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Abstract 

Nowadays, scholars and philosophers, who are enthusiastic for science, try 
their best to make scientism as a basis for contemporary man’s culture. 
These efforts are often accompanied by persistent efforts made by the 
pioneers of contemporary atheism to exploit this tendency, which is 
strongly supported by atheists, in order to confirm their worldview. The 
main purpose of this study is not to trace the consequences that may 
inflict man’s existence and fate because of such a worldview, but it will 
focus on criticizing the logical and epistemological foundations, upon 
which such attempts and efforts are based, in order to show the defect of 
scientism as a basis for the attempts of obliterating religion, deluding man, 
and abolishing the independence of human sciences. 
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 محيدرضا رضانيا

 .إيران ،أستاذ مساعد يف الفلسفة اإلسالمية وعضو اهليئة العلمية يف جامعة املصطىف العاملية

 
 اخلالصة

بوصفها س للعلموية حتاول أن تؤس   ،يبذهلا علماء وفالسفة متحامون لصالح العلم تتآزر ايلوم جهود  
اد يبذهلا رو   من األحيان مساعر حثيثة   ثلقافة اإلنسان املعارص، وترتافق مع هذه اجلهود يف كثير  قاعدة  

تلثبيت رؤيتهم الكونية. ولن  -اء شد  وهم من أنصارها األ -حلاد املعارص الستغالل هذه الزنعة اإل
نسان ومصيه بوجود اإل ع العواقب اليت يمكن أن حتل  يكون املقصود من هذه ادلراسة يف األساس تتب  

بتسمولوجية اليت تقوم اجلهد فيها ىلع نقد املرتكزات املنطقية واإل نتيجة مثل هذه الرؤية، بل سيُصب  
تقام عليها حماوالت حذف  خلل االستناد للعلموية كقاعدةر   بذلكيلتبي   ؛عليها مثل هذه املسايع

 ادلين وتوهيم اإلنسان وإلغاء استقالل العلوم االنسانية. 
 .انلظرة العلمية ،العلم وادلين ،حلاد اجلديداإل ،حدود العلم ،العلموية اللكمات املفتاحية:
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 املقّدمة
ل الطي لطبيعة العالقة بي العلم إذا شئُت أن أل   عيات وبي املد   معرفية   أداة  بوصفه ص اتلحو 

واذلي حصل يف املشهد اثلقايف اذلي تروج هل العلموية،  ،العلوم اإلنسانيةوالعقائد املختلفة يف جمال 
ه يقف موقف احلياد من ىلع أن   اه اكن ينظر للعلم اتلجرييب دائم  شارة إىل أن  مجال ذلك باإلإفيمكن يل 

عن ق اتلجرييب، فإذا ضاق وسع العلم ة وملقاسات اتلحق  عيات غي الاضعة لرشوط املاد  القضايا واملد  
ذلك لم يكن يعين بالرضورة  فإن   ،عيات املرتبطة بالغيب وبما وراء الطبيعة مثال  إثبات يشء من املد  

ثبات إبي عدم وجود ادليلل ىلع  اواضح   اهناك فرق   ن  إإذ  ؛عيات يف نفسهاعدم واقعية مثل هذه املد  
رة املتحامية للعلم حاولت أن اهات الفكرية املتأخ  بعض االت   يشء ما وعدم ثبوته يف نفسه. غي أن  

نية ابلحث العليم تفيض إىل ر الكبي اذلي حصل يف ب  س لرؤية فلسفية ومعرفية مدفوعة باتلطو  تؤس  
ومغادرته ملوقع املوقف احليادي من مثل هذه القضايا وإىل األبد،  ،عدم االحنياز إخراج العلم عن حد  

 ه ما لم يتم  األوىل منهما ىلع أن   تي: تنص  حلتي مهم  عيات عرب مروذلك من خالل اتلعامل مع هذه املد  
 ،مرشب فكري إىل "فرضية" علمية وفق الطريقة احلديثة للبحث العليم  ينتيم إىل أي  ع  مد   حتويل أي  

يف  قيمة علمية هلا، فيما يتم   وستسقط أي   ،عيات ستفقد القدرة ىلع تفسي العالم ووصفههذه املد   فإن  
املرحلة اثلانية معاجلة هذه الفرضية ىلع أساس رشوط انلظرة العلمية احلديثة من القدرة ىلع تفسي 

فرضية ال ترىق  ق اتلجرييب والبساطة والسالمة عن اتلعقيد وما إىل ذلك، وأي  الظواهر والقابلية للتحق  
 جُمافية   خرافة  بوصفها تيجتها ويتعامل مع ن اساقطة علمي   د  نبذ وتُعها تُ حراز هذه الرشوط فإن  إل

احلرصي  عطاء احلق  ر منطيق إله ال يوجد أي مرب  للعلم.وسنحاول يف هذا ابلحث أن نميط الستار عن أن  
ل رشوط ابلحث العليم اليت ه ال موجب ألن تتحو  يف تقرير احلقيقة للنظرة احلديثة للعلم وحدها، وأن  

 بة مع حاجات العلم إىل رشوط إثبات الواقعية نفسها.وضعها بلحاظ األغراض واألهداف املتناس تم  
 

 (scientismوالعلموية ) (science)الفرق بني العلم 
املسترشية بشلك واسع يف العرص األخي، ال  قبل أن خنوض غمار ابلحث انلقدي لزنعة العلموية

 -بي اتلقنية والعلم من جهة  ااحرتازي   ا تمي   أن نمي   كاديمية، ال بد  وساط العلمية واألما يف األسي  
خرى، والغرض من هذا أوبي العلموية من جهة  - ونقصد من العلم هنا خصوص العلم اتلجرييب

م اتلفريق دفع اللبس اذلي يمكن أن حيصل عند اتلحف ظ ىلع العلموية ونقدها واالحرتاز عن توه  
قائمة ىلع آيلة كشف تعتمد ىلع املنطق العلم هو املعرفة ال ظ إىل العلم نفسه، فإن  رساية هذا اتلحف  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ساتها.  ال ينبيغ اللط بي العلموية اليت حنن يف صدد احلديث عنها، وبي العلمانية اليت تعين فصل ادلين عن السلطة السياسية ومؤس 
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ر ل واملتوف  املنهج الوحيد املؤه   ر أن  اتلجرييب، فيما العلموية مذهب معريف وفلسيف ونزعة فكرية تقر  
ىلع االعتبار الالزم تلفسي العالم ووصفه هو العلم، وذلك يف مجيع حقول املعرفة البرشية بما فيها 

نسانية، ويه تنشأ يف ختومها من الوثوق واالعتماد ابلالغي ىلع العلم الطبيعة والعلوم االجتماعية واإل
جنازات وفتوحات علمية متتايلة، وتدر اإلشارة هنا وحنن يف صدد اتلعريف إقه من نظي ما حق  

حياءات سلبية إبالعلموية كمصطلح إىل ما ينطوي عليه هذا االصطالح يف االستعمال املتداول من 
 ،هلم صحاب هذا االتاه ازدراء  أه د  زان، وهو ما يعف والروج عن االت  اتلطر  تشي إىل حالة من 

 .فوا معه بنحو من األحناءوا من االصطالح أو أن يتكي  ا أن يغي  وحياولون إم  
[Daniel N. Robinson, Science scientism and explanation, Scientism:  The New Orthodoxy]  

 دةر حمد   ما يشيون إىل طريقةر  افالسفة العلم والعلماء كثي   ينبيغ أن ال خيىف أن  وملزيد من اتلوضيح 
 مع األعمال ها بدأت بنحو متمي  ما يشار إىل أن   ، اعدة  صارمة   وخطواتر  ان رشوط  من اتلفكي تتضم  

ها يرون أن   إذمع معارصه كيلر،  يف القرن السابع عرش وبدرجة أقل   (Galileo Galilei)ايللو غالعلمية ل
أو  اد  ما دونها من األنساق االستداليلة مهما اكن معق   وحدها الصاحلة لالعتماد يف ابلحث العليم، وأن  

األوىل منها مالحظة  ،ن ثالث مراحله "عليم"، ويه باختصار تتضم  فال يصدق عليه أن   امدهش  
ر ىلع الفعايلة الالزمة ة تتوف  الظواهر الطبيعية وفحص دالتلها وحتديد مشالكتها، اثلانية وضع فرضي

ىلع عنارص بسيطة نفسه وحتتوي يف الوقت  ،تلفسي أوسع نطاق ممكن من الظواهر واملالحظات
ؤات وهو العنرص الفارق بي العلم القديم واحلديث وهو وضع تنب   اومعدودة قدر االماكن، وثاثل  
أن تصاغ  ال العلماء دائم  ، ويفض  اتريبي  ق منها يلمكن اتلحق   ؛ة منهامستنتجة من الفرضية ومستل  
عطاء إىلع عدم  هية قابلة للحساب واملقايسة، وحيرصون يف الوقت نفسانلظريات العلمية بأسايلب كم  
]راسل، انلظرة  ا مفتوح  وىلع أن يبقوا جمال اتلعديل واتلغي   ،ونهائية   ة  ي  بت   نتائج األحباث العلمية طبيعة  

 منهجية   د ويأخذ صورة  ، وهو األمر اذلي بدأ يتأك  [35و 34ص ،وكنج، تاريخ موجز للزمن؛ ه62 - 51 العلمية ص
نا ينبيغ أن نضع اذلي يرى أن   (Karl Popper)ما مع اكرل بوبر أكرث منذ القرن العرشين، ال سي  

 هاعن تفسيها بأن   اعوض   -ق اتلجريبية يف سياق حماولة دحض الفرضيات وتكذيبها حماوالت اتلحق  
]بوبر، منطق دحض إىل اآلن تها لم ز هذه الفرضيات باعتبار أن  تلعز   -ثبات تلك الفرضيات حماوالت إل

ىلع ما يطلق عليه انلظام  (Thomas Kuhn) ضافة إىل تأكيد كوهن، باإل[67 - 65 ص ،ابلحث العليم
اليت تعمل ىلع صياغة ذهنية املجتمع العليم وتوجيهها، ما  (paradigm) "رشاديةانلماذج اإل"املعريف 
تهديد  ن  إإذ  ؛ةاالعتبار اذلي يسبغه املجتمع العليم ىلع انلظريات يقوم ىلع أرضية غي مستقر   يعين أن  

إىل هجران انلموذج  اي أخي  تأثيه يلؤد   بل يمتد   ،ف عندهااثلورات العلمية للنظريات العلمية ال يتوق  
والفرق بي العلم والعلموية بالضبط  [48 ]كون، بنية اثلورات العلمية ص. تستيق منه تلك انلظرياتاذلي 
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ل املعرفة بالعالم القائمة ىلع أساس هذه اآليلة وهذه الطريقة من اتلفكي، فيما العلم يمث   هو أن  
جماالت املعرفة  للك  اه يدعو لالقتصار يف تفسي العالم ىلع هذه الطريقة وتعميمها العلموية ات  

جيايب واآلخر سليب: إالعلموية يف بنيتها الفكرية تعتمد ىلع أساسي أحدهما  ن  أالبرشية، ويف تقديري 
العلم مصدر موثوق ومعترب للكشف ونلمو املعرفة، واثلاين نبذ واستبعاد غيه من  ثبات أن  إل األو  

بعض  ااه اغبل  اذلي يتبن   تستحرض معها الطابع احلاد   ما االعلموية اغبل   اآليلات واملناهج.وبالرغم من أن  
و  (Daniel Dennett)ودانيال دينيت  (Richard Dawkins)حلاد اجلديد مثل ريتشارد دوكزن فرسان اإل

أخرى من  اة نسخ  ثم   ا أن  ّ وأنصارهم من بعض الفالسفة املعارصين، إل   (Samuel Harris)سام هاريس 
قطاب العلموية يف الرتويج هلا عملت ىلع بة ألواملسايع ادلؤ ة، كما أن  لدلق   اي  العلموية ينبيغ فرزها حتر  
تصنيف  ما يتم   ن ال يلتفت إىل لوازمها وآثارها.اعدة   مم  ها دلى املتابعي حت  تعويم هذه الفكرة وبث  

 Mikael)العلموية إىل شديدة وضعيفة، لكن لفيلسوف ادلين املهتم بالعلموية مايكل ستنمارك 

Stenmark)   ماكن مواءمة ادلينإق من بغية اتلحق   ؛لعلمويةل ة  ودق   اأكرث تنظيم   تلصنيفر  حماولة - 
ه رأى أن يقرص نظره يف عملية اتلصنيف مع العلموية ولو يف بعض أطيافها، لكن   - املسييح اوخصوص  

داخل "بي العلموية  ثانية   ة  مر  ق يلفر   ؛هذه ىلع العلموية ادلائرة يف املجاميع العلمية دون الشعبوية منها
خارج "صات العلمية يف العلم الطبييع، والعلموية اليت حتاول أن ختزتل اتلخص   "كاديميةاأل
خالق وادلين، واأل اليت تسىع تلوسيع دائرة العلم لتشمل املجاالت غي األكاديمية اكلفن   "كاديميةاأل

زت بشلك أكرب يف القسم اثلاين اليت ترك  ، علمويةطياف املختلفة للويبين ىلع أساس ذلك تعداده لأل
 :هذه األطياف اليت ذكرها هناك ، ومن أهم  ة"كاديمياألخارج "

اه اذلي حيمل وجهة نظر تقول  عن االت  اليت تعرب   (Epistemic scientism) العلموية املعرفية :ال  أو  
لية العلموية اتلعق   ا:وثاني   .إيله العلم ما يوصلنا يشء من الواقع إال   ع أن نعرف أي  ينا ال نستطبأن  

(rationalistic scientism)   بأي   اق عقالني  نا ال نستطيع أن نصد  لة بالرؤية اليت تذهب إىل أن  املتمث 
وحاصل  (ontological scientism) العلموية الوجودية اوثاثل   .دهاعليها العلم ويؤي   قضية ما لم يُمض  

 .الوحيدة املوجودة يه تلك الواقعيات اليت انتىه إيلها العلم فقطالواقعيات  ره أن  ما تقر  
[Mikael Stenmark , Religious Studies , Volume 33 , Issue 01,pp 15 - 32] 

 

 ري لظهور العلمويةالسري اتلارييخ اتلطوّ 

نرصد أن  - سواءر  ىلع حد   وشعبوية   خنبوية   - ظاهرة  بوصفها من الرضوري لفهم العلموية  إن  
 انتهت حت   جت يف انلمو  د املناخ الفكري اذلي نشأت فيه هذه الظاهرة وتدر  رخيية وحند  اخلفياتها اتل

أن بذرة العلموية وضعت نتيجة  إىل شلكها احلارض. وليس من الصحيح ىلع هذا الصعيد أن يُظن  
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علمية اليت يطرحها الرصاع الطويل اذلي دار يف غرب القرون الوسطى وعرص انلهضة بي انلظريات ال
اها الكنيسة أو بعض س اليت اكنت تتبن  بعض العلماء وبي اتلفسيات ادلينية نلصوص الكتاب املقد  

ما هذه املرحلة إن   واملستوحاة يف كثي من األحيان من العلم القديم والفلسفة ايلونانية، فإن   ،رجاهلا
ه العلموية، دون أن يكون هلا دور كبي يف السياق اابلواعث انلفسية واالجتماعية لدلفع بات   رت ببث  أث  

اه ل أمرها مع االت  العلموية بُذرت أو   ت فيه العلموية، والصحيح يف تقديري أن  الفكري اذلي تودل  
ومع انلقود اليت مارسها الفالسفة  ،اتلجرييب اذلي نشأ يف القرني السابع عرش واثلامن عرش امليالدي

صالة العقل واالعتماد ىلع ابلدهيات والفطريات أمذهب العقيل القائل بجنلي للي اإلياتلجريب
، (David Hume) وهيوم (John Locke) وجون لوك (Francis Bacon) يلة، مثل فرنسيس بيكوناألو  

، يمع خلفهم من الفالسفة الوضعيي واتلحليلي اووضوح   رصاحة   وانتقلت بعد ذلك إىل طور أشد  
 كي ايلوم ىلع هذا الصعيد.إىل مجاعة من العلماء وفالسفة العلم املعروفي املتحر   ا انتهت أخي  حت  

ت بها، ويمكن من املناسب حتقيب العلموية إىل هذه األدوار اثلالثة اليت مر    أجد أن  وباتلايل فإين  
انية فيجدر ا املرحلة اثلي بمرحلة اتلأسيس للتجريبية، وأم  يتسمية املرحلة األوىل للفالسفة اتلجريب

 عالم الوضعية املنطقية كاكرنابأح به بعض ا كما اكن يرص  ييها بمرحلة تاوز امليتافييقأن نسم  
(Rudolf Carnap) ورايشنباخ (Hans Reichenbach) وآير(Alfred Ayer)  وغيهم يف الالف اذلي

 Edmund) منهم، مثل هورسلما األملان ال سي   - يةاألورب   -ية عالم الفلسفة القار  أدار بينهم وبي 

Husserl) وهايدغر (Martin Heidegger)  وفالسفة مدرسة فرانكفورت وغيهم، حيث اكن الفريق
اعتبار  ي  أونيف  ،د العلم اتلجرييب باملشهد الفكريثبات تفر  إىلع   يرص  يل من الفالسفة الوضعياألو  

ق، يف حي اكن اتلحق   إضمن ما يعرف بمبد ماثباته بطريق عليم، ال سي  إ ملا ال يمكن معن   بل وأي  
 ،عليه رتبة   مة  ا متقد  يامليتافييق العلم وحده يعجز عن تفسي العالم، وأن   د ىلع أن  الفريق اثلاين يؤك  

 القاعدة اليت يقوم عليها، ومن وراء ذلك ساهم الرصاع السيايس بي أملان انلازية وخصومها يف وتشلك  
 ي منح  يعالم الفالسفة اتلحليلوقد اكن أل ،[100 - 93 ص ،يةشيل، الفلسفة القار  ]كريت تغذية هذا الالف

د ىلع اذلي اكن يؤك   (Bertrand Russell) ا ذهبت إيله الوضعية، مثل راسلمم   ية  حد   للعلم أقل   منترص  
أن  احاول أيض   نسان احلكمة الالزمة يف احلياة، كمافادة اإلإو ،العلم ال يكيف تلفسي اغيات العالم أن  

]راسل، انلظرة  ح منذ ابلدء خبروج تفاصيل اجلغرافيا واتلاريخ عن نطاق العلمورص   ،يدرس حدود العلم

 ااكنت حتاول أن تد للفلسفة طريق   اي من العلم عموم  ي، ومواقف الفالسفة اتلحليل[65و 7ص ،العلمية
 Avrum] ثبات والكشف عن الواقعختويله لإل د   من املعاين العلموية اليت ال تصل حلللعلم بمعن   ارافد  

Stroll ,Twentith-Century Analytic Philosophy , pp 1-5] فقد صار ينظر للفلسفة  اعم   ، وبشلكر
ا املرحلة اثلاثلة أم   ة عنها.تُفاد تلحليل املعرفة وابلنية اللغوية املعرب   ايلة  ي باعتبارها فع  يعند اتلحليل
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ادها يف األصل هم بعض العلماء ا، ورو  ييها مرحلة ما بعد تاوز امليتافييقنسم  األخية فيصلح أن 
ي جلميع املشالكت مام يف حماولة الربهنة ىلع جدارة العلم يف اتلصد  موا لألي اذلين تقد  يالطبيع
  اوذلك باقتحام موضواعت علمية اكنت دائم   ،املعرفية

 
ك دراخالق و اإلاكدلين واأل ،ى عن العلمبمنأ

للقواني اثلابتة احلاكمة  خاضعة   ومعاجلة مشالكتها بأدوات علمية ودراستها باعتبارها ظواهر طبيعية  
 ىلع الطبيعة، وتبعهم ىلع ذلك جمموعة من فالسفة العلم املعارصين.

 سمات العلموية وأبرز خصائصها

الصوصيات والسمات نا قد نلتمس بعض ن  أ للعلموية أكرث من وجه ومرشب، إال   بالرغم من أن  
ما مع احلالة احلارضة منها، يمكن أن نشي ىلع اهات بصورة ما، ال سي  ة، اليت تطبع هذه االت  العام  

 سبيل املثال إىل ما ييل:

ضافة هالة إاتلقديس، و حد   احيان  أفراط يف الوثوق واالعتماد ىلع العلم وقدراته، اذلي يبلغ اإلـ 1
ه دين جديد بأن   العلم  صارت هذه الزنعة تصفعلماء وطرائقهم، حت  من اتلبجيل عند احلديث عن ال

 و"أرثذوكسية جديدة".

ها ا أن   ما يظهر بدو  حت   ،هل واستباحته ملختلف احلقول واملجاالتع العلم وتغو  اه توس  ادلفع بات  ـ 2
 خالق.ة واألدة احلر  رايف اغية ابلعد عنه كنشأة احلياة ونشأة العالم وحقيقة اذلات واألنا و حقيقة اإل

وعدم  ،ة من نتائجعدم االكرتاث بما خيلفه هدم انلظريات العلمية للموروثات واألفاكر العام  ـ 3
صدقية ابلاحث حتصل بالضوع ملا  ن  أاالعتناء بمحاولة املصاحلة مع هذه املوروثات، يرى العلمويون 

 ، واتلأكيد ىلع أن  ما لم يثبته العلم خرافة   وعدم املجاملة يف عد   ،ره العلم من انلتائج مهما اكنتيقر  
وا بالقدرة الالزمة ىلع املطلوب من بقية انلاس من سائر االعتقادات واالهتمامات املختلفة أن يتحل  

 نفسهم ىلع اتلنازل عنها مت ما قال العلم لكمته.أنوا وأن يوط   ،وا عليهاؤخطائهم اليت نشأاالعرتاف ب

 م بواقعه ورفع آالمه وهمومه.نسان واتلقد  مشالك اإل وحده يف حل  الرهان ىلع العلم ـ 4

ة رادة احلر  ة عن العلم، اكمليتافييقا وادلين والعالم املاورايئ واإلالظواهر املستقل   إلغاء اعتبار لك  ـ 5
 خالق الواقعية املتعايلة.وقيم األ

 مآالت العلموية 

ا يطرح نفسه مع لك  اذلي يُثار ىلع العلمو ال يزال السؤال امللح   خطوة يأخذها العلمويون إىل  ية قائم 
ي احلثيثة واملتصاعدة الخزتال الواقع يف الطبيعة واكئناتها والقواني يمسايع العلمو مام، وهو أن  األ
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 ُمسبقر موضويع   ىلع عقيدة االخزتال هذه كأصلر  ة  العمياء احلاكمة عليها، أليست يه بنفسها مبني  
 أو حماوالت ح واالستقصاء احلس  سلوب اتلصف  منه يف منطلقاتها، إذ كيف أل د  تنشأ منه وتستم

، هذا واحد من ىلع احلس   ىلع الطبيعة متوارية   متعايلة   ق وادلحض اتلجريبية أن تنال موجوداتر اتلحق  
بالطبيعية  اعدة  اه بعض فالسفة العلم ورجال ادلين يُعرف اه يف العلم يتبن  نتاج ات   إىلإت سئلة اليت أد  األ

 الظواهر املاورائية والارقة غي قابلةر  ر أن  اليت تقر   (Methodological naturalism) املنهجية
علنوا عن أي منذ أن يالعلمو يف املقابل فإن   عن نطاقها. خضاع ملنهج العلوم اتلجريبية وخارجة  لإل

تها رات حول تفل  ملجاالت اليت تدور اتلصو  ا أو موتها اشتغلوا بنحو دؤوب باقتحام ايتاوز امليتافييق
 القياسات اليت وانزاهلا إىل حي   ،ما هو غي طبييع فيها واستقالهلا عنه هلدم لك   ،من قبضة العلم

ضافة إىل بعض ري وعلم انلفس العصيب باإلاتلطو   علم األحياءيتعامل معها العلم، وقد خدم 
متابعة هذه املحاوالت بمقدار ما فيها من  كثي ا. إن   الت  انلظريات الفييائية املتداولة هذه املحاو

إىل تشلك  يشء يشبه العقيدة دلى رشحية واسعة من العلماء نفسه الظرافة والتشويق تشي يف الوقت 
 يف هلجة خطابهم اب لالستمرار يف طبعنة األشياء وحت  ع الوث  سها يف أهداف أحباثهم واتلطل  يمكن تلم  

د العلم نفسه يف تقديري يف الروج م واالنتقاص أحيان ا، األمر اذلي من شأنه أن يهد  الطاغية باتلهك  
ا عن حماولة دية اليت تقرص مهم  عن طبيعته اتلجر   ثبات إته ىلع كشف ما يدور يف العالم وتفسيه بعيد 

نفسهم داعة ما أمن العاملي يف هذا احلقل هم  اكثي   ، وامللفت أن  ابطاهلإمدعيات الفرق املختلفة أو 
حلاد بقدر ما جنحوا يف حلاد اجلديد، حيث لم حيالفهم اتلوفيق يف الرتويج هلذه النسخة من اإليُعرف باإل

اتلصميم "مثل كتاب  واسعة   من بي هذه األحباث اكتسبت شهرة   ة كتب  وثم   تكريس ثقافة العلموية.
هذه األحباث لم  اتلأكيد عليه هنا هو أن   دلوكزن، لكن ما يهم   "وهم اإلهل"هلوكينج، وكتاب  "العظيم

اذلي  (Peter Atkins) كيزنأتخضاعه للعلم، من الوجود مثل كتاب بيرت إخر جماال  دون أن حتاول تد  
ـ ، إىل ادلين مثل كتاب دانيال دينيت املوسوم ب(On Being) "يف الوجود"صه هلذا املوضوع بعنوان خص  

 Breaking the Spell: Religion as a Natural) "ادلين كظاهرة طبيعية ..كرس اللعنة"

Phenomenon)املشهد االخاليق"خالق مثل كتاب سار هاريس ، إىل األ" (The Moral Landscape) ،
 The) "رادة الواعيةوهم اإل" (Daniel Wegner) وجرن لدراك مثل ما كتبه دانياإىل الويع واإل

Illusion of Conscious Will)  ت ماري ميدغيلا كتب، وأخي (Mary Midgley كتاب ا حيمل )
ل اجلامح هذا وحنن أمام مشهد اتلغو   (?Are You an Illusion) ؟"هل أنت جمرد وهم"هذا السؤال 

هذه  ها أن  هلا وأهم  ة، أو  فوتنا الوقوف ىلع مالحظات مهم  ياذلي يريد هؤالء للعلم أن يمارسه، ال 
ي املحاوالت ترادف دعوى رضورة إلغاء حدود العلم وفسح مجيع املجاالت هل يلقول لكمته، وهذا يؤد  

مشالك  نسان، من سعة شمول قدرته ىلع تفسي األشياء وحل  مها لإلعيات العلم اليت يقد  م مد  إىل تضخ  
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ة أصعب وسع، اكنت املهم  ي أاعءات أكرب ودائرة اتلحد  ما اكنت االد  ه لك  نسان، ومن الواضح أن  اإل
 ي  جد   يات اجلديدة بنجاحر للمحافظة ىلع املصداقية واالعتبار اذلي سيصي مرهون ا بتجاوز اتلحد  

 ع هذه املقارنة حلذف لك  ات اتلوس  عملي   ت. األمر اآلخر أن  رضاء املرحيل املؤق  اإل يتجاوز حد   وحقييق  
ى ذلك ملن لن تثي حفيظة الفالسفة وعلماء ادلين وحدهم، بل ستتعد   هاالظواهر غي الطبيعية ونبذ

خالق وتعايلها، ومن يؤمن بالعالم املاورايئ واحلقائق املتوارية، كما جنده يف حماورة يؤمن بواقعية األ
 (Leonard Mlodinow) املؤمن بالعالم املاورايئ ولونارد مودلينو (Deepak Chopra) ديباك جوبرا

 War of The) "حرب الرؤى الكونية"يف كتاب حيمل عنوان  ت نرُشيت العلموي الالفييايئ

Worldviews).  تقديم تفسيات علمية وافية تعالج هذه  ىلإتهدف هذه ادلراسات يف األساس
 ي الظواهر العاملة فيها، وختتم اعدة  وتغط   ،نسان طيلة تارخيه الفكرياملجاالت اليت شغلت ذهن اإل

سئلة املرتبطة األجوبة اليت يعطيها العلم لأل حباثهم، وهو أن  أل اده هؤالء ابلاحثون الزم  باستنتاج جي
يف هذه ادلراسات مثل ادلين  افرضية ال تد هلا موضع   أي   بالظواهر تغين عن غيها، وباتلايل فإن  

للنقلة االستنتاجية  ر املنطيقابلحث يف املرب   خالق فيه باطلة، لم حياول العلماء اتلجريبيون اعدة  واأل
سع هلا هذه فرضية ال تت   دة يفيدها العلم إىل نيف أي  اليت يعملون بها من تقرير تفسيات حمد  

بطال الفهم ادليين للعالم إهم يعتمدون عليها بشلك أساس يف اتلفسيات أو ال يكون هلا دور فيها، لكن  
يف تعليقه ىلع  (John Haught) جون هاوتوتكريس العلموية كما يشي الالهويت الاكثويليك  ،من جهة

وذلك يف كتابه  ها،كي يف اجلبهة نفسأسلوب دينيت ودوكزن وسلسلة أخرى طويلة من نظائرهم املتحر  
 ".حلاد اجلديداهلل واإل"

[John f Haught , God and the new atheism , Introduction , and pp 41] 

]هوكينج، اتلصميم " اتلصميم العظيم"نتاجية للك من كتاب وهو ما جنده بوضوح يف الواتيم االست 

 ،من ال يشءر  ]كراوس، كون  (Lawrence Krauss) لكراوس "يشءر  من ال كون  "وكتاب  ،[205 العظيم، ص

روه للعالم من خالل العلم أخي ا فإن تمث ل املشهد اذلي حياول هذا انلوع من العلماء أن يصو   .[231ص
ر املعنوي، باذلعر ويُشعره بأن  قد يصيب اإلنسان  الطريق  يُسد   إذه يقوده إىل فضاء من العبثية واتلصح 

ه باملعن وادلفق الرويح الالزم، الغاية من وجوده ووجود العالم، وتمد  يف فهم نسان آيلة تفيد اإل أمام أي  
رادة ة مبتنية ىلع اإلخالق أن تقوم ىلع قاعدة صلب، وتتيح لألوتعطي للمشاعر اإلنسانية انلبيلة قيمة  

 من معانيه. األمر اذلي حاول هورسل وهايدغر واغدامي وغيهم معن   ة واالستقالل القييم بأي  احلر  
احلرصي يف تفسي العالم  عطاء احلق  إواتلنبيه عليه أمام حماوالت  ،يي اتللويح بهمن الفالسفة القار  

د عند أكرث من يكتب حول موضوع أثاروها ترتد  سئلة العميقة اليت للعلم، وال تزال أصداء األ
صه ملعاجلة هذا املوضوع نموذج بارز يف هلورسل اذلي خص   "يةأزمة العلوم األورب  "كتاب والعلموية، 
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ها يف انلصف دت لك  رؤية اإلنسان احلديث للعالم حتد   إن  » :يتساءل يف مدخله فيقول إذ هذا الصدد،
بل العلوم الوضعية وحدها، وانبهرت باالزدهار انلاجم عن هذه اثلاين من القرن اتلاسع عرش من ق

 ة، إن  برشية حق   سئلة احلاسمة بالنسبة للك  ى إىل اإلعراض يف ال مباالة عن األالعلوم، وهذا ما أد  
ا ال تهتم   ا ال يعرفون إال  إال   علوم  وهل العلم ليس هل ما يق  الوقائع... كثي ا ما نسمع بأن   بالوقائع تصنع برش 

ة بالنسبة يت تعترب يه األسئلة امللح  األسئلة ال   باذلات ا يقيصه مبدئي  حبياتنا. إن   نلا يف املحنة اليت تلم  
قة بمعن هذا الوجود البرشي الت مصيية: األسئلة املتعل  لإلنسان املعر ض يف أزمنتنا املشؤومة إىل حتو  

 ة  اعم   ناتر انلاس تمع   موميتها ورضورتها للك  ب هذه األسئلة بسبب عبأكمله أو المعناه، أال تتطل  
 .[44 ية، ص]هورسل، أزمة العلوم األورب  « تعتمد ىلع بداهة عقلية؟ وإجابة  

 

 حدود العلم

ن االنطالقة احلقيقية للعلم املعارص حصلت مع جهود فرنسيس بيكون وجورج باريلك إا يُقال أحيان  
ة األوىل عن حدود اكنت تهدف يف احلقيقة  للبحث وللمر  اه اتلجرييب، ويه حماولة يف اتلأسيس لالت  

 84 ص ،2 ج ،حكمة الغرب  ]راسل، العقل يف وقت اكن يطىغ فيه االعتقاد بقدراته املطلقة كما يقول رسل

دوا حماوالت وضع ع بدو ا أن يكون األشخاص اذلين جم  ، ومن املتوق  باريلك[ رجواكن حديثه هذا يف خصوص جو
ظي ىلع ادلراسات اليت تسىع للبحث عن احلدود اليت تنتيه فيها صالحية متحف   حدود للعقل غي

هذا ما لم حيصل فعال  يف كثي من األحيان. ربما يكون ذلك ناشئ ا من إساءة فهم فكرة  العلم، لكن  
ها املقصود منها هو احلجر ىلع تلك اآليلة ومنع أن   ابلحث يف حدود آيلة من اآليلات املعرفية، فيُظن  
ات وال توجد فيها مؤرش   ،ماكنية تقديم يشء فيهاإمن حماولة ادلخول يف املوضواعت اليت ال يُعتقد ب

 إتاحة الفرصة غي املحدودة للمحاولة أمر مطلوب يف نفسه للعلم ولغيه، والصحيح أن   ن  إإذ  ؛ذللك
علم كآيلة معرفية، الت اذلاتية للي عن مدى القدرات واملؤه  املقصود بالضبط من ذلك هو اتلحر  

م حمدوديتها حبكم برشيتها وخضوعها للوازم القصور البرشي، وحتديد املوضواعت القابلة الُمتحت  
 ال، واملوضواعت اليت ال تدخل حتت هذه الطبيعة.تلوظيف تلك القدرات بنحو فع  

ا ملنهجية العلم نفسه، بل يه مم   ها ليست خاضعة  ل ما يُلفت انلظر يف مسألة حدود العلم هو أن  أو   إن  
يف حتديد ما ال يعرفه  ابلحث هنا ال ينصب   ن  إ إذ ؛يندرج حتت ادلور املرشوع للفلسفة ونظرية املعرفة

وهو يصدر  (،Thomas Nagel) بل ما ال يمكن هلم أن يعرفوه كما يقول توماس ناغل ،العلماء فعال  
من الفشل اذلي ُمين به ما يُعرف يف فلسفة اذلهن  - علمحتديد ال -ته الفلسفية يف هذا الصوص حماج  

 عن الرؤية اليت تأمل بأن اذلي يُعرب   (psychophysical reductionism) "االخزتال الفسيولويجـ "ب
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هناك   أن  إال   [.Thomas Nagle , Mind and Cosmos , pp 3-5] يشء" تصل الفيياء إىل "نظرية لك  
حث يف حدود العلم، اكلرجوع إىل ابلنية املنطقية ألسلوب ابلحث العليم أسايلب أخرى ملعاجلة ابل

، وكفحص اتلطابق بي املفاهيم واملفردات الرابطة ]راسل، انلظرة العلمية، الفصل اثلالث[ مثل ما فعل راسل
كما يذهب يتها سلوب العليم بالرغم من أهم  إذ يه غي قابلة لدلراسة باأل ؛ا بي اللغة وما يقابلهاداليل  

من أضعف األسايلب  . ويف تقديري فإن  [308 ص ،]بتنام، العقل والصدق واتلأريخ (Hilary Putnam) هل بتنام
العلم بعجزها عن  طار هو الرجوع إىل املشالكت املرتبطة ببعض الظواهر الطبيعية اليت يقر  يف هذا اإل

لألحداث اليت تقع خارج املخروط املايض ر وصول العلم ه من املتعذ  حاطة بها، مثل ما يقال من أن  اإل
 تصل نلا إىل أن تسافر يف الزماكن برسعة تزيد ألنها ببساطة حتتاج حت   ؛الضويئ للمراقبي األرضيي

د عند هينربغ من ره مبدأ عدم اتلأك  ىلع رسعة الضوء وهو ما حتيله نظرية النسبية، أو مثل ما يقر  
. ال تصلح مثل هذه الشواهد أن تكون هاعفييائية وتوق  عدم قدرتنا ىلع ضبط بعض الظواهر ال

ه إذا رون أن  ون عندما يقر  العلماء حمق   وذلك ألن   ؛العلموية أو بليان احلدود ابلنيوية للعلم مستمساك  لرد  
يف هذه املوضواعت فلن يمكن آليلة معرفية أخرى أن تفعل ذلك، وقد سبقهم  لم يمكن للعلم ابلت  

]ابن سينا، الشفاء، املنطق، «  اتلجربةما حيتاج إىل اتلجربة فال جيزيه إال  »ن إعندما قال  ابن سينا يف ذلك

ة يف حتديد نطاق العلم يقيض بدراسة األسلوب العليم مرااعة ادلق   ن  أري ويف تصو   .[108 كتاب اجلدل، ص
رها هذه اآليلة، تقر   ة، نلالحظ يف هذه الطوة الرشوط واحلدود الفاصلة اليتيف بنيته املنطقية بدق  

رها ىلع انطباقها ىلع تلك  ننتقل يف الطوة اثلانية للفحص يف املوضواعت املختلفة عن توف  حت  
األوىل  :ب من مرحلتياه آنفا جنده يرتك  ن  الرشوط. وإذا رجعنا إىل أسلوب ابلحث العليم املعارص كما بي  

د املالحظات والربة، واثلانية منهما مرحلة اتلأك   ؤات استناد ا ىلعمنهما هو بناء فرضية منتجة للتنب  
يف  قياسية   ن طريقة  وىل منهما تتضم  ؤاتها. والطوة األب  ق من تنمن هذه الفرضيات وتعزيزها عرب اتلحق  
ا ىلع ما يسم     يف املنطق القديم بالقياس االستثنايئ، وحاصله هو أن يُدع أن  االستدالل، تعتمد حتديد 

ؤات املذكورة. والطوة اثلانية نثبت فيها يف الواقع، للزم أن ال حتصل اتلنب   لو لم تكن ثابتة  هذه الفرضية 
تها. وباتلايل ا شهدت اتلجربة بصح  ؤات مم  هذه اتلنب    أن  يتبي   إذق اتلجرييب، بطالن اتلايل عرب اتلحق  

ل : األو  يرشطي أساسير ىلع فرضية يزمع دراستها من خالل هذا األسلوب من اتلوف   ألي   فال بد  
ق ر مع بقية الظواهر، واثلاين قابلية اتلحق  ؤات عرب دخوهلا يف جمال اتلأثي واتلأث  نتاجها للتنب  إمنهما 

ر ىلع هاتي الصوصيتي من املوضواعت ا ما ال يتوف  واالختبار اتلجرييب بمعناها الواسع املعارص، أم  
 د املوقف منه.حيد   فال يمكن للعلم من حيث بنيته املنطقية أن

حمدودية العلم يبنون رأيهم هذا ىلع  عدمالعلماء اذلين يميلون إىل  يف مقابل ذلك ياُلحظ أن  
صياغتها  يف كتبهم وأفاكرهم بوضوح، ولم يتم   جمموعة من املرتكزات اذلهنية اليت جندها مبثوثة  
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ل  نادر ا، وهذا ما سنتكف  حماولة وضعها يف صورة برهان منطيق إال   ولم تتم   ،سقة اغبل امة مت  نظ  مبصورة 
ثبات قابلية العلم إيف الفلسفة يريد من خالهلا  صر متخص   ة حماولة لشاب  به يف هذا ابلحث قريب ا، وثم  

تعتمد  هلا إىل آخرهاهذه املحاولة من أو    أن  ه ال حدود هل، إال  وأن   ،القتحام مجيع جماالت املعرفة البرشية
 يع فيها الاكتب أن  ها تصدر يف بدايتها من مصادرة فلسفية يد  ىلع جمادالت ذات طابع فلسيف، كما أن  

ا من نظرية املعرفة اتلطو   -ل حقول املعرفة البرشية تمث    - ريةبناء  ىلع املفهوم الطبييع للعالم واستلهام 
 .نسانيةصات اإللفلسفة وسائر اتلخص  يتشابك فيها العلم مع املعرفة ايلومية وا متداخلة   شبكة  

[Maarten Boudry, Plus Ultra: Why Science Does Not Have Limits, Science Unlimited?] 

ه من املفرتض أن تكون هذه ن  إ إذمته يف الفصل السابق، شاكل ادلور اذلي قد  إويأيت هنا بوضوح 
 املصادرة نتيجة العلم ال مبناه وال لكيهما.

 

 ؟العلم وفًقا للعلموية ىلع تنحية ادلين وإلغائههل يعمل 

حلاد اجلديد يبذلون جهدهم لرتسيخ العلموية كقاعدة يمكن هلم من فرسان اإل أن   من غي اليف  
خراج إقون الرشط اذلي يسو غ هلم هم بذلك حيق  ألن   ؛خالهلا توظيف العلم تلنحية ادلين وحذفه

به يف جمال ابلحث العليم  هويت والفلسيف، والزج  ابلحث عن وجود اهلل من دائرة ابلحث الال
ات عمله، أو بتعبي أوضح حتويل خضاعه لرشوط هذا ابلحث وتكييفه يلنسجم مع قياساته وآيل  إو

ة حتقيق وهذا ما يليق ىلع اعتق هؤالء مهم   فكرة وجود اهلل إىل فرضية تُدرس وفق منطق ابلحث العليم.
هذه العملية، وهذه  ثبات املباين القبلية اليت تقوم عليها لك  إبات املبارشة، عدا عن جمموعة من املتطل  

ا ما ييل:املتطل     بات املبارشة يه حتديد 
: ابلناء ىلع أن  أو    يف الطبيعة من خالل عالقته املتبادلة مع يتجل   - فهم اكن بأي   -الوجود اإلليه  ال 

ذلك جيعله داخال  حتت نطاق  ن  إإذ  ؛حنو اكن  بأي  يئالعالم املر ا معظواهرها، وذلك بأن يتفاعل سببي  
 االفرتاض اذلي يذهب هل الربوبيون حت   - حبسب نظر ابلاحث املذكور أخي ا -الرصد العليم، ويكيف 

دخال مثل هذه الفكر حتت منه إل لر انعزل وتركه يقوم بعمله دون تدخ   اهلل خلق العالم ثم   القائلون بأن  
باجلواب ىلع السؤال عن املوجب حلصول العالم ضمن هذه  اذللك ربط   ن  إإذ  ؛ابلحث العليم رادار

  ]املصدر السابق[. الصوصيات دون غيها
 -ة عن القانون الطبييع وكنتيجة طبيعية دلخاتله املستقل   -ثاني ا: أن تكون لفرضية وجود اهلل 

ه ا ما يتوج  ق اتلجرييب، واغبل  د قابل للتحق  بنحو حمد  تفرتض حصول ظواهر أو انتفائها وؤات تستبعها تنب  
ؤات املبتنية ىلع هذه الفرضية إىل موارد اخنرام القواني الطبيعية كوجود نظر هؤالء كمثال هلذه اتلنب  
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ىلع حصول اللق ولو يف بعض  يدل   دفيع   شواهد ىلع تكو ن جمموعة من أنواع الاكئنات احلية بشلكر 
ر، أو كجريان املعجزات املشهودة اليت يعجز خالف ا ملا تقتيض نظرية النشوء واتلطو   ،ةاملراحل اتلأرخيي

  العلم عن تفسيها.
ؤاتها، ق من تنب  ا من خالل اتلحق  ثاثل ا: القيام بالطوات العلمية الالزمة، واختبار الفرضية تريبي  

ها لم ك الشواهد املعتربة اليت تنهض بها أو أن  ها ال تمتلا أن  مثل هذه الفرضية إم   وأخي ا االنتهاء إىل أن  
  الالزم منها. حترز احلد  

 ىلع العلمويي من أن يثبتوا جمموعة من املباين املسبقة، من قبيل أن   وقبل القيام بكل ذلك ال بد  
فادة الربات واتلخمينات العملية املفيدة كما يذهب هل إوليس  ،ثبات احلقيقةإدور العلم 

نتائج ابلحث العميل حقائق ثابتة، ومن قبيل أن ال يكون للنماذج  ون وغيهم، وأن  الرباغماتي
 امنطقي   اة تالزم  ثم   وأن   وساط العلمية دخل يف ترجيح الفرضية املقابلة،رشادية احلاكمة ىلع األاإل

وبي عدم  ،هلادات الاكفية ا تلعقيدها أو لعدم وجود الشواهد واملؤي  بي سقوط الفرضية علمي   ارضوري  
ا، أو بتعبير  آخر اتلالزم بي عدم الوجدان العليم وعدم الوجود الواقيع، أو بتعبي ثالث  ثبوتها واقع 

سئلة الفلسفية ، وغي ذلك من األاووهم   ا وبي كونها خرافة  علمي   اتلالزم بي كون الفرضية مرجوحة  
  السابقة والالحقة.

 .John F) تا، ينافح جون ه(Hypothesis) إىل فرضية علمية وعود ا ىلع حماولة حتويل فكرة اهلل

Haught)   نون من انلصارى وايلهود اه املتدي  جراء خُيرج هذه الفكرة عن ما يتبن  مثل هذا اإل عن أن
من ضحالة ثقافتهم  وقوع امللحدين اجلدد يف هذا املحذور ناشئ   واملسلمي يف هذا السياق، وأن  

عهم ىلع ما يكتبه علماء الالهوت من ادليانات املختلفة مثل الالهويت الالالهوتية وعدم اط  
اذلي اكن يرفض حتجيم الوجود اإلليه يف فرضية  (Karl Barth)  الكبي اكرل بارثيتناالربوتست
وأوضح من ذلك يف تقديري  -ادلفاع عنها  مثل هذه الفكرة عن اهلل ال تستحق   وجيادل يف أن   ،علمية

حقيقة الوجود  ي الشيازي من أن  ما يذهب إيله بعض العرفاء والفالسفة املسلمي مثل صدر املتأهل  
الوجود  هذه الفرضية حتد   وذلك أن   - [24 ص ،6 ج ،سفاري، األ]صدر املتأهل   البسيطة يه عي الواجب

دة وضمن مقاسات طرق ابلحث العليم، لم أو تصميمه بطريقة حمد  اإلليه بما يرتبط بمسألة خلق العا
ألن هؤالء ال يتعاطون مع  ؛باعتقاد املؤمني وعلماء الالهوت ا يرض  بطال مثل هذه الفرضية ليس مم  إو
وال يتعاملون مع اهلل باعتبار كونه رصف مهندس العالم  ،يمان باهلل بقرصه ىلع هذه احلدوداإل

الال حمدود، واليت ال  اذلات اإلهلية يه اجلمال الالمتنايه واحلب   ما  باعتبار أن  مه وحسب، وإن  ومصم  
ا كما ال يمكن تفنيد حقيقة أن   يمكن تفنيدها عرب حمك   ين أو ما حُيب   اة شخص  ثم   الطرق العلمية، تمام 
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 .عرب مثل هذا الطريق مجايلة   ية املاثلة أمايم قيمة  وحة الفن  لل   أن  
[John f Haught , God and the new atheism , pp 41-46] 

 لو لم نقبل وجهة انلظر اليت يطرحها جون هوت هذه، يبىق أمام حتويل فكرة اهلل إىل فرضية وحت  
ه ها تتعاىط مع ما يفرتض أن  ما عداها بأن    عن لك  صعوبات أخرى، ناتة عن كون هذه الفكرة تتمي  

ا أن يرت   ه هل اتلايل فإن  مبدع العالم وخالقه من العدم، وب ب العالم وأحداثه من جهة كونه خالق 
رها ا اكن حنو نشأتها وتطو  ها خملوقات هل، وأي  ا اكنت أحداث العالم وظواهره فإن  بانلحو اذلي يشاء، وأي  

أعلم باملصلحة من غيه ال جيوز أن يضع أحد من  ها من فعله واختياره، ومن جهة كونه فإن  
اذلي  فإن   ؛سه يف موضع الالق ويقول: ملاذا حصل هذا األمر يف الطبيعة بطريقة خاطئةالعلماء نف
يمان املباين الفلسفية لإل ن  إهذه الطريقة مناسبة أم ال هو املحيط جبميع اجلوانب وحده، بل  يعلم بأن  
تقتيض أن يكون ما يصدر عنه هو  وجهة فاعلر  ثها جبهة ذاتر بساطة وجود اهلل وعدم حتي   تثبت أن  

وال يستطيع أحد أن يربهن للمؤمن  [106 ص ،7 ج ،سفاري، األ]صدر املتأهل  . ما يمكن أن يكون أفضل وأتم  
وباتلايل فمهما اكنت نظرية العلماء يف تفسي نشوء  ا يه عليه.للوجود أفضل مم   ممكنة   هناك نسخة   بأن  

ف عن القانون أحداث العالم لم تتخل    ولو افرتض فيها أن  وحت   ر احلياة واملخلوقات،العالم وتطو  
ا، وال يمكن أن تكون هناك تنب   ة واحدة، فإن  الطبييع وال ملر   ؤات ذلك ينسجم مع فكرة وجود اهلل تمام 

ا رضوري   ؤات من شأنها نكار وجود تنب  إا، وال نعين بذلك ترتهن بها هذه انلظرية وترتبط بها ارتباط 
ب ىلع عدم صمودها أمام دة يرتت  ؤات حمد  ه ال يوجد حبال من األحوال تنب  ما نعين أن  وجود اهلل، وإن  ثبات إ

يع حصوهل ىلع شواهد ه سيكون مقبوال  من العلم أن يد  االختبار العليم نيف فرضية وجود اهلل. بمعن أن  
فكرة وجود اهلل فرضية علمية  ثبات أن  إدة لفكرة وجود اهلل، لكن قدرته تضيق ىلع ة علمية مؤي  وأدل  

  مردودة.
ينشتاين حياته واعمله، أيزاكسون، إ] ينشتاينأهناك وجهة نظر تُنسب أحيان ا إىل  ومن جهة أخرى فإن  

 اوشعور   اة علم  ثم   نا عندما نفرتض أن  املؤمني، ويه أن  من حيملها كثي و ،ينشتاين[أهلإ  :الفصل السابع عرش
تصميم هذا العالم بنحو يكون  احلكمة اإلهلية تقتيض أن يتم   تقف وراء تصميم العالم، فإن   ة  إهلي   وقدرة  

االستغناء عن احلاجة  هم يرون أن  قابال  للفهم يف مجيع أبعاده ضمن القواني العاملة فيه، وباتلايل فإن  
  هل. ااءه وليس ناقض  د لوجود العلم اإلليه ورلغي القواني الطبيعية يف فهم العالم وتكوينه مؤي  

من العلماء وبعضهم من الُمرب زين ومحلة جائزة نوبل  هناك مجهرة   ذلك فال خيىف أن   وباالضافة للك  
ا إىل اتلعقيد إم   ىلع مستوى ادلراسات الكوسمولوجية وابليولوجية وغيها ناظرة   عديدة   أقاموا حماوالتر 

قواني الطبيعة أو حدوث ظواهر يف  إكون واحلياة أو منشال إابلالغ يف العالم أو بعض جهاته أو إىل منش
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 متعالر  إر أومبد واعر  أو خالقر  ذك   مر ر ابليلويج أو غي ذلك تنتيه إىل رضورة افرتاض مصم  تاريخ اتلطو  
ا يف الوسط العليم ضمن انلموذج هلذه املحاوالت أن تلىق صد   لنشوء العالم. وإذا لم يتسن   ى واسع 

هذه الفرضية  ذلك ال يكيف لعد   فإن   ،يف هذا الصدد راجحة   بعد نظرية   د  ولم تُع ،املعارصرشادي اإل
ا كما أن  اووهم   خرافة   د األكوان ذات يصال فرضية تعد  إ اآلن ىلع عدم قدرة الوسط العليم حت   ، تمام 

ا، بالرغم من با ق العليم الالزم ال جيعل منها خرافة  الطبيعة امليتافييقية إىل نصاب اتلحق   لرضورة أيض 
ة اليت ثباتها نظي بعض جهات القو  امليل املتصاعد للقبول بهذه انلظرية واملحاوالت املتظافرة إل

 تمتلكها.
ىلع االرتهان ملناهج  ة  بي  أانلصوص الوحيانية اليت ينقلها األنبياء يه األخرى  وىلع صعيد آخر فإن  

أو  ،بات أو األحداث الغابرةخبار ببعض املغي  ن قبيل اإلها قد تكون موذلك أن   ؛العلوم اتلجريبية
 ريخ من هذه اجلهة.العلم اتل نباء عن قول اهلل وأمره، فيه أقرب يشءر اإل

 

 د خارج احلدود اتلقليدية للعلممرتكزات العلموية يف تسويغ اتلمدّ  
املنطقية للمناهج املعتمدة ىلع ب ىلع املشالكت ماكنية اتلغل  إالفالسفة والعلماء يتجادلون يف  إلم يفت

وانلتائج اليت  األسلوب االستقرايئ وردم ثغراتها االستداليلة يف تقرير لزوم منطيق يُكسب مثبتاتها
ع أن تكون دعوى قدرة وذللك فمن غي املتوق   ؛ىلع ثمراتها العمالنية عالوة   معرفية   تنتيه إيلها قيمة  

ىلع مقاربة منطقية  ت كذب األفاكر وانلظريات املختلفة معتمدة  ثباإمثل هذه املناهج االستقرائية ىلع 
املحاوالت اليت  عرث يف حدود مطالعيت هلذا املوضوع ىلع وجود مثل هذه املقاربة، فإن  أحمكمة، ولم 
ا تلأييد قدرة االستقراء ىلع  بُذلت حلل   ثبات وجود األشياء ال ىلع إمشلكة االستقراء اكنت تهدف دائم 
  ا. نيف وجوده

ر يف كتبهم تشيع يف أذهان هؤالء وتتكر   أساسية   ة مرتكزاتر ثم   ع أن  يمكن أن نالحظ باتلتب   ،نعم
رات اليت تستند إيلها العلموية يف تسويغ  بمجموعها املرب  دة، يمكن أن تشلك  بأسايلب وصيااغت متعد  

ا، وحماولة  البرشية حلكومتها الفكرية، وفيما خضاع مجيع املعارف إاقتحامها مليادين لم تعهدها سابق 
نلا أن نناقشها بموضوعية بعد  أ يتهي  هذه املرتكزات حت   ييل سأحاول أن أرسد ما يمكن أن يكون أهم  

 .ذلك

صدر من ي أن يتعي    ُمسبقر من مبن   - ما يف دورها اإللغايئال سي   -للعلموية بالرضورة  ال بد  ـ 1
نطولوجية اليت طوار خمتلفة، أوضحها القول بالعلموية األأيره بيمان به، وهو ما يمكن تصوموقع اإل
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ة هذه ما يمكن ختفيف حد   ما يمكن للعلم كشفه، ورب  ه ال يعيش يف اعلم الواقع إال  ر بوضوح أن  تقر  
 صات. الفكرة بما يفيض إيله املفهوم الطبييع للعالم من تشابك العلم بغيه من املعارف واتلخص  

هل  ،مه العلم القديم والفلسفة القائمة عليهسقط انلموذج اذلي قد  أالعلم احلديث ـ 2 واذلي حو 
إذ عمل العلم ؛ فاق العلماء عليها إىل ما يشبه العقيدة يف املرحلة اتلأرخيية السابقةتقادم الزمان وات  

رض وتقسيم املوجودات إىل مثل مركزية األ ،يف هذا السياق أساسية   احلديث ىلع تفنيد نظرياتر 
ربعة، ة حتته، ومثل نظرية العنارص البسيطة األموجودات ثابتة فوق فلك القمر وموجودات متغي  

ن لأل باألوالعنرص الامس البسيط املسم   فالك، ومثل القول بقدم الكواكب وبعض تفاصيل ثي املكو 
 ا يطول ذكره.نظرية امزتاج العنارص وغي ذلك مم  

زة للميل للعلموية اتلطو   من أهم  ـ 3 تاح هل أواذلي  ،ر اهلائل اذلي وصل إيله العلماللفيات املحف 
ات الضخمة وابلعيدة نات ادلقيقة متناهية الصغر لألجسام ورصد الكواكب واملجر  انلفاذ يف املكو  
ر اكن أسباب هذا اتلطو   من ذلك هو الكشف عن القواني العاملة فيها، وأحد أهم   للغاية، واألهم  

ىلع الفلسفة وادلين، وحتقيق جناحات  عليه ومقصورة   اقتحام العلم للمجاالت اليت اكنت حمظورة  
ر، ومن هنا صار مبهرة فيها نظي ما حصل فيما يرتبط بنشأة الكون واالنفجار الكبي ونظرية اتلطو  

ن وهذا بعينه اكن باعث ا أل عن الرجوع للفلسفة وادلين، هم صاروا يف غن  العلماء جيدون يف أنفسهم أن  
عطاء أجوبة شافية للمسائل اليت ال إيعقد هؤالء آماال  كربى ىلع العلم بأن يكون قادر ا يف املستقبل ىلع 

امنا هذه ىلع تفسي ظواهر اكنت يف يوم من بعد، كما عمل يف أي   واملشالك اليت لم حُتل   تزال اغمضة  
 ها.ىلع بال أحد أن يستطيع االنسان أن حيل  من األلغاز اليت لم خيطر  د  ام تعاألي  

حرازه للنجاحات املتتايلة، وقد بي نت إر العلم نفسه وعن تطو   ية  ر املنهج العليم أهم  تطو   ال يقل  ـ 4
انلظرية فيها  ن ا أن  صار بي   إذيف بداية هذا املقال شيئ ا عن الطريقة العلمية احلديثة وخصوصياتها، 

املشالكت  ر للخربة واليال العليم ادلور األكرب يف ختمي طرق حل  صارت تسبق اتلجربة، وصا
ا حت  الكربى يلتم اتلحق   شبه أ صار ق منها يف مرحلة الحقة، ويف بعض املجاالت ذهب اتلخمي بعيد 

د منها يف هذا بعض هذه الفرضيات لن يمكن اتلأك    صار العلماء خيشون من أن  حت   ،ايتافيقيبامل
كما  -باملعن الفلسيف  - ميتافييقية   انلظريات العلمية صارت تأخذ سمة   احلقيقة فإن  القرن، ويف 

، وهذا ما [12 ة العلم، ص]ريتشارد موريس، حاف  " ة العلمحاف  "يف كتابه  (Richard Morris)يقول موريس 
 ثرائه.إيؤدي بطبيعة احلال إىل توسعة إماكنيات ابلحث العليم و

يعيش هذا العرص ويهضم ما جاء يف هذه  نسانر ه ال يمكن إلذاعن بأن  ن اإلم ويف احلقيقة ال بد  
السؤال هو  انلقاط وغيها أن ال يساوره شعور بالوثوق الكبي بالعلم واالعتداد به واتلعويل عليه، لكن  
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 طالقإوثائق وشواهد توجب ىلع املستوى العليم واملنطيق تلكون رات وأمثاهلا هل تكيف هذه املرب   أن  
وأن يفرض سيادته ىلع مجيع حقول  ر فيها حكمه،أرض يريد ويقر   العنان للعلم يف أن يهبط ىلع أي  
منافس حياول منازعته أو مشاطرته يف  حاكم فيها ويطرد أي  صدار األإاملعرفة البرشية ويستأثر بموقعية 

ل ىلع اتلربير املنطيق ى دور خلق اآلمال انلفسانية إىل العمهل يمكن هلذه املرتكزات أن تتخط   ؟ذلك
 ة  أن نعيد انلظر مر   عن ذلك وحناول   نلتحر   ؟ثبات العلمويةوفق ضوابط ابلحث العليم الرصينة إل

 :بما ييل أخرى للك واحدة من هذه انلقاط وننقاشها برويةر 

ا رصحي ا للعالم وال تقترص ىلع وىل فيه كما ال خيىف تتضم  ا بالنسبة للنقطة األأم  أ ـ  د جمر  ن وصف 
ة اتلحليل املنطيق واللغوي ملعرفتنا به، وقد عرفنا أن رشط العلمويي يف القضايا املثبتة للعالم واملفرس  

مة يف أحسن أحواهلا لو صدقت فيه ميتافييقية هذه املقد   بطريق عليم، يف حي أن   هل أن تكون ثابتة  
ا حياول عضاال  مم  إقع يف دور رصيح أكرث ه سيا لو حاول أحدهم أن يثبتها بطريق عليم فإن  فلسفية، أم  
 اهلروب منه.

ا علمي  أم  ب ـ  ا ا بالنسبة للنقطة اثلانية، فعدا عن كونها ال تصلح يف نفسها ألن تكون سند  ا معترب 
ا بي انلموذج العليم للتفسي القديم  تقوم عليها العلموية، فإن   وقاعدة  فكرية  صلبة   فيها خلط 
س الفلسفية اليت لُبست عليه وتمظهرت من خالهل، وال يلزم من احلكم ىلع ذلك للطبيعة، وبي األس

انلموذج بابلطالن أن يُسحب هذا احلكم ىلع األفاكر الفلسفية األساسية والعميقة الاكمنة وراءه، مثل 
حق هلا للحركة ولوا إر ة ولزوم وجود مبد بالطبيعة والقو  أصل الفرق بي اثلابت واملتغي وارتباط اتلغي  

يف  ولزوم اتلضاد   سطقسات  أودخوهلا ىلع مقوليت الكم والكيف ورجوع األجسام إىل مبادئ يه 
صياغتها يف  إذ يمكن أن تؤخذ نفس هذه األصول ويتم   ؛الطبيعة حلصول الكون والفساد إىل غي ذلك

 نموذج خمتلف.

ب ن نرتق  أمت جيوز  :اذلي يطرح نفسه هنا هو السؤال امللح   ا بالنسبة للنقطة اثلاثلة، فإن  أم   ـجـ 
ع ، حبيث ال يكون هذا اتلوق  ىلع احلل   ة  ع من العلم أن جييب ىلع األسئلة اليت ال تزال عصي  ونتوق  

حة وال ثابتة مات فلسفية غي منق  ا ىلع مقد  واجلواب ىلع ذلك إن اكن معتمد   ؟لرصف الوثوق انلفس
ا لو أخرى، أم   ة  شاكل ادلور مر  إثباته بالعلم نفسه فسيعود إحماولة  لو تم   ا، أم  رصحية   فيه مصادرة   فإن  

ا ىلع رصف االحتمال العقيل، فإن  اكن هذا الرتق   ذلك سيضع العلموية يف مواجهة مع خيارات  ب قائم 
خطية هادمة ألسسها، مثل إقامة منهجهم الفكري ىلع أساس غييب، فيكون أشبه بادليانات اليت ال 

إذ ال  ؛دةر ىلع املستندات العقالنية الاكفية، ومثل هذا املبن غي خاضع لضابطة واضحة وحمد  تتوف  
 نزال ننتظر جواب العلم عن بعض املشالكت. ماوحنن  يآالف السن ه قد تمر  يوجد مانع عقيل من أن  
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انلقاط وأجدرها بابلحث، وقد أسلفت احلديث عنها يف الصفحات  وانلقطة األخية يه أهم  د ـ 
 :أخرى بصياغة أخرى هنا بابليان اتلايل ضمن نقطتي ة  السابقة، وأعيد جانب ا منه مر  

:أو    اتعطاها قابلية انلفاذ ملا وراء اذلر  أمركز اثلقل يف انلظريات العلمية اذلي  الحظنا أن   ال 
هذه الفرضيات  م أن  ظريات بالفرضيات ذات الطابع الفلسيف، وتقد  هذه انل اصطباغات هو واملجر  
ا ال د  اتلحقق اتلجرييب اذلي يع ق اتلجرييب، والسؤال هنا هو أن  مة ىلع اتلحق  متقد   ه العلماء رشط 

ه أم أن   ،يعطي تلك الفرضيات صدقها ومطابقتها للواقعأيُتنازل عنه يف قبول الفرضية العلمية، 
ما  ق اتلجرييب ليشءر وهو أن تعطي آيلة منطقية اكتلحق   -ل ا االحتمال األو  أم   ؟طيكشف عن ذلك فق

اآليلات املنطقية يه أسايلب  نكاره، فإن  إه ووذلك يكيف يف رد   ،فهو أمر ال معن هل أصال   -صدقها 
ا تلحق  للتحق    بوضوح أن  ه يفيد ا االحتمال اثلاين فإن  قه. وأم  ق من الصدق والكشف عنه، وليست رشط 

 ق اتلجرييب، ولكن يبىق بعد ذلك اتلأكيد ىلع أن  ف ىلع موافقة اتلحق  صدق الفرضية يف نفسها ال يتوق  
املنهج الوحيد الصالح للكشف عن مطابقة الفرضيات للواقع هو اتلجربة هو قول فلسيف  القول بأن  

تها جيب أن هذه املسألة برم   ن  ثباته باتلجربة نفسها دور رصيح، وهذا يعين أإحماولة  بامتياز، وأن  
  ا وبأدوات فلسفية.صون يف الفلسفة فلسفي  يعاجلها املتخص  
ما يقيض بأن  ،اآليلة الوحيدة اليت تستطيع أن تكشف الواقع يه اتلجربة أن  بمنا  لو سل  ثاني ا: حت  

ىلع اتلحليل العقيل  هذا ال يعين أن يكون من املمتنع ينحرس دور العقل يف حتليل املعرفة واللغة، لكن  
ا تنضم   فينجم عن ذلك معرفة موثوقة. وما ينبيغ  ،هل تربة بسيطة بدهية أن يمارس دور ا مساعد 

ا القائلي بأصالة  ،ميي املتقد  يمن الفالسفة اتلحليل اواسع   اهناك طيف   اتلأكيد عليه هنا أن   وخصوص 
ية هذا املنهج، إذ يُعمد فيها يف املرحلة األوىل إىل املاهية منهم يعملون بطريقة تعتمد يف بنيتها األسلوب

يف اعلم  ويف ظرف نفس األمر دون أن يُشرتط فيها أن تكون ثابتة   رة  ة تؤخذ ُمقد  حتليل مفاهيم اعم  
ضوء هذه ادلراسة اتلحليلية أحاكم رضورية ثابتة هلذه املفاهيم  يف األعيان الاريج بالرضورة، وتُعي  

 للتحليل الرصف ملوجودات اذلهن وعندياته، وهو يف هذه املرحلة كما الحظنا إال   أيُلج وال اتها،ومشتق  
ثبات صدق هذه األحاكم اليت وصلنا هلا من إيُكتىف يف  من هذه اجلهة أشبه باملحاسبة الرياضية، ثم  

ذلك ابلناء مة تريبية بسيطة متوافق عليها بي مجيع العقالء وبدهية تربط مقد   خالل اتلحليل بضم  
ثبات وجود مثل تلك املفاهيم بالفعل يف ابلاطين أو الظاهري إل اتلحلييل بالوجود مثل الرجوع إىل احلس  

كتيف هنا ببيان مثال يرجع إىل أ أوسع من هذه لكين   الارج. وبيان تفصيل هذه الفكرة حيتاج فرصة  
موضوع الفلسفة هو املوجود  ن  إفيه  ثبات وجود اهلل، حيث يُقالإماكن املعروف يف ديلل الوجوب واإل

بما هو موجود يف نفس األمر ال برشط الوجود الاريج بالرضورة، بل صيورة املاهية يف ظرف ما كما 
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 [5 ، ص2 ج فق املبي،فات، األ]امليداماد، جمموعة املصن  . د ادلاماديقول السي  

ره يف أحد العوالم املمكنة يه تقر  موضوعه هو الوجود يف نفسه دون أن يؤخذ ف وبتعبي آخر فإن  
شاكالت من اإل فال تأيت عليه أي   ،اذلهنية والارجية باتلحديد، وهذا املوضوع من عنديات اذلهن

بل هو أشبه يشء بموضواعت الرياضيات، فيأيت العقل بعد  ،املرتبطة باملفاهيم املنزتعة من الارج
ا واجب ظرفر اكن إم   ا اكن ويف أي  املوجود أي   بت أن  ذلك يلجري حتليله اذلهين ىلع هذا املفهوم، فيث

ا من حمذور ادلور أو التسلسل، وبعد إقامة هذا الرصح ختل   ؛الوجود أو ينتيه إىل واجب الوجود ص 
ثبات وجود واجب الوجود الرجوع إىل الفكري ىلع أساس حتلييل حمض، يكيف يف املرحلة اثلانية إل

بالوجدان. والرباهي يف هذا النسق الفلسيف يف مجلتها تعتمد هذا  اما بي ن   اهناك وجود   الواقع وإثبات أن  
 األسلوب.
مي يف الطبيعيات، مثل ما جنده يف كتاب السماع ابلحث الفلسيف للفالسفة املتقد   ن  أثاثل ا: 

نفس ثباتها وتاوزها يف إن دعوى يصعب ىلع طريقة ابلحث العليم املعارصة الطبييع ألرسطو، يتضم  
 اوأطوار   اة شؤون  ثم   نا إذا نظرنا إىل الطبيعة بمنظار وجودي سنالحظ أن  الوقت، حاصل هذه ادلعوى أن  

وذلك مثل  ،ق اتلجرييب تساهم يف تأيلف بنية الطبيعة ذاتهاغي خاضعة للتحق   اكمنة   وخصوصياتر 
ث للعلم قارص عن الوصول األسلوب احلدي العالقات الوجودية الرابطة بي املوجودات الطبيعية، فإن  

ها  عنه ايلوم، ولكن  " كما يُعرب  ة   "أشياء مستقل  ف من ذوات وأوصاف تُشلك  الطبيعة تتأل   إيلها، بمعن أن  
ة تعمل ىلع الربط بينها يف هذه األطراف املستقل   ة  وروابط مندك   ن عالقاتر ضافة إىل ذلك تتضم  باإل

إىل  كما نلحظه يف استحالة بعض العنارص واملواد   ،املتبادل بينها ر واتلأثيواجياد األرضية الالزمة للتأث  
بات عنها، إذ لوال ثبوت هذه العالقات والروابط يف الواقع الستحال  املرك  غيها أو امزتاجها بها وتودل  

ر واتلأثي. أستطيع أن أعطي مثاال  ىلع هذه الفكرة بموقف شلك من أشاكل اتلأث   بنظر العقل حصول أي  
 ، عمليات االستحالة وتويلد املركبات يف الطبيعةرسطو من مثل نظرية انلفوذ اليت حاولت أن تفرس  أ

 افيها مسام   ت انفعال األجسام بأن  مي إىل انلظرية املعارصة، حيث فرس  ويه أقرب نظريات املتقد  
ة غرها ويه مرتاص  خرى، وهذه اثلقوب غي قابلة للرؤية لفرط صتنفذ فيها أجزاء العنارص األ اوثقوب  

ومنظومة ومعتدلة، وبهذه الطريقة حيصل االختالط يف األجسام وتنفعل عن بعضها، فإذا اجتمعت 
ل ترتيبها ووضعها فعلت وإذا تبد   ،فعلت الفساد تتوإذا تشت   ،هذه األجزاء وتشابكت فعلت اتلكو ن

ها ال يُعطي املوجب احلقييق حلصول االستحالة، واملؤاخذة اليت يوردها أرسطو ىلع هذه انلظرية يه أن  
بالاكمل ال يفيد يف نفسه شيئ ا وال حُيقق  صاهلا ببعضر د تقارب اجلزئيات وات  جمر   ألن   ؛هذه اتلغيات

ا وتفاعال  إال   أرسطو، الكون ] حيث ختىف عليه احلدود تلنايه صغر هذه اجلزئيات ، عند احلس  اختالط 
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ا هو أن  [104 ن والفساد، ص؛ ابن رشد، تلخيص الكو163 والفساد ص تغيي  ، ما يريد أرسطو أن يبي نه هنا حتديد 
أن  ما ال بد  ، وإن  اته وآثاره ال يمكن أن يكون حلصول االختالط فيه عند احلس  اجلسم يف خصوصي  
يف نفس تكوين اجلسم، وهو ما ال يمكن كشفه عرب قواني الفيياء والكيمياء اليت  يرجع ذلك إىل يشءر 

عمال نظر العقل اذلي ينفذ إىل ابلُعد إما حيتاج إىل ىلع ابلُعد املحسوس من العملية، وإن  تقترص 
ابلحث اتلجرييب يف الطبيعة حيتاج وفق هذه الرؤية إىل مدد  امليتافيييق يف هذه العملية. وباتلايل فإن  

ثباتها يف بناء إيلزم  واليت ،من العقل الربهاين تلثبت هذه ادلاعئم ادلخيلة يف تكوين الطبيعة نفسها
 كثي من انلظريات الطبيعية الالحقة.

 

 االعرتاضات املنهجية ىلع أسس العلموية

من االعرتاضات األساسية اليت يراد من خالهلا الكشف عن أن  ل الفالسفة وابلاحثون جمموعة  سج  
داخلها ونقص يف  ها تعاين من تناقض يفة ال يمكن ادلفاع عنها، وأن  العلموية تقوم ىلع قاعدة هش  

ذللك سأقترص فيه  ؛ر وواسع اتلداولبنيتها املنطقية حبيث يمكن انلقض عليها. وهذا املبحث متكر  
  :يىلع إاعدة لفت انلظر إىل نقطتي أساسيت

: يبدو يل أن  أو   ا العلماء اتلجريبي -ي يمن العلمو اكثي   ال  لم يدركوا بعد عمق  - منهم يخصوص 
 مة رتبة  الفلسفة متقد   من أن   ،سالفهم من الفالسفةأينادي بها هورسل وهايدغر والفكرة اليت اكن 

ص من هذا ولم يلتفتوا إىل ما فيها من االستحاكم، وهذا يظهر من حماوالتهم يف اتلخل   ،ىلع العلم
ما موضوع الفلسفة هو ابلحث يف املوجود ب ن فيه نفسه، وذلك أن  شاكل بالعودة إىل املحذور املتضم  اإل

ا عن السي   هو موجود كما مر    السؤال الرئيس اذلي يطرح يف الفلسفة اذلي يرص   د ادلاماد، وأن  آنف 
" واذلي موضوعه ؟هايدغر وبإحلاح أن يُلفت انلظر إيله هو "ملاذا اكن وجود املوجودات بدال  من العدم

ى جمال أن يتخط   وال يستطيع أي اعلم يف أي   ،[202 ]هايدغر، مدخل إىل امليتافييقيا، ص هو املوجود بذاته
 ىلع أساس فلسيف، فال يستطيع سئلة ال يمكن اجلواب عليها إال  أسئلة دون جواب، ويه هذه األ

العالم اتلجرييب أن يبدأ عمله قبل أن جييب ىلع سؤال السفسطايئ املنكر ألصل الواقعية، وىلع سؤال 
ا يعوزه مم   وىلع سؤال الربغمايت وغيه، وأكرث من ذلك فإن   ة،اهاته املختلفاملثايل ضمن مدارسه وات  

حبقله  سئلة الفلسفية املرتبطة مبارشة  قبل ابلدء بدراسته اتلجريبية أن جييب ىلع جمموعة من األ
السببية وعن رضورة وحدة الوتية يف نظام الطبيعة وغي ذلك، وال  إمثل السؤال عن مبد ،املعريف

 هذا حبد   العال م يصدر يف عمله من موقع افرتاض الواقعية، فإن   ذلك بدعوى أن   ص من لك  يمكن اتلخل  
ا يف يالعلموية ال تستغين عن امليتافييق ذاته موقف ميتافيييق يعتمد ىلع رؤية فلسفية. وبانلتيجة فإن  
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ووجود  عة،ثباتها ذلاتها، ووجود الطبيإا نفسها ويسقاطها للميتافييقإبما فيها  ،مجلة من املبادئ
  ساسية، وغي ذلك.يلة واألومعيار الصدق، واملفاهيم األو   القواني،

ها ألن   ؛ها تنطوي ىلع دعوى ذاتية ادلحضة ىلع العلموية أن  رة واملهم  شاكالت املتكر  ثاني ا: من اإل
السؤال  لكن   ثباته من خالل العلم فال يمكن اتلصديق به،إ ما لم يتم   لك   مفادها أن   ية  لك   ر قاعدة  تقر  

 ؟ثباتها بالطريقة العلمية اتلجريبيةإ تم  أية نفسها هذه القاعدة اللك   اذلي ينقلب ىلع العلموية هو أن  
 
 
فإذا اكن اجلواب  ؟ق من هذه اتلنبؤات بالفعلاتلحق   وتم  أ ؟ق منهايمكن اتلحق   ؤاتر هلا أن تعطي تنب  و  أ

غي العلم نفسه،  أخرى معتربة   اة طرق  ثم    أن  قد تبي  باالجياب فقد لزم حمذور ادلور، وإذا اكن بانليف ف
ع هنا أن   ا ىلع حتليل اآليلات املعرفية حت  ولن يكون اتلحليل العقيل اذلي يُد   ه يثبت العلموية مقترص 

 ؛الُمعترب من اتلحليل العقيل هو ما يكون موضوعه املعرفة نفسها أو بنيتها اللغوية يمكن أن يُقال أن  
مصدر معريف ىلع اآليلات املوصلة للموجودات  حوال أن حيكم أي  حال من األ يمكن بأي   ه لنن  أل

ال  وحلاظ طبيعتها الارجية والاكشفة عنها ما لم يكن هل نظر إىل تلك املوجودات الارجية أو  
 وخصوصياتها.

 

 اتمةاخل

جمرد الوثوق انلفس بالعلم أو ارتفاع  أرجو أن يكون قد تبي  من خالل العرض السابق أن  
املوقف انلاقد  ثبات العلموية. وأن  ر منطيق متماسك إلعات والرهانات عليه ال يكيف بلناء مرب  اتلوق  

  م.حال اتلقليل من شأن العلم أو تقيده عن حماولة اتلقد   للعلموية ال يعين بأي  
اه ودراسة املرتكزات اليت يقوم عليها، وبعد املراجعة الفاحصة للخلفيات الفكرية هلذا االت  

 ل العلم أن يقوم بدور تفنيدي إلغايئ شامل.الحظنا افتقاره للمستند املعقول واملقنع اذلي خيو  
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Abstract 

The issue of mind and mental states and the relation between them is one 
of the most important and complicated issues that have occupied 
contemporary philosophers of mind. Many important questions have been 
raised in this concern, such as: Is mind or soul a material reality or it is 
beyond matter? Are mental states the same as brain states, or they are 
different and immaterial? Philosophers have so widely differed on 
answering these questions. In this study, we discuss the opinions of 
Islamic and Western philosophical schools on this subject in a comparative 
method. Muslim philosophers have agreed on the abstractness of the soul 
and the states of the soul, and that these states are symptoms of the 
existence of mental essence or its affairs. But as for Western philosophers, 
they emphasize man’s duality and the abstractness of mind. in contrast, 
there is a large number of Western philosophers who, despite their 
agreement in their physical and material view about mind, differ 
extensively in the details of that. It is worth mentioning that physicalism 
leads to consequences and effects on personal identity and the purpose of 
creation and life after death. 

Keywords: mind (reason), states of mind, Islamic philosophy, Western 
philosophy, the soul, philosophy of the mind. 
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 واإلسالم غربوحاالته.. دراسة مقارنة بني فالسفة الحقيقة اذلهن 

 

 صفدر اليه راد 

الربيد اإللكرتوين:  .إيران ،أستاذ مساعد يف قسم الالكم وفلسفة ادلين، مؤسسة اإلمام الميين للتعليم واألحباث
Elahi@iki.ac.ir 

 

 اخلالصة

املسائل اليت شغلت فالسفة اذلهن تعد  مسألة اذلهن واحلاالت اذلهنية والعالقة بينهما من أهم  
ة  ىلع غرار: هل اذلهن أو انلفس حقيقة  املعارصين وأعقدها، وقد طرحت يف هذا الصدد أسئلة  مهم 
ية؟  ة؟ هل احلاالت اذلهنية يه نفسها احلاالت ادلماغية أم أن ها خمتلفة وغي ماد  ية أو يه ما فوق املاد  ماد 

ا؛ وحبثنا يف هذا املقال آراء املذاهب وقد اختلف الفالسفة يف اإلجابة عن  هذه األسئلة اختالف ا شاسع 
الفلسفية اإلسالمية والغربية يف هذا املوضوع ىلع شلك مقارنة، فالفالسفة املسلمي ات فقوا ىلع تر د 
ا  انلفس واحلاالت انلفسية، وأن  هذه احلاالت يه من أعراض وجود اجلوهر العقيل أو شؤونه، أم 

دون ىلع مثنوية اإلنسان وتر د اذلهن، ويف مقابله هناك طائفة كبية الفالسفة ا لغربيون، فإن هم يؤك 
ية لذلهن إال  أن هم خيتلفون  من الفالسفة الغربيي اذلين وإن اكنوا يت فقون يف رؤيتهم الفييائية واملاد 

ة يف تفاصيل ذلك، وتدر اإلشارة إىل أن  الفييائية  تسفر عن نتائج و آثار حول اهلوية الشخصية، بشد 
 واهلدف من اللق واحلياة بعد املوت.

