشــل صحيــٍح. وأن
)Fermi Enrico( بعــد احلــرب ]العاملّيــة اثلانيــة[، واكن ذلــك قبيــل أّول 

ــول  ــنا ح ــد تناقش ــادئ. وق ــط اهل ــة يف املحي ــة اهليدروجيني ــة للقنبل جترب
ــن  ــاع ع ــي هل االمتن ــا ينب ــه رّبم ــه أنّ ــت علي ــروع، واقرتح ــذا امل ه
ــية.  ــة وسياس ــج بيولوجي ــن نتائ ــتتبعه م ــا تس ــة مل ــذه اتلجرب ــام به القي
ــة اجلمــال«. ولعــل  ــة يف اغي ــاًل: »لكــن هــذه اتلجرب ــي فــريم قائ فأجاب
هــذا هــو أقــوى دافــع وراء اتلطبيقــات العمليــة للعلــوم. فالعالــم حباجــة 
ــه فهــم بنيتهــا.  إىل حكــم قــاض حمايــد، مــن الطبيعــة نفســها، وهــو أنّ

وكذلــك يريــد أْن يفهــم أثــر هــذا اجلهــد اذلي بــذهل« 

]Heisenberg ,W., Werner Heisenberg ,Collected Works, Series C/Part III, p. 442[.

ــة  ــول امليتافزييقّي ــي األص ــن ىلع ن ــتدالل الفزييائيّ ــد اكن اس )3( لق

فلســفيًّا اغبًلــا، وليــس علميًّــا. مثــاًل هايزنبــرغ يســتدل ىلع نــي أصــل 
العلّيــة هكــذا: إّن لّك اتلجــارب حمكومــة بقوانــن مياكنيــاك الكــم، وال 

يســمح بهــا اتلوصيــف العــّي.

ــا  ــس مّم ــم، لي ــل العال ــمويلة ل ــم بالش ــاك الك ــف مياكني ــّن وص لك
يمكــن اســتنتاجه مــن اتلجــارب، وإنّمــا هــو أصــل ميتافزييــي. وماكــس 
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بــورن )Max Born( نفســه اذلي تــرك احلتميــة ىلع املســتوى اذلري يف عم 
1926، ينّبــه إىل أّن قــراره هــذا اكن فلســفيًّا:

ــذه  ــن ه ــم اذلرّّي. لك ــة يف العال ــرك احلتمّي ــل إىل ت ــي أمي ــا نف »أن
ــا« ــة فيه ــة قطعي ــتدالالت الفزييائي ــون االس ــفّية وال تك ــألة فلس مس

]Born, M., On the Quantum Mechanics of Collisions, 1983, p. 54[.

ــة  ــاء اإلجاب ــتطيع الفزيي ــئلة ال تس ــاء أس ــت يف الفزيي ــد ُطرح )4( لق

ــل: ــا مــن قبي عنه

- من أين تأيت قوانن الفزيياء؟

- ملاذا يمكننا أن نفهم قوانن الفزيياء؟

- ملاذا يوجد علم حتكمه هذه القوانن؟

وبينمــا جنــح العلــم يف كثــر مــن املجــاالت، لــم حيّقــق ذلــك انلجــاح 
يف حــل الكثــر مــن املســائل انلظريــة األساســية.

كيفية تأثير الميتافيزيقيا في العلم

)1( تعيين هدف البحث العلمّي

ــا العلمــاء يه الــي حتــدد هدفهــم  ــة الفلســفية الــي حيمله إّن الرؤي
مــن ابلحــث العلــي، وعليــه فإنّهــا يه الــي توّضــح مســارهم. فالعالــم 
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اتلجريــّي يقنــع بمجــّرد جتميــع املعطيــات اتلجريبّيــة، وتقديــم انلمــاذج 
ي حيمــل رؤيــة 

ّ
الظاهراتّيــة الــي تــّرر تلــك املعطيــات. لكــن العالــم اذل

فلســفية أوســع ال يقنــع بالوصــف الظاهــرايت، وإنّمــا يريــد فهــم الطبيعــة. 
وحبســب قــول هايزنبــرغ:

»أنتــم تالحظــون هنــا اتلأثــر الكبــر للخلفيــة الفلســفّية يف ابلحــث. 
ــر يف  ــل تؤثّ ــب، ب ــئلة فحس ــتتبع األس ــي تس ــة ال ــّدد األجوب ــي ال حت ف
األســئلة أيًضــا. ونتائــج العمــل العلــّي يمكــن أن تكــون متفاوتــة تماًمــا، 
فيمــا لــو أردتــم فهــم اتلصميــم املصنــوع طبًقــا تللــك الطبيعــة، أو أردتــم 
جمــّرد مشــاهدة الظواهــر ووصفهــا وتوّقعهــا. إّن املعرفــة انلهائّيــة مرتبطــة 

بهــذه اإلرادة«

]Heisenberg, W., Werner Heisenberg, Collected Works, Series C/Part III, p. 499[.

ويؤّيــد هــذه الفكــرة أندريــه يلنــده ]Andrei Linde[ الفلــي 
ــهر: ــارص الش املع

»حينمــا يبــدأ العلمــاء عملهــم، يكونــون متأثّريــن ال شــعوريًّا بتقايلــد 
.]Ibid. , p. 477[ »ثقافتهــم

)2( صناعة إطار للبحث العلمي

إّن امليتافزييقيــا يه الـّـي تهّيــئ األطــر واألســس للعلمــاء. وكمــا يقــول 
:)Erwin Schrödinger( رشودنغــر
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ــا يه إطــار ال  ــت العلــي، وإنّم ــا ليســت جــزًءا مــن ابلي »امليتافزييقي

.]5-Schrodinger ,E. , My View of the World, pp. 4[ »يمكــن بدونــه اتلوّســع يف ابلنــاء

ويعتقــد رشودنغــر بــأّن لّك علـِـم يتعمــدـ  ســواء علــم بذلــك أم الـ  ىلع 

ــول العاّمة: ــض األص بع

»إنَّ العلــم ليــس مســتغنيًا بنفســه. بــل هــو حباجــٍة إىل أصــل أســايس، 

.]Schrodinger ,E. , Scientia, 57, 1935, p. 181[ .»واألصل األســايس يــأيت مــن خارجــه

ــم،  ِ ــدة للعال ــول ُمرِش ــة كأص ــول امليتافزييقّي ــل األص ــع تعم ويف الواق

ــاذج. ــة نم ــرض بضع ــا نع ــي. وهن ــه ابلح ــايس يف عمل ــا دور أس وهل

أ- لقــد اكن األصــل اذلي اسرتشــد بــه اغيلليــو )Galileo Galilei( هــو 

أّن الطبيعــة يمكــن فهمهــا بواســطة الرياضّيــات.

ب- واألصــل الُمرِشــد ألينشــتاين )Albert Einstein( وديــراك هــو أّن 

اجلمــال الريــايض للنظرّيــة ُيَعــدُّ معيــاًرا للقبــول بهــا.

ج- ولرودنغر اكن األصل هو إماكنية فهم العمليات الفزييائية.

ــة أصــاًل، وذلــك  ــل وحــدة القــوى الطبيعّي د- ويف زماننــا احلــايل تمّث

 .)Edward Witten( ــن ــد في ــك عن ــتاين وكذل ــد أينش ــه عن ــا نالحظ م

 )Trieste( وقــد نّبــه فيــن يف حمــارضة هل يف صيــف عم 1989 يف ترييســي

ــدة. يف إيطايلــا إىل أّن هــدف الفزييــايئ هــو أن يبــدأ بأفــاكر موحِّ
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)3( منع وقوع الخطإ

ــؤّدي إىل  ــن أن ي ــة يمك ــة أو املنطقّي ــات الوجودي ــل املالحظ إّن جتاه
ــاد ووحــدة 

ّ
وقــوع العالـِـم يف اخلطــإ. مثــاًل هــل يمكــن أن يُســتنتج مــن احت

نظرّيتــن يف ابلعــد الريــايّض بأنّهمــا واحــد يف ابلعــد الفزييــايئ؟ وكذلــك 
قــد يؤســس الفزييائيــون نظريــة ىلع أســاس فكرٍة عمــة، وال تكــون تلك 
انلظرّيــة مــورًدا للتأييــد اتلجريــّي. فهــل يمكــن الوصــول إىل نتيجــة ويه 
أّن تلــك الفكــرة العاّمــة خاطئــة؟ اجلــواب هــو انلــي؛ ألّن نــي ظهــور 

خــاص مــن فكــرة عمــة ال يســتلزم خطــأ تلــك الفكــرة العامــة.

)4( اإلجابة عن أسئلة ما وراء العلم

يطرح العلم أحيانًا أسئلة يكون جوابها فيما وراء العلم. مثاًل:

- من أين جاءت قوانن الطبيعة؟

- ملاذا نُدرِك هذه القوانن؟

- ملاذا يوجد علَم حتكمه هذه القوانن؟

- ملاذا ترجع قوانن الطبيعة إىل جذور رياضّية؟

ــة ويه  ــف الطبيع ــاز يف وص ــو ممت ــات بنح ــح الرياضي ــاذا تنج - مل
ــاين؟ ــن اإلنس ــاج اذله ــر نت ــب الظاه حبس

ــط  ــح لك يشء يرتب ــي يوّض ــم اتلجري ــاء أّن العل ــض العلم ــرى بع ي
بالعالــم. وهــذه الرؤيــة تشــمل فــرض أّن العلــم يمكنــه الوصــول إىل الواقــع 
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لكــه، وال يوجــد أي طريــق آخــر ملعرفــة الواقــع. ولكــّن هــذا الفــرض ال 
: جيــب أن نوّضــح ملــاذا يمكــن االعتمــاد ىلع العلــم؟ 

ً
يمكــن إثباتــه. أّوال

هــذا باإلضافــة إىل أن قضيــة غــودل )Gödel’s theorem( حتــي عــن أنـّـه 
ــات  ــل الرياضّي ــن قبي ــول م ــي ىلع أص ــام مب ــح أي نظ ــل توضي ــن أج م
جيــب علينــا أن نذهــب فيمــا رواءه. إذن مــن أجــل توضيــح العلــم جيــب 

الرجــوع إىل مــا فــوق العلــم وهــو امليتافزييقيــا.

عودة الحياة للفلسفة في العقود األخيرة

لقــد جتاهــل العلمــاء - كمــا أســلفنا - املالحظــات الفلســفّية لعقــود 
ــا هلــم يتّبعونــه، ومــا تــزال هــذه  مــن الزمــان، وأصبحــت العلمويــة دينً

ــة. ــة واخلارجّي ــة ادلاخلّي الرؤيــة ســائدة يف بعــض املحافــل العلمّي

لكــن يف العقــود األخــرة بــدأت تهــب نســائم خمالفــة هلــذه الرؤيــة، 
ــة  ــة وبانلظري ــات احلايل ــاء بانلظري ــّككون يف االكتف ــاء يش ــدأ العلم وب

ــّي. ــال العل ــن املج ــا ع ــتبعاد امليتافزييقي ــة، وباس الوضعي

ــدرة  ــّككوا يف ق ــهورين ش ــاء املش ــض العلم ــة إىل أّن بع ــذا باإلضاف ه
ــواهد  ــر ش ــا نذك ــّية. وهن ــانّية األساس ــات اإلنس ــة املتطلّب ــم ىلع تلبي العل

ــن. ــاط الفزييائيّ ــفة يف أوس ــاة إىل الفلس ــودة احلي ــدّل ىلع ع ت

- يف العقــود األخــرة ُعقــدت مؤتمــرات عديــدة حــول األبعــاد 
ت إىل نــر مقاالت 

ّ
الفلســفّية للفزييــاء، وكذلــك بــادر عــدد مــن املجــال

ــاء. ــفّية للفزيي ــاد الفلس ــتمل ىلع األبع تش
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 Carl( - تعــرض بعــض الفزييائيّــن املشــهورين مثــل فايزاكــر 
 ،)Henry Margenau( ومارجينــاو   ،)Friedrich von Weizsäcker

وجــورج إيليــس )George F. R. Ellis( إىل ابلحــث حــول األبعــاد 
الفلســفية للفزييــاء، وحبــث بعــض الفالســفة مــن قبيــل ردهيــد 
)Michael Redhead(، وديفيــد ألــرت ]David Albert[، حــول بعــض 

ــوا  ــن حصل ــن املتأّخري ــض الفزييائيّ ــاء. وبع ــة يف الفزيي ــائل انلظري املس
ىلع شــهادة دكتــوراه يف الفزييــاء، كمــا نالــوا شــهادة دكتــوراه يف الفلســفة.

وهكــذا اتضــح أّن الرؤيــة الوضعيــة الــي تســتعبد الفلســفة عقيمــة، 
وأّن اتليــار املعــادي للفلســفة يف القــرون األخــرة اكن تّيــاًرا عبــًرا. 
وحبســب كالم هرمــان فايــل )Hermann Klaus Hugo Weyl( )الريايض 

ــه: ــن( فإنّ ــرن العري ــن الق ــف األّول م ــارز يف انلص ــايئ ابل والفزيي

»ىلع الرغــم مــن أّن األنظمــة الفلســفّية خمتلفــة فيمــا بينهــا، لكّننــا ال 
 إذا حونلــا علمنــا إىل هــرج ومــرج ال معــى 

ّ
نســتطيع طرحهــا جانبًــا، إال

.]Jaki , S., The Relevance of Physics, 1992, p. 386[ »هل

ــم  ــفية رغ ــات الفلس ــيء باملفروض ــم م ِ ــل لّك عل ــة إّن عم ويف احلقيق
ــا  ــي عقيًم ــه ابلح ــون عمل ــوف يك ــك، وس ــت إىل ذل ــد ال يلتف ــه ق أنّ
ــل  ــا ال حي ــتبعاد امليتافزييقي ــة. إّن اس ــائل الوجوديّ ــات إىل املس دون االتلف
ــفّية ســاذجة  ــة فلس ــتبدل الفلســفة الرحيــة برؤي ــل يس أي مشــلة، ب

ــيطرة. ــة ىلع الس خارج

وكما يقول هايزنبرغ:
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ــع  ــة اذلرات - وم ــة يف نظري ــرات اخلاطئ ــض اتلغي ــأّن بع ــد ب »أعتق
األســف توجــد مثــل ٰهــذه اتلغيــرات بالفعــل - ناشــئة عــن خطــإ بعــض 
الفزييائيّــن يف تصّورهــم إماكنيــة جتنــب االســتدالالت الفلســفية بشــل 
ــة،  ــئلة خاطئ ــوا أس ــة يلطرح ــفة ضعيف ــن فلس ــوا م ــؤالء انطلق ــام. وٰه ت
وبقليــل مــن املبالغــة يمكــن القــول إّن الفزييــاء اجلّيــدة ُضيِّعــت أحيانـًـا 

.]Physics Today, March 1976, p. 32[ »ــيّئة ــفٍة س ــب فلس بس

ــا، وأن  ــا ودوره ــة امليتافزييقي ــت إىل أهّمي ــة يه أن نلتف ــة املهّم وانلقط
نتذّكــر أّن العلــم وامليتافزييقيــا يتّمــم أحدهما اآلخــر، ال أنّهمــا يف تعارض، 
ــا أو  ــأ أحدهم ــي خط ــذا يع ــا فه ــري بينهم ــارض ظاه ــظ أي تع وإذا لوح
ــب  ــة. وحبس ــا خاطئ ــدي ميتافزييقي ــع يف أي ــو أن ال نق ــم ه ــا. وامله لكيهم
ــفة،  ــم والفلس ــن العل ــل ب ــان )John Ziman(: »الفص ــون زيم كالم ج

.]Maxwell, N. , From Knowledge to Wisdom, 1984, p. 27[ »يُفِقرهمــا مًعــا

دور األسس الميتافيزيقية في اختيار النظريات وتفسيرها

حينمــا نتعــاىط مــع انلظريــات األساســية يف الفزييــاء أو علــم األحياء، 
ــات أو  ــار انلظري ــا يف اختي ــة دوًرا مهمًّ ــات امليتافزييقي ــب املفروض تلع

تفســرها. وهنــا نتعــّرض ذلكــر بعــض األمثلــة املهمــة.

ــد  ــة عن ــات املهم ــد املفروض ــو أح ــة ه ــوى الطبيعي ــد الق )1( توحي

الفزييائيــن املعارصيــن. ومــن أجــل توحيــد اثنتــن مــن هاتــن القــوى 
الطبيعيــة )القــّوة الكهرومغناطيســية والقــوة انلوويــة الضعيفــة( حصــل 
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ــّن  ــاء يف عم 1979. لك ــل يف الفزيي ــزة نوب ــاء ىلع جائ ــاء فزيي ــة علم ثالث
 Steven( دوافــع هــؤالء العلمــاء اثلالثة - حممــد عبد الســالم، وواينــرج
Weinberg(، وجالشــو )Sheldon Lee Glashow( - يف ســعيهم تلوحيــد 

هاتــن القوتــن اكنــت خمتلفــة. فعبــد الســالم اكن يــرى أّن وحــدة القــوى 
ــرى أّن  ــا جالشــو فقــد اكن ي ــر، وأّم ــة اكشــفة عــن وحــدة املدبّ الطبيعّي
أهّميــة هــذا اتلوحيــد يكمــن يف االســتفادة العمليــة منــه، وأّمــا واينــرج 

فــاكن يعتقــد بــأّن أهّميتــه تنبــع مــن تبســيط القضايــا.

)2( اتلفــت العلمــاء يف العقــود األخــرة إىل أّن ظهــور احليــاة يف الكــون 

متوّقــف ىلع الضبــط ادلقيــق للقــوى األربــع يف الطبيعــة. مثــاًل إذا 
زادت قــّوة اجلاذبّيــة قليــاًل عّمــا يه عليــه فعــاًل، فســوف يتوّقــف تمــّدد 
الكــون، ويبــدأ يف االنكمــاش ىلع نفســه. ويف هــذه الصــورة لــن تتوفــر 
الفرصــة لنشــوء املجــرات. وكٰذلــك إذا قلـّـت اجلاذبّيــة بمقــدار قليــل عّما 
يه عليــه اآلن، فســوف يتســارع تمــدد الكــون، وحينئــذ لن تتوّفــر أيًضا 
فرصــة تلكــّون انلجــوم. ويف لكتــا احلاتلــن لــن تتوّفــر الظــروف تلكــّون 
ذّرة الكربــون الروريــة تلوفــر األرضيــة املناســبة لنشــوء احليــاة. وعليــه 
يبــدو أن قوانــن الفزييــاء منّظمــة بنحــٍو مناســٍب لظهــور احليــاة. وهــذا 
 Anthropic( الضبــط ادلقيــق للقــوى الطبيعيــة يســّى املبــدأ األنــرتويب
Principle(. وهنــا توجــد نظرّيتــان يف تفســر ٰهــذا الضبــط ادلقيــق وهما:

أ- هنــاك أكــوان ال نهائّيــة، وعليــه فــال عجــب بــأن تتوّفــر يف واحــٍد 
منهــا الظــروف املناســبة للحيــاة.

ب- حنن الكون الوحيد، وهذا الكون مصّمم بدّقة.
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وقــد اختــار الفزييائيــون املؤمنــون اتلفســر اثلــاين، وأّمــا الفزييائّيــون 
امللحــدون فقــد اختــاروا األّول. مثــاًل بيــرت أتكــز )Peter Atkins( وهــو 

ال يتعقــد بوجــود اإلهل يقــول:

»مــن املمكــن أن ال يكــون كوننــا هــذا هــو الكــون الوحيــد، بــل مــن 
ــا جديــدة تــودل اآلن وحنــن نتحــدث... وأنــت يمكنــك  املمكــن أّن أكوانً
ــة أّن  ــدث صدف ــد ح ــوان، وق ــن األك ــارات م ــارات امللي ــرتاض ملي اف
ــية  ــت أساس ــاص وبثواب ــٍب خ ــق برتكي ــوان حتّق ــك األك ــن تل ــًدا م واح
.]Stannard, Russell, Science and Wonders,1996, p. 24 – 25[ »ــاة ــوء احلي ــمح بنش تس

ــفة  ــاهر الفالس ــن مش ــو م ــج )Roger Trigg( وه ــر تري ــن روج لك
ــاًل: ــّي قائ ــر اإلل ــي اتلفس ــن يرت املعارصي

ــر مــن األكــوان، وهكــذا  ــون عــن عــدد كب »بعــض انلــاس يتحّدث
حــدث عــن طريــق الصدفــة أنّنــا نتواجــد يف علـَـم أنتََجنــا... لكــن اذلي 
ــه إذا اكن جــواب الســؤال هــو ال تنــايه األكــوان، فســوف  يبــدو هــو أنّ
نواجــه مشــالك عديــدة. ويبــدو أّن الفــرض األســهل بكثــر هــو االعتقــاد 
 مــن القــول بــأّن هنــاك الكثــر 

ً
بــإهل خلــق هــذا الكــون الواحــد، بــدال

.]Ibid., p. 30[ »مــن األكــوان، وحنــن نتواجــد يف كــوٍن وُجــد بهــذه الطريقــة

المشاكل اّلتي تواجد فرض تعّدد األكوان

: عــدم إماكنّيــة اتلأييــد اتلجريــّي؛ ألّن تلك األكــوان خارج جمال 
ً

أّوال
كوننــا وال يمكــن الوصــول إيلهــا، وال يمكــن رؤيتهــا مطلًقــا، وبمــا أنّهــا 

عالقة الفيزياء بالميتافيزيقيا.. دراسة تحليلية

العدد الحادي عشر   السنة الثالثة   شتاء 2021

195



ال يمكــن مشــاهدتها مطلًقــا فــي ليســت جّذابــة مــن انلاحيــة العلمّيــة. 
وحبســب قــول بــول دافيــس )Paul Davies(: »ال ينبــي أن يـُـّر اجلميــع 
بنظرّيــة تعــّدد األكــوان. فــإّن فــرض ال نهائّيــة األكــوان الــي لــم تُشــاهد 
ــا  ــه، م ــد في ي نتواج

ّ
ــون اذل ــر الك ــّرد تفس ــاهدتها، ملج ــن مش وال يمك

 حتّمــل ثلقــل إضــايف زيــادة ىلع املســتوى املتطــّرف. واألســهل هــو 
ّ

هــو إال
افــرتاض وجــود هلإ لــم يـُـر.

ومــن وجهــة انلظــر العلميــة فــإّن نظريــة األكــوان املتعــددة ليســت 
ــي  ــافات ال ــا يه االكتش ــا. فم ــا مطلًق ــن إبطاهل ــه ال يمك ــة؛ ألنّ ُمقِنع
 Quoted in New[ »ــه ــّر رأي ــوان يُغ ــّدد األك ــن بتع ــن يؤم ــل م ــا جع يمكنه

.]Scientist, Dec. 3, 2008

ثانيًــا: أّن إهٰل األديــان اتلوحيديــة القــادر املتعــايل يمكنــه خلــق أكــوان 
متعــّددة. ومــن هنــا فــإّن بعــض الفالســفة الغربيّــن املؤمنــن اعتقــدوا 
ــايه.  ــّي الالمتن ــدإ الفيــض اإلل ــّددٍة اســتناًدا إىل مب بوجــود أكــوان متع
:)Robin Collins( وكمــا يقــول الفيلســوف األمريكــي روبــن كويلــز

»ال يتنــاىف اإليمــان بــاإلهل مــع األســلوب املنتــج لفرضيــة تعــدد 
األكــوان، بــل رّبمــا يقيــم املؤمنــون أدلــة أكــر ىلع ترجيــح نظريــة تعــدد 
األكــوان ىلع نظريــة الكــون الواحــد؛ ألنّه وفًقــا للرؤيــة الكونيــة اإليمانية 
ق إىل مــا ال نهايــة، وهــذا يعــي أّن خلقــه 

ّ
فــإّن اإلهل ال متنــاه، وهــو خــال

يعكــس هــذه الصفــات. وعليــه فــإّن الواقــع الفزييــايئ رّبمــا يكــون أكــر 
.]Carr, B. , Universe or Multiverse, 2007, p. 460[ »ــد ــون واح ــن ك ــر م بكث
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ج- تعتقــد نظريــة اتلطــور ادلاروينّيــة بــأّن احليــاة وُجــدت عــن طريق 
ــي.  ــاء الطيب ــم االصطف ــة باس ــر آيل ــت ع ــة، وحتّقق ــات فزييائّي عملّي
ــًرا  ــرت تفس ــا فَ ــا أنّه ــا، كم ــًرا إهليًّ ــرت تفس ــد فُ ــة ق ــذه انلظري وه

ــة: ــه اإلحلادي ــا مــن رؤيت ــز انطالقً ــا. يقــول ريتشــارد دوِك إحلاديًّ

ــاة  ــة إليضــاح عجائــب احلي »إّن قــوى اتلطــور الفاقــدة للهــدف اكفي
.]Dawkins, R., The Blind Watchmaker, 1088, p. 382[ »واذلهــن لكهــا

ــه عــن  لكــن معطيــات علــم األحيــاء ال يمكنهــا نــي دور اإلهل؛ ألنّ
ــة.  ــة البســيطة ال يمكــن اســتنتاج حقائــق عّم ــج اتلجريبّي طريــق انلتائ
ــر  ــول آرث ــا يق ــا. كم ــًرا إهليًّ ــّور تفس ــون للتط ــن أن يك ــع يمك ويف الواق

:)Arthur Peacocke( بياكــوك

ــن  ــدة م ــواع جدي ــور أن ــمح بظه ــة تس ــور يه عملّي ــة اتلط »إّن عملي
يــب عــن الســؤال القائــل ملــاذا جيــب أن توجــد مثــل 

ُ
احليــاة. لكنهــا ال جت

.]25-Stannard , R. , Science and Wonders, pp. 24[»ــاس ــن األس ــة م ــذه العملّي ه

ــون  ــن أن تك ــارض ب ــاك أّي تع ــس هن ــر لي ــل خمت ــول بش ونق
الاكئنــات احليــة نتيجــة اتلطــور عــن طريــق االصطفــاء الطبيــي، لكــن 

ــادف. ــي ه ــط إل ــة تلخطي ــك نتيج ــق ذل ــك حتّق ــع ذل م

ــو  ــا ه ــاش يف عرن  للنق
ًّ

ــال ــت حم ــي وقع ــوعت ال ــد املوض د- أح
ــر  ــف الظواه ــع وص ــد م ــم اجلدي ــل العل ــد تعام ــة. لق ــة الطبيع هدفي
فقــط، وجتاهــل ابلحــث العلــي املالحظــات الغائيــة. ولــم يكــن مؤسســو 
العلــم اجلديــد وهــم مــن املؤمنــن - ينكــرون هدفيــة الطبيعــة، ولكنهــم 
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ــة. لكــن  ــروا أّن عمــل العلــم هــو اتلعــايط مــع املالحظــات الغائي ــم ي ل
مــع شــيوع الرؤيــة الوضعيــة، تــم اتلعامــل مــع الغائيــة ىلع أنّهــا طريــق 
ــام.  ــو ت ــة بنح ــة يف الطبيع ــدون اهلدفي ــر امللح ــاإلهل؛ ذلا أنك ــان ب لإليم

ــل واينــرج: ــزة نوب ــز ىلع جائ ــايئ احلائ ــاًل يقــول الفزيي مث

ــة،  ــا احلــايل نتيجــة لظــروف جمهول ــّر للوصــول إىل عملن »حصــل اتلغ
مــا ازدادت إماكنيــة فهــم العالـَـم، بــدا فاقــًدا 

ّ
ومســتقبل العالــم مظلــم... ولك

.]Weinberg, Steven, The First Three Minutes, 1977, P. 154[ »ــر ــو أك ــدف بنح لله

لكــن بــول دافيــس - وهــو أحــد الفزييائيّــن املعارصيــن ابلارزيــن - 
أشــار يف معــرض رّده ىلع واينــرج )اذلي ينكــر وجــود هــدف يف العالـَـم( 

إىل مالحظتــن هاّمتــن قائــاًل:

»إذا لــم يكــن العالـَـم مشــتماًل ىلع هــدٍف فســوف نواجــه مشــلتن: 
ــم  ــا درســنا العال ــال معــى. )ب( لكّم ــة ب )أ( ســتكون النشــاطات العلمي
 

ً
بــدا أنـّـه أشــد اســتغالقًا ىلع الفهــم. فلــو لــم يكــن للعالـَـم هــدف، فــأّوال
ــك أّي أســاس  ــا ال نمتل ــّي؛ ألنّن ــث العل ــد للبح ــد ســبب جّي ــن يوج ل
عقــالين تلصديــق أنّنــا سنكتشــف حقائــق منســجمة وهلــا معــى أكــر. 
ــة واينــرج الشــهرة، ونقــول: لكمــا  ــه حيــق نلــا أن نعكــس مقول وعلي
ــم  ــل للفه ــر قاب ــه غ ــدا أنّ ــر، ب ــو أك ــدف بنح ــًدا لله ــم فاق َ اكن العال

بنحــو أكــر«

]Davies, Paul, The Nature of the Laws of Physics and Their Mysterious, 2013,P. 18[.
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هــذا باإلضافــة إىل أّن واينــرج بعــد تعرضــه لالنتقــاد بســبب كالمــه 
َــم  ــدف للعال ــاف ه ــن اكتش ــه ال يمك ــه إىل أنّ ــه ونب ــام بتعديل ــدم، ق املتق

بواســطة مناهــج العلــم.
]https://www.pbs.org/faithandreason/transcript/wein-body.html[

تكشــف األمثلــة املتقدمــة بوضــوح دور املفروضــات امليتافزييقيــة يف 
اختيــار انلظريــات وتفســرها. ويف الواقــع فإنّنــا حينمــا نواجــه املســائل 
ــاذ القــرار مــن العلــم نفســه، 

ّ
األساســية يف العلــم، فمــن الُمشــِل ات

ــات  ــذه املفروض ــة. وه ــاء امليتافزييقي ــات العلم ــر الزتام ــأيت تأث ــا ي وهن
ــن.  ــا ادلي ــة أحده ــئ خمتلف ــون ذات مناش ــن أن تك ــة يمك امليتافزييقي
ــن  ــوذة م ــم مأخ َ ــم العال ــة فه ــرة إماكنّي ــتاين أّن فك ــرى أينش ــاًل ي مث

نطــاق ادليــن:

ــن  ــك املمتلئ ــطة أوئل ــط بواس ــّى فق ــم أن يتج ــن للعل ــا يمك »إنّم
شــوقًا للوصــول إىل احلقيقــة واملعرفــة. وهــذا الشــعور ينشــأ مــن نطــاق 
ادليــن. وإىل هــذا املجــال ]جمــال ادليــن[ يرجــع اإليمــان بــأّن القوانــن 
الســارية يف علــم الوجــود عقالنيــة، أي يمكــن إدراكهــا بواســطة 
ــن  ــان. ويمك ــذا اإليم ــًدا هل ــاًل فاق ــا أصي ــرف علًِم ــا ال أع ــل. وأن العق
بيــان احلالــة بهــذا انلحــو: العلــم دون ديــن أعــرج، وادليــن دون علــم 

.]Einstein, A. , Out of My Later Years, 1950, p. 26[ »أعــى

ــأّن  ــم الفلــّي املعــارص الشــهر أندريــه يلنــده ب وكذلــك يعتقــد العال
ــة: ــان اتلوحيدي ــة لّك يشء ترجــع جذورهــا إىل األدي ابلحــث عــن نظري
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ــة  ــدة اتلوحيدي ــق بالعقي ــو عمي ــر بنح ــث متأثّ ــك احلدي ــم الفل »عل
ــق  ــن طري ــه ع ــن فهم ــم يمك ــأّن العال ــة ب ــرة القائل ــة... والفك الغربي
الواحــد«  بــاإلهل  االعتقــاد  إىل  جذورهــا  ترجــع  يشء«  لّك   »نظريــة 

.].he Christian Science Monitor, July 9, 1998, p. B4[

النتيجة

ــات  ــه ىلع أرضي ــام ب ــا إىل أّن النشــاط العلــي يمكــن القي ــد نبهن لق
ــواء يف  ــا )س ــرتاكت بينه ــاك مش ــي أّن هن ــة، وطبي ــة خمتلف ميتافزييقي
جمــال الــرأي أو جمــال العمــل(. لكنهــا يف املــدى ابلعيــد تنتــي إىل نتائــج 
خمتلفــة: واآلن نريــد أن نقــول كمــا قــال الفيلســوف اإلجنلــزيي روجــر 
تريــج بــأّن العلــم يمكــن أن ينــال مروعيتــه بنحــو أســهل ىلع أســاس 

ــاإلهل.  أرضيــة تؤمــن ب

]Trigg , R. , Rationality and Religion: Does faith Need Religion? 1998, pp. 8083-[

 ويكون استدالنلا ما يي:

ــم اذلي  ــأّن العال ــرتض ب ــّي أن نف ــاط العل ــال النش ــب يف جم أ- جي
ــم وحتكمــه القوانــن. وهــذا ال يمكــن اســتنتاجه مــن  نتعامــل معــه منَظّ
العلــم نفســه، بــل حنــن حباجــة يف ذلــك إىل فــرٍض فلســي وهــو: أّن مــا 
ــا ويف لك  ــرة دائًم ــم معت ــات العل ــم، وأّن معطي ــا ُعِل ــم شــبيه بم ــم يُعلَ ل
مــاكن. وبــدون هــذه املفروضــات ال يمكننــا تعميــم مكتشــفاتنا العلميــة.
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ــر  ــه أم ــدو وكأنّ ــم يب َ ــف العال ــات يف وص ــتعمال الرياضّي ب- أّن اس
إعجــازي؛ فلمــاذا تكــون العالمــات املخلوقــة ذلهــن اإلنســان مناســبة 
للكشــف عــن أرسار الكــون، وتمنحنــا القــدرة ىلع الســيطرة ىلع العالـَـم 
الفزييــايئ. ومــن هنــا يبــدو أّن عقالنيــة قــد اســتعملت يف بنــاء الكــون، 
ــث  ــم، حبي َ ــة العال ــان وبقّي ــن اإلنس ــن ذه ــط ب ــا يرب ــاك تنظيًم وأّن هن
جيعــل العالـَـم ممكــن الفهــم بالنســبة ألذهاننــا، وبــدون هذيــن العاملــن 

ال يمكــن أن يكــون هنــاك علــم.

ج- اآلن يُطــرح هــذا الســؤال: ملــاذا يكــون الواقــع مشــتماًل ىلع هــذا 
ــو أّن  ــة ه ــد األجوب ــه؟ أح ــاين فهم ــن اإلنس ــن لذله ــاذا يمك ــم؟ ومل انلَّْظ
وضعّيــة القضايــا تكــون هكــذا بالــرورة، وهــذا اجلــواب ليــس مقنًعــا. 
ــن  ــا م ــذا يوصلن ــك، وه ــام بذل ــو أّن اإلهل ق ــاًع ه ــر إقن ــواب األك واجل

ــاإلهل. ــان ب ــة إىل اإليم ــة امليتافزييقي الواقعي

د- مــن خــالل االتلفــات إىل املالحظــات املتقّدمــة يمكــن القــول إّن 
العلــم ينــال مروعّيتــه ىلع أرضّيــٍة إهليــة؛ ألّن العلــم يســتلزم مفروضات 
ــور  ــخ ظه ــاإلهل، وتاري ــان ب ــاس اإليم  ىلع أس

ّ
ــتنتاجها إال ــن اس ال يمك

ــد شــاهد ىلع هــذا االّدعء. العلــم اجلدي
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)((

الخالصة 

يتنــاول ابلحــث مســألة بيــان األســس الــي يُبــى عليهــا فهــم انلــّص وفــق رؤيــة 
ــّص  ــم انل ــاكيلة فه ــث يف إش ــب ابلح ــن املناس ــدر؛ ذلا اكن م ــر الص ــّيد حمّمدباق الس
عنــد علمــاء األصــول الشــيعة وعنــد بعــض اهلرمنيوطيقيــن الغربيــن؛ الستكشــاف 
أهــّم املبــاين الــي قّدموههــا واإلشــاكالت الــي واجهوهــا؛ ثــّم نقــف بــن يدي الســيد 
الصــدر لــرى املبــاين الــي قّدمهــا تلكــون مفتاًحــا حلــّل إشــاكيلة فهــم انلــّص. وقــد 
جتّنبــت اإلطالــة واتلفصيــل وبيــان األمثلــة، ال ســّيما يف بيــان إشــاكيلة فهــم انلــّص، 
ــث  ــا حبي ــدت عليه ــي اعتم ــادر ال ــا إىل املص ــف، ُمرجًع ــلوب مكّث ــا بأس فكتبتُه
يمكــن للباحــث أن يتابــع مــا شــاء مــن تفصيــالت أمجلتُهــا ويعــَر ىلع األمثلــة الــي 
ــا يف  ــل أرشُت إيله ــام، ب ــرب يف املق ــاين الغ ــان مب ــاًل بلي ــد فص ــم أعق ــا؛ ول اخزتتُله
ا؛ ألن املــراد يف هــذا املقــال تســليط الضــوء ىلع  طّيــات ابلحــث بشــل خمتــر جــدًّ
مبــاين الســيد الصــدر. وقــد خلصــُت إىل ســّتة مبــاٍن عنــد الســّيد، أرشُت يف اهلوامش 

إىل بعــض تطبيقاتهــا املذكــورة يف لكماتــه.

اللكمات املفتاحية: حمّمدباقر الصدر، أصول الفقه، فهم انلّص، تارخيية انلّص، اهلرمنيوطيقا.

)1(  حسنني الجّمـال، لبنان، باحث يف الدراسات الدينية وأستاذ يف الحوزة العلمية يف قّم. 
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The Foundations of Understanding [Religious] Texts According 
to Shahid Sayyid Muhammad Baqir al-Sadr

Hasanein al-Jammal)1(

Abstract

This study deals with the foundations that help understand 
]religious[ texts from the viewpoint of Sayyid Muhammad Baqir al-
Sadr. At first, an explanation is given in discussing the problem of 
understanding ]religious[ texts among Shiite scholars of Usul al-Fiqh, 
and among some Western hermeneutic scholars, in order to explore 
the most important fundamentals that they have set and the problems 
they have faced. After this, we turn to Shahid al-Sadr to see the rules 
he has put as a key to solving the problem of understanding ]religious[ 
texts. I have avoided lengthening, detailing and examples, especially 
when explaining the problem of understanding ]religious[ texts. Thus, 
I have followed an intensive manner in writing, referring readers to 
the sources I relied on, so that they might find whatever details and 
examples I have briefed. I did not assign a certain chapter for explaining 
the fundamentals of the West concerning the topic, but rather I referred 
very briefly to them here and there, because the goal of this article is to 
shed light on the rules of Sayyid Muhammad Biqir al-Sadr especially, 
mentioning six rules all together. I referred, in the footnotes, to some 
of their applications as mentioned in his own sayings.

Keywords: Muhammad Baqir al-Sadr, Usul al-Fiqh, understanding 
of ]religious[ texts, historicism of ]religious[ texts, hermeneutics.

)1( Researcher on Religious Studies and Professor at the Hawza in Qom.
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المقّدمة

ــد املســلمن مصــدًرا مــن مصــادر املعرفــة،  يعــّد انلــّص ادليــي عن
وهل دائرتــه اخلاّصــة حيــث يمكــن االســتفادة منــه يف إنتــاج املعرفــة. ولّمــا 
اكن مــن الواضــح عــدم صّحــة فهــم هــذا انلــّص بشــل فوضــوي؛ اكن ال 
بــّد مــن آيلــة هلــذا الفهــم. وال خيــى أّن أّي آيلــة لفهــم انلــّص ادليــي، 
ســوف تســتند يف مرحلــة ســابقة ىلع مبــاٍن أساســية ال بــّد مــن تنقيحهــا.

وابلحــث يف هــذه املبــاين هل ارتبــاط وثيــق بعلــم األصــول؛ إذ املــّدىع 
ــد  ــن القواع ــث ع ــي وباح ــص ادلي ــم انل ــق لفه ــول منط ــم األص أّن عل
الالزمــة يف فهــم هــذا انلــّص. ولّمــا اكن الســّيد حمّمدباقــر الصــدر أحــد 
أبــرز أعــالم هــذا العلــم يف احلقبــة األخــرة لعلــم األصــول؛ ارتأينــا أن 
نــوض غمــار هــذا ابلحــث بــن يــدي هــذا املفّكــر العظيــم؛ لــرى مــا 

اشــتمل عليــه مــن أفــاكر ومبــان يف عمليــة فهــم انلــص.

ــه فهــم  ــا مــن املبــى يف هــذا ابلحــث هــو: لّك مــا يقــوم علي ومرادن
انلــّص؛ وبعبــارة أخــرى: يه اللبنــات األوىل الــي يعتمــد عليهــا لّك مــن 

ــا بهــدف فهمــه وتفســره.  يواجــه نصًّ

ــة  ــا املرتبط ــا القضاي ــرة حبثن ــن دائ ــرج م ــاس، خي ــذا األس وىلع ه
بآيلــات فهــم انلــّص، اكلعالقــة بــن اللفــظ واملعى، وأنــواع االســتعمال، 
ودالالت الــكالم اتلصّوريــة واتلصديقيــة، وأحبــاث العــاّم واخلــاّص 

ــالك. ــا ش ــّن، وم ــل واملب ــد واملجم ــق واملقّي واملطل

ــيعة  ــد الش ــي عن ــّص ادلي ــوص انل ــو خص ــّص ه ــن انل ــا م ومرادن
. اإلماميــة، املتمّثــل بالقــرآن الكريــم وروايــات املعصومــن

وقــد حبثــت يف لكمات األصويلــن الشــيعة واهلرمنيوطيقيــن الغربين؛ 
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ــف  ــّى أستكش ــم؛ ح ــّص عنده ــم انل ــاكيلة فه ــّور إش ــر تط ــع س ألتاب
أهــّم األســئلة واإلشــاكيلات الــي واجهوهــا، ثــّم تابعــت كتابــات الســيد 
الصــدر خبلفّيــة ابلاحــث عــن آثــار هــذه األســئلة وأجوبتهــا ومــا حيــوم 

حوهلــا؛ ذلا رتّبــُت هــذه املقالــة ىلع أربعــة مباحــث:

1ـ إشاكيلة فهم انلّص عند علماء األصول الشيعة

2ـ إشاكيلة فهم انلّص عند اهلرمنيوطيقّين الغربين

3ـ مباين السيد الصدر كمفتاح حلّل إشاكيلة فهم انلّص

4ـ وقفة حتليلية مع مباين السيد الصدر

أّواًل: إشكالية فهم النّص عند علماء األصول الشيعة

ــذ  ــد الشــيعة))( من مــن خــالل مالحظــة أهــم الكتــب األصويلــة عن
الشــيخ املفيــد )ت 413 ه( إىل اآلخونــد اخلراســاين )ت 1329 ه(، يمكــن 

الوقــوف ىلع انلتائــج اتلايلــة:

)1( لالطاّلع عى بعض الشواهد انظر: املفيد، مخترص التذكرة بأصول الفقه ، ص 29، 42؛ السيد املرتىض، 
الذريعــة إىل أصول الرشيعــة، ج 1، ص 15، -25 26؛ الطويس، العّدة يف أصول الفقه، ج 1، ص 409 
و410؛ املحقق الحيل، معارج األصول، ص 76 و82؛ العالمة الحيل، تهذيب الوصول إىل علم األصول، 
ص 87 و88؛ العالمة الحيل، نهاية الوصول إىل علم األصول، ج 1، ص 166 و172 و193؛ الشهيد األول، 
القواعد والفوائد يف الفقه واألصول والعربية؛ الشهيد الثاين، متهيد القواعد؛ حسن بن زين الدين، معامل 
الدين ومالذ املجتهدين، ص 102 و192؛ الشــيخ البهايئ، زبدة األصول، ص 53؛ االســرتآبادي، الفوائد 
املدنية، ص 104 و180 و269 و271 و314 و320؛ التوين، الوافية يف أصول الفقه، ص 81 و119 و134 
و136 و253 و255 و290؛ البهبهاين، الرسائل األصولية، ص 28 و32 و34 و35؛ املريزا القمي، القوانني 
املحكمة يف األصول، ص 240 و421؛ الرناقي، وائد األيام يف بيان قواعد األحكام ومهامت مسائل الحالل 
والحــرام، ص 357 و590 و593؛ الرناقي، مفتاح األحــكام، ص 93؛ األنصاري، فرائد األصول، ص 135 

و136؛  الخراساين، كفاية األصول، ص 281 - 286.
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1ـ اتّفــق أصويلــو الشــيعة ىلع إمــاكن فهــم انلصــوص الرعيــة؛ بينمــا 
فصــل اإلســرتآبادي - وهــو مــن األخباريــن))( - بــن إمــاكن فهــم بعــض 
الســّنة وبــن عــدم إمــاكن فهــم القــرآن الكريــم دون الرجــوع إىل الســّنة 

الــي يمكــن فهمهــا. ]اإلســرتآبادي، الفوائــد املدنيــة والشــواهد املّكيــة، ص 104 و269 - 271[ 

ــوص  ــر انلص ــة أك ــة دالل ــرتآبادي إىل قطعي ــيخ اإلس ــب الش 2ـ ذه
ادلينيــة ]اإلســرتآبادي، الفوائــد املدنيــة والشــواهد املّكيــة، ص 104[))(، بينمــا مــال أغلــب 

ــًة. ــا ظّني ــم إىل كونه ــا كتبه ــن تتّبعن ــن اذلي األصويل

3ـ وقفــوا عنــد حبــث ظواهــر القــرآن الكريــم، فذهــب بعضهــم إىل 
اختصــاص فهــم بعــض آياتــه باملخاَطبــن يف ذلــك الزمــان، بينمــا جتــاوز 
ابلعــض اآلخــر هــذه الُمعضلــة. ]الحــيل، نهايــة الوصــول إىل علــم األصــول، ج 1، ص 193؛ 

التــوين، الوافيــة يف أصــول الفقــه، ص 119[

ــّر  ــألة تغ ــرة إىل مس ــر للهج ــادي ع ــرن احل ــر الق ــوا يف أواخ 4ـ اتلفت
 هلــا. ]التــوين، الوافيــة يف أصــول الفقــه، ص 253[

ًّ
العــرف، وعــّدوا مباحــث األلفــاظ حــال

5ـ بــّن بعــض األصويلــن ]التــوين، الوافيــة يف أصــول الفقــه، ص 255[ ســبب 
ــذه النســبة  ــف اتلــوين يف ه ــد خال ــاء - وق ــد القدم ــة عن ــة ادلالل قطعي
بعــض األصويلــن ]البهبهــاين، الرســائل األصوليــة، ص 32[ - فعزاهــا إىل قربهــم مــن 

ــع. ــذا القط ــة هل ــن املوِجب ــرة القرائ ــّص وك ــدور انل ــر ص ع

)1( الشيخ محمد أمني االسرتآبادي )ت 1033 هـ(، ليس من األصوليني، لكن تعرضُت لكتابه الفوائد 
املدنية ألهميته يف الدراسات األصولية.

