
رئيس التحرير

مدير التحرير

هيئة التحرير

املراجع اللغوّي

تصميم الغالف

اإلخراج الفّنـّي

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

العدد الثالث عشر، السنة الرابعة، خريف 2021

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

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

األستاذ املساعد الدكتور عيل شيخ

صفاء حسني عبد عيل

األستاذ الدكتور جون مورو، كندا، جامعة تورونتو
األستاذ الدكتور حسن العبيدي، العراق، الجامعة املستنرصية

األستاذة الدكتورة سيدة بنت رساج، ماليزيا، جامعة املااليا
األستاذ الدكتور زيد السالمي، أسرتاليا، جامعة أسرتاليا القوميّة

األستاذة الدكتورة ابتسام املدين، العراق، جامعة الكوفة
األستاذ املساعد الدكتور محمدعيل محيطي أردكان، إيران، مؤّسسة اإلمام الخميني

األستاذ املساعد الدكتور عقيل األسدي، العراق، جامعة البرصة 
املدرس الدكتور عادل محمد الرشيف، الجزائر، جامعة املصطفى العاملية

املدرس الدكتور منصف الحامدي، تونس، جامعة الزيتونة
املدرس الدكتور سعد الغري، العراق، جامعة املصطفى العاملية

عيل گيم

محمدحسن آزادگان

فاضل السوداين

العنوان الربيدّي

املوقع اإللكرتويّن

الربيد اإللكرتويّن

رقم الجّوال

قسم الربيد وتوفري كربالء املقّدسة - ص. ب. 51

www.aldaleel-mag.com

info@aldaleel-jurnal .com

+9647719094922

13

كربالء املقّدسة - شارع الشهداء - خلف مستشفى السفري 

- مجاور فندق الفاطمّي - بناية بشائر املهدّي - الطابق 
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السياسات العاّمة للمجّلة

تتبنــى املجلـّـة نــرش املوضوعــات ذات العالقــة بالبحــوث الفكريـّـة . 1

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

النــرش املعلــن عنهــا يف املجلّــة.

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

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

الخطــاب الطائفــّي أو اإلثنــّي، بــل وكّل مــا فيــه إســاءٌة لشــخصيٍّة 

أو مؤّسســٍة أو جامعــٍة.  

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

وال تعــّر ـ بالــرورة ـ عــن رأي املجلـّـة. 

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

ذوي االختصــاص؛ لبيــان مــدى موافقتهــا لــرشوط النــرش املعمــول 

بهــا يف املجلّــة، وصالحيتهــا للنــرش، ويتــم إشــعار الكاتــب بقبــول 

البحــث مــن عدمــه أو تعديلــه وفًقــا لتقاريــر املحّكمــني.

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

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

ــرش. ــة لعــدم الن ــداء األســباب الداعي بإب

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

لــه مبكانــة الباحــث أو رصانــة البحــث.



سياسات القبول والنشر

أن تكون النتاجات موافقًة ملوضوع املجلّة وأهدافها وسياساتها. . 1

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

عــن )10000 كلمــة(. 

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

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

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

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

ــاٍم مــن تســلّمها. أيّ

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

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

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

ــة. ــه رّد املجلّ ــى يصل حتّ

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

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

ــاٍم. ــاوز 5 أيّ ــّدٍة ال تتج م

مــن الــرورّي إرســال الســرية الذاتيّــة بشــكٍل مختــرٍص للباحــث . 9

مرفقــًة مــع بحثــه.



دليل المؤّلفين

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

ملؤّسسة الدليل للدراسات والبحوث العقديّة مبا ييل:

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

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

بيــان الطــرق واملناهــج العلميّــة الّتــي ســلكها الباحــث يف حــّل ٰهــذه املشــكلة 

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

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

ــة. ــة واإلنجليزيّ ــني العربيّ تتجــاوز 200 كلمــٍة باللغت

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

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

ــا إىل البحــث. ــن خالله م

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

البحــث مــن دون ذكــر أّي عنــواٍن. 

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

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

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

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

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

6 ـ محتــوى البحــث: وتتضّمــن تجميــع املعلومــات مــن الكتــب واملراجــع 

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

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

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

ولجمــع بينهــا ومناقشــتها، وإقامــة األدلّــة والراهــني والرتجيــح فيــام بينهــا، 

ــايّئ. ــرأي النه ــداء ال وإب



مالحظــٌة: ميكــن إضافــة هامــٍش اســتثنايئٍّ عنــد الــرورة مــن خــالل 

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

ــة الهامــش.  وكتاب

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

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

ــذي يــراه الباحــث صحيًحــا، مــن خــالل التفســري واملناقشــة وذكــر  الّ

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

8 ـ ذكــر املصــادر واملراجــع: ويكــون ترتيــب صفحــة قامئــة املصــادر 

واملراجــع حســب أســامء املؤلّفــني ترتيبًــا أبجديًّا، ويكــون توثيــق 

ــيل:   ــام ي ــا ك ــات وترتيبه املعلوم

أ ـ توثيق الكتب

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

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

ب ـ توثيق الدوريّات )املجاّلت(

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

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

7 ـ تأريخ نرش العدد.

جـ  ـ توثيق الرسائل العلمّية

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

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

د ـ مواقع الشبكة العنكبوتّية

يجــب أن تكــون ٰهــذه املواقع معتــرًة، مثــل مواقع الــدول والجامعات 

واملراكــز العلميّــة املعتــرة، مــع ذكــر الرابط بشــكٍل كامٍل.
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الخالصة

يســى املقــال احلــايل إىل املقارنــة بــني فكــري شــخصيتني مــن أتبــاع ادلاروينيــة 
يف جمــال علــم الوراثــة اتلطــّوري، أحدهمــا ريتشــارد دوكيــز، اذلي ســى مــن خــال 
االســتفادة مــن نظريــة اتلطــّور وعلــم الوراثــة إىل َســوق قّرائــه إىل نــي اإلهل وإىل اإلحلاد، 
واآلخــر هــو فرانســيس كويلــز، اذلي اهتــّم بــدوره - باســتخدام نفــس تلــك العلــوم - 
بادلفــاع عــن اإليمــان بــاهلل واملذهب اتلطــّوري اتلوحيــدي، وجتــدر اإلشــارة إىل أّن كا 
هاتــني الشــخصيتني مــن ادلراوينيــني اجلــدد، كمــا أّن كاهمــا مــّر بتجربــة اإلحلــاد، 
مــع وجــود فــارق وهــو أّن األّول أصبــح، بفضــل إرصاره ىلع اإلحلــاد، أشــهر ملحــد يف 
العالــم وأكــر مرَجــٍع يُرجــع إيلــه يف هــذا األمــر، أّمــا اثلــاين فقــد انســلخ مــن إحلــاده، 
ــة  وأصبــح مــن املدافعــني الرشســني عــن اإليمــان بــاهلل. وســنصل مــن خــال مقارن
آراء هذيــن العاملــني إىل نتيجتــني: األوىل يه أّن نظريــة اتلطــّور، ىلع غــرار انلظريــات 
العلميــة األخــرى ليســت يف نفســها نظريــة إحلاديــة وال إهلّيــة، أّمــا انلتيجــة اثلانيــة 
فــي إماكنيــة اجلمــع بــني نظريــة اتلطــّور ادلاروينيــة ونظريــة اخللــق، واحلصــول ىلع 

نظريــة اتلطــّور اتلوحيديــة مــن قبــل بعــض العلمــاء مثــل كويلــز.
ــة،  ــّور اتلوحيدي ــة اتلط ــز، نظري ــيس كويل ــز، فرانس ــارد دوكي ــة: ريتش ــات املفتاحي اللكم

ــق ــة اخلل ــن، نظري ــكار اإلهل، اجل إن
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Abstract

This study tries to compare between two thoughts of two followers 
of Darwinism in the field of evolutionary genetics. The first one is 
Richard Dawkins, who attempted, by making use of the theory of 
evolution and genetics, to make his readers to deny the existence 
of God and be atheists. The other one is Francis Collins, who tried 
his best, by making use of those sciences, to defend the faith in God 
and monotheistic evolutionary doctrine. It is worth to mention that 
both of these two personalities are Neo-Darwinists, and both of them 
underwent atheism, but with the difference that the first one has 
become the most famous atheist in the world and the biggest authority 
to whom it is referred in this matter, whereas the second one has 
abandoned atheism to become one of the hard defenders of the faith 
in God.By comparing the views of these two scientists, we will get 
to two conclusions: the first is that the theory of evolution is neither 
atheistic nor theistic in itself. The second conclusion is the possibility 
of combining Darwin’s evolution with creationism and getting to the 
monotheistic evolution theory, as done by some scholars like Collins.

Keywords: Richard Dawkins, Francis Collins, monotheistic evolution 

          theory, denial of God, gene, creationism.
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المقّدمة

ــّوري  ــاء تط ــم أحي ــو اعل ــز )Richard Dawkins( ه ــارد دوكي ريتش
ــفورد  ــة أوكس ــن جامع ــد م ــتاذ متقاع ــد )Atheist(، أس ــي ملح داروي
 ،)Public Understanding of Science( ــوم ــاّم للعل ــم الع ــرع الفه يف ف
ومــن خــال مقاربتــه املتمحــورة حــول اجلــني، ألّــف كتبــه املشــهورة يف 
ــاين«  ــوان »اجلــني األن ــه هل بعن ــة اتلطــّور، وبانتشــار أّول كتاب جمــال نظري
)The Selfish Gene( ســنة 1976، ظهــرت موجــة جديــدة يف علــم 

األحيــاء اتلطــّوري، وقــد قــام يف هــذا الكتــاب، مــن خــال جعــل دور 
اجلــني حموريًّــا يف تطــّور املوجــودات، بنقــل االنتقــاء الطبيــي إىل مســتوى 
ــدة  ــم )Meme( كوح ــزايع املي ــوم االن ــّرة املفه ــّدم ألّول م ــات، وق اجلين
ــة  ــتناده إىل نظري ــاب، وباس ــذا الكت ــد ه ــرشي، وبع ــايف الب ــّور اثلق للتط
ــا خمتلفــة ىلع غــرار:  اتلطــّور، ســى إىل ادلعــوة إىل اإلحلــاد، وألّــف كتبً
"صانــع الســااعت األعــى" )The Blind Watchmaker( و"وهــم اإلهل" 
)The God delusion(، إىل حــّد أنـّـه أعلــن يف كتابــه وهــم اإلهل أّن »هناك 

ا قــد يصــل إىل ايلقــني أنـّـه ال وجــود إلهل هلــذا العالــم«.  قويًّــا جــدًّ
ً

احتمــاال

أّمــا فرانســيس كويلــز )Francis Sellers Collins( فهــو خريــج 
دكتــوراه فــرع الكيميــاء الفزييائيــة، ودكتــوراه الطــّب ادلاخــي والوراثــة 
ــتيك  ــرض سيس ــني م ــاف ج ــح يف اكتش ــنة 1989 جن ــة، ويف س الطّبي
ــا للمعهــد  ــس )Cystic Fibrosis(، ويف ســنة 1993 نّصــب رئيًس فيروزي
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ــق  ــتطاع أن حيّق ــان )NHGRI(، واس ــوم اإلنس ــث يف جين ــي للبح الوط

أعظــم حبــوث اتلاريــخ البــرشي وهــو "رســم خريطــة اجلينــوم البــرشي"، 

وقــد تعــّرف هــذا املــرشوع إىل اغيــة ســنة  2003 ىلع ثــاث مايــر زوج 

مــن اجلينــوم البــرشي، ومــع أّن كويلــز اكن يف شــبابه قــد مــّر بتجربــة 

ــه حتــّول بعــد حبــوث عديــدة يف علــم الوراثــة إىل مؤمــن   أنّ
ّ

اإلحلــاد، إال

متحّمــس، ويف ســنة 2006 ألـّـف كتابــه "لغــة اهلل: اعلـِـٌم يقــّدم ديلــًا ىلع 

 The Language of God: A Scientist Presents Evidence( "ــان اإليم

for Belief( وعــرض بولوجــه ملجــال الاهــوت نــواًع مــن انلظــرة اتلطّورية 

ــم  ــة العل ــايب: "لغ ــه لكت ــق بتأيلف ــذا الطري ــتمّر ىلع ه ــة، واس اتلوحيدي

 The Language of( "ــم ــة رصحيــة ىلع أســئلة يف الصمي واإليمــان: أجوب

 )Science and Faith: Straight Answers to Genuine Questions

ــس  ــنة 2009 أّس ــاة" )The Language of Life(. يف س ــة احلي ــاب "لغ وكت

ــني  ــوار ب ــوس )Biologos Foundation( للح ــة بيولوغ ــز مؤّسس كويل

القائلــني باتلطــّور واملؤمنــني، بيولوغــوس هــو اصطــاح أبدعــه كويلــز 

.)Theistic Evolution( ــدي ــّور اتلوحي ــادل اتلط ويع

ــن  ــاف هذي ــاط اخت ــراك ونق ــاط اش ــني نق ــل ب ــال يقاب ــذا املق ه

العاملــني، يلخلــص إىل أّن هاتــني الشــخصيتني ومــع أنّهمــا اعشــا 

ــة  ــة خمتلف ــج الهوتي ــا وصــا إىل نتائ  أنّهم
ّ

ــة، إال نفــس املســرة العلمي

ــر.  ــّد كب إىل ح
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نقاط االشتراك

1ـ االعتقاد بالتطّور وعلم الوراثة

دوكينز: الجني هو محور تطّور املوجودات

ــبابه،  ــّور إىل ش ــة اتلط ــن ونظري ــز بداروي ــق دوكي ــة تعلّ ــود قّص تع
ــوان يف جامعــة  ــم احلي ــرع عل ــق إىل ادلراســة يف ف ــاده هــذا اتلعلّ ــد ق وق
ــد أّن  ــة، ويعتق ــوده العلمّي ــع جه ــاهل ىلع مجي ــى بظ ــفورد، وأل أوكس
ــة  ــع الفــروع املرتبطــة باإلنســان، وأّن نظري ــة يه أســاس مجي »ادلارويني
اتلطــّور ادلاروينيــة يه أعمــق حقيقــة يف الطبيعــة وصــل إيلهــا العلــم إىل 
حــّد اآلن« ]Dawkins, Richard. The Blind Watchmaker, p.56[؛ وهلــذا الســبب يرى 
أّن الرؤيــة اتلطّوريــة فقــط يه الــي يمكنهــا أن تكشــف الســتار عــن رّس 

]Ibid, p.12[ الوجــود. 

ــي  ــاء اجلزي ــم األحي ــافات عل ــن اكتش ــتفادة م ــز االس ــّد دوكي ويع
ــه   ــد اكن كتاب ــّور، وق ــة اتلط ــني نظري ــق تلبي ــّم طري ــة أه ــم الوراث وعل
»اجلــني األنــاين« أّول حماولــة متواصلــة هل يف هــذا الصــدد، وقــد قــام يف 
هــذا الكتــاب ببحــث »اتلطــوّر يف نظــر اجلــني« ونقــل االنتقــاء الطبيــي 
إىل أدىن مســتوى مــن الاكئنــات احلّيــة؛ أّي اجلينــات، وســى مــن خــال 
 ،]Ibid, Preface for 2nd[ ــن ــة داروي ــد نلظري ــر جدي ــم تفس ــك إىل تقدي ذل

يقــول يف مقّدمــة هــذا الكتــاب:
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ــل  ــا بش ــّم توضيحه ــها ت ــن نفس ــة داروي ــو نظري ــاين ه ــني األن »اجل
آخــر، لــو اكن دارويــن حيًّــا لشــّخص هــذا اتلوافــق بــا فاصلــة، ولــاكن 
ــة  ــرة يه يف احلقيق ــذه انلظ ــّل، ه ــه ىلع األق ــق علي ــب رأيي - واف - حس
ــر،  ــل آخ ــا بش ــّم بيانه ــي ت ــة وال ــة املحّدث ــاد بادلارويني ــة لاعتق نتيج
وبــدل أن ترّكــز ىلع الاكئــن الــّي، تنظــر إىل الطبيعــة مــن خــال اجلــني« 

.]Ibid. Preface to 1989 edition[

ــودات أو  ــواع املوج ــز ىلع أن ــز دوكي ــدل أن يرّك ــاب، ب ــذا الكت يف ه
أفــراد ذلــك انلــوع، اعتــر اجلــني الوحــدة األساســية يف االنتقــاء الطبيــي 
ــن  ــًة ع ــًة منفصل ــس قطع ــان لي ــإّن اإلنس ــه، ف ــب رأي ]Ibid, p.34[، وحس

ــد  ــاك تردي ــس هن ــه »لي ــة ]Ibid, A Devil’s Chaplain. p.5[، و أنّ ــيج الطبيع نس
ــني  ــًة ب ــاك قراب ــًة، وأّن هن ــّور حقيق ــون اتلط ــاء يف ك ــم أحي دلى أّي اعل

.]Ibid. 1986. p.287[ »ــة ــات احلّي ــع الاكئن مجي

كولينز: الجني هو منشأ األنواع يف الطبيعة 

كويلــز كذلــك يثــي  ىلع نظريــة اتلطــّور ، ويعتقــد أنـّـه »ليــس هنــاك 
ــح  ــّور كتوضي ــة اتلط ــّكك يف نظري ــايل يش ــت احل ــاء يف الوق ــم أحي أّي اعل
ــرى  ــاة« ]Collins. The Language of God. p.99[. وي ــّوع احلي ــّر وتن ــد املح للتعقي
 Ibid,[ »أّن »اتلطــّور باعتبــاره عملّيــًة يمكــن بــل وجيــب أن يكــون حقيقــًة
ــوم  ــت رئاســته بلحــوث كــرى كـــ »رســم خريطــة اجلين ــد اكن p.84[، وق

ــم  ــن عل ــز م ــن دوكي ــر م ــز أك ــتفيد كويل ــببًا يف أن يس ــرشي« س الب
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األحيــاء اجلزيــي وعلــم الوراثــة تلوســيع آفــاق جديــدة نلظريــة اتلطــّور، 
 (New Darwinism( ومــن هنــا، فقــد اكن - مثــل دوكيــز - داروينيًّــا حمّدثـًـا

ســّخر اكتشــافاته يف جمــال الوراثــة خلدمــة نظريــة اتلطــّور. 
]See: Collins. Francis S. and Karl W. Giberson, the Language of Science and Faith: 

Straight Answers to Genuine Questions. p.49[

ــن  ــة، ال يمك ــال الوراث ــون يف جم ــي يعمل ــم مث ــن ه ــبة لذلي »بالنس
ــن  ــة م ــات احلاصل ــن املعلوم ــا م ــا عظيًم ــّور أّن حجًم ــا أن نتص تقريبً
 دراســة اجلينــوم قــد تــّم احلصــول عليــه دون االســتناد إىل نظريــة داروين« 

.]Collins. The Language of God. p.141[

وحســب رأيــه، الرمــز اجليــي هــو نفســه يف مجيــع الاكئنــات، ويمكــن 
بتفكيــك شــفرة هــذا الرمــز الوصــول إىل أرسار الاكئنــات احلّيــة.

وتشــر ابلحــوث الــي أجنــزت ىلع مجيــع الاكئنــات احلّيــة مــن 
ــن  ــه م ــم معلومات ــورايث اذلي ترج ــز ال ــان أّن الرم ــا إىل اإلنس ابلكتري
ــي  ــع املوجــودات ال ــني هــو نفســه يف مجي DNA و RNA ىلع شــل بروت

]Ibid. p.107[ .تــّم اتلعــّرف عليهــا، وليــس هنــاك اســتنثناء يف لغــة احليــاة

وقد كشف يف مؤلّفه الستار عن عجائب اجلينوم البرشي:

»يتكــّون جينــوم اإلنســان مــن مجيــع DNA أنواعنــا أو الرمــز الــورايث 
ــاث  ــوي ث ــًرا، حي ــه مؤّخ ــف عن ــّم الكش ــن اذلي ت ــذا امل ــاة، ه للحي
مليــارات حــرف، ويتشــّل مــن رمــوز عجيبــة رباعّيــة احلــروف، تعقيــد 
املعلومــات املوجــودة يف لّك خلّيــة مــن بــدن اإلنســان عجيــٌب إىل حــّد أّن 
اإلنســان إذا أراد أن يقــرأ هــذه الرمــوز، واحتــاج لّك رمــز إىل ثانيــة واحدة، 
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 .]Ibid, Introduction, p.1[ »فستســتغرق قراءتــه املتواصلة يلــل نهــار إىل 31 ســنًة
»ومــن خــال دراســة لّك جينــوم اإلنســان يتبــنّي أّن 3.1 مليــار حــرف مــن 

.]Ibid. p.124[ »مصفوفــة ىلع 24 كروموزوًمــا DNA  رمــز

ــٍة،  ــراٍت وراثي ــدًة بطف ــًة جدي ــوااًع أحيائي ــّل أن ــه، تتش ــب رأي وحس
وتنقســم هــذه الطفــرات إىل ثاثــة أنــواع: مــّرة، دون أثــر و مفيــدة، 

ــواع الاكئنــات: وانلــوع اثلالــث هــو اذلي يــؤّدي إىل نشــوء أن

ــق  ــن أّي طري ــم يكــن دلى داروي »يف أوســاط القــرن اتلاســع عــرش ل
ــا اآلن فنحــن نســتطيع أن  ــاء الطبيــي، أّم ــة آيلــة اتلطــّور واالنتق ملعرف
ــي  ــرات ال ــق الطف ــن طري ــلّم ع ــه مس ــرض أنّ ــّر اذلي اف ــرى أّن اتلغ ن
ــذه  ــن أّن ه ــوى، خيّم ــح أق ــد أصب ــي يف DNA ق ــل طبي ــّدث بش حت
الطفــرات حتــدث يف حــدود خطــإٍ واحــٍد يف لّك مئــة مليــون زوٍج خــال 
ــد  ــني ولّك واح ــك جينوم ــا نمل ــا مجيًع ــع أنّن ــه م ــد، أي أنّ ــل واح نس
ــن  ــر م ــن األّم واآلخ ــا م ــارات زوج، أحدهم ــاث ملي ــه ث ــا دلي منهم
ــد أّي  ــم تكــن عن  60 طفــرًة ل

ّ
ــا بشــل لك ــا حنــن مجيًع ــه دلين األب، فإنّ

ــرات يف  ــذه الطف ــن ه ــم م ــم األعظ ــدث القس ــا، وحي ــن وادلين ــٍد م واح
ــا  ــب عليه ــة؛ وهلــذا ترتّ ــة وال حيوي ــوم غــر رضوري أجــزاء مــن اجلين
ا، بــل قــد ال تنتــج أّي مشــل، وتلــك الــي حتــدث  عواقــب ضئيلــة جــدًّ
يف األجــزاء املعّرضــة للــرر يف اجلينــوم مــّرة لكّهــا؛ وهلــذا فــي تــزول 
مــن املجتمــع برسعــة، ألنّهــا تضائــل القــدرة ىلع تويلــد النســل، ولكــّن 
ــًة  ــد درج ــل وتُوِج ــًة بالاكم ــرًة صدف ــدث طف

ُ
ــدودًة حت ــاالٍت حم ــاك ح هن

.]Ibid, p.131[ »ــة ــة االنتقائي ــن املزّي ــًة م ضئيل
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2ـ رفض إله الثغرات ونظرية المصّمم الذكّي

دوكينز: املصّمم الذيّك هو مثال جديد عن االعتقاد بإله الثغرات

ــودة يف  ــرات املوج ــّد اثلغ ــٌه يس ــرات )God of the gaps( إلـ هلإ اثلغ
اعلــم الطبيعــة الــي لــم يتمّكـــن العلــم مــن اإلجابــة عنهــا، باإلضافــة 
إىل هلإ األديــان اإلبراهيميــة، يعــادي دوكيــز هــذا اإلهل كذلــك، ويتمّثــل 
ــذه  ــّدت ه ــم ُس ــّور العل ــع تط ــه »م ــاد بأنّ ــذا االعتق ــّم يف ه ــاكل امله اإلش
ــاك عمــل لــإهل أو مــاكن خيتبــئ  ــم يعــد هن اثلغــرات شــيئًا فشــيئًا، ول

.]Dawkins, The God Delusion p.125 :فيــه« ]انظــر

ــح  ــد تلوضي ــق الوحي ــة يه الطري ــوم اتلجريبي ــز العل ــر دوكي يف نظ
ــارًصا عــن  ــا ق ــم فيه ــم الوجــود، وحــّى يف احلــاالت الــي يبــى العل اعل
ــب  ــتقبل القري ــم يف املس ــّور العل ــت، وبتط ــز مؤّق ــذا العج ــني؛ فه اتلبي
ــة اتلطــّور أكــر  ــز نظري ــّد دوكي ــا يع ستســّد هــذه اثلغــرات، ومــن هن
ــاكن  ــى م ــة ال يب ــذه انلظرّي ــود ه ــع وج ــه م ــرات؛ ألنّ ــدوٍّ إلهل اثلغ ع
لفعــل اإلهل يف بســاط الاكئنــات احلّيــة، وحيــّذر دوكيــز مــن جهــة أخــرى 
مــن أّن هنــاك جمموعــًة مــن العلمــاء املؤمنــني يف القــرن احلــايل يســعون 
لاســتفادة مــن نظريــة اتلصميــم اذليّك )Intelligent Design( لــي 
ــق  ــتند إىل منط ــر »اس ــذا الفك ــد أّن ه ــة، ويعتق ــرات الطبيع ــّدو ثغ يس
ــوذج  ــي ونم ــر عل ــلوب غ ــاس أس ــو يف األس ــئ، وه ــرات اخلاط هلإ اثلغ

.]Ibid, p.120[ »ــل ــتناًدا إىل اجله ــتنتاج اس لاس
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كولينز: املصّمم الذيّك نظرة غري علمية

ــّد  ــرات، ويع ــرة هلإ اثلغ ــز بفك ــد كويل ــز ال يعتق ــرار دوكي ىلع غ
اتلفاســر العلميــة للطبيعــة مقبولــًة، ويــرى أّن هــذه املقاربة اكن يُســتفاد 
منهــا يف عصــور خمتلفــة، يف العصــور القديمة تلفســر كســوف الشــمس، 
ويف القــرون الوســطى تلبيــني حركــة الكواكــب ويف العــر احلــايل تلبيــني 
ــواع املوجــودات يف العــر الاكمــري، واكنــت  ــاة وانفجــار أن منشــإ احلي

]Collins, The Language of god, p.141[ .ــا آثــار ســلبّية ىلع ادليــن هلــا دائًم

ويعــّد نظريــة املصّمــم اذليك نموذًجــا هلــذه املقاربــة، ويعتقــد أّن هــذا 
االفــراض »يصــّور اإلهل القــادر كخالــق ســاذج وال خــرة هل يتحّتــم عليــه 
ــة«  ــه االبتدائي ــص تصميمات ــرأب نواق ــر يك ي ــت آلخ ــن وق ــل م أن يتدّخ

]Ibid, p.193[. وترتكــز هــذه احلركــة حســب رأيــه ىلع أراكن ثاثــة:

ــة؛  ــة اإلحلادي ــة الكوني ــن انلظري ــوع م ــرّوج نل ــّور ت ــة اتلط أـ نظري
ــا. ــن اعراضه ــّد م ــذا ال ب هل

ــًة  ــا ال تقــّدم إجاب ــة اتلطــّور دليهــا نقــص يف أصلهــا؛ ألنّه ب ـ نظري
ــة. ــّددة يف الطبيع ــدات املتع للتعقي

ج ـ إذا لــم يتمّكــن اتلطــّور مــن تبيــني اتلعقيــد املزايــد فــا بــّد إذن 
]Ibid, p 183-186[ .للمصّمــم اذليّك أن يتدّخــل بشــٍل مــا

وحســب رأي كويلــز، هــذه األراكن اثلاثــة مزلزلــة وتعرضهــا 
ــا: ــن بينه ــي م ــاكالت ال ــن اإلش ــر م الكث

ــدة  ــة جدي ــو رواي ــة ه ــذه احلرك ــي هل ــي األص ــتدالل العل أـ أّن االس
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هــويت املعــروف ويليــام بــايل، 
ّ

لـــ »االســتدالل انلاتــج عــن الشــكوكية« لا
ــة ابليوكيميائيــة، والرياضيــات.  ــا بلغــة علــم الوراث ــه حايلًّ ــّم بيان اذلي ت

]Ibid, p.186[

ــة  ــه كنظري ــات نفس ــًا يف إثب ــا أص ــي اعلًق ــراض ب ــذا االف ب ـ ه
ــا  ــتقبل، أّم ــر إىل املس ــدل أن ينظ ــايض ب ــر إىل امل ــه ينظ ــة؛ ألنّ علمي
ــرح  ــرى، وتق ــافات أخ ــأ باكتش ــي تتنّب ــرة ف ــة املعت ــة العلمّي انلظري
ــة  ــّد نقط ــألة تع ــذه املس ــي، وه ــد اتلجري ــن اتلأيي ــد م ــات ملزي مقارب

]Ibid, p.187[ .ضعــٍف كبــٍر نلظريــة املصّمــم اذليّك

ــإّن  ــا ف ــن هن ــزال، وم ــٌة لاخ ــد قابل ــاذج اتلعقي ــن نم ــر م ج ـ الكث
]Ibid, p.188[ .االســتدالل العلي االبتــدايئ للمصّمــم اذليكّ هو يف طــور االنهيــار

د ـ مــن انلاحيــة العلمّيــة، نظريــة املصّمــم اذليّك ليســت قابلــًة 
]Ibid, p.187[ لاســتدالل. 