اذلهن )العقل(، احلاالت اذلهنية، الفلسفة اإلسالمية، الفلسفة الغربية، اللكمات املفتاحية: 
 انلفس، فلسفة اذلهن.
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 املقّدمة
اكنت وال تزال مسألة حقيقة اذلهن واحلاالت اذلهنية وعالقتها باألبعاد الوجودية لإلنسان من 

ة اليت شغلت فكر الفالسفة ىلع طول اتلاريخ، وقد برزت  اختالفات أساسية بي املسائل املهم 
ة  مع اتلطو ر الكبي واتلحو الت اليت شهدتها  الفالسفة املسلمي والغربيي يف هذا الصدد، وخاص 
العلوم املرتبطة بهذا املجال يف العرص احلايل، اكلفييزلوجيا وعلم األحياء والكيمياء وعلوم احلاسوب، 

 كمحور للبحوث الفلسفية والعلمية. وال يت أد ت إىل أن يشتد  الرتكي ىلع هذا املوضوع
وال خيىف ادلور املهم  حلاالت اكإلدراك واإلحساسات واإلرادة، وبقية احلاالت املرتبطة باإلنسان 
واألشياء األخرى يف العالم يف تكوين شخصية اإلنسان، وىلع هذا األساس اهتم  الفالسفة من خمتلف 

دراسة هذه األمور وعالقتها بالعالم، وقد بلغت صعوبات املذاهب واألديان ىلع مر د اتلاريخ البرشي ب
ا وصل فيه فالسفة اذلهن والعلماء إىل مرحلة يأسر  االشتغال حبقيقة هذه األمور يف فلسفة اذلهن حد 
يلك   يف احلصول ىلع حتليل صحيح لذلهن واحلاالت اذلهنية، ىلع سبيل املثال، يقول كولي ماكغي 

(Colin. McGinn) تلحليل الفييايئ لذلهنحول ا (Physicalism) منا بشلكر نواجه فيه : وكأن نا صم 
نا  : الويع باذلات، هو ذلك اليشء اذلي جيعلنا حميطي بمسألةر ما ويمد  مسألة  ال نستطيع حل ها أصال 

يع ماكغي أن  الويع فوق إدراك اإلنسباملفاهيم و ان؛ خيلق نلا املوانع يف طريق حل  هذه املسألة، ويد 
وهلذا ال يمكن تبيي آيلة تربة الويع أو معرفة عللها ال عن طريق ادلراسة املفهومية املبارشة )عن 
انية والعميقة للمفاهيم( وال عن طريق ادلراسة العلمية لدلماغ )بواسطة  طريق اتلحليالت اجلو 

ري هذا بـ واختبارات وادلماغ(، وبسبب نظرة ماكغي هذه، وصف بعضهم موقفه انلظ األحباث
 ,Eugenio Cavanna, Andrea, Andrea Nani]( New Mysterianism) "الغموضية اجلديدة"

Consciousness: Theories in Neuroscience and Philosophy of Mind, p 55]  كما أن  األحيايئ األملاين
كذلك يعرتيه هذا ايلأس نفسه، حيث يعتقد أن ه ال بد  لالكتشافات  (Günther Stent)اغنرت ستانت 

العلمية أن تتوق ف؛ ألن ها ستفشل يف األخي بسبب أن  حقيقة الويع تتجاوز حدود اإلدراك؛ وهلذا 
ح ستانت أن  حماولة تبيي الويع عن طريق اجلزيئات هو مضيعة للوقت.   [182]املصدر السابق، ص يرص 

ملذاهب اليت اهتم ت بهذه املسألة يمكن أن نذكر انلظرة ما وراء املاد ية للفالسفة ومن بي أهم  ا
املسلمي اكبن سينا، وشيخ االرشاق، وصدر ادلين الشيازي وأتباعهم يف العرص احلديث، وكذلك 

 (Substance Dualism)انلظرات املختلفة للمذاهب الفلسفية حول مسألة اذلهن اكملثنوية اجلوهرية 
( Property Dualismومثنوية الصائص ) (Eliminativism)(، واإلقصائية Behaviorismسلوكية )وال

( والوحدة Functionalism( والوظائفية )No-reductive Physicalismوالفييائية غي االخزتايلة )
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(identity.) 
ان وعالقة احلاالت وتستند لك  وجهة نظر سواء  للفالسفة املسلمي أو الغربيي حول حقيقة اإلنس

ة  املباين اإلبستمولوجية، واملنهجية واألنطولوجية، فنجد  ة بهم، وخاص  اذلهنية باذلهن إىل املباين الاص 
ىلع سبيل املثال فلسفة اذلهن الغربية قد تأث رت بالوضعية واملنهج اتلجريب املحض، ما أد ى إىل انعاكسه 

د ى االعتقاد بدور العقل يف كشف احلقائق ما وراء ىلع نظرتهم حول اإلنسان، ويف مقابل ذلك، أ
ية نتيجة للنظام الفكري اذلي أوجدته إبستمولوجيا الفالسفة املسلمي إىل اتلأثي بشلك كبي يف  املاد 

 ظهور انلظرية املثنوية.
ال  إىل عرض أهم  اآلراء الفلسفية لفالسفة اذلهن املسلمي والغربيي حو ل املقال احلارض يسىع أو 

حقيقة اذلهن واحلاالت اذلهنية، ثم  يقوم بعد ذلك بمقارنة هذا املوضوع وحتليله من وجهة نظر 
ا بعض  ق إىل نتائج لك  من اآلراء الفييائية واملثنوية، وهناك طبع  الفلسفة اإلسالمية والغربية، ثم  يتطر 

ء ىلع كيفية تأثي اذلهن ما انلقاط املرتبطة بهذا املوضوع، كبحث العل ية اذلهنية اذلي يسل ط الضو
، ويه خارجة  عن موضوع  وراء املاد ي ىلع ابلدن املاد ي، ويه نقاط يتطل ب انلظر فيها حبث ا مستقال 

 دراستنا.
ال بد  كذلك من اإلشارة إىل هذه انلقطة ويه أن  االهتمام األصيل للبحث احلايل هو حتليل حقيقة 

اكإلدراك، واإلحساسات واإلرادة. يف الفلسفة الغربية يستعمل اعدة  األنا واحلاالت ادلاخلية لألنا 
لإلشارة إىل احلاالت ادلاخلية، وال  (Mental Phenomenaلإلشارة إىل األنا ومصطلح ) (mindمصطلح )

ا الفالسفة املسلمون فهم يستخدمون  ية، أم  ية  أو غي ماد  فرق يف ذلك بي ما إذا اكنت هذه األمور ماد 
يح انلفس والروح لإلشارة إىل األنا واصطالح احلاالت ادلاخلية إىل األمور املرتبطة باألنا؛ اصطال

 وهلذا فإن نا لك ما استعملنا هذه االصطالحات يف مقاتلنا هذه فإن نا نعين بها األنا واحلاالت ادلاخلية.

 
 نيحقيقة اذلهن وعالقته باحلاالت اذلهنية عند الفالسفة املسلم

ن من نفس جمر دة باإلضافة إىل ابلدن املاد ي، وما يعتقد الفال سفة املسلمون أن  اإلنسان يتكو 
ع أدل ة  كثية ،  احلاالت ادلاخلية إال  أعراض ومراتب تللك احلقيقة املجر دة، وقد أقاموا ىلع هذا املد 

( يف اإلشارات ىلع ه 427- 370اذلي أورده ابن سينا ) -أو بتعبي أدق  اتلنبيه  -مثال ذلك االستدالل 
 292 ص ،2 شارات واتلنبيهات، جابن سينا، اإل]مغايرة انلفس للبدن، وهو تنبيه اإلنسان املعل ق يف الفضاء 

ة، بل يثبت [293و ، وتدر اإلشارة إىل أن  هذا االستدالل بمفرده ال يثبت أن  انلفس جمر دة  عن املاد 
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لسادس من قسم الطبيعيات يف كتاب الشفاء أن  نفس فقط مغايرتها للبدن، وكذلك اعترب يف الفن  ا
 [296و 288 ، صانلفس من كتاب الشفاءابن سينا، ]اإلنسان جوهر جمر د، وأقام كذلك براهي ىلع ذلك. 

أحد  أهم  أدلة الفالسفة املسلمي إلثبات تر د انلفس اكن عن طريق عالقة العلم وانلفس وتر د 
العلم، ويستند ابن سينا إىل تر د الصور املعقولة ليستدل  ىلع هذا األمر ويقول إن  هذه الصور بسبب 

ية يستحيل أن حتل  يف اجلسم؛ ألن ه يف حال ما حل   ت يف اجلسم ال بد  هلا يه تر دها عن الصاص املاد 
ا أن تت بع املحل  وتصبح قابلة  لالنقسام، وهذا تناقض؛ ألن  الفرض هو اتلجر د وعدم انقسام الصور  أيض 

؛ راجع: شيخ ارشاق، جمموعه مصنفات، 37 - 35ينا، رساهل نفس، ص ابن س؛ 100]ابن سينا، املبدأ و املعاد، ص املعقولة. 
 [126، ص 3ج 

تلحليل السابق، ستكون احلاالت اذلهنية جمر دة  اكلعلم، اإلحساسات و...؛ ألن  هذه وبانلظر إىل ا
، وسيكون حصول األمور املجر دة يف  ة من قابلية لالنقسام وقابلية للتغي  األمور ليس هلا خصائص املاد 

ق أمر يف املحل  املاد ي ال بد  أن تصبح هل ؛ ألن  يف حال ما حتق   نفس خصائص ذلك املحل  املاد ي حماال 
، ومنه نستنتج أن ه يستحيل حصول احلاالت اذلهنية اكلعلم وبقية احلاالت ادلاخلية يف األمور  املحل 

ية اكدلماغ.  ، ص 2، ج املنهج اجلديد يف تعل م الفلسفة ،يزديمصباح  ؛238و 237، ص ةاحلكم يةنها ،طباطبايئ]الاملاد 
 [50 - 47ص  ،شنایس راد، انسان الىه ؛217و 216

ي فهو يثبت تر د انلفس عن طريق حتليل حقيقة العلم وتر ده، وبهذا االستدالل  ا صدر املتأهل  أم 
ا حضور أو حصول أمر جمر د دلى أمر جمر د، يقول  ينيف إماكن وجود العلم يف املاد يات؛ ألن  العلم إم 

يح بل الفطرة السليمة شهادة الفحص ابلالغ واحلدس الصح»صدر ادلين الشيازي يف هذا الصدد: 
ا ى عم  ء معر  ما هو حصول يشالعلم إن    أن  ق وتبي  من اتلجارب واالعتبار، حتق   ع ونوع  من اتلتب   ورضب  

  «اا أو حكمي   حقيقي  أو بصورته حصوال  ]اكلعلم احلضوري[  يف الوجود بنفسه مستقل   در جمر   يالبسه ألمرر 
ء بالفعل العلم عبارة عن وجود يش كما سبق أن   أقول احلق  »:ويقول  [173مبدأ و معاد، ص  ي،املتأهل صدر]

 «ء آخراكن ذلك الوجود نلفسه أو ليش ة سواء  د عن املاد  ء املجر  بل نقول العلم هو الوجود لليش ،ءليش
مة ال[354، ص 3ج ، األربعة يةيف األسفار العقل ةاحلكمة املتعايل ي،صدر املتأهل  ] طباطبايئ كذلك ، كما يعد  العال 

العلم حضور املعلوم عند العال م، وال فرق يف ذلك بي العلم احلصويل حيث تكون ماهية املعلوم 
ا دلى العال م.  ]الطباطبايئ، نهاية حارضة  دلى العالم، أو العلم احلضوري حيث يكون وجود املعلوم حارض 

 [237احلكمة، ص 

، سواء يف ال ا عند هلذا فالعلم هو احلضور ليس إال  علم احلضوري اذلي يكون فيه املعلوم حارض 
العال م، أو العلم احلصويل اذلي حترض فيه صورة املعلوم عند العال م، غي أن ه يف العلم احلصويل، حيصل 
العلم بواقع منفصل عن العالم ومغاير هل دلى العالم عن طريق نفس تلك الصورة احلارضة عنده، 
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لمُ   موجودر )أ( بموجودر آخر )ب( حضور ا أو حصوال  يشرتط فيه أن يكون وبانلظر إىل هذا األمر، ع 
ا دلى  املوجود )أ( حبيث يمكن أن حيصل احلضور دليه والعكس كذلك، أن يكون املوجود )ب( معلوم 
، يشرتط فيه أن يكون املوجود )ب( ممكن احلضور عند اآلخر، أو أن  أي  موجود آخر حضور ا أو حصوال 

بق عليه نفس هذا الرشط ويتوف ر عليها؛ هلذا فرشط أي  اعل م ورشط أي  معلوم هو يوجد موجود تنط
 - 215، ص 2، ج انلظام الفلسيف ملدرسة احلكمة املتعايلة ت،يعبود. ]احلضور، وإال  فلن حيصل هناك علم وإدراك

217] 

م حلقيقة العلم، وما دام احلضور هو رشط العلم، فاتلجر د كذلك هو  وىلع أساس اتلحليل اذلي قد 
ق بسبب امتدادها، وهلذا يقول صدر  يات ليس قابال  للتحق  رشط للحضور، أي أن  حضور املاد 

هلا يف نفسها  يات ال حضورة واملاد  ء وحضوره هل واملاد  ء ليشاإلدراك عبارة عن وجود يش»املتأهلي أن  
 بواسطة ا إال   دائم  تها وعدم وجودها اجلميع يكون جمهوال  ء حبسب ذلك الوجود فألجل عيني  وال ليش

اد العاقل واملعقول416، ص 6األسفار، ج  ،يصدر املتأهل] «صورة أخرى هلا وجود حضوري هلذا  [؛70، ص ؛ احت 
ية ال يمكنها ال أن تعلم  بذاتها وال باحلقائق األخرى. يمكن القول إن  األمور املاد 

منا  واالستدالل ىلع عدم حضور املاد يات عند ذاتها اذلي ينتج عنه عدم علمها بذاتها هو أن ه إذا قس 
ا هل امتداد إىل قسمي، فسرنى أن  لك  قسم اغئب عن اآلخر، وهذان اجلزءان حت  وإن اكنا  موجود 

ال يقعان  -أي من حيث املاكن  -حيث ابلعد اثلابت مزتامني من حيث ابلعد السي ال، ولكن هما من 
ا يف مرتبة ماكنية أخرى،  يف مرتبة واحدة، بل يكون لك  واحد منهما موجود ا يف مرتبته املاكنية ومعدوم 
وهلذا فلك  واحد منهما اغئب عن اآلخر، وبنفس هذا املنوال بالنسبة للمراحل األخرى للتقسيم، 

قسيم ازدادت غيبة األجزاء عن بعضها، حت  تعم  الغيبة مجيع أحناء ذلك حبيث لك ما استمر  هذا اتل
ا عند نفسه، هلذا فهو يفتقد  ، يف عي كونه موجود ا، ليس حارض  املوجود املاد ي، أي أن  لك  موجود ممتد 
ية بل يشمل حت  األعراض كذلك؛ ألن   للعلم احلضوري بنفسه، وهذا ابلحث ال خيتص  باجلواهر املاد 
وجود اجلوهر حالٌّ يف اجلوهر؛ هلذا فالعرض ليس هل شأن إال  الوصف اجلوهري اذلي هو موضوعه 

ونتيجة ذلك أن ال حيرض العرض عند نفسه، بل إن  [،109ص  ب،يالغ حيمفات ،يصدر املتأهل]وموصوفه 
 ؛222 - 219، ص 2 ج ،انلظام الفلسيف ملدرسة احلكمة املتعايلة ت،يعبود]وجوده بنفس وجود جوهره وموضوعه 

 [.297، ص 3األسفار األربعة، ج  ،يصدر املتأهل

يات باختالفها  ا عدم حضور املاد يات عند أجسام أخرى، واذلي يرتت ب عنه أن ال يمكن للماد  أم 
أن يكون هلا علم ببعضها، وهذا ألن ه ال يمكن ملوجود أن ال حيرض عند نفسه بينما حترض بقية 

وبناء  ىلع هذا ادليلل  [،226 - 225، ص 2ج  ،انلظام الفلسيف ملدرسة احلكمة املتعايلة ]عبوديت،املوجودات عنده 
يات ببعضها  ي بعدم علم املاد  عن ذاته، فكيف يكون لغيه  وإذا اكنت ذاته اغئبة  »يعتقد صدر املتأهل 
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وبعبارة أخرى، إذا  [.232  ، ص1ج  شفا، اتيبر اهل يصدر املتاهل قهيرشح و تعل ،يصدر املتأهل]« ؟!حضور عنده
ية  اكن املوجود املاد ي حبيث ال حيرض عند نفسه بسبب غياب لك  أجزائه عن بعضها، فإن  األمور املاد 
ية املختلفة عن بعضها، ال حترض عند بعضها بطريقر أوىل،  األخرى كذلك بسبب غيبة األمور املاد 

كذلك لك واحد من املوجودات املتباينة »ية ببعضها: وينتج عنه أن ال يمكن أن تعلم األمور املاد  
 ؛109ص  ب،يالغ حيمفات ،يصدر املتأهل]« األوضاع واملوضواعت و املحال غي اعلم باألخرى لعدم وجودها هل

 [.389املزاج، ص  ؛70احتاد العاقل و املعقول، ص  ،ياملتأهل

طريق العلم احلصويل، أي صور األمور بانلظر إىل اتلحليل السابق، يكون العلم باملاد يات عن 
ية، وهذه الصور حارضة عند العال م بشلك حضوري ودون أي  واسطة، وكما يعرب  عنه صدر  املاد 

ي:   ،يات ال حضور هلا يف نفسهاة واملاد  واملاد   ،اإلدراك عبارة عن وجود يشء ليشء و حضوره هل»املتأهل 
رشح و  ؛416، ص 6األسفار، ج  ،يصدر املتأهل]« وجود حضوري  بواسطة صورة أخرى هلا... إال  و ال ليشءر 

 .[591، ص 1شفا، ج  اتيهلبر ا يصدر املتاهل قهيتعل

ا  ق العلم وليس رشط  ومع ذلك ال بد  من االنتباه إىل أن  احلضور عند املجر د هو رشط الزم تلحق 
ا اكفي ا اكن ال بد  أن حيرض لك  جمر د عند أي  جمر د، وينتج عنه أن يعلم لك   اكفي ا؛ ألن ه لو اكن رشط 

ق احلضور والعلم ال بد  موجود جمر د بأي  حقيقة جمر دة، يف حي أن ه ليس كذلك، وعليه نقول ليك  يتحق 
اد( أو عالقة واقعية )أي عالقة  أن تكون هناك وحدة بي العالم واملعلوم )أو بتعبي آخر عالقة احت 

ي:  من هل   لاكن لك  وإال   ،اا لصيورته معلوم  د وجود اليشء اكفي  ليس جمر  »عل ية( يقول صدر املتأهل 
ا يف حصول العلم من أحد األمرين إم   فال بد   ؛وليس كذلك ،اتا جبميع املوجودية اعلم  صالحية العامل  

الوجود  موجود مستقل   ية فلك  يف العل   والعالقة اذلاتية منحرصة   ،ا العالقة الوجودية اذلاتيةاد وإم  االحت  
 ،يصدر املتأهل]« موجود كذلك فهو اعلم بمعلوالته وك   ،اد ذاته بذاتهالحت   ؛قائم اذلات فهو اعلم بذاته

، فلك  موجود جمر د )غي عرض( بسبب وحدته هو حارض عند نفسه، واملعايلل [109ص  ب،يالغ حيمفات
املجر دة، بسبب العالقة العل ية حارضة عند عللها الفاعلية ومعلومة دليها، والعلل الفاعلية للك  

املجر دة دليها علم موجود جمر د )غي عرض( حارضة عند معلوهلا ومعلومة دليه، أي أن  اجلواهر 
حضوري بعللها الفاعلية، وكذلك األعراض انلفسانية بسبب رابطتها العل ية القابلية حارضة عند 

ذلا يمكن القول إن  حقيقة العلم املجر د احلارض عند  موضوعها اذلي هو جوهر جمر د ومعلومة دليه؛
( عند جمر د مستقل  )غي عرض( جمر د، تعين حضور جمر د مستقل  أو غي مستقل  )عرض أو غي عرض

ا  [ ،231 - 228، ص 2 عبوديت، انلظام الفلسيف ملدرسة احلكمة املتعايلة،ج: ]انظر فمناط كون املوجود املجر د اعل م 
ا بذاته )غي عرض( أو غي قائم بذاته  ة عنده، وال فرق يف أن يكون املعلول قائم  حضور املجر د عن املاد 

ا بيشء حضور صورة ذلك اليشء )الوجود املجر د( عند العالم، وال )عرض(، ومناط كون يشء  اعل م 
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فرق يف أن يكون املعلوم هو نفسه العالم مثل علم العال م بنفسه، أو أن ال يكون املعلوم عي العال م، و 
ا حضور الوجود املجر د )املعلوم( يف العال م، وهذا عندما يكون العالم عل   ة  قابلة  يف احلالة اثلانية، إم 

ا للعالم( أو الوجود املجر د عن العالم، عندما يكون العالم عل ة   للمعلوم املجر د )أي يكون املعلوم عرض 
ا أن تكون عينية العالم واملعلوم  فاعلة  للمعلوم املجر د، وانلتيجة أن  العالقة بي املعلوم والعالم إم 

علوم )علم اجلوهر بعرضه انلفساين(، أو من باب )علم اذلات بنفسها( أو من باب قابلية العالم للم
األربعة،  ةييف األسفار العقل ةاحلكمة املتعايل ،يصدر املتأهل]فاعلية العالم للمعلوم )علم العل ة الفاعلية بمعلوهلا(. 

 [265، ص 1ج 

ية أو جمر دة،  ا ماد  وإن  العلم بناء  ىلع انلقاط املذكورة، يمكن القول إن  املوجودات حيث إن ها إم 
يات ليس ممكن ا، فالعلم احلضوري إذن هو من خصائص املجر دات فقط، وينتج عنه  احلضوري يف املاد 

ق الويع أو اإلدراك يستحيل أن يتم  يف ادلماغ وأجزائه.  أن  حتق 

ا جلوهر  هلذا تعد  الفلسفة اإلسالمية احلاالت ادلاخلية أمور ا جمر دة  ومن شؤون انلفس أو أعراض 
 د هو انلفس.جمر  

 

 حقيقة اذلهن وعالقته باحلاالت اذلهنية يف نظر الفالسفة الغربيني
م الفالسفة الغربيون آراء  خمتلفة  كثي ا فيما خيص  حقيقة اذلهن واحلاالت اذلهنية، وليس يف  قد 

ية آراء  ق إىل آراء مجيع الفالسفة الغربيي، ولكن بانلظر إىل أهم  فالسفة وسع هذا املقال أن يتطر 
اذلهن اجلدد وتأثيها يف األنرثبولوجيا الغربية، سنسىع إىل إلقاء الضوء ىلع أهم  اآلراء املطروحة يف 

 القرون األخية.
 

  (Substance dualism) أ ـ املثنوية اجلوهرية
ّ ي، وأن  1650 - 1596اكن رينيه ديكارت ) ( يعتقد أن  اإلنسان ذو بعدين: جوهر جمر د وجوهر ماد 

انلفس حقيقة مغايرة للبدن بشلك اكمل، أو كما يقول هناك اختالف عميق بي انلفس وابلدن 
[Descartes, Meditations on First Philosophy, p 59] وقد عرض ديكارت أدل ة  خمتلفة  الثبات ،

ديلل عدم قابلية "األنا" لالنقسام، ويقول يف تقريره هلذا االستدالل إن  بي وجهة نظره هذه، ومن بينها 
ا، يف حي أن  اذلهن ال يمكن  اذلهن وابلدن اختالف ا كبي ا، إذ إن اجلسم بطبعه قابل للقسمة دائم 

اذلي ىلع أن ه اليشء  -أي "األنا"  -تقسيمه بأي  حال من األحوال؛ ألن ه إذا نظرُت حقيقة  إىل ذهين 
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ر فقط، فسأجد أن ه ال يمكنين أن أمي  بي أجزاء يف نفس، بل أنظر إىل نفس بوصفها شيئ ا  يفك 
، وإذا انفصل أي  عضو من بدين: رجل، ذراع أو عضو آخر، فإن  ذهين ال ينقص منه  ا واكمال  واحد 

 [ Descartes, Meditations on First Philosophy, p 59-60]يشء. 

ره كما ييل: باإلضافة إىل  " بإثبات مثنوية اإلنسان، وقر  هذا، قام ديكارت عن طريق "برهان الشك 
ا ولكن ال يمكن الشك  يف وجود نفس؛ ألن   م  ا متوه  يمكن الشك  يف وجود ابلدن، وأن نفرضه أمر 

، إذن ينتج عنه أن  وجود "األنا"  هو جوهر وجود الشك  يرتكز ىلع وجود "األنا" باعتبارها املوجود الشاك 
 [Descartes, Meditations on First Philosophy, p 19-21]غي ابلدن. 

ويف نظر ديكارت، أفراد اإلنسان يه أشياء لك ها منفصلة عن بدن اإلنسان، أي أن  األشخاص غي 
ية فييائية، وحسب هذا اتلعبي، فإن  شخص اإلنسان هو حقيقة  ماد يي وليس دليهم أي  خاص 

ة مع جسم ماد ي معي  أي بدنه، فالشخص أو "األنا" هو واحد جوهرية غي  ية دليها عالقة خاص  ماد 
ا أبداننا وأدمغتنا تفتقد  بسيط غي قابل للتجزئة، فنحن دلينا أفاكر وإحساسات، وحاالت ويع، أم 

 [E. Jonathan. LOWE, AN Introduction to the Philosophy of Mind, p 10] هذه الصائص بالاكمل.

ويرفض ديكارت برصاحة الفكرة القائلة بأن  اذلهن حارض يف ابلدن كما حيرض الرب ان يف السفينة، 
فعل أساس املثنوية ادليكارتية، ال يمكن القول إن  اذلهن موجود  داخل ابلدن بشلك حقييق؛ ألن  

قدار متعل قة اذلهن ليس دليه صفات ماكنية، فهذا انلوع من الصفات؛ الوضع املاكين، الشلك وامل
ة وليس باذلهن.   [22فلسفه ذهن، ص  س،يوايد]باملاد 

وحسب اعتقاد ديكارت، يعترب اتلفكي من صفات انلفس غي القابلة لالنفصال عنها، بل إن  
احلاالت اذلهنية مثل تربة أنواع اإلحساسات املختلفة واحلاالت العاطفية اكلغضب واحلسد وأمور 

، والفهم، واتلصدي ور ومجيع أشاكل اإلدراك احلس  اكلشك  ق، واإلنكار، والرغبة أو عدمها، واتلص 
 دليها نفس ماكنة اتلفكي بالنسبة إىل انلفس.

]Maslin, An Introduction to the Philosophy of Mind, p 43[ 

وبانلظر إىل هذه انلقاط، يعتقد ديكارت أن  اذلهن أو انلفس جوهر مغاير للبدن وجمر د عن 
ية، ويعتقد كذلك أن  احلاالت اذلهنية من أعراض انلفس وصفاتها غي القابلة لالنفاكك الصفا ت املاد 
 عنها.
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 (Property dualismب ـ مثنوية اخلصائص )
تعتقد هذه انلظرية أن  األمور الفييائية ال تكيف لتشكيل ما يوجد يف اذلهن، بل ال بد  أن يكون 

ا هو مالحظ يف  الوجود الفييايئ، بمعن أن  املاهية الكيفية للويع يه ليست جمر د هناك يشء أكرث مم 
. وتعد  مثنوية الصائص حنو من تصنيف حلاالت ادلماغ أو السلوك، بل يه ظاهرة حديثة يف األصل

دة، وتنكر بشلك يلك  اعتبار الصائص واحلاالت  ا بي الفييائية اإلفراطية واملثنوية املتشد  حال  وسط 
 [ 20 - 19فلسفه ذهن، ص  س،يويد]نفسها الصائص واحلاالت الفييائية.  اذلهنية

وىلع أساس هذه الرؤية، حت  وإن لم يكن هناك جوهر وراء ادلماغ، إال  أن  ادلماغ دليه جمموعة 
ا  ية، وال يمكن أبد  معي نة من الصائص ال يملكها أي  يشء ماد ي آخر، وهذه الصائص غي ماد 

 زتاهلا يف قالب مفاهيم العلوم الفييائية املعروفة.صياغتها أو اخ
 [Churchland, Matter and Consciousness, pp 10-11] 

فهذه انلظرة ال تعتقد من جهة باخزتال احلاالت اذلهنية يف احلاالت الفييائية املحضة فتنكر 
واقعية اذلهن، وال تنسب من جهة أخرى احلاالت اذلهنية للجوهر ادليكاريت ما وراء املاد ي املجر د، 

، وال تقبل بل تقبل مثنوية الصائص أن  الصفات اذلهنية ختتلف نوعي ا عن الصفات الفييائية
اخزتاهلا فيها وجودي ا، إال  أن ها تعتقد أن  اجلواهر الفييائية يه املوجودة فقط، وهذه اجلواهر واحلوادث 
ا: الصائص الفييائية والصائص اذلهنية غي  الفييائية دليها نواعن من الصائص  ختتلف تمام 

، ويمكن اعتبار دونادل [Maslin, An Introduction to the Philosophy of Mind, p 163]الفييائية 
ا هلذه انلظرية يف فلسفة اذلهن Donald Davidson( )1981-2003ديفيدسون ) ( ممثال  مهم 

ا هذه  رة، فهو ينكر املثنوية اجلوهرية، ويعتقد أن  احلوادث الفييائية يه املوجودة فقط، أم  املتأخ 
ن كذلك خصائص ذهنية  بشلك احلوادث الفييائية ال تتضم ن خصائص فييائي ة  وحسب، بل تتضم 

غي اخزتايل، أي أن  حالة  ما تابعة  تظهر ىلع حالة أخرى أساسية متبوعة، حبيث يستند خصائص 
( كذلك من بي Nancy Murphyويمكن كذلك اعتبار نانس موريف ) احلالة األوىل ووجودها إيلها،

د بأن  القراءة االخزتايلة للفييائية تواجه عقباتر كبية ، من أتباع الفييائية غي االخزتايلة، فيه تعتق
ا الفييائية  بينها أن ها تؤد ي إىل نيف االستعدادات والوظائف اليت اكنت تنسب يف برهةر ما إىل انلفس، أم 

قافة غي االخزتايلة فإن ها تسىع إىل إثبات أن  هذه االستعدادت متعل قة بابلدن يف ارتباطه بالعالم، باثل
، وتشي إىل االخزتايلة فتقول إن نا لسنا [Murphy, Bodies and Souls, or Spirited Bodies, p 72]وباإلهل 

، فليس هناك شخص يمكنه قبوهلا؛ ألن ه يف هذه احلالة  ، وإذا اكنت االخزتايلة صحيحة  إال  آلة  أحيائية 
ا، وتفاعلت مع لن يوجد أي  شخص اعقل، وبدل ذلك، إذا  نمت العمليات ادل ماغية بشلك جي د 
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ه سلوكنا  املحيط االجتمايع فتؤثر فيه وتتأث ر به، فستجلب نلا استعداداتر نستطيع عن طريقها أن نوج 
ر اذلايت   Murphy, Bodies and Souls, or Spirited]إىل أهداف اكلعقالنية، واألخالق وحت  اتلحر 

Bodies, p 109-110]الروحانية"  أو األبدان، كتابها بـ  "األبدان واألرواح ، وىلع هذا األساس عنونت
(Bodies and Souls, or Spirited Bodies.) 

 (Naturalism Biological ـج ـ الطبيعانية األحيائية )
( أن  هناك بعض األمور اذلهنية ال يمكن حتليلها علمي ا وتريبي ا John R. Searleيعتقد سيل )

ف ا سواء  من حتليالت الويع واإلدراك الفييائية بسهولة بسبب الصائص ا ها، وقد اكن متخو  ليت تلف 
هل، فهو خيىش بذلك من الوقوع يف ورطة "االخزتال  (Dualismلك ي ا، أو من اتلحليالت املثنوية )

العليم"؛ ألن  اإلدراك واحلاالت املرتبطة باإلدراك احلس  وبوعينا، واحلاالت املرتبطة برؤانا أثناء 
انلوم، ختتلف عن احلاالت "الفييائية" مثل اجلزيء أو اجلبل، وخيىش من جهة أخرى الوقوع يف ورطة 

نوعي من احلاالت يف العالم حسب رؤية ميتافييقية خمتلفة: احلاالت اذلهنية  "املثنوية"، أي أن  هناك
 [Searle, The Rediscovery of the Mind, p xi]واحلاالت الفييائية. 

(، وكذلك هو جزء Subjective)ويعتقد سيل أن  اإلدراك هو يف الوقت نفسه ظاهرة كيفية ذاتية 
راك هو ظاهرة أحيائية طبيعية ويف الوقت اذلي يوجد من طرف طبييع من العالم الفييايئ، فاإلد

(، يعد  كذلك lower-level micro processesالعمليات ادلقيقة للمستوى األسفل من ادلماغ )
(، وبانلظر إىل هذا اتلحليل higher level phenomenaظاهرة  دماغية  يف مستويات لك ية أىلع )

 انية األحيائية".يطلق سيل ىلع وجهة نظره "الطبيع
[Searle, Mind: A Brief Introduction, p 113, and Searle, The Rediscovery of the Mind, p 1] 

كما يعتقد سيل أن ه ال يمكن اخزتال أي  حالةر من احلاالت اذلهنية اكالعتقادات، والرغبات، 
واإلدراك والقصود يف أمور فييائية حبتة، ويعلن برصاحة عن قصده يف استبعاد اخزتال هذه احلاالت 

حلياتنا اذلهنية، أي  وك  ما هو مهم  [ Searle, The Rediscovery of the Mind, p xii]يف ظواهر فييائية 
 مجيع أفاكرنا وإحساساتنا معلولة  للعمليات ادلماغية ادلاخلية.

 [Searle, Minds Brains and Science, p 18-19] 

ويرص  سيل ىلع عل ية ادلماغ حلدوث اإلدراك، وهذا ما أجربه ىلع أن يقول إن  أي  نظام غي طبييع 
ا أن يكون عل ة  هل.أو صنايع يريد أن يؤد ي إىل حدوث   اإلدراك، ال بد  هل حتم 

 [Searle, The Mystery of Consciousness, p 191] 

كما أن ه يعد  اإلجابة ىلع مسألة عل ية ادلماغ لإلدراك األساس  يف حل  مجيع املسائل املتعل قة به 
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[Searle, The Mystery of Consciousness, p 192] اكتر خمتلف ة  كتذوق الطعم ، وأن  هناك حمر 
ز العمليات األحيائية  العصبية،  -وانلظر إىل اليشء واستشمام الوردة وسماع املوسيىق يه اليت حتف 

متاكملة  ووعي ا داخلي ا أو إدرااك   (Subjectiveوهذه العمليات بدورها توجد يف انلهاية حاالتر ذاتية  )
ي ا ) ثالث مراحل ىلع األقل  حلدوث اإلدراك؛ (، وحسب هذا اتلحليل فإن  هناك Perceptionحس 

، واملرحلة اثلانية حتفي العمليات األحيائية  ق والشم  اكت الطبيعية؛ اكلرؤية واتلذو  املرحلة األوىل املحر 
(، وال ينحرص Sentienceالعصبية، واملرحلة اثلاثلة حدوث احلاالت اذلاتية أو اإلدراك احلس  ) -

ع جمال السؤال إىل أمور ذاتية أخرى توجد من طرف  مشلك سيل وجوابه يف مقولة اإلدراك، بل يوس 
ر" و"اإلحساس  العمليات ادلماغية، مثل "األعمال اتلطو عية" و"اتلخو ف من يشء ما" و"السيع للتذك 

 [Searle, The Mystery of Consciousness, p xiii-xiv]باأللم" و"االتلذاذ". 

 د ـ وحدة اذلهن واحلاالت اذلهنية
( مبتكر نظرية وحدة اذلهن واحلاالت اذلهنية، ويعتقد أن  اإلدراك John Lockeيعد  جون لوك )

ا ما  الواحد ىلع مر  الزمان يؤد ي إىل يكون شخص ما هو نفسه الشخص السابق، ويعتقد لوك أن  شخص 
ر 0الزمن ز، يكون هو نفسه الشخص السابق يف 1يف زمن ز ، وذلك إذا استطاع الشخص احلايل أن يتذك 

 [Maslin, An Introduction to the Philosophy of Mind, p 261-262] ما قام به الشخص السابق.

ر أن  تلك  ا غي معلوم لصفات ندرك وجودها ونتصو  ويعتقد لوك أن  اجلوهر ليس إال  حامال  مفروض 
يه اجلوهر )الصفات ال يمكن أن تكون دون اليش (، ومع أن  Substanceء احلامل هلا، وهو ما نسم 

اجلوهر ليس إال  تركيب ا تلصو رات بسيطة توجد مع بعضها، فإن ه عن طريق هذه اتلصو رات البسيطة 
جند حنن هذه اجلواهر املعي نة، ىلع سبيل املثال، اتلصو ر اذلي نملكه عن طائر اتلم  هو جمموعة 

بة من ا للون األبيض، والعنق الطويل، واملنقار األمحر، والسيقان السوداء اذلي يسبح تصو رات مرك 
؛ وهلذا قال لوك حول اجلوهر  ، هذه الصفات تتمع لك ها يف طائر تم  واحدر كذلك ودليه صوت خاص 
بة من اتلصو رات املخصوصة باجلسم، أي ات صال األجزاء  اجلسماين إن  اجلسم هو كذلك جمموعة مرك 

لة  للبعد املتنايه، اجلسمي ة ببعضها وقابلية انفاككها، واستعدادها نلقل احلركة، الشلك كذلك هو حمص 
كة للجسم عن طريق اتلفكي  ة املحر  وكذلك جوهر الروح هو عبارة عن اتلفكي واإلرادة أو القو 

ة.    [Locke, An Essay Concerning Human Understanding, p 305-306]واإلرادة احلر 

وىلع هذا األساس اكن يعتقد أن  انلفس يه من صنع اإلدراك، أي أن  انلفس يه نفس  عن طريق 
 [89 ص آدیم، رسشت درباره هاییديداگه ]تريگ،إدراكها بأفاكرها وأفعاهلا احلارضة. 

املعارص ىلع نظرية االستمرار انلفس، اإلجنليي الفيلسوف  (Derek Parfit)يرص  بارفيت 
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اصالحات ىلع تبيي لوك، إذ يعتقد بأن  )أ( يمكنه أن يكون )ب( فقط طاملا هناك  ولكن بإدخاهل
استمرار وات صال بي الواطر وكذلك بقية الصائص انلفسية، أي أن  هناك سلسلة  متداخلة  من 

 [Maslin, An Introduction to the Philosophy of Mind, p 264-265]  الواطر املبارشة.

ا هيوم  فهو كذلك من الفالسفة الغربيي املهم ي اذلين لم يكونوا يعتقدون ( 1776-1711)وأم 
ا بوجود جوهر "األنا "، ويعتقد أن ه ال وجود ألي  فكر منفصل عن "األنا"، واكن يقول: لم أعترب يوم 

ا أن أرى شيئ ا غي إدراك، البرش ليسوا إال  جمموعة  من  نفس منفصلة  عن إدراك، وال يمكنين أبد 
ا يف حال ات صال ا برسعة غي قابلة للتصو ر، ودائم  وحركة.  اإلدرااكت املختلفة اليت تعقب بعضها بعض 

[Russell, A History of Western Philosophy, p 662 ]  انلفس يف احلقيقة يه جمموعة من اإلدرااكت
أو انلفس هو تعاقب مستمر  للتصو رات، وصورة انلفس  "األنا"اليت تتواىل وراء بعضها برسعةكبية، 

 [151، ص 2اروپا، ج فرویغ، سي حكمت در ]تنقدح يف اذلهن من خالل تعاقب احلاالت انلفسية. 

  ـهـ وحدة احلاالت اذلهنية وادلماغية
يع نظرية الوحدة  ية االخزتايلة أن  احلاالت اذلهنية يه نفسها احلاالت ( Identity)تد  أو املاد 

الفييائية لدلماغ، أي أن  لك  نوع من احلاالت أو العمليات اذلهنية يتطابق عددي ا مع نوع من احلاالت  
أو العمليات الفييائية داخل ادلماغ أو اجلهاز العصيب املركزي، وكما أن  برودة جسم أو حرارته يه 

ة هل، كذلك احلاالت اذلهنية يه نفسها احلاالت ادلماغية. جمر    د حركة للجزيئات املشلك 
[Churchland, Matter and Consciousness, pp 26-27] 

اهلدف من هذه انلظرية هو انلظر إىل احلاالت والعمليات اذلهنية واحلاالت والعمليات الفييائية 
د، فال بد  أن يعد  اإلدراك هو نفسه العمليات ادلماغية، لدلماغ واجلهاز العصيب ىلع أن ها يشء واح

كما يعد  السحاب هو نفسه الكتلة من اجلسيمات ادلقيقة املعل قة، أو الصاعقة يه نوع من اتلفريغ 
ل الطاقة احلركية للجزيئات.   [28فلسفه ذهن، ص  س،يويد]الكهربايئ، أو احلرارة يه نفسها معد 

 Typeة اذلهن وابلدن يف فلسفة اذلهن: الوحدة انلوعية )وهناك نواعن من نظريات وحد

Identity )( والوحدة املصداقيةToken Identity) الوحدة انلوعية تبتين ىلع عدم إماكن تمايز ،
هذه الوحدات، أي أن  القانون )أ( هو نفسه )ب(، إذا اكن )أ( و)ب( يشرتاكن يف لك  الصائص اليت 

ية ) يملكها لكٌّ منهما؛ فإن  أي   ا أن يمتلكها لكٌّ من )أ( و)ب( أو أن يفتقدها الكهما، وىلع pخاص  ( إم 
هذا األساس، لك  حالة ذهنية )أ( يه نفسها احلالة )ب( يعين أن  )أ( و)ب( دليهما خصائص متشابهة؛ 

ية فييائية )ب(، حيث أ = ب.  ية ذهنية )أ( خاص   ةينظر» ،صبویح و ىلع مقدمهمت]هلذا هناك للك  خاص 
 [30 - 27ص  ،«همایننيا
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ر للوحدة انلوعية،  (John Jamieson C. Smart)ويمكن ذكر ج. ج. سمارت  بوصفه أهم  منظ 
"اإلحساسات يه عمليات دماغية" ال تعين أن  مفاهيم اكأللم تعطي يقول ىلع أساس الوحدة، قضية 

، بل إن  هذه الرؤي ة تعتقد أن ه رغم قبول نفس املعن اذلي تعطيه عملية دماغية من نوع خاص 
ا عن عملية دماغية، أي أن   اختالف املعن بي هذين األمرين، فإن  األحساسات اكأللم، تعد  تقرير 
ا عن  ا يف الارج عن العملية ادلماغية، كما أن  املجتمع ليس شيئ ا زائد  اإلحساسات ليست شيئ ا زائد 

 خيتلف عن منطق اجلمل املرتبطة باملواطني. املواطني، مع أن  منطق اجلمل املرتبطة باملجتمع 
[Smart, “Sensations and Brain Processes, p. 144-145 ] 

( David Armstrong) وهناك بعض الفالسفة األسرتايلي مثل يو. يت. بليس  وديفيد أرمسرتونغ
نلظرية من األتباع اآلخرين  (David Lewis)وفيلسوف أمريكي قريب منهم يدع ديفيد لويس 

 الوحدة انلوعية.

بالنسبة نلظرية الوحدة املصداقية فيه تقبل عدم اخزتال الصائص اذلهنية يف الفييائية، ولكن ها 
ال تعد  احلاالت اذلهنية نفسها الصائص الفييائية؛ هلذا "ألم عيل  يوم اثلالثاء" يه نفسها "احلراكت 

 همت]من هذه العالقة أن  األلم هو نفسه احلراكت العصبية العصبية لعيل  يوم اثلالثاء"، لكن ال نستنتج 

ىلع سبيل املثال، يمكن هلذا املصداق لأللم أن يكون  [67و  66ص  ،هماین نيا ةينظر ،صبویح و ىلع مقدم
ة من طرف دونادل  ل مر  ا من احلاالت العصبية، وقد طرحت هذه انلظرية أو  نفسه مصداق ا خاص 

 [65ص  ،هماین نيا يهنظر ،صبویح و ىلع مقدم همت]ديفيدسون. 

 (Eliminativismو ـ اإلقصائية )
أن ه ال يوجد أصال   -اليت تعد  نواع  من املقاربات اإلفراطية يف الفييائية  -تعتقد املقاربة اإلقصائية 

حقيقة اسمها اذلهن، وال يمكن للحديث عن خصائص ذهنية وحاالت ذهنية منفصلة أن يكون 
ية دليها خ ا حقيقي ا عن العالم الطبييع؛ ألن  العالم مصنوع من أشياء ماد  صائص فييائية تقرير 

وحاالت فييائية، وك  ما هو واقيع يف احلقيقة، يمكن تبيينه عن طريق هذه األمور؛ هلذا فالصائص 
ها نفس الصائص  واحلاالت اذلهنية ال بد  أن حتذف من املقوالت الواقعية؛ ألن ه ال يمكن أن نعد 

 [20 -19فلسفه ذهن، ص  س،يويد]واحلاالت الفييائية. 

ية اإلقصائية وبي نوها جيمس كورنمن ومن اذلين  ، فقد قام (James W. Cornman)طرحوا املاد 
ح كذلك يف  يف مقاتله اليت كتبها حتت عنوان "حول إقصاء اإلحساسات" بتبيي هذه انلظرة، كما وض 

باعتباره أحد أتباع ( Richard Rorty( )1931-2007)هذه املقالة نفسها رؤية ريتشارد روريت 
، كما أن  [Cornman, On the Elimination of 'Sensations' and Sensations, pp. 15-35]اإلقصائية 
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 الصوصية واألقسام"  روريت  نفسه قام بتبيي وجهة نظره يف مقالة "تطابق اذلهن وابلدن..
[Rorty, Mind-Body Identity, Privacy, and Categories, pp 24-54.] 

ل وأهم  من طرح اإلقصائية، حيث Willard V.O. Quineرب كواين )كما أن  بعضهم اعت ( أو 
 يه، نظريلپوراسماع]يعتقد أن ه يمكن االستغناء عن املفاهيم اذلهنية ملصلحة اتلبيي الفييولويج 

(، Paul Churchland، كذلك يعتقد ترشتشلند )[32در فلسفه ذهن، جمموعه مقاالت، ص  ییگراحذف
ا، أحد أشد   ية اإلقصائية فإن  مقاربتنا للظواهر انلفسية خاطئ تمام  اإلقصائيي، أن ه ىلع أساس املاد 

 وال يعين هذا أن ختزتل هذه املقاربة يف رؤية عصبية فييائية، بل أن تتغي  حنو هذه الرؤية بشلك اكمل.
 [Churchland, Eliminative Materialism and the Propositional Attitudes, p 67] 

ية أن عدم فييائية الصائص انلفسية ينتج عنه أن ال وجود ألي  ظاهرة  يع املاد  ويف احلقيقة، تد 
ية اليت تعتقد باإلقصاء واليت يستند إيلها روريت، إذ يعتقد أن   نفسانية، وهذا الالكم هو موقف املاد 

يكون نفساني ا وفييائي ا يف اصطاليح "نفساين" و"فييايئ" غي منسجمي، وال يمكن ألي  يشء أن 
الوقت نفسه، وىلع هذا األساس، ال توجد أصال  حقيقة تسم  الظواهر انلفسية، وكتأييد للرؤية املاد ية 
ية للحاالت انلفسانية ليست صحيحة  أصال  من وجهة  اإلقصائية يعتقد ترشتشلند أن  املفاهيم العام 

ية  بالاكمل.  نظر علمية؛ هلذا سنتعامل مع مجيع الظواهر  - 65ص  ،هماین نيا یها هيروزنتال، نظر]معاملة  ماد 
68] 

ق  وىلع أساس الرؤية اإلقصائية، ليست هناك أشياء باسم االعتقاد والرغبة والقصد، فال أحد يصد 
حقيقة أن  هذا اليط رقيق، وال أحد يريد قارئ ا لألقراص املضغوطة، وال أحد ينوي أن يكون 

ي حول كيفية عمل  فيلسوف ا حمرتف ا؛ هلذا ال بد  لالصطالحات اذلهنية أن حتذف من الطاب اجلد 
م نلا صورة  خاطئة   العالم، فعلم األعصاب يف تطو ر، وسيبي  نلا أن  اإلطار العريف ملفاهيمنا انلفسية يقد 

وىلع هذا األساس يقول [ 51 - 50فلسفه ذهن، ص  س،يويد]ومضل ة  كثي ا عن املعرفة وعلل السلوك. 
ذبة  بالاكمل عن احلاالت علم انلفس العام  يعطي صورة اك»ترشتشلند يف تبيينه لإلقصائية: 

واالنفعاالت ادلاخلية؛ هلذا ال بد  نلا أن ننتظر أن حتذف العلوم العصبية املكتملة بسهولة اإلطار 
 [.Churchland, Matter and Consciousness, p  43] «القديم وتستبدهل باالخزتال

ث عن احلاالت ويكمن اجلانب األبرز يف هذه انلظرية أن ها ال تريد فقط أن تبي  أن   ه عندما نتحد 
ث يف احلقيقة عن احلاالت ادلماغية، بل تبي  كذلك أن ه ال بد  نلا أن نتخل  عن  اذلهنية، فإن نا نتحد 
الالكم أصال  عن احلاالت اذلهنية، فاألمور اذلهنية ليست غي موجودة وحسب، بل علينا أن حنذف 

ها هذا املفهوم من اعداتنا الفكرية والالكمية؛ هلذا فإن  مفهوم األمر اذلهين واملفردات اليت يتجل  في
ا جيب أن ال نتلك م  هذا الصنف من نظرية الوحدة يعرف كذلك بنظرية االختفاء، إذن من اآلن وصاعد 
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أو  cعن اإلحساس باأللم أو املعاناة بسبب احلسد، بل ال بد  أن نتلك م  بدل ذلك عن حتفي الليف 
 ت اثلالثة للمخ عن طريق طيف من الرتد دات.تفريغ ملدارات الطبقا

 [Maslin, An Introduction to the Philosophy of Mind, p 100-102] 

 (Behaviorismو ـ السلوكية )
داخلية دليها عالقة إماكنية فقط مع  -ال ينظر السلوكيون إىل انلفوس ىلع أن ها جمر د آيلات روحية 

 Alex Byrne, Behaviorism]نتاجئها السلوكية الارجية، بل يه نفسها تلك انلتائج واآلثار الارجية 

in: Philosophy of Mind (Blackwell Companions to philosophy), p 132]تهدف السلوكية من ، و
خالل حتليل عبارات عن العواطف واإلحساسات واالعتقادات والرغبات واآلمال واألماين وغيها إىل 
أن تتنب احلديث عن نوعي من اجلوهر، فالفكرة األساسية للسلوكية هو أن ه ال بد  أن ننظر إىل أي  

قضايا الرشطية املفرتضة )إذا .. فـ( حول اعشق" بوصفه جمموعة  من ال xيتأل م" أو " xإسناد ذهين مثل "
 [24فلسفه ذهن، ص  س،يويد]يف ظل  ظروف خمتلفة.   xكيفية سلوك

وبتعبي آخر، احلديث عن العواطف واإلحساسات واالعتقادات والرغبات هو ليس حديث ا عن 
ة للسلوك، أي أن  أي   احلاالت ادلاخلية، بل هو أسلوب خاص  من احلديث عن نماذج بالفعل وبالقو 

ة دون أن تفقد املعن، هذه اجلملة  تبي  مجلةر حول حالة ذهنية يمكن صياغتها يف مجلة طويلة ومعقد 
 السلوك اذلي يمكن مشاهدته واذلي يربزه الشخص مورد ادلراسة يف مواضع خمتلفة. 

[Churchland, Matter and Consciousness, pp  23] 

ويمكن يف السلوكية، حتليل القضايا اليت حتوي مفردات نفسانية إىل قضايا تتضم ن فقط مفرداتر 
ىلع هذا األمر بأن  القسم األعظم من ادليلل  (Hempelتشي إىل السلوك الفييايئ، ويستدل  همبل )

ة إىل إنسان ما هو سلوكه الفييايئ.   اذلي ينسب احلاالت انلفسانية الاص 
[Alex Byrne, Behaviorism in: Philosophy of Mind (Blackwell Companions to philosophy), p 134] 

ها جيلربت رايل ) اذلي ( Gilbert Ryleوقد اشتهرت شخصيات كثية باتباع السلوكية، من أهم 
 Philosophical) أو الفلسفية (Logical Behaviorism)طرح السلوكية املنطقية 

Behaviorism)( وكذلك واطسن ،John B. Watson اذلي طرح السلوكية املنهجية )
(Methodological behaviorism.) 

ا، هو أن  أمارس »ول رايل يف حتليله للسلوكية اليت يقصدها: يق االعتقاد بأن  هذه اجلليد رقيق جد 
ر املراهنة ىلع أساس احلواث املحتملة وإنذار بقية املزتحلقي  «الزتحلق باحتياط، أرتف، تصو 

االعتقاد بأن  ، وكثي ا ما اكن احلديث عن اتلأل م أو العشق، أو [26و  25]ديويس، فلسفه ذهن، ص 
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هذا اجلليد رقيق، يبدو من الوهلة األوىل حديث ا عن احلاالت اذلهنية املتوارية وراء السلوك ابلدين 
 اذلي يمكن مشاهدته، لكن  رايل حيل لها إىل حديث عن السلوك القابل للمشاهدة. 
، يه يف احلقيقة تس اوي فقط أن ننسب وتعترب هذه الرؤية أن  نسبة اعتقاد "السماء تمطر" إىل زيدر

ل ماسحة الزجاج  إيله خصلة يمكن لزيد وفقها أن حيمل مظل ة معه عند الروج من ابليت، وأن يشغ 
 -األمايم لسي ارته، وإذا سألوه كيف هو اجلو  فسيجيب بأن  السماء تمطر، وكذلك األمر بالنسبة للتأل م 

ضي ة ما، فاآلالم ليس هلا "مضمون ليس هل ميل خاص  إىل ق -إطالق انلار ىلع أصبع قدم شخص ما 
قضوي"، والقول بأن  إصبع قدم زيد يؤلم يساوي أن ننسب إيله خصلة  يقوم زيد وفقها حبراكت اكلعرج 

 عند امليش أو إظهار ألم أصبع القدم.
[E. J. Lowe, AN Introduction to the Philosophy of Mind, 42 - 43] 

يسىع همبل إىل إثبات أن  القضايا السيكولوجية يمكن اخزتاهلا  وباعتباره أحد السلوكيي املهم ي،
يف قضايا فييائية حول سلوك اإلنسان، فهو يبي  ىلع سبيل املثال حمتوى القضية "باول يؤمله رضسه" 
بهذه احلاالت الفييائية: "باول يبيك ويبدو ىلع وجهه مالمح معي نة"، وعندما يُسأل باول: "ما األمر؟" 

"، جييب به اتر معي نة  ة فعله، يظهر تغي  ذه اللكمات: "رضيس يؤملين"؛ "ضغط دم باول ورسعة رد 
 ."وحتدث تغيات معي نة يف اجلهاز العصيب املركزي بلاول"

[Hempel, “The Logical Analysis of Psychology,” Readings in Philosophy of Psychology, vol.1, 

p 17] 

د همبل ىلع أن  القضايا السيكولوجية العلمية من أي  طريق جاءت يه دون استثناء قضايا  ويؤك 
 فييائية، وال يمكن من انلاحية املنطقية أن نورد قضايا غي فييائية يف علم انلفس. 

[Hempel, “The Logical Analysis of Psychology,” Readings in Philosophy of Psychology, vol. 1, 

p 20] 

 (Functionalism) ز ـ الوظائفية
ا للحرارة، وظيفة منظم  م  ، ولكن ماذا تعين الوظيفة؟ نتخي ل مثال  منظ  تعد  الوظائفية اذلهن  وظيفة 
احلرارة يه تنظيم حرارة غرفة أو بناية عن طريق تشغيل جهاز اتلدفئة وإطفائه، هنا ال بد  أن نمي  بي 

ما، أي العمل اذلي يقوم به، واآلخر جمموعة اتلصميمات اليت تؤدي إىل شيئي، أحدهما وظيفة يشء 
القيام بتلك الوظيفة، يف أمور مثل اهلاتف، واحلاسوب والقلب، واللكية والعي يمكن أن نمي  بشلك 
اكمل بي العمل اذلي تقوم به األداة أو الشخص، واتلصميم املاد ي والشيلك اذلي جيعلها قادرة  ىلع 

؛  القيام به، إذن جيب أن ال ننظر إىل الوظيفة بأن ها نفسها الشلك املاد ي اذلي جيعل تلك الوظيفة ممكنة 
ة ، إذن فحسب أتباع الوظائفية احلالة  ألن  الشلك  الظاهري يمكن أن يتغي  إال  أن  الوظيفة تبىق مستمر 
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مدخالت وخمرجات وسائر اذلهنية يه نفسها الوظيفة اليت تتشلك  من جهاز من العالقات يف شلك 
حسب هذه  [Maslin, An Introduction to the Philosophy of Mind, p 130-134]احلاالت اذلهنية. 

الرؤية، اجلنبة اذلاتية ألي  نوع من احلاالت اذلهنية هو جمموعة من العالقات العل ية اليت تربط تلك 
 السلوك ابلدين. -3ى للحاالت اذلهنية. األنواع األخر -2أثر املحيط ىلع ابلدن.  -1احلالة مع: 

ىلع سبيل املثال، األلم معلول نلوع من الرضر ابلدين اذلي يؤد ي إىل القلق واالنزاعج، وهو عل ة 
 لعبوس الشخص وشحوب اللون واغتمام املصاب باأللم، وك  حالة تؤد ي هذا ادلور نفسه فيه ألم.

[Churchland, Matter and Consciousness, p 36] 

ية  اكت احلس  وتعتقد الوظائفية أن  احلاالت انلفسية يه العالقات الوظائفي ة اليت تربط املحر 
ية للمدر ك  باالستجابات السلوكية وبقية احلاالت انلفسية، أي أن ها واسطة عل ية بي املدخالت احلس 

(  Hilary Putnam( )1926-2016وسلوكه الالحق هلا. ويعتقد بعض أتباع الوظائفية كبوتنم )
ة  يف نفسها، بل Jerry Fodor( )1935-2017وفودور ) نا ليس خاليا عصبية  خاص  ( أن  ما يهم 

طة يف نفسه، بل  ط تلك الاليا العصبية؛ هلذا فاتلأل م ليس وجود خاليا عصبية منش  العمل اذلي ينش 
ي ذلك ادلور العيل  اذلي يلعب الكيميائية اليت تؤد   -هو جمر د أن تكون يف حالة من احلاالت األحيائية 

ط للخاليا العصبية يف الاكئنات البرشية؛ هلذا فاحلاالت انلفسانية ليست يه نفسها أنواع  دور املنشِّ
 احلاالت املتعل قة بفييولوجيا األعصاب، بل يه مطابقة ألدوار وظيفية أكرث انزتاعية.

[william G. Lycan, Functionalism in: Philosophy of Mind (Blackwell Companions to 

philosophy), p 318]  
ة تللك احلالة، بل ادلور  وليك تكون حالة ما حالة اتلأل م، ما يهم  ليس هو الطبيعة الفييائية الاص 

 [33و  32فلسفه ذهن، ص  س،يويد]اذلي تلعبها تلك احلالة. 

ية مثل احلالة "الرباجمية" للحاسوب، ويعد  أتباع الوظائفية أن  احلاالت اذلهنية يه من جهات كث
حيث يمكن تبيينها يف شلك العالقة بي "مدخالت" و"خمرجات" برامج احلاسوب، فدماغ اإلنسان 
ور من طرف العمليات الطبيعية.  حسب رأيهم هو عملي ا حاسوب أحيايئ، تشلك  خالل مرحلة من اتلط 

[E. J. Lowe, An Introduction to the Philosophy of Mind, p 46-47] 

وتنسجم الوظائفية بشلك اكمل مع الفييائية غي االخزتايلة وحت  مع املثنوية مقابل احلاالت 
الفييائية واذلهنية؛ ألن  الوظائفية تسىع فقط إىل تبيي احلاالت اذلهنية يف إطار نماذج عالقاتها 

ا العل ية مع مجيع احلاالت، سواء اذلهنية أو الفييائية، وين تج عنه أن  الوظائفية ترتك ابلاب مفتوح 
بالاكمل للجواب عن السؤال: ما يه الصائص اذلاتية للحاالت اذلهنية؟ إذا اكنت ذاتية  يف األساس، 
فحسب هذه الرؤية، مجيع حاالت الروح غي ماد ية، أو حاالت جمموعة من الاليا العصبية أو حاالت 
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ها حاالت ذهنية، برشط األجهزة واملاكنات أو حت  حاالت كو مة من احلىص ىلع الساحل يمكن عد 
ا مناسب ا للعالقات العل ية.   أن تبدي نموذج 

[E. J. Lowe, AN Introduction to the Philosophy of Mind, 49-50] 

 

 حقيقة اذلهن وعالقته باحلاالت اذلهنية بني الفالسفة املسلمني والفالسفة الغربيني
وجهات انلظر املختلفة للفالسفة املسلمي والفالسفة الغربيي حول اذلهن حبثنا حلد  اآلن 

واحلاالت اذلهنية، وسنقوم فيما ييل بإجراء دراسة مقارنة نقدية لفلسفة اذلهن اإلسالمية والغربية 
حول احلقيقة اجلوهرية لذلهن أو انلفس، ثم  حقيقة احلاالت اذلهنية وعالقتها باذلهن أو انلفس، 

ق إىل بعض أهم  آثار هاتي انلظرتي ونتاجئهما. وأخي ا  نتطر 
 أ ـ دراسة مقارنة للحقيقة اجلوهرية لذلهن يف نظر الفالسفة املسلمني والغربيني

يت فق الفالسفة املسلمون ىلع أن  اذلهن أو انلفس هو جوهر جمر د ومغاير لصائص ابلدن املاد ي، 
ق حقائق جمر دة مثل العلم وبقية احلاالت اذلهنية يف اجلوهر ويعتقدون أن ه من املستحيل أصال  أن تتحق  

يات بنفسها من املحاالت؛ هلذا فإن  وجود اجلوهر  ح أن  علم املاد  ي رص  املاد ي، إىل حد  أن  صدر املتأهل 
املجر د املغاير للبدن من رضوريات الفلسفة اإلسالمية، ويف مقابل ذلك، شهدت هذه املسألة اختالف ا 

ا بي فالسفة اذلهن الغربيي، فمن جهة ال يعتقد أكرثهم بوجود اجلوهر املجر د يف اإلنسان، إال  كبي  
دون برصاحة ىلع وجود  ه من الفالسفة الغربيي املشهورين القالئل اذلين يؤك  ديكارت اذلي يمكن عد 

ة املسلمون، ما عدا ذلك حقيقة جوهرية جمر دة يف اإلنسان، وأقام ىلع ذلك أدل ة  اكليت أقامها الفالسف
ي ا وكذا  د أغلبية فالسفة اذلهن الغربيي ىلع انلظرة الفييائية حنو اإلنسان، أي كون اذلهن ماد  يؤك 
ا يف أن  اإلنسان ال يتوف ر ىلع أي  جوهر جمر د وما وراء  اإلنسان، ويتمث ل وجه االشرتاك بينهم مجيع 

وم يعتقدون بعدم وجود أي  جوهر يف اإلنسان حت  ماد ي، وهناك بعض  منهم أمثال جون لوك وهي
ية  ، وهناك طائفة أخرى يف مقابل هذه انلظرة املاد  املاد ي، و أن  "أنا" يه احلاالت اذلهنية ليس إال 
للنفس، وهم اإلقصائيون، ومن بينهم فالسفة كريتشارد روريت وترشتشلند اذلين يعتقدون أن ه ال 

االت ذهنية اكإلدراك، والرغبة واإلرادة، بل هناك دماغ فقط وجود أصال  ليشء اسمه نفس وح
ا، وكما هو واضح فاإلقصائية مردودة  ا ينتج عنه أن هم ينفون  وجود اذلهن رأس  وحاالت دماغية، مم 
وجدان ا؛ ألن نا ندرك بالوجدان وجود اذلهن واحلاالت اذلهنية، وحذف األمور يعين أن حنذف الكثي 

اليت نتعامل معها باستمرار، وحت  هذا انلقاش احلارض حول وجود أو عدم وجود  من األمور الواقعية
اذلهن هو نابع يف احلقيقة من بعض اإلدرااكت، واإلحساسات والرغبات، ويسفر ضمني ا عن إدرااكت 
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 وإحساسات جديدة.
ني ب ـ دراسة مقارنة حلقيقة احلاالت اذلهنية وعالقتها باذلهن يف نظر الفالسفة املسلم

 والغربيني
فيما خيص  حقيقة احلاالت اذلهنية هناك كذلك اختالف أسايس بي الفالسفة املسلمي 
ون احلاالت اذلهنية اكلعلم، واإلحساسات والرغبات حقائق   والغربيي، فالفالسفة املسلمون يعد 

ي ا. هذه احلاالت  ون من املحال أن يكون العلم ماد  ال  ال تقبل جمر دة  عن املاد ة كذلك، ويعد  يه أو 
االنقسام، وبانلظر  إىل أن  أي  أمر ال يقبل االنقسام ال أجزاء هل وال امتداد، فإن  هذه احلاالت جمر دة، 
ية اغئبة  عن  وثاني ا، بما أن  العلم واحلاالت اذلهنية ليست إال  احلضور، وبما أن  مجيع أجزاء األمور املاد 

؛ ألن  احلضور والغياب ال يقبالن اجلمع مع بعضها، ينتج أن ه ال يمكن هلذه األ ية  مور أن تكون ماد 
بعضهما، كما يعتقد الفالسفة املسلمون أن  العالقة بي هذه احلاالت واذلهن أو انلفس يه عالقة 
ا أعراض  جلوهر "األنا" أو من شؤون وجوده، حبيث ال  اد، أي أن  العلم وبقية احلاالت اذلهنية إم  احت 

ق هذه احلاالت دون اجلوهر، وىلع هذا األساس، بانلظر إىل تر د جوهر "األنا" وتر د يمكن أن تتحق  
 هذه احلاالت، يمكن القول إن  العلم، واإلحساس واإلدراك يه حضور جمر د عند جمر د.

يف مقابل ذلك، هناك اختالف شاسع بي الفالسفة الغربيي حول حقيقة احلاالت اذلهنية 
"األنا"، فما عدا أنصار املثنوية كديكارت اذلي تشبه وجهة نظره الرؤية اإلسالمية  وعالقتها باذلهن أو

إىل حد  كبي، ختتلف نظرة الكثي من الفالسفة الغربيي بشلك اكمل عن نظرة الفالسفة املسلمي، 
تبي  فيعتقد بعضهم كديفيدسون ونانس موريف وفق مقاربة حديثة أن  انلظرة الفييائية ال يمكنها أن 

ا هلذا أن  هذه األمور ال بد  أن تُرجع إىل أبعد من الفعل  حقيقة العلم واحلاالت اذلهنية، ويعتقدون وفق 
واالنفعاالت الفييائية؛ هلذا اعتربوا احلاالت اذلهنية مغايرة  للحاالت ادلماغية، ورغم نظرتهم غي 

ون هذه األمور اع ية للحاالت اذلهنية، إال  أن هم يعد  رضة  ىلع اجلوهر املاد ي أي خاليا ادلماغ، املاد 
وتبيق بذلك هذه الرؤية اعجزة  عن تبيي كيفية حلول املجر د يف املاد ي، وال يمكنها أن تواجه أدل ة 
ق العلم أو أي  ظاهرة جمر دة يف ادلماغ، كيف يمكن حلقيقةر ال  الفالسفة املسلمي حول استحالة حتق 

ا.أجزاء هلا أن تنطبق ىلع حقي ا واضح  ن تناقض   قةر ذات أجزاء؟ هذا الفرض يتضم 

وهناك طائفة أخرى من أمثال جون لوك وبارفيت وهيوم تنكر وجود جوهر اسمه "اذلهن"، أو 
"انلفس" أو "األنا" من األصل، وتعتقد أن ه ال توجد مثنوية بي احلاالت اذلهنية واذلهن، بل اذلهن هو 

، وبعبارة أخرى ما ندعوه "أنا" هو ليس إال  اإلدرااكت والواطر نفسه اإلدراك وسائر حاالت اإلنسان
ة، وليس أكرث، وال بد  أن نتوق ف عن ابلحث عن جوهر اسمه "انلفس" مستقلٌّ عن هذه  املستمر 
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اإلدرااكت، وهذا ما اعرضه الفالسفة املسلمون وحت  بعض الفالسفة الغربيي، واتلفتوا إىل نقطة 
ق فلسفية دقيقة، ويه أن    وجود العرض دون اجلوهر اذلي يشلك  موضوعه أمر حمال، فالعرض ال يتحق 

إال  باملوضوع اذلي حيل  فيه، وإال  كيف يمكن تصو ر وجود علم دون وجود اعل م؟ هلذا فرؤية وحدة 
 . ة   اذلهن واحلاالت اذلهنية ونيف اجلوهر اذلي حتل  فيه األعراض تواجه إشاكالتر مهم 

د بعض  آخر ىلع وحدة احلاالت اذلهنية  -ىلع غرار سمارت  -من فالسفة اذلهن الغربيي  ويؤك 
وادلماغية، ويعتقدون أن  هذه احلاالت ليست حقيقة  مغايرة  للحاالت ادلماغية، وىلع الرغم من 
ا عن إطالق  االختالف يف املعن بي هذين األمرين إال  أن ه جيب عدم اعتبار حقيقة األلم شيئ ا خمتلف 

سي الة العصبية، وقد اعرض الفالسفة املسلمون هذه انلظرة القائلة بوحدة احلاالت اذلهنية ال
ة  وقابلة  لالنقسام أن ه ال يمكن  ة، فيف نظرهم ينتج عن اعتبار احلاالت ادلماغية ممتد  وادلماغية بشد 

ا أو اعتبار أمورر اكلعلم واإلحساسات معادلة  هلا؛ ألن ه ال يمكن أن نفرض هلذه احلا الت اذلهنية امتداد 
ا ينتج عنه أن تكون هذه األمور مغايرة  بالاكمل للحاالت ادلماغية مثل  أجزاء  قابلة  لالنقسام، مم 
حتفي األيلاف العصبية، هذا ويعارض الفالسفة املسلمون إقصاء احلاالت انلفسانية واحلاالت اذلهنية 

وري باحلاالت اذلهنية وكونها قائمة  بـ "األنا"، ال من طرف اإلقصائيي من أمثال روريت، فالعلم احلض
يرتك جماال  للشك  يف وجود هذه األمور، فيف املعرفة احلضورية العلم هو املعلوم نفسه، وعليه ال يكون 

ا.  هناك سبيل حت  ملفهوم الطإ فيها، فضال  عن نفيها رأس 
ا بالاكمل تاه ا خمتلف  ذوا موقف  ا السلوكيون فقد اخت  احلاالت اذلهنية، وأقدموا ىلع حذف هذه  أم 

" يه نفسها سلوكياتر  احلاالت بطريقة أخرى، مثال  يعد  رايل وهمبل حاالتر كـ "االعتقاد بربودة اجلو 
لوا "اإلحساس باأللم" إىل مقولة سلوكية كـ  كـ "ارتداء بلاس دافئ" و"ارتاف ابلدن" وكذلك أو 

لوا مجي م بانطباق احلاالت "العرج" وىلع هذا املنوال أو  ع احلاالت اذلهنية. وكما هو واضح فإن  اتلوه 
ادلاخلية والسلوكي ات الارجية ال يتوافق وواقع حياة اإلنسان؛ ألن ه قد توجد هذه احلاالت يف كثي من 
األحيان ولكن  اإلنسان ال يبدي أي  سلوك يف الارج، فقد نكون يف كثي من األوقات يف ماكنر حار ، 

قد بأن  اجلو  يف الارج بارد، وال نبدي أي  سلوك اكرتداء بلاس دافئ أو االرتاف، وما عالقة ونعت
االعتقاد بربودة جو  بدل آخر وسلوكنا، فنحن ال نعيش يف ذلك ابلدل!  وقد حنس  يف كثي من األحيان 

ة فعل، كثي من إدرااكت اإلنسان يه أمو ر انزتاعية ال ينتج عنها حباالت اكأللم ولكن نا ال نبدي أي  رد 
أي  سلوك يف الارج، فعندما نتصو ر مثال  إنسان ا بسبع رؤوس ماذا يمكن مثال  أن يكون السلوك 
املتناسب معه؟  أو عندما يمر  يف أذهاننا تصو ر حلمار، فما هو السلوك اذلي يتناسب معه ؟ فحسب 

ق السلوك، الفلسفة اإلسالمية، احلاالت ادلاخلية اكإلدراك والرغبة  والشوق واملحب ة يه من مبادئ حتق 
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وليست نفسه، فحي يصدر من ا أي  فعل اختياري جند هذه املبادئ يف داخلنا، مع أن ه قد ال ينتج عنها 
ق السلوك لم تكتمل.  سلوك اختياري؛ ألن  مجيع رشوط حتق 

ون احلاالت انلفسانية جمر د وظيفة أو يه ادلور العيل  اذلي حيصل يف  أتباع الوظائفية مثل بوتنم يعد 
نظام من العالقات، ومع أن  الوظائفية ليست يه الفييائية، ويمكن حنصل ىلع الوظائف من العالقة 
ية وبمقاربة مثنوية، ولكن  وحدة احلاالت ادلاخلية والوظائف  بي احلاالت انلفسانية ما وراء املاد 

راتنا عن العالم ما هو وجه وحدته مع  يمكن نقضه يف الكثي من املوارد، فاإلدراك املحض املتعل ق بتصو 
رنا لكوكب  ة؟ ما الوظيفة اليت يفرزها تصو  الوظيفة؟ هل يمكن تأويل تصو ر شجرة إىل وظيفة خاص 
املريخ أو بياض اثللج؟ نعم، كما بي ن ا يف نهاية الوظائفية، يمكن أن تكون مجيع احلاالت اذلهنية إىل 

 لتشلك  الوظائف، ولكن أن تكون يه نفسها فهذا ال يمكن قبوهل، فيف جانب بقية املقوالت منش
 
أ

الفلسفة اإلسالمية، باإلضافة إىل املفاهيم املاهوية، دلينا بعض املعقوالت من املفاهيم اثلانية 
الفلسفية اليت ليس هلا ما بازاء خاريج مستقل  عن األشياء، وإن ما حنصل عليها من خالل املقايسة، 

ة واملالكية والكرب و...، والوظيفة من املفاهيم الفلسفية اليت تنزتع من حلاظ العالقة بي  اكلعل ية واألبو 
أمور خمتلفة، يف حي أن  احلاالت ادلاخلية اكإلدراك واإلحساسات والرغبات يه لك ها مفاهيم ماهوية 

ذا فالرؤية الوظائفية هلذه دليها ما بازاء خاريج وال حنتاج النزتاعها أن نقايس بي أمور خمتلفة؛ هل
 احلاالت مرفوضة يف نظر الفالسفة املسلمي. 

  ـجـ مقارنة آراء الفالسفة املسلمني والغربيني حول حقيقة اذلهن وحاالته وآثاره
للك  من اآلراء الفييائية وغي الفييائية حول اذلهن آثار ونتائج تنعكس عنها، يف هذا القسم من 

 إىل أهم  هذه اآلثار وانلتائج ىلع شلك مقارنة. ابلحث سنقوم باإلشارة
ل هذه انلتائج يتعل ق بهوي ة اإلنسان، فحسب رؤية الفالسفة املسلمي وكذلك املثنويي  إن  أو 
الغربيي كديكارت،  يتشلك  اإلنسان من هوي ة واحدة يه اليت تشلك  حقيقته وتت سم باثلبات ىلع 

ا هلذا املالك يمكن اعتبار اإلنسان احلايل هو نفسه  مدى سنوات عديدة بينما يتغي  بدنه ل، وطبق  ويتبد 
ات انلفسانية  ات، واتلغي  إنسان المسي سنة  املاضية، فانلفس جمر دة؛ وهلذا ال تعرتيها أي  تغي 
ات يف احلاالت اذلهنية اكإلدراك واإلحساسات واإلرادة ال يسفر كذلك عن تغي   انلاتة عن اتلغي 

ل  يف جوهر انلفس، بل ينتج عنه فقط تغي  يف أعراض أو مراتب انلفس الواحدة واثلابتة، أي أن  وتبد 
اإلنسان احلايل هو اإلنسان اذلي اكنت هل يف املايض حاالت معي نة وقد طرأت عليه اآلن حاالت 

ال فرق يف جديدة. يف مقابل هذا الرأي، ال يبىق أي  أساس للهوي ة الشخصية يف انلظرة الفييائية، و
، إال  أن ها تعد   ية  ذلك بي رؤية مثنوية الصائص اليت ىلع الرغم من عدم اعتبارها احلاالت اذلهنية ماد 
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ا؛ هلذا  ة ، وبي الرؤية األحادية اليت تعد  اذلهن وادلماغ شيئ ا واحد  ية  ومتغي  اذلهن نفسه حقيقة  ماد 
لك، وكذلك بي رؤية أحادية اذلهن واحلاالت اذلهنية اليت فمع اتلغي  املتواصل لدلماغ تتغي  اهلوي ة كذ

ا ينتج عنه أن  أي   تنكر وجود جوهر "األنا" من األساس وتعد  "األنا" هو نفسه احلاالت اذلهنية، مم 
ل يف هذه احلاالت يؤد ي إىل تغي  يف "األنا"، وكذلك سائر انلظرات اليت تنجر  لكٌّ منها إىل املاد ية  حتو 

 ا.بشلك م
وانلتيجة اثلانية ترتبط بكمال اإلنسان، فبانلظر إىل رضورة تناسب الكمال احلقييق ألي  موجود مع 
حقيقته الوجودية، فإن  االعتقاد بوجود انلفس املجر دة وأصاتلها يتطل ب هدف ا وكماال  من سنخها ويغاير 

ا إىل رأي الفالس ين يرون حقيقة اهلدف والكمال اذلي يسانخ ابلدن املاد ي، واستناد  فة املسلمي اذل 
اإلنسان يه نفسها نفسه املجر دة، فإن  اهلدف انلهايئ ال بد  أن يكون السعادة األبدية وكسب أكرب قدر 
ية، وبانلظر إىل احلقيقة املجر دة  من الكمال إىل ما ال نهاية، أي أن  هذا اهلدف ال حيد  باألمور املاد 

ية. يف مقابل ذلك، وبما للنفس، فال بد  من تتب عه يف اعل م أسم من العالم املاد ي ويف عوالم ما وراء ماد 
أن  انلظرة الفييائية ترى يف اإلنسان ذلك ابلعد املاد ي فقط، فسيكون الكمال كذلك من سنخ 
ية املحضة واملحدودة بالعالم املاد ي، وعندما يكون املالك يف كون  حقيقته، أي هو جمر د الذلائذ املاد 

لها طاقة هذا ابلدن "األ ا يف ابلدن املاد ي، ال يمكن اتلفكي يف أهداف ال تتحم  نا" إنسان ا منحرص 
هات السلوكية. ية يف اتلوج   املاد ي، وعليه فإن  الزنعة الفييائية يه أساس ظهور املذاهب املاد 

رتباطها الوجودي وأخي ا، بناء  ىلع وجهة رأي الفالسفة املسلمي فيما خيص  تر د انلفس وعدم ا
بابلدن املاد ي، يمكن تصو ر احلياة بعد املوت، كما يسو غ ابلحث عن السعادة األبدية يف احلياة بعد 
ية اليت تطرأ ىلع ابلدن ليس هلا أي  تأثي يف حياة انلفس املجر دة، حبيث  ات املاد  املوت؛ ألن  اتلغي 

ا ىلع أساس الرؤية  الفييائية اليت تعد  ابلدن املاد ي ابلعد الوجودي تتعر ض لالحنالل بعد املوت، أم 
اتر عديدة  بسبب تغي  خاليا ابلدن،  الوحيد لإلنسان، فإن  ابلدن يتعر ض للتغي  يف هذه ادلنيا مر 
ل إىل تراب؛ وهلذا فإن  هذا اإلنسان اليبىق يف  وعالوة  ىلع هذا فإن  هذا ابلدن يتحل ل بعد املوت ويتحو 

، فإن ه لن يوجد يف النشآت األخرى ك  احلياة األخرى، وإذا اكن قد قام بأعمال حسنة أو اقرتف سيئة 
ب.  جيازى أو يعذ 
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 انلتيجة
من خالل القيام بدراسة مقارنة وتبيي حقيقة اذلهن واحلاالت اذلهنية يف رأي الفالسفة املسلمي 

ل إىل انلتائج اتلايلة:  والغربيي، نتوص 
ىلع ذهن أو  -باالضافة إىل ابلدن املاد ي  -للفسلفة اإلسالمية، يتوف ر اإلنسان يف الرأي املشهور 

نفس جمر دة، وحسب رأيهم من املحال أن حتل  حقائق جمر دة اكلعلم وبقية احلاالت اذلهنية يف اجلوهر 
دون ىلع انلظرة الفييائية لإلنسان، أي ك ون اذلهن املاد ي، ولكن  أغلبية فالسفة اذلهن الغربيي يؤك 

ية، وتشرتك آراء مجيع هؤالء يف أن  اإلنسان ال يتوف ر ىلع أي  جوهر جمر د وما وراء  اإلنسان ذا حقيقة ماد 
ماد ي، ما عدا ثل ة قليلة من الفالسفة كديكارت اذلي يعتقد ىلع غرار الفالسفة املسلمي وباالستناد 

هم، بمثنوية اإلنسان وكون انلفس ذ  ات حقيقة ماورائية.إىل أدل ة تشبه أدتل 
اد، أي أن  اذلهن وبقية  يف نظر الفالسفة املسلمي، العالقة بي اذلهن أو انلفس وحاالتها يه االحت 
ا أعراض جلوهر "األنا" أو من شؤون وجودها؛ وال يمكن أن حتدث هذه احلاالت  احلاالت اذلهنية يه إم 

ا فالسفة اذلهن الغربيي فالكثي منهم دل يهم رؤية ختتلف بشلك اكمل عن رؤية  دون جوهر، أم 
م أن  احلاالت  الفالسفة املسلمي، فبعضهم ينكر وجود هذه احلاالت من األساس، وبعضهم اآلخر يتوه 
ل هذه احلاالت إىل السلوك اإلنساين،  اذلهنية يه نفسها احلاالت ادلماغية، باإلضافة إىل بعضر آخر يؤو 

اآلراء الفييائية حول حقيقة حاالتر اكلعلم واإلحساسات يف نظر الفلسفة اإلسالمية، لك  هذه 
؛ إذ ينجر  بعضها إىل اتلناقض. ة   واإلرادة والرغبات وعالقتها باذلهن تواجه إشاكالتر مهم 

ها  ا يف جماالت خمتلفة من أهم  اختالف اآلراء الفييائية واملثنوية يسفر عن آثار ونتائج خمتلفة تمام 
 اإلنسان، واحلياة بعد املوت، ويه تؤث ر يف نوع السلوك اذلي يبديه اإلنسان.اهلوي ة الشخصية، وهدف 
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Abstract 

One of the issues put forward for discussion in the philosophy of religion in our 
contemporary world is the problem of the relation between science and religion and 
the contradiction that appears between them. This matter is one of the problems that 
have occupied the scholars and thinkers’ minds since the Western Renaissance at 
least. It has occupied an important and serious position in the studies that tried to find 
a solution to this problem. This article tries to provide a quick overall look at the most 
important issues related to this problem, following an analytical, critical approach, by 
giving a general discussion of the most important Western views that have dealt with 
and provided solutions to the problem of the relation between (experimental) science 
and (monotheism) religion, such as the opinion of the complete independence and 
distinction between science and religion, and the opinions of interaction and 
contradiction, and, then, offering the opinion that can be adopted as a solution to this 
problem. 

Keywords: science, religion, relation, contradiction, distinction, interaction. 
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 اخلالصة

ىلع بساط ابلحث يف فلسفة ادلين يف اعملنا املعارص يه إشاكيلة العالقة لعل  إحدى املسائل املطروحة 
اليت شغلت  إذ تعد  هذه املسألة واحدة  من اإلشاكيلاتبي العلم وادلين واتلعارض اذلي يبدو بينهما؛ 

رين منذ عرص انلهضة الغربية  ا وخطي ا يف  -ىلع األقل   -أذهان العلماء واملفك  ا مهم  واحتل ت موقع 
إطار األحباث اليت حاولت أن تعالج هذه اإلشاكيلة. وتسىع هذه املقالة إىل تقديم نظرة رسيعة يف أهم  

ة عن املسائل املرتب طة بهذه اإلشاكيلة وفق منهج حتلييل ونقدي، وذلك من خالل تقديم خريطة اعم 
أهم  الرؤى الغربية اليت عنت بمعاجلة إشاكيلة العالقة بي العلم )اتلجريب( وادلين )اتلوحيدي(، نظي 

ليت يمكن رؤية االستقالل واتلمايز اتلام  بي العلم وادلين، ورؤى اتلعامل واتلعارض، وعرض الرؤية ا
 اعتمادها حال  هلذه اإلشاكيلة.