)2( وقد رّصح ص 314 بســبب قطعية هذه الداللة، فقــال: " أكرث أحاديثنا املدّونة يف كتبنا صارت 
داللتها قطعيّة مبعونة القرائن الحالية أو املقالية وأنواع القرائن كثرية".
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6ـ توجــد مســألة ملفتــة، ويه أّن األصويلــن بشــل عم لّمــا واجهــوا 
ــل  ــٍص، ب ــٍص وَبي ــوا يف حي ــم يقع ــوص، ل ــة انلص ــة دالل ــلة ظّني مش
ــا بتوّجــه تكايلــف  ــم يعلمــون قطًع حلّوهــا مبــارشًة. والــّر يف ذلــك أنّه
رشعيــة حنوهــم، وال جيــوز هلــم تــرك العمــل بهــا، فــإن لــم يتيــّر هلــم 
ــّن  ــن الظ ــل ب ــع تفصي ــّن، م ــاع الظ ــم باتّب ــع، فعليه ــن والقط ايلق
ــون  ــر األصويل ــرى: َنَظ ــارة أخ ــاره أو ال، وبعب ــل ىلع اعتب اذلي دّل ادليل
ــّل  ــاب، فج ــواب والعق ــألة اثل ــة، أي مس ــة واملعّذري ــألة املنّجزي إىل مس
هّمهــم - حســب مــا يبــدو نلــا - هــو مالحظــة انلصــوص ألجــل معرفــة 
ــة  ــه حنوهــم ]اآلخونــد الخراســاين، كفاي ــي املتوّج ــر اإلل ــف الــريع واألم اتللي
ــم يلتفتــوا إىل هــذه اإلشــاكيلة  األصــول، ص 281 - 286[، وىلع هــذا األســاس، ل

ــن  ــة ع ــوص احلاكي ــا، اكنلص ــة فيه ــى للحّجي ــي ال مع ــوص ال يف انلص
حقائــق تكوينيــة مثــاًل، والــي ال تشــتمل ىلع تكايلــف إهليــة؛ أي الــي 
ــق  ــن احلقائ ــة ع ــوص احلاكي ــل. فانلص ــب أن يُعَم ــا جي ــتمل ىلع م ال تش
ــة  ــُر داخل ــة، غ ــا االعتقادي ــة والقضاي ــص اتلارخيي ــة والقص اتلكويني
 إن اكن هلــا جهــة يرتتّــب عليهــا عمــل. وباتلــايل، 

ّ
حتــت هــذا احلــّل، إال

ــل هــذه انلصــوص.  ــّد مــن معاجلــة هــذه املشــلة يف مث ال ب

إذن، يّتضــح أّن األصويلــن الشــيعة يف هــذه احلقبــة اتلارخييــة بــن مــن 
ــا، وبــن مــن يعتقــد بــأّن  يعتقــد بإمــاكن فهــم انلــّص ادليــي فهًمــا قطعيًّ
أغلــب انلصــوص ادلينيــة ظّنيــة ادلاللــة، فال يمكــن القطــع بمــراد املتلّم.

ــزي  ــم اكن اتلنج ــم؛ ألّن هّمه ــة عنده ــّل أزم ــم يش ــا ل ــذا أيًض وه
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ــرتة  ــذه الف ــايل، إىل ه ــة. وباتل ــة ادلالل ــّره ظّني ــر، اذلي ال ت واتلعذي
الزمنيــة - أي قبيــل الســّيد حمّمدباقــر الصــدر - لــم يَلتَفتــوا إىل 
ــي تعــّرض هلــا الغــرب يف مباحــث فهــم انلــّص  ــر مــن األســئلة ال كث
ــّم  ــي إىل أه ــا ي ــر فيم ــوف نش ــا. وس ــم يف اهلرمنيوطيقي ــة عنده املبحوث
هــذه األســئلة، ثــّم ندخــل إىل ابلحــث األســاس يف هــذه املقالــة، وهــو 
بيــان املبــاين الــي تُســتنبَط مــن لكمــات الســيد الصــدر تلكــون مفتاًحــا 

ــّص. ــم انل ــاكيلة فه ــّل إش حل

ثانًيا: إشكالية فهم النّص عند الهرمنيوطيقيين الغربيين

ــم  ــا يف العال ــدارس اهلرمنيوطيق ــّم م ــالع ىلع أه ــالل االّط ــن خ  م
الغــريب))( يمكــن الوقــوف ىلع تســاؤالت مهّمــة مرتبطــة بإشــاكيلة انلــّص 
ادليــي، وإن اكن بعضهــا أعــّم من انلــّص ادليي، ورتـّـب عليهــا الغربّيون 
ــل  ــان تلــك التســاؤالت بشــل مفصَّ ــاين يف فهــم انلــّص. وبي بعــض املب
حيتــاج إىل حبــث مســتقّل، لكــن سأشــر بنحــو مكّثــف إىل هــذه املبــاين 
ــًدا  ــا تمهي ــا ذكره ــي يهّمن ــي ال ــاؤالت، ف ــك التس ــريض تلل ــن ع ضم
للمبحــث اآليت؛ حــّى نــرى هــل تعــّرض الســّيد حمّمدباقــر الصــدر هلــا 
وقــّدم إجاباتــه، أم ال. ومــن جهــة أخــرى، إن عــرض هــذه التســاؤالت 
نفَســه أمــر مهــّم؛ إذ حيــّرك عجلــة ابلحــث األصــويل الشــيي، فيتصــّدى 

)1( وهــي: الهرمنيوطيقــا الكالســيكية )وأهّم أعالمهــا: دان هــاور، ويوهانس رامبــاخ، ومارتن 
كالدينيــوس(، والهرمنيوطيقــا الرومانســية )وأهم أعالمهــا: فريدريك شــاليرماخر، وفيلهلهم 

ديلتاي(، والهرمنيوطيقا الفلسفية )وأهم أعالمها: مارتن هايدغر، وجورج هانس غادامر(.
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ابلاحثــون لإلجابــة عنهــا، أو بليــان عــدم أهّميــة اتلعــّرض هلــا. وكيفمــا 
ــذه التســاؤالت يه: اكن، فه

1ـ هــل يمكــن الوصــول إىل فهــم للنــّص مطابــق ملــراد املؤلّــف؟ أم أّن 
ــف؟ وهــذا مــا  ــة مــا يمكــن فعلــه هــو االقــرتاب مــن مقصــود املؤلّ اغي
اختلــف ابلاحثــون الغربيــون يف اجلــواب عنــه، بــن مؤّيــد ]احمــدی، ســاختار 

و تأويــل مــن، ج 2، ص 523[))( ومعــارض.

ــارة أخــرى: هــل  2ـ هــل األصــل يف لّك فهــم هــو ســوء الفهــم؟ وبعب

ــا يف معــرض ســوء الفهــم؟ املفــرِّ دائًم

 ]Kurt Mueller- Vollmer, The Hermeneutics Reader, p. 82[

ــل إىل  ــّى نص ــيته ح ــف ونفس ــة املؤلّ ــوذ إىل ذهني ــب انلف ــل جي 3ـ ه
ــن؟ ــر صحيَح ــم وتفس فه

]Schleiermacher , Hermeneutics and Criticism and Other Writings, p. 10[

4ـ هــل انلــّص أمــر تاريــي باملعــى املصطلــح للتارخييــة أو اتلارخيانية 
)Historicism(؟ ]إلهــي راد، الهريمينوطيقــا، ص 122، 136 و139[

ــع  ــذا املان ــن ه ــور ع ــن العب ــل يمك ــا، فه ــص تارخييًّ ــو اكن انل 5ـ ل
ــن  ــرب، ب ــاء الغ ــن علم ــدل ب ــّل ج ــا حم ــذا أيًض ــه؟ ه ــص من واتلخلّ

ــارض. ــد ومع مؤّي

)1( وقد ذهب إىل إمكان فهم مراد املؤلف الفيلسوف والالهويت مارتن كالدينيوس )1710 – 1759 م(، 
وهو من أتباع الهرمنيوطيقا الكالسيكية.
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ــغ الفهــم أو اتلفســر مــن لّك األحــاكم املســبقة  ــا تفري 6ـ هــل يمكنن

ــة  ــر بعملي ــر م ــك أم ــاكن ذل ــدم إم ــل ع ــة))(؟ وه ــات املعرفي والقبلي

ــف؟ ــراد املؤلّ ــول إىل م ــا الوص ــث ال يمكنن ــر حبي ــم واتلفس الفه

7ـ تتفــّرع عــن األحــاكم املســبَقة والقبليــات املعرفيــة عمليــة انصهــار 

اآلفــاق )Fusion of horizons(، حيــث يكــون الفهــم عبــارة عــن دمــج 

أفــق املفــر واملؤلــف. لكــن، هــل الفهــم عبــارة عــن حــوار بــن انلــّص 

والقــارئ ]احمــدی، ســاختار و تأويــل مــن، ص 571[ ؟ وهــل هــذا يعــي أنـّـه ال يكــون 

الفهــم اكشــًفا عــن مــراد املؤلـّـف؟

ــي  ــو ادلور اهلرمنيوطي ــارئ، ىلع حن ــّص والق ــن انل ــوار ب ــل احل 8ـ ه

ــة؟ ــا ال نهاي ــتمّر إىل م ــر))( يس ــه اغدام اذلي بيّن

)1( يرى مارتن هايدغر  عدم إمكان ذلك، ويؤكّد برصاحة أنّه ال وجود للتفسري الخالص والعاري عن 

كّل الشوائب القبلية؛ بل كّل متاسٍّ مع العامل ال بّد أن يكون مبنيًّا عى قبليات. ويذكر هايدغر 

 Fore( ثالثة عنارص أساســية دخيلة يف تشّكل القبليات عند املفرّس، وهي: املعلومات املسبقة

having(، وجهة النظر املســبقة )Fore sight(، والتصّور املسبق )Fore conception(. انظر: 

هايدغر، مارتن، هستى و زمان، ص 371.

)2( هو عبارة عن الحوار املتبادل بني النّص وبني الفهم املســبق للقارئ، فالقارئ يذهب نحو النّص 
انطالقًا من أحكامه املسبقة وفهمه املسبق، فيصغي للكالم أو يقرأ النّص، ثّم يرجع مرًّة أخرى 
إىل هــذه القبليات واألحكام املســبقة، وقد يُعّدل عليها. ثّم ينظر مــرًّة أخرى إىل النّص بنظرٍة 
جديــدٍة. فهذا الذهاب واإلياب من النص وإليه يســتمّر حتّى ينتهي إىل توافٍق وانســجاٍم بني 
النّص وبني القارئ. ومن خالل االلتفات إىل املستقبل يستمّر هذا األمر إىل ما ال نهاية. وبعبارة 
أخــرى: يف قراءة النّص يندمــج أفق القارئ دامئًا مع أفق النّص، ويتشــّكل الفهم يف الدور بني 

هذين األفقني. ]إلهي راد، الهريمينوطيقا ، ص 146[
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ثالًثا: مباني السيد الصدر مفتاح لحل إشكالية فهم النص

أرشنــا فيمــا ســبق إىل إشــاكيلة فهــم انلــّص عنــد األصويلــن الشــيعة 
ــّص -  ــم انل ــة بفه ــة - املرتبط ــئلة اهلرمنيوطيقي ــّم األس ــا أه ــا ذكرن كم
عنــد الغربيــن، وســنحاول يف هــذا املبحــث أن نــرى هــل اتلفــت الســّيد 
ــا أو  ــم يلتفــت إيلهــا أساًس  أو بعًضــا؟ أم ل

ًّ
حمّمدباقــر الصــدر إيلهــا، كال

ــا إىل ذلــك - اتلفــت إىل  أغفلهــا كغــره مــن األصويلــن؟ أم أنّــه - مضافً
أســئلة جديــدة؟ ومــا املعاجلــات الــي قّدمهــا؟ ويف ســبيل معرفــة ذلــك، 
اكنــت يل جولــة مطالعــة يف كتابــات الســيد الصــدر، فعــرُت ىلع املبــاين 
ــم  ــاكيلات فه ــّل إش ــح حل ــون مفاتي ــا تلك ــن تقديمه ــي يمك ــة، ال اتلايل

ــي؛ ويه: انلــص ادلي

1ـ إماكن فهم انلّص

2ـ الظهور اذلايت والظهور املوضويع

3ـ مالحظة املعصومن  ىلع أنّهم واحد

4ـ القبليات الرورية لفهم انلص

5ـ القبليات املّرة يف فهم انلص

6ـ احلوار بن املفّر وانلص

املبنى األّول: إمكان فهم النص

ــرآن الكريــم  انلــّص ادليــي اإلســاليم مكــّون مــن أمريــن: الق
وروايــات املعصومــن . أّمــا بالنســبة للروايــات، فقــد اتّفــق العلمــاء 
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- ومنهــم الســيد الصــدر - ىلع وجــود املقتــي لفهمهــا))(. وأّمــا بالنســبة 
ــالم  ــاء اإلس ــض علم ــب بع ــد ذه ــم، فق ــرآن الكري ــم الق ــاكن فه إلم
ــباب  ــن األس ــدٍد م ــة؛ لع ــات القرآني ــتناد إىل اآلي ــاكن االس ــدم إم إىل ع
ــا،  ــة، أو عــدم حّجّيته ــات القرآني ــوٍر لآلي ــاد ظه ذكروهــا، كعــدم انعق

ــك. ــاكن ذل ــر إىل إم ــض آخ ــب بع ــا ذه بينم

يــن قبلــوا إمــاكن االســتناد إىل 
ّ

والســيد الصــدر هــو مــن العلمــاء اذل
اآليــات القرآنيــة وفهمهــا، بــل واســتخراج انلظريــات منهــا. فمضافًــا إىل 
ــتدّل ىلع  ــد اس ــراه ق ــه ن ــه وأحباث ــة يف كتابات ــات القرآني ــهاده باآلي استش

ــة ]الصــدر، املدرســة القرآنيــة، ص -258 261[ نذكــر منهــا: ذلــك بعــدد مــن األدلّ

ــرآن  ــر يف الق ــة، ص 216[، فاتلدبّ ــة القرآني ــدر، املدرس ــر ]الص ــات اتلدبّ 1ـ رواي
ــا هــو واضــح. ــرع فهمــه، كم ف

ــداف  ــل يف أه ــدر أّن اتلأّم ــيد الص ــد الس ــرآن: يعتق ــدف الق 2ـ ه
ــاب  ــذا الكت ــون ه ــي إىل رضورة أن يك ــاتله، يُف ــم ورس ــرآن الكري الق

ــة، ص 297[ ــة القرآني ــدر، املدرس ــم. ]الص ــَن الفه ــماوي ممك الس

3ـ إعجــاب ابللغــاء العــرب بالقــرآن الكريــم ]الصــدر، املدرســة القرآنيــة، ص 315[: 
فهــذا فــرع فهمهــم للقــرآن الكريــم، ولــو يف اجلملــة.

4ـ روايــات العــرض ىلع القــرآن الكريــم ]الهاشــمي، بحــوث يف يف علــم األصــول، 
ج 7، ص 333[، فعــرض الروايــة ىلع القــرآن الكريــم لألخــذ بمــا يوافقــه ورّد 

مــا خيالفــه فــرُع إمــاكن فهــم القــرآن الكريــم.

)1( وإن كان قد يتوقّف البعض يف فهم بعض الروايات فريّد علمها إىل أهلها.
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نعــم، قــد يــّدىع وجــود مانعــن يف املقــام يمنعاننــا مــن فهــم الروايــات 
- بــل وبعــض اآليــات القرآنيــة - وهمــا: اختصــاص الفهــم بمــن قُصــد 

إفهامــه، واختصــاص الفهــم باملعــارص لزمــن صــدور انلــّص.

أّمــا املانــع األّول، فقــد جتــاوزه الســيد الصــدر مــن خــالل اســتعراض 
مناشــئ الشــّك بالنســبة لغــر املقصــود باإلفهــام يف مــراد املتلّــم. فبعــد 
أن اســتعرض الســيد مخســة مناشــئ للشــك، ذهــب إىل أّن حّجيــة 
ــة ىلع  ــه متوّقف ــد إفهام ــم يقص ــن ل ــامع مّم ــر الس ــبة لغ ــور بالنس الظه
ــد العقــالء نلــي تلــك االحتمــاالت  ــات كشــٍف مــّررة عن ــراز حيثي إب
ــدم  ــة ع ــوع إىل أصال ــول بالرج ــّرد الق ــي جم ــأنه، وال يك ــة بش اخلمس
القرينــة مــن دون إبــراز تلــك احليثيــات؛ وهــذه احليثيــات موجــودة فعــاًل 
يف لّك واحــد مــن تلــك االحتمــاالت اخلمســة، وقــد بــّن ذلــك مفّصــاًل 

ــول، ج 1، ص -178 186[ ــث األص ــري، مباح ــة. ]الحائ ــه األصويل يف حبوث

ــا اكن  ــول، ج 2، ص -188 191[ ، فلّم ــث األص ــري، مباح ــاين ]الحائ ــع اثل ــا املان وأّم
ــاب، ال  ــدور اخلط ــر ص ــّص يف ع ــى انل ــاف مع ــو استكش ــدف ه اهل
ــل  ــدم انلق ــة ع ــل بأصال ــون اتلوّس ــاول األصويل ــول، ح ــر الوص يف ع
ــدم  ــة ع ــرح "أصال ــدر ط ــيد الص ــّن الس ــع. لك ــذا املان ــن ه ــة ع لإلجاب
 منهــا؛ فــي أنســب؛ ألّن 

ً
اتلغــّر يف اللغــة" و"أصالــة ثبــات اللغــة" بــدال

املتغــّر يف اللغــة ليــس خصــوص الظواهــر الفرديــة الــي تنقــل مــن معًى 
إىل معــًى آخــر وحســب، بــل قــد تتغــّر ظواهــر اجلمــل الرتكيبية مــن باب 
تغــّر الســياق ال مــن بــاب انلقــل املخصــوص ببــاب الوضــع والظهــورات 
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ــا  ــاًء عمًّ ــالء بن ــاء العق ــو بن ــة ه ــذه األصال ــل ىلع ه ــة. وادليل اتلصّورّي
ــا ىلع أصالــة اثلبــات يف اللغــة، وأّن اتلغيــر حالــة اســتثنائية ال  ارتكازيًّ
يُعتــى باحتماهلــا. وهــذا االرتــكاز حصــل هلــم نتيجــًة خاطئــًة للتجربــة؛ 
إذ إّن لّك فــرد منهــم رأى حبســب جتربتــه يف الفــرتة القصــرة مــن الزمــن 
عــدم تغــّر اللغــة عدًة وكــون تغّرهــا حالــًة اســتثنائيًة، مّمــا أوىح إيلــه 
ــة اللغــة حبســب عمــود الزمــان  ــاده أّن هــذا مقتــى طبيع ــكاًزا مف ارت
ــن  ــرد م ــها لّك ف ــة عش ــي تلجرب ــريف ال منط ــم ع ــذا تعمي ــل. وه الطوي

أفــراد العــرف. 

ــل العقــالء يشــّل خطــًرا ىلع أغــراض  ــاء مــن قِبَ وبمــا أّن هــذا ابلن
ــذه  ــة ه ــه. وفعلي ــاًل ىلع إمضائ ــه ديل ــه عن ــدم ردع ــون ع ــارع يك الش
ــن  ــن زم ــرة ع ــت متأّخ ــارع إن اكن ــراض الش ــا ىلع أغ ــرة وخطره الس
الشــارع، فهــذا ال يمنــع عــن لــزوم الــردع عنهــا ىلع تقديــر عــدم رضــاه 
ــل، أو ىلع  ــذا القبي ــن ه ــًرا م ــيكون أم ــه س ــات إىل أنّ ــإّن االتلف ــا، ف به

ــي. ــر طبي ــاهل، أم ــّل احتم األق

ــر  ــق اخلط ــرة، وحتّق ــذه الس ــت ه ــد حتّقق ــه ق ــا إىل أنّ ــذا مضافً ه
بالفعــل يف زمــن املعصــوم ؛ إذ إّن املتّرعــة اكنــوا يعملــون بظواهــر 
ــل  ــع أّن الفاص ــل ، م ــن األوائ ــن املعصوم ــورة ع ــوص املأث انلص
الزمــي بــن رســول اهلل  واهلــادي والعســكري  فاصــل طويــل، 
وتلــك الفــرتة الزمنّيــة فــرتة متطــّورة مــن انلــوايح االجتماعيــة والفكرية 
ــل األئّمــة ؛ وعــدم  واملاّديــة، ولــم يكــن ثّمــة رادع أو مانــع مــن قِبَ

ــردع ديلــل اإلمضــاء. ال
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ــن  ــت يف زم ــدار اثلاب ــات يف املق ــة اثلب ــاًء ألصال ــذا إمض ــس ه ولي
ــة  ــّور يف اللغ ــال: إّن اتلط ــّى يق ــط ح ــّور فق ــال اتلط ــن احتم ــوم م املعص
قــد اشــتّد يف زماننــا بطــول املــّدة، بــل هــذه الســرة ســنخ ســرة يكــون 
ــة  ــاء انلكت ــراد بإمض ــا. وال يُ ــٍة فيه ــود نكت ــاًء لوج ــا إمض ــكوت عنه الس
ــرة  ــّدة القص ــة اكمل ــّدة الطويل ــم أّن امل ــالء يف تّيله ــإ العق ــاء خط إمض
ــاء  ــارع إمض ــن الش ــل م ــه ال يعق ــال: إنّ ــة، يك يق ــي للّغ ــات النس يف اثلب
ــا املــراد بإمضائهــا ابلنــاء ىلع أصالــة عــدم اتلغــّر الــي يه  اخلطــإ، وإنّم
انلكتــة لعملهــم، وإمضاؤهــا ال يلــزم إمضــاء مبانيهــا، فمبانيهــا وإن اكنت 
خاطئــًة لكــّن الشــارع رأى حبكمتــه ابلالغــة أّن إرجــاع انلــاس إىل أصالــة 

ــم إىل مرجــع آخــر، فأمــى األصــل. ــح مــن إرجاعه ــّر أصل عــدم اتلغ

املبنى الثاين: الظهور الذايت والظهور املوضوعي

مــزّي الســيد الصــدر بــن نوعــن مــن أنــواع الظهــور، وهمــا الظهــور 
ــويع ]الصــدر، دروٌس يف علــم األصــول، ص 205 و206[: ــور املوض اذلايت والظه

فالظهــور اذلايت: هــو الظهــور احلاصــل يف ذهــن إنســان معــّن، 
ــرد إىل آخــر  ــر بالظــروف الشــخصية لذلهــن الــي تتلــف مــن ف واملتأثّ
ــة بإنســان مــا، والــي ال  حبســب أنســه اذلهــي. فهــذه الظــروف اخلاّص
ــة  ــان عالق ــض األحي ــب يف بع ــد توِج ــه، ق ــاء نوع ــع أبن ــا م ــرتك فيه يش
ــام  ــرف الع ــاء الع ــه أبن ــى اذلي يفهم ــر املع ــّدد غ ــًى حم ــًة بمع خاّص
مــن اللفــظ؛ فيحصــل عنــده ظهــور ملعــًى مــن لفــٍظ مــا، ىلع خــالف 

ــرف. ــاء الع ــد أبن ــل عن ــور احلاص الظه
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ــة  ــات اللغ ــب عالق ــور بموج ــو الظه ــويع: فه ــور املوض ــا الظه أّم
ــويع  ــور املوض ــور بالظه ــذا الظه ــّى ه ــاّم. ويُس ــر الع ــايلب اتلعب وأس
بســبب وجــود واقــع موضــويع حمــّدد يكــون مــّرًرا هلــذا الظهــور؛ وهــذا 
ــويع؛  ــور انل ــّى بالظه ــور يس ــذا الظه ــا أّن ه ــع. كم ــو الوض ــع ه الواق
ألّن أبنــاء انلــوع، أي أبنــاء العــرف واملحــاورة، يفهمونــه؛ فهــو ظهــور 
مشــرتك بينهــم، بــل مشــرتك أيًضــا بينهــم وبــن لّك مــن جيــري ىلع وفــق 

ــر. ــة يف اتلعب ــايلب العاّم األس

ويعتقــد الســيد الصــدر أّن موضــوع احلّجيــة يف حبــث حّجيــة الظهــور 
هــو الظهــور املوضــويع، دون الظهــور اذلايت.

إشكال والجواب عنه

وهنــا يــأيت إشــاكل إىل اذلهــن، اتلفــت إيلــه الســيد الصــدر، مفــاده: 
ــه  ــبق إيل ــرد وينس ــن الف ــادر إىل ذه ــا يتب ــو م ــور اذلايت ه إن اكن الظه

ــويع؟ ــور املوض ــل إىل الظه ــا أن نص ــف نل ــبق، فكي ــا س ــر بم ويتأثّ

وجييــب الســيد الصــدر بأنـّـه لــو الحظنــا العقــالء، لوجدناهــم جيعلون 
ــور  ــن الظه ــًفا ع ــارًة واكش ــخص أم ــن لّك ش ــبق إىل ذه ــادر وينس ــا يتب م
ــبَّب  ــباق مس ــذا االنس ــرف؛ ألّن ه ــاء الع ــد أبن ــرتك عن ــويع املش املوض

عــن أحــد أمريــن:

ـ إّما أن يكون بسبب الوضع.

ــا أن يكــون بســبب عوامــل خاّصــة بــه أّدت إىل حصــول أنــس  ـ وإّم
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ذهــي عنــده بــن اللفــظ وبــن معــًى خــاص تابــع هلــذه العوامــل.

وىلع هــذا األســاس، لــو فحــص اإلنســان، ولــم جيــد عوامــل خاّصــٍة 
ــبب  ــّن الس ــاين، فيتع ــبب اثل ــى الس ــباق، انت ــك االنس ــا ذل ــّر به يف
األّول. وباتلــايل، يكــون الظهــور اذلايت، بعــد الفحــص، أمــارًة ىلع 

الظهــور املوضــويع. ]الصــدر، دروس يف علــم األصــول، ص 206[

إشكال آخر والجواب عنه 

ــاده:  ــر مف ــاكل آخ ــة إش ــلة، إذ ثّم ــام املش ــّل تم ــذا ال حي ــّن ه لك
ســلّمنا أّن الظهــور اذلايت اكشــف عقــاليئ عــن الظهــور املوضــويع، لكــّن 
الظهــور اذلايت للمفــرِّ يف زمنــه اكشــف عــن الظهــور املوضــويع يف نفــس 
الزمــن، ال عــن الظهــور املوضــويع يف زمــن صــدور انلــّص، طبًعــا مــع 

فــرض اختــالف الزمنــن كمــا هــو احلــال يف عرنــا.

وقــد أجــاب الســيد الصــدر عــن هــذا اإلشــاكل ]الهاشــمي، بحــوث يف علــم 

األصــول، ج 4، ص -206 207[ مــن خــالل االســتفادة مــن أصــل عقــاليئ يســّى بـــ 

»أصالــة عــدم انلقــل«))(، والســيد الصــدر يســّميه بـــ "أصالــة اثلبــات يف 

)1( وقد يُســّمى عند األصوليني بـ »االســتصحاب القهقرايئ«، حيث يكون زمن اليقني متأّخرًا عن 
زمن الشــّك، وقد ســاّمه املحّقق العراقي بـ »أصالة تشــابه األزمان«. انظــر: العراقي، نهاية 

األفكار، ج 1، ص 67.

وليس عدول الســيد الصدر عن التســمية مجرَّد بحث لفظي، بل ألّن األصالة التي ذكرها الســيد 
الصــدر ال يُقتــرص فيها عى األوضاع اللغوية، بل تشــمل الظهورات الســياقية الرتكيبية غري 

الوضعيــة أيًضا. انظر: بحوث يف علم األصول، ج 4، ص 293.
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اللغــة". فهــذا األصــل العقــاليئ حيــي عــن اســتقرار اللغــة وثباتهــا بنظــر 
األفــراد، فيعمــد العقــالء بنــاًء ىلع هــذا األصــل إىل إلغــاء احتمــال تغــّر 

الظهــور بــن زمــن وزمــن؛ ألنّــه احتمــال ضئيــل وحالــة اســتثنائية.

ــد  ــف عن ــو اكش ــل ه ــا، ب ــس تعّبديًّ ــاليئ لي ــل العق ــذا األص وه
العقــالء عــن ثبــات اللغــة عنــد احتمــال اتلغــّر واتلبــّدل. وهــذا اجلــواب 

ــاين. ــع اثل ــاًل يف املان ــر تفصي ــل أك ــّدم بش ــد تق ق

املبنى الثالث: مالحظة املعصومني  عىل أنّهم واحد

ا يف قــراءة انلــّص ادليــي الــروايئ عنــد الســيد  هــذا املبــى مهــم جــدًّ
الصــدر، وهل بعــدان:

ووحــدة  أدوار  تنــّوع  ]الصــدر،    واألئّمــة    انلــّي  عصمــة   1ـ 
ــو  ــات، وه ــم الرواي ــم يف فه ــر مه ــه أث ــب علي ــذا يرتتّ هــدف، ص 143[: وه

ــّد أن  ــة ال ب ــذه احلال ــي ه ــم. ف ــن لكماته ــارض ب ــوع اتلع ــتحالة وق اس
حُيمــل اتلعــارض ىلع أنّــه تعــارض بــدوي، ثــّم يصــار إىل حلّــه بإحــدى 

طــرق عــالج اتلعــارض.

2ـ اشــرتاك األئمــة  يف اهلــدف: يعتقــد الســيد الصــدر بأنـّـه جيــب 
أن نــدرس حيــاة األئّمــة  بنحــٍو جمــّزإٍ ومســتقل، وهــذا مهــم إلجنــاز 
ــّد مــن دراســة حيــاة لّك  ــة عنهــم . فــال ب دراســة اكملــة وقــراءة لكّي
إمــاٍم ىلع حــدةٍ وبنحــٍو جمــزّتإٍ وإىل أوســع حــدٍّ ممكــٍن، ونالحــظ أهدافــه 
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، فنســتخلص  ونشــاطاته؛ حــّى نتمّكـــن بعد ذلك من دراســتهم  كلٍّ
ادلور املشــرتك))( لألئّمــة . ]الصــدر، تنــّوع أدوار ووحــدة هــدف، ص141[

ــاه - بنظــر الســّيد الصــدر - لفهــم 
ّ

وال خيــى رضورة هــذا االجت
ــتباهات  ــع باش ــد نق ــواله ق ــل ل ــه؛ ب ــي عن ــا حت ــة وم ــوص ادليني انلص

وأخطــاء يف الفهــم. ]الصــدر، تنــّوع أدوار ووحــدة هــدف، ص 141[

املبنى الرابع: القبليات الرضورية لفهم النص

ــاج  ــي حنت ــول ال ــوم واملي ــو العل ــة ه ــات الروري ــن القبلي ــراد م امل
ــف  ــي يتوّق ــات ال ــن القبلي ــا ب ــّرق هن ــن نف ــّص، ول ــم انل ــا لفه إيله
ــا الفهــم  ــف عليه ــي يتوّق ــات ال ــن القبلي ــح، وب ــا الفهــم الصحي عليه

ــل))(. ــق واألكم األعم

ومــن خــالل مطالعــة آثــار الســيد الصــدر، يمكننــا العثــور ىلع مجلــة 
مــن هــذه القبليــات، أهّمهــا:

)1( واملــراد مــن هذا الدور املشــرتك عند األمّئة  هــو املوقف العاّم الــذي وقفوه يف خضّم 

األحداث واملشــاكل التي اكتنفت الرسالة بعد انحراف التجربة وإقصائهم عن مناصبهم. انظر: 

املصدر السابق، ص 143.

)2( وهــذا النــوع من القبليات هي األمور التي ال يتوقّف عليهــا فهم معاين األلفاظ وال فهم املراد 

األصيل للمؤلّف، لكّنها تساعد عى استخراج معاٍن جديدة وعميقة من النّص. فمن هذا القبيل 

مثاًل األســئلة الجديدة التي يعرضها املفرّس عى النّص فيســتفيد يف أخذ الجواب منه، من دون 

قة. وبالتايل، ميكن أن نســأل عن عالقة املسائل القرآنية بالتعّددية  االعتامد عى األحكام املســبَ

والليرالية واالشــرتاكية و...، ونسعى للحصول عى األجوبة املناسبة اعتامًدا عى أسلوب تفسري 

ممنهج. انظر: مصباح، معرفت شناىس، درس نهم.
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1ـ الفهم اللغوي.

2ـ إطار انلّص اتلاريي والفكري.

3ـ االرتكاز االجتمايع.

. 4ـ املستوى املعريف للمفرِّ

القبلية األوىل: الفهم اللغوي

ــي  ــص اكن. ف ــص، أّي ن ــم انل ــة لفه ــات الروري ــن القبلي ــذه م وه
مثــل انلــّص القــرآين، ال بــّد مــن اإلملــام باللغــة العربيــة، فالقــرآن نــزل 

ــة، ص327[ ــا. ]الصــدر، املدرســة القرآني به

واالطــالع ىلع قواعــد املحــاورة العرفيــة منــدرج ضمن هــذه القبلية، 
ــل يف  ــة للتفصي ــّص. وال أرى حاج ــم انل ــام فه ــا يف مق ــو رضوري أيًض فه
هــذه القبليــة؛ إذ فّصــل الســيد الصــدر - كغــره مــن األصويلــن - هــذا 
ــا رّصح  ــه؛ كم ــول الفق ــم أص ــن عل ــاظ م ــث األلف ــث يف مباح ابلح

ــه. ]املصــدر الســابق، ص 311 و312[ ــض كتب ــا يف بع بأهّميته

القبلية اثلانية: إطار انلّص اتلارييخ والفكري

جيــب ىلع املفــّر أن يفهــم انلــّص ضمــن الظــرف اذلي صــدر فيــه، 
ومــع مالحظــة إطــاره اخلــاّص، فيجــب أن ال خُيــرج انلــّص عــن إطــاره 

وظــرف صــدوره ثــّم يفــّره.

وهذا اإلطار للنص قد يكون تارخييًّا، وقد يكون فكريًّا:
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اإلطار التاريخي للنّص

ينفــع اإلطــار اتلاريــي للنــّص يف فهــم اللمــات والعبــارات املســتخَدمة 
ــدرت  ــي اذلي ص ــار اتلاري ــوء اإلط ــا يف ض ــن فهمه ــّد م ــّص؛ إذ ال ب يف انل
فيــه، وىلع أســاس القرائــن اتلارخييــة احلاّفــة بصــدور انلــّص. وهذا ما يشــر 

إيلــه الســيد الصــدر، إذ يذكــر عــّدة نمــاذج هلــذا اإلطــار، نذكــر منهــا:

1ـ أسباب صدور انلّص.

2ـ العادات واتلقايلد.

3ـ اجلّو الفكري السائد.

النموذج األّول: أسباب صدور النّص

ــن  ــزول، م ــباب ال ــة بأس ــّص، أو املعروف ــدور انل ــباب ص ــّد أس تع
القبليــات الــرورّي االّطــالع عليهــا حــّى يُفهــم انلــص ضمــن إطــاره 
ــه يف  ــل يمكــن رسيان الصحيــح. وهــذا غــر خمتــّص بانلــص القــرآين، ب
ــوذج  ــذا انلم ــدر إىل ه ــيد الص ــار الس ــد أش ــوص. وق ــن انلص ــد م العدي
ــا ىلع الفهــم اإلمجــايل للنــّص القــرآين. ]املصــدر الســابق، ص 328[ بوصفــه ُمِعينً

كمــا يوّضــح الســيد الصــدر يف موضــع آخــر الفائــدَة مــن اتلعــّرف ىلع 
أســباب الــزول، حيــث يعتقــد بأهّميتهــا يف فهــم مدلــول اآليــة ومفادها، 
ومســاهمتها يف االّطــالع ىلع نــكات بعــض العبــارات واألســايلب 
ــرف  ــن ظ ــة وب ــن اآلي ــق ب ــاط وثي ــة ارتب ــة؛ إذ ثّم ــتخدمة يف اآلي املس

نزوهلــا. ]املصــدر الســابق، ص 328 و329[ 

ــه  ــد ب ــة تقّي ــإّن اآلي ــزول، ف ــبَب ال ــا س ــه إن عرفن ــم أنّ ــد يتوّه ق
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 ، ــاصٍّ ــبٍب خ ــة بس ــت اآلي ــال: إذا نزل ــد يُق ــرى: ق ــارٍة أخ ــط. وبعب فق
فــإّن هــذه اآليــة ســتختّص بهــذا املــورد وال يصــّح فهمهــا بشــل أوســع 

مــن هــذا الســبب.

ــا، فالعــرة يه   لكّنــه مدفــوع بأنـّـه لــو اكن اللفــظ املذكــور يف اآليــة عمًّ
بعمــوم اللفــظ، ال خبصــوص الســبب. وىلع هــذا األســاس، ال يصــّح تقييــد 
املدلــول القــرآين بســبب الــزول اخلــاّص، بــل يؤَخــذ بعمــوم لفظــه. والــّر 
يف ذلــك بــرأي الســيد الصــدر: أّن دوَر ســبب الــزول هــو اإلشــارة إىل حمــّل 
ــه خيّصــص الــكالم بهــذا املــورد. ويضيــف الســيد الصــدر  الــكالم، ال أنّ
ــع  ــبب الوقائ ــم بس ــاكم واتلعايل ــزال األح ــم يه إن ــرآن الكري ــأّن عدةَ الق ب
واألحــداث، حــّى يكــون ابليــان القــرآين أشــّد تأثــًرا يف نفــوس املســلمن 

ــا شــاماًل ملــوارد أخــرى. وأكــر أهّميــًة بنظرهــم، وإن اكن مضمونــه عمًّ

النموذج الثاين: العادات والتقاليد

أّمــا انلمــوذج اثلــاين مــن نمــاذج القبليــات املرتبطــة باإلطــار 
ــّص.  ــدور انل ــن ص ــائدة يف زم ــد الس ــادات واتلقايل ــو الع ــي، فه اتلاري
فقــد ال تكــون هــذه العــادات يه الســبب يف صــدور انلــّص، لكــن قــد 
يكــون املتلّــم ناظــًرا إيلهــا، أو مســتفيًدا مــن بعــض املفــردات الــي ال 

ــد.  ــادات واتلقايل ــالع ىلع الع ــد االّط  بع
ّ

ــا إال ــن فهمه يمك

وفيمــا يرتبــط بفهــم انلــّص القــرآين، يشــر الســيد الصــدر إىل أّن فهم 
العــادات واتلقايلــد العربيــة، يســاعد ىلع فهــم القــرآن أيًضــا، ولــو ىلع 
مســتوى الفهــم اإلمجــايل؛ إذ يوجــد بعــض املفــردات الــي يمكــن فهمهــا 
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ــد،  ــرة إىل عدات وتقايل ــت مش ــا اكن ــن لّم ــة، لك ــة اللغوي ــن انلاحي م
ــح  ــل صحي ــردات بش ــذه املف ــى ه ــول إىل درك مع ــن الوص ــه ال يمك فإنّ
 مــن 

ّ
ــا إال ــال يفهمه ــادات، ف ــذه الع ــاٍن مرتبطــة به بســبب تشــّبعها بمع

ــا. ]املصــدر الســابق، ص 328[ ــع عليه ــها أو املّطل اكن يعيش

النموذج الثالث: الجّو الفكري السائد

وأّمــا انلمــوذج اثلالــث مــن قبليــة اإلطــار اتلاريــي للنــّص، فهــو عبارة 
ــرِّ  ــب ىلع املف ــّص. وجي ــدور انل ــاء ص ــائد أثن ــري الس ــو الفك ــن اجل ع
االّطــالع عليــه؛ حــّى يســتطيع أن يفهــم مفــردات انلــّص بشــل صحيــح. 
وهــذا مــا ذكره الســيد الصــدر عندمــا تعــّرض للطائفة اثلاثلــة مــن الروايات 
الــي اّديع دالتلهــا ىلع عــدم حّجيــة القــرآن، ويه الــي نهــت عــن تفســر 
 ملعــى الــرأي، قــوّى أن 

ً
القــرآن بالــرأي، فأبــدى الســيد الصــدر احتمــاال

ــار  ــة اإلط ــالل مالحظ ــن خ ــتفاده م ــى اس ــذا املع ــراد. وه ــو امل ــون ه يك
اتلاريــي للنــّص. ]الهاشــمي، بحــوث يف علــم األصــول، ج 4، ص 287[

وقــد أّكــد الســيد الصــدر ىلع هــذه املالحظــة يف مــورد آخــر، إذ ذكــر 
ــدم  ــبب ع ــرآين بس ــّص الق ــتوعبون انل ــوا ال يس ــة اكن ــض الصحاب أّن بع
ــّص  ــا انل ــرن به ــب أن يُق ــي جي ــور ال ــات واألم ــم ىلع املالبس اّطالعه

القــرآين. ]الصــدر، املدرســة القرآنيــة، ص 317[ 

اإلطار الفكري للنص

ــا اإلطــار الفكــري انلــّص،  هــذا فيمــا يرتبــط باإلطــار اتلاريــي، أّم
ــم، واذلي  ــف أو املتلّ ــد املؤلّ ــم عن ــري احلاك ــام الفك ــه انلظ ــراد ب فامل
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ــره  ــراد تفس ــدروس وامل ــّص امل ــو اكن انل ــه. فل ــه ونّص ــس يف خطاب ينعك
ــر  ــة غ ــر فكري ــه يف أط ــّر أن يدرس ــّق للمف ــال حي ــالميًّا، ف ــا إس نصًّ
ــة.  ــره الفكري ــع أط ــجم م ــّص إذا اكن ال ينس ــؤّول انل ــث ي ــالمية، حبي إس
وقــد عــّر الســيد الصــدر عــن تفســر انلــّص مــن خــالل إخراجــه عــن 
إطــاره الفكــري بـــ »دمــج انلــّص ضمــن إطــار خــاّص« ]الصــدر، اقتصادنــا، ص 
385[؛ وذلا يؤكــد الســيد الصــدر ىلع رضورة فهــم انلــّص القــرآين ودراســته 

ــة، ص 309[ ــة القرآني ــدر، املدرس ــاليم. ]الص ــري اإلس ــاره الفك ــن إط ضم

ثــّم يبــّن الســيد الصــدر املــّرر العلــي لــرورة هــذه القبليــة، فــرى 
ــس  ــري ينعك ــار الفك ــذا اإلط ــا؛ ألّن ه ــي يقتضيه ــف العل أّن املوق
ســلبًا وإجيابًــا ىلع فهــم اتلفاصيــل؛ فــال بــّد مــن فهــم اإلطــار الفكــري 
ــره.  ــّص وتفس ــم انل ــة فه ــح عملي ــّى تنج ــح ح ــل صحي ــّص بش  للن

]املصدر السابق، ص 310[))(

وهــذا انلحــو مــن القبليــات قــد يتقاطــع مــع فكــرة انلفــوذ إىل ذهنيــة 
املؤلـّـف، الــي ذهبــت إيلهــا اهلرمنيوطيقــا الرومانســية مــع شــاليرماخر؛ 
ــه عبــارة عــن اندمــاج يف القــرآن  ال ســّيما وأّن الســيد الصــدر رّصح بأنّ
]املصــدر الســابق، ص 312[. وهــذا مــا سنشــر إيلــه مــّرًة أخــرى يف وقفــة حتليلية 

يف آخــر هــذا املقــال.

)1( وقد ذكر الســيد الصدر بعض التطبيقات التي يتّضح فيها الفرق بني فهم اآلية عى ضوء اإلطار 
الفكري للقرآن، وبني فهمها يف إطار فكري آخر.
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القبلية اثلاثلة: االرتكاز االجتمايع

ثّمــة فــرق بــن املدلــول اللغــوي - أو اللفظــي - للنــّص وبــن مدلــوهل 
ــتنباط  ــة االس ــتهم لعملي ــاء ممارس ــاء أثن ــح أّن الفقه ــايع. وصحي االجتم
الفقهيــة، يعتمــدون ىلع عنــر الفهــم االجتمــايع، إىل جانــب اعتمادهم 
 أنّهــم اغبًلــا مــا ال يفّككــون بينهمــا، 

ّ
ىلع اجلانــب اللفظــي لدلاللــة، إال

وال يبّينــون حــدود لّك عنــر منهمــا.

 وقــد ســى الســيد الصــدر تبًعــا للشــيخ حممــد جــواد مغنيــة 
ــّن  ــايع ويب ــب االجتم ــوء ىلع اجلان ــلّط الض ]الصــدر ، ومضــات، ص 185[ أن يس

ــّص. ــم انل دوره يف فه

بيان االرتكاز االجتاعي

ــاه  ــل إىل معن ــه أن يص ــّص، ال يمكن ــم انل ــاول فه ــخص اذلي حي الش
انلهــايئ اعتمــاًدا ىلع ادلالالت اللفظيــة ســواء اكنــت وضعيــة أو ســياقية؛ 
ألنّــه شــخص عش احليــاة االجتماعيــة مــع ســائر العقــالء، وباتلــايل، هل 
ذهنيــة موّحدة معهــم، مضافًــا إىل ذهنيته اخلاّصــة. وهذه اذلهنية املشــرتكة 
بينــه وبــن ســائر العقــالء يف جمتمعــه، تشــّل أساًســا ملرتكــزات عّمــة يف 
جمــاالت عديــدة، منهــا: املجــال التريــي واتلقنيــي. وهــذه املرتكــزات 

العاّمــة تســّى عنــد الفقهــاء بـــ »مناســبات احلكــم واملوضــوع«. 

ــي عم،  ــكاز تري ــرتكة وارت ــة مش ــن ذهني ــّر ع ــة تع ويه يف احلقيق
تُفَهــم يف ضوئــه انلصــوص بنحــو أوســع أو أضيــق مــن ادلاللــة اللغويــة. 

ــّص. ]الصــدر، ومضــات، ص 185[ وهــذا هــو املــراد بالفهــم االجتمــايع للن

228

مجلة الدليل / 

العدد الحادي عشر   السنة الثالثة   شتاء 2021

العدد الحادي عشر



املربّر لالعتاد عىل االرتكاز االجتاعي يف فهم النّص

يعتقــد الســيد الصــدر أّن املــرر لالعتمــاد ىلع االرتــكاز االجتمــايع يف 
فهــم انلــّص هــو مبــدأ أو قاعــدة »حّجيــة الظهــور«. ]الصــدر، ومضــات، ص 191[

وىلع هــذا األســاس، يكــون االرتــكاز االجتمــايع للنــّص مســاهًما يف 
تكــّون ظهــور انلــّص يف معــى حمــّدد؛ فيصبــح هــذا الظهــور حّجــًة. 