نقاط االختالف

1ـ التمّسك بالطبيعانّية في االعتقاد أو المنهج

ــدم  ــة )Scientific Materialism( وع ــة العلمي ــىل املاّدي ــز ع ــز: الرتكي دوكين

قبــول املوجــودات غــري املاّديــة

 تنقســـــم الطبيعانيـــــة إىل قســـــمني: طبيعانيــــة منهجّيـــــة 
 )Methodological Naturalism( وطبيعانيــــة أنطولوجّيــة وجوديــة 
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)Ontological Naturalism(، أّمــا الطبيعانيــة املنهجيــة فتعتــر أّن 

ــة«  ــل إىل املعرف ــد للوص ــد املعتم ــق الوحي ــو الطري ــي ه ــج العل »املنه
]Barbour, Religion and Science, Historical and Contemporary Issues, p 81[

ومــن هنــا فــإّن احلديــث لــم يعــد دائــًرا حــول املســائل الغائّيــة، بــل 
يُســى ألن تبــنّي ظواهــر هــذا العالــم وفًقــا لقوانــني الطبيعــة. 

]Ruse, Michael and Joseph Travis,  Evolution: the first four billion years, p.236[

ــم  ــر العال ــة أّن ظواه ــرض الطبيعاني ــم تف ــذا القس ــه يف ه ــذا فإنّ هل
ــك  ــّد كذل ــة للنقــض، وال ب ــا لقوانــني الطبيعــة غــر القابل حتــدث وفًق
ــة  ــا الطبيعاني ــط، أّم ــني فق ــذه القوان ــن ه ــتفاد م ــر أن يس يف أّي تفس
اعتقــاد  تشــر إىل  )Metaphysical Naturalism( فــي  امليتافزيقيــة 
 قوانــني وقــًوى 

ّ
ــه ليــس هنــاك يف العالــم إال أنطولــويج فلســي مفــاده أنّ

طبيعيــة موجــودة وفّعالــة ، وليــس هنــاك قوانــني وقــًوى مــا فــوق طبيعّيــٍة 
ــي. ــم الطبي ــوق العال ــر ف وال يشء آخ

ــم  ــم يف تبيينه ــنّي أنّه ــني يتب ــاء اتلجريبي ــة العلم ــق يف مقارب وباتلدقي
ــذا  ــط؛ وهل ــة فق ــات الطبيعي ــلون بالعملي ــودات يتوّس ــة واملوج للطبيع
ــة يه  ــة احلايل ــوم اتلجريبي ــة يف العل ــة الغابل ــن االّداعء أّن املقارب يمك
ــه يف هــذا الصــدد يتقــّدم خطــوًة  ــا دوكيــز فإنّ ــة، أّم الطبيعانيــة املنهجّي
ــأّي  ــد ب ــو ال يعتق ــذا فه ــة؛ هل ــة امليتافزيقي ــد بالطبيعاني ــرى ويعتق أخ

ــي: ــوق طبي ــا ف ــود م موج

»أنــا أســتنكر أّي نــوع مــا فــوق طبيــي )Supernatural( ... هجــويم هو 
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ىلع اإلهل أو اإلهل الواحــد ومجيــع األمــور مــا فــوق الطبيعّيــة، أينمــا اكنــت 
.]Dawkins, The God Delusion, p.36[ »ومــى مــا اكنــت وكيفمــا يمكــن أن تكــون

ــودات  ــع يف املوج ــز الوقائ ــر دوكي ــة، حي ــذه املقارب ــن ه ــا م انطاقً
 األدلّــة املحسوســة شــواهد معتــرًة؛ وهلــذا فهــو ال 

ّ
املاّديـّـة، وال يعتــر إال

]Ibid, p 282-283[ .ــب املقّدســة ــن والكت ــة لدلي يعطــي أّي قيم

كولينز: قبول الطبيعانية يف منهج العلم

ــي  ــم اتلجري ــرم العل ــه اكن حي ــر إىل أنّ ــز تش ــة لكويل ــاة العلمي احلي
 زاعمــة أحــد أكــر ابلحــوث يف القــرن 

ّ
واملنهــج العلــي، واكن قــد تقــدل

ــح املعتمــد  ــد الصحي ــق الوحي ــم هــو الطري ــد أّن »العل ــن، ويعتق العرشي
ــق  ــو الطري ــي ه ــج العل ــة، وأّن املنه ــم الطبيع ــول اعل ــث ح يف ابلح
ــد واملعتمــد للبحــث عــن احلقيقــة يف احلــوادث الطبيعيــة«  الوحيــد املؤّك
ــم  ــات العل ــا ىلع حمدودي ]Collins, The Language of god, p.228[. وقــد اكن مّطلًع

ونواقصــه ويعلــم أّن »العلــم يمكــن أن خيطــئ، وأنـّـه اعجــز عــن اإلجابــة 
ــود  ــى وج ــو مع ــا ه ــات؟ م ــت الاكئن ــاذا خلق ــرار: مل ــئلة ىلع غ ــن أس ع
ــب  ــوت« ]Ibid, Introduction, p.6[. وحس ــد امل ــيحدث بع ــاذا س ــان؟ وم اإلنس
ــت أو  ــه أن يثب ــة وال يمكن ــة كوني ــة رؤي ــس بمزل ــم لي ــإّن العل ــه ف رأي
ــا  ــور م ــص األم ــرى أّن أدوات فح ــة، وي ــوق املاّدي ــا ف ــور م ــل األم يبط
ــج  ــر واملنه ــروح« ال املخت ــل وال ــب والعق ــو »القل ــة ه ــوق الطبيعي ف
ــة  ــة املنهجي ــدود الطبيعاني ــًدا ح ــاوز أب ــو ال يتج ــي ]Ibid[؛ ذلا فه اتلجري

ــة. ــة امليتافزيقّي إىل الطبيعيانّي
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وليــس كويلــز الوحيــد يف هــذه املقاربــة؛ ألّن الكثــر مــن العلمــاء يف 
الغــرب يرّكــزون ىلع كــون الطبيعانّيــة امليتافزييقّيــة إحلاديّــًة. 

]Ruse, Michael and Joseph Travis.. Evolution: the first four billion years, p. 229[ 

لكــن ال بــّد مــن العلــم أّن الطبيعانّيــة املنهجّيــة ليســت منهًجــا خايلًا 
مــن أّي إشــاكل؛ ألنّهــا تتضّمــن افراضــاٍت خفّيــًة غــر صحيحــة، جتــّر 
ــد  ــاد؛ وذلا يعتق ــتنقع اإلحل ــعوريًّا - إىل مس ــني - الش ــاء اتلجربي العلم
ــخص إىل  ــود الش ــة تق ــة املنهجي ــني أّن الطبيعاني ــاء الغربي ــض العلم بع

]Ibid, p.236[ .ــاد ــة واإلحل ــة امليتافزيقي الطبيعاني

ــة يف  ــّد مــن تتّبعــه يف  انلقطــة املفصلّي ــا املشــل األســايس فــا ب أّم
الطبيعانيــة املنهجيــة، ويه أنّهــا تفــرض أنّــه مــن أجــل تبيــني الظواهــر 
يُكتــى فقــط باملاّديــات املشــاَهَدة، وهــذ الــكام نفســه يعــي أّن 
ــعوريًّا - إىل  ــعوريًّا أو الش ــتند - ش ــرض تس ــذا الف ــل ه ــة قب الطبيعانّي
ــرض  ــذا الف ــن ه ــر، يتضّم ــٍر آخ ــة، وبتعب ــاين األنطولوجّي ــض املب بع
فروًضــا فلســفيًة يعترهــا الشــخص صادقــًة وحتمّيــًة دون إثبــاٍت، ومــن 

ــروض: ــذه الف ه

ــة للمشــاهدة، ومــن  أـ حــر الطبيعــة وعللهــا يف املوجــودات القابل
ــة يف هــذه املوجــودات فقــط. هنــا حيــر اتلأثــر والعلّي

ب ـ تقبــل دون أّي ديلــل أنـّـه ليــس هنــاك أّي علـّـة مــا فــوق طبيعّيــة 
تتدّخــل يف الطبيعــة وتؤثّــر فيهــا، ومــن هنــا فإنّهــا تفــرض أّن الطبيعــة 

مكتفيــة ذاتيًّــا.
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ــي،  ــم اتلجري ــج العل ــرض منه ــي تع ــاكالت ال ــذه اإلش ــبب ه وبس
ــال  ــّق يف إبط ــم ح ــس هل ــني ولي ــة الطبيعاني ــن صاحّي ــس م ــه لي فإنّ
ــّد أن  ــة، وال ب ــوق املاّدي ــا ف ــودات م ــة اكإلهل واملوج ــا األنطولوجّي القضاي
خيتاروا الســكوت حــول هــذه القضايا، وأّن حيرمــوا اّداعءات منافســيهم، 
ــال  ــن يف جم ــول أو ممك ــو معق ــا ه ــن فيم ــض اّداعءات ادلي ــرار بع ىلع غ

ــة. ــودات الطبيعي املوج

2ـ اختيار مقاربة المواجهة أو التكميل في مسألة عالقة العلم والدين

)Conflict( دوكينز: تعارض العلم والدين

يُعــّد دوكيــز مــن أتبــاع الزعــة املاّديــة، وينكــر املوجــودات مــا فــوق 
الطبيعّيــة اكإلهل؛ هلــذا يمكــن أن نتوّصــل إىل أنّــه يعتقــد باتلعــارض بــل 
ــاب  ــن الكت ــص م ــّل يف اتلخلّ ــد احل ــن، وجي ــم وادلي ــني العل ــداء ب والع

]Dawkins, The God Delusion, p.258[ .ــا ــه رمزيًّ ــار مضمون ــّدس أو اعتب املق

وبنــاًء ىلع هــذا، فهــو يبطــل أّي وجهــة نظــر تقــرح اتلقــارب بــني 
ادليــن والعلــم، اكملقاربــة الــي يعتقــد بهــا العالــم األمريكــي املعــروف 
ــّور،  ــة اتلط ــاع نظري ــن أتب ــودل )Stephen Jay Gould( م ــتيفان غ س
ــني  ــر متداخل ــني غ ــا نطاق ــن هم ــم وادلي ــإّن العل ــودل، ف ــب غ وحس
منهمــا  واحــد  لّك  ويرتبــط   ،)Non Overlapping Magisterial(

 )NOMA( ــة بـــ ــرة املعروف ــذه انلظ ــر، ه ــن اآلخ ــف ع ــال خيتل بمج
ــؤال  ــريب: اكلس ــال اتلج ــي املج ــم يغّط ــاق العل ــبكة ونط ــد أّن »ش تعتق
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ــم مــن أّي يشء صنــع )Fact(، وملــاذا يعمــل بهــذه الطريقــة  عــن العال
)Theory(، نطــاق ادليــن هــو جمــال يشــتمل ىلع املعــاين الغائيــة والقيــم 

األخاقيــة، وهــذان املجــاالن ليســا متداخلــني، وال يشــمان جمــاالت 
ــال«  ــى اجلم ــّن ومع ــال الف ــرى كمج أخ

]Gould, Stephen Jay. “Impeaching a Self-Appointed Judge” )review of Phillip Johnson’s 

Darwin on Iriat(, Scientific American Journal, p.6[.

ــه أن  ــم ال يمكن ــة أّن العل ــة هل براح ــم يف مقال ــذا العال ــح ه ويوّض
ــل اإلهل: يبط

»أقــول للمــّرة األلــف جلميــع زمــايئ: إّن العلــم ال يمكنــه بمنهجــه 
املنطــي أن حيكــم حــول احتمــال إرشاف اإلهل ىلع الطبيعــة، حنــن 
ــب  ــاء أن جنتن ــا علم ــا بوصفن ــه علين ــرّد؛ لكّن ــد أو ن ــا أن نؤّي ال يمكنن
 بالوصــف، وال يمكنــه 

ّ
إبــداء رأٍي يف هــذا املوضــوع ... العلــم ال يهتــّم إال

ــإّن  ــم أخــرى؛ ]هلــذا[ ف ــن يف عوال أن ينــي أو يثبــت دور فاعلــني آخري
.]Ibid, p.119[ »ــة اإلهل ــود وماهّي ــل بوج ــأّي ش ــا ب ــة هل ــة ال عاق ادلارويني

ــه ال  ــًة"، وأنّ ــًة ومبتذل ــا "مملّ ــة ويعبره ــذه املقارب ــز ه ــف دوكي وخيال
 ،]Dawkins, The God Delusion, p.56[ »قيمــة لكثــر مــن األســئلة بصيغــة »ملــاذا
 للمســألة غــّر موضوعهــا، فابلحــث 

ًّ
ويعتقــد أّن غــودل بــدل أن جيــد حــا

األصــي هنــا يــدور حــول قبــول وجــود اإلهل وتأثــره ىلع لّك نظــام الوجــود، 
حــّى القوانــني الطبيعّيــة غــر املتغــّرة، ومــن الواضــح أّن وجــود اإليمــان 
ــم  ــود، ألّن »العال ــا للوج ــق ىلع رؤيتن ــر عمي ــيكون هل تأث ــه س أو عدم
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ــي  ــة األخــرى ال ــات اذلكّي ــة املخلوق ــه فقــط حنــن وبقّي اذلي نتواجــد في
 

ً
تتاكمــل ببــطء، خيتلــف كثــًرا عــن العالــم اذلي يكــون وجــوده معلــوال
ــس  ــزة لي ــاد باملعج ــذا »لّك اعتق ــة إىل ه ــٍم ذيكٍّ« ]Ibid, p.69[. باالضاف تلصمي
خمالًفــا للحقائــق العلمّيــة املثبتــة فحســب، بــل هــو خمالــف لــروح العلــم 
كذلــك« ]Dawkins vs. Collins Debate, p.3[. وبقبــول تأثــر هلإٍ كهــذا ىلع لّك جمــايل 
كيــف وملــاذا، ال يبــى هنــاك مــاكن للفصــل بــني جمــايل العلــم وادليــن.

ــع هلــذا اتلنظــر هــو السياســة احلاكمــة ىلع  ــز أّن ادلاف ــر دوكي ويعت
املجتمــع األمريكــي، فغــودل قــد ســى بضغــط مــن اخللقيــني، أن يفصل 
ــظ  ــكا، وحيف ــني يف أمري ــك املتديّن ــريض بذل ــم، وي ــن والعل ــايل ادلي جم

  ]Dawkins, The God Delusion, p.54[ .ــم ــن جتاوزاته ــم م ــال العل ــك جم كذل

)Harmony( كولينز: انسجام العلم والدين

ليــس هنــاك أّي نــزاع بــني العلــم وادليــن مــن وجهــة نظــر كويلــز، 
فهــو يعطــي قيمــًة للعلــم واإليمــان، ويعتقــد أّن »اإليمــان بــاهلل يمكــن 
ــا، وأّن قوانــني اإليمــان يه يف الواقــع مكّملــة  أن يكــون اختيــاًرا حكيًم
ــاق  ــم« ]Collins, The Language of God, Introduction, p.3 [؛ ألّن نط ــني العل لقوان

لّك واحــد ومنهجــه مــن هذيــن املجالــني خيتلــف تماًمــا عــن اآلخــر.

»العلــم اعجــٌز عــن اجلواب عن أســئلة ىلع غــرار: ملــاذا نشــأت الاكئنات؟ 
مــاذا يعــي وجــود اإلنســان؟ ومــا اذلي ســيحدث بعــد املــوت؟ ]هلــذا[ فــإّن 
جمــال العلــم هــو ابلحــث يف الطبيعــة وجمــال اإلهل هــو العالــم املعنــوي اذلي 
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ال يمكــن ابلحــث فيــه بــاألدوات واللغــة العلميــة، هــذا انلطــاق ال بــّد مــن 
.]Ibid, Introduction, p.6[ »إدراكــه عــن طريــق القلــب، العقــل وروح

مــداوار  بيــر  اختارهــا  الــي  املقاربــة  نفــس  يه   وهــذا 
ــر ىلع  ــه الكب ــع ثنائ ــل، فم ــزة نوب ــز ىلع جائ )Peter Medawar( احلائ

العلــم، فهــو يمــزّي  األســئلة املاّديــة وغــر املاّديــة، ويعــّد األوىل متعلّقــًة 
ــا: ــن وامليتافزييقي ــة بادلي ــم اتلجــريب واثلاني بالعل

ــذه  ــع ه ــع مجي ــم - م ــتطع العل ــم يس ــي ل ــئلة ال ــر إىل األس »بانلظ
، فالــكام عــن حمدوديــة 

ًّ
اتلطــّورات الــي ال تصــّدق  - أن جيــد هلــا حــا

ــي  ــا دارت يف ذه ــادٌق، فلطامل ــٍر وص ــدٍّ كب ــٌل إىل ح ــم كاٌم حمتم العل
بعــض هــذه األســئلة ... كيــف نشــأت املوجــودات؟ ملــاذا حنــن هنــا؟ مــا 

.]Medawar, Peter, The Limits of Science, p.66[ »ــاة؟ ــن احلي ــدف م ــو اهل ه

ــر  ــات انلظ ــول وجه ــز قب ــّد كويل ــز، ال يع ــع دوكي ــرٍة هل م يف مناظ
ــه يف  ــد أّن حبث ــة، ويعتق ــه اإليماني ــًة حليات ــد نافي ــذا امللح ــة هل األحيائي

ــّي. ــتقاهل العل ــًدا اس ــغ أب ــم يل ــن ل ادلي

ــوم  ــتغال يف العل ــن االش ــرن م ــع ق ــد رب ــه بع ــط أنّ ــول فق ــد الق »أري
اتلجريبيــة واحليــاة اإليمانّيــة، ال أجــد أّي مانــع مــن قبــول مجيــع أقــوال 
دوكيــز حــول الطبيعــة واعلــم اتلكويــن، وعــاوًة ىلع ذلــك أقــول إنـّـه مــا 
أكــر األســئلة حــول اعلــم الوجــود الــي بــي العلــم اعجــًزا عــن اإلجابــة 
ــاذا" وليــس عــن "كيــف"، أرغــب يف أّن  عنهــا؛ أقصــد أســئلة عــن "مل
أجــد إجابــة ألســئلة "ملــاذا" الــي أجدهــا يف مقــواليت اإليمانيــة واملعنوية، 
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ــا  ــاري اعلًم ــًدا اســتقايل الفكــري باعتب ويف الوقــت نفســه ال يكــون أب
.]Dawkins vs. Collins Debate, p.3[ »ــا كمقابــل ذللــك جتربيًّ

 أنـّـه يــّرح يف موضــٍع آخــر أنـّـه ال يعتقد بـــ )NOMA( غــودل؛ ألنّه 
ّ

إال
ــة  ــاالت املنفصل ــًدا للمج ــودل اكن مؤّي ــل غ ــايئ الراح ــد أّن »األحي يعتق
للعلــم وادليــن، ووجهــة انلظــر هــذه تســبّبت يف عــداء داخــي، وحرمــت 
الكثــر مــن االســتفادة الاكملــة مــن العلــم أو الروحانيــة؛ وهلــذا اكنــت 

.] Collins, The Language of God, p.6[ »ــا ــث ىلع الرض ــة ال تبع ــذه املقارب ه

وحســب اعتقــاده، فــإّن غــودل بنظريتــه هــذه »قــد بــى جــداًرا بــني 
ــود  ــلّم بوج ــز س ــإّن كويل ــذا ف ــني« ]Dawkins vs. Collins Debate, p.3[؛ هل اعمل
ــن منســجمني ومتوافقــني ىلع  ــم وادلي ــا العل ــة أخــرى يكــون فيه مقارب
ــم  ــة اعل ــة »دراس ــذه املقارب ــئلة، يف ه ــج واألس ــاف يف املنه ــم اخت رغ

.]Ibid[ »ــق اهلل ــد خل ــة وتعقي ــاهدة عظم ــٌة ملش ــة فرص الطبيع

»هــل مــا زال هنــاك حلــّد اآلن إمــاكن لوجــود تناغــم جديــد وُمــرٍض 
ــوت  ــم" بص ــو "نع ــوايب ه ــة؟ ج ــة والروحاني ــة العلمي ــة الكوني ــني الرؤي ب
اعٍل، حســب اعتقــادي ليــس هنــاك داخــل أّي واحــٍد مّنــا أّي تعــارض 

.] Collins, The Language of God, p.6[ »ــٍن ــّدٍد ومؤم ــم متش ــني اعل ــداء ب وع

ــأّن  ــة ب ــة القائل ــذه املقارب ــن ه ــفة ادلي ــض فاس ــى بع ــد ارت وق
ــه  ــّدث تعايلم ــّى حُي ــة ح ــة املقبول ــاألدوات العلمي ــتعني ب ــن يس ادلي
ــا  ــرة بوم ــذه انلظ ــراث ه ــاك غ ــّى م ــد س ــبهات، وق ــب ىلع الش وجيي
)Partially Overlapping Magisteria = POMA(، ويعتقــد بتشــابك 

لغة اإلله أم توّهم اإلله

العدد الثالث عشر   السنة الرابعة   خريف 2021

27



ــإّن جمــايل  املوضــواعت واملناهــج املســتعملة يف العلــم وادليــن؛ وهلــذا ف
.

ً
ــاال ــان إمج ــن ينطبق ــم وادلي العل

]Alister E McGrath and Joanna Collicutt McGrath, the Dawkins Delusion? Atheist Fun-

damentalism and the Denial of the Divine, p.41[

3ـ تقديم مقاربة إلحادية أو توحيدية لنظرية التطّور

دوكيز: نظرّية اتلطّور اإلحلادية وإبطال أّي نظرية تعتقد باخللق

ــذا  ــة، وبه ــوق ماّدي ــا ف ــات م ــود اكئن ــارض وج ــز تع ــة دوكي ماّدي
يبطــل نظريــة اخللــق )Creationism( وخلــق اهلل للطبيعــة، ويف حتليلــه 
ــق؛ يســّي األّول هــو  ــز نوعــني مــن اخلل ــّدم دوكي هلــذا االصطــاح يق
اخللــق اآلين )Instantaneous Creation(، وحســب هــذا االعتقــاد فــإّن 
اهلل خيلــق املوجــودات بشــل آين ومنفصــل، ويف معارضتــه هلــذه انلظــرة 
يعتقــد دوكيــز باتلدريــج واتلطــّور ادلارويــي، ويعتــر أّي عملّيــة دفعيــة 
ــني  ــرى أّن »املتديّن ــة، وي ــر صحيح ــات غ ــّل املخلوق ــة يف تش فجائي
ــق؛  ــن اخلل ــوع م ــذا انل ــن ه ــوا ع ــاربهم تنازل ــع مش ــن جبمي املعارصي
 ألّن هنــاك شــواهد غــر قابلــة لانــكار عــن وجــود حنــو مــن اتلطــّور« 
], p.316  Richard, Dawkins, The Blind Watchmaker[. أّمــا انلــوع اثلــاين مــن اخللــق 

ــا  ــي دليه ــرة ال ــذه انلظ ــه )Guided Evolution(، ه ــّور املوّج ــو اتلط فه
ــرى أّن اهلل  ــم ي ــذا القس ــن، وه ــني املعارصي ــني الاهوتي ــر ب ــاع ك أتب
خيلــق املوجــودات مــن خــال عملّيــة تطّوريــة، وامللفــت هنــا أّن دوكيــز 

يرفــض هــذا انلــوع مــن اخللــق كذلــك.
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»هنــاك بــوٌن شاســٌع بــني مــا يســّى "اخللــق اآلين" ومــا يســّى "تلطــّور 
املوّجــه" ... لكــّن الكثــر مــن املتديّنــني ومــن بينهــم أســقف برمنغهــام 
اذلي يعتــر نفســه تطّوريًّــا... يفتحــون الطريــق أمــام اخلالــق للولــوج مــن 
اخللــف، ويســمحون هل بــأن يلعــب دور القائــم ىلع عملّيــة اتلطــّور ىلع مّر 
اتلاريــخ، ســواٌء بتدّخلــه يف حلظــات مصرّيــة معّينــة يف تاريــخ اتلطــّور، 
أو باتلدّخــل الواســع يف مجيــع احلــوادث الــي تشــّل يف جمملهــا اتلغــّرات 
اتلطّوريــة. حنــن ال نســتطيع أن نثبــت كــذب هــذه االعتقــادات، وخاّصــًة 
ــا، ونتيجــة مداخلتــه يشــبه نفــس  ــٌظ دائًم ــا أّن اخلالــق متيّق إذا افرضن
ــي،  ــاء الطبي ــال االنتق ــن خ ــدث م ــع أن حي ــيء اذلي نتوّق ــك ال ذل
 

ً
الــيء الوحيــد اذلي يمكــن أن نقــوهل حــول اعتقــاد كهــذا هــو أنـّـه أّوال
ســطي وســاذج وثانيًّــا أنّهــم يفرضــون وجــود ذلــك الــيء مثــل تعقيــد 

.]Ibid, p.316[ »منّظــم وهــو مــا نســى حنــن تلبيينــه

وبنظــرة كهــذه ال يبــى هنــاك أّي جمــال ألّي نــوع مــن اخللقّيــة؛ وهلذا 
يعتــر دوكيــز أّي تدّخــل لــإهل توّهًمــا، وحيكــم بعــدم توافــق وانســجام 

نظريــة اتلطــّور واإليمــان بــاهلل.

»نظريــة اتلطــّور وخاّصــًة االنتقــاء الطبيــّي يقــي ىلع وهــم اخللــق يف 
جمــال األحيــاء، ويعلّمنــا أن نشــّكك يف أّي فرضيــة عــن اخللــق يف جمــال 
ــة اتلطــّور  ــات«  ]Ibid, The God delusion, p.118[. ]إّن[ »نظري ــاء والكوني الفزيي
مــع االنتقــاء الطبيــي الراكــي يه انلظرّيــة الوحيــّدة املعروفــة الــي تــي 
وتكــي تلوضيــح الوجــود املعّقــد املنّظــم، وحــّى إذا لــم تكــن الشــواهد يف 
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صاحلهــا، فــي مــع ذلــك أفضــل نظريــة بــني أيدينــا، واألكيــد أّن هنــاك 
.]p.317 Richard, Dawkins, The Blind Watchmaker ,[ »شــواهد يف صاحلهــا

يف انلظــام الفكــري دلوكيــز، االنتقــاء الطبيــي دلارويــن هــو احلــّل 
ــن  ــّلنا ع ــا »تش ــه؛ ألنّن ــة ب ــات املرتبط ــاة والعملي ــز احلي ــر للغ األخ
طريــق االنتقــاء الطبيــّي، وإذا إردنــا أن نعــرف حقيقتنــا وهوّيتنــا ال بــّد 

.]Ibid. Selfish Gene. Preface[ »ــّي ــاء الطبي ــم االنتق أن نفه

ــاء  ــق واالنتق ــة واخلل ــاالت: الصدف ــة احتم ــز ثاث ــر دوكي ويذك
الطبيــي تلبيــني احليــاة، ومــن بــني هــذه االحتمــاالت اثلاثــة 
ــل  ــل األمث ــو ابلدي ــّل ه ــذا احل ــره ه ــي، ويف نظ ــاء الطبي ــار االنتق خيت

لاحتمالــني اآلخريــن.