 العلم، ادلين، العالقة، اتلعارض، اتلمايز، اتلعامل. اللكمات املفتاحية:
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 مةقدّ امل
بي  مرموقة حباث املثية اليت حتظى بماكنةهو من األ ابلحث حول العالقة بي العلم وادلين إن  

رين ا يف القرون األخية املفك  اتلعارض  واذلي جعل ابلحث حول هذه املسألة مثي ا هو ذلك، خصوص 
ىلع هذا و وما يرتتب عليه من نتائج ولوازم ترتك أثرها ىلع لك منهما. الظاهري اذلي يبدو بينهما

علماء العلوم عند و واملتلك مي ية هذا ابلحث ذروتها دلى فالسفة ادلينبلغت أهم  األساس فقد 
ا اتلجريبية  .طبع 
فإن  أخذ بعاد وزوايا كثية، ظاهرة وباطنة، وهلا أ ،امعقدة جد   يندلالعالقة بي العلم وا وبما أن  

ن أنزلقوا حنو مهاوي  ة  إذا علم القارئ الفاضل أن  الكثي مم  ا خاص  احليطة واحلذر واتلدقيق مهمٌّ جد 
كية إن ما اكن نتيجة املغالطات اليت وقعوا فيها بسبب هذه املسألة  . الالأدرية واإلحلاد والشاك 

ق بإجياز وبما يسمح هل حجم هذه ادلراسة ووفق منهج حتلييل ونقديويف هذا املقال، سيتم  اتل  إىل طر 
ة اآلراء وانلظرياتبعض   الغربيون مون والعلماءل إيلها يف األساس فالسفة ادلين واملتلك  اليت توص   املهم 

 حول العالقة بي العلم وادلين.
 ، اكنت العالقة بي املعرفة اتلجريبية ةارخييمن انلاحية اتل

 
بلعض املسائل  واتلعايلم ادلينية منشأ

رضية اتلارخيية يف فهم األ ا تلاريخ ظهور مسألة ادلين والعلم يساعدا وافي  رشح   إن  والالكمية اجلديدة. 
 الالكم اجلديد. بأكمله يسم علم علم لظهور

رون رهي باتلجديد اذلي شهده العالم يف الق اتلجديد يف علم الالكموىلع هذا األساس فإن  
انلظرة الكونية املعارصة ختتلف عن انلظرة الكونية اليت اكنت سائدة خالل  األخية، وال ريب يف أن  
 يف نقطتي: امن  الفارق األسايس بي العالم احلديث والعالم القديم اك همبعض د  القرون الوسطى. وقد ع

 : ال   ضمور سلطان الكنيسة.أو 

 ة للعلوم.رسوخ القدرات انلظرية والعلميثاني ا: 

رجاعها إ، فيمكن  (humanism) ا بقية وجوه االختالف، كظهور العلمانية، واحلداثة، واألنسنةأم  
 إىل انلقطتي املذكورتي.

 دلينل اكن يلجأالعلم اجلديد، بعدما تنف س بي -كما يرو ج  -االنسان يف العرص احلديث  يبدو أن  و
نسانية مصي احلياة البرشية منوط بالعالقة بي العلم وادلين، فاحلياة اإل وىلع هذا فإن  . ويستند إيله

ا لو قامت ىلع أساس اتلعاضد  خيتلف عم  خذ ىلع أساس فرضية اتلعارض بي العلم وادلين شالك  تت  
 بينهما. 
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 تهدرى ألفرد نورث وايوهلذا ي ؛عن تأثيات العالقة بي العلم وادلين إذن حياة البرش ليست بمعزلر 
(Alferd North Whitehead( )1947 - 1861 )ية والقيمة العايلة للك  األهم   يفل أم  يتحينما  أن ه م 

 ةمسية اتلاريخ املستقبيل رهين : إن  الغايل إذا قيال فإن ه نسان احلديث، من العلم وادلين عند اإل
 [70العلم ادليين، ص  ]لگشين، من العلم العلماين إىل من العالقة فيما بينهما. جيلنابموقف 

 

  تعريف العلم وادلينـ 1
وبيان املراد منهما قبل  من جهة املعن واملفهوم هماو"ادلين" وتبيين تعريف مفرديت "العلم"إن  

، وذلك حت  ال ختتلط املفاهيم وتقع املغالطات،  ادلخول يف صلب ابلحث أمر  رضوريٌّ ومنهيجٌّ
د اإلطار املفاهييم اذلي يتحر ك يف نطاقه هذا ابلحث  .ويتحد 

 حبث من هذه املفردة يف ذهما كمرادر خت  ا يمكن يهناك معني ، غي أن  عديدة   ملفردة العلم معاينإن  
 العلم وادلين، هما:

ل:  ية اتلجريبية، أو اكنت من العلوم العقلية الفلسفية، أو احلس   املعلومات اإلنسانية، سواء  األو 
أخرى  ية، أو األدبية، وبعبارةر اتلارخيية، أو األخالقية، أو القانونية، أو الشهودية  أو العرفانية، أو الفن  

لللكمة. ويف هذا املعن، العلم عبارة عن املعرفة  ما هل عالقة باملعرفة البرشية باملعن العام   يه لك  
 اإلنسانية ويقابله املعطيات الوحيانية.

لللكمة هو املراد، حيث يشمل  ا يكون العلم اتلجرييب باملعن العام  أحيان  فالعلم اتلجرييب. اثلاين: 
راد من ا أخرى يُ ، وأحيان  أو اجتماعية   ، أو نفسانية  اكنت طبيعية   معرفة تريبية إنسانية، سواء   لك  

العلم اتلجرييب العلوم الطبيعية فقط. وأغلب اذلين درسوا العالقة بي العلم وادلين أرادوا من العلم 
ت ]جمموعة من املؤلفي، حمارضا العلم اتلجرييب، واقترصوا من العلم اتلجرييب ىلع العلوم الطبيعية كذلك.

 [171يف علم الالكم اجلديد، ص 

ي يف عالقة العلم وادلين يف الفكر الغريب إىل رين املختص  املراد من العلم »أن   وقد أشار أحد املفك 
« جتماعيةا عن العلوم االستثناء بعض اآلراء العابرة لم نذكر حبث  بايف هذا األثر هو العلوم الطبيعية، و

 اد من العلم يف هذه ادلراسة هو العلوم الطبيعية.املرو .[9]باربور، علم و دين، ص 
ا لقصوره وملحدوديته ال يستطيع أن يعرث  يعتمد العلم الطبييع ىلع املنهج اتلجرييب، وهذا املنهج نظر 
ق األشياء واألحداث، بل ال حيق  للتجربة  ية يف حتق  ىلع العلل واألسباب غي املحسوسة وغي املاد 

رة بإطار  ية أن تنيف وترفض ما ال تثبته باألدوات اتلجريبية املتأط  احلس  واملاد ة؛ ألن  احلصول ىلع احلس 
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ة حيتاج إىل أدواتر ومناهج تتالءم مع ما وراء الطبيعة، وأمورر غي حمسوسةر اكلعقل  ما وراء احلس  واملاد 
ظ أن  الكثي من الفرضيات والقواني اتلجريبية تنتقض وتُبطل بعد  والويح والشهود ابلاطين؛ ذلا يالح 

ضيات حديثة، فالقضايا اتلجريبية تنتظر إبطاهلا ونسخها بطرو  فرتةر بسبب اكتشافات جديدة وفر
فرضية جديدة، فليس هناك نظريات وقواعد قطعية يقينية ال يشق  عليها الغبار يف العلوم اتلجريبية، 
ا بي أمرين قطعيي حمسومي، بل أحد  فليس اتلعارض بي العلوم اتلجريبية والقضايا ادلينية تعارض 

ا. طريف اتلعارض ظ ٌّ دائم   [148مصباح يزدي، عالقة العلم وادلين، ص ]ين 
اه احلس   اذلي يعتمد فقط العلوم والقضايا  -عالوة  ىلع ذلك، فإن  املشلكة الرئيسة يف االت 

يه من انلاحية اإلبستمولوجية )ابُلعد املعريف(؛ ألن ها حترص القيمة املعرفية  -العلمية اتلجريبية 
ية اتلجريبية، وتنيف القيمة املعرفية واالعتبار عن سائر مصادر والكشف عن الواقع با ملعرفة احلس 

( scienceاملعرفة، اكلعقل والويح واملعرفة احلضورية ابلاطنية، فيف احلقيقة أن  العلم اتلجرييب )
ية، واحلال أن  املنهج اتلجرييب ه ونطاقه، وينيف معتنقوه ما وراء احلس  واتلجربة احلس  يفيد  يتجاوز حد 

يف إطار املحسوسات فحسب، وال جيوز هل أن حيكم ىلع ما وراء الطبيعة واملحسوسات ال باإلجياب وال 
ى طوره.  العلم  ،مصباح يزدي]بالسلب، بل عليه أن يسكت ويصمت أمام القضايا امليتافييقية، وال يتعد 

 [60و 44وادلين، ص 

ا ادلين فله  ما يمكن أخذ قدر . ورب  ه فيهامن أبعاد  بعدر ىلع اتلأكيد نتجت عن تعاريف خمتلفةوأم 
باعتباره  هنا مع ادلين يطاتلعاسيكون  ومن هنا. ا حوهلمشرتك وجامع حبيث يكون ابلحث منصب  

حساسات الفردية واجلماعية املنتضمة يف إطار مفهوم احلقيقة من االعتقادات واألعمال واإل جمموعة  »
 .[172حمارضات يف علم الالكم اجلديد، ]جمموعة من املؤلفي،  «الغائية

ا ويشمل األديان اتلوحيدية والغي اتلوحيدية، لكن  ادلين بهذا املعن هو اعمٌّ  وىلع الرغم من أن   نظر 
ا ستكون األبعاد املشرتكة بينها األديان اتلوحيدية، وطبع   نطاق ىلع يتم  االقتصارسحلجم هذه ادلراسة ف

 ظر.انليه مد  

 قة العلم وادلينتاريخ عالـ 2

قون تاريخ موضوع العالقة بي العلم وادلين من عهد ايلونان القديمة  ]رباين اعدة  ما يت تبع املحق 

إال  أن  املجال ال يسع هنا للبحث يف خمتلف اآلراء،  ،(1) [13لگباياگین، جدل العلم وادلين يف اتلاريخ املسييح، ص 
 ومن هنا سيتم  تقديم عرض موجز عن تاريخ العالقة انطالق ا من القرون الوسطى.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

، إىل األسلمة، مركز احلضارة تلنمية الفكر اإلساليم، ط ضمن كتاب: إشاكيلات اتلعارض وآيلات اتلوحيد، العلم وادلين من الرصاع  -
 ، بيوت.
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اكنت تدرس جمموعة من العلوم يف املدارس اتلابعة للكنيسة املسيحية، ويه  احلقبة فخالل تلك
. وقد اكن تناول املباحث العقلية يف هذه املدارس  الفلسفة املدرسيةتشمل اللغة واآلداب واكنت تسم  
 ها لم تكن خايلة  ها العقائد املسيحية، ولو أن  اها الكنيسة ىلع أساس أن  من أجل تربير العقائد اليت تتبن  

ف ىلع رأي زعماء من االحنراف واتلحريف. بل اكن اختيار املباحث العقلية والفلسفية يتوق  
تأييدها، ويف  ا ويتم  س اغبل   املحدثي يه اليت تدر  يفالطون واألفالطونيأوهلذا اكنت آراء  ؛الكنيسة

 ا. ا من االعتبار وغدا تدريسها جماز  أواخر هذه املرحلة فقط اكتسبت نظريات أرسطو شيئ  
ا رافقه حتول ثقايف وتغي أسايس يف القنااعت رب  أومنذ القرن الرابع عرش امليالدي بدأ عرص آخر يف 

يف عرص ظهور العلم احلديث وقع »: (Ian Barbour)  بعرص انلهضة، يقول باربوروهلذا سيم   ؛والقيم
جنازات ل احتاكك بي العلم وادلين بسبب انلجاح ابلاهر لألسايلب العلمية. واكن من نتائج تلك اإلو  أ

الواقع.  ىلإلوصول الطريق الوحيد املوثوق به ل وكأن هسلوب العليم اتلجرييب( العلم )األ ابد أن املدهشة
شواهد  ا ىلعا قائم  ا، عقالني  ي  ا، لك  ا عيني  مر  أخذوا يرون العلم اتلجرييب وحده "أمن انلاس  كثي  و

 ه شخيص وحمدود وقائم ىلعن  أوق باملشاعر ا يتعل  مر  أ»بينما اكنوا يرون ادلين  ،تريبية حمكمة و"متينة"
 .[35]باربور، علم و دين، ص « السنن واتلوكيدات املتعارضة بعض بلعض

الوتلوضيح ذلك  ( اكن 1473-1543) (Nicolaus Copernicus) باختصار: قبل كوبرنيكوس ُيق 
، واليت اكنت موضع تسليم منذ  (Geocentric Theory) االعتقاد السائد هو نظرية مركزي ة األرض

يف القرن اثلاين ( Ptolemy)سكندري بطليموس رها اعلم الفلك اإلطو   حيثالعصور القديمة، 
ها األرض ساكنة يف مركز الكون، واألجرام السماوية لك   ىلع أن   مبني ة   هذه انلظرية امليالدي، واكنت

 يلحل   هذه؛ قام كوبرنيكوس بإسقاط نظرية مركزية األرضقد تدور حول األرض، حبركة دائرية. و
اجلديدة لم تكن  كوبرنيكوس نظرية ، ولكن  (Hellocenter theory) ها نظرية مركزي ة الشمسحمل  

هو اذلي  (Isaac Newton) ونيوتن ،[30و 29]العمر، عبد اهلل، ظاهرة العلم احلديث، ص مؤي دة  بالربهان 
 برهنها من بعده.

ة قرن اكمل لم يتقب ل انلاس انلظرية، وال حت  العلماء. وبعد نصف قرن من كوبرنيكوس جاء ملد  
ا يف اجلانب ، اعلم الفلك ادلنمارك، اذلي اكن متمي   (Tycho Brahe( )1546- 1601 )برايه وختي

ا واستعمل املزولة )أداة لقياس ارتفاع األجرام السماوية ا فلكي  العميل من املشاهدة، حيث أقام مرصد  
ا. وقد  توافقي  فوق األفق( والسداسية )آلة لرصد املسافات بي انلجوم ومعرفة زواياها(، يلضع حال  

الشمس يه اليت تدور  األرض ساكنة، وأن   ا يف عرصه، وما ذكره من مشاهداته: أن  وجد استحسان  
 بعض الكواكب تدور حول الشمس، وليس األرض كما اكن يُعتقد. حوهلا، وأن  
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( اذلي استخدم 1571-1630) (Johannes Kepler) كبلر يوهانس وجاء من بعده مساعده
أبرز اكتشافاته: أن  الكواكب تدور يف مسار أهلييج، بيضوي، وليس ، واكن هبراهي وخمشاهدات تي

 بي العلم احلديث والعلم يف العرص ا فاصال  ا، وهذا ما جعله أحد أبرز العلماء اذلين وضعوا حد  دائري  
رين والعلماء يف العصور الوسطى وما قبلها اكنوا يفرتضون أن   ة ذلك أن  الوسيط، وعل   احلقيقة  املفك 

يلة مفرتضة، وما أحدثه كبلر باكتشافه أن  املشاهدة يه الطريق رف بطريقة قبلية من مبادئ أو  تُع
قد اكن االعتقاد السائد منذ زمن اإلغريق أن  األجرام السماوية يه ل الوحيد الكتشاف احلقيقة.

ا اكنت األجرام ا سة إهلية، وأن  موجودات مقد   ، سة  لسماوية مقد  ادلائرة يه أكمل األشاكل اهلندسية. ولم 
يلة مفرتضة، لم تعتمد ىلع مشاهدة ها مبادئ أو  . وهذه لك  ، أي دائرية  أن تكون حراكتها اكملة   فال بد  
 الوقائع. 

( اليت قضت ىلع آخر املعتقدات 1564-1642)( Galileo Galilei)ثم جاءت اكتشافات اغيلليو 
]مينوا، الكنيسة والعلم تاريخ الرصاع بي العقل  والكنيسة.ادلينية يف علم الفلك. وبدأ الزناع احلاد  بي العلم 

 [490ادليين والعقل العليم، ص 

هذا اجلرم ليس  هه حنو القمر، واكتشف أن  ووج  ( Telescope)فليك  مقرابل اغيلليو صنع أو  إن  
األجرام  ن  إاالعتقاد السابق اكن يقول و. وجبال   دة بها وديان  ما كرة جمع  ن  إة االستدارة، وتام   كرة  

أن يكون املحور  بد   اذلي من أجله النفسه ة االستدارة، للسبب تام   أن تكون كراتر  بد   السماوية ال
 سة، والكرة يه الشلك الاكمل الوحيد. ولكن، إن اكن القمر به جبال  ها أجرام مقد  أي ألن   ،اكملة   دائرة  

ة الشنة اليت تتكو ن منها األرض، ة الفظ  كتلة املاد   رض، فهذا يعين أن  ىلع سطحه، كما يف األ ووديان  
ن من نوع خاص األجرام السماوية ال تتكو   نن منها القمر. إذة اليت يتكو  ة الشنة الفظ  يه ذات املاد  

 !من األثي، أو جوهر "شبه إليه" القرتاب األجرام من اإلهل
يخ أقمار   اغيلليو رأى من منظاره أن   احلدث اآلخر، أن  و ، مثل األرض، وباتلايل تكون ا أربعة  للمر 

يخ. وقد رفض العلماء لك   فيهاألرض جمر د كوكب، مثل املريخ،  تدور حول الشمس مثل املر 
 مشاهداته هذه.

 Isaac) ليس هذا فحسب، بل لغايلليو اكتشاف عظيم آخر، هو قانون احلركة اذلي صاغه نيوتن

Newton). 
أن ه لو كنت  -والفرضي ة هذه اكنت مقبولة حت  عرص اغيلليو  -( Aristotle) افرتض أرسطو لقد 

در  تدفع عربة    فت عن دفعها، فإن  العربة رساعن ما تبطئ من رسعتها ثم  توق   ، ثم  يف طريق غي ممه 
ة تدفعها، ومجيع املالحظات ايلومية لألجسام تربألن   ؛تتوق ف القاعدة  نهن ىلع ذلك. إذه ال يوجد قو 
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ة من أجل املحافظة ىلع حركة اجلسم. وهذا ما فرضه أرسطو بد  أن يوجد نوع   تقول: ال  ؛من القو 
ة لألجرام السماوية. باعتبار أن   ومن هنا اكن ه قانون الطبيعة. وقد ُطب ق نفس القانون ىلع احلركة املستمر 

ة تلك القو   ا أن  لسماوية للحركة. واالعتقاد اذلي اكن سائد  ما تدفع األجرام ا أن تكون هناك قوة   ال بد  
 املاكن ميلء بدوامات من األثي حتمل الكواكب. وكما افرتض ديكارت أن   ،يه األرواح واملالئكة

هذه الفرضية يه عكس قانون احلركة اذلي صاغه نيوتن وبرهن عليه، وهو ما اكتشفه اغيلليو ولم 
 .قوة اجلاذبية األرضية مكتشفة  ه لم تكن ألن   ؛يربهن عليه

برايه وكبلر  وخ( وأكمل ما شي ده كوبرنيكوس وتي1642-1727) (Isaac Newton)جاء نيوتن 
ه ليس هناك أرواح ل للحركة، وبي  أن  واغيلليو. فاكتشف قانون اجلاذبية األرضية، وصاغ القانون األو  

 وية. حركة األجرام السماومالئكة وال دوامات ديكارت تُفرس  
وهلذا اعرضت  ؛ا بينها وبي ما اعتمدته الكنيسة يف ذلك الوقتلقد أحدثت املكتشفات تعارض  

ني واذلين الكنيسة معظم املكتشفات الفلكية، ومن هنا بدأت الشكوك تساور عقول انلاس املتدي  
 سة.يؤمنون حبرفية الكتب املقد  

األرض تدور حول الشمس أو العكس، بل  فقط يف أن   حمصورة  لم تكن األزمة بي العلم وادلين و
تلك  يف ظل   -وليس ادلين نفسه  -تها للعالم الصدام احلقييق يكمن يف انلظرة ادلينية برم   إن  

 ني. االكتشافات، اليت زعزعت إيمان املتدي  
 ،ية دينية كربىظهرت نزعة شك   أن ه قد -يف القرن اثلامن عرش  -ما حدث بعد نشأة العلم و

 ا حدث من ثورة علمية يف القرن السابع عرش.عم   وبعيدة   ه الزنعة لم يكن مصادفة  ظهور هذو
ك ة ما" يه اليت حتر  ه لم تكن "قو  ا أن  ثبت علمي  أا يف بُعد اهلل عنا، فقد أحدث علم نيوتن شعور  لقد 

ما يف الطبيعة حتكمه قواني الطبيعة. هذا هو األثر  لك   األجرام السماوية كما اكن هو السائد، وأن  
ل لعلم نيوتن، وهو الشعور بأن  اهلل بعيد.  األو 

ا األثر اثلاين فتمث ل يف إحالل القواني الطبيعي ة لرشح الظواهر حمل  العلل امليتافييقي ة، ولم يُعد  أم 
أن يكون اتلفسي  بد   لغييب، وأن ه الا من الفعل اإلليه أو ايسمح بتفسي الظواهر الطبيعية انطالق  

وهذا هو  ،فقد يتم  اكتشاف اتلفسي يف املستقبل ؛حت  وإن لم جند للظاهرة أي  تفسي عليم ،اعلمي  
 مركزية األرض. نظري ة أو  (Charles Darwin) اذلي قو ض ادلين، وليس نظري ة داروين

يت وقعت يف الغرب، وإن اكنت بصورة خمترصة هذه اإلطاللة إىل تاريخ العلم املعارص واألحداث ال
ا، إال  أن ها تكشف عن مجلة من اإلرهاصات اليت أحدثت فيما بعد تغي  ا جذري ا وجوهري ا يف رؤى  جد 
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 انلاس ونظرتهم إىل ادلين والعالقة بينه وبي العلم. 

 عوامل تعارض العلم وادلين يف الغربـ 3
 بلور مسألة العالقة بي العلم وادلين يف الغربت اكنت باعث ا ىلع عوامل اليتالعديد من ال تذكرلقد 

 :حيث يمكن اإلشارة إىل بعضها هنا
 : ال   ف يف املسيحية، ورواج العقائد الاطئة من قبيل: عقيدةعدم وجود منت وحياين غي حمر  أو 

 .اتلثليث، وضعف املفاهيم الكنيسية حول اهلل وما وراء الطبيعةألوهي ة املسيح و

 س.أو ظواهر الكتاب املقد   مجود الكنيسة ىلع انلص  ثاني ا: 

إضفاء القدسية ىلع بعض األفاكر الفلسفية كأفاكر أرسطو واهليئة ابلطلميوسية ومزجها مع ثاثل ا: 
 اتلعايلم املسيحية.

ا:  الغفران،  ظهور أمور من قبيل بيع صك  وى الفساد اذلي استرشى يف اجلهاز الكنس، أد  رابع 
( Martin Luther)ر ثمة ابلابا وغي ذلك إىل العديد من االعرتاضات ىلع املسيحية اكعرتاض لووعص
 .(John Calvin) نفواكل

ا:  يمان هل، إذ اكن ر العلم من دون احتضان اإلإدانة الكنيسة للنظريات العلمية، وتطو  خامس 
 رات احلاصلة يف العلوم اتلجريبية.القساوسة جيهلون اتلطو  

ا:  عدم اتلفريق بي ادلين والقراءات الشخصية هل، ونتيجته استنباطات عقدية من سادس 
]حميطى ارداكن، تاريخ ارتباط علم و دين در اسالم و غرب، جمله  س.سقاطها ىلع الكتاب املقد  إانلظريات العلمية و

 [33، ص 188معرفت، عدد 

 أسايلب عالج اتلعارضـ 4
 ،ية عن األحداث اتلارخيية اليت وقعت يف الغربوادلين بصورة جد   تبلور حبث العالقة بي العلم

ذلك ال   أن  اه اتلعارض، إال  اه السائد واملشهور للعالقة بي العلم وادلين يف الغرب هو ات  ومع كون االت  
 ويه اكتلايل: ،ة نظريات خمتلفة حول هذه معاجلة هذه العالقةمت عد  ه انلوع الوحيد، فقد قد  يعين أن  
بي العلم وادلين من مجيع  اتلام   ة عالقة بينهما، أي الفصل واتلمايزاه القائل بعدم وجود أي  االت  

اه األخي يمكن حلاظ نظريتي اه املعتقد بوجود نوع من العالقة بينها. يف هذا االت  اجلهات، واالت  
ة وجهات عالقة اتلعامل عد  تي هما: نظرية عالقة اتلعامل ونظرية عالقة اتلعارض. يندرج ضمن اعم  

 اد.اه عالقة االحت  اه عالقة االنسجام وات  اه عالقة اتلعاضد وات  اه عالقة اتلاكمل وات  نظر يه ات  
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  وسيتم  فيما يأيت من أحباث اتلعر ض إىل هذه األنماط املطروحة حول العالقة بي العلم وادلين. 

 
 بي العلم وادلين )اتلمايز من مجيع اجلهات( الفصل اتلام  أ ـ 

ة جمال مشرتك بي العلم وادلين، وبعبارة أخرى حتكم اه إىل عدم وجود أي  يذهب أتباع هذا االت  
ه ال يوجد أي نوع من االرتباط والعالقة بينهما، فال يمكننا ن  إة بي العلم وادلين. وحيث املغايرة اتلام  

 العلم وادلين.  احلديث عن وجود تعارض بي
ما ، وإن  ة   احلاجيات البرشية اكف  اه، ال يمكن للعلم بمفرده وال لدلين لوحده أن يليب  طبق هذا االت  

واحد منهما ضمن جمال خاص به ذلك. فعل سبيل املثال، يقترص نطاق العلم يف تفسي   لك  يتوىل  
 د نطاق ادلين يف هداية اإلنسان حنو الفالح والالص. الظواهر اتلجريبية ومراقبتها، بينما يتحد  

اتلمايز بي العلم وادلين ال يقع من حيث املوضوع  اه أن  تباع هذا االت  أيف احلقيقة، يعتقد 
 ا. وىلع هذا ال يمكن ألحدهما مد  يد العون لآلخر.اه إىل مناهج املعرفة أيض  واملحتوى فحسب، بل يتعد  
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 [144 ]باربور، علم و دين، ص
هم  أن  اه حول الفصل بي جماالت العلم وادلين، إال  تباع هذا االت  أفاق نظرة وىلع الرغم من ات  

مت مذاهب قد قد  و. هوتبيين هخيتلفون فيما بينهم يف كيفية تفسي هذا االختالف واتلمايز وتقرير
وفلسفة اتلحليل اللغوي ارات فكرية خمتلفة من قبيل: األرثوذكسية اجلديدة والوجودية والوضعية وتي  

باختصار:   لك  واحد منهاق إىلتطر  وهنا ن ،ع بي العلم وادليناتلعارض املد   حلل   خمتلفة   تفسياتر 
  

 رثوذكسية احلديثةاألـ 1

( أن  تفر د الويح يؤد ي إىل أن يكون ادلين والالهوت Neo Orthodoxyيرى أتباع هذا اتلي ار )
ا عن سائر مدراكت  املتلك م الربوتستانيت  يف طليعة هذا االتاه يقفإنسانية بصورة تامة. ومتمايز 

ىلع الفكر الربوتستانيت  ا عظيمة  ثار  آ( اذلي ترك 1886- 1968) (Karl Barthت )السويرسي اكرل بار
 يف القرن العرشين.
ذلك  ن  إبل  ،العلم وادلين ال خيتلفان يف موضوعهما ومضمونهما وحسب بأن   تيعتقد اكرل بار

اذلي تغدو فيه املقارنة بينهما دون جدوى.  ا إىل احلد  هماملعرفة في ةصادق كذلك ىلع مستوى منهجي
ا تباينهما يف بينما موضوع العلم هو اعلم الطبيعة. وأم  ،  اهلل يف املسيحفموضوع علم الالهوت هو تيل  

يه يف اإلنسان،  من خالل تل  إال   ال يمكن معرفتهفاهلل اذلي هو موضوع علم الالهوت بما أن  املنهج، ف
]پرتسون، عقل و اعتقاد دين، ص  ا نطاق وجمال الطبيعة فيمكن فهمها وإدراكها بمعونة العقل البرشي.أم  

366] 
]عليماین، نظرات يف عالقة  ا وبشلك دائم.ي  اعلم الطبيعة لك   عن تلفخي وجود  م - تحسب بار -فاهلل 

 [29، ص 7آفاق احلضارة، العدد العلم وادلين يف الغرب، جملة 

س اليت ترى أن  معصية البرش مانعة  من إدراك اهلل عن طريق  ويف ضوء تعايلم الكتاب املقد 
 لإلنسان يتجل   إال  أن  من خالل الطبيعة  ة اهللمعرف هال يمكنخملوقاته، فإن ه يرى أن  علم اإلنسان 

ق عندما يزنل اهلل بصورة مبارشة ومرموزة ىلع ق  مكن معرفته، فمعرفته تتحي بنفسه حي يشاء وحينئذر 
 اإلنسان.

[Ferngen, Gray B, The History of Science And Religion in The Western Tradition, P. 17] 
يات األرثوذوكسية اجلديدة برشح مجلة من متبن   (Tomas Torrance) وقد قام توماس تورانس

ة به؛ وذلك ألن  موضوعه هو  مستقال   اعلم الالهوت علم   يعد  »، فكتب يقول: هاوتعميق هل معامله الاص 
ة به. فاهلل هو أمر  اهلل. هذا العلم هل قوانينه ادلاخلية ومنهجي   من  ال يمكن معرفته إال   متعالر  ته الاص 
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قراءة  ن..وادلي إشاكيلة اتلعارض بي العلم]ساجدی، « وبالطريقة اليت يرتضيها هو للتعريف بذاته ،خالهل هو
 [. 35و 34 املنهاج، العددان فصلية ،نقدية يف احللول املقرتحة

  يف الغاية، فغاية ادلين أن يستعد  حت   -اه حسب هذا االت   -فيما بينهما  انالعلم وادلين خيتلفإن  
الطبيعة. وىلع ا املعرفة اتلجريبية فتهدف إىل كشف القواني احلاكمة ىلع اعلم اإلنسان ملواجهة اهلل، أم  

 هموضوعيف  واحد منهما منفصل   لك   ألن   ؛تعارض بي العلم وادلين هذا األساس فال يمكن فرض أي  
 . ، فادلين والعلم متمايزان عن بعضهماعن اآلخر هومنهج تهواغي

 حول -من أتباع األرثوذكسية احلديثة  - (Longdon Brown Gilkey)ييلك غيذكر النغدون هذا و
 د  ا عن فضاء بيان املسائل العلمية. فبينما يعفضاء بيان املسائل ادلينية خمتلف تمام   أن   األمر هذا

 ا. ا ملموس  ا عيني  ا، يعد العلم أمر  ا شخصي  ا باطني  اإليمان أمر  
  النغدون الفرق بي العلم وادلين ضمن أربعة فروق:هذا، ويبي  

ل:   ا ادلين فليس كذلك.ويقبل اتلكرار، أم   ه اعمٌّ أن   يسىع العلم إىل تبيي الطرق العينية، كمااألو 

أساس القدرة يف العلم هو العمل املنطيق واملنسجم للتجربة، بينما القدرة انلهائية يف ادلين اثلاين: 
 . يه ابلصية واإلرشاق اذلي يناهل األفراد من قبل اهلل

 رمزية   واالختبار، بينما يستخدم ادلين لغة  ية اليت تقبل اتلجربة يصيغ العلم القضايا الكم  اثلالث: 
 .وتشبيهية  

ة للمسائل وعن ية الاص  بينما يبحث ادلين عن العل   ،يدرس العلم املقدار العيين للمسائلالرابع: 
فالعلم  ،[78]آيت الليه، أزماتنا الانقة يف ادلين والعلم والسياسة، ص  .هاوأساس هامعنائية مصي البرشية وهدف

 [47علم و دين، ص  ]زينل، ية.ا ادلين فيبحث عن العل  أم   ، يسأل عن الكيفيةييلكغحسب 

 الوجودية ـ 2

من املذاهب األخرى اليت حاولت دفع إشاكل اتلعارض بي العلم وادلين من خالل اتلفكيك بي 
 (Kierkegard) . ويعد  كيكيغارد(Existentialism) دائرة العلم ودائرة ادلين هو املذهب الوجودي

ر ادلنمارك (1855ـ  1905) س   املعروف املفكِّ  . ل هلذا املذهباألو   املؤس 
دلى األوساط الفكرية يف القرن اتلاسع  فبالرغم من أن  أفاكر هذا الرجل وتنظياته لم تلق إقباال  

وآرائه  ه أفاكرىلع اكبي   عرش، إال  أن  أوروبا القرن العرشين ـ وبعد خروجها من احلرب ـ شهدت إقباال  
 -1905) (Jean Pul sarter) ن بول سارتراجالفرنسيي  إذ أن  الك  من ؛أوساطها العلمي ة من قبل
وقصصهما، وروايتهما يف مرسحياتهما  (1913 - 1980) (Albert Kamus) لربت اكموأو (1980
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س رباكرل ياساألملاين و(، 1976ـ  1889) (Martin Hedegger) يدغرامارتي هالفيلسوف األملاين و
(Kartl Jaspers) (1883  1965ـ) مارتن بوبرانلمساوي يف منظومته الفلسفية، و (Martin Buber) 
يف  (Rudolf  Bultmann( ) 1884 – 1976) رودولف بوتلمنالالهويت األملاين ، و( 1965ـ  1878)

 ىلع منواهل.أفادوا من املفاهيم واملرتكزات الوجودية ونسجوا  ،حبوثه الالكمية
ة تعارض   بي معرفة اذلات ومعرفة األجسام واألعيان الارجية  اواختالف   اترى الوجودية أن  ثم 

الفاقدة للويع. فاملنهج يف معرفة اذلات الشخصية خيتلف عن املنهج املت بع يف معرفة سائر األشياء 
 واألمور األخرى.

يف االعتقاد بأن ه ال يمكن إدراك  -سواء اإلهليون منهم أم غي اإلهليي  - ويشرتك الوجوديون قاطبة  
 عندما تكون هناك مشلكة يف ابلي يسىع اجلميع يف حل ها، كنه الوجود اإلنساين األصيل وحقيقته، إال  

ة، ال أن يستخدم ه الختيار املوقف املناسب تاهها بشلك مستقل وحبر  فيُعمل لك  فرد إرادت   ية تام 
 ية. ملفاهيم االنزتاعية والقواني والقواعد اللك  ا

ينشأ من اتلقابل بي  -حسب الوجوديي  -الفصل بي فضايئ العلم وادلين ومناهجهما  وعليه فإن  
هذا اتلقابل ىلع   جمال الويع اإلنساين وجمال األشياء اليت ال تمتلك الويع واإلرادة. وقد بي  مارتن بوبر

]عيل زماين، نظرات يف عالقة العلم وادلين يف الغرب، ص تلميي بي لوني من العالقة من خالل ا ،أفضل وجه

 كما ييل: ، و[33

ل:   (.العالقة بي األنا واهلو، ويه عالقة بي املرء ويشء ما )ليس بشخص وغي واعر األو 

 العالقة بي األنا واألنت، ويه عالقة بي شخصي. اثلاين: 

بي األنا واهلو يه تصوير لعالقتنا مع الطبيعة، وعالقة اتلجربة مع األشياء العالقة  يرى بوبر أن  
لون من اتلعايش  ب هذا اللون من العالقة أي  غي الواعية واجلمادات من هذا القبيل كذلك، وال يتطل  

اتلوافق، إىل االنفتاح و نا نضطر  الشامل واالنفتاح املتبادل. بينما جند يف العالقة بي األنا واألنت أن  
لغة مشرتكة.  س حي يوجد لون من "اتلفاهم"، وبعبارة أدق  ما تتأس  هذه العالقة إن   وسبب ذلك أن  

ا من املبارشة بالروح ب لون  ا يتطل  يه عالقة األنا واألنت مم   -موضوع األديان  -وعالقة اإلنسان باهلل 
 قة بإطار الويع اإلنساين.القضايا املتعل  ه يتناول ألن   ؛، وهذا يقع ضمن دائرة ادلينوالقلب واحلب  

 [151 - 147]باربور، علم و دين، ص 

اذ القرار واتلعايش يف صميم املعرتك احليايت وحسب، ضح أبعاد اإلنسان الوجودية عرب عملية اخت  وتت  
ة وهلذا يتناول ادلين حاجات اإلنسان ومشالكه يف هذه ادلائر ؛ال من خالل املناهج العلمية اهلادئة
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ك ابلحث العليم ة فيعالج القلق وايلأس وعقدة اذلنب والوف من املوت والعدمية ... بينما يتحر  الاص  
ون حتليلها ويتول   ،يقوم العلماء بدراسة هادئة للظواهر اتلجريبية إذ ،يف إطار العالقة بي األنا واهلو

 وتفسيها. 
إىل تباين  اجلة املوضواعت بينهما خمتلفة إضافة  طبيعة مع ألن   ؛وىلع هذا تتمايز دائرتا العلم وادلين

ا، وىلع هذا ال توجد أية املوضواعت ذاتها، وينتج عن ذلك تتمايز مناهج ابلحث العليم وادلين أيض  
 عالقة بينهما. 

اإلثبات القاطع وايلقيين يف حقل ادلين بواسطة العلم أو  ن  وعالوة ىلع ذلك، يرى كيكيغارد أ
ا  اآلن، وهو ليس مطلوب  ق حت  ا تلحق  ه لو اكن ممكن  ألن   ؛بممكن وال مرغوب فيه املنهج العقيل ليس

 لعدم انسجامه مع حقيقة اإليمان. 
س (Existentialism)  آخر من الوجوديةويطرح رودلف بوتلمن نواع   ، حيث يرى أن  الكتاب املقد 
ث عن فعل اهلل  ث عنه بتسامح، وكأن  فعله فإن ه  عندما يتحد  قابل ألن نصفه بالزمان  يتحد 

 واملاكن.
س للتعبي عن الصفات اإلهلية  ويصطلح بوتلمن ىلع املفردات واملصطلحات الواردة يف الكتاب املقد 

ها زمان وال ماكن، بأن ها مصطلحات "أسطورية"، بالرغم من أن ها موضوعة أساس   لألجسام  االيت ال حيد 
 الارجية.واألعيان 

أن ه  ويعتقد بوتلمن أن  اإلجنيل، وإن  أفاد من اللغة املتداولة يف األخبار عن األجسام واجلمادات، أال  
جيب علينا أن نرتجم لغته إىل لغة مفهومة دلى انلاس، كأن تكون لغة اآلمال واهلواجس واالختيار. 

ول العالم الاريج، بل يه حتاول أن تصوغ فالقضايا ادلينية ال عالقة هلا بانلظريات العلمية اليت تتنا
علم و دين، ص  ]زينل،. علينا يف حلظات الوف والرجاء عن أنفسنا وذواتنا، يسبغه اهلل  اجديد   افهم  
49] 

ن يفصل بي نطاق العلم وجماالت امليتافييقيا وادلين بشلك  عرب اتلميي بي  وواضح رصيحومم 
 .تهيمكن تناول الوجود عرب ثالثة مستويات يف فلسف إذ اكرل ياسربز؛ مستويات الوجود

ل:  بع فيه ق بدائرة العلوم اتلجريبية ويكون املنهج املت  ا(، ويتعل  ا وماكني  الوجود اتلجرييب )زماني  األو 
 ا.ي  ا حس  تريبي  

 الوجود اذلي يكون بمثابة موجود انضمايم حبيث خيضع للمنهج الوجودي.اثلاين: 

 ذاته حيث يمكن دراسته عرب املنهج امليتافيييق فقط.  يف حد   الوجوداثلالث: 
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 ويف موازاة هذه املراحل اثلالثة يتناول ياسربز اإلنسان يف مستويات ثالثة كذلك:

عن يشء يف الزمان  ا، ويكون اإلنسان يف هذا املستوى عبارة  ا تريبي  نسان بوصفه موجود  ل: اإلاألو  
  ابلحث العليم اتلجرييب.جريبية، ومن هنا يدخل ضمن حي  واملاكن ومع سائر األشياء اتل

دات، حيث يقع وفق هذا املستوى ا يف وسعه إدراك املجر  ا رصف  ا واعي  اثلاين: اإلنسان بوصفه شعور  
 ضمن نطاق ابلحث الفلسيف واملعريف.

من قبيل:  ة  ا، فاإلنسان يف هذا املستوى يواجه مشالك خاص  ا وروح  اثلالث: اإلنسان بوصفه نفس  
ويعالج ادلين املشالك اإلنسانية ضمن هذا  ما شالكها،القلق والوف وايلأس واالضطراب والوحدة و

 املستوى. 

  مقتضيات لك  دة، وادلين والعلم والفلسفة تليب  متعد  وأبعاده مستويات الوجود اإلنساين  فبما أن  
ر اتلعارض بي ال يمكن تصو   نإذ .، فال يبىق حمور مشرتك أو موضوع واحد بينهاةى ىلع حدمستو  

 [.32عليماين، نظرات يف عالقة العلم وادلين يف الغرب،  ص ]العلم وادلين. 

 الوضعيةـ 3

ال  تي تفيدان معن  اتلعارض إن ما يقع بي قضي   ال شك  يف أن    ،وتنظران إىل واقع خاريج معي    حمص 
تغاير األخرى يف ما حتكيه عن ذاك الواقع تي لكن يف الوقت نفسه لك  واحدة من هاتي القضي  

فحينئذر ال يبىق هناك جمال  ،أو معن   داللةتي فارغة من الاريج. وعليه إذا الزتمنا بأن  إحدى القضي  
يذهب  إذ؛ (Logical positivism) للتعارض. وهذه نقطة آمنت بها املدرسة الوضعية املنطقية

ما، هو خضوعها للتجربة  معن  و داللةر  من القضايا ذات ةاملالك يف كون قضي   الوضعيون إىل أن  
 نواتلقييم اتلجرييب. وعليه، بما أن  القضايا ادلينية ال يمكن إخضاعها ملالاكت اتلقييم اتلجرييب، إذ

  [386]پرتسون، عقل و اعتقاد دين، ص   ومضمون.فيه قضايا فارغة عن لك  معن  

أن  القضايا اليت تنطوي ىلع ( 1989ـ  1910)( Alfred Ayer)لفرد آير أيرى ـ ىلع هذا األساس، 
 تنقسم إىل ثالثة أقسام: لر  حمص  معن  

ل: ة حدثت يف الارج. األو   قضايا شخصية: ويه القضايا اليت حتيك عن وقائع خاص 

 ية علمية: ويه القضايا اليت يمكن إثباتها أو إبطاهلا يف الارج.قضايا لك   اثلاين:

 حتليلية: ويه القضايا املتداولة يف الرياضيات واهلندسة وغيها. قضايا اثلالث:
بل يه أشبه  ،ال معن هلا من هذه األقسام اثلالثة تضيح وعليه، فالقضايا اليت ال تدخل ضمن أي  
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 حممومر ال طائل من ورائه. ما تكون بهذيانر 

 اتلحليل اللغويـ 4

اللغة الوحيدة اليت تنطوي ىلع مضمون معريف وواقيع يه لغة  إىل أن  إيله  يشأتذهب الوضعية مثلما 
ا، واللغات األخرى اليت اكنت تفتقر إىل بطاهلا أو تأييدها تريبي  إو أثباتها إالعلم اتلجرييب اليت يمكن 

 من املضمون املعريف وال معن هلا. ات اعتربت خايلة  هذه املمي  
يف كتابه املوسوم بـ "الرسالة الفلسفية املنطقية"   (Ludwig Wittgenstein) فيتغنشتاين  أن  إال  

ما إن   (لغة العلم اتلجرييب)اللغة السائدة  ه من املمكن اتلالعب باللغة بصور متنوعة، وأن  ذهب إىل أن  
فاكره األخرى "فلسفة أومن  ،لعاب اللغويةا ملختلف األوال يمكن اعتبارها معيار   ،يه نوع واحد منها

 مريكا، وخالصتها:أجنلرتا وأايلوم الفلسفة الغابلة يف  د  ي" اليت تعاتلحليل اللغو
 : ال  وبعبارة  ،ذا اكن ذا فائدة عمليةإ بطال باتلجربة، إال  ثبات أو اإلال اعتبار بلحث قابلية اإلأو 

 بل عليك أن تدرك توظيفها.  ،ةأخرى: ال تسأل عن معن القضي  

منها فائدة  وغيها، وللك   ة  ي  وفن   وفلسفية   علمية   : لغة  دة  متعد   لغاتر نا نواجه ىلع ذلك فإن   بناء  ثاني ا: 
حترك املشاعر، ولغة  ف الظاهرات اتلجريبية، ولغة الفن  عملية وتطبيقية، مثل لغة العلم اليت تصن  

 ادلين تريم ألجل اهلداية.

خرى )ألعاب لغوية(. أيف لغة  اختتلف عم   ،ة بهامن هذه اللغات قوانينها وأصوهلا الاص   للك  ثاثل ا: 
ذللك فال يمكن استعمال لغة  ؛خرى ونقدهاأوال يمكن استعمال لغة من هذه اللغات يف دراسة لغة 

 العلم دلراسة لغة ادلين.

ا:  واحدة من هذه األلعاب اللغوية من نمط حيايت خاص يتناسب معه، اكللعبة  تنشأ لك  رابع 
ا اكن انلاس خيتلفون يف أسايلب حياتهم ن احلياة ادلينية. ولم  اللغوية ادلينية اليت تنشأ عن لون م

 .ومتنوعة   خمتلفة   لغوية   انا نواجه ألعاب  ، فإن  هاوأنماط

ا:  ، وال ة  تام   من معرفة القواني املسيطرة عليها معرفة   بد   ة اللعبة لغوية خاص   وليك نفهم لك  خامس 
ني وانلظر من ولوج اعلم املتدي   بد   فلمعرفة لغة ادلين ال بادلخول يف دنيا تلك اللغة، ذلك إال   يتم  

 نسان.العالم واهلل واإل ىلإبعيونهم 

هما نشاطان ن  إتعارض بي العلم وادلين، وبعبارة أخرى:  فمن وجهة انلظر هذه ال يكون هناك أي  
 العلم لغيت   ألن  وذلك  ؛ا ويعضد أحدهما اآلخر أو يدعمها إىل درجة ال يتعارضان مع  متباينان جذري  
ىل كشف احلقائق إل طرق اتلوص  وأن  ا، العلم وادلين منفصالن ثاني   ميداين  أن  ، وال  ان أو  توادلين خمتلف
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 ا.ثاثل   يف العلم وادلين متباينة  
( اذلي Walter Terence Stace( )1886- 1967) ه ولرت ستيسومن اذلين اعتمدوا هذا اتلوج  

ا القضايا العلمية فيه  إن  القضايا ادلينية»يقول:  ل لغة ادلين بإجياد ادلايع، أم  توصيات، وتتكف 
 [.88]شمص، العلم وادلين.. رصاع أم حوار، ص « توصيفات، فيما لغة العلم تقرير الواقع

 نقد نظرية الفصل اتلام  ـ  5
ها واتلمايز بي العلم وادلين وقبلها ىلع أن   ىلع الرغم من أن  ابلعض قد مال إىل نظرية الفصل اتلام  

السؤال املطروح هو: هل يمكن للعلم وادلين أن ينفصال عن   أن  مه بعض العلماء، إال  غصن زيتون قد  
 و ال؟أ بعضهما ابلعض بشلك يلك  

اهات األرثوذكسية اجلديدة واملذهب الوجودي والوضعية وفلسفة متها ات  احللول اليت قد   تذكر
من أجل معاجلة العالقة بي العلم  مدافعي عن نظرية اتلمايز اتلام   اهمتبن ي يل اللغوي باعتباراتلحل

عن نطاق هذا  خارجة   هااهات الفكرية وعيوبمزايا هذه االت   ا لكون دراسة لك  وادلين. لكن نظر  
 ،اهاتكة هلذه االت  ر فقط ىلع تقييم انلتيجة املشرتاقتصيتم  االلة، فسوحتتاج إىل حبوث مطو   قال،امل

 واتلمايز الاكمل بي العلم وادلين. أي الفصل اتلام  
ا. لكن أيض   ضماكنية اتلعارإ تنيفوالفصل بي العلم وادلين عن بعضهما  حالة اتلمايز اتلام   إن  

يدافعا ا أن  العلم وادلين ينبيغ هلما أن تعامل وحوار بينهما. وصحيح أيض   ا إماكنية أي  سوف تنتيف أيض  
هذا األمر ال يعين عدم االرتباط بي العلم وادلين، بل  املقصود هو أن ه  عن حريمهما وجمايلهما، لكن  

ه ال يمكن إثبات مجيع كما أن   ،ا من العلمال يمكن اللوص إىل إنكار اهلل واالعتقادات ادلينية انطالق  
ة يف كتابه "العقالنية وادلين" إىل أن  بدق   (Trag) د تريجا منه. وقد أشار السي  القضايا ادلينية انطالق  

ها الطوة األوىل حنو االعتقاد بأن  ألن   ؛اتلمايز وعدم االرتباط بي العلم وادلين هو أمر حمفوف باملخاطر
 ادلين والالهوت ال يتعاىط مع الواقعية واحلقيقة.

 الواقع يف وهما ،لواقع والعالممان قضايا مرتبطة بماهية ا من العلم وادلين يقد  لو قبلنا أن  الك  
ا: بينهما العالقة حول انلظريتي بإحدى القبول فينبيغ كذلك،  يكونا أو متعارضي يكونا أن إم 

لي متعاضدين ألن ه ليس يف مقدور البرش  ممكن؛ غي بينهما اتلام   باتلمايز القول لكن  . بلعضهما ومكم 
ا خنترب احلياة ومظاهرها رغم إماكنية إىل نصفي، فنحن عموم   -الواقع  وبتعبي أدق   -م حياته أن يقس  

 وجود جوانب خمتلفة هلا.
اء بي العلم وادلين واملحافظة عليهما بدل الفصل املطلق ر يف اتلعامل ابلن  وباتلايل ينبيغ أن نفك  
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غاية، وكٌّ هل جماهل مع أن  اتلمايز حاصل بالرضورة بينهما، الختالف املوضوع واملنهج وال بينهما،
اء اتلعامل ابلن  هذا ا وطبع   الاص  به، فيكون ادلين والعلم يكم الن اإلنسان، وحيتاج إيلهما اإلنسان.

 ب الكثي من احلذر.صعب ويتطل   هويف الوقت نفس ،بي العلم وادلين هو عمل دقيق
 نظرية اتلعاملب ـ 

ا للنظرة األوىل وحاولت تقديم نظرة مغايرة تمام  ت بهذا ابلحث اهات األخرى اليت اهتم  ن االت  م
 يه اتاه اتلعامل بي العلم وادلين.

من املفاهيم املرتبطة فيما بينها حبيث ال يوجد بينها أي  تعارض.  يشمل جمموعة   اعمٌّ  واتلعامل مفهوم  
لعلم ق اتلعامل ىلع أساس فرضية مسبقة مفادها وجود فضاء مشرتك بي اوبعبارة أخرى، يتحق  

 وادلين.      
ينضوي حتت رؤية اتلعامل أربع طوائف عرضت رؤيتها حول العالقة بي العلم وادلين يه: 

 اد. اتلناغم واالنسجام، واتلعاضد، واالحت  واتلاكمل، 

 ق إىل أنواع العالقة بي العلم وادلين. ض إىل هذه الطوائف جيدر بنا اتلطر  وقبل اتلعر  
 العلم وادلينأنواع العالقة بي ـ 1

اتلقسيمات اكن ىلع  هذه ة تقسيمات ذكرت لعالقة اتلعامل بي العلم وادلين، بعضهناك عد  
خر اكن ىلع أساس اتلعامل أو اتلوافق بي الطرفي اآل هاأساس املجاالت املختلفة بي الطرفي. وبعض

 أو عدمهما، مثل هذا اتلقسيم:
 علمية والفرضيات ادلينية.عالقة اتلعامل أو اتلعارض بي الفرضيات ال 

 .عالقة اتلعامل أو اتلعارض بي املعرفة العلمية واملعرفة ادلينية 

 .عالقة اتلعامل أو اتلعارض بي الروح العلمية والروح ادلينية 

 .عالقة اتلعامل أو اتلعارض بي القضايا العلمية أو القضايا ادلينية 

 [73، ص 3السنة  10وادلين، فصلية املصباح، العدد ]ملكيان، دراسة ألوان اتلعارض بي العلم 

 .عالقة اتلعامل أو اتلعارض بي حدود العلم ولغة ادلين 

   ر املعرفة ادلينية بالعلمتأث. 

   ر انلظريات واألهداف واملناهج العلمية بادلين واملعرفة ادلينية.تأث 
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حدى أنواع العالقة بي إ العالقة بي العلم وادلين بلحاظ نوع العالقة مع بعضهما يه إن  
 العالقة بي العلم وادلين إىل األقسام اتلايلة:  تمالطرفي، وبهذا اللحاظ قس  

 اتلاكمل أ ـ  
إذا  ة لألحجية، حبيث ال يمكن فهمها إال  يف نظرة اتلاكمل، يشبه العلم وادلين األجزاء املشلك  

 ضوء ذلك، لك   يفاكتمال هذه األجزاء. وحجية يلزم  تكتمل األحت  وها. ئاكتملت وفهمت مجيع أجزا
ل جزء    ا آخر. ا آخر أو قسم  جزء أو قسم سيكم 

واحد  ، وسيكون لك  مشرتاك   اوهدف   وموضواع   اىلع أساس هذه الرؤية، سيكون للعلم ولدلين مصي  
ا - لوحده مكتمال   يكن لم وإن -منهما   . لألحجية الاكملة الصورة نلا ملهم 

 من املالحظات:  ب أن نأخذ بعي االعتبار جمموعة  توج  ساس، يىلع هذا األ

 ة.يطرح العلم وادلين يف نظرية شاملة واعم  األوىل: 
 نة.معي   للعالقة بي العلم وادلين إطار خاص وحدود  اثلانية: 

 املواردها يف بعض يف بعض املوارد، لكن   من املمكن أن تكون معطيات العلم وادلين واحدة  اثلاثلة: 
ا. وبعبارة أخرى، يمكن أن يكون للعلم وادلين وجه اشرتاك من حيث قطع   األخرى تكون متفاوتة  

 ا. ا واحد  بعا منهج  اهلدف واملوضوع، لكن ليس من الرضوري أن يت  

 -1910) (Charles Coulson) رين حول اتلاكمل، من بينهم تشالز كولسونث الكثي من املفك  حتد  

 Karl ) ، و اكرل هايم(University of Oxford) ظرية جبامعة أكسفورداعلم الكيمياء انل (1974

Heim)   اتلفسيات العلمية والالهوتية انلاظرة إىل واقعية  عالقة اتلاكمل هنا تعين أن   اذلي ذكر بأن
ما ها خمتلفة فياملناهج والغايات فإن   ا. أم  واكملة   واحدة يمكنها أن تكون يف املجال املرتبط بها صادقة  
ا عن الظواهر اتلجريبية ا وصحيح  ا دقيق  م تفسي  بينها تمام االختالف. فالعلم من خالل منهجه يقد  

ة، ا عن بعض املوضواعت املهم   واعم  ا اكمال  يعرض تفسي  وة والالهوت من خالل مفاهيم الاص  
وحنن ليك حنصل ىلع أفضل وأكمل تفسي علينا االنتفاع  ،فالالهوت يهدف إىل كشف معن الوقائع

 من لكيهما. 
أحد الطرفي اثلغرات املعرفية املوجودة يف تفسيات الطرف  ءآخر عبارة عن مل بيانر بواتلاكمل 

شياء واحدة بأسايلب أىل رشح إنة، وبعبارة أخرى: العلم والالهوت يهدفان اآلخر حول مسألة معي  
حداث. والالهوت يسىع بليان معاين للعثور ىلع علل األ خمتلفة. العلم يسىعخمتلفة وألهداف 

يلهما لكيهما ليك حيصل دلينا فهم إنا حنن حنتاج ىل اآلخر، ولكن  إحدهما حداث، وهما ال حاجة ألاأل
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 منظر تبي   ىخرأ فضاء الطبقات، وتبي   للبناية، واحدة   عة  اكمل، اكملعمار اذلي يرسم خرائط متنو  
وصف أن   ال  إ. اواحد   موضواع  بوصفه نابيب يف هذه احلالة سالك واألاه األناية. ويطرح موضوع ات  ابل

 ذلك وبيانه خيتلفان عن جمموعة املفاهيم املختلفة اليت نستعملها.
العلم من دون ادلين أعرج، وادلين »: يف لكمته الشهية( Albert Einstein) ينشتاينألربت أيقول 

 «.أعم من دون العلم
ب ادلين الطأ ن جين  أيستطيع العلم »: (Pope John Paul II) اثلاين سولب يوحناويقول ابلابا  

منهما  رات املطلقة ابلاطلة، وكٌّ صنام واتلصو  ر العلم من عبادة األن حيذ  أواالحنراف، ويستطيع ادلين 
]زينل، علم و دين، ص « ن االزدهاروسع، اعلم يتيح للطرفي املزيد مأاعلم  ىلإن جيتذب اآلخر أيستطيع 

62 .] 

 تقييم رؤية اتلاكمل 

طرف من األطراف  مة من قبل رؤية اتلاكمل أن نلحظ لك  ب علينا تلقييم اتلفسيات املقد  يتوج  
يف  ية  ما حيوز أهم   إن   ذلك، ىلع عالوة  . منهما وجماالته لك   أهداف وكذلك حدة، ىلع(  ادلين -)العلم 

ل ما يتبادر إىل اذلهن من حقيقة اتلاكمل أو   . إن  تهاهو بيان حقيقة عملية اتلاكمل وكيفي اه اتلاكملات  
وهو هداية اإلنسان حنو السعادة  اواحد   الدلين والعلم هدف   هو اتلاكمل يف األهداف، بمعن أن  

القول  هدف ادلين انلهايئ وهدف العلم األسايس. ىلع هذا األساس يمكن د  هذا اهلدف يعووالفالح، 
تبعث ىلع  . هذه الرؤية سوف الالن بعضهما من أجل بلوغ هذا اهلدف املهم  العلم وادلين يكم   ن  إ

 منهما سيقرتح الربنامج واآليلات والطرق اليت توصل إىل اهلدف. الك   ألن   ؛فرض نقص فيهما
إطار ادلين أو اه اتلاكمل هو أن حيول دون االستخدام اجلزايف للطرق العلمية يف ومن مزايا ات  

آخر ىلع ادلين. ىلع سبيل  ب طرح بعض األسئلة ىلع العلم وبعضر العكس. وىلع هذا األساس يتوج  
ا بقية األسئلة اكالستفهام عن أم   ،ق السؤال عن املنظومة الشمسية وكيفية نشاطها بالعلماملثال، يتعل  

ساس، بمجال ادلين. ىلع هذا األ فيختص  إماكن املعجزة أو وجود احلياة بعد املوت أو معن الفالح و ... 
مجيع  اعء بعض العلماء بأن  ا للمنظومة الشمسية وكذلك اد  إقدام الكنيسة ىلع اعتبار األرض مركز   يعد  

اه صحيح. وبعبارة أخرى يعتقد ات   ا فيه غي  أو سيوجد الحق   ا أو هو موجود  ما يف الكون وجد سابق  
 بي العلم وادلين. اتلاكمل وأتباعه باتلمايز النسيب 

 اتلعاضدب ـ  
ةر  بصورةر  يعضد ادلين أن   إىل - وادلين العلم بي أكرث اتلقريب بهدف -تذهب رؤية اتلعاضد   تام 
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ايلات األنشطة عادلين  ن  إول الق يمكن أخرى، وبعبارة. العلمية والفع   وحيث بالعلم االهتمام ىلع يشج 
ا،. اتلعل م ىلع  أن   جند حبيث املختلفة، الرشائع حبسب والتشجيع اتلأييد هذا مدى خيتلف وطبع 

ية   املسألة هذه يويل اإلسالم  [68]زينل، علم و دين، ص  .بالغة   أهم 

 ة  مسؤويل   فقد مح ل أغلب املنتقدين العلم   ،هت الكثي من االنتقادات إىل العلميف املقابل وج  
الفجائع واألزمات واالضطرابات اليت وقعت اكملعارك، واحلروب انلووية واتللوث ابلييئ، وانعدام 

ل يف هذه املساوئ والرشور، ب األو  العلم هو املتسب   لك ساد االعتقاد بأن  ااألمن و... . ونتيجة هذه املش
 اته جذور هذه اآلثام.ه حيمل بي طي  وأن  

ب ىلع الالهوت تأييد العلم يف هذه احلالة كذلك؟  هذا هل يتوج  رح التساؤل اتلايل: من هنا ُط 
ماهية العلم اذلاتية يه  ألن   ؛القلق يزول بانلظر إىل ما قيل حول معن العلم والفرضيات املرتبطة به

 ونسبة املساوئ والرشور إيله غي صحيحة.  ،الكشف
شمل كيفية االنتفاع من العلم وت ،ادلور األسايس يف عملية الكشف تقع ىلع اعتق العالم إن  

 .فقد يكون يف طريق اهلداية أو الغواية ،اة من العمل العليمواألهداف املتوخ  
  (consonanceواحلوار ) اتلناغم  ـجـ  
العلم  نأخذ بعي االعتبار أن   مفاده أن   ،عن العالقة بي العلم وادلين اخمتلف   ار  ك تصو  لهناإن  

انلظر عن االختالفات اجلزئية  بغض   ،وادلين منظومتان معرفيتان ويتعامل معهما كمنظومتي
ا من  املصداقية. وإن   دونادل و( 1861- 1947) (Alfred North Whitehead) دييتهاأمثال وأشخاص 

ضوا إىل هذه املسألة ىلع أساس طرح تعاضد قد تعر   (Donald Mckay( )1922- 1987) ياكم
 وتلفيق العلم وادلين بدل اتلعارض واتلمايز بينهما.

إن  ادلين والعلم يسعيان باالستناد إىل املناهج والغايات املتفاوتة لعرض أنواع خمتلفة »يقول ماكي:
 [.83وادلين: رصاع أم حوار، ص  ]شمص، العلم «الواحدةمن اتلفاسي حول املوضواعت 

براز املجاالت اليت تنسجم فيها املعارف العلمية مع اتلعايلم املقصود من اتلناغم واالنسجام هو إ إن  
ه لم حيصل تناغم تام بي هو املطابقة واالنسجام. ومع أن   الالهوتية. وىلع هذا فاتلناغم بمعناه العام  

مت من أجل إثبات يف هذا املجال قد قد   حثيثة   ا وحماوالتر  أن  جهود  اآلن، إال   العلم وادلين حلد  
واملطابقة ولو يف دائرة حمدودة. ومن ذلك حماولة حتديد الفضاءات املشرتكة بي الطرفي  االنسجام

ر إىل ادلراسات املرتبطة بالالهوت عن طريق األحباث العلمية بنظرة االحرتام هاوتعيين . وايلوم يُنظ 
نظرية  هنا أن  وجند  ، بينهم يف هذا املجالمشرتاك   مون والعلماء فضاء  وقد أحدث املتلك   ،واتلقدير
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 ع ىلع هذا اتلعامل بصورة كبية.االنسجام تشج  
وأتاح بذلك  ،ح الكثي من األفاكر الاطئة وابلايلةالعلم يف العصور املاضية استطاع أن يصح   إن  
 ا حلق به من شوائب خالل تارخيه الطويل وقراءته بشلك صحيح.مم   ،تلنقية املوروث ادليين فرصة  

ة الام إلاعدة صياغة املعتقدات ادلينية بما يتالءم مع املكتشفات املاد   مكما استطاع أن يقد  
ىلع طلبه  بل حيض   ،ادلين يف حقيقته ال خياصم العلم وال حياربه باملقابل فإن   ،العلمية احلديثة

باستثناء  ،ب واجلمودوحتصيله كما يدعو إىل إعمال العقل يف املسائل احلياتية واالبتعاد عن اتلعص  
 تي.ين وفقهاء مزتم  االجتهادات لشارحي ومفرس   بعض

ن اميومعاونه روبرت ه (John Templeton) دوا ىلع اتلناغم جند جون تمبلتونومن اذلين أك  
(Robert Herman )  مي والعلماء إىل اذلين قاما بالعديد من اتلحقيقات الواسعة، ودعوا املتلك

 [68ص  ]زينل، علم و دين، االرتباط فيما بينهم.
اكلوضعيي والوجوديي اذلين  - همومن موارد االنسجام كذلك التشابه يف املنهج، فيف اعتقاد بعض

ا  واذكر العلم أمر  وذلك ألن   ؛العلم وادلين متمايزان عن بعضهما نتيجة اختالف منهجيهما أن   -سابق 
ا ادلين فهو أمر ال ترتبط فيه املعطيات العلمية ومعايي حبثها بفاعل املعرفة، وأم   (objective) عيين
 شك   ، لكن منذ منتصف القرن العرشين وما بعده، أصبح اتلمايز املذكور حمل  (Subjective) ذهين

 ما فيياء الكوانتومسي   وال -ر العلوم اتلجريبية يف القرن العرشين ، فتطو  وترديدر 
(Quantum Physics) -   ظ، فيف ال يتجز   املالحظ وفاعل املعرفة جزء   أظهر أن أ عن املوضوع املالح 

د مالحظي فقط. وىلع هذا اختبار وتربة هناك فعل موجود نكون حنن الفاعلي هل ولسنا جمر   لك  
كذلك، فالعينية املطلقة للعلم وفصل املوضوع عن اذلهن هو  د  ع  يُ  د  عُ ا لم ي  عيني   د  فالعلم اذلي اكن يُع

 
 
 من قبل املنتقدين بالواقعية اذلي ُسيم   هيرتبط بفيياء القرن اتلاسع عرش، وهو املبدأ نفس مبدأ

لعالم  احقيقي   ااملفاهيم وانلظريات واآليلات العلمية وصف   تعد  الساذجة. فعل أساس الواقعية الساذجة 
، فهم يرون (Critical Realism) حديث العلماء اآلن هو عن الواقعية انلقدية يه. لكن   الطبيعة كما

 الطرف عنه. يف عملية اتلجربة واملشاهدة ال يمكن غض   اللمالحظ دور   أن  
ل املذكور هو عالمة ىلع تعامل غي مبارش اتلحو   القائلي باحلوار ما بي العلم وادلين يرون بأن   إن  

 -الكثي من الصائص نجد نهج، وقد أشاروا إىل موارد هلذا اتلوافق والتشابه يف املنهج. فبينهما يف امل
 ادلين ىلع تصُدق ايلوم العلمية واملعطيات للنظريات العلماء يذكرها اليت - هؤالء من الكثي حسب
ا  . أيض 
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 من العلم وادلين يربط انلظرية باتلجربة، والكهما حيكيان عن موجودات واقعها غي قابلر  فلكٌّ 
فبإماكنهما اتلحاور واتلعامل  ،ان باتلجربةاملعتقدات ادلينية مثل انلظريات العلمية يفرس  فر، للتصو  

 من خالل هذا السبيل.
   العلم وادلين بي وارعالقة احلل يف تأم 

من انلاحية املعرفية،  للخطإ لمعرفة يف العلم، وباتلايل قابلية العلوملفاعل  إن  اتلأكيد ىلع دور
بعضهم  نو ه كما -، لكن الواقعية انلقدية ة  مهم   نتائج هلوبلوغ مفهوم الواقعية انلقدية يف نهاية املطاف 

  -كما يبدو  -ألن  القائلي بالواقعية انلقدية  ؛كيةل إىل الشاك  لطر اتلحو   عرضة   ادلوام ىلع اكنت -
 ذللك أصبحت املعرفة ادلينية والعلمية حمل    ما بي األبستمولوجيا واألنطولوجية، ونتيجة  خلطوا نواع  

 للمعرفة.  قابلر  ه ال وجود لواقعر للتغيي واتلصحيح، فكأن   يشء عرضة   لك   وترديد. ولو أن   شك  
أن  إخطلل املعرفة اتلأكيد ىلع قابلية بإماكنللمعرفة، فيف هذه احلالة  ابل  ق إذا اكن هنالك واقع  ف

ي بنا اذلي يؤد   وال جيب أن نبالغ إىل احلد   ،فقط د تبلور املعرفة بصورة أفضل وأدق  ا يف جمر  ر  يكون مؤث  
 ه.إىل التشكيك حول الواقع نفس

ا، لكن ينبيغ علينا ا وني   جية مهم  ىلع هذا، يمكن أن يكون احلوار يف صورة مقارنات منه بناء   
]جمموعة من املؤل في،  كية والنسبية.يف الشاك   اإلنسان وقعتاملبالغة يف مثل هذه املقارنات قد  ه إىل أن  اتلنب  

 [179و 178حمارضات يف علم الالكم اجلديد، ص 

 اداالحت  د ـ  
اد. وفهم هذا  عنه باالحت  وادلين هو ما يعرب  رها بي العلم انلوع اآلخر من العالقة اليت يمكن تصو   إن  

ضوء ذلك سيتبلور علم تكون مسائله  يفق العلم ادليين. وانلوع من العالقة منوط بقبول إماكنية حتق  
سالم حدين. ويربز مصداق هذا انلوع من العالقة يف اإلومن هنا سيكونان مت   ،من قبل ادلين مة  مقد  

 [71]زينل، علم و دين، ص  اسات ادلينية( والعلوم اإلنسانية.بي بعض فروع علم الالهوت )ادلر

 

 اتلعارض ـجـ نظرية 

 ذللك فإن   ؛دةعة ومعق  ر اتلارييخ مراحل متنو  لقضية العالقة بي العلم وادلين من حيث اتلطو  
 ال معن هل وال سند. حرص هذه املسألة بأطروحة اتلعارض بي العلم وادلين حرص  

 أن   رغم ،قضية العلم وادلين طرحت يف ابلداية يف صيغة اتلعارض الظاهري بي العلم وادلين إن  
س اغبلية وثهم ما يتعارض واملعطيات ادلينية، ويف حب يف جيدوا لم متدي ني اكنوا احلديثة العلوم مؤس 
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رحت هذه ُط  -اتلعارض بي العلم وادلين  حيث ظهرت انلظريات املمنهجة حلل   -مراحل الحقة 
ا ىلع شلك تفكيك العلم وادلين من حيث اللغة، وابلناء املنطيق للقضايا، واملباين القضية اغبل  

 هج.اواملن
مفهوم اتلعارض بي العلم وادلين العائد إىل املرحلة األوىل من مراحل قضية العلم وادلين، يقوم  إن  
 .نلاحية اتلعبيية من اا حت  وهلذا فهو ليس صحيح   ؛ة مغالطاتا ىلع عد  أساس  

 : ال  ىلع   اكنت املسألة منطوية  املراد من اتلعارض، اتلعارض الظاهري وليس الواقيع، وإال  فأو 
ن إجابته اتلعارض بي اذلي يطرح قضية  إحدى إجاباتها املحتملة. أي أن   العلم وادلين، فقد ضم 

 يف عنوان القضية. ابتداء  

العلم يتعارض   اجلملة وليس باجلملة. أي ليست املسألة أن  املراد هو اتلعارض الظاهري يفوثاني ا: 
 ؛ما حيصل اتلعارض يف بعض احلاالت وليس مجيع احلاالتادلين، وإن   بمجموعة وبشلك اكمل مع لك  

 ه.وذللك يكون اتلعميم يف غي حمل  

وبشلك  ما باذلات، فاملتعارض باذلات خذ ما بالعرض حمل  أن هذا العنوان مغالطة يتضم  ثاثل ا: 
]قرامليك، اهلندسة . حقييق هو فهم العلماء اتلجريبي للطبيعة مع فهم علماء ادلين للنصوص ادلينية

 [201املعرفية للالكم اجلديد، ص 

 ة  مثل هذا اتلعارض ليس قضي   اتلعارض بي العلم وادلين غي موجود بذاته، أو أن   ا فإن  وعموم  
 يف ابلحث احلايل.  ة  مهم  

 اتلعارض الظاهري بي العلم وادلينأبعاد ـ 1

 : وأكتيف هنا بذكر عناوين بعضهاللتعارض الظاهري بي العلم وادلين يف الغرب أبعاد خمتلفة، 
  تعارض معطيات العلوم اتلجريبية احلديثة مع األفاكر ادلينية اتلقليدية، وهو ابلعد

 اذلي يطلق عليه اتلعارض يف املحتوى.

 علمية عن الرؤية الكونية ادلينية. تعارض الرؤية الكونية ال .1

 تعارض الصورة اليت ترسمها العلوم احلديثة لإلنسان، مع إنسان اتلعايلم ادلينية. .2

 جتماعية( مع األخالق ادلينية.االفردية والخالق العلمية )تعارض األ .3

 نسانية واملفهوم احلديث للحياة البرشية مع نمط احلياة ادلينية.تعارض الزنعة اإل .4
 [203]قرامليك، اهلندسة املعرفية للالكم اجلديد، ص 
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]شمص، العلم وادلين.. رصاع وللك  واحد من هذه األبعاد وغيها يمكن ذكر مصاديق عن هذا اتلعارض. 
 [25 - 22أم حوار، ص 

وبما أن  هذا األمر خيرج هذه ادلراسة عن نطاقها وأهدافها، فإن ه سيتم  االنتقال إىل طرح حل  
 اتلعارض مبارشة .  

 اتلعارض طرق حل  ـ 2
يتم  وعليه س ؛د موارد اتلعارضاتلعارض بي العلم وادلين بتعد   مة من أجل فك  دت احللول املقد  تعد  

مة ضمن هذا انلوع من العالقة احللول املقد   ق إىل أهم  طر  إىل اتل قالبمقدار ما يسع هل حجم امل سيعال
 بي العلم وادلين. 

للعالقة بي  تاتلقسيما بي العلم وادلين هو أحد   اتلمايز والفصل اتلام   ا، فإن  ذكر سابق   ماوفق 
 ديث عن اتلمايز النسيب بي الطرفي.احلا هنا فأم   ،العلم وادلين

قة  هنا والنسيب( شرتاك بي القسمي )اتلمايز اتلام  بعض نقاط اال صحيح أن   باعتبار  ستكون متحق 
بي الطرفي حبيث ال  اتلعارض بي العلم وادلين هو الفصل اتلام   مة من أجل حل  أحد احللول املقد   أن  

ن ضم  تباع اتلمايز النسيب يعتقدون بوجود حلول تتأ  أن  إال   ؛حنو من االشرتاك بينهما يوجد هناك أي  
من بي الرشوط الرضورية  ألن   ؛يقع فيها نوع من اتلعامل واالرتباط بي الطرفي مشرتكة   جماالتر 
ه يف تلك ن  إ، حبيث قل  ن تكون هلما بعض احلدود املرشكة، ىلع األأق تعارض العلم وادلين هو تلحق  

اجلمع بي ظواهر نصوص ر معه ا يتعذ  احلدود املشرتكة تتعارض نظرة العلم مع نظرة ادلين تعارض  
ذن فتعارض إا. س ذللك ادلين واملعطيات العلمية، كأن يكون اتلعارض بينهما تناقض  الكتاب املقد  

 العلم وادلين ممكن يف فرضيتي: 
 ن يشرتك العلم وادلين يف ميدان واحد ىلع وجه العموم.أ األوىل:
ولكن اذا اكنت هناك فرضية  ،احيان  أن واحد ا يف ميدا جزئي  ن يرشك العلم وادلين اشرتااك  أ اثلانية: 

ال يكون  عندئذر  ؛صالية نقطة ات  أا حبيث ال تكون بينهما بد  أن ال تكون هلما منطقة مشرتكة أثاثلة ك
ا، ب من مشلكة اتلعارض نهائي  كر، ليك يتهر  بعضهم كما ذُ  ن  إذللك ف ؛ااتلعارض بي العلم وادلين ممكن  

حبيث سبابه وعلله الفكرية، أاه بي ميداين العلم وادلين، وهلذا االت   ام  ىل نظرية الفصل اتلإ ينجر  
 ىلع انلحو اتلايل:  يمكن إجيازها

: ال  ب رجال الكنيسة مع العلماء وانلظريات العلمية، كتعاملهم اتلعامل الغلط انلاجم عن تعص   أو 
 مع اغيلليو. 
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املقوالت الالكمية، مثل نظرية نيوتن  وجهات نظر بعض العلماء غي انلاضجة حول بعضثاني ا: 
 . فجواتال سد  عن اهلل اذلى ي

 عن العلم احلديث. ي االنطباع املاد  ثاثل ا: 
ا:  س. وترك اتلأويل يف الكتاب املقد   رصار الكنيسة املفرط ىلع الزتام انلص  إ رابع 

ا:  والوجودية  (Immanuel Kantنط )ظهور بوادر فلسفة االنفصال، كما يف فلسفة اكخامس 
 وفلسفة اتلحليل اللغوي.

ا:   ية للق الوسائل فقط.ه معرفة فن  ن  أعند بعض العلماء عن العلم ىلع  االنطباع الاص  سادس 
ا: ]عليماين، نظرات يف عالقة العلم وادلين  ا. جذري  مشلكة اتلعارض بي العلم وادلين حال   حلل   السيع سابع 

 [55يف الغرب،  ص 

هو  - مشلكة اتلعارض ا من حل  وب  هر اكن وإن - اتلمايز اتلام   ن  إاس يمكن القول وىلع هذا األس
 أحد احللول الواقعة ضمن اتلمايز النسيب، وقد ذكرنا بعض املذاهب اليت تندرج ضمنه فيما سبق.

 مت احللول اتلايلة:اه اتلمايز النسيب بي العلم وادلين قد  وضمن ات  
ل:   والصدف.اتلفكيك بي اجلوهر األو 

 .اتلفكيك بي اتلجربة ادلينية واتلجربة البرشيةاثلاين: 

 اتلفكيك بي املعرفة العلمية واملعرفة ادلينية. اثلالث: 

 يات والقطعيات.اتلفكيك بي الظن  الرابع: 

 .اتلفكيك بي لغة ادلين ولغة العلمالامس: 

 نلظرة اآليلة يف العلم وادلين.السادس: ا

 ائية.مسلك املبنالسابع: 

 يف العلم وادلين. إاد املبداحت  اثلامن 

 العلم ادليين.اتلاسع: 

كعي نة عن هذا القسم، وإال   تهومناقشاتلفكيك بي اجلوهر والصدف اتلعرض إىل حتليل  يتم  وس
ا حباجة إىل دراسات مستقل ة.   فإن  تناوهلا مجيع 

 اتلفكيك بي اجلوهر والصدفـ 1
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 بي العلم وادلين هواالحتمايل أو الظاهري اتلعارض  من بي احللول املقرتحة من أجل حل   إن  
وفق هذا املعن فإن  "ادلين" ينقسم إىل  .واتلميي بينها صدفوجوهر  تقسيم اتلعايلم ادلينية إىل

 جمموعتي:
 جوهر ادلين. األوىل: وتشتمل ىلع بعض القضايا ادلينية اليت تعد  ركن ادلين، ويطلق عليها

 اثلانية: ويه بعض القضايا اليت ال تعد  ركن ادلين، وتسم  قرش ادلين أو صدفه. 
إن  اذلي يلعب دور ا حموري ا وأساسي ا يف جمموعة ادلين القضايا الركن، حبيث إن  وجود املجموعة 

ق. ويف وهوي تها منوطة بوجودها، ومن دون أخذها بعي االعتبار فإن  جمموعة ادلين برم   تها لن تتحق 
قباهلا، تقع العرضيات أو األمور العرضية ويه القضايا غي الركن. ومن خصائص هذه األمور أن  

ا للتاريخ واملاكن وغيه.  ]رسوش، بسط اتلجربة انلبوية، ص بإماكنها أن تكون بشلك آخر وبصورة أخرى تبع 
31] 

ض بي العلم وادلين إن ما يرتبط بالقسم اثلاين ىلع هذا األساس، فإن  أكرث ما يرد حتت عنوان اتلعار
من القضايا، أي العرضيات. ومن أجل رفع ذلك يمكن القبول باتلخيل  عن أي  قضية يف هذا القسم 
ب، واستبداهلا بقضية أخرى تكون منسجمة  مع العلم. ومن هنا يمكن اخزتال  من دون أي  تعص 

 لعلم وعرضيات ادلين أو قرشه.مسألة تعارض العلم وادلين يف اتلعارض بي ا
، ة  جاد   مي والفالسفة صورة  ذ حبث استخراج لؤلؤة ادلين من صدفها بي املتلك  ام هيجل اخت  فمنذ أي  

مواج ابلحر أخالق والفقه والعقائد( بسفينة تتقاذفها يمثل هيجل ادلين وحمتوياته ادلاخلية )األ إذ
ة يف عرض بها إىل ريم الكثي من املحتويات غي املهم  صحاب السفينة وراك  أ يضطر  يث حبالعاتية، 
 مان.األ ىل بر  إمع امتعتهم اثلمينة  مهلوصو وذلك بهدفهيجان ابلحر،  اشتد  ما ذا إابلحر 

سفينة ادلين عند ارتطامها باألمواج العلمية والفكرية واتلارخيية  وهكذا األمر بالنسبة إىل
اتلنازل عن العنارص  غي أن  ص منها واتلضحية بها، ىل اتلخل  ن إ العلماء واملؤمنويضطر   إذالعاتية، 

نظرات يف ]عليماين،  صلية يعين اتلنازل عن ادلين نفسه، وتلك العنارص األصلية يه جوهرة ادلين.األ
 [7، جملة آفاق، العدد عالقة العلم بادلين يف الغرب

ري الغرب أ  Friedrichمثال شاليرماخر )لقد طرحت هذه املسألة يف أفاكر العديد من مفك 

Schleiermacher قائم نيا، تربه دين و گوهر ( اذلي عد  جوهر ادلين تربة  إحساس اتلعل ق املطلق باهلل[

( اذلي رأى جوهر ادلين يف تربة املينوي وإحساس Rudolf Otto، ورودولف أوتو )[141و  140دين، ص 
 وغيهما.  [55 - 51]اتو، مفهوم امر قدیس، ص املخلوقية 
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ىل إاتلعارض  الجم ، وجر  هعن جوهر عرضيات ادلينفصل  احلل   هذا أتباع اولحيوىلع هذا األساس 
وهر ادلين جب يلحق رضر لم ما  بهذه األخيةاتلضحية  -، وبهذا يمكن حسبهم غي اجلوهرية موراأل
  صيل.األ

 مناقشة 
بي العلم وادلين من خالل اتلفكيك بي جوهر إن  إفراد لك  رؤية من الروى املقرتحة حلل  اتلعارض 

ة تشملها  ادلين وعرضه باملناقشة أمر  حباجة إىل حبث مستقل، غي أن ه باإلماكن عرض مناقشة اعم 
ا.  مجيع 

هذا وأهم  إشاكل اعم حوهلا هو إبهامها. فهذا اإلحساس اذلي خيزتل فيه جوهر ادلين بأي  معن  هو؟ ف
 كن رفضه، كما ال يعضده الربهان، وإن ما يبىق يراوح ماكنه يف دائرة الالكم. الالكم يف احلقيقة ال يم

ىلع صعيد آخر، إذا اعتربنا ادلين مضمون رسالة األنبياء، وأن ه ما جعله اهلل )احلقيقة الغائية( يف 
ة ترص ف انلاس ألجل هدايتهم عن طريق األنبياء والرسل، فإن  علينا حينئذر أن نليغ جوهرية اتلجرب

ادلينية بالنسبة لدلين باملعن سالف اذلكر )اتلوحيد بي احلقيقتي(؛ ذلك أن  اتلجربة ادلينية للمؤمني 
ا عن ويح األنبياء.   وأتباع الرسل تعد  عن أحوال تظهر يف إطارهم الوجودي، بعيد 

هلداية البرش وسعادتهم، لوجدنا جمموعة  تشتمل  وإذا ما راجعنا ما جاء به األنبياء عن اهلل 
ا وقواني عليهم العمل بها )الفقه يف  قضايا معرفية  عليهم االعتقاد واتلصديق بها )العقائد(، وأحاكم 
ب عليهم تكوينها يف نفوسهم  الفضاء اإلساليم واألخالق يف اثلقافة الغربية(، وأحواال  وملاكتر يتوج 

]جمموعة مؤلفي، الصطالح اإلساليم، واتلجارب ادلينية يف اثلقافة الغربية(. وذواتهم )األخالق يف ا
 [262حمارضات يف علم الالكم اجلديد، ص 

 

 خاتمة
بعد هذا العرض ملختلف انلظريات اليت طرحت من أجل حل  اتلعارض بي العلم وادلين يف 

 قاطر ىلع الشلك اتلايل:الغرب، يمكن يف مقام الرد  وتقديم ابلديل عرض املسألة يف صورة ن

 تنظر إىل الواقع يف باب الكون  هما يُصدر قضايا معرفية  يلك وبسبب أن   ،العلم وادلين
 .ه ترد أسئلة عن النسبة بينهماواإلنسان، فإن  

  ي يمزتج إن  اتلفكيك بي العلم املطابق للواقع والاكشف عن احلقيقة، وبي العلم اذل 
ية يف حبث العالقة بي  فيه احلق  وابلاطل، وخيتلط فيه الصادق والاكذب مسألة  يف اغية األهم 
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 العلم وادلين.