وإن قلــت: إنـّـه ثّمــة فــرق بــن الظهــور اللغــوي والظهــور االجتمــايع 
للنــّص، فســرة العقــالء تــدّل ىلع حّجيــة الظهــور اللغــوي، دون الظهــور 
ــا  االجتمــايع، أو ال أقــّل مــن الشــّك، فنقتــر ىلع القــدر املتيّقــن ألنّه

ديلــل لــّي.

ــم  ــا، يُفَه ــم بوصفــه فــرًدا لغويًّ ــاًل: »املتلّ جييبــك الســيد الصــدر قائ
ــالء.  ــد العق ــًة عن ــوّي حّج ــور اللغ ــح الظه ــا؛ فيصب ــا لغويًّ ــه فهم كالم
ــم  ــا، يُفَه ــم نفســه، بوصفــه فــرًدا اجتماعيًّ وكذلــك األمــر، فهــذا املتلّ
ــا. وقــد أمــى الشــارع هــذه الطريقــة يف الفهــم«  كالمــه فهًمــا اجتماعيًّ

]الصــدر، ومضــات، ص 191[.

ثــّم إنـّـه ال يشــَل ىلع الســيد الصدر، بــأّن مبنــاك يف الفهــم االجتمايع 
للنــّص هــو نفــس القيــاس اذلي ثبتــت حرمتــه يف الفقــه اجلعفــري؛ إذ 
اجلــواب واضــح؛ فالفهــم االجتمــايع اذلي بيّنــه الســيد الصــدر ال يعــدو 
ــم الفكــرة املذكــورة يف انلّص  أن يكــون عمــاًل بظهــور انلــّص، وحــن تُعمَّ
إىل فكــرة أخــرى لــم تُذَكــر فيــه، فإنـّـه ال يكــون مــن بــاب القيــاس، بــل 
ــذا  ــرى: ه ــارة أخ ــايع؛ وبعب ــكاز االجتم ــاد ىلع االرت ــاب االعتم ــن ب م
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االرتــكاز االجتمــايع شــّل قرينــة لظهــور انلــّص يف احلكــم العــاّم اذلي 
ــدر،  ــه. ]الص ــر في ــم يذك ــا ل ــّص وىلع م ــور يف انل ــورد املذك ــق ىلع امل ينطب

ومضــات، ص 191[

نتيجة هذا املبنى

يعتقــد الســيد الصــدر أنّه يوجد مشــلة كبــرة يف الفقــه، حتــّل اعتماًدا 
ىلع هــذا املبــى. أّمــا املشــلة فــي كــون الكثــر مــن األحــاكم قــد بيّنــت 
ىلع طريقــة الســؤال واجلــواب، فالــراوي يســأل اإلمــام  عــن مســألة، 
ــٍة  ــاالٍت خاّص ــن ح ــرواة ع ــأل ال ــا يس ــا م ــه؛ واغبًل ــام  جييب واإلم
حيتاجــون إىل معرفــة حكمهــا، فيأتيهــم جــواب اإلمــام  وفًقــا حلــدود 
ســؤاهلم فيبــّن احلكــم ضمــن احلالــة املســؤول عنهــا. فلــم تبــّن أغلــب 

 . األحــاكم ابتــداًء وبشــل دســتوري مقــنَّ

ــوي  ــم اللغ ــّص ىلع الفه ــن انل ــم م ــتنباط احلك ــا يف اس ــإذا اقترن ف
فحســب، اكنــت انلتيجــة أّن احلكــم اذلي نســتفيده هــو حكــم خــاص 
ــن  ــن م ــون واثق ــد نك ــا ق ــع أنّن ــائل. م ــة بالس ــاالت اخلاّص ــك احل بتل
أّن اإلمــام  قــد بــّن احلكــم بنحــو أوســع وأشــمل مــن تلــك احلالــة 
اخلاّصــة، اغيتــه أّن ظــرف بيــان هــذا احلكــم الواســع اكن حــن الســؤال 
عــن حالــة خاّصــة. وباتلــايل، لــو فهمنــا انلــّص فهًمــا اجتماعيًّــا، حينئــٍذ 
ســنكون أقــرب إىل واقــع احلــدود املحتملــة تللــك األحــاكم الــي بيّنهــا 

اإلمــام . ]الصــدر، ومضــات، ص 192[
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القبلية الرابعة: املستوى املعريف للمفسِّ

اهــات الفكريــة - اكهلرمنيوطيقــا الكالســيكية - 
ّ

ذهبــت بعــض االجت
ــح  ــم صحي ــول إىل فه ــل الوص ــة ألج ــد اللغوي ــام بالقواع ــة اإلمل إىل كفاي
للنــّص. ويبــدو أّن الســيد الصــدر ال يكتــي بهــذا املقــدار؛ بمعــى أنّــه 
ــم  ــول إىل فه ــُر اكف للوص ــط غ ــة فق ــد اللغوي ــام بالقواع ــر اإلمل يعت

ــا. ــا والزًم ــًرا رضوريًّ ــّص، وإن اكن أم ــح للن صحي

فصحيــح أّن القــرآن الكريــم تمــزّي بلغتــه العربيــة الفصيحــة ابلليغة، 
ــوي  ــار اللغ ــن اإلط ــرج ع ــم خي ــاز، ول ــّد اإلعج ــا إىل ح ــل فيه ــل وص ب
ــاء  ــاب ابللغ ــار إعج ــا أث ــر، مّم ــك الع ــة يف ذل ــة العربي ــاّم للّغ الع
والفصحــاء يومــذاك، لكــّن هــذا ال يعــي أّن املعارصيــن للــويح، اكنــوا 
يفهمــون انلــّص القــرآين بتمامــه وكمــاهل. نعــم، اكنــوا يفهمونــه بنحــو عّم 
وإمجــايل، لكــن لــم يــرَق فهمــه إىل مســتوى الفهــم اتلــاّم والاكمــل حبيــث 
ــظ  ــه اللف ــدل علي ــا ي ــون م ــه، ويدرك ــه وتراكيب ــتوعبون لّك مفردات يس

القــرآين مــن أحــاكم ومفاهيــم، والــّر يف ذلــك أمــور:

ــا بهــا،  األمــر األّول: أّن جمــّرد كــون الشــخص مــن أبنــاء اللغــة وملمًّ
فهــذا ال يعــي أنـّـه مّطلــع عليهــا اّطــالًع شــاماًل، بــل هــذا يعــي فهمــه 
ــاًل  ــر فع ــذا األم ــة، وه ــه االعتيادي ــل يف حيات ــدر اذلي يدخ ــة بالق للّغ

ليــس داخــاًل بقــّوة يف هــذا ابلحــث، بــل اللــّب يف األمــر اثلــاين.

ــالع ىلع  ــرآين ىلع االّط ــكالم الق ــم ال ــف فه ــاين: ال يتوّق ــر اثل األم
ــا إىل ذلــك مــن  اللغــة واســتيعاب املعلومــات اللغويــة، بــل ال بــّد مضافً
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وجــود اســتعداد فكــري خــاّص عنــد املفــرِّ والقــارئ، وال بــّد مــن أن 
ــع املفــرِّ بمســتًوى عقــي يتناســب مــع مســتوى الــكالم واملعــاين  يتمّت
ــت  ــك الوق ــرب يف ذل ــح أّن الع ــرآين. وصحي ــّص الق ــذا انل ــاة يف ه امللق
اكن دليهــم القــدرة اللغويــة الــي تمّكنهــم مــن فهــم األســايلب اللغويــة 
ــم  ــم ل ــّن ذهنيته ــرآين، لك ــظ الق ــة للّف ــوالت اللغوي ــتيعاب املدل واس
ــام.  ــو ت ــة بنح ــاين القرآني ــتيعاب املع ــم الس ــتوى اذلي يؤّهله ــن باملس  تك

]الصدر، املدرسة القرآنية، ص 316[

ــة يف  ــة يف األهّمي ــر اغي ــيد إىل أم ــات الس ــا اتلف ــح نل ــا يّتض ــن هن وم
عمليــة فهــم انلصــوص، وهــو املســتوى الفكــري واملعــريف للمخاَطــب))(.

األمــر اثلالــث: أنـّـه ال يكــي يف عمليــة فهــم انلــّص القــرآين مالحظة 
مجلــة قرآنيــة أو مقطــع قــرآين حمــّدد، بــل قــد حنتــاج إىل مالحظــة ســائر 

اجلمــل والفقــرات، واملقارنــة بينهمــا، وحتديــد ظــروف نــزول اآليــة. 

)1( ولي تتّضح هذه املســألة أكــرث، ونظرًا ألهّميّتها؛ أزيدها بيانًا وأقــول: لدينا تراث قرآين وروايئ 
. لكن لــو كان الفقيه  ا. وميكــن للفقيه أن يفهم هذا الرتاث مبســتًوى معنّيٍ ضخــم وغني جدًّ
متخّصًصا يف مســائل الحقــوق ومطّلًعا عى القوانني العاملية ومتمّكًنــا من مداخل هذا العلم 
ومخارجه، فعندما يواجه روايــًة أو مجموعة روايات حقوقية قانونية، فإّن بإمكانه أن يفهمها 
أكــرث من غريه من الفقهاء غــري الواردين يف هذا املجال، كام لديه قدرة االلتفات إىل الكثري من 
الجوانب الخفية يف هذه الروايات، أو إىل بعض النقاط التي ترمي إليها. وهذه مسألة عقالئية، 
ال تشّذ عنها الروايات الواردة يف املجال العقيل والفلسفي أيًضا. وبالتايل، من يبحث يف املسائل 
العقلية الفلســفية ويتأّمل فيها، ســيحصل عنده اســتعداد أكرث من غريه - بلحاظ هذه الجهة 
- لفهم الروايات املرتبطة بهذا املجال. هذا عى مســتوى التنظري والثبوت، وأّما عى مســتوى 
اإلثبات، فإّن من يقرأ األبحاث الفلســفية والعرفانية بتمّعٍن، يجد فيها ما يســاعد عى الفهم 
الدقيق لبعض القضايا الدينية، من قبيل ما ورد عن اإلمام عيلٍّ : »هو يف األشياء كلّها غري 

متامزٍج بها، وال بائٍن عنها«، والحديث يف هذا املجال موكول إىل محلّه.

232

مجلة الدليل / 

العدد الحادي عشر   السنة الثالثة   شتاء 2021

العدد الحادي عشر



ــا مــن هــذه األمــور اثلالثــة، يّتضــح أّن عمليــة فهــم انلــّص  فانطالقً
القــرآين دراســة »هلــا قرحيتهــا، ورشوطهــا الفكريــة اخلاّصــة، وراء الفهــم 

اللغــوي الســاذج« ]املصــدر الســابق، ص 316[. 

ــد الســيد الصــدر عــدم كفايــة االّطــالع ىلع اللغــة ألجــل فهــم  ويؤّك
انلــّص القــرآين، مــن خــالل اإلشــارة إىل أّن طبيعــة األشــياء تــدل ىلع هــذا 
األمــر، وتؤّيــده الوقائــع اتلارخييــة الكثــرة. فالكثــر مــن الصحابــة اكنــوا 
ــم باملعــى  ــا جلهله ــاه، إّم ال يســتوعبون انلــّص القــرآين وال يفهمــون معن
اللغــوي للمفــردة القرآنيــة، وإّمــا لعــدم وجــود اســتعداد فكــري يتيــح هلــم 
فهــم املدلــول الاكمــل لآليــة، أو لفصــل اآليــة عــن القرائــن احلاّفــة بهــا))(.

إشارة

يف إطــار هــذا انلــوع مــن القبليــة - أي املســتوى املعــريف للمفــّر - 
ينــدرج اإلملــام باتلجــارب البريــة، فهــذا جيعــل املفــّر يفهــم القــرآن 
بشــل أفضــل. وهــذا قــد أشــار إيلــه الســيد الصــدر أيًضــا، فهو اتلفســر 
املوضــويع، إذ جيلــس جلســة املحــاِور للقــرآن، وذهنــه مــيء باتلجــارب 

ــابق، ص 34[ ــدر الس ــة. ]املص البري

املبنى الخامس: القبليات املرضّة يف فهم النّص

ــّص،  ــم انل ــة فه ــة يف علمي ــات الروري ــن القبلي ــث ع ــّدم احلدي تق
ــّص؛ ويه تلــك  ــم انل ــّرة يف فه ــات امل ــض القبلي لكــن يوجــد بع

)1( وقد رضب السيد الصدر مثالني عى عدم فهم الناس يف عهد الرسول  للنّص القرآين بسبب عدم 
االرتفاع فكريًّا إىل مستوى أغراض القرآن ومعانيه. ]انظر: الصدر، املدرسة القرآنية ، ص 318 و319[
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الطائفــة مــن املعــارف وامليــول الــي تؤثّــر بنحــو ســلي يف فهــم انلــّص. 
ــات  ــن القبلي ــوع م ــذا انل ــال ه ــارئ إىل إعم ــرِّ أو الق ــد املف فيعم
وإســقاطها ىلع انلــّص، دون االعتمــاد ىلع قرينــة أو ديلــل يــّرر هل هــذه 

ــة.  ــة الفهمي العملي

واملطالــع للمــات الســيد الصــدر وكتبــه، جيــده قــد حــّذر مــن عــدد 
مــن هــذه القبليــات املــّرة، أهّمهــا:

1ـ إسقاط األفاكر املسبقة ىلع انلّص

اذ موقف مسبَق من انلّص
ّ

2ـ ات

3ـ األنس بمطلب علي

القبلية املرّضة األوىل: إسقاط األفاكر املسَبقة ىلع انلّص

القبليــة املــّرة األوىل الــي أشــار إيلهــا الســيد الصــدر، يه: إســقاط 
ــر  ــن اتلعب ــره. ويمك ــه أو تفس ــراد فهم ــّص امل ــبَقة ىلع انل ــاكر املس األف
ــرأي أيًضــا ]الهاشــمي، بحــوث يف علــم األصــول، ج  عــن هــذه القبليــة باتلفســر بال
4، ص 278[. وقــد أبــدى الســيد الصــدر موقفــه الســلي جتــاه هــذا انلــوع 

مــن اتلفســر، حيــث عــّده مــن أشــنع األعمــال، وأشــار إىل أنـّـه مســاوق 
ــق. ]املصــدر الســابق[ ــف احلقائ تلحري

ــي  ــة ال ــن األمثل ــدد م ــر إىل ع ــر، نش ــة أك ــذه القبلي ــح ه وتلّتض
ــال هــذا  ــا خطــورة إعم ــر منه ــث يظه تعــّرض هلــا الســيد الصــدر، حي

ــات. ــن القبلي ــوع م انل
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املثال األّول: مقاييس املسترشقني

ــار  ، أش ــرِّ ــا يف املف ــب توّفره ــي جي ــروط ال ــان ال ــام بي يف مق
ــر  ــة اتلفس ــّرة يف عملي ــات امل ــن القبلي ــوع م ــدر إىل ن ــيد الص الس
ــل  والفهــم، حبيــث تــؤّدي إىل فهــم منحــرف وخاطــئ عــن انلــّص. ومّث
ــاب أو  ــة أّي كت ــّددة دلراس ــس حم ــدون مقايي ــترقن اذلي يعتم باملس
نتــاج بــري، ثــّم حيّكمــون هــذه املقاييــس ىلع القــرآن الكريــم، مّمــا 
ــة. وســبب هــذه األخطــاء،  ــؤّدي إىل وقوعهــم يف االســتنتاجات اخلاطئ ي
هــو إســقاطهم تلــك املقاييــس ىلع انلــّص القــرآين دون ديلــل أو مــّرر 

معــريف. ]الصــدر، املدرســة القرآنيــة، ص 309[

 املثال الثاين: القبليات الذهنية عند بعض املسلمني يف عهد النبّي

وهــو مــا ذكــره الســيد الصــدر عنــد حديثــه عــن اتلفســر يف عــر 
الرســول . فبعــد أن بــّن أن الفهــم اإلمجــايل للقــرآن لــم يكــن اكفيًــا 
ــن  ــم يك ــا ل ــاماًل، كم ــا وش ــا دقيًق ــرآن فهًم ــة الق ــم الصحاب ــي يفه ل
ــتيعاب  ــا الس ــا اكفيً ــة ضمانً ــة العربي ــا إىل اللغ ــة اغبًل ــاب الصحاب انتس
انلــّص القــرآين وإدراك معانيــه، وّضــح املاكنــة العظــى للقــرآن الكريــم 
ــط  ــاب مرتب ــاب أديب أو كت ــّرد كت ــن جم ــم يك ــلمن. فل ــاة املس يف حي
ـل فيهــا فحســب، بــل اكن كتــاب هدايــة  بالطقــوس ادلينيــة يُرتَـّ
وإخــراج مــن الظلمــات إىل انلــور، وكتــاب تزكيــة وتثقيــف، ويهــدف 
ــالمية.  ــخصية اإلس ــاء الش ــلمن، وبن ــتويات املس ــكّل مس ــاع ب لالرتف
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ــا  ــه توجيًه ــر موّج ــدون تفس ــرآن ب ــرك الق ــإذا تُ ــك، ف وإذا اكن كذل
رســايلًّا، فســوف يُفَهــم مــن قبـَـل املســلمن يف ضــوء إطاراتهــم الفكريــة 
ــع الفهــم  ــّل منهــم، فيضي ــة ل واذلهنيــة، وحبســب املســتويات الفكري
الاكمــل للقــرآن. إذن، يظهــر بوضــوح مــن الســيد الصــدر، رضر هــذا 
ــّص  ــم انل ــة يف فه ــات الفكري ــة والقبلي ــارات اذلهني ــن اإلط ــوع م انل

ــابق، ص323[ ــدر الس ــرآين. ]املص الق

املثال الثالث: إسقاط املصطلح األصويل عىل النّص الروايئ

وقــد ذكــره الســيد الصــدر عندمــا تعــّرض يف األصــول لالعرتاضــات 
ــة أيب  ــا املعرتضــون ويه رواي ــًة اســتدّل به ــراءة، فنقــل رواي ــة ال ىلع أدلّ
ســعيد الزهــري، عــن أيب جعفــر  أنّــه قــال: »الوقــوف عنــد الشــبهة 

خــٌر مــن االقتحــام يف اهللكــة« ]الكلينــي، الــكايف، ج 1، ص 50[.

فذكــر الســيد الصــدر كيفيــة اســتدالهلم بالروايــة ألجــل االعــرتاض ىلع 
أدلـّـة الــراءة؛ ثــّم أشــل عليهــم بأنّهــم أســقطوا املصطلــح األصويل للشــبهة 

ىلع الروايــة، ففهموهــا بنحــو خاطــئ. ]الصــدر، دروس يف علــم األصــول، ص 382[

املثال الرابع: إسقاط املعتقدات املذهبية

ــه  ــم معتقدات ــب إىل حتكي ــض يذه ــدر إىل أّن ابلع ــيد الص ــار الس أش
ــل  ــّص ألج ــق انل ــاول يّل عن ــرآين، فيح ــّص الق ــه ىلع انل ــة وآرائ املذهبي

ــة، ص312[ ــة القرآني ــدر، املدرس ــا. ]الص ــه إيّاه حتميل
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اذ موقف مسَبق من انلّص
ّ

القبلية املرّضة اثلانية: ات

اذ 
ّ

مــن القبليــات الســلبية الــي حــّذر منهــا الســيد الصــدر أيًضــا ات
موقــف مســبَق جتــاه انلــّص؛ إذ يؤثـّـر ســلبًا ىلع الفهــم. فهــذا مــن بــاب 
ــي  ــم. ول ــلبًا ىلع الفه ــات - س ــن القبلي ــرِّ - ويه م ــية املف ــر نفس تأث
تّتضــح هــذه الفكــرة، يمّثــل نلــا الســيد الصــدر بمثــاٍل، حيــث يفــرض 
شــخصن يمارســان عمليــة دراســة انلصــوص ادلينيــة واســتنباط 
األحــاكم الرعيــة منهــا. فــاألّول منهمــا يميــل حنــو اكتشــاف اجلوانــب 
ــة  ــب الفردي ــو اجلوان ــاين حن ــذب اثل ــا ينج ــّص؛ بينم ــة يف انل االجتماعي
ــوف  ــوص؛ إذ س ــذه انلص ــا هل ــر ىلع فهمهم ــا يؤثّ ــذا م ــاكم. وه لألح
ــه  ــه، لكّن ــال اهتمام ــر يف جم ــات أك ــن معطي ــا ع ــلٍّ منهم ــف ل يكش
ــه  ــم يّتج ــي اذلي ل ــب انلف ــة باجلان ــات املرتبط ــه املعطي ــيخي عن س
ــة  ــم األزم ــد تتفاق ــية، ق ــات انلفس اه

ّ
ــوالت واالجت ــب املي ــه. وحبس إيل

ــريع  ــّص ال ــم انل ــل يف فه ــات، إىل تضلي ــاء معلوم ــّرد إخف ــن جم م
ــا، ص 392[ ــدر، اقتصادن ــئ))(. ]الص ــل خاط ــتنباط بش واالس

ــر نفســية  ــي يه تأث ــة - ال وحيــّذر الســيد الصــدر مــن هــذه القبلي
ــة".  ــة العلمي ــّميها "الزاه ــة يس ــاز فضيل ــدم االحني ــّد ع ــّر - ويع املف

]الصــدر، املدرســة القرآنيــة، ص 36[))(

)1( قد يقال: إنّه ال ميكن للباحث أن يتخى عن اتّجاهاته النفســية، وبالتايل، ال مفر من أن يخفي 
النــص عّنا بعض املعطيــات؛ بل هذا حتمي بنــاًء عى ما ذهب إليه الســيد الصدر من كون 
املعطيــات القرآنية ال متناهية. وبالتايل، يجب أن ال نعّد هــذا االتّجاه النفي قبليًّة مرّة إن 

كان بهذا املقدار. نعم، يُعّد مرًّا عندما يصل إىل حّد تحريف النّص وفهمه بشكل خاطئ. 

)2( نعم، اســتثنى الســيد الصدر مورًدا مــن هذه القبلية املّرة، وهــو يف الحقيقة ليس من باب 
التخصيص، بل من باب التخّصص، فال يّر يف فهم النّص. وقد اعتر إعامل الذاتية يف هذا املورد 
رضوريًّا، وطبّقه يف مورد اســتنباط االقتصاد اإلســالمي، لكّنه ميكن تعميمها ألّي موضوع نّص 

آخر. الصدر، اقتصادنا، ص 394.
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القبلية املرّضة اثلاثلة: األنس بمطلب عليم

كمــا أّن مــن القبليــات املــّرة الــي يمكــن أن نستشــّفها مــن لكمــات 
ــو  ــا حن ــو ذهبن ــث ل ــا، حبي ــة م ــب علمي ــَس بمطال ــدر األن ــيد الص الس
ــت  ــا ليس ــب. لكّنه ــذه املطال ــوء ه  يف ض

ً
ــأ ــاه خط ــه، فهمن ــّص نلفهم انل

بالقبليــات الــي ال يمكــن اتلخلّــص منهــا، بــل يمكــن ذلــك للملتفــت 
ــابق، ص 35[ ــدر الس ــويع. ]املص املوض

املبنى السادس: الحوار بني املفّس والنّص

ــه  ــاء حبث ــة أثن ــألة املنهجي ــذه املس ــن ه ــدر ع ــيد الص ــّدث الس حت
ــذا  ــل يف ه ــة العم ــان كيفي ــم وبي ــرآن الكري ــويع للق ــر املوض يف اتلفس
اتلفســر. ويــّرح بــأّن املفــرِّ ال يبــدأ عملــه مــن انلــّص، بــل مــن واقع 
ــاة، ويســتوعب  ــز نظــره ىلع موضــوع مــن موضــوعت احلي ــاة، فرّك احلي
مــا أثارتــه جتــارب الفكــر اإلنســاين ومــا طرحــه اتلطبيــق اتلاريــي مــن 
أســئلة ونقــاط فــراغ، ثــّم يأخــذ انلــّص القــرآين، ال يلّتخــذ مــن نفســه 
بالنســبة إىل انلــّص دور املســتمع فحســب، بــل يلطــرح بــن يــدي انلــّص 
ــا بعــدد كبــر مــن األفــاكر واملواقــف البريــة،  موضــوًع جاهــًزا مّرًب
ــدأ مــع انلــّص القــرآين حــواًرا: املفــّر يســأل يف ضــوء مــا حّصلــه  ويب
ــائاًل  ــّر س ــس املف ــب. فيجل ــرآن جيي ــة، والق ــارب البري ــن اتلج م
ومســتفهًما ومتدبّــًرا ومســتنطًقا للقــرآن. وباتلــايل، يلتحــم القــرآن مــع 
الواقــع واحليــاة. فتكــون عمليــة اتلفســر قــد بــدأت مــن الواقــع وانتهــت 
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ــون  ــث تك ــه حبي ــت إيل ــرآن وانته ــن الق ــدأت م ــا ب ــرآن، ال أنّه إىل الق
عمليــة منعزلــة عــن الواقــع ومنفصلــة عــن تــراث اتلجربــة اإلنســانية. 

ــة، ص 29 و30[ ــة القرآني ــدر، املدرس ]الص

ــّص  ــم انل ــة فه ــع يف عملي ــن الواق ــتفاد م ــه يُس ــح أنّ ــا يّتض ــن هن وم
ــتوين: ــره ىلع مس وتفس

ــة رأي  ــراد معرف ــوع امل ــار املوض ــتوى اختي ــتوى األّول: ىلع مس املس
ــه. ــّص في انل

املســتوى اثلــاين: ىلع مســتوى التشــّبع باتلجــارب البريــة الواقعيــة، 
ــا يرفــع مــن مســتوى أهليــة ابلاحــث لفهــم انلــّص القــرآين. فهنــا،  مّم
ــة  ــو اتلجرب ــاريج )وه ــق اخل ــن اتلطبي ــة ب ــة الوثيق ــدى العالق ــر م يظه
البريــة( وبــن انلظريــة )ويه فهــم انلــّص القــرآين(. وقــد بــّن الســيد 
ــق  ــط وثي ــود تراب ــق ووج ــة واتلطبي ــن انلظري ــة ب ــة العالق ــدر أهّمي الص
بينهمــا؛ اغيــة األمــر أنـّـه طّبقــه ىلع العالقــة بــن الفقــه واألصــول ]الصــدر، 
دروس يف علــم األصــول، ص 53[، لكــن يمكننــا أن نأخــذ روح الفكــرة ونطّبقهــا 

هنــا ىلع املســتوى اثلــاين املذكــور.

ــار الســيد الصــدر بلحــث الســن اتلارخييــة ومعاجلتــه  ولعــّل اختي
معاجلــًة قرآنيــًة مصــداٌق لــكال املســتوين؛ فكأنّــه رأى مشــلًة 
طرحهــا اتلّيــار املاركــي اذلي حتــّدث عــن قواعــد اتلاريــخ وقوانينــه، 
ــّم  ــوع، ث ــذا املوض ــذ ه ــه، فأخ ــع اذلي عيش ــن الواق ــتفاد  م فاس
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ــه.  ــرآن عن ــواب الق ــرى ج ــّى ي ــرآين ح ــّص الق ــه ىلع انل ــاول طرح ح
]الصــدر، املدرســة القرآنيــة، ص -157 170[))(

ــّر إىل  ــر املف ــت نظ ــم تُلِف ــرآن الكري ــر الق ــرة يف تفس ــذه انلظ وه
ــا: ــور، منه أم

األمــر األّول: أن ال ينظــر املفــرِّ إىل القــرآن نظــرةً جتزيئيــة، بل يالحظة 
ــدر،  ــيد الص ــات الس ــع كتاب ــن يطال ــك، م ــل ذل ــة؛ وألج ــدةً متاكمل وَح
جيــده يف بعــض األحيــان، يســتفيد مــن آيــات قرآنيــة متعــّددة، ومــن ســور 
خمتلفــة؛ ألجــل معاجلــة موقــف حمــّدد وقضيــة خاّصــة. فهــذا مــا جيعــل 

املفــرِّ يقــّدم فهًمــا متاكمــاًل للنــّص القــرآين. ]املصــدر الســابق، ص 348 و349[

األمــر اثلــاين: جيــب ىلع مــن يريد تفســر القــرآن الكريــم أن ال يكون 
 عــن الواقــع؛ بــل جيــب أن يعايــش الواقــع بهمومــه ومشــكالته، 

ً
منعــزال

فيعيهــا بشــل صحيــح، ثــّم جيلــس أمــام انلــّص القــرآين، فيطــرح هــذه 

)1( وميكننا اإلشــارة إىل ما ميكن أن يكون تطبيًقا ثالثًا لهذه الفكرة، إذ أثّر الواقع الحيايت يف اختيار 
املوضــوع املراد بحثه يف القرآن الكريم. ففي زمن الســيد الصــدر، راج الفكر املاركي املتأثّر 
بالفكــر الهيجيل، والذي يهتّم بفلســفة التاريــخ. ولعّل هذا ما أثّر عى الســيد الصدر فدعاه 
ليبحــث عن هذا املوضــوع يف القرآن الكريــم؛ وألجل ذلك عرض األســئلة التالية عى القرآن 
الكريم وســعى لبيان اإلجابة عنها، وهذه األســئلة هي: هل للتاريخ البرشي ســنن يف مفهوم 
القرآن؟ هل له قوانني تتحّكم يف مســريته ويف حركته وتطّوره؟ ما هي هذه السنن التي تتحّكم 
يف التاريــخ البرشي؟ كيف منا؟ كيف تطّور؟ ما العوامل األساســية يف نظريــة التاريخ؟ ما دور 
اإلنســان يف عمليــة التاريخ؟ ما موقع الســامء أو النبّوة عى الســاحة االجتامعية؟ ففي هذا 
البحث، يكون السيد الصدر متأثّرًا بالواقع الذي يعيشه يف مقام اختيار املوضوع وطرح األسئلة 

عى النّص الستنطاقه. ]انظر: الصدر، املدرسة القرآنية، ص -46 102[
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ــدف  ــون ه ــايل، ال يك ــرآين. وباتل ــواب الق ــًرا اجل ــه، منتظ ــلة علي املش
ــل  ــه، ب ــه وعبارات ــك لكمات ــطيح وتفكي ــو س ــّص بنح ــم انل ــرِّ فه املف
حيــاول أن يســتفيد مــن انلــّص القــرآين ألجــل حــّل املشــكالت الواقعيــة. 
ــم  ــّص ىلع فه ــم انل ــرِّ يف فه ــف املف ــب أن ال يق ــرى: جي ــارٍة أخ وبعب
ــه، بــل جيــب أن يتجــاوز ذلــك إىل الواقــع؛ يلّتخــذ مــن القــرآن  عبارات

ــة. ]املصــدر الســابق، ص 30 و31[ ــالت الواقعي ــة املعض ــيلًة ملعاجل وس

وال بــّد مــن االتلفــات أيًضــا إىل أّن الســيد الصــدر يعتقــد بــأّن القرآن 
الكريــم ذو معــان ال متناهيــة؛ ذلا يمكننــا أن نســتنتج أّن عمليــة احلــوار 
ــه ال يمكــن أن نصــل إىل مرحلــة نكــون قــد  هــذه ال تنتــي؛ بمعــى أنّ

اســتوعبنا فيهــا لّك املعــاين القرآنيــة. ]الصــدر، اإلســالم يقــود الحيــاة، ص 23[

رابًعا: وقفة تحليلية مع مباني السيد الصدر

ــيد  ــد الس ــّص عن ــم انل ــاٍن لفه ــن مب ــه م ــا علي ــا عرن ــان م ــد بي بع
الصــدر، يمكــن القــول بأنّــه قــام خبطــوات كبــرة يف جمــال فهــم انلــّص 
ــاوز  ــتطاع أن يتج ــه اس ــدو أنّ ــة، ويب ــث اهلرمنيوطيقي ــي واملباح ادلي
ــم خيرجــوا  ل ىلع غــره مــن األصويلــن، حيــث ل ــي تســجَّ املالحظــة ال
ــة(.  ــة واملعّذري ــي )بمعــى املنّجزي ــة انلــّص ادلي عــن إطــار حبــث حّجي
ــن  ــم بم ــاص الفه ــع األّول )اختص ــاء رّده ىلع املان ــك أثن ــل ذل ــد فع وق

ــرى. ــاين األخ ــض املب ــات بع ــه(، ويف طّي ــد إفهام قُص

ــدر أن  ــيد الص ــاين الس ــن مب ــا م ــا انطالقً ــه يمكنن ــا اكن، فإنّ وكيفم
ــا:  ــّدم ذكره ــي تق ــة ال ــئلة اهلرمنيوطيقي ــض األس ــن بع ــب ع جني
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ــدر  ــيد الص ــب الس ــد ذه ــّص، فق ــم انل ــاكن فه ــط بإم ــا يرتب فيم
اهــات 

ّ
بعــض االجت بذلــك  وافــق  قــد  ذلــك، ويكــون  إمــاكن  إىل 

ا يف عمليــة فهــم  اهلرمنيوطيقيــة؛ لكّنــه كشــف عــن نــكات مهّمــة جــدًّ
ــة  ــة العقالئي ــول انلوعي ــف، ويه األص ــراد املؤلّ ــول إىل م ــّص والوص انل

ــراد. ــن امل ــٍف ع ــة كش ــا حيثي ــي هل ال

ــرف  ــص ُودل يف ظ ــى أّن انل ــّص، بمع ــة انل ــألة تارخيي ــّرض ملس وتع
تاريــي حمــّدد، فــال بــّد مــن مالحظــة ذلــك الظــرف حــّى نتمّكــن مــن 
ــذه  ــاوز ه  تلج

ًّ
ــال ــدر ح ــيد الص ــّدم الس ــد ق ــح. وق ــل صحي ــه بش فهم

ــة بــن املفــرِّ وانلــص. ويشــرتك يف هــذا احلــّل املبــاين  املســافة اتلارخيي
ــة  ــات الروري ــص، والقبلي ــر انل ــويع يف ع ــور املوض ــة: الظه اتلايل

ــم انلــّص. لفه

أنصــار  أّن  نعلــم  فإنّنــا  املعرفيــة،  بالقبليــات  يرتبــط  وفيمــا 
القــول:  إىل  ذهبــوا  الفلســفية  اهلرمنيوطيقــا 

: إن حتّقق الفهم مرتبط بهذه القبليات.
ً

أّوال

ــه  ــل إنّ ، ب ــات أن تنفــّك عــن املفــرِّ ــا: ال يمكــن هلــذه القبلي وثانيً
ــّص.  ــم انل ــو ال إرادي يف فه ــا بنح ــد عليه يعتم

ــا: أّن لّك هــذه القبليــات واألحــاكم املســبقة تمنــع املفــّر مــن  وثاثلً
ــف، فــال تنســجم دخاتلهــا يف الفهــم مــع كــون  الوصــول إىل مــراد املؤلّ

ــا. ــا حياديًّ القــارئ موضوعيًّ
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ــذه  ــن ه ــن م ــن نوع ــّكك ب ــد ف ــدر ق ــيد الص ــدو أّن الس ــن يب لك
ــات: القبلي

1ـ القبليات الرورية لفهم انلّص.

2ـ القبليات املّرة يف فهم انلّص.

وهذا ما تقّدم بيانه، وباتلايل: 

 يلــزم التسلســل، مضافًا 
ّ

: ليــس لّك فهــم مرتبًطــا بالقبليــات، وإال
ً

أّوال
إىل أّن العلــم احلضــوري هــو ســنخ فهــم ومعرفــة غــر مبتنيــة ىلع معــارف 

ســابقة. وهــذا الــرّد لــم يـُـر هل الســيد الصــدر، لكّنــه رد واضــح.

وثانيًــا: بعــض القبليــات رضوريــة تلحّقــق فهــم انلــّص، فــال يمكــن 
اتلخــّي عــن دخاتلهــا يف مقــام فهــم انلــّص.

ــص  ــن اتلخلّ ــل يمك ــّرة: ه ــات امل ــن القبلي ــؤال ع ــى الس ــم، يب نع
ــب الســيد  منهــا، أو املنــع مــن تأثرهــا ولــو مــع بقائهــا، أم ال؟ وهــذا لــم جُيِ
الصــدر عنــه مبــارشة، لكــن مــن خــالل حتذيــره مــن هــذا انلــوع مــن 

ــا بــأن نقــول: ــه أمــر اختيــاري، وبيانــه مّن القبليــات، نفهــم أنّ

ــا  ــواع القبليــات املــّرة أمــر اختيــاري، فبإماكنن إّن إجيــاد بعــض أن
أن نعــّدل مــن ميونلــا، فنتــّرف حينئــٍذ يف بعــض قبلياتنــا املــّرة بنحــو 
اختيــاري. نعــم، قــد يكــون جتّنــب االعتمــاد ىلع هــذه القبليــات املــّرة 
ــب  ــم يف اجلان ــبب ضعفه ــخاص؛ بس ــض األش ــبة بلع ــا بالنس ــًرا صعبً أم
األخــاليق مثــاًل، لكــن يمكــن اتلــدرّب للتغلـّـب ىلع حاكميتهــا القهريــة. 
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هــذا لكـّـه مــع مالحظــة أنـّـه ال جيــب اتلخــّي عــن لّك القبليــات املّرة 
ــا يف  ــل يكــي أن ال نعتمــد عليه ــن، ب ــا نلصــوص اآلخري ــام فهمن يف مق
فهــم انلــّص دون قرينــة أو شــاهد. وهــذا مــن قبيــل الشــخص اذلي دليــه 
ــتفيد  ــّددًة، يس ــلًة حم ــه مش ــا يواج ــة، فعندم ــه أدوات متنوّع يف حقيبت
ــالك  ــض املش ــؤّدي إىل بع ــن أن ي ــا يمك ــا. فم ــبة هل ــن األدوات املناس م
ــن  ــا ضم ــس وجوده ــبة، ولي ــر املناس ــن األدوات غ ــتفادة م ــو االس ه
تلــك احلقيبــة. وباتلــايل، ال جيــب أثنــاء الفهــم الصحيــح أن نتخــّى عــن 
ــا  ــد عليه ــّم أن ال نعتم ــل امله ــا، ب ــا ورغباتن ــخصية وميونل ــا الش دوافعن
يف مقــام الفهــم، وهــذا أمــر اختيــاري وممكــن، وهــو مشــاَهد يف كتــب 
كثــر مــن املفّكريــن اذلي يرحــون آراء خمالفيهــم ثــّم ينقدونهــا، َفُهــم 
ــون  ــّم يفهم ــا، ث ــذه جانبً ــم ه ــون قبلياته ــان يضع ــن األحي ــد م يف العدي
كالم اخلصــم بنحــو موضــويع حمايــد، ثــّم يعمــدون إىل حتليلــه ونقــده. 
فهــذا ديلــل ىلع أّن عــدم االعتمــاد ىلع القبليــات املــّرة أمــر اختيــاري، 

ــم[ ــناىس، درس نه ــت ش ــاح، معرف ــاكن. ]مصب ــل ىلع اإلم ــوع أدّل ديل فالوق

ــد تعــّرض الســيد  ــّر وانلــّص، فق ــن املف ــط باحلــوار ب ــا يرتب وفيم
ــا  ــه يف اتلفســر املوضــويع، الــي أرشن الصــدر هلــذه الفكــرة يف نظرّيت
ــّص  ــم انل ــى يف فه ــذا املب ــة ه ــا أهّمي ــادس، وذكرن ــى الس ــا يف املب إيله
القــرآين. نعــم، ال يقــول الســيد الصــدر بمقالــة اغدامــر، بأنّــه عندمــا 
ــه  ــل إيل ــى اذلي يص ــإّن املع ــص، ف ــرِّ وانل ــن املف ــوار ب ــري ح جي
ــارة  ــو عب ــل ه ، ب ــرِّ ــص وال إىل املف ــوًبا إىل انل ــون منس ــرِّ ال يك املف
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 . ــرِّ ــايئ للمف ــق املعن ــع األف ــّص م ــايئ للن ــق املعن ــن األف ــج ب ــن مزي ع
بــل أّكــد الســيد الصــدر ىلع أهّميــة احلــوار مــع انلــّص واالنطــالق مــن 
الواقــع إىل انلــّص، لّك ذلــك ألجــل الكشــف عــن املــراد اتلــاّم والاكمــل 

ــال. ــذا املج ــف يف ه للمؤلّ

نعم، بي ثالثة أسئلة لم جُيِب عنها السيد الصدر، ويه:

1ـ هل املفسِّ دامئًا يف معرض سوء الفهم؟ 

لــم يعالــج الســيد الصــدر هــذا الســؤال مبــارشًة، لكّنــه مــن خــالل 
مــا ذكــره، يمكــن اجلــواب عنــه باإلجيــاب. فاملفــرِّ دائًمــا يواجــه خطــر 
ــة، وبســبب  ــات املعرفي ســوء الفهــم، بســبب القســم املــّر مــن القبلي
ــذا ال  ــّن ه ــره. لك ــّدم ذك ــا تق ــك مّم ــر ذل ــبَق، وغ ــي املس ــر انلف اتلأثّ
ــن  ــل يمك ــات، ب ــذه العقب ــاوز ه ــرِّ أن يتج ــن للمف ــه ال يمك ــي أنّ يع

ــف. ــص مــن ســوء الفهــم، يلصــل إىل مــراد املؤلّ للمفــرِّ أن يتخلّ

2ـ هــل يجــب النفــوذ إىل ذهنيــة املؤلّــف ونفســيته حّتــى نصــل إىل فهــم 

صحيــح للنــّص؟

ــب الســيد الصــدر بشــل مبــارش عــن هــذا الســؤال، ولعــّل مــا  لــم جُيِ
تقــّدم احلديــث عنــه مــن أهّميــة االندمــاج مــع اإلطــار الفكــري للنــّص 
ا مــن فكــرة انلفــوذ إىل ذهنيــة املؤلّــف، وإن اكن ال يوصلنــا  قريــٌب جــدًّ

إىل إعدة بنــاء ذهنيــة املؤلّــف تماًمــا.
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ولــو طرحنــا هــذا الســؤال ىلع الســيد الصــدر اآلن، ألمكــن أن يفّصل 
ــرآين  ــّص الق ــف انل ــس مؤلّ ــروايئ؛ فلي ــّص ال ــرآين وانل ــّص الق ــن انل ب
ــع  ــن م ــروايئ. لك ــّص ال ــالف انل ــه؛ خب ــوذ إىل ذهنيت ــن انلف ــا يمك بريًّ
ذلــك، فُملــي انلــّص الــروايئ معصــوم، وهل درجــة وجوديــة أىلع وأكمــل 

مــن ســائر البــر. 

لكــن، قــد يتجــاوز الســيد الصــدر هــذه املشــلة، مــن خــالل القــول 
بــأّن الُمّتبــع يف انلصــوص الرعية هــو طريقة املحــاورة العرفيــة واملتداولة 
بــن أبنــاء العــرف، وبنــاًء عليــه، يمكننــا فهــم انلــّص دون انلفــوذ إىل 
ــب أن ال  ــه جي ــي أنّ ــذا ال يع ــم، ه ــم. نع ــف واملتلّ ــة املؤلّ ــاق ذهني أعم
ــّم إّن  ــه، ث ــن مالحظت ــّد م ــل ال ب ــري، ب ــاره الفك ــم وإط ــظ املتلّ ناُلح
هــذا الــكالم قــد جيّرنــا إىل اتلفريــق بــن انلــّص القــرآين وانلّص الــروايئ. 
فمؤلـّـف انلــّص القــرآين علــٌم مطلــق، يلــي كالمــه لــّل انلــاس إىل يــوم 
القيامــة، ولــّل فئاتهــم: مــن العــايّم ورايع اإلبــل إىل العالــم الفيلســوف 
 والفقيــه وعلــم االجتمــاع ومــا شــالك؛ أّمــا انلــّص الــروايئ فليــس 

ّ
املتــأهل

دائًمــا هكــذا. 

ا، واجلــواب عنــه رضوري، لكــن  وكيفمــا اكن فهــذا ســؤال مهــم جــدًّ
لــم يتعــّرض الســيد الصــدر هل؛ وإن أمكــن أن حنــدس بأنـّـه ســيجيب بــأّن 
صاحــب انلــّص ادليــي يتلـّـم حبســب الطريقــة العرفيــة؛ لكــّن الــكالم 
ــاج إىل  ــا حيت ــذا م ــق، وه ــو دقي ــة بنح ــذه الطريق ــم ه ــكالم يف فه لّك ال

حبــث مســتقّل.
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3ـ هــل الحــوار بــني النــّص والقــارئ هــو عــىل نحــو الــدور الهرمنيوطيقــي، 

ويســتمّر إىل مــا ال نهايــة؟

هــذا - حســب تتبــي - لــم يتعــّرض هل الســيد الصــدر. نعم، ثّمــة وجٌه 
لإلجابــة باإلجيــاب عــن هــذا الســؤال، لكــن ال ىلع حنــو ادلور املبــنَّ يف 
اهلرمنيوطيقــا، بــل ىلع حنــو يُســّى بـــ "ادلور االســتنبايط"))(. وهــذا مــا 
قــد نستشــهد هل باتلأّمــل يف املتلـّـم يف انلــّص ادليــي وخصوصياتــه، كمــا 
يمكــن أن نســتخرج أســس هــذا ادلور االســتنبايط مــن انلــّص الــروايئ 
ــد  ــأّن القــرآن جيــري جمــرى الشــمس والقمــر، وهــو عن ــّرح ب اذلي ي
لّك قــوٍم غــض، ومــا شــالك. وهــذا أيًضــا حبــث رشيــف، مرتبــط بفهــم 

ا، وحيتــاج إىل حتقيــق مســتقل أيًضــا. انلــّص جــدًّ

ــت  ــم يلتف ــًى ل ــدر إىل مب ــيد الص ــت الس ــل اتلف ــأل: ه ــى أن نس يب
ــا؟  ــال اهلرمنيوطيق ــون يف جم ــون الغربي ــه ابلاحث إيل

قــد يبــدو نلــا أّن كالمــه عــن دور االرتــكاز االجتمــايع يف فهــم انلّص 
املذكــور يف املبــى الرابــع، وحيثيــات الكشــف انلوعيــة الــي أملحنــا إيلهــا 

يف املبــى األول، هــو مّمــا لــم يلتفتــوا إيله.