ــاب  ــاك االنتخ ــة، هن ــد للصدف ــل الوحي ــو ابلدي ــس ه ــق لي »اخلل
الطبيــي كبديــل أفضــل، يف احلقيقــة، اخللــق ليــس بديــًا أصــًا؛ ألّن 
ــا، فمــن  اخللــق جيــّر عقبــًة يه أصعــب مــن تلــك الــي يســى إىل حلّه
اذلي خلــق اخلالــق نفســه؟ الصدفــة واخللــق يفشــان كحــّل لاإحتمــال 
االحصــايئ؛ ألّن أحدهمــا هــو املســألة نفســها واآلخــر اتلفــاف عليهــا، 
احلــل احلقيــي هــو االنتقــاء الطبيــي، هــذا اهلــو احلــّل الوحيــد الفّعــال 
ــن  ــر م ــل أك ــب ب  فحس

ً
ــاال ــس فّع ــّل لي ــذا احل ــّد اآلن، وه ــرح حل املق

.]Ibid, The God Delusion, p.121[ »ذلــك، إنّــه مذهــل ألّن دليــه قــدرًة عجيبــًة

كويلــز ونظرّيــة اتلطــّور اتلوحيديـّـة )Theistic Evolution) وإثبــات حنــو 
مــن اخللــق
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ــًة  ن ماكن
ّ

يف انلظــام الفكــري لكويلــز، لكٌّ مــن العلــم وادليــن حيتــا
اعيلــًة، فهــو يعتقــد بــاإلهل واخللــق، ومــن هنــا ال بــّد مــن اعتبــاره معتقًدا 
ــق  ــاإلهل اذلي خيل ــد ب ــخص اذلي يعتق ــده الش ــي عن ــي تع ــة؛ ال باخلَلقّي
الاكئنــات مبــارشًة ]Collins, The language of God, p.171[ ومع أّن اتلعريف الســابق 
يضــّم جمموعــًة كبــرًة؛ ولكّنــه يســتعمل اعدًة يلطلــق ىلع نســخته األكــر 
إفراًطــا، يف هــذه النســخة الــي تعــّد اقتباًســا حرفيًّــا مــن ســفر اتلكويــن 
يف العهــد العتيــق للمســيحيني وايلهــود، فــرّس )3( أيـّـاٍم مــن اخللق بـــ )24( 
ســاعًة، ويعتقــد بعضهــم أّن عمــر األرض أقــّل مــن 10000 ســنة، وليــس 
هنــاك أّي حــّد وســط مــن حفريــات لطيــور أو فيلــة أو حيتــان، ويســّي 
Young-( »هــذه النســخة مــن خلــق األرض »خلقّيــة األرض الفتّيــة
ــوع  ــذا انل ــإّن ه ــز ف ــب كويل ]Ibid, p. 172[ وحس  )Earth creationism

 ]Ibid, p. 172-178[ :ــه اإلشــاكالت اتلايلــة ــرد علي ــة ت مــن اخللقّي

 أـ يعتقــد هــؤالء باتلطــّور واتلغــّرات الطفيفــة داخــل األنــواع 
ــر أو  ــوٍع آخ ــوٍع إىل ن ــّول ن ــون حت ــم ال يقبل )Microevolution( لكّنه

.)Macroevolution( اتلطــّور الــّل
]See: Collins Francis S. and Karl W. Giberson, the Language of Science and Faith: 

Straight Answers to Genuine Questions , p. 45[

ب ـ حســب اعتقــاد بعضهــم ىلع غــرار هــري موريــس، فقــد توقعنــا 
ــال  ــأت خ ــا نش ــات األرض وحفرياته ــاٍء؛ ألّن طبق ــات يف أخط احلفري
ــّم  ــان اذلي ت ــذا الفيض ــوين، ه ــان ك ــق فيض ــن طري ــبوع ع ــّدة أس ع

ــن. ــفر اتلكوي ــّتة لس ــواب الس ــه يف األب وصف
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ج ـ يعــّد هــؤالء األفــراد اتلطــّور كذبــًة؛ ألنّهــم يعتقــدون أّن ارتبــاط 
ــت  ــا، وليس ــس واقعيًّ ــوث )DNA( لي ــه حب ــر إيل ــا تش ــات كم املتعّضي

ــق اإلهل. ــًة خلل  حصيل
ّ

ــات إال العضّي

ــااعت  ــرار س ــواهد ىلع غ ــع الش ــني، مجي ــض اخللقي ــب بع د ـ حس
اضمحــال النشــاط اإلشــعايع واحلفريــات ومجيــع سلســلة اجلينــوم، تــّم 
تصميمهــا عمــًدا مــن طــرف اإلهل تلضليلنــا مــن خــال العمــر الطويــل 

ــا. ــر اهلل إيمانن ــي خيت ــات ،ول للاكئن

وحيــّذر كويلــز مــن خــال عــرض هــذه االشــاكالت مــن أنـّـه »ليــس 
العلــم هــو اذلي يســّبب رضًرا هنــا، بــل اخللقيــة يه الــي تســّبب رضًرا 
أكــر إليماننــا، ألنّهــا تشــر إىل أّن االعتقــاد باهلل يســتلزم قبــول اّداعءات 
 .]Collins, The God Language, p.178[ »عــن اعلــم الطبيعــة خاطئــة بالاكمــل
ــن  ــر م ــواًع آخ ــرح ن ــة، يط ــة للخلقّي ــخة اإلفراطي ــذه النس ــه هل وبرفض
اخللقّيــة تتوافــق بشــل كبــر مــع علــم الوراثــة وعلــم األحيــاء احلــايل، 

وترتكــز هــذه الرؤيــة ىلع ركنــني:

ــم الطبيعــة: كويلــز  ــًة يف اعل ــاره عملي ــدإ اتلطــّور باعتب ــول مب أ ـ قب
ــة  ــدًة نلظري ــه مؤّي ــر حبوث ــايل، وتعت ــرن احل ــارٌز يف الق ــٍة ب ــم وراث اعل
ــب أن  ــا وجي ــة يمكنه ــو آيل ــّور ه ــد أّن »اتلط ــا يعتق ــن هن ــّور، وم اتلط

.]Ibid, p.84[ »ــًة ــون واقعّي تك

ب ـ اإليمــان بــاهلل وكونــه خالًقــا: يعتقــد كويلــز قلبـًـا وقابًلــا بــاهلل، 
ــة مــن أجــل إثبــات وجــود اهلل،  ــة واألخاقّي ويســتعمل الشــواهد العلمّي
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ــن  ــات م ــواع املخلوق ــع أن ــق مجي ــو خال ــاكن وه ــان وامل ــوق الزم ــٌه ف إلـ
ــا  ــاهل نل ــدو أفع ــن أن تب ــه يمك ــع أنّ ــة، وم ــات الطبيعي ــال العملي خ
ــادٌر  ــه ق ــا هــدٍف، لكّن ــًة أو ب ــن بالزمــان واملــاكن صدف حنــن املحدودي
 ،]Ibid, p.205-206[ واعلــٌم بــكّل اجلزئيــات يف الوقــت احلــارض ويف املســتقبل
ــه ال  ــه حســب رأي وهــذه انلظــرة يه خطــأ فاحــش يف رأي دوكيــز؛ ألنّ
ــّم يصــر حــّى  ــارات ســنة ث ــل )10( ملي ــا قب معــى ألن خيلــق اهلل اعلًم
 يتطــّور اإلنســان مــن خــال عملّيــة اتلطــّور اتلدرجييــة ويقــوم بعبادتــه

]Dawkins vs. Collins Debate, p.4[، أّمــا كويلــز فيعتــر هــذا اإلشــاكل خاطئـًـا، 

ويعتقــد أنّــه ليــس بإماكننــا إدراك مجيــع تصميمــات موجــود اكإلهل بــأّي 
ــه؟  ــة اتلطــّور خللــق ذات ــار اإلهل عملّي وجــه؛ هلــذا ملــاذا ال يعقــل أن خيت
ــل  ــّد أن نقب ــه »ال ب ــة، ويه أنّ ــة املهّم ــذه انلقط ــر إىل ه ــل ليش ويواص
ــي، وأّن  ــر إل ــاج إىل تفس ــم )The Big Bang( حيت ــار العظي أّن االنفج
الكــون نشــأ يف حلظــة معّينــة؛ ألنـّـي ال أســتطيع أن أدرك كيــف للطبيعــة 
ــة يه الــي  ــّوة مــا فــوق طبيعّي ــاك ق أن تســتطيع خلــق نفســها، إذن فهن

.]Collins, The God Language, p. 67[ »ــذا ــل كه ــام بعم ــتطاعت القي اس

وبتوّفــر هذيــن الركنــني، يعــرض كويلــز شــكًا جديــًدا مــن 
اخللقّيــة، يســتند فيهــا اهلل إىل العمليــة اتلطّوريــة اتلدرجيّيــة لــي خيلــق 
املوجــودات، وحســب اعتقــاد كويلــز، فــإّن هــذه الرؤيــة اشــتهرت بـــ 
ــن  ــر م ــا الكث ــة )Theistic Evolution( ودليه ــّور اتلوحيديّ ــة اتلط نظرّي
ــد أّن  ــوت، ويعتق ــم الاه ــام عل ــاء وأع ــاء األحي ــن علم ــاع م األتب
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  )Asa Gray( أغلــب علمــاء األحيــاء املعروفــني ىلع غــرار: آســا غــراي
وتيــودور دوبزانســي )Theodosius Dobzhansky( يؤّيدونهــا، كمــا 
ــذه  ــيحيني ه ــود واملس ــلمني وايله ــدوس واملس ــن اهلن ــر م ــق الكث يواف
ــامل يف  ــّور الش ــة اتلط ــإّن »معارض ــه ف ــب رأي ــة ]Ibid, p.199[ وحس انلظرّي
ــم  ــا تتعــارض مــع دور مصّم أمريــكا باخلصــوص، تعــود إىل تلقّيهــم بأنّه
مــا فــوق طبيــّي« ]Ibid, p .149[. ويعتــر أّن وجهــة نظــر زعيــم املســيحيني 
ــل  ــد أرس ــر، فق ــراب واتلوتّ ــذا االضط ــّل هل ــم يه احل ــك يف العال الاكثويل
ابلابــا يوحّنــا بولــس اثلــاين )John Paul II( رســالًة إىل أكاديميــة العلــوم 
يعــّر فيهــا عــن قبــوهل نلظرّيــة اتلطــّور يف نطــاق ابلــدن اجلســماين، كمــا 

ــرف اإلهل: ــن ط ــة م ــا ورائي ــروٍح م ــارش ل ــق املب ــز ىلع اخلل يرّك

»تقودنــا االكتشــافات اجلديــدة أكــر مــن قبــل إىل االعــراف بنظرّيــة 
اتلطــّور، وىلع قــول ابلابــا بيــوس اثلــاين عــرش )Pius XII( إذا اكن نشــأة 
اإلنســان مــن موجــود يّح اكن موجــوًدا مــن قبــل، فــإّن الــروح املاورائيــة 

خلقــت مــن قبــل اهلل مبــارشًة«
]Pope John Paul II, “Message to the Pontifical Academy of Sciences: On Evolution,” 

Oct. 22, 1996[.

 مــن طــرف بعــض 
ً

وقبــل ابلابــا كذلــك القــت هــذه املقاربــة اســتقباال
الاهوتيــني مثــل بنيامــني وارفيــدل )Benjamin Warfiled)، اذلي اعتــر يف 

عــر دارويــن اتلطــّور »نظرّيــًة ألســلوب عمــل املشــيئة اإلهلّيــة«.
]B. B. Warfield, The Works of Benjamin B. Warfield, vol. 9, p.235 [.
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ــور وبانتينغــا  ــن مثــل بارب ــك الكثــر مــن فاســفة ادلي ــاك كذل هن
يعــّدون أنـّـه يمكــن أن جيتمــع خلــق اهلل مــع عملّيــة اتلطــّور، ويف الوقــت 

نفســه ال حيّملــون نظريــة اتلطــّور فهوًمــا إحلاديّــًة.

ــة اإلهل  ــا لعاق ــر يف نماذجن ــة يؤثّ ــة للطبيع ــص اللّي ــا للخصائ »فهمن
بالطبيعــة، الطبيعــة ايلــوم تُفهــم كعملّيــة تطّورّيــة ومتحّركــة يصاحبهــا 
ــة  ــال الصدف ــن خ ــنّي م ــد اذلي يتع ــداع اجلدي ــن اإلب ــل م ــخ طوي تاري

.]Barbour, Religion and Science, p. 101[ »والقانــون

ــدي إىل  ــّور اتلوحي ــم اتلط ــّر اس ــز أن يغ ــرح كويل ــر يق  ويف األخ
)Biologos(، اجلــزء األّول مــن هــذا االصطــاح )Bion( يشــر وإىل احلياة 

واجلــزء اثلــاين )Logos( - يف الاهــوت املســيي - يشــر إىل اإلهل، وبدمج 
ــاد  ــر إىل االعتق ــد »يش ــاح جدي ــا اصط ــّل دلين ــن يتش ــن اجلزءي هذي
ــلٍّ إلرادة اإلهل«  ــاة يه جت ــذه احلي ــاة، وه ــأ لّك احلي ــو منش ــأّن اإلهل ه  ب

.]Collins, The Language of God, p. 203[

4ـ اإليمان باإلله أو اإللحاد

دوكينز: اإللحاد املأخوذ من فرضيات غري علمّية

ــه  ــع إيل ــن يرج ــر م ــهرًة وأك ــن ش ــر امللحدي ــن أك ــز م ــر دوكي يعت
ــة؛  ــه األدبّي ــه وكتابات يف هــذا املوضــوع، وتعــود شــهرته الواســعة إىل لغت
هلــذا فقــد حصــل بســبب تأيلفــه بلعــض الكتــب كـــ »صانــع الســااعت 
األعــى« ىلع جوائــز أدبّيــة، وقــد خطــى دوكيــز - وىلع خــاف دارويــن 
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ــة  ــًرا ألن يســتبدل نظرّي ــاء، وســى كث - خطــوة أبعــد مــن علــم األحي
ــى  ــن مع ــة م ــه اللم ــا حتمل ــكّل م ــة ب ــة إحلادي ــة كونّي ــّور إىل رؤي اتلط
]Dawkins, A Devil’s Chaplain p. 78-90[؛ هلــذا فقــد أشــار يف تأيلفاتــه دائًما - إىل 

ــة  ــة والفلســفية واألخاقي ــة - إىل لوازمهــا الاهوتي جانــب هــذه انلظري
ــر  ــنّي أن األم ــي، يتب ــب الزم ــب الرتي ــه حس ــن يف كتب ــك، وبتمّع كذل

ــع بمــرور الزمــن، وبلــغ أوّجــه يف كتــاب »وهــم اإلهل«. توّس

ــود اإلهل،  ــدم وج ــاد وع ــح اإلحل  ىلع توضي
ً

ــز أّوال ــز دوكي ــد رّك وق
ــة  ــه حتــّول إىل مقارب ــر أنّ ــرًة، يظه ــه بعــد أن واجــه إشــاكالٍت كث لكّن
ــب  ــًة، وحس ــر معقويّل ــف األك ــا املوق ــة، واعتره ــرب إىل الاأدري أق
قــول دوكيــز، فــإّن هــذا املوقــف هــو أمــر بــني اإلحلــاد يف مقــام العمــل 
ا لوجــود اإلهل   ضعيًفــا جــدًّ

ً
)De Facto Atheist( أّي أّن هنــاك احتمــاال

ــوّي )Strong Atheism( أّي  ــاد الق ــر، واإلحل ــن الصف ــر م ــه أك ولكّن
ايلقــني بعــدم وجــود اإلهل. ]Ibid, The God Delusion, p. 51[ ويعتــر دوكيــز أّن 

ــه اجلديــدة نلظريــة اتلطــّور: ــة ناجتــة عــن قراءت هــذه املقارب

»باعتبــاري اعلــم أحيــاء يمكنــي القــول أنّــه ... لكّمــا أدركتــم كفــاءة 
نظريــة اتلطــّور أكــر، ســتتحّولون أكــر مــن موقــف الأدري إىل إحلــادّي 
ــتنتج  ــا أن نس ــن يمكنن ــود إلهل، لك ــه ال وج ــت أنّ ــي أن أثب ... ال يمكن

ا«  ا جــدًّ بــكّل تأكيــد أن وجــوده مســتبعٌد جــدًّ
]Dawkins, The “know-nothings”, the “know-alls”, and the “no-contests” A lecture by 

Richard Dawkins extracted from The Nullifidian, December 1994[.

وياحــظ ميــل دوكيــز إىل »اإلحلــاد القــوّي« يف لّك موضــع مــن كتبــه 
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إىل حــّد أّن اآلخريــن ال يعترونــه الأدريًّــا، إضافــًة إىل أنـّـه  هــو نفســه ال 
يرّكــز عليــه:

ــة،  ــجاعة وعظيم ــة ش ــة، رغب ــة واقعي ــو رغب ــًدا ه ــون ملح »أن أك
، أخاقيًّــا، ومثّقًفــا« 

ً
 يمكنــك أن تكــون ملحــًدا ســعيًدا، معتــدال

]Dawkins,  The God Delusion, p. 1[. »ليــس هنــاك أّي داٍع ألّن ختجــل مــن 

ــا  ــه اكن دائًم ــا ... ألنّ ــر بإحلادن ــا أن نفتخ ــس علين ــادك، ىلع العك إحل
ديلــًا ىلع االســتقال اذلهــي، وهــو يف احلقيقــة أمــارة ىلع كــون اذلهــن 

.]Ibid, Preface, p. 4[ »ســالًما

وهنــاك طائفــة أخــرى مــن علمــاء األحيــاء ىلع غــرار إدوارد ويســلون 
)Edward, Wilson) دليهــم نفــس رؤيــة دوكيــز اإلحلاديــة نلظريــة اتلطّور، 
ويعتقــد أّن »اتلطــّور تغلّــب ىلع أّي نــوع مــن حنــو مــن الزعــة مــا وراء 
الطبيعّيــة« ]Wilson. E. O. On Human Nature, p.192 [. واألكيــد هــو أّن برترانــد 
 Varghese in: Flew, 2007.[ راســل هــو األب املعنــوي دلوكيــز يف هــذا املوضــوع

Preface. P. xviii[ يقــول راســل يف مقاتلــه “هــل أنــا ملحــٌد أو الأدرّي”:

»باعتبــاري فيلســوفًا، إذا أردت أن أتكلّــم إىل مجهــور فلســّي، 
ســأصف نفــي بــأيّن الأدرٌي، ألنّــي ال أعتقــد أّن هنــاك برهانًــا قاطًعــا 
ــة أخــرى إذا  ــه عــدم وجــود اإلهل، ومــن جه ــت  ب يمكــن ألحــد أن يثب
ــأقول  ــارع س ــان اعدي يف الش ــح إىل إنس ــايع الصحي ــل انطب أردت أن أنق

.]Russel, Am I An Atheist Or An Agnostic, p. 1[ »أيّن ملحــٌد
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كولينز: اإلميان بالله وعدم االستغالل السّيئ للعلم

أّمــا حســب نظــر كويلــز، ليــس هنــاك يف العلــم أو يف نظريــة 
اتلطــّور مــا يثبــت اإلحلــاد؛ ألّن نظريــة اتلطــّور، بنــاًء ىلع املنهــج العلــي 
 اتلبيــني ىلع مســتوى املوجودات 

ّ
والطبيعانيــة املنهجيــة ليســت وظيفتهــا إال

الطبيعّيــة، وليــس أكــر مــن ذلــك، ومــن هنــا فــإّن هــذه انلظرية ســاكتٌة 
فيمــا خيــّص إثبــات املوجــودات مــا فــوق الطبيعّيــة أو رّدهــا.

»يعتقــد دوكيــز أّن العلــم يســتلزم اإلحلــاد، اخلطــأ األســايس اذلي وقع 
فيــه دوكيــز هــو أنّــه أىت بــكام ال يســتند إىل أّي ديلــل أو شــاهد، فــإذا 
اكن اإلهل خــارج الطبيعــة، ال يســتطيع العلــم إثباتــه أو رّده، فاإلحلــاد هنــا 
مفــرض كإيمــان أعــى، وهــو ســيكون مــن انلاحيــة املنطقّيــة اعتقــاًدا 

.]Collins, The Language of God, p.165[ »غــر قابــل لدلفــاع

ــك؛  ــاإلهل كذل ــان ب ــري ىلع اإليم ــة جت ــذه املقارب ــز أّن ه ــر كويل ويعت
وهلــذا فهــو ال يبــي اإليمــان بــاإلهل ىلع أســاس نظريــة اتلطــّور؛ ألنـّـه يعتقد 
»مــع أّن اتلطــّور باعتبــاره آيلــًة يمكنــه بــل وجيــب أن يكــون واقًعــا؛ لكّنه ال 
 ،]Collins, The Language of God, p. 85[ »يقــول أّي يشء فيمــا خيــّص ماهّيــة اخلالــق
هــذه املقاربــة لكويلــز دليهــا أتبــاع كــر بــني العلمــاء، ومنهــم غــودل اذلي 

قــال كاًمــا مشــهوًرا يف هــذا الصــدد:

»إّمــا أن يكــون نصــف زمــايئ محــى يف األصــل، أو أّن العلم بنســخته 
ادلاروينيــة يتناســب بشــل اكمــل مــع االعتقــادات ادلينيــة الكاســيكية 

.]Gould, Impeaching a Self-Appointed Judge, p. 119[ »كمــا يتناســب مــع اإلحلــاد
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ــاروا أن  ــن اخت ــك اذلي ــر: »ىلع أوئل ــتنتج يف األخ ــز يس ــذا فكويل هل
يكونــوا ملحديــن، أن يبحثــوا عــن ديلــل آخــر هلــم، فاتلطــّور ال يمكــن 

.]Collins, The Language of God , p. 167[ »ــاد ــًا ىلع اإلحل ــون ديل أن يك

ثــّم بعــد ذلــك يعيــب ىلع املقاربــة الاأدريــة )Agnosticism) بأنّهــا ىلع 
ــة  ــدَّ ىلع نظري ــم تتع ــاز، ول ــر منح ــا غ ــذت موقًف

ّ
ــا اخت ــن أنّه ــم م الرغ

ــة فيهــا خماطــرة  ــا مقارب  أنّه
ّ

اتلطــّور كمــا فعــل اإلحلــاد ادلوكيــزي، إال
ــن  ــه م ــرأس، ألنّ ــع ال ــا لوج ــر جتّنبً ــاالة واتلقص ــن الامب ــوع م ويه ن
انلــادر أن جنــد الأدريًّــا انتبــه بشــل اكمــل إىل مجيــع الشــواهد املؤّيــدة أو 

]Ibid, p.167[ .ــإهل ــة ل الرافض
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النتيجة

تــّم يف هــذا املقــال دراســة مقاربتــني نلظرّيــة اتلطــّور إحداهمــا إحلاديــة 
وأخــرى مؤمنــة، وهــذا مــن أجــل حتقيــق هدفــني مهّمــني: اهلــدف األّول 
هــو أن نبــنّي أّن نظرّيــة اتلطــّور يه ىلع غــرار انلظريــات العلمّيــة األخــرى، 
ــاكتٌة إذا  ــة ويه س ــودات الطبيعّي ــم املوج ــا لعال ــًرا علميًّ  تفس

ّ
ــت إال ليس

ــت يف  ــي ليس ــا ف ــن هن ــوده، وم ــدم وج ــود اإلهل أو ع ــر بوج ــق األم تعلّ
ــني ىلع  ــض اتلطّوري ــاد بع ــإّن إحل ــًة؛ ذلا ف ــًة وال إهلّي ــًة إحلادي ــها نظري نفس
ــني  ــم ب ــم وخلطه ــر العل ــن أط ــم ع ــة خلروجه ــو نتيج ــز ه ــرار دوكي غ
ــة والطبيعانّيــة األنطولوجّيــة، باإلضافــة إىل ذلــك فــإّن  ــة املنهجّي الطبيعانّي
ــا فلســفيًّا، يف حــني  ــذ فيهــا نهًجــا الهوتيًّ

ّ
الكثــر مــن كام دوكيــز، اخت

أّن دوكيــز هــو أحيــايئٌّ تطــّورّي؛ هلــذا ىلع دوكيــز أن يعلــم أنـّـه ال يمكــن 
عــن طريــق املنهــِج اتلجريــي احلديــُث حــول علــم ينتهــج املنهــج العقــّي 
ــو )Antony Flew( اذلي أمــى عمــره يف  ــذا أنطــوين فل واالســتداليل، فه
اإلحلــاد يبــنّي للعلمويــني هــذه انلقطــة حــول الفلســفة: »إذا أراد العالــم أن 
يتلـّـم كفيلســوف عليــه أن يبــدي رأيــه يف مســتوى األمــر الفلســي، وقد 
.]Flew, There is a God, p. 91[ »ــم فيلســوف فقــر ــال أينشــتاين أّن رجــل العل ق

ــني  ــاء املؤمن ــض العلم ــة بع ــرض مقارب ــو ع ــاين فه ــدف اثل ــا اهل أّم
مثــل كويلــز، يف تلفيقــه للتطــّور ادلارويــي واخللقّيــة، فقــد اعتــر مــن 
خــال تقديمــه نلمــوذج "اتلطــّور اتلوحيــدي" أّن هــذه انلظريــة العلمّيــة 
تتناســب واخللــق اإللــي، وهــذا انلمــوذج حيــث إنـّـه مقــّدم مــن طــرف 
ــه   أنّ

ّ
ــة؛ إال ــه الاهوتّي ــاش يف جزئيات ــض انلق ــاك بع ــي، فهن ــم جتري اعل
يبــنّي أّن اإليمــان بــاإلهل ال يتنــاىف بــأّي شــل مــع نظريــة اتلطــّور.
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(((

الخالصة

احتلــت مشــلة الــرّش يف الاهــوت املســيي مســاحًة كبــرًة باعتبارهــا مســألًة 
ــن  ــه م ــود اهلل وصفات ــق بوج ــاط وثي ــا ارتب ــة هل ــرّش  قضّي ــة، فال ــّس اذلات اإلهلي تم
العلــم والقــدرة واحلكمــة، ومّثلــت واحــدًة مــن الشــبهات الــي ألقــت بظاهلــا ىلع 
ــاوالت  ــاءت حم ــوص، فج ــيي باخلص ــوت املس ــا وىلع الاه ــة عموًم ــة ادليني املنظوم
عــّدة يف الاهــوت املســيي ملعاجلــة تلــك املشــلة، باعتبارهــا مشــلًة  ال تنســجم 
مــع القــول بوجــود هلإ عليــم حكيــم اعدل رحيــم، وقــد تفاوتــت انلظريــات حلــّل هــذه 
ــرى،  ــماوية األخ ــات الس ــال يف ادليان ــو احل ــا ه ــيي مثلم ــوت املس ــلة يف الاه املش
ــا،  ــة اثليوديس ــة، ونظري ــة اإلهلي ــة العناي ــة، ونظري ــة اخلطيئ ــا نظري ــّل أبرزه لع
ــة اإلرادة  ــة حّري ــوح، ونظري ــان املفت ــة اإليم ــرى كنظري ــات أخ ــة نلظري باإلضاف
اإلنســانية. وقــد اتّبعنــا يف ذلــك املنهــج االســتقرايئ اتلحليــي، فلــم نكتــف يف عــرض 
 إىل 

ً
ــوال ــات وص ــك انلظري ــل تل ــن حتلي ــا جاهدي ــل حاونل ــب، ب ــات فحس انلظري

انلظريــة األقــرب للتصــّور الاهــويت ملعاجلــة املشــلة. ولعــّل أفضــل انلظريــات الــي 
طرحــت تلكــون عاًجــا هلــذه املشــلة يه نظريــة عدميــة الــرّش، ويه نظريــة تشــّل 
ملتــى الفاســفة والاهوتيــني، وقــد تبّنتهــا الفلســفة اإلســامية وبعــض املتلّمــني 

ــة. ــة اإلهلي ــة العناي اإلســاميني، عــاوًة ىلع نظري
اللكمات املفتاحية: الرّش، الالهوت، اخلطيئة، الالهوت املسييح، العناية اإلهلية.
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Abstract

The problem of evil in Christian theology has occupied a large area 
in discussions as an issue related to the Almighty God. It has a close 
relation with the existence of God and his attributes of knowledge, all-
capability and wisdom. Moreover, it has caused one of the suspicions to 
the religious system in general, and on Christian theology in particular. 
Therefore, many attempts were made in Christian theology to deal with 
this problem and show that it is inconsistent with the belief that there 
is a god who is All-Knowing, Wise, Just, Merciful. However, there are 
different theories trying to solve this problem in Christian theology and 
other monotheistic religions. Perhaps the most prominent theories in 
this concern are the Doctrine of Sin, the theory of Divine Providence, 
and Theodism, in addition to other theories, such as the theory of Open 
Faith and the theory of Human Free Will. In this study, we have followed 
the inductive-analytical approach in reviewing the theories and trying 
seriously to analyze them, in order to get to the theory that could be the 
closest to theological conception for solving the problem. Maybe the best 
theory offered as a solution to this problem is the theory of nonexistence 
of evil, which is accepted by both the philosophers and theologians. It also 
adopted by Islamic philosophy and some Islamic theologians, besides the 
theory of Divine Providence.