  ،ب اتلفريق بي الويح باعتباره حقيقة  ديني ة  تمث ل ادلين احلق  املطابق للواقع يتوج 
رون منه. فإذا اكنت األوىل معصومة  ومزن هة  عن  وبي املعرفة ادلينية اليت يناهلا العلماء واملفك 

 ئبة فإن  اثلانية ليست كذلك، وإن ما حيتمل فيها الصحيح وغي الصحيح.أي  شا

  فة اليت استرشى فيها اتلحريف. فإذا ة واألديان املحر  ب اتلفريق بي األديان احلق  يتوج 
ل، ومثلما ثبت يف  ا، فإن  بقية األديان األخرى يه حمل  تأم  اكن ادلين اإلساليم دين ا حق 

تلربير العقالين للمعتقدات ادلينية هو ما يدعو إيله ادلين اإلساليم األحباث السابقة أن  ا
فة اليت رأت نفسها متعايلة  عن العقل  وحيث  عليه. ىلع عكس بعض ادليانات املحر 

 واالستدالل والربهان.

   ة اليت تكون نابعة  من ادلين احلق  وانلاظرة ال بد  من اتلفريق بي املعرفة ادلينية احلق 
األبعاد اإلنسانية، وبي املعرفة ادلينية ابلاطلة اليت ال تأخذ ذلك بعي االعتبار، وإن ما إىل لك  

د اتلفر د وابلعد املعنوي دون غيه.    تؤك 

   هذا الواقع الواحد هل  نه العلم وادلين هو واقع واحد، لكن  الواقع اذلي يصفه أو يبي
تمايز مراتب هذا  ألن   ؛يف عي كرثة ووحدة   ،يف عي وحدة هل كرثة   درجات ومراتب، أي أن  

واألثر  مرتبة هلا حكمها الاص   لك   املراتب واقعية فإن   وألن   ،يشء واحد هالواقع واشرتاك
املراتب  فإن   ؛تمايز مراتب الواقع هو تشكييك وطويل ، وبسبب أن  هانفس الوجودي تللك املرتبة
 متفاوتة. -إىل الواقع  اليت هنا يه املفاهيم انلاظرة -يف الكمال وانلقص 

   قة إىل الواقعخرى هو نظرة حمدودة وضي  حرص الواقع بمرتبة ونيف املراتب األإن، 
ته، ونيف سائر املصادر ف ية كمصدر ملعرفة الواقع برم  االقتصار ىلع احلس  واتلجربة احلس 

نه يف األخرى اكلعقل الربهاين والويح، ال أساس هل، بل هو أمر غي صحيح وقد ثبت بطال
 ن  إذ إ ،ختالف املؤمني وامللحديناأحباث نظرية املعرفة. ويبدو أن  هذه املسألة يه رس  

الكون  يف باب لك   ويستنتج نتائج أنطولوجية   ،من مراتبه اإلنسان امللحد حيرص الواقع يف مرتبةر 
 بستمولويج ناقص.إ إمن مبد

  واالحتماالت انلابعة من االستقراء، يستند العلم الطبييع اتلجرييب ىلع اتلخمينات
ومن هنا فإن  لك  انلظريات املطروحة يف هذا املجال تبىق ظن ية  وقابلة  لدلحض وانلقض ما 

.  دامت ليست قطعية  ونهائية 
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  ا، بمعن أن  ادلين والعلم ينشطان إن  العلم وادلين يتعاضدان ويكم الن بعضهما بعض 
، وكٌّ يكشف عن بُعدر من أبعاد العال م، العلم يبحث عن ويتعامالن يف تكميل خريطةر واحدةر 

 الكيفي ة، ولكن ادلين يبحث عن العلل واألسباب والغايات.

   وال يمكنه  ،ة به إىل تفسيات ميتافييقيةالعلم حمتاج يف فرضياته األساسية الاص  إن
 االستغناء عنها. 

 الوقت احلارض، ناجم عن شاهد يفياذلي  اتلعارض اذلي شوهد من قبل، وحت   ن  إ 
رجال بعض ل حدود العلوم اتلجريبية من جانب القائمي عليها، وعن تدخ   ىلإغفال انلظر إ

فيها، فاتلعارض الواقع يف بعض القضايا أحيان ا هو مور ليست دليهم الصالحية أادلين يف 
 . تعارض بي العلم واملعرفة ادلينية
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Abstract 

God has created man, perfected his creation, made him His deputy on 
earth, honored him and favored him over all other creatures. The loftiest 
sign of this honoring was that God had given man a great opportunity to 
be perfect and ready for creativity, and be spiritually and morally sublime. 
In order for man to get to this high rank, God has imposed a set of 
obligations upon him, and revealed to him a set of teachings and 
commandments to do, and ordered him to avoid doing many things else. 
The Holy Qur’an is full of divine obligations and prohibitions. Opposite to 
these obligations, orders and prohibitions, many questions have been 
raised about their viability and purposes. Are they inconsistent with 
human reason and the nature of human life, or not? How can they, with 
their fixed patterns, comply with all ages and coincide with different 
times? There are many answers to these questions, especially the 
question of obligation as an integral part of the religious system firstly, 
and secondly, the relevance of this question to the explanation of Divine 
action and the philosophy of the actual characteristic of God, and its 
connection with the urgent questions and contemporary spurious 
arguments that have accompanied legislation, religious rulings, and divine 
obligations, thirdly. 
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 اخلالصة
مه أرضه، يف خليفته وجعله صنعه وأحسن اإلنسان، خلق اهلل أبدع لقد له وكر   سائر ىلع وفض 

 لإلبداع واالستعداد للتاكمل كربى فرصة   منحه يه اتلكريم هذا آيات أسم واكنت املوجودات،
 جمموعة   عليه وأنزل الفرائض، من مجلة   عليه فرض املزنلة تلك يبلغ وحت   واملعنوي، الرويح والتسايم

 وانلوايه باألوامر زاخر الكريم والقرآن األمور، من العديد اجتناب عن ونهاه والوصايا، اتلعايلم من
 جدواها عن واالستفهامات األسئلة من العديد طرحت وانلوايه واألوامر اتلاكيلف هذه وإزاء اإلهلية،
 هذهب يمكنها وكيف ال؟ أو اإلنسان، حياة وطبعية البرشي العقل مع متعارضة يه وهل واغياتها،
 اإلجابات من العديد فتبلورت املختلفة؟ األزمنة وتواكب العصور سائر تستوعب أن اثلابتة األنماط

ا اتللكيف وال سي ما موضوع األسئلة، هذه عن أ ال باعتباره جزء  ، ادلينية املنظومة من يتجز  ال   وصلة أو 
ة باألسئلة وارتباطه ثاني ا، هلل الفعلي ة الصفة وفلسفة اإلليه الفعل بتفسي املوضوع هذا  امللح 

 .ثاثل ا الرب انية واتلاكيلف ادلينية واألحاكم الترشيعات رافقت اليت املعارصة والشبهات
وانلوايه الترشيعية، األدل ة  ادلينية، األوامر اإلليه، األحاكم اتللكيف، اتللكيفاللكمات املفتاحية: 

 العقلية ىلع رضورة اتللكيف.
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 املقّدمة
 ىلع الكبي وأثره به، قائم ادلين إن   نقل لم إن ادليين الفكر يف عميق اتللكيف هل حضور موضوع 

 يتعل ق أمر فهو اإلليه، بالفعل وهل صلة  .اعم   بشلكر  حياته ونظم وتعليمه وتربيته اإلنسان سلوك
 تعليل إماكنية معرفة ورضورة حقيقتهما، ىلع والوقوف والربوبية احلكمة من للبارئ الفعلية بالصفات

ال   هذا عدمه، من ما بغرض اتللكيف فعل  بناء   ثاني ا؟ بالضبط وراءه تكمن اليت والغاية الغرض وما. أو 
 ضوء يف إيلها نصل أن يمكن اليت انلتائج وما هدف، أو قصد دون عبث ا يصدر ال احلكيم فعل أن   ىلع

 التساؤلي؟ هذين
ت وقد ست أحيان ا، ومضطربة خمتلفة أفعال ردود وسواها القضايا هذه شلك  ة لتساؤالت وأس   ملح 
 مسألة رافقت اليت الشبهات مناقشة الرضوري فمن منه، والفائدة وجدواه اتللكيف هوية حول

 وهو هام   سؤالر  عن جييب احلارض منها، وابلحث املعارصة سي ما ال املختلفة العصور مدى ىلع اتللكيف
 منهج عرب السماوية، اتلاكيلف غرضية إشاكيلة منه؟ ويعالج والفائدة الغاية وما اتللكيف؟ ملاذا

ا نقدي، حتلييل وأسلوب عقيل استداليل ا كونه أم   موضوع يف العقل الستنطاق يسىع فهو عقلي ا، منهج 
ا الربهانية العقلية األدل ة عن ويبحث اتللكيف،  اتلاكيلف من مجلة إناطة من املغزى حول أساس 
ا. باإلنسان والواجبات ا كونه وأم   واملسائل األقوال من مجلة إخضاع خالل من فسيكون حتليلي ا، منهج 

 مناقشتها ثم   ومن منها، انطلقت اليت والقواعد وأصوهلا مبانيها إىل وإرجاعها واتلحليل اتلفسي إىل
 .فيها وانلقص اللل أوجه وبيان ونقدها

 

 ماهية اتللكيف وأراكنه: لوّ األ طلبامل
ماهية اتللكيف -

من اثلاليث املجر د )لكف(، وهو أصل  اتللكيف عند أهل اللغة مصدر ىلع وزن )تفعيل(، مشتقٌّ 
قر بهصحيح  يدل  ىلع إيالعر باليش

ل ُف  .[136 ص ،5 بن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج]ا ء وتعل  : اليشء   وت ك 
ة مع لك  فر  بإظهار اإلنسان يفعله ما ةُ  وصارت تعاطيه، يف تناهل مشق  ا اتلعارف يف ال لُك ف  ة  اسم  للمشق 
ه ،[ن، ص آصفهاين، املفردات يف غريب القرالراغب األ] ي أمره بما يشق  ـ  ت ك وَك  ف 

 
ا، أ ل ف ت ل يف   عليه. وت ك 

ةاليش م ته ىلع مشق  إذن اتللكيف يف العرف اللغوي ، [ص  ،ج  ،ابن منظور، لسان العرب] ء : تش 
 .ة والصعوبةمر من املشق  أيرافقه يف العادة 

وتكاد ال ختلو ابليانات ادلاليلة  ،رـاالصطاليح للفظ اتللكيف حول هذا العنصوقد دار اتلعريف 
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ىلع  ما يثقل هو إلزام» :"وائل املقاالت"أقال الشيخ املفيد يف  .ة واللكفةلفاظ املشق  أيف هذا املضمار من 
وقال القايض عبد  ،[وائل املقاالت يف املذاهب واملختارات، ص أاملفيد، ]« الطباع ويلحق بفعله املشاق  

القايض عبد اجلبار، املحيط ]« ة ىلع املأمور بهاذلي فيه لكفة ومشق   ءمر وااللزتام لليشه األإن  »اجلبار: 

اتللكيف عبارة عن إرادة املريد من غيه ما فيه لكفة »وقال نصي ادلين الطويس:  ،[باتللكيف، ص 
  [.باالعتقاد، ص ق ، االقتصاد فيما يتعل  الطويس]« ةومشق  

 رح معن اتللكيف املصطلحـانلقاشات اليت دارت حول اتلعاريف املذكورة لش وبالرغم من لك  
ة يف اتلعاريف ساسي  أحماور  ةهناك ثالثف ،[رشاد الطابلي إىل نهج املسرتشدين، ص إانظر: السيوري احليل، ]

و العمل املطلوب أمر نسان، واألوامللك ف وهو اإل ،واملقصود به هنا اهلل تعاىل ،يه: امللكِّف ،مةاملتقد  
املذكورة يف  ىخروىلع هذه املحاور تدور العنارص األ، ق اتللكيف بمتعل  و ما يسم  أ ،امتثاهل منه
 اتلعريف.

 مة واملتجانسة إىل حد  ة اليت ذكرت يف اتلعاريف املتقد  ة من العنارص اهلام  عنرص اللكفة واملشق  و
روح اتللكيف قائمة  ن  أمر امللكِّف، ويظهر  أليعود إىل الفعل اذلي يقوم به امللك ف امتثاال  ، واذلي بعيدر 

باملعن الالكيم  "تكليف  "ىلع ذلك العمل  قونلا بهذا العنرص، فلو خال اتللكيف منه لم يكن يصدق
 حمضة   اعتباراتر  ويه ليست ،اا وعبث  جزاف   ة اليت تالزم اتلاكيلف ليست جمعولة  هذه املشق  فاملصطلح، 

بل تعود إىل مالاكت واغيات تالزم جلب املصلحة ودرء املفسدة، وبذلك يكون ترشيع  ،جوفاء
 شاكل خمتلفةأبصور و تهمر وهدايـصالح البشإ يف هداف شاملة تتجل  أا إىل مقاصد وحاكم اعئد  األ
 ، ص عرفة، السنة الامسة عرشة، العدد سالمية املإة احلسين، الفكر املقاصدي وترسيخ الفكر العليم، جمل   :راجع]
جياز معن اتللكيف بما ييل: هو الطلب الصادر من اهلل إىل عبده ىلع حنو االبتداء إيمكن ف ،[و

 . ما يراه الشارع من مصلحة ة، تعود إىليشتمل امتثاهل ىلع مشق  
راكن اتللكيف أ -

املعاين  هم  أو ،احلديث يف حقيقتهاو ،اتللكيفساسية يف موضوع راكن اثلالثة األستعرض األهنا ن
 هم  أ نلا فيما بعد مناقشة يلتسن   ؛الرشوط والضوابط اليت حتكم بعضها هم  أاملرتبطة بها، وبيان 

راكن استعراض هذه األ ذللك سوف يتم   ؛طارشاكالت اليت تثار يف هذا اإلبرز اإلأجابة ىلع الشبهات واإل
 ىلع انلحو اتلايل:

 امللكِّف -أ
قة بموضوع حقيقة امللكِّف وصفاته املتعل   يهما و ،امللكِّف هو راكن اتللكيفأمن  ل ركنر و  أ

وصفات سلبية  ،صفات ثبوتية مجايلة كمايلة :هلية تنقسم إىل قسميالصفات اذلاتية اإل، واتللكيف
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ومنها نيف اجلسمانية  ،ىلع انلقص والفقر واحلاجة عنه سبحانه وتعين اثلانية نيف ما يدل   .جاليلة
 :من قبيل ،هليةثبات انلعوت الكمايلة واجلمايلة لذلات اإلإ. وتعين األوىل  واتلحي  واحلركة واتلغي  

هليات ىلع سبحاين، اإل :انظر]. سةاليت تشي إىل وجود كمال حقييق يف اذلات املقد   ،العلم والقدرة واحلياة
 [، ص ة والعقل، ج هدى الكتاب والسن  

 :ا همايض  أإىل قسمي  - فعالأبلحاظ نفس اذلات وما يصدر عنها من  - هليةوتنقسم الصفات اإل
حيتاج نعته بها  وال ،هابضد   ئصاف ابلارات   وىل يه اليت ال يصح  فاأل .وصفات الفعل ،صفات اذلات

ق ليت يتحق  واثلانية يه ا .ن نصفه باجلهلأ وال يصح   (،اهلل عليم) :غي وجود اذلات وحدها، فنقول
 بها بعد صدور فعلر  -تعاىل  -ف توصيفه يتوق   إذ ؛خر غي اذلاتآ مرر أضافة إبها مع  ئصاف ابلارات  

ا ولم خيلق خلق بكر   :ن توصف اذلات بنقيضها،  فنقولأمنه، ويف حال عدم صدور ذلك الفعل يمكن 
 [الالكم، ص حاكم يف علم الرتحيين، اإل ]انظر:. اا ولم يرزق عمر  ابنه، ورزق زيد  

هو بيان معن  ،هلية اذلاتية والفعليةنا من هذا االستعراض الرسيع ملوضوع الصفات اإلواذلي يهم  
ليه يف املقام، إملا هلا من عالقة وثيقة بموضوع اتللكيف اذلي هو فعل  ؛صفة الربوبية والعدل واحلكمة

 انية. حد الصفات الفعلية الرب  أا هو ف  ملكِّ  وكونه 

 : الربوبيةاًل وّ أ

 وتنقسم إىل قسمي: 
فه يف الكون وتسل طه القاهر ىلع املخلوقات، وترص   ئربوبية تكوينية: واملراد منها تدبي ابلار -
. يله وحدهإ، بل تعود ة  مستقل   ومدبراتر  وعلال   اسباب  أسباب والعلل واملدب رات ليست سائر األ ن  أوتعين 

 [ن الكريم، ص آالقرانظر: سبحاين، اتلوحيد والرشك يف ]

 بللوغ ا وقابال  ا اكن مستعد  نسان لم  اإل ن  أو اتلدبي الترشييع: ويراد منه أربوبية ترشيعية  -
 ،ية واالختيار من خالل احلر  ال  إيله إكراه، وهو كمال ال يمكنه الوصول إالكمال باختياره وقصده دون 

منه، وحيث اكن االستعداد  اا وسلطان  اهلل تكوين   ا منا سلف  حمسوم   ،ا صار ذلك الكمال تكويني  ال  إو
جاء الويح والرسل واتلعايلم  ،نسان وطبيعتهن يف خلق اإليوالقابلية بللوغ ذلك الكمال حارض

يله، إرادته الطريق املوصل إيته ويلختار حبر   ؛نسان وهدايته يف مسيته حنو الكمالرائع إلاعنة اإلـوالش
كتاكيلف سماوية تنسجم مع قدرته  ،فعال املهلكةاهلادية وينهاه عن األوامر فيأمره اهلل باأل

 [و و سالمية، ص سبحاين، العقيدة اإل :انظر]. واستطاعته
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 ا: العدلثانيً 
ا ا مبارش  ه، وهذه الصفة ترتبط ارتباط  حق   ذي حق   عطاء لك  إوتعين  ،فعالحد صفات األأوهو 

ه لو اكن معن ن  وذلك أل ؛واليت سيأيت احلديث عنها ،العقليي اذلاتييبقاعدة اتلحسي واتلقبيح 
حاكم يف علم الالكم، انظر: الرتحيين، اإل]. فالزمه فعل احلسن وترك القبيح ،هحق   ذي حق   عطاء لك  إالعدل هو 

 [ص 

 ا: احلكمةثالً 
 وهلا معنيان:

والكمال املمكن، ويه هنا تعين وضع تقان ومنتىه اجلمال كون الفعل يف اغية اإلحاكم واإل -
لكبايكاين، عيل، الانظر: الرباين ]. دقيقر  وصنعر  بديعر  يف موضعه املناسب هل، وديلله ما نراه من خلقر  ءاليش

 [هليات، ص حمارضات يف اإل

ا، وتعين صفة احلكمة هنا عدم صدور القبيح منه كون الفعل اذلي يصدر عن احلكيم حسن   -
ىلع ثبوتها بقاعدة احلسن والقبح العقليي  ويستدل   ،صل بصفة العدلمة بهذا املعن تت  تعاىل، واحلك

 [املصدر السابق]. ايض  أاذلاتيي 

 حكيمر  رر مدب   ، ورب  عظيمر  فعل اتللكيف قد صدر عن خالقر  ن  أ منم وما نريد قوهل هنا بعدما تقد  
رشادات وهل يمكن صدور سائر اتلعايلم واإل ؟!و هدفأفهل سيكون تكليفه هذا دون اغية  ،اعدلر 

ضوء ما مىض يه حقيقة مزنهة  يفف كيف يكون ذلك وحقيقة امللكِّ  !و جدوى؟أ السماوية دون غرضر 
 ؟!كمال ومجال وعظمة صفة بكل  نقص، مت   عن لك  

فعال ن تصدر عنه األأو ال؟ وهل يمكن أ اوهدف   ا هل للفعل الصادر من اهلل اغية  ساس  أل ءنتساوهنا 
وكيف يمكننا الوصول إىل اغياتها؟   ؟غراضق من وجود تلك األن نتحق  أ؟ وكيف نلا و اغيةر أ دون غرضر 

 ال؟ أو ،ةهلي  فعال اإلغراض األأنلا التساؤل وابلحث عن  وجبملة واحدة: هل حيق  
بالغايات  لة  هلية معل  فعال اإلاأل ن  إفبعضهم قال  ،بي املسلمي حول ذلك قديم   هناك خالف  

مر ليس األ ن  إ :خر قالوبعضهم اآل ،[ و انظر: ابلحراين، قواعد املرام يف علم الالكم، ص ] غراضواأل
غراض أالبرش ابلحث يف دوايع وبين ا من   وال يصح   ،ل بغرضليه ال يعل  الفعل اإل ن  إبل  ،كذلك

 [املصدر السابق :انظر]. هليةفعال اإلاأل
نسان ، وليس لإلو قيد  أ رادته ليس هلا حدٌّ إ ن  أل ذلك بعل   ،غرض لفعله تعاىلفمن قال بعدم وجود 

نكار احلسن إىلع  ملا يصنع، وقوهلم هذا قائم   وسببر  ةر  عن عل  و اتلقيص  أ ،ابلحث عن الغرض من فعله
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ن ما ، فالقبيح ما قب حه الشارع واحلسفعال رشيعٌّ احلسن والقبح يف األ ن  إ :والقبح العقليي، وقالوا
نه  [حممدي، رشح كشف املراد، ص  :انظر]. حس 

وال يقبح منه أن  ،دامتهإوال يقبح من اهلل لو ابتدأهم بالعذاب األيلم و»: شعري  بو احلسن األأيقول 
ه يعاقب ه أخربنا أن  ألن   ؛ه ال يفعل ذلكن  إما نقول ن  إب املؤمني ويدخل الاكفرين اجلنان، ويعذ  

ه املالك القاهر ما فعله فله فعله أن   لك   وادليلل ىلع أن   ،خربه وهو ال جيوز عليه الكذب يف ،الاكفرين
ي ليس بمملوكر  هل  وال من رسم هل الرسوم وحد    ،وال حاظر   ،وال زاجر   ،وال آمر   ،وال فوقه مبيح   ،اذل 

 [.هل الزيغ وابلدع، ص أىلع  شعري، اللمع يف الرد  األ]« ذا اكن هذا هكذا لم يقبح منه يشء  إف ،احلدود

فعال عن عبث ن يفعل اهلل األأه من املحال ن  أوذهبوا  ،خرون بوجود الغرض يف فعله تعاىلآوقال 
ىلع قاعدة احلسن  بناء   ،هليةفعال اإلغراض يف سائر األثبتوا العلل واألأودون هدف حكيم، من هنا 

.[، كشف املراد يف رشح تريد االعتقاد، ص احليل  ]« لعبثنيف الغرض يستلزم ا ن  إ»: قالواوالقبح العقليي 
ابلحراين، قواعد املرام يف علم ]« ايه غرض  ن تسم  أح هل، ولك  هو املرج  ال  إ ال يفعل فعال   -تعاىل  - ئابلار» ن  إو

غي  لزم الرتجيح من ال  إإذ ال خيلو فعله عن غرض يكون هو ادلايع إىل ذلك الفعل، و ؛[ الالكم، ص
حر   .وهو حمال   مرج 

ن يصدر أ بد   ال -تعاىل  -الفعل الصادر عنه  ن  أيله العقل إي يذهب القول الصحيح اذل   ن  إف ،وعليه
فهناك الزمان  ،مر كذلكغراض، ولو لم يكن األن تنتيه إىل األأفعاهل جيب أ ن  أو ،عن غرض واغية

صفات انلقص  ه عن لك  زن  املو ،صفات اجلمال والكمال صف باحلكمة والعدل وك  حماالن ىلع اهلل املت  
 ،لغوالعبث والو ،حر ترجيح الفعل من غي مرج   - محبسب ما تقد   - واحلاجة، وهذان الالزمان هما

 بهما.  ئوالكهما يستحيل نعت ابلار
 ته واهلدفاللق واغئي   ن  إوهذا الوجوب هو وجوب عقيل يفيده حكم العقل ومقتضيات اللقة؛ إذ 

ق وهذا اهلدف وتلك الغاية ال تتحق   ،بداعه ومجاهلإن ينتيه إىل غرض يوازي عظمة اللق وأ بد   منه ال
عن ذلك بقوهل:  هم بعضناطة املسؤويلة بمن هو جدير باملسؤويلة. وقد عرب  إ بفرض اتلاكيلف وال  إ
وليس  ،ةة اذلاتي  شياء وجوب احلقائق العام  فالوجوب من العقل ومن الطبيعة ومن احلكمة ومن األ»

  [.، ص حنيف، من العقيدة إىل اثلورة، ج  حسن]« الوجوب الاريج

 - غراض واغياتأإىل  تعاىلومنها صدور اتلاكيلف عنه  -هلية فعال اإلرضورة عودة األ ن  إف ،وعليه
هداف يه رضورة ذاتية قائمة حبكم مدراكت العقل ونظام اللق وسلسلة العلل الكونية والغايات واأل

 و وجوب الزمر أ ،تعاىل اسمه ئرادة ابلارإىلع  مفروضة   ها رضورة  ن  أال  ،ا للطبيعة والكوناني  املرسومة رب  
 [و ، ص ة والعقل، ج هليات ىلع ضوء الكتاب والسن  سبحاين، اإل]. هؤالآعليه تباركت 
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 امللكَّف -ب
 ،باعتباره اجلهة اليت جيب عليها القيام بفعل اتللكيف (نساناإل)ف امللك   العنرص اثلاين هو

مانة اليت عرضها نسان قبل األهذا اإل، فبرز نزاعته وميوهلأصفاته وطبيعة خلقته و هم  أنلتحر ى عن و
َماَواِت : ل مسؤويلة ريادة احلياةوحتم   ،ىلع خلقه -تعاىل  - ئابلار َمانََة ىلَعَ السَّ

َ
ْرِض إِنَّا َعَرْضَنا اأْل

َ
َواأْل

نَساُن إِنَُّه ََكَن َظلُوًما َجُهواًل  ْشَفْقَن ِمْنَها ومََحَلََها اإْلِ
َ
ن ََيِْملَْنَها وَأ

َ
بنَْيَ أ

َ
َباِل فَأ ِ

ْ
ملا  ؛[حزاب: األ]سورة  َواجل
قة ونزاعت خطية ،ات به من مزايا وخصوصي  حتل    .وملا امتلكه من قدرات خال 
 ن نرسمها عنه، وقد اهتم  أوبيان حقيقته بالصورة اليت يمكن نسان يرتبط تعريفنا هلوية اإلو

وابلعد  ،ساسيي هما: ابلعد احليواينأفيه بعدين  افوجدو ،نساناملسلمون وغيهم بدراسة هذا اإل
 ويمكن بيان هذين ابلعدين ىلع انلحو اتلايل:   ،ييقيامليتاف

الغضب والشهوة ونزعة  :مثل ،ةر عد   حيوانيةر  نسان بصفاتر صف اإليت   ،: ابلعد احليواينلوّ ابلعد األ
ه للمأكل واملرشب ويشابهه يف الفتك والزنوع حنو احليازة واالستيالء، ويشرتك مع احليوان يف حب  

ر البرش يف حياتهم ىلع ذلك ملا امتاز ـنسان مع احليوان، ولو اقتصاتلاكثر، ويف هذا ابلعد يتساوى اإل
ة والزنعة ادلنيوية، فتأرسه نسان إىل اعلم املاد  اإل بلعد احليواين هذا يشد  ا، واطالق  إر عن احليوان ـالبش
تكليف در  ، حق وملآ ىجواد :انظر] رحبأسم وأمنعه من االرتقاء إىل عوالم ت، وهذا العالم تفاصيليف 

نسان ورغباته ولزوم كبح مجاح من هنا يأيت ابلحث عن رضورة ضبط ميول اإل .[و ، ص  اسالم
سهام يف ترويض هذا ويأيت دور اتلاكيلف السماوية لإل ،شهوته ونزعته ادلاعية إىل الظلم والفساد

ويه العقل  ،ظهار صور اجلمال وابلهاء فيه، من خالل استثمار خصوصيته اليت حباه اهلل بهاإالاكئن و
 حنو الكمال.  ر وقابلية السمو  واتلفك  

بداع واالرتقاء واتلاكمل، هنا ل واالستعداد لإلية اتلعق  خاص  : وهو ابلعد امليتافيييق وابلعد الاين
واملزايا اليت ذكرت يف ابلعد  نسان عن احليوان، وهنا يفرتق عنه بعد ما اشرتك معه يف الواص  يمتاز اإل

سم من سائر املخلوقات، أ نسان يعين استعداده بللوغ مقاماتر باإل ل، وهو بعد وجودي خاص  و  األ
ة  فهنا تكون لإل م والسعادة ىلع صنع اتلقد   قادرة   ة  للمعطيات الكونية، وطاق كة  وحمر   هائلة   نسان قو 

 االستعداد واجلاهزية الي واجلمال والرغبة يف التسايم يه اليت تشلك   للنوع البرشي، ونزعة حب  
وقدرته  هلية املاورائية، فمن يؤمن بوحدة الالقوامر السماء واتلفاعل مع الطابات اإلألقبول 

كرب لقبول خطاب السماء واتلفاعل وسلطانه ىلع الكون ويعتقد حبكمته، يكون هل االستعداد األ
 [و ، ص ثار، ج آ ه، جمموعیمطهر :انظر]. وامره ونواهيهأاحلقييق مع 
بها بعاد اليت يمتاز علم بطبيعته وحقيقته واألأف، وعلم حبال امللك  أدرى وأس الشارع املقد  ذلا فإن  
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وامر وانلوايه، ويه تشمل اتلاكيلف حاطه جبملة من اتلاكيلف واألأفقد  ،من اللق غيهعن 
ق امتثال  يتحق  ، وحت  عة  ومتنو   حاكم الرشعية، ويه كثية  ق باألخالقية والعقدية وتكايلف تتعل  األ

روط، فالشارع ـمن الضوابط والقواني والش ضعت مجلة  امللكِّف، وُ  املوضوعة من ق بلتلك اتلاكيلف 
رشادات عليه مرااعة طبيعة هذا املخلوق امللك ف طالق مجلة من اتلعايلم واإلإراد أذا ما إس املقد  

القيام بها،  ويستطيع للتاكيلف،ا لالمتثال واالستجابة  يكون مستعد  حت   ماكنياته،إومستوى قدراته و
  [ - انظر: الرشيف املرتىض، اذلخية يف علم الالكم، ص ]يه:  يف مخسةر تلك الرشوط  مجل العلماءأوقد 

 يله.إا ه  ا ال يكون خطاب اتللكيف موج  ن يكون بالغ  أنسان قبل اإل ن  أومعناه  ،ابللوغ -

مر أيله إه ف وال يتوج  نسان، فاملجنون ال يكل  ومع فقدان العقل يسقط اتللكيف عن اإل ،العقل -
 .اتللكيف

يله، إه ف علمه باتللكيف املوج  يشرتط يف ثبوت اتللكيف ىلع اعتق امللك   إذ ،العلم باتللكيف -
قبح  العقاب بال " وقد اصطلحوا عليه هناك بـ ،اصول كثي  ث عنه علماء األصل عقيل حتد  أوهو 
 [ص  ،وىلاحللقة األ ،صولانظر: الصدر، دورس يف علم األ]". بيان

ماكنياته، إنسان وطبيعة قدراته ون تتناسب اتلاكيلف املناطة باإلأ بد   ال إذ ؛نـالقدرة واتلمك   -
 .عن طاقته خارجةر  و نواهر أوامر أف بن يكل  أوال يمكن 

 داء اتللكيف، فلو اضطر  أا عند ا وخمتار  ف حر  ن يكون امللك  أ ال بد   إذ ؛كراه واالضطرارعدم اإل -
 .ايض  أكره ىلع معصيته سقط عنه أولو  ،إىل خمالفته سقط عنه

 ف بهامللكَّ ـ  ـج
ف ق بفعله امتثال امللك  هو ما يتحق  وف به هو نفس العمل اذلي يصار ىلع امللك ف القيام به، امللك  
جيازهما فما إيمكن  ،ساسيانأكرث الكتب الالكمية رشطان أكر هل يف وقد ذُ  ،مر امللكِّفأل تهواستجاب

 ييل:
 ا باملحال وال بما ال يطاقيكون تكليفً  اّل أل: وّ الرشط األ

تيان وال يمكنه اإل ،جيادهاإوال يستطيع  ،فقدورة للملك  املمور غي ق اتللكيف من األفلو اكن متعل  
، يف مثل هذه احلالة يكون واحدر  ما يف آنر  مر وانليه بفعلر ق األو تعل  أبها، اكلطيان يف اهلواء وحنوه، 

 باملحال. اا بغي املقدور وأمر  تكليف  
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 اا قبيحً يكون تكليفً  اّل أالرشط الاين: 
 ىلع حسنر  ن يشتمالأف به، وهما مر امللك  را يف األن يتوف  أ بد   مرين الأوهذا الرشط يفصح عن 

 مر القبيح.ا باأل لاكن تكليف  ال  إمن املفسدة، و خايلةر  ومصلحةر 
ا، وخالفت ا وحسن  اتللكيف مقدور  ق ن يكون متعل  أمامية واملعزتلة ىلع رضورة مجعت اإلأوقد 

هليات ىلع هدى الكتاب سبحاين، اإل :انظر]. وقالت جبواز اتللكيف بالقبيح وبما ال يطاق ،شاعرة يف ذلكاأل
 [، ص والسنة والعقل، ج 

مر كذلك ا للمصالح واملفاسد، ولو لم يكن األتكليف اهلل للعباد يكون راجع   ن  أ ومن هنا نعرف
 لزامية  إ قت مصلحة  ىلع اهلل، فلو تعل   ا، وهو قبيح  واكن عبث   ،ا من الغرض والفائدةاكن الفعل خايل  

حاكم يف علم الالكم، ص رتحيين، اإلالانظر: ]. نىه عنه ،ما بفعلر  كبية   قت مفسدة  مر به، ولو تعل  أ ،ما بفعلر 
] 

قالوا بعدم جواز اتللكيف و ،عقيلمر أفعال باحلسن والقبح صاف األات   ن  إ :مامية قالوافاملعزتلة واإل
،انظر: ] بالقبيح وبما ال يطاق ا قالت ولم   ،[و ، ص رشاد الطابلي إىل نهج املسرتشدين، ج إ السيوري احليل 

ن أ اجازوأ ،م حبدودهما ومدياتهماـمران رشعيان، وللشارع اتلحك  أاحلسن والقبح هما  ن  إشاعرة األ
 اعدم جواز ذلك يعين اتلقييد يف سلطانه وحتديد   ن  بما ال يطاق؛ أل ف الشارع بالقبيح ويأمريكل  

 لقدمه. القدرته وخالف  
 هدتّل أقوال يف رضورة فعل اتللكيف ومبانيه واأل: الاين طلبامل

قوال يف ل ما سنستعرضه األو  أعنه تعاىل، و اصادر   اهلي  إ فعال  بوصفه صل اتللكيف أهنا سنتناول 
 ة. دل  اين وبعد ذلك األاملب ابلحث، ومن ثم  

ويمكن اخزتاهلا يف ثالثة:  :قوالاأل -

 ل: وجوب اتللكيف ورضورتهوّ القول األ
اتللكيف واجب ىلع  ن  إمامية واملعزتلة )العديلة( بوجوب اتللكيف ورضورته، وقالوا اعتقدت اإل

بل  ،من العبد ىلع اهلل اهناك وجوب   ن  أصف به من صفات جاليلة وكمايلة، وال يعين ذلك ملا يت   ؛اهلل
ا كتب اهلل ىلع نفسه من احلكمة والعدل وهداية العبد إىل الكمال واللطف به بللوغ هو الكشف عم  

خرى بفعل اهلل أو ،غراء بالقبيحبعدم اإل نسان، وعل لوا ذلك تارة  ها اإلادلرجات العليا اليت يستحق  
مة احليل  صلح، لإل واتلايل باطل  ،بالقبيح -تعاىل  - لزم إغراء اهلل وإال   ،اتللكيف واجب»: يقول العال 

 -تعاىل  -اهلل  أن   "غراء بالقبيحا لزم اإللو لم يكن اتللكيف واجب  "بيان الرشطية  م مثلهفاملقد   ،لقبحه
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ر يف عقله وجوب ا عن احلسن، فلو لم يكل فه بأن يقر  ونفور   ، إىل القبيحوجعل هل ميال   ،فخلق امللك  
؛ كشف املراد يف رشح تريد صول ادلين، ص أ، مناهج ايلقي يف مة احليل  العال  ]« القبيح لزم اإلغراءالواجب وقبح 

 [.االعتقاد، ص 

 الوجوب ال  معل   ،ارواذلي جاء ىلع لسان زعيمهم القايض عبد اجلب   ،وهذا هو مذهب املعزتلة
 وإن   األصلح، بفعل ف  ملك   اهلل: املعزتلة يقول األصلح؟ بفعل ف  ملك   هل اهلل»صلح: برضورة فعل األ

القايض عبد اجلبار،  ]« صلحأب ال يوصف بالقدرة ىلع ترك األصلح من األفعال إىل ما ليس -سبحانه  -اهلل 
 [.و مل، ص املنية واأل

 نكارهإالقول الاين: بطالن اتللكيف و
نكر أغلب الربوبيي وبعض فالسفة الرشق ىلع القول ببطالن اتللكيف، وقد أمجع الرباهمة وألقد 

ا ىلع قدرة البرش العقلية ىلع اعتماد   ؛اتللكيف باطل   ن  إوقالوا  ،اتنكارهم انلبو  ا ألهؤالء اتللكيف تبع  
يمكنه االهتداء إىل الي  وبصيةر  نسان بما وهبه اهلل من عقلر ن، فاإلد واتلدي  صياغة موضوع اتلعب  

نة للتعايلم واتلاكيلف السماوية، وعليه و الرسالة املتضم  أ إىل انليب   والسعادة، وهو بذلك غي حمتاجر 
الروحية  هوطموحات نسان وآماهلبات اإلماكنية العقل يف االستجابة ملتطل  إتقوم الزنعة الربوبية ىلع 

انظر: ] ون اللجوء إىل ما جاء عن انليب والكتاب اذلي جاء بهوادلينية واحلاجات الفردية واالجتماعية د

أو  ،ا أن يأيت بما يوافق العقولالرسول إم   بأن  » :وقالوا .[و ، ص  تكليف در اسالم ، حق وملآ ىجواد
وإن جاء بما خيالف العقول  ،وال فائدة فيه جاء بما يوافق العقول لم يكن إيله حاجة   فإن   ،بما خيالفها
 [.، كشف املراد  يف رشح تريد االعتقاد، ص مة احليل  العال  ]« قوهل وجب رد  

 ليه وجواز اتللكيف بما ال يطاقالقول الالث: البرشطية الفعل اإل

عيه البرش  ي  أتعاىل، ورفضت  ئرادة ابلارإشاعرة بنيف احلدود العقلية عن آمنت األ تقييد يد 
نسان وهو ملزم ا ىلع اإلاتللكيف الصادر عن اهلل يكون واجب   ن  إهلية، وبذلك قالت فعال اإللأل

ا، بد  أمر غي مثمر أوهو  ،ا من العبث رضب  ال  إفعال وجدواها بامتثاهل، وليس ابلحث عن غرضية األ
ال جيب ىلع اهلل يشء عندنا »يقول الفخر الرازي:  .ىلع اهلل تعاىل ءيش ي  أوبذلك قالوا بعدم وجوب 

وقد  .[ل، ص الفخر الرازي، املحص  ]« صلح يف ادلينهم يوجبون اللطف واثلواب واألن  إف ؛ا للمعزتلةخالف  
وال حاكم ىلع الرشع، فال جيب عليه  ، بالرشعال  إاحلكم ال يثبت  ن  إ»شعري ذلك بقوهل: األ لعل  

إىل عدم جواز تعليل وذهبت هذه الفرقة . [هل الزيغ وابلدع، ص أىلع  شعري، اللمع يف الرد  انظر: األ]« يشء
ا للمعزتلة، وألكرث خالف   ،ا لغرضشيئ   -تعاىل  -ال جيوز أن يفعل اهلل » :فعل اهلل بالغرض فقالت

ا يف اكن مفتقر   عن غرضر  امن اكن فعله صادر   ن  أوا بواستدل   .[ل، ص الفخر الرازي، املحص  ]« الفقهاء
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 [املصدر السابق]. و حمال عليه تعاىلوه ،كماهل ذللك اليشء، واملستكمل بغيه ناقص ذلاته

شاعرة يف موضوع اتللكيف ومعاجلة هويته وحتديد الغرض مامية نظرية األوقد رفضت املعزتلة واإل
و ىلع صعيد اآلراء أ ،ىلع صعيد اجلذور واملباين اكعتماد قاعدة احلسن والقبح الرشيع سواء   ،منه

 واملعطيات اليت اعتمدوها يف عدم وجوبه ورضورته ورسم اهلدف والغاية منه. 
 مباين اتللكيف -

ات اليت ذكرت حول مسألة اتللكيف راء وانلظري  سس اليت اعتمدت يف اآلهناك مجلة من املباين واأل
يمان باهلل والرسالة ر اإلـنصمنها عقلية كقاعدة احلسن والقبح العقيل، ومنها دينية ثيولوجية كع

 ،نساين الفطري للنظم وميله الفطري حنو اتلاكملنسانية اكالفتقار اإلإنرثوبولوجية إاملزنلة، ومنها 
د موضوع اتللكيف، والراكئز العلمية ية اليت تدعم وتؤي  صل العليم والقاعدة الفن  ونقصد باملبن هنا األ

 [ليف در اسالم، ص كت ، حق وملآ ىجواد :انظر]. يلهاإن حنيل هذا املوضوع ونعيده أاليت يمكن 

 تلك املباين ىلع انلحو اتلايل: هم  أويمكن ذكر 
 اناحلسن والقبح العقلي -أ

قاعدة احلسن والقبح العقيل من القواعد الرئيسة يف تأسيس العديد من القواعد الالكمية  تعد  
مي حول هذه القاعدة، فذهب العريض بي املتلك  ا اجلدل خالقية، ومن املشهود جد  صويلة واألواأل

فعال يدرك العقل بمحض ذاته من األ هناك مجلة   ن  أإىل  -وهم العديلة  -مامية فريق من املعزتلة واإل
فعال قبيحة ها بنفسها حسنة جيب القيام بها ويمدح فاعلها، وهناك بعض األن  أدون االستعانة بالرشع 

مره ونهيه أاكن  ،ا قبحو نىه عم  أ ،مر الشارع بما حسن منهاأفاعلها، فلو  جيب العزوف عنها ويذم  
ح ما حسن عند يقب   ن  أفعال يله، وليس للرشع يف مثل هذه األإ ادركه العقل ومرشد  أا عم   ااكشف  
ن ما قبح عندهأ ،العقل  [، كشف املراد يف رشح تريد االعتقاد، ص مة احليل  انظر: العال  ]. و حيس 

الفعل ال  ن  إشياء وتقبيحها، بل ال حكم وال سلطان للعقل يف حتسي األ هن  إىل أ شاعرةبت األوذه
نه الشارع ال  إوذللك قالوا ال حسن  ؛و القبح بذاته قبل وصف الرشع وحكمهأسم باحلسن يت    ما حس 

 ن  أل ؛والعدل حسنرع هو اذلي قال بقبحه، ـالش ن  أل ؛اما اكن الظلم قبيح  ن  إ ما قب حه، فال  إوال قبيح 
ا من اعتقاد   ؛[، كشف املراد يف رشح تريد االعتقاد، ص مة احليل  انظر: العال  ]. مر بهأالرشع ذهب إىل حسنه و

 ا لقدرته.   يف سلطانه، وتقييد  ال  وتدخ   ،ا مللكه تعاىلالقاعدة املذكورة حتديد   ن  أشعري باأل
ما حيكم به العقل  ن  أهو  ،العقدة اليت تطال هذا الرأي اذلي يبنيغ استحضاره هنا لفك   مر اهلام  واأل

ا ينسجم مع صفات اجلالل  حسن  هناك فعال   ن  أو أ ،ال يصدر عن العادل احلكيم  ما قبيح  فعال   بأن  
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 يف شؤون الالق العظيم، بل معن ال  وتدخ   ،هليةا للقدرة اإلا حتديد  طالق  إال يعين  ،اينواجلمال الرب  
 ؛ن يصدر منه فعل القبيحأيمتنع  ءيش كمال وغن عن لك   صف بكل  املت   ن  أاكشف عن العقل  ن  أذلك 

 ال يقدر ىلع الالف، ا حت   ذاتي  يله، وهذا االمتناع ليس امتنااع  إلوجود الصارف عنه وعدم ادلايع 
هليات ىلع ضوء اإلانظر: سبحاين، ]. شاعرةيله األإ يلزم ما ذهبت ا عليه باذلات حت  قادر   وال ينايف كونه 

 [و ، ص ة والعقل، ج الكتاب والسن  

 
 املعرفة ادلينية -ب
لالعتقاد بوجود  ساسية  أ نسان ركية  املعارف والعلوم اليت تنبثق من ادلين ويؤمن بها اإل د  تع

حيث سينتيف عنده  ؛وال يؤمن بها ،ديانتكايلف وتعايلم سماوية، ىلع خالف من ال يعتقد بوجود األ
 من السماء. وامر ونواهر أ أي  موضوع اتلاكيلف واالعتقاد بوجود 

 نسان اذلي يعد  اين لإلساس اذلي يقوم عليه موضوع اتللكيف هنا هو بعد االستخالف الرب  فاأل
االستخالف  لوهية والالقية والربوبية، ويعد  بما يكتزنه من توحيد لأل ،فيه اتلوحيد املحور الرئيس

 رشحته انلصوص ادلينية و اى ديني  ذا معط  ه
ُ
 ة واملعاد، وك  ساس ىلع اتلوحيد وانلبو  صوهلا املعتمدة باألأ

حاكم أو ا بوجود رشيعةر قرار  إ  - نسان واعتقد بهامن بها اإلآذا ما إ -صول تعين واحد من هذه األ
ة االجتهاد ، جمل  قراءة يف قصدية انلص   ..ينآر القرو  مي اكظم زاهد، نظرية اتللكيف يف اتلصانظر: عبد األ]. وقواني سماوية
 [، ص  :واتلجديد، العدد

قد  ،ر والالق العظيمالواحد واملدب   الرب   ن  أضوء املعرفة ادلينية يفيض إىل  يففاإليمان باتلوحيد 
وكتابه العزيز، اذلي وعد   حاكم جاءت ىلع لسان انليبريعات واألـمن التش صدرت عنه مجلة  

 يفس ذن املبن اذلي يتأس  إانلار يف يوم املعاد وساعة الرجوع إىل اهلل تعاىل، بة واملعاندين املؤمني باجلن  
جوان، محيدرضا،  :انظر]. ريع واهلدايةـهو مصدر التش -تعاىل  -اهلل  ن  أه اتللكيف هنا هو االعتقاد بئضو

 [ و گری ، ص  ابایح و ىمدار ليفكت

نسانيةنرثوبولوجية اإلبعاد الوجودية الفطرية واألاأل - ـج
 ر عن سائرـنسانية واهلوية الفطرية اليت يمتاز بها البشهذا املبن ىلع الطبيعة اإل ستندي

نسان والصبغة اليت فُطر عليها  بها، فابلعد الوجودي لإلاملخلوقات، وىلع الصفات واملزايا اليت يتحل  
ا إىل م حياته وغرائزه وميوهل ورغباته، مضاف  تنظ   رشاداتر إا مع وجود تكايلف وتعايلم وتنسجم تمام  

الي والزنعة املالئكية اليت فيه  ليه اذلي يتوق إىل اتلاكمل وحب  ابلعد الرويح واجلانب اإل ن  إف ،ذلك
مع ما به من  يله اتلعايلم واتلاكيلف السماوية، فاتللكيف اذلي صدر عنه إتتوافق مع ما تريم 
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وامر وانلوايه اكنت ترايع اهلوية الفطرية نسان، وسائر األنسجم مع هذا اجلانب يف اإلي وقيودر  ةر مشق  
 دليه.
الختيار، فكون ية واقة بامللك ف وهو احلر  روط والضوابط املتعل  ـدناه يف الشك  أخر آا هناك جانب   ن  إ ثم  

هناك  ن  إفعال هو من صميم اللقة البرشية، وحيث أا يف اختيار ما يريد وما يشاء من نسان حر  اإل
لإلفساد واتلدمي دليه والقدرة ىلع اختيار  نسان وقابلية  لالحنراف عن الي واجلمال يف اإل ااستعداد  

اذلك  و اه  ت ق  ا و  ا فُُجور ه  ه  م  ل ه 
 
تللك  اتقنيني   إجراء  تلكون اتلاكيلف  هجاءت هذف ؛[الشمس: ]سورة  ف أ

 [ - تكليف در اسالم، ص  ، حق وملآ ىجواد]. الزنعة

 
 ة رضورة حسن اتللكيفدلّ أ -

، فقد تناوهل قالةث عنه هذه املي تتحد  اذل ـياتللكيف املوضوع الرئيس ة ىلع رضورتهدل  األتعد  
ة اتللكيف وفلسفة الرشيعة و عل  أ ،كعنوان حكمة اتللكيف وغرضه ،ابلاحثون حتت عناوين خمتلفة

لة أصل هذا املوضوع بمسرة بمقاصد الرشيعة، كذلك يت  خ  أ يف العصور املتو ما بات يسم  أ ،ورضورتها
رعيي عن اهلل، وهم املسؤولون عن تبليغ ـلي الشباعتبارهم املمث   ؛رساهلمإنبياء والغاية من بعثة األ

اتلاكيلف بما  ن  إف ،ليهىض احلكمة والعدل اإلـم من مقتضوء ما تقد   يفوتكايلفه إىل البرش، ورساالته 
مر وانليه جعل اتللكيف ووجود األ ن  أغراض حسنة، وأن تنتيه إىل اغيات وأ بد   هلية الإفعال أيه 

ة عقلية ونقلية ىلع دل  أرضوري والزم عند الالق احلكيم. ويمكن االستدالل ىلع رضورة اتللكيف ب
 انلحو اتلايل: 

 
 ة العقلية دلّ األ -أ 

 : استحالة فعل القبيح عليه اًل وّ أ 
ل ه اهلل فهو حسن فعلر  وك   ،اتللكيف فعل اهلل ع  فاتللكيف حسن،  ،ال يفعل القبيح اهلل  ن  أل ؛ف 

الشتماهل ىلع  ؛ويمكن صياغة ادليلل ىلع وجوب اتللكيف ورضورته ىلع انلحو اتلايل: اتللكيف حسن
ذن إهلية، حسن واجب عليه بناء ىلع احلكمة اإل نسان للكمال، وك  ويه تعريض اإل ،مصلحة

 .حلكمته اتللكيف واجب عليه 
 ن  أل ؛نسان بللوغ الكمال الالئق بهمر اهلل به تلعريض اإلأ ة  تكليف فيه مشق   - مثال   -فالصالة 

احلقيقية اليت تكمن وراء اتللكيف بالصالة وادلرجة  حةلاهلل هو اذلي يعلم الكمال الواقيع واملص
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مر، من هنا تكون فلسفة الرشيعة يه تعريض نسان لو استجاب وامتثل ذللك األالرفيعة اليت يبلغها اإل
ريعة، وعليه ستكون هذه الترشيعات واتلاكيلف ـ بالشال  إق وال تتحق   ،نسان إىل كماالت تناسبهاإل
 عن هذا الكمال بللوغ الكمال الواقيع اذلي يعلمه اهلل سبحانه. وقد عرب   لية  جع ووسائل اعتبارية   اطرق  

 تارة   -  باتللكيفال  إاليت ال حتصل  - نسانها اإلوباملصلحة اليت يستحق   ،جر العظيم تارة  باثلواب واأل
ن يكون أ بال  إىلع وجه اتلعظيم واتلبجيل، وال حيسن فعله  اثلواب مستحقٌّ  ن  أوثبت »خرى، أ

ن يعر ضه ملا به يصل أمنه  ن  سُ ح   ،وصول امللك ف إىل هذه املزنلة -تعاىل  -راد اهلل أذا إا، فمستحق  
. [، ص بواب العدل واتلوحيد، ج أيف  القايض عبد اجلبار ، املغين :انظر]«  باتللكيفال  إيلها، وليس ذلك إ
الغرض من اتللكيف هو اتلعريض ملنفعة »بقوهل:  "كشف املراد" يف مة احليل  شار العال  أىل ذلك إو

مة العال  ]« ه تعريض للثواب، وللثواب منافع عظيمة خالصة دائمة واصلة مع اتلعظيم واملدحألن   ؛عظيمة
 [.، كشف املراد يف رشح تريد االعتقاد، ص احليل  

 

 ليها: افتقار اخللق للقانون اإلثانيً 
خي ليه يف املجتمع حلاجة األىلع رضورة القانون اإليقوم و ،خر ىلع رضورة اتللكيفآهذا ديلل 

فراده إىل أمن  فردر  حيتاج لك   إذ ؛ا بالطبع خبالف احليواننسان مدني  خلق اإل اهلل ف ؛يلهإ هوافتقار
 بالقانون اذلي ال  إ باالجتماع واتلعاون، وهذا اتلعاون واتلعاضد ال يكون ال  إخر، وال كمال هلم اآل

ر  عاته اليت تليق به، وهذا يفاء بتطل  للحفاظ ىلع بقاء املجتمع املدين واإل حكيمر  اعدلر  يلزمه وجود مقنن 
يله إشار أوهو ما  ، هو انليب اذلي يأيت باتللكيف ومجلة الترشيعات املبقية دليمومة احلياة البرشيةاملقنن  
انلافع استعماهلا يف الرياضة  ،ةانلوع حمتاج إىل اتلعاضد املستلزم للسن   وألن  »ق الطويس بقوهل: املحق  

« وإدامة انلظر يف األمور العايلة، وتذكر اإلنذارات املستلزمة إلقامة العدل مع زيادة األجر واثلواب
 [.الطويس، تريد االعتقاد، ص ]

ا لم يكن اإلنسان لم   :ة والرشيعة[]يف إثبات انلبو   إشارة  »ب ابن سينا هذا ادليلل بما ييل: وقد قر  
 ،تريان بينهما ومعارضةر  وحده بأمر نفسه ال بمشاركة آخر من بين جنسه، وبمعاوضةر  يستقل   حبيث

 إن ا يتعرس  واكن مم   ،ه بنفسه الزدحم ىلع الواحد كثيلو توال   منهما لصاحبه عن مهم   واحدر  يفرغ لك  
باستحقاق  متمي    يفرضه شارع   ،حيفظه رشع   وعدل   وجب أن يكون بي انلاس معاملة  ؛ أمكن
من  ء جزاء  ه، ووجب أن يكون للمحسن واملسها من عند رب  ىلع أن   تدل   الختصاصه بآياتر  ؛الطاعة

 [.شارات واتلنبيهات، انلمط اتلاسع، ص ابن سينا، اإل]« عند القدير البي

عن القانون اذلي يضعه الشارع احلكيم لضمان بلوغ املجتمع إىل  ناتةر  مورر أربعة أ ذكريمكن و
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 جيازها بما ييل:إمور يمكن اتلاكمل، وهذه األ
مر فرد إىل بين جنسه، األ وافتقار لك   ،احلياة البرشية قائمة ىلع االجتماع واتلاكفل املعييش ن  أ -

 ن يفرضه شارع متمي  أ بد   قانون اليقاع احلياة وديمومتها، وهذا الإاذلي يلزمه قانون ونظام يضبط 
 ه. من رب   تلزم طاعته ىلع اجلميع بآيةر  عن بين البرش

فراد املجتمع من انلاحية أا يف ر  يكون مؤث   جعل القانون واملنهاج من قبل السماء ىلع حنور  ن  أ -
م ويهندس رغبات اإل ا وتدريبه معنوي  نسان وشهواته، ويقوم برتويضه املعنوية والرتبوية، حبيث ينظ 

 فراط واتلفريط.ا عن اإلا بشلك مطلوب ومعتدل بعيد  خالقي  أو

نسان إىل دفع بذهن اإليع احلكيم والعبادات اليت يأمر بها القانون اذلي يأيت به املرش   ن  أ -
ا بعيد   ةر متعايل بقضايا واقعيةر  ة، وتعله يهتم  اتلفكي بمسائل وقضايا ما وراء الطبيعية تتجاوز اعلم املاد  

ه، حيافظ بها العبد ىلع عالقة نقية رائعة مع رب   حصي   فالطقوس العبادية حصن   ،عن اعلم ادلنيا
 خ االعتقاد وترثي املعرفة وايلقي. فرتس  

ز مر اذلي يعز  األ ،نذار واتلحذيرة والترشيعات انلازلة حتتوي ىلع الوعد والوعيد واإلالسن   ن  أ -
جر زيد من األيريعات سوف ـاالمتثال تللك التش ن  أا إىل وتطبيق العدالة، مضاف  جراء القانون إيف 

 واثلواب.
 ة انلقليةدلّ األ -ب
ويه  ،ة والرباهي العقلية ىلع رضورة اتللكيف واغيتهدل  األ هم  أم احلديث عن ن تقد  أبعد     

من انلصوص والروايات  شارة إىل مجلةيمكن اإل ،ساس يف االستدالل ىلع غرضية اتللكيف وعللهاأل
يله إرشنا أدات وشواهد داعمة ملا خرى حلسن اتللكيف ورضورته، ويه مؤي  أ ة  أدل  بوصفها ريفة ـالش
  .ة عقليةدل  أمن 

 ن الكريمآ: القراًل وّ أ
، كقوهل تعاىل: هااتللكيف العبادي هو اغية اللقة وهدف ن  أيات وردت لدلاللة ىلع هناك بعض اآل

 نَس إاِلَّ ِِلَْعُبُدونِ َوَما َخلَْقُت ِنَّ َواإْلِ
ْ

اهلدف  ن  أية تكشف عن فمثل هذه اآل ،[اذلاريات: ]سورة  اجل
يات اتلاكيلف تل   هم  أحد أاليت يه و ،يله تعاىلإنابة هو العبادة واإل نسان واجلن  من خلق اإل الرئيس

 يةيف اآل ن  إوهو الكمال املنشود، بل  ،سميف بلوغ اهلدف والغاية األ احموري   سبيال  بوصفها السماوية، 
ن أيله، ىلع إب وعبادته واتلقر   يمان به  اإلال  إه ليس هناك من اغية وفلسفة للحياة ن  أإىل  شارة  إ

تلكون نسان ووجوده حياة اإليف جوانب الي الكثية  ياتها املختلفة لك  تستوعب هذه العبادة بتجل  
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انظر: ابن كثي ]. ى درجات الكمال والرفعة والسمو  ـقصأوهو بلوغ  ،للوصال مع الالق العظيم سبيال  
 [، ص ن العظيم، ج آادلمشيق، تفسي القر

ْن  َما يُِريُد اللُ ... ويمكن االستدالل ىلع حسن اتللكيف وغرضه بقوهل تعاىل:  ِِلَْجَعَل َعلَْيُكم مِّ
َرُكْم َوِِلُتِمَّ   [. :املائدة]سورة  نِْعَمَتُه َعلَْيُكْم لََعلَُّكْم تَْشُكُرونَ  َحَرٍج َولَـِكن يُِريُد ِِلَُطهَّ

م، قة بفريضة الوضوء واتليم  وامر واتلاكيلف املتعل  ين املبارك بعد مجلة من األآجاء هذا القول القر
ن نستخلص هنا غرضي وهدفي هلا أوفيه بيان للهدف من تلك الواجبات املوسومة، ويمكن 

لوهما:  هلية بشلك اعم  والواحبات اإلوللتاكيلف  َرُكمْ : : الطهارة بقوهلاألو  تمام إ: اثلاينو .يُِريُد ِِلَُطهَّ
  .َوِِلُتِمَّ نِْعَمَتُه َعلَْيُكمْ انلعمة بقوهل: 

 ا: الروايات الرشيفةثانيً 
 بشلكر ضت إىل رضورة اتللكيف وغرضه حداها تعر  إا: يض  أيمكن تقسيم انلصوص هنا إىل طائفتي 

 .ةر ىلع حد هوعلل رشيع   وواجبر  حكمر  ضت إىل اغيات لك  وثانيها تعر   .اعم  
مر اتللكيف واأل ن  أمن  ،مام الرضا عن اإل فنذكر منها ما ورد ،وىلا روايات الطائفة األم  أ

إ ن  » :وتدبيه - تعاىل -ويه حكمته  ،وذلك لقبح العبثية يف فعله ؛وجدوى   لغرضر ال  إوانليه ال يكون 
ائ ل   ل  س 

 
أ ال   ،س  ق  يمُ  :ف   ك 

لِّف  احل  ن  يُك 
 
ُوُز أ ل  جي  رب  ين  ه  خ 

 
هُ  أ ب د  ن   ف ع ال   ع  يل   م  اع 

ف 
ي    األ  

ل ةر  ل غ  ال   ع  ؟ و  ع ن   م 
 ُ يل  هل  ُوُز ذ ل ك   :ق  اه لر  ؛ال  جي   ج 

ال  ب ثر و  ُ اع  يم  غ ي  ك  ن ُه ح 
 
 [.ص ، الصدوق، علل الرشائع، ج ]« أل 

إ ن  » وهو  املصلحة واحليلولة دون الفساد: ،ة يف فرض اتلاكيلف ىلع العباد السبب والعل  يبي   ثم  
ف 

اُهم  : ق ال  ق ائ ل   ن ه  ب اد  و  ر  اهلُل ال ع  م 
 
يل   ؟ل م  أ ن ُه ال  ي ك :ق 

 
  ـُ أل 

ر  و انل يه  م 
 ب األ  

ُحُهم  إ ال 
ال  اُؤُهم  و ص   وُن ب ق 

ن   ال م  ن   ع  و  اد   ع  س  اُصب   ال ف   [.، ص الصدوق، علل الرشائع، ج ]« و اتل غ 

كُره  -ن  اهلل إها انلاس أيُ »:  ه احلسيعن جد   مام الصادقوعن اإل ل  ذ  ل ق  ال  م   -ج  ب  ا خ   إ  اد  ع 
 ال 

فوهيل ب دوهإ  ف ، عر  فوه ع  ر  بادإ  ف ،ذا ع  ن ع  ت ه ع  باد  ب دوه است غنوا ب ع  واه ة  ذا ع  ، نوار، ج املجلس، حبار األ]« ما س 
  [.، ح ص 

بوصف العبادة  ،يكون من خالل االمتثال لعبادته بعد معرفته ا سوى اهلل واالستغناء عم  
ا دونه  ،اهر اتلعايلم واتلاكيلف السماويةظمن م امظهر   الكمال املنشود اذلي  هو واالستغناء عم 

 أشعرتهكذا ظهرت يف هذه الروايات ثمار اتللكيف وويله، إنسان السي حنوه والوصول ينبيغ ىلع اإل
 . اإلليه منه الغرضبوجود 
حاكم تشي إىل بعض ثمار األ فيه عبارات وردت عن املعصومي  ،ا روايات الطائفة اثلانيةم  أو
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م ك  الصالة والغرض من فرضها  قد ورد يف فوائدف ، وهذه بعض انلماذج منها:هاواتلاكيلف الرشعية وح 
ن انر »ىلع انلاس ما ييل:  د  ب ن  س  م 

ن  حُم  اإ :ع  يل   ب ن  ُمویس  الرِّض 
ن  ع  ب ا احل  س 

 
ت ب    ن  أ ا ك  ت ب  إ يل  ه  ف يم  ك 

ائ ل ه   س  و اب  م  ن  ج  ُبوب ي ة  هلل   إ :م  ار  ب الر  ر 
ا إ ق  ن ه 

 
ة  أ ال  ل ة  الص  اد   ،ن  ع  ن د 

ل ُع األ    ب ار   ،و خ 
ي  اجل 

ي ام  ب ي   ي د  ق   -و 
هُلُ  ال  ل  ج  ن ة   -ج  ك  س  ال م  لِّ و  ُُضوع   ،ب اذل  ع رت  اف   ،و ال  نُوب   ،و اال  ال ف  اذل  ن  س   ق ال ة  م 

ل ُب ل إل  ُع  ،و الط  و و ض 
اتر إ   ر  مر مخ  س  م  ر ض  لُك  ي و 

ه  ىلع   األ   ام  ال و ج  ظ  ن  ي ك ،ا هلل   ع 
 
رر  ،ا غ ي   ن اسر ون  ذ اك ر  ـُ و أ  ب ط 

ي ك ،و ال  ون  ـُ و 
ع   اش  ِّال  خ  ل ب   ،ا ُمت ذ  ابل   ر اغ  ار  ا ط  ز ج 

ن  ن  اال  ا ف يه  م  ع  م  ن ي ا م  ين  و ادل  ة  يف  ادلِّ
ي اد  ر  اهلل   ،ا ل لزِّ

ة  ىلع   ذ ك  م  او  ال ُمد   و 
ي ل  و انل ه  

هُ  ؛ار  ب الل  ال ق  ُه و خ  بِّر  ُمد  ُه و  يِّد  ب ُد س  ىغ   ،ِل  ال  ي ن َس  ال ع  ي ط  ر  و  ي ب ط  ي ك ،ف  بِّه  ـُ و  ر ه  ل ر 
ه   ،ون  يف  ذ ك  ي ام  ق  و 

ي ه   ر   ،ب ي   ي د  ع اص  ز اج  ن  ال م  ُ ع 
ان ع   ،ا هل  م  اد  و  س  ن و اع  ال ف 

 
ن  أ  [.، ص املصدر السابق، ج ]« ا م 

ن »: ورد عنه  إذ ؛من انلار واقر  درع  أن ه وكذلك ما رود يف فائدة الصيام العظيمة  ياُم ُجن ة  م  الصِّ
تال   ن الق  كم م  د  هذه انلصوص وسواها كثي ، [: ، رقم احلديثة، سنن ابن ماجةابن ماج]« انل ار  كُجن ة  أح 

بغاية وهدف قوامه  ال  معل   اهلي  إ لكيف فعال  تثبت الغرضية يف اتللكيف واحلكمة منه، وعليه يكون اتل
 .اء امتثاهلم للتاكيلف املزنلةعنهم جر   أاملصلحة اليت تساق إىل البرش واملفسدة اليت تدر

 شاكالتالشبهات واإل همّ أ طلب الالث:امل
من  ستعرض مجلة  ن ،قامة ادليلل ىلع رضورة اتللكيف وحسنه وبيان هويته والغرض منهإ ن تم  أبعد 

شاكل ىلع رضورته وبيان بعض ما شاكالت اليت سيقت للقدح يف موضوع اتللكيف واإلاالنتقادات واإل
شاكالت إربعة أشاكالت والتشكياكت إىل ه متعارض معه، ويمكن تبويب تلك اإلن  أر قد يتصو  

 ساسية، ويه كما ييل:أ

 نسنة(صحاب نزعة األأه )شبهة نسان وحق  ية اإل: تقييد اتللكيف حلر  لوّ شاكل األاإل
ن أف ىلع تكايلفه وواجباته وما ينبيغ نسان ايلوم قبل اتلعر  ىلع إ ن  أ نسنةصحاب نزعة األيرى أ
 يمكنه من خالل حت   ؛ن حيث  الطى حنو معرفة حقوقه وما هل من استحقاقات يف هذه ادلنياأيفعله، 

داء اتلاكيلف والقيام أم ىلع حلقوق مقد  السيع حنو كسب ا ن  إ :يلها ونيلها، من هنا قالواإذلك السيع 
نا نعيش يف ن  جيدر بنا يف اعلم ايلوم وحارضنا اجلديد ابلحث عن حقوقنا واملطابلة بها؛ أل»: ابها، فقالو

 هادراك الواجبات وفهمإكرث من املطابلة وابلحث عن اتلاكيلف وأنسان حبقوقه عرص مطابلة اإل
 ]انظر:« "حمقٌّ "نسان ايلوم يطلق عليه إ، و"ف  ملك  "عليه  ن يطلقأمس يمكن نسان األإ، فهاوحتديد

  [.مديريت، ص  رسوش، مدارا و

 اكفية   ية  ا وحر   راجح  ا وعقال  ن  ا معي  نسان عمر  ادلين يعتمد يف اإل ن  إ :وإليضاح هذه الفكرة قالوا
ا يعالج حقوق ن  ا معي  ا ما جند يف ادلين نص  تلنهار عليه بعد ذلك الواجبات والفرائض، يف حي نادر  
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ا يف جد   حة  ، من هنا اكنت الواجبات مرج  نة  معي   حياتية   و مرحلة  أا ذا بلغ سن  إنسان واستحقاقاته اإل
فيه تنزتع  ،ذا اكنت هناك حقوق  إو ،ااغبل   تكلييف   ويع السلف ىلع احلقوق، فاكن انلاس ذوي ويعر 
ا ف  ا ملك  وليس حيوان   ،حمقٌّ  ه حيوان  نسان احلديث أن  من الواجبات امللقاة ىلع اعتقهم، بينما يعتقد اإل

الرفايع، تمهيد دلراسة فلسفة  :انظر]. ا واجباته ليستخرج منها الحق  ال  و  أفيبحث عن حقوقه  ،كما يف السابق
[و ادلين، ص 

سيس املجتمع واحلقوق الفردية أت ن  أمن  ،ما عرف يف املدرسة الغربيةعود إىل يساس هذه الفكرة أو
ساس يف رسم احلقوق البرشية، يات االجتماعية، فالعقد االجتمايع هو األتقوم ىلع العقود واملتبن  

ساس أو تركه، وأنسان فعله د هوية ما جيب وما ال جيب ىلع اإلحيد   اوليس سوى القانون الوضيع م
ية، ويف الوقت اذلي يقوم نسان املاد  احلقوق ليس هلا واقع مستقل عن حياة اإل ن  أالرأي يف هذه املدرسة 

 هانساين برسم القواني والضوابط االجتماعية يمكن انزتاع احلقوق البرشية واستخراجاملجتمع اإل
احلقوق والواجبات، وهو ما  ني واملسؤولي لوضع تلكا ما يناط ذلك بمجموعة من املقن  منها، واغبل  

مجيع احلقوق تصدر عن  ن  إ»( قوهل: م  - ) Thomas Hobbes نقل عن توماس هوبز
نسان يه احلالة العدوانية، و سماوية، واحلالة الطبيعية لإلأحقوق طبيعية  ي  أاحلاكم، وال توجد 

در غرب از  ىركت روشنفسن   ،یک: برونفسانظر]« بد من وجود حاكم مطلق وحينما يراد ترويض هذه احلالة ال
 [. - ِلوناردو تا هلگ ، ص

 لوّ شاكل األمناقشة اإل
احلقوق  هم  أمن  ية اليت تعد  واحلر   موضوع احلق   ن  إشاكل يمكن القول ىلع هذا اإل ويف معرض الرد  

كرث من أو ،ومشرتك   جامع    واحد  معن   للحق  ونسان، ية واملاورائية لإلبالرؤية املاد   انيرتبط نسانيةاإل
خرى هو اثلبوت لو استخدم بصيغته ، فاملعن اجلامع واملشرتك بي سائر املعاين األدر وحمد    خاص  معن  

 املوصوف به ءو اليشأ ،املصدرية مقابل ابلاطل، واثلابت لو استخدم بصيغته الوصفية نلعت املوجود
ويراد به مطابقة احلكم  فقد يطلق احلق   ،ةا املعاين الاص  م  أ، و[تكليف در اسالم، ص  ، حق وملآ ىجواد]

من امللكية  وقد يراد منه نوع   ،هل املنطقأدلى الفالسفة و كما يصاغ اعدة   ،مرللواقع ونفس األ
 [املصدر السابق، ص ]. صولرباب الفقه واألأوالسلطنة كما عند 

هنا هو ما يقع ىلع  اذلي يقابل اتللكيف، واملراد من احلق   هنا هو احلق   املقصود من معن احلق   ولكن  
 [املصدر السابق، ص ]. خرين القيام به، ويعود بانلفع واملصلحة للفرداعتق اآل

ك تمس  وقد ا؟ ف  يكون ملك   أو ،ان يكون حمق  أنسان صل يف اإلالزناع ايلوم، فهل األ وهذا هو حمل  
نسان زاء الكون واإلإهو املحور يف رسم رؤيتهم الكونية  فاكن احلق   ،لو  نسنة باألصحاب نزعة األأ



 103  ...............................................................................................  رضورة اتللكيف اإلليه.. قراءة يف معطيات العقل

وهو  ،نسانمن بعدي اإل واحدر  ويه االقتصار ىلع بعدر  ،واهلل، وهنا تكمن نقطة ضعف هذه الرؤية
شاكل اإلهذا ىلع  يمكن  تقريب الرد  و ،خر وهو ابلعد املاروايئ وجانبه الرويحي دون بعده اآلجانبه املاد  

 حماور:  ةثيف ثال
خرى يف عن سائر املوجودات األ نسان وحقيقته ختتلف وتمتاز دون شك  وجود اإل ن  أ ل:وّ املحور األ
ها تفيض إىل بداع، ويه لك  رادة واالختيار واإلنسانية اليت ترافق اإلسان هل خصوصية اإلنالكون، فاإل

ة مل والرغبة اجلاد  الطموح واأل اجلانب الرويح اذلي يغرسوكذلك دراك، من الشعور واإل ى اعلر مستو  
 وحكمةر  ضوء هدفر  يفسم املراتب الوجودية أنسان ووضعه يف اإل يف بلوغ الكمال، فقد خلق اهلل 

ىلع ادلرجات من أيف منتىه اجلمال والروعة، وغرس فيه االستعداد الاكيف واملطلوب بللوغ  اغئيةر  وحركةر 
نسان انظر: مطهري، اإل]. تعدادات والقابليات إىل ذلك الكمالالكمال، وزي نه بالعقل اذلي يقود تلك االس

 [و و ن، ص آيف القر

ضوء اغيات  يف -تعاىل  -نسان ىلع انلاس وىلع اهلل وما لإل حتديد موضوع احلق   يتم   الاين: املحور
نسان بهما عن غيه من املخلوقات، ية واملعنوية اليت يمتاز اإلبعاد املاد  نسانية واألاللق والفطرة اإل

وال تقرص  ،نسانيلها اإلإن ينتيه أللغايات وانلهايات اليت جيب  ضوء هذه الرؤية ناظرة   يففاحلقوق 
احلقوق الطبيعية والفطرية تعود إىل مستوى  ن  إي يف هذه احلياة ادلنيا، فنسان املاد  انلظر ىلع بعد اإل
حنو الي  وقصدر  رها بهدفر ن تسخ  أواليت ينبيغ  ،جوداتويف امل -ىل تعا -ودعها اهلل أاالستعدادات اليت 

نسان اتلعليم يملكه اإل طبييع، فحق   استعداد طبييع هناك حق   واجلمال والكمال املنشود، فبإزاء لك  
سالم، مطهري، نظام حقوق املرأة يف اإل :انظر]. منسان من قابلية واستعداد للتعل  ملا يف اإل ؛وال يملكه احليوان

 [و ص 

، فمع وتنافر   وتباين   افرتاق  وليس بينهما  ،واتللكيف هناك عالقة وثيقة بي احلق   املحور الالث:
ثنا عن ما حتد  ه لك  ن  أواتللكيف، بمعن  بي احلق   وثيقة   وعالقة   هناك مالزمة   ن  إيمكن القول  لر دین تأم  أ

عُ  ف احل  ق  »: مي املؤمني أه تكليف ما، قال ئاكن بإزا احلق   و س 
 
ي اء   أ ش 

، يف   األ   ا اتل و اُصف  ي ُقه  ض 
 
 يف   و أ

، د إ ال  جي    ال   اتل ن اُصف  ح 
 
ي ه  إ ال  ر ي أل 

ل   ر ي ع 
ال  جي  ، و  ل ي ه  ر ى ع  ُ  ج  ر ى هل  ال    ج  ُ و   ر ي  هل 

ن  جي 
 
د أ ح 

 
ن  أل  ل و  اك  و 

ال ص   ن  ذل ك  خ  ، ل اك  ل ي ه   ر ي  ع 
ان ُه  -هلل    اجي  ه   -ُسب ح  ل ق  ر ت   ؛ُدون  خ  ا ج  هل   يف  لُكِّ م  ل ع د  ه ، و  ب اد  ت ه  ىلع   ع  ر  ل ُقد 

ل   ، و  ائ ه  وُف ق ض  ل ي ه  رُصُ ُه ىلع   ال ع  ع  ق  ع ل  ح  ن ُه ج  ة  اثل و اب  ك  ف  اع  ل ي ه  ُمض  ُهم  ع  اء  ز  ع ل  ج  يُعوُه، و ج  ن  يُط 
 
 ؛ب اد  أ

ال   ض  ن ُه، ت ف  ا م  ع  ت و س  ا و  ن   ُهو   ب م  يد   م  ز  م 
لُهُ  ال  ه 

 
  [.الطبة  ،نهج ابلالغة]« أ

و أ مسؤويلةر و أ ما من دون تكليفر  يف موطنر  اهناك حق   ن  أ همر بعضمر كما تصو  فليس األ ،من هنا
يه  فالنسبة بي اتللكيف واحلق   ،[و تكليف در اسالم، ص  ، عبداهلل، حق وملآجوادي  :انظر] الزتامر 
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فال  ،ةبو  ة واألكما هو حال ابلنو   ،من دون تكليف وال حق   ،فال تكليف من دون حق   ،ايفيةضنسبة ت
 ب من دون ابن.أو ال  ،بأابن من دون 
 ،د طالب وآخذ من الطبيعة ومن اآلخريناإلنسان ليس جمر   ر أن  الرؤية اإلسالمية تقر   ن  إف ،من هنا

ر من القيود. فعل الرغم أي ال خُتترص إنسانية اإلنسان يف كسب املنافع الشخصية وكرثة الطلب واتلحر  
ه عن سائر خر يمي  آ اهناك أمر   ن  أ ال  إمن طبيعة وجوده،  امليل إىل هذه األمور هو جزء   من أن  

من  ورشف اإلنسان يف وجوده هو مبدأ الشعور بنوعر  ،والفضيلة وهو الشعور بااللزتام باحلق   ،احليوانات
 نسان.خيه اإلأوتاه الكون واملجتمع و -تعاىل  -املسؤويلة تاه اهلل 

الربوبيي(نسان بعقله وعدم احلاجة إىل اتلاكيلف السماوية )شبهة اكتفاء اإل شاكل الاين:اإل

العقل يكفيهم يف إعداد  ن  أات، زاعمي يمان بالالق وعدم االعتقاد بانلبو  حيث يقوم رأيهم ىلع اإل
وا جبملة من نسان ونظم عالقته مع بين جنسه والكون والالق، وقد استدل  الترشيعات الالزمة حلياة اإل

عقوهلم، ويه تكيف يف ادلاللة ىلع احلقائق  عليه  بما تدل  ال  إاحلكيم ال يتعب د خلقه  ن  أة، منها دل  األ
 [ و العميي، ظاهرة نقد ادلين يف الفكر الغريب احلديث، ص ]. ها احلكيمفعال اليت حيب  واأل

 ات والويح والربهنة ىلع استحالة املعجزات ومن ثم  بطال انلبو  إا ىلع يض  أة دل  قامة األوسعوا إىل إ
وهو القادر  ،تلنظيم مسألة االرتباط باهلل العقل مصدر اكفر  ن  أاحلكم عليها بالرافة، وينتهون إىل 

يلها إخالق الفاضلة، بل يمكن من خالهل حتقيق مجيع املقاصد اليت تدعو ىلع تأسيس العدالة واأل
[و تكليف در اسالم، ص  ، حق وملآ ىانظر: جواد]. ديان املزنلةاأل

 ي  أا  لالحتجاج بساس  أوال يكرتث  ،ساس ىلع العقلاملوقف الربويب يعتمد بادلرجة األ ن  إ وحيث
من  من انلصوص ادلينية، فال بد   سة، فهو يرى نفسه يف حل  داة وبرهان من الويح وانلصوص املقد  أ

 ة والرباهي العقلية. دل  نقاشه باأل

 ثارة مجلة من القضايا:إهذه الرؤية يمكن  ةقشانميف مقام  :شاكل الاينمناقشة اإل
ه، فاالكتفاء به برب   هنسان ويربطخر غيه يوصل اإلآالعقل نفسه ال يمنع من وجود مصدر  ن  أ -
أفضل جهة  بل العقل حيكم بأن  ، بلناء املنظومة العقدية يمكن قول ما خيالفه اوحيد   اعنرص  بوصفه 

علم بقدراته وجوانب ها يه األن  أل ؛عة هل اجلهة املصن  مصنوع يه ا لعمل أي  يمكن أن تضع برناجم  
 .اهلدف املنشود من تصنيعهمع ة عمل هل تنسجم قدر ىلع وضع خط  ضعفه، ويه األ

جل بيان أرسال الالق بعض الوسائط والرسل من إا من العقل ال يمانع ذات   ن  إمكن القول أمن هنا 
ظهاره يف ضوء حكمته وعلمه بتفاصيل الكون وعوائد اللق ومآالته وما إظهار ما يشاء إما يريد و
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 [و نبياء، دراسة نقدية يف الفكر الربويب، ص إانظر: الشن، اعلم دون ]. يناسبه من مصالح ومفاسد

قةر  العقل مع ما به من قدرةر  ن  أ - بداع إدراكها بعمق وإشياء ويف تميي األ عظيمةر  وخصوصيةر  خال 
، فعقول العقالء داء الواجب واملطابلة باحلق  أساس حنو ك األواملحر   ،للمعرفة والفهم مصدر رئيسهو 
ك دت أال خيتلف عليها اثنان منهم، من هنا  ثابتة   عقلية   وبدهياتر  رضورية   اهناك علوم   ن  أفق ىلع تت  

 نسان. ته يف حياة اإلي  هم  أالرشيعة دور العقل وماكنته و
بعاد ا من األي  فنتاجئه تابعة ملا يدرك حس   ،االستقرايئ واتلجريب اذلي يعتمده هؤالءا العقل وأم  