وبهــذا يكــون قــد تــّم ابلحــث عــن مبــاين فهــم انلــّص عنــد الســيد 
الصــدر، ويمكــن ابلنــاء عليــه تلقديــم أحبــاث مقارنــة يف هــذا املجــال، 
ــه  ــالق من ــر، أو االنط ــر أو اغدام ــن هايدغ ــه وب ــارن بين ــث املق اكبلح

)1( هذه التســمية ذكرها الســيّد يد الله يزدانپناه وتلميذه األســتاذ الشــيخ عــيل أميني نجاد يف 
دروسهام الفلسفية والعرفانية، وال أدري إن ذُكرَت قبلهام.

مباني فهم النص عند السيد محمدباقر الصدر

العدد الحادي عشر   السنة الثالثة   شتاء 2021

247



تلأســيس حبــث مســتقل يف مبــاين فهــم انلــّص، مــع االتلفــات إىل اجلهات 
ــي  ــّص ادلي ــراوي للن ــال ال ــدر، كح ــيد الص ــا الس ــّرض هل ــم يتع ــي ل ال
ــاين الــي طرحهــا  ــه باســتقراء األســئلة واملب ــَر علي ــا يُع ــك مّم وغــر ذل

ــاين فهــم انلــّص نفســها. ــل يف مب ابلاحثــون يف هــذا املجــال، وباتلأّم

 الخاتمة 

تعّرضنــا يف هــذا املقــال املوســوم بـــ "مبــاين فهــم انلــّص عنــد الســّيد 
حمّمدباقــر الصــدر" إىل ابلنــاء اتلحــي أو األســس الــي يُبــى عليهــا فهــم 
انلــّص وآيلاتــه وفًقــا لرؤيــة الســيد الصــدر. وبعــد أن أرشنــا يف هامــش 
ــذه  ــيعة هل ــون الش ــا األصويل ــّرض فيه ــي تع ــن ال ــّم املواط ــر إىل أه كب
ــن  ــت اهلرمنيوطيقي ــي واجه ــئلة ال ــّم األس ــا إىل أه ــث، وأملحن املباح
الغربيــن، وقفنــا ىلع أعتــاب الســيد الصــدر، فوجدنــاه قــد اتلفــت إىل 
كثــر مــن هــذه األســئلة الــي يلــزم ىلع لّك مفــرِّ للنــّص أو فاِهــم هل أن 

ــاٍن للســيد الصــدر، يه: حيــّدد موقفــه منهــا، فســّطرنا ســّتة مب

1 ـ إمــاكن فهــم انلــّص: إذ ذهــب الســيد الصــدر ككثــٍر مّمــن ســبقه 
ــن  ــاليم م ــي اإلس ــّص ادلي ــم انل ــاكن فه ــيعة إىل إم ــن الش ــن األصويل م

قــرآن كريــم وحديــث رشيــف.

الســيد  مــزّي  حيــث  املوضــويع:  والظهــور  اذلايت  الظهــور  ـ   2
الصــدر بينهمــا، وعــّد الظهــور املوضــويع موضــوَع احلّجيــة يف حبــث 

ــور. ــة الظه حّجي
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يشــرتك  إذ  واحــد:  أنّهــم  ىلع    املعصومــن  مالحظــة  ـ   3
املعصومــون  بالعصمــة وبوحــدة اهلــدف، مّمــا ينعكــس ىلع فهمنــا 

. ألفعاهلــم وأقواهلــم

4 ـ القبليــات الروريــة لفهــم انلــّص، مــن قبيــل: الفهــم اللغــوي، 
واإلطــار اتلاريــي والفكــري للنــّص، واالرتــكاز االجتمــايع، واملســتوى 

. املعــريف للمفــرِّ

ــاكر  ــقاط األف ــل: إس ــن قبي ــّص، م ــم انل ــّرة يف فه ــات امل 5 ـ القبلي
ــاذ موقــف مســبَق مــن انلــّص، واألنــس 

ّ
املســبقة ىلع انلــّص، ات

ــة. ــب العلمي باملطال

ــا  ــّرض هل ــة تع ــألة منهجي ــّص: ويه مس ــّر وانل ــن املف ــوار ب 6 ـ احل
ــة  ــّن العالق ــم، وب ــرآن الكري ــويع للق ــره املوض ــدر يف تفس ــيد الص الس
بــن املفــّر وانلــص القــرآين، حيــث ينطلــق املفــّر مــن واقــع احليــاة 

ــرآين. ــّص الق إىل انل
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قائمة المصادر

املصادر العربية

القرآن الكريم  

األنصــاري، مرتــىض بــن محمدأمــني، فرائــد األصــول، مجمــع الفكــر اإلســالمي، قــم، . 1

الطبعــة التاســعة، 1428 هـ.

البهايئ، محمد بن حسني، زبدة األصول، مرصاد، قم، الطبعة األوىل، 1423 هـ.. 2

التــوين، عبــد اللــه بــن محمــد، الوافيــة يف أصــول الفقــه، مجمــع الفكــر اإلســالمي، . 3

قــم، الطبعــة الثانيــة، 1415 هـ. 

الحائــري، كاظــم، مباحــث األصــول )تقريــرًا ألبحــاث ســامحة آيــة اللــه العظمــى . 4

الشــهيد الســيد محّمدباقــر الصــدر(، دار البشــري، قــم، الطبعــة األوىل، 1428 هـــ. 

ــارات . 5 ــرت انتش ــن، دف ــالذ املجتهدي ــن و م ــامل الدي ــن، مع ــن الدي ــن زي ــن ب حس

اســالمى، قــم، الطبعــة التاســعة.

الحــيل، الحســن بــن يوســف، تهذيــب الوصــول إىل علــم األصــول، موسســه امــام . 6

عــيل ، لنــدن، الطبعــة األوىل، 1380 ش.

الحــيل، الحســن بــن يوســف، نهايــة الوصــول إىل علــم األصــول، مؤسســة اإلمــام . 7

الصــادق ، قــم، الطبعــة األوىل، 1425 هـــ.

الحــيل، جعفــر بــن الحســن، معــارج األصــول، موسســه امــام علــی ، لنــدن، . 8

الطبعــة األوىل، 1423 هـــ.

الصــدر، محّمدباقــر، اقتصادنــا، تحقيــق: مكتــب اإلعــالم اإلســالمي - فــرع خراســان . 9
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)لجنــة االقتصــاد(، مكتــب اإلعــالم اإلســالمي، الطبعــة األوىل، 1417 هـ.

الصــدر، محّمدباقــر، اإلســالم يقــود الحيــاة، مركــز األبحــاث والدراســات التخصصية . 10

للشــهيد الصــدر، قــم، 1426 هـ.

الصــدر، محّمدباقــر، املدرســة القرآنيــة، إعــداد و تحقيــق: لجنــة التحقيــق التابعــة . 11

للمؤمتــر العاملــي لإلمــام الشــهيد الصــدر، مركــز األبحــاث و الدراســات التخصصيــة 

للشــهيد الصــدر، قــم، الطبعــة الخامســة، 1435 هـ.

ــات، . 12 ــارف للمطبوع ــدف، دار التع ــدة ه ــوع أدوار و وح ــر، تن ــدر، محّمدباق الص

بــريوت، 1426 هـــ.

ــة التحقيــق . 13 الصــدر، محّمدباقــر، دروس يف علــم األصــول، إعــداد و تحقيــق: لجن

ــات  ــز األبحــاث و الدراس ــام الشــهيد الصــدر، مرك ــي لإلم ــر العامل ــة للمؤمت التابع

التخصصيــة للشــهيد الصــدر، الطبعــة األوىل، 1421 هـــ.

الصــدر، محّمدباقــر، ومضــات، إعــداد و تحقيــق: لجنــة التحقيــق التابعــة للمؤمتــر . 14

العاملــي لإلمــام الشــهيد الصــدر، مركــز األبحــاث و الدراســات التخصصيــة للشــهيد 

الصــدر، الطبعــة األوىل، 1428 هـ.

الطــويس، محمــد بــن الحســن، العــّدة يف أصــول الفقــه، محمــد تقــي عالقبنديــان، . 15

قــم، الطبعــة األوىل، 1417 هـ.

العراقي، ضياء الدين، نهاية األفكار، دفرت انتشارات اسالمى، قم، ط3، 1417 هـ.. 16

علــم الهــدى، عــيل بــن الحســني )الســيد املرتــىض(، الذريعــة إىل أصــول الرشيعــة، . 17

دانشــگاه تهــران، طهــران، الطبعــة األوىل، 1376 ش.

ــار . 18 ــني املحكمــة يف األصــول، إحي ــن محمــد حســن، القوان ــو القاســم ب القمــي، أب
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الكتــب اإلســالمية، قــم، الطبعــة األوىل، 1430 هـــ.

الكليني، محمد بن يعقوب، الكايف، دار الكتب اإلسالمية، طهران، 1363 ش.. 19

محمدأمــني االســرتآبادي، الفوائــد املدنيــة و الشــواهد املكيــة، تحقيــق: الشــيخ رحمة . 20

اللــه الرحمتــي اآلرايك، مؤسســة النــرش اإلســالمي، الطبعة الثالثــة، 1429 هـ.

املفيــد، محمــد بــن محمــد، مختــرص التذكــرة بأصــول الفقــه، کنگــره شــيخ مفيــد، . 21

قــم، الطبعــة األوىل، 1413 هـ.

الرناقــي، أحمــد بــن محمــد مهدي، عوائــد األيــام يف بيان قواعــد األحكام و مهامت مســائل . 22

ـ. الحــالل والحــرام، دفــرت تبليغات اســالمى حوزه علميه قم، قــم، الطبعــة األوىل، 1375 ه

ـ.. 23 الرناقي، أحمد بن محمد مهدي، مفتاح األحكام، بوستان كتاب، قم، ط1، 1430 ه

ــه . 24 ــارف فق ــرة املع ــه دائ ــول، موسس ــم األص ــوث يف عل ــود، بح ــمي، محم الهاش

ــة، 1417 هـــ. ــة الثالث ــم، الطبع ــالم، ق ــم الس ــت عليه ــل بي ــب اه ــر مذه ــالمى ب اس

ــة العالمــة املجــدد . 25 ــاين، محّمدباقــر، الرســائل األصوليــة، مؤسس ــد البهبه الوحي

ــة األوىل، 1416 هـــ. ــم، الطبع ــاين، ق ــد البهبه الوحي

املصادر الفارسية

احمدی، بابک، ساختار و تأويل من، نرش مركز، طهران، 1389 ش.. 1

مجتبــى مصبــاح و عبداللــه محمــدی، معرفــت شــناىس، انتشــارات مؤسســه . 2

آمــوزىش و پژوهشــی امــام خمينــى، الطبعــة األوىل، 1397 ش.

هايدغــر، مارتــن، هســتى و زمــان، ترجمــه: ســياوش جــامدی، ققنــوس، طهــران، . 3

1389 ش.
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الخالصة

ــة يف  ــة ادليني ــات العقــل وحــدوده يف املعرف ــذا ابلحــث إىل الكشــف عــن مدي يســى ه
الفكــر اإلســاليم، واكن مــدار ابلحــث حــول مديــات العقــل وحــدوده حســب وجهــة نظــر 
أحــد الفالســفة اإلســالمين وهــو ابــن ســينا أبــو عــي ابــن ســينا.وقد حاولــت هــذه ادلراســة 
أن تقــّدم إجابــًة عــن ســؤال أســايس هو: مــا مديــات العقــل وحــدوده يف املعرفة ادلينيــة؟ وهل 
يه مطلقــة أم حمــدودة حســب رأي ابــن ســينا؟ وإذا اكنــت حمــدودة فهــل حدودهــا اعتباريــة 
أم تكوينية؟فقّدمــت ادلراســة إجابــة عــن هــذه التســاؤالت، واكن املنهــج املّتبــع هــو املنهــج 
اتلوصيــي مــن خــالل بيــان جمموعــة مــن املفاهيــم الّــي ترتبــط باملبــادئ اتلصّوريــة، وكــذا 
اتّبعنــا املنهــج اتلحليــي باالعتمــاد ىلع تقســيمات املعرفــة والعقــل عنــد ابــن ســينا؛ بليــان 
نوعيــة العقــل املقصــود عنــده، ومعرفــة مديــات العقــل يف جمــال املعرفــة ادلينيــة وحــدوده، 
وقــد تــم عــرض الشــبهات الــي وردت ىلع هــذا املنهــج، وأجيــب عنهــا حبســب مبــاين ابــن 
ســينا، واتّضــح مــن خــالل ابلحــث أّن للعقــل ماكنــة أساســية يف استكشــاف املعــارف ادلينية 

الــي تدخــل ضمــن نطــاق حــدوده.
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The Limits of Reason in Religious Knowledge of Islamic 
Thinkers: Avicenna as an Example

Hatem al-Jayashi)1(

Muhammad Ali Mohiti Ardakan)2(

Abstract

 This study tries to show the ranges and limits of reason concerning 
religious knowledge in Islamic thought from the viewpoint of the 
Islamic philosopher Sheikh al-Ra’ees Abu Ali Ibn Sina )Avicenna(.

The study attempts to give an answer to a basic question: What are 
the ranges and limits of reason in religious knowledge? According to 
Avicenna’s viewpoint, is it absolute or limited? If it is limited, are its 
limits divinely or humanly?

The study gives answers to these questions, following the descriptive 
approach through showing a set of concepts related to conceptual 
principles. We also have followed the analytical approach, based on 
the divisions of knowledge and reason according to Avicenna, in order 
to define the kind of reason he had meant, and to know the ranges 
and limits of reason in the field of religious knowledge. Besides, the 
spurious arguments raised against this approach have been discussed 
and answered according to Avicenna’s principles. It has become clear, 
through the article, that reason has a basic position in the exploration 
of religious knowledge that comes within the limits of reason.

Keywords: limits of reason, reason, religion, religious knowledge, 
Avicenna.
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المقّدمة

تعتمــد املعرفــة ىلع مورديــن أساســين همــا احلــواّس والعقــل، وهلذين 
املصدريــن أهّميــة يف فكــر الفيلســوف ابــن ســينا، إذ أعطــی ملصدريــة 
العقــل الرهــاين يف املعرفــة أهّميــة كــرى. وهنــاك أفــاكر إفراطيــة 
وتفريطيــة يف اســتخدام العقــل يف املعرفــة ادلينيــة، ومــن هــذه األفــاكر 
واآلراء الــي تقــف حاجــًزا أمــام اتلفكــر العقــاليئ مــا نــراه جليًّــا عنــد 
ــن أقصــوا املنهــج العقــي،  األخباريــن ]اإلســرتآبادي، الفوائــد املدنيــة، ص 256[ اذلي
ــويح تثبــت  ــة ال ــويح، فحّجي ــة ال مــع أّن العقــل هــو اذلي يثبــت حّجي

ــه. ]الخشــن، أصــول االجتهــاد الكالمــي، ص 277[ ــل وإمضائ بالعق

ومــع هــذا اكنــت هنــاك محلــة كبــرة ىلع الفالســفة والعقــل، فالغزايل 
ــروف  ــه املع ــب كتاب ــفة، وكت ــّن بالفالس ــّيئ الظ ــره س ــدو أم اكن يف ب
"تهافــت الفالســفة"، ولكــن يف كتابــه "إحيــاء علــوم ادليــن" جنــد تعابــر 
تؤّيــد مــا ورد مــن كالم الفالســفة،ورّبما يكــون ذلــك ديلــاًل ىلع تغيــر 
يف نظــره آخــر عمــره، أي لعلّــه انتبــه إىل أّن مقاصــد الفالســفة غــر مــا 

. ]انظــر: مصبــاح يــزدي، أصــول املعــارف اإلنســانية، ص 47[
ً

فهمــه أّوال

أّواًل: تعريف المفاهيم

1 ـ العقل 

أـ لغًة

ــه،  ــره ورأي ــع ألم ــل، أي: جام ــل عق ــال رج ــي، يق ــر وانل ــو احلج ه
وهــو مأخــوذ مــن العقــل، يقــال: عقلــت ابلعــر، إذا مجعــت قوائمــه، ذلا 
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قيــل: أعقــل عقــاًل. والعقــل: اتلثّبــت يف األمــور، والعقــل: القلــب، وقيل: 
العقــل: اتلميــزي اذلي بــه يتمــزّي اإلنســان عــن ســائر احليوانــات ]الفراهيــدي، 
كتــاب العــني،ج 1،ص 195؛ ابــن منظــور، لســان العــرب، ج 11، ص 458 و459[. وقــال ابــن الســّكيت 

األهــوازّي: »العقــل ضــّد احلمــق« ]ابــن الســّكيت، ترتيــب اصطــالح املنطــق، ص 265[.

ب ـ اصطالًحا

ــة،  ــات الفكري اه
ّ

ــالف االجت ــف باخت ــرًة تتل ــاين كث ــل مع إّن للعق
ــه: اجلوهــر املجــّرد عــن املــاّدة يف ذاتــه  فعنــد احلكمــاء مثــاًل يعــّرف بأنّ

ــاد، ص 144[ ــد االعتق ــويس، تجري ــه. ]الط وفعل

ــة  ــّوة مدرك ــه ق ــو أنّ ــا ه ــوان الصف ــّرق هل إخ ــر اذلي تط ــى اآلخ واملع
مفّكــرة وممــزّية ]إخــوان الصفــا، رســائل إخــوان الصفــا وخــاّلن الوفــا، ج 3، ص 232[، ويذهــب 
الفــارايب إىل أّن القــّوة العاقلــة يه جوهــر بســيط مقــارن للمــاّدة، تبــى 
ــة  ــان ىلع احلقيق ــو اإلنس ــدي، وه ــر أح ــو جوه ــدن، وه ــوت ابل ــد م بع
]انظــر: الفــارايب، عيــون املســائل، ص 64[، وأّمــا ابــن ســينا فقــال يف كتــاب "الشــفاء": 

ــا انلفــس انلاطقــة اإلنســانية فتنقســم قواهــا إىل قــّوة عملــة وقــّوة  »وأّم
عملــة. ولّك واحــدة مــن القّوتــن تســّى عقــاًل باشــرتاك االســم أو تشــابهه. 
ــة  ــل اجلزئي ــان إىل األفاعي ــدن اإلنس ــّرك بل ــدأ حم ــّوة يه مب ــة ق فالعامل
ــار  ــا اعتب ــة، وهل ــا اصطالحي ــى آراء تّصه ــة ىلع مقتـ ــة بالروّي اخلاّص
ــّوة  ــاس إىل الق ــار بالقي ــة، واعتب ــة الزوعي ــّوة احليواني ــاس إىل الق بالقي
ــها« ]ابــن ســينا،  ــاس إىل نفس ــار بالقي ــة، واعتب ــة واملتوّهم ــة املتخّيل احليواني

ــاب الشــفاء، ص 64[.  كت
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ــا املعــى اذلي أخــذ بــه املتلّمــون والفقهــاء فهــو يعــّرف العقــل  وأّم
بإدرااكتــه، يقــول الغــزايل: »العقــل علــم رضوري جبــواز اجلائــزات 
واســتحالة املســتحيالت« ]الغــزايل، تهافــت الفالســفة، ص 287[. وهــذا الــكالم هــو 

ــه.  ــيء باســم الزم تســمية ال

هــذه املعــاين للعقــل ليســت يه لّك املعــاين، بــل توجــد معــاٍن أخــرى 
ــه  ــج ب ــل العــريف، وهــو العقــل االســتقرايئ اذلي يله ــاًل العق للعقــل، مث
العلمانيــون عدة، املعتمــد ىلع االســتقراء أو ىلع متبّنيــات العرف املشــهورة. 
ــراه يف  ــا ن ــًرا م ــرتاث اذلي كث ــه: ال ــود من ــرتايث واملقص ــل ال ــر العق واآلخ
ــل  ــن العق ــون ع ــا يتحّدث ــم حينم ــرب وغره ــن ع ــن م ــات املفّكري لكم
ــة  ــم وطريق ــم وتقايلده ــس عداته ــريب، واذلي يعك ــل الغ ــريب أو العق الع

ــيل، ص 69 و70[ ــج العق ــة واملنه ــور. ]املــرصي، أصــول املعرف ــّر العص ــم ىلع م تفكره

وحنــن نقتــر بمــا يليــق بهــذه ادلراســة، وال نطيــل أكــر يف ذكــر هذه 
ــث  ــل اذلي نبح ــرف أن العق ــا نع ــد م ــل، بع ــة للعق ــاين االصطالحي املع
عنــه وعــن حــدوده هــو العقــل الرهــاين، اذلي هــو القــوة العقليــة للنفس 
ــات بغرهــا.  ــها وللجزئي ــات بنفس ــة لللّي  انلاطقــة اإلنســانية املدرك

]صدر املتألهین، الحكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة،ج 8، ص 67[

ــل  ــة يه أن العق ــاين املتقدم ــذه املع ــن ه ــة م ــل إىل نتيج إذن نص
ــل  ــي ينفص ــم واإلدراك ال ــة الفه ــّخصة، ويه ضابط ــة ومش ــّوة دّراك ق
ــّدد  ــن تع ــئ م ــل ناش ــاين للعق ــّدد املع ــان، وتع ــا اإلنس ــرتق به ويف
الوظائــف والفعايلــات الــي يقــوم بهــا العقــل، وهــذا مــا تبــّن يف كالم 

ــّدم. ــينا املتق ــن س اب
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2 ـ الدين

أـ لغًة

يســتعمل مفهــوم )ديــن( يف اللغــة بعــّدة معــاٍن، منهــا: أّن ادليــن هــو 
واحــد ادليــون، تقــول: دنــت الرجــل أقرضتــه، فهــو مديــن ومديــون ... 
ــا  ــال: كم ــازاه. يق ــا، أي ج ــه دينً ــال: دان ــأة. يق ــزاء واملاكف ــن: اجل وادلي
ــان.  ــع األدي ــزاء، دان هل، واجلم ــة واجل ــن: الطاع ــدان.... وادلي ــن ت تدي
يقــال: دان بكــذا ديانــة وتديّــن بهــا، فهــو ديّــن ومتديّــن. ]انظــر: الجوهــري، 

الصحــاح، ج 5، ص 2117 - 2119[ 

وقــد جــاء هــذان املعنيــان يف القــرآن الكريــم يف قــوهل تعــاىل: َمِلــِك 
يــِن ]ســورة الحمــد: 4[ أي يــوم اجلزاء.  يـَـْوِم ادلِّ

ب ـ اصطالًحا

هــو عبــارة عــن الرائــع الســماوية الــي جــاء بهــا الرســل واألنبيــاء 
ــده يف كالم  ــا جن ــذا م ــن، وه ــعادته يف ادلاري ــان إىل س ــال اإلنس إليص
ــة. ــة والريع ــو الطريق ــا ه ــول اصطالًح ــا يق ــّي  حينم ــة احل م

ّ
العال

وأّمــا مفهــوم ادليــن يف عملنــا املعــارص فهــو ىلع أنــواع متعــّددة ، ووجه 
اشــرتاكها أقــرب إىل املشــرتك اللفظــي منــه إىل املشــرتك املعنــوي، فبينمــا 
يمتلــك بعضهــا جــذوًرا غيبيــة إهليــة اكالعتقــاد باتلوحيــد، فــإّن بعضهــا 
اآلخــر محــل صبغــة غــر توحيديــة ]انظــر: اآلمــيل، حقيقــة الديــن، ص 13[، وهــذا ما 
نــراه يف بعــض اتلعاريــف لدليــن، منهــا أّن ادليــن هــو نظــام منّســق مــن 
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ــري  ــة جي ــوعت مقّدس ــول موض ــدور ح ــي ت ــات ال ــدات واملمارس املعتق
عزهلــا عــن الوســط ادلنيــوي وحتــاط بشــّى أنــواع اتلحريــم.

ومــن خــالل هــذه اتلعريفــات يالحــظ فيهــا عــدم اتلدقيــق واخللــط 
بــن تعريــف ادليــن واتلديـّـن جبعلهــا يف بوتقــة واحــدة، واحلــال أّن بينهمــا 
بونًــا شاســًعا؛ هلــذا تطــّرق الشــيخ جــوادي هلــذا املعــى بقــوهل: »ينقســم 
ــه  ــم من ــًة، فقس ــّدًة خمتلف ــاًما ع ــاين أقس ــاس وحي ــم ىلع أس ــن القائ ادلي
يشــمل العقائــد، ونقصــد بذلــك شــمويلته لالعتقــاد حبقائــق علــم الوجــود 
ىلع أســاس رؤيــة توحيديــة، نظــر االعتقــاد بوجــود اهلل والــويح وانلبــّوة 
والقيامــة واملعــاد واجلّنــة وانلــار، و... وقســم آخــر يتمّثــل يف األخالقيــات، 
ــة  ــل األخالقي ــل والرذائ ــرز الفضائ ــي ت ــم ال ــك اتلعايل ــا تل ــي به ونع
ــة  ــها وكيفي ــن تدنّس ــس ع ــب انلف ــة تهذي ــف هل طريق ــان، وتكش لإلنس
اتلخلـّـق بالفضائــل. يف حــن أّن قســًما ثاثلـًـا يتجــّى يف الريعــة واملناســك 
واألحــاكم واملقــّررات الــي تنّظــم عالقــات الفــرد مــع نفســه مــن جهــة، 

ــن ثاثلــة« ]املصــدر الســابق، ص 15 و16[. ومــع اهلل أخــرى، ومــع اآلخري

ــر يف  ــذا ظاه ــة وه ــن الريع ــّم م ــه األع ــراد من ــن ي ــر أّن ادلي ويظه
االســتعماالت القرآنيــة، إذ إنـّـه يســتعمل الريعــة يف معــًى أخــّص مــن 
 ــَاُم ــَد اهلِل الِْس ــَن ِعن ي ــاىل: إِنَّ ادلِّ ــوهل تع ــه ق ــدّل علي ــا ي ــن كم ادلي
ــن  ــا فَلَ ــَاِم ِدينً ــْرَ الِْس ــِغ َغ ــن يَبْتَ ــوهل تعــاىل: َوَم ]ســورة آل عمــران: 19[، وق

يــَن ]ســورة آل عمــران: 85[، وإذا  َاِسِ
ْ
ُيْقبَــَل ِمنْــُه َوُهــَو ِف الِخــَرِة ِمــَن ال

ــا ِمنُكـــْم ِشَْعــًة َوِمنَْهاًجــا وقــوهل: ُثــمَّ  نَ
ْ
انضّمــا إىل قــوهل: ِلــُلٍّ َجَعل

ْمــِر فَاتَِّبْعَهــا ]ســورة الجاثيــة: 18[، فــكأّن 
َ
ــَن ال يَعــٍة مِّ نَــاَك َعَ َشِ

ْ
َجَعل
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الريعــة يه الطريقــة املمّهــدة ألّمــة مــن األمــم أو نلــّي مــن األنبيــاء 
ــوىس  ــة م ــم ورشيع ــة إبراهي ــوح ورشيع ــة ن ــا، كريع ــوا به ــن بعث اذلي
ــة  ــّنة والطريق ــو: الس ــن ه ــم  وادلي ــة اخلات ــى ورشيع ــة عي ورشيع
ــن  ــخ دون ادلي ــل النس ــة تقب ــم، فالريع ــع األم ــة جلمي ــة العاّم االهلي

ــرآن، ج 5، ص 350[ ــري الق ــزان يف تفس ــايئ، املي ــيع. ]الطباطب ــاه الوس بمعن

ــن  ــام ادلي ــن أقس ــث م ــم اثلال ــوادي يف القس ــيخ ج ــّرق الش ــد تط وق
ــون  ــة، فيك ــن الريع ــّم م ــًى أع ــن هل مع ــى، أي أّن ادلي ــذا املع إىل ه
ادليــن منظومــًة معرفيــًة حتتــوي ىلع األمــور العقديــة واألحــاكم الرعيــة 

ــة. ــم األخالقي واتلعايل

3 ـ املعرفة الدينية

ــق بادليــن، ســواء اكنــت  ــة الــي تتعلّ واملــراد منهــا املنظومــة املعرفي
ىلع مســتوى األمــور العقديــة أو األحــاكم ادلينيــة أو اتلعايلــم األخالقيــة، 
وبعبــارٍة أخــرى يه جمموعــة معرفيــة متعلّقــة بادليــن حتتــوي ىلع عقائــد 
ــت يف  ــة، وضع ــة وعقلي ــّررات وحياني ــن ومق ــالق وقوان ــاكم وأخ وأح
متنــاول اإلنســان إلدارة الفــرد واملجتمــع البــري. ]اآلمــيل، حقيقــة الديــن، ص 22[

ثانًیا: التقسيمات المعرفية عند ابن سينا

ــل؟ أم  ــن العق ــواّس أم م ــن احل ــه م ــتي معرفت ــان يس ــل اإلنس ه
نــدرك معرفتنــا إدرااًك حدســيًّا مبــارًشا دون تدّخــل أّي واســطة أو علــل 

ــبقة؟  ــباب مس وأس
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ذهــب ابــن ســينا إىل أّن املعرفــة هلــا مصــدران همــا احلــواس والعقــل، 
مــع إعالئــه مــن شــأن القيــاس الرهــان العقــي، وأّمــا ابــن رشــد فقــط 
ــقم  ــة وس ــا ىلع صّح ــايس حلكمن ــي واألس ــار احلقي ــب إىل أّن املعي ذه
ــر يف  ــرأي اآلخ ــياء، وال ــا لألش ــّى خراتن ــل ح ــل، ب ــو العق ــا ه معرفتن
ــأّن أصــدق  املصــدر للمعرفــة هــو مــا ذهبــت إيلــه الفرقــة الصوفيــة، ب
درجــات املعرفــة يه الــي تعتمــد ىلع احلــدس، أي أّن املعرفــة اإلنســانية 

تُقــذف يف انلفــس مــن قبــل املــوىل تبــارك وتعــاىل.

 إّن هــذا رأي ابــن ســينا يتّســق مــع عملنــا املعــارص واحلضــارة 
ــل  ــا العق ــين هم ــن أساس ــز ىلع عنري ــي ترتك ــة ال ــانية احلديث اإلنس
ــاوز  ــا أن نتج ــر علين ــب آخ ــن جان ــب، وم ــن جان ــذا م ــة، ه واتلجرب
ــادئ  األفــاكر واآلراء الــي وقفــت حاجــًزا أمــام اتلفكــر العقــاليئ ومب
العلــم، وقطعــت الصلــة بــن العلــل ومعلوالتهــا واألســباب ومســبّباتها.

ــر اكن  ــن تكف ــاليم م ــوم واإلس ــريب ايل ــا الع ــاهده يف عملن ــا نش وم
ــي. ــر العق ــام اتلفك ــوف أم ــل والوق ــة العق ــة حمارب نتيج

وحنــن ســنبّن بشــل خمتــر بمــا يتناســب مــع هــذا ابلحــث املصــادر 
املعرفيــة الــي قــام ابــن ســينا بتقســيمها إىل ثالثــة أقســام:

1 ـ املعرفة احلّسية.

2 ـ املعرفة العقلية.

3 ـ املعرفة اذلوقية.
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وإن هــذا اتلقســيم اذلي ذهــب إيلــه الشــيخ نابــع مــن رأيــه يف 
وســائل املعرفــة، فهــو ينــادي بالقــول بوجــود ثــالث ملــاكت يف انلفــس 
كوســائل إلدراك املوجــودات. فهنــاك احلــواّس ثــّم العقــل وأخــًرا احلــدس 
ــد  ــه ق ــام األّول، فإنّ ــوفًا يف املق ــينا فيلس ــن س ــا اكن اب ــرة، ولّم أو ابلص
رّكــز ىلع جانــي املعرفــة: احلــّي والعقــي، أي أنّــه رّكــز ىلع مــا تنقلــه 
ــة  ــب املعرف ــر جبان ــمع وب ــم وس ــذّوٍق وش ــٍس وت ــن مل ــواّس م ــا احل إيلن
ــا  ــس م ــذا نف ــن، وه ــق العقلي ــان واملنط ــة ىلع الره ــة القائم العقلي
ذهــب إيلــه الفيلســوف ايلونــاين أرســطو، وأّمــا بالنســبة للجانــب اذلويق 
 أّن ابلعــض 

ّ
الصــويف، فرغــم أنـّـه لــم ينكــر هــذا اجلانــب يف املعرفــة، إال

ــن  ــن ســينا فيلســوف فحســب، ولكــن يمكــن القــول إّن اب ــرى أّن اب ي
ــل  ســينا يؤمــن بوصــول اإلنســان إىل العقــل املســتفاد عــن طريــق اتلأّم
واالتصــال بالعقــل الفّعــال، ويعتقــد أّن اإلرشاقــات اإلهليــة واإلفاضــات 
الرمحانيــة تتــّزل عليــه يف هــذه املرحلــة، وهــذا مــا تكلـّـم بــه ابــن ســينا 
يف رســالٍة هل حتمــل عنــوان "اتلحفــة" أّن املعــاين اللّيــة والصــور املتعلّقــة 
الــي تظهــر يف نفــس اإلنســان، ال تــرج عــن حاتلــن: إّمــا أنّهــا حتصــل 
ــل  ــا حتص ــات، أو أنّه ــص املحسوس ــات وتفّح ــتقراء اجلزئي ــطة اس بواس
عــن طريــق االتّصــال بالعوالــم اللّيــة والعقــول املجــّردة واكتســابها عــن 

ــي، ج 1، ص 125[ ــل والعشــق اإلله ــاين، العق ــام. ]الدين ــق اإلهل طري

ــّوة  ــة أّن الق ــن ســينا يف موضــٍع آخــر مــن رســالة اتلحف ــّم يذكــر اب ث
انلاطقــة يف اإلنســان ليســت مهملــًة وال معّطلــًة؛ إذ إّن األفعــال الصــادرة 
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ــي.  ــض اإلل ــال بالفي ــالل االتّص ــن خ ــق م ــة تتحّق ــّوة انلاطقي ــن الق ع
ــق بواســطة فيــض  ــا والســفى يتحّق ــم العلي فكمــال املوجــودات يف العوال
اهلل وجــوده. وبذلــك لــو ُحــرم موجــوٌد مــا مــن رمحــة اهلل  ولــم يســتفض 
ــود  ــع إىل املوج ــو راج ــان ه ــذا احلرم ــبب ه ــي، فس ــض اإلل ــن الفي م

ــاء، ص 20[ ــب يف الدع ــالة الرتغي ــدري، رس ــر: ال ــه. ]انظ نفس

دلى ابــن ســينا رســائل كثــرة حتمــل طابــع الرمزيــة، ويّتصــل حمتواهــا 
بالشــؤون العرفانيــة واإلرشاقيــة، ومنهــا الرســائل اتلايلة: 

1 ـ رسالة العشق. 2 ـ رسالة الطر. 3 ـ رسالة يّح بن يقظان.

وحينمــا بــدأ ابــن ســينا بكتابــة هــذه الرســالة األخــرة، اكن يف الســجن، 
ووجــد فيــه الفرصة للتعبــر عــن أفــاكره. ]الدينــاين، العقــل والعشــق اإللهــي، ج 1، ص129[ 

وإّن الفيلســوف الكبــر فضــاًل عــن إشــارته إىل أهّميــة الفكــر 
واإلرشاق يف انلمــط اتلاســع مــن كتــاب »اإلشــارات واتلنبيهــات«، 
حتــّدث عــن أهّميتهــا أيًضــا يف انلمــط اثلامــن أيًضــا، فقــال: »والعارفــون 
املتّزهــون إذا وضــع عنهــم درن مقارنــة ابلــدن وانفّكــوا عــن الشــواغل، 
خلصــوا إىل علــم القــدس والســعادة وانتعشــوا بالكمــال األىلع وحصلــت 
ــذّلة العليــا« ]ابــن ســينا، اإلشــارات والتنبيهــات، النمــط 8 ، ص 353 - 354[. وهكــذا  هلــم ال
ــال األىلع  ــد أّن الكم ــّزه، ويعتق ــارف املت ــن الع ــينا ع ــن س ــّدث اب يتح
  ــه ــاء، وكالم ــن العرف ــط م ــذا انلم ــب ه ــن نصي ــا م ــذّلة العلي وال
يعــّر عــن أّن للســالك يف بــادئ األمــر علًمــا بعالــم القــدس، ثــّم يتحــّول 
ــق  ــن العالئ ــّرد ع ــّزه واتلج ــد اتل ــاهدة بع ــان ومش ــم إىل عي ــذا العل ه
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ــه ينتقــل مــن مرحلــة علــم ايلقــن إىل مرحلــة عــن  اجلســمانية، أي أنّ
ــي، ج 1، ص 138[ ــق اإلله ــل والعش ــاين، العق ــن. ]الدين ايلق

ــة،  ــة اذلوقي ــن املعرف ــينا م ــن س ــف اب ــان موق ــي يف بي ــا نكت إىل هن
وقــد بــان أنـّـه لــم ينكــر هــذا انلــوع مــن املعرفــة، ولكــن هــذه الوســيلة 

تــيء يف املقــام اثلالــث بعــد املعرفــة احلّســية والعقليــة.

ــية  ــة احلّس ــدأ املعرف ــّية: »تب ــة احلس ــن املعرف ــينا ع ــن س ــول اب يق
ــون  ــي أن يك ــث ينب ــوس، حي ــم املحس ــر بالعال ــّس الظاه ــال احل باتّص
املحســوس موجــوًدا كشـــرٍط رضوريٍّ للمعرفــة احلّســية، فاحلــّس ال يدرك 
مــا يدركــه، أو ينفعــل عــن مــا يدركــه، يف غيبــة احلــواس، واملحســوس 
ــر ىلع عضــو احلــّس  ــّد أن يؤثّ ــه ال ب ــال، بمعــى أنّ ــا دوره نشــط وفّع هن
ــر واتلأثــر - أي بــدون الفعــل  لــي يتــّم اإلحســاس، فبــدون هــذا اتلأثّ
- ال يتــّم اإلحســاس؛ ألّن اإلدراك احلــّي هــو حصــول صــورة املــدرَك يف 
ذات املــدرِك، فــي اإلدراك احلــّي يكــون هنــاك فعــل وانفعــال ال حمالــة« 

ــان، ص 250[ ــفاء، الره ــق الش ــينا، منط ــن س ]اب

ــا  ــح ممزياته ــية أوض ــة احلّس ــن املعرف ــينا ع ــن س ــث اب ــد حدي وبع
وعيوبهــا؛ هلــذا هــو يقــول يف منطــق الشــفاء: »ولّمــا اكن احلــّس قــارًصا 
ــاء  ــك يف عن ــا ذل ــار يوقعن ــتقى، ص ــن اإلدراك املس ــا ع ــر منه يف كث
وحبــث عــن حــال ذكــر املحســوس نفســه بقــّوة غــر احلــّس، ويه العقــل 

الفّعــال« ]املصــدر الســابق، ص 250[.

ــّل  ــٍه عمٍّ، ف ــة بوج ــا يف املعرف ــب دوًرا رئيًس ــكٍّ تلع ــال ش ــا ب إذ إنّه
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انلتائــج الــي توّصــل إيلهــا العالــم اإلنســاين اآلن قــد ارتكــزت يف املقــام 
األّول ىلع اجلانــب احلــّي املــاّدي اتلجريــي، واحلــال أّن احلــّس ال يعطينا 
ــان ال  ــا أّن اإلنس ــًة، كم ــًة لكّي ــا معرف ــياء، وال يعطين ــه األش ــة كن معرف

ــة بهــذا املصــدر املعــريف. يمكنــه الوصــول إىل حقائــق غــر ماّدي

ــه إىل املعرفــة العقليــة، 
ّ

هلــذا جتــاوز ابــن ســينا املعرفــة احلّســية، واجت
ٍّ أو 

ّ
ــٍل لك ــا بش ــي أن نرفضه ــه ال ينب ــي رأي ــا، ف ــّدر أهّميته ــو يق وه

ٍّ، وهنــا يــأيت دور العقــل اذلي يقّيــم هــذه املعرفــة الــي  نصدقهــا بشــٍل لكّ
نقلتهــا هل حــواّس اإلنســان؛ ذلــك أّن العقــل مديــن بالكثــر مّمــا دليــه 
ــواّس،  ــّس واحل ــة للح ــات جتريبي ــّورات ومقّدم ــاكر وتص ــن آراء وأف م
ــن  ــرًة م ــًة كب ــل جمموع ــد العق ــية يفق ــة احلّس ــرة واتلجرب ــدون اخل فب
املعلومــات لــم يكــن بوســعه أن يصــل إيلهــا بمفــرده. لكــن للعقــل هنــا 
أهّميــة ربمــا تفــوق أهّميــة احلــواّس. فبينمــا تكــون معرفتنــا املبدئيــة عن 
طريــق حواّســنا، فــإن العقــل ودوره يف معرفــة القوانــن اللّيــة، فالعقــل 
ىلع ســبيل املثــال هــو اذلي أثبــت وجــود اهلل ووحدانيتــه وعداتلــه وســائر 
صفاتــه، وأثبــت أيًضــا مســألة انلبــّوة العاّمــة، أي رضورة إرســال الرســل، 
ولّك هــذه األمــور ال تثبــت بالــرع، وإنّمــا تثبــت بالعقــل الرهــاين، بــل 

 مــن خــالهل. 
ّ

ال ســبيل إلثباتهــا إال

إّن ابــن ســينا يف قضيــة املعــاد اجلســماين خيلــص إىل أّن إثباتــه يتــّم 
ــة  ــة املحّمدي ــرت الريع ــد أك ، وق

ّ
ــس إال ــريعة لي ــق الشـ ــن طري ع

الــكالم وصلتــه حــول الســعادة والشــقاء اجلســمانين. ]ابــن ســينا، 
ــفاء، ص 460 - 462[  ــاب الش ــن كت ــات م اإللهي

حدود العقل في المعرفة الدينية عند المفّكرين اإلسالميين

العدد الحادي عشر   السنة الثالثة   شتاء 2021

265



ومنــه يظهــر عــدم إماكنيــة إثبــات بعــض اتلعايلــم ادلينيــة عقليًّــا، وهذا 
ــاه املعتــدل يف تعاطيــه للمبــادئ 

ّ
مــا يدعــو إىل تصنيــف ابــن ســينا ىلع االجت

الفلســفية ضمــن إطــار املعرفــة ادلينيــة، وأّمــا األمــور املشــرتكة بــن العقل 
الرهــاين والــويح فتوجــد بينهمــا مــاّدة اجتمــاع ومــادة افــرتاق، ويه نســبة 
العمــوم مــن وجــه، كمــا يف قضية اإلمامــة أو املعــاد كمــا أرشنــا، أو العصمة 

أو مــا إىل ذلــك. ]مصبــاح يــزدي، أصــول املعــارف اإلنســانية، ص 135[ 

بعبــارٍة أخــرى أّن انلــّص حباجــة إىل العقــل يف تأكيــد مرجعيتــه وإثبات 
حّجيتــه، ويف تقييــم نتاجئــه االجتهاديــة، فــإّن العقــل بــدوره حيتــاج إىل 
انلــّص يف حتســن ظــروف عملــه وترشــيده، وإزالــة العوائــق أمامــه. فهــذا 
ــل  ــه العق ــت نفس ــك يف الوق ــاين وكذل ــل الره ــة العق ــدود مملك ــو ح ه
ــى العقــل الرهــاين النتــى  ــو انت ــه ل أوضــح حــدود مملكــة انلقــل؛ ألنّ
ــا  ــّن مّم ــه كمــا تب املــزيان املعــريف املعصــوم اذلي يمكــن االعتمــاد علي

 لوقعنــا يف مســتنقع النســبية والسفســطة. 
ّ

تقــّدم، وإال

العقل الربهاين

ــدة املعتمــدة للحكــم  ــن ســينا هــو األداة الوحي ــد اب فهــذا العقــل عن
ــه  ــات بذات ــدرك لللّي ــري م ــل نظ ــمه إىل عق ــي، وقّس ــج العق يف املنه
ــر للبــدن؛ ذلا قــال ابــن ســينا يف  وللجزئيــات بغــره، وعقــل عمــي مدبّ
ــّوٍة  ــا انلفــس انلاطقــة اإلنســانية، فتنقســم قواهــا إىل: ق "الشــفاء": »وأّم
عملــٍة، وقــّوة عملــة، ولّك واحــدٍة منهمــا تســّى عقــاًل باشــرتاك االســم 

ــفاء، ص 62[.  ــينا، الش ــن س ــابهه« ]اب أو متش
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وقــوهل: "باالشــرتاك يف االســم" هــو بلحــاظ أّن أحدهمــا منفعــل وهــو 
ــا  ــا لكونه ــابهه" إّم ــوهل: "تش ــي، وق ــو العم ــل وه ــر فاع ــري، واآلخ انلظ
ــى  ــوي بمع ــى اللغ ــا املع ــا جيمعهم ــس، أو لكونه ــن للنف ــن جمّردت قّوت
ــإ يف  ــوع يف اخلط ــن الوق ــه ع ــري صاحب ــع انلظ ــع، إذ يمن ــر أو املن احلج
ــال.  ــإ يف األفع ــوع يف اخلط ــن الوق ــه م ــي صاحب ــع العم ــر، ويمن اتلفك

ــاد، ص 60[ ــول االعتق ــم أص ــراد يف عل ــى امل ــرصي، منته ]امل

وقــال أيًضــا: »فالقــّوة األوىل للنفــس اإلنســانية تنســب إىل انلظــر، فيقال: 
عقــل نظــري، وهــذه اثلانيــة تنســب إىل العمــل فيقــال: عقــل عمــي، وتلك 
ــب  ــك للواج ــات، تل ــّر يف اجلزئي ــر وال ــذه للخ ــذب، وه ــدق والك للص

واملمكــن واملمتنــع وهــذه للقبيــح واجلميــل واملبــاح« ]ابــن ســينا، الشــفاء، ص 285[.