Keywords: evil, theology, sin, Christian theology, Divine providence.
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المقّدمة

إّن مســألة الــرّش مــا انفّكــت تــؤّرق البرشيــة منــذ وجودهــا ىلع هــذه 
البســيطة، وأخــذت مــن اإلنســان مأخــذه، فــي قديمــة قــدم احلضارات 
ــفة  ــت آراء الفاس ــة، وتضارب ــماوية، والوضعي ــات الس ــا ادليان تناوتله
ــّدت  ــل ُع ــا، ب ــون حوهل ــون، واملتلّم ــم الاهوتي ــخ، وانقس ــر اتلاري ع
ايلــوم أهــّم شــبهة إحلاديــة يتعّكــز عليهــا اإلحلــاد املعــارص يف نــي وجــود 
اهلل، أو ىلع أقــّل تقديــر اتّهــام اهلل بعــدم احلكمــة والعدالــة والرمحــة، أو 

. حتديــد علمــه وقدرتــه

أّواًل: تعريف الشّر في اللغة واالصطالح

الرّش لغًة:

ــرّش  ــك ال ــن ذل ــر. م ــار واتلطاي ــدّل ىلع االنتش ــد ي ــل واح رش: أص
ــرشار ]الفــريرز آبادي،معجــم مقاييــس  ــع ال ــٌر، واجلم ــٌل رّشي ــر. ورج ــاف اخل خ
: الســوُء والفعــل  ُّ اللغــة، مــاّدة رش، ص 502[. قــال صاحــب لســان العــرب: »الــرشَّ

اٌر:  رْشَ
َ
ــوٌم أ . وق ــرُشُّ َ ــل رَشَّ ي اَرُة، والفع َ ــرشَّ ــدر ال ــِر، واملص ي ِّ ــل الرشِّ للرج

ــرب، ج 7، ص 68[. ــان الع ــور، لس ــن منظ ــار« ]اب ــّد األخي ض

ــف حمــدد،  ــرّش يف االصطــاح تعري ــرّش يف االصطــاح: ليــس لل ال
ومرجــع ذلــك، اختــاف األســاس أو زاويــة انلظــر، فالاهــويت ناظــٌر 
ــن  ــة، م ــة الوجودي ــٌر إىل اجلنب ــوف ناظ ــة، والفيلس ــة األخاقي إىل اجلنب
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ــه: »ال ذات هل،  ــفة بأنّ ــه الفاس ــرّش. عّرف ــات لل ــّددت اتلعريف ــا تع هن
ــود  ــر. فالوج ــال اجلوه ــاٍح حل ــدم ص ــٍر، أو ع ــدم جوه ــا ع ــو إّم ــل ه ب
خريــة، وكمــال الوجــود خريــة الوجــود« ]ابــن ســينا، اإللهيــات مــن كتــاب 
 الشــفاء، 355[ وعرفــه اجلرجــاين الــرّش بأنّــه »عــدم مائمــة الفعــل للطبــع« 

]الجرجــاين، التعريفــات، ص 91[، وهــو تعريــف غــر صحيــح؛ ألّن املــرض واأللم 

 أنـّـه حســٌن ملــا يرتـّـب عليــه مــن آثــار 
ّ

وإن اكن غــر مائــٍم للطبــع، إال
ــو  ا فه ــرف رشًّ ــّدت بالع ــرة، وإن ع ــا أو اآلخ ــل ادلني ــنه هل يف اعج حس
ــس هل  ــان، ولي ــه اإلنس ــى ب ــر يُبت ــرش أم ــف اكن، فال ــازي. وكي رش جم
ــذه  ــة ه ــن معاجل ــّد م ــذا ال ب ــكاره؛ وهل ــه، وال إن ــر عن ــّض انلظ أن يغ

ت يف واقعهــا معضلــًة. املشــلة الــي ُعــدَّ

ثانًيا: تعريف الالهوت المسيحي

 يعــرف الاهــوت بأنّــه »املصطلــح املقابــل ملصطلــح »ثيولــويج« 
)Theology( وهــو مرّكــب مــن )ثيــوس) ومعناهــا هلإ، و)لوجــوس) وعناها 

علــم، فهــو إذن علــم اإلهليــات« ]املخلــي، اللــه يف الالهــوت املســيحي املعــارص، ص 9[.

ــه  ــدرك اغيت ــه ي ؛ ألنّ ــتقلٌّ ــٌل مس ــٌم اكم ــيحية عل ــوت يف املس والاه
ــن  ــا م ــتدالل، منطلًق ــق االس ــن طري ــم ذات اهلل ع ــول إىل فه ــو الوص وه
أصــول ومبــادئ ومنتهيـًـا اىل نتائــج. ]انظــر: لويــس غارديــه، جــورج قنــوايت، فلســفة الفكــر 

الدينــي بــني االســالم واملســيحية، ص 18[

 ، ويذهــب املســيحيون إىل ربــط هــذا املصطلــح بالســّيد املســيح
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والاهــوت  اإلهليــة،  اذلات  يف  ابلحــث  هــو:  الاهــوت  أّن  فــرون 
املســيح.  الســّيد  طبيعــة  يف  ابلحــث  هــو  باتلخصيــص،   املســيي 

]انظر: تارضوس، علم الالهوت العقيدي، ج 1، ص 16[

 وســبب ربطهــم هــذا املصطلــح بالســّيد املســيح اعتقادهــم أنــه ابــن 
اهلل حقيقــًة وأنـّـه اهلل نفســه، فالاهــوت يشــمل طبيعــة اهلل الــي يمّثلهــا 
أقنــوم االبــن، األقنــوم اثلــاين يف اذلات اإلهليــة، فيدخــل فيهــا تفاصيــل 

الهوتــه، وناســوته، وطبيعتــه. 

ثالًثا: معالجة مشكلة الشّر

ــور  ــاين أبيق ــوف ايلون ــاكيلة الفيلس ــيي بإش ــوت املس ــر الاه  تأث
)Epicurus( )ســنة 341 - 270 ق. م(، اذلي ُيَعــدُّ أّول مــن صــاغ مســألة 

ــا أّن اهلل يرغــب  ــدة قائمــة ىلع أســاس »إّم ــرّش بصياغــة جديلــة معّق ال
يف إزالــة الــرّش، وغــر قــادر، أو أنـّـه قــادر وغــر راغــب، أو أنـّـه ليــس 
ــو اكن  ــا. فل ــن مًع ــادر كا األمري ــب وق ــه راغ ــادًرا، أو أنّ ــا وال ق راغبً
ــق  ــو ال يّتف ــًزا)، وه ــا )اعج ــون ضعيًف ــه يك ــادر، فإنّ ــر ق ــا وغ راغبً
ــوًدا  ــون حق ــه يك ــٍب، فإنّ ــر راغ ــادًرا وغ ــو اكن ق ــة اإلهل، ول ــع صف م
)رّشيــًرا)، وهــو مــا خيالــف ىلع حنــو مســاٍو )صفــة اهلل)، ولــو اكن غــر 
ــا،  ــا كا األمريــن مًع ــه ســيكون حقــوًدا وضعيًف راغــب وال قــادر، فإنّ
ــا وقــادًرا كا األمريــن مًعــا، وهــو  وباتلــايل ليــس بــإهٍل. ولــو اكن راغبً
ــايل  ــرشور باتل ــدر ال ــا مص ــة) اإلهل فم ــب )لصف ــد املناس ــيء الوحي ال
؟ أو ملــاذا ال يزيلهــا؟« ]مارتــن، االلحــاد تعليــل فلســفي، ص 535[. فناحــظ أّن 
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ــا مــع  ــه. أّم ــه ورمحت ــه وإرادت ــم اهلل وقدرت ــاىف مــع عل ــرّش يتن وجــود ال
كــون اإلهل عليًمــا؛ فــأّن علمــه يقتــي أن يمنــع الــرّش، ويتنــاىف مــع 
كونــه قديــًرا؛ ألّن قدرتــه تقتــي أن يمنــع الــرّش مــن الوجــود، ويتنــاىف 
مــع كونــه رحيًمــا؛ ألّن رمحتــه تقتــي أن يمنــع هــذا الــرّش، وباتلــايل 
ــرّش يتناقــض مــع وجــود اهلل الاكمــل العلــم والقــدرة والرمحــة  وجــود ال
ــذه  ــم ه ــاغ أحده ــد ص ــن، ص55[، وق ــري، مدخــل إىل دراســة فلســفة الدي ]انظر:العم

ــة بصياغــة أخــرى قائمــة ىلع أســاس مقّدمــات: احلّج

ّ القــدرة. 3ـ ال توجــد حــدوٌد ملــا يمكــن أن 
ّ

1ـ اهلل موجــود.  2ـ اهلل لك
ــذا  ــة، وه ّ اخلري

ّ
ــم. 5ـ اهلل لك ّ العل

ّ
ــدرة. 4ـ اهلل لك ّ الق

ّ
ــٌن لك ــه اكئ يفعل

ــرّش غــر موجــود. ــا يســتطيع. 6ـ ال ــرّش بقــدر م يقتــي القضــاء ىلع ال

ــا  ــتقراء إذن م ــع واالس ــة للواق ــة منافي ــة السادس ــث إّن الفرضي وحي
ــي  ــات يع ــني الفرضي ــع ب ــٌل واجلم ــع وباط ــاٍف للواق ــا من ــّدم أيًض تق

تناقًضــا منطقيًّــا. ]دانييــل ســبيك، مشــكلة الــرّش، ص 39[ 

شــّلت هــذه احلّجــة حجــر الزاوية الــي انطلق منهــا الاهوت املســيي؛ 
ذلا يمكــن ماحظــة نظريات عــّدة حلّل اإلشــاكيلة املتقّدمــة منها.

أّواًل: نظرية الخطيئة

ــدة  ــه العقي ــوم علي ــاس األّول اذلي تق ــة األس ــدة اخلطيئ ــّد عقي تع
ــة، ويه األلك  ــواء يف اجلّن ــة آدم وح ــا، خطيئ ــود به ــيحية، واملقص املس
مــن الشــجرة، ويه خطيئــة غــر حمــدودة يتوارثهــا األبنــاء مــن بعــده، 
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 وتســّى: اخلطيئــة األصليــة، واخلطيئــة األوىل، واخلطيئــة اجلّديّــة. 
]انظر: التعليم املسيحي للكنيسة الكاثوليكية، ج 1، ص 81[

جلــأ الاهــوت املســيي إىل دخــول اخلطيئــة بوصفهــا عاًجــا ملســألة 
ــول  ــرّش بدخ ــمح لل ــو أّن اهلل س ــّي، وه ــرّش الطبي ــايّق وال ــرّش األخ ال
ــة  ــم يف جّن ــّواء ىلع خطيئته ــاب آدم وح ــن عق ــزًءا م ــون ج ــم، يلك العال
ــرّش   أّن ال

ّ
ــايقٌّ، إال ــواء رشٌّ أخ ــه آدم وح ــا ارتكب ــم أّن م ــدن ىلع الرغ ع

ــًة يف الكــون، ويســتدّل بعضهــم  ــًة أخاقي الطبيــّي اكن نتيجــًة أو خطيئ
ــأكل  ــّقة ت ــببك، باملش ــٌة األرض بس ــن: »ملعون ــفر اتلكوي ــا ورد يف س بم
ــل  ــات احلق ــن نب ــاًك، م ــواًك وحس ــك ش ــت ل ــرك، وتنب ــول عم ــا ط منه
ــي  ــع إىل األرض الّ ــّى ترج ــك، ح ــب رزق ــك تكس ــرق جبين ــأكل ويع ت
ــن، 3: 17 - 18[. ــفر التكوي ــع« ]س ــراٍب ترج ــراٌب وإىل ت ــك ت ــا، ألنّ ــذت منه أخ

 ويف املزامــر: »أنــا جئــت إىل هــذه ادلنيــا مذنبـًـا، وودلتــي أيّم خاطئًا« 
ــري، 51: 5[. ــفر املزام ]س

ــة يقــول:  ويف اإلصحــاح اخلامــس مــن رســالة بولــس إىل أهــل رومي
»إّن اخلطيئــة جــاءت إىل العالــم عــن طريــق إنســان واحــد، وجلبــت معها 
ــا  ــن طرحه ــرة أّول م ــذه الفك ــة، 15: 12[. ه ــل رومي ــس إىل أه ــالة بول ــوت« ]رس امل
ــاء الكنيســة، ويزعمــون أّن  بولــس كمعتقــد مســيي، وعليهــا ســار آب
خطيئــة آدم ليســت خطيئــًة فرديــًة، بــل يه خطيئــٌة موروثــٌة، ورثهــا لّك 
ــة األوىل  ــب اخلطيئ ــل ذن ــو حام ــان ودل وه ــّل إنس ــده، ف ــن بع ــه م أبنائ

ــان، ص 265[ ــة. ]انظــر: الخطيــب، مقارنــة األدي ــون الوراث مــن خــال قان
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ــة  ــر أّن اخلطيئ ــد أظه ــم )347-407 م(: »لق ــّي الف ــا ذه ــول يوحّن يق
ــّل  ــار ال ــد ص ــاه، وق ــا إيّ ــوت اغبًل ــك امل ــان األّول، وتمل ــدأت باإلنس ب
ــرشًة  ــة منت ــارت اخلطيئ ــة، ص ــقطوا يف ذات املعصي ــم يس ــني وإن ل خمطئ
يف الطبيعــة البرشيــة، لكّنهــا غــر مكتشــفة« ]انظــر: التعليــم املســيحي للكنيســة 

الكاثوليكيــة، ص 71-73[.

ــا  ــن ج ــنة 354 - 430 م( أّول م ــطني )Augustine( )س واكن أوغس
ــا واعترهــا  طبيعــة اخلطيئــة الــي ارتكبهــا آدم وانتقلــت إىل ذّرّيتــه لكّه
أمــًرا موروثـًـا، تنتقــل مــن جيــل اىل جيــل بشــهوة اجلســد، فــي خطيئــة 
ــاء  ــد آب ــخ الفكــر املســيحي عن ــة ]انظــر: الفاخــوري، تاري  باملعمودي

ّ
ــزال إال ــة، ال تُ وعقوب

الكنيســة، ص 749[، فقــد غــّرت تلــك اخلطيئــة طبيعــة اإلنســان، فالطبيعــة 

اإلنســانية اكنــت قبــل خطيئــة آدم خــّرًة. لكّنــه نتــج عــن ذلــك أمــران: 
ــد  ــدة، وفق ــة فاس ــه إىل طبيع ــت طبيعت ــذا حتّول ــل. وبه ــهوة واجله الش
كمــاهل، ودخلــه الــرّش، أو انلقــص، اكملــوت، واأللــم، واذلنــب، واخللــق 

ــفة، ج 1، ص 252[ ــوعة الفلس ــدوي، موس ــر: ب ــّيئ. ]انظ الس

ــنة 1483 - 1546 م(  ــر )Martin Luther( )س ــن لوث ــار مارت ــد أش وق
إىل أّن اخلطيئــة األصليــة دخلــت إىل البــرش عــن طريــق آدم، فــأّدت إىل 
الفســاد الــّل لطبيعتنــا البرشيــة ]انظــر: لوثــر، أصــول التعليــم املســيحي، ص 82 و83[. 
وبســبب خطيئــة آدم ورثنــا الطبيعــة البرشيــة الفاســدة باخلطيئــة؛ ألنّــه 
- أي آدم - رأس اخلليقــة، ولّك مــن ورث اخلطيئــة فهــو ملعــون، وال 
 إذا آمن 

ّ
يســتطيع أحــد مــن البــرش أن خيلّص نفســه مــن هــذه الطبيعــة إال

باملســيح، وقبــل بــه خملًّصــا هل مــن مجيــع اذلنــوب؛ ذلا ظهر اإلنســان اإلهل 
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)يســوع) اخلــايل مــن اخلطيئــة اذلي اعىن آالًمــا ال يمكــن وصفهــا، ومــات 
يلدفــع اجلــزاء عــن خطيئــة آدم وخطايــا البــرش مجيًعــا، وبذلــك يكــون 
 . ــة آدم ــبب خطيئ ــم بس ــق به ــرّش اذلي حل ــن ال ــة م ــاص البرشي  خ

]محمد حلمي عبد الرحمن، قضية الرّش يف الخالص املسيحي، ص 3[

نقد وتقويم

يلحظ ىلع هذه انلظرية ملحوظات عّدٌة منها:

ــٌة  ــا مرّسب ــل إنّه ــيحية، ب ــًة يف املس ــدًة أصيل ــت عقي ــا ليس : أنّه
ً

أّول
إيلهــا مــن ادليانــات الســابقة، فاملانويــة مــن أجــل اخلــاص مــن الــرّش 
أقــّرت بوجــود هلإ الــرّش، واهلندوســية رأت أّن مصــدر الــرّش هــو عــدم بقاء 
ــد النشــأة،  ــايل حللــوهل يف الكــون عن اإلهل يف وجــوده املطلــق وشــله املث
ــق  ــن طري ــاّدي ع ــم امل ــن العال ــّرر م ــرّش باتلح ــذا ال ــن ه ــاص م واخل
ــايل.  ــم املث ــا إىل العال ــم براهم ــق به ــّى ينطل ــا؛ ح ــة ادلني ــد وكراهي الزه
ــون  ــود الوثني ــد اهلن ــوك: »ويعتق ــال ه ــان، ص 713[. ق ــة األدي ــلبي، مقارن ــر: ش ]انظ

ــداًء عــن انلــاس مــن  ــم نفســه ذبيحــًة ف ــد أحــد اآلهلــة، وتقدي بتجّس
ــرّش  ــذا ال ــة رأت أّن رّس ه ــوك، ج 1، ص 326[. وابلوذي ــة ه ــوك، رحل ــة« ]ه اخلطيئ
اذلي يتمّثــل يف املعانــاة هــو الشــهوات، وأّن اخلــاص باتّبــاع تعايلــم بــوذا 
بالقضــاء ىلع شــهوة األنــا حــّى تتوّقــف دورة اتلناســخ واتلحــّول إىل بــوذا 

ــان، ص 769[  ــة األدي ــا. ]انظــر: شــلبي، مقارن ــم انلرفان يف اعل

ــأت  ــس اذلي هّي ــق بول ــن طري ــيحية ع ــرّسب إىل املس ــك ت ولّك ذل
ــا  ــه اكئنً ــان بوصف ــة اإلنس ــة ىلع إدان ــابقة القائم ــة الس ــه ايلهودي عقيدت
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رّشيــًرا ال أمــل هل، وقــد صقــل الــويع ايلهــودي هــذه اإلدانــة وأصبحــت 
بمزلــة هاجــٍس هل، وهكــذا تقــّدم بولــس الرســول بهــذه املشــلة 
يف األديــان إىل صورتهــا األخــرة الــي جتلّــت يف املســيحية، بــأّن 
ــانية.  ــة اإلنس ــه يف الطبيع ــاص من ــبيل إىل اخل ــوين ال س ــر ك ــرّش أم  ال

]ينظر: محمد حلمي عبد الرحمن، قضية الرّش يف الخالص املسيحي، ص 3[

ــا: أنَّ مــا ارتكبــه آدم  هــو خطيئــة حبــّق نفســه، وال يمكــن  ثانًي
ــه احلــّرة،  ــه اســتخدم إرادت ــه؛ ألنّ ــا بمــا فعل ــد جــى علين أن يكــون ق
ــس  ــايل لي ــار، وباتل ــا أن خنت ــذه اإلرادة ويمكنن ــك ه ــا نمتل ــن أيًض وحن
. ]انظــر: يوســف كــرم، تاريــخ الفلســفة  الــرّش حتميــًة وراثيــًة نتحّملــه أبًــا عــن جــدٍّ

ــة يف العــرص الوســيط، ص 42[ األوربي

ــيمه  ــاكيلة بتقس ــذه اإلش ــّل ه ــاول أن حي ــر ح ــن لوث ــد مارت ذلا جن
ــت  ــة حّول ــة موروث ــة ويه خطيئ ــة األصلي ــمني، اخلطيئ ــة إىل قس اخلطيئ
الطبيعــة البرشيــة إىل طبيعــة حمكومــة بالضــال، وخطيئــة فعليــة 
ــم اهلل.  ــارض تعايل ــّرة، وتع ــه احل ــان بإرادت ــا االنس ــي يرتكبه  ويه ال

]انظر: مارتن لوثر، أصول التعليم املسيحي، ص 83 و84[

ثاثلًا: أّن نظرية اخلطيئة معارضة بنصوص من العهد القديم منها:

ــرم  ــأكل احل ــن ي ــبب رّشه، فم ــوت بس ــد يم ــا: »لّك واح ــفر إرمي س
ــه  ــاء بســبب مــا ارتكب ــل اآلب تــرس أســنانه« ]ســفر أرميــا، 31: 30[ . »ال يقت
ــوت  ــٍد يم ــم، لّك واح ــه آباؤه ــا ارتكب ــبب م ــم، وال األوالد بس أوالده

ــة، 24: 16[  ــفر التثني ــه« ]س بذنب
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ســفر حزقيــل: »انلفــس الـّـي ختطــئ يه تمــوت، االبــن ال حيمــل مــن 
ــع بصاحــه،  إثــم األب، واألب ال حيمــل مــن إثــم االبــن. الصالــح يتمّت

والرشيــر يعــاين مــن رّشه« ]ســفر حزقيــل، 18:20[.

ــًة ال  ــد رمح ــو: إيّن أري ــا ه ــوا م ــوا وتعلّم ــد: »فاذهب ــد اجلدي  ويف العه
ذبيحــًة، أنــا جئــت ال ألدعــو الصاحلــني، بــل اخلاطئــني« ]إنجيــل متـّـى، 9 : 13[. 

ي صــار بــرًشا ســيأيت مــع مائكتــه يف جــال أبيــه، وجيــازى لّك 
ّ

»اذل
ــى، 16:27[. واحــٍد حســب عملــه« ]إنجيــل متّ

 فــإّن العقاب 
ً
هــذه انلصــوص تؤّكــد رصاحــًة أّن لّك مــن يرتكــب خطــأ

ســيناهل هــو نفســه وال صلــة لآلخريــن بذنبــه، فــا األب حيمــل ذنــب 
ــب  ــل عواق ــٍد يتحّم ــل لّك واح ــم األب، ب ــل إث ــن حيم ــن، وال االب االب
 ، مــا اقــرف مــن خطايــا. إّن اخلطيئــة األوىل ال ختلــو مــن مغــًزى خلــيٍّ
فلقــد ترتـّـب ىلع هــذه اخلطيئــة حســب العقيــدة املســيحية دخــول الــرّش 
ــان  ــى اإلنس ــقاء؛ إذ أض ــانية الش ــّرت ىلع اإلنس ــد ج ــم، ولق يف العال
 للعبــث اخللــي، هــذا 

ً
خلــًوا مــن املواهــب اإلهليــة خمتــّل الطبيعــة مّيــاال

ــة  ــوازم األخاقي ــر أّن الل ــطني،  غ ــيحية كأوغس ــفة املس ــو رأي فاس ه
ــل أن  ــن العق ــون ع ــا يك ــد م ــدو أبع ــرة، إذ تب ــة األوىل خط للخطيئ
يعاقــب اإلنســان مــن أجــل خطيئــة اقرفهــا أحــد أســافه منــذ أكــر من 
ــم ،  ــرّش يف العال أربعــة آالف ســنة، وال تعــّد مــّرًرا مستســااًغ لوجــود ال
ــم  ــة ل ــل خطيئ ــن أج ــم م ــل باألل ــم ىلع طف ــي أن حيك ــر املنط ــن غ فم
ــيلة،  ــة وس ــا بأيّ ــا أصبع ــس فيه ــا وال غم ــد ارتكبه ــه ق ــو نفس ــن ه يك
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ــه.   ــن حيات ــٍن م ــد زم ــخ، وبع ــن اتلاري  م
ّ

ــيئًا إال ــا ش ــرف عنه ــل ال يع  ب
]انظر: كريسون، املشكلة األخالقية، ص 179[

ويف الواقــع أّن املســيحية قــد جّســمت وطــأة اخلطيئــة األوىل تلعادهلــا 
بعقيــدة انلعمــة اإلهليــة بصلــب املســيح، غــر أنّــه بــرف انلظــر عــن 
ــة باملســؤويلة مــا زالــت قائمــًة  ــإّن املشــلة املتعلّق ــة، ف ــة العقديّ انلاحي
]انظــر: صبحــي، الفلســفة األخالقيــة يف الفكــر اإلســالمي، ص 105 و106[. فاثلــواب والعقــاب ال 

يمكــن أن يتــأىّت فيهمــا أّي حتويــل، أو امتــداد، أو اشــراك، أو اتلبــاس، 
ــك يف أكــر مــن  ــد أشــار اإلســام إىل ذل ــاء. وق ــاء واألبن حــّى بــني اآلب
خــَرى﴾ ]ســورة فاطــر: 18[، فأقــّر املســؤويلة الفردية؛ 

ُ
 تـَـِزُر َواِزَرٌة ِوزَر أ

َ
آيــٍة: ﴿َول

ــٌة، فــلٌّ مســؤول  ــص اإلنســاَن الفــرَد فــداٌء اعمٌّ أو تضحيــٌة لكّّي إذ ال خيلّ
ــة الــي يه  ــؤّدي إىل انفــاكك املســؤويلة الفردي ــه. إن الصلــب ي عــن عمل
أشــّد مــا حيــرص عليــه اإلســام. ]النشــار، نشــأة الفكــر الفلســفي يف اإلســالم، ج 1، ص 91[ 

ل"خُمَلَّــص"؛  رابًعــا: أّن آدم  لــم تفســد فطرتــه حبيــث يســتلزم تدخُّ
ــم  إذ اكن يكفيــه أن يعــرف خبطيئتــه، ويظهــر ندمــه، ال ســّيما أّن آدم ل
ينقــد للخطيئــة خلبــٍث يف طبيعتــه، أو ســوٍء يف إرادتــه، بل اكنــت خطيئته 
- إن صــّح عّدهــا خطيئــًة - أثــًرا مــن آثــار ضعــف اعرض، وجهــد قــارص 
ــاىل:  ــوهل تع ــك بق ــم ذلل ــرآن الكري ــار الق ــد أش ــب، وق ــرااعة الواج  يف م
ــا﴾ ]ســورة طــه: 115[.  ُ َعزًم

َ
ــد ل ِ

َ
ــِي َولـَـم ن  آَدَم ِمــن قَبــُل فَنَ

َ
ــا إِل

ــد َعِهدنَ ﴿َولََق
ــهُۥ  ــاُه َربُّ ــمَّ ٱجتَبَ ــاه إيلــه. قــال تعــاىل: ﴿ُث وقــد تــاب اهلل  ىلع آدم واجتب
ــب ال  ــريء باملذن ــذ ال ــا أنَّ أخ ــَدٰى﴾ ]ســورة طــه: 122[. كم ــِه َوَه ــاَب َعلَي َفتَ
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يضــاّد الرشيعــة فحســب، بــل هــو غــر متوافــق مــع الفكــرة األساســية 
ْن 