ا ىلع ا فيها معتمد  ا يكون ناقص  االستقراء دائم   ن  أل ؛ية  ن  ظ ال  إتكون  ها نتائج الن  أالوجودية لإلنسان، ىلع 
 ا ىلع وضع قانون يطمئ  ن قادر  يكو نسانية، فالا من املجتمعات اإلا وزماني  جغرافي   ئما اعرصه املستقر

ة اليت لم يرد الربويب انلقطة اهلام   ن  أ ال  ، إة العمر املحدودةنسان للكمال املنشود خالل مد  هل لوصول اإل
يفاء باتلاكيلف ورسم طبيعة الواجبات هذا العقل ال يملك الصالحية الاكملة يف اإل ن  أم بها يه ن يسل  أ

سم والكمال املنشود م مع اهلدف األء، ويتالال  و  أنسان حقيقة اإل يتناسب معأن كما جيب  واحلقوق
دراك املفاهيم إسلطان العقل قائم ىلع  ن  أ ىلعطبقت احلكماء أقد وا، نسان ثاني  اذلي جيدر بهذا اإل

نطاق  ن  إه، من هنا ف العبد ورب  يات ورسم العالقة اتلفصيلية بباجلزئي   ادراكه حميط  إوليس  ،يةاللك  
 ا ما يبي  ا، فكثي  ا جد  د  ا ومقي  ذا ما قورن بنطاق الويح وسعته سيكون حمدود  إك العقل ومعرفته دراإ

 املفاسد اليت تلحق انية، ويفرس  الويح وادلين مصالح وفوائد بعض اتلاكيلف السماوية والواجبات الرب  
سبابها، من هنا اكنت أا عن بيانها ومعرفة عللها ويكون العقل اعجز  وعنها،  عمال املنيه  بعض األ

نسان الواقعية، نبياء وتعايلم الويح يه املحافظة ىلع مصالح اإلالقاعدة اليت ترتكز عليها بعثة األ
انظر: ]. نسانر ىلع العقل توفيه لإلوتأمي املنفعة والسعادة احلقيقة للبرش بشلك اكمل، وهذا ما يتعذ  

[تكليف در اسالم، ص  ، حق وملآ ىجواد

خر للبرش غي آليه يقتيض جعل طريق هلية والعدل والكمال واجلمال اإلاحلكمة والرمحة اإل ن  أ -
املجاالت،  ف ىلع طريق الكمال يف لك  من أجل اتلعر   -د قصورهما بعدما تأك   -والعقل  احلس  
نسان من سلوكه واالستعانة به بللوغ املقصود.ن اإلـيلتمك  

يلنهلوا منه بشلك مبارش، وليستفيد منه  ؛نبياءوضعه اهلل لألوهذا الطريق هو طريق الويح اذلي 
يله، من أجل الوصول إىل السعادة إما حيتاجون  موا منه لك  خرون عن طريق األنبياء، ويلتعل  اآل

نسان وتنظمه ذلك من خالل رسم مجلة من اتلعايلم واتلاكيلف اليت تضبط سلوك اإل ؛والكمال انلهايئ
وهو ما يأخذ بيده للهدف  ،ويأتمر للمصالح احلقيقة ،تيه عن املفاسد الواقعيةفين ،يف احلياة ادلنيا

 املنشود والكمال املطلوب. 
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 اتللكيف؟! م  نسان جمرب ىلع العيش يف احلياة فل  اإل شاكل الالث:اإل
ر هو صل خلقه وتكوينه، ولم يقر  أار يف ينسان لم يكن هل نصيب من االختاإل ن  أشاكل مفاد هذا اإل

ات به، يل  وناطة مجلة من اتلاكيلف واملسؤإل اخيرج من العدم إىل الوجود، وعليه ال وجه منطقي  ن أ
ا بالعذاب وانلقمة يف حال خمالفة تلك د  عمال، ويكون مهد  وكيف يلزم بمجموعة من االعتقادات واأل

 ةا بمعادار   مؤخ  صل وجوده؟ وهو ما بات يسم  أو قرار يف أرأي  ي  أولم يكن هل  ،لزامات والواجباتاإل
 [ و تكليف در اسالم، ص  ، حق وملآ ىجواد]الحظ: . و فلسفة كراهية احلياةأابية جناإل

 تناط بنا هذه ن نوجد يف مرسح الوجود وعيان اللق حت  أنا ال نريد ن  إف ،ويف ضوء هذا الرأي
ا كن  ونلزم بقائمة ثقيلة من اتلعايلم واإل ،اتيل  واتلاكيلف والواجبات واملسؤ ا جمربين يف لزامات، فلم 

ن نكون أنريد  ،رادة نلا عندما خرجنا من الوجود إىل العدمإوال اختيار وال  ،صل خلقنا ووجودناأ
 وال نكون حتت طائلة اتلاكيلف والواجبات واملنهيات. ،احرار  أ

 :يساسيتأنقطتي شاكل ن هذا اإلويتضم  : شاكل الالثمناقشة اإل
ظهاره من إه إىل الوجود ون حتي  إجياده، بل إو إذنه يف خلقته وأنسان لم يؤخذ رأيه اإل ن  القول إ -

رادة الالق نفسه وبقدرته وحده، فكيف يلزمون بتاكيلف وترشيعات وتعايلم إغياهب العدم اكن ب
 !نازلة من الالق؟

نسان بمنتىه فقد خلق اهلل اإل ،مر ليس كذلكاأل ن  إواتلعليق ىلع ذلك يمكن اخزتاهل بما ييل: 
االستعداد العظيم بللوغ الكمال واجلمال يف  هووهب ،العناية واتلكريم وحباه باحلفاوة واالهتمام ابلالغ

ب، فقد خضعت سائر املخلوقات ومن ة واملعلول والسبب واملسب  نظام كوين متاكمل قائم ىلع قانون العل  
ر العلل وتتاح هلية يف الكون ونظام العلل واملعلوالت يف اللق، فحينما تتوف  اإل نسان للسننضمنها اإل

، اصدور املعلول يالزم توافر العلل واكتماهلإن  ا؛ إذ سباب للق موجود ما، سيوجد املعلول حتم  األ
، هسبابأولود ومات تكوين امل يدع مقد  ال  أرادته إنسان يمكنه باختياره وفاإل ،فاملعلول ما لم جيب لم يوجد

فال معن الستئذان اجلني بالوالدة والظهور  ،مات احلقيقة لصيورة اجلنيا لو اكتملت العلل واملقد  م  أو
اذ القرار واتلصميم ال وهو من يمكنه اخت   ،رادة واالختيارلعالم ادلنيا، فاملوجود هو من يوصف باإل

 ن  إث املستشلك؟! رادة واختيار يتحد  إ ي  أفعن  ،ا ال وجود هلن يوجد اكن عدم  أنسان قبل فاإل ،املعدوم
نسان يف اإل ، وهما يوجدان بعد الوجود ال قبله، فحق  ق واتلحي  رادة واالختيار يه فرع الوجود واتلحق  اإل

ا لطريقه ومصيه وهو لم ن يكون راسم  أال  ،ن يوجد وخيلقأصناعة وخلق املصي ورسم الطريق بعد 
ألحد إذا لم  إرادة وإذن موجود، فال كأن  هذا يعين فك، جيادإو كيف خلق كإذن تطلب أخذإذا ، فخيلق بعد

 فكيف يستشيك إن كنت تريده أن خيلقك أم ال؟ فاملعدوم ال إرادة هل، ا،يكن موجود  
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و خلل، ومن تلك أضعف  ي  أة، وال يوجد فيه فنظام اللق قائم ىلع قواني يف منتىه الرصامة وادلق  
يعين  نكار ذلكإصول العقلية اثلاتبة، وته، وهذا من األف املعلول عن عل  استحالة ختل  القواني يه 

. ة يف احلقيقةي  لقانون العل   من قال به منكر   ن  أشاكل هو نكار حكم العقل، ونقطة الضعف يف هذا اإلإ
ق والوج ود، وك  خملوق وهناك جواب  فلسيفٌّ آخر يرتبط بالوجود املمكن وافتقاره وطلبه ادلائم للتحق 

. ق فهو ممكن الوجود، وقد منحه الالق هذا الوجود ألن ه جواد  كريم  غينٌّ  حمق 
داء الواجبات واالنتهاء عن أا با بتاكيلف السماء وملزم  ف  نسان ملك  ن يكون اإلأملاذا جيب  -
 ؟ا حول خروجه من العدم إىل الوجودن فقد اليارات سلف  أبعد  ماتاملحر  

هذه انلقطة ترتبط بموضوع حكمة اتللكيف  ن  إقول: العليق عن ذلك يمكن ويف مقام اتل
ت الاكفية لصعود مدارج الكمال انسان، ومنح االستعداداتللكيف سنخ تكريم وتعظيم لإلووفلسفته، 

ن يبلغ ما يبلغ من ادلرجات العايلة، أا بة، وبهذا اتلكريم صار جدير  ىلع املراتب الوجودي  أيف  والسمو  
 ا ىلع اللق من بي سائر املخلوقات، فد  ا وسي  مين  أ ويبلغ ذلك اكن مسؤوال   وحت  

ُ
من  لزم جبملةر أ

يله من الي واجلمال إجل الوصول إىل ما جيب عليه الوصول أاتلاكيلف ووجب عليه االمتثال هلا من 
وصلت أذا إة املسؤويل   ن  بأوالكمال، فالزم تلك املقامات وادلرجات هو املسؤويلة، والعقل حيكم 

قاتها. وجب انلهوض بها واالمتثال ملتعل  ، كرب من الرفعة والسمو  أنسان إىل درجة اإل

ن يوجد هو وجود تكايلف أنسان بعد مقتىض ابلعد اتلكويين وال ليق لإل ن  فإ ذلكا إىل مضاف  
ن من واجب ا، فال لق واتللكيف متالزمان ينبثقادام حي   وتعايلم تضبط سيته وتراقب تكامله ما

ره من جيوز تصو   ن اتللكيف بالرضورة، فاللق الاللق يتضم   ن  أو ، تكليف بال خلقال  أعقيل مقتضاه 
واللق بال تكليف هو خلق بال اغية وال  ،اتللكيف هو هدف اللق واغيته ن  أل ؛دون تكليف

  [و ، ص ج  ،اثلورةانظر: حنيف، من العقيدة إىل ]. وهذا ينتيه إىل اجلزاف والعبثية ،جدوى

 (Neural coercion)واجلرب العصيب  (Social coercion)اجلرب االجتمايع  شاكل الرابع:اإل
شبهة جربية  ، ويهنسانية وهو اجلرب االجتمايعية اإلع عن موضوع اجلرب وانعدام احلر  وهو متفر  

 وتظهر يف تلتجل   ؛زمان إىل يومنا هذارت وتفاعلت مع مرور األتطو   ،رةجديدة ذكرت يف العهود املتأخ  
ىلع صنائعه ليس بسبب اهلل خالقه، بل  وجمبور   نسان مضطرٌّ اإل ن  أساسها أشاكل خمتلفة، أحلل و

يعاز العصيب، فالقاهر لفعل و اإلأيله العقل اجلميع إملا يؤول  وهو خاضع   ،بسبب احتاككه باملجتمع
و الوضع أ ،لوجيةوو الرتكيبة ابليأ ،جتماع والظروف احلياتية، بل االنسان هنا ليس هو اهلل مبارشة  اإل

هدافها والغرض اليت أا مع اتلاكيلف السماوية وا ومتباين  نسان، وعليه يكون ذلك متناقض  انلفس لإل
 جله.أرشعت من 
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 وحبسب ما تقدم يمكن صياغة هذا اإلشاكل بصياغتي:
 الصياغة األوىل -أ

ر يف قراره العوامل الارجية والظواهر االجتماعية القاهرة اليت تؤث  نسان حماط جبملة من اإلإن  
ة والواقعية الارجية الضاغطة ىلع اختيار الفرد وقراراته، فمن واختياره، فاملجتمع هل من السلطة والقو  

الظاهرة االجتماعية » ن  ألزام، ومعن ذلك ات الظواهر االجتماعية وقواعدها القهر واإلخصوصي  
« ن تبارشه عليهمأو يمكن أفراد املجتمع، أها تبارش هذا القهر ىلع ة قاهرة خارجية، وبأن  ىلع قو  تنطوي 

 [.دوراكيم، قواعد املنهج يف علم االجتماع، ص ]

عمال املعتقدات واألب -برز رو اد هذه الفكرة أحد أ - (David Émile Durkheim)ويرضب دوراكيم 
هذه  ن  ألزام هو ادليلل ىلع هذه اإل ن  إ»كراه، فيقول: ىلع هذا القهر واإل خالق مثاال  ادلينية وقواعد األ

ما يه يف ن  إليست من عمل الفرد، و - ق باتلفكيم ما يتعل  أ ،ق بالعمل منهاسواء ما يتعل   -نماط األ
دوراكيم، ]« هلإا ىلع حنو غييب يف صورة حيان  أة خياهلا املرء ة معنوية تفوقه، قو  مور صادرة عن قو  أمجلتها 

ة رادته احلر  إين أف ،نسان وتقريرهذا اكن احلال كذلك بالنسبة إىل تصميم اإلإف، [املجتمع والفلسفة، ص 
نسان جمبور مضطر لفعل يته يف االمتثال للتاكيلف واتلعايلم السماوية؟ فاإلين حر  أ ومن ثم   ؟يف االختيار

ية والغرض منها القائم ىلع احلر   ،وح اتلاكيلفمر اذلي ال ينسجم مع رما يراه املجتمع وابليئة، األ
 واالختيار.

 مناقشة اإلشاكل بصياغته األوىل
ل عن مدى قدرة املجتمع والكينونة االجتماعية ىلع ءنتسا شاكل كما ييل:هذا اإل ةيمكن مناقشو

رادة إوامر ادلينية، فهل للمجتمع سلطة ىلع زاء امتثاهل للتاكيلف واألإيته رادته وحر  إقهر الفرد وتقييد 
زاء سلطان إنسان وإرادته مة يمكن تنويع اختيار اإلات املتقد  قوال وانلظري  ويف ضوء األ ؟نساناإل

 ية واالختيار: شاكل من احلر  أاملجتمع إىل ثالثة 
صالة الفرد أنظرية يته وانعدام اجلرب االجتمايع، يف ضوء ما تراه رادة الفرد وحر  إ: هو سلطان لوّ األ

ة الفردية  بالفرد والقو  ال  إال تعرتف هذه انلظرية  إذ ؛صالة وعينية هلأواعتبارية املجتمع وعدم وجود 
نسان ويكون اإل ،هنا ام بالفرد، وانلتيجة ال جرب اجتماعي  ـقدرة اجتماعية تتحك   ي  أوترفض وجود 

 قيود. ي  أات من دون اتلاكيلف واملسؤويل   امتثال لك  فاته واختياراته، وهل القدرة ىلع ا تلرص  ا مريد  حر  
رادة الفرد، فهنا ال جمال للحديث عن القاهر إل صالة املجتمع ووجوده املستقل  أيمان باإل الاين:

نساين يف رادة الفردية واالختيار اإلرادته يف انتخاب ما يريد، وتكون اإلإنسان يف االختيار وية اإلحر  
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دور يف تقرير االمتثال  ي  أرادة اجلماعية، وليس للفرد للعقل اجلميع واإل اهور  وظ اي  ضوء ذلك تل  
للتاكيلف واملسؤويلات امللقاة ىلع اعتقه، وهذه الرؤية يه اليت تتعارض وتتناىف مع غرضية اتللكيف 

رادة واإلية ا مع احلر  ية يف االمتثال، وهو يتناىف تمام  وامر السماوية، فيه تسلب عنه احلر  ثال األتوام
 ة اليت يقوم عليها موضوع اتللكيف.احلر  

نسان ودوره يف توحيد املشاعر ثره يف االنفعاالت انلفسية لإلأصالة املجتمع وأالقول ب الالث:
صالة أيمان بواإل ،نسانن يليغ الصوصية الفردية لإلأنسانية دون مال اإلعات واآلحاسيس واتلطل  واأل

ا ا للشخص والغي  ا ال يكون االجتماع جمرب  يض  أيته، فهنا الختياره وحر  الفرد ووجود مساحة اكفية 
  .اته والواجبات املناطة بهيل  وته يف اختياره ملسؤا ىلع قو  ب  وال متغل   ،يتهلصوصية الفرد وحر  

مام نظرية اتللكيف ورضورته أ شاكل احلقييق اذلي يقع حائال  ة واإلمن هنا ستكون العقبة اجلاد  
 سباب: أة القول باجلرب االجتمايع، وهو باطل لعد   وجدواه هو

نسان احلقييق سايس يف تكامل اإلنسانية والعنرص األصالة الفطرة اإلأا هذا القول يهمل تمام   ن  أ -
 . عنه بالقهر االجتمايعمام ما يعرب  أية والقدرة وقرار االختيار نسان احلر  واجلوهري، ويه من يمنح اإل

، وهو مركب ذو حياة طبيعية   ة  للمجتمع قو   ن  أفهم من بعض آياته يُ ن الكريم اذلي آ القروحت  
ح  د ىلع سلطان نسان اتلمر  ا باستطاعة شخص اإليض  أوموت تصدر عنه الطاعة والعصيان، يرص 

ىلع مواجهة الويع اجلميع يف املحيط  انسان تعله قادر  ة يف اإلاملجتمع وضغوطاته، وخيرب بوجود قو  
ساس مسؤويلة أىلع  ن الكريم قائمة  آاتلاكيلف السماوية الواردة يف القرفتمايع وابليئة احلاضنة، االج

نسان نفسه، وليس ىلع ة املنبثقة عن اإلرادة احلر  الفرد وقدرته ىلع العصيان واالستجابة انلابعة من اإل
االعتذار باالستضعاف من قبل ن الكريم آوهلذا لم يقبل القر؛ ااجتماعي   اجمبور   انسان مقهور  كون اإل

ْنُفِسِهْم قَالُوا فِيَم ُكْنُتْم قَالُوا ُكنَّا ُمْسَتْضَعِفنَي : الاكفرين، قال تعاىل
َ
ِيَن تََوفَّاُهُم الَْماَلئَِكُة َظالِِِم أ إِنَّ اذلَّ

وَلِ 
ُ
ْرُض اللِ َواِسَعًة َفُتَهاِجُروا فِيَها فَأ

َ
لَْم تَُكْن أ

َ
ْرِض قَالُوا أ

َ
َواُهْم َجَهنَُّم وََساَءْت َمِصريًايِف اأْل

ْ
]سورة  َك َمأ

  [. :النساء

ف ىلع مجلة من فعاهل يتوق  أنسان وتأثي املجتمع واتلاريخ وابلئية االجتماعية ىلع سلوك اإل ن  أ -
حد أكيد، ويظهر السلوك والفعل، وأق ذلك اتلأثي بشلك وحينما تكتمل يتحق   ،ةسباب املعد  العلل واأل

ما لم جيب لم  ءاليش ن  إ :، فالقاعدة الفلسفية تقولهنسان واختياررادة اإلإسباب والعلل هو األ هذه
ص يف الوجود، واملجتمع  وال يتشخ  ق وال يتعي  سبابه ال يتحق  أق سائر علله وي ما لم تتحق  أيوجد، 

دته، وهو ما يدركه راإنسان وية اإلسبابه وسلطانه ىلع الفرد ال يليغ حر  أمهما اكن تأثية وعلله و
ا خي  أالفعل اذلي يريد مزاوتله رغم الظروف والقواهر الارجية يمكنه  ن  أيشعر  إذ ؛نسان بوجدانهاإل
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 [و نية للمجتمع واتلاريخ، ص آمصباح يزدي، انلظرة القر: انظر]. و يمتنع عن القيام بهأن يزاوهل أ

نسان، ة يف اإلرادة احلر  يقوم ىلع اإل ساليمجوهر ادلين اإل ن  أوهو  ،موهو بمثابة انلتيجة ملا تقد   -
 ،نذاره ومعاقبتهإو أ ،هو ذم  أومدحه  ،مرهأو هفكيف يمكن نهي ،نسان غي خمتار وال مريدفلو اكن اإل

 م أن  وقد تقد   ،نظام أي دين وبث   ي  أ نرش مور لو انتفت لم يتيرس  هذه األ ن  أوتبشيه وترغيبه، ومعلوم 
ا ىلع االمتثال قبيح ىلع ف  وجعل اثلواب والعقاب متوق   ،واملجبور قبيح مر وانليه للمضطر  توجيه األ

 [ة، ص سالمي  ماكرم الشيازي، سلسلة دروس يف العقائد اإل]. احلكيم العادل

 الصياغة الانية -ب
تقريب اجلرب العصيب، ويمكن  - اليت ختالف نظرية اتللكيف وتعارضها -خر شاكل اجلرب اآلأمن 

 هذا الشلك من اجلرب ىلع انلحو اتلايل:
 رادة  إدلينا  ن  أب اقوي   اموضوعي   اوشعور   احساس  إنا نملك ن  أه بعضنا بشاكل ىلع ما يظن  يقوم هذا اإل

رادة يف د ذلك االختيار وتلك اإلن حند  أنا ال يمكن ن  أا، وهو ساسي  أ شاكال  إهذا يواجه  ن  أ ال  إ، اواختيار  
يتنا هذه حر   ن  أوسبب ذلك هو عدم شعورنا ب ؛د وهمة جمر  رادة احلر  اإل ن  إي، من هنا فاملاد  الواقع 

نا غي ملتفتي وغي واعي إىل تلك خر، ويعين ذلك أن  آرادة سابقة وىلع فعل اختياري إمعتمدة ىلع 
نا لسنا من ن  أبن نلتفت إىل ذلك سنجد أد خر، ولكن بمجر  ار اآليخرى وال إىل ذلك االخترادة األاإل

فاكرنا وغي مسيطرين عليها، فلن نعلم ما أم يف ـا ال نتحك  ذا كن  إفاكرنا القادمة قبل حدوثها، فأنصنع 
ا ف  ا مزي  نا نشعر شعور  ن  أمر يعود بالضبط إىل األوذن؟ إ ية االختيارين حر  أف  ،حت  تنشأ وتتكو ن حيدث

ا  كذب  ال  إفاكرنا يف عقونلا الواعية، لكن هذا ليس أو فعانلاأا ىلع  بوجود سلطان من  ا فاراغ  وافرتاض  
مور لم نكن أ بما قصدناه بسب ذا اكن لك  إدراك والفعل يف اإل احرار  أن نكون أ، فكيف نلا وخدااع  

 عن فكرتك القادمة، نت من منظور عقلك الوايع لست مسؤوال  أنقصدها ولم نكن واعي بها؟ ف
 ،ك لم ختلق عقلك ولم يكن لك قرار يف وجودك يف احلياةن  أا فكيف بوالدتك يف هذا العالم؟ فكم

ىلع قرارات واعية سابقة ختربك عن  ما تفعله قائم   وك   ، عن حياتك ادلنيانت لست مسؤوال  أكذلك 
ذا إنا ال يمكننا حتديدها ىلع الواقع ولكن   ،فاكر ببساطة تنشأ يف العقلاأل ن  إ، ءيش ي  أكرث من أنفسك 

 تنا.مسؤولي عن شخصي   ن نكونأردنا أ
وال ما حيدث  ،عصاب الاكمنة يف دماغكتار كم من األختوال  ،تار هوية جيناتك الوراثيةأنت ال ختف
نت لم أخرى أوبعبارة  .ق ادلم داخل جسمك يف تدف  م حت  ـن داخل جسدك ودماغك، وال تتحك  اآل

خلي ة فيك  ي  أاخل، ولم خترت وية ال من حيث الشلك الاريج وال من حيث ادلضتصنع تركيبتك الع
ؤ باختيارك تلحريك يدك العلم استطاع اتلنب   ن  أ ال  إعقد عضو فيك وهو ادلماغ، أصغرها إىل أمن 
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يعازات نت بتحريكها، من خالل مراقبة نشاط دماغك وعرب اإلأن تقوم أ قبل و اليرسى مثال  أايلمن 
عصاب قادرة ىلع فيياء األ ن  فإجريت لدلماغ أالعصبية يف ادلماغ، بل ويف ضوء اتلجارب العلمية اليت 

، والسؤال هاكحر  ك تليدي ي  أ مثال  ن ختتار أك تريد ن  أو تشعر بأنت أتدرك  أن قبل ؤ بذلك حت  اتلنب  
ر ك ستفك  ن  أن تدرك أ قبل فيه حت  ر ىلع اكتشاف ما تفك   اذا اكن علم الفيياء قادر  إسايس هو: األ

 ذن؟ إ ()ة رادة احلر  ين اإلأفيه، ف

ونيعال رباب هذا الرأي وأ ىلع اتلجارب العصبية والفييائية  بناء   -ة بمعناها احلقييق رادة احلر  اإل د 
والسلوكيات  فاتر  ـرادة وويع باحلياة وقصد للتصإكون هناك ي؛ إذ كيف وخدااع   ا وهم  ال  إ - املذكورة

من ادلماغ  رة  ومؤط   درااكت واملقاصد مربجمة  فاكر واإلذلك عندما تكون األ زاء لك  إفراد ومسؤويلة لأل
 [ص ة، رادة احلر  هاريس، اإل]. ومدرك هلا ولم تنبثق عن قصد واعر  ،ا، ولم يكن وعينا قد سيطر عليهاسلف  

 شاكل بصياغته الانيةمناقشة اإل
و وصول بعض أ ،م بهـيعازات كهربائية إىل ادلماغ للتحك  إرسال إ ن  إيمكن القول  بادئ ذي بدءر 

ال يمكن  ،يلهاإوامر و توجيه األأعضاء اجلسدية لغرض حتريكها حنو الفعل شارات ادلماغية إىل األاإل
و أقات خارجية، وما بسبب مع ءر نسان عن فعل يشعجز اإل ن  إنسان، فة يف اإلرادة احلر  ن يدحض اإلأ

م ادلماغية ال يربهن بشلك قاطع ىلع ما ـجهزة اتلحك  أيعازات كهرومغناطيسية تقوم بها بعض إد ملجر  
ن يكون أادلماغ يمكن  ن  وذلك أل ؛عصابيله علم األإل ة بسبب ما توص  رادة احلر  يع من فقدان اإلاد  

 ايلها علمإن يصل أشارات وادلوايع العصبية اليت يمكن لإل اخاضع  يكون ل: و  األ ىلع مستويي:
جسامنا، هذا املستوى هو أق ادلم يف و تدف  أ ،يدينا مثال  أويه املسؤولة عن حتريك  ،اءيميالفيياء والك

 عطاء معن  إفهو املسؤول عن  ،ا املستوى اثلاينم  أو .ل فيهوال يمكننا اتلدخ   ،حتكمه قواني فييائية ام
قانون فييايئ،  ي  أ يومنا هذا ال يمكن قياسه بحت   يشء نقوم به من شعور وويع، وهذا املستوى للك  

ة خرى هناك عد  أبعبارة  .و مدى كرهك هل، أك لشخصن يعرف مدى درجة حب  أحد فال يمكن أل
دراكنا إوما حقيقة  ؟ ايلوم لم يفهم العلم ما الشعوريف العلم، فحت   زالت مفتوحة   ماو أسئلة أشياء أ

 [و سالمية، ص ماكرم الشيازي، دروس يف العقائد اإل ]انظر:؟ وما مستوى وعينا بها ؟لألشياء

العصبية ىلع قرارات  لوجية وابليئية وغيها ودور عمليات املخ  ونا ال ننكر تأثي العوامل ابلين  إ ثم  
ية اختيار الوجدان شاهد بوضوح ىلع حر   ن  رادته؛ وذلك ألإنسان وية اإلها ال تنيف حر  ن  أ ال  إنسان، اإل
رادته إوقدرته ىلع الفعل يف ضوء  ة  حر   رادة  إه يملك ن  أنسان، فاملرء يعلم من نفسه بالرضورة اإل

 [حلاد، ص يمان واإلديللك املخترص يف احلوار بي اإل ..حلاد للمبتدئيعزيم، اإل :انظر]. واختياره هو

القرار واتلصميم عليه، ومن  رادة وبي اختياربي اإل اهناك فرق   ن  أن يندفع ما قيل بأا يمكن خي  أو
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و القيام به، واالختيار أوالرغبة يف حتقيقه  ءرادة يه طلب احلصول ىلع يشاللط بينهما، فاإل إالط
و أ ،(ego) نااأل :وهو ،رشاف والسيطرةر اإلـواذلي يقرتن بعنص ،رادةمر يعقب هذه اإلأواتلصميم هو 

انظر: اجلعفري، اجلرب ]. اذ القرار فيها االختيار واخت  اليت يتجل   (personality) و الشخصيةأ ،(ID) هو
 [و واالختيار، ص 

فيه ليست املرحلة  ،و عمل عصيب دمايغأ ،جراء غريزيإ لو اكنت حتصل بسبب رادة حت  فاإل
ثرها املرشف ىلع مرحلة أنا وبل هناك مرحلة فاعلية األ ،نسانخية من مراحل صدور الفعل عن اإلاأل
ة كرث دق  أال؟ وبتعبي  أو ،يةصف باحلر  نسان هل يت  اإل ن  إ :رادة، وهذه املرحلة اثلانية يه اليت تقولاإل
ية بل يه تنال احلر   ،و املكرهةأة  نصفها باحلر  ية من تلقاء نفسها حت  رادة ال تملك احلر  نفس اإل ن  أ

 فعال. نسان من األيصدر عن اإلا ن نصفها باملسؤولة عم  أنا والشخصية اليت جيدر واالختيار من األ
كانت أسواء  - اء اجلسم البرشيضعأ نسان وك  اإل عصاب ادلماغ ومخ  أنفس  ن  أوالالصة 

ية باحلر   وال توصف باإلدراك والويع والعلم، وال ،ال تدرك موطنها من اجلسم - غريزية   أم فسلجية  
ن يكون هناك من أ بهذه انلعوت، فال بد  نسان بهذه الصفات وننعته نا نصف اإلن  أواالختيار، ومعلوم 

رادة، ويه طة ىلع عملية القصد واإلنا واذلات املرشفة واملتسل   عنرص األال  إوهو ليس  ،بها جدير   هو
 [ص  انظر: اجلعفري، اجلرب واالختيار،]. ية ىلع ذلكفاء احلر  إضمة باالختيار واملتحك  

فساد إ ومن ثم   ،فعاهلأته عن ية الفرد ومسؤويل  حر   بطالإمن  -شلك به املشلكون أوبذلك يكون ما 
نسان ية اإلا ىلع موضوع حر  ساس  أر العقيل للتاكيلف والواجبات وانلوايه السماوية القائمة املرب  

 . غي تام   -واختياره 
 

 اخلاتمة 
السماوية ية مع موضوع الرشائع ن يتفاعل وجبد  أا من العقل البرشي ا وال مستغرب  لم يكن مستبعد  

 ن  أ ال  إنسان وحياته ومصيه، حاكم واتلاكيلف اليت تالمس مبدأ اإلمن األ ن مجلة  واليت تتضم   ،املزنلة
االستفهام والتساؤل هو كيفية هذا اتلعايط ومستوى احلماس اذلي صدر عن بعض العقول وهوية  حمط  

بغية اتلنقيب عن  ؛ة  جاد   روحاتر طأزاء هذه املسألة، فقد تناول فالسفة ادلين إبدته أاتلفاعل اليت 
ين، تستتبع اتلربير ادلخارج من  قراءة  بوصفها والغرض املنشود منها  ،هوية تعايلم السماء وحقيقتها

ت املذاهب يف بيان راء وتشت  عت اآلوامر وانلوايه عن الالق تعاىل، وقد تنو  العقيل لصدور مجلة من األ
نا يف هذا ابلحث هو تعق ب  برز الرباهي العقلية تلربير غرضية اتللكيف أة ودل  األ هم  أذلك، واكن هم 

  .والغاية منه
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Abstract 

Quantum explanation of the divine act is one of the many explanations 
that have been put forward through recent decades to explain special 
divine actions in nature, such as miracles. Although the divine act, 
according to this explanation, does not result in the violation of natural 
laws, but it makes the external world subject to its influence. So, this 
explanation has come to be among other explanations after being 
confirmed by many and in different ways, the most famous and popular 
one of which is John Robert Russell’s. This article tries to give a brief 
introduction to quantum mechanics and the explanation suggested by the 
Copenhagen School for this mechanics. In addition, the article analyzes 
John Robert Russell's report on the quantum explanation of divine action, 
showing the most important objections to it, including its connection to a 
special explanation of quantum mechanics, and the fact that this claim is 
not evidenced and it just makes the problem more complicated. Although 
this explanation may give answers to some of the problems, it is not 
possible to accept them in their present form; because the direct influence 
of God on nature is not possible according to the famous foundations in 
Islamic philosophy. 

Keywords: quantum theory, quantum mechanics, divine action, miracle, 
Copenhagen explanation, wave function, John Robert Russell. 
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 الفعل اإلليه يف الطبيعة وفقاً نلظرية الكوانتوم 

 كمال مسعود ذبيح 

 .اجلزائر ،الفلسفة والالكم، جامعة آل ابليت العامليةأستاذ مساعد يف قسم 

 اإللكرتوين: الربيد  
 

 اخلالصة
اتلفسي الكوانتيم للفعل اإلليه من مجلة اتلفاسي اليت طرحت يف العقود األخية تلبيي األفعال 
ة يف الطبيعة اكملعجزات، ومع أن  الفعل اإلليه ىلع أساس هذا اتلفسي ال ينتج عنه  اإلهلية الاص 

ا تلأثي ر هذا اتلفسي نقض القواني الطبيعية، لكن ه يف احلقيقة جيعل العالم الاريج خاضع  ه، وقد قُر 
ا.  هذه املقالة بصدد اتلعريف  بأشاكل خمتلفة، ويعد  تقرير جون روبرت راسل أشهرها وأكرثها رواج 
بشلك خمترص بمياكنياك الكم  واتلفسي اذلي اقرتحته مدرسة كوبنهاغن هلذه املياكنياك، باإلضافة إىل 

لفعل اإلليه وتبيي أهم  االعرتاضات اليت ترد ترشيح تقرير جون روبرت راسل للتفسي الكوانتيم ل
، وكون هذا االد اعء غي مستدل   يزيد وال عليه واليت من بينها ارتباطه بتفسي خاص  ملياكنياك الكم 

ا. ومع أن  هذا اتلفسي يمكن أن يوف ر إجابات بلعض اإلشاكالت، لكن  قبوهلا يف  املشلكة إال  تعقيد 
ا إىل املباين املشهورة يف شلكها احلايل ليس ممكن ا ؛ ألن  اتلأثي املستقيم هلل يف الطبيعة ليس ممكن ا استناد 

 الفلسفة اإلسالمية.

، الفعل اإلليه، املعجزة، تفسي كوبنهاغن، دال ة اللكمات املفتاحّية:  نظرية الكوانتم، مياكنياك الكم 
 املوجة، جون روبرت راسل.
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وإجياد تطابق يف اكتشافاتهم العلمية،  االنسجامرون والعلماء إىل خلق نوع من لطاملا سىع املفك  
ز ىلع قسم  من العالم كموضوع بلحثه، لكن ها تسىع معي  فالفروع العلمية ومع أن  لك  واحد منها يرك 

ا إىل توصيف حقيقة خارجية واحدة، وهلذا اعتقد هؤالء أن  تفسياتهم هذه إذا لوحظت ىلع  مجيع 
وغي منسجمة مع بعضها، وىلع هذا األساس،  ارضة  مستوى تقاطع العلوم ال يمكن أن تكون متع

ته يف ابلحث  ليس من الصحيح اعتبار الفلسفة والعلم غريبي عن بعضهما، وللك   منهما مهم 
ة بغض   فالعلوم حتتاج إىل الفلسفة يف إثبات  ،انلظر عن الطرف اآلخر واالكتشاف يف اهتماماته الاص 

وَك ية قوانينها ورضورتها، وتلثبيت فرضياتها الفلسفية كقانون العل ية  الوجود الاريج للموضوع،
وا  وإماكنية معرفة العالم، ومن هنا فإن  الكثي من العلماء يف بداية القرن العرشين، ورغم أن هم عرب 

ذلي يعترب من ا، وحت  هايزنربغ نفسه عن عدم ميلهم للفلسفة، إال  أن هم تراجعوا بعد برهة قصية
 واد الفكر الوضيع، تراجع يف أواخر عمره وقال:ر

املناقشات احلايلة ادلائرة حول ما إذا اكنت املصلحة الوطنية تقتيض الرتكي بشلك خاص  ىلع »
اهلندسة، أو العلوم اتلجريبية أو العلوم انلظرية، ال بد  أن تنتبه إىل أن  هذه الفروع اثلالثة للعلم تؤث ر 

ل بعضها  [.321، ص كدانان معارصييهای فلسىف ف داگهيل از ديلگشن، حتل]نقال  عن: « ابلعض ىلع بعضها وتكم 

 فهل يمكن للعلوم كذلك أن تؤث ر يف الفلسفة؟
مة ىلع العلوم، لسبقتها اتلارخيية ىلع العلوم، إال  أن  العلوم كذلك يمكن أن  رغم أن  الفلسفة متقد 

مات بعض الرباهي، وتوفي أرضيات جديدة للتحليل  تؤث ر يف الفلسفة بشلك ما، فإثبات مقد 
]مصباح يزدي، املنهج اجلديد يف تعليم الفلسيف، دالئل ىلع االرتباط املتقابل بي هذين الفرعي العلميي. 

 [125 - 122، ص 1الفلسفة، ج 

اذلي ظهر يف الفيياء إال  مثاال  ىلع هذا اتلأثي واتلأثر املتقابل، فقد  الرباديغم الكوانتيم وليس
ة والطاقة، وحول ما  رين حول حقيقة املاد  زامن ظهور هذا الرباديغم تساؤالت فلسفية كثية بي املفك 

ا أم متكرث  ا، وهل األشياء املوجودة يف العالم الاريج متعي نة أو مرتاك ومدى  ،بةإذا اكن العالم واحد 
 صدق املعن الالكسييك لقانون العل ية.

وتزامن ا مع هذا الزناع اذلي صحب هذه ابلحوث الفلسفية، لفت نظر املتلك مي أن  بعض اتلفاسي 
ة بنظرية الكوانتم يمكن أن تكون بصيص أملر إلجياد نوع من االنسجام بي اإلهليات  الفلسفية الاص 
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عايلم ادلينية نظي الفعل اإلليه الاص  بناء  ىلع االكتشافات والعلم، حيث يمكن تبيي بعض اتل
العلمية اجلديدة، وال يكون ىلع أساس هذا اتلبيي أي  تنافر بي الفعل اإلليه الاص وقانون العل ية، 

رين الغربيي. م الكثي من املفك   كما ال يناقض القواني الطبيعية كما توه 

]Saunders, Divine Action and Modern Science, p 48[ 

ال  لعل ة طبيعية بالاكمل ماكن عل ة طبيعية أخرى، كما اقرتح  وال يمكن أن يكون الفعل اإلليه مبد 
، بل إن  اإلهل عي  أحد [80 - 76، ص 1]انظر: الطباطبايئ، تفسي امليان، ج بعض الفالسفة املسلمي 

ق عن طريقها غرضه الاص  يف الطبيعة.االحتماالت املوجودة يف الظاهرة الكوانتمية، وحي  ق 
م هذا االتاه مفكرون أمثال: أرتور كومبتون ) ( يف كتابه حرية Arthur Comptonواكن يزتع 

يف كتابه:  (Edmund Whittaker(، وإدموند ويتاكر )The Freedom of Manاإلنسان )
 Space and Spirit: Theories"الفضاء والروح.. نظريات حول العالم وأدلة إلثبات وجود اإلهل" )

of the Universe and Arguments for the Existence of God( واكرل هيم ،)Karl 

Heim( يف كتابه تغي  الرؤية الكونية العلمية )The Transformation of the Scientific 

worldview( وإريك ماساكل ،)Eric Mascallم الطبيعية" ( يف كتابه "اإلهليات املسيحية والعلو
(Christian Theology and Natural sciences( وويليام بوالرد ،)William Grosvenor 

Pollard( "يف كتابه "الصدفة واملشيئة.. فعل اإلهل يف اعلم حيكمه القانون العليم )Chance and 

Providence: God's Action in A World Governed by Scientific Law.) 
( حتت إرشاف Divine Action Projectانُطلق يف تنفيذ مرشوع الفعل اإلليه )، 1988يف اعم 

 The Center forومركز اإلهليات والعلوم الطبيعية ) (Vatican observatory)مرصد الفاتياكن 

Theology and the Natural Sciences)  الواقع يف بييلك األمريكية، وحبضور علماء
رين ىلع غرار إيان برب ور وفيليب لكيتون وجون روبرت راسل وأرتور بيكوك ونانس موريف؛ من ومفك 

أجل إجياد تفسيات للفعل اإلليه تتناسب مع العلم، وقد اكن من ثمرات هذا املرشوع تأيلف 
(، Philosophy, Science and Divine Actionسلسلة: "الفلسفة والعلم والفعل اإلليه" )

م تفسي ا كوانتمي ا للفعل اذلي تم  نرشه من طرف مرشوع الفع ل اإلليه، واذلي اكن يطمح ألن يقد 
ن هذا الكتاب جمموعة  من املقاالت من بينها: "الفعل اإلليه ومياكنياك الكوانتوم..  اإلليه، وقد تضم 

( Divine Action and Quantum Mechanics: a Fresh Assessmentقراءة جديدة" )
(، و"الفعل اإلليه يف انلظام الطبييع.. من محار Robert John Russelجلون روبرت راسل )

ة رشودينغر" )  Divine Action in the Natural Order: Buridan's Assبوريدان إىل قط 
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and Schrödinger's Cat( نلانس موريف )Nancey Murphy و"الفعل اإلليه املتعارف وغي ،)
 Ordinary an Extraordinary Divine Action: the Nexusاملتعارف.. عالقة اتلفاعل" )

of Interaction( جلورج إليس )George F.R. Ellisكما شارك توماس تريس ،) (Thomas 

F. Tracy( "بمقالةر عنوانها: "اللق، املشيئة والصدفة الكوانتمية )Creation, Providence 

and Quantum Chance.) 
ألخية بمسألة اتلفسي الكوانتيم للفعل اإلليه، نذكر وقد اهتم  الكثي من ابلاحثي يف العقود ا

؟ العلم وادلين  (Alvin Plantinga) منهم آلفي بالنتينغا يف مؤل فه "أين يكمن  الزناع حقيقة 
 Where the Conflict Really Lies: Science, Religion, andوالطبيعانية" )

Naturalism( ومايكل دودز ،)Michael Doddsه "فك  شفرة الفعل اإلليه.. العلم ( يف كتاب
 Unlocking Divine Action: Contemporary Science andاحلديث وتوما األكويين" )

Thomas Aquinas( وبول غوين ،)Paul Gwynne مسائل : ( يف كتابه: "الفعل اإلليه الاص 
 Special Divine Action: Key Issues in theرئيسة يف انلقاش املعارص" )

Contemporary Debate إال  أن  أكمل حبث تم  طرحه عن تفسي الفعل اإلليه اكن من طرف ،)
(، يف كتابه "الفعل اإلليه يف إطار الفكر العليم: من Christoph Lameterكريستوف المرت )

 Divine Action in the Framework of Scientificنظرية الكوانتم إىل الفعل اإلليه" )

Thinking: From Quantum Theory to Divine Action.) 
ا لكثي من االنتقادات واإلنكار من طرف  منذ ابلداية، اكن اتلفسي الكوانتيم للفعل اإلليه معر ض 

ره نيكوالس ساندرز ) يف كتابه   (Nicholas Saundersبعض العلماء، وأهم  هذه االنتقادات ما قر 
(، كما اعترب Divine Action and Modern Science"الفعل اإلليه والعلم احلديث" )

رون آخرون مثل جون بولكينغهورن )  (، يف مقاتله: John Polkinghorneمفك 
( يف سلسلة "الفلسفة The Metaphysics of Divine Action"ميتافييقيا الفعل اإلليه" )

فعله: اللق ( يف: "كيف ينجز اإلهل Denis Edwardsوالعلم والفعل اإلليه"، ودنيس إدواردز )
 How God Acts: Creation, Redemption, and Specialوالفداء والفعل اإلليه الاص  )

Divine Action.أن  تفسي ا كهذا ليس اكفي ا تلبيي الفعل اإلليه ،) 
ورغم احلجم الكبي من اآلثار اليت تم  تأيلفها حول اتلفسي الكوانتيم للفعل اإلليه باللغة 

 أن ه حلد  اآلن تكاد تنعدم املؤل فات من الكتب واملقاالت اليت تعر ضت هلذا املوضوع اإلجنليية، إال  
بغي اللغة اإلجنليية، ولم يتم  كذلك حلد  اآلن مناقشة هذا اتلفسي يف ضوء األسس الفلسفية 
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د رضورة تأيلف املقال احلارض.  اإلسالمية، وهذا ما يؤك 
الع ىلع نظرية الكوانتم، وبناء  ىلع هذا سننطلق يف هذه املقالة من افرتاض أ ن  القارئ دليه اط 

ا كمقدمةر للورود إىل ابلحث، ثم  نقوم بعد ذلك بطرح مسألة قابلية مياكنياك  ا خمترص  سنعرض تقرير 
ز عليها جهود  ج ىلع تفسي مدرسة كوبنهاغن اليت ترتك  الكم  )الكوانتم( للتفسي، وبعد أن نعر 

ة من نظرية الكوانتم يف مباحث اإلهليات، سنقوم باتلعريف باتلفسي الكوانتيم املتلك مي لالستفاد
مه جون روبرت راسل ثم  نرى ما يعرتضه من انتقادات.  للفعل اإلليه بناء  ىلع اتلقرير اذلي قد 

 
 مياكنياك الكم  ـ 1

ويل من طرف لويس دوبر 1923بدأت اجلهود األوىل اليت سعت للكشف عن مياكنياك الكم سنة 
(Louis de Broglie)( فبعد أن شاهد انلقائص اليت يعاين منها نموذج بور اذلر ي ،Bohr’s 

Atomic Model)  ا مع بعض املشاهدات، ولم يكن بإماكنه تقديم تبيي اكفر وأن ه لم يكن منسجم 
ا مشابها ألفاكر بالنك  Albert) نوأينشتاي  (Max Planck) بلعض األمور انلظرية، اقرتح نموذج 

Einstein ية للضوء، واذلي ىلع أساسه تكون اذلر ات ذات حقيقة موجية ( يستند إىل احلقيقة اذلر 
[Lowe, John & Peterson, Kirk, Quantum Chemistry, p 14] إذ يمكن من خالل الرتكيب بي ،

ية احلصول ىلع معادلة  )/λE=hc(ومعادلة بالنك  )2E=mc(معادلة أينشتاين  تمع بي الاص 
ية املوجية للفوتون  ية والاص  ية (mc= h/λ)اذلر  ، كما سىع دوبرويل ىلع نفس منوال اقرتاحه للخاص 

ية واملوجية لذلر ات، وباستبداهل لرسعة الضوء  يتي اذلر  املوجية لذلر ات، إىل إجياد عالقة بي الاص 
ة أخرى(، اقرتح املعادل  (.λ=h/p)أو ( mv= h/λ)ة اتلايلة: برسعة اإللكرتون )أو أي  ذر 

عرض فينر  1926وللوصول إىل نظرية ديناميكية بالاكمل، اكن يلزم بعض اتلعميم؛ وهلذا يف سنة 
 Erwinوإرفي رشودينغر ) ،مياكنياك املصفوفة (Werner Heisenbergهايزنربغ )

Schrödinger) ما، إال  أن  املياكنياك املوجية يف نتاجئه ياللتان اكنتا متاكفئت ،املياكنياك املوجية
مت صورة قابلة للفهم حول العالم  لرشودينغر، ورغم أن ها اكنت أبسط من مياكنياك املصفوفة، حيث قد 
الاريج، إال  أن ها، وىلع عكس فكرة هايزنربغ اليت أحدثت ثورة  يف علم الفيياء، اكنت تعد  خطوة  

م تبيين ا لطوط طيف إىل الوراء وعودة إىل الفيياء الالكسيك ية؛ ألن ه استطاع بمعادتله املوجية أن يقد 
سه بناء  ىلع اقرتاح القفزات امل ة الضوء دون االستناد إىل نموذج بور اذلي أس  عة لإللكرتون يف اذلر  تقط 

[Huyssteen, J. Wentzel Vrede van, Encyclopedia of Science and Religion, p 671 ،]  لكن
هت هلذه املعادلة من بعض الفييائيي ىلع غرار هايزنربغ اذلي انتقد عدم قدرة  االنتقادات اليت وج 
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 الدالة املوجية للذرة

 

تها تتعر ض للزتلزل.  هذه املعادلة ىلع تبيي املفعول الكهروضويئ وإشعاع اجلسم األسود، جعلت صح 
 االحتمال اليت ( قد أكمل املياكنياك القائمة ىلعMax Born) ويف وقت سابق اكن ماكس بورن

أي د  1926اقرتحها هايزنربغ بصياغتها بلغة رياضية وباستخدام مفهوم املصفوفات، ويف صيف 
اتلفسي االحتمايل للمياكنياك املوجية، واستطاع بعد ذلك أن يرفع اإلشاكالت اليت اكنت تعرتضها، 

ة يف ماكن ال يشي  اثلانية ة القو  ىلمرفواع  إ ψوتقوم فكرة بورن ىلع أساس أن   إال  إىل احتمال وجود ذر 
لها  ، وقد اشتهر هذا اتلفسي االحتمايل فيما بعد باسم قانون بورن، ورغم االعرتاضات اذلي سج  خاص 
ة  من اذلين يميلون إىل الفيياء الالكسيكية كدوبرويل وأينشتاي  نبعض الفييائيي عليه، خاص 

ا مقبويلة    يف املحافل العلمية. ورشودينغر، إال  أن ه الیق رسيع 

أن  املياكنيك الالكسيكية  يف، ويكمن الفرق األسايس بي املياكنيك الالكسيكية ومياكنياك الكم  
ة حت  وإن تم  حتديدها بدق ة  ا يف مياكنياك الكم  فادلال ة املوجية لذلر  تسفر عن نتائج قطعية وواضحة، أم 

، [Griffiths, David, Introduction to Quantum echanics, p 17]إال  أن ها ستعطينا نتائج احتمايلة ىلع لك  حال 
ة يف ماكن ويمكن حتديد احتمال وجو د ذر 

 ،|)2x,t)|Ψوزمان خاص  عن طريق: 
ىلع سبيل املثال، يف الشلك املقابل اذلي 
ة، يتبي  أن   يمث ل ادلال ة املوجية لذلر 

ويف  ة يف انلقطة  ا،  Aاحتمال وجود اذلر  كبي جد 
، ويف انلقطة  Cانلقطة   يؤول إىل الصفر. Bأقل 

ية، ُطرح السؤال اتلايل وسط الفييائيي: هل وبعد وقت قصي من الكشف عن املياكنياك  الكم 
االحتمال املوجود يف ادلالة املوجية، احتمال أنطولويج أو أن ه إبستمولويج؟ فقد اكن بعض الفييائيي 
ة،  يعتقدون أن  دال ة املوجة فيها خلل؛ وهلذا السبب ال يمكنها أن تبي  نلا بدق ة احلالة ابلنيوية لذلر 

ا واقعي ا للب نية وبهذا تكون د ية )الكوانتمية( وليس توصيف  ا ملعرفتنا بابل نية الكم  ال ة املوجة توصيف 
ورشودينغر وبوم، وهذا ألن  يف  ننفسها، وقد تبن  وجهة انلظر هذه علماء أمثال: دوبوريل وأينشتاي

ية متغياتر خفي ة  ) ياك الكم  إجياد ، ويلزم من أجل إكمال مياكن(Hidden variable ابل نية الكم 
ات إىل  ا، وبإضافة هذه املتغي  ات قد ال يكون ممكن ا أبد  ات، مع أن  الوصول إىل هذه املتغي  هذه املتغي 

 . (Deterministicمياكنياك الكم  سيت ضح أن  مجيع الظواهر الكوانتمية تتم  بصورة حتمية )

" أحد  اذلي يعد   -( Paul Diracيف الطرف اآلخر، اكن بول ديراك ) كتابه "مبادئ مياكنياك الكم 
قطعة  حمارضاته يف إحدىأخذ يدر س هذه انلظرية، و -أفضل الكتب اليت ألم ت بنظرية الكوانتوم 



 فقا  نلظرية الكوانتومالفعل اإلليه يف الطبيعة و ..................................................................................................  124

من الطاولة أمامه ووضع انلصف  وضع انلصف األول يف جانبر واحدر  ،طباشي وقسمها إىل قسمي
يف الفيياء الالكسيكية قطعة الطباشي هذه يمكن وقال:  الطلبةاتلفت إىل  اثلاين يف اجلانب اآلخر، ثم  

، ال يمكنها أن توجد يف الك اجلانبي يف آن واحدو ،إما هنا أو هناك ؛أن تكون يف حالةر واحدةر فقط
ا يف اعلم الكوانتوم،  ، ال توجد حاتلان لكرتونإاستبدلوا قطعة الطباشي بفهما غي قابلتي للجمع، أم 

هذه  إللكرتون، بل هناك احتماالت أخرى غي متناهية، بل ويمكن أن تتمعل هنا" أو "هناك"" فقط
، ه كوانتومينگهورن، نظريپولك]ا، وهو ما يعترب حماال  يف الفيياء الالكسيكية آنر واحدر أيض   االحتماالت يف

حقيقي ا ، وحسب اتلفسي اذلي طرح من قبل بور وهايزنربغ وبورن، تعد  دالة املوجة تبيين ا [38ص 
موا  ا من الطرف املقابل من العلماء، ودع  للواقع الاريج، وقد الیق هذا اتلفسي دلال ة املوجة اعرتاض 

ة رشودينغر ) ها، قط  (، Schrödinger’s catاعرتاضاتهم هذه بمجموعةر من اتلجارب وابلحوث أهم 
 Double-slit diffraction(، تربة شيق  يونغ أو الشق  املزدوج Wigner's friendصديق ويغرن )

(Young's Double Slit)( والورقة ابلحثية ،EPR). 

 
 ـ قابلية نظرية الكوانتم للتفسي2

، فإن  نلظرية الكوانتم جانبي خمتلفي: جانب حسايب وجانب تفسيي، وبقدر ما يوجد  كما تبي 
ة يمكن تمثيل حقيقة توافق يف اجلانب احلسايب هناك اختالف يف تفسي هذه انلظرية؛ بأي  صور

الظاهرة الكوانتمية؟ هل األشياء يف مرحلة ما قبل القياس يف حالة تراكب؟ هل تنهار دالة املوجة 
حقيقة  يف الزمن اذلي جيري فيه القياس؟ هل اتلأثي واتلأث ر العيل  يف اعلم الكوانتم يتم  بشلك موضيع أو 

 غي موضيع؟
ثي من الفييائيي يف القرن املايض، ولم ينجيل الغبار عن هذه بعض األسئلة اليت شغلت أذهان الك

منشغال  فقط باجلانب احلسايب نلظرية أي  توافق بينهم حوهلا، ويف هذه األثناء اكن بعض الفييائيي 
ا هايزنربغ فلم يكتف بمعارضة أينشتاي الكوانتم، يف  نولم يستسيغوا االهتمام بمشلكة اتلفسي، وأم 

ن ال يت فق حت  مع أستاذه نيلز بور يف الواقعيته، واكن يعترب املباحث امليتافييقية حول واقعيته، بل اك
 املاهية احلقيقية للواقع اليت اهتم  بها أينشتاين وبور، ال معن هلا من األساس:

يمكن أن نسأل، هل وراء اعلم اإلدراك االحصايئ اعلم واقيع خيف يكون قانون العل ية معترب ا فيه؟ 
كن  تأمالتر كهذه يف نظرنا ال معن وال قيمة هلا؛ ألن  جمال الفيياء عليه أن خيتص  بتوصيف ول

 الروابط بي اإلدرااكت.
[see: Dahneke, Barton, Define Universe and Give Tow Examples: A Comparison of Scientific 
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and Christian belief, p240] 

لوا إىل فهم حقيقة اعلم الكوانتم وشلكه،  ومن جهة أخرى، اكن هم  الكثي من الفييائيي أن يتوص 
وقد أسفرت جهودهم يف سبيل ذلك إىل إجياد تفسياتر للظاهرة الكوانتمية، ويطلق اتلفسي يف اعلم 

نياك املوجية، ومسألة الكوانتم ىلع جمموعة القضايا اليت تسىع من خالل تبيير منسجمر فيما خيص  املياك
توضيح القياس، ومبدأ املحل ية )املوضعية(، ودور املراقب، والتشابك الكوانتيم، وغيه إىل تقديم 

 الظاهرة الكوانتمية.لطريقة 
ية أكرب يف لك  هذا، هو أن  الشواهد اتلجريبية ال يمكنها أن تثبت أو تنيف أحد  وما يكتسب أهم 

تفسي من بي هذه اتلفاسي يتجاوز دائرة العلم، ويرتبط يف األساس هذه اتلفاسي؛ هلذا فاختيار 
ا للمنهج العليم، يف  بفلسفة العلم؛ ألن  مالك كون قضية ما علمية  هو إماكن تأييدها أو رد ها وفق 
ر به ماكس بورن بعد إنكاره  حي أن  مجيع اتلفاسي الكوانتمية تؤد ي إىل توق عات مشرتكة، وهذا ما ذك 

، حيث قال إن  هذه اتلصميم فلسيف، ولم يتم  احلصول عليه عن طريق 1926مية الطبيعية سنة للحت
 االختبارات اتلجريبية:

ة، إال  أن  هذا موضوع فلسيف، فاإلثباتات » ما أميل إيله هو لزوم اتلنازل عن احلتمية يف اعلم اذلر 
 [.44، ص كدانان معارصييهای فلسىف ف داگهيل از ديلگشن، حتل]« الفييائية بمفردها ال تكيف للقطع بهذا األمر

 

 ـ تفسي مدرسة كوبنهاغن3

م من طرف الفييائيي ألجل فهم حقيقة اعلم الطبيعة ىلع أساس نظرية الكوانتم اكن  ل تفسي قد  أو 
تفسي مدرسة كوبنهاغن، اذلي يرتكز ىلع مفاهيم اكلاليقي )الريبة(، واتلفسي اإلحصايئ دلال ة 

 ,Stanford Encyclopedia of Philosophyوجة، ومبدإ اتلناظر، ومبدإ اتلاكمل ]امل

Copenhagen Interpretation of Quantum Mechanics ويرجع الفضل يف اتلأسيس ،]
هلذه انلظرية وتوسيعها جلهود الكثي من الفييائيي ىلع غرار: هايزنربغ وماكس بورن وفولفغانغ 

(، ولكن  الفضل األكرب John von Neumann(، وجون فون نيومن )Wolfgang Pauliباويل )
د (  Niels Bohrيعود نليلز بور ) اذلي ساهم أكرث من غيه يف تقديم هذا اتلفسي، ورغم تعد 

القراءات هلذا اتلفسي ووجود اختالفات جوهرية بي واضعيه، إال  أن ه يمكن اعتبار املبادئ اتلايلة 
ا تلفسي مدرسة   كوبنهاغن.أساس 

 
 (Superposition principleأـ مبدأ الرتاكب )
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( أن  مبدأ الرتاكب، هو جوهر نظرية الكوانتم Richard Feynmanيعتقد ريتشارد فاينمان )
ر الالكسييك 39، ص پولكينگهورن، نظريه كوانتوم] ة اتلصو  [، ينص  هذا املبدأ اذلي جيعل مهم 

 ، حاتلي كموميتي أو أكرث يمكن أن يندجما )يرتاكبا(،  أي   ىلع أن  للطبيعة بشلك أسايس صعبة 
حالة كمومية  وىلع العكس، يمكن اتلعبي عن لك   ،أخرى  معتربة  كمومية   وستكون انلتيجة حالة  

ا و ؛رغنيحلول معادلة رشوديف ية خاص   إىل وتشي هذه املسألة ،كمحصلة حاتلي خمتلفتي أو أكرث نظر 
ا.ية من احللول ستصبح حال  جمموعة خط   أي   فإن   ،يةخط   رغنيمعادلة رشود ألن     أيض 

[Dirac, Paul Adrien Maurice, The Principles of Quantum Mechanics, p 1-32] 

وبناء  ىلع هذا اتلوضيح، وإن صح  مبدأ الرتاكب، لن يعود باإلماكن القول إن  "هذا اإلناء فوق  
الطاولة" كما ال يمكن القول إن  "هذا اإلناء حتت الطاولة"، بل إن  ماكن اإلناء تركيب من "هنا" 

 و"هناك" ومجيع احلاالت األخرى املمكنة.

 ب ـ السقوط احلر  دلال ة املوجة
قوط دال ة املوجة عندما تنتقل دال ة املوجة اليت اكنت يف حالة تراكب، إثر عملية القياس حيدث س

، وحيدث هذا السقوط، حسب تفسي مدرسة (Eigenstateإىل وضع ذايت أحادي معي  من الطاقة )
 كوبنهاغن، بشلك حر  وغي حتيم، وال يستند إىل أي  عل ة طبيعية، وحسب وجهة نظر هايزنربغ فإن  

 هذا السقوط الالحتيم دلال ة املوجة يدل  ىلع أن  القول بمبدإ العل ية الكم فارغ وال معن هل:
ا أنا » ا واقعي ا حيكمه قانون العل ية خلف اعلم اإلدراك اإلحصايئ، أم  يمكن أن يقال أن  هناك اعلم 

د أن  هذه جمر د ختي التر ال فائدة منها وال معن هلا؛ ألن  وظيفة   الفيياء يه أن حتاول توصيففأؤك 
 «العالقة اليت تربط مشاهداتنا

 ] Dahneke, Barton, Define Universe and Give Tow Examples: A Comparison of Scientific and 

Christian belief, p240 [.  

  (Complementarity principle ـج ـ مبدأ اتلاكمل )
ة وبناء  ىلع هذ املبدإ، فإن  مفاهيم ىلع غ ة )ارار: املوضع والزخم، القو  وادلوران  (Durationملد 

املغزيل حول حماور خمتلفة اكنت تتالءم مع بعضها يف الفيياء الالكسيكية، وال يمكن االستناد إيلها 
ة  بشلك مزتامن تلوصيف بنية ما، ويف اجلهة أخرى يسمح مبدأ اتلاكمل باالستناد إىل مفاهيم اكذلر 

ا والضوء، الذلين اكنا يف وقت سابق غي متناغمي، تلوصيف ظاهرةر ما ا هلذا املبدإ فإن  موجود  ، وطبق 
أو حادثة  ما تربز نفسها يف قوالب مفهومية خمتلفة، ورغم أن ه ال يمكن استعماهلا يف وقت واحد، 

 ولكن ألجل معرفة اكملة تللك الواقعة ال بد  من استخدامها لك ها.
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 [Huyssteen, J. Wentzel Vrede van, Encyclopedia of Science and Religion, p150] 

 (Non-localityد ـ الالموضعية )الالحمل ية( )
إىل جانب مسألة القياس، تمث ل مشلكة الالموضعية العقبة اثلانية اليت تعرتض طريق اتلفاسي 

ة من طرف أينشتاي[Ibid, p 637]الكوانتمية  ل مر  يف اذلر ات  ن، وقد اكتشفت هذه املشلكة أو 
ا يف تفسي مدرسة كوبنهاغن، ويف  اعم ، (EPRالكوانتمية، يف استدالل ) وقد عرضها بوصفها تناقض 

أن ه يف الظروف الطبيعية يكون أي  تفسي  (John Stewart Bellأثبت جون ستيورات بل ) 1963
(، وستيوارت John Clauserلفيياء الكوانتوم غي موضيع، وقد أك دت تارب جون لكوزر )

ة صح   1982( سنة alain Aspectالن آسبكت )وأ 1972( سنة Stuart Freedmanفريدمن )
  .إهذا املبد

ا ملياكنياك الكم   ا مسبق  ، يمكن لزوج من اذلر ات وبناء  ىلع مبدأ الالموضعية اذلي يعترب فرض 
املتشابكة مع بعضها أن تؤث ر يف بعضها بشلك فوري آين حت  لو اكنتا تبتعدان عن بعضهما مليارات 

اتلأثي اآلين لذلر تي ىلع بعضهما ال ينسجم مع نظرية النسبية اليت تنيف أي   السنوات الضوئية، وهذا
ة  أخرى مسألة  إماكن لالرتباط )اكنتقال املعلومات( برسعة تزيد عن رسعة الضوء، وبهذا ختربنا مر 

 يشه.الالموضعية كسابقها )مبدإ الرتاكب( أن  اعلم الكوانتم، خيتلف كثي ا عن الواقع ايلويم اذلي نع
 

 ـ تقرير جون روبرت راسل للفعل اإلليه الكوانتيم4

ذ منها الكثي من املتلك مي مطي ة  ناجعة  تلبيي الفعل اإلليه، فاملقبويلة  بظهور فيياء الكوانتم، اخت 
ة نلظرية الكوانتم من قبل الفييائيي، وانسجام اتلفسي الكوانتيم للفعل اإلليه مع ظواهر  العام 

ينية، جعل هذه املقاربة تذب انتباه الكثي من املتلك مي، فاتلفسي الكوانتيم للفعل انلصوص ادل
ا للفعل اإلليه يت فق ىلع قبوهل الليربايلون واملحافظون، فالليربايلون يسعون إىل أن ال  م تقرير  اإلليه يقد 

س،  تتعر ض القواني العلمية العرتاض من طرف ادلين حت  إن أد ى هذا األمر إىل تأويل انلص  املقد 
س ال بد  تؤخذ دون أي  تأويل، وحت  إن اقتىض  ون ىلع أن  تعايلم الكتاب املقد  ا املحافظون فيرص  وأم 
ا، هلذا اكن اتلفسي  األمر أن ينظر إىل القواني العلمية ىلع أساس أن ها ناقصة أو أن تنقض رأس 

، ألن ه ىلع أساسه يمكن أن نصل إىل قراءة الكسيكية الكوانتيم للفعل اإلليه اختيار ا مناسب ا للطرفي
 للفعل اإلليه دون أن ننقض القواني العلمية أو نعل قها. 

[Lameter, Christoph, Divine Action in the Framework of Scientific Thinking: From Quantum to 

Divine Action, p 2] 
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مه جون روبرت  ا أحد أشهر اتلقارير للتفسي الكوانتيم للفعل اإلليه، فهو اتلفسي اذلي قد  وأم 
س مركز اإلهليات والعلوم الطبيعية  وبما أن ه اكن حاصال  ىلع شهادة ، ومديره  (CTNS)راسل مؤس 

ا يف كنيسة ا ويف نفس الوقت، اكن ،دكتوراه يف الفيياء من جامعة اكيلفورنيا يس  ملسيح املت حدة قس 
(United Church of Christ) ه األسايس رفع اتلعارضات املحتملة بي ادلين ، فقد اكن هم 

ا والعلم،  وقد عرب  عن خمالفته للتفاسي الوسيطة، ويعتقد أن  الفعل اإلليه ال يمكن أن يكون ناقض 
ل إىل أن  الالحتمية الكوانتمية يه  ؛للقواني الطبيعية مفتاح رئيس للتخل ص من أهم  وهلذا فقد توص 

تعارض بي هذين االثني )الفعل اإلليه والطبيعة(، وقد دأب ىلع تبيي هذه املسألة يف كتبه املختلفة 
 Physics, Philosophyمن أجل الفهم )ىلع غرار: الفيياء والفلسفة واإلهليات.. حبث مشرتك 

and Theology: A Common Quest for Understandingالفویض واتلعقيد )( وChaos 

and Complexity)، ( وعلم األحياء اتلطوري واجلزييئEvolutionary and Molecular 

Biology(  ومياكنياك الكم ،)Quantum Mechanics)،  وعلم الكونيات من األلف إىل ايلاء
(Cosmology: From Alpha to Omega وقد ذكر رشح جامع آلرائه يف موضوع اتلفسي ،)

.. قراءة جديدة" )  Divineالكوانتيم للفعل اإلليه يف مقالة بعنوان: "الفعل اإلليه ومياكنياك الكم 

Action and Quantum Mechanics: a Fresh Assessment يف سلسلة: "الفلسفة والعلم )
 والفعل اإلليه".

وسيط وعيين ، غي (Bottom-Up causationا )تصاعدي   اوقد سىع يف مقاتله أن يطرح تفسي  
ل يف مستوى للفعل اإلليه  باالستناد إىل تفسي كوبنهاغن، وحسب املقاربة اتلصاعدية، فإن  اإلهل تدخ 

أدین من اتلعقيد واذلي من الرضوري أن يكون غي حتيم، ليك يؤث ر ىلع مستوياتر أىلع، وقبل أن 
م راسل توضيحاتر رضورية  حول تفسيه الكوانتيم:  يرشع يف حبثه، قد 

ا لكيفية وقوع  أـ هذا اتلفسي ال يعد  برهان ا ىلع وقوع الفعل اإلليه يف الطبيعة، وال حت  توضيح 
ا إىل أدل ة أخرى  الفعل اإلليه يف الطبيعة، بل يفرتض أن  االعتقاد بوقوع الفعل اإلليه ثابت استناد 

سة والسن ة واتلجربة والعقل.  يه: الكتب املقد 

د االستفادة من برهان هلإ الفجوات ال يف شلكه اإلبستمولويج وال يف ب ـ هذا اتلفسي ليس بصد
ية الالحتمية يف  ا، وهو خاص  شلكه األنطولوليج، بل إن  هذا االستدالل مبين ىلع أساس أمر نعلمه مجيع 

 الطبيعة اليت أثبتتها نظرية الكوانتوم.

ل اإلهل إىل مستوى العل ة الطبيعية، بل يعرتف بالطبيعانية املنهجية للعلم،   ـج ـ هذا اتلفسي ال يزن 
 وال يعترب اإلهل تبيين ا علمي ا.
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 د ـ حسب هذه انلظرة فإن  اإلهل ال يقوم بتغيي دال ة املوجة عن طريق القياس، وال يغي  االحتماالت

(Probabilities)  بل فقط جيعل ما حيدث ، املوجودة يف دال ة املوجة من أجل حتقيق هدف خاص 
 اهرة كوانتمية متعي ن ا.خالل ظ

[Russell, John Robert, Divine Action and Quantum Mechanics: A Fresh Assessment, in: 

Philosophy, Science and Divine Action, p 351-360] 

 

 مسألة القياس في تفسير كوبنهاغن 
: معن  هناك أربع عقبات أساسية تواجهها أي  وجهة نظر واقعية )غي أداتية( يف مياكنياك الكم 

ال   والتشابك (State vectorشعاع احلالة )االحتمال ودور القياس و ز راسل أو  الكوانتيم؛ هلذا فقد رك 
ىلع مسألة القياس من منظار فينومنولويج )ظاهرايت(، وأشار إىل اتلميي املشهور يف تفسي كوبنهاغن 

دلال ة املوجة، واذلي يتم  توصيفه  (Time dependent evolutionاتلطو ر يف إطار الزمن )بي 
 Irreversibleغي العكوسة ))اتلأثي املتبادل( بمعادلة رشودينغر احلتمية، واتلآثرات 

interaction)  اليت يطلق عليها اعدة  القياس، وينب ه إىل أن ه جيب عدم حرص هذ انلوع من
اليلك   ياس، بل إن ها تشمل ثالثة أقسام: اتلآثراتلفاعالت يف اتلفاعل بي بنية الكوانتم وجهاز الق

ط )(Micro-macro interaction)الكبي( ) ، (Micro-meso interaction، اتلآثر املتوس 
 .(Micro-micro interactionواتلآثر ادلقيق )

ن ذلك اتلآثر الكبي هو تآثر حيدث بي اذلر ات األساسية واألشياء ايلومية يف حياة اإلنسان، سواء  اك
، واملقصود من اتلآثر مثل اتلقاط الفوتون من طرف شبكية العي اليشء جهاز القياس أو غيه:

ا اليت تتمت ع بقدر اكفر من  ط، اتلآثر اذلي حيدث بي اذلر ات األساسية واذلر ات الصغية جد  املتوس 
ية،  إلكرتون بواسطة  طاتلقا اهلمثبتآثر واحد ولو اكن غي عكوس يف األساس؛ و حيث تقوماحلر 

ا اتلآثر ادلقيق فمثاهل: جسيم الغبار بي انلجيم  يف وجود نوى ثقيلة عن بعضهما يتشتت بروتون، أم 
ا إذا تم ت  ا، أم  فيه توصف اعدة  بمعادلة رشودينغر، ومن هنا اكنت عكوسة وال يمكن اعتبارها قياس 

د، فستكون غي عكوسة.  هذه اتلآثرات يف حميط معق 
اآلن يمكن أن نطرح مسألة القياس بهذا الشلك: ملاذا تكون معادلة رشودينغر احلتمية، اليت اكنت 
قبل القياس تصف ابلنية الكوانتمية، غي صادقةر يف زمان القياس )اتلآثر غي العكوس يف املستويات 

ة عند القياس؟   [373-368سابق، ص ]املصدر الاثلالثة(، وبعبارة أخرى ملاذا تنهار دال ة موجة اذلر 
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 المباحث الإلهية 
، طرحت الكثي من مباحث اإلهليات، واليت من  تزامن ا مع طرح تفسي كوبنهاغن ملياكنياك الكم 

ة اليت نتعامل معها يف  بينها تبيي األفعال اإلهلية ة؛ ألن  الصائص الالكسيكية للماد  ة والاص  العام 
ية اإل  - تكاثف بوزو (Fermi-Dirac)ديراك  -حصائية لفييم حياتنا ايلومية، ناتة عن الاص 

ا للفعل املبارش لإلهل ىلع شلك  (Bose–Einstein condensate) ينشتاينأ لذلر ات األساسية؛ ونظر 
خلق واحلفاظ ىلع ابلنية الكوانتمية سواء  يف تغي  دال ة الزمن أو يف عملية القياس )حت  يف الوقت اذلي 

ية أن تعد  من الفعل اإلليه العام  بشلك ال يكون فيه اإلهل  (، ال بد  هلذه الاص  بصدد إجناز فعل خاص 
 غي مبارش.

، قام أرتور بيكوك ) بدإ يف سبعينات القرن العرشين بتغيي امل (Arthur Peacockeيف إقدام مهم 
 Jacquesالقائل "القانون ضد  الصدفة"، اذلي اكن قد استند إيله ملحدون مثل جاك مونود )

Monod)  وأي ده كذلك بعض املؤمني املخالفي نلظرية اتلطو ر، بمبدإ "القانون والصدفة" اذلي ىلع
ل يف الطبيعة ويؤث ر فيها، سواء  عن طريق القانون أو عن طريق الصدفة،  أساسه يمكن لإلهل أن يتدخ 

ا لوجود بعض األمور الغامضة يف مبادرة بيكوك، يقرتح راسل أن يت م   حبث القانون والصدفة ونظر 
اذلي نشأ ىلع أساس الفيياء الالكسيكية واالحتماالت اإلحصائية االبستمولوجية بلولزتمان 

(Ludwig Boltzmann) راك دي -، يف فيياء الكوانتم اليت تعد  فيها االحتماالت اإلحصائية فييم
أينشتاين أنطولوجية، ومن وجهة نظر كوانتمية فإن  انلظم واإلبداع املوجود يف انلظام -وتكاثف بوز 

 القديم ينشأ من اللق الكوانتيم واحلفاظ ىلع اذلر ات الكوانتمية من طرف اإلهل.
، واذلي يعد  وكما أن  احلفاظ ىلع بنية الكوانتم سواء  يف تغي  دال ة الزمن أو يف اتلآثر غي العكوس

فعل اإلهل املبارش، يؤد ي إىل فعل إليه اعم  بشلك غي مبارش، فإن  الفعل اإلليه الاص  ىلع املستوى 
الكربوي هو كذلك بشلك غي مبارش نتيجة  للفعل اإلليه املبارش يف بنية الكوانتم عن طريق تآثر غي 

فهم من أن  هذه الفكرة عكوس،  قد تؤد ي إىل تفسي الفعل اإلليه بأن ه وقد أبرز بعض الفالسفة ختو 
ع وغي منتظم ) ؛ ألن  مفهوم القياس يقترص ىلع العمليات اليت حتدث أحيان ا بي (Episodicمتقط 

ا بالرضورة ىلع مفهوم  س  فوا أن يكون هذا اتلفسي مؤس  مستوى الكوانتم واملستوى الكربوي، كما ختو 
ا بنظر راسل، فإن ه ال واحد من هذين الفویض الكوانتمية املعضل ألجل تبيي ا لفعل اإلليه، أم 

اإلشاكلي مطروح هنا؛ ألن  ما يشلك  ماهية عملية القياس هو كونها غي عكوسة وال رجعة فيها، 
ا بي املستوى الكربوي واملستوى الكوانتيم اذلي حيدث يف مجيع نقاط العالم ويف كونها وليس  تعارض 

ح راس ة )لك  وقت، ومن هنا رج  وليس  (Pervasiveل أن تسم  هذه املقاربة للفعل اإلليه باملمتد 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Boltzmann
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عة وغي املنتظمة.  املتقط 
 

 هل يؤثّر الإله في جميع الحوادث الكمّية؟ 
يف هذا الصدد؛ فقد اكنت  يف ابلداية يعرض راسل خالصة  آلراء نانس موريف وتوماس تريس

انلظرتي اإلفراطيتي؛ اليت تعترب إحداهما اإلهل هو املعي  نانس موريف تسىع إلجياد حل  وسطي بي 
ص جلميع االحتماالت الكوانتمية يف العالم، واألخرى تمنع أي  إماكن للفعل اإلليه يف  واملشخ 
ا يه فاكنت تعتقد بأن  اإلهل يؤث ر يف مجيع احلوادث الكوانتمية، ولكن ه ليس املعي   الطبيعة، أم 

ص الوحيد هل ا، ألن ه باإلضافة إىل العل ية اتلصاعدية اليت  تنشأ من الفعل اإلليه، توجد يف واملشخ 
 ( كذلك.Top-down causationالطبيعة عل ية تنازيلة )

ا توماس تريس فقد اعرتض ىلع هذا اتلفسي للفعل اإلليه، ويعتقد أن ه بانلظر إىل أن  العل ية  أم 
اذلي حيدث بي اذلر ات األساسية اليت تعتربها نانس موريف  اتلنازيلة تنشأ عن طريق اتلأثي املتبادل

نتيجة للفعل اإلليه، فإن  إضافة العل ية اتلنازيلة ال يمكنه إجياد طريق ثالث ملوريف، وبهذا تبىق مسألة 
. ة غي قابلة للحل   الرشور واإلرادة اإلنسانية احلر 

ا وجهة نظر راسل فإن ه ال واحد من هذين الرأيي ي ة أم  مكنه حل  مشلكة اإلرادة اإلنسانية احلر 
ومسألة الرش  كما ينبيغ، ولكن برتكيب هذين الرأيي مع بعضهما يمكن اتلغل ب ىلع هذا املشلك. 

 [385 - 382]املصدر السابق، ص 

 

 ـ االعرتاضات5
رين والعلماء، حيث يعتقد  تعر ض اتلفسي الكوانتيم للفعل اإلليه العرتاض الكثي من املفك 
ثة  لفكرة هلإ الفجوات، وتتمث ل أهم  االعرتاضات الواردة ىلع هذه  هؤالء أن  هذه الفكرة نسخة  حمد 

 الفكرة فيما ييل:
 

 أـ تعل قها بنظرية علمية معي نة
ا ألفضل إدراك نلا للمشاهدات يف الوقت احلارض، ولرب ما سيمكنها  تعترب انلظريات العلمية تسيد 

لك آخر يف املستقبل القريب، ويمكن كذلك ملشاهداتنا أن تعنا جمربين يف تبيي هذه املشاهدات بش
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املستقبل القريب ىلع إحداث تغييات جزئية أو حت  أساسية يف القواني العلمية، وبهذا ال يمكن 
ا جلميع املعارف البرشية، يقول بول فيابند ) يف هذا  (Paul Feyerabendاعتبار العلم معيار ا مطلق 

 :الصدد
السيطرة احلايلة للعلم ليست بسبب كفاءاته النسبية، بل بسبب بعض املظاهر اليت اصطنعت »

لصاحله... فسلطانه الشامخ يعود للنجاحات السابقة هل حيث... ال يعطي الفرصة ملنافسيه للعودة إىل 
 [Feyerabend, Paul, Science in a Free Society, p 102] «.الساحة

ويف وضع كهذا، هل يمكن اعتبار ارتهان اتلعايلم ادلينية بانلظري ات العلمي ة اختيار ا صائب ا  
ثة  من فكرة هلإ الفجوات؟ حسب تفسي كوبنهاغن  ؟ أال يمكن عد  هذا اتلفسي نسخة  حمد  ومعقوال 

قوط يتم  بشلك حر  وغي ملياكنياك الكوانتم، تتعر ض دال ة املوجة لالنهيار أثناء عملية القياس، وهذا الس
حتيم، وال يوجد يف الوقت احلارض أي  تفسي هلذا السقوط غي احلتيم، ولكن أال يظهر أن  تفسي 

 القائلي بكون اإلهل سبب ا لسقوط ادلالة، هو إىل حد  ما سدٌّ للثغرات العلمية عن طريق مفهوم اإلهل؟
هذه انلظريات يؤد ي إىل أن تؤول جهود املتلك مي أعتقد أن  اتلطو ر يف االختبارات اتلجريبية وفهم 

لالستفادة من األطر انلظرية إلجياد حل  للفعل اإلليه إىل مصي االستدالالت السابقة لفكرة هلإ 
 الفجوات.

[Brecha, Robert, Schrödinger's Cat and Divine Action: Some Comments on the use of quantum 

uncertainty to allow for God's action in the world, p 909 - 924] 
ولكن، هل حقيقة  يسىع املؤي دون للتفسي الكوانتيم للفعل اإلليه لالستفادة من مفهوم اإلهل لسد  
ا كثي ا بتفاصيل  اثلغرات العلمية؟ جوابهم هو انليف، تعتقد نانس موريف أن  هذا اتلفسي ليس مرتبط 

فهذا اتلفسي مستنتج من مبدإر يف اإلهليات، وهو اتلأثي ادلائم لإلهل يف  مياكنياك الكم  احلايلة،
، ال يمكن إبطاهلا، وبناء  ىلع هذين املبدأين مبادئويه  ،االخزتايلة األنطولوجيةاملوجودات، ومبدإ 

ا، وال يهم  الشلك اذلي نصف به هذه األشيا ء، يكون تأثي اإلهل ىلع األجزاء األساسية لألجسام دائم 
ويمكن اعتبار الالحتمية ىلع املستوى الكوانتيم اليت القت ترحيب ا من طرف العلماء يف الوقت احلايل، 

ا مناسب ا هلذا االستنتاج.  دعم 
[Murphy, Nancey, Divine Action in the Natural Order: Buridan's Ass and Schrodinger's cat, in: 

Philosophy, Science and Divine Action, p 229] 

وقد يكون هذا األمر هو ما دفع راسل إىل إدراج تفسيه املقرتح ضمن سلسلة اإلهليات الطبيعية، 
 جراء اتلغي  يف انلظريات العلمية. رفال يترض  

[Russell, John Robert, Divine Action and Quantum Mechanics: A Fresh Assessment, in: 

Philosophy, Science and Divine Action, p 367] 
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ة وهلإ الفجوات"  ال  هلذا اإلشاكل يف مقاهل "املشيئة الاص  م توماس تريس جواب ا مفص  قد 
(Particular Providence and the God of the Gaps)  "يف مؤل فه "الفویض واتلعقيد
(Chaos and Complexity.) 