ــاّدي  ــج امل ــا املنه ــيّن  هم ــن أساس ــينا ىلع مصدري ــن س ــد اب إذن يعتم
احلــّي واملنهــج العقــي املجــّرد، وهــذه اثلنائيــة أكــر مــا مــزّيت نظريــة 
املعرفــة عنــد ابــن ســينا، وهــذه انلظــرة تعتمــد ىلع املنطــق واالســتقراء، 
وال خيــى ىلع أحــد أّن هذيــن العنريــن همــا بمثابــة املرتكــز اذلي تقــف 

عليهمــا احلضــارة اإلنســانية احلايلــة. ]عــون، الفلســفة اإلســالمية، ص 299 و300[

ــل  ــة للعق ــة احلاكمّي ــادر املعرف ــيمه ملص ــينا يف تقس ــن س ــل اب وجيع
ىلع املصدريــن اآلخريــن، وهــذا ال يعــي إعطــاء املســاحة اتلاّمــة 
ــوعت  ــرة املوض ــرة يف دائ ــه منح ــرة حّجيت ــه ودائ ــا حكومت هل، وإنّم
ــن  ــة ع ــي خارج ــوعت ف ــن املوض ــك م ــوى ذل ــة، وس ــة احلقيقي اللّي
حكومتــه، اكألحــاكم الرعيــة والقوانــن الوضعيــة؛ ألّن هــذه األمــور 
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ــوعت  ــك املوض ــر، وكذل ــد املعت ــة بي ــور االعتباري ــة واألم يه اعتباري
ــاذلات  الشــخصية املتغــّرة الــي ال ســبيل للرهــان عليهــا بالفعــل ال ب
 بعــرض طبائعهــا اللّيــة. نعــم، يمكــن للعقــل القطــع 

ّ
وال بالعــرض، إال

بثبوتهــا ملوضوعتهــا الشــخصية بالفعــل عــن طريــق املشــاهدة احلّســّية. 
]املــرصي، منتهــى املــراد ، ص 73 و74[.

ــذا  ــينا، وبه ــن س ــد اب ــة عن ــادر املعرفي ــكالم يف املص ــم ال ــذا ت فبه
ــي يف  ــاه العق

ّ
ــدايل يف االجت ــب االعت ــيخ ىلع اجلان ــف الش ــّن تصني يتب

ــة. ــة ادليني ــة املعرف منظوم

ثالًثا: حدود العقل

ــا  ــداًء م ــّن ابت ــدوده نب ــل وح ــن العق ــا م ــان مرادن ــول يف بي ولدلخ
تمّثلــه القــّوة انلاطقــة الــي تعــّد مــن أرىق مراتــب انلفــس اإلنســانية، 
ــواع احليوانــات، وانلفــس بمــا  فبهــا يتمــزّي اإلنســان عــن غــره مــن أن

ــن: ــن أساس ــا ىلع نوع ــة، وعقله ــة يه عقل يه ناطق

ــوم  ــن العل ــم م ــي أن يعل ــا ينب ــال م ــري اذلي ين ــل انلظ : العق
ً

أّوال
ــق. ــارف واحلقائ واملع

ــق  ــة والفعــل؛ إذ يتعلّ ــا: العقــل العمــي اذلي هــو مصــدر احلرك ثانيً
ــل  ــوى وحتصي ــدال الق ــة باعت ــا هل صل ــه مّم ــي فعل ــا ينب ــه بم إدراك

ــؤ. ــل دون تباط ــو الفع ــث حن ــة وابلع الفضيل
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وهــذه لكّهــا صــور لكّيــة تدركهــا انلفــس إّمــا بالفعــل أو بالقــّوة. وىلع 
هــذا األســاس ذكــر ابــن ســينا للعقــل انلظــري أربــع مراتــب وأحــوال: 
العقــل اهليــوالين )املمكــن(، والعقــل بامللكــة، والعقــل بالفعــل، والعقل 

املســتفاد. ]اإلســفرايني، رشح كتــاب النجــاة، ص 168[

ــل  ــًة بالفع ــة معقول ــور اللّي ــون الص ــاه أن تك ــل معن ــل بالفع إّن العق
ومدركــًة مــن انلفــس الــي تــدرك ذلــك أيًضــا. وأّمــا العقــل اهليــوالين فهو 
رصف القــدرة واالســتعداد لــإلدراك قبــل حصــوهل فعــاًل، كمــا هــو احلــال 
ــى  ــا اكن مع ــن هن ــم، وم ــل أن يتعلّ ــم قب ــادر ىلع اتلعلي ــان الق يف اإلنس
ــاًل  ــدرة ىلع اإلدراك فع ــول الق ــو حص ــة فه ــل بامللك ــا العق ــاكن. وأّم اإلم

ــا، فــإذا أدرك الصــور اللّيــة صــار عقــاًل بالفعــل كمــا أســلفنا. وتعينيً

وأّمــا العقــل املســتفاد فهــو عنــد ابــن ســينا إدراك اللّيــات 
ــة يف  ــر للمعرف ــو املدبّ ــاّدة ه ــارٍق - للم ــي - أي مف ــر طبي ــبب غ بس
ــال  ــال. إّن االتّص ــل الفع ــّى بالعق ــو املس ــاد وه ــون والفس ــم الك عل
ــّن  ــر. لك ــة دلي الب ــول املعرف ــؤّدي إىل حص ــو امل ــال ه ــل الفّع بالعق
ــينا  ــن س ــّميها اب ــة يس ــّوة فطري ــود ق ــالل وج ــن خ ــا م ــّم أيًض ــك يت ذل
  ــوىل ــه امل ــات، ج 1، ص 85[ يهب ــارات والتنبيه ــينا، اإلش ــن س ــديس ]اب ــل الق بالعق
للقليــل مــن انلــاس، فيجعلهــم حيدســون باحلقائــق بقطــع انلظــر عــن 
ــة  ــوى العاقل ــب الق ــديس يف رأس مرات ــل الق ــع العق ــاتها. ويق قياس
ــل  ــّم العق ــة، ث ــل بامللك ــّم العق ــل، ث ــل بالفع ــس ودون العق يف انلف
ــن الشــفاء، ص 285[. ــن ســينا، النفــس م ــذا. ]اب ــي وهك ــل العم ــوالين، فالعق اهلي
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يصــل بنــا األمــر إىل العقــل وحــدوده املعرفيــة، بمعــى إىل أّي مــًدى 
يمكــن أن يصــل إيلــه العقــل يف اكتشــاف الواقــع، حــّى يعتــر بعــد ذلك 
أنـّـه تعــّدى ودخــل يف حريــم الغــر؟ فــإّن اتلعــّدي إىل غــر ســاحته يــؤّدي 
ــل؟  ــة بالعق ــاءات اخلاّص ــا الفض ــرى م ــارٍة أخ ــة، بعب ــوارث معرفي إىل ك
ــا  ــاين؟ ألّن جتاوزه ــل الره ــدود العق ــن ح ــة ع ــاءات اخلارج ــا الفض وم
ــة  ــّد مــن معرف يوقــع يف اإلفــراط أو اتلفريــط، ومــن هــذا املنطلــق ال ب
ــا  ــة للقضاي ــه القطعي ــمويلة أحاكم ــدى ش ــه وم ــل وحّجيت ــدود العق ح
واملســائل املعرفيــة، فهــل يشــمل مجيــع املســائل أو بعضهــا؟ وهــل دائــرة 
ــّد أن ال يتعّداهــا؟ حاكميتــه مطلقــة ال حيّدهــا يشء، أو هلــا حــدود ال ب

اجلــواب: أّن العقــل الرهــاين يعــّد أىلع مراتــب العقــل العــاّم وأرشفها، 
فــال يقبــل مــن أّي مرتبــٍة مــن املراتــب ادلانيــة هل، بــل هــو اذلي يعــّن 

حــدوده ويرســمها نلفســه.

ومــن هــذا الــكالم يتبــّن نلــا حجــم مــا وقــع فيــه مــن أراد أن حيّجــم 
العقــل الرهــاين مــن جتريبيــن أو جديلــن أو خطابيــن أو اســتقرائين، 
ــة ىلع  ــة العقلي ــب املعرف ــو داٍن حس ــا ه ــوا م ــم قّدم ــرى أنّه ــارٍة أخ بعب
ــون  ــيون واألخباري ــه احلّس ــا يطرح ــاه يف م ــا رأين ــذا م ــو عل، وه ــا ه م
ــدود  ــت هل ح ــاين ليس ــل الره ــا أّن العق ــة. وأيًض ــون والصوفي واملتلّم
اعتباريــة يمكــن مــن خالهلــا اتلفــاوض حوهلــا، بــل هل حــدود تكوينيــة، 
ــا وال  ــف عنده ــو يتوق ــل ه ــا، ب ــن تّطيه ــز ع ــل يعج ــى أّن العق بمع

ــاد، ص 77[ ــم أصــول االعتق ــراد يف عل ــى امل ــا. ]املــرصي، منته يتعّداه
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فاحلــدود تّتضــح بتوضيــح حــدود مــدار العقــل الرهــاين، فهنــا نقــول 
ــا،  ــن القضاي ــن م ــق بنحوي ــا تتعلّ ــة إنّم ــة الرهاني ــاكم العقلي إّن األح
ــة دون اجلزئيــة املتغــّرة، والقضايــا احلقيقيــة دون  وهمــا: القضايــا اللّي
االعتباريــة التريعيــة، وســوف نتعــّرض هلــا تبــاًع بــإذن اهلل، فنقــول:

1 ـ القضايا الكلّية

ــة ال  ــون لكّي ــان أن تك ــة الره ــة يف مقّدم ــط الروري ــن الرائ إّن م
جزئيــة متغــّرة؛ هلــذا قــال ابــن ســينا: »املقّدمــات الرهانيــة قيــل فيهــا 
ــة، فلنبــّن كيــف يكــون املقــول ىلع الــّل يف  ــا جيــب أن تكــون لكّي إنّه
املقّدمــات الرهانيــة: أّمــا يف كتــاب القيــاس، فإنّمــا اكن املقــول ىلع الــّل 
 

ّ
ــوع كـــ )ج( إال ــة باملوض ــياء املوصوف ــن األش ــس يشء م ــه لي ــى أنّ بمع

واملحمــول كـــ )ب( موجــوٌد هلــا. ولــم يكــن هنــاك رشٌط ثــاٍن...

وأّمــا هاهنــا فــإّن املقــول ىلع الــّل معنــاه أّن لّك واحــد مّمــا يوصــف 
ــول أو  ــوف باملحم ــه موص ــه، فإنّ ــف ب ــاٍن يوص ــوع، ويف لّك زم باملوض
مســلوب عنــه املحمــول؛ وذلــك ألّن هــذه املقّدمــات لكّيــات رضوريــة، 
والــروري تبطــل لكّيتــه بشــيئن: إّمــا أن يقــال إّن مــن املوضــوع واحــًدا 
ليــس احلكــم عليــه باملحمــول موجــوًدا اكلكتابــة لإلنســان؛ ألنـّـه ليــس 
لّك إنســاٍن اكتبًــا، أو يقــال إّن مــن املوصــوف باملوضــوع مــن هــو يف زمــان 
مــا ليــس يوصــف باملحمــول، اكلصــّي؛ ألنـّـه ال يوصــف بعالــٍم، فهــذان 

ــا« ]ابــن ســينا، برهــان الشــفاء، ص 123[ ــّل رضوريًّ يدخــالن كــون املقــول ىلع ال
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ــى  ــرورة بمع ــة ورشط ال ــن رشط اللّي ــينا ب ــن س ــج اب ــا دم وهن
رضورة الصــدق ال رضورة اجلهــة، فاملقّدمــات الرهانيــة أخــّص مــن 
ــع  ــدق ىلع مجي ــا تص ــرى أنّه ــارٍة أخ ــاس، بعب ــق القي ــات مطل مقّدم

ــة. ــراد واألزمن األف

ومــن هنــا ســنبّن احلــدود الــي يقــف عندهــا العقــل ويه املوضوعت 
الــي ال يســر أغوارهــا الرهــان وال ســبيل هل عليهــا فعــاًل وال ذاتـًـا؛ ألّن 
خــذ 

ُ
خــذ يف حــّد موضوعــه أو أ

ُ
املحمــول اذلايت يف بــاب الرهــان هــو مــا أ

موضوعــه يف حــّده، والقضايــا الشــخصية كزيــٍد يه أمــور جزئيــة متغّرة، 
واجلــزيئ املتغــّر ال حــّد هل بــاذلات، وهــذا معــى قوهلــم: إّن اجلــزيئ ليــس 
ــذ يف  ــّد يشٍء وال يشء يؤخ ــذ يف ح ــب، أي ال يؤخ ــٍب وال مكتس بكاس

حــّده، بــل احلــّد للماهيــة اللّيــة وباملاهيــة.

نعــم، العقــل الرهــاين ال ســبيل هل إىل معرفــة أحــاكم اجلــزيئ بمــا هــو 
جــزيئ متغــّر، أي بمــا حيتــّف بــه مــن العــوارض الغريبــة، بــل بمــا هــو 
 ثابــت. نعــم، تــري بطبيعــة احلــال األحــاكم اللّيــة ألفــراد اجلزئيــة 

ّ
لك

بالعــرض ال بــاذلات، وهــذا يعــي أّن املوضــوعت الشــخصية املتغــّرة ال 
تدخــل بــاذلات حتــت األحــاكم الرهانيــة بهوّيتهــا الشــخصية، بــل تدخل 
ــع  ــب يف الواق ــخص مرّك ــا. ألّن الش ــة هل ــة اثلابت ــا اللّي ــرض طبائعه بع
مــن الطبعيــة اللّيــة اثلابتــة، والعــوارض الشــخصية الغريبــة واملتغــّرة، 
 ،

ّ
ــم لك ــانية حبك ــة اإلنس ــاين ىلع الطبيع ــل الره ــم العق ــاًل إذا حك فمث

ــاع، أو  ــًرا باالمتن ــوب، أو كونــه حج ــا بالوج ــان ناطًق ككــون اإلنس
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كونــه أبيــض باإلمــاكن، فــإّن هــذه األحــاكم اللّيــة تــري إىل أفرادهــا 
اخلارجيــة، كأعــداد الركعــات يف الصــالة أو مشــايعة الضيــف أو مالقــاة 
املؤمــن بوجــٍه طلــق، أو يــوم القيامــة أو حقيقــة الــراط، إىل هنــا قــد 
تبــّن معنــا احلــّد األّول اذلي يقــف عنــده العقــل الرهــاين، فــال نطيــل 

الــكالم بــه أكــر حــّى ال نــرج مــن اغيــة هــذه ادلراســة املختــرة.

2 ـ القضايا االعتبارية الدينية

ــاك  ــال، وهن ــودة يف األفع ــح املوج ــب املصال ــّن حس ــارع يق إّن الش
عالقــة رضوريــة بــن األفعــال وانلتائــج، وهــذا مــا نعــّر عنــه الــرورة 
بالقيــاس، وهــذا يعــي أّن املفاهيــم األخالقيــة - ســواء اكنــت قيميــة أو 
لزوميــة - مــن قبيــل مفهــوم احلســن والقبــح، فإنّهــا مــن املفاهيــم اثلانية 
ــة  ــن العالق ــن م ــا اذله ــًة ينزتعه ــم انزتاعي ــّد مفاهي ــي تع ــفية الّ الفلس
ــعادة  ــن س ــة وب ــال االختياري ــبية واألفع ــات الكس ــن الصف ــة ب القائم

ــالق، ص 38 - 52[ ــفه اخ ــزدي، دروس فلس ــاح ي ــة. ]مصب ــان احلقيقي اإلنس

ــزوم  ــل ل ــن قب ــة م ــم اللزومي ــا يف املفاهي ــري أيًض ــه جي ــذا نفس وه
ــن  ــط ب ــة والرب ــد املقارن ــزتع بع ــك تن ــرتك، وكذل ــزوم ال ــل أو ل الفع
ــة  ــذه املقارن ــة ه ــي دالل ــذا يع ــا، وه ــدف منه ــة واهل ــور االختياري األم
واالرتبــاط ىلع رضورة االتّصــاف بهــا أو إجنازهــا أو تركهــا للحصــول ىلع 
الســعادة والكمــال احلقيــي، فهــذا هــو املعــر عنــه رضورة بالقيــاس أي 
ــال  ــن األفع ــر ب ــاس إىل الغ ــن رضورة بالقي ــة ع ــم اللزومي ــّر املفاهي تع

واهلــدف انلهــايئ. ]املصــدر الســابق، ص 176 و177[
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بعبــارٍة أخــرى املفاهيــم األخالقيــة حتــي عــن العالقــة الواقعيــة بــن 
أفعــال اإلنســان وكمــاهل احلقيــي، فتكــون القضايــا احلاكيــة عــن الواقــع 
مــن القضايــا األخباريــة أو اتلوصيفيــة لعلّــة أنّهــا توصــف الواقــع، فــي 
ــة  ــن القيم ــال ب ــٍذ انفص ــّد حينئ ــال يع ــذب ف ــدق والك ــة للص إذن قابل
والواقــع، فهــذا مّمــا يعــي أّن القضايــا األخالقيــة نظريــة، مّمــا يــدّل ىلع 
أّن العالقــة بــن األفعــال والصفــات االختياريــة لإلنســان والكمــال اذلي 
يرجــوه باختيــاره يه عالقــة واقعيــة تكوينيــة، وهــذا معنــاه أّن لك فعل أو 
صفــة اختياريــة لإلنســان هلــا تأثــر واقــي يف كمــاهل إجيابيًّــا أو ســلبيًّا أو 
حمايــًدا، ونفــس هــذا املنــوال جيــري يف اللــزوم األخــاليق، فالقيــم تابعــة 
ــا.  ــة عليه ــا املرتتب ــة واغياته ــال االختياري ــن األفع ــة ب ــات واقعي لعالق
]مصبــاح يــزدي، تعلقيــة عــى نهايــة الحكمــة، ص 392؛ محيطــي أردكان، القيــم األخالقيــة بــني االعتبــار 

ــع، ص 326 - 329[ والواق

وهنــا نبــّن مرجعيــة االعتبــارات؛ إذ إنّهــا موضــوعت يكــون وجودهــا 
ــة.  ــة أو الوضعي ــن اإلهلي ــات والقوان ــائر التريع ــا، كس ــر هل ــد املعت بي
نعــم، بمــا أّن مــالاكت األحــاكم غــر معلومــة دلى العقل الرهاين بســبب 
كونهــا بيــد معترهــا، والعقــل الرهــاين هنــا داعــم ومؤّيــد للموضــوعت 
ــة،  ــوعت االعتباري ــض املوض ــات بع ــة يف مقّدم ــة، وهل مدخلي االعتباري
كوجــوب مقّدمــة الواجــب أو امتنــاع اجتمــاع األمــر وانلــي مــن حيثيــة 
واحــدة وغــر ذلــك، وهــذا مــا يطلــق عليــه علماؤنــا املالزمــات العقلية 
ــميته  ــذا تس ــار؛ وهل ــال االعتب ــه يف جم ــذا لكّ ــة، وه ــات الرعي للخطاب
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بالرهــان حمــّل نظــر؛ ألّن أحاكمــه بواســطة االعتبــار ال بمعرفــة أســبابه 
اذلاتيــة احلقيقيــة. ]القزوينــي، تعليقــة عــى معــامل األصــول، ج 2، ص7[

إذن مــن لّك مــا تقــّدم يتبــّن أّن حكومــة العقــل وأحاكمــه دائــرة يف 
املوضــوعت اللّيــة احلقيقيــة، وأّمــا املوضــوعت الشــخصية واالعتباريــة 

خارجــة عــن حــدوده وحريمــه.

رابًعا: وظائف العقل

ــاهل  ــول، وانتق ــوم واملجه ــن املعل ــرة ب ــه ادلائ ــوم حبركت ــل يق إّن العق
ــّى  ــة تس ــذه احلرك ــي، وه ــوري واتلصدي ــوم اتلص ــن املعل ــا أي ب بينهم

ــة. ــرى تصديقي ــة، وأخ ــف تصّوري ــل وظائ ــّن أّن للعق ــر، يتب باتلفك

1 ـ الوظائف التصّورية

إّن من أهّم وظائف العقل ما يي:

أـ اتلجريد

ــن  ــور ع ــد الص ــك بتجري ــل، وذل ــن اتلعّق ــة األوىل م ــو املرحل ه
وتســّى  لإلشــارة،  متعلِّقــًة  فتكــون  تشــّخصها  الــي  عوارضهــا 
بـــ )الشــخص املعقــول( املرّكــب مــن املاهيــة اذلاتيــة والعــوارض 
الشــخصية، ولكــن بعــد جتريــده مــن العــوارض املاّديــة الوضعيــة الــي 
ــة.  ــة أو املعقويل ــالك اللّي ــو م ــذا ه ــية، وه ــارة احلّس ــا اإلش ــق به تتعلّ

]املــرصي، أصــول املعرفــة واملنهــج العقــيل، ص 66[
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فعندمــا نــدرك باحلــواّس، مــا يتعّقــل جبميــع صفاتــه املختّصــة بــه، 
، ألّن هــذه الصفــات قــد عقلــت جمــّردًة عــن 

ً
فيكــون شــخًصا معقــوال

اخلــارج، فــال تتعلـّـق بهــا اإلشــارة، ولّك يشٍء إذا قُطــع عــن اخلــارج ولــم 
ــا. تتعلّــق بــه اإلشــارة يصــر لكّيًّ

ب ـ اتلميزي

املرحلــة اثلانيــة للتعّقــل، واألوىل لعمليــة اتلفكــر، فيتحــّرك العقــل 
 بن املتشــابهات منهــا واملتباينــات، ثّم 

ً
بــن اهلويــات  املعقولــة يلمــزّي أّوال

يتحــّرك يف املتشــابهات منهــا يلمــزّي بــن األوصــاف املقّومــة اثلابتــة هلــا 
ويه اذلاتيــات، وبــن األوصــاف املتغــّرة الالحقــة غــر املقّومــة هلــا ويه 
العرضيــات. ومــن هــذه العمليــة نالحــظ نوعــن مــن املفاهيــم أحدهمــا: 
ــا  ــر: م ــا. واآلخ ــه عنه ــّح فّك ــراد، وال يص ــع األف ــا مجي ــرتك فيه ــا يش م
تتفــاوت مــن فــرٍد آلخــر، ويمكــن ســلبها عــن األفــراد؛ وهــذه املفاهيــم 
مــٌة  يه مــا تســّى باألعــراض الغريبــة. وهــذه املفاهيــم منهــا مــا يه مقوِّ
ــّرر  ــبق ىلع اذلات يف اتلق ــي أس ــا، ف  به

ّ
ــق اذلات إال ــال تتحّق ــذلات، ف ل

واتلصــّور. وهــذا هــو اذلايت املقــّوم )ذايت بــاب اإليســاغويج(، ومنهــا مــا 
يــرد اذلات بعــد تمامهــا، وال يتوّقــف تصــّور اذلات ىلع تصّورهــا.

وبهــذه العمليــة مــن اتلميــزي نصــل إىل تركيٍب بــن اذلاتيــات، يلحصل 
منهــا مفهوًمــا واحــًدا، أّويل هــو الــلّك الطبيــي، اذلي يمّثــل احلقيقة. ويه 
موضــوعت القضايــا  احلقيقيــة، اكإلنســان مــن حيــث إنـّـه إنســان مثــاًل. 
ثــّم عندمــا يالحــظ العقــل املفاهيــم األّويلــة مــن حيــث يه موجــودة يف 
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اذلهــن، فيضعهــا وينــزتع أحاكمهــا بهــذا اللحــاظ الــلّك. وحكــم العقــل 
هــذا هــو مــا يعــّر عنــه باملفاهيــم اثلانويــة املنطقيــة، اكللّيــة واجلزئيــة 
واجلنــس والفصــل وانلــوع والعــرض العــاّم واخلــاّص. هــذه إذا لوحظــت 
بمــا يه يف اذلهــن، وأّمــا إذا لوحظــت بمــا يه موجــودة يف اخلــارج، فإنّــه 
ينــزتع منهــا أحــاكم لوجودهــا ويعــّر عنهــا باملفاهيــم اثلانيــة الفلســفية، 
الــي حتــي عــن أحنــاء وجــود املاهيــات يف اخلــارج، اكلعلّيــة واملعلويلــة 
واإلمــاكن والوجــوب والوحــدة والكــرة. ]املــرصي، منتهــى املــراد، ص 63 و64، بــدوي، 

موســوعة الفالســفة، ج 2، ص 107 و108[

 ـج ـ اتلصنيف واتلحليل والرتكيب

ــارة  ــو عب ــف: واذلي ه ــل، يه اتلصني ــن اتلعّق ــة م ــة اثلاثل املرحل
عــن وضــع األشــياء بمختلــف أنواعهــا ضمــن فئــات حمــّددة اســتناًدا إىل 
وجــود بعــض الصفــات املشــرتكة أو املعايــر املتشــابهة فيمــا بينهــا، وأّمــا 
ــات أو  ــارص أو صف ــن عن ــه م ــيء إىل أجزائ ــيم ال ــو تقس ــل: فه اتلحلي
ــّم دراســتها واحــًدا واحــًدا  خصائــص، أو عــزل بعضهــا عــن بعــض، ث
للوصــول إىل معرفــة مــا يربطهــا مــع غرهــا. وأّمــا الرتكيــب: وهــو مجــع 
ــول  ــض للوص ــا ببع ــه بعضه ــه وخواّص ــط صفات ــيء أو رب ــزاء ال أج
ــي،  ــب عق ــاّدي وتركي ــب م ــه تركي ــم في ــذا القس ــة. وه ــن عّم إىل قوان
فاملــاّدي هــو مجــع أجــزاء الــيء املرتابطــة ترابًطــا تظهــره مؤلًّفــا تأيلًفــا 
ــن  ــايع م ــاء الصن ــايئ للم ــب الكيمي ــاريج، اكلرتكي ــع اخل ــاًل يف الواق اكم

ــه. ــه وخواص ــي بصفات ــاء الطبي ــابه امل ــا يش ــه تركيبً عنري
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وأّمــا الرتكيــب العقــي: فهــو ربــط صفــات الــيء أو خواّصــه بعضهــا 
ببعــض يف اذلهــن. كرتكيــب العالــم اهلنــديس للمثلـّـث مــن ثالثــة خطوط 
مســتقيمة متقاطعــة، وللمرّبــع مــن أربعــة خطــوط مســتقيمة متســاوية 
ــود  ــة قي ــك بإضاف ــي، وذل ــيم املنط ــّى باتلقس ــا يس ــذا م ــدة، وه متعام
ملعــًى واحــد فيتكــّر، فمثــاًل احليــوان معــًى واحــد، ولكــن لــو أضيــف 
إيلــه قيــد انلاطــق يكــون إنســانًا، ولــو أضيــف إيلــه قيــد الصاهــل يكون 
فرًســا، وهكــذا لّكمــا أضيــف قيــد إىل املعــى العــاّم يتخّصــص ويتكــّر. 

وهــذا مــا يعــي تكثــر الواحــد. ]املــرصي، أصــول املعرفــة واملنهــج العقــيل، ص 69[

2 ـ الوظائف التصديقية

ــة  نعــي بالوظائــف اتلصديقيــة االســتدالل، والــي يه عمليــة فكري
ــب  ــا تناس ــة بينهم ــة جمهول ــات قضي ــة إلثب ــة معلوم ــن قضي ــة م انتقايل
 ثالثــة أحنــاء 

ّ
مــا، وبمــا أّن القضيــة إّمــا لكّيــة أو جزئيــة، فــال يتصــّور إال

ــدٍة  ــارصة، ولّك واح ــمة احل ــي القس ــذه يع ــي، وه ــتدالل العق ــن االس م
منهمــا إّمــا لكّيــة أو جزئيــة، واالنتقــال مــن الــلّك إىل اجلــزيئ اذلي حتتــه 
ــا يســّى بادليلــل القيــاس،  ــا، حقيقيًّ ــا يف نفســه أو جزئيًّ ســواٌء اكن لكّيًّ
ــل  ــّى بادليل ــه يس ــلّك اذلي فوق ــزيئ إىل ال ــن اجل ــي م ــال العك واالنتق
ــّى  ــابه هل فيس ــزيئ املش ــزيئ إىل اجل ــن اجل ــال م ــا االنتق ــتقرايئ، وأّم االس
بادليلــل اتلمثيــي، وهــذا االنتقــال بســبب تــالزم عقــي صــوري، وهــذا 
ــّوه إيلــه ابــن ســينا بقــوهل: » مــا حيتــّج بــه يف إثبــات يشٍء....  عــن مــا ن
ــث  ــه، واثلال ــا مع ــتقراء وم ــاين االس ــاس، واثل ــا القي ــة: أحدهم ثالث

ــات، ص 229[. ــارات والتنبيه ــينا، اإلش ــن س ــه« ]اب ــا مع ــل وم اتلمثي
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ــتقراء  ــاس ال االس ــو القي ــي ه ــتدالل املنط ــور يف االس ــم، إّن املح نع
واتلمثيــل؛ ألّن صــورة القيــاس تكــون ملزمــًة للنتيجــة بالــرورة 
العقليــة، وهــذا خبــالف أقرانــه، وهــذا مــا تطــّرق إيلــه  ابــن ســينا بقــوهل: 
»وأّمــا ]القيــاس[ فهــو العمــدة، وهــو قــول مؤلـّـف مــن أقــوال إذا ســلّم مــا 
ــول آخــر« ]املصــدر الســابق، ص 233[. ــه ق ــه ذلات ــزم عن ــا ل ــه مــن القضاي أورد في

وهــذا يكــون عندمــا يتصــّور العقــل طــريف القضيــة والنســبة 
ــح أحــد طــريف انلقيــض يف القضّيــة - اثلبــوت  بينهمــا، فقــد يرجِّ
والســلب - واملرّجــح ينبــي أن يمتلــك أدوات الرتجيــح، ومــن ال يملــك 
طــريف القضيــة يســّى باحلكــم، وهــذا خمتــّص بالعقــل انلظــري يف مــوارد 
ــة األدوات  ــال معون ــه ب ــا بنفس ــق، إّم ــم املطل ــو احلاك ــق، فه اتلصدي
املعرفيــة األخــرى، أو بمعونــة األدوات األخــرى. وهــذا احلكــم قــد 
خيتلــف حبســب طبيعــة مــورد احلكــم، أي القضّيــة، فإنّهــا إّمــا محليــة أو 
رشطيــة، فحكــم العقــل يف موردهــا إّمــا برتجيــح هــذا اثلبــوت أو ترجيــح 
انتفائــه. وأّمــا إذا اكنــت القضيــة رشطيــًة - مّتصلــًة أو منفصلــًة - فحكــم 
ــّم برتجيــح االتّصــال أو االنفصــال أو نفيهمــا. وبالــكالم  العقــل فيهــا يت
املتقــّدم نقــول إّن العقــل قــد حيكــم حكًمــا قطعيًّــا، وقــد حيكــم حكًمــا 
ــا، فهنــاك حكــم يقيــي برتجيــح أحــد الطرفــن مــع عــدم احتمــال  ظّنيًّ
الطــرف اآلخــر، وهــذا ايلقــن القطــي فقــد يكــون ثابتًــا، وقــد يكــون 
ــّم، ورّس  ــى األع ــن باملع ــن أو ايلق ــبه ايلق ــّى بش ــاين يس ــّرًا، واثل متغ
ــة  ــوم مــن أســبابه اذلاتي ــه هــو كــون الــيء غــر معل ــّر ايلقــن في تغ
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ــرى  ــباٍب أخ ــن أس ــه م ــاد ب ــل االعتق ــل حص ــه. ب ــاد ب ــة لالعتق املوجب
ــا األّول فيســّى بايلقــن باملعــى  اكملشــهورات واملقبــوالت وغرهــا، وأّم
ــة  ــبابه اذلاتي ــة أس ــن جه ــوم م ــه معل ــو أنَ ــه ه ــبب ثبات ــّص، وس األخ
املوجبــة هل، وهــذا هــو معــى القــول القائــل: إّن ذوات األســباب ال تعلــم 

ــن ســينا، برهــان الشــفاء، ص 85[ ــة. ]اب ــبابها اذلاتي ــق أس ــن طري  ع
ّ

إال

وهــذا هــو ادليلــل العقــي الرهــاين اذلي يكــون فيــه احلــّد األوســط 
ــر  ــة غ ــائر األدلّ ــالف س ــا، ىلع خ ــوت مًع ــات واثلب ــطًة يف اإلثب واس
ــال  ــع احتم ــا م ــة، وإّم ــا ايلقيني ــكالم يف القضاي ــذا ال ــة. وه الرهاني
اآلخــر فيكــون احلكــم ظّنيًّــا، وهــذا يكــون يف القضايــا الظّنّيــة. فاملــزيان  
املعتمــد هــو العقــل الرهــاين يف املنهــج العقــي يف حتصيــل ايلقــن باملعــى 
 النتــى املائــز املعــريف بــن الصــواب 

ّ
األخــّص اثلابــت كمــا تقــّدم، وإال

واخلطــإ. ]انظــر: املــرصي، منتهــى املــراد ، ص 25 - 71[

خامًسا: العقل السينوي بين الرفض واالستبعاد

ــانية  ــس اإلنس ــتكمال انلف ــينا يه اس ــن س ــر اب ــة يف نظ إّن احلكم
ــة ىلع  ــة والعملي ــق انلظري ــا، أي باحلقائ ــق به ــور واتلصدي ــّور األم بتص
قــدر الطاقــة البريــة، واحلكمــة املتعلّقــة باألمــور انلظريــة الــي علينــا 
أن نعلمهــا، واحلكمــة املتعلّقــة باألمــور العمليــة الــي علينــا أن نعلمهــا 
ــة  ــر يف ثالث ــن تنح ــا احلكمت ــًة، ولكت ــًة عملي ــّى حكم ــا تس ونعمله
أقســام، فالعمليــة يه حكمــة مدنيــة وحكمــة مزيلــة وحكمــة خلقيــة، 
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ــة  ــدة بالريع ــل، ومؤّي ــة العق ــن جه ــتفاد م ــام مس ــذه األقس ــدأ ه ومب
ــن  ــن ضم ــت م ــو اكن ــا ل ــيس فيم ــاد ال اتلأس ــبيل اإلرش ــة ىلع س اإلهلي
املــدراكت العقليــة. وأمــا احلكمــة انلظريــة فبعضهاحكمــة تتعلّــق بمــا يف 
احلركــة واتلغــّر وتســّى حكمــة طبيعيــة، وحكمــة تتعلـّـق بمــا من شــأنه 
ــّى  ــّر ويس ــا للتغ ــوده خمالًط ــّر، وإن اكن وج ــن اتلغ ــن ع ــّرده اذله أن جي
ــق بمــا وجــوده يســتغي عــن املخالطــة  ــة، وحكمــة تتعلّ حكمــة رياضي
للتغــّر، فــال خيالطــه أصــاًل، وإن خالطــه بالعــرض؛ ألّن ذاتــه مفتقــرة 
يف حتقيــق الوجــود إيلــه، ويه الفلســفة األوىل، والفلســفة اإلهليــة جــزٌء 

ــون الحكمــة، ص 16 و17[ ــن ســينا، عي ــة. ]اب ــة الربوبي ــا، ويه معرف منه

ــن  ــا م ــدة أيًض ــة مؤّي ــة انلظري ــي للحكم ــام ال ــذه األقس ــادئ ه ومب
ــا  ــّرف ىلع حتصيله ــبية، ومت ــبيل النس ــة ىلع س ــة اإلهلي ــاب امللّ أرب
بالكمــال بالقــّوة العقليــة ىلع ســبيل احلّجــة، ومــن أويت اســتكمال نفســه 
بهاتــن احلكمتــن والعمــل ىلع ذلــك بأحدهمــا؛ فقــد أويت خــًرا كثــًرا، 
ــري  ــل انلظ ــن العق ــاحة لكٍّ م ــق ملس ــف دقي ــكالم يف تصني ــذا ال وه
ــكالم  ــذا ال ــن ه ــا، وم ــد موضوعتهم ــث حتدي ــن حي ــي م ــل العم والعق
ــتوى  ــم ىلع مس ــض املفاهي ــض بع ــّرع يف رف ــل الت ــا قب ــم أّن علين نفه
العقــل انلظــري مثــل املفاهيــم العقديــة، وال ســّيما ذات ابلعــد الغيــي، 
أن نمــزّي بــن اســتبعاد العقــل لــيٍء وبــن رفضــه هل وحكمه باســتحاتله، 
فثّمــة قضايــا قــد ال يســتطيع العقــل اإلحاطــة بهــا، واذلي يتبّنــاه ويميــل 
إيلــه العقــل نفســه، هــو أن يتوّقــف اإلنســان يف شــأنها، ال أن يبــادر إىل 
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رفضهــا؛ ألّن ذلــك خــالف مــا يتبّنــاه، ويمكــن أن نتفّهــم اســتبعاده هلا، 
وليــس رفضهــا، فــإّن املعجــزة  عــل ســبيل املثــال باعتبارهــا أمــًرا خارقـًـا 
للعــادة أو لقانــون الطبيعــة، قــد ال تكــون يف ذاتهــا مفهومــًة دلى العقــل 
وفــق تصّوراتــه، بيــد أنـّـه ال يتمّكـــن مــن احلكــم باســتحاتلها، وال يملك 
معطيــات تؤّهلــه أن يرفضهــا، فمــا عليــه - واحلــال هــذه - أن يضعهــا يف 
بقعــة اإلمــاكن، وهــذا الــكالم عينــه مــا تطــرق إيلــه ابــن ســينا، حيــث 
يقــول »بــل عليــك االعتصــام حببــل اتلوّقــف، وإن أزعجــك اســتناكر مــا 
ــّرح  ــواب: أن ت ــك، فالص ــتحاتله ل ــن اس ــم تره ــا ل ــمعك، م ــوعه س ي
ــن ســينا،  ــان« ]اب ــم الره ــه قائ ــذودك عن ــم ي ــا ل ــاكن م ــة اإلم ــك إىل بقع ذل
اإلشــارات والتنبيهــات، ص 160[. وهكــذا احلــال يف االعتقــاد بغيبــة اإلمــام املهــدّي 

 وطــول عمــره، أو حســاب القــر، أو مــا إىل ذلــك مــن قضايــا غيبيــة 
ال تدخــل يف نطــاق االمتنــاع العقــي أو العلــي، مــا حيّتــم االبتعــاد عــن 
احلكــم بمنافاتهــا للعقــل، كمــا يفعــل ابلعــض جهــاًل وتــّرًع، أو رّبمــا 
بدوافــع أخــرى. نعــم، للعقــل أن يطلــب بادليلــل اذلي يرهــن ىلع صّحــة 
ــا  ــه إىل أنّن ــا أن ننّب ــن، وينبــي هن ــم وســواها لدلي انتســاب هــذه املفاهي
ــد والغيبيــات الــي تســّد  ال ندعــو إىل إحاطــة العقــل بأســوار مــن اتلعّب
ــاء؛ ألن ابــن ســينا ال يذهــب إىل ذلــك، بــل  بــاب انلقــاش وانلقــد ابلّن
ــون،  ــان والظن ــوى واالستحس ــر اهل ــل أس ــل العق ــض جع ــد ىلع رف يؤّك
ــل  ــاكم العق ــد؛ ألّن أح ــر اتلعّب ــل أس ــل العق ــض أن جيع ــك يرف وكذل
ــا لّك ذي  ــة ويتقّبله ــة ومفهوم ــاكم مرهن ــا يه أح ــة، وإنّم ــت تعّبدي ليس
ويع وبصــرة، وهــذا مــا أشــار إيلــه بعــض األعــالم املعارصيــن وجعلــه 
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ــن  ــة، وب ــل املرهن ــاكم العق ــن أح ــزي ب ــالهل اتلمي ــن خ ــّم م ــاًرا يت معي
ــط  ــادات، وتتل ــواء والع ــه األه ــا تدخل ــل، مّم ــاكم العق ــبه أح ــا يش م
بــه الظنــون واتللبيســات، واملعيــار هــو: أّن لّك مــا يتــالىق عليــه عّمــة 
ــاح  ــا. ]انظــر: مصب ــا عقليً ــه حكًم ــل ىلع كون ــو ديل ــه، فه ــالء ويتقّبلون العق

ــزدي، أصــول املعــارف اإلنســانية، ص 48 و49[ ي

وأّمــا مــا ينفــرد باالعتقــاد بــه أشــخاص قليلــون أو مجــاعت حمــدودة، 
وال يمتلــك مجهــوًرا عريًضــا يتفّهمــه، حــّى بعــد اإلرشــاد واتلنبيــه، فهــو 
ــان  ــًدا عــن منطــق العقــل. ومــن هــذا ابلي ــا بعي ــه حكًم ديلــل ىلع كون
ــن  ــٍر، وب ــل ألم ــبتعاد العق ــن اس ــزّي ب ــب أن نم ــينا جي ــن س وكالم اب
رفضــه هل، واحلكــم باالســتحالة، وهــذا مــا يبــّن أّن ابــن ســينا مــن رّواد 
االعتــدال يف اســتخدام العقــل يف املعــارف ادلينيــة، وكذلــك يبــّن جهــل 

اذليــن أشــلوا عليــه ورمــوه بشــّى اتلهــم، أو تّرعهــم يف ذلــك.

سادًسا: شبهات المعارضين للمنهج العقلي

إّن املعارضــن واملناهضــن للمنهــج العقــي ليــس دليهــم حّجــة مقنعــة 
ــام  ــف أم ــبهات ال تق ــام وش ــرّد أوه ــا يه جم ــه، وإنّم ــٌن وجي ــتنٌد مت أو مس
ــم بقــوهل:  »إّن أفــاكر  ــي احلكي ــه الســّيد حمّمدت انلقــد، وهــذا مــا رّصح ب
حّجيــة العقــل، إن اكنــت عــن طريــق العقــل، لــزم من وجــوده عدمــه؛ ألّن 
اإلنــكار - لــو تــّم - فهــو رافــع حلّجيــة العقــل، فــال يصلــح العقــل لدليللية 
عليــه وال ىلع غــره، وإن اكن مــن غــر العقــل، فمــا هــو املســتند يف حّجيــة 
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ــزم التسلســل، وإن اكن مــن العقــل  ــإن اكن مــن غــر العقــل ل ادليلــل؟ ف
لــزم مــن وجــوده عدمــه، النتهائــه إىل إنــكار حّجيتــه أيًضــا، لفــّض قيامــه 

باآلخــرة ىلع إنــكار ثبــوت احلّجيــة« ]الحكيــم األصــول العاّمــة للفقــه املقــارن، ص 299[.

ــا  فمــع رصف انلظــر عــن هــذا ابليــان إلســقاط حجــج العقــل، فإنّن
ــرت  ــي ذك ــوه ال ــض الوج ــة بع ــز إىل دراس ــل موج ــّرق بش ــوف نتط س

ــفي، ج 1، ص 245[ ــم الفلس ــا، املعج ــل. ]صليب ــة العق ــكيك يف حّجي للتش

1 ـ خطأ العقل يف استنتاجاته

يمكــن االّدعء هنــا بــأّن هــذه احلّجــة يف مقــام الرفــض للمنهــج العقــي 
يه األبــرز مــن احلجــج الي تــّديع وقــوع اخلطــإ يف االســتنتاجات العقلية، 
وهــذه احلّجــة قــد تبّناهــا صنفــان رغــم أنّهمــا ىلع طــريف نقيــض، وهمــا: 

األخباريــون مــن علمــاء املســلمن، وبعــض الفالســفة املاّديــن.