َ
ــاَذ اهلِل أ ــاَل َمَع ــرآن، ص258[، ﴿قَ ــالق يف الق ــتور األخ ــانية ]دراز، دس ــة اإلنس للعدال

ــوَن﴾ ]ســورة يوســف: 79[. ــا إًِذا لََظالُِم
ــَدُه إِنَّ ــا ِعن ــا َمتَاَعنَ ــن وََجدنَ  َم

َّ
ــَذ إِل نَأُخ

ثانًيا: نظرية عدمية الرّش والقول بالعناية اإللهية

يــرى أفلوطــني )Plotinus( )ســنة  204 - 270 م( أّن الــرّش هــو املــاّدة، 
ويقصــد بهــا أنّهــا ال ُمَعيَّنــٌة وغــر متصــّورٍة؛ فــا صــورة هلــا، ويه أنقص 
املوجــودات أو أنّهــا غــر موجــودة ]انظــر: أفلوطــني، تاســوعات، ج 1، ص 99[؛ يه عــدم 
ــر« ]أفلوطــني، تاســوعات، ج 1،  ــن لّك خ ــان م ــو: »احلرم ــرّش وه ــا ال ــود، إنّه وج
ص 97[، بمعــى: أنـّـه حرمــان مطلــق ليــس هل وجــود ]املصــدر الســابق، ص 224[، 

 ىلع حنــو ســلي؛ ألنـّـه ال شــل هل وال هيئــة، 
ّ

وىلع هــذا ال يعــرف الــرّش إال
ــاذلات.  ــر ب ــو الفق ــه، فه ــي بذات ــا يكت ــوز، ف ــة ع ــا يف حال ــو دائًم وه

]عــيل زيعــور، الفلســفة يف أوربــا الوســيطة، ص 135[

وذهــب القّديــس أوغســطني إىل أّن الــرّش عبــارة عــن فســاٍد ىلع وجــه 
ــه ال  ــن علّت ــث ع ــرّش اذلي يبح ــر، وال ــر إىل يشٍء آخ ــوم دون انلظ العم
ــه ]انظــر: يوســف كــرم، تاريــخ الفلســفة األوربيــة يف العــرص الوســيط،   يكــون جوهــًرا يف ذات
ص 24[، فجــذور الــرّش يف العالــم قائمــٌة داخــل إطــار العــدم واحلرمــان ]عــيل 

ــر  ــن جوه ــت م ــات ليس ــا الوســيطة، ص 136[؛ ألّن املخلوق زيعــور، الفلســفة يف أورب

ــس  ــدم، فلي ــن الع ــاء م ــا ج ــدم، وم ــن الع ــا اهلل م ــد أبدعه اهلل، لق
وجــوًدا حمًضــا، بــل هــو مــزاج مــن الوجــود والعــدم؛ وهلــذا فيهــا نــوٌع 
 احلاجــة، واحلاجــة تدعــو إىل 

ّ
مــن انلقــص األصيــل، وهــذا انلقــص يــودل
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 خــًرا، وأن ال يدخــل 
ّ

اتلغــّر، فــإذا لــم جيــز أن يكــون موضــوع الــرّش إال
 ىلع خــر، وأن ال يوجــد رشٌّ حمــٌض، قائــٌم بذاتــه، منفصــٌل عــن 

ّ
الــرّش إال

لّك خــٍر، امتنــع أن يكــون الــرّش ماهّيــة يشٍء مــا؛ ألنـّـه حرمــان وليــس 
ــدام  ــه انع ــرش يف حقيقت ــر. إّن ال ــلبًا يف جوه ــل س ــًرا ب ــان جوه احلرم
للماهيــة، وبذلــك يثبــت أّن اخلــر موجــود بــاذلات أصيــل وأّن الــرّش أمــر 
ــق  ــاذلات أو رشٍّ مطلــق، حــّى يتعلّ ــرشٍّ ب ــوي عــريض، فــا وجــود ل ثان
بــه اإلجيــاد واخللــق، بــل الــرّش دائًمــا هــو رشٌّ بالنســبة إىل موجــوٍد حمــدوٍد 
ــرّش ال جيــوز أن  ــة، فال ــة اثلنوي ــك بطلــت نظري ــاهل حرمــاٌن مــا، وبذل ن
 بلعــض املوجــودات؛ ألنـّـه عــدٌم، فــّل موجــوٍد حبكــم كونــه 

ً
يكــون مبــدأ

 يف اخلــر. ولّك 
ّ

ــرّش نفســه ال يمكــن أن يوجــد إال موجــوًدا هــو خــٌر، وال
طبيعــة يه خــّرة، والطبيعــة الســيّئة يه الــي تكــون يف كماالتها فاســدة، 
ــاّدي أو رويح  ــر م ــّل جوه ــا اهلل ل ــي منحه ــاالت ال ــت الكم ــإذا اكن ف
ــرّش حســبه هــو نقــص  ــن يكــون خــّرًا وحســنًا، وال ــإّن الاكئ ــًة، ف اكمل
إحــدى هــذه الكمــاالت، ففســاد إحــدى هــذه الكمــاالت أو حــدوث أّي 
خلــل فيهــا أو يف ترتيبهــا هــو نقــص يف اخلــر املوجــود يف الاكئــن، فالــرّش 
ــرّش  ــون ال ــي ال يك ــر، فل ــن اخل ــزل ع ــم بمع ــطني ال يفه ــد أوغس عن
جيــب أن ال يكــون اخلــر موجــوًدا، وهــو يؤّكــد أّن اهلل  ال خيلــق الــرّش 
ــق مــا تقــّدم حــاول إعطــاء تفســر للــرّش الطبيــي  ألّن اهلل اكمــل. ووف
ــا موجــودة فــي بطبيعتهــا خــّرٌة،  واألخــايق، فاألشــياء مــن حيــث إنّه
ــزوال  ــزوال، وهــذا ال ــرّش هــو الفســاد وال ــم مــرسٌح للفســاد، وال والعال
ــام  ــى أم ــي أو يف ــف ينح ــا، فاألضع ــوٌد لغره ــو وج ــياء ه ــض األش بلع
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األقــوى، وهكــذا يســتمّر الوجــود، فالــرّش هنــا أو مــا غلــب عنــه الفســاد 
ــة  ــًة جلمــاهل ودوامــه، حــّى اخلطيئ يكــون ســببًا يف ترتيــب الكــون وعلّ
ــب  ــاب املرتّ ــه للعق ــا أو ينتب ــظ به ــر يلّتع ــد الغ ــدًة، تفي ــرت مفي اعت
عنهــا فــي باملعــى األصــي هدايــٌة. ]انظــر: يوســف كــرم، تاريــخ الفلســفة األوربيــة يف 
العــرص الوســيط، ص 43 [، أّمــا الــرّش األخــايق فربطــه بــاإلرادة اإلنســانية الــي 

وهبهــا اهلل لإنســان، فــي حبــّد ذاتهــا حســنة وخــّرة، ولكّنهــا ليســت 
 

ّ
خــًرا مطلًقــا فــإذا أيسء اســتعماهلا تــزول، فــي ذات طبيعــة خــّرة، إال

ــن  ــإذا أحس ــتعماهلا، ف ــان يف اس ــة اإلنس ــف ىلع طريق ــا يتوّق أّن مفهومه
ا.  اســتعماهلا فــي خــر، وإذا أخطــأ يف اســتعماهلا فــي تكــون بذلــك رشًّ

ــابق، ص 38[. ــدر الس ]املص

وال تنــايف بــني علم اهلل الســابق وبــني القول حبّريــة اإلرادة اإلنســانية؛ 
ــد أّن دلى اإلنســان إرادًة تدفعــه حنــو هــذا  ــة الشــخصية تؤّك ألّن اتلجرب
أو ذاك، ومــن ناحيــة أخــرى فــإّن اهلل يعلــم أّن االنســان ســيفعل بإرادتــه 
ــا.  ــوٍر عليه ــّرٍة إىل جمب ــن ح ــال م ــل األفع ــم اهلل ال حيي ــاره، وعل واختي

]املصــدر الســابق، ص 37 [

وســار ىلع ذلــك الاهــويت تومــا األكويــي )Thomas Aquinas( )ســنة  
1225 - 1274 م)، فقــد ذهــب إىل أّن الــرّش يف ذاتــه ليــس بــيٍء، أي عدم، 

ــه نقــص يف  وإذا حــدث الــرّش يف العالــم فهــو وجــود بالعــرض، باعتبــار أنّ
ــان،  ــو اإلنس ــص وه ــه انلق ــق في ــب إىل يشء يتحّق ــايل ينس ــل، وباتل الفع
 وليــس اهلل الاكمــل اذلي ال يتصــّور فيــه أّي نقــص أو عــدم كمــال. 
]انظــر: األكوينــي، الخالصــة الالهوتيــة، ج 1، ص 271[. ولكّنــه امتــاز عــن أوغســطني بــأّن 
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الــرش هــو غيــاب اخلــر. فقــد أنكــر عليــه ذلــك؛ ألنّــه يــؤّدي إىل القــول 
ا  بــأّن األشــياء الــي لــم توجــد فقــط رشور، وأنكــر أن يكــون الــيء رشًّ
ا ألنّــه ال يملــك  ألنّــه ليــس هل مــا لغــره مــن اخلــر، فليــس اإلنســان رشًّ
ــو  ــرّش ه ــل ال ــابق، ص 585[، ب ــدر الس ــر: املص ــد ]انظ ــّوة األس ــدي أو ق ــاقة اجل رش
ــن  ــان م ــو حرم ــى اذلي ه ــوع، اكلع ــتحقٍّ بانل ــٍر مس ــن خ ــان م احلرم
ابلــر املمــزّي للموجــودات احلّيــة العليــا، أو العــرج يف الرجــل، فهمــا رّشان 
بالنســبة لإنســان ألنّهمــا عــدم مــا جيــب لصاحبهمــا. وهــذا ليــس حرمانًا 
ــه.  ــة إيل ا باإلضاف ــّده رشًّ ــن ع ــّم ال يمك ــن ث ــًا، وم ــور مث ــّق العصف يف ح

]انظــر: األكوينــي، مجموعــة الــردود عــى فالســفة املســلمني، ص 218[

ــرّش   خــًرا، وأن ال يدخــل ال
ّ

ــرّش إال ــم جيــز أن يكــون موضــوع ال وإذا ل
 ىلع خــر، وأن ال يوجــد رشٌّ حمــٌض قائــٌم بذاتــه منفصــٌل عــن لّك خــٍر، 

ّ
إال

ــان  ــان، وليــس احلرم ــه حرم ــا ألنّ ــة يشء م ــرّش ماهي ــع أن يكــون ال امتن
جوهــًرا، بــل ســلبًا يف جوهــر. إّن الــرّش يف حقيقتــه انعــدام للماهيــة، وبذلك 
ــه فــرع.  ــا؛ ألنّ ــا؛ ألنّــه األصــل وكــون الــرّش ثانويًّ يثبــت كــون اخلــر أّويلًّ
ــه  ــرشٍّ ذلات ــود ل ــا وج ــبيًّا، ف ــا نس ــرّش مفهوًم ــون ال ــك ك ــب ىلع ذل ويرتّ
ــاهل  ــا رشٌّ بالنســبة إىل موجــوٍد حمــّدد ن ــرّش هــو دوًم أو لــرشٍّ مطلــٍق، بــل ال

ــا. ]انظــر: يوســف كــرم، تاريــخ الفلســفة األوربيــة يف العــرص الوســيط، ص 160 و161[ ــاٌن م حرم

ــه  ــون علي ــي أن يك ــا ينب ــم اهلل بم ــي عل ــة: ف ــة اإلهلي ــا العناي أّم
ــفي،  ــم الفلس ــا، املعج ــه ]صليب ــام وأكمل ــن نظ ــون ىلع أحس ــّى يك ــود ح  الوج
ــة،  ــة اإلهلي ــوم بالعناي ــم حمك ــني إىل أّن العال ــب أفلوط ج 2، ص 110[، يذه
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فــاهلل مصــدر وجــوده، إذ إّن مجيــع األشــياء قــد صــدرت عنــه مــن غــر 
قهــر وال باملصادفــة، وإنّمــا نتيجــة فعــل الــرورة الطبيعيــة انلابعــة مــن 
ذاتــه، كمــا يصــدر انلــور عــن الشــمس؛ فالعالــم حيــايك األّول يف األزيلــة 
]الحــاّلق، اللــه والــرّش عنــد أفلوطــني، ص 152[، ومجيــع األشــياء حمتاجــٌة إيلــه، وعنايــة 

اهلل - تعــاىل - للعالــم تتمّثــل يف أنّــه أثــٌر هلل، ومســتمدٌّ لقوامــه ووجــوده 
منــه ىلع حنــٍو ال ينقطــع، والعالــم يشــّل وحــدًة متاكملــًة، حمفوفـًـا بعنايــة 
اهلل وحفظــه، يقــول أفلوطــني: »مهمــا يكــن مــن أمــٍر فقــد أصبــح العالــم 
ــا أّن  ــه، كم ــن صانع ــل ع ــم ينفص ــب ل ــّدد اجلوان ــًا متع  مجي

ً
ــزال ... م

ــه  ــب، ىلع أنّ ــن لّك جان ــه م ــر إيل ــل نظ ــه، ب ــه يف ذات ــم يرشك ــه ل صانع
ــه  ــث كيان ــن حي ــم م ــٌع للعال ــة نف ــذه الغاي ــي ه ــة، ف ــٌر بالعناي جدي
ــم املــاّدي مــن  وحســنه« ]أفلوطــني، تاســوعات، ج 4، ص 315[. ومــا حيــدث يف العال
خصومــات ومعــاداة بــني الاكئنــات فذلــك أمــر تقتضيــه الطبيعــة، وظلــم 
بعــض اآلدميــني بلعــض قــد يكــون ســببه رغبتهــم يف اخلــر، فيعجــزون 
عــن إدراكــه، فيكونــون يف ضــال، فــإذن قانــون الوحــدة حيكم األشــياء 
مجيًعــا، ولّمــا اكنــت لّك األشــياء تنبعــث مــن يشٍء واحــٍد، فإنّهــا ســتعود 
ــه  ــأيت علي ــد يشٌء ال ي ــا. وال يوج ــا وحتًم ــد طبًع ــرورة إىل يشء واح بال
انلظــام أو يكــون هــو خارًجــا عــن اتلناســق املحكــم، فالعنايــة اإلهليــة 
 تهمــل شــيئًا أبــًدا، ويه 

ّ
تســتدرك األشــياء لكّهــا، وتقتــي وظيفتهــا بــأال

عنايــة شــاملة لــّل أجــزاء الوجــود، فــا ختــّص جانبًــا دون آخــر؛ ألنّهــا 
تعــي ســوق األشــياء لغايتهــا، فــا بــّد أن تكــون األشــياء خاضعــًة هلــا 
مــن حيــث يه مشــركة يف الوجــود، وإّن اهلل يعــرف أيًضــا مجيــع األشــياء 
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لكّّيهــا وجزئّيهــا، ولّمــا اكنــت نســبة معرفتــه إىل األشــياء كنســبة معرفــة 
ــًة  ــع األشــياء خاضع ــّد أن تكــون مجي ــا ب ــات، ف الصناعــة إىل الصناعّي
ــي،  ــة. ]انظــر: األكوين ــب الصناع ــات لرتي ــع الصناعي ــوع مجي ــه كخض لربيت

ــة، ج 1، ص 297[ الخالصــة الالهوتي

ــا يف  ــو أرشف م ــة؛ فه ــة اإلهلي ــن العناي ــٌر م ــظٌّ كب ــان هل ح واإلنس
ــني  ــٍة ب ــع يف مزل ــًة، ويقب ــًا وحكم ــه عق ــّلّ، وال يشء يفوق ــم ال العال
ــم أو  ــوان، واإلنســان يقــرب مــن هــذا العال ــم احلي ــاب واعل ــم األرب اعل
ــاٍر. ــٍة واختي ــن حّرّي ــك م ــا يمل ــه، وبم ــه أو عدم ــب صاح ــك حبس ذل

ــر دلى  ــام أك ــت باهتم ــد حظي ــة ق ــة اإلهلي ــرة العناي ــّك أّن فك ال ش
 )Pascal( فاســفة املســيحية، ولكّنهــا عنــد أوغســطني وباســاكل 
ــدة  ــول العقي ــا بأص ــا لكّيًّ ــط ارتباًط ــش )Malebranche( ترتب ومالران
املســيحية، مــن حيــث إّن انلعمــة اإلهليــة ليســت منفصلــًة عــن فــداء 
املســيح  ورّبمــا ال تتعــّداه، ومــن ثــّم ال يتســّى االعتقــاد بالعنايــة اإلهليــة 
 إذا اكن املــرء مســيحيًّا يؤمــن بعقيــدة 

ّ
بوصفهــا رشًطــا الزًمــا للفضيلــة إال

الصلــب واخلــاص. ]أحمــد محمــود صبحــي، الفلســفة األخالقيــة يف الفكــر اإلســالمي، ص 81[

نقد وتقويم

ال شــّك أّن القــول بعدميــة الــرّش، والقــول بالعنايــة اإلهليــة، أمــران 
يعاجلــان مســألة الــرّش ويبّينــان أّن الــرّش ال يتعلّــق بــه اخللــق واإلجيــاد، 
ــني  وباتلــايل ال يمكــن أن ينســب إىل اهلل، ولكــن يمكــن القــول إّن هات
ــول يف  ــع الق ــا، وإّن منب ــفيًّا، ال الهوتيًّ  فلس

ًّ
ــا ــان ح ــني تمّث انلظريت
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ا، وال توجــد إشــارة  ــر بالفلســفة ايلونانيــة الواضــح جــدًّ ذلــك هــو اتلأثّ
الهوتيــة ذللــك. ويظهــر هــذا جليًّــا يف فلســفة القديــس أوغســطني اذلي 
ــا اكن اهلل خــّرًا، فقــد أراد  ــه لّم يقــّر مــع أفاطــون يف "االعرافــات" بأنّ
أن تكــون مجيــع األشــياء شــبيهًة بــه ىلع قــدر اإلمــاكن... ومــا دام الــرّش 
ــا حمًضــا فــإّن لّك مــا يف الوجــود يُعــدُّ مظهــًرا مــن مظاهــر  ســلبًا أو عدًم
خريــة اهلل، دون أن يكــون ثّمــة موضــع للقــول بوجــود نقــص أو تصــّدع 
ــني  ــر أفلوط ــي. إّن تأثّ ــق اإلل ــال اخلل ــن أعم ــل م ــال يف أّي عم أو احن
ــل إّن  ــّى قي ــة، ح ــا ابلدهي ــن القضاي ــون م ــفة أفاط ــطني بفلس وأوغس
أفلوطــني يفّكــر بــويح أفاطــون، وإّن أفاطــون قــد ســبقه يف لّك مــا أىت 
ــطني  ــر أوغس ــيحية. وذك ــٌد للمس ــون ممّه ــاكل: إّن أفاط ــال باس ــه، وق ب
أّن أفاطــون أقــرب إيلنــا - أي للمســيحية - مــن أّي فــرد. لقــد أمــّدت 
ــة، ال  ــارص اهلاّم ــن العن ــر م ــيي بالكث ــر املس ــون الفك ــة أفاط نظري
ســّيما يف مســألة املبــدإ األىلع، والقــول بالعنايــة اإلهليــة، ومســألة منشــإ 
اخلــر، وتعليــل الــرّش، واإليمــان بالــروح، وخلــود انلفــس وغرهــا مــن 

ــد أفالطــون، ص 259[ ــة عن ــكايم. ]النشــار، فكــرة األلوهي ــد ال ــائل ذات ابلع املس

ــيا( )Theodicy( أو علــم تربيــر  ــة )الثيوديس ــة اإللهي ثالًثــا: نظريــة العدال

ــة ــة اإللهي العدال

ــة  ــى )اهلل) ولكم ــن )Theos( بمع ــة م ــة مرّكب ــة يوناني ــيا لكم  اثليوديس
)dike( بمعــى )العــدل أو تريــر) ولكمــة ثيوديســيا تعــي حرفيًّا »تريــر اهلل«، 
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ــه، ص 20[،  ــود الل ــرّش ووج ــكلة ال ــري، مش ــرّش ]عام ــل ال ــن فع ــاحة اهلل ع ــة س أو ترئ
وهــو مصطلــح طرحــه يلبنــز )Leibniz( )ســنة 1646 – 1716 م) يف كتابــه 
"حــول خرّيــة اهلل وحّرّيــة اإلنســان وأصــل الــرّش" يف بدايــات القــرن اثلامــن 
ــرّش،  ــمح اهلل بال ــاذا يس ــؤال مل ــة ىلع س ــا اإلجاب ــن طرحه ــة م ــرش، الغاي ع
هــذه انلظريــة قائمــة ىلع اإليمــان بوجــود اهلل، وكذلــك وجــود الــرّش وحــذف 
ــود  ــا، ووج ــة طرحه ــدم صاحي ــلة وع ــاء املش ــؤّدي إىل انقض ــا ي أحدهم
اهلل والــرّش يقتــي إبــراز أســباب اكفيــة مــن انلاحيــة األخاقيــة عنــد اهلل 
لســماحه بوقــوع الــرّش، ويــرى يلبنــز أّن وجــود الــرّش يف العالــم قــد أعطــى 
قيمــًة للخــر، وشــّل حافــًزا أو دافًعــا لإنســان للعمــل واتلاكمــل، وأّكــد 
ىلع اســتحالة وجــود اخلــر وحــده يف العالــم. مــزّي اليبنــز بــني ثاثــة أنــواع 
ــام.  ــواع أو أقس ــة أن ــرّش إىل ثاث ــم ال ــن قّس ــو أّول م ــه ه ــرّش ولعلّ ــن ال  م

]انظر: إبراهيم مصطفى إبراهيم، الفلسفة الحديثة من ديكارت إىل هيوم، ص 236[

1ـ الرّش امليتافزيييق

ــال  ــص يف كم ــا انلق ــي به ــة، ويع ــة األصلي ــط باملحدودي ــو يرتب وه
الوجــود أو انلقــص املــازم للحيــاة الــي فرضــت ىلع اخلليقــة منــذ بــدء 
ــال  ــن ح ــل ع ــرّش ال ينفص ــذا ال ــا، وه ــي حتّده ــباب ال ــا لأس وجوده
ــت يه اهلل   لاكن

ّ
ــا لّك يشٍء وإال ــن هل أن يعطيه ــم يك ــة؛ ألّن اهلل ل اخلليق

ــال، وأن  ــٍة يف الكم ــاٍت متفاوت ــد بدرج ــا إذن أن توج ــاكن لزاًم ــه، ف نفس
ــا  ــع إىل طبيعته ــدود ترج ــذه احل ــوع، وه ــن لّك ن ــدوٌد م ــاك ح ــون هن تك
اخلاّصــة الــي حتــّد بقيــود مــن لّك جانــب. هــذا إذا نظرنــا إىل املخلوقــات 
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نظــرًة جزئيــًة. أّمــا إذا نظرنــا للمخلوقــات نظــرًة شــاملًة يّتضــح أّن انلقص 
ــه  ــرٍد يقابل ــص يف ف ــار أّن لّك نق ــا؛ باعتب ــل كماهل ــن أج ــا رضوريٌّ م فيه
كمــاٌل دلى اآلخــر والعكــس صحيــح، حينئــٍذ تســتقيم األمــور فيكّمــل 
لكٌّ منهمــا اآلخــر. ]انظــر: أمــل مــروك، العــدل اإللهــي.. دراســة يف فكــر ليبنتــز واملعتزلــة، ص 33[

2ـ الرّش الفزييايئ )الطبييع(

وهــو األلــم بــكّل أشــاكهل، ويفــرس يلبنــز وجــوده بــأّن اهلل لــم يــرده، 
 شــامل وجــد نتيجــًة تلحقيقــه خــراٍت كثرًة، 

ّ
ولكّنــه جــزء مــن نظــام لك

فمــن أجــل إجيــاد خــٍر أكــر ســمح بوجــود بعــض الــرشور بوصفهــا رشًطا 
تلحقيــق هــذه اخلــرات الكثــرة، وقــد تكــون اآلالم والكــوارث الطبيعية 
وســيلًة تلحقيــق أعظــم خــر، يقــول يلبنــز: »أال يعلــم هــؤالء أّن قليــًا 
مــن احلموضــة أو املــرارة أفضــل - يف كثــٍر مــن األحيــان - مــن الســّكر، 
ــوان، وأّن وضــع النشــاز - يف املوضــع  وأّن الظــال تعــّي مــن قيمــة األل
ــن  ــل م ــد القلي ــيقية؟ أال يوج ــة املوس ــال املقطوع ــرز مج ــح - ي الصحي
ــة إســامعيل، فلســفة  ــر؟«. ]انظــر: قدري ــّيًة باخل ــر حّساس ــح أك ــّى نصب ــرّش ح ال

ــات، ص 332[ ــز، امليتافيزيقــا واإللهي اليبنت

3ـ الرّش األخاليق

وهــو اخلطيئــة أو اإلثــم اذلي يــرد إىل اإلرادة اإلنســانية، أو ســوء 
اســتخدام احلّريــة عندمــا ينبــذ اإلنســان اخلــّر ادلائــم املتمّثــل يف إطاعــة 
األوامــر اإلهليــة؛ فــاهلل لــم يــرد اآلثــام واخلطايــا ألنّــه حــّرم ارتكابهــا، 
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وال يمكــن أن نقــول إّن اهلل ســمح بهــا ألنّــه أوجــب علينــا أن نتجّنبهــا، 
ــا أن ال خيلــق العالــم، أو يقبــل  ــا أهــون الرّشيــن، أّم فــي وجــدت ألنّه
ببعــض اخلطايــا األخاقيــة بوصفهــا رشًطــا لوجــود أحســن اعلــٍم ممكــٍن، 
، وأيًضــا بــدون إرادٍة حــّرٍة، أو اعلــٍم  فنحــن خمــّرون بــني اعلــٍم بــدون رشٍّ
فيــه أحــراٌر رّبمــا يقومــون ببعــض الــرّش، ولكــن أيًضــا يقومــون بالكثــر 
مــن اخلــر اجلّيــد، وباتلــايل فــإّن اخلــر الكثــر انلاتــج األعظــم قــد يفــوق 
ــدوي،  ــامل، ص 413؛ ب ــرّش يف الع ــة ومشــكلة ال ــة اإللهي ــازم هل. ]انظــر: الحــاّلق، العناي ــرّش ال ال

موســوعة الفلســفة، ج 2، ص 394[

ــن  ــئان م ــط ناش ــان فق ــايق ظاهري ــرّش األخ ــي وال ــرّش الطبي فال
انلظــرة الضّيقــة اجلزئيــة، وإّن اعملنــا اعلــٌم عظيــٌم متناســٌب ومتناســٌق، 
ــن  ــة اهلل، أو م ــن مدين ــرًة م ــًة صغ ــذرًة وقطع  ش

ّ
ــس إال ــان لي واإلنس

ــن  ــا، وحن ــبة إيلن ا بالنس ــدًّ ــعٌة ج ــة اهلل واس ــة األرواح، إّن مدين مجهوري
ــا  ــإدراك نظامه ــا ب ــمح نل ــا ال يس ا مّم ــدًّ ــل ج  القلي

ّ
ــا إال ــرف عنه ال نع

الرائــع، فعاملنــا هــذا مــن أحســن العوالــم املمكنــة، وهــذا العالــم يّتحــد 
ــّوع مــع أعظــم قــدر مــن انلظــام، إذ ينتفــع  ــه أعظــم قــدٍر مــن اتلن في
بــاألرض واملــاكن والزمــان ىلع خــر وجــٍه، وحيّقــق أعظــم انلتائج بأبســط 
الوســائل، حيــث زوّدت املخلوقــات مــن القــّوة واملعرفــة والســعادة واخلــر 
أعظــم قــدٍر يمكــن أن يســمح بــه العالــم. ]انظــر: ليبنتــز، املبــادئ العقليــة للطبيعــة 
والفضــل اإللهــي، ف 10، ص 113[. وهــذا يعــي »أّن اهلل يفعــل لّك يشٍء ىلع أفضــل 

ــر، ص 3[. ــد فالســفة عــرص التنوي ــاه« ]الشــكرجي، التفــاؤل والتشــائم عن ــٍه نتمّن وج
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ــل  ــا أفض ــون اعملن ــع ك ــاىف م ــم ال يتن ــذا العال ــرّش يف ه ــود ال إّن وج
ــر  ــٍر آخ ــًة خل ــا رضوري ــون رشوًط ــد تك ــرشور ق ــك ال ــم؛ ألّن تل العوال
ــازم هل،  ــرّش ال ــوق ال ــد يف ــم ق ــج األعظ ــر انلات ــًرا، فاخل ــا كث يفوقه
ــدم  ــا لع ــّد أساًس ــه ال يع ــّد ذات ــرشور يف ح ــود ال ــاكن وج ــايل إم وباتل

اإليمــان بوجــود اإلهل. ]انظــر: بيســن، مســألة اإللــه، ج 1، ص 141[ 

نقد وتقويم

ــّر  ــري، فــي تق ــايع أو تري ــا موقــف دف ياحــظ ىلع اثليوديســيا أنّه
ــرّش أمــر وجــودي، وتبحــث عــن أســباب تلريــر وجــوده حبيــث  ــأّن ال ب
ال يتناقــض وجــود اهلل مــع وجــود الــرّش منطقيًّــا، وأيًضــا أّن وجــود الــرّش 
ــوده وإن اكن ال  ــمح بوج ــه س ــة. وإنّ ــة اإلهلي ــدل والرمح ــع الع ــق م يتّس
ــه يســتخدم مــن أجــل اخلــر. كمــا ياحــظ ىلع يلبنــز قــوهل  يريــده ألنّ
باالنســجام األزيل، إذ يــرى أّن األصــل اإللــي املشــرك لــّل انلفــوس هــو 
اذلي يضمــن منــذ األزل حــدوث انســجام بــني إدرااكتهــا حبيــث يكــون 
قــد قــّدر هلــا مــن ابلدايــة أن تكــون صــورًة متوافقــًة متّســقًة لعالــم واحد 
رغــم اختــاف وجهــات نظرهــا إيلــه ]انظــر: فــؤاد زكريــا، مذهــب الــذّرات الروحيــة 
لليبنتــس، ص 607[، وهــذا مــا يتعــارض مــع اإلرادة احلــّرة املطلقــة لإنســان.