[Tracy, Thomas, Particular Providence and the God of the Gaps, in: Chaos and Complexity: 

Scientific Perspectives on Divine Action, p 289 - 324] 

وجاء فيه أن ه من الصعب من انلاحية العلمية حتديد ما إذا اكنت اثلغرات اتلفسيية املوجودة يف 
 الطبيعة؛ هلذا فقد سىع أن العلم، ترجع إىل حمدوديته املعرفية أم أن ها مؤرش  ىلع وجود ثغرات عل ية يف

ا ملنهج اإلهليات أن  اثلغرة املوجودة يف مياكنياك الكم  ثغرة عل ية، ويعتقد أن ه ىلع املتلك مي أن  يثبت وفق 
ال يُغفلوا أخذ ثغرات اتلفسي العليم بعي االعتبار ألجل توضيح اتلعايلم ادلينية؛ ألن ه إذا اعتقدنا أن  

ر ىلع املجرى احلايل لألمور، كما جرى اتلأكيد عليه يف املتون ادلينية ايلهودية، اإلهل يقوم بأفعالر تؤث  
]املصدر املسيحية واإلسالمية، فيف هذه احلالة ال خيار نلا سوى قبول أن  الطبيعة تتخل لها ثغرات  عل ية. 

 [323السابق، ص 

موا أي  ويبدو أن  االستناد إىل اتلفسي الكوانتيم هو نوع من املخاطرة،  فمؤي دو هذا اتلفسي لم يقد 
جواب عليم مقنع يستند إىل عدم قابلية نظرية الكوانتم للتغيي، فهذه انلظرية كسائر انلظريات 
العلمية األخرى معر ضة للتغي  وحت  الزوال؛ هلذا ال يمكن االعتماد عليها كأرضية صلبة لتشييد 

أن  عل ة قمار املتلك مي  (Michael Doddsيعتقد دودز ) اتلعايلم ادلينية ىلع أساسها، ويف هذا الصدد
ا ما اكنت انلظريات العلمية اجلديدة أقدر ىلع توضيح  واستنادهم إىل هذه انلظرية العلمية أن ه دائم 

 .اتلعايلم ادلينية بشلك أفضل
[Dodds, Michael (2012), Unlocking Divine Action: Contemporary Science and Thomas 

Aquinas, p 143] 

ويتعل مون  ،ولكن ألم يئ األوان ألن يعترب املتلك مون من هذه اإلخفاقات املتوايلة يف هذه املقامرة
ادلرس ك ال خيرسوا إيمانهم أكرث؟ لقد اكن بيان نانس موريف رصحي ا يف أن  سيع املتلك مي تلفسي 

دال ة  ىلع وجود ثغرات عل ية يف الطبيعة، ولكن  الفعل اإلليه أد ى بهم ألن يعتربوا اثلغرات اتلفرسية 
؟ ا، هل تنحرص طريقة تفسي الفعل اإلليه يف حل  وحيد وهو مياكنياك الكم   السؤال اذلي يبىق مطروح 

 
 اكنياك الكم  يظهور بعض العيوب يف مب ـ 

منذ ابلداية بوجود بعض انلقائص  -س نظرية الكوانتم أحد مؤس   د  اذلي يع -ن نيومان واعرتف ف
احلقيقية يف مياكنياك الكم  اليت يمكن أن تؤد ي إىل سقوط هذه انلظرية، مع أن ه يعترب هذا االحتمال 
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ا.   [Neumann, John Von, Mathematical Foundations of Quantum Mechanics, p 327]مستبعد 

الضوء أكرث ىلع هذه اإلشاكالت،  (Wallace garden) س اغردنقصية سل ط واال بعد فرتةر و
جب ع  للمن عدم كفاية هذه انلظرية ال  الغرائب الكوانتمية ناتة   د  حيث يعتقد أن  املعقول هو أن نع

هلذا اقرتح بعض ؛ [Squires, Euan, The Mystery of the Quantum World, p 122] وغرابة الواقع
 Russell, John Robert, Divine Action and Quantum]الفييائيي بدائل ملعادلة رشودينغر 

Mechanics: A Fresh Assessment, in: Philosophy, Science and Divine Action, p 365] ا ، أم 
ا العديد من املشالكت يف فهم » ذه املشالك:هل هتهواجمقال بعد فقد ريتشارد فاينمان  اكنت دلينا دائم 

مها نلا ق  الرؤية الكونية اليت تقد  رنا كفاية  ك ال نصد  ؛ ألن نا عم  ، هذا يف رأيي ىلع األقل  مياكنياك الكم 
أن ه ال وجود ألي  مشلك... ولطاملا استشاط غضيب أثناء مواجهيت هلا... وعند ظهور فكرة جديدة، 
ا ميض  جيل أو جيلي حت  يتبي  أن ه ال وجود ألي  مشلك فيها، وبالنسبة يل لم  يتطل ب األمر دائم 

وقد اكن اعرتاض أينشتاين ىلع مياكنياك الكم   يت ضح حلد  اآلن أن  هذه انلظرية ال تعرتيها أي  مشلكة.
اتر عديدة ، عن طريق بعض االختبارات اذلهنية، يلثبت خطأ  أقوى اعرتاض واجهها، فقد سىع مر 

مر سولفاي السادس اذلي مبدإ الاليقي اذلي صاغه هايزنربغ، إال  أن ه لم يوف ق هلذا األمر، وبعد مؤت
د يف فضاء مخايس األبعاد، يف هذا  ن، حاول أينشتاي1930نظم اعم  أن ينشئ نظرية احلقل املوح 

ة )مت جهات( مخاسية األبعاد، ويعترب أينشتاي العنرص الامس فيها رضوري ا  نالفضاء هناك أشع 
ة يف  فضاء ربايع األبعاد، ستكون للتوصيف العيل  للحوادث الفييائية، وعندما ترسم هذه األشع 

]انظر: نتاجئه بشلك إحصايئ؛ هلذا أثبتت مياكنياك الكم  جناعتها املطلوبة رغم ما حتويه من نقائص. 

ىلع عقيدته هذه إىل آخر  ن، وبيق أينشتاي[130، ص كدانان معارصييهای فلسىف ف داگهيل از ديحتللگشن، 
 وقت قصي من وفاته، قال هل:عمره، وخالل لقاء مجعه مع هايزنربغ قبل 

« ، ما كهائية انلجتها ينت بي  تتسأعرتف أن  لك  تربة إذا ُحسبت نتاجئها عن طريق مياكنياك الكم 
ا نهائي   مع هذا، حلد   ،تقولون  [.135]املصدر السابق، ص « ا للطبيعةال يمكن هلذا انلموذج أن يكون توصيف 

الكوانتوم، أسفرت عن تنظيم "انلدوة ادلويلة حول املشلك العقبات الكثية اليت واجهت نظرية 
 International symposium on fundamental problemsاألساسية يف فيياء الكوانتوم" )

in quantum physics)   1993سنة ( يف مدينة أوفيدوOviedo يف إسبانيا، وقد أفضت هذه )
 Fundamental Problems inفيياء الكوانتوم" )انلدوة إىل تأيلف كتاب "املشالكت األساسية يف 

Quantum Physics مة مت من طرف املشاركي فيها، جاء يف مقد  ( وهو جمموعة من املقاالت قد 
 هذا الكتاب:
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بالنسبة لكثير من الفييائيي، حتتوي هذه انلظرية ىلع عوائق مفهومية كبية، بينما بالنسبة »
هلذه انلظرية حول حقيقة العالم املاد ي والطرق اليت نكشف بها هذه  آلخرين، فإن  انلتائج الظاهرية

 « احلقيقة، غي مقبولة من وجهة نظر فلسفية
]Ferrero, M & Merwe, Alwyn van der, Fundamental Problems in Quantum Physics, p IX .[  

 
 * ـج ـ استناده إىل  تفسي كوبنهاغن

تواجه مياكنياك الكم  صعوباتر مضاعفة  من أجل االستناد إيلها تلبيي اتلعايلم ادلينية، مقارنة  
ا فقط  باتلفسيات العلمية األخرى للتعايلم ادلينية، ومنشأ هذه الصعوبات أن  هذا اتلبيي ليس مرتبط 

ا، فإن  بنظرية علمية معي نة، بل بتفسي معي  هلذه انلظرية، وإذا اكن تفسي كوب نهاغن صحيح 
 Hawking, Stephen (1989), A Brief]كما يراه ستيفن هوكينغ  -االعتقاد بالفعل اإلليه الكوانتيم 

History Of Time: From Big Bang To Black Holes, p 201-202] -  رغم أن ه غي مثبتر علمي ا، ولكن ه
ا علمي ا، ولكن هل يمكن اعتبار ه ا اكمال  للواقع؟ فتفسي كذلك لن يكون مرفوض  ذ اتلفسي توصيف 

كوبنهاغن هو أحد عرشات اتلفسيات اليت عرضت هلذه املياكنياك، وال يوجد حلد  اآلن أي  توافق يف 
هذا الصدد. وىلع الرغم من اإلقبال األو يل ىلع هذا اتلفسي، إال  أن  ماكنته قد تراجعت حسب سرب 

ا، فيف أح ر  ات 63د سرب اآلراء اليت أجريت أي د اآلراء اليت أجريت مؤخ  % من املشاركي نظرية املتغي 
 .% فقط4الفي ة، ولم يؤي د تفسي كوينهاغن إال  

ية  يف رد ه ىلع إشاكل قابلية مياكنياك الكم  للتفسي، جييب راسل بأن  ذلك راجع لشمويلة هذه الاص 
ء الالكسيكية بناء  ىلع مجيع اتلفاسي املمكنة مقارنة  بسائر انلظريات العلمية، وعدم مقبويلة الفييا

 وإىل استخدام إهليات الطبيعة بدل اإلهليات الطبيعية.
] Russell, John Robert Divine Action and Quantum Mechanics: A Fresh Assessment, in: 

Philosophy, Science and Divine Action, p 366 - 367] 
ذ  ا تريس فقد اخت  ا حيث قال:أم  ا حمتاط   موقف 

، نكون قد عر ضنا أنفسنا لطر، وهو أن  أي تطو ر » عندما نقي د أفاكرنا الالهوتية بتفسي خاص 
 «.جديد يف الفيياء أو فلسفة الفيياء سيقيض بشلك كبي ىلع تركيبتنا العقدية

[Tracy, Thomas, Particular Providence and the God of the Gaps, in: Chaos and Complexity: 

Scientific Perspectives on Divine Action, p 254] 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 تدر اإلشارة إىل أن ه يمكن كذلك ىلع أساس بعض اتلفاسي األخرى القريبة من تفسي كوبنهاغن صياغة تفسي كوانتويم للفعل اإلليه.  
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 د ـ إشاكالت ىلع تفسي كوبنهاغن
 ، ر املؤي دون للتفسي الكوانتويم للفعل اإلليه استنادهم إىل تفسي خاص  ملياكنياك الكم  يرب 

ة تلفسي كوبنهاغن، لكن  استطالاعت الرأي األخية تش ي إىل أن  هذا اتلفسي لم يوف ق باملقبويلة العام 
ها ال يمكن اعتبار تفسي  كثي ا الستقطاب آراء الفييائيي، وحت  يف فرتة نضج نظرية الكوانتوم وتشلك 
ون باجلانب اتلفسيي  ه الغالب، فأغلب الفييائيي يف تلك الفرتة لم يكونوا يهتم  كوبنهاغن هو اتلوج 

 Keller, Evelyn Cognitive]( Formalismالشيلك )اجلانب  للمسألة، بل اكنوا يسعون فقط إىل

Repression in Contemporary Physics, in: American Journal of Physics, p 718].  لقد أد ت العوائق
املفهومية اليت حيويها تفسي كوبنهاغن واليت دفعت حت  بور نفسه ألن يعرتف بأن  مياكنياك الكم  غي 

إىل أن يربز فييائيون مثل [ 11ص  ،كدانان معارصييهای فلسىف ف داگهيل از ديحتل، لگشن]قابلة للفهم 
ت وتية هذه االعرتاضات نأينشتاي ، ورشودينغر، وبوهم ودوبرويل معارضتهم الرصحية هل، وقد اشتد 

ائيي بمرور شيئ ا فشيئ ا إىل أن طرحت بعض اتلفاسي ابلديلة وفقد تفسي كوبنهاغن مزنتله بي الفيي
 الوقت. 

ومن بي اإلشاكالت اليت تعرتض تفسي كوبنهاغن يمكن ذكر اإلشاكل العليم اذلي أورده شهريار 
مه بتجربته املعروفة باختبار أفشار )  Afsharصديق أفشار ىلع مبدإ اتلاكمل بلور، واذلي دع 

experiment)  باإلضافة إىل ابتعاده عن الواقعية[Physics of Consciousness,  Ash, David, The New

p 11]  والعوائق املفهومية اليت تعرتض مبدأ الرتاكب[Pais, A, Einstein and the Quantum theory, p 

 Huyssteen, J. Wentzel Vrede van, Encyclopedia of Science and]ومشلك الالموضعية  [907

Religion, p 674 ] لك ها مشالك  [158، ص كدانان معارصييهای فلسىف ف داگهيل از ديحتل]لگشن، وإنكار العل ية
 .أد ت إىل أن يفقد هذا اتلفسي رونقه

 
  ـهـ حتمية عالقة الاليقي هلايزنربغ

 (:Gino Tarozziيقول غينو تاروزي )
: هذا املبدأ » ا أن  مبدأ هايزنربغ طرد يف املايض مجيع شياطي البالس، فالقول بأن  إذا اكن صحيح 

إذا نظر إيله من وجهة نظر منطقية دقيقة لم يصدر منه أي تكذيب للعل ية احلتمية، صحيح بنفس 
 «.املقدار

[Tarozzi, Gino, On the Different Forms of Quantum Acausality, in: The Foundations of 

Quantum Mechanics: Historical Analysis and Open Questions, p 437] 
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، قام بتوضيح مبدإ  1927إن  هايزنربغ يف مقال هل سنة »(: Max Jammer) يقول ماكس جامر
ة  واحدة ، " Unbestimmtheit"الالحتمية، ولم يستخدم مصطلح  اذلي يعين الالحتمية إال  مر 

ر استخدام مصطليح unsicherheitصطالح "واستخدم ا تي، بينما تكر  " اذلي يعين الاليقي مر 
"Ungenauigkeit" ه ة   30" يف نفس هذه املقالة genauigkeit" اذلي يعين عدم ادلق ة، وضد  مر 

 «. تقريب ا
[Jammer, Max, The philosophy of quantum mechanics: the interpretations of quantum 

mechanics in historical perspective, p 61] 

، ويعتقد أن  معادلة رشودينغر مع أن ها  وقد اعترب نيكوالس ساندرز كذلك مياكنياك الكم  حتمية 
من انلاحية الشلكية ختتلف عن املعادالت املوجودة يف الفيياء الالكسيكية، لكن ليس هناك اختالف 

 ابل نية الكوانتمية يف إطار الزمن واملعادالت الالكسيكية. جوهري معي  بي هذه املعادلة وتطو ر
[Saunders, Nicholas, Divine Action and Modern Science, p 130 - 131] 

 ويقول كذلك ستيفن هوكينغ:
هذه انلظريات الكوانتمية حتمية، يعين أن ها تضع بي أيدينا قواني تطو ر املوجة يف إطار الزمن؛ »

، أمكنه بعد ذلك أن حيسبها يف أي  زمن آخر. عدم قابلية  هلذا إذا أدرك شخص املوجة يف زمن معي 
اتلنب ؤ وعنرص الصدفة، حيدثان فقط عندما نسىع إىل تقسيم املوجة ىلع أساس مصطلحات موقع 
ة؛ غي أن ه يمكن أن يكون هذا األمر راجع إىل خطإر صدر من ا، يمكن أن يكون موقع  ورسعة اذلر 

ة و ، بل هناك أمواج فقطاذلر   «.رسعتها غي موجود أصال 
[Hawking, Stephen, A Brief History Of Time: From Big Bang To Black Holes, chapter 12] 

 
 و ـ عدم انسجامه مع تفسي كوبنهاغن

 يطرح مايكل دودز يف كتابه "فك  شفرة الفعل اإلليه.. العلم املعارص وتوما األكويين" إشاكال  ىلع
 اتلفسي الكوانتيم للفعل اإلليه، مفاده أن  هذا اتلفسي ال ينسجم حت  مع تفسي كوبنهاغن. 

[Dodds, Michael, Unlocking Divine Action: Contemporary Science and Thomas Aquinas, p 

145-147] 

ا اكن تفسي كوبنهاغن ينكر وجود عل ة طبيعية للحوادث الطبيعية، فإن   مؤي دي الفعل اإلليه ولم 
ه بقليلر من ادلق ة يت ضح أن  هذا 

ا دودز فيقول إن  الكوانتيم استطاعوا أن جيدوا عل ة  إهلية  هلذا األمر، أم 
ن  ا إال  إذا وضعنا تفسي ا تركيبي ا بدل تفسي كوبنهاغن، هذا اتلفسي يتضم  اتلفسي لن يكون صحيح 

 فاسي األخرى املنافسة.عنارص من تفسي كوبنهاغن وعنارص من اتل
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ا ألي  عل ة،  فالعلماء اذلين يؤي دون تفسي كوبنهاغن يعتقدون أن  انهيار دال ة املوجة ليس حمتاج 
ويف الطرف اآلخر يعتقد علماء آخرون أن  هذا االنهيار حيتاج لعامل طبييع ال بد  أن يكشف طبق 

ا اقرتاح  للحوادث الكوانتمية فإن ه لن يريض أي  طرف، وال  العامل اإلليهاملناهج املعروفة يف العلم، أم 
سبيل تلكميل اإلطار املفهويم إال  اللجوء إىل تلفيق تفسي جيمع بي هذه اتلفاسي، تكون فيه العل ية 
ا ممكن ا )كما يرى راسل( أو رضوري ا )ىلع رأي موريف(؛ هلذا فقد استندوا إىل آراء املجموعة  اإلهلية أمر 

تجوا أن  انهيار دال ة املوجة حيتاج إىل عل ة )عكس تفسي كوبنهاغن(، كما استفادوا من األوىل واستن
 تفسي كوبنهاغن الستنتاج أن ه ال وجود ألي  اعمل طبييع وراء هذا االنهيار )خالف ا للتفاسي املنافسة(.

 

 ز ـ اد اعء ال ديلل عليه
يع مؤي دو اتلفسي الكوانتويم للفعل اإلليه أن  ا إلهل اعمل ماورايئ النهيار دال ة املوجة عند يد 

م حلد  اآلن  د ساندرز أن ال أحد من هؤالء قد  موا أي  ديلل ىلع اد اعئهم هذا؟ يؤك  القياس، ولكن هل قد 
ا الد اعئه  ا تريبي ا واحد  ، [Saunders, Nicholas, Divine Action and Modern Science, p 128]شاهد 

 وجهة نظر ويليام بوالرد حيث قال: (Michael Langfordورد )وقد هاجم مايكل النغف
م أي  إضافة حول الكيفية اليت يؤث ر بها اإلهل يف احلوادث،  احلقيقة أن  وجهة نظر بوالرد لم تقد 
واكتىف بالقول بأن  حقيقة العالم املاد ي ال تنكر هذا اتلأثي، كما اقرتح موضع تلأثي اإلهل، ولكن ا لم 

م حقييق يف هذا الصدد. نشهد أي    [129]املصدر السابق، ص تقد 

 

 ح ـ ضآلة اتلأثي 
 ، هل ينطبق تأثي اإلهل ىلع احلوادث الكوانتمية مع مستوى توق ع املؤمني من الفعل اإلليه الاص 
يي أساسيي وهما: تضخيم موارد اتلأثي  يف هذه انلقطة يواجه اتلفسي الكوانتيم ىلع األقل  حتد 

 ديتها.وحمدو

 مشكلة التضخيم 
يمكن لإلهل حسب اتلفسي الكوانتيم للفعل اإلليه أن يؤث ر ىلع املستوى الكوانتيم للطبيعة، 
، فهم يعتقدون  ر املؤمني للفعل اإلليه الاص  ولكن هل خيتلف كثي ا هذا املقدار من اتلأثي مع تصو 

، ويمنع حدوث  ة  رسطانية  ا أن يشق  ابلحر، هلذا أن  اإلهل يستطيع أن يبيد غد  الصدفة، بل ويمكنه أيض 
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ىلع مؤي دي هذا اتلفسي أن يبي نوا كيف يمكن للفعل اإلليه أن يؤث ر ىلع املستوى الكوانتيم حلياتنا 
 ايلومية، تقول تريس حول هذا املشلك املعروف بمشلكة اتلضخيم:

لك بروز احلوادث، إذا اختفت جيب ىلع الصدفة الالحتيمة ىلع املستوى الكوانتيم أن تغي  ش»
تأثيات الصدفة يف اتلفسيات االحتمايلة، إذا نظر إيلها بنحو جممويع، يف أنظمة حتمية أوسع، فإن  

ا ال عالقة هل باتلاريخ  «.الصدفة ستصبح أمر 
[Tracy, Thomas Particular Providence and the God of the Gaps, in: Chaos and Complexity: 

Scientific Perspectives on Divine Action, p 317] 

م ) (، ىلع سبيل Amplifierنلقل اتلأثيات الكوانتمية إىل املستوى الكربوي، حنتاج إىل مضخ 
، وهذه الطفرة يمكن أن تتسب ب يف رسطان ادلم  املثال، يمكن حلادثة كوانتمية أن حتدث طفرة  جينية 

ا أن يتسب ب تأثي اإلهل ىلع مستوى أو حت  يف تغيي تاريخ تطو ر املوجود ات، ولكن هل يمكن حق 
 Davidالكوانتيم يف نفس اتلأثي ىلع املستوى الكربوي، يقول ديفيد برثولوميو )

Bartholomew:) 
أن توجد حوادث كوانتمية يمكن لإلهل أن يؤث ر عليها، وتؤث ر بدورها يف مصي احلوادث الواقعة يف »

ه الكثي من الشك  املستوى الكربوي بنحو   «.ملحوظ، فهو أمر حيف 
[Dodds, Michael, Unlocking Divine Action: Contemporary Science and Thomas Aquinas, p 

144] 

ص احتمال أن يكون غرض اإلهل من اتلأثي ىلع املستوى  (David Jonesقام ديفيد جونز ) بتفح 
بالكرة األرضية أو إىل انقراض ادليناصورات، الكوانتيم أن يؤد ي ذلك إىل يصطدم كوكب صغي 

ر هل ىلع اإلهل أن حيدث تأثي ا  ة ويه أن ه حت  حيدث هذا االصطدام يف الزمن املقر  ووصل إىل نتيجة هام 
ىلع املستوى الكوانتيم قبل مئة مليون سنة تقريب ا من هذا االصطدام! وهذا يف حال ما إذا لم حيدث 

 .بيعية املختارة بقياساتهم اختالال  يف هذا اتلخطيط وتأخيه عن موعدهالبرش وسائر احلوادث الط
[Saunders, Nicholas Divine Action and Modern Science, p 171] 

ل يف األوقات احلرجة )  Criticalقد يقال كذلك يف اجلواب ىلع السؤال أن  اإلهل إذا تدخ 

moments)  ،ة ممكنة  يف وقت للطبيعة وأث ر يف ابل نية الكوانتمية ستصبح األهداف اإلهلية الاص 
ة بامتياز،  (Chaos theoryقصي، ولكن  نظر ابلعض أن  نظرية الفویض ) يمكنها أن تقوم بهذه املهم 

 Chaos andإىل تبيينه يف مقاتله الفویض واملشيئة )( Jason Colwellوهذا ما سىع جيسون كولول )

Providence) كيف يمكن لإلهل أن يستخدم االت فاق والصدفة وحيدث فعال  يف العالم دون أن ينقض  :وهو
 [Colwell, Jason, Chaos and Providence, p 131]القواني الطبيعية.
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ر بولكينغهورن اذلي يعترب من املخالفي للتفسي الكوانتيم أن ه إذا تم  تركيب نظرية الكوانتوم  ويذك 
ط هجي، سنواجه مشالكتر لم حتل  يف عالقة نظرية ونظرية الفویض مع بع ضهما وتقديم خمط 

 الكوانتوم ونظرية الفویض اليت تسم  اعدة  "الفویض الكوانتمية".
[Polkinghorne, John, The Metaphysics of Divine Action, in: Philosophy, Science and Divine 

Action, p 104] 

ي الكوانتيم سعوا من خالل قبوهلم ملبدإ إشاكل بولكينغهورن، ومع أن  بعض املؤي دين للتفس
وباالستفادة من بعض الطرق األخرى، أن حيلوا مشلك دق ة اتلأثي الكوانتيم، ولكن ىلع ما يبدو لم 
حين الوقت بعد لقبول مبدإ اإلشاكل، فالفویض الكوانتمية اليت أصبحت أحد فروع علم الفيياء، 

ايلة: كيف يمكن توضيح ابلن الفوضوية الالكسيكية بناء  ىلع نظرية الكوانتوم؟ تسىع حلل  املسألة اتل
 وقد اقرتحت حلد  اآلن طرق خمتلفة حلل  هذه املسألة.
( مؤل ف كتاب "الفيياء Jeffrey Koperskiومن جهة أخرى، يعتقد جيفري كوبرسيك )

 The Physics of Theism: God, Physics, and theاإلهلية.. اإلهل والفيياء وفلسفة العلم" )

Philosophy of Science" :الفعل اإلليه ومشلكة اتلضخيم الكوانتيم" ( يف مقالةر هل بعنوان
(Divine Action and the Quantum Amplification Problem أن ه حت  لو فرضنا )

ن املياكنيك احنالل إشاكل بولكينغهورن، لن حيل  إشاكل اتلضخيم ما لم يكتشف نوع جديد م
ن يف أي  من فروعها ومسائلها اليت من بينها نظرية الفویض من  الفييائية؛ ألن  الفيياء احلايلة لم تتمك 

 حل  هذه املشلكة.
وفرة ابلن الفوضوية يف الارج، فالفویض أحد املشالك اليت أشار إيلها كوبرسيك مسألة عدم 

ية )حتدث فقط يف بعض املعادالت اتلفاضلية غي  (، Nonlinear differential equationsالط 
وحجمها ليس باملقدار اذلي يمكنه أن حيل  مشلكة اتلضخيم، وهذه املسألة ستؤد ي إىل أن يكون لإلهل 
ل فيها للتأثي يف العالم الاريج ]املصدر السابق[. ولكن يبدو أن   القليل من املوارد اليت يستطيع اتلدخ 

تلبيي "سقوط املطر بعد داعء إيليا" يمكن أن يقول يف جوابه ىلع كوبرسيك أن  كولول اذلي اكن يسىع 
ل إال  يف مواقع حمدودة للتأثي يف الطبيعة، ومن هنا اكنت املعادلة اتلفاضلية غي  ا ال يتدخ  اإلهل أيض 

ية اكفية  يف تلك املوارد املحدودة تلبيي الفعل اإلليه، وحت  أوِلك اذلين يعتقدو ن أن  اإلهل هو الط 
اذلي يعي  مجيع احلوادث الكوانتمية مثل موريف، لن يواجهوا مشالك  كبي ا؛ ألن هم يعتقدون فقط أن  
اإلهل يؤث ر يف مجيع احلوادث الكوانتمية، ال أن  مجيع هذه اتلأثيات يمكن مشاهداتها يف احلياة ايلومية 

 حت  نكون حباجة إىل اتلضخيم. 
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  الممكنة للتأثيرمحدودية الحالات 
يتشلك  اتلفسي الكوانتيم للفعل اإلليه من تفسي كوبنهاغن أو بعض اتلفاسي القريبة منه، وبناء  
ىلع هذا اتلفسي، عند القياس سيكون توق عنا للحالة اتلايلة للبنية الكوانتمية غي حتيم، وهنا يطرح 

اإلليه، وهو أن نا حت  حسب تعبي بولكينغهورن أحد إشاكالته ىلع اتلفسي الكوانتيم للفعل 
ت صال؛ ألن  القياس ال حيدث إال  يف زمن اتلأثي كوبنهاغن، اغبل ا ما نكون يف مواجهة احلتمية واال

، ويمكن بي قياسي تعيي السلوك احلتيم للبنية بناء  املتبادل للبنية الكوانتمية مع املستوى الكربوي
ال يمكنه اتلأثي يف الطبيعة إال  زمن القياس، وهذا املقدار من  ىلع معادلة رشودينغر؛ هلذا فاإلهل

ال يف الطبيعة.  اتلأثي خيتلف كثي ا عن املستوى اذلي ينتظره املؤمنون من اإلهل الفع 
 [Polkinghorne, John, The Metaphysics of Divine Action, in: Philosophy, Science and Divine 

Action, p 104] 

حنا يف تقرير وجهة نظر راسل يف لإلجاب ة ىلع سؤال بولكينغهورن، ال بد  من اتلذكي أن ه كما وض 
الفصل السابق، املقصود من القياس مجيع اتلأثيات املتبادلة غي العكوسة، وجيب أن ال ختزتل يف 

 اتلأثيات املتبادلة بي بنية الكوانتوم وجهاز القياس الكربوي.
[Russell, John Robert, Divine Action and Quantum Mechanics: A Fresh Assessment, in: 

Philosophy, Science and Divine Action, p 629] 

 

 ط ـ اتلأثي املبارش لإلهل يف الطبيعة غي ممكن
تعد  املذاهب الفلسفية اإلسالمية اثلالثة نظام العالم ذا مراتب وجودية طويلة، وىلع الرغم من 

ا يف اتلأكيد ىلع أن ه ال يصدر من االختالف امل وجود بينها يف تفاصيل هذه املراحل، إال  أن ها تشرتك مجيع 
ل إال  معلول واحد، وال تصدق الفاعلية املبارشة هلل إال  ىلع العقل األو ل، وقد استنتج ابن  املبدإ األو 

اعت ويه املخل وقات األوىل هلل، ال يمكن أن سينا من قاعدة الواحد ال يصدر عنه إال  واحد أن  املبد 
ة  عددي ا أو باالنقسام، وقد استدل  ابن سينا ىلع هذه القاعدة بأن  صدور أي  معلول من  تكون متكرث 
ة يف العل ة اليت توجب صدور ذلك املعلول؛ هلذا فإن  فرض صدور الكرثة  العل ة حيتاج إىل حيثية خاص 

يف املوجود البسيط، وينتج عنه أن  الصادر األو ل موجود من املوجود البسيط يستلزم تكرث  احليثيات 
]ابن جمر د، وال يمكن لألجسام والصور اليت تعد  كماالت لألجسام أن تكون معلولة هلل بال واسطة. 

 [409 - 402سينا، الشفاء )اإلهليات(، ص 

ح شيخ اإلرشاق بأن  نور األنوار ال يصدر منه بشلك مبارش إال  نور وا حد جمر د؛ ألن  كذلك يرص 
صدور الكرثة منه يعين تركيب ذات نور األنوار من أمرين يقتضيان انلور والظلمة؛ وهلذا فإن  صدور 
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 [135]السهروردي، حكمة اإلرشاق، ص الظلمة من اهلل ال يتم  إال  من خالل وسائط. 

ا صدر ادلين الشيازي  فقد اعترب هذا املبدأ من الفطريات، ومقتىض الطبع ال سليم واذلوق أم 
مه بشواهد من  املستقيم، وباإلضافة إىل قاعدة الواحد، أقام عرشة براهي ىلع هذا األمر، ودع 

 [243 - 192، ص 7]مال صدرا، احلكمة املتعايلة، ج الروايات. 

وبهذا فإن  لك  املخلوقات اليت حتتل  نفس املرتبة الوجودية، متساوية النسبة إىل اهلل، وال يمكن أن 
ها عن سائر املخلوقات اليت من نفس رتبتها؛ هلذا فإن  احلديث عن يكون  ية تمي  ألحدها حقيقة  خاص 

ة  من بي احلوادث الطبيعية اليت تقع حتت اتلأثي املبارش هلل  الفعل اإلليه الاص  بوصفه حادثة  خاص 
 الكم فارغ وال معن هل.

رشة  يف احلوادث الطبيعية، فعالقة اللق والالق وواضح  أن  هذه املسألة ال تعين عدم تأثي اهلل مبا
صو رت يف الفلسفة اإلسالمية بشلك ممتاز، حيث يصبح ابلحث عن ثغرات للفعل اإلليه يف الطبيعة 
عمال  خاطئ ا وال جدوى منه؛ ألن  مجيع ثغرات اعلم اإلماكن يف هذه الصورة تقتيض من اهلل أن 

ها، ومهما سىع الفالسفة الغربيون تلقديم تبيي للعالم يمأل مجيع الفجوات اليت ال بد  تمأل من  يسد 
طرف اإلهل، من خالل اختالقهم للفعل اإلليه العام  مثل اللق واإلبقاء، ولكن  ذلك غي ممكن إال  

ا إىل املباين املحكمة للفلسفة اإلسالمية اليت باستطاعتها أن توصلنا إىل صورة كهذه.  استناد 
د إىل ما يطرح يف حقيقة العل ية يف الفلسفة اإلسالمية، جيعل إيضاح هذا األمر هلذا فإن  االستنا

 أيرس، إذ إن  احتياج موجود إىل موجود آخر يمكن أن يتصو ر ىلع ثالثة أنواع:
 ـ االرتباط الع ر يض )أ( بـ )ب( 1

 ـ االرتباط اذلايت لـ )أ( بـ )ب(2
 ـ ارتباط )أ( بـ )ب( 3

باط )أ( بـ )ب( ليس عي وجوده؛ هلذا فإن  )أ( يمكن أن يوجد دون )ب(، فيف احلالة األوىل، ارت
ا  اكلسي ارة اليت يمكن أن توجد دون بزنين، ولكن ليك تت صف بصفة احلركة حتتاج إىل ابلزنين احتياج 

 عر ضي ا.
 يف احلالة اثلانية، مع أن  ارتباط )أ( بـ )ب( هو عي وجوده، و)أ( ال يمكنه أن يوجد دون )ب(،
لكن  هذا االرتباط هو بنحو يمكن لذلهن أن يتصو ر وجود )أ( دون حاجته إىل )ب(، وهذه الصورة 
تسم  يف الفلسفة اإلسالمية "الوجود الربطي"، وقد جندها أحيان ا عند بعض الفالسفة املسيحيي، 

ا، ولكن ما تم  تبيينه يف وبناء  عليها اعتربوا مجيع احلوادث اليت تري يف اعلم الطبيعة فعال  إهلي ا اعم  
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الفلسفة اإلسالمية عن عالقة العل ة واملعلول أعمق من هذا، حبيث يمكن من خالهل تقديم صورة 
ا إىل العل ة يلخرج  أوضح لكيفية كون مجيع حوادث العالم فعال  هلل، واملعلول يف هذه الرؤية ليس حمتاج 

ا ور للمعلول إىل الوجود وحسب، بل ال يمكن لذلهن أصال  أن يتصو   ذات ا؛ ألن  املعلول هو ربط  وجود 
ا للعل ة فقط، بل هو عي االحتياج  وتعل ق  اكمل  بالعل ة، فهو عي الربط بعل ته، فليس املعلول حمتاج 
ا هلذه الرؤية ال وجود ليشء يف العالم إال  هلل وأفعاهل  والربط واتلعل ق بها؛ هلذا يمكن القول إن ه طبق 

، وىلع هذا األساس، فإن  العالم لك ه [115 - 105، ص درآمدی بر فلسفه اسالیم]عبوديت،  ()موجودات اهلل
ا باهلل. ا مرتبط  ها، وما حيدث يف العالم من حوادث، يمكن بل جيب اعتباره مجيع   ثغرة  حتتاج إىل هلإر يسد 

ا إنكار وقوع األفعال الارق للعادة يف الطبيعة، ف الفالسفة املسلمون وهذا الالكم ال يعين طبع 
باإلضافة إىل إذاعنهم بوقوع أفعال كهذه يف الطبيعة، وبتأكيدهم ىلع استحالة نسبتها إىل اهلل مبارشة، 
إال  أن هم يعتربون انلفس اإلنسانية أو انلفس السماوية سبب ا يف وقوعها؛ ابن سينا مثال  يعتقد بثنائية 

ي انلفس يف ابلدن هو مثال  تلأثي العوامل املاورائية يف انلفس وابلدن واتلأثي املتبادل بينهما، وتأث
م يف بقي ة املوجودات  الطبيعة، بل وهناك بعض انلفوس دليها القدرة ىلع أن تتجاوز بدنها وتتحك 
الة السماوية  الطبيعية وتعلها خاضعة  تلأثيها، وليس انلفس األرضية فقط، بل حت  القوى الفع 

ل الطبائع انلفسانية أو حت  طبائعها اجلسمانية  تؤث ر كذلك يف الطبيعة  -بشلك مبارش أحيان ا، وبتدخ 
.  -أحيان ا أخرى   [439]ابن سينا، الشفاء )اإلهليات(، ص اليت تتناسب مع القوى األرضية بنحو خاص 

ة العنرصية للعالم مطيعة  هلم  ا شيخ اإلرشاق فيعترب األنبياء نفس العالم، واملاد  دي، جمموعة السهرور]أم 

ا اذلين نالوا مقامات اتلجريد فيمكن أن يوجدوا املثل [241 - 238، ص 4 رشاق، جاإل شيخمصنفات  ، وأم 
اليايلة القائمة بذاتها بأي  شلك أرادوا، فتوجد املثل املعل قة واملالئكة املدب رة املوجودة يف اعلم املثال 

 [243و 242]السهروردي، حكمة اإلرشاق، ص ر املثايلة. املنفصل أبدان ا ومثال  قائمة  باذلات هلذه الصو

ة بناء  ىلع عوامل الكمال ومبادئ اإلدراك  كما أن  املال  صدرا كذلك بي  األمور الارقة العاد 
ل وقوة اتلخي ل  ، ىلع سبيل املثال، [340]املال  صدرا، الشواهد الربوبية، ص اثلالثة؛ قوة اإلحساس، قوة اتلعق 

ي ة اليت هلا علم جبزئيات اعلم الطبيعة تستطيع باإلضافة إىل تأثيها ىلع بدنها، اتلأثي ىلع انلفوس القو
 [470]املال  صدرا، مفاتيح الغيب، ص أجزاء الطبيعة بالشلك نفسه. 

 

 انلتائج
 يمكن أن خنلص إىل انلتائج اتلايلة من هذا املقال:
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، اذلي يذعن  ـ يسىع اتلفسي الكوانتيم للفعل اإلليه إىل تقديم1 تبيي للفعل اإلليه الاص 
 بعينية تأثي الفعل اإلليه، ويف نفس الوقت ال يؤد ي إىل نقض أو تعليق القواني الطبيعية.

، اليت يعد  من عرشات اتلفسيات 2 ـ هذا اتلفسي مرتبط بتفسي كوبنهاغن ملياكنياك الكم 
 املطروحة بهذه املياكنياك.

ه نقطة ضعف ـ تفسي كوبنهاغن ال حي3 وز ىلع مقبويلة معتربة بي العلماء، وهذا ما يمكن عد 
ة للتفسي الكوانتيم للفعل اإلليه.  مهم 

رتباط اتلعايلم الالهوتية بانلظريات العلمية إقدام خطي، ويمكن أن يؤد ي يف كثي الاتلأسيس ـ 4
يف مياكنياك الكم  هو جرس إاعدة مفهوم هلإ الفجوات، فظهور أي  نوع من انلقائص من األحيان إىل 

 إنذار للتفسي الكوانتيم للفعل اإلليه.

ـ عدم تناسب هذا اتلفسي مع تفسي كوبنهاغن، وحتمية مبدإ الاليقي )الريبة( هلايزنربغ، 5
كون االد اعء دون ديلل ومشلكة تضخيم اتلأثيات الكوانتمية من بي اإلشاكالت األخرى اليت ترد ىلع 

 الرغم من إماكن تقديم إجابةر هلذه اإلشاكالت إال  أن  االستناد نلظرية الكوانتم هذه انلظرية، وىلع
 تلوضيح الفعل اإلليه إقدام فيه نوع من املخاطرة.

ـ اتلفسي الكوانتيم للفعل اإلليه يفتقد إىل االنسجام مع مباين الفلسفة اإلسالمية، فحسب هذه 6
ا غي ممكن؛ هلذا فقد بي  مشهور الفالسفة املباين، يعد  اتلأثي املبارش هلل يف احل وادث الطبيعية أمر 

 املسلمي األفعال الارق للعادة )املعجزات( عن طريق انلفس اإلنسانية أو انلفس السماوية.
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Abstract 

There is a serious conflict between reason and faith since the Age of 
Enlightenment until present era. In order to show the relation between 
reason and religion, British mathematician "William Clifford" proposed the 
theory of "Evidentialism". Based on this theory, religious beliefs cannot be 
accepted unless sufficient evidences and indications are established to 
support and confirm them; otherwise, they are rejected. The belief in 
anything is false if it is not based on sufficient evidences, arguments and 
indications. Evidentialism rejects the plausibility of religious beliefs and 
holds that they do not have sufficient rational evidences. There is a 
countertheory to Evidentialism called "Fideism". It emphasizes that 
religious doctrinal system is not subject to rational evaluation. So, every 
effort and attempt to prove religious beliefs by rational evidence, like 
proving the belief in the existence of God, would fail; because the field of 
religious beliefs is not a field for reason and reasoning. However, the 
domain of religious beliefs is not but love, emotions and feelings. In this 
study, we discuss both theories of Evidentialism and Fideism, following the 
analytical rational approach. we criticize and evaluate them, and then 
suggest moderate rationalism instead. 

Keywords: Evidentialism, Fideism, Clifford, reason, belief, religious beliefs, 
indications. 
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 و"اإليمانية" ِللية"ادل" العقل وادلين بني

 مصطىف عزيزي 
 m.azizi@aldaleel-inst.comاإللكرتوين: الربيد  .يرانإ، أستاذ مساعد يف الفلسفة اإلسالمية، جامعة املصطىف العاملية

 

 اخلالصة
الريايض هناك رصاع حمتدم بي العقل واإليمان منذ عرص اتلنوير إىل العرص الراهن، وقد اقرتح العالم 

بناء  ىلع بليان العالقة بي العقل وادلين. و( Evidentialismنظرية  "ادليللية" ) فورديالربيطاين ويليام لك
ال يمكن قبول املعتقدات ادلينية إال  إذا أقيمت أدل ة اكفية وقرائن وافية دلعمها وتأييدها، وإال  هذه انلظرية 
وترفض . خاطئ   اعتقاد    أساس قرائن وأدل ة وشواهد غي اكفيةر يشء إذا اكن ىلع االعتقاد بأي  ف ؛فيه مرفوضة

 ادليلليةوهناك نظرية تضاد  ادليللية معقويلة املعتقدات ادلينية وترى أن ها ال ختضع للقرائن الاكفية العقلية. 
زإذ  ،(Fideism)وتقابلها ويه "اإليمانية"  املنظومة العقدية ادلينية ال ختضع  اإليمانية ىلع أن   املدرسة ترك 

 يه ة العقلية كإثبات االعتقاد بوجود اهللاألدل  بوحماولة إلثبات املعتقدات ادلينية  سيع فلك   ،للتقييم العقيل
 ابل املعتقدات ادلينية جماهل ،ل واالستداللجماال  للتعق  ليس  جمال االعتقادات ادلينية ؛ ألن  حماولة فاشلة
. وقد استعرضنا يف هذا ابلحث لكتا نظري يت ادليللية والعواطف واألحاسيس فحسبة العشق واملحب  

 واإليمانية من خالل املنهج العقيل اتلحلييل، وقمنا بنقدها وتقييمها، ثم  اقرتحنا العقالنية املعتدلة حمل هما.
 ينية، القرائن.ادليللية، اإليمانية، لكيفورد، العقل، اإليمان، املعتقدات ادل: اللكمات املفتاحية
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 مةاملقدّ 
القديمة، والقرون الوسطى، والعرص احلديث. تنقسم األدوار اتلارخيية يف الغرب إىل: القرون 

، وعرص Renaissance)ينقسم العرص اجلديد يف حد  ذاته إىل ثالث مراحل: عرص انلهضة )
، يعد  القرن اثلامن عرش امليالدي عرص Enlightenment)، وعرص اتلنوير )Referee))اإلصالح 

العقل من قيود الرافات اليت تمنع البرشية اتلنوير. ومن أهم  ميات هذا القرن تكريس اجلهود تلحرير 
م واتلطو ر، فقد ُعد  ادلين من أبرز مصاديق الرافة يف هذا العرص. يف هذه األجواء ظهرت  من اتلقد 

اهات يف العقالنية املفرطةاليت تعد  ( Evidentialism" )ادليلليةنظرية "أصالة   .من أبرز االت 
ة  Ethics of Belief""أل ف لكيفورد مقالة  حتت عنوان  )أخالق االعتقاد( وبي  فيها رؤيته الاص 

 إىل معقويلة املعتقدات ادلينية.
يف املقابل تركز نظرية اإليمانية ىلع رفض دور العقل وإقصائه عن املعرفة ادلينية. ال خيىف أن  يف 

اهاتر خمتلفة  تسودها روح مشرتكة ويه  دوره يف إثبات  ونيف ،هؤطرد العقل وإقصانظرية اإليمانية ات 
ما يرى اتلعارض  اإليمانية اهاتوالرتكي ىلع العنارص اإليمانية. فمن هذه االت   ،املعتقدات ادلينية

ا اومنها ما يرى أن  هناك حاجز   .بي العقل واملعتقدات ادلينية قضواتلنا  ؛بي نطاق العقل وادلين وسد 
ية لك  ل أحدهما يف نطاق اآلخر مفال جيوز أن يتدخ    ومنها ما يرى أن   .منهما يف نطاقه ع فرض حج 
خالف مقتىض شيئ ا آلة ووسيلة تلربير القضايا ادلينية، فإذا أثبت العقل أن ه و، العقل تابع للويح

املعتقدات ادلينية تعد  من القضايا األساسية ابلي نة ال يت ال  ومنها ما يرى أن   .ب رفضهج  تواإليمان ي
اهات والزناعت اإليمانية تصب  يف مصب  واحد مجيع هذه االت   . ولكن  وتقييم عقيلحتتاج إىل إثبات 

 .يةينوهو إقصاء العقل عن ادلين والقضايا ادل
ف اإليمان والقضايا ادلينية يف يف موضوع "العقل وادلين" هو: هل جيب أن يتوق   السؤال األصيل  ف

مكن إثبات القضايا واملعارف ادلينية بالعقل؟ هناك ة العقلية؟ هل يل  دصدقها واعتبارها ىلع العقل واأل
ة  ، ويه بي اإليمانية والعقالنية.املفصيلاملهم  واهات يف اإلجابة ىلع هذا السؤال ات   عد 

ق يف حبثنا هذا إىل نظريتي أساسيتي يف جمال العالقة بي العقل وادلين وهما "ادليللية"  نتطر 
ا يف هذا املجال.و"اإليمانية"، ثم  نقوم بنقدهما   واختيار العقالنية املعتدلة بوصفها حال  ناجع 
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 (Evidentialism) ادلِلليةأصالة  نظرية
ز نظرية " " ىلع لزوم إقامة القرائن والشواهد واألدل ة الاكفية ىلع املعتقدات ادلينية، وإال  ادليلليةترك 

خطأ وغي  -نت املسيحية أو غيها سواء  اك -جيب رفضها. بعبارة أخرى: اعتناق أي  عقيدة ودين 
وكبية  أمام  مشلكة  أساسية   ادليلليةإال  إذا اكن ىلع أسس عقالنية وأدل ة عقلية. وتعد  نظرية  ،صائب

رين أمامها،  ة  كبية  يف تاريخ الفلسفة، حبيث استسلم بعض املفك  ادليانة املسيحية، وقد أثارت ضج 
أن  ون"، وحاول آخرادليلليةقالنية لدليانة املسيحية يف ضوء نظرية "واقتنعوا بأن ه ال يمكن إثبات الع

لكيفورد ويليام جيمعوا شواهد اكفية  وقرائن شافية  وأدل ة  مقنعة  لدلفاع العقيل  عن ادلين. يقول 
ص يف علم الرياضيات، وهو املبدع نلظرية أصالة   :ادليلليةاملتخص 

إذا أقيمت أدل ة اكفية وقرائن وافية دلعمها وتأييدها، وإال  فيه ال يمكن قبول املعتقدات ادلينية إال  »
مرفوضة ومنبوذة. االعتقاد بأي  يشء إذا اكن ىلع أساس قرائن وأدل ة وشواهد غي اكفية، فهو اعتقاد 

 .[W. K. Clifford, The Ethics of Belief, p. 70] «خاطئ
معقولة  وصحيحة  إال  أن تكون مدعومة  بعبارة أخرى يعتقد لكيفورد بأن ه: ال تكون القضية 

ومؤي دة  بالقرائن والشواهد الاكفية، فلك  قضية تعتمد ىلع أدل ة وقرائن غي اكفية وناقصة فيه خاطئة؛ 
ا »ذلا يقول لكيفورد:  ا وأبد   يضوء القرائن انلاقصة عمال  خاطئ ا وغ يفكون االعتقاد بأي  يشء يدائم 

 & Michael Peterson, William Hasker, Bruce Reichenbach and David Basinger, Reason]. «مقبول

Religious Belife, an Introduction to the Philosophy of Religion, p.61] 

يستدل  لكيفورد بتمثيل "السفينة" ىلع أن ه ال جيوز االعتقاد بيشء إال  إذا اكنت هناك شواهد وأدل ة 
ودعمه، ويقول: نفرتض أن  رب ان السفينة حيتمل قبل السفر بأن  سفينته يمكن وبي نة اكفية ىلع تأييده 

ه بأن  هذه  أن تصاب أثناء الرحلة خبلل ونقص، فتحتاج إىل رفع اللل وانلقص. ولكن يُقن ع نفس 
السفينة قامت برحالت عديدة ناجحة مرار ا وتكرار ا، ولم يصبها خلل وال نقص، وأن  هذه السفينة 

ا. فلم يقم الرب ان  ُصنعت يف اغية اإلتقان واإلحاكم، فال يصيبها خلل وعيب أثناء هذا السفر أيض 
، فبدأ الرب ان جبوتله بالسفينة فتفاجأ باملشلكة واللل يف سفره هاعيب السفينة املحتمل ونقص صليحبت

 سافرين فيهاوغرقت السفينة. يعتقد لكيفورد بأن  رب ان السفينة وصاحبها هو املسؤول عن إهالك امل
مه القانون ؛ ألن ه لم يمتلك أدل ة  وشواهد وقرائن اكفية  ووافية  ىلع االعتقاد بسالمة حت  ولو لم جير 

. ثم  يستنتج لكيفور بعد نقل هذا اتلمثيل  السفينة وبراءتها من انلقص واللل، فصاحب السفينة مقرص 
ة   ر اكن أن يعتقد املرء بيشء دون أن تتوف   ماكن وألي   لك   ا ويفدائم   إه ملن الطإن  »: يقول فيهاقاعدة  اعم 

 «.ة الاكفية إلثباتهدليه األدل  
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[W. K. Clifford, The Ethics of Belief, pp. 70-71؛ Alvin Plantinga and Nicholas Wolterstorff, 

Faith and Rationality, p.25] 

اذلي يعد  من رو اد عرص اتلنوير واملدافعي عن نظرية  (John Locke)وكما يقول جون لوك 
 .«ال شك  أن ه ال جيوز االعتقاد بيشء ال يعقل االعتقاد به»": ادليللية"

[Alvin Plantinga and Nicholas Wolterstorff, Faith and Rationality, p.6] 

 Bertrand)، وبرتراند راسل Brand Blanchard) لكيفورد، وبراند بالنشارد ) ويليام إن  

Russell،)  وميخائيل سكريفن(Michael Scriven،)  وأنطوين فلو(Anthony flew)  من أبرز
(، فإن  هؤالء يستدل ون ىلع أن  االعتقاد باهلل غي Evidentioalistm) ادليلليةالقائلي بنظرية 

، وال تنطبق عليه ا ملعايي املعرفية؛ ألن ه ال يوجد أدل ة وقرائن معقولر أو بعيد  عن العقل والربهان العقيل 
 اكفية ووافية ىلع االعتقاد باهلل.
ا:  إذا حرضت  يوم القيامة يف حمرض اهلل وسألك اهلل: ملاذا لم تكن يف مجلة »سئل برتراند راسل يوم 

. [Ibid, p.18] «املؤمني، فبماذا تيب؟ فأجاب راسل: سأقول: لم أجد قرينة  وأدل ة  اكفية  ىلع ذلك
ا يقول راسل:  ا . [5Ibid, p 2] «قيمة لك  عقيدة ىلع قدر األدل ة والقرائن ال يت تُثبتها وتدعمها»وأيض  ومم 

ا ويعتقد بعدم وجود اإلهل، فإن ه حيتاج إىل أدل ةر اكفيةر ىلع  يالحظ ىلع هذا الالكم أن  راسل لو اكن ملحد 
 الشك  وليس اإلحلاد.نيف وجوده، وإال  يفرتض أن يكون موقفه 

فال ديلل عندنا ىلع االعتقاد  ،إذا لم تقم هناك أدل ة وبي نات ىلع وجود اهلل»يعتقد أنطوين فلو: 
كية كذلك يقول:  .[Ibid, p 25-26]  «بوجود اهلل، وحينئذر املوقف املقبول هو اإلحلاد السليب أو الشاك 

 .[Ibid] «ية: "اهلل موجود"ديلل وقرينة وبي نة اكفية تلصديق قض ال نمتلك أي  »

إذا لم تكن هناك أدل ة وبراهي اكفية ىلع وجود اهلل، فال مفر  إال  إىل »يقول ميخائيل سكريفن: 
 .[Ibid ,27] «اإلحلاد

العقالنية املفرطة ال يت تتمث ل يف نظرية "أصالة القرينة وابلي نة" تعد  رد ة فعل  اجلدير باذلكر أن  
اه العقالين املفرط ىلع إثبات صدق املنظومة العقدية  ز االت  اه اإليمانية املفرطة. يرك  معاكس الت 

حبيث يقتنع بها  ادلينية حبيث يرتضيها العقل ويسل م بها. املراد من "اإلثبات" هو أن يتم  صدق العقيدة
مجيع العقالء ويرتضوها. فيجب إثبات مجيع املعتقدات اليت يعتقد بها اإلنسان املؤمن بأدل ة اكفية وافية 

 Michael Peterson, William Hasker, Bruce Reichenbach and David].يقتنع بها مجيع العقالء

Basinger, Reason & Religious Belief, an Introduction to the Philosophy of Religion, p.61]. 

بعبارة أخرى أن  القضايا واملعارف ادلينية معقولة وخاضعة للمعايي العقلية ما دامت صادقة  عند 
مجيع العقالء يف مجيع األزمنة واألمكنة، وقابلة  لإلثبات عندهم، وإال  ليست صاحلة  للتصديق. بناء  
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فة أو اثلقة امل فرطة بالعقل ال جيوز بناء اإليمان والعقيدة ىلع أساس األحاسيس ىلع العقالنية املتطر 
ة العقيدة واإليمان وإقرارها بأدل ة مقنعة عند عقالء العالم.   والعواطف، بل جيب إثبات صح 

 
 ادلراسة انلقدية

ي تعتمد عليه؛ ألن  هذه انل ها حبسب املعيار اذل  : أن  نظرية العقالنية املفرطة تناقض نفس  ال  ظرية أو 
نفسها ال يقتنع بها مجيع العقالء، فيه غي معقولة! وبعبارةر أخرى نقول: إن  نظرية العقالنية املفرطة 

يع أن  العقيدة املقبولة واملطلوبة يه ال يت يقتنع بها مجيع العقالء وتدعمه أدل ة اكفية، ولكن  هذه  اتد 
؛ ألن  مجيع العقالء ال يقتنع بهذه انلظرية وال انلظرية يف حد  ذاتها تفقد هذا الرشط واملعيار للعقالنية

 تدعمها أدل ة اكفية.
ر،  ثاني ا: هل يمكن عملي ا إثبات صدق العقيدة حبيث يقتنع بها "مجيع عقالء العالم"؟ هذا أمر متعذ 

. بعبارةر أخرى: ختتلف  والشاهد عليه أن ه ال يوجد نظام عقدي يف العال م يقتنع به العقالء اكف ة 
ا، فمن انلاس من يقتنع بأدل ة بسيطة سهلة، ومن مستو ا وكماال  ونقص  ة  وضعف  يات الفهم والعقول قو 

ا. ا، وال يقتنع باألدل ة البسيطة، ومنهم من هو أكمل عقال  وفهم   انلاس من هو أقوى عقال  وفكر 
مات طويلة ال يس توعبها مجيع من جهةر أخرى أن  من القضايا ادلينية ما حيتاج إثباتُها إىل مقد 

ل فيهم.انلاس،   فمن املحال إقناع مجيع العقالء يف العالم بها؛ بسبب اختالف درجات الفهم واتلعق 
ة  إذا اكن  بالنسبة إىل تمثيل السفينة: فال شك  يف أن  العقل حيكم بدفع الرضر املحتمل خاص 

ا، كحفظ نفوس انلاس. ولكن ال حيتاج إثبات سالمة  السفينة إىل أدل ة وبي نة مقنعة املحتم ل شيئ ا مهم 
جلميع عقالء العالم، بل إذا فت ش الرب ان السفينة وحصل ىلع الطمأنينة والقناعة املعتادة بأن ها صحيحة 

 وساملة، فيجوز االعتماد ىلع السفينة.
العقل عن ثاثل ا: املشلكة الرئيسة ال يت تعاين منها العقالنية املفرطة يه: أن ها تزعم بأن  لك  ما يعجز 

 فادح  يرتكبه أصحاب إثباته وإقامة ادليلل وابلي نة عليه فهو غي معقول وغي موثوق به، 
 
وهذا خطأ

العقالني ة املفرطة؛ ألن  هناك حقائق وأمور ا خارج دائرة إدراك العقل، وعدم الوجدان ال يدل  ىلع عدم 
  الوجود.

تها عند  ا: ما هو معيار مقبويلة العقيدة وصح  ة العقيدة رابع  العقالء؟ هل العقالء يقتنعون بصح 
ا؟ أو قبول العقالء ورفضهم يعتمد ىلع أصول وضوابط ومعايي عقلية منطقية؟ ال شك   جزاف ا واعتباط 
ي يعتمد عليه عقالء  يف أن  العقالء ال يقتنعون بيشء بال معيار وال ميان، فما هو امليان واملعيار اذل 
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 م لعقيدة أو فكرة؟العال م يف قبوهلم ورفضه
بعبارةر أخرى: جيب اتلميي بي "العقالء" بما هم يمتلكون العقل السليم وبي العقالء بما هم 
بات واملصالح الشخصية والقدرات الفكرية والعقلية املختلفة.  يمتلكون االفرتاضات املسبقة واتلعص 

بات والشهوات نعم، هناك أدل ة وبراهي تصلح يف حد  ذاتها إلقناع العقل السل يم الايل من اتلعص 
والشبهات. ولكن يف مقام العمل هل لك  اعقل بما يمتلك ابلعد البرشي  يقتنع بهذه الرباهي الصحيحة؟ 
بات واألغراض الشخصية تمنع  ة ىلع يشء قوي ا ومتقن ا، ولكن  اتلعص  فيمكن أن يكون ادليلل واحلج 

 من قبول احلق  وتسل مه. 
ا: املشلكة ريخ ااألخرى ال يت تعاين منها العقالنية املفرطة یه أن ه جيب أن ننتظر إىل نهاية اتل خامس 

هل يقتنعون بفكر أو عقيدة أو ال؟! ألن  العقالنية  ومرصر   حُنرز أن  مجيع انلاس يف لك  عرصر حت  
املفرطة تعتقد بأن  األدل ة والشواهد ال يت تقام إلثبات يشء جيب أن يقتنع بها مجيع العقالء يف لك  زمان 

عيه لاخيوهذا أمر  ،[44صادیق، درآمدی بر الكم جديد، ص ] وماكن إىل نهاية اتلاريخ ف للعقل السليم وال يد 
 لعقالء.أحد من ا
ا: ي يقول:  سادس  لم أجد قرينة  وأدل ة  اكفية  ىلع اإليمان باهلل »بالنسبة إىل الكم برتراند راسل اذل 
ة ، [p.18, Alvin Plantinga and Nicholas Wolterstorff, Faith and Rationality] «]فلم أؤمن[ فهناك عد 

 أسئلة تطرح: 
ما املقصود من األدل ة الاكفية؟ وما معيار "الكفاية"؟ هل املطلوب الكفاية الشخصية أو الكفاية 

ة باهلل  ر  تعد  من مجلة الشواهد واألدل ة الاكفية؟ هل  -تعاىل  -انلوعية؟ هل الفطرة اإلنسانية الُمق 
ية من انلظم السائد ىلع الكون وإتقان الصنع   من األدل ة الاكفية؟!  عد  تالشواهد اتلجريبية احلس 

ومن يمعن انلظر يف الكون جيد أن  العال م ميلء بالشواهد والقرائن واآليات ادلال ة ىلع عظمة الالق 
 تعاىل، ويه اكفية وشافية ومقنعة للك  عقل سليم. هذا عالوة  ىلع أن  الفالسفة أقاموا أدل ة  عقلية  

ة عند من يمتلك العقل السليم واملبادئ العقلية رصينة  ىلع إثبات وجود اهلل تعاىل، ويه مقبول
 الصحيحة.

دت قرينة  وديلال  ىلع عدم وجود الالق أو ال؟! فكما أن   من جهةر أخرى نسأل راسل ونقول: هل و ج 
وجود الالق حيتاج إىل القرينة وادليلل، فكذلك نيف الالق وعدمه حيتاج إىل القرينة وادليلل. يقول 

 حول هذا املوضوع:  أمي املؤمني عيلٌّ 
خ  » ال  ال  ُهم  ز ار ع  و 

ا ل  نل ب ات  م  ن ُهم  اك 
 
ُموا أ ، ز ع  بِّر  د  ال ُمد  ح  ر  و ج  دِّ ر  ال ُمق  ن ك 

 
ن  أ ي ُل ل م  م  ف ال و  ر ه  ف  ُصو  ت ال 
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ل م  ي ل ج   ، و  ان ع  و ع  ؤُ ص 
 
ا أ يقر ل م   ق 

ال  حت  و ا، و  ا اد ع  ةر ف يم  ن اي ة   ،و اوا إ ىل  ُحج  و  ج 
 
ي   ب انر أ

ن  غ   ي كوُن ب ن اء  م 
ل  و ه 

ن   انر  م  ي   ج 
 [.185نهج ابلالغة، الطبة ] «غ 

يمكن إضافة نقد مهم  نلظرية أصالة ادليللية وهو أن انلظرية منشؤها األساس ادليانة املسيحية، 
مها ىلع بقية املعتقدات وادليانات األخرى؟!   فبأي  منطق تعم 

 (Fideism)املدرسة اإليمانية 
، فلك  سيع وحماولة  ز املدرسة اإليمانية ىلع أن  املنظومة العقدية ادلينية ال ختضع للتقييم العقيل  ترك 

يه حماولة فاشلة وأمر  إلثبات املعتقدات ادلينية بالعقل واألدل ة العقلية كإثبات االعتقاد بوجود اهلل 
ر واالستدالل، بل املعتقدات ادلينية مرفوض؛ ألن  جمال االعتقادات ادل ل واتلفك  ينية ليس جماال  للتعق 

 هناك قراءتان أساسيتان لإليمانية:  جماهلا العشق واملحب ة والعواطف واألحاسيس فحسب.

 ادلين واإليمان ضد  العقل.
 .أن  اإليمان ليس ضد  العقل، بل هو فوق العقل 

العقل وإقصاؤه، ونيف دوره يف إثبات املعتقدات ادلينية، والروح املشرتكة بي القراءتي يه طرد 
اهات ما يرى اتلعارض واتلناقض بي العقل واملعتقدات  والرتكي ىلع العنارص اإليمانية. فمن هذه االت 
ل أحدهما يف  ا بي نطاق العقل وادلين؛ فال جيوز أن يتدخ  ا وسد  ادلينية. ومنها ما يرى أن  هناك حاجز 

ية لك  منهما يف نطاقه. ومنها ما يرى أن  العقل تابع للويح، و نطاق اآلخر آلة ووسيلة أن ه مع فرض حج 
ب رفضه. ومنها ما يرى أن   تلربير القضايا ادلينية، فإذا أثبت العقل شيئ ا خالف مقتىض اإليمان يتوج 

ت وتقييم عقيل. ولكن  مجيع املعتقدات ادلينية تعد  من القضايا األساسية ابلي نة ال يت ال حتتاج إىل إثبا
اهات والزناعت اإليمانية تصب  يف مصب واحد وهو إقصاء العقل عن ادلين والقضايا ادلينية.  هذه االت 

ة ويه  تي ار اإليمانية قد استغل  ثالثة أمور يف ترسيخ الرؤية أن  ينبيغ هنا اإلشارة إىل نقطة مهم 
 اإليمانية وتضعيف العقالنية، ويه: 

كية" ) -1 ي ازدهر وتطو ر يف عرص انلهضة يف القرن  Skepticism)االستفادة من "تي ار الشاك  اذل 
السادس عرش. فقد حاول علماء املسيحية حتقي العقل وإقصاءه يف ضوء اإلشاكيلات ال يت طرحتها 

زوا ىلع اإليمان األعم والف كية دلحر العقل وطرده من ساحة املعرفة البرشية، ورك  ارغ من الشاك 
كية والنسبية ال تالزم اإليمانية، ولكن اتلي   كية دلفع العقالنية. ومع أن  الشاك  ار اإليماين استغل  الشاك 

 العقل املنافس لإليمان حسب زعمه.
 ئه،م( وآراWilliam of Ockam( )1300- 1349االعتماد ىلع أفاكر ويليام األواكيم ) -2
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ليام األواكيم يف رفض العقل وإنكار دوره يف حقيقة اإليمان. واكن فلقد استغل  اتلي ار اإليماين آراء وي
ز ىلع  األواكيم يعتقد أن  العقل ال يقدر ىلع إثبات العلم اإلليه املطلق والالمتنايه. من جهة أخرى يرك 

وهذه انلظرية دعمت  (،Universal( ورفض اللك يات املفهومية )nominalismنظرية "االسمانية" )
ا كثي ا. يعتقد إميل برييه اإليمانية  :Émile Bréhier)دعم   ( أن 

اه االسيم )أو املدرسة االسمية(» ى العقالنية بمشالك   (1)االت  ظهر يف القرن الرابع عرش، وحتد 
معرفية، حبيث أد ت إىل بروز قناعة بأن  العقل والربهان العقيل  يعجز عن إثبات وجود اهلل تعاىل، وهذا 

 [.34جمتهدى، فلسفه در قرون وسطى، ص ] «ة بي العقل والويحتسب ب يف ظهور هو  
اه اإليماين نظرية املعرفة إليمانؤيل اكنط لقد  -3  - Immanuel Kant( )1724)استغل  االت 

يع أن ه قارص وحمدود يف إثبات  - (1804 ز ىلع تضعيف العقل انلظري  وتعجيه، وتد  ال يت ترك 
 [.49و 41حسي زاده، معرفت دين، عقالنيت و منابع، ص ]يف ادلفاع عن اإليمانية وطرد العقل ورفضه  -املتافييقيا 

يف  اليت اكنت شائعة   - اإليمانية القديمةيمكن تقسيم املدرسة اإليمانية إىل القديمة واجلديدة؛ 
 .ز ىلع االكتفاء بالويح املسييح وإقصاء العقل عن الويح وادليانة املسيحيةترك   -القرون الوسطى

س مرجعية شاملة وحمورية مطلقة، وينبيغ الرجوع إيله يف لك  يشء. هذا اتلي ار يرفض اف لكتاب املقد 
ا بات ا، ويعتربها كذب ا وباط ح بأن  املعرفة الفلسفية الفلسفة ايلونانية رفض   للبدع، ويرص 

 
ال  ومنشأ

ر  ا ال يمكن رفعه. وهذه انلظرية طرحت من ق بل املفك  ختالف ادليانة املسيحية وتعارضها تعارض 
 .م( 220 املتوّف  سنة( )Tertullianusاملسييح ترتليان )

[Etienne Gilson, Reason And Revelation In The Middle Ages, p.10] 

فة يعتقدون بأن نا إذا قمنا بتقييم الكم اهلل بالعقل واملنطق اجلدير باذلكر هو أن   أتباع اإليمانية املتطر 
والعلم فقد عبدنا العقل  واملنطق  والعلم  ولم نعبد اهلل  تعاىل. فعل اإلنسان أن يؤمن ويريم بنفسه يف 

ك بأي  ديلل أو شاهد وقرينة ىلع صد ق معتقده؛ ذلا اكن الشعار األصيل يف اإليمان من دون اتلمس 
 .القرون الوسطى هو: "االبتعاد عن الفلسفة والرجوع إىل اإلجنيل"

 [Etienne Gilson, Reason and Revelation in The Middle Ages, p. 3] 
د تقديم اإليمان والويح ىلع العقل، ويرص  ىلع  (Augustine Saint)واكن القديس أغوسطي  يؤك 

ا مركزية ا لويح وحمورية ادلين املسييح بوصفه مصدر ا أساسي ا للمعارف البرشية، وجعل العقل مؤي د 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

املدرسة "االسمي ة" فإن  املفاهيم اللك ي ة كمفهوم اإلنسان ال مصداق  وال حميك  هلا يف  م( بأن ه بناء  ىلع ( يعتقد ويليام األواكيم  )املتوّف  سنة )
ق  يف الارج هو األ ، بل املفاهيم اللك ي ة حتيك عن األفراد اجلزئي ة الارجي ة. بعبارةر أخرى: بما أن  ما هو حمق  فراد اجلزئي ة الواقع الاريج 

ي ة ما بإزاءر وحميكٌّ يف الارج من أذهاننا. اللك ي ات عالمات  يف اذلهن ال تدل  إال  ىلع األفراد. انظر: والشخصي ة، فليست للمفاهيم اللك  
 .جيلسون، اتي، نقد تفكر فلسىف غرب ]نقد الفكر الفلسيف  الغريب [، ص 
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ز نلا ليك نستعمل عقلنا يف  ا للويح وتعايلم املسيحية. بناء  ىلع رؤية أغوسطي فالويح هو املحف  وتابع 
ولدمته، فللعقل  فهم مفاده ومضامينه، إذن يعد  العقل آلة  ووسيلة  تُستخدم للفهم الصحيح للويح

 دور تبيع وآيل.
يس أغوسطي من أهم  انلظريات اإليمانية يف القرون الوسطى، فإن ه يعتقد بأن  نظرية القد   د  وتع

ي يبتدئ من منطلق العقل وايلقي العقيل   أفضل طريق آمن للوصول إىل احلقيقة ليس الطريق اذل 
بالعكس، يعين يبدأ باإليمان والويح وينتيه إىل  وينتيه إىل اإليمان، بل الطريق اآلمن واملطلوب هو

 .العقل. إذن فاملعرفة العقلية تبتين ىلع اإليمان ادليين والويح
[Etienne Gilson, Reason and Revelation in The Middle Ages, p.16] 

ا ) ا  1274 وّف  سنةتاملويعتقد توما األكويين أيض  ا للويح وتابع  م( بأن ه جيب أن يكون العقل خادم 
ق. بناء  ىلع ذلك فال منازعة وال تعارض بي العقل والويح؛  هل، فالويح هو األصل وهل املرجعية واتلفو 

 [233جمتهدى، فلسفه در قرون وسطى، ص ] .ألن  العقل ينشط ويعمل يف إطار الويح ويف خدمته

ة املؤمن األخية يه شهادة فاإليمان يف وجهة نظر األ كويين هو إذاعن العقل حلكم الويح. وحج 
ة الربهان العقيل ، ال قو  ، ص ] .انليب   [20ضومط، توما األكويين 

ر املؤمني  ي حيذ  م يظهر أن  املقصود من الزنعة اإليمانية أو اإليمانوية ذلك اتلي ار اذل  إذن ىلع ما تقد 
ين، ومفردات اتلعايلم ادلينية يف جمال االعتقاد وغيه من املجاالت. من انلقد العقالين لإليمان ادلي

فاإليمان وفق هذه الرؤية هو التسليم انلهايئ للمؤمني، واملعايي العقلية ليس هلا أي  دور يف تثبيت 
 .اإليمان أو زواهل

[Michael Peterson, William Hasker, Bruce Reichenbach and David Basinger, Reason & 

Religious Belief, an Introduction to the Philosophy of Religion, p. 37 – 38] 

 .ومن حياول حتكيم املعايي العقلية يف إيمانه يكشف يف الواقع عن الكفر املوجود يف باطنه
[John, smith, Philosophy and Religion, in Mircia Eliad, The Encyclopedia of Religion, v 11, p. 

299] 

ا واجه األسئلة ادلقيقة والتساؤالت املثية حول بعض القضايا  اجلدير باذلكر أن  اتلي ار اإليماين لم 
د اهلل  فة يف املسيحية اكتلثليث والفداء وتس  يف املسيح وغيها، وعجز عن ادلفاع  واتلعايلم املحر 

قضايا ادلينية؛ دفااع  عن معتقداته الاطئة، العقيل واملنطيق عنها، أنكر دور العقل وتساؤالته حول ال
 وهذا يعد  من األسباب ال يت أد ت إىل اإليمانية املفرطة.

ة   كي كيجارد أخرى يف ثوب قشيب وحديث، ويمث لها  لقد ظهرت اإليمانية يف العرص اجلديد مر 
(Søren Kierkegaard( )1815- 1855)،  دين يف املدرسة اإليموهو انية؛ فهو من أبرز املتشد 
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اإليمان ليس نواع  من العلم »يعتقد بنسبة اتلعارض واتلخاصم بي العقل واإليمان، فاكن يرى: بأن  
كي كجور، خوف ]  «واشتياق ال يستطيع أحد أن يفهمه واملعرفة واتلفكي، بل هو معجزة واعطفة وعشق

 [. 85و 48ورعدة، ص 
تتناغم مع اإليمان، وابلحث عن الرباهي العقلية هو يعتقد كي كيجارد أن  الربهنة العقلية ال 
 .خدعة ودهاء ونبذ للثقة ال يت يطابلنا بها اهلل

[William, p. Aleston, The Epistemology of Religious Belief, p 246; 

 [27 انظر: جعفري، العقل وادلين يف تصو رات املستنيين ادليني ي املعارصين، ص

د وااللزتام املنبثق من األحاسيس والعشق أن   كي كيجارد يعتقد  حقيقة اإليمان يه اتلعه 
ابات والقرائن العقلية واألدل ة العلمية يف سوالعواطف املثية، فبناء  ىلع ذلك ال يعتمد املؤمن ىلع احل

ل ومعرفة، وال  قبول اإليمان، بل يقبل الم خاطر واملشالك بكل  شوق ورغبة، وخيوض فيها من دون تعق 
ه عي اإليمان املحضي  .عد  ذلك إلقاء  يف اتلهلكة، بل يعد 

[Michael Peterson, William Hasker, Bruce Reichenbach and David Basinger, Reason & 

Religious Belief, an Introduction to the Philosophy of Religion, p.66] 

ين حياولون اتلحقيق يف ادل :  ،ين باملنهج العيين والعقيليستهزئ كي كيجارد باذل  ويسخر منهم قائال 
. إن ين أؤمن باهلل  ،لو استطعنا أن نُثبت وجود اهلل ووجود حمب تنا وعشقنا هلل» ا حماال  لاكن اإليمان باهلل أمر 

 ,Ibid]« ألين  اعجز عن إثباته وإدراكه، فلو استطعت أن أفهم وجود اهلل فلم يبق من اإليمان باهلل يشء

p.66.] 

ز كي كيجارد ىلع أن   ا جيب أن تتم  بفضل الالمعقول... وبفضل »يرك  حراكت اإليمان مجيع 
ا: [89و 52كي كجور، خوف ورعدة، ص ] «الالمعقول يظهر اإليمان ىلع املرسح إن  اإليمان يبدأ ». ويقول أيض 

ا عندما يرحل اتلفكي... إن  اإليمان يتم  اتلعبي عنه اعدة  فيما ال  ة سبيل إىل اتلفكي فيه تمام  يكون ثم 
 [.74و 70املصدر السابق، ص ] «ىلع اإلطالق

ز كي كيجارد ىلع أن  متعل  إذن يرفض االت   ل للعقل يف عملية اإليمان، بل يرك  ق اه اإليماين أي  تدخ 
ا من العقالنية واكن رمزي   ا، اكن اإليمان قوي  اإليمان لك ما اكن بعيد  ا. وا مبهم  اه ا وعميق  لكن  هذا االت 

ة إشاكيلات.  اإليماين املتطر ف يعاين من عد 

 
 ادلراسة انلقدية

اه اإليماين مع أن هم يرفضون العقل يدافعون عن نظرية اإليمانية دفااع   : أن  املدافعي عن االت  ال  أو 
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بيي املعقول عقلي ا منطقي ا من حيث ال يشعرون، وهذا هو الوقوع يف اتلناقض. فاتلربير العقيل واتل
 لإليمانية هو الوقوع يف اتلناقض.

: إين  همثاني ا: أن  اإليمان من األمور اإلضافية ال يت حتتاج إىل املتعل ق واملوضوع، عندما يقول أحد
مؤمن، فيُسأل: بماذا تؤمن؟ وما متعل ق إيمانك؟ السؤال الرئيس هو: كيف خيتار املؤمن متعل ق 

دة أمام إيمانه؟ وما املعيار تلم يي الصواب عن الطإ يف متعل ق اإليمان؟ فإذا اكن هناك خيارات متعد 
ي يريد أن يؤمن بأحد األديان أو املذاهب أو انلظامات العقدية، فأي ها خيتار؟! بعبارةر أخرى  اإلنسان اذل 

العقيل واتلحقيق  إذا اكن هناك بديل أو منافس ملتعل ق اإليمان بأي  منها نؤمن؟ هنا ال بد  من اتلقييم
وفق املعايي املدروسة لرتجيح أحد اليارات ىلع األخرى. فما املعيار وامليان الصحيح تلميي احلق  من 

ي يمي  ، ابلاطل؟ أويصلح يشء غي العقل السليم هلذا التشخيص؟ الك   فالعقل هو املصدر الوحيد اذل 
. من جهةر أخرى إذا لم يكن هناك معيار وميان بي اليارات املختلفة، وما هو أحق  وأفضل الت باعه

 دقيق تلميي احلق  من ابلاطل، فهذا يستلزم اتلور ط يف النسبية واتلناقض.
ثاثل ا: أن  نظرية اإليمانية خاطئة وباطلة من األساس؛ ألن  العقل يدعم اإليمان ويؤي د متعل قه، 

ا هل، بل هو نارص   ا لإليمان وخصيم  ا دعوا  لإليمان؛ ذلا نرى أن  األنبياء  فليس العقل عدو  لم 
 هلم، وأثاروا عقول انلاس لقبول اإليمان. انلاس إىل اإليمان واتلوحيد، أقاموا براهي وأدل ة  عقلية  

ي يضمن الفرار من االستعانة باألدل ة العقلية إلثبات مفرداته لن  إذن تعريف اإليمان بالشلك اذل 
 املسألة.يكون سوى حمو لصورة 

د وااللزتام املنبثق من اإلرادة والعشق واألحاسيس  ا: لقد عر ف كي كيجارد "اإليمان" باتلعه  رابع 
استناد  اإليمان إىل  -االلزتام واإلرادة والعشق  -واملشاعر اجلي اشة، ولكن ال تنايف راكئز اإليمان هذه 
ل ة العقلية إيمان قوي ومستحكم. فال منافاة بي املعرفة والعقالنية، بل اإليمان انلابع من املعرفة واألد

يه.  اإليمان واملعرفة، بل املعرفة والويع يؤي د اإليمان ويقو 
 

 (Moderate Rationalism)العقالنية املعتدلة 
ن  هناك طريقة وسطية بي "اإليمانية" املفرطة ال يت ترفض العقل وتنكر دور ادليلل العقيل يف تكو 

ح  اإليمان والويحال يت ترفض  أو ادليللية ت ادلينية، وبي العقالنية املفرطةاإليمان واملعتقدا وترج 
 العقل عليه، وهذه الطريقة يه "العقالنية املعتدلة".

ة باذلات، وال فبناء  ىلع العقالنية املعتدلة  ية العقل واعتباره أمر ذايت للعقل، فالعقل حج  إن  حج 



 العقل وادلين بي "ادليللية" و"اإليمانية" .............................................................................................................  160

يته بالعقل؛ ألن ه  ية العقل يمكن إثبات حج  يستلزم ادلور أو التسلسل. كذلك ال يمكن إثبات حج 
ية انلقل وإثباته يتوق ف ىلع العقل، فإن  العقل هو اذلي يُثبت وجود  بانلقل )الكتاب والسن ة(؛ ألن  حج 

ة واملعاد ورضورة االعتماد ىلع الويح، فلو توق ف العقل ىلع انلقل لزم ادلور. فالعقل  اهلل  وانلبو 
ة باذلات ال بسبب أمرر السليم   [114جوادي آميل، حقيقة ادلين، ص ]. آخر حج 

د ا وإطار ا معي ن ا، فال يدرك مجيع احلقائق وأرسار الكون، فهو  من جهة أخرى فإن  للعقل نطاق ا حمد 
ة  يف اتلعب ديات واملناسك. السؤال األصيل يف  يعرتف حباجته إىل الويح وعدم االستغناء عن ادلين، خاص 

حث "العقل وادلين" هو: كيف يمكن بناء املنظومة العقدية واملعارف ادلينية وتأصيلها تأصيال  مب
اه العقيل املعتدل ىلع  ؟ جييب االت  عقلي ا منطقي ا؟ وكيف يتسن  عقلنة القضايا ادلينية وجعلها معقولة 

 (Epistemology)املعرفة"  هذا السؤال املفصيل اعتماد ا ىلع نظرية "املبنائية" املطروحة يف "نظرية
 ويقول: 

يلة، ويه بي نة بذاتها ال حتتاج إىل  هناك من بي املعارف البرشية قضايا بدهية أساسية ومبادئ أو 
اإلثبات والربهان وادليلل، وال تبتين ىلع قضايا أخرى، كقضية "امتناع اتلناقض" أو "أصل الواقعية" أو 

يلة والوجدانيات. وهذه القضايا ابلدهية تعد  رأس  أن  "اللك  أعظم من اجلزء" وغيها من القضايا األو 
ر  املال احلقييق للمعارف البرشية ال يت يستطيع اإلنسان أن يزيد يف علمه ومعرفته عن طريق اتلفك 
ل يف ضوئها. من جهةر أخرى هناك قضايا نظرية وغي بدهية وال بي نة بذاتها، بل تت ضح بإرجاعها  واتلعق 

يلة ابلي نة وتعتمد عليها وحتويلها  .إىل القضايا األو 
[Alvin Plantinga and Nicholas Wolterstorff, Faith and Rationality, pp. 52- 53] 

بناء  ىلع هذا املنهج يمكن إرجاع القضايا األساسية ادلينية مثل أصول ادلين والطوط اللك ية 
يلة، األخالقية إىل العقل والربهان العقيل، كقضية  "اهلل موجود"، فإن ها ليست من القضايا ابلدهية األو 

مات  ن املقد  فيجب إرجاعها إىل القضايا ابلدهية بالطريقة املنطقية املعهودة يف علم املنطق ال يت تتضم 
 القطعية ايلقينية واملنهج ايلقيين لالستنتاج، وهو الربهان العقيل.