أّمــا األخباريــون، فقــد الحظــوا - كمــا يقــّرر أبــرز رموزهــم 
األمــن اإلســرتآبادي ]اإلســرتآبادي، الفوائــد املدنيــة، ص 256[ - كــرة شــيوع اخلطــإ 
ــم  ــات وعل ــروع الرياضي ــن ف ــٍة م ــتثناء مجل ــة، باس ــدراكت العقلي يف امل
احلســاب واهلندســة، ىلع اعتبــار أّن هــذه العلــوم تعتمــد ىلع مواّد حّســية 
أو قريبــة مــن احلــّس، وأّمــا عداهــا مــن العلــوم العقليــة انلظريــة، فــإّن 
ــروح  ــة مــن احلــّس، مــن قبيــل جتــّرد ال ــًة وال قريب مواّدهــا ليســت حّي
وبقــاء انلفــس بعــد فنــاء ابلــدن، وحــدوث العالــم، إىل غــر ذلــك مــن 
ــدًة  ــا بعي ــر اذلي جيعله ــة، األم ــا وراء الطبيع ــط بم ــي ترتب ــا ال القضاي

ــاول العقــل. عــن متن
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ــاه اتلجريــي يف الفلســفة الغربيــة، فإنّــه اعتمــد اتلجربــة 
ّ

وأّمــا االجت
ــون إّن  ــؤالء يقول ــا، فه ــوًرا به ــة حمص ــدر املعرف ــر مص ــية واعت احلّس
ــا  ــة، وإّن م ــدة للمعرف ــائل الوحي ــة يه الوس ــرة واملتخّيل ــواّس الظاه احل
ــّى  ــمل ح ــذا يش ــا. وه ــع إيله ــاٍل ترج ــة أفع  مجل

ّ
ــو إال ــل ه ــّى العق يس

ابلدهّيــات كقونلــا: الــّل أعظــم مــن اجلــزء، والواحــد نصــف االثنــن، 
ــرد  ــة الف ــًة، أو جترب ــانية عّم ــة اإلنس ــق اتلجرب ــن طري ــرف ع ــا تُع إنّم

اخلاّصــة.  ]الحائــري، مباحــث األصــول، ج 1، ص 405[

ــابقة  ــة س ــة رضوري ــارف عقلي ــون بمع ــم ال يعرتف ــرى إنّه ــارة أخ بعب
ــة األســاس الوحيــد للحكــم الصحيــح.  ىلع اتلجربــة، ويعتــرون اتلجرب

]صليبــا، املعجــم الفلســفي، ج 1، ص 245[

وحــّى تلــك األحــاكم الــي تبّناهــا املذهــب العقــي بوصفهــا معــارف 
ــا  ــرتاف به ــي واالع ــاس اتلجري ــا للمقي ــن إخضاعه ــّد م ــة، ال ب رضوري

ــة. ]الصــدر، فلســفتنا، ص 67[ ــّدده اتلجرب ــا حت ــدار م بمق

اهــن بــأّن وقــوع اخلطــإ يف 
ّ

فاملالحــظ هنــا حــول هذيــن االجت
ــد  ــّد اذلي يفق ــس باحل ــه لي  أنّ

ّ
ــر، إال ــة ال ينك ــة العقلي ــج انلظري انلتائ

ــقطها  ــا أو يس ــة به ــزع اثلق ــة، ويزع ــا اإلثباتي ــة قيمته ــن العقلي الراه
ــا اكن  ــوهل: »ولّم ــينا بق ــن س ــوهل اب ــم ح ــا تكلّ ــذا م ــار، وه ــن االعتب م
ــا  ــار يوقعن ــتقيص، ص ــن اإلدراك املس ــا ع ــر منه ــارًصا يف كث ــّس ق احل
ــر  ــّوة غ ــه بق ــوس نفس ــر املحس ــال ذك ــن ح ــث ع ــاء ويبح ــك يف عن ذل
ــد  ــن ســينا، منطــق الشــفاء، الرهــان، ص 250[. ويؤّي ــل« ]اب ــل بالفع ــّس ويه العق احل
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ــق بوجــود  ــا اتلصدي ــزدي: »أّم ــاح ي ــاهل الشــيخ مصب ــكالم مــا ق هــذا ال
ــه  ــل أنّ ــض يتخّي ــو وإن اكن ابلع ــارج، فه ــات يف اخل ــق املحسوس مصادي
ــذا  ــق يف ه ــّن اتلعّم ــية، ولك ــة احلّس ــق اتلجرب ــض حتّق ــل بمح حيص
املجــال يكشــف لإلنســان أّن القطعيــة يف هــذا احلكــم حتتــاج إىل برهــان 
ــن  ــل اب ــن قبي ــلمن م ــفة املس ــار الفالس ــك كب ــا رّصح بذل ــي، كم عق
ــد  ــج الجدي ــزدي، املنه ــاح الي ــايئ« ]مصب ــة الطباطب م

ّ
ــن والعال

ّ
ــدر املتأهل ــينا وص س

ــع  يف تعليــم الفلســفة، ج 1، ص 244[. وذلــك ألّن الصــور احلّســية بمفردهــا ال تتمّت

بضمــاٍن لصّحتهــا ومطابقتهــا اتلاّمــة للمصاديــق اخلارجيــة، إذن يف مثــل 
ــه  ــية، ولكّن ــة احلّس ــناد دور اتلجرب ــن إس ــب يمك ــا فحس ــذه القضاي ه
ــل  ــا هــو دور ضمــي ومــن قبي ــا للمصــر، وإنّم ــا معّينً ليــس دوًرا رئيًس
ــة  ــيم املعرف ــول تقس ــابق ح ــث الس ــاه يف ابلح ــا أّكدن ــذا م ــة، وه املقّدم
ــأ  ــم أّن اخلط ــه وباعرتافك ــم نفس ــا يف كالمك ــينا، وأيًض ــن س ــد اب عن
يقــع يف اتلجربــة نفســها مــع إيمانهــم بــأّن اتلجربــة يه مصــدر املعرفــة، 
ــج  ــقوط املنه ــون بس ــك ال يلزتم ــع ذل ــإ، وم ــا للخط ــرون قابلّيته ال ينك
اتلجريــي عــن االعتبــار، وهــذا كالم اتلجريبيــن حــول اخلطــإ احلاصــل 
 

ّ
يف املصــدر الوحيــد هلــم، وهــم لــم يلزتمــوا بســقوطه عــن االعتبــار وإال
ــض  ــإٍ يف بع ــن خط ــو م ــا ال خيل ــي أيًض ــج انلق ــك املنه ــوه، وكذل ــا تبّن مل
االســتنتاجات، أّمــا خلطــإٍ يف فهــم انلصــوص، أو يف توثيقــه، فهــل يلــزتم 
األخباريــون نتيجــة ذلــك بســقوط املنهــج انلقــي عــن االعتبــار؟ باتلأكيد 
ــه فليكــن املنهــج العقــي كذلــك، وباختصــار  ــوه، وعلي  ملــا تبّن

ّ
ال، وإال

فــإّن خطــأ االســتنتاج واتلطبيــق ال يعــي خطــأ املنهــج ذاتــه، وهــذا مــا 
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ــر كالم الســّيد الروجــردي اذلي نقلــه عنــه الشــهيد مطهــري، إذ  ـّ يفس
اكن يــرى أّن الزعــة احلّســية الــي ظهــرت يف فكــر األخباريــن، تّربــت 
ــة احلّســية الــي اكنــت ســائدًة يف الفلســفة  إيلهــم مــن الزعــة اتلجريبي

ــالم، ص 15[ ــاد يف اإلس ــري، االجته ــة. ]مطه ــدراكت العقلي ــا للم ــة ورفضه الغربي

ــا نســأل اتلجريبيــن أّن القاعــدة الــي تعــّد ركــزية  واألمــر اآلخــر أنّن
املنهــج عندهــم، يه أّن "اتلجربــة يه املقيــاس يف تميــزي احلقائــق" إن اكنــت 
ــت  ــة، وإن اكن ــه الرئيس ــار قاعدت ــور بانهي ــب املذك ــقط املذه ، س

ً
ــأ خط

صوابـًـا، صــّح نلــا أن نتســاءل عن الســبب اذلي جعــل اتلجريبيــن يؤمنون 
بصــواب هــذه القاعــدة، فــإن اكنــوا قــد تأّكــدوا مــن صوابهــا بــال جتربــة، 
فهــذا يعــي أنّهــا قضيــة بدهيــة، وإّن اإلنســان يملــك حقائــق وراء علــم 
اتلجربــة، وإن اكنــوا قــد تأّكــدوا مــن صوابهــا بتجربــة ســابقة، فهــو أمــر 

ــد قيمــة نفســها. ]الصــدر، فلســفتنا، ص 68[ حمــاٌل؛ ألّن اتلجربــة ال تؤّك

واألمــر اآلخــر حنــن نســأل األخباريــن واملحّدثــن كيــف ثبــت لكــم 
أصــل وجــود الشــارع وحّجيــة أقــواهل؟ ]الخشــن، أصــوال االجتهــاد الكالمــي، ص 285[ 
أليــس عــن طريــق العقــل؟ يف حــال أّن ادليلــل العقــي لــم يكــن منتًجــا 
لليقــن، وال هــو حّجــة بســبب كونــه يف معــرض اخلطــإ كمــا هــم اّدعــوا 
ذلــك، ويف نفــس الوقــت بقــوا مستمســكن بالعقــل يف إثبــات العقائــد 
ــق  ــن طري ــون ع ــن أن يك ــن ال يمك ــع وادلي ــات الصان ــة؛ ألّن إثب ادليني
 أن يّدعــوا بإمــاكن الفصــل 

ّ
ابليــان الــريع. ]الصــدر، فلســفتنا، ص 68[ نعــم، إال

ــة العقــل يف  ــزتام حبّجي ــن احلقــل الــريع واحلقــل االعتقــادي، واالل ب
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املجــال اثلــاين دون األّول، وهــذا مــا لفــت إيلــه الســّيد الصــدر يف حبوثــه 
األصويلــة العايلــة. ]الهاشــمي، بحــوث يف علــم األصــول، ج 4، ص 126[

وكيــف اكن فاألخباريــون يف نظرتهــم إىل العقــل وجمال عملــه ال يمّثلون 
ــا يف رفــض  ــا متطّرفً اًه

ّ
ــه يف الوقــت اذلي جنــد اجت ــل إنّ ــا واحــًدا، ب اًه

ّ
اجت

األدلّــة العقليــة، حــّى يف املجــال العقــدي ]انظــر: الصــدر، املعــامل الجديــدة، ص 43[، 
 يــّر ىلع حّجيــة العقــل يف املجــال االعتقــادي 

ً
اًهــا آخــر معتــدال

ّ
نــرى اجت

ــاه، يــأيت املحــّدث الكبر 
ّ

ورفضــه يف املجــال الفقــي، وىلع رأس هــذا االجت
ــي. ]الخشــن، موســوعة الحديــث والفقــه واألدب، ص 113 و114[ ــّر العام احل

2 ـ عدم اإلملام باملعاين الغيبية

ذهــا الرافضــون للمنهــج العقــي، القائلــة 
ّ

وهــذه مــن احلجــج الــي ات
بــأّن العقــل ليــس كثــر اخلطــإ يف االســتنتاجات فحســب، بــل إنـّـه قارص 
عــن اإلملــام باحلقائــق الغيبيــة واألحبــاث الســماوية »وينحــر اكتشــاف 
أخبــار الســماء عــن طريــق الســماء ذاتهــا، فنحــن ال نعــرف شــيئًا عــن 
ــي يمكــن نســبتها  ــة والســلبية، ومــا يه الصفــة ال ــه اثلبوتي اهلل وصفات
إيلــه أو الــي يمكــن نفيهــا عنــه، وال يمكــن أن نعــرف ذلــك، فنحــن يف 
الواقــع ال يمكــن بمجــّرد عقونلــا معرفــة وجــود موجــود ال خالــق هل، وال 
يمكــن بعقونلــا أن نفهــم أّن اهلل واحــد أو متعــّدد، بســيط أو مركــب... « 

]مطهــري، أصــول الفلســفة، ج 1، ص 525[.

إّن العقــل ال ينكــر دور الــويح يف كشــف احلقائــق الغيبيــة، والــويح 
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ــويح  ــإّن نفــس ال ــا آخــر هلــذا الكشــف وهــو العقــل، ف ــايف طريًق ال ين
ــويح  ــق ال ــن طري ــت ع ــويح ال تثب ــة ال ــل؛ ألّن حّجي ــة إىل العق حباج
نفســه؛ حــذًرا مــن ادلور، وإنّمــا يه حباجــٍة إىل تصديــق العقــل 
ــد  ــه يؤّك ــويح نفس ــويح، وال ــة ال ــاس حّجي ــو أس ــل ه ــه، فالعق وإمضائ
ــا، وهــذا  ــق الســماوية وفهمه ــة العقــل ودوره يف اكتشــاف احلقائ مرجعي
ــاذه 

ّ
مــا جنــده يف مضمــون دعــوات رصحيــة إىل رضورة اعتمــاد العقــل وات

ــّدد اذلي  ــروايئ املتع ــدي وال ــاء العق ــاه يف ابلن ــا الحظن ــذا م ــًة، وه حّج
طــرح بطريقــة مرهنــة تعتمــد أســلوب االســتدالل العقــي، ولــم يطــرح 
بطريقــة تعّبديــة تلقينيــة، وهــذا الــكالم واضــح يف كالم ابــن ســينا حول 
عــدم إنــكار دور الــويح، إذ كتــب يف أحــد كتبــه: »إّن املعــاد اجلســماين 
ــة  ــرت الريع ــد أك ، وق

ّ
ــس إال ــة لي ــق الريع ــن طري ــه ع ــّم إثبات يت

ــن  ــمانين« ]اب ــقاء اجلس ــعادة والش ــول الس ــه ح ــكالم وفّصلت ــة ال املحّمديّ
ــفاء(، ص 460 - 462[. ــات )الش ــينا، اإللهي س

ومــن هنــا تتبــّن حــدود العقــل الي يقــف عندهــا، بــل ويظهــر إثبات 
ادلور للــويح يف هــذه األمــور واحلقائــق الســماوية الــي ليــس للعقــل فيهــا 
إماكنيــة إثبــات بعــض اتلعايلــم ادلينيــة عقليًــا، لكّنــه غــر رافــض هلــا، 
ــدال،  ــل يف االعت ــی دور للعق ــه أعط ــينا يف أنّ ــن س ــّوةٍ الب ــة ق ــذه نقط وه
فــال يصّنــف ىلع أنّــه مــن أتبــاع العقالنيــة املتشــّددة، وإن نســبه بعــض 
اذليــن جهلــوا مبــاين ابــن ســينا وترّعــوا يف األحــاكم بســبب عــدم الفهم، 
وهــذا مــا يثبــت عــدم صّحــة مّدعياتهــم، ولــو اكن ذلــك لرفــض املعــاد 
اجلســماين مــن أصلــه. وهــذا العقــل الرهــاين اذلي أّكــده ابــن ســينا يــراه 
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مطهــري أنـّـه طريــق ســماوي كمــا الــويح، وعليــه فــال مانــع مــن اعتمــاده 
ــر  ــح أّن خ ــول : »صحي ــة، يق ــماوية الغيبي ــا الس ــّرف إىل القضاي للتع
الســماء جيــب ســماعه يف الســماء، ولكــّن... القــّوة املمــزّية الــي يتمّتــع بها 
ــة، كمــا جــاء يف  ــّوة ســماوّية وليســت أرضّي اإلنســان )القــّوة العاقلــة( ق
األحاديــث "إّن اهلل رّكــب طينــة آدم مــن طينــة احليــوان وطينــة املالئكــة" 
ومــن هنــا، ال مانــع مــن أن يتعــّرف اإلنســان بهــذه القــّوة الســماوّية ىلع 

بعــض احلقائــق الســماوّية« ]مطهــري، أصــول الفلســفة، ج 2، ص 525[.

هــذا الــكالم مــن األســتاذ مطهــري ال خيلــو مــن تأّمــل، فــإّن جمــرد 
ــر  ــو توف ــا ه ــلة، واذلي حيلّه ــّل املش ــل ال حي ــماوية العق ــرتاض س اف
ادليلــل ىلع حّجيــة العقــل ومرجعيتــه يف اكتشــاف احلقائــق الســماوية، 

ــه. ــّدم توضيح ــا تق ــل كم ــذه املســاحة خــارج حــدود العق ــى ه فتب

3 ـ التجربة هي املقياس الطبيعي فال حاجة لألفكار العقلية

أّي مرجعيــة أخــرى خــارج نطــاق  إّن اتلجريبيــن يســتبعدون 
ــن  ــان ع ــرف اإلنس ــي اذلي يع ــاس الطبي ــي املقي ــّس، ف ــة واحل اتلجرب
طريقهــا احلــّق وابلاطــل؛ ألّن مــن املمكــن أن يتعــّرف نتيجــة اتلجربــة 
يف حالــي انلجــاح والفشــل، فــإذا جنحــت انطلقــت احليــاة معهــا، وإذا 
فشــلت فــال تتكــّرر، وأّمــا األفــاكر العقليــة فــال يمكــن تلّمــس مــدى 
ــل، فــال  ــة للمالحظــة واتلأّم ــية قابل ــا بطريقــة حّس احلــّق وابلاطــل فيه

ــة.  ــدًة للمعرف ــًزا أو قاع ــّل مرك ــن أن تش يمك
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وهــذه القاعــدة »لــو لــم نعتمــد ىلع احلــّس واتلجربــة أساًســا للمعرفة، 
ــإّن هــذا ادليلــل هــو  ــق للحــّق وابلاطــل«، ف ــاس دقي ــا مقي ــا اكن دلين مل
ديلــل عقــي؛ ألّن مــن الواضــح أّن هــذا االســتنتاج هــو اســتنتاج عقــي 
ــل  ــال ادليل ــون إبط ــم حياول ــي أنّه ــا يع ــة، مّم ــا للتجرب ــس خاضًع ولي
العقــي بادليلــل العقــي، وهــو مــا يتضّمــن اعرتافًــا بوجــود ديلــٍل صالــح 
تلكويــن القنــاعت غــر اتلجربــة، وكذلــك كمــا تقــّدم بنــا الــكالم يف 
تقيــم املعرفــة بشــل عم مــن دون ضــّم املقّدمــات العقليــة؛ ألّن اتلجربة 
 انلتائــج املحــّددة حبجــم 

ّ
حمــدودة بزمــان ومــاكن معّينــن، فــال تنتــج إال

ــال  ــة إىل املج ــّد اتلجرب ــو اذلي يم ــاين ه ــل الره ــّن العق ــة، لك اتلجرب
الواســع اذلي يتجــاوز الظــروف الطارئــة مــن الزمــان واملــاكن. 

ــج  ــة باملنه ــار املعرف ــي احنص ــة ن ــن جه ــا م ــون كالمن ــذا يك وبه
اتلجريــي، ويف الوقــت نفســه نريــد اتلأكيــد عــدم اســتغناء اتلجربــة يف 

ــل. ــن العق ــا ع لّك نتاجئه

4 ـ دين الله ال يصل إليه العقل

بعبــارة أخــرى إّن ديــن اهلل ال يصــاب بالعقــول، وهــذا مــن احلجــج 
ذهــا أصحــاب هــذا االســتدالل ذريعــة ملناهضــة 

ّ
اجلديــدة الــي رّبمــا ات

املنهــج العقــي بمــا ورد يف بعــض األخبــار ]املظفــر، أصــول الفقــه، ج 2، ص 270[، ىلع 
ســبيل املثــال احلديــث القائــل: »إّن ديــن اهلل ال يصــاب بالعقــول« ]املجلــي، 
بحــار األنــوار، ج 2، ص 303[. أي أّن ديــن اهلل اذلي ال تنــاهل العقول شــامل للريعة 

والعقيــدة ىلع حــدٍّ ســواء، ومعــى ذلــك أّن العقــل ليــس هل صالحيــة أن 
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يكــون مصــدًرا لالســتنباط الــريع والــكاليم مًعــا. وهــذه احلّجــة غــر 
مقبولــة؛ ألّن احلجــج انلقليــة ال يمكــن االســتناد إيلهــا يف نــي حجيــة 
العقــل، ملــاذا؟ ألّن أســاس حّجيتهــا داخــل يف مســاحة عمــل العقــل، بل 
يف حريمــه، فــإذا أبطــل انلقــل العقــل، فيكــون بذلــك قــد نســف أســاس 
حّجيتــه. هــذا مــن جهــٍة، ومــن جهــة أخــرى، فــإّن احلديــث - لــو صــّح 
ســنًدا - فهــو بصــدد انلــي عــن اتّبــاع العقــول انلاقصــة والظّنيــة، وال 
داللــة فيــه ىلع عــدم حّجيتــه أحــاكم العقــل القطعيــة، وإيلــك مــا روي 
ــول  ــاب بالعق ــن اهلل ال يص ــن : »إّن دي ــن العابدي ــام زي ــن اإلم ع
ــام  ــن ومت ــامل الدي ــدوق، ك ــدة« ]الص ــس الفاس ــة واملقايي ــة واآلراء ابلاطل انلاقص
النعمــة، ج 1، ص 324[. إذ نالحــظ عنايــة اإلمــام يف حتشــيد األوصــاف، فكمــا 

وصفــت العقــول بـ "انلاقصــة"، وصفــت اآلراء بـــ "ابلاطلــة" واملقاييس بـ 
"الفاســدة"، ومــن املعلــوم أّن اآلراء ليســت باطلــًة دائًمــا، وال املقاييــس 
ــّم مــن حيــث  ــو ت ــث ل ــر باذلكــر أّن احلدي ــا، واألمــر اجلدي فاســدة دائًم
ادلاللــة فهــو جمــّرد خــر واحــد، ومــن املعلــوم أن خــر الواحــد ال يصلــح 
إلثبــات العقيــدة، ولــو يف مــورد تفصيــي جــزيئ، فكيــف يصلــح نلــي 

حّجيــة العقــل ورفــع مرجعيتــه مــن األســاس.

5 ـ مقولة "عليكم بدين العجائز"!

ــاه الرافــض للمنهــج العقــي، واملناهــض 
ّ

ذهــا االجت
ّ

مــن احلجــج الــي ات
ــز«  ــن العجائ ــم بدي ــول اهلل : »عليك ــوب إىل رس ــث املنس هل يه احلدي
ــاًك دلى  ــح مستمس ــث أصب ــذا احلدي ــري، ج 2، ص 95[. وإّن ه ــري الكب ــرازي، التفس ]ال
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منكــري اتلعّمــق واتلفكــر يف املعــارف الغيبيــة وقضايــا مــا وراء الطبيعة، 
باعتبــار أّن ادلعــوة إىل اتلمّســك بديــن العجائــز، ليــس هلــا وجــه مفهــوم 
ــدة،  ــا العقي ــن وقضاي ــي ادلي ــي اتلعّمق ــا ن ــود به ــون املقص  أن يك

ّ
إال

اســتناًدا إىل األدلـّـة العقليــة غــر املفهومــة دلى العجائــز ] انظــر: مطهــري، أصــول 
ــاب  ــه أصح ــي ب ــا ابت ــالٌة بم ــة مبت ــذه احلّج  أّن ه

ّ
الفلســفة، ج 2، ص 535[، إال

احلّجــة اثلانيــة، وكذلــك تعــّد مــن أوهــن احلجــج الــي تُذكــر هنــا، فضاًل 
ــه روايــٌة أصــاًل، وىلع الرغــم مــن شــهرة  ــم يثبــت أنّ عــن أّن مســتندها ل
  حديــث "عليكــم بديــن العجائــز" وإرســال نســبته إىل انلــّي األعظــم
 أنـّـا لــم نعــر عليــه 

ّ
إرســال املســلّمات ]الفخــر الــرازي، التفســري الكبــري، ج 2، ص 95[، إال

ــدي:  ــال اآلم ــن. ق ــة دلى الفريق ــادر احلديثي ــه  يف املص ــوًبا إيل منس
»لــم يثبــت ولــم يصــّح« ]اآلمــدي، اإلحــكام يف أصــول األحــكام، ج 4، ص 225[. بــل ُذكــر »يف 

ــاء، ج 1، ص 71[. ــوين، كشــف الخف ــوعت« ]العجل ــداد املوض ع

وبمالحظــة مــا تقــّدم مــن هــذه احلّجــة الــي ســبقت لــم يثبــت أنّهــا 
مــن كالم املعصــوم، ومــا ُعلــم مــن ســياق خــاّص هلــذه املقولــة، فــال 
تبــى حاجــة أو رضورة تلفســر املقولــة املذكــورة بأنّهــا ناظــرة إىل رضورة 
ــا  ــروع علين ــي الف ــول، ف ــروع، ال يف األص ــد يف الف ــليم واتلعّب التس
االنقيــاد اتلعّبــدي كمــا تفعــل العجائــز، خبــالف األصــول، فإنّهــا مبنيــة 
ىلع انلظــر واالجتهــاد. وأبعــد مــن هــذا اتلفســر، مــا نقــل عــن جــالل 
ــلوك  ــو س ــود ه ــأّن »املقص ــة، ب ــك املقول ــر تل ــن تفس ــرويم م ــن ال ادلي
ــز  ــار والعج ــث إّن االنكس ــق اهلل، حي ــكنة يف طري ــز واملس ــبيل العج س

ــري، أصــول الفلســفة ، ج 2، ص 536[. ــق« ]مطه ــذا الطري ــروة يف ه ــو ال ه
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ّ

ــا إال ــع ظاهره ــة وال م ــذه املقول ــع ه ــجم م ــر ال ينس ــذا اتلفس فه
ــف. ــن اتللي ــرٍب م ب

وقــد علّــق الســّيد الطباطبــايئ ىلع هــذا الــكالم املنســوب إىل 
األخباريــن، وكثــر مــن غرهــم بالقــول: »وهــو مــن أعجــب اخلطــإ، 
ولــو أبطــل حكــم العقــل بعــد معرفــة اإلمــام، اكن فيــه إبطــال اتلوحيــد 
ــه عليــه ابــن  وانلبــّوة واإلمامــة وســائر املعــارف ادلينيــة، وهــذا مــا نّب
ــّس  ــرىم احل ــع يف م ــا يق ــق بم ــية تتعلّ ــة احلس ــوهل: »إّن املعرف ــينا بق س
وســلطانه، دون اخلــارج عنــه؛ فــإّن اخلــارج عنهــا فــال، مثــل إثبــات 
ــات  ــة وإثب ــة واملعلويل ــون العلّي ــل وقان ــاث الرس ــل إبع ــب، وأص الواج
الوحــدة ورضورة وجــود املعلــول عنــد وجــود علّتــه، فإنّهــا معــاٍن عقليــة 
خارجــة عــن أفــق احلــّس« ]ابــن ســينا، التنبيهــات واإلشــارات، ج 1، ص 315[. واحلــّق: 
ــات فيمــا  ــاع العقلي ــار انلــي عــن اتّب أّن املــراد مــن مجــع هــذه األخب
ــة«  ــة ابلاطل ــن املمّوه ــة م ــات احلّق ــزي املقّدم ــث ىلع تمي ــدر ابلاح ال ق

ــوار، ج 2، ص 314[. ــار األن ــى بح ــة ع ــايئ، تعليق ]الطباطب

النتائج المترّتبة على رفض منهج المعرفة الدينية

ــاين يف  ــل الره ــة العق ــة أّن حّجي ــة املقتضب ــذه ادلراس ــّن يف ه 1 ـ تب
ــوم اذلي  ــريف املعص ــزياَن املع ــل امل ــّد العق ــة، ويع ــة ذاتي ــة ادليني املعرف
 لوقعنــا يف وحــل حتريــف ادليــن 

ّ
يعتمــد عليــه يف الصــواب واخلطــإ، وإال

ــا. ــده العلي ومقاص
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2ـ  ســى األخباريــون واتلجريبيــون يف اســتبعاد العقل عــن دوره األصي 
ومســاحته اخلاّصــة، مّمــا أّدى إىل حتريــف ادلين والرؤيــة الكونية.

3 ـ أّن العقــل عنــد ابــن ســينا  هــو الوحيــد اذلي يثبــت األصــول 
ــة  ــر إحلادي ــن مظاه ــوم م ــراه ايل ــا ن ــة، وم ــة ادليني ــة يف املعرف العقدي
والدينيــة هــو بســبب ال عقالنيــة اجتــاه هــذه املظاهــر، وهــذا لألســف 
موجــود حــى يف الســاحة اإلســالمية الــي وقعــت يف التشــبيه واتلجســيم 

ــة. ــة العقلي واجلــر واتلفويــض بســبب إبعــاد املعرف

4 ـ العقــل عنــد ابــن ســينا هل حــدود كونيــة ال يســتطيع أن يتخّطاهــا، 
ــود  ــت وج ــل يثب ــا أّن العق ــي دوره، كم ــة وينت ــة معين ــل إىل مرتب فيص
ــة  ــّص الريع ــم تن ــو ل ــّى ل ــل ح ــاد بادليل ــاب واملع ــر واحلس ــوم اآلخ ايل
ــراط  ــأة اكل ــك النش ــاكم تل ــة أح ــن معرف ــز ع ــه عج ــك؛ ولكن ىلع ذل
ــه  ــاين هّم ــل الره ــي أّن العق ــذا يع ــف، وه ــر الصح ــزيان وتطاي وامل

ــّرة. ــة املتغ ــة دون اجلزئي ــا اللّي القضاي

ــًدا  ــا ومرش ــاًل موّجًه ــّد أص ــل يع ــّدم أّن العق ــا تق ــتفاد مّم 5 ـ املس
ــاًل  ــّد أص ــه يع ــّم أنّ ــة، واأله ــة والفقهي ــة العقدي ــة االجتهادي للعملي
حاكًمــا ىلع انلصــوص ادلينيــة وليــس حمكوًمــا هلــا؛ ألّن إثباتهــا متوّقــف 
ــم  ــاىف واحلك ــي يتن ــص دي ــليم بن ــن التس ــك ال يمك ــل، وكذل ىلع العق

ــم. ــح الظل ــدل وقب ــن الع ــايض حبس ــي الق العق

ــة  ــاحٌة خمتّص ــاحاٍت فمس ــالث مس ــود ث ــا وج ــا معن ــّن أيًض 6 ـ تب
بالعقــل ويه القضايــا اثلابتــة بالرهــان العقــي وال جمــال إلثباتهــا بانلقل، 
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ــل تثبــت فقــط بانلقــل  ــا بالعقــل، ب ومســاحة خمتّصــة ال يمكــن إثباته
ــوم القيامــة، ومســاحٌة مشــرتكٌة بــن العقــل وانلقــل،  مثــل تفاصيــل ي
وهــذا ينــدرج يف كثــٍر مــن القضايــا العقديــة، كمــا يف قضيــة اإلمامــة أو 

املعــاد والعصمــة، فهــذه األمــور تثبــت بالعقــل وانلقــل مًعــا.

ــل، ىلع  ــتخدام العق ــن يف اس ــف ىلع املعتدل ــينا يصّن ــن س 7 ـ أّن اب
ــط، وهــذا  ــراط واتلفري ــن اإلف ــون ويتأرجحــون ب ــن يذهب خــالف اذلي

ــه املعارضــون ملنهــج الشــيخ. ــع ب ــّن مــا وق مــا يب
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)((

الخالصة

ــا املعــريف هــو ادليلــل  ــة يف بنائه ــا البري ــي تعتمــد عليه مــن أهــّم املصــادر ال
العقــي، واكن هــذا ادليلــل حمــّل حبــث رشحيــة كبــرة مــن العلمــاء وابلاحثــن، فبــن 
متنّكــر هل، وبــن معتقــد بــه، معتمــد عليــه. وهكــذا صــار هــذا ادليلــل حمــّل حبــث 
بــن علمــاء املســلمن يف إفادتهــم منــه يف اســتنباط األحاكم الرعيــة الفرعيــة، فأخذ 
ــم يفــد القطــع وايلقــن، فأخــذوا بالقيــاس واالستحســان  ــه وإن ل ــة ب علمــاء العاّم
ــكّل  ــّي ب ــي الظ ــل العق ــة ادليل ــاء اإلمامي ــض علم ــا رف ــلة. بينم ــح املرس واملصال
ــاد القطــع وايلقــن  ــا أف ــوا يف م ــم ، واختلف ــت عــن أئّمته ــا ثب ــا مل أقســامه تبًع
ــي  ــع ال ــادر التري ــن مص ــل هل م ــن جاع ــن، وب ــض هل اكألخباري ــن راف ــه، فب من

يعتمدهــا يف اســتنباطه للحكــم الــريع اكألصويلــن.
وألهّميــة ابلحــث حاونلــا أن نســلّط األضــواء يف دراســتنا هــذه ىلع هــذا ادليلــل، 
وبيــان حمــّل الــزاع احلاصــل بــن علمــاء اإلماميــة، واســتعراض لكمــات الطرفــن، 
هــم، ومناقشــتها، ومــن ثــّم االنتهــاء إىل الصــواب بنظرنــا، معتمديــن يف ذلــك 

ّ
وأدتل

ــة  ــة األصويل ــاء املدرس ــات علم ــتقراء لكم ــي، يف اس ــتقرايئ اتلحلي ــج االس ىلع املنه
واألخباريــة بمقــدار مــا يســمح بــه ابلحــث، واملحاكمــة بينهمــا.

اللكمات املفتاحية: ادليلل العقيل، احلكم الرشيع، االستنباط، األخباريني، األصويلني.

)1( سعد البخايت، العراق، مدرّس يف قسم الفلسفة، جامعة املصطفى العاملية.
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The Role of Rational Argument in Inferring Legal Rulings According 
to Twelver Shiite Scholars

Sa’d al-Bakhati)1(

Abstract

One of the most important sources on which human beings rely on for 
cognitive construction is rational argument. This argument has been the 
subject where a large number of scholars and researchers debate on. Some of 
them deny it, whereas others believe in it and rely on it in their works. As a 
result, this argument has become the subject of continuous deliberation among 
Muslim scholars, whether or not to make use of it for deriving the legal sub-
rulings. Sunni scholars depend on it, although it would not lead to certainty. 
However, they resort to analogy, approval and public welfare, whereas Twelver 
Shiite scholars deny the probable rational argument with all its sub-divisions, 
following the true traditions transmitted to them from their imams. Yet, they 
differ on that which leads to certainty )concerning rational argument(. So, 
some deny it, like the Akhbarites )traditionalists(, and others take it as one 
of the sources of legislation for deriving legal rulings, such as the Usulites.
Because of the importance of the topic, we have tried, in this study, to shed 
light on this argument and show the point of disagreement between Twelver 
Shiite scholars, quoting the sayings, arguments and discussions of both parties, 
and then, getting to the right conclusion due to our own opinion. In all that, 
we have followed the inductive analytical approach. We have extrapolated the 
sayings of the scholars of both fundamentalist school and Akhbarite school as 
possible due to the limitation of the article, and then to judge between them.

Keywords: rational argument, legal ruling, deduction, Akhbarites, 
fundamentalists.

)1( Lecturer in the Department of Philosophy, al-Mustafa International University, 
Iraq. Email: saadmosaoy4@gmail.com. 
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المقّدمة

لــم يكــن اختــالف علمــاء املســلمن يف دور العقــل وأهّميتــه بمثابــة 
ــن  ــم يك ــا ل ــن، كم ــب األقدم ــا كت ــا يف ثناي ــة نقرؤه ــة تارخيي قضّي
ابلحــث فيهــا مــن الــرتف الفكــري اذلي يرنــو إيلــه مجلــة مــن الكّتــاب 
ــة الــي تشــغل حــزّيًا يف  ــل هــو مــن أهــّم املســائل املعرفي وابلاحثــن، ب
ــادة مــن هــذه  ــن دعة اإلف ــة، وال زال املعــرتك ب ــة ادليني تشــكيل املعرف
ــل  ــان ـ كأفض ــه ـ اإلنس ــر خلق ــا اهلل خل ــي منحه ــة ال ــة البري الطاق
منحــة يلمــزّي بهــا احلــّق مــن ابلاطــل، ويمتثــل بهــا تكايلفــه، وبــن مــن 
يســتصغر قــدر هــذه اجلوهــرة، ويقصيهــا عــن أّي دور هلــا، وثالــٍث اغىل 

ــه. ــر ميادين ــى أورده يف غ ــل ح يف العق

هكــذا يه انلظــرات واألحاســيس جتــاه العقــل، فبــن املغــايل املفِرط، 
ــْن ســلك الطريقــة الوســطی،  واملقــرِّ اذلي وقــع يف اتلفريــط، وبــن َم
ــة اهلل  ــال حّج ــة - ح ــان ابلاطن ــة ادليّ ــو حّج ــل - اذلي ه ــال العق فح
الظاهــرة )املعصــوم( يف تعامــل األّمــة البريــة معهــا يف رشاحئهــا اثلالث.

ا أن يقــوم ابلاحثــون واملفّكــرون بدراســة هــذه املفردة  فمــن املهــّم جــدًّ
ــه  ــن أن يقّدم ــا يمك ــه، وم ــّن قيمت ــات؛ تلتب ــّدة جه ــن ع ــل( م )العق
للبريــة إذا مــا أحســنت االســتفادة منــه وعرفــت جمــاهل اذلي ال بــّد أن 
حيكــم فيــه؛ ذلا أردنــا يف هــذا ابلحــث أن نبــّن دور العقل يف استكشــاف 
ــرة العقــل يف  ــان دائ ــه فموضــوع دراســتنا هــو بي احلكــم الــريع. وعلي
املعرفــة ادلينيــة الفرعيــة ىلع ضــوء مبــاين فقهــاء اإلماميــة، أتبــاع أئّمــة 
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أهــل بيــت رســول اهلل ، اذليــن أذهــب اهلل عنهــم الرجــس وطّهرهــم 
ــالل  ــن خ ــك م ــى ؛ وذل ــّي املصط ــم انل ــن أوىص به ــًرا، واذلي تطه

هــم وبيــان مقــدار مــا تــدّل عليــه، ومناقشــة ذلــك.
ّ

اســتعراض أدتل

العقل لغًة

يطلــق العقــل يف اللغــة ىلع ملكــة دلى انلفــس انلاطقة اإلنســانية يمزّي 
بهــا بــن اخلــر والــّر، وبــن احلــّق وابلاطــل؛ فيــدرك بهــا مجيــع ذلــك؛ 
وذلا عّرفوهــا بأنّهــا احلجــر وانلــى، نقيــض اجلهــل، وضــّد احلمــق. وإنّمــا 
ُســمِّيت عقــاًل ألنّهــا تعقــل صاحبهــا عــن اهلــوى واملهالــك. مأخــوذٌة مــن 
حبــس اللســان إذا اعتقــل وامتنــع مــن الــكالم، أو مأخــوٌذ مــن قوهلــم 
عقلــُت ابلعــر إذا ُربِطــت قوائمــه باحلبــل. وبــه يتمــزّي اإلنســان من ســائر 

احليــوان. ]الفراهيــدّي، العــني، ج 1، ص 159؛ ابــن منظــور، لســان العــرب، ج 11، ص 458 و459[

ــاء،  ــف احلكم ــن تعري ــا م ــا قريبً ــادي تعريًف ــروز آب ــار الف واخت
حيــث عّرفــه بأنّــه: »نــور روحــاين بــه تُــدرِك انلفــس العلــوم الروريــة 

وانلظريــة«. ]الفــريوز آبــادي، القامــوس املحيــط، ج 4، ص 18[

العقل اصطالًحا

الظاهــر مــن لكمــات علمــاء األصــول والفقــه أّن املــراد مــن العقــل 
ــم  ــم، فه ــاّص به ــح خ ــم مصطل ــس هل ــوي، ولي ــاه اللغ ــس معن ــو نف ه
يقصــدون بــه املــدرِك، وهــذا املعــى هــو أحــد املعــاين اللغويــة للعقــل؛ 

304

مجلة الدليل / 

العدد الحادي عشر   السنة الثالثة   شتاء 2021

العدد الحادي عشر



ــر عنــد تقســيمه العقــل إىل عمــي ونظــري مــا  وذلا يقــول الشــيخ املظّف
 باالختــالف بــن املــدَراكت، 

ّ
نّصــه: »وليــس االختــالف بــن العقلــن إال

فــإن اكن املــدرَك مّمــا ينبــي أن يُفَعــل أو ال يُفَعــل - مثــل حســن العــدل 
ــا(، وإن اكن املــدرَك مّمــا  وقبــح الظلــم - فيســّى إدراكــه )عقــاًل عمليً
ينبــي أن يعلــم - مثــل قوهلــم: "الــّل أعظــم مــن اجلــزء" اذلي ال عالقــة 
هل بالعمــل - فيســّى إدراكــه عقــاًل نظريًّــا« ]املظفــر،  أصــول الفقــه، ج 2، ص 278[.

تقسيمات الدليل العقلي

يمكــن تقســيم ادليلــل العقــي إىل عــّدة تقســيمات تتلــف باختــالف 
أســاس القســمة، حيــث ينقســم باعتبــار تفــاوت كشــفه شــّدًة وضعًفا إىل 
اإلدراك القطــي اتلــاّم واإلدراك الظــّي انلاقــص، وينقســم ثانيًــا باعتبــار 
ــاب  ــر واالكتس ــا إىل الفك ــث احتياجه ــن حي ــه م ــبة ب ــارف املكتس املع
وعدمــه إىل رضوري ونظــري، وينقســم باعتبــار إثباتــه للحكــم الــريّع 
ــا  ــه إىل م ــدم احتياج ــة وع ــات رشعي ــه إىل مقّدم ــث احتياج ــن حي م
ــة  ــار كيفي ــذا ينقســم باعتب ــه، وك ــا ال يســتقّل ب ــه العقــل وم يســتقّل ب
ــن  ــا يمك ــتقرايئ، كم ــاين واالس ــريع إىل الره ــم ال ــن احلك ــفه ع كش
ــة وحبــوث  ــه بشــل عم يف علــم األصــول إىل حبــوث كروي تقســيم حبوث
 صغرويــة. ]الصــدر، دروس يف علــم األصــول، ح 3، ص 298؛ الصــدر، املعــامل الجديــدة لألصــول، 

ص 110 و111؛ املشكيني، اصطالحات األصول، ص 134[

واذلي يهّمنا هنا هو تقسيمه إىل العمي وانلظري. 
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وقــد اختلــف العلمــاء يف أّن العقــل انلظــري والعمــي قــّوة واحــدة أم 

قّوتــان، فذهــب بعــض املحّققــن مــن احلكمــاء إىل كــون العقــل انلظــري 

والعقــل العمــي قّوتــان مســتقلّتان للنفــس، األّول منهمــا يــدرك القضايــا 

انلظريــة اللّيــة واجلزئيــة، والقضايــا العمليــة اللّيــة، مثــل "الــّل أعظم 

مــن اجلــزء" أو "العــدل حســن"، بينمــا يــدرك اثلــاين )العمــي( القضايــا 

ــي.  ــه أو ال ينب ــي فعل ــل ينب ــذا الفع ــل ه ــط، مث ــة فق ــة اجلزئي العملي
ــفاء، ص 284 و285؛  ــن الش ــس م ــاب النف ــينا، كت ــن س ــة، ص 80؛ اب ــة املدني ــاب السياس ــارايب، كت ]الف

ــند،  ــات، ص 78 ؛ الس ــاب التعريف ــاين، كت ــف الجرج ــة، ج 9، ص 82؛  الرشي ــة املتعالي ــريازي، الحكم الش

العقــل العمــيل، ص 148؛  املــرصي، أصــول املعرفــة واملنهــج العقــيل، ص 64[

ــا  ــدًة، وإنّم ــّوًة واح ــا ق ــن إىل كونهم ــهور األصويل ــب مش ــا ذه بينم

ــًة )ويه  ــدرك أمــوًرا نظري الفــرق بينهمــا باختــالف املــدراكت. فحــن ت

الّــي ينبــي أن تُعلَــم وتُعــَرف أو ال ينبــي( تُســىَّ عقــاًل نظرًيــا، وحــن 

تــدرك أمــوًرا عمليــة )ينبــي أن تُعَمــل أو ال ينبــي ذلــك( تُســىَّ عقــاًل 

عمليًــا. ]األصفهــاين، نهايــة الدرايــة، ج 1، ص 295؛ الحائــري، مباحــث األصــول، ج 1، ص 477؛ 
ــارن، ص 283[ ــه املق ــة للفق ــول العاّم ــم، األص ــة، ج 3، ص 171؛ الحكي ــث األصولي ــاض، املباح الفيّ

الحّجية

احلّجــة يف اللغــة بمعــى الغلبــة والظفــر، قــال صاحــب العــن: »وجــه 

ــت  ــه، واحتجج ــه فحججت ــل حاججت ــة، والفع ــد اخلصوم ــر عن الظف

ــدي، العــني، ج 3، ص 10[. ــج« ]الفراهي ــة: حج ــع احلّج ــذا. ومج ــه بك علي
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وكذا يف تاج العروس. ]الزبيدي، تاج العروس، ج 3، ص 314 - 316[

ــأيت بمعــى ادليلــل والرهــان، كمــا يف لســان العــرب وغــره.  ــا ي كم
]الجوهــري، الصحــاح، ج 1، ص 304؛ ابــن منظــور، لســان العــرب، ج 2، ص 228[

ــالق  ــاب إط ــن ب ــل م ــان وادليل ــة ىلع الره ــالق احلّج ــر أّن إط والظاه
ــم،  ــة ىلع اخلص ــببًا للغلب ــون س ــان يك ــببه؛ إذ إّن الره ــبب وإرادة س املس
فاحلّجــة يه الغلبــة، وادليلــل والرهــان هما الســبب لوقــوع الغلبــة والظفر، 
ــا  ــم وىلع م ــه ىلع اخلص ــّج ب ــا حيت ــة ىلع م ــة يف اللغ ــالق احلّج ــون إط فيك
يوجــب الظفــر عنــد اخلصومــة إطالقًــا جمازًيــا بنحــو املجــاز املرســل، وذلك 
بعالقــة الســببّية، بمعــى أّن مــا حيتــّج بــه يكــون ســببًا للغلبــة، والــي يه 

ــظ احلّجــة يف اللغــة. ]صنقــور، املعجــم األصــويل، ج 2، ص 10[ املعــى احلقيــي للّف

الحّجية اصطالًحا

اختلــف األصويلــون والفقهــاء يف معــى احلّجــة املســتعملة يف علــي 
األصــول والفقــه.

  ــي ــرزا انلائي ــتاذه امل ــا ألس ــويئ  تبًع ــّيد اخل ــا الس ــد عّرفه فق
ــح  ــو الصحي ــا ه ــاًء ىلع م ــة بن ــى احلّجي ــال: »ومع ــث ق ــفية، حي بالاكش
ــا  ــل م ــي جع ــات، أع ــطية يف اإلثب ــفية والوس ــو الاكش ــة ه ــن الطريقي م
ــو  ــا ه ــول رشًع إنّم ــك أّن املجع ــة ذل ــًدا، ونتيج ــا تعّب ــم علًم ــس بعل لي
ــاكم  ــن األح ــا م ــة؛ ألنّهم ــة واملعّذري ــًدا، ال املنّجزي ــع تعّب ــراز الواق إح
ــة يه  ــاه، ال أّن احلّجي ــى اذلي ذكرن ــة باملع ــة ىلع احلّجي ــة املرتتّب العقلي

املنّجزيــة واملعّذريــة« ]الغــروي، التنقيــح يف رشح العــروة الوثقــى، ص 126[.
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ــة  ــر أّن املنّجزي ــي وذك ــرزا انلائي ــده امل ــا أّك ــو م ــى ه ــذا املع وه
 واملعّذريــة يه مــن لــوازم احلّجيــة والاكشــفية، ال أنّهــا يه احلّجيــة. 

]الخويئ، أجود التقريرات، ج 2، ص 387؛ املظّفر، أصول الفقه، ج 3، ص 13 - 15[

بينمــا عّرفهــا الســّيد حمّمدباقــر الصــدر باملنّجزيــة واملعّذريــة، حيــث 
ــا  ــون ادليلــل صاحلً ــي ك ــم األصــول تع ــح عل ــة يف مصطل ــال: »احلّجي ق
الحتجــاج املــوىل بــه ىلع العبــد بقصــد مؤاخذتــه إذا لــم يعمــل العبــد به، 
والحتجــاج العبــد بــه ىلع املــوىل بقصــد اتلخليــص مــن العقــاب إذا عمل 
ــًة  ــر حّج ــن يعت ــا انلاحيت ــن لكت ــة م ــذه الصالحي ــل هل ه ــّل ديل ــه. ف ب
ــذا  ــل؛ وهل ــذا القبي ــن ه ــوىل م ــور كالم امل ــويل، وظه ــح األص يف املصطل

ــاين ص 63[. ــدة لألصــول، الهامــش الث ــامل الجدي ــة« ]الصــدر، املع ــف باحلّجي يوص

ــة املذكورتــن  ــة إىل الاكشــفية واملحّركي ــال أيًضــا: »وللقطــع إضاف وق
ــز  ــف ينّج ــع باتللي ــى أّن القط ــة بمع ــة، ويه: احلّجي ــة ثاثل خصوصي
ــاهل  ــوب امتث ــل بوج ــم العق ــوًع حلك ــه موض ــف، أي جيعل ــك اتللي ذل
وصّحــة العقــاب ىلع خمالفتــه. واخلصوصيــة األوىل واثلانيــة بديهيتــان ولــم 
يقــع حبــث فيهمــا، وال تفيــان بمفردهمــا بغــرض األصــويل، وهــو تنجــزي 
ــك  ــي بذل ــا اذلي ي ــه، وإنّم ــع ب ــف بالقط ــريع ىلع امللّ ــف ال اتللي

ــول، ج 1، ص 154[. ــم األص ــدر، دروس يف عل ــة« ]الص ــة اثلاثل اخلصوصي

ــا:  ــو أنّه ــة، وه ــث للحّجي ــًى ثال ــيخ آل رايض إىل مع وذهــب الش
»بمعــى جعــل احلكــم املماثــل ىلع طبــق مــؤّدى اخلــر، ســواء اكن 
، ال أنّــه يُســتنبط  نفســيًا، أم طريقيًــا، فهــو بنفســه حكــٌم جمعــوٌل رشيعٌّ
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ــا  ــة فــي أيًض ــة واملعّذري ــا بمعــى جعــل املنّجزي ــه حكــم رشيع، وأّم ب
جمعــول رشيع، وإن لــم يكــن اجلعــل مــن جعــل احلكــم املماثــل ملــؤّدى 

اخلــر« ]آل رايض، بدايــة الوصــول يف رشح كفايــة األصــول، ج 1، ص 23 و24[.