رابًعا: نظرية اعتبارية الخري والرّش )الخري والرّش تصّوران ذهنيان(

ــنة 1632 - 1677 م)  ــبينوزا )Spinoza( )س ــة إس ــذه انلظري ــرح ه ط
 أنّــه يمتلــك تأثــًرا الهوتيًّــا مســيحيًّا 

ّ
وإســبينوزا هــذا وإن اكن يهوديًّــا إال
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ــة  ــات الاهوتي ــع ىلع املبتّني ــه الواس ــيحّيٍة، واّطاع ــٍة مس ــه يف بيئ لعيش
ايلهوديــة واملســيحية، كمــا أنّــه اعش الســجال الفكــري بــني الفاســفة 
والاهوتيــني، ذلا جــاء ذكــره هنــا تلأثــره الكبــر يف هــذا الســجال؛ فقــد 
انطلــق إســبينوزا مــن رؤيتــه هلل، فهــو يعتقــد أّن اإلهل والطبيعــة واحــد 
]انظــر: بــدوي، موســوعة الفلســفة، ج 1، ص 140[، فــاهلل عنــده ليــس إلًها مشــّخًصا وال 

يشــبه البــرش مــن هــذه انلاحيــة، وال تطــرأ عليــه االنفعــاالت البرشيــة، 
ــو  ــم، اإلهل ه ــب، اعدل أو منتق ــعيد أو اغض ــه س ــف بأنّ ــه ال يوص أي أنّ
ــة  ــائدتني يف الطبيع ــرورة الس ــة وال ــه احلتمي ــد، إنّ ــّلّ الواح ــر ال اجلوه
ونظامهــا األزيل اثلابــت، وقّوتــه يه قــّوة الطبيعــة الطابعــة الــي تعطــي 
للمــاّدة قــّوة اجلاذبيــة، وللنبــات القــدرة ىلع اتلغــّذي وانلمــّو، وللحيــوان 
القــدرة ىلع اإلحســاس واحلركــة، ولإنســان القــدرة ىلع انلطــق واتلفكر 
واتلعّقــل، وإرادتــه يه قوانــني الطبيعــة، فــاإلهل ليــس متجــاوًزا للطبيعــة 
ــة  ــو العلّ ــل ه ــامل، ب ــرورّي الش ــام ال ــو انلظ ــا، وه ــًا عنه وال منفص
املحايثــة للعالــم، فــاإلهل والعالــم يشء واحــد، بمعــى أّن العاقــة بينهمــا 
يه مثــل العاقــة بــني الشــمس وضوئهــا فاالثنــان متازمــان، والقوانــني 
ــس  ــة، ولي ــني الطبيع ــن قوان ــزٌء م ــرشي يه ج ــن الب ــة للاكئ احلاكم
ــًة  ــًة ثاني ــة أو طبيع ــه نشــاًزا يف الطبيع ــه جيعل ــوٌن خــاصٌّ ب لإنســان قان
ــر  ــة. ]انظــر: أرشف منصــور، إســبينوزا ونقــد العقــل الخالــص، ص 55[، واخل ــل الطبيع داخ
ــا   موجــودًة بذاتهــا يف الطبيعــة، بــل إنّه

ً
والــرّش ليســا صفــاٍت أو أحــواال

طريقــة البــرش يف انلظــر إىل األشــياء، فالــزالزل والراكــني والفيضانــات 
ا يف ذاتهــا، بــل يه جمــّرد ظواهــر طبيعيــة؛ إذ يمكــن أن تكــون  ليســت رشًّ
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ــا حتــدث اتلــوازن يف الطبيعــة لكّنهــا  ــة؛ ألنّه أهــّم مــن الظواهــر العادي
ــر  ــًا عن ــر مث ــان، واخلم ــلبًا ىلع اإلنس ــر س ــا تؤثّ ــح رشوًرا عندم تصب
ا يف حــّد ذاتــه، بــل  كيمــايئ موجــود يف الطبيعــة، وهــو بذلــك ليــس رشًّ
يصبــح كذلــك إذا تنــاوهل اإلنســان، وأّدى إىل الســكر واهلذيــان، ليــس يف 
الطبيعــة خــر ورّش، ورذيلــة وفضيلــة، بــل إّن أفعــال اإلنســان وحدهــا 
ــرّش أّي  ــر وال ــس للخ ــك ]املصــدر الســابق، ص 47[، ولي ــف بذل ــي تّتص يه ال
حقيقيــة ذاتيــة، إنـّـه فقــط تصــّوٌر عقــيٌّ يف ذهــن اإلنســان وحــده، ولكنه 
ن 

ّ
ــدال ــرّش ال ي ــع، يقــول إســبينوزا: »إّن اخلــر وال غــر موجــود يف الواق

ــا  ــا، وليس ــه يف ذاته ــوًرا إيل ــة منظ ــياء الواقعي ــايبٍّ يف األش ىلع يشٍء إجي
ــني  ــا ح ــن نتصّورهم ــن حن ــر أو تصّوري ــوال الفك ــن أح ــني م  حال

ّ
إال

نقــارن بــني األشــياء بعضهــا وبعــض، والواقــع هــو أّن الــيء الواحــد 
ــذا وال ذاك«  ــه، أو ال ه ــت نفس ا يف الوق ــًرا أو رشًّ ــون خ ــن أن يك  يمك

]جالل الدين ســعيد، ســبينوزا والكتاب املقّدس، ص 98 و99[. 

نقد وتقويم

ــرّش  ــٌب للواقعيــة، فـ"ال ــدَّ اخلــر والــرش أمريــن اعتباريــان جمان إّن َع
ــدَّ  ــن ع ــع، ولك ــق للواق ــليم ومواف ــة" كام س ــة ذاتي ــس هل حقيق لي
ــّوًرا  ــس تص ــوديٌّ ولي ــٌر وج ــر أم ــٍح، فاخل ــس بصحي ــك لي ــر كذل اخل
عقليًّــا حمًضــا، وآثــاره اخلارجيــة تنبئــك عــن وجــوده اخلــاريج، وكذلــك 
ــا ومفهوًمــا ذهنيًّــا، ولــو اكنــا كذلــك ملــا شــعرنا  الــرّش ليــس أمــًرا عقليًّ
ــٌة  ، ورذيل ــٌر ورشٌّ ــة خ ــس يف الطبيع ــوهل "لي ــدة. وق ــلة املعّق ــذه املش به
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ــا  ــاذلوات م ــال، ف ــني اذلوات واألفع ــن، ب ــني أمري ــٌط ب ــٌة"، خل وفضيل
ــن  ــا م ــب وغره ــموم وخمال ــاب وس ــة، كأني ــزّيات خاّص ــن مم ــل م حتم
ممــزّيات فيهــا حفــظ وجودهــا ونوعهــا، تعــّد لّك تلــك أمــوًرا ذاتيــًة خــًرا 
ــا دون  ــٌر بذاته ــا خ ــف بأنّه ــٌة تّتص ــوٌر وجودي ــي أم ــا، ف ــبة إيله بالنس
احلاجــة للمقايســة، خبــاف األفعــال؛ فــي تّتصــف باخلــر والــرّش عنــد 
املقايســة. كمــا أّن املســألة الــي تطــرح ايلــوم ال ختتــّص باإلنســان وحده، 
بــل تشــمل العالــم اذلي نعيشــه، وســائر الوجــودات الــي تشــاركنا يف هــذا 
العالــم. إّن مــا طرحــه إســبينوزا ال يســهم يف حــّل املشــلة مــن األســاس، 

بــل هــو التســليم بهــا، وال يغــّر مــن الواقــع شــيئًا.

خامًسا: نظرية اإلرادة الحرّة

ــًة  ــا مشــلًة الهوتي ــة اإلرادة اإلنســانية بوصفه عرضــت مســألة حّري
ــٍم  ــٍم بعل ــادٍر ىلع لّك يشٍء، اعل ــة اتلوفيــق بــني وجــود هلإٍ ق ــق بكيفي تتعلّ

ــا. ــؤول أخاقيًّ ــان املس ــة اإلنس ــني حّرّي ــابٍق، وب س

ــود  ــود اهلل ووج ــني وج ــق ب ــا )Plantinga( أن يوّف ــاول بانتينغ وح
 منطقيًّــا، وأّن اإلرادة 

ً
الــرّش، وأّن وجــود اهلل مــع وجــود الــرّش ليــس حمــاال

ــل وجــود الــرّش دون اتلأثــر ىلع االعتقــاد بوجــود اهلل، فالــرّش  احلــّرة تعلّ
ــع  ــه، ولكــّن صن ــة الوقــوع في أمــٌر وجــوديٌّ خلقــه اهلل، وأوجــد إماكني
، يقــول: »إّن اهلل  لّمــا خلــق  الــرّش هــو فعــل إنســاين، وليــس بإلــيٍّ
ــار  ــك اإلرادة اخت ــب تل ــًة، وبموج ــّرًة اكمل ــم إرادًة ح ــد منحه ــرش ق الب
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البــرش مــا يريــدون، فنجدهــم يف بعــض األحيــان يزعــون إىل اخليــارات 
اخلــّرة، ويف أحيــان أخــرى يّتجهــون إىل اخليــارات الرّشيــرة« ]انظــر: دانيــال 
ســبيك، مشــكلة الــرّش، ص 50[، وحبســب هــذه انلظريــة مــن املحــال أن يتــّم خلــق 

اعلــٍم فيــه إرادة حــّرة مــن دون أن يكــون فيــه رشور، ولــو منــع اهلل الــرّش 
ــة اإلرادة. ]انظــر: املصــدر الســابق، ص 50[  ــٌر وهــو حّري ــع خــٌر كث الضطــّر ملن

هــو  أســايسٍّ  حنــٍو  ىلع  حــّرٍة  خملوقــاٍت  ىلع  حيتــوي  اعلًمــا  إّن 
ــاق.  ــّرٍة ىلع اإلط ــاٍت ح ــوي ىلع خملوق ــٍم ال حيت ــن اعل ــًة م ــر قيم  أك

]اإللحاد.. تعليل فلســفي، ص 587[

وإىل ذلــك ذهــب ويليــام األواكيم )William of Ockham(، فهــو يرى 
أّن حّريــة اإلرادة، يه األســاس يف اإلنســان وأكــر تمــزّيًا هل مــن الفكــر، 
ــان  ــرّش عصي ــه، وال ــان أن يفعل ــن اإلنس ــده اهلل م ــا يري ــو م ــر ه واخل
اإلنســان ملشــيئة اهلل؛ وهلــذا يعــّد الــرّش مــن صنــع اإلنســان، ولّمــا اكن 
اهلل ليــس ملزًمــا جتــاه أحــد، فهــو ال يرتكــب أّي رّش، وال إلــزام ىلع اهلل 
ــن  ــي م ــرٌّ يف أن يصط ــايص، واهلل ح ــب الع ــع ويعاق ــب املطي يف أن يثي
ــه ]بــدوي، موســوعة الفلســفة،  ــه، وحيــرم مــن يشــاء مــن فضل  يشــاء مــن فضل
ج 1، ص 255[، واعلــج مســألة علــم اهلل بقــوهل إّن حّريــة اإلنســان ال تتنــاىف 

مــع علــم اهلل الســابق؛ ألّن اتلجربــة الشــخصية تؤّكــد أّن دلى اإلنســان 
إرادًة تدفعــه حنــو هــذا أو ذاك، ومــن ناحيــة أخــرى يعلــم اهلل أّن اإلنســان 
ــان  ــل اإلنس ــتبعد أن يفع ــذا ال يس ــذا أو ذاك، وه ــه ه ــيفعل بإرادت س
ــورٍة.  ــّرٍة إىل جمب ــن ح ــال م ــل األفع ــم اهلل ال حيي ــاره، فعل ــه واختي بإرادت

ــور، ص 55[ ــول ريك ــفة ب ــرش يف فلس ــألة ال ــن، مس ــب الدي ــان نجي ]عدن
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وبهــذا وافــق ويليــام األواكيّم بانتينغــا ]انظــر: املصــدر الســابق، ص 55[ فيما 
ــو  ــوين فل ــك، أنط ــم ىلع ذل ــايق، وتابعه ــرّش األخ ــلة ال ــق بمش  يتعلّ
ــب  ــن كس ــوٍع م ــني: ن ــرّش إىل نوع ــم ال )Antony Flew(، اذلي قّس

اإلنســان ويعــود إىل مــا يشــوب انلفــس البرشيــة مــن نقائــص، فــاإلهل 
تــرك املجتمعــات إلرادة اإلنســان وفعلــه واختيــاره، اذلي كثــًرا 
ــانية  ــة لإنس ــاك رشٌّ ال عاق ــه، وهن ــم بأخي ــرر واألل ــزل ال ــا ي م
 فيــه وهــو مــا يســّى بالــرّش الطبيــي مثــل الــزالزل والراكــني. 

]عــامد الديــن إبراهيم، الالهوت املعارص، ج 1، ص 463[

نقد وتقويم

ــرّش  ــلة ال ــة مش ــت يف معاجل ــا جنح ــة أنّه ــذه انلظري ــظ ىلع ه يلح
ــة اإلرادة  ــي، فحّري ــرّش الطبي ــلة ال ــت مش ــا غفل ــايق، ولكّنه األخ
ــببًا  ــت س ــا ليس ــايق، ولكّنه ــرّش األخ ــود ال ــا يف وج ــببًا اكفيً ــدو س تب
ــرّش  ــة ال ــا معاجل ــاول بانتينغ ــي؛ ذلا ح ــرّش الطبي ــة ال ــا ملعاجل اكفيً
الطبيــي مــن خــال حتميــل مســؤويلة الــرّش الطبيــي إىل اكئنــات غــر 
برشيــة مثــل األرواح اهلائمــة أو اجلــّن والشــيطان، فيمكــن أن يتســّبب 
الشــيطان وكتائبــه باألمــراض والــزالزل والكــوارث الطبيعيــة األخــرى 

]االلحــاد.. تعليــل فلســفي، ص 461[

سادًسا: نظرية اإلميان املفتوح 

نظريــة طرحهــا اتلّيــار املســيي الروتســتاين ســنة 1980، ويه قائمــة 
ــز ىلع حــدود  ىلع دمــج الفلســفة اإلغريقيــة والاهــوت املســيي، وترّك

علــم اهلل وكمــال قدرتــه.
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طرحهــا الاهــويت املســيي كارك بينــوك )Clark Pinnock(، وقامــت 
ــوح ىلع لّك  ــل مفت ــم بش ــق العال ــاس أّن اهلل خل ــة ىلع أس ــذه انلظري ه
االحتمــاالت، وال يعلمهــا حــّى اهلل نفســه، بمــا يف ذلــك العمليــات 
الطبيعيــة يف الكــون نفســه، وباتلــايل أصبــح وجــود احتمــاٍل حلــدوث الــرّش 
غــر املــّرر أو الــرّش اذلي ال يقــود خلــٍر أعظــم، ودور اهلل يف ذلك هو حماســبة 
اخللــق يف يــوم القيامــة ىلع أفعاهلــم، أو ماكفأتهــم ىلع الــرّش اذلي حلــّق بهــم، 
وهــو خــارٌج عــن إرادتهــم؛ بســبب ســوء اســتخدام بــرٍش آخريــن إلرادتهــم 

 ]ttps://kalamfalsfa.wordpress.com :ــرش ــكالية ال ــر: إش ــرّش الطبيي.]انظ ــبب ال أو بس

نقد وتقويم

ــة  ــة العناي ــام نظري ــا تقــف بالضــّد أم ــة أنّه ــذه انلظري ــظ ىلع ه يلح
اإلهليــة، فــي تــرى أّن العالــم ليــس فيــه أّي ختطيــط إلــي، أو عنايــة 
ــا ســلّمت  ــا تنــي علــم اهلل )صفــة العلــم)، بمعــى أنّه إهليــة، كمــا أنّه
بــأّن الــرّش أمــر وجــودي، ومــن أجــل املحافظــة ىلع وجــود اهلل أنكــرت 
ــك  ــب ذلل ــن ذه ــاىل. ومّم ــه تع ــة علم ــول بمحدودي ــم،أو الق ــة العل صف
ــر  ــنة 1842 - 1910 م)، إذ أنك ــس )William James( )س ــام جيم ويلي
ــلة  ــد ملش ــّل الوحي ــب إىل أّن احل ــني وذه ــدرة اإلهلي ــم والق ــاق العل إط
الــرّش، هــو تضييــق دائــرة العلــم والقــدرة بوصفهمــا صفتــني مــن صفات 

ــس، ص 5[. ــام جمي ــد ولي ــن عن ــر محمــد، الدي ــن صاب ــا. ]انظــر: ب اهلل وحتديدهم

ــك  ــبقهم بذل ــد س ــرًة؛ فق ــدًة أو مبتك ــة جدي ــذه انلظري ــن ه ــم تك ل
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الفيلســوف ايلونــاين شــيرشون ايلونــاين )Cicero( )ســنة 106 - 43 ق. م) 
اذلي جعــل األمــر يــدور بــني علــم اهلل باملســتقبل، وهــذا يعــي ســلب 
اإلرادة عــن اإلنســان وباتلــايل يكــون حتميلــه آثــار ســيّئاته، وهــو منــاف 
للحكمــة، فــا معــى للــوم األرشار ىلع أفعاهلــم الســيّئة، مثــل القتــل، 
ــم اهلل  ــي عل ــي ن ــذا يع ــان، وه ــإرادة اإلنس ــول ب ــني الق ــة، وب والرسق
ــه،  ــألة اآلل ــن، مس ــر: بيس ــة ]انظ ــن احلّرّي ــه ثم ــه؛ ألنّ ــع من ــتقبل، وال مان باملس
ــون لّك  ــتلزم أن يك ــداث يس ــع األح ــبًقا جبمي ــم اهلل مس ــإّن عل ص 5[؛ ف

مــا حيــدث مقــّدًرا هل، وباتلــايل هــو حتــي احلــدوث، وهــذا يتنــاىف مــع 
ــة االختيــار للبــرش.  حّرّي
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الخاتمة

: اســتعرضنا أهــّم انلظريــات يف الفكــر الاهــويت املســيي ملعاجلــة 
ً

أّول
مشــلة الــرّش، ولعّل أبــرز انلظريــات وأهّمهــا: نظريــة اخلطيئــة، ونظرية 

القــول بعدميــة الــرّش، والقــول بالعنايــة اإلهليــة، ونظرية اثليوديســيا.

ــت  ــل اكن ــلة، ب ــة املش ــة يف معاجل ــة اخلطيئ ــق نظري ــم توّف ــا: ل ثانًي
ــني،  ــن الاهوتي ــر م ــا الكث ــم يرتضه ــا، ول ــع تماًم ــًة للواق ــًة جمانب نظري

ــات. ــني انلظري ــن ب ــهر م ــت األش وإن اكن

ثاثلًــا: نظريــة العنايــة اإلهليــة يمكــن عّدهــا نظريــًة الهوتيــًة، 
ــب  ــداٌت يف الكت ــا مؤّي ــد هل ــفة إن وج ــاءة الفلس ــن عب ــا م وإخراجه
املقّدســة عنــد املســيحية. ال ســّيما وأّن القــرآن الكريــم مــيٌء باإلشــارات 
إىل العنايــة اإلهليــة بالكــون واإلنســان. أّمــا القــول بعدميــة الــرّش، فهــو 
ا حمسوًســا، وال يكــي القــول  ال يغــّر مــن الواقــع شــيئًا، مــن أّن هنــاك رشًّ

ــع املشــلة. ــرّش لرف ــة ال بعدمي

رابًعــا: يمكــن القــول إّن نظريــة اثليوديســيا لايبنــز نظريــٌة الهوتيــٌة 
ــو  ــوت، وه ــكام والاه ــم ال ــن عل ــدف م ــع اهل ــب م ــٌة تتناس دفاعي
ــلة إىل  ــت املش ــلة وأحال ــلّمت باملش ــا س ــدة، لكّنه ــن العقي ــاع ع ادلف
ــدة  ــبق بالعقي ــان املس ــاًء ىلع اإليم ــه بن ــذ ب ــن األخ ــي، يمك ــر غي أم

ــا. ولوازمه

خامًســا: أّن نظريــة اإليمــان املفتــوح ضّحــت بالصفــات اإلهليــة مــن 
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أجــل جتنيــب اإلهل مشــلة الــرّش، وهــذا خلــل معــريف واضــح يف فكــرة 
اإللوهيــة وصفاتهــا املطلقــة، كمــا أّن نظريــة اعتباريــة الــرّش وََعــدَّ الــرشِّ 
مــن اعلــم اتلصــّورات بعيــدٌة لّك ابلعــد عــن الواقــع اخلــاريج، ولــوال أّن 
املشــلة قــد المســت حاجــة الفــرد واملجتمــع، وباتــت معضلــًة يتعّكــز 
عليهــا اإلحلــاد، ملــا اضطررنــا إىل معاجلتهــا، وجمــّرد ابلحــث فيهــا يكــي 

يف كونهــا أمــًرا واقعيًّــا وجدانيًّــا.

سادًســا: أّن نظريــة اإلرادة اإلنســانية احلــّرة قــد اعجلــت مســألة الــرّش 
األخــايق، لكّنهــا أخفقــت يف معاجلــة الــرّش الطبيــي.
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((( ((( (((

الخالصة

عرفــت املرحلــة الزمنيــة مــا بــني القــرن اثلالــث واخلامــس اهلجــري يف علــم الــكام اإلمــايم 
ــم  ــتداليل يف عل ــج االس ــًة يف املنه ــزًة نوعي ــة قف ــذه املرحل ــهدت ه ــي"، إذ ش ــول املنه ــة "اتلح بمرحل
الــكام، فــاكن للشــيخ املفيــد والســّيد املرتــى دوٌر بــارٌز يف تأســيس مــا يعــرف بمرحلــة "اتلحــّول 
ــا يف أغلــب املباحــث  املنهــي" وتشــييد أسســها ومعاملهــا، وشــّل القيــاس املنطــي فيهــا معيــاًرا اعمًّ
ــة  ــذه املرحل ــكايم يف ه ــج ال ــّور يف أدوات املنه ــي أّدت إىل اتلط ــباب ال ــّم األس ــن أه ــة، وم الكامي
وجــود األرضيــة املناســبة الحتضــان املباحــث العقليــة يف الفكــر اإلمــايم، ويرجــع هــذا الســبب إىل 
جمموعــة مــن متلّــي اإلماميــة اذليــن ورثــوا تركــًة علميــًة يف ابلحــث الــكايم مــن متلّــي عــر 
انلــّص، وأيًضــا بســبب االعتقــاد الســائد بــني متلّــي هــذه املرحلــة مــن عــدم املنــع الــرشيع مــن 
االســتفادة مــن هــذه األدوات املعرفيــة يف املجــاالت العقديــة، طاملــا اكنــت أدواٍت عقليــًة يعــرف بهــا 
العقــل البــرشي.  ويف هــذا املقــال نســلّط الضــوء مــن خــال املنهج الوصــي واتلحليــي ىلع دور الشــيخ 

املفيــد والســيد املرتــى يف تطويــر آيلــات االســتدالل الــكايم.
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Abstract

The time period between the third and fifth century AH, of the Twelver 
Shiite theology has been known as the “systematic transformation” stage, 
as this stage has witnessed a qualitative change in the deductive approach 
in theology. Sheikh al-Mufid and Sayyid al-Murtadha had a big role in 
establishing this so-called “systematic transformation” stage with its features 
and foundations. In this stage, syllogism was a general standard in most 
of theological studies. From the most important reasons that led to the 
development in the tools of the theological approach at that stage was the 
suitable ground that encouraged rational topics and studies in the Twelver 
Shiite thought, thanks to a good group of Shiite theologians, who had 
inherited scientific legacy in theological researches from the theologians 
of the ]religious[ Text Era. And also because of the common belief among 
the theologians of that stage that there was no legal prohibition against the 
benefiting from these cognitive tools in doctrinal fields, as long as they 
were rational tools acknowledged by human mind. In this article, we shed 
light on the role of Sheikh al-Mufid and Sayyid al-Murtadha in developing 
the mechanisms of theological reasoning. In this study, we make use if the 
descriptive, analytical approach.