من الفروع  ىلع القضايا واألحاكم اجلزئية، ككثي نعم، يعجز العقل عن إقامة ادليلل والربهان
الفقهية واتلعب ديات. والعقل نفسه يعرتف بعجزه يف كشف أرسارها؛ ألن  القضايا واألحاكم اجلزئية 
ل يف  خارجة عن عهدة العقل ونطاقه؛ ألن  العقل ينشط ويعمل يف إطار القضايا اللك ية، فال يتدخ 

 القضايا اجلزئية.
ا بينهما؛  من هنا يت ضح ا وتعاون ا وثيق  أن ه ال تعارض وال تنايف بي العقل وادلين؛ ألن  هناك تعاضد 

ا عن نطاقه،  رين بأن  العقل ليس مصدر ا معرفي ا مستقال  يف مقابل ادلين وخارج  ذلا يعتقد بعض املفك 
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انلقل وجهان حلقيقة بل العقل يكون يف قبال انلقل وليس يف مقابل ادلين. بعبارةر أخرى فإن  العقل و
واحدة، ومصدران لكشف إرادة اهلل تعاىل، وهما جناحان لفهم ادلين. فكما أن  حكم انلقل الصحيح 

ة رشعية معتربة حيتج  به اهلل  ة رشعية معتربة  حج  يوم القيامة، فكذلك الربهان العقيل القطيع حج 
ة رشعية يوم القيامة، فمن وافقه فهو يُثاب ومن خال حيتج  به اهلل  فه يُعاق ب. فحكم العقل حج 

معتربة، سواء اكن من أحاكم العقل انلظري أو اكن من أحاكم العقل العميل. ىلع سبيل املثال إذا حكم 
العقل العميل باستخدام اآلالت واتلقنيات الزراعية يف تسهيل عملية الزراعة ألجل استقالل ابلدل 

ا بناء سد إ سمنيت ألجل ختزين املياه ذللك األمر، غي أن  بعض األفراد زراعي ا، واستلزم األمر أيض 
ا ترابي ا بدل اإلسمنيت، ورصفوا من بيت املال ألجل ذلك، فعل حمكمة  ا بأن أقاموا سد  خالفوا ذلك عمد 
العدل اإلسالمية أن تقاضيهم وتشجب فعلهم، كما ينال مثل هؤالء األفراد جزاءهم وعذابهم يوم 

 [108آميل، حقيقة ادلين، ص جوادي ] .القيامة

ا فقهي ا أو قانوني ا أو أخالقي ا أو سياسي ا أو ما شابه ذلك، فال يعد   وإذا أثبت العقل الربهاين حكم 
ا؛  ا إهلي ا أيض  ا برشي ا يف قبال احلكم اإلليه، بل حكم العقل القطيع الربهاين الصحيح يعد  حكم  حكم 

ساتله عن طريق انلقل الصحيح، كذلك يبلغه وُيفهمه عرب العقل كما يوصل مراد ه ور ألن  اهلل 
الصحيح املربهن؛ إذ العقل وانلقل يكشفان عن إرادة اهلل تعاىل. نعم، القياس الظين  واالستحسانات 

ا برشي ا ال يعتمد عليه يف كشف الواقع ومراد اهلل   .ابلعيدة عن الربهان العقيل الصحيح تعد  حكم 
 [41و 40فلسفه حقوق برش، ص جوادى آمل، ]

 ، وال خيىف أن  املقصود من العقل املقابل للنقل هو العقل الايل من األوهام واليال والقياس والظن 
ي ال تشوبه شائبة الشك  والريب.  وهو حكم العقل القطيع والربهاين اذل 

 العقل وادلين، يقول يدل  بوضوحر ىلع الرتابط الوثيق بي وهناك حديث عن أمي املؤمني عيل  
« : هبط جربئيل ىلع آدم   فقال: يا آدم، إين 

ُ
، فاخرتها ودع  أ ك واحدة  من ثالثر مرت أن أخي 

اثنتي. فقال هل آدم: يا جربئيل وما اثلالث؟ فقال: العقل واحلياء وادلين، فقال آدم: إين  قد اخرتت 
 فقاال: يا جربئيل، إن  العقل. فقال جربئيل للحياء وادلين: انرصفا وداعه. 

ُ
مرنا أن نكون مع العقل ا أ

اختار  وال خيىف أن  انليب  آدم  .[12، ص 1اللكيين، أصول الاكيف، ج ] «وعرج .حيث اكن، قال: فشأنكما
ح نفسه واهلداية العقلية ىلع احلياء  ي يرج  العقل من بي هذه اثلالث بمساعدة العقل، فالعقل هو اذل 

 وادلين.
كر أن  القضايا واملعارف ادلينية تنقسم إىل قسمي، فقسم  منها يعد  من القضايا اجلدير باذل
حتيك عن الواقع، والقسم اآلخر يعد  من القضايا اإلنشائية ال يت ليس هلا مصداق أو  األخبارية ال يت
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ق بسبب اإلنشاء يف الارج. واملعروف بي  احلكماء حميك  تطابقه، بل حميك  هذه القضايا ومطابقها يتحق 
أن  معيار صدق القضايا الربية هو مطابقتها للواقع، وادليلل العقيل يساعد ويُثبت مطابقة القضية 

 لواقعها.
ولكن ما معيار الصدق يف القضايا اإلنشائية؟ هناك كثي من األوامر وانلوايه والرتيج  وغيها من 

وما هو معيار تشخيص الصدق والكذب القضايا اإلنشائية يف انلصوص ادلينية، فكيف نعرف صدقها؟ 
 فيها؟

منها أن  القضايا اإلنشائية هلا  ،هناك نظري ات خمتلفة يف تبيي معيار الصدق يف القضايا اإلنشائية
 واقع ومطاب ق، ومعيار صدقها يه مطابقتها لواقعها وحمكي ها. 

 كيف يكون للقضايا اإلنشائية واقع وحميك ؟ يقول أتباع هذه انلظرية:
إن  القضية اإلنشائية مثل "جيب أن تصدق وحيرم أن تكذب" هلا جذور يف الواقع، ويه أن  لإلنسان 
كماال  اغئي ا نهائي ا جيب عليه الوصول إيله، وتلك الغاية الكمايلة يه اتلقر ب إىل اهلل تعاىل، فلك  عمل 

وممنوع،  بع ده عنها فهو منيه  يقر ب اإلنسان إىل تلك الغاية املطلوبة فهو واجب والزم، وك  عمل ي
ي يريد احلصول ىلع  ويعرب  عن هذا املطلب بـ "الوجوب بالقياس إىل الغي"، مثل وجوب الرياضة لذل 

اة منها والوصول إيلها ة والعافية. فالقضايا اإلنشائية هلا واقع، وواقعها هو الغاية املتوخ  اللكيين، ] .الصح 
 [12، ص 1أصول الاكيف، ج 

ابل هناك من يعتقد بأن  القضايا اإلنشائية مثل الوجوب واحلرمة واالستفهام والرتيج  وغيها يف املق
وهو  أمور اعتبارية وضعية حمضة ال واقع وراءها، بل بما أن  هذه األمور االعتبارية صدرت من اهلل 

اهان رئيس ، فهذه القضايا حقيقية. إذن هناك ات  دق والكذب يف ان يف بيان معيار الصيأمر حقييق 
 القضايا اإلنشائية كما تم ت اإلشارة إيلهما. 

ز ىلع أن  القضايا اإلنشائية  ي يرك  اه الواقيع اذل  اهي هو االت  ولكن  الصحيح من بي هذين االت 
؛ ألن  القول بأن  القضايا اإلنشائية وضعية واعتبارية  ر يف الواقع، وليست منوطة  باعتبار املعترب  تتجذ 

 ستلزم اتلور ط يف النسبية، والفویض يف القيم األخالقية واألحاكم الفرعية.حمضة ي
 

 اخلاتمة
هناك نظريات خمتلفة حول بيان العالقة بي العقل وادلين، من أبرزها نظرية "ادليللية" ونظرية 

للشواهد "اإليمانية". تركز نظرية ادليللية ىلع أن  املعتقدات ادلينية ليست معقولة  ما دامت لم ختضع 
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ي ال يمتلك ديلال  أو قرينة  اكفية  مقنعة  ليشء أو عليه فيجب أن يتوق ف وال  والقرائن الاكفية، فاذل 
جيزم به. فاالعتقاد بيشء من دون االعتماد ىلع األدل ة والقرائن الاكفية يوجب اتلور ط يف الطإ والكذب 

 والضالل، ويعترب عمال  غي أخاليق.
ة معقولة  وصحيحة  إال  أن بأن ه ال تكون القضي  عن نظرية ادليللية، ويعتقد د لكيفورويليام يدافع 

ة تعتمد ىلع أدل ة وقرائن غي اكفية تكون مدعومة  ومؤي دة  بالقرائن والشواهد الاكفية، فلك  قضي  
قيل، أن  االعتقاد باهلل غي معقول أو بعيد عن العقل والربهان العيرى لكيفورد  .وناقصة فيه خاطئة

 وال تنطبق عليه املعايي املعرفية؛ ألن ه ال يوجد أدل ة وقرائن اكفية ووافية ىلع االعتقاد باهلل.
يستدل  لكيفورد بتمثيل "السفينة" ىلع أن ه ال جيوز االعتقاد بيشء إال  إذا اكنت هناك شواهد وأدل ة 

حبسب  عديدة منها أن ها تناقض ذات ها . تعاين نظرية ادليللية من إشاكالتوبي نة اكفية ىلع تأييده ودعمه
ي تعتمد عليه؛ ألن  هذه انلظرية نفسها ال يقتنع بها مجيع العقالء، فيه غي معقولة! من  املعيار اذل 

ر إثبات صدق العقيدة حبيث يقتنع بها "مجيع عقالء العالم"جهة أخرى ال يمكن  ؛ إذ هو أمر متعذ 
.  ومتعرس 

اه مضاد  لدليللية و ز ىلع حمورية اإليمان وإقصاء دور العقل يف هناك ات  ي يرك  اه اإليماين اذل  هو االت 
هلا: أن ها حتاول أن تقىص العقل  إثبات املعتقدات ادلينية. تعاين نظرية اإليمانية من إشاكالت عديدة أو 

 نظرية أن  وثاني ا:  عن ادلين باألدل ة العقلية، وهو رضب العقل بسيف العقل، وهذا تناقض واضح فيها.
اإليمانية خاطئة وباطلة من األساس؛ ألن  العقل يدعم اإليمان ويؤي د متعل قه، فليس العقل عدو ا 

ا هل، بل هو نارص لإليمان  .لإليمان وخصيم 
ن  هناك طريقة وسطية بي "اإليمانية" املفرطة ال يت ترفض العقل وتنكر دور ادليلل العقيل يف تكو 

ح العقل  اإليمانال يت ترفض  أو ادليللية ية، وبي العقالنية املفرطةاإليمان واملعتقدات ادلين وترج 
 عليه، وهذه الطريقة يه "العقالنية املعتدلة".
ا بل إبي العقل وادلين؛  تعارض وتنافر بناء  ىلع العقالنية املعتدلة ليس هناك أي   ن  هناك تعاضد 

ا بينهما  .وتعاون ا وثيق 



 العقل وادلين بي "ادليللية" و"اإليمانية" .............................................................................................................  164

 املصادرقائمة 
 احلضارة مركز بيوت، جنف، حيدر ترمجة املعارصين، ادليني ي املستنيين تصو رات يف وادلين العقل حممد، جعفري،

، الفكر تلنمية  .م 2015 اثلانية، الطبعة اإلساليم 

 . ه 1417 او ل، چاپ ارساء، نرش مركز قم، ،[اإلنسان حقوق فلسفة] برش حقوق فلسفه عبداهلل، آمل، جوادى

األوىل،  الطبعة اإلسالمية، للثقافة العرفان مؤسسة بيوت، لغريب، اعدل ترمجة ادلين، حقيقة اهلل، عبد آميل، جوادي
 .ه 1436

 موسسه آموزىش ،[ومصادرها عقالني تها.. ادلينية املعرفة] منابع و عقالنيت دين؛ معرفت حممد، زاده، حسي
م، چاپ قم، مخين، امام پژوهىش  .ش 1396 دو 

  ، هادی، درآمدی بر الكم جديد ]مدخل  إىل علم الالكم اجلديد[صادیق، 

، توما ميخائيل، ضومط،  .م 1992 اثلاثلة، الطبعة م،. م. ش املرشق دار بيوت، األكويين 

 دار طهران، حممد، وآخوندى، أكرب عيل غفاري،: مصحح/  حمقق الاكيف، أصول ،إسحاق بن يعقوب بن حممد اللكيين،
 .ه 1407الرابعة،  الطبعة ية،اإلسالم الكتب

 .م 1984 األوىل، الطبعة واتلوزيع، للنرش اثلقافة دار مرص، اكمل، فؤاد ترمجة ورعدة، خوف رس  ن، كجور، كي

 چاپ كبي، امي انتشارات مؤسسه تهران، ،[الوسطى القرون يف الفلسفة] وسطى قرون در فلسفه جمتهدی، كريم
 .ش 1375 اول،

 چاپ قم، ، مخين امام پژوهىش و آموزىش مؤسسه ،[األخالق فلسفة] اخالق فلسفه حممدتىق، يزدی، مصباح
 .ش 1385 چهارم،

References 

Alvin Plantinga and Nicholas Wolterstorff, Faith and Rationality, University of Noter 
Dame, Press. London.1991 

Etienne Gilson, Reason And Revelation In The Middle Ages, Charles Scribner,s Sons. 
New York, 1938.  

johne , smith ,philosophy and religion, in mircia eliad , the encyclopedia of religion ,v 
11 , 

Michael Peterson, William Hasker, Bruce Reichenbach and David Basinger, Reason & 
Religious Belife, an Introduction to the Philosophy of Religion, New York: Oxford 
University Press, Fifth Edition, 2013 

W. K. Clifford, The Ethics of Belief, Introduction by Timothy J. Prometheus Books 59 
John Glenn Drive, Amherst, New York, 1999. 

William, p. Aleston, The epistemology of religious belief, Encyclopedia of philosophy, 
London and New York, Routledg, 1998, Rutledge, V.8 



  .......................................................................................................................................................................  165 

 
Solving the Problem of Evil According to the Theory of Moral 

Perceptions 

Nasreen Shakir Hakeem 

Hawza professor, PhD student in applied interpretation (tafsir) at the Bintul Hoda Foundation 
for Islamic Sciences, Iraq. E-mail: zahra599.569@gmail.com 

 

Abstract 

The issue of evil is one of the serious arguments cited by the atheist 
movement to prove the non-existence of God. Philosophers and 
theologians have tried to give an answer to this question throughout the 
ages. Western philosophy used to adopt apologetic and theodistic answer 
that proved divine justice, whereas Islamic philosophy had its own way 
between proving and denying the existence of evil through evidences and 
arguments. Moral Perceptions Theory is one of the important theories 
that did not discuss the existence or non-existence of evil, but rather, the 
theory discussed the origin of evil and showed its reality and nature. 
Although the theory proves the morality of a number of concepts, these 
concepts have many implications in reality. As this theory paves the way 
for a new perspective and a new answer to the question of evil and its 
existence in the world, the moral existence of evil does not contradict the 
logical question of evil or the divine existence. The article discusses the 
problem of evil through showing it in Western and Islamic philosophy, and 
then discusses the theory of moral perceptions, defining its origins, pillars 
and mechanism. Then, through the descriptive, analytical approach, the 
article explans of how to give an answer to the problem of evil through 
the theory of moral perceptions. 

Keywords: the problem of evil, the theory of moral perceptions, Allama 
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 اخلالصة
تعد  مسألة الرش  من األدل ة القوية اليت حيتج  بها اتلي ار اإلحلادي ىلع إثبات عدم وجود اهلل؛ وحاول 
الفالسفة واملتلك مون تقديم اإلجابة عنها ىلع مر  العصور، فاكنت الفلسفة الغربية تعتمد اإلجابة 

ا الفلسفة اإلسالمية فاكن هلا طريقها الاص  ما ادلفاعية واثليودوسية اليت تثبت الع دالة اإلهلية، أم 
بي إثبات وجود الرش  وعدمه من خالل الرباهي واألدل ة. وتعد  نظرية اإلدرااكت االعتبارية من 
ة اليت لم تتعر ض ملسألة وجوده أو عدمه، بل تعر ضت ألصله وبيان حقيقته وماهيته،  انلظريات املهم 

د هذه فيه رغم إثب اتها اعتبارية جمموعة من املفاهيم، فيه ذات آثار واقعية يف الارج. حيث تمه 
انلظرية لرؤيةر وإجابةر جديدةر ملسألة الرش  ووجوده يف العالم، فالوجود االعتباري للرش  ال يتناىف مع 

ل بيانها يف املسألة املنطقية للرش  ومع الوجود اإلليه. تعر ض املقال بلحث إشاكيلة الرش  من خال
الفلسفة الغربية واإلسالمية، ثم  بيان نظرية اإلدرااكت االعتبارية واتلعريف بأصلها وأراكنها وآيلة 
حصوهلا، ثم  ومن خالل املنهج الوصيف واتلحلييل بيان كيفية اإلجابة عن إشاكيلة الرش  من خالل 

 نظرية اإلدرااكت االعتبارية.
مة الطباطبايئ، الرش  املنطيق، إشاكيلة الرش  اللكمات املفتاحية:  ، نظرية اإلدرااكت االعتبارية، العال 

.  الرش  القريين، اعتبارية الرش 

----------------------  
 185-165ص. ، صولاأل ، العدد رابعة، السنة ال2021جملة ادليلل، 

 2021/5/19القبول:     ، 2021/3/20استالم: 
 وابلحوث العقدي ةمؤسسة ادليلل لدلراست انلارش: 
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 املقّدمة
ة اليت شغلت بال العلماء ىلع مر   إن  مسألة اتلميي بي ما هو حقييق واعتباري من املسائل املهم 
القرون، وقد اكنت تبحث ضمن العلوم األدبية الرتباطها بفهم اللكمات يف انلص  القرآين وتفسي 

ا يف علم األصول والفقه؛ ال ا خاص  شتمال األحاكم اآليات القرآنية، ثم  أخذت االعتباريات رونق 
الوضعية وبعض األحاكم اتللكيفية عليها، وتم ت االستفادة منها يف مباحث من قبيل اجتماع االمر 

، وقد أخذت هذه املسألة [227]انظر: اكىش زاده، تقريری واقع گرايانه از اعتباريات عالمه طباطبایئ، صوانليه 
مة الطباطبايئ اذلي أوىل ا ا ىلع يد العال  ا بليان االعتباريات ومدى حاجتنا منح  خاص  ا خاص  هتمام 

وكما يعرب  الشهيد  -إيلها واعتمادنا عليها يف تسيي أمورنا احلياتية، فاكنت نظرية اإلدرااكت االعتبارية 
ة يف احلقل الفلسيف  -مطهري  ، 2]مطهري، أصول الفلسفة واملذهب الواقيع، ج من ابتاكراته وإبدااعته املتمي 

مة مبحث االعتباريات العملية ط [.203ص  اليت تشمل مفاهيم من قبيل الوجوب، واحلسن  -رح العال 
ن جواب ا إلشاكيلات معرفية منها  -والقبح، واحلقوق واتلاكيلف، والرئاسة واملرؤوسية  اذلي اكن يتضم 

مات كيفية اتلابعية اذلهنية للواقع اإلنساين، فهناك أصول عقلية ترتبط حباجات الشعوب ومستلز
ا تللك احلاجات واملستلزمات.  حياتها، فيه تتغي  تبع 

ا؛ ألن ها تنشأ عن حاجات  فاإلدرااكت االعتبارية حاجة حياتية إنسانية، ويه ليست اعتبار ا حمض 
ل إىل وسيلة وواسطة تلحقيق آثار حقيقية يف  اإلنسان الواقعية، فيه تنشأ عن حقيقة وواقع وتتحو 

دية  واجتماعية  يف الواقع العميل لإلنسان، فيه عبارة عن مفاهيم عملية الارج تمث ل أهداف ا فر
يستعيها اذلهن من الارج، أي من احلقائق ليت ب عليها آثار ا حقيقية  يه األفعال اإلنسانية واإلرادية 

 [15]آل صفا، نظرية املعرفة واالدرااكت االعتبارية، ص اليت توصله إىل الكمال. 
مة ا استخدم أسايلب إبداعية   -ألجل فهم نظرية اإلدرااكت االعتبارية وبيانها  -لطباطبايئ إن  العال 

ايلات  يف إثباتها، ويه: السي القهقرايئ وعلم الشعوب ومقارنة حياة احليوانات االجتماعية ودراسة الفع 
م یادرااكت اعتبار هيساس نظرارش بر  هلئنو از مس ی، تقريریگهوشن و حسين]انظر: . (1) الفكرية املعرفية  هعال 

 [139 ، صطباطبایئ
من جانب آخر اكنت قضية وجود الرش  يف العالم وما زالت من أهم  املشالكت اليت يستدل  بها 

، ويت خذها املغرضون ذريعة  لزعزعة إيمان البسطاء، فعند هبوب امللحدون من جهة ىلع إنكار اهلل 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

يعين السي القهقرايئ هو الرجوع للخلف وابلحث عن أحوال اإلنسان االبتدايئ واملجتمعات ابلدوية، فيمكن اتلحقيق يف القبائل غي  
نة، أو املطالعة لعلم االجتماع وحبث األفعال الغريزية واالجتماعية للحيوانات ضمن هذا املجال، وتشلك    الفع ايلات الفكرية املعرفيةاملتمد 

د مالحظة األمور االعتبارية عند الوادلين واملجتمع، حيث يمكن االستفادة من هذه األمور يف تبيي كيفية تشلك  اإلدرااكت االعتبارية عن دون
 اإلنسان.
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املعرفية االعتقادية، وقد ال نعدو الصواب إن قلنا إن  سبب  رياح ابلالء تأيت معها أمواج اإلشاكالت
ا من بينها؛ ذللك اكن ال بد  من بيانه وتعريف ماهيته  ة  وإحلاح  وجود الرش  هو اإلشاكل األكرث قو 

رين.  وحقيقته، ومع اتلتب ع للمسألة جند أن  املسألة اكنت ميدان ا للبحث بي الفالسفة واملفك 
مة حياول املقال اإلج ابة عن هذه اإلشاكيلة من خالل بيان نظرية اإلدرااكت االعتبارية للعال 

: كيف  ال  الطباطبايئ الواردة يف كتابه "أصول الفلسفة واملنهج الواقيع" من خالل األسئلة اتلايلة: أو 
؟  ؟ ثاني ا: كيف نظرت الفلسفة اإلسالمية إىل مسألة الرش  ثاثل ا: نظرت الفلسفة الغربية إىل مسألة الرش 
مة الطباطبايئ؟ والسؤال األخي: كيف اعجلت   نظرية ما يه نظرية اإلدرااكت االعتبارية عند العال 

؟ درااكت االعتباريةاإل  مسألة الرش 

 

 مسألة الرّش يف الفلسفة الغربية
ت مسألة الرش   ة يف اجلانب احلكيم الفلسيف  (the problem of evil)تمي  بكونها من املسائل املهم 

اهات الفلسفية يف تفسيها وبيان ماهيتها، كذلك  واجلانب العقدي ألحباث ادلين، حيث تباينت االت 
مة  تباينت آراء املتلك مي يف عرض اإلشاكالت االعتقادية املرتت بة ىلع املسألة، ونوع احللول املقد 

 ابة عنها، حيث باتت من األمور اليت يستدل  بها امللحدون ىلع عدم وجود اهلل للتعامل معها واإلج
انية ما يعتقدون به،  ا ىلع حق  فنجد فالسفة  أمثال ديفيد هيوم »ويت خذونها ذريعة  وديلال  مزعوم 

(David Hume )( وميكMackie( وويليام )William  سوا أدل ة  برهانية  ( من خالل مسألة الرش  قد أس 
ه ابلعض من أهم  األسس لإلحلاد املعارص ]انظر: نارصی و نصيی، باراديم های « ضد  االعتقاد باهلل، بل يعد 

، فهذه املسألة ترافق اإلنسان يف حياته بصورة دائمة؛ فحياة اإلنسان عرضة [166اهليایت و مسئله رش، ص 
من هذه القاعدة، فيه سن ة إهلية تعم  للمصائب واالبتالءات يف لك  زمان وماكن وال يوجد أحد مستثن  

ا غي مرغوب فيه،  ا وأمر  ها رش  احلياة ادلنيا، كما أن نا نسيم  هذه املصائب واالبتالءات بالرشور، ونعد 
فينبثق السؤال اآليت: كيف ينسجم وجود الرش  املتمث ل بالزالزل والفيضانات واحلرائق والقتل واتلدمي 

اهلل اذلي يمث ل لك  خي ورمحة؟ وكما يعرب  ديفيد هيوم عن عبارة أبيقور  احلاصل يف العالم مع وجود
 بانلحو اتلايل:

ا هل فهذا  -تعاىل  -إذا اكن الرش يف العالم مراد ا هلل » فهو ليس بذي رمحة وخي، وإذا لم يكن مراد 
ا أن يكون حسب رغبته  ا، فالرش  إم  وإرادته أو ال يتعارض وقدرته املطلقة فال يكون قادر ا مطلق 

ا أن يكون اهلل ال يريد الي للبرش أو أن ه غي قادر بصورة مطلقة ]هاسربيس، فلسفة  (1) «يكون، وعليه إم 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

يعد  هذا ادليلل من أقدم األدل ة املزعومة اليت تنكر وجود اهلل تعاىل. 
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  [.3ادلين، ص 
فلك »بنظر هؤالء الفالسفة نوع القضية بي الوجود اإلليه ووجود الرش  يه قضية مانعة اجلمع، 

 [.13، ص در فلسفه دين جستارهایی]فتح زاده، « تعاىلوجود للرش يعترب ديلال  ىلع عدم وجود اهلل 
اه الالكسييك يف  هذه الصورة من طرح عدم إماكنية اجلمع بي وجود اهلل ووجود الرش  تمث ل االت 

اه آخر Logical problem of evilاملسألة، واذلي يسم  "مسألة الرش  بصورة منطقية" ) ( ، وهناك ات 
ا يقول إن ه حت  إذا أمكن اجلمع بي وجود اهلل ووجود الرش  فإن ه يعترب )أي الرش( ديلال  ضد   يتبن  موقف 

]انظر: پرتسون، . (Evidential problem of evil)الوجود اإلليه، ما يعرب  عنه بـ "مشلكة ديللية الرش" 
 [104عقل و اعتقاد دين، ص 

ا ىلع عدم إماكنية اجلمع  ل قائم  اه األو  بي الوجود اإلليه ووجود الرش؛ فاعترب وجود اكن ديلل االت 
اه اآلخر فيقول إن ه حت  مع إماكنية اجلمع وعدم تعارض ذلك  ا االت  الرش  ديلال  نليف وجود اهلل تعاىل، أم 

ا ليف وجود اهلل وإبطاهل. -ىلع فرض توافقه مع الوجود اإلليه  -فإن  نفس وجود الرش    يعد  ديلال  مهم 
ق فيه بي الرش  يف  (1) (Leibniz Gottftriedخر للرش  اعتمده الفيلسوف يلبيزن )وهناك تقسيم آ فر 

ا الرش   ما وراء الطبيعة والرش  الطبييع  والرش  األخاليق، ورش  ما وراء الطبيعة هو انلقصان املحض، أم 
 الطبييع فهو عبارة عن اآلالم واالبتالءات، والرش  األخاليق هو اذلنوب.

، فالرش  األخاليق هو سبب للرش   يلبيزن وإن م الرشور إىل ثالثة أقسام فإن ه يراها مرتابطة  قس 
]انظر: طاهری، برریس الطبييع، فكثي من املتاعب واآلالم اليت يعانيها البرش يه بسبب أعماهلم وذنوبهم 

ل هو من اجل [.110مسئله رش در انديشه اليبنيتس، ص  انب اإلحلادي اذلي كما هو مالحظ فإن  اتلقسيم األو 
ذ وجود الرش  ديلال  إلحلاده، واتلقسيم اثلاين هو من جانب فلسيف إيماين ملعاجلة املسألة بطريقة  اخت 

 منطقية مقبولة.
وهناك حماوالت عديدة من قبل الفالسفة واملتلك مي يف اإلجابة عن هذه املسألة، من خالل بيان 

ا واقعي   ا املتلك مون ماهية الرش  وهل وجوده يمث ل أمر  ا عدمي ا ال حظ  هل من الوجود، أم  ا أو أمر  ا موجود 
فقد تعر ضوا هلذه املسألة من جهة ارتباطها بالعدل اإلليه، فاكنت إحدى مسائله، وحصلت هذه 
ت  ة اليت شلك  ة عظيمة يف أحباث فلسفة ادلين، فيه أحد مباحثه األساسية واملهم  املسألة ىلع حص 

 راء املختلفة يف هذا املجال.  ميدان ا خصبا لآل
اه املنطيق يف مسألة الرش  يعد  الفيلسوف بالنتيجا  ل من صاغ ( Alvin Plantinga)بالنسبة لالت  أو 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ة، وقد حاول اإلجابة عن إشاكيلة الرش  من خالل تنويعها وعرض األدل ة فيلسوف كبي أثرى ساحة ابلحث ادليين الفلسيف بن  ظريات مهم 
الالزمة.
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ق بي نوعي من اإلجابة: ادلفاعية ) ( واثليودوسية Defenseديلال  لإلجابة عليها، وفر 
(Theodicy إذ تتوىل  اإلجابة ادلفاعية تبيي ،) االنسجام املنطيق بي وجود اهلل ووجود الرشور يف

ا اإلجابة اثليودوسية ، إثبات الي اإلليه والعناية اإلهلية يف ضوء وجود الرش  فيه تعتمد  (1) العالم، أم 
فقد توالت اإلجابات سواء  من انلاحية ادلفاعية واثليودوسية، وإن اكنت اإلجابة اثليودوسية يه األكرث 

 [32]انظر: سعيدي مهر، حكمت الىه ومسئله قرينه رش، ص لغربية. يف الفلسفة ا

 مسألة الرّش يف الفلسفة اإلسالمية
ا يه عليه يف اجلانب الغريب؛  ة  ووطأة  مم  ا يف الطرح اإلساليم بكونها أقل  شد  ي املسألة عموم  تتم 

ا إسالمية  هل  -تعاىل  -لعوامل منها: اإليمان باهلل  األثر األكرب يف تقب ل الظروف وكون ابلالد بالد 
يها اجلانب الغريب بالرشور؛ ورغم ذلك فقد اكنت املسألة  الصعبة واالبتالءات واملصاعب، ويه ما يسم 

دة  تها يف الغرب»تُطرح بي الفينة واألخرى بصيغ متعد  ، وقد (2)«لكن ها كما قلنا لم تكن بنفس شد 
تلك املشلكة يف باب العدل اإلليه، وبي نوا انسجامها مع اعلج العلماء املسلمون من فالسفة ومتلك مي 

 احلكمة اإلهلية.  
ة يه اتلوحيد، واحلكمة اإلهلية، والعدل اإلليه  تتعارض مسألة الرش  مع أربعة أصول مهم 

ذا عنايةر بالعالم فإن ه سيخلقه بأفضل صورة،  -تعاىل  -واالعتقاد بانلظام األحسن، فيقال لو اكن اهلل 
علوم أن  العالم بدون الرش  سيكون أفضل، فوجود الرش  ديلل ىلع عدم خلق العالم بأفضل ومن امل

ا فإن ه غي اعدل، ولم  صورة، وهو ديلل ىلع عدم اتلدبي املحكم، وىلع عدم وجود اهلل، ولو اكن موجود 
 [2]انظر: صادیق، ناگه سه حكيم مسلمان به مسئله رش، ص خيلق الكون بأفضل صورة. 

ال  ثم  حماولة  فاكن ا الفالسفة منهم حضور  فاعل  يف تبيي ماهية الرش  أو  للعلماء املسلمي وخصوص 
اإلجابة عن تلك اإلشاكيلات، كما إن  احلكماء املسلمي قد تباينت آراؤهم بي عدمية الرش  ووجوده، 

 وبذلك اختلف تقييمهم للمسألة وحل هم هلا.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

د من اثليولوجيا والفلسفة يهتم  حبل  مشلكة - . نظرية العدالة اإلهلية أو علم تربير العدالة اإلهلية أو إثبات العدالة اإلهلية فرع حمد   الرش 

( مصطلح "ثيوديسيا" يف حماولة تلربير وجود اهلل يف ضوء العيوب الظاهرة يف العالم. فيه تعين "تربير صاغ غوتفريد اليبني )
ا مشلكة ال رش  من اهلل"؛ لإلجابة ىلع السؤال القائل: ملاذا يسمح اهلل الي  بمظهر رش؟ وباتلايل حل  مشلكة الرش. تعالج بعض انلظريات أيض 

[ متماسكة  منطقي ا مع وجود الرش  أو املعاناة يف العالم جعل وجود هلإ»خالل حماولة  وىلع عكس ادلفاع «. يلك  املعرفة، قدير، ورحيم ]نظرية 
، حتاول اثليوديسيا توفي إطار يكون فيه وجود اهلل مقبوال  أيض   ا، وقد ادليين اذلي حياول إثبات أن وجود اهلل ممكن منطقي ا مع وجود الرش 

 .(يف كتابه املوسوم ) ات والفيلسوف األملاين غوتفريد اليبني مصطلح "ثيوديسيا" يف اعم صاغ اعلم الرياضي

ديد من يف زمننا احلارض وبسبب انتشار وسائل اتلواصل االجتمايع بدأ املد  اإلحلادي باالنتشار يف بدلاننا اإلسالمية، وشاعت ىلع إثر ذلك الع- 
ية.اإلشاكالت املعرفية العقد
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 :فترتاوح اآلراء بي أربعة أمور يه
 .ة، والعدم ال حيتاج إىل عل  ا، والرش  أمر عديم وليس موجود  مطلق   الوجود خي   -1

ا الرش  فإن ه يأيت بالعرض وليس ذاتي   ـ الوجود خي  2  .اباذلات ، أم 

 .من تصادم األشياء وتزاحم املصالح نتجه ي، ولكن  االرش  غي خملوق إطالق   -3

، الطباطبايئ]انظر:  .آلخر الشخص ما قد يكون خي   ايكون رش   ، فمااـ الرش  أمر نسيب وليس حقيقي  4
 [6، ص العدل اإلليه فلسفة الرشور واآلالم

ا عندما يكون سبب ا  يطرح ابن سينا مسألة الرش  من خالل ثنائية )الوجود والعدم(، فاليشء يعد  رش 
ا ألن ه  ة اإلبصار من الكمال حلرمان املوجودات من الكمال املناسب هلا، فالعم يعد  رش  حيرم حاس 

ا اذا اكنت األمور اليت  الاص  بها وهو ابلرص، والرش  هنا ينبع من ذات العي دون قياس ملوجود آخر. وأم 
ا بذاتها، بل كمال   ا ليشء ما، فيه ليست رش  قة  يف العالم وليست عدم  تت صف بالرش  موجودة  ومتحق 

قياس، ومثاهل القتل فهو من حيث قدرة القاتل ىلع استعمال اآللة ورشٌّ ملن تقع عليه، فالرش  هنا بال
ا  يرة  بسبب كونها إعدام  ة ، لكن ه ليس كذلك بالنسبة للمقتول. فاألفعال تعد  رش  يعد  كماال  وقو 

ر امليتافييق للعالم عند ابن سيلكماالت وجودية جيب أن تكون لإلنسان.  نا، ]انظر: صاديق، الرش وموقعه ضمن اتلصو 
 [103و 102ص 

ر السينوي أمر عديم وليس وجودي ا، وهو يطرح املسألة من خالل إدراك الي  فالرش  حسب اتلصو 
إن  »يف خلق الكون يف أتم  صورة، فيقول:  1وعلمه باألصلح وحسب أصل العناية املطلق املتمث ل باهلل 

ا ذلاته  ذلاته للخي والكمال حبسب  نظام الي، وعل ة   بما عليه الوجود يفالعناية يه كون األو ل اعلم 
ماكن، فيفيض عنه ما اإل بلغ يفبه ىلع انلحو املذكور، فيعقل نظام الي ىلع الوجه األ اوراضي   ،ماكناإل

ماكن، فهذا ىل انلظام حبسب اإلإ ىلع أتم  تأديةر  ايعقله فيضان   يبلغ اذل  ىلع الوجه األ اوخي   ايعقله نظام  
 [.415]ابن سينا، اإلشارات واتلنبيهات، ص « عنايةهو معن ال

ا السهروردي فهو جيد الرش  من اللوازم الرضورية للماهية، واليت ال يمكن أن تنفك  عنها، فكما  أم 
]انظر: اليمكن أن نسلب الرطوبة عن املاء واحلرق عن انلار، كذلك الرش  بالنسبة للماهية املمكنة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

آيات  . معن العناية اإلهلية: أن  ابلاري يكون ىلع أكمل وأرشف وأىلع ما يمكن أن يكون يف مقام ذاته، فالصادر من احلق  يكون كذلك حيث إن  
عناية، وهكذا اهلل وخملوقاته تدل  ىلع صفة الكمال يف ابلاري. وانلظام اذلايت يكون عل ة  للنظام الليق، وإفاضة الكمال ىلع ما دون يه من ال

يستفيد املال  صدرا أن  علم ابلاري هو منشأ إفاضة الكماالت للمخلوقات، وصفة العناية هذه يه اليت تفيض ما يعرف بانلظام األحسن 
دات واألكمل، حيث يكون لك  اعلم من العوالم بنحو يؤد ي إىل حتقيق الكماالت الوجودية بنحو أكرث وأرفع، فعناية احلق  توصل تلك املوجو

[، ص الفاعلة باإلرادة إىل أكمل ما يمكن أن تكون عليه. ]السند، اإلمامة اإلهلية، ج 
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، فالوجود املاد ي اإلماكين ونتيجة كرثته وحركته وتعارضه ال بد  فيه [467 السهروردي، حكمة اإلرشاق، ص
إن  الرشور ىلع كرثتها إال  إن ها أقل  من الي »من طرو  الرشور وكرثتها فيه، ولكن ه يستدرك بقوهل: 

ر قطب ادلين الشيازي ذلك بقوهل عن الكم السهروردي: إ [.53]املصدر السابق، ص « بكثي الرش   ىف ن  وقر 
ي هو إهذا العالم و الشقاوة ىف اآلخرة أقل  من الي والسعادة بكثي، و ن هما داخالن ىف قدر اهلل اذل 

ل، و ، بل من حيث هو الزم به، ال من حيث هو رشٌّ  ن  الرش  وكذا الشقاوة مريضٌّ إتفصيل قضائه األو 
رشح ]انظر: الشيازي،  ليست جبعل جاعل لكونه من اللوازم ال يت ؛خيات كثية، ال يمكن انفاككها عنه

يته وإماكنه يف حال تغي  وتضاد وكون وفساد وهو ما ينتج  .[495، ص رشاقاإل ةحكم فهذا الكون نتيجة ماد 
الرشور وجيعله يف احتياج دائم للفيض اإلليه، وعندما ندق ق يف هذه الرشور جندها أمور ا اعرضة  زائلة  

لسهروردي، األلواح ]انظر: اال تتعارض ومبدأ الي املطلق.  -أي الرشور  -ويبىق الكون امليلء بالي، فيه 
 [467و 466، ص 1العمادية، ج 

، فالي  ادلين الشيازي ات سم حبث مسألة الرش  مع صدر بكونه أكرث دق ة  وشموال  وموضوعية 
وحسب مباين مدرسة احلكمة املتعايلة يساوق الوجود، وعليه يكون الوجود خي ا يف نفسه وك  يشء 

ا الرش   أن  الرشور متنو عة   ادلين الشيازي  فهو أمر عديم، يرى صدريت صف بالوجود يكون خي ا، أم 
 من حيث املصاديق، ويمكن تقسيمها إىل:

الرش  األخاليق: ينشأ من سوء استفادة املوجود الختياره، مثل الشهوة، الغضب، املكر  .1
 وابلخل.

 الرش  العاطيف: ويدعوه بالرش  اإلدراك ويضيف ملصاديقه )األلم واملعاناة(. .2

 الرش  الطبييع: مثل السيل والزلزلة. .3

الرش  امليتافيييق: واذلي ينشأ نتيجة الطبيعة اإلماكنية، وهذه الرشور موجودة  بسبب  .4
 [ 39]انظر: خدری، حتليل مسئله رش ادرایک از منظر مال صدرا، ص نقص املوجودات وإماكنها. 

ومة معرفية تت صل باملباين طرح صدر ادلين الشيازي اإلجابة عن إشاكيلة الرشور ضمن منظ
سها يف حكمته املتعايلة، فمن خالل االعتقاد بأصالة الوجود واعتبارية املاهية والقبول  الفكرية اليت أس 

ك، يكون اهلل  ة السلسلة التشكيكية  بمبدإ الوجود املشك  يف رأس اهلرم الوجودي، وهو يف قم 
ا ألجزاء من ذلك الي حسب مرتبته الوجودية، للموجودات، فهو الي املطلق وك  ما سواه يكون  فاقد 

ا للكمال، وذلك هو الرش  بعينه.  ]انظر: فيكون لك موجود بالقياس ذللك الكمال والي املطلق مفتقر 

فالرش  عدم لكمال وجودي يفقده املوجود،  [341يسلر، ص صدرا و نورمن گ مال يداگهمسئله رش از دشجريان، 
ا حسب اتلعبي الشائع فيقول:  ا غي مرغوبر أو رش  د ذلك أمر  ء أو فقد كمال هو فقد ذات اليش»ويع 
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احلكمة املتعايلة يف األسفار العقلية ]الشيازي، « ء بعينهه من حيث هو ذلك اليشمن الكماالت اليت خيص  
 [. 58، ص 7، ج األربعة

اعلج صدر ادلين الشيازي مسألة الرش  من خالل الرؤية العدمية اليت تت صل جذورها هنا 
. لكن ه  بأفالطون اليت ال ترى الرش  وجود ا حت  يعارض الوجود اإلليه، بل هو عدم لوجودر أو كمال وجودر

ا آخر من خالل طريقة اتلقسيم األرسطية، فيقول: لك   بالنسبة للرش  اإلدراك أو العاطيف يسلك طريق 
ا مثل اجلواهر العقلية، أو خي ا كثي ا يكون فيه رش   يشء يصدر من اهلل  ا أن يكون خي ا حمض  إم 

ا الصور اثلالث األخرى ويه )الرش  الكثي، الي  قليل مثل انلفوس واألجرام السماوية وغيها، أم 
، حتليل یخدر]انظر: الزمة واتلابعية إال  من جهة امل القليل، الرش  املحض( فيه ال تصدر عن اهلل 

فطريقة اتلعامل اليت بي  من خالهلا صدر ادلين الشيازي حل   [.43ص  از منظر مال صدرا، یکدراارش  هلئمس
ة يف معاجلته هلذه اإلشاكيلة. فخالف ا لكثي من الفالسفة  مسألة الرش  اإلدراك تعترب من املميات املهم 

ه صدر ادلين اذلين اكنوا جيدون الرش   ه انلفس وتتألم ألجله، عد  ا وجودي ا، تد   اإلدراك أو العاطيف أمر 
ماتر ذللك يه: ا عدمي ا، ويذكر مقد   الشيازي أمر 

أن  اإلدراك يساوق العلم احلضوري، واأللم احلاصل نتيجة انفصال عضو من األعضاء  .1
 يكون مدراك  بالعلم احلضوري.

اد العلم واملعلوم، فال .2 ق بي علمها احت  علم يت حد باملعلوم باذلات، فانلفس ال تفر 
 باأللم ونفس األلم.

اد الوجود واملاهية، يكون وجود )العدم( هو نفس )العدم( اذلي نشعر به  .3 بناء  ىلع احت 
 وندركه.

ة  ا، فيكون األلم اذلي هو إدراك أمر عديم )للصح  ا أيض  فتكون نتيجة إدراك األمر العديم عدم 
ا  والسالمة( ا عدمي ا أيض  ، له رشورئبا مس يناگمواجهه مالصدرا و پالنت يىقتطب برریس]انظر: خادیم و عبایس كيا، أمر 

؛ فالصور اإلدراكية واحلاالت الشعورية اليت نعيشها بسبب األلم ليست تتعل ق بما هو موجود [26ص 
ا من آالم، وإن ما يه وفق هذه اتلصوير إدرااكت ألمور عدمية  )فاملرض مثال  ليس هل وجود واقيع، واقع 

قة يف ذواتنا.  وإن ما هو فقدان وعدم الصحة(، فنحكم ىلع هذه املاهيات بأن ها أمور وجودية متحق 

 نظرية اإلدراَكت االعتبارية عند العاّلمة الطباطبايئ
ة واإلبدااع مة الطباطبايئ من اإلجنازات املهم  ت الفكرية اليت تعد  نظرية اإلدرااكت االعتبارية للعال 

ا إلشاكالت معرفية كثية تتعل ق بمجايل األخالق  قها يف املجال الفلسيف، واكنت بدورها حال  مهم  حق 
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مة تكمن يف اتلميي بي املفاهيم احلقيقية  والسياسة، فالوظيفة األساسية للفلسفة كما يراها العال 
ى لوقوع الكثي يف أفاكر وإشاكيلات خاطئة؛ واالعتبارية، كما أن  عدم اتلميي بي هذين احلقلي أد  

 نتيجة اللط واللبس بي ما هو واقيع حقييق وما هو اعتباري.
مة  ا لإلدرااكت العملية لإلنسان، فيه وكما يعرب  العال  تعرض هذه انلظرية حتليال  إبداعي ا جديد 

ة، وهدفها هو الغاية اذلهنية فيما تلحظ بكونها أدواتر ترتبط بالطبيعة اإلنسانية واحتياجاتها اتلكويني
 [99و 98]انظر: هوشنیگ، نظريه ادرااكت اعتباری و فلسفه های مضاف، ص يتعل ق برفع انلقص واحلاجة اإلنسانية. 

مة يف استنباطها فيه  ا أصل انلظرية فيمكن احلدس به حسب املباين اليت استخدمها العال  أم 
عقل العميل وانلظري يف توضيح مبادئ اإلرادة للفعل مبحث احلكمة العملية وانلظرية وقوى ال»

اإلنساين، ومبحث احلسن والقبح يف األفعال اإلهلية، ونظرية أستاذه العالمة حممدحسي الغروي 
ويه  -األصفهاين يف علم أصول الفقه ويه بمزنلة أراكن انلظرية األصلية، ومبحث القضايا اليايلة 

ومبحث االستعارة  -لرصف أو جذب السامع حول أمر من األمور  قضايا ال تنشأ ألجل اتلصديق، بل
]هاشم، نظريه ادرااكت اعتباری و نتايج « واملجاز من علم ابلالغة يف تبيي آيلة حصول اإلدرااكت االعتبارية

 [.127علم وعمل آن، ص 

مة املقالة السادسة لكتاب "أصول الفلسفة واملذهب الواقيع مة يف مقد  " إن  دلينا لوني يذكر العال 
. اإلدرااكت احلقيقية تمث ل ما ينعكس يف اذلهن وما يكتنفه  متقابلي من اإلدرااكت: اعتبارية  وحقيقية 
ا اإلدرااكت االعتبارية فيه عبارة عن فروض يصطنعها اذلهن البرشي بغية  من الواقع ونفس األمر. أم 

يل واعتباري ووضيع، وليست هلا عالقة سد  حاجات اإلنسان احلياتية، فيه ذات طابع فريض وجع
 [485، ص 2ج  أصول الفلسفة واملذهب الواقيع،]انظر: الطباطبايئ، بالواقع ونفس األمر. 

مة،  وقبل ادلخول يف حتليل انلظرية وبيان أجزائها، ينبيغ اتلعر ف أو ال  ىلع معن االعتبار عند العال 
 :  [108 - 107، نهاية احلكمة، ص ]انظر: الطباطبايئفهو يستخدم يف ثالثة معانر

ل: األمور غي األصيلة، ويه ما ليست بمنشإر لرتت ب اآلثار )وهذا ما يتم حبثه يف حبث اصالة  األو 
 الوجود واعتبارية املاهية( وهو خارج عن حمل حبثنا.

ا يقابل اثلاين: االعتبار فيما خيص  املوجوات اليت ليس هلا وجود منحاز ومستقل  يف الارج، وهو هن
احلقييق، فمقولة النسبة واإلضافة اعتباريتان؛ ألن هما ليس هلما وجود مساوق يف الارج خبالف 

ا غي مطلوب نلا.  اجلوهر. وهذا املعن أيض 
اثلالث: اإلدرااكت اليت تصاغ نتيجة عمل اذلهن، فيه ليس هلا ما بإزاءر خاريج ويه صنيعة 
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 موجودة .اذلهن، فلوال صياغة اذلهن هلا لم تكن 
فاالعتبار يف هذه انلظرية بمعن أن  هذه اإلدرااكت نتيجة الصياغة اذلهنية، وإال  فيه ال وجود هلا يف 
الارج. وللتعر ف أكرث ىلع نظرية اإلدرااكت االعتبارية؛ سنذكر أنواع املفاهيم واملعقوالت الفلسفية 

ها واآلثار املرتت بة عليها.، ثم  حنل ل آيلة حصوهلا ودرااكت االعتباريةاإلوعالقتها ب  نشأتها وخواص 

 
 املفاهيم واملعقوالت

 تقسم املعقوالت اىل قسمي رئيسي: 
ية( ويه جمموعة املفاهيم اليت ينزتعها اذلهن مبارشة   يلة )احلس  ل: املعقوالت املاهوية األو  القسم األو 

يلة".  يت بـ"املعقوالت األو  ]انظر: رسور، املعجم الشامل من خالل االرتباط بالواقع الاريج، ومن هنا سم 
 [678للمصطلحات العلمية وادلينية، ص 

ية، ويه مفاهيم اليمكن انزتاعها من املوجودات  القسم اثلاين: املعقوالت اثلانية غي احلس 
الارجية مبارشة ، وإن ما يتوقف انزتاعها ىلع جهد خاص يقوم به العقل من قبيل أن يقارن بعض 

، فيكتشف أن  بعضها يتوق ف ىلع بعضها اآلخر، فينزتع العل ية واملعلويلة  ]انظر: املصدر األشياء ببعضر

ة ىلع مدراكته [679السابق، ص  ، فيه إدرااكت ومعانر لك ية حيصل عليها اذلهن بعد إعمال عمليات خاص 
ية  يلة، فيه مفاهيم منزتعة من الصور احلس  فاملعقوالت  [.248، ص 6]انظر: مطهری، جمموعه آثار، ج األو 

، ولوال احلس  ملا أمكن إدراكها، ولكن  اثلانية ليست مسبوق يلة مسبوقة باحلس  ة  باحلس  وإن األو 
 اكنت تعتمد ىلع معطياته يف مرحلة صياغتها املفهومية.

 تقسم املعقوالت اثلانية إىل نوعي هما:
ويه  ،عروضها يف اذلهن واالت صاف بها يف الارج املعقول اثلاين الفلسيف: املفاهيم اليت يكون -أ

 [94، ص 2، ج رشح نهاية احلكمة، ]انظر: اليديكمفهوم العل ية.  موجودة يف الارج بوجود موضواعتها

املعقول اثلاين املنطيق: جمموعة اإلدرااكت واملفاهيم اليت يكون عروضها واالت صاف بها يف  -ب
 اذلهن من قبيل اللك ية واجلزئية.

 القسم اثلالث: اإلدرااكت االعتبارية
ة متطو رة يف حت مة بعملية خاص  ليله للمعلومات، فهو يقوم اذلهن البرشي إضافة  للعمليات املتقد 

الواقع الاريج  -يعمل ىلع صياغة مفاهيم جديدة تعتمد ىلع منظومة ثالثية األبعاد )املعقوالت اثلانية 
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]انظر: حاجات اإلنسان(، يف هذه املرحلة ينتج اذلهن قواني لك ية  تسم  باإلدرااكت االعتبارية.  -
 [80ه طباطبایئ، ص جعفری ولن، استاد مطهری و ادرااكت اعتباری عالم

، فاذلهن البرشي آخر ليشءر  يشءر  حد  ونسبة عطاء معن االعتبار يف هذا انلوع من اإلدرااكت هو إ
وليك يعمل ىلع تلبية حاجات اإلنسان ويواكب تطو رها يعمل ىلع اكتشاف جمموعة من املفاهيم ىلع 

يلة، ويعطيها صبغة تلك املعقوالت حت  تستمر  حياته ويليب   أساس جمموعة من املعقوالت األو 
مة قادرة  ىلع اإلدراك  ة املتخي لة اليت يراها العال  ا أصل هذه اإلدرااكت فهو القو  احتياجاته، وأم 
ا، وليس كونها وهمية  خيايلة  بمعن أن ها غي صادقة وال مطابق هلا؛ بل يه قضايا هلا  واتلرص ف أيض 

ة  كما نتصو ر من معن الوهم واليال، فيه إدرااكت مطابق وهو نفس حمل  عروضها، ويه ليست اكذب
لك ية ذهنية صاغها اذلهن اإلنساين استجابة  حلاجاته واقتضاءاته اتلكوينية وأحاسيسه ومشاعره، فكما 
يستجيب الاكئن اإلنساين لرفع حاجاته اتلكوينية ابليولوجية من خالل رشب املاء وأكل الغذاء، فإن ه 

ا لرفع حاج اته وتلبيتها يف اجلانب انلفس واإلحسايس، وهو يستفيد من ذلك اجلانب يف حيتاج أيض 
 اتلعبي عن هذا اجلانب كما سيت ضح من خالل ابلحث حبول اهلل تعاىل.

 احلاجة لإلدراَكت االعتبارية
ة تضمن تلبية احتياجات الاكئن اليح  وسد  انلقص  يشي مفهوم اإلدرااكت االعتبارية إىل حقيقة مهم 

، ويه أمور متغية غي اذل ي يعانيه، فالعوامل وظروف احلياة ورشوط استمرار احلياة ليست دائمية 
ا بمجموعة من األدوات احلياتية لرفع احتياجاته  ز  ثابتة، يضطر  االنسان وليك يبىق حي ا أن يكون جمه 

يه الفالسفة "أصل اتلطابق مع املحيط"  ت اكرادا و ی، استاد مطهرولن یجعفر]انظر: وتلبيتها، وهو مايسم 

مة: [82، ص طباطبایئ هعالم یاعتبار إن  »، توف ر اإلدرااكت االعتبارية هذا األمر لإلنسان فيقول العال 
الة، وهذه  اإلنسان وك  اكئن يح يهيئ جمموعة  من املفاهيم واألفاكر االعتبارية بواسطة قواه الفع 

الةاالعتباريات يه ويلد  طفييلٌّ لإلحساسات، وت ]انظر: الطباطبايئ، أصول الفلسفة واملذهب « ناسب قواه الفع 

ة  تالزم نوعية [569و 568الواقيع، ص  . فهذه اإلدرااكت عبارة عن أداة حياتية لإلنسان قد تكون اعم 
ة  انلوع، وتتبع ابلنية الطبيعية، اكإلرادة والكراهة املطلقة ومطلق احلب  وابلغض وإحساسات خاص 

ل. ختضع للتغيي   ]انظر: املصدر السابق[واتلحو 

فيه أحاكم خيايلة ذهنية يفرتضها اذلهن لرفع حاجاته اتلكوينية احلياتية؛ فيه ذات جانب 
افرتايض جعيل وليس هلا عالقة بالواقع بشلك مبارش، وبصورة أدق  فيه ال تتعامل مع الواقع وال 

مة يف بيان ذلك:  الة »تكشف عنه، يقول العال  ، فنحب  أفعال فقوانا الفع  ختلق فينا إحساساتر داخلية 
هذه القوى ونطلبها ونكره األحداث اليت ال تنسجم مع طبيعة قوانا وال نريدها أو نطلب أضدادها 
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ية كما هو احلال يف الطفل  ا الصورة اإلدراكية احلس  ة مع  وحنب ها. إذن نضطر  إىل أن نضيف ىلع الفعل واملاد 
ط لك  ما وقع بيده ويضعه يف فمه، ثم  يأكل ما يؤك ويدع ما ال يمكنه أكله. إب ان أي امه األوىل، فيلتق

نعم، امليل لألكل استقر  يف دماغه بصورة إحساس، ثم  أضىف عليه اسم اإلرادة واملراد واملريد... ثم  
ذا املأكول يضيف اسم األكل واملأكول واآللك ىلع الفعل واملاد ة وىلع ذاته، وتقر  هذه اجلملة يف قلبه: "ه

جيب أكله" ويرد بشلك أكرب القول: "جيب أن أريد هذا املراد" يت ضح يف ضوء هذا أن  مفهوم الوجوب هو 
الة وبي أثرها  [.566 - 559]املصدر السابق، ص « النسبة القائمة بي القوى الفع 

مة من خالل هذا ابليان كيف حيصل اإلنسان ىلع مفهوم وجوب األكل، فعن دما يقول يرشح العال 
الفرد جيب أن آكل، فالوجوب هنا نسبة يعقدها بي ذاته والصورة العلمية احلاصلة يف نفسه نتيجة 
ا، فالعالقة اليت أنشأتها القوى اإلنسانية بي اذلات واإلدرااكت  االتلذاذ احلاصل من األكل سابق 

وب، والقبح، واحلسن، واإلرادة احلاصلة دليها والصور العلمية تت خذ أسماء  وصور ا عديدة  منها: الوج
 وغيها كما سيأيت.

 
 آِلة حصول اإلدراَكت االعتبارية

مة يف بيان آيلة حصول اإلدرااكت وكيفيتها ىلع آيلة حصول االستعارة والتشبيه عند  يعتمد العال 
عبارة عن إعطاء حد  يشء إىل يشء آخر حبكم عوامل انفعايلة »اإلنسان، فاالعتبار كما يعرفه هو 

 [. 524]املصدر السابق، ص « ألجل ترتيب آثار ذات ارتباط بعوامله االنفعايلة

ففيهما نعطي »ويرشح كيفية حصول اإلدرااكت االعتبارية من خالل عملييت التشبيه واالستعارة، 
ا من يشء إىل يشء آخر، فعندما نقول إن  هذا اإلنسان أسد، فإن نا ننقل تعريف األسد  ا وتعريف  حد 

ه  من مصداقه الواقيع إىل هذا اإلنسان ليك نبي  شجاعته وإقدامه، ولفعلنا هذا آثار  واقعية ترتتب وحد 
إن  هذه املعاين الوهمية غي واقعية، ويف الوقت نفسه هلا آثار واقعية، فيه ليست  ]املصدر السابق[.« عليه

مة هو  ا، وادليلل كما يذكره العال  ا إلثارة  أن ها كثي ا»كذب ا أو لغو ا حمض  ما تكون مت بعة  بآثار تبع 
ره داعي ا إلثارة االضطرابات والفنت العايلة  اإلحساسات ادلاخلية، فيكون سماع بيت من الشعر أو تذك 
اليت حترق األخرض وايلابس، وتقيض ىلع حياة أعداد غفية من الاكئنات، أو العكس يكون داعي ا 

. وكذلك يكون شأن اإلدرااكت االعتبارية، فاإلنسان [514 ]املصدر السابق، ص« إلاعدة احلياة والصب
وليك يستطيع اتلأقلم مع املحيط اذلي يعيش فيه واالنسجام مع بين جنسه حيتاج ملجموعة من األحاكم 
نه من عمل ذلك، فاإلنسان عبارة عن اكئن يشتمل يف ذاته ىلع جمموعة من الصفات واآلثار  اليت تمك 

اتلاكثر واليت يفعلها بصورة تكوينية فطرية تنقطع بموته، وهناك جانب فكري الطبيعية مثل اتلغذية و
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ه وتديللها إي اه يف الصغر، وحينما يكرب يكون مشغوف ا بالعشق  إحسايس دليه، فهو يلتذ  حبليب أم 
 واملحب ة وبعدها يدخل يف ميادين اتلجارة والسياسة واتلعل م، لكن  هذه األمور ال تليغ جانبه اتلكويين
الطبييع، بل يوجد ارتباط بينهما، فهناك عالقة بي اجلانب اتلكويين الطبييع واجلانب الفكري 
اإلحسايس من خالل جمموعة من اإلدرااكت اليت حنصل عليها من جانب الطبيعة واحلياة، ثم  نقوم 

ية تسي من خالهلا أمورنا احلياتية وترتيب آثارا مهمة علي ]انظر: املصدر ها بتطبيقها يف أمور غي ماد 
 [.  537السابق، ص 

مة وهو: ماذا يتمت ع باألصالة والوجود احلقييق؟ أهو الطبيعة أم الفكر  لكن يرد سؤال مهمٌّ يثيه العال 
، وأي هما اتلابع؟ هل الطبيعة تتوق ف عن النشاط بميجء املوت، فتطوي فراش  واليال، وأي هما املستقل 

اإلنسان خيتم مسية الطبيعة بواسطة اختتام الفكر واليال، وخيتار الفكر واآلمال اإلنسانية، أم 
 مسكنه يف مثواه األبدي؟

مه ابلحث العليم، بل املعلومات االبتدائية هو: أن  جهاز الطبيعة واتلكوين  اجلواب اذلي يقد 
مقطوع أساس  يتبعه جهاز الفكر واليال. وىلع الرغم من ذلك ال يمكن انلظر إىل جهاز الفكر وهو 

ا، وبتغيي هذا الفكر  ا خاص  اتلأثي عن جهاز الطبيعة واتلكوين؛ ألن  األفعال اإلرادية تصاحب فكر 
ا.   [548و 547]انظر: املصدر السابق، ص ونسخه، يتغي  الفعل وينسخ أيض 

مة ضمن اإلدرااكت االعتبارية قبل  ل اذلي يذكره العال  وملزيدر من اإليضاح نأخذ املفهوم األو 
الة واآلثار الصاردة عنها، هذه ا الجتماع، وهو الوجوب، فهو عبارة عن نسبة بي القوى اإلنسانية الفع 

الة وبي الصورة اإلحساسية اتلابعة هلا، إال   النسبة رغم كونها حقيقية  واقعية  بي القوى اإلنسانية الفع 
الة واحلراكت احلقيقية اليت  تصدر عنها، فالفعل اإلنساين ال يصدر أن ها نسبة اعتبارية بي القوى الفع 

يصدر عنه باعتقاد وجوبه، فنحن لو سأنلا األفراد اذلين  -أي الفعل  -ما لم يت سم بالوجوب وهو 
يقومون بأفعال غي الئقة عن سبب قيامهم بها؟ ألجابوا: بأن نا لم يكن أمامنا خيار، أو ألن نا أناس 

 [574و 573ابق، ص ]انظر: املصدر الساعديون، أو لوفنا. 
فالعالقة بي قوانا اليايلة والصور اليت تنشأ دلينا نتيجة ارتباطنا بالارج تثي فينا جمموعة  من 
اه صوبها، فالعالقة وإن اكنت  كنا لالت  األحاسيس واألفاكر اليت تدعونا للعمل بموجبها، وحتر 

نها ونوعه، إال  أن ها ذات آثار   ونتائج حقيقية واقعية.اعتبارية  بلحاظ منشإ تكو 
 أنواع اإلدراَكت االعتبارية

ة ، واذلي جاء  مة لإلدرااكت االعتبارية من كونها ثابتة  ومتغي  إضافة  للتقسيم اذلي يذكره العال 
نها وبيان  ضمن ثنايا ابلحث هناك تقسيم آخر وهو اذلي يعتمد عليه يف بيان أنواعها وكيفية تكو 
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جاءت ويلدة  للحاجة اإلنسانية للتكي ف واالنسجام مع احلياة واملحيط، حقيقتها، فهذه اإلدرااكت 
م  واحلاجة اإلنسانية قد تكون بلحاظ نفس االنسان وقد تكون بلحاظ عالقته باآلخر، وبذلك قس 
مة  مة اإلدرااكت االعتبارية إىل اعتباريات قبل االجتماع واعتباريات بعد االجتماع، ويعرب العال  العال 

م  -إذن بناء العلوم االعتبارية »قوهل: ب كعن ذل الة  -كما تقد  معلول ملقتضيات قوى اإلنسان الفع 
ايلة هذه القوى أو بعضها ال ترتهن وتت حدد باملجتمع.  الطبيعية واتلكوينية. ومن الواضح جبالء أن  فع 

ا، أم بي اآلالف. نعم، هناك إدرااكت  فاإلنسان يستخدم قواه املدركة وجهازه اهلضيم سواء  أكان وحيد 
ق بدون افرتاض االجتماع، نظي األفاكر املرتبطة باحلياة الزوجية وتربية األطفال،  اعتبارية ال تتحق 

 [.572و 571]املصدر السابق، ص « ونظائر ذلك

تشمل االعتباريات قبل االجتماع جمموعة  من املدراكت اليت يملكها اإلنسان حت  وان اكن يعيش 
 بمفرده ويه:

ل ادراك اعتباري من االعتبارايات العملية يمكن لإلنسان أن ينسجه هو نسبة  - الوجوب: أو 
الوجوب، وهو اعتبار اعم، ال يستغين عنه أي فعل من األفعال اإلنسانية، فلك  فعل يصدر عن الفاعل 

  [574و 573]انظر: املصدر السابق، ص إن ما يصدر عنه باعتقاد وجوبه. 
ا العتبار الوجوب العام ، حيث يعتربه احلسن والقبح: ا - ا مبارش  ه ويلد  عتبار آخر يمكن أن نعد 

، ونبغض أخرى ونعتربها  االنسان قبل االجتماع بالرضورة. فنحن حنب  بعض األشياء ونعتربها حسنة 
ا فيه عند بعض انلاس ليس كذلك، فيه أمور  ا، والواقع أن  هذا ليس مطلق  يها رش  قبيحة  ونسم 

 [575 املصدر السابق، ص]انظر: ة. اعتباري

الة طبيعية فعلي  - ة فع  رة أو لك  قو  الة املفك  انتخاب األخف  األسهل:عندما توجه قوانا الفع 
ة املحضة، أي أن يكون أحدهما عسي ا ومتعب ا، ويكون  ، وخمتلفي من ناحية القو  متشابهي نواع 

، فسوف تميل القوة الفع   ]انظر: الة بالرضورة إىل الفعل السهل والايل من اتلعب. اآلخر سهال  وغي مؤلمر
 [577املصدر السابق، ص 

اصل االستخدام واالجتماع: إن  االنسان بهداية الطبيعة واتلكوين يريد فائدته من اآلخرين  -
)اعتبار االستخدام(؛ والجل فائدته يبتيغ نفع اجلميع )اعتبار االجتماع( وألجل نفع اجلميع يطلب 

 [584 املصدر السابق، ص]انظر: ل االجتمايع )اعتبار حسن العدل وقبح الظلم(. العد

اصل متابعة العلم: إن  االنسان بفطرته يطلب الواقع ويريد أن يصيبه، ومن هنا يضطر  إىل منح  -
ارج العلم اعتبار الواقع، أي أن نعد  الصورة اإلدراكية احلاصلة نلا عي الواقع الاريج، ونعد  آثار ال

آثار ا للعلم واإلدراك. والعلم وحده من يوف ر نلا سمة  إصابة الواقع، وبدونه ال يمكننا االستقرار ىلع 
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 املصدر السابق، ص]انظر: جانب واحد، فالشك والوهم ذوا جانبي، فيوف ر العلم بات باعه األمان  لإلنسان. 
586] 

ة ال مة إن  االعتبارات العام   تنحرص بهذه املجموعة من االعتبارات، بل ويف الاتمة يقول العال 
 [591]انظر: املصدر السابق، ص يمكن العثور ىلع اعتبارات أخرى ذات طابعر اعم . 

 االعتباريات بعد االجتماع
تمث ل جمموعة املفاهيم االعتبارية اليت حصل عليها اإلنسان نتيجة تعامله مع الطبيعة ومع بين 

 جنسه، ويه:
ق قبل االجتماع، وهو أصل االختصاصأصل امللك: أساس  -  (1)هذا األصل متحق 

فات، وهذه  اذلي تكامل ىلع شلك امللك، وأضح ذا أثر خاص، وهو جواز مجيع اتلرص 
ا.  فات تسم  "احلقوق والفائدة" ويه مصب  االختصاص بنظر املجتمع تقريب ا أو حتقيق  اتلرص 

 [600 نظر: املصدر السابق، ص]ا

ان يف مراحله االجتماعية األوىل احلاجة إىل بناء اللغة ووضع اللغة: يلمس اإلنس -
 -وكذا أغلب الاكئنات احلي ة القادرة ىلع الصوت حسب ما انتىه إيله علمنا  -األلفاظ ادلال ة 

ألن  لك  اجتماع صغي أو كبي يثبت حاجة أفراده إىل تفهيم مقاصدهم ومراداتهم بعضهم إىل 
 [602 املصدر السابق، ص]بعض.  

الرئاسة واملرؤسية ولوازمهما: يعمل األقوياء يف هذا العالم ىلع استخدام الضعفاء  -
ال، فيخلق نسبة  بينهم )األقوياء والضعفاء(  عون من وجودهم الفع  وخيضعونهم إلرادتهم ويوس 

 [605 نظر: املصدر السابق، ص]ا كنسبة الرأس إىل اجلسد، ويه نسبة الرئاسة.

، االعتبارات يف مورد تس - اوي الطرفي: ويه اعتبارات بي أفراد ذوي مستو ى واحدر
نظي أشاكل اتلبادل واالرتباط واحلقوق االجتماعية املتساوية، األمر وانليه هنا يكون من 
باب حسن الفعل وقبحه، كما أن  األوامر يه أوامر إرشادية ال مولوية؛ ألن  األطراف ذات 

 [611 ملصدر السابق، صانظر: ]امزنلة واحدة. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ة، لكن ه استنتجه ضمن مبحث الاتمة. ]ينظر: الطباطبايئ، أصول الفلسفة  - مة هذا األصل ضمن االعتبارات المسة العام  لم يذكر العال 
[واملذهب الواقيع، ص 
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 مسألة الرّش ونظرية اإلدراَكت االعتبارية
ا  يرتبط بيان الرش  وتعريفه حسب نظرنا واحلد  اذلي نعطيه للحسن والقبح، فالرش  هو ما اكن قبيح 
مة يعد  احلسن والقبح أحد اعتباريات قبل  وغي ذي نفع نلا وما اكن فيه رضرنا، كما رأينا فإن  العال 

جتماع اإلنساين، وقد االجتماع، فاحلسن والقبح بهذا املعن أمران اعتباريان، ال يعتمدان ىلع اال
رسى هذا املعن وبفعل ابلناء العقاليئ إىل غي األفعال اإلنسانية من اهليئات اليت توصف باحلسن 
ا باحلسن والقبح، فاحلسن  والقبح، وكذلك األمور احلقيقية اليت هلا ما بإزاء يف الارج، فتت صف أيض 

مة من لكمات الفالسفة يف جزء من هو الاكمل والقبيح هو انلاقص كما اكن هذا املعين هو  القريب للعال 
 [136]انظر: الطباطبايئ، رسائل السبعة، ص استدالالتهم. 

ا، »فيقول:  يها رش  ، ونبغض أخرى ونعتربها قبيحة  ونسم  فنحن حنب  بعض األشياء ونعتربها حسنة 
ا، فيه عند بعض انلاس ليست كذلك، فيه أمور اعتب املصدر السابق، ]« اريةوالواقع أن  هذا ليس مطلق 

 [.575 ص

ا ألن ه غي موافق نلا، فاملطر اذلي  ا عدمي ا ال واقع هل، حنن نراه ونعتربه رش  فيكون الرش  هنا أمر 
يه وتكون فيه بركته، وهكذا أحداث  يؤد ي لراب بيت ووقوعه هو رمحة  آلخر، حيث يروي زرعه وينم 

ا. إن  هذا ابليان العليم اذل ، فهو ادلنيا مجيع  ا يف تبيي حقيقة الرش  ن جواب ا دامغ  مة يتضم  ي يذكره العال 
 ، ال يذكر ديلال  ىلع وجوده أو عدمه، بل يسىع بليان حقيقة وجود الرش  نفسها، وإن  الواقع ليس فيه رشٌّ
ا ونصفها بهذه الصفة فيه حمض اعتبار  ها رش  ا تلك القضايا اليت نعد  ا، وأم  بل هو خالر منه تمام 

هذه القضايا االعتبارية حصل عليها  إعمال لقوى اذلهن واليال، فيه اعتبارات ذهنية خيايلة.و
اذلهن البرشي بعد مزجه بي القضايا احلقيقية اليت حصل عليها من الارج الطبييع وتربته 

صول ىلع فتكون انلتيجة احل ،درااكته اليايلة والصور الوهمية اليت خيزتنها يف ذهنهإوبي  ،البرشية
 فهما من  ،احلسن واجلمال نأخذ مفهويم قضايا وهمية حاصلة نتيجة اعتباره وقواه اذلهنية، وللمثال

سيستخدمه  فإن هص اجلمال يف أبناء نوعه، وبعدما شخ   ،حصل عليها اذلهن من الارج اليت فاهيمامل
مفهوم القبح، فهو هنا خيرج يف اتلعبي عن األمور اليت تتوافق مع طبعه ومقاصده واحتياجاته، وكذلك 

يف حياته االجتماعية، فما اكن  اعتباريةر  ومعانر  طار املحسوسات ويقوم بتطبيقها ىلع أمورر إمن 
 [189 السبحاين، احلسن والقبح العقيل، ص نظر:]ا .اا هلا اكن قبيح  اكن خمالف   ا وماا معها اكن حسن  منسجم  

، لكن ها تسىع للتحقيق يف أصل »فهذه  انلظرية ليست يف مقام إعطاء جواب مبارش عن مسألة الرش 
ة الوهم واليال فإن نا وإن  ا لقو  ا وهمي ا وتابع  وجود الرش  الاريج، فحينما يكون منشأ االعتباريات أمر 

]انظر: حسين و هوشنیگ، تقريری « جودةقلنا بإماكنية وجود الرش  من انلاحية العقلية لكن ها يف الواقع غي مو
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مه طباطبایئ، ص  مة أمر   [.154نو از مسئله رش بر اساس نظريه ادرااكت اعتباری عال  فالرش  وحسب تعبي العال 
، بل لك  األمور القبيحة وغي املالئمة يه أمور عدمية؛ ألن ها ال تشتمل ىلع مصلحة نلا، ونفس  عديمٌّ

تبارية نلا، ال تتعل ق حبقيقة الفعل واليشء يف نفسه، وتكون ىلع ذلك لك  احلسن والقبح يه أمور اع
األمور يف العالم من حيث يه يه ال اقتضاء هلا للحسن والقبح، وهذه الصفات واألمور تابعة 

 .  [11، ص 5]انظر: الطباطبايئ، تفسي امليان، ج العتبارنا، وال يوجد يشء يف الارج اسمه رشٌّ
ا س مة ملسألة الرشور يف العالم تقوم ىلع أن ها أمور غي واقعية، فليس هلا يتبي  مم  بق أن  نظرية العال 

ما بإزاءر يف الارج، وإن ما يه اعتبارات ذهنية نتيجة عدم موافقة بعض األمور الحتياجاتنا ومتطل باتنا 
 احلياتية.

 

 اخلاتمة
ل الفلسفتي الغربية والرشقية، فقد حاول تعر ض املقال بليان إشاكيلة الرش  واإلجابة عنها من خال

الفالسفة وىلع مر  الزمان اإلجابة ومن خالل طرق معرفية خمتلفة عن وجود الرش  يف العالم أو عدمه، 
وبيان ذلك بصيغ وآيلات معرفية واضحة تتناسب وحجم اإلشاكيلة. وتتمي  نظرية اإلدرااكت 

مة الطباطبايئ بأن ها لم  تتناول املسألة من ناحية الوجود والعدم، بل تعرضت نلفس االعتبارية للعال 
، بل تسىع بليان حقيقته من خالل أصول  أصل القضية فيه ليست يف مقام إثبات أو نيف مسألة الرش 
وأسس فلسفية حمكمة، فاكنت انلتيجة هو اعتبارية الرش  وعدمي ته، وإن اكنت هناك آثار واقعية هل يف 

 الارج.



 183  ...........................................................................................  حل  إشاكيلة الرش  وفقا  نلظرية اإلدرااكت االعتباري ة

  قائمة املصادر
 1387بوستان كتاب، انلارش:  ، قم،زاريع شارات و اتلنبيهات، حتقيق جمتىباهلل، اإل سي بن عبداحلسينا،  ابن

 ش.

 .ه 1422درااكت االعتبارية، دار اهلادي، بيوت، نظرية املعرفة واإل، آل صفا، عيل جابر

مة ]األستاذ مطهري وإدرا طباطبایئ هعالم یوادرااكت اعتبار یاستاد مطهر، اصغر ، ىلعولن یجعفر اكت العال 
 ش. 1394، 2، شماره 2، سال ، انديشه عالمه طباطبایئالطباطبايئ[

م یرش بر أساس نظرية ادرااكت اعتبار هلئنو از مس ی، تقريریگحسي هوشن، ، مرتىضحسين  طباطبایئ هعال 
مة  الكم  و هفلسف ه، جملالطباطبايئ[]حبث جديد ملسألة الرش  ىلع أساس نظرية اإلدرااكت االعتبارية للعال 

 .ش 1390، 44 ، شماره يكم، سالسالیما

له رشور، دو فصلنامه ئبا مس يناگمواجهه مالصدرا و پالنت يىقتطب برریس يا،ك عبایس یكرب ،اهل ، عيخادیم
 ش. 1391، 1ول، شماره ا، سال شناخت هست

حتليل مسألة الرش  اإلدراك كما يراه صدر ] از منظر مال صدرا یکدراارش  هلئحتليل مسغالحمسي،  ،یخدر
ي  .ش 1393دوم، بهار و تابستان  هسال دوم، شمار ،ییحكمت صدرا ـ پژوهىش ، دوفصلنامه علم[املتأهل 

 ه. 1422نافذة ىلع الفلسفة، املركز العاليم لدلراسات اإلسالمية،  ،الساعدي، صادق

حتقيقات  مطالعات و همؤسس نارش: لكبايكاين، طهران، رباين عيل تدويناحلسن والقبح العقيل،  ،سبحاين، جعفر
 ش. 1368، یگفرهن

 ه. 1429 ي،بلنان: دار اهلاد - يوتب ينية،وادل يةاملعجم الشامل للمصطلحات العلم ي،حس يمبراهإرسور، 

 1388، 14، قبسات، سال [ية ومسألة الرشكمة اإلهل]احل له قرينه رشئمس و حكمت الىه حممد، مهر، یسعيد
 ش.

د، السند،  .ه 1427اإلمامة اإلهلية، منشورات االجتهاد، قم،  حمم 

، چاپ چهارم، تهران، ]جمموعة مصن فات شيخ اإلرشاق[ جمموعه مصنفات شيخ ارشاق، شهاب ادلين سهروردى،
 ش. 1388، و مطالعات فرهنیگ انساین پژوهشاگه علوم

 .ش 1384 ،رشاق، اجنمن آثار و مفاخر فرهنیگرشح حكمة اإلين، ادل يازي، قطبالش

، احلكمة املتعايلة يف األسفار العقلية األربعة، دار إحياء الرتاث العريب، براهيمإبن  حممد ،يشيازال
 .م 1981بيوت،

 .م 2016، 17ي، العدد ييق للعالم عند ابن سينا، جملة تبير امليتافيوموقعه ضمن اتلصو   الرش  حممد،  صاديق،

، دو فصلنامه الثة ملسألة الرش[كماء املسلمون اثل]رؤية احل ه سه حكيم مسلمان به مسأهل رشاگن ه،، مرضيصادیق
 ش. 1392، 17، سال یحكمت سينو
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كر  ]حبث مسألة الرش يف ففلسىف یرش در انديشه اليبنيتس، پژوهش ها هلئمس برریس، فتح ىلع ،یطاهر
 .ش1389، 216، شماره 4دوره  [،اليبنيتس

، شبكة رافد اإللكرتونية: العدل اإلليه فلسفة الرشور واآلالم ، خليل الطباطبايئ،
https://research.rafed.net/ 

أصول الفلسفة واملذهب الواقيع، تعليق مرتىض مطهري، ترمجة عمار أبو رغيف، ، الطباطبايئ، حممدحسي
 .ه 1418، سة العراقية للنرش واتلوزيعاملؤس  

 .ه 1417امليان يف تفسي القرآن، مؤسسة النرش اإلساليم، ، حسيحممد الطباطبايئ،

 1362، سيدحممدحسي طباطبایئ هعالم دستاا یوفكر رسائل سبعة، قم، بنياد علم، حسيحممد الطباطبايئ،
 ش.

 و پژوهىش آموزىش همؤسسـ ،قـم ،رضا فيايض تصحيح وتعليق غالم ة،نهايه احلكم، حممدحسي ،الطباطبايئ
 ش. 1385، امام مخين

 1380 ،انتشارات ارشاق، ، دانشاگه قميف فلسفة ادلين[ ]حبوثدر فلسفه دين  جستارهايي ،مرتىض ،زاده فتح
 ش.

مة رايانه از اعتباريات عالمة طباطبایئگواقع  ىتقرير حممد، زاده، اكىش  ]حبث واقيع العتباريات العال 
 ش.  1396ات، سال بيست و دوم، بايي، الطباطبايئ[، قبس

 پژوهىش موسسه آموزىش مصباح يزدي، حممدتيق، رشح نهاية احلكمة، تصحيح عبد الرسول عبوديت، انلارش:
 ش. 1378قم،  ،امام مخين

 .ش 1383، طهران، انتشارت صدرا، 10 ثار، طآ هجمموع ،مطهري، مرتىض

يويس ]انلماذج د يانبرا یبر آرا يدو مسئله رش؛ با تأك يایتاهل هایيمپارادا ی،ذوالفقار نارص ،منصور يی،نص
 ش. 1396، تابستان 86، شماره 22دوره  الالهوتية ومشلكة الرش.. مع اتلأكيد ىلع آراء بريان ديفيس[،

 .م 1970، ژوهىشپفلسفة ادلين، قم، مركز مطالعات  جان، هاسربيس،

درااكت االعتبارية ونتاجئها ]نظرية اإل آن عمل و نتايج علم و ىادرااكت اعتبار هنظري، رضامحيد ،هاشم
 .ش 1387، 51، سال 205شماره  ،فلسىف ی، پژوهش ها[العلمية والعملية

]نظرية اإلدرااكت االعتبارية والفلسفات  مضاف یفلسفه ها و یادرااكت اعتبار هنظريحسي،  ،یگهوشن
 .ش 1390، حكمت معارص، سال دوم، شماره دوم، املضافة[
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Abstract 

Since the first centuries, the viewpoints of Islamic thinkers about 
determining the relation between reason and transmission (of Hadith) 
have diversified. Consequently, various trends have appeared in the 
scientific arena, from extremist textual trend, extremist rational trend to 
the moderate rational textual trend. Each one of them tried to determine 
the kind of the relation between them on the methodological foundations 
in which they believe. The questions being discussed here are the 
following: What position reason has in religious texts? How can we benefit 
from religious texts to enrich reason? Through the descriptive, analytical 
approach, we have tried to answer these questions. We have concluded 
that legal texts reject the extremist textual trend, and do not support the 
extremist rational trend, but rather, they adopt the third trend which says 
that fixed transmission and evidentiary reason are both divine arguments. 
The first is an apparent argument and the second is an esoteric argument, 
for religion is sometime demonstrated through reason, and other time, by 
transmission. However, in many questions and partial branches, reason 
needs religious texts. 