فهــذا احتمــال آخــر يضيفــه الشــيخ حمّمــد طاهــر يف معــى احلّجيــة، 
وهــو جعــل احلكــم املماثــل ىلع طبــق مــؤّدى اخلــر.

ــى  ــه بمع ــول والفق ــم األص ــة يف عل ــّدم أّن احلّج ــا تق ــل مّم واحلاص
ــل. ــم املماث ــل احلك ــة أو جع ــة واملعّذري ــفية، أو املنّجزي الاكش

الحكم لغًة

احلكــم يف اللغــة هل عــّدة معــاٍن، ترجــع إىل معــًى واحــٍد وهــو املنــع، 
ــّى  ــم يُس ــم، والعل ــن الظل ــع م ــه يمن ــا؛ ألنّ ــّى َحَكًم ــايض يُس فالق
ــه يمنــع مــن اجلهــل، وحكمــة اللجــام الــي حتيــط حبنــي  حكمــًة؛ ألنّ
الفــرس؛ ألنّهــا تمنعــه اجلــري. ]الفراهيــدي، كتــاب العــني، ج 3، ص 66 و67؛ ابــن األثــري، 
ــة، ج 2، ص 91[ ــس اللغ ــم مقايي ــارس، معج ــن ف ــث، ج 1، ص 418 و419؛ اب ــب الحدي ــة يف غري النهاي

الحكم اصطالًحا

عندمــا يطلــق احلكــم يف كتــب الفقهــاء واألصويلــن يــراد بــه احلكــم 
ــم يف  ــت لكماته ــد اختلف ــم، وق ــه عنده ــوث عن ــو املبح ــريع، وه ال

ــا تشــر إىل معــًى واحــد.  تعريفــه، وإن اكنــت لكّه

ــن اهلل  ــادر م ــع الص ــه: »التري ــدر بأنّ ــر الص ــّيد حمّمدباق ــه الس عّرف
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ــا بأفعــاهل أو بذاتــه أو بأشــياء  تلنظيــم حيــاة اإلنســان، ســواء اكن متعلًّق
ــم األصــول، ج 1، ص 53[ ــه«. ]الصــدر، دروس يف عل ــة يف حيات ــرى داخل أخ

ــم  ــرزة للحك ــي م ــّنة ف ــاب والس ــة يف الكت ــات الرعّي ــا اخلطاب وأّم
واكشــفة عنــه، وليســت يه احلكــم الــريّع نفســه« ]الصــدر، املعــامل الجديــدة 

ــول، ج 1، ص 52[. ــم األص ــدر، دروس يف عل ــول، ص 99؛ الص لألص

ــن  ــال امللّف ــق بأفع ــرع املتعلّ ــاب ال ــه: »خط ــم بأنّ ــه بعضه وعّرف
ــكاالت  ــد يف رشح إش ــاح الفوائ ــني، إيض ــر املحّقق ــع« ]فخ ــر أو الوض ــاء أو اتلخي باالقتض
القواعــد، ج 1، ص 8[. وهنــاك تعاريــف أخــرى مذكــورة يف كتبهــم لســنا حباجــٍة 

ــتقصائها. إىل اس

االستنباط لغًة

اتّفقــت لكمــة اللغويــن ىلع أّن االســتنباط بمعــى االســتخراج، 
ــة، ج 5،  ــس اللغ ــارس، معجــم مقايي ــن ف ــرج. ]انظــر: اب ــاء إذا خ ــط امل ــن نب ــوٌذ م  مأخ

ص 381؛ ابن منظور، لسان العرب، ج 7، ص 410[

االستنباط اصطالًحا

االســتنباط عنــد الفقهــاء واألصويلــن هــو اســتخراج احلكــم 
 : ــى ــّيد املرت ــول الس ــرة. يق ــه املعت

ّ
ــن أدتل ــريع م ــريع الف ال

ــىض،  »االســتنباط: اســتخراج احلكــم مــن فحــوى انلصــوص« ]الرشيــف املرت
رســائل املرتــىض، ج 2، ص 262[.
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وقــال صاحــب تســديد األصــول: »االســتنباط هــو اســتخراج 
ــض«  ــا إىل بع ــّم بعضه ــد ض ــرة بع ــة املعت ــه األدلّ ــي يقتضي ــم عم  حك

]املؤمن، تســديد األصول، ج2، ص527[.

ــمل  ــتنباط يش ــدر  أّن االس ــّيد الص ــات الس ــن لكم ــتفاد م ويس
ــا أو غــره، فهــو  اســتخراج احلكــم مــن مطلــق ادليلــل؛ ســواء اكن نصًّ
يشــمل أيًضــا حتديــد الوظيفــة العملّيــة باالعتمــاد ىلع األصــول العملّيــة. 

]الصــدر، دروس يف علــم األصــول، ج 1، ص 35؛ املعــامل الجديــدة لألصــول، ص 22[.

ــم  ــة باحلك ــل املعرف ــع يف حتصي ــتفراغ الوس ــض: »باس ــه ابلع وعّرف
األفــكار، ج 5، ص 216[. نهايــة  ]الروجــردي،  الــريع« 

وحمّصــل اتلعاريــف املذكــورة يف كتبهــم أنّــه اســتخراج احلكــم 
ــه الــي ثبتــت حّجيتهــا رشًع.

ّ
الــريع مــن أدتل

الدليل العقلي القطعي بين علماء اإلمامية 

انقســم علمــاء اإلماميــة بالنســبة إىل حّجيــة ادليلــل العقــي إىل 
مدرســتن: األصويلــن - وهــم القائلــون حبّجيــة ادليلــل العقــي، وأنّه ديلل 
معتــر يمكــن االعتمــاد عليــه يف اســتنباط األحــاكم الرعيــة الفرعيــة - 
ــاد  ــاكن االعتم ــدم إم ــه، وع ــدم حّجيت ــون بع ــم القائل ــن، وه واألخباري
عليــه يف االســتدالل ىلع األحــاكم الرعيــة. وســنذكر كال املدرســتن وأهــّم 

ــة الــي اعتمــدوا عليهــا يف اســتظهار مــا ذهبــوا إيلــه. األدلّ
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األصوليون وحّجية الدليل العقلي النظري

ــري،  ــي انلظ ــل العق ــة ادليل ــة إىل حّجي ــاء اإلمامي ــر علم ــب أك ذه
ــة. ويمكــن أن نســتجي  وأّن هل دوًرا فاعــاًل يف اســتنباط األحــاكم الرعي
دور العقــل عندهــم مــن خــالل بيــان وظائــف ادليلــل العقــي يف عمليــة 

ــه يســاهم فيهــا مــن جهتــن: االســتنباط؛ إذ ذكــروا أنّ

اجلهــة األوىل: إثبــات حّجيــة األدلــة الرعيــة الــي بهــا يثبــت احلكــم 
 بالعقــل. 

ّ
الــريع مــن قبيــل القــرآن والســّنة؛ إذ ال تثبــت حّجيتهمــا إال

]املفيــد، التذكــرة بأصــول الفقــه، ص 28؛ الهاشــمي، بحــوث يف علــم األصــول، ج 4، ص 120[

ــي  ــل العق ــإّن لدليل ــريع، ف ــم ال ــتنباط احلك ــة: اس ــة اثلاني اجله
ــه  ــالل إدراك ــن خ ــريع، م ــم ال ــن احلك ــف ع ــارًشا يف الكش دوًرا مب

ــة. ــاكم الرعي ــن األح ــة ب ــات القائم للعالق

ــه  ــول بوصف ــم األص ــل يف عل ــي دخ ــل العق ــول إّن ادليل ــن الق يمك
عنــًرا فاعــاًل يف عمليــة االســتنباط منــذ مراحلــه األوىل، حيــث جتــد 
لكمــات علمــاء تلــك املرحلــة تشــر بوضــوح إىل الوظيفــة األوىل للعقــل 

ــّنة. ــاب والس ــة الكت ــات حّجي ــتنباط، ويه دوره يف إثب ــة االس يف عملي

ولعــّل أقــدم نــص أشــر فيــه لدليلــل العقــي هــو مــا ذكــره الشــيخ 
ــيخ  ــا الش ــي خلّصه ــة، ال ــاتله األصويل ــد  )ت 413 ه( يف رس املفي
ــة  ــة أدلّ ــن مجل ــّي م ــل العق ــر ادليل ــم يذك ــه وإن ل ــي ، فإنّ الكراج
األحــاكم، إذ حرهــا يف ثالثــة: الكتــاب والســّنة انلبويــة وأقــوال 
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األئّمــة ، ولكّنــه ذكــر أّن الطــرق املوصلــة إىل مــا يف هــذه األصــول 
ــم أّن  ــه: »اعل ــّص كالم ــك ن ــار، وإيل ــان واألخب ــل واللس ــة: العق ثالث
ــّنة  ــبحانه - وس ــاب اهلل - س ــياء كت ــة أش ــة ثالث ــاكم الريع ــول أح أص
ــم  ــوات اهلل عليه ــده صل ــن بع ــن م ــة الطاهري ــوال األئّم ــه  وأق نبّي
وســالمه. والطــرق املوصلــة إىل علــم املــروع يف هــذه األصــول ثالثــة 
أحدهــا العقــل، وهــو ســبيل إىل معرفــة حّجيــة القــرآن ودالئــل 
ــكالم،  ــة بمعــاين ال ــار، واثلــاين اللســان وهــو الســبيل إىل املعرف األخب
وثاثلهــا األخبــار ويه الســبيل إىل إثبــات أعيــان األصــول مــن الكتــاب 

ــد، ص 28[. ــز الفوائ ــي، كن ــة « ]الكراج ــوال األئّم ــّنة وأق والس

ــة  ــة اثلاني ــن الوظيف ــا ع ــرى، وإن اكن أجنبيًّ ــا ت ــح كم ــذا اتلري وه
ــرآن  ــة للق ــات احلّجي ــة األوىل، ويه إثب ــّص يف الوظيف ــه ن  أنّ

ّ
ــل، إال للعق

والســّنة، وهــذا يكــي يف املطلــوب مــن أّن ادليلــل العقــي بــرز يف علــم 
ــخ نشــوئه. األصــول يف املراحــل األوىل مــن تاري

ــم يــّرح  ــه وإن ل ــا تلميــذه الشــيخ الطــويس  )ت 460 ه( فإنّ وأّم
بادليلــل العقــي، ولــم يرحــه، وال أفــرد هل حبثًــا يف كتابــه العــّدة، ولكّنــه 
ــا  ــة وإّم ــا رضوري ــات إّم ــّدة أّن املعلوم ــن الع ــر م ــل األخ ــر يف الفص ذك
مكتســبة، ثــّم ذكــر مجلــًة مــن األمثلــة للــروري، منهــا العلــم بوجــوب 
رّد الوديعــة، وشــكر املنعــم، وقبــح الظلــم والكــذب، ثــّم قــال يف معــرض 
ــّدة  ــويس، ع ــه« ]الط ــل قبح ــوم بالعق ــم: فمعل ــل والظل ــا القت ــه: »فأّم كالم

األصــول، ج 2، ص 761[، ويريــد مــن قبحــه حتريمــه.
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ــا  ــم كونه ــل يعل ــم: فبالعق ــة للعل ــة املوجب ــا األدلّ ــا: »فأّم ــال أيًض وق
ــابق، ج 2، ص 762[. ــدر الس ــك« ]املص ــرع يف ذل ــل لل ــًة، وال مدخ أدلّ

وكالمــه هــذا يعــّد شــاهًدا آخــر ىلع وجــود ادليلــل العقــي يف لكمــات 
ــر إىل  ــويس  يش ــيخ الط ــإّن الش ــول، ف ــاء األص ــن علم ــاء م القدم
ــا مــن  ــل جانبً ــا الوظيفتــن، فهــو يشــر إىل العقــل العمــي اذلي يمّث لكت
الوظيفــة اثلانيــة للعقــل، ويشــر إىل دور العقــل يف إثبــات ديلليــة األدلـّـة، 

ــابق، ج 2، ص 759 - 762[ ــدر الس ــة األوىل هل. ]املص ــو الوظيف وه

وأّمــا الشــيخ ابــن إدريــس احلــّي  )ت 598 ه( يف رسائــره، فيــّرح 
ــإذا  ــول: »ف ــث يق ــريع، حي ــم ال ــة ىلع احلك ــن األدلّ ــل م ــون العق بك
ــد  ــد عن ــاع - فاملعتم ــّنة واإلمج ــاب والس ــي الكت ــة - يع ــدت اثلالث فق
ــل  ــل العق ــك بديل ــة، اتلمّس ــذ الريع ــن مأخ ــن ع ــن ابلاحث املحّقق

ــر، ج 1، ص 46[. ــيّل، الرسائ ــا« ]الح فيه

ولعــّل ابــن إدريــس هــو أّول مــن رّصح بكــون ادليلــل العقــي ديلــاًل 
 معتــًرا، اكلكتــاب العزيــز والســّنة، يمكــن مــن خــالهل الوصول 

ًّ
مســتقال

إىل احلكــم الــريّع. ]املظّفــر، أصــول الفقــه، ج 3، ص 129[

ــق  ــده، اكملحّق ــاء بع ــن ج ــه م ــل وحّجيت ــدور العق ــذا رّصح ب وهك
ــر، ج 1، ص 31 و32؛  ــق الحــيّل، املعت ــهيد األّول. ]املحّق ــّي  )ت 676 ه(، والش احل

ــة، ج 1، ص 53[ ــكام الرشيع ــيعة يف أح ــرى الش ــهيد األّول، ذك الش

واخلالصــة أّن دخــول ادليلــل العقــي يف علــم األصــول ثابــت يف لكمــات 
القدمــاء اكلشــيخ املفيــد وتالمذتــه، كمــا نقلنــا بعًضــا منهــا. وال يــّر بما 
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نريــد اســتفادته مــن كــون ادليلــل العقــّي دخــل يف دائــرة ابلحــث األصويّل 
ــي  ــّيد حمّمدت ــر والس ــيخ املظّف ــه الش ــل ب ــا استش ــوئه، م ــرتة نش ــذ ف من
احلكيــم، مــن عــدم وضــوح لكمــات الشــيخ املفيــد وتالمذتــه يف دخوهل يف 
عمليــة االســتنباط؛ فــإّن ترحيهــم بدخــوهل يف علــم األصــول بمــا هل مــن 
ــي.  ــا نبت ــّنة اكٍف فيم ــاب والس ــة للكت ــات احلّجي ــة األوىل ويه إثب الوظيف

]املظّفــر، أصــول الفقــه، ج 3، ص 128؛ الحكيــم، أصــول الفقــه املقــارن، ص 279[

دليل األصوليين على حّجية الدليل العقلي النظري

ادليلــل اذلي يتمّســك بــه األصويلــون إلثبــات حّجيــة ادليلــل العقــي 
 

ّ
القطــي، هــو احلّجيــة اذلاتيــة للقطــع؛ بمعــى أّن ادليلــل العقــي إذا ودل
ــل  ــه إىل ديل ــات حّجيت ــاج إلثب ــه، وال حنت ــّك يف حّجيت ــال ش ــع ف القط
بعــد مــا أثبتــوا أّن القطــع حّجــة بذاتــه، كمــا رّصح بذلــك مجلــة مــن 

ــه، ج 3، ص 137[ ــر، أصــول الفق ــر. ]املظّف ــة املظّف م
ّ

ــال العال ــن أمث األصويل

ــل،  ــل مفّص ــي بش ــل العق ــة ادليل ــدر حّجي ــّيد الص ــث الس ــد حب وق
وأجــاب عّمــا ذهــب إيلــه األخباريــون مــن عــدم حّجيــة ادليلــل العقــي 
بــأّن عــدم احلّجيــة إّمــا بســبب قصــور ادليلــل العقــي يف علــم اجلعــل، 
بمعــى أّن األحــاكم حــن جعلهــا الشــارع جعلهــا مقّيــدًة حبصوهلــا بغــر 
ادليلــل العقــي؛ وإّمــا لقصــوره يف الاكشــفية وعــدم صالحيتــه للكشــف، 
ــور يف  ــبب القص ــا بس ــع؛ وإّم ــل القط ــن حتصي ــارص ع ــه ق ــى أنّ بمع

ــه قــارص عــن تنجــزي احلكــم أو اتلأمــن عنــه. املنّجزيــة وأنّ
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أّمــا القصــور يف علــم اجلعــل فقــد أجــاب عنهــا ثبوتـًـا وإثباتـًـا بــيء 
ــى  ــه أّن مقت ــة، وخالصت ــذه املقال ــب ه ــل اذلي ال يناس ــن اتلفصي م

ــر. ــا ُذِك ــا بم ــدم تقييده ــاكم ع ــة األح ــات يف أدلّ اإلطالق

وأّمــا القصــور يف الاكشــفية، فقــد ذكــر الســّيد أنـّـه األقــرب إىل لكمات 
األخباريــن، فكــرة اخلطــإ يف األدلـّـة العقليــة تشــّل علًمــا إمجايلـًـا خبطــإ 
بعضهــا، وهــذا اكٍف يف زوال ايلقــن احلاصــل مــن ادليلــل العقــي. وأجاب 
عنــه بــأّن هــذا لــو ُســلّم فإنّمــا حيصــل لغــر املســتدّل بادليلــل العقــي، 
ــه  ــن بنتاجئ ــن ايلق ــه م ــل علي ــا حص ــرى م ــال ي ــه ف ــتدّل ب ــا املس أّم
خارًجــا عــن تلــك األدلّــة، بــل هــو قاطــع بصّحــة نتيجتــه؛ ألنـّـه يراهــا 

بدهيــًة أو منتهيــًة إىل ابلدهيــة.

ــه،  ــن اتّباع ــى ع ــارع ن ــى أّن الش ــزي، بمع ــور يف اتلنج ــا القص وأّم
ــه  ــي عن ــن أّن انل ــم م ــيخ األعظ ــره الش ــا ذك  بم

ً
ــه أّوال ــاب عن ــد أج فق

بعــد حصــول القطــع حمــال، وانلــي عنــه قبــل حصــول القطــع يــرد عليــه 
أنّــه لــو حصــل القطــع بســوء االختيــار واملخالفــة فهــو حّجــة أيًضــا؛ ألّن 
حّجيــة القطــع ذاتيــة. ثــّم أضــاف بــأّن هــذا انلــي ال ديلــل عليــه ســوى 
مــا توّهمــوه مــن أّن الروايــات انلاهيــة عــن العمــل بالــرأي شــاملة لدليلــل 
ــاتها  ــار ومالبس ــك األخب ــنة تل ــة ألس ــع أّن مالحظ ــي، م ــي القط العق
وتاريــخ صدورهــا جتعــل املتأّمــل يقطــع بــأّن املقصــود منهــا هــو األقيســة 
واالستحســانات الظّنيــة وعــدم الرجــوع إىل أهــل ابليــت  يف معرفــة 
املخّصــص واملقّيــد واملفّصــل واملبــّن، الــي اكنــت منتــرًة يف تلــك الفرتة.
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ــي  ــي ف ــل العق ــرأي ىلع ادليل ــالق ال ــلِّم إط ــو ُس ــه ل ــا إىل أنّ مضافً
ــاء ىلع  ــواز القض ــم وج ــاع العل ــة ىلع اتّب ــات ادلالّ ــة بالرواي معارض
وفقــه والعمــل بــه وبــراءة ذّمــة العامــل بــه. مــن دون تقييــده بالعلــم 
ــن  ــوم م ــا العم ــبة بينهم ــا أّن النس ــل رشيع. وبم ــن ديل ــل م احلاص
وجــه، فبعــد اتلعــارض والتســاقط ال يبــى ديلــل ىلع انلــي املذكــور. 

]الهاشــمي، بحــوث يف علــم األصــول، ج 4، ص 121 - 141[

وهناك وجوه أخرى ال يتحّملها ابلحث هنا.

الدليل العقلي النظري عند المدرسة األخبارية 

ــيخ  ــة الش ــر بزعم ــادي ع ــرن احل ــاري يف الق ــار األخب ــر اتلّي ظه
حمّمدأمــن اإلســرتآبادي ، وأعلــن رفضــه للقواعــد األصويلــة، 
ــان  ــّى زم ــد، وح ــن املفي ــذ زم ــة من ــاء اإلمامي ــا علم ــار عليه ــي س ال
 اإلســرتآبادي )ت 1033 ه( املعــارص للشــيخ حســن صاحــب املعالــم 

)ت 1011 ه(. ]الصدر، املعامل الجديدة لألصول، ص 81[

وقــد ُكِتــب هلــذه املدرســة )األخباريــة( االزدهــار والقبــول عنــد علماء 
اإلماميــة قرابــة قرنــن مــن الزمــن. ]أبــو رغيــف، األســس العقليــة، ص 102 - 104[

 
ّ

ومــن أبــرز مالمــح هــذه املدرســة هــو انلقد الــالذع حلكــم العقــل، إال
أّن هــذا ابلحــث )حبــث ادليلــل العقــي( - اذلي هــو مفــرق الطــرق بــن 
األصويلــن واألخباريــن - لــم جنــد هل صــورًة حمــّددة املعالــم يف خصوص ما 
ينكرونــه ىلع إخوانهــم األصويلــن، فقــد اضطربــت لكمــات األخباريــن 
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يف ذلــك، بشــل يصعــب ىلع ابلاحــث أن يســتخرج مــن لكماتهــم شــيئًا 
يمكــن أن ينســبه إيلهــم، فمنهــم مــن أنكــر املالزمــة بــن احلكــم العقــي 
والــريع، ومنهــم مــن أنكــر حّجيــة احلكــم العقــي الظــّي غــر القطي، 
ومــع ذلــك يعيبــون ىلع األصويلــن يف اســتدالهلم بمطلــق ادليلــل العقــي؛ 
 مــا 

ّ
إذ لــم جنــد ترحيًــا مــن أحدهــم يف إنــكار ادليلــل العقــي القطــي إال

حــاكه الشــيخ األنصــاري  يف رســائله عــن الســّيد صــدر ادليــن الصــدر 
 يف رشحــه للوافيــة، فإنـّـه رصيــح يف عــدم حّجيــة القطــع انلاشــئ مــن 

مقّدمــات عقليــة. ]األنصــاري، فرائــد األصــول، ج 1، ص 59 - 60[

كلمات األخباريين في نفي حّجية الدليل العقلي

إّن اذلي يقتضيــه ابلحــث العلــي هو أن نســتعرض لكمــات األخبارين 
أنفســهم، ونقــف عندهــا، ثّم نــرى مــدى دالتلهــا ىلع املّدىع.

 قــال الشــيخ اإلســرتآبادي : »وادليلــل اتلاســع: مبــي ىلع دقيقــة 
رشيفــة تفّطنــُت هلــا بتوفيــق اهلل تعــاىل، ويه أّن العلــوم انلظرية قســمان: 
قســم ينتــي إىل مــاّدة يه قريبــة مــن اإلحســاس، ومــن هــذا القســم علم 
ــه  ــع في ــذا القســم ال يق ــواب املنطــق، وه اهلندســة واحلســاب وأكــر أب
ــه:  ــبب في ــاكر. والس ــج األف ــأ يف نتائ ــاء، واخلط ــن العلم ــالف ب االخت
ــادة،  ــة امل ــن جه ــا م ــورة، وإّم ــة الص ــن جه ــا م ــر إّم ــأ يف الفك أّن اخلط
ــورة  ــة الص ــاء؛ ألّن معرف ــن العلم ــع م ــورة ال يق ــة الص ــن جه ــأ م واخلط
ــون  ــم عرف ــتقيمة، وألنّه ــان املس ــد األذه ــة عن ــور الواضح ــن األم م
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بالقواعــد املنطقيــة ويه عصمــة عــن اخلطــإ مــن جهــة الصــورة«. إىل أن 
قــال: »وباجلملــة ســبب االختــالف: إّمــا إجــراء الظــّن جمــرى القطــع، أو 
اذلهــول والغفلــة عــن بعــض االحتمــاالت، أو الــرتّدد واحلــرة يف بعــض 
 ، اتلمّســك بأصحــاب العصمــة 

ّ
املقّدمــات. وال عصــم عــن الــّل إال

واملنطــق بمعــزل عــن أن يُنتَفــع بــه يف هــذه املواضــع، وإنّمــا االنتفــاع بــه 
ــة، ص 256 - 260[. ــد املدني ــط« ]اإلســرتآبادي، الفوائ ــاكر فق ــورة األف يف ص

وكالمــه هــذا ال داللــة فيــه ىلع رفــض حّجيــة ادليلــل العقــي القطــي، 
بــل هــو ناظــر إىل عــدم حّجيــة ادليلــل الظــّي غــر املنقــول عــن أهــل بيت 
ــي  ــل العق ــة ادليل ــكيك يف حّجي ــه التش ــتفاد من ــد يس ــة ، وق العصم

مــن جهــة أنـّـه - عنــد اإلســرتآبادي - ال يفيــد القطــع، وليــس حبّجــة.

كمــا أّن هنــاك بعــض الشــواهد الــي تــدّل ىلع أّن األخباريــن أنفســهم 
ــيخ  ــاًل الش ــه، فمث ــدون علي ــي، ويعتم ــل العق ــتعملون ادليل ــوا يس اكن
اإلســرتآبادي يقــول: »أال تــرى أّن اإلماميــة اســتدلّوا ىلع وجــوب العصمــة 
بأنّــه لــوال العصمــة للــزم أمــره - تعــاىل - عبــاده باتبــاع اخلطــإ، وذلــك 

ــه قبيــح« ]املصــدر الســابق، ص 259[. األمــر حمــال، ألنّ

يف حــن أّن املنكــر ىلع األخباريــن يراهــم ينكــرون العقــل مطلًقــا، 
مــع أّن هــذا االســتدالل، اذلي عرضــه اإلســرتآبادي واســتدّل بــه، إنّمــا 
هــو اســتدالل بادليلــل العقــي، فكيــف ننســب هل رفــض ادليلــل العقــي 
باللّيــة. كمــا يؤّيــد ذلــك قــوهل أيًضــا: »إّن العقــل وانلقــل قاضيــان بــأّن 
املصلحــة يف بعــث الرســل وإنــزال الكتــب رفــع االختــالف واخلصومــات 
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ــد  ــن القواع ــإذا اكن م ــم، ف ــهم ومعاده ــام معاش ــم نظ ــاد؛ يلت ــن العب ب
ــا  ــه أو بنفيه ــس أحاكم ــق بنف ــّن املتعلّ ــل بالظ ــواز العم ــة ج الرعي
لفاتــت املصلحــة، حلصــول االختــالف واخلصومــات كمــا هــو املشــاهد« 

ــة، ص 255[. ــد املدني ــرتآبادي، الفوائ ]اإلس

ــل  ــتدّل بديل ــّم اس ــل، ث ــب انلق ــل إىل جن ــهد بالعق  استش
ً

ــو أّوال فه
ــر. ــو ظاه ــا ه ــّن كم ــاد ىلع الظ ــواز االعتم ــي ج ــي نل عق

ولــم يقتــر ذلــك ىلع اإلســرتآبادي فقــط، بــل ذهــب الســّيد اجلزائري 
ــم يف  ــن احلك ــل ع ــَت العق ــد عزل ــت: ق ــإن قل ــوهل: »ف ــك يف ق إىل ذل
األصــول والفــروع، فهــل يبــى هل حكــم يف مســألة مــن املســائل؟ قلــُت: 
أّمــا ابلديهيــات فــي هل وحــده، وهــو احلاكــم فيهــا. وأّمــا انلظريــات: فــإن 
م حكمــه ىلع انلقــل وحــده، وأّمــا لــو  ــدِّ وافقــه انلقــل، وحكــم حبكمــه قُ
تعــارض هــو وانلقــي فــال شــّك عندنــا يف ترجيــح انلقــل، وعــدم االتلفات 

ــه العقــل« ]الجزائــري، رشح التهذيــب، ص 47[. إىل مــا حكــم ب

وكالمــه هــذا رصيــح يف قبــوهل لدليلــل العقــي بــرط عــدم معارضتــه 
ــرة انلقــل الــي ليــس للعقــل معارضتهــا!  ــّن دائ ــم يب ــه ل  أنّ

ّ
للنقــل، إال

فهــل مــراده مــن انلقــل املتواتــر أم مــا يشــمل الصحيــح مــن اآلحــاد أم 
األعــم منــه ومــن غــر الصحيــح؟!

ــل يف  ــة العق ــب إىل حّجي ــا يذه ــراين  أيًض ــيخ ابلح ــا أّن الش كم
ــك  ــق بذل ــي املتعلّ ــل العق ــال: »إن اكن ادليل ــث ق ــوارد، حي ــض امل بع
بديهيًــا ظاهــر ابلداهــة كقوهلــم: )الواحــد نصــف االثنــن(، فــال ريــب 
 - أي وإن لــم يكــن بديهيـًـا - فــإن لــم يعارضــه 

ّ
يف صّحــة العمــل بــه، وإال
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ــر))(،  ــي آخ ــل عق ــه ديل ــك))(، وإن عرض ــي فكذل ــي وال نق ــل عق ديل
 

ّ
ــي، وإال ــل انلق ــد بادليل ــح للمؤيَّ ــي اكن الرتجي ــا بنق ــد أحدهم ــإن تأيّ ف
فإشــاكل، وإن عرضــه ديلــل نقــي، فــإن تأيـّـد ذلــك العقــي أيًضــا بنقــي 
 

ّ
 أّن هــذا يف احلقيقــة تعــارض يف انلقليــات، وإال

ّ
اكن الرتجيــح للعقــي، إال

فالرتجيــح للنقــي وفاقًــا للســّيد املحــّدث املتقــّدم ذكــره وخالفًــا لألكــر. 
ريَد بــه املعــى األخّص، 

ُ
هــذا بالنســبة إىل العقــي بقــول مطلــق، أّمــا لــو أ

وهــو الفطــري اخلــايل مــن شــوائب األوهــام، اذلي هــو حّجــة مــن حجــج 
ــي ىلع  ــح انلق ــي ترجي ــام ف ــن األن ــوده ب ــّذ وج م، وإن ش

ّ
ــال ــك الع املل

ــارضة، ج 1، ص 132 و133[. ــق الن ــراين، الحدائ ــق البح ــم« ]املحّق ــاكل، واهلل العال إش

ــي  ــل العق ــر ادليل ــه ال ينك ــدّل ىلع أنّ ــه ت ــع يف كالم ــاك مواض وهن
باللّيــة، فهــو يقــّر حبّجيــة ادليلــل العقــي املتكــّون مــن قضايــا بدهيــة، 
ويقــول حبّجيــة ادليلــل العقــي انلظــري غــر املعــارَض بديلــل عقــي وال 
نقــي، وجيــزم حبّجيــة العقــل الفطــري اخلــايل مــن شــوائب األوهــام، بــل 

ويستشــل يف تقديــم انلقــي عليــه.

قال الشيخ األعظم بعد نقل عبارة املحّدث ابلحراين املتقّدمة: 

ــليم:  ــري الس ــي الفط ــي ىلع العق ــم انلق ــاكل يف تقدي ــه االستش »ووج
مــا ورد مــن انلقــل املتواتــر ىلع حّجيــة العقــل، وأنـّـه حّجــة باطنــة، وأنـّـه 

)1( وهذا ترصيح منه بحّجية الدليل العقيل القطعي، ولكن برشط عدم معارضة النقل والعقل له.

)2( إذا كان مراده الدليل العقيل القطعي فال ميكن أن يعارض بقطع آخر، سواء كان نقليًّا أو عقليًّا، 
فإّن القاطع ال يحتمل شيئًا آخر يخالف قطعه فضاًل عن أن يقطع بذلك، وإن كان مراده العقيل 

الظّني فال ميكن القول بحّجيته عى أّي حال، عارضه دليل آخر أم ال.
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مّمــا يعبــد بــه الرمحــن، ويكتســب بــه اجلنــان، وحنوهــا مّمــا يســتفاد منه 
كــون العقــل الســليم أيًضــا حّجــًة مــن احلجــج، فاحلكــم املستكشــف 
بــه حكــم بلّغــه الرســول ابلاطــي، اذلي هــو رشع مــن داخــل، كمــا أّن 

الــرع عقــل مــن خــارج« ]األنصــاري، فرائــد األصــول، ج 1، ص 59[.

 أّن مــا حــاكه الشــيخ األنصــاري  عــن الســّيد الصــدر يف 
ّ

 إال
ــة القطــع انلاشــئ مــن مقّدمــات  ــح يف عــدم حّجي ــة رصي رشحــه للوافي

ــرأي.  ــذا ال ــّرد يف ه ــو متف ــة. وه عقلي

ــة  ــي حّجي ــى نف ــه عل ــي داللت ــن ف ــكالم األخباريي ــا ل ــم علمائن فه

الدليــل العقلــي

اســتبعد املحّقــق اخلراســاين  أن يكــون مقصــود األخباريــن 
إنــكار حّجيــة القطــع انلاشــئ مــن مقّدمــات عقليــة. قــال  يف كتابــه 
ــب إىل  ــي: »وإن نُِس ــع الطري ــة القط ــث حّجي ــول(، يف حب ــة األص )كفاي
بعــض األخباريــن أنّــه ال اعتبــار بمــا إذا اكن - أي القطــع - بمقّدمــات 
ــل  ــبة، ب ــذه النس ــاعد ىلع ه ــم ال تس ــة لكماته  أّن مراجع

ّ
ــة، إال عقلي

ــا يف مقــام منــع  ــا تكــون إّم ــا - أي لكماتهــم - إنّم تشــهد بكذبهــا، وأنّه
ــه،  ــرع بوجوب ــم ال ــوب يشء وحك ــل بوج ــم العق ــن حك ــة ب املالزم
كمــا ينــادي بــه بــأىلع صوتــه مــا ُحــي عــن الســّيد الصــدر))( يف بــاب 

)1( عني به صاحب كتاب )رشح الوافية(. 

322

مجلة الدليل / 

العدد الحادي عشر   السنة الثالثة   شتاء 2021

العدد الحادي عشر



املالزمــة، فراجــع))(. وإّمــا يف مقــام عــدم جــواز االعتمــاد ىلع املقّدمــات 
ــح الشــيخ املحــّدث   الظــّن، كمــا هــو رصي

ّ
ــد إال ــا ال تفي ــة؛ ألنّه العقلي

ــول، ص 270[. ــة األص ــاين، كفاي ــد الخراس ــرتآبادي « ]اآلخون ــن اإلس األم

ثــّم استشــهد ذللــك بثالثــة مقاطــع مــن كالم اإلســرتآبادي يف فوائده، 
ويه قــوهل: »إّن لّك مســلك غــر ذلــك املســلك - يعــي اتلمّســك بــكالم 
ــم اهلل  ــّن حبك ــه الظ ــث إفادت ــن حي ــر م ــا يعت ــن  - إنّم املعصوم
ــس  ــق بنف ــّن املتعلّ ــاد ىلع الظ ــه ال اعتم ــابًقا أنّ ــا س ــد أثبتن ــاىل، وق تع

ــة، ص 255[. ــد املدني ــا« ]اإلســرتآبادي، الفوائ ــاىل - أو بنفيه ــه - تع أحاكم

ــه  ــة بأنّ ــوب العصم ــتدلّوا ىلع وج ــة اس ــرى أّن اإلمامي ــوهل: »أال ت  وق
ــك  ــإ، وذل ــاع اخلط ــاده باتّب ــاىل - عب ــره - تع ــزم أم ــة لل ــوال العصم ل
األمــر حمــال؛ ألنـّـه قبيــح، وأنــت إذا تأّملــت يف هــذا ادليلــل علمــت أّن 
مقتضــاه أنـّـه ال جيــوز االعتمــاد ىلع ادليلــل الظــّي يف أحاكمــه تعــاىل))(« 

ــة، ص 259[. ــد املدني ــرتآبادي، الفوائ ]اإلس

واملوضــع اثلالــث هــو قــول اإلســرتآبادي يف "فهرســت فصــول 
ــة يف  ــتنباطات الظّني ــك باالس ــواز اتلمّس ــال ج ــد": »األّول: يف إبط الفوائ

)1( مل نحصل عى نسخة الكتاب يف املصادر املتوفّرة لدينا، وإمنّا ننقل عن فرائد األصول )الرسائل( 
للشيخ األنصاري، وهذا نّص ما حكاه: »إّن املعلوم هو أنّه يجب فعل يشء أو تركه أو ال يجب 
  إذا حصــل الظــّن أو القطع بوجوبــه أو حرمته أو غريهام من جهة نقــل قول املعصوم
أو فعلــه أو تقريــره، ال أنّه يجب فعله أو تركه أو ال يجب مــع حصولهام من أي طريق كان« 

]األنصاري، فرائد األصول، ج 1، ص 59 و60[.

)2( وكالمه هذا نّص يف عدم حّجية الدليل العقيل الظّني ال مطلًقا حتّى القطعي.
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نفــس أحاكمــه تعــاىل شــأنه، ووجــوب اتلوّقــف عنــد فْقــد القطــع حبكــم 
اهلل، أو حبكــم ورد عنهــم « ]اإلســرتآبادي، الفوائــد املدنيــة، ص 32[.

ــت  ــر: »وأن ــرتآبادي األخ ــا ىلع كالم اإلس ــد معّقبً ــال اآلخون ــّم ق ث
تــرى أّن حمــّل كالمــه ومــورد نقضــه وإبرامــه، هــو العقــي الغــر املفيــد 
ــا ال  ــل فيم ــر انلق ــاع غ ــواز اتّب ــدم ج ــات ع ــه إثب ــا هّم ــع، وإنّم للقط

ــول، ص 270[. ــة األص ــاين، كفاي ــد الخراس ــع« ]اآلخون قط

ــت أّن  ــد عرف ــال: »ق ــول إذ ق ــة الوص ــب بداي ــك صاح ــه ىلع ذل وتبع
ــات  ــن املقّدم ــل م ــي احلاص ــع الطري ــة القط ــدم حّجي ــم ع ــوب إيله املنس
العقليــة، هــم: األمن والســّيد اجلزائــري وصاحــب احلدائــق، وأّن األخرين 
إنّمــا نُِســب إيلهــم ذلــك الستحســانهم كالم األمــن، فالعمــدة يف املقــام هــو 
مــا يظهــر مــن كالم األمــن. واذلي يظهــر مــن اتلأّمــل يف كالم األمــن أنـّـه 
ــع، ويف  ــة دون القط ــات العقلي ــن املقّدم ــل م ــّن احلاص ــة الظ ــر حّجي يُنِك
أثنــاء كالمــه مجلتــان رصحيتــان بذلــك: األوىل: قــوهل: "وقــد أثبتنــا ســابًقا 
أنـّـه ال اعتمــاد ىلع الظــّن املتعلـّـق بنفس أحاكمــه". اثلانيــة: قــوهل: "وأنت إذا 
تأملــت" إىل أن يقــول: "إنـّـه ال جيــوز االعتمــاد ىلع ادليلــل الظــّي يف أحاكمــه 

تعــاىل"« ]آل رايض، بدايــة الوصــول يف رشح كفايــة األصــول، ج 5، ص 119[.

ثــّم قــال يف هامــش آخــر ىلع الكفايــة: »القرينــة اثلاثلــة ىلع كونــه 
- أي اإلســرتآبادي - يف مقــام عــدم حّجيــة الظــّن باألحــاكم الرعيــة، 
ــره  ــا ذك ــم، م ــوات اهلل عليه ــم صل ــرد عنه ــا ي ــق فيم ــار الطري واحنص
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ــال: "األول:  ــه ق ــده، فإنّ ــه وفوائ ــل األّول يف كتاب ــوان الفص ــت عن حت
ــه  ــس أحاكم ــة يف نف ــتنباطات الظّني ــك باالس ــواز اتلمس ــال ج يف إبط
تعــاىل، ووجــوب اتلوّقــف عنــد فْقــد القطــع حبكــم اهلل، أو حبكــم ورد 
عنهــم " فــإّن كالمــه هــذا رصيــح يف عــدم حّجيــة الظــّن وحّجيــة 

ــابق، ج 5، ص 120[. ــدر الس ــع« ]املص القط

وهنــاك جمموعــة مــن العلمــاء ذهبــوا إىل أّن كالم األخباريــن يــدّل ىلع 
عــدم حّجيــة ادليلــل العقــي.

ــاين  ــق اخلراس ــل كالم املحّق ــا نق ــد م ــي  بع ــيخ اآلص ــول الش يق
ث اإلســرتآبادي  نفســه يعيد  املتقــّدم: »ولكــّن مراجعــة لكمــات املحدِّ
ــث،  ــر احلدي ــاد ىلع غ ــي االعتم ــن ال يرت ــه مّم ــة بأنّ ــنا اثلق إىل نفوس
حيــث يقــول، كمــا ينقلــه املحّقــق اخلراســاين  أيًضــا: "إن تمّســكنا 
بكالمهــم  فقــد عصمنــا مــن اخلطــإ وإن تمّســكنا بغــره لــم نعصــم 
عنــه، ومــن املعلــوم أّن العصمــة مــن اخلطــإ أمــر مطلــوب مرغــوب فيه". 
وهــذا الــكالم يتنــاىف ومــا يريــد املحّقــق اخلراســاين  أن يســتخلصه 
مــن لكمــات األخباريــن. ومهمــا يكــن مــن أمــر، فــال شــّك أّن لكمــات 
بعــض األخباريــن يمكــن أن حيمــل ىلع اخلــالف الصغــروي، مــن منــع 
حصــول القطــع باحلكــم الــريع عــن غــر الكتــاب والســّنة... ولكــّن 
ــّيد  ــرتآبادي والس ــّدث اإلس ــم اكملح ــر منه ــب إىل كث ــا يُنَس ــر مّم الظاه
ــة  ــدم حّجي ــول بع ــو الق ــراين ه ــّدث ابلح ــري واملح ــة اهلل اجلزائ نعم
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القطــع احلاصــل عــن غــر الكتــاب والســّنة بعــد حصــوهل. ولكــّن اذلي 

يســتطيع ابلاحــث أن يســتخلصه مــن لكمــات األخباريــن، ويطمــّن إىل 

نســبته إيلــه دون أن يــّر بذلــك اختــالف لكماتهــم هــو القــول بلــزوم 

توّســط األوصيــاء )ســالم اهلل عليهــم( يف اتلبليــغ، فــّل حكــم لــم يكــن 

ــة،  ــة وابلاعثي ــة الفعلي ــاًل إىل مرتب ــون واص ــو ال يك ــاطتهم فه ــه وس في

ــن  ــال يمك ــر، ف ــق آخ ــف بطري ــاًل إىل امللّ ــم واص ــك احلك وإن اكن ذل

االعتمــاد - بنــاًء ىلع هــذه ادلعــوى - ىلع العقــل يف احلكــم واالجتهــاد« 

]الطباطبــايئ، ريــاض املســائل، ص 106[.

ويشــهد لــكالم اآلصــي  رصيــح كالم املحّقــق انلائيــي  أيًضــا 

ا؛ إذ ظاهــر  إذ قــال: »وال خيــى أّن لكماتهــم فيــه وإن اكنــت خمتلفــًة جــدًّ

ــن احلكــم العقــي والــريع، وظاهــر  ــكار املالزمــة ب ــم إن كالم بعضه

ــة العقليــة الظّنيــة ىلع  بعــض آخــر منهــم عــدم جــواز االســتدالل باألدلّ

األحــاكم الرعيــة، مــع دعــوى عــدم إمــاكن حصــول القطــع بهــا مــن 

غــر الطــرق الرعيــة، وظاهــر مجاعــة أخــرى منهــم عــدم حّجيــة القطع 

 أّن اذلي جيتمــع عليــه 
ّ

باحلكــم احلاصــل مــن غــر الطــرق الرعيــة. إال

ــم( يف  ــالم اهلل عليه ــاء )س ــط األوصي ــزوم توّس ــوى ل ــو دع ــم، ه لكماته

ــو ال يكــون واصــاًل  ــه وســاطتهم فه ــم يكــن في ــّل حكــم ل ــغ، ف اتلبلي

إىل مرتبــة الفعليــة وابلاعثيــة، وإن اكن ذلــك احلكــم واصــاًل إىل امللـّـف 

ــرات، ج 2، ص 40[. ــر« ]الخــويئ، أجــود التقري ــٍق آخ بطري
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نتيجة البحث يف الدليل العقيل النظري

ــة ادليلــل العقــي  وخالصــة مــا تقــّدم أّن األصويلــن تمّســكوا حبجي
ــن  ــي ال يمك ــة، والّ ــع اذلاتي ــة القط ــع؛ حلّجي ــاد القط ــري إذا أف انلظ

ــع. ــن القط ــلبها ع ــا وال س جعله

ــات  ــم، ولكم ــن لكماته ــّدم م ــا تق ــالل م ــن خ ــون فم ــا األخباري وأّم
األعــالم اذليــن تعّرضــوا لــرح لكماتهــم ونقدهــا نســتطيع أن نقــول إّن 
ــة  ــة ادليلــل العقــي هــو عــدم إماكني ــن ىلع عــدم حّجي ديلــل األخباري
ــي.  ــل العق ــط ادليل ــالل توّس ــن خ ــريع م ــم ال ــع باحلك ــل القط حتصي
ولــم جنــد ديلــاًل هلــم ىلع غــر ذلــك. فغايــة مــا تمّســكوا بــه هــو عــدم 

ــم. ــع باحلك ــه القط حتصيل

فمــراّد كالم الطرفــن - األصويلــن واألخباريــن - إىل مســألة إماكنية 
ــك.  حتصيــل القطــع باحلكــم الــريع بادليلــل العقــي وعــدم إمــاكن ذل
ــزم  ــد اجل ــي بع ــل العق ــة ادليل ــا يف حّجي ــزاع بينهم ــّل ال ــس حم ولي
ــل  ــم يق ــًة ل ــي ظّني ــل العق ــة ادليل ــت نتيج ــو اكن ــع. فل ــه للقط بتحصيل
ــح كالمهــم يف نقاشــهم مــع  ــا هــو رصي ــه حــّى األصويلــون، كم حبّجيت
ــّي،  ــي الظ ــل العق ــة ادليل ــن حبّجي ــرى القائل ــب األخ ــاء املذاه علم
ورصيــح كالمهــم يف مقــام االســتدالل ىلع حّجيــة ادليلــل العقــي القطي.