Keywords: theology, Proving the non-sensible facts based on sensible 

          facts, Sheikh al-Mufid, Sayyid al-Murtadha.
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المقّدمة

تمــزّي املتقّدمــون مــن علمــاء اإلمامّيــة باالهتمــام بابلحــوث الكامّيــة 
ــا،  ــة وغره ــة والرشعّي ــوث الفقهّي ــم بابلح ــدر اهتمامه ــة ىلع ق والعقديّ
ــة  ــت اهلوّي ــني، إذ تكامل ــس اهلجرّي ــع واخلام ــني الراب ــّيما يف القرن ال س
ــيٍّ  ــيٍّ ومنه ــٍل عل ــه بش ــوهل وأسس ــّررت أص ــب، وتق ــة للمذه العلمّي
أكــر مّمــا مــى، واكن للشــيخ املفيــد ومدرســته الفكريــة ادلور األكــر 
يف تشــييد مامــح املدرســة الكامّيــة يف بغــداد، ال ســّيما أّن الفــرة الــي 

ــة وغرهــا. ــة والعقديّ اعش فيهــا اكنــت فــرة تكويــن املذاهــب الفكرّي

واكن جلهــود الشــيخ املفيــد ومدرســته الكاميــة ادلور األكــر يف احلــّد 
مــن ســيطرة املدرســة األخباريــة ىلع املشــهد الــكايم اإلمــايم آنــذاك، إذ 
اكنــت املدرســة األخباريــة بزاعمــة الشــيخ الصــدوق تنتهــج املنهــج األثــرّي 
يف اتلعامــل مــع العقائــد، وال تســمح للعقــل بانلظــر فيها ســوى يف مســاحٍة 
ــذه  ــة يف ه ــو اإلمامي ــف متلم ــاس اختل ــذا األس ا ، وىلع ه ــدًّ ــدودةٍ ج حم
املرحلــة يف أنـّـه هــل جيــري القيــاس اتلمثيــي )قيــاس الغائب ىلع الشــاهد) 
يف مجيــع مســائل علــم الــكام مــن دون حتّفــٍظ عــن مســألة دون أخــرى، 
أم أّن القيــاس املذكــور إنّمــا جيــري يف بعــض املســائل الكاميــة ويتحّفــظ 
عليــه يف مســائل أخــرى؟ مــن هنــا ذهب الشــيخ املفيــد إىل جريــان القياس 
ــة"،  ــات اإلهلي ــث "الصف ــتثناء مباح ــة باس ــائل الكامي ــور يف املس املذك
ومــا يصــّح نســبتها إيلــه  منهــا، األمــر اذلي يضطــر الشــيخ املفيــد إىل 
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إضافــة قيــد آخــر ىلع قانــون "قيــاس الغائــب ىلع الشــاهد"، واحلــّد مــن 

توظيفــه داخــل مباحــث الصفــات، ذلــك حــني اشــرط ىلع العقــل عــدم 

انفاككــه عــن الســمع واحتياجــه إيلــه يف علمــه، ويف انلتائــج الــي ينتــي 

إيلهــا، بــل إّن العقــل ال ينفــّك عــن الســمع يف تنبيــه األخــر هل ىلع "كيفيــة 

ــاج يف علمــه  االســتدالل" إذ يقــول: »اتّفقــت اإلماميــة ىلع أّن العقــل حمت

ونتاجئــه إىل الســمع، وأنـّـه غــر منفــكٍّ عــن ســمع ينّبــه العاقــل ىلع كيفيــة 

االســتدالل« ]املفيــد، أوائــل املقــاالت، ص 44 و45[. وهــذا القيــد اذلي يتحــّدث عنــه 

الشــيخ املفيــد هنــا هــو عبــارة عــن حظــر اســتخدام ديلــل القيــاس العقي 

يف مباحــث الصفــات اإلهليــة؛ ألنّــه ينتــي إىل دالالت ذات طابــع حــّي 

ــري  ــتاذه جي ــا ألس ــى وخافً ــف املرت ــر أّن الرشي ــا، غ ــا ولغتن يف عقونل

القيــاس العقــي يف الصفــات اإلهليــة، بــل إنـّـه يتعــّداه إىل إماكنيــة اتلعّبــد 

بالقيــاس العقــي عقــًا، وإنّمــا بطــل العمــل بــه نلــي الــرشع عنــه، يقول 

الرشيــف املرتــى: »إّن يف انلــاس مــن خالــف يف حســن إجــراء األســماء 

 ال مــن بيــان 
ٌ
والصفــات عليــه - تعــاىل - مــن دون إذن ســمع، وهــذا خطــأ

احلــّق فيــه« ]الرشيــف املرتــى، الذخــرية يف علــم الــكالم، ص 70[.

ــّيد  ــد والس ــيخ املفي ــات الش ــن لكم ــاه م ــا ذكرن ــوء م ــدو يل يف ض ويب

ــائل  ــب املس ــاهد أّن أغل ــب ىلع الش ــاس الغائ ــوص قي ــى يف خص املرت

ــني  ــاف ب ــّل اخت ــي يه حم ــة ال ــات اإلهلي ــتثناء الصف ــة - باس الكامي

الشــيخ املفيــد والرشيــف املرتــى - قائمــة ىلع اعتبــار قيــاس الغائــب 
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ــن  ــم تك ــه، إن ل ــه ونتاجئ ــرز يف أحاكم ــل األب ــَة العق ــاهد آيل ىلع الش

 
ّ

الوحيــدة، وســائر اآليلــات األخــرى اكدلوران والســر واتلقســيم مــا يه إال

أدوات يف خدمــة القيــاس العقــي )الغائــب ىلع الشــاهد) اذلي يعــّد مــن 

أهــّم اآليلــات املســتخدمة يف علــم الــكام وأوســعها، بــل إّن اتلوظيــف 

ــة  ــم ليــس متســاوًيا مــن ناحي ــل املتلّ ــكايم هلــذه اآليلــات مــن قب ال

ــا  ــا، يوّظفه ــا بينه ــة فيم ــان متداخل ــب األحي ــل يه يف أغل ــة، ب الكّمي

املتلـّـم تلقــوم بــأداء مهــاّم حيتاجهــا )قيــاس الغائــب ىلع الشــاهد) حــّى 

ــاس  ــا القي ــتعني به ــة يس ــي أدوات إجرائي ــه، ف ــتدالل ب ــل االس يكتم

)قيــاس الغائــب ىلع الشــاهد) للوصــول إىل املطلــوب، فاالســتقراء 

ــل  ــا تمّث ــاهد، بينم ــب ىلع الش ــاس الغائ ــات قي ــق صغري ــل بتحقي يتكّف

آلــي الســر واتلقســيم وادلوران األســاس اذلي يقــوم عليــه قيــاس 

ــة) يف  ــع )العلّ ــات اجلام ــٍق إلثب ــّم طري ــل إّن أه ــاهد، ب ــب ىلع الش الغائ

ــي )الســر واتلقســيم) و)ادلوران)،  ــاهد هــو آل ــب ىلع الش ــاس الغائ قي

ــف،  ــم مؤلّ ــة يف حــدوث ابليــت هــو اتلأيلــف، والعال كمــا تقــول: العلّ

ــركة. ــة املش ــون العلّ ــم يثبت ــا، فإنّه ــون حادثً فيك

ــي  ــج الوص ــال املنه ــن خ ــوء - م ــلّط الض ــارض يس ــال احل واملق

ــتخدام  ــى يف اس ــّيد املرت ــد والس ــيخ املفي ــج الش ــي - ىلع منه واتلحلي

ــن  ــك م ــث ذل ــكام ونبح ــدة وال ــل العقي ــي يف حق ــاس اتلمثي القي

ــب. ــال مطال خ
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أّواًل: تعريف المنهج لغًة واصطالًحا

أ- املنهج يف اللغة

ــج:  ــق نه ــق، وطري ــو الطري ــج وه ــن انله ــذ م ــة أخ ــج يف اللغ املنه
ــح  ــق: وض ــج الطري ــه، وانه ــق وضح ــج الطري ــح، ومنه ــنّي وواض أي ب
واســتبان، وصــار نهًجــا واضًحــا بيّنًــا ]ابــن منظــور، لســان العــرب، ج 1، ص 251[. قــال 
ابــن منظــور: »نهــج، طريــق نهــج: بــنّي واضــح، وهــو انلهــج ... واملنهــاج: 
نَا ِمنُْكــْم ِشَْعــًة َوِمنَْهاًجا ]ســورة املائــدة: 48[. 

ْ
اكملنهــج. ويف اتلزيل: َوِلــُلٍّ َجَعل

 واملنهــاج الطريــق الواضــح، وفاٌن يســتنهج نهج فان أي يســلك مســلكه« 
ــاَب  ِكتَ

ْ
ــَك ال ْ ــا إِلَ َ نَْزلْ

َ
ــاىل: وأ ــال تع ــرب، ج 12، ص 143[. ق ــن منظــور، لســان الع ]اب

ــا َعلَيْــِه فَاْحُكــْم بَيْنَُهــْم  ِكتَــاِب وُمَهيِْمنً
ْ
ــا لَِمــا َبــْنَ يََديْــِه ِمــَن ال قً ـَـقِّ ُمَصدِّ

ْ
بِال

نَــا ِمنُْكــْم 
ْ
ـَـقِّ ِلــُلٍّ َجَعل

ْ
ــا َجــاَءَك ِمــَن ال ْهَواَءُهــْم َعمَّ

َ
نـْـَزَل اهلُل وَل تَتَِّبــْع أ

َ
بَِمــا أ

ــًة َواِحــَدًة ولِٰكــْن ِلَبْلَُوُكــْم ِف َمــا  مَّ
ُ
ََعلَُكــْم أ

َ
ِشَْعــًة وِمنَْهاًجــا ولـَـْو َشــاَء اهلُل ل

ــْم  ــا ُكنْتُ ــْم بَِم ــا َفيُنَبِّئُُك يًع ــْم َجِ  اهلِل َمرِْجُعُك
َ

ــْرَاِت إِل َ ــتَِبُقوا الْ ــْم فَاْس آتَاُك

ــة  ــوَن  ]ســورة املائــدة: 48[. وهكــذا جنــد أّن أصــل املنهــج يف اللغ ْتَِلُف
َ

ــِه ت ِفي

يــدور حــول معــى الطريــق والســبيل الواضــح املســتقيم.

ب- املنهج يف االصطالح

ــى  ــن املع ــراد م ــة يف امل ــا املهّم ــّهل نل ــج يس ــوي للمنه ــى اللغ إّن املع
االصطــايح هل، إذ قــد يُطلــق املنهــج ويــراد بــه تــارًة هيئــة االســتدالل 
وصورتــه؛ وهلــذا نســّي املنطــق األرســطي باملنطــق الصــوري؛ ألنـّـه يبــنّي 
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شــل االســتدالل، فيكــون املقصــود باملنهــج ممارســة االســتدالل القيــايس 
يف القضايــا العلميــة، والقيــاس إّمــا أن يكــون مــن الشــل األّول أو مــن 
الشــل اثلــاين أو مــن الشــل اثلالــث وحنــو ذلــك. ]املظفــر، املنطــق، ص 214[. 
ــه  ــث وتنّمط ــط ابلح ــي تضب ــة ال ــه األدوات الفّنّي ــراد ب ــق وي ــد يُطل وق

وفــق الصيــغ املألوفــة يف العلــوم. 

ــتوى  ــه إىل مس ــزل ب ــج اذلي ي ــى للمنه ــذا املع ــد ه ــن ال نقص وحن
ــا نريــد  األدوات الفّنيــة لضبــط الكتابــة وحســب، وال املعــى األّول. إنّم
ــان  ــا اإلنس ــف عليه ــي يق ــد ال ــة القواع ــو: جمموع ــا وه ــًى ثاثلً ــه مع ب
ــن  ــف ع ــة، أي الكش ــد معّين ــق أو عقائ ــتنباط حقائ ــول إىل اس لدلخ
طبيعــة القواعــد الــي نعتمــد عليهــا لفهــم الواقــع. فقــد نعتمــد القواعــد 
العقليــة الكتشــاف الواقــع، أو نعتمــد انلــّص  طريًقــا إيلــه، أو ماكشــفة 

ــع.  ــاف الواق ــبيًا إىل اكتش ــارف س الع

ــو  ــة ه ــج يف احلقيق ــتنتج أّن املنه ــن أن نس ــك يمك ــال ذل ــن خ وم
اجلانــب اتلطبيــي نلظريــة ابلحــث عنــد ابلاحــث؛ وذلا جندهــا ختتلــف 
يف طبيعتهــا حبســب طبيعــة انلظريــة نفســها، واملجــال اذلي تتمّثــل فيــه 
ــا جنــد أّن  ــك فنحــن يف حــدود ابلحــث هن ــة مــن تطبيقاتهــا؛ ذلل الغاي
ــف  ــّص للكش ــم انل ــّدي لفه ــا املتص ــي يتّبعه ــة ال ــو الطريق ــج ه املنه
ــل فيهــا جمموعــة  عــن دالتلــه، وهــذا يقــوم ىلع خطــوات منّظمــة تتمّث
ــعيه  ــّدي يف س ــا املتص ــلّح به ــاٍت يتس ــاٍت ومصطلح ــم ومنطلق مفاهي

ــه. ــول إىل اغيت للوص
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ثانًيا: االستدالل في اللغة واالصطالح

أـ االستدالل يف اللغة

االســتدالل يف اللغــة هــو طلــب ادليلــل، ويطلــق يف العــرف ىلع إقامــة 

ادليلــل مطلًقــا مــن نــصٍّ أو إمجــاٍع أو غرهمــا، وقيــل هــو يف عــرف أهــل 

العلــم بالعكــس، وذكــر ابــن فــارس أّن: ادلال والــام أصــان: أحدهمــا 

ــة الــيء بإمــارة تتعلّمهــا، واآلخــر اضطــراٌب يف الــيء ، فــاألّول  إبان

كقوهلــم: دللــت فانـًـا ىلع الطريــق ]ابــن فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، ج 2، ص 239[ 

ــدّل ىلع  ــاّدة )اســتفعل) ت ــه إيلــه، فالســني واتلــاء للطلــب وم أي أهديت

ــوم، ج 1، ص 131[،  ــون والعل ــاوين، كشــاف اصطالحــات الفن ــل ]الته ــب ادليل ــاذ وطل
ّ

االخت

وعليــه فاالســتدالل لغــًة هــو املوصــل إىل املطلــوب. 

ب ـ االستدالل يف االصطالح

فهــو عنــد املناطقــة عبــارة عــن »اتلوّصــل إىل حكــم تصديــي جمهــول 

بواســطة حكــم تصديــي معلــوم« ]النشــار، املنطــق الصــوري منــذ أرســطو وحتـّـى عصورنــا 

ــان،  ــتدالل هل معني ــكام فاالس ــاء ال ــد علم ــا عن الحــارضة، ص 31 و361[. وأّم

أحدهمــا انــزاع ادلاللــة واثلــاين املطابلــة بادلاللــة ]ابــن فــورك، مقــاالت الشــيخ 

أيب الحســن األشــعري، ص 286[، فاالســتدالل يف املصطلــح الــكايم عمليــة عقلية 

يقصــد بهــا اســتخراج داللــة ادليلــل ىلع احلكــم.
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ثالًثا: القياس العقلي في اللغة واالصطالح

أـ القياس والعقل يف اللغة

القيــاس يف اللغــة: مصــدر لقــاس، بمعــى قــّدر، يقــال قســت األرض 
ــه  ــه ب ــاذلراع، أي قّدرت ــوب ب ــت اثل ــا، وقس ــا به ــة، أي قّدرته  بالقصب
ــيء  ــاس ال ــرب: »ق ــان الع ــال يف لس ــاس[، ق ــاّدة ق ــرب: م ــان الع ــور، لس ــن منظ ]اب

يقيســه قيًســا إذا قــّدره ىلع مثــاهل، واملقيــاس املقــدار« ]املصــدر الســابق[، 
ــان، أي  ــاس بف ــان ال يق ــال: ف ــاواة: يق ــى املس ــتعمل بمع ــد يس وق
 ال يســاوى بــه. ومــن ذلــك قــول اإلمــام عــيٍّ : »ال يقــاس بــآل 
حمّمــٍد  مــن هــذه األّمة أحــد« ]نهــج البالغــة، الخطبة  2[ أي ال يســاوى بهــم أحٌد. 
وأّمــا املعــى اللغــوي للعقــل يف اللغــة العربيــة، فعندمــا ندّقق يف املوســواعت 
واملصــادر اللغويــة جنــد أّن مــاّدة "عقــل" وردت حتمــل العديــد مــن املعــاين 

مــن قبيــل: احلبــس واحلجــر وانلــي. ]ابــن منظــور، لســان العــرب، ج 11، ص 458[

ب ـ القياس يف االصطالح

وأّمــا يف االصطــاح، فهــو إثبــات حكــم مثل املقيــس عليــه للمقيس. 
وهــو خــرة الســّيد املرتــى يف "اذلريعــة" ]املرتــى، الذريعــة إىل أصــول الرشيعــة، ج 2، 
ص 669[، والشــيخ الطــويس يف "الُعــّدة" ]الطــويس، العــّدة يف أصــول الفقــه، ج 2، ص 647[. 

والقيــاس ال خيتلــف يف نفســه داخــل احلقلــني الفقــي والعقــدي، فــي 
كا احلقلــني يبــى معــى القيــاس واحــًدا، يشــر إىل وجــود أصــل ووجود 
فــرع، وأّن هنــاك جامًعــا مشــراًك بينهمــا، هــذا املعــى مّمــا ال خيتلــف 
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فيــه احلقــان العقــي والــرشيع، ولكــّن االختــاف بينهمــا مــن تفســر 
معــى "اجلامــع املشــرك" بــني األصــل والفــرع داخــل القيــاس، وأحــاكم 
هــذا اجلامــع بــني احلقلــني الفقــي والعقــدي، ونلتأمــل نــّص الرشيــف 
ــني احلقلــني  ــة ب ــاس املماثل املرتــى اتلــايل، اذلي يوّضــح الفــارق يف قي
العقــي )املقبــول) والفقــي - الــرشيع )املرفــوض) حيــث يقــول: »ومّمــا 
ــا  جيــب علمــه أّن حقيقــة القيــاس يف العقــل والــرشع ال ختتلــف، وإنّم

خيتلفــان يف أحــاكٍم ترجــع إىل العلّــة:

ــمعية  ــاب، والس ــر اإلجي ــرٌة تأث ــٌة ومؤثّ ــة موجب ــة العقلي 1ـ ألّن العلّ
ليســت كذلــك عنــد مــن أثبــت قياًســا رشعيًّــا، بــل يه تابعــٌة لــدلوايع 

ــار. ــة باالختي ــح املتعلّق واملصال

ــمي  ــًة، ويف الس  معلوم
ّ

ــون إال ــي ال تك ــاس العق ــة يف القي 2ـ والعلّ
تكــون مظنونــًة. ومــى علمــت يف العقــل تعلّــق احلكــم بهــا لــم حتتــج يف 
تعليقــه عليهــا إىل ديلــٍل مســتأنٍف، وليــس كذلــك علـّـة الســمي، فإنّهــا 
ــٍع  ــا يف لّك موض ــم به ــق احلك ــي يف تعلّ ــم ال يك ــم وحمّققيه ــد أكره عن
ــق  ــّى يعل ــاس ح ــٍد بالقي ــن تعّب ــّد م ــل ال ب ــم، ب ــه أن تعل ــدت في وج

ــا يف لّك موضــٍع. احلكــم به

قــد تكــون جممــوع أشــياء، وقــد  الســمي  3ـ وأيًضــا علّــة 
ــٍت دون  ــًة يف وق ــون علّ ــد تك ــًة، وق ــا علّ ــًة يف كونه ــون مرشوط تك
وقــٍت، وعــنٍي دون عــنٍي، والوقــت واحــٌد عنــد مــن أجــاز ختصيــص 
ــرٍة«  ــاكٍم كث ــًة ألح ــدة علّ ــة الواح ــون العلّ ــد تك ــم. وق ــة منه  العلّ

]املرتــى، الذريعــة إىل أصول الرشيعة، ج 2، ص 270[.
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فالقيــاس العقــي يف احلقــل الــكايم هــو نــوع مــن األعمــال اذلهنية، 
وأســلوب مــن أســايلب الفكــر اذلي مــن خــاهل يمكننــا تبديــل جمهــوٍل 

إىل معلــوٍم.

جـ ـ العقل يف االصطالح الفلسفي والكالمي

ــارًة  ــه ت ــراد من ــفة وي ــات الفاس ــل” يف لكم ــح “العق ــق مصطل يطل
ــم بـــ  ــّى عنده ــو املس ــل، وه ــا وبالفع ــتقّل ذاتً ــّرد املس ــر املج اجلوه
ــل هل  ــى للعق ــذا املع ــس" وه ــه "انلف ــراد من ــارًة ي ــل األّول"، وت "العق
ــل  ــة، العق ــل بامللك ــّوة، العق ــل بالق ــل: العق ــن قبي ــة م ــب خمتلف مرات
 املســتفاد، وبهــذا املعــى يكــون للعقــل معــاٍن خمتلفــٌة ومتعــّددٌة 
ــكايم  ــح ال ــل يف املصطل ــا العق ــات، ص 242[، وأّم ــارات والتنبيه ــينا، اإلش ــن س ]اب

ــي:  ــا ي ــى بم ــّيد املرت ــد والس ــيخ املفي ــه الش ــد عّرف فق

1ـ مفهوم العقل عند الشيخ املفيد

ــة  ــه معرف ــّم ب ــيء اذلي تت ــه ال ــل بأنّ ــد العق ــيخ املفي ــّرف الش يع
انلتائــج الفكريــة الــي يتوّصــل إيلهــا اإلنســان وتميزيهــا، ويضيــف بــأّن 
ــع  ــي يضطل ــة ال ــة األخاقي ــن الوظيف ــٌج ع ــل نات ــميته بالعق ــبب تس س
ــة،  ــل اخللقي ــح والرذائ ــن القبائ ــان ع ــده اإلنس ــه وتقيي ــا، ويه عقل به
يقــول: »العقــل هــو معــًى يتمــزّي بــه مــن معرفــة املســتنبطات، ويســّى 
ــة، ص 22[،  ــادات اإلمامي ــح اعتق ــد، تصحي ــات« ]املفي ــن املقّبح ــل ع ــه يعق ــًا ألنّ عق
ويف تعريفــه للنظــر يقــول: »هــو اســتعمال العقــل يف الوصــول إىل الغائــب، 
ــون  ــكاد يك ــف ي ــذا اتلعري ــابق[ وه ــدر الس ــارض« ]املص ــة احل ــار دالل باعتب
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ــا يف أّن الشــيخ املفيــد يعــّد القيــاس اتلمثيــي "قيــاس الغائــب ىلع  رصحيً
ــكايم. ــًة مــن آيلــات االســتدالل يف منهجــه ال الشــاهد" آل

2ـ مفهوم العقل عند الرشيف املرتىض

لقــد تــرك نلــا الرشيــف املرتــى عــّدة تعاريــف ملعــى العقــل، أوضــح 
ــا  ــل عليه ــي حيص ــارف ال ــوم املع ــل عم ــاره العق ــف اعتب ــك اتلعاري تل
ــاس«  ــني الن ــوٍم ب ــوع عل ــو[ »مجم ــل ه ــى: ]إّن العق ــول املرت ــه، يق ــان يف حيات اإلنس
]املرتــى، رســائل الرشيــف املرتــى، ج 1، ص 31[، ويف تعريــف آخــر يقــول: »هــو العلــوم 

الروريــة الــي يتمّكـــن بهــا مــن اكتســاب العلــوم إذا كملــت رشوطهــا« 
]املصــدر الســابق[، لكــّن أهــّم تلــك اتلعاريــف وأكرهــا تفصيــًا مــا جــاء يف 

أشــمل كتبــه الكاميــة "اذلخــرة يف علــم الــكام" حيــث يقــول: »والعقل 
هــو جمموعــة علــوم حتصــل للملّــف« ]املرتــى، الذخــرية يف علــم الــكالم، ص 121[.

ومــن هنــا جنــد الشــيخ املفيــد يعــّرف القيــاس العقــي بقــوهل: ]هــو[ 
 »محــل الــيء ىلع نظــره يف احلكــم بالعلّــة املوجبــة هل يف صاحبــه« 
ــاس  ــف القي ــا ال خيتل ــون واملحاســن، ص 82[. بينم ــن العي ــارة م ــى، الفصــول املخت ]املرت

ــل  ــه يف احلق ــدي عن ــل العق ــى يف احلق ــف املرت ــد الرشي ــي عن العق
الفقــي، فهــو يف احلقلــني الفقــي والعقــدي ذو معــًى واحــٍد يشــر إىل 
ــا مشــراًك بينهمــا يســمح بإثبــات  وجــود أصــٍل وفــرٍع، وأّن هنــاك جامًع
ــف  ــِف الرشي ــم يكت ــاهد، فل ــت للش ــا ثب ــار م ــب باعتب ــم للغائ احلك
املرتــى بمجــّرد اإلشــارة إىل الفــارق بــني القياســني، بــل حتــّدث بنحــو 
ــة) يف كا  ــع )العلّ ــّل اجلام ــارق، وش ــذا الف ــة ه ــن طبيع ــل ع مفّص
ــى  ــف املرت ــايل للرشي ــّص اتل ــل انل ــي، ونلتأم ــي والفق ــني العق احلقل
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وهــو - يف تصــّوري - مــن أهــّم انلصــوص يف الــراث اإلمــايم اذلي يوّضــح 
فلســفة الفــارق يف قيــاس املماثلــة بــني احلقلــني العقــي والفقــي، وقــد 
تبــّى هــذا املوقــف لكٌّ مــن تامــذة الرشيــف املرتــى ومــن جــاء بعــده 
، يقــول الرشيــف املرتــى: »ومّمــا جيــب علمــه  مــة احلــّيّ

ّ
إىل زمــن العا

ــان  ــا خيتلف ــف، وإنّم ــرشع ال ختتل ــل وال ــاس يف العق ــة القي أّن حقيق
ــي)  ــاس العق ــة )يف القي ــة العقلي ــة؛ ألّن العلّ ــع إىل العلّ ــاكم ترج يف أح
موجبــة ومؤثّــرة والعلّــة الســمعية )يف القيــاس الفقــي) ليســت كذلــك، 
ــاس العقــي ال تكــون  ــة يف القي ــح، والعلّ ــدلوايع واملصال ــة ل ــل يه تابع ب
 معلومــًة، ويف القيــاس الفقــي تكــون مظنونــًة« ]املرتــى، الذريعــة إىل أصــول 

ّ
إال

الرشيعــة، ص 684 و685[. وهــذه الفــوارق الــي ذكرهــا للعلـّـة يف القيــاس الفقــي 

والعقــي ترجعــه إىل جوهــر واحــد هــو يف اغيــة األهّميــة، وهــو اإلجيــاب يف 
العلـّـة العقليــة، وكذلــك العلــة الفقهيــة؛ فإنّهــا تابعــة لــدلوايع واملصالــح. 

رابًعــا: توظيــف القيــاس العقلــي فــي االســتدالل الكالمــي عنــد الشــيخ 

المفيــد والســّيد المرتضــى

ــف  ــذ منتص ــايم من ــكام اإلم ــم ال ــة يف عل ــة الزمني ــت املرحل عرف
ــة  ــة القــرن اخلامــس اهلجــري بمرحل ــث اهلجــري وإىل نهاي القــرن اثلال
"انلضــج الفكــري" أو "مرحلــة القيــاس العقــي اجلــديل"، إذ تنــاىم 
ــاه العقــي يف اتلفكــر اإلســايم، واقــرب الفكــر الــكايم يف هــذه 

ّ
االجت

املرحلــة مــن املنهــج العقــي الكاســيي، وبلــغ الفكــر الــكايم عنــد 
ــة  ــن انلاحي ــًة م ــًة متقّدم ــس مرحل ــع واخلام ــني الراب ــة يف القرن اإلمامي
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 املنهجيــة، ومّمــن مّثــل هــذه املرحلــة يف الفكــر الــكايم عنــد اإلماميــة 
الشــيخ املفيــد )املتــوّف ســنة 413 ه) والرشيــف املرتــى )املتــوّف ســنة 
ــتطاعوا أن  ــد اس ــنة 460 ه). وق ــوّف س ــويس )املت ــيخ الط 436 ه) والش

ــني العقــل وانلقــل، وتعطــي للعقــل  ــًة جتمــع ب يقّدمــوا منظومــًة كامي
ــّد  ــة تع ــخصيات اثلاث ــذه الش ــإّن ه ــة، ف ــذه املرحل ــّم يف ه ادلور امله
أضــاع املثلـّـث الــكايم اإلمــايم يف هــذه احلقبــة، إذ رّســخت جهودهــم 
قــة واملتمــزّية هويــة املنهــج العقــي يف علــم الــكام اإلمــايم، بــل إّن 

ّ
اخلا

ــه. ــًة يف مرحلت ــّد مدرســًة كامي ــم يع لّك واحــد مهن

وال خيــى ىلع املتتّبــع اللبيــب أنّــه يف بدايــة هــذه املرحلــة - وحتديــًدا 
- يف عهــد الغيبــة اكنــت الــروح املوايلــة للنصــوص مســيطرًة ىلع 
ــروف  ــّيّ املع ــه الق ــن بابوي ــل اب ــر، ويمّث ــة أّول األم ــاحة الكامي الس
ــوص،  ــة للنص ــروح املوايل ــذه ال ــوّف 413 ه) ه ــدوق )املت ــيخ الص بالش
واملنكــرة لــإرساف يف اســتخدام العقــل عنــد املعزلــة وآل انلوخبتيــني، 
  وأّكــد دائًمــا لــزوم االعتمــاد وااللــزام بأحاديــث الرســول واألئمــة 
]املفيــد، تصحيــح اعتقــادات اإلماميــة، ص 10[، وقــد حــرص هــو ومــن يوافقــه يف املنهج 

مــن معارصيــه الــزام األحاديــث املروّيــة عــن األئّمــة  واتلأكيــد ىلع 
ــاع  ــن أتب ــواهم م ــن س ــن لّك م ــة ع ــي عرشي ــزّي االث ــي تم ــروق ال الف

ــة. ]املصــدر الســابق، ص 369 و370[ ــرق الكامي الف

ولكــن يبــدو أّن هــذه الــروح املحافظــة لــم تــف باحتياجــات اإلمامية 
يف هــذه املرحلــة، فــرساعن مــا ظهــر بعــد وفــاة الشــيخ الصــدوق تلميــذه 
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ابــن انلعمــان املعــروف بالشــيخ املفيــد، وأّســس ملنهــج عقــي بلــغ أوجــه 
فيمــا بعــد ىلع يــد الرشيــف املرتــى ومدرســته الكاميــة، ولــم يــرّدد 
الشــيخ املفيــد يف أن ينتقــد شــيخه الصــدوق يف كتابــه "تصحيــح االعتقاد" 
]املفيــد، تصحيــح اعتقــادات اإلماميــة، ص 5[، وحــاول أن يّتخــذ منهًجــا متوازنـًـا مجــع 

ــن  ــافه م ــة دلى أس ــة املحافظ ــروح انلّصي ــي وال ــج العق ــني املنه ــه ب في
اإلماميــة. ]املفيــد، أوائــل املقــاالت يف مذاهــب املختــارات، ص 7[

ــه   أنّ
ّ

ــايم إال ــكام اإلم ــم ال ــي يف عل ــج العق ــبع املنه ــه أش ــم أنّ ورغ
ــز بــني املنهــج العقــي اإلمــايم  ــراز اتلماي ــدوره - ىلع إب اكن حريًصــا - ب
ــل  ــل العم ــى واص ــّيد املرت ــاء الس ــا ج ــزايل. ولّم ــي االع ــج العق واملنه
ــاه العقــي اذلي ســلكه الشــيخ املفيــد، ولــم يقتــر 

ّ
مــع شــيخه يف االجت

ــة  ــائل الكامي ــتدالل ىلع املس ــي يف االس ــج العق ــوهل للمنه ــر ىلع قب األم
والعقديــة، بــل حــرص بــدوره أيًضــا ىلع إبــراز الفــروق املنهجيــة الــي 
تفصــل بــني االعــزال واإلماميــة، وخاّصــًة يف العقائــد املرتبطــة باإلمامــة 
ــة يف  ــة االعــزال، وكــذا رفضــه رأي املعزل الــي ال حمــّل هلــا يف عقاني
خلــق القــرآن ورأيهــم يف الشــفاعة والكرامــة والرجعــة ومــا يّتصــل بهــا. 