Keywords: reason, rational approach, religious texts, transmission. 
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 اخلالصة
وباتلايل  ،العالقة بي العقل وانلقلحتديد رين اإلسالميي حول منذ القرون األوىل تنو عت أنظار املفك  

ف اه العقالين املتطر  ت  ف واال املتطر  اه انليص  ت  دة يف الساحة العلمية، من االاهات متعد  ت  اظهرت 
واحد منهم حاول حتديد نوعي ة العالقة بينهما ىلع األسس   العقالين املعتدل، وك  اه انليص  ت  واال

والسؤال املطروح ىلع طاولة ابلحث هو: ما ماكنة العقل يف انلص  ادليين؟  املنهجية اليت يؤمنون بها،
املنهج الوصيف واتلحلييل من خالل و وكيف نستطيع االستفادة من انلصوص ادلينية يف إغناء العقل؟

لنا إىل  اه انليص  ترفض  الرشعيةأن  انلصوص حاونلا اإلجابة عن هذه األسئلة، وقد توص  االت 
اه العقيل املتطر ف، بل تتبن  املتطر ف، و اه اثلالث اذلي يذهب إىل أن  انلقل ت  االكذلك ال تؤي د االت 

ة باطنية، فادلين تارة  يتم   ة ظاهرية واثلاين حج  ل حج  ة إهلية، فاألو  اثلابت والعقل الربهاين الكهما حج 
حيتاج ئل والفرواعت اجلزئية يف كثي من املسا، ولكن خرى ىلع لسان انلقلأتبيينه ىلع لسان العقل و

 صوص ادلينية.العقل إىل انل

 العقل، املنهج العقيل، انلصوص ادلينية، انلقل. اللكمات املفتاحية:

 

----------------------  

 210-186ص. ، صول، العدد  األرابعةالسنة ال ،2021جملة ادليلل، 
 2021/5/9القبول:    ، 2021/4/2استالم: 
 ادليلل لدلراست وابلحوث العقدي ةمؤسسة انلارش: 

 املؤلف ©
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 مةاملقدّ 
ة للتعل م وكشف جماهيل هذا العالم من  لقد ُخلق اإلنسان يف هذا العالم وهو حيمل االستعداد بالقو 

هات ُكم  ال  قال اهلل تعاىل:هل،  خالل األدوات اليت منحها اهلل  م 
ُ
ن  ُبُطون  أ ُكم  م  ر ج  خ 

 
ل ُمون  و اهلُل أ ت ع 

ي ئ   ُكُرون   اش  ل ُكم  ت ش  ة  ل ع  ف ئ د 
ب صار  و األ  

ع  و األ   م  ل  ل ُكُم الس  ع   [.78: انلحل ]سورة و ج 
يكتسب بعد ذلك مجيع  معرفة، ثم   من لك   خايل اىلع أن  لك إنسان يودل  تدل  هذه اآلية املباركة 

 ،دة  بالواقع الاريج، وأدوات املعرفة وإن اكنت متعد  ة تربطه العلوم واملعارف عن طريق أدوات خاص  
بادلور  ضطلعلرؤية الكوني ة وحل ها، وتامعاجلة مسائل  يفباحث  أن  األداة اليت هلا شمويلة للك   إال  

نية يه يرية، واحلصول ىلع اتلصديقات ايلقاملدراكت اتلصو   منية مجيع املفاهيم اللك   نيلاألسايس يف 
 هو املعيار ملعرفة مجيع احلقائق، وهذا ما عقل الالعقل، فأداة 

ُ
ما ، منها اشي إيله يف بعض الروايات أيض  أ

تها وعمارتها» حيث قال: روي عن أيب عبد اهلل  ل األمور ومبدأها وقو  ينتفع يشء   ال يت ال - إن  أو 
ي جعله اهلل زينة  للقه ونور   - إال  به   [.23 ص ،1 ج، الاكيف ،ينياللك] «هلم االعقل اذل 

 منهم حتديد نوعية العالقة بي تي ارر  لك  وحاول  العلمية، الساحة يف دةمتعد   اهاتت  ا ظهرتوقد 
 ىلع األسس املنهجية اليت يؤمنون بها.العقل وانلص 

دون من أهل احلديث واألشاعرة اه املتشد  ت  يمث ل هذا االو -ف  املتطر  اه انليص  فأصحاب االت  
وإن أد ى ذلك إىل خمالفة  ،يدعون إىل األخذ بظواهر انلصوص ادلينية -ابية واألخبارية والسلفية الوه  

 اسماهأ ابن تيمية حيث كتب رسالة   عندكما هو احلال ، يلات املنطقرصحية مع بدهيات العقل وأو  
حبيث ال يمكن اجلمع  ،انلقلتعايلم العقل ومعطيات بي باين وذلك لوجود اتل "؛ىلع املنطقيي الرد  "

العقل يعتقد ابن تيمي ة بأن  وباتلايل ، [19 ص ،3 قتضاء الرصاط املستقيم، جا ة،بن تيمي  ]ا زعمهم بينها ىلع حد  
ة.واملنهج العقيل  ىلع  ة، بغية املرتاد يف الرد  بن تيمي  ا: ]انظر ال يمكن االعتماد عليهما يف املسائل ادلينية العام 

 [245 املتفلسفة، ص

يل   اأعطوا للعقل دور   قدف ،فاه العقالين املتطر  ت  ا أصحاب االوأم   ا حت   ىلع الرشع اوسابق   اأو  مطلق 
كما هو احلال يف  ،يف املجاالت اليت يدرك العقل بأن ه ال يستطيع غور أرسارها ويعرتف بقصوره يف فهمها

فيف صورة تعارض عليه،  اب  لدليلل العقيل ومرتت   اوجعلوا ادليلل السميع تابع  املسائل الغيبية واتلعب دية، 
خذ بما دل  عليه العقل

ُ
ة، ص يحممد عبده، اإلسالم وانلرصانية مع العلم واملدن] .يف مجيع احلاالت العقل وانلقل أ

56] 

ة  ونيذهبفاه العقالين  املعتدل ا أصحاب االت  وأم   إىل القول بأن  انلقل والعقل الربهاين الكهما حج 
ة باطنية ة ظاهرية واثلاين حج  ل حج  ت العقلية ويف قضايا فمن جهة أن  العقل يف املستقال   ،إهلية، فاألو 
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هل رسالة مستقل ة وانلقل  ،اكنت يف احلكمة انلظرية أو يف احلكمة العملية سواء   ،علوم املتعارفةال
ة به والعقل مصباح هل، فادلين تارة  يتم  تبيينه ىلع لسان العقل  اأيض  وانلقل  ،يؤي ده هل رسالة خاص 

 تاحلاجة إىل انلقل يف بيان املسائل الغيبي ة والفرواع ن  العقل بأمس  إ ،نعم .خرى ىلع لسان انلقلأو
سيه انلظري تعرتضه يف م قد ملزنلقات اليت اىلإ هتنبيهكذلك فالعقل حيتاج إىل انلقل يف اجلزئية و
 [89 – 84ن، ص يد ازنتظار برش ا، آمل یجواد] .والعميل

نا يف هذا ابلحث هو تسل  ؛ة من العقل واملنهج العقيلط الضوء ىلع موقف الكتاب والسن  يوما يهم 
ا ماكنة ، آنفة اذلكر اهات اثلالثةت  اال منحت يت ضح من خالهل موقف انلصوص ادلينية  وتت ضح أيض 

ابلحث ضمن  وموارد حاجة العقل إىل انلقل، ومن هذا املنطلق سوف يتم  العقل يف انلصوص الرشعية 
 اتلايلة: قاطانل

 فاهيم: تعريف املاًل أوّ 
 .اليت حتتاج إىل اتلعريف يف هذا ابلحث يه العقل واملنهج العقيل هيمافامل

 العقل -1
 العقل لغةً  -أ

ة معانر  ،عقل يعقل بفتح العي وكرسه يف اللغة العربية: مصدر "العقل"  منها: يطلق ويراد به عد 
عقل( العي والقاف والالم )» :بن فارساقال  ،ل: اإلمساك واالمتناع والشد  واحلب  املعن األو  

ُعظُمه ىلع ُحبسةر يف اليشء أو ما يقارب احلبسة. ومن ذلك العقل،  رد، يدل  أصل واحد منقاس مط  
احلجر  واملعن اثلاين: ،[69 ، ص4 ج معجم مقاييس اللغة،، ابن فارس]« وهو احلابس عن ذميم القول والفعل

 عقل وقيل سيم   .[458 ، ص11 لسان العرب ، ج، ابن منظور] «احلمق العقل احلجر وانلىه ضد  »وانليه، 
ه حيجره عن ألن   ا؛حجر   ا أيض  وذلا سيم   ؛ه يعقله أي: حيجزه عن الوقوع يف اهللكةألن   سان عقال  اإلن
 [69 ، ص4 ج ]املصدر السابق،ه ينىه صاحبه عن فعل ما ال حيمد. ألن   ؛ كذلك: نهية، وسيم  إرتكاب الطا

ن  هذه أ ال  إوخمتلفة  ةدمتعد   معانر  ن  لكمة العقل وإن استخدمت لغة  يفوخالصة ما يمكن قوهل إ
وبهذه  ،معن اإلمساك واحلبس واتلثب ت واملنع والعقد صل واحد وهوأىل إرجاعها إاملعاين يمكن 

 دة.موارد متعد   املناسبة تطلق وتستخدم يف
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 اصطالحً االعقل  -ب
ه وقد ة،د  ع وإطالقات كثية، تعريفات للعقل ذكرت  يرونها، اليت بالطريقة علم لك   أهل فرس 

 املعاين من العقل تعاريف يف املختلفة العلوم صحابأ وردهأ ما لك   استقصاء مقام يف ولسنا
تدخل ضمن موضوع حبثنا  اليت املشهورة اتلعاريف بعض بذكر نكتيف بل بهم، ةالاص   صطالحيةاال

 هذا فقط، ومنها:
 .دراكيةإة غريزية العقل قوّ  -

ويعقل، فيه رشط يف املعقوالت واملعلومات، وبها يمتاز الغريزة املودعة يف اإلنسان، وبها يعلم 
بعضهم يف يقول  ماء، حيثلاإلنسان عن سائر احليوان، فالعقل بهذا املعن ذهب إيله كثي من الع

ه خاطبهم من جهة عقوهلم، ووعد، يف بعض خلقه، وأن   وضعها اهلل  فهو غريزة  » :للعقل تعريفه
ذهب بعضهم اآلخر كذلك  .[208املحاسيب، العقل وفهم القرآن، ص ] «، وندبد، وأمر، ونىه، وحض  وتوع  
ق به اتللكيف، ال جياوزه إىل زيادة، وال يتعل   ، وهل حدٌّ هو الغريزة العقل احلقييق بأن ه لعقلل هتعريف يف

 ،[47 ص مي،واملتلك   السلف بي العقيدة شبانة،] يقرص عنه إىل نقصان، وبه يمتاز اإلنسان عن سائر احليوان
بعض رسائله حيث قال:  للعقل يف فهتعري د املرتىض يفالسي  كره ذما هذا املعن ذهب إىل وقريب 

، 2]الرشيف الريض، رسائل املرتىض الرشيف، ج « ية ابلدهية عند سالمة اآلالتوقيل: هو غريزة العلوم اللك  »

العقل »وكذلك يقول الشيخ الطويس يف تعريفه:  . هذا هو تعريف العقل عند بعض املعزتلة،[277ص 
، رشح اتلجريد، ص « غريزة يلزمها العلم بالرضوريات عند سالمة اآلالت مة احليل  هذا  وإىل .[251]العال 

الوصف اذلي يفارق اإلنسان به سائر ابلهائم، وهو اذلي : »إذ يقول "املستصىف" املعن ذهب الغزايل يف
 .[20]الغزايل، املستصىف، ص « انلظرية، وتدبي الصنااعت الفية الفكريةاستعد  به لقبول العلوم 

 العقل هو عني انلفس انلاطقة اإلنسانية -
فمرتبة  ،عن نفس اإلنسان، بل هو تسمية ملرتبة من مراتبها مستقلٌّ  العقل بهذا املعن ليس هو يشء  

فان  انلفس ذات مسم يات خمتلفة  ، عقال  ة من قواها اإلدراكية تسم  قو   وأنسان ة من نفس اإلخاص  
وهذا املعن من العقل  ، عقال  ي ات تسم  مرتبة إدراك اللك   يف فيه ،باختالف مراتبها الوجودية واإلدراكية

ح به بعض أهل اللغة  يف  ييله بعض الفالسفة اإلسالميإوذهب  ،[159 ص، 1 ج، العي الفراهيدي،]قد رص 
 ه:ي يف مقام تعريف العقل بهذا املعن ما نص  هل  أحيث يقول صدر املت "انلفس"كتاب  تعريف العقل يف

ي يذكر يف كتاب انلفس وهو يطلق ىلع أربعة احناءر » وعقل  ،ةومراتب: عقل بالقو   الامس العقل اذل 
موا  ،[227 ، ص1 رشح أصول الاكيف، ج ،الشيازي] «وعقل مستفاد ،عقل بالفعلو ،بامللكة وبعض الفالسفة قس 

 [السزبواري،  رشح منظومة، غرر يف العقل العميل وانلظري] .العقل بهذا املعن إىل العقل انلظري والعميل
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 ة من مجيع اجلهاتد عن املادّ جمرّ  العقل جوهر -
 اغريزي   اصطالح ليس أمر  هذا اتلعريف ناظر إىل بيان ماهي ة العقل وحقيقته، فالعقل ىلع هذا اال

ا ملىل مجيع املخلوقات إبالنسبة  ة  عل  ون كيل ل خملوق روحاين خلقه اهلل و  أبل هو  ،فقط احمض  
احلكماء   يف لكماتوهذا املعن مشهور   ،ة والكمالوهو ذو مراتب من حيث السعة والقو   ،دونه

 جوهر جمر د عن املاد ة يف ذاته وفعله. هن  أفوا العقل بوعر   ،للنفس االعقل قسيم   احيث جعلو ،والفالسفة
 ص بداية احلكمة، الطباطبايئ،؛ 216ص ، 1 الشيازي، رشح أصول الاكيف، ج ؛144 انظر: الطويس، تريد االعتقاد، ص]

69] 
اجلهات، وهو املحر ك حبركة  ة من لك  عن املاد   د  جمر   العقل: جوهر  »يقول ابن سينا يف تعريفه:  كذلك

ابن سينا، تسع رسائل يف ] «لعن املوجود األو   مستفادر  ل وجودر ق نلفسه. ووجوده أو  التشو   ىلع سبيل اللك  
 [.82 احلكمة والطبيعيات، ص

نا هو معرفة إطالقات العقل  هذه يه مجلة من اإلطالقات واتلعاريف املشهورة بي العلماء، وما يهم 
 يف انلصوص الرشعية.

 املنهج العقيل -2
سي ما يف املعارف انلظري ة، وذلك لصعوبة حتديده  يف مجيع املعارف، ال اإشاكيل   املنهج يشلك موضواع  

 املنهج بتعريف أفلنبد ده أو وحدته يف تلك املعارف من جهة أخرى،من جهة ولعدم إماكني ة حسم تعد  
د من خالهل   .العقيل املنهجنلحد 

ناهيُج : املنهج هو الطريق الواضح والواسع والعريض، املنهج لغةً  ُج وم  ناه  نه ج: اسم ، مجعه م  وم 
ن هاج ل إىل اغية معي نة وم  دة توصِّ  ج ،املحيط القاموس فيوزآبادي،]انظر: ال .بمعن: طريق واضح أو وسيلة حمد 

 [288 ص ،1

ا املنهج العليم   - ة عمليات ذهنية أواصطالح  مة لعد  ة منظ  ية بُغية الوصول إىل كشف حس   : خط 
 منهج، جواد عيل ]انظر: .قيقةاحلنسان إىل اإلطريق يصل به هو و أ ،]املصدر السابق[ هنة عليهاحقيقة أو الرب

 [19 ص األديب، ابلحث

 املنهج العقيل -
ا،  انطالق  ا ا ذكرناه يف تعريف املنهج لغة  واصطالح  ستضافة انهج العقيل هو امل من املقصود :نقولمم 
إذا أراد أحد أن يصدق حقيقة ، وبتعبي آخر املسائل العلمية والعمليةة والرباهي العقل ة إلثبات األدل  

ة ىلع األدل   ان يتم  ذلك استناد  أبد   الف ،يف املسائل العلمية والرؤية الكونية وادلينية اما وأن يعتقد به
 استناد  ابها  العمل بد  أن يتم   ال ايض  أوكذلك يف املسائل العملي ة  ،والقرائن والرباهي العقلية القطعية
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بد  أن يتم  إثباتها  اليت ال (احلكمة انلظرية)بي املسائل انلظرية  ميية العقلية، مع اتلإىل األدل  
طمينان اليت يكيف حتصيل اال (احلكمة العملية) بالرباهي العقلية القطعية، خبالف املسائل العملية

وايلقي الربهاين يف املسائل العملية  وليس من الرضوري حتصيل اجلزم ،العقاليئ جلواز العمل بها
 [109و 108ص  ،ني، انتظار برش از دآمل یجواد] اكتلعب ديات.

 ل: إطالقات العقل يف انلصوص ادلينيةوّ املحور األ
 ومنها: ،دةطالقات متعد  إن  هلذه املفردة أق يف انلصوص ادلينية جند عندما ندق  

 ة الغريزيةالقوّ  -1
 ويه ،ة الغريزية املوهوبة من اهلل تعاىلمنها القو   د  يالروائية لكمة العقل وأرطلقت يف انلصوص أ

 ،خرىأوقابلة للزيادة وانلقصان من جهة  ،للجميع من جهة شاملة   ،كبايق القوى الغريزية والفطرية
مت إىل قسمي: ،وقابلة للتطو ر واتلاكمل  وىلع هذا األساس قس 

 العقل الغريزي الفطري -أ
واملراد من العقل الغريزي هو العقل اذلي يقع يف مقابل احلمق والسفه، كما هو احلال يف كثي من 

ل ق  اهلُل »حيث قال:  عن أيب عبد اهلل الروايات، كما  ا خ  ي ئ   م   ق   اش 
مح 
ن  األ   ب غ ض  إ يل  ه  م 

 
ن ُه  ؛أ

 
أل 

لُهُ  ق  ي اء  إ يل  ه  و ُهو  ع  ش 
ب  األ   ح 

 
ل ب ُه أ وكذلك يف رواية عن أمي املؤمني  .[89 ، ص1 ج املجلس، حبار األنوار،] «س 
  :ُل »حيث قال ق  ار ب   ال ع  ل م  و اتل ج  ع 

يُد ب ال  ة  ت ز  يز  ر 
 .[1746 ح، 91 ص ، غرر احلكم ودرر اللكم،يمداآل] «غ 

يف مقابل  ةالروايات واضحة بأن  املقصود من العقل الوارد فيها هو العقل بمعن الغريزة الفطريفهذه 
ه تلفات واتلوج  د االإدراك العلوم الرضورية واملعارف الوجدانية والفطرية بمجر   وبه يتم   ،احلمق والسفه

 وهو بدوره ينقسم إىل انلظري والعميل. ،إيلها
 كتسايبالعقل الغريزي اال -ب

وقد جاء يف حديث للرسول  ،هو يف احلقيقة نفس العقل الفطري املوهوب القابل للتطوير واتلاكمل
 :«ن يأمر باملعروف وينىه عن  إن  الرجل يلكون من أهل اجلهاد ومن أهل الصالة والصيام، ومم 

واملراد من هذا  .[324ص ، 10الطربيس، جممع ابليان، ج ] «قدر عقله يوم القيامة إال  ىلع املنكر، وال جُيزى
م العقل  ،عقل املكتسب بالعلم واملعرفة والعملالالعقل هو  ىل العقل إ :ىل قسميإويف رواية قس 

كتسايب كما نقل عن واملراد من املطبوع هو العقل الفطري واملسموع هو اال ،املطبوع والعقل املسموع
ُل »يف رواية حيث قال:  مي املؤمني أ ق  ق ال   ال ع  ا يُؤ دِّي إ ىل   ن  ع  ُهم  ب ة  و الك   ر  ُل اتل ج 

ق  ع  ب ع  و  ُل الط  ق  ع 
ة   ع  ن ف   [.6ص ، 75 ج جلس، حبار األنوار،]امل «ال م 
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اذلي يوجد يف اإلنسان بالطبع ويدرك به املدراكت الرضورية  لل هو العقفاملقصود من العقل األو  
 ،ر وللتفكي، وبه يتمي  اإلنسان عن غيهلإلدراك وللتصو   ة  وهو قو   واملعارف الفطرية وابلدهية،

والعقل اثلاين هو العقل املكتسب يكتسبه اإلنسان من خالل الرتبية واتلجربة  ،ويقابله احلمق والسفه
 ينقسم إىل انلظري والعميل. اوهو بدوره أيض   ،واملمارسة انلظرية والعملية

 العقل انلظري -ج

كتسابية غي ابلدهية، اليت ظري هو تلك املدراكت واملعارف انلظرية واالمقصودنا من العقل انل
ر، وقد عرب  عنه يف انلصوص القرآنية والروائية عن العقل اذلي يتحر ك بالفكر تصل إيلها باتلفك  

مات واألمور املعلومة اذلهنية اللغة، بأن ه ترتيب املقد   ر، والفكر كما فرس  به أصحاب فن  واتلفك  
املصطفوي، اتلحقيق يف لكمات ]إىل املطلوب  ئومن املباد ئي هو احلركة إىل املبادأللوصول إىل املطلوب، 

سواء اكن يف  ،فهناك عرشات الروايات املقصود من العقل فيها هو العقل انلظري ،[126 ص، 9 ج القرآن،
ستقبل وجوه اآلراء امن  اللبيب أال وإن  » : املؤمني رات أو اتلصديقات، منها: قال أمياتلصو  

هو العقل  واملراد من اللب   ،[178ص   ،غرر احلكم ودرر اللكم ،اآلمدي] «ونظر يف العواقب ،بفكر صائب
 أويل  األبلاب »قال:  عن اإلمام الصادق  وكذلك يف روايةر "، الفكر الصائب"انلظري بقرينة 

إن 
ين عملوا  فإن  حب  اهلل إذا ورثه القلب استضاء به وأرسع إيله  ،اهلل ورثوا منه حب   بالفكرة حت  اذل 

فإذا تكل م  ،فإذا صار من أهل الفوائد تكل م باحلكمة ،فإذا نزل مزنال  صار من أهل الفوائد ،اللطف
هذه  العقل يف أن  املقصود منيف  فال شك   .[257 ص ،، كفاية األثريالراز] «فطنةر  باحلكمة صار صاحب

يب احلسن أخرى هو العقل انلظري، وكذلك يف رواية عن ألوغيها من القرائن ا "الفكرة"الرواية بقرينة 
  :اُم، إ ن  ل لُكِّ يش   »حيث قال ُل ي ا ه ش  ، و د يل  ال  ل   ءر د يل 

ق  رُ  ال ع  ك  يقول  .[35 ، ص1 ، الاكيف، جيين]اللك «اتل ف 
ه صالح املازندراين ما ال  امل ر ديلل»: نص  ألن  العقل بسببه ينتقل من اعلم اجلهالة  العقل وإن ما صار اتلفك 

ي هو مزنل اإلدبار واملسخ عند أصحاب القلوب انلوراني ة إىل العلم احلقييق  والعالم  والسفالة اذل 
جهوالت هو العقل انلظري، وجيوز فما يكشف به امل .[184 ، ص1 ، رشح الاكيف، جازندراين]امل «العلوي  

 تقسيم العقل انلظري إىل قسمي:
، وهو "الفطرة" وهو املسم  يف مصطلح القرآن الكريم بـأو العقل بامللكة،  العقل البسيط: -1

ة انلاس. املدرك للقضايا ابلدهية أو ]انظر: الطباطبايئ، نهاية احلكمة، ص  القريبة منها، وهو مشرتك بي اعم 
، كشف املراد يف رشح تريد االعتقاد، ص ؛ 306  [340 - 339احليل 
ب، فيدرك القضايا انلظرية غي  العقل املرّكب: -2 وهو املدريس القادر ىلع االستدالل املرك 

ويكشف الغموض عنها  ،احلكمة العملية اكنت من جنس احلكمة انلظرية أو سواء   ،ابلدهية
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 صدر السابق[]امل يلة.بإرجاعها إىل ابلدهيات األو  
بد  من طريق معصوم بي القضايا انلظرية وابلدهية، وهو ما يعرب  عنه بالقواعد املنطقية.  نعم، ال

 وهو خاصٌّ بالعلماء.
 العقل العميل -د

كة تؤد ي وظيفة العزم، واإلرادة، واتلصميم، واملحب ة، هو ر، وفهو العقل املدب   ة حمر  عبارة عن قو 
وقد  ،[76 ، صخدا اثبات براهي تبيي، آمل یجواد]واإلخالص، واإليمان، ويتعل ق بابُلعد العميل واتلنفيذي 

 ]املصدر السابق[اختلف احلكماء يف مدراكت العقل العميل، وحتديد وظيفة العقل العميل. 

حنو الي والفالح للعمل اإلنسان ب دفعاملحر ك اذلي يبعنه يف انلصوص القرآنية والروائية  رب  عُ وقد 
، » :حيث قال والسعادة والصالح، كما ورد يف رواية عن أيب جعفر  وال أكملتك إال  فيمن أحب 

 يقولو ،[80 ، ص1 الاكيف، ج، رشح ازندراين]امل «ثيبأاعقب وإي اك أوإي اك ،  إي اك آمر وإي اك أنىهين  إأما 
ا املازندراين اة بالعقل انلظري»: أيض  ة انلظرية املسم  ة العملية  ويف هذه الروايات إشارة إىل القو  وإىل القو 

اة بالعقل العميل هلية واألحاكم الرشعية  واألخالق احلسنة وىل يعلم املعارف اإلإذ باأل ؛املسم 
ب الظاهر وابلاطن وبالعلم والعمل يتم  نظام عبادة الرمحن انلفسانية، وباثلانية يعمل بها ويه ذ 

العقيل العميل،  هو "ثيبأإي اك أاعقب وإي اك "وكذلك املقصود من  [،ر السابقداملص] «واكتساب اجلنان
ع ،إىل اليات املذكورة ه داعر وأن   وعن أمي املؤمني ، ألن  املعاقب واملثاب هو انلفس ؛ىلع سبيل اتلوس 
 :«ك ، فالعقل اذلي حير  [472 ، غرر احلكم ودرر اللكم، صيمد]اآل «ذميم الفعل تأىب غزارة العقل

وبه يثيب انلفس ويعاقبها  ،ويمي  به الي عن الرش   ،اإلنسان حنو الي والفالح والسعادة والصالح
 يوم القيامة فهو العقل العميل.

من خالل حبثنا عن إطالقات مفردة العقل يف انلصوص الروائية، وجدنا أن  هذه املفردة تطلق  نإذ
 ، ويهاهم  افمدراك  ودلى اإلنسان تارة  وبها يصبح اإلنسان  ة املودعة من اهلل ويراد منها نفس القو  

واتلاكمل،  تسافلاملواصفات الغريزية قابلة لل كبايق كتسابية، فيهتنقسم بدورها إىل الفطرية واال
كة تنقسم إىل العقل انلظري والعقل العميل، إذ باأل ة املدركة واملحر  ك ادرتم  إل يو  وبلحاظ كونها القو 

حنو العمل  حتريك اإلنسان هلية واألحاكم الرشعية واألخالق احلسنة انلفسانية، وباثلاين يتم  املعارف اإل
بي هذه األقسام،  ةمنافا كتسب اجلنان، وال يوجد أي  تالرمحن و يُعبدوتهذيب الظاهر وابلاطن، وبهما 

ة   فالعقل ليس إال   بآثارها وخصائصها، فمن مجلة  كنهها ومعروفة  يف  جمهولة   إهلية   وموهوبة   باطنية   قو 
إىل أقسام  اوجيوز تقسيمه ،وحتريك انلفس وقواها حنو العمل ،آثارها إدراك القضايا انلظرية العلمية

 [56دين، ص  ازبرش  ر نتظاا، آمل یجواد] .أخرى
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 ياته املعرفية يف انلصوص ادلينيةاملحور الاين: العقل وجتلّ 
كشف القناع عن أبعاده املتنو عة اليت  مها انلصوص ادلينية للعقلمن مجلة الدمات اليت تقد  

ابلحث  املحور يتم  ، وهذا يمتلكها، وأدواره املختلفة اليت يلعبها يف حياة اإلنسان، وتبيينها للناس
 يف ضمن أمرين: حوهل

 يف انلصوص ادلينية وبعده املعريفل: العقل األوّ 
 اا مصدر  مهفا بوصما جند أن همن فيهالقرآن الكريم والسن ة القطعية، ونتمع  آيات عندما نرجع إىل 

، وحنن نقترص  ةاملعرفيأبعاده ا م فيهىلع العقل، وتتجل   انزرك  ي ،لدلين ارئيسي   هاهنا يف مستويات شت 
 ذكر بعضها.ىلع 

 املعريف يف انلصوص القرآنيةبعده العقل و -1
مة الطباطبايئ سمية، وقد ذكر العال  ن  القرآن الكريم لم يتعر ض بليان ماهية العقل يف صيغته االإ
وذللك  ؛املستحدثة بالغلبةاكن لفظ العقل بمعناه املعروف ايلوم من األسماء »ه ذللك حيث يقول: وج  

ص  ،2ج  الطباطبايئ، امليان يف تفسي القرآن،] «"يعقلون"ما استعمل منه األفعال مثل لم يستعمل يف القرآن وإن  

، وك  ما ورد فيه هو يف صيغة الفعل: عقل، يعقل، نعقل، يف املايض، واملضارع، واملفرد، [396
ل واجلمع، وعدد هذه األلفاظ يقرب من الم سي، ويشتمل ىلع عرشات اآليات اليت تدعو إىل اتلعق 

احلل م واحلجر ور وما يف معانيها، كما وردت ألفاظ مرادفة للعقل، حنو: اللب  واتلدب ر وانلظر واتلفك  
اته يف ثماين عرشة عرشة آية، وورد الفكر ومشتق   اته يف ست  والفواد وغيها، حيث ورد الفؤاد ومشتق  

 .غيها من اللكمات اته يف ثالثي آية  اته يف ثماين آيات، وورد اللب  ومشتق  ر ومشتق  ، وورد اتلدب  آية  
 [469و 468املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم، ص  انظر:]

ا ألفاظ الفكر واتلفك   ات، وهذا ر والعلم وانلظر واتلبرص  واإلدراك واتلدب  أم  ر، فقد وردت مئات املر 
إذا عرفنا  ة  يف القرآن الكريم، خاص   اعظيم   اومقام   اكبي   ايدل  ىلع أن  للعقل شأن  إن دل  ىلع يشء فإن ما 

 يف مقام املدح واتلبجيل معاين اتلفكي اإلنساين، وأن ه لم يذكر العقل إال   ستوعب لك  اأن  انلص  القرآين 
ستفادة الالئقة حالة االب يف واتلكريم، وكذلك بي  خصائص العقل وآثاره املذهلة والقي مة اليت ترتت  

وحنن نشي إىل بعض الصائص  ،ستفادة منهب يف صورة عدم االترتت   عنه، وأوضح اآلثار السي ئة اليت
 املعرفية للعقل، منها:

 واتلكوينية وفهمها إدراك اآليات الترشيعية -أ
لون يف أمورهات األفراد اذلين إن  فهم اآليات الترشيعية وإدراكها من خمتص   م ويريدون يتعق 
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ا إ يل  ُكم   فهناك طائفة من اآليات تشي إىل ذلك ومنها قوهل تعاىل:الصالح والي يف حياتهم، 
نل  ن ز 

 
د  أ ل ق 

لُون   اك تاب   ف ال ت ع ق 
 
ُرُكم  أ ك  آن   وكذلك قوهل تعاىل:، [10: نبياءسورة األ] فيه  ذ  اُه قُر  نل  ن ز 

 
ل ُكم   اإ ن ا أ ب ي ا ل ع  ر  ع 

لُون   ق  ا وألبسه هذا وجعل اهلل القرآن عربي   ،روا فيه فتعلموالوا وتتفك  ليك تتعق   ؛[2ايلوسف، سورة ] ت ع 
 اللباس رجاء أن يستأنس به عقول انلاس فيعقلوه.

اآليات ادة السليمة من هذه املوهوبة اإلهلية هو إدراك فستل واالمن مجلة خصائص اتلعق  وكذلك 
 :طائفة ثانية من اآليات تشي إىل ذلك ومنها قوهل تعاىلو ،نفتاح باب اهلداية اتلكوينيةاة وياتلكوين
ىق ن وانر يُس  ُ ص  ن وان  و غ ي  يل  ص  خن  نابر و ز ر ع  و  ع 

 
ن  أ ن ات  م  ع  ُمت جاو رات  و ج  ر ض  ق ط 

يف  األ   در ب ماءر و   و  اح 
ها  ُل ب ع ض  ضِّ ُنف  ُكل  إ ن  يف ىلع  و 

ُ لُون   ب ع ضر يف  األ  ع ق  مر ي  و  ياتر ل ق  ر فاذلي يتدب   ،[4: الرعد]سورة  ذل ك  آل 
ضع هل األشياء بطبائعها وجيريها ىلع ما خت ،رر هذا انلظام اجلاري قائم بتدبي مدب   أن  كشف هل ل يُ ويتعق  

ا اذلي ال  ،يشاء وكيف يشاء قة وال يهتدي عميفال يدرك تلك احلقائق ال فيد من عقلهوال يُ  يتدب روأم 
 إيلها.
لإلنسان مع سالمة فطرته من حيث إن  فالعقل يف هذه اآليات وغيها هو اإلدرااكت اليت تتم   نإذ

وابلاطل يف انلظريات،  اإلنسان عليه من إدراك احلق   فيه عقد القلب باتلصديق، ىلع ما جبل اهلل 
 [209 ، ص2ايئ، تفسي امليان، ج بطباطالراجع:  ] .يف العمليات واملنافع واملضار   والي والرش  

 ادلخول يف انلارو السقوط من مرتبة اإلنسانيةاحلؤول دون  -ب
ُب  عدم اإلصغاء نلداء العقل الزمه السقوط من املرتبة اإلنساني ة حيث يقول اهلل تعاىل: م  حت  س 

 
أ

ُعون   م  ك رث  ُهم  ي س 
 
ن  أ

 
لُون  إ ن  ُهم  إ ال  أ ق  ي ع  و 

 
بيال   أ ل  س  ض 

 
ن عام  ب ل  ُهم  أ

أل   يعين ، وهذا [44: سورة الفرقان] اك 
أو يرجع إىل  ،بعهفيت   ل فيعقل احلق  باتلعق   ا أن يستقل  إم   ،وسيلة اإلنسان إىل سعادة احلياة أحد أمرين أن  

ها ال كون اكألنعام وابلهائم يف ه ليس إال  ن  فإ وإال   ،لباتلعق   قول من يعقله وينصحه فيتبعه إن لم يستقل  
 [223 ، ص15ن، ج آطباطبايئ، امليان يف تفسي القرالانظر: ] اللفظ دون املعن. تعقل وال تسمع إال  

ح بأن  اذلي ال يهتم   كما أن ه بعقله، وال يليب  دعوته، وال يستفيد من هذه  يف بعض اآليات يرص 
 ،مواه نار جهن  أكتسايب فمىلع مستوى العقل اال ىلع مستوى العقل الفطري أو املوهوبة اإلهلية سواء  
و   حيث يقول اهلل تعاىل:

 
ُع أ م  قالُوا ل و  ُكن ا ن س  ُل ما ُكن ا يف و  ق  عي   ن ع  حاب  الس  ص 

 
 [.10: سورة امللك] أ

 جماالت احلياة، ويف يف شت   وفاعال   اهام   االقرآن الكريم دور   وجهة نظرلعقل من ل ن  هنا يتبي  أ من
كثي العليه  توضوح، وتوافر هذا ادلور اذلي داع إيله القرآن الكريم بكل  وخمتلف املعارف والعلوم، 

ل إىل وعظيم صنعه، وبه يُ  ف ىلع أرسار خلق اهلل عر  اتلمن خالهل  يتم   ،اآليات والسورمن  توص 
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 .هلدايته وسعادته تصديق األنبياء والرسل اذلين بعثهم اهلل 
 يف انلصوص الروائية للعقل املعريفابلعد  -2

ع، ا هو متوق  أكرث مم   قصوى ي ة  جند أن  للعقل أهم   روايات أهل ابليت األطهار إىل لو نظرنا 
فه بعن أبعاد خمتلفة ة وتكشف عن عة ومتكرث  دة وخصائص متنو  وين خمتلفة وإطالقات متعد  اوتعر 

 .شت   مستويات يف املعرفية أبعاده فيها وتتجل  
ث عن العقل، وأن  رواية أو حديث صحيح يتحد   خبالف بعض املدارس اليت تنكر وجود أي  

أحفظ عن قال أبو حاتم بن حب ان البسيت: لست »ها غي صحيحة، قال ابن تيمية: أحاديث العقل لك  
وقال الطيب  .[245 ىلع املتفلسفة، ص ابن تيمية، بغية املرتاد يف الرد  ] «يف العقل اصحيح   ارسول اهلل خرب  

ثنا الصوري قال: سمعت احلافظ عبد الغين  »ابلغدادي:  بن سعيد يقول: إن  كتاب العقل وضعه  حد 
هلم ميرسة بن عبد رب ه، ثم  رسقه منه داود بن املحرب   به بأسانيد غي أسانيد ميرسة، ، فرك  أربعة: أو 

ر، ثم  رسقه سليمان بن عيَس السج  ورسقه عبد العزيز بن أيب رجاء، فرك   فأیت  زي  به بأسانيد أخ 
ر  [.360 ص ،8انظر: الطيب ابلغدادي، تاريخ بغداد، ج ] «بأسانيد أخ 

لموقف القرآين من ل اتمام  يف جهة خمالفة يقع  واإلنصاف أن  هذا املوقف من بعض علمائهم واحلق  
 .لةأيف هذه املس ان املنهج القرآين تمام  عالعقل، وهذا يكشف بُعد هؤالء 

 املعرفي ة للعقل يف انلصوص الروائية ومنها:ىلع بعض األبعاد وحنن هنا نقف 

 من نوره العقل هو أّول وأحّب خملوق خلقه الل  -أ
بنوره جنب  ورد يف بعض الروايات هذا اتلعبي وهو أن  العقل هو أو ل وأحب  خملوق خلقه اهلل 

رر » كما يف روايةر  ،عرشه
ف  ع   ب ن  ج 

ن  ُمویس  : ق ال  ر ُسوُل اهلل  ع  ن  آب ائ ه  ق ال  ل ق  ، ع  : إ ن  اهلل  خ 
ق ل   ن  ق   ال ع 

 
نُونر إ ىل  أ

ك  ن  نُورر خم  ُزونر م  ل ق  م  ُت خ  ل ق  ا خ  يل  م 
ال  يت  و ج  ز  : و ع  اىل  ت ع  ال  الر ب  ت ب ار ك  و  ق  : ف   اال 

ُد و   و ح 
ُ
، ب ك  أ ن ك  ز  م  ع 

 
ن ك  و ال  أ رش  ف  م 

 
ن ك  و ال  أ ع  م  ف  ر 

 
ال  أ ن ك  و  و ع  يل  م  ط 

 
ال  أ ن ك  و  ن  م  س  ح 

 
ب ُد أ ع 

ُ
ب ك  أ

اب ق  ب ك  ال ع  ب ك  اثل و اُب و  ُر و 
ذ  ح 

ُ
ب ك  أ اُف و  خ 

ُ
ب ك  أ ب ت ىغ  و 

ُ
ب ك  أ ت َج  و  ر 

ُ
ب ك  أ  و 

د ع 
ُ
ب ك  أ  العاميل، احلر  ] «و 

ُل »حيث قال:  وكذلك عنه  .[114، ص 1 ة، جة يف أصول األئم  الفصول املهم   ق  ل ق  اهلُل ال ع  ا خ  ُل م  و 
 
« أ

ل   إ ن  اهلل  »حيث قال:  أيب عبد اهلل عن ويف رواية  .[97، ص 1نوار، ج األ ، حباراملجلس] ق  ل ق  ال ع  خ 
ان يِّي   وح  ن  الر  قر م 

ل  ُل خ  و 
 
ن  نُور ه و ُهو  أ ر ش  م  ي  ال ع  ن  ي م   [.21 ، ص1 اللكيين، الاكيف، ج] «ع 

 الفهم واإلدراك والفطنة من العقل -ب
ُة »حيث قال:  عن أيب عبد اهلل وهذا ما نفهمه يف كثي من انلصوص الروائية كما يف رواية  م  د اع 
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ن   ل ه  م  ق  ي يُد ع 
 
ن  ت أ إ ذ ا اك 

ل ُم ف  ُظ و ال ع  ُم و احل  ف  ه  ن ُة و ال ف  ط  ل  ال ف 
ق  ن  ال ع  م  ُل و  ق  ان  ال ع  س 

ن   
ل م   اإل  ن  اع   اانل ور  اك 

اف ظ   ك ي   اح  ن   از  م   اف ط  ه 
ُمُل  ا،ف  ل  ي ك 

ق  ب ال ع  ت   ،و  ف  م  ُه و  ُ ُمب رص  لُُه و  ر ه  و ُهو  د يل  م 
 
 ، ص1  ، حبار األنوار، جاملجلس] «اُح أ

ة »: وكذلك يف رواية عن اإلمام عيل  ،[99 ة القلوب، والقلوب أئم  ة األفاكر واألفاكر أئم  العقول أئم 
ة األعضاء ، واحلواس  احلواس    [.96، ص 1املصدر السابق، ج ] «أئم 

 ة اإلهلية بينه وبني عبادهالعقل احلجّ  -ج
ة إهلية باطنية بي العبد وبي اهلل أمن الروايات عرب  عن العقل بفيف كثي  فكما أن   ن ه حج 
ة ظاهرية من قبل اهلل األنبياء واألئم   ة باطنية  ة والرسل حج  ىلع انلاس، فكذلك العقل حج 

 فإن   ؛ ما اشتبه عليك بعقلكحيث اكن، ومي   كن مع احلق  »: رسول اهلل  كما يف رواية عن ،عليهم
ويف رواية  [.74ص ، الريشهري، العقل واجلهل يف الكتاب والسن ة] «ة اهلل عليك وديعة فيك وبراكته عندكحج  

وكذلك يف رواية  [272غرر احلكم، ص ]اآلمدي،  «العقل رسول احلق» حيث قال: عن اإلمام عيل 
: العقل، يعرف ة ىلع اللق ايلوم؟ فقال ما احلج  »: يت عن أيب احلسن الرضا رواها ابن السك  

 «يت: هذا واهلل هو اجلوابقال: فقال ابن السك   .بهوالاكذب ىلع اهلل فيكذ   ،قهبه الصادق ىلع اهلل فيصد  
ب اد  انل يب   »حيث قال:  عبد اهلل ويف رواية عن أيب  .[450 الشعراين، حتف العقول، ص] ُة اهلل  ىلع   ال ع   ،ُحج 

ُل  ق  ب ي   اهلل  ال ع  ب اد  و  ا ب ي   ال ع  ُة ف يم  ُج 
 كذلك يف ،[121، ص 1 ة، جة يف أصول األئم  لفصول املهم  لعاميل، اا]« و احل 

ت ي   » قال: اكظم العن اإلمام  رواية طويلة اُم، إ ن  هلل   ىلع   انل اس  ُحج  ة  ي ا ه ش  ة ، و ُحج  ر  اه  ة  ظ  : ُحج 
ن ُة ف ال ُعُقوُل  ا ابل  اط  م 

 
ُة، و أ ئ م 

ن ب ي اُء و األ  
ُة ف الر ُسُل و األ   ر  اه  ا الظ  م 

 
، ف أ ن ة  عنه و .[16، ص 1ج  ،، الاكيفينياللك] «ب اط 
   ونرص انلبيي بابليان،  أكمل للناس احلجج بالعقول، -تبارك وتعاىل  -يا هشام، إن اهلل » ا:أيض
 .[13و 12ص  ،1ج اللكيين، الاكيف، ] «ةم ىلع ربوبيته باألدل  ودهل  

 بعض املسائل ومنها: من هذه انلصوص املستفيضة وغيهاويمكن أن نستخلص 
 ا، فكذلك نفهم باملقارنة أن  العقول أيض  امعصومون مطلق   ة كما أن  األنبياء والرسل واألئم   -

 .امطلق   بما يه يه يف مدراكتها معصومة  
ة إىل اأن  العقل وإن اكن ذ - ه بما هو هو ولكن   ،الضعف والكمال إىل انلقصان مراتب من القو 

الرسل واألنبياء اإلنسان العادي من غي  ،نعم .ة ىلع انلاسبمقدار إدراكه ال خيطئ، فهو معصوم وحج  
وقد  ،ألخذ باملدراكت العقليةلوضع القواعد والضوابط من  بد   ليس بمعصوم، فال  ةواألئم  
ل   .ةذلك علم املنطق واملعرفبتكف 
عن ابلاطل والقبح عن احلسن والعدل عن الظلم  أن  العقل بما هو هو قادر ىلع تشخيص احلق   -

http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/2295_كشف-الخفاء-ج-٢
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فهو من هذه اجلهة حارض عند مجيع  ،حيكم عن الرشد، ثم   والصدق عن الكذب، ويدرك سبيل اليغ  
 س.انلا

ق بي العقل الفطري واالكتسايب وبي العقل انلظري  - أن  هذه الروايات بإطالقاتها ال تفر 
، فالعقل ية  أم ظن   وبي كونها مقطوعة  ، أم كونها نظرية   وبي كون املدراكت العقلية بدهية   ،والعميل

 .ما خرج بادليلل مجيع إدرااكته إال   يف اة مطلق  حج  
 ومرشوعيته يف انلصوص ادلينيةحاكمية العقل  -2

ىلع العقل  انركز  يا ما جند أن همن فيهعندما نرجع إىل القرآن الكريم والسن ة القطعية، ونتمع  
املعارف العقلية وادلينية يف شت   نباطستاي ة املنهج العقيل يف الضوء ىلع حاكمية العقل وحج   انسل طيو

 منها: املجاالت، وسنشي إىل بعضر 

 حاكمية العقل ومرشوعيته يف انلصوص القرآنية :اًل أوّ 
 ويتم  بيان ذلك جبهات خمتلفة، ومنها:

 لر واتلعقّ ة للتفكّ ادلعوة العامّ  -أ
ل يف أكرث من واتلعق   رىل اجلميع حنو اتلفك  إة إىل أن ه يرفع ادلعوة العام   ن  القرآن الكريم إضافة  إ

ُكُرون  اهلل   :يف قوهل  ستخدام العقل، كمااأن ه حث  ىلع اتلفكي وحث  ىلع و ،ثالثمئة آية ين  ي ذ  اذل  
ا ب ا ذ  ل ق ت  ه  ا خ  ب ن ا م  ر ض  ر 

او ات  و األ   م  ق  الس 
ل  ُرون  يف  خ 

ك  ي ت ف  م  و   ُجنُوب ه 
ا و ىلع   ُقُعود  ا و  ي ام  ان ك  ق  ال  ُسب ح  ط 
اب  انل ار   ذ  ن ا ع  ين  ال   ك وتعاىل:، وقال تبار[3]سورة آل عمران:  ف ق  ل ُمون  و اذل   ع  ين  ي  ت و ي اذل    ي س 

ل  ه 
ل ُمون   ع  ا ، وقال تبارك وتعاىل: ي  م  ى ف  ن  ُيه د 

 
ي إ ال  أ دِّ  ي ه 

ن  ال  م 
 
ن  يُت ب ع  أ

 
ق  أ ح 

 
ي إ ىل  احل  قِّ أ ه د  ن  ي  م  ف 

 
أ

ي ف  حت  ُكُمون   ىلع استخدام العقل واستخدام اتلفكي يف اتلميي  ، وك  هذا حث  [9]سورة الزمر:  ل ُكم  ك 
عند اهلل تعاىل، فإن  هذا الطاب القرآين  ومزنلة   بي اآلراء واألقوال، فإذا لم يكن للعقل اعتبار  

 سيُصبح حينئذر عديم الفائدة وبدون معن.
 بالربهان فكرة أو نظرية إاّل  ادلعوة العاّمة بعدم قبول أيّ  -ب

ة  بالربهان، ومنها  فكرة أو نظرية إال   آليات القرآنية تدعو انلاس إىل عدم قبول أي  طائفة من اثم 
ق ي  : قوهل تعاىل ع  اهلل  قُل  هاتُوا بُر هان ُكم  إ ن  ُكن تُم  صاد  إ هل  م 

 
: يراد به والربهان ،[64: انلملسورة  ] أ

 [129، ص 11 تفسي القرآن، ج الطباطبايئ، امليان يف] .السبب املفيد لليقي
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 عتماد ىلع املنهج العقيل يف تبيني املعارفادلعوة العاّمة بلزوم اال -ج
فهم املعارف وتبيينها  عتماد ىلع املنهج اتلعق يل يفال اىلإقرآنية تدعونا الهناك جمموعة من اآليات 

بِّك   اد ُع إ ىل وتفسيها، ومن مجلتها: قوهل تعاىل: ب يل  ر  يت   س 
ُهم  ب ال 

ل  ن ة  و جاد   س 
ة  احل  ظ  و ع  ال م  ة  و  م   ك 

ب احل 
نُ  س  ح 

 
الرباهي القطعية  ون هوفاملراد من احلكمة كما أشار إيله املفرس   ،[125: انلحل]سورة  يه   أ

 يه احلكمة» رازي:ال فخرالكذلك يقول  ،[373 ص ،12  ج تفسي القرآن، امليان يف الطباطبايئ،]ايلقينية 
 باحلكمة، وهذه أرشف ادلرجات وأىلع ة القطعية املفيدة للعقائد ايلقينية، وذلك هو املسم  احلج  

ي   املقامات، ويه اليت قال اهلل يف صفتها:  ويت   خ 
ُ
د  أ ة  ف ق  م  ن  يُؤ ت  احل  ك  ث ي   اوم   «[269ابلقرة: سورة  ] اك 

 ،واملراد من الربهان يف اآلية ليس الربهان القيايس املنطيق فقط .[287، ص 20 مفاتيح الغيب، ج]الرازي، 
من ابلديه وانلظري  الربهان القيايس أعم   ،نعم .طمينانبل املراد به مطلق ادليلل اذلي يفيد العلم واال

 لربهان القرآين.لأوضح مصداق  ايلقيين هو
 ستدالِلة برهانيةاصبغة  القرآنية يه ةالصبغة العامّ  -د

 ،ستداليل وبرهايناالقرآين هو منهج  جاملنهة والصبغة العام  ن  أع جند يف موارد كثية اتلتب  من خالل 
 ييل: مابشارة إىل بعض تلك املوارد ويمكن اإل

 ستخدم ادلِلَل العقيل يف إثبات املعتقدات ادلينيةاوىل: اجلهة األ
املعتقدات يف إثبات  (العقل انلظري) ستخدم ادليلل  والربهان العقيلان  القرآن الكريم نفسه إ

 بالرباهي والقواعد العقلي ة، منها: اك  تمس   ويف إثبات وجود اهلل  ،ادلينية
 قرتاينـ القياس اال1

،  متا لزم منهما نتيجة  متي صغرى وكربى، إن سل  ب  من مقد  قرتاين هو قياس مرك  القياس اال يقينية 
، حيث يذكر الصغرى دون الكربى،  اولكن يف القرآن الكريم اغبل   يعتمد ىلع هذا القياس بنحور مضمرر

ابر ثمُ  يُهو  اذل   قوهل تعاىل:  ، وكمثال ىلع ذلكأو بالعكس، لوضوحها عند السامع ن تُر  ُكم مِّ ل ق  ن  خ  م 
ةر ثمُ  ف  ةر ثمُ  ن ط  ل ق  ن  ع  ف ال  ثمُ  م  ُكم  ُثم   خُير ُجُكم  ط  ُشد 

 
ن ُيت و ّف  تل  ب لُُغوا  أ نُكم م  م  ا و  ب ُل    تل  ُكونُوا  ُشيُوخ  ن ق  م 

لُون ق  ل ُكم  ت ع  م  ولع  س  ال  م  ج 
 
تل  ب لُُغوا  أ ل يشي إىل افهذا قياس   ،[57 :اغفر]سورة  و  قرتاين  من الشلك األو 

ر للوجود اإلنساين املشاه   حادثر حيتاج  لك  د، وحذفت الكربى لوضوحها، ويه برهان احلدوث واتلطو 
.  إىل حمدثر

ن ا وكذلك قوهل تعاىل:  ة  اك  يق  دِّ ُه ص  م 
ُ
ب ل ه  الر ُسُل و أ ن ق  ل ت  م  ي م  إ ال  ر ُسول  ق د  خ  ر  يُح اب ُن م  ا ال م س  م 

 ُ ي ف  ُنب يِّ ام  انُظر  ك  ع  ن  الط 
ُكال 
 
ین  ل ُهُم اآل   ي أ

 
ف ُكون   ي ات  ُثم  انُظر  أ قرتاينٌّ ا، وهذا قياس  [75ة: املائدة ]سور يُؤ 
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ه يأكالن الطعام، اإلهل ال يأكل حمن الشلك اثلاين  ذفت كرباه بلداهتها، وشلكه هكذا: املسيح وأم 
ه بإهلي  ضعيف  وفقي  وحمتاج  إىل يٌّ كل الطعام موجود  ماد  أاذلي ي ألن   ؛الطعام، فليس املسيح وأم 

 [83 ة، صماكنة العقل يف القرآن والسن   املرصي،انظر:  ]غيه، وليس اإلهل هكذا. 

 ستثنايئالقياس اال -2
م ستثنايئ هو قياس مرك  القياس اال متي، أحدهما رشطية واثلانية محلية، تستثين مقد  ب  من مقد 

م، هذا انلحو من القياس موجود  الرشط تلنتج عي اتلايل، أو تستثين نقيض اتلايل يلنتج نقيض املقد 
ي   يش   قوهل تعاىل:  منه ا،لقرآن الكريم، ولكن بشلك مضمرر أيض  بكرثة يف ا

ن  غ  م  ُخل ُقوا م 
 
م  ُهُم أ

 
ءر أ

ال ُقون
ة قواعد من مجلتها قاعدة العل  ، [35: الطور]سورة  ال  ية واملعلويلة، وأن  حيث استخدم فيه عد 

باذلات هو  غينٌّ  ألنفسها وال ملثلها، فال بد  أن يكون موجود   املوجودات الارجية ليست بما يه يه عل ة  
 ستثنايئ املنفصلة.اذلي أوجدها، وقد استفيد ببيان هذه القاعدة بربهان السرب والرتديد بالقياس اال

ة املسبقة.  ام  إ: ءستدالل: املقصود من اليشوجه اال ة، فاإلنسان خلق من العدم من دون املاد  املاد 
كونه مورد الالف "عل، فاإلنسان خلق من دون وجود خالق، وهو املقصود من اآلية بقرينة الفا اوإم  

ي إىل ألنه سيؤد   وىل: ولكن هم لم خيلقوا من غي يشءر مة األ، وبيان ادليلل: املقد  "د وامللحدبي املوح  
، املقد   . ، وادلور حمال  ألن ه دور   ألنفسهم يمة اثلانية: ولكن هم ليسوا الالقالصدفة، والصدفة حمال 

 ن. إذي إىل التسلسل، والتسلسل حمال  ألن ه يؤد   ؛مة اثلاثلة: ولم خيلقهم غيهم من املمكناتاملقد  
 [127 ص رباهي ىلع وجود اهلل،الانظر: جوادي آميل، تبيي ] .خلقهم اهلل

لم  ت ر  إ ىل  اذل    :كذلك يف قوهل تعاىل
 
م  يف   يأ اه  اج  إ ب ر  يبِّ   ح  يُم ر  اه   إ ب ر 

ك  إ ذ  ق ال 
ات ئُه اهلُل ال ُمل  ن  ء 

 
بِّه  أ  ر 

ى  
ح   اذل  ي حُي 

ُ
ن ا أ

 
يُت ق ال  أ ُيم  يُت  ى  و  م 

ُ
نا هو نبي   املستدل   ايض  أفيف هذه اآلية ، [258 :ابلقرة]سورة  و أ

ى   ر يبِّ  "حيث يقول:  براهيم إ
يُت  اذل  ى حُي  يُم  ن هما  أفيكشف  املوت واحلياة حقٌّ  ن  أيعين بما  "،و 

ق إيله الفناء واإلحماء، وهو اهلل ال يتطر   ومميت   أن يكون هناك ميحر من ، فال بد  اتصادفي    امر  أليسا 
ر  " :، وكذلك قول إبراهيم ف  ى ك  ت  اذل   بُه 

م س  .... ف  یت  ب الش 
 
إ ن  اهلل  ي أ

ا برهان عقيل واضح يض  أهذا  "ف 
 ."تي وأمىحأأنا " :قابل قول نمرودذكره يف م

ت اوكذلك قوهل تعاىل:  د  س  ة  إ ال  اهلُل ل ف  ا آل ه  م  ن  ف يه  وهذا استخدام  لدليلل  ،[22]سورة األنبياء:  ل و  اك 
ستثناء نقيض اتلايل )ولكن هما لم او العقيل يف إثبات وحداني ة اهلل تبارك وتعاىل، وهو قياس  مت صل  

 ة، ص: املرصي، ماكنة العقل يف القرآن والسن  ]انظر .فانلتيجة واضحة، ويه )ليس فيهما آهلة  إال  اهلل(تفسدا( 
84] 

 األحاكم الرشعية إىل معرفة مالَكت تنبيه العقل اجلهة الانية:
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األحاكم الرشعية، مع أن  األحاكم  تنبيه العقل إىل مالاكت يف ستخدم العقل  حت  ان  القرآن الكريم إ
ذكر القرآن الكريم بعض املالاكت اليت الرشعية أحاكم تعب دية ذات مالاكت خفي ة علينا، مع ذلك 

ا هذه األحاكم الرشعية، مم   للعقل من خالهلا فهم املصالح واملفاسد اليت تكمن وراء ترشيع يمكن
ن   :اهلل : يقول لية مثال  يكشف جواز استخدام العقل انلظري يف احلكمة العم  ع 

ة  ت ن ىه  ال  إ ن  الص 
ر  
ال ُمن ك  اء  و  ش  ح  ين  سبحانه:  يقولو ،[45: العنكبوت]سورة  ال ف  ا ُكت ب  ىلع   اذل   م  ي اُم ك  ل ي ُكُم الصِّ ُكت ب  ع 

ل ُكم  ت ت ُقون   ب ل ُكم  ل ع  ن  ق  اهلُل الصيام  عليكم ألجل الوصول إىل : إن ما أوجب يعين،   [183: ابلقرة ]سورة م 
ظ هذه اجلهات يف القرآن الكريم يدرك ، اتلقوى ن  يالح  ستدالالت يف اال العقيلمدخلية الفهم فم 
ية  ،القرآنية  بي املصالح واملفاسد يف مالاكت األحاكم بشلكر اعم .ميي يف اتلالعقيل املنهج وأهم 

 انلصوص الروائيةا: حاكمية العقل ومرشوعيته يف ثانيً 
عتربوه إذ ا ؛قصوى ية  وجدنا أن  للعقل أهم  ل  روايات أهل ابليت األطهار ىلع إذا ألقينا نظرة  

ة ابلاطنة اليت حُيتج   حيث  اكظم البها ىلع انلاس يوم القيامة كما ورد يف رواية  عن اإلمام  احلج 
اُم، إ ن  هلل   ىلع   انل اس  » قال: ن ب ي اُء ي ا ه ش 

ةُ ف الر ُسُل و األ   ر  اه  ا الظ  م 
 
، ف أ ن ة  ة  ب اط  ة ، و ُحج  ر  اه  ة  ظ  : ُحج  ت ي   ُحج 

ن ُة ف ال ُعُقوُل  ا ابل  اط  م 
 
ُة، و أ ئ م 

ب د  اهلل  وكذلك يف رواية عن  .[35،ص  1ج  ، الاكيف ،]اللكيين «و األ   يب  ع 
 
 أ

 : ُة اهلل  ىلع   ال  »ق ال  ُل ُحج  ق  ب اد  و  ب ي   اهلل  ال ع  ا ب ي   ال ع  ُة ف يم  ُج 
، انل يب   و احل  ب اد  ة يف أصول العاميل، الفصول املهم  ] «ع 

ستنباط املعارف ادلينية والعقالئية، عتبار العقل وديلليته الا دوا وأك   .[121ص  ،1 ج ة،األئم  
 العقيل يمكن تقسيمها ىلع أقسام:والروايات الواردة بليان مرشوعي ة املنهج 

ية مطلق املدراكت العقلية ومرشوعيتها : جمموعة من الروايات الرصحية يف بيان حج  لالقسم األوّ 
، وبالعقل حيصل العلم واملعرفة يف املعارف انلظرية اىلع مستوى احلكمة انلظرية واحلكمة العملية مع  

ا كيفية دالتلها ىلع ذلك، فنكتيف بذكر رواية وبي ن  واملعارف العملية، وقد ذكرنا بعض هذه انلصوص 
ل  »أنه قال:  أيب عبد اهلل ة ىلع ذلك، فقد روي عن واحدة دال   و 

 
ا  إ ن  أ ت ه  قُو  ا و  ه 

 
أ ب د  م  ُمور  و 

ُ األ 
ا ت ه  ار  م  ُع يش    - و ع  ي ن ت ف  يت  ال 

 ب ه  ال 
ي - ء  إ ال  ل ُه اهلُل ز  ع  ُل اذل  ي ج  ق  نُور  ال ع  ه  و  ر ف   ان ة  ل  ل ق  ل  ع 

ق  ، ف ب ال ع  ُهم 
ل 

ن ُه ابل   
 
، و أ ب ُرون  ُهُم ال ُمد  ن 

 
، و أ بُِّر ل ُهم  ن ُه ال ُمد 

 
، و أ ن ُهم  خم  لُوقُون 

 
، و أ ُهم  ال ق  ب اُد خ  ل وا ال ع  ت د  ، و اس  انُون  ايق  و ُهُم ال ف 

م  ىلع   ن   ب ُعُقول ه  و ا م 
 
ا ر أ ال ق  م  ل ُهم  خ  ُ و  ن  هل 

 
ب أ ار ه ، و  ه 

ن  يل  ل ه  و  ر ه  و  م 
ق  ه  و  م س  ه  و ش  ر ض 

 
ائ ه  و أ م  ن  س  : م  ه  ل ق   اخ 

بِّر   ُمد  ن  انل ور  يف   او 
 
، و أ ل 

ة  يف  اجل  ه  م 
ل  ن  الظ 

 
، و أ ب يح  ق 

ن  ال  ن  م  فُوا ب ه  احل  س  ر   ي ُزوُل، و ع 
ال  ل  و  ،  ل م  ي ز  ل م  ع 

ال 
ُل  ق  ل ي ه  ال ع  ل ُهم  ع  ا د  ا م  فهذه الرواية رصحية يف دالتلها ىلع مرشوعية  .[23 ، ص1 الاكيف، ج ،ينياللك]« ف هذ 

وقبح  ،ي تهما يف إثبات وجود اهلل وأسمائه احلسن وجل  املعارف اإلهليةراكت انلظرية والعملية وحج  املد
 [223 ص ،1 ج انظر: الشيازي، رشح أصول الاكيف،]. مور وحسنهااأل
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عتماد ىلع املنهج العقيل والرباهي لزوم اال أك دتمن خالل حبثنا هذا أن  انلصوص ادلينية  يت ضح
 وتوحيده بشلكر  ويف إثبات وجود اهلل  ،اعم   تقدات ادلينية وتبيينها بشلكر ع إثبات املالعقلية يف

من خالل  ت ضحاألحاكم الرشعية، ويمعرفة مالاكت ستخدمت املنهج العقيل يف ا ، بل وحت  خاص  
 ف.اه انليص  املتطر  ت  ابلحث بطالن اال

 املحور الالث: بيان حمدودية العقل
 ال حت  ه، ونواقصبيان حمدودية العقل  لعقل،اانلصوص ادلينية  بها عداليت تسا ئلمن مجلة املسا

ه وطوره. فمن جهة انلصوص ادلينية بي نت نلا دور العقل يف  يغرت  العقل بطاقاته وقدراته ويتجاوز حد 
 نلزتم حت   ؛ومزنلقاته ومن جهة أخرى تكشف حمدودية العقل ونواقصه حلحلة املعارف ادلينية،

 ابلحث عنه بأمور، منها: وجنتب اإلفراط واتلفريط، وسيتم   ،عتدال والوسطيةباال

 حمدودية علم اإلنسان وعقله -1
 ل لن اس   ي ُكون   ِل  ال   :تعاىل قوهلتوجد نصوص كثية تشي إىل حمدودية علم اإلنسان وعقله، منها: 

ة   اهلل   ىلع    ا  وكذلك قوهل تعاىل: ،[165: النساء ]سورة الر ُسل   ب ع د   ُحج  م   و 
ُ
ن  ال   وت يتُم  أ م  إ ال  ق ل يال  م 

ل   ع 
ا عتماد عل عقله بشلك مطلقنفهم منها أن  اإلنسان ال جيوز هل اال ،[85: رساءاإل ]سورة ؛ ألن نا أثبتنا سابق 

ن ة   بانلصوص أن   ط  م   ال ف  ه  ل م   و احل  ف ظ   و ال ف  ة منها وهذا يؤي ده بعض انلصوص الروائي ،لك ها من العقل و ال ع 
ل ع   ل م  : » قول أمي املؤمني عيل   ان ُه  - اهللُ  ُيط  ن   -ُسب ح  ا ع  ل م  حي  ُجب ه  ت ه  و  ف  يد  ص  ال ُعُقول  ىلع   حت  د 

ف ت ه   ر  ع  ب  م  قائق يف مجيع غي قادر للوصول إىل احل فالعقل .[413]الواسطى، عيون احلكم واملواعظ، ص  «و اج 
 وأنواعها. املعارف جماالت احلياة وإىل مجيع أحناء

 يةية املدراكت العقلية الظنّ عدم حجّ  -2
فيه ليست اكنت يف املسائل انلظرية أم يف املسائل العملية،  ، سواء  إذا اكنت مدراكت العقل ظن ية  

ىلع  ادليلل قائم   بل ألن   يتها فحسب،يدل ىلع حج   ، وليس ذلك بسبب عدم وجود ديللر امطلق   ةر حبج  
يف  الاص   ية الظن  كما هو احلال يف حج  ، ال  ما خرج بادليللإ اعدم جواز اتلعويل ىلع الظنون مطلق  

يف  عتماد ىلع ذلك، كما هوىلع عدم جواز اال وانلصوص ادلينية رصحية   ،جمال األحاكم العملية الفرعية
ين  م  إ   :قاهل تعاىل

ن  ال  ُيغ  ي ئ ان  الظ  ا : هل سبحانهووكذلك ق ،[36 يونس: ]سورة ن  احل  قِّ ش  ُف م  ال  ت ق  و 
ل م   ك  ب ه  ع 

ع   إ ن  ل ي س  ل  م  ال ُفؤ اد   و ابل  رص    الس  وِل  ك   لُك   و 
ُ
ن   أ ن هُ  اك  ُؤوال   ع  س  يف وكذلك  ،[36 اإلرساء: ]سورة م 

ن  ف رس   » حيث قالوا: عن املعصومي  روايةر  ب   م  ذ  د  اف رت  ى ىلع   اهلل  ال ك  ق  ي ه  ف 
 
أ آن  ب ر  ُقر 

ف ت   ،ال 
 
ن  أ م  و 

ر ض  
او ات  و األ   م  ُة الس  ئ ك  ال  ن ت ُه م  ل مر ل ع  ي   ع 

ل ة   ،انل اس  ب غ  ال  ةر ض  ع   ب د 
ُك   انل ار   ،و 

ا إ ىل  ب يلُه  ةر س 
ل  ال  ُك  ض   «و 
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يل    ثانيةر  ويف روايةر  ،[190 ، ص27 ، وسائل الشيعة، جعاميلال احلر  ]
ن  ع  :  ع  تُوا »ق ال  ال  ُتف  ات ُقوا اهلل   و 

ل ُمون   ا ال  ت ع  ف   :ق الُوا ...انل اس  ب م  ح  ن ا ب ه  يف  ال ُمص  د  ُخربِّ 
ا ق  ن ُع ب م  ا ن ص  م  ال   ؟ف  ق  اُء آل   :ف  م 

ن  ذ ل ك  ُعل  ُل ع 
 
أ يُس 

در  ، فيف هذه األحاديث ُجعل اتلفسي بالرأي إىل جانب اإلفتاء بغي علمر  .[186 ، صالسابق]املصدر  «حُم م 
. ومن الواضح أن  املقصود من اإلفتاء بغي علم هو اإلفتاء ىلع أساس املدراكت بدعة   د  والكهما قد عُ 

ي  ا اية واتلفسي بالرأي هو أيض  الظن   م 
 
ن ي  اتلفسي بغي العلم، وكذلك يف رواية عن أ م  ق ال   :ق ال   ل ُمؤ 

ن   :ق ال  اهلُل  :ر ُسوُل اهلل   ا آم  يم   يب   م  ي ه  الك  
 
أ رس   ب ر 

ن  ف  يق   ،م 
ب ه ين  خب  ل  ن  ش  ين  م 

ف  ر  ا ع  م  ا ىلع    ،و  م  و 
يين   ي اس  يف  د  ل  ال ق  م  ت ع  ن  اس  يين  م  فيف هذا احلديث ذكر اتلفسي بالرأي إىل  .[6 ص ،األمايل ، لصدوق]ا «د 

جانب تشبيه الالق باملخلوق، ويف حكم القياس بادلين، والك األمرين بعيد عن العلوم املتعارفة 
 واألصول العلمية ابلي نة.

وما إىل  ،ستحسانعتماد ىلع احلدس والقياس واالاال ه ال يصح  ضح أن  ويف ضوء هذه انلصوص يت  
  ال تفيد سوى الظن  العقيل.ذلك من الوسائل اليت

 ف العقل يف املجال اذلي ال يدركه توقّ  -3
، وأن  عن متناول اإلدراك العقيل بعيدةر  ومعارف هناك جمموعة من انلصوص تبي  نلا وجود جماالتر 

 العقل جيب أن جيتنب عن الوض يف تلك املسائل، ومنها:
 اخلوض يف معرفة كنه ذات الل تعاىلدم ع -أ

ر يف كنه اذلات اإلهلية، وتدعوه إىل اتلعق  توجد  ل دلينا جمموعة من انلصوص تنىه العقل  عن اتلفك 
ل ع   ل م  »حيث يقول:   يف صفات اهلل وأفعاهل وخملوقاته. منها ماورد عن أمي املؤمني عيل    - اهللُ  ُيط 

ان ُه  ت ه   -ُسب ح  ف  يد  ص  ف ت ه   ،ال ُعُقول  ىلع   حت  د  ر  ع  ب  م  ن  و اج  ا ع  ل م  حي  ُجب ه   ص ، عيون احلكم واملواعظ،يسط]الوا «و 

رر   .[413
ف  ع  يب  ج 

 
:  وكذلك يف رواية ثانية عن أ ر  يف  اهلل  »ق ال 

ك  ن   ،إ ي اُكم  و اتل ف 
 
ر د ُتم  أ

 
ن  إ ذ ا أ ل ك  و 

ة  اهلل  ف ان ُظُروا إ ىل  ع   م  ظ  ه  ت ن ُظُروا إ ىل  ع  ل ق  م  خ  فالعقل غي قادر ىلع إدرك  .[458ص  ،الصدوق، اتلوحيد] «ظ 
 كنه ذاته واإلحاطة بها.

 اخلوض يف األمور الغيبية  عدم -ب
من  بعيدة عن ساحته اإلدراكية يه األمور الغيبية، فيهيه يدركها العقل و من املوارد اليت ال

ات األنبياء واألوصياء، والعقل ال طريق هل إيلها، فيجب عليه أن يتجن    منها:وبها، خمتص 

 بواطن القرآن وتأويالتهتفسري اخلوض يف  عدم -
يف  اعنه عرب  وال يت  ،بعيدة عن ساحته اإلدراكيةيه من املوارد الغيبي ة اليت اليدركها العقل و
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ات األنبياء واألوصياء، كما يف  علم اتلأويل، وأانلصوص بباطن القرآن  شهورة املواية الرفيه من خمتص 
ب د  اهلل  »عن أيب عبد اهلل:  بُو ع 

 
: ق ال  أ اب رر ق ال  ن  ج  اب رُ  :ع  ن   ،ي ا ج  آن  ب ط  ُقر 

ن   اإ ن  ل ل  ل ل ب ط  ر   و  ه   ا،ظ 
ل ي س  يش    ن هُ و  ال  م  ن  ُعُقول  الرِّج  د  م  ب ع 

 
ا يف  يش    .ء  أ لُه  و 

 
ُل أ  

ي ة  يل  زن  ا يف  يش   إ ن  اآل  ُطه  و س 
 
ا يف  ءر و أ ُره  آخ  ءر و 

( ىلع   وُُجوهر  ،ءر يش    ِّف  م  ُمت رص  وكذلك يف رواية عن  .[176 ص ،27 ج العاميل، وسائل الشيعة، احلر  ] «و ُهو  )الك  
ُه » :أمي املؤمني  م  م  الك   امر إ ن  اهلل  ق س  ق س 

 
ث ة  أ م   ،ث ال  ل  ق س  ع  ُل  اف ج   اه 

ال ُم و اجل  فُُه ال ع  ر  ع 
ن ُه ي  م   ،م  ق س   او 

ي ُيهُ  ح  ت م  ُه و ص  س  ل ُطف  ح  نُُه و  ه  ا ذ  ف  ن  ص  فُُه إ ال  م  ر  ع 
م   ،ال  ي  ال   س 

ر ُه ل إل  د  ح  اهلُل ص  ن  رش   م  م   -م  ق س  ال   او 
ُمُه إ ال  اهلُل و  

ل  ع  ل م  ي  ع 
ُخون  يف  ال  اس  تُُه و الر  ئ ك  ال  فهذه الروايات   [.194 ، ص27 ، وسائل الشيعة، جالعاميل احلر  ]« م 

ات األنبياء  ؛عتماد ىلع العقل للخوض يف بواطن القرآن وتأويالتهتمنعنا عن اال ألن  هذه من خمتص 
ها وال ىلع إثباتها، وباتلايل يان ىلع نفواألوصياء والراسخي يف العلم، والعقل ال طريق هل إلقامة الربه

  ، وتد أمثلة  كثية  هلا، منها:اي  ظن   احكم  فيها حكم العقل  العقيل، فيكوندراك اإلال يرتيق 
ي ان  : ابن عريب  قوهل تعاىلبه فرس   ما ت ق 

ي ن  ي ل  ر 
ج  ابل  ح  ر  ي   م  ب غ  ز خ  ال  ي  ا ب ر  م  الرمحن: ]سورة  انب ي نه 

أن  مرج ابلحرين هو حبر اهليوىل اجلسمانية اذلي هو امللح األجاج، وحبر الروح إذ زعم  ،[20و 19
عذب الفرات، يلتقيان يف املوجود اإلنساين، وال تتجاوز اهليوىل اجلسمانية ىلع الروح الد هو املجر  

ته، ال الروح املجر   ،املجر دة ولطافتها ه ىلع اآلخر خباص  تر د ابلدن وتعله من  دةفال يغلب أحدهما حد 
د الروح وجيعله ماد   ، تفسي القرآن، ج]. اي  جنسها، وال ابلدن جيس   [280، ص 2 ابن عريب 

 اخلوض يف املسائل اتلفصيلية لعالم اآلخرة عدم -
ات  ؛األنبياء واألوصياء هو ذكر تفاصيل وخصائص اعلم اآلخرة القرآن الكريم وبيان من خمتص 

وباتلايل وال جيوز للعقل تأويل  ،الغيبية اليت ال جيوز للعقل الوض يف تفصيالتهاها من األمور ألن  
ن أنكر الوجود نا مع األسف الشديد جند مم  ث عن خصائص اعلم اآلخرة، ولكن  اآليات اليت تتحد  

ة يه هذه القيم األخالقية، بينما واعترب اجلن   ،ستحسانواال الاريج العيين لآلخرة ىلع أساس الظن  
هم اعتقدوا مر بهم إىل أن   بلغ األحت   ،ه مثل العالم ادلنيوياعلم اآلخرة بأن   ن حاولوا تصويروهناك آخر

وتنقل  ،الء وأمثاهلمؤهفهم ة العليا موجودة يف هذه ادلنيا! بينما انلصوص ادلينية تكشف زيف ن  اجلن  أب
ماكن املعاد، واستدالهلم قائم ىلع إل ااستبعاد   حاديث املنكرين للمعاد، اليت ال تكون يف الغالب إال  أ

قالُوا ما يه   إ ال  ستحسان، حيث يقول اهلل تعاىل: الظن  واال ن يا ن ُموُت و   و  ياُتن ا ادل  ل ُكنا إ ال  حن   ح  ما ُيه  يا و 
مر إ ن  ُهم  إ ال  

ل  ن  ع  ُهم  ب ذل ك  م 
ما ل  ُر و  ه  ُظن ون   ادل  بينما الرؤية املوضوعية العلمية،  .[24: اجلاثية]سورة  ي 

نفسنا عن طرح اآلراء غي ايلقينية أن نمنع أها تفرض علينا حتياط واحلذر ادليين املسؤول، لك  واال
]انظر:  .ك باتلأويالت اليت ال تعتمد ىلع ادليلل والربهانحول حقائق القيامة واعلم الغيب، أو اتلمس  
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 [426 ص ،3 ة، جمصباح يزدي، دروس يف العقيدة اإلسالمي
 آليات القرآناتلفسري الظّّن  -

ين يقومون بتفسي بعض اآليات اليت ال جيوز تفسيها ىلع املنهج العقيل ا بعض املفرس  جند أحيان  
واملزاعم  ونها ىلع أساس اتلخمي والقياس والظن  فيفرس   ،ويعجزون عن إقامة برهان عقيل ىلع تبيينها

ن فرس  القرآن برأيه وبغي ملستبداد بالفهم القرآين، ومصداق بارز اوامليوالت الشخصي ة، فهو يف الواقع 
من  ،ه من املعن املحتمل لآليةقم ادليلل العليم عليه بأن  لم يللمفرس أن يذكر املعن اذلي  ،نعم .علم

ا أمثلة كثية تدها يف يض  أوهذا هل  ،[226 ، ص1 جوادي آميل، التسنيم، ج انظر:]دون احلتم والقطع به 
ف اه العقالين املتطر  ت  الكتب اتلفسيية، ومن أبرز املذاهب يف هذا انلوع من اتلفسي أصحاب اال

يفرس  قوهل  هم منمن فمثال   ستحسان وغيهم،( وأصحاب القياس واالواالستحسان )أهل اتلأويل
ن  تعاىل:     م 

ستئناس، ستتار، واإلنس هو االاجلن  هو اال بالقول إن    [8: انلاس] سورة  اس  انل  و   ة  ن  اجل 
  [21بن سينا، جامع ابلدائع، ص ]ا .فاألمور املسترتة يه احلواس  ابلاطنة، واملستأنسة يه احلوا س الظاهرة

 تنبيهات
ال    ه مساحة  اوأعطقد تاوز حدود العقل البرشي من اتلفسي كونه انلقد املوجه إىل هذا انلوع : أو 
غي الصحيحة يف  اتلفسياترتكبت بعض ايف تبيي القضايا ادليني ة، وبانلتيجة حدوده  تاوزت كبية  

 ومسألة اجلن   ،[32 ، ص3 سبحاين، حبوث  يف امللل وانلحل، ج]تفسي اآليات القرآنية كما يف مسألة الشفاعة 
، [29 ص ،1 ار، تزنيه القرآن عن املطاعن، جاجلب    لقايض عبدانظر: ا]ىلع تسيم األعمال  أو تأويل اآليات ادلال  

اذلي  اإلليهستخدام العقل غي الربهاين واالبتعاد عن املسار الصحيح عن العلم اذلك هو  يفوالسبب 
 .ل بعلوم أهل ابليت يتمث  

يدركه العقل،  : مفاد هذه الرؤية أن  العقل هو ميان الويح والرشيعة، فلو جاء الويح بأمرر لماثاني  
من أرسار العالم،  األن  العقل بنفسه يدرك أن ه ال يدرك كثي   ؛وهذا الكم باطل ،فالعقل حيكم ببطالنه

، فكيف هلذا العقل اذلي يعرتف بعجزه العليم واملعريف أن اه ليس معصوم  ويطلب اهلداية وحيكم أن  
 [86 دين، ص ازبرش  نتظارا، آمل یادجو]. دية اليت ال يدرك حكمتهامور اتلعب  ينتقد الويح أو األ

 تفصيل ما هو جممل من اآليات -4

مثل  ال  فيه جمملة حبيث ال ينبئ ظاهرها عن املراد به مفص   ،من اآليات أنزل جمموعة   اهلل  ن  إ
اك عي  قوهل تعاىل:  ع  الر  ُعوا م  اكة  و ار ك  آتُوا الز  الة  و  قيُموا الص 

 
وتفصيل عدد  ،[34: ابلقرة]سورة  و أ

فرائض الصالة وعدد ركعاتها، وتفصيل مناسك احلج  ورشوطه، ومقادير انلصاب يف الزاكة ال يمكن 
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  ،ببيان انليب  األكرم  استخراجه إال  
 
، 1 جوادي آميل، التسنيم، ج]ممنوع منه  فتلك ف القول يف ذلك خطأ

ل يعجز عن إقامة الربهان يف تلك ديات، والعقألن  اجلزئيات وتفاصيل الرشيعة من اتلعب   ؛[233 ص
ة العقل يه إدراك احلقائق واملفاهيم اللك   ؛األمور أن  هل يف تفصيل الرشيعة ال حيق  وة، ية والعام  ألن  مهم 
 .اوال نفي   ال ال إثبات  يتدخ  

 
 اخلاتمة

 يدركتبي  من خالل ابلحث أن ه توجد جمموعة من املجاالت املعرفية ال طريق للعقل إيلها، والعقل  
ون كيو تلك املعارف إدراكإىل  يرتيق ال وباتلايل إثباتها، أو هاينف ىلع الربهان إلقامة هل طريق ال أن ه

ا أن  انلصوص الرشعية أشارت إىلي  ظن   احكم   العقل حكم ة العقل يف بعض حمدودي ا، ووجدنا أيض 
وبي نت املصاديق اليت ال حيق  للعقل فيها احلكم من دون الرجوع إىل  ،املجاالت املعرفية وادلينية

ف اذلي يريد أن اه العقالين املتطر  ت  ا بأن  انلصوص ادليني ة ترفض االيتضح جلي  انلصوص الرشعي ة، و 
بذريعة فرعي ة انلقل  طالق العنان هلإمن خالل ، ادلينيةمعرفة مجيع املسائل الغيبية لعقل يف قحم اي

اه املعتدل وتكشف قصور العقل ت  لة العقل واملنهج العقيل، بينما انلصوص ادليني ة تؤي د االاوأص
 رصاحة. وحمدودي ته، وتبي  مزنلقاته بكل  
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