ــّى  ــه ح ــى حّجيت ــا ن ــًة مل ــي قطعي ــل العق ــة ادليل ــت نتيج ــو اكن ول
األخباريــون، كمــا هــو ظاهــر لكمــات بعضهــم - كمــا تقــّدم نقلهــا - وكما 

ــد. هــو ظاهــر كالم بعــض علمــاء املدرســة األصويلــة، اكلشــيخ اآلخون
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بــل رّصح بعضهــم حبّجيــة ادليلــل العقــي القطــي، واســتدّل بــه يف غر 
مــورد، كمــا تقــّدم نقلــه عــن األمــن اإلســرتآبادي عميــد هــذه املدرســة. 
فهــم يف احلقيقــة يشــّككون يف الوظيفــة اثلانيــة للعقــل، دون الوظيفة األوىل 
الــي بهــا تثبــت حّجيــة القــرآن والســّنة، كمــا ال يشــّكون يف حّجيتــه يف 

إثبــات أصــول ادليــن أو يف العلــوم األخــرى اكلرياضيــات وغــره.

واحلــّق أّن ادليلــل العقــي قــادر ىلع حتصيــل القطــع باحلكــم الــريع 
ــل  ــن قبي ــة، م ــاكم الرعي ــن األح ــات ب ــه املالزم ــالل إدراك ــن خ م
املالزمــة بــن احلكــم الــريع وضــّده. فمــا دام العقــل قــادًرا ىلع إدراك 
ــه  ــا رّصح ب ــة، كم ــه قطعي ــاكم، وصورت ــن األح ــة ب ــات قطعي مالزم
ــاكن أن  ــّك يف إم ــال ش ــبق، ف ــا س ــه يف م ــاه عن ــا نقلن ــرتآبادي فيم اإلس
يســتفيد مــن املقّدمــات القطعيــة والصــورة القطعيــة يف ادليلــل، فتكــون 

ــه. ــه وصورت ــة مقّدمتي ــة؛ لقطعي ــه قطعي نتيجت

ــرة  ــِي يف دائ ــويل ب ــاري األص ــزاع األخب ــب أّن ال ــّون اخلط ــا يه ومّم
ــر؛ وذلا يقــول الشــيخ  ــا يف املقــام العمــي فليــس هل كثــر أث اتلنظــر، أّم
ابلحــراين يف مقــام مناقشــة الفــروق املذكورة بــن األخباريــن واألصويلن: 
ــه  ــل لكّ ــه ب ــا ُجلّ ــا ذكــروه يف وجــوه الفــرق بينهم ــألّن م ــا( ف ــا ثانيً »)وأّم
ــدوه  ــا اعتم ــر م ــن أظه ــإّن م ــام، ف ــا يف املق ــر فرقً ــل ال يثم ــد اتلأّم عن
ــاب  ــة: الكت ــن))( أربع ــد املجتهدي ــة عن ــون األدلّ ــو ك ــام، ه ــا يف املق فرقً
والســّنة واإلمجــاع وديلــل العقــل )اذلي هــو عبــارة عــن الــراءة األصليــة 

)1( مراده األصوليني ألنّهم قائلون باالجتهاد دون األخباريني.
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واالســتصحاب(. وأّمــا عنــد األخباريــن فــاألّوالن خاّصــًة. ويف هــذا الفرق 
نظــر ظاهــر، فــإّن اإلمجــاع، وإن ذكــره املجتهــدون يف الكتــب األصويلــة 
 

ّ
ــب االســتداليلة، إال ــا استســلفوه يف الكت ــة، ورّبم ــة األدلّ وعــّدوه يف مجل
أنـّـك تراهــم يف مقــام اتلحقيــق يف الكتــب االســتداليلة يناقشــون يف ثبوتــه 
ــره  ــل أث ــّى يضمح ــوهل ح ــود مدل ــه ووج ــون يف حتّقق ــوهل، وينازع وحص
ــر  ــتداليلة، اكملعت ــب االس ــح الكت ــن تصّف ــى ىلع م ــا ال خي ــة، كم باللّي
ــا ديلــل العقــل، فاخلــالف يف حّجيتــه  واملســالك واملــدارك وحنوهــا... وأّم
بــن املجتهديــن موجــود يف غــر موضــع، واملحّققــون منهــم ىلع منعــه. وقد 
فّصــل املحّقــق يف أّول كتــاب املعتــر، واملحّقــق الشــيخ حســن يف كتــاب 
املعالــم وغرهمــا يف غرهمــا، الــكالَم يف الــراءة األصليــة واالســتصحاب 
ىلع وجــه يدفــع تمّســك اخلصــم بــه يف هــذا ابلــاب، فلراجــع ذلــك مــن 

ــق البحــراين، الحدائــق النــارضة، ج 1، ص 167[. ــه« ]املحّق ــوف علي أحــّب الوق

ويقــول الســّيد حمّمدباقــر الصــدر  يف "الفتــاوى الواضحــة": 
»ونــرى مــن الــروري أن نشــر أخــًرا بصــورة موجــزة إىل املصــادر الي 
ــاوى الواضحــة، ويه  ــا بصــورة رئيســية يف اســتنباط هــذه الفت اعتمدن
كمــا ذكرنــا يف مســتهّل احلديــث عبــارة عــن الكتــاب الكريــم والســّنة 
ــن  ــن م ــة املعصوم ــّنة األئّم ــل يف س ــا املتمّث ــة بامتداده ــة الريف انلبوي
  ــّي ــر انل ــن أم ــن اذلي ــد اثلقل ــم أح ــت ، باعتباره ــل ابلي أه
ــر  ــاوى ىلع غ ــذه الفت ــن ه ــد يف يشء م ــم نعتم ــا، ول ــك بهم باتلمّس
ــرى  ــال ن ــا، ف ــان وحنوهم ــاس واالستحس ــا القي ــن، أّم ــن املصدري هذي
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مســواًّغ رشعيًــا لالعتمــاد عليهــا، تبًعــا ألئّمــة أهــل ابليــت . وأّمــا 
ــون يف  ــدون واملحّدث ــف املجته ــي، اذلي اختل ــل العق ــّى بادليل ــا يس م
أنّــه هــل يســوغ العمــل بــه أو ال، فنحــن، وإن كّنــا نؤمــن بأنّــه يســّوغ 
العمــل بــه، ولكّنــا لــم جنــد حكًمــا واحــًدا يتوّقــف إثباتــه ىلع ادليلــل 
العقــي بهــذا املعــى، بــل لّك مــا يثبــت بادليلــل العقــي فهــو ثابــت يف 

ــاوى الواضحــة، ص 15[. ــّنة« ]الصــدر، الفت ــاب أو س ــت بكت ــس الوق نف

وكأنـّـه  يشــر بذلــك إىل مــا ورد يف احلديــث الريــف عــن أئّمــة أهل 
 وفيه كتــاب أو ســّنة« ]الكلينــي، الــكايف، ج 1، ص 59[.

ّ
ابليــت : »مــا مــن يشء إال

وغرهــا مــن الروايــات ادلالـّـة ىلع شــمويلة الريعــة جلميــع احلــوادث، 
كروايــة أرش اخلــدش الــواردة يف الــاكيف الريــف. ]املصــدر الســابق، ج 1، ص 59[

ــى  ــن يب ــري، ولك ــي انلظ ــل العق ــة ادليل ــن حّجي ــي م ــك ننت وبذل
ــاء  ــد علم ــا عن ــي وعدمه ــي العم ــل العق ــة ادليل ــّن حّجي ــا أن نب علين

ــة. ــول اإلمامي األص

حّجية العقل العملي وعدمها عند علماء اإلمامية

ــض  ــتجي بع ــا أن نس ــث، علين ــورة ابلح ــل ص ــل أن تكتم ــن أج م
ــى  ــارة إىل مع ــا اإلش ــا؛ وذلا علين ــة بموضوعن ــة ذات الصل ــا املهّم الزواي
ــف ىلع  ــّم نق ــري، ث ــل انلظ ــن العق ــه وب ــرق بين ــي، والف ــل العم العق
ــّم  ــن ث ــي، وم ــل العم ــدراكت العق ــاء يف م ــن العلم ــر ب ــالف ادلائ اخل

ــه. ــدم حّجيت ــه أو ع ــي يف مدراكت ــل العم ــة العق ــص إىل حّجي نل
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ــا  ــدرك به ــانية ت ــس اإلنس ــّوة للنف ــو ق ــي ه ــل العم ــّدم أّن العق تق
ــل.  ــو العم ــان حن ــّث اإلنس ــة، وحت ــة عملي ــا جنب ــي فيه ــا ال القضاي

وهــذا املقــدار ال خــالف فيــه، وإنّمــا اخلــالف يف أّن العقــل انلظــري 
والعمــي هــل همــا قّوة واحــدة، فيكــون االختــالف بينهمــا يف املــدَراكت، 
ــانية  ــس اإلنس ــان للنف ــا قّوت ــن أم أنّهم ــهور األصويل ــه مش ــا علي كم
ــة،  ــة العملي ــدرك األمــور اجلزئي ــات، واألخــرى ت ــدرك اللّي ــا ت أحدهم

كمــا تقــّدم يف مقّدمــة ابلحــث.

وكــذا اختلفــوا يف كــون مدراكتــه لكّيــًة أم جزئيــًة. واختلفــوا أيًضــا يف 
كــون مدراكتــه مــن أّي قســم مــن أقســام القضايــا، فهــل يه مــن اآلراء 
املحمــودة املشــهورة أو قضايــا يقينيــة مــن ابلدهيــات األّويلــة أو الفطريــة.

ــه يف هــذه ادلراســة، هــو اخلــالف اثلــاين املنصــّب  ــا حبث واذلي يهّمن
ــا. ــاف القضاي ــن أّي أصن ــي م ــل العم ــدراكت العق ــخيص م ىلع تش

وهذا ما سنقوم بدراسته هنا ضمن نقاط ثالث:

ــول  ــاء األص ــع علم ــن مجي ــه ب ــق علي ــدر املّتف ــة األوىل: الق انلقط
ــح، وإن  ــن والقب ــدرك احلس ــو اذلي ي ــي ه ــل العم ــة، أّن العق اإلمامي
اختلفــوا يف أنـّـه هــل يدركــه بمــا هــو قضيــة جزئيــة))(، أو يــدرك احلســن 
 مثــال واحــد، وهــو حســن العــدل 

ّ
والقبــح اللّيــن، والــي ليــس هلــا إال

وقبــح الظلــم.

)1( باعتبار أّن العقل العميل هو املحرّك لإلنسان نحو األفعال االختيارية )ولذا سّمي عمليًّا( والحركة 
معلولة للصور الذهنية الجزئية، ال للصورة الكلّية.
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ــن  ــح الذلي ــن والقب ــن احلس ــراد م ــو امل ــا ه ــة: م ــة اثلاني انلقط
العقــل؟ يدركهمــا 

ــح اثلابــت لألفعــال صفــة  انلقطــة اثلاثلــة: هــل هــذا احلســن والقب
ــالء؟ ــارات الشــارع أو العق ــع العتب ــه تاب ــل أم أنّ ــة للفع واقعي

ــن  ــراد م ــد امل ــاول حتدي ــي حت ــة ال ــة اثلاني ــبة إىل انلقط ــا بالنس أّم
احلســن والقبــح املتنــازع فيــه، فنقــول: للحســن والقبــح ثالثــة معــاٍن، 
ــن والفالســفة يف إمــاكن إدراك  ــد املتلّم ــاق عن ــان منهــا موضــع اتّف اثن
العقــل هلــا، وواحــد منهــا موضــع خــالف. ]الحكيــم، األصــول العاّمــة للفقــه املقــارن، 
ص 282 و283؛ املظّفــر، أصــول الفقــه، ج 2، ص 272 - 274؛ أبــو رغيــف، األســس العقليّــة، ج 1، ص 110؛ 

ــف، ج 3، ص 262[ ــي، املواق ــش ص 21 - 23 ؛ اإليج ــجدية، هام ــة العس ــمي، التحف القاس

واملعاين اثلالثة للحسن والقبح يه:

1 ـ بمعــى املالءمــة للطبــع وانلفــس وعدمهــا، فاحلســن هــو املالئــم 
للطبــع، والقبيــح غــر املالئــم، فيقــال مثــاًل: هــذا املنظــر حســن مجيــل 
ــك قبيــح، ويريــدون  ــك املنظــر قبيــح، أو هــذا الصــوت حســن وذل وذل

بذلــك أنّهــا مالئمــة للطبــع أو غــر مالئمــة.

2 ـ يطلــق احلســن والقبــح ويــراد بهمــا الكمــال وانلقــص، فاحلســن 
 للنفــس، والقبيــح مــا ليــس كذلــك، بــل يعــّد نقًصــا 

ً
هــو مــا اكن كمــاال

ــم  ــراد أّن العل ــح، وامل ــل قبي ــن، واجله ــم حس ــاًل: العل ــال مث ــا، فيق هل
ــه نقــص فيهــا.  كمــال للنفــس، خبــالف اجلهــل، فإنّ

وهــذان املعنيــان للحســن والقبــح موضــع اتّفــاق بــن اجلميــع، وهمــا 
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ــي  ــّيد حمّمدت ــن الس ــك م ــم ذل ــا يفه ــري. كم ــل انلظ ــن إدراك العق م
احلكيــم. ]الفيّــاض، املباحــث األصوليــة، ج 4، ص 163؛ املظّفــر، أصــول الفقــه، ج 2، ص 278؛ الحكيــم، 

ــة للفقــه املقــارن، ص 283[ األصــول العاّم

ــا  3 ـ املعــى اثلالــث للحســن والقبــح، هــو إدراك أّن هــذا الفعــل مّم
ينبــي أن يُفَعــل، حبيــث لــو أقــدم عليــه الفاعــل لــاكن موضــع مــدح عند 
العقــالء - بمــا هــم عقــالء - أو مّمــا ال ينبــي أن يُفَعــل، حبيــث لــو أقــدم 
عليــه الفاعــل لــاكن موضــع ذّم عندهــم، فــاألّول هــو احلســن واثلــاين هــو 
القبيــح. ]القــايض الجرجــاين، رشح املواقــف، ج 8، ص 182 و183؛ املظّفــر، أصــول الفقــه، ج 2، ص 272[

ــن  ــرى للحس ــات أخ ــة إطالق ــن ثالث ــض املحّقق ــاف بع ــد أض وق
والقبــح ويه:

ــد  ــة العب ــق ملصلح ــا، فاملواف ــة وخمالفته ــة املصلح ــى موافق 4 ـ بمع
ــان:  ــة معني ــن املصلح ــراد م ــح، وامل ــا قبي ــف هل ــن، واملخال حس

ــة، كمــا يف قونلــا: إّن طاعــة اهلل - ســبحانه  األّول: املصلحــة الواقعي
- حســنة، أي مشــتملة ىلع مصلحــة العبــد، ومعصيتــه قبيحــة، بمعــى 

كونهــا مشــتملة ىلع مفســدة.

ــم  ــة، وإن ل ــة خاّص ــبة إىل جه ــة بالنس ــة امللحوظ ــاين: املصلح اثل
تكــن هل مصلحــة يف الواقــع، كحســن قتــل زيــد بالنســبة للســلطان، أي 
بانلظــر إىل أمــور ســلطنته، وإن لــم تكــن فيــه مصلحــة حبســب الواقــع، 
ــخاص،  ــبة إىل األش ــار بالنس ــب االعتب ــف حبس ــا خيتل ــى مّم ــذا املع وه

ــل بالنســبة إىل الشــخص الواحــد. ب
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ــرض،  ــق للغ ــو املواف ــن ه ــا، فاحلس ــرض وخمالفته ــة الغ 5 ـ موافق
ــرض.  ــف للغ ــو املخال ــح ه والقبي

ــو  ــن ه ــه، فاحلس ــا عن ــرج وخايلً ــتماًل ىلع احل ــل مش ــون الفع 6 ـ ك
ــة املسرتشــدين، ج 3، ص 504 -  ــرازي، هداي ــه. ]ال ــح خبالف ــرج والقبي ــن احل ــايل م اخل

ــة، ص 316[. ــول الفقهي ــة يف األص ــول الغروي ــري، الفص 506؛ الحائ

وحمــّل الــزاع هــو املعــى اثلالــث مــن معــاين احلســن والقبــح، وهــو 
كونــه مّمــا ينبــي أن يفعــل أو ال ينبــي عنــد العقــالء، حبيــث يســتحّق 

فاعلــه املــدح أو اذلّم عندهــم.

كمــا أنـّـه ال بّد مــن اإلشــارة إىل أّن حكــم العقل ومــدح العقــالء وذّمهم 
ــة  ــة والرمح ــانية، اكلرّق ــاالت انلفس ــبب االنفع ــئًا بس ــون ناش ــا أن يك إّم
والشــفقة واحليــاء، وإّمــا بســبب العــادات االجتماعيــة، اكحــرتام القــادم 
 للــزاع بينهــم؛ إذ ليــس احلاكــم فيها 

ًّ
وإكــرام الضيــف، وليــس هــذا حمــال

ــر العواطــف والعــادات.  ــل بســبب تأث هــو العقــالء بمــا هــم عقــالء، ب
وإنّمــا حمــّل الــزاع هــو فيمــا إذا اكن حكمهــم ناشــئًا مــن إدراكهــم حلســن 

الفعــل وقبحــه بمــا هــم عقــالء. ]املظّفــر، أصــول الفقــه، ج 2، ص 282 و283[.

وذلك يكون يف موردين:

ــل أو ال  ــي أن يفع ــا ينب ــل مّم ــذا الفع ــون ه ــل لك األّول: إدراك العق
ــه كمــال أو نقــص للنفــس. يفعــل؛ ألنّ

اثلــاين: أن يكــون ناشــئًا مــن إدراك العقــل ملالئمــة الفعــل للنفــس 
أو عدمهــا، فعنــد مــا يــدرك حســن فعلــه أو قبحــه، حيكــم بكونــه مّمــا 

ينبــي فعلــه أو ال ينبــي؛ حتصيــاًل للمصلحــة أو دفًعــا للمفســدة.
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ــدة  ــة أو مفس ــه مصلح ــص، أو في ــال أو نق ــه كم ــل في ــون الفع وك
مــن مــدَراكت العقــل انلظــري، فوظيفــة العقــل انلظــري يف هــذه املــوارد 
أنّهــا حتّقــق املوضــوع حلكــم العقــل العمــي بأنّــه مّمــا ينبــي فعلــه أو ال 
 ينبــي؛ وذلا قالــوا بــأّن العقــل العمــي حمتــاج يف إدرااكتــه للعقــل انلظري. 

]املظّفر، أصول الفقه، ج 2، ص 278 و279؛ الفيّاض، املباحث األصولية، ج 4، ص 163[

مــة املظّفــر يف هــذا املقــام أنّــه يشــرتط يف كال هذيــن 
ّ

وقــد ذكــر العال
ــا  ــخصية أو م ــة ش ــزيئ كمصلح ــر ج ــون اإلدراك ألم ــن أن ال يك املوردي
، فيحكــم اإلنســان حبســن 

ّ
شــابه، بــل ال بــّد أن يكــون اإلدراك ألمــر لك

 للنفــس، اكلعلــم والشــجاعة، أو لوجــود مصلحــة 
ً

الفعــل؛ لكونــه كمــاال
نوعيــة فيــه، كمصلحــة العــدل حلفــظ انلظــام وبقــاء انلــوع اإلنســاين. 
فهــذا اإلدراك العقــّي يســتتبع مدًحــا مــن مجيــع العقــالء، وكــذا احلــال 
يف إدراك قبــح الــيء باعتبــار كونــه نقًصــا للنفــس، اكجلهــل أو لوجــود 
مفســدة نوعيــة فيــه اكلظلــم، فيــدرك العقــل بمــا هــو عقــل املفســدة، 

ــا مــن مجيــع العقــالء. ويســتتبع إدراكــه هــذا ذمًّ

ــل أو  ــن فع ــي حبس ــل العم ــم العق ــو حك ــزاع ه ــث وال ــّل ابلح فمح
ــه آراء  ــت علي ــمن، وتطابق ــن القس ــد هذي ــن أح ــئ م ــه، انلاش قبح
العقــالء. وهــو املســّى عندهــم بــاآلراء املحمــودة واتلأديبــات الصالحيــة. 

ــه، ج 2، ص 279 - 284[ ــول الفق ــر، أص ]املظّف

واحلاصــل أّن املــراد مــن احلســن والقبــح اذلي هــو حمــّل الــزاع هــو 
ــل  ــذا الفع ــون ه ــل بك ــم العق ــى حك ــاليق، بمع ــح األخ ــن والقب احلس
مّمــا ينبــي فعلــه أو مّمــا ال ينبــي فعلــه، وجيــب أن يكــون هــذا احلكــم 
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ــا))( ناشــئًا مــن اتّصــاف الفعــل بالكمــال وانلقــص أو  العقــي حكًمــا لكّيًّ
مــن وجــود املصلحــة واملفســدة فيــه.

أّمــا بالنســبة إىل املســألة اثلاثلــة الــي جيــب حتقيقهــا قبــل ادلخــول يف 
حبــث حّجيــة العقــل العمــي أو عــدم حّجيتــه، فــي: هــل هــذا احلســن 
ــار  ــع العتب ــه تاب ــل أم أنّ ــة للفع ــة واقعي ــال صف ــت لألفع ــح اثلاب والقب

ــر ســواء اكن الشــارع أو العقــالء؟ املعت

ــح يف  ــرأي الصحي ــول إىل ال ــث والوص ــم ابلح ــد معال ــل حتدي ــن أج م
هــذه املســألة، ال بــّد مــن اســتعراض األقــوال فيهــا، إذ توجــد يف املقــام 

ثالثــة أقــوال:

ــال  ــون األفع ــن ك ــاعرة م ــه األش ــت إيل ــا ذهب ــو م ــول األّول: وه الق
االختياريــة خايلــًة يف ذاتهــا مــن احلســن والقبــح، وإنّمــا يه تابعة للشــارع، 
فاحلســن مــا حّســنه الشــارع والقبيــح مــا قّبحــه الشــارع، وليس هنــاك أّي 
واقعيــة للحســن والقبــح بهــذا املعــى. ]القــايض الجرجــاين، رشح املواقــف، ج 8، ص 183[

القــول اثلــاين: مــا ذهــب إيلــه بعــض األصويلــن مــن كــون احلســن 
ــًة  والقبــح بهــذا املعــى - مــا ينبــي فعلــه ومــا ال ينبــي - صفــًة واقعي
لألفعــال، بــل هــو مــن القضايــا ايلقينيــة مــن قســم ابلدهيــات األّويلــة 
ــني  ــالة يف التحس ــبحاين، رس ــول، ج 4، ص 138؛ س ــم األص ــوث يف عل ــمي، بح ــة. ]الهاش أو الفطري

ــيل، ص 346[ ــل العم ــند، العق ــة، ج 3، ص 165؛ الس ــث األصولي ــاض، املباح ــح، ص 44 ؛ الفيّ والتقبي

)1( بناًء عى ما ذهب إليه مشــهور األصوليني من كون العقل العميل والنظري قّوًة واحدًة، وال فرق 
بينهام إاّل يف طبيعة املدرَك من حيث كونه يقتيض عماًل أو ال، فهو يدرك الكلّيات كالنظري بال فرق.
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القــول اثلالــث: وهــو مــا ذهــب إيلــه احلكمــاء وتبعهــم عليــه بعــض 

ــى  ــذا املع ــح به ــن والقب ــون احلس ــوا إىل ك ــث ذهب ــن، حي األصويل

ــل،  ــا العق ــي يدركه ــهورات ال ــم املش ــة، قس ــا االعتباري ــن القضاي م

وتطابقــت عليهــا آراء العقــالء))(، والــي تعــرف باســم اآلراء املحمــودة 

ــات  ــن ايلقيني ــهورات، ال م ــن املش ــي م ــة. ف ــات الصالحي أو اتلأديب

ــارن،  ــه املق ــة للفق ــول العاّم ــم، األص ــه، ج 2، ص 283؛ الحكي ــول الفق ــر، أص ــم))(. ]املظّف  عنده
ص 290؛ الخــرّازي، بدايــة املعــارف اإللهيــة، ج 1، ص 113؛ شــمس الديــن، دراســات يف العقيــدة 

اإلســالمية، ص 210؛ ابــن ســينا، اإلشــارات والتنبيهــات، ج 1، ص 221[

ــودة  ــن اآلراء املحم ــة ب ــا ثالث ــر  فروقً ــيخ املظّف ــر الش ــد ذك وق

واألّويلــات: 

األّول: أّن احلاكــم يف قضايــا اتلأديبــات - اآلراء املحمــودة - هــو العقــل 

العمــي، واحلاكــم يف األّويلــات العقــل انلظــري. 

)1( هنــاك فرق بني تطابق العقالء مبا هم عقالء يف هذه القضايــا، والتطابق الحاصل من اإلجامع؛ 

فإنّه ميكن أن يّدعى إمكان استكشاف رأي الشارع من خالل اتّفاق العقالء مبا هم عقالء؛ ألنّه 

منهم، بل ســيّدهم، بخالف اإلجامع فإنّه ليس كذلك؛ إذ ميكن أن يكون اتّفاقهم بدافع العادة 

أو العقيدة أو االنفعال النفي أو الشــبهة أو نحو ذلك. وكّل هذه الدوافع من خصائص البرش 

ال يشاركهم الشارع فيها لتنزّهه عنها. انظر: املظّفر، أصول الفقه، ج 3، ص 104.

)2( ال بّد من اإلشــارة إىل أّن عّدهم هذه القضايا من املشهورات ال يعني دخولها يف املظنونات غري 

الجازمة؛ فإنّها قســيم لها، بل املراد منها القضايا التي تفيد تصديًقا جازًما مطابًقا لتوافق آلراء 

العقــالء، مع عدم اعتبار مطابقتهــا للواقع. وهذا هو الفارق بينها وبني الروريات التي يعتر 

مطابقتها للواقع. انظر: األصفهاين، محّمدحسني، نهاية الدراية، ج 2، ص 315.
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ــالء،  ــق آراء العق  تطاب
ّ

ــع هلــا إال ــة ال واق ــة اتلأديبي اثلــاين: أّن القضّي
واألّويلــات هلــا واقــع خــاريج.

ــو  ــة اتلأديبيــة ال جيــب أن حيكــم بهــا لّك عقــل ل اثلالــث: أّن القضّي
ــك  ــس كذل ــا، ولي ــرتاف به ــا واالع ــأّدب بقبوهل ــم يت ــه ول ــّي ونفس خ
القضّيــة األّويلــة الــي يكــي تصــّور طرفيهــا يف احلكــم بهــا، فإنـّـه ال بــّد 
ــه، ج 2، ص 287[ ــر، أصــول الفق ــة. ]املظف ــا ألّول وهل ــم به ــل يف احلك ــّذ عق  يش

ّ
أال

 أنـّـه قــد اختُلــف يف تفســر مــا هــو املــراد مــن مفــردة )االعتبارية( 
ّ

إال
الــي وردت يف هــذا القــول األخــر، حيــث فــّرت بثالثة تفســرات:

اتلفســر األّول: أّن املــراد مــن اعتباريــة هــذه القضايــا أنّهــا ال واقعيــة 
هلــا ســوى تطابــق آراء العقــالء عليهــا، وأنّهــا جمعولــة مــن قبــل العقــالء. 

]الصــدر، دروس يف علــم األصــول، ج 2، ص 255[

ــة  م
ّ

ــات العال ــن لكم ــم م ــتنتجه بعضه ــا اس ــو م ــاين: وه ــر اثل اتلفس
ــا  ــي أنّه ــي تع ــل العم ــدراكت العق ــة م ــن أّن اعتباري ــايئ، م الطباطب
ــا  ــواهٍ، ولكّنه ــر ون ــورة أوام ــي ىلع ص ــل العم ــا العق ــاكم يصدره أح
ليســت رصف اعتبــار، بــل تقــوم ىلع أســاس قضايــا حقيقيــة تتمّثــل يف 
الكمــال وانلقــص واخلــر والــّر، ويه مفاهيــم حقيقيــة يدركهــا العقــل 
البــري، فاحلســن والقبــح همــا أحــاكم يصدرهــا العقــل العمــي للبلــوغ 

ــة، ص 132[ ــس العقلي ــف، األس ــو رغي ــر. ]أب ــال واخل إىل الكم

ــون  ــن ك ــاتذة، م ــض األس ــه بع ــب إيل ــا ذه ــث: م ــر اثلال اتلفس
معــى اعتباريتهــا أنّهــا توجــد باختيارنــا وليــس هلــا واقــع قبــل ذلــك، 
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حيــث قــال: »أّمــا املعرفــة العمليــة فــي تتعلـّـق بالقضايــا الــي وجودهــا 
 يكــون، مثــل: 

ّ
باختيارنــا، وحتــي عّمــا ينبــي أن يكــون ومــا ينبــي أال

ــو  ــا ه ــودة باختيارن ــا موج ــى كونه ــم. ومع ــح الظل ــدل وقب ــن الع حس
ــك.  ــل ذل ــود قب ــا أّي وج ــس هل ــة، ولي ــا االختياري ــد بأفعانل ــا توج أنّه
وهــذا معــى اعتباريتهــا عنــد احلكمــاء، ال بمعــى أنّهــا ال واقعيــة هلــا 
كمــا يتوّهــم ابلعــض، فالعــدل مثــاًل، هــو إعطــاء لّك ذي حــق حّقــه، 
والصــدق هــو اإلخبــار عــن الواقــع، والوفــاء هــو حفــظ العهــد، وهكــذا 
ــا  ــا أنّه ــى واقعيته ــة. ومع ــا االختياري ــق بأفعانل ــا تتحّق ــا مجيًع ... فإنّه
ــى  ــذا مع ــعادة. وه ــل الس ــب تلحصي ــان، موج ــي لإلنس ــال واق كم
ــال  ــال باألفع ــل الكم ــا؛ ألّن حتصي ــي فعله ــك اكن ينب ــنها؛ وذلل حس
االختياريــة واجــب حبكــم العقــل، وهــذا مبــدأ مهــم مــن مبــادئ علــم 

ــيل، ص 39 و40[. ــج العق ــة واملنه ــالق« ]املــرصي، أصــول املعرف األخ

ــرق   أّن الف
ّ

ــان، إال ــث متقارب ــاين واثلال ــر اثل ــرى أّن اتلفس ــا ت وكم
 

ً
ــاال ــا أفع ــري يه كونه ــتاذ امل ــر األس ــة يف نظ ــا يف أّن االعتباري بينهم
ــن كالم  ــف م ــو رغي ــّيد أب ــتفاده الس ــا اس ــب م ــا حبس ــة، بينم اختياري
ــن  ــي م ــل العم ــره العق ــا يعت ــو م ــار ه ــايئ فاالعتب ــة الطباطب م

ّ
العال

ــوايه. ــر وانل األوام

أّمــا اتلفســر األّول فهــو قريــب مــن قــول األشــاعرة مــن كون احلســن 
والقبــح تابًعــا العتبــار املعتــر، وال توجــد أّي واقعيــة هلمــا يف األفعــال، 
 أّن الفــرق بينهمــا يف املعتــِر، فاألشــاعرة يقولــون هــو الشــارع، وهــذا 

ّ
إال

اتلفســر يقــول هــو العقــالء.
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ــن  ــا م ــم ليس ــدل والظل ــطو أّن الع ــات أرس ــن لكم ــر م واذلي يظه
ــر، وأّن  ــود الغ ــة ىلع وج ــات املتوّقف ــن الصف ــل م ــة، ب ــات املطلق الصف
، وإن لــم يعــط ُســيِّ 

ً
ــا، فــإذا أعطــي حّقــه ُســيِّ عــدال هلــذا الغــر حقًّ

ــه.  ــم خبالف ــه، والظل ــر حّق ــاء الغ ــو إعط ــده ه ــدل عن ــا؛ إذ الع ظلًم
ــر أو  ــود الغ ــرض وج ــع ف  م

ّ
ــه إال ــن فرض ــطو ال يمك ــد أرس ــدل عن فالع

املجتمــع؛ ألّن العــدل هــو إعطــاء لّك ذي حــقٍّ حّقــه، فهــو متقــّوم بوجــود 
ــوس، ج 2، ص 60[ ــالق إىل نيقوماخ ــطو، األخ ــّق. ]أرس ــّق وذي احل احل

وعليــه فالعــدل عنــده ال يمكــن أن يكــون مــن األّويلــات أو 
الفطريــات؛ ألّن العقــل حينئــٍذ ال حيكــم بهــا لــو خــّي وطبعــه، بــل ال 
ــا، فليســت يه كقضّيــة "الــّل  بــّد مــن فــرض وجــود الغــر، وأّن هل حقًّ
أعظــم مــن اجلــزء" أو "االثنــن نصــف األربعــة" الــي حيكــم بهــا العقــل 

ــن.  ــم يك ــع أو ل ــاك جمتم ــواء اكن هن ــا، س ــّرد تصّوره بمج

وعليــه يتبــّن بطــالن القــول بكــون حســن العــدل وقبــح الظلــم مــن 
األّويلــات أو الفطريــات؛ ألّن األّويلــات والفطريــات حيكــم بهمــا العقــل 

بمجــّرد تصــّور أطــراف النســبة، وال يتوّقــف ىلع وجــود الغــر.

ــات  ــي ولكم ــل العم ــن العق ــث ع ــم ابلح ــر يف معال ــذا الس ــد ه بع
ــؤال  ــب ىلع الس ــي جتي ــه ال ــث ونتيجت ــة ابلح ــل إىل نهاي ــالم نص األع

ــه أم ال؟ ــة يف إدرااكت ــي حّج ــل العم ــل العق ــايل: ه اتل

تبــّن أّن وظيفــة العقــل العمــي يه إدراك مــا ينبــي ومــا ال ينبــي مــن 
األفعــال، فعندمــا يــدرك العقــل العمــي ذلــك يــأيت دور العقــل انلظــري، 
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ــم  ــن حك ــي وب ــل العم ــه العق ــا أدرك ــن م ــة ب ــود مالزم ــم بوج فيحك
الشــارع املقــّدس، أو ال حيكــم بوجودهــا. 

والظاهــر مــن علمــاء األصــول أّن املالزمــة الــي يقّرها العقــل انلظري 
يه املالزمــة القائمــة بــن إدراك العقــل العمــي للحســن والقبــح، وبــن 
حكــم الشــارع بالوجــوب واحلرمــة، فيحكــم العقــل بثبــوت الوجــوب أو 

احلرمــة الرعيــن؛ إذ الشــارع هــو ســّيد العقــالء.

ثــّم إّن هــذا احلكــم العقــي إن اكن قطعيًّــا فهــو حّجــة مــن بــاب حّجية 
ــا فــال يمكــن االعتمــاد عليــه، وهــذا هــو  القطــع اذلاتيــة، وإن اكن ظّنيًّ

املشــهور بــن علمــاء األصــول اإلماميــة. ]املظّفــر، أصــول الفقــه، ج 3، ص 133[

ــة، إذ  ــه اتلحليلي ــك بطريقت ــش يف ذل ــدر  ناق ــّيد الص  أّن الس
ّ

إال
ــا  ــح بوصفهم ــن والقب ــع احلس ــل م ــارة نتعام ــا ت ــق: أنّ ــال: »واتلحقي ق
بوصفهمــا جمعولــن  وأخــرى  العقــل،  يدركهمــا  واقعيــن  أمريــن 
ــب  ــى للتقري ــى األّول ال مع ــة، فع ــح العاّم ــًة للمصال ــن رعي عقالئي
املذكــور؛ ألّن العقــالء بمــا هــم عقــالء إنّمــا يدركــون احلســن والقبــح، 
وال شــّك يف أّن الشــارع يــدرك ذلــك، وإنّمــا الــكالم يف أنـّـه هــل جيعــل 
ــن  ــا جمعول ــاين - بوصفهم ــا أو ال؟ وىلع اثل ــا ىلع طبقهم ــا تريعيًّ حكًم
ــم  ــاف احلك ــد استكش ــة - إن أري ــح العاّم ــة للمصال ــن رعي عقالئي
الــريع بلحــاظ مــا أدركــه العقــالء مــن املصالــح العاّمــة الــي دعتهــم 
ــم  ــريع باحلك ــم ال ــاف للحك ــذا استكش ــح، فه ــن واتلقبي إىل اتلحس
العقــي انلظــري ال العمــي؛ ألّن مناطــه هــو إدراك املصلحــة، وال 

دور الدليل العقلي في استنباط الحكم الشرعي عند علماء اإلمامية

العدد الحادي عشر   السنة الثالثة   شتاء 2021

341



ــريع  ــم ال ــاف احلك ــد استكش ــه، وإن أري ــح في ــن والقب ــل للحس دخ
بلحــاظ حكــم العقــالء، وجعلهــم احلســن والقبــح فــال مــّرر ذللــك؛ 
ــه  ــا جيعل ــل م ــارع يماث ــن الش ــٍل م ــدور جع ــزوم ص ــان ىلع ل إذ ال بره

العقــالء« ]الصــدر، دروس يف علــم األصــول، ج 2، ص 256[.

ــم  ــوارد حك ــارع يف م ــم الش ــتحالة حك ــول باس ــر يق ــاك رأي آخ وهن
ــن  ــة احلس ــو؛ لكفاي ــتلزامه اللغ ــح؛ الس ــن والقب ــي باحلس ــل العم العق
ــارع  ــم الش ــون حك ــة، وال يك ــؤويلة واملحّركي ــة واملس ــح لإلدان والقب

ــول، ج 4، ص 139[ ــم األص ــوث يف عل ــمي، بح ــل. ]الهاش ــاًل للحاص  حتصي
ّ

ــك إال بذل

وقــد ناقــش الســّيد الصــدر يف هــذا املبــى أيًضــا، ولــم يقبــل اللغويــة 
ــل؛  ــم العق ــًدا حلك ــارع مؤكِّ ــم الش ــون حك ــن أن يك ــدعة؛ إذ يمك امل
ألنّــه - وبســبب حكــم الشــارع - سينشــأ مــالك آخــر للحســن والقبــح 

وهــو حــّق طاعــة املــوىل، فتتأّكــد املحّركيــة واملســؤويلة.

وبذلــك ينتــي الســّيد الصــدر إىل عــدم تماميــة املالزمــة بــن إدراك 
العقــل العمــي وحكــم الشــارع ال إثباتـًـا وال نفيًــا، بمعــى أنـّـه إذا حكــم 
ــم  ــه حك ــف من ــن أن نستكش ــال يمك ــه ف ــن يشء أو قبح ــل حبس العق
الشــارع بالوجــوب أو احلرمــة، وال اســتحالة حكمــه بذلــك، فــال 
مالزمــة بينهمــا يف نظــره . ]الصــدر، دروس يف علــم األصــول، ج 2، ص 258؛ الهاشــمي، 

ــول، ج 4، ص 139[ ــم األص ــوث عل بح

ــال  ــث ق ــه، حي ــوين يف وافيت ــل اتل ــا الفاض ــك أيًض ــار ذل ــد اخت وق
ــتقّل  ــا يس ــة: »األّول: م ــة العقلي ــام األدلّ ــن أقس ــه ع ــرض كالم يف مع
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حبكمــه العقــل، كوجــوب قضــاء ادليــن، ورّد الوديعــة، وحرمــة الظلــم، 
ــة  ــة مبنّي ــذه الطريق ــة ه ــك ... وحّجي ــو ذل ــان، وحن ــتحباب اإلحس واس
ىلع احلســن والقبــح العقليــن. واحلــّق ثبوتهمــا؛ لقضــاء الــرورة بهمــا 
ــة  ــوب واحلرم ــريع - اكلوج ــم ال ــات احلك ــن يف إثب ــة، ولك يف اجلمل
الرعيــن - بهمــا، نظــر وتأمــل« ]الفاضــل التــوين، الوافيــة يف أصــول الفقــه، ص 171[.

واحلاصــل أّن حّجيــة العقــل العمــي يف إثباتــه للحكــم الــريع متوّقفة 
ىلع ثبــوت املالزمــة بــن إدراكــه للحســن والقبــح وبــن حكــم الشــارع 
بالوجــوب واحلرمــة، فمــن أثبتهــا قــال حبّجيتــه، ومــن نــى املالزمــة - 

اكلســّيد الصــدر - فــال حيكــم باحلّجيــة.

الخاتمة

وبعــد هــذه ادلراســة يف أرجــاء ادليلــل العقــي القطــي بشــّقيه 
ــة  ــي يف عملي ــل العق ــوح دور ادليل ــي إىل وض ــي، ننت ــري والعم انلظ
ــري  ــل انلظ ــا العق ــّك. أّم ــل الش ــل ال يقب ــا بش ــره فيه ــتنباط وتأث االس
فواضــح؛ باعتبــاره املثبــت الوحيــد حلّجيــة مصــادر احلكــم الــريع ويه 
القــرآن والســّنة، ويه الوظيفــة األوىل لدليلــل العقــي، الــي عّرنــا عنهــا 
بالوظيفــة غــر املبــارشة يف إثبــات احلكــم الــريع؛ فلــوال هــذه املهّمــة 
الكــرى لدليلــل العقــي القطــي ملــا أمكــن لفقيــه أن يســتخرج حكًمــا 
ــا مــن القــرآن والســّنة؛ ألّن االســتنباط منهمــا فــرع حّجيتهمــا،  رشعيً

ــي. ــي القط ــل العق  بادليل
ّ

ــت إال وال تثب
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كمــا يمكنــه أن يتدّخــل مبــارشًة يف اســتنباط احلكــم الــريع 
ــة القائمــة بــن  مــن خــالل مــا تقــّدم مــن إدراكــه للمالزمــات ايلقيني
ــل احلكــم بنــي وجــوب الصــالة يف األرض  ــة، مــن قبي األحــاكم الرعي
ــالة يف  ــوب الص ــب ووج ــة الغص ــن حرم ــة ب ــوت العالق ــة؛ ثلب املغصوب
األرض املغصوبــة، ويه عالقــة اتلضــاّد، فــإذا ثبتــت األوىل انتفــت اثلانية 

بــال شــك.

أّمــا بالنســبة للعقــل العمــي فقــد تبــّن أيًضــا دوره الكبر يف اســتنباط 
ــري  ــل انلظ ــم العق ــٍل حك ــن فع ــه إذا أدرك حس ــريع، فإنّ ــم ال احلك
بمالزمــة ذلــك حلكــم الشــارع املقــّدس بوجوبــه، وإذا أدرك قبــح فعــٍل 

حكــم العقــل انلظــري حبرمتــه رشًع.

فمــدراكت العقــل العمــي تقــع صغــرى حلكــم العقــل انلظــري 
باملالزمــة بــن إدرااكت العقــل العمــي وحكــم الشــارع.

ــي يف  ــل العم ــال دور للعق ــدر ف ــّيد الص ــة الس ــاًء ىلع مناقش ــم، بن نع
ــالء  ــم العق ــن حك ــة ب ــدم املالزم ــريع؛ لع ــم ال ــتنباط للحك االس
ــي  ــل العق ــر دور ادليل ــه ينح ــاه. وعلي ــب مبن ــارع، حبس ــم الش وحك

ــط. ــري فق ــل انلظ ــي بالعق القط
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الفراهيــدي، الخليــل بــن أحمــد، العــني، تحقيــق: مهــدي املخزومــي، مؤّسســة دار . 43

الهجــرة، إيــران، ط 2، 1405 هـــ .

ــاض، محّمدإســحاق، املباحــث األصوليــة، مكتــب آيــة اللــه العظمــى الشــيخ . 44 الفّي

ــاض، ط 1. محّمدإســحاق الفّي

الفريوزآبــادي، محمــد بــن يعقــوب، القامــوس املحيــط، الهيئــة املرصيــة العاّمــة، . 45

نســخة مصــورة عــن الطبعــة الثالثــة، املطبعــة األمرييــة، 1301 هـــ.

ــن . 46 ــام دار م ــجدية في ــة العس ــيل، التحف ــن ع ــى ب ــن يحي ــن ب ــمي، الحس القاس

ــن، 1343 هـــ . ــاء - اليم ــة، صنع ــن للطباع ــو أمي ــة، أب ــة والجري ــني العدلي ــالف ب االخت

ــن محمــد . 47 ــق عــيل ب ــن محمــد، رشح املواقــف، تحقي ــايض الجرجــاين، عــيل ب الق

الجرجــاين، مطبعــة الســعادة، مــرص، ط 1، 1425 هـــ.

ــّم، . 48 ــة، ق ــة املصطفــوي، طبعــة حجري ــد، مكتب ــز الفوائ ــح، كن ــو الفت  الكراجــي، أب

ط 1، 1369 ش.

الكلينــي، محمــد بــن يعقــوب، الــكايف، تحقيــق: عــيل أكــر الغفــاري، دار الكتــب . 49

اإلســالمية، طهــران - إيــران، ط 5، 1363 ش.
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املحقــق الحــيل، أبــو القاســم جعفــر بــن الحســن، املعتــر، تحقيــق وتصحيــح: عــّدة . 50

مــن األفاضــل، إرشاف: نــارص مــكارم الشــريازي، مؤّسســة ســيد الشــهداء ، قــّم 

- إيــران، 1364 ش.

ــرآن . 51 ــايئ، دار الق ــدي الرج ــداد: مه ــىض، إع ــائل املرت ــدى، رس ــم اله ــىض، عل املرت

ــران، 1405 هـــ . ــّم - إي ــكاين (، ق ــّيد الكلباي ــة الس ــم )مدرس الكري

ــران، ط 5، . 52 ــّم - إي ــادي، ق ــرش اله ــرت ن املشــكيني، عــيل، اصطالحــات األصــول، دف

هـ.  1413

ــدار . 53 ــريب، ال ــايف الع ــز الثق ــيل، املرك ــج العق ــة واملنه ــول املعرف ــن، أص ــرصي، أمي امل

البيضــاء - املغــرب، ط 1، 2010 م.

ــة . 54 ــة لجامع ــرش اإلســالمي التابع ــه، مؤّسســة الن ــر، محّمدرضــا، أصــول الفق املظّف

ــران. ــّم - إي ــني، ق املدرّس

املفيــد، محمــد بــن محمــد بــن النعــامن، التذكــرة بأصــول الفقــه، تحقيــق: الشــيخ . 55

مهــدي نجــف، دار املفيــد للطباعــة والنــرش والتوزيــع، بــريوت - لبنــان، ط 2، 1414 هـــ.

ــة . 56 ــالمي التابع ــرش اإلس ــة الن ــول، مؤسس ــديد األص ــد، تس ــي، محم ــن القم املؤم

ــران، ط 1، 1419 هـــ.. ــني، إي ــة املدرّس لجامع

ــر بحــوث الســيد محمدباقــر . 57 الهاشــمي، محمــود، بحــوث يف علــم األصــول، تقري

الصــدر، دائــرة معــارف الفقــه اإلســالمي، قــّم - إيــران، ط 3، 2005 م.
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