ــى، ص 81[ ــف املرت ــى، رســائل الرشي ]املرت

أـ توظيف القياس العقيل عند الشيخ املفيد

ــم ادلور  ــن فه ــا م ــًة تمّكنن ــًة منهجي ــرةً معرفي ــد نظ ــيخ املفي إّن للش
اذلي يشــغله القيــاس العقــي يف تشــييد أسســها، يشــّل القيــاس العقــي 
ــاالت  ــع املج ــا يف مجي ــاًرا اعمًّ ــا معي ــب) فيه ــاهد ىلع الغائ ــاس الش )قي
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يف  نظــره  وجهــة  جــاءت  اإلهليــات،  قضايــا  يف  تلوظيفــه  املفرضــة 
ــل  ــا العق ــل إيله ــي يتوّص ــة ال ــتنتاجات الفكري ــن االس ــاؤهل ع ــياق تس س
ــع  ــرشي أو أّن مجي ــة اإلدراك الب ــة يف عملي ــا رضوري ــل أنّه ــرشي، وه الب
ــاطه  ــال نش ــن خ ــان م ــا اإلنس ه

ّ
ــابية، يودل ــتنبطات اكتس ــك املس تل

ــم  ــد: »إّن العل ــيخ املفي ــول الش ــر؟ يق ــث ونظ ــار وحب ــة واختي ــي حبّري  العق
بــاهلل  وأنبيائــه وبصّحــة دينــه اذلي ارتضــاه، ولّك يشء ال تــدرك حقيقتــه 
باحلــواّس، وتكــون املعرفــة بــه قائمــًة يف ابلدايــة، وإنّمــا حيصــل بــرٍب من 
القيــاس، ال يصــّح أن يكــون مــن جهــة االضطــرار، وال حيصــل ىلع األحوال 
 مــن جهــة االكتســاب. كمــا ال يصــّح وقــوع العلــم بمــا طريقــه 

ّ
ــا إال لكّه

احلــواّس مــن جهــة القيــاس، وال حيصــل العلــم يف حــاٍل مــن األحــوال بمــا 
ــارات، ص 54[  ــب املخت ــاالت يف مذاه ــل املق ــد، أوائ ــاس« ]املفي ــة القي ــن جه ــة م  يف ابلداي

وهذا انلّص منه ينطوي ىلع نقطتني مهّمتني:

انلقطــة األوىل: اعتبــار املعرفــة ادلينيــة اعّمــًة قضّيــًة اســتنتاجيًة حــّرًة 
يقــوم بهــا اإلنســان الــوايع. وبتعبــر املتلّمــني: يه مســألة "اكتســابية" 
هــا نظــر امللــف، وليســت معرفــًة "رضوريــًة" يدركهــا اإلنســان دون 

ّ
يودل

إعمــال فكــره، ودون حبــث وتفكــر وفحــص معــريف. 

ــة  ــة: أّن هــذا انلــّص يشــر بوضــوح إىل أقســام املعرف انلقطــة اثلاني
البرشيــة عنــد الشــيخ املفيــد وأدوات الكشــف املعرفيــة الــي يمتلكهــا 
اإلنســان يف اتلعــايط معهــا. فالشــيخ املفيــد يــرى أّن املوضــواعت 
ــون  ــا أن تك ــّيًة، وإّم ــون حّس ــا أن تك ــان: إّم ــا اإلنس ــغل به ــي ينش ال
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ــا  ــا، وإّم ــعه نكرانه ــس بوس ــه لي ــان يف فطرت ــا اإلنس ــًة، حيمله رضورّي
ــني. ــمني املتقّدم ــر القس غ

ثــّم يذهــب الشــيخ املفيــد إىل أّن القســم اثلالــث يتــّم حتصيــل املعرفــة 
ــك ىلع  ــاهد). وذل ــب ىلع الش ــاس الغائ ــاس )قي ــال القي ــن خ ــه م ب
العكــس مــن القســمني الســابقني، ثــّم يعــود الشــيخ لرتـّـب انلتائــج ىلع 
تقســيمه املعــريف هــذا يلقــول: »إّن املعرفــة بــاهلل وأنبيائــه وصّحــة دينــه 
ــا  ــح أّن إدراك اهلل والقضاي ــن الواض ــون أّن م ــاس، لك ــال بالقي ــا تن إنّم
ــه  ــا أّن معرفت ــواّس، كم ــه باحل ــن نيل ــا يمك ــت مّم ــه ليس ــة ب املتعلّق

ــة« ]املصــدر الســابق[. ــن ابلداي ــس م ــًة يف انلف ــت قائم ليس

بـ  استثناء "الصفات اإللهية" من شمول قياس الغائب عىل الشاهد لها

ــل  ــور داخ ــاس املذك ــان القي ــدم جري ــد إىل ع ــيخ املفي ــب الش يذه
مباحــث "الصفــات اإلهليــة"، ومــا يصــّح نســبتها إيلــه  منهــا؛ األمــر 
ــاس  ــون "قي ــر ىلع قان ــد آخ ــة قي ــد إىل  إضاف ــيخ املفي ــّر الش اذلي يضط
الغائــب ىلع الشــاهد"، واحلــّد مــن توظيفــه داخــل مباحــث الصفــات، 
ــك حــني اشــرط ىلع العقــل عــدم انفاككــه عــن الســمع واحتياجــه  ذل
إيلــه يف علمــه، ويف انلتائــج الــي ينتــي إيلهــا، بــل إّن العقــل ال ينفــّك 

ــتدالل".  ــة االس ــر هل ىلع "كيفي ــه األخ ــمع يف تنبي ــن الس ع

ــه  ــاج يف علم ــل حمت ــة ىلع أّن العق ــت اإلمامي ــد: »اتّفق ــول املفي يق
ــل ىلع  ــه العاق ــمع ينّب ــن س ــكٍّ ع ــر منف ــه غ ــمع، وأنّ ــه إىل الس ونتاجئ

كيفيــة االســتدالل« ]املصــدر الســابق[.
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إّن اتلنبيــه اذلي يتحــّدث عنــه الشــيخ املفيــد هنــا، هــو عبــارة عــن 
ــة؛  ــات اإلهلي ــث الصف ــي يف مباح ــاس العق ــل القي ــتخدام ديل ــر اس حظ

ــا. ــٍع حــّيٍّ يف عقونلــا ولغتن ــه ينتــي إىل دالالت ذات طاب ألنّ

ــذه  ــبحانه - هل ــم - س ــتحقاق القدي ــد: »إّن اس ــيخ املفي ــول الش يق
الصفــات ]ســميع، بصــر، مــدرك[ لكّهــا مــن جهــة الســمع، دون القياس 
ــا زاد  ــة، دون م ــم خاّص ــا العل ــى يف مجيعه ــول. وإّن املع ــل العق ودالئ
 عليــه يف املعــى؛ إذ مــا زاد عليــه يف معقونلــا ومعــى لغتنــا هــو احلــّس« 

. املفيد، أوائل املقاالت يف مذاهب املختارات، ص 54[. وكذا احلال يف أسمائه[

وال ينفــّك الشــيخ املفيــد يذّكــر بمذهبــه هــذا يف الصفات واالســتدالل 
عليهــا، وهــو يرّكــز يف لّك ذلــك ىلع حظــر إطــاق الصفــات الــي لــم يــرد 
ــم  ــه ل ــل إنّ ــاس، ب ــدرك بالقي ــك ال ي ــا، وأّن ذل ــرشع به ــن ال ــح م تري
ــب  ــّب واتلعّج ــا واحل ــب والرض ــات الغض ــه  صف ــق علي ــن يلطل يك
وغرهــا لــوال ورود الــرشع بذلــك. أّمــا حــال إطاقهــا مــن قبــل الــرشع، 
ــا »ال  ــاٍن هل ــق مع ــا حتقي ــز ىلع م ــّب وترتك ــيخ تنص ــة الش ــإّن وظيف ف
تأباهــا العقــول« ]املصــدر الســابق[ مّرًحــا بقــوهل: »إنـّـي أتّبــع فيمــا أطلقــه يف 
صفــات اهلل - تعــاىل - وصفــات أفعــاهل الــرشع وال أبتــدع« ]املصــدر الســابق[. 
وقــد رّصح يف حبثــه "مســألٌة يف األرادة" أّن مــا يدعــوه إىل عــدم توظيــف 
القيــاس العقــي هنــا، هــو تزيــه اذلات اإلهليــة عــن احلاجــات والوصــف 

ــابق، ص 56[ ــدر الس ــرات. ]املص ــوارح واآلالت وادلوايع واخلط باجل
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جـ ـ توظيف القياس العقيل عندالرشيف املرتىض

ذكــر الرشيــف املرتــى ثاثــة رشوط يف االســتدالل بقيــاس الغائــب 
ىلع الشــاهد يه اكتلــايل: 

؛ ألنّــه 
ً

1ـ أن يكــون املســتدّل عليــه بهــذا القيــاس يف نفســه معقــوال
ــاده ال  ــن اعتق ــا ال يمك ــاده، وم ــن اعتق ــك ال يمك ــن كذل ــم يك إن ل

ــل. ــب بادليل ــن أن يطل يمك

ــر  ــا للناظ ــاس معلوًم ــذا القي ــه به ــتدّل علي ــون املس 2ـ أن ال يك
ــع  ــل يمن ــم بادليل ــل؛ ألّن العل ــا بادليل ــد معرفته ــي يري ــة ال ــن اجله م

ــه. ــتدالل علي االس

3ـ أن يكــون ادليلــل ينافيــه مــن جهــٍة ومتعلًّقــا بــه مــن جهــٍة أخرى، 
وبذلــك يصّح االســتدالل عليــه. ]املرتــى، امللّخــص يف أصــول الديــن، ص 137[

هــذه الــرشوط الــي ذكرهــا الرشيــف املرتــى توّضــح نلــا عموميــة 
ــَة الــي يغّطيهــا أو يســتثنيها  ــه، واملباحــَث الكامي ــاس العقــي دلي القي
يف القيــاس املذكــور، وإذا أعرضنــا عــن املــوارد الــي طاهلــا االســتثناء، 
ــا إلجــراء  ــة األخــرى تكــون حقــًا خصبً ــإّن ســاير املباحــث الكامي ف
ــإّن  ــٍة، ف ــٍل موجب ــع بعل ــت تتمّت ــا دام ــاهد، وم ــب ىلع الش ــاس الغائ قي
اســتعمال القيــاس العقــي فيهــا ســيكون مــرشواًع، حســب مــا يذهــب 
إيلــه الرشيــف املرتــى يف اتلفريــق بــني القيــاس يف العقليــات والقيــاس 
يف الرشعيــات، فاحلقــل الــكايم مــا دام ذا علــٍل موجبــٍة - وهــو كذلــك 
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ــم  ــني القدي ــركًة ب ــه مش ــت علل ــني - واكن ــر املتلّم ــة نظ ــب وجه حبس
)اهلل) واحلــادث )االنســان)، فــإّن ابلــاب أمــام القيــاس العقي يف املســائل 
العقديــة يكــون مــرشواًع، وقــد أجــاب الرشيــف املرتــى عــن اإلشــاكل 
القائــل بأنـّـه: "لــو جّوزتــم قيــاس املماثلــة يف الرشعيــات فــإّن معــى ذلــك 
ــأن  ــايف القيــاس ب ــق ن ــن" بقــوهل: »وربمــا تعلّ جتويزكــم هل يف أصــول ادلي
ــاس يف الفــروع، جلــازت يف األصــول،  ــادة بالقي ــو جــازت العب يقــول: ل
ــاس،  ــول بالقي ــد يف األص ــٍع أن يتعّب ــر ممتن ــه غ ــك أنّ ــواب ىلع ذل واجل
ــرد عليهــا، فــا فــرق بــني  ــاك أصــوٌل يقــاس عليهــا، وي إذا اكنــت هن
األمريــن« ]املرتــى، الذريعــة إىل أصــول الرشيعــة، ج 2، ص 694[. ويكــّرر اجلــواب نفســه 
ــواٍن يف  ــت عن ــة" حت ــيات االثني ــائل الطرابلس ــات املس ــاتله "جواب يف رس

ــف املرتــى، ج 1، ص 363[  ــب. ]املرتى،رســائل الرشي ــاهد ىلع الغائ ــتدالل بالش االس

د ـ موارد االستثناء يف آلّية القياس عند الرشيف املرتىض

ــاس  ــان القي ــد ذهــب إىل عــدم جري ــا أّن الشــيخ املفي تقــّدم أن ذكرن
العقــي داخــل مباحــث "الصفــات اإلهليــة"، واضطــّره األمــر إىل إضافــة 
قيــٍد آخــر ىلع قانــون "قيــاس الغائــب ىلع الشــاهد"، للحــّد مــن توظيفــه 
داخــل مباحــث الصفــات، واعتــر ذلــك مــن ابلــدع الــي هــو يتجّنبهــا، 
ــاس العقــي يف  ــا ألســتاذه جيــري القي غــر أّن الرشيــف املرتــى وخافً
الصفــات اإلهليــة، بــل إنّــه يتعــّداه إىل إماكنيــة اتلعّبــد بالقيــاس العقــي 
ــف  ــول الرشي ــه، يق ــرشع عن ــي ال ــه نل ــل ب ــل العم ــا بط ــًا، وإنّم عق
املرتــى: »إّن يف انلــاس مــن خالــف يف حســن إجــراء األســماء والصفات 

98

مجلة الدليل / 

العدد الثالث عشر   السنة الرابعة   خريف 2021

العدد الثالث عشر



ــان  ــن بي ــّد م  ال ب
ٌ
ــأ ــذا خط ــمع، وه ــن دون أذن س ــاىل - م ــه - تع علي

احلــّق فيــه« ]املرتــى، الذخــرية يف علــم الــكالم، ص 70[. فــإّن األســماء والصفــات الــي 
تطلــق ىلع اهلل  تؤخــذ مــن الشــاهد،وما يصّحــح إطاقهــا ىلع األخــر 
)الشــاهد = اإلنســان) يكــون بنفســه ديلــًا ىلع صّحــة إطاقهــا ىلع اهلل، 
مــع اختصــاص اذلات اإلهليــة بفــارق، وهــو وجــوب انلــي عقــًا تللــك 
ــادر" يطلــق ىلع مــن  ــًا لفــظ "الق ــا، فمث ــي ال تتناســب معه ــاين ال املع
يصــّح الفعــل منــه، وحيــث إّن هــذا الفعــل موجــوٌد يف اهلل جــاز أن نصفــه 
بأنـّـه قــادٌر، أّمــا لفــظ "عتيــق" فحيــث إّن معنــاه مــن أثـّـر الزمــان فيــه، 
ــه.  ــان علي ــر الزم ــتحالة تأث ــه ىلع اهلل ؛ الس ــوز إطاق ــه ال جي فإنّ

]املصــدر الســابق، ص 574 - 576[

واآلن نشــر إىل املــوارد الــي يســتثنيها الرشيــف املرتــى ويمنــع مــن 
توظيــف القيــاس العقــي فيهــا، ويه اكتلــايل:

ــن  ــور م ــض الس ــا بع ــح به ــي تفت ــة ال ــروف املقّطع ــة: احل 1ـ اللغ
ــعاٌر  ــور وش ــماٌء للس ــا أس ــب إىل أنّه ــه يذه ــص) فإنّ ــم، كهيع ــل )ال قبي
ــي  ــة "أال" الّ ــا ىلع لفظ ــاح قياًس ــا لافتت ــرها بأنّه ــض تفس ــا، ويرف هل
ــى، ج 3، ص 303[،  ــف املرت ــائل الرشي ــى، رس ــم ]املرت ــا كامه ــرب به ــح الع يفتت
وكذلــك لفــظ "مــوىل"، إذ فــرّست عنــد علمــاء اإلماميــة بمعــى 
"األوىل"، واعــرض ىلع هــذا اتلفســر بأنـّـه لــو اكن معنــاه "األوىل" لصــّح 
ــد أجــاب الرشيــف  ــال "أوىل منــك"، وق ــا يق القــول "مــوىل منــك" كم
ــوارد؛ ألّن  ــذه امل ــال ه ــة يف أمث ــاس يف اللغ ــن القي ــع م ــى باملن املرت
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ــر  ــود اتلناف ــدّل ىلع وج ــر ال ي ــع األخ ــا موض ــتعمال أحده ــدم اس ع
واتلضــاّد بــني معنيهمــا، فــإّن وحــدة املعنيــني ال تــازم صّحــة تبــادل 
ــر  ــه باآلخ ــّح اقران ــا يص ــا بم ــران أحدهم ــة اق ــتعمالني، وال صّح االس
منهمــا، وال يلــزم مــن ذلــك جريــان أحــاكم أحدهمــا ىلع اآلخــر؛ فــإّن 
ــى،  ــن املع ــا ع ــٌة بأمجعه ــظ، ويه أجنبّي ــوارض اللف ــن ع ــه م ــك لكّ ذل
ــة  ــه الرخص ــا وردت ب ــّدي عّم ــوز اتلع ــيٌّ ال جي ــتعمال توقي ــإّن االس ف

ــكالم، ص 577 و578[ ــم ال ــام يف عل ــور األفه ــاين، ن ــة. ]اللواس ــل اللغ ــن أه ــا م فيه

2ـ األحــاكم الفقهيــة: يعــّد اســتثناء األحــاكم الفقهيــة اتلعّبديــة مــن 
القيــاس العقــي مــن أوضــح ابلدهّيــات داخــل الفكــر اإلمــايم، واملهــّم 
هــو إيضــاح األســاس اذلي قــام عليــه هــذا االســتثناء )اســتخدام 
القيــاس العقــي يف الرشعيــات) وهــل هــذا االســتثناء متواجــٌد أيًضــا يف 

ــدي؟ ــل العق احلق

ــات  ــاس العقــي يف الرشعي ــرى الرشيــف املرتــى أّن توظيــف القي ي
ــاس  ــد بالقي ــة اتلعّب ــل إماكني ــه، ب ــع من ــن املن ــي م ــل عق ــد ديل ال يوج
ــرشع  ــي ال ــه نل ــل ب ــل العم ــا بط ــل، وإنّم ــا العق ــا ال يبطله ــي مّم العق

ــة،ج 1، ص 675[ ــول الرشيع ــة إىل أص ــى، الذريع ــه. ]املرت عن

ــي ذا  ــاس العق ــا دام القي ــه م ــريف، فإنّ ــل املع ــه يف احلق ــذا خباف وه
علــٍل موجبــٍة، واكنــت عللــه املشــركة بــني الغائــب والشــاهد )بــني اهلل 
والعبــد)، فــإّن ابلــاب أمــام القيــاس العقــي يبــى مفتوًحــا ومــرشواًع، 
ــك. ــن ذل ــي ع ــع وانل ــرشيع ىلع املن ــل ال ــر ادليل ــم يتوّف ــا إذا ل خصوًص
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3ـ اللطــف: يعــّرف الرشيــف املرتــى اللطــف بأنـّـه: »مــا داع إىل فعــل 
الطاعــة إّمــا باتلقريــب منهــا وإّمــا بمجــّرد اتلمكــني مــن معرفتهــا وأدائها« 

]املصدرالســابق[. ويقّســم اللطــف باعتبــار الفاعــل إىل ثاثــة أقســاٍم:

ــرر  ــع ال ــة ودف ــّب املنفع ــل اهلل خاّصًة،كح ــن فع ــون م أـ أن يك
الذليــن خيلقهمــا اهلل يف االنســان.

ــه، ويه  ــه اهلل بفعل ــه ويلزم ــف نفس ــل امللّ ــن فع ــون م ب ـ أن يك
ــا. ــا اهلل ىلع أدائه ــد حّثن ــد إىل اهلل وق ــّرب العب ــي تق ــال ال ــع األفع مجي

ج ـ أن يتعلّــق بفعــل غــر اهلل وفعــل غــر امللّــف نفســه، كمــا هــو 
ــم والعمــل،  ــاس ]املرتــى، رشح جمــل العل ــن انل ــره م ــظ لغ ــل الواع ــال يف فع احل
ــى  ــف املرت ــف الرشي ــر إىل موق ــف يش ــيم للّط ــذا اتلقس ص 107[، وه

مــن القيــاس العقــي واملــوارد الــي يوّظــف فيهــا غرهــا، فــإّن حقيقــة 
ــا  ــرشيع، وإنّم ــي وال ــني العق ــدٌة يف احلقل ــده واح ــي عن ــاس العق القي
اخلــاف يرجــع إىل العلّــة العقليــة املوجبــة والعلّــة الرشعيــة غــر 

ــمني: ــده ىلع قس ــات عن ــة، فالعقلي املوجب

القســم األّول: األحــاكم العقليــة الــي تعــود إىل صفــٍة تتعلـّـق باألفعــال 
وال يفــرق انلــاس بشــأنها، مــن قبيــل األحــاكم األخاقية كشــكر املنعم، 
وقبــح الظلــم، ورّد األمانــة و...، فــإّن هــذا القســم يشــرك فيــه انلــاس 

الختصاصــه بصفــٍة تمــزّيه وال تتعــّداه إىل غــره.

القســم اثلــاين: األحــاكم العقليــة الــي يعتــر كونهــا لطًفــا، ويه ىلع 
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ــٍة  ــّص بصف ــع، وخيت ــه اجلمي ــرك يف وجوب ــا يش ــون اعمًّ ــمني: أن يك قس
يعلمهــا اجلميــع، وقابــًا لــإدراك العقــي مــن قبــل اجلميــع، وهــو حمــّل 
 بالســمع، 

ّ
اســتخدام القيــاس العقــي، وإّمــا أن يكــون صفــًة ال تــدرك إال

ــول  ــي، يق ــاس العق ــه القي ــري في ــا جي ــات، ف ــع الرشعي ــو مجي وه
الرشيــف املرتــى: »العقليــات ىلع رضبــني: أحدهمــا يرجــع إىل صفــة 
األفعــال، فأحــوال امللّفــني ال جيــوز أن تفــرق فيــه، حنــو قبــح الظلــم 
ــا، ويه  ــه لطًف ــب لكون ــاين جي ــاف، واثل ــم واإلنص ــكر املنع ــوب ش ووج
ىلع رضبــني أيًضــا: إّمــا لكونــه يرجــع إيلــه ويعلــم بالعقــل متمزّيًا،حنــو 
وجــوب انلظــر يف معرفــة اهلل تعــاىل، وإّمــا أن ال يكــون كذلــك وهــو مجيع 
 بالســمع« 

ّ
 الرشعيــات، فــي ألطــاٌف ومصالــح وال يعلــم كونهــا كذلك إال

]املرتــى، الذريعــة إىل أصــول الرشيعــة، ج 2، ص 571[. ومــن هنــا فاســتثناء الرشعيــات 

ــع  ــا اجلمي ــث يدركه ــًة حبي ــت اعّم ــا ليس ــي لكونه ــاس العق ــن القي م
ــمًعا.   س

ّ
ــدرك إال ــا ت ــم، ف بعقوهل

خامًســا: تطبيقــات قيــاس الغائــب علــى الشــاهد عنــد الشــيخ المفيــد 

والســّيد المرتضــى

ونشــر هنــا إىل جمموعــة مــن العّينــات الــي اخرتهــا مــن أهــّم كتابني 
ــف  ــذه الرشي ــر تلمي ــارة" )تقري ــول املخت ــا: "الفص ــد، وهم ــيخ املفي للش
املرتــى)، و"أوائــل املقــاالت يف املذاهــب واملختــارات"، مقتريــن ىلع 
املــوارد الــي حتمــل ترحيًــا منــه بتوظيــف القيــاس املذكــور، ســواٌء اكن 
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ــا  ــّرد إماكنه ــوى أم اكن ملج ــات ادلع ــارًشا إلثب  مب
ً

ــتدالال ــف اس اتلوظي
وعــدم امتناعهــا. هــذا مــن جهــة. ومــن جهــٍة ثانيــٍة فإنّنــا مــا دمنــا لســنا 
يف ســياق ذكــر مجيــع تلــك اتلطبيقــات، فلــن نكــون مطابلــني بأكــر مــن 
عّينــاٍت تــي بإثبــات ادلعــوى)))، علًمــا أّن جــّل قضايــا العقيــدة - إن لــم 
يكــن مجيعهــا - مــن وجــوب انلظــر يف معرفــة اهلل وحــّى مباحــث اإلمامة 
يف الفكــر اإلمــايّم، يمكــن قراءتهــا مــن خــال القيــاس العقــي؛ فــإّن 
ــات  ــدوث ىلع إثب ــان احل ــو بره ــاٍت ه ــن تطبيق ــره م ــا ذك ــا علين ــّم م أه

وجــوده تعــاىل.

االستدالل بدليل الحدوث على إثبات وجوده تعالى

فاالســتدالل الــكايم ىلع إثبــات نفــس وجــود اذلات اإلهليــة ينــدرج 
يف إثبــات "املحــِدث" مــن خــال إثبــات حــوادث يف الشــاهد، ثــّم 
إضافتهــا إىل حمــَدٍث منهــا، ثــّم ختصيــص حاجتهــا إيلــه يف حدوثهــا، ثــّم 
ــات  ــم إثب ــه إىل حمــِدٍث ... وهكــذا يت ــات حاجــة لّك حمــَدٍث يف حدوث إثب

)1( - بعض موارد تطبيقات القياس العقيل عند الشــيخ املفيد: مســألٌة يف حســن العفو مع صدور الوعيد. 

مسألٌة يف معنی الكالم واملتكلّم، مسألٌة يف بطالن القول مببايعة اإلمام عيلٍّ أليب بكٍر، مسألٌة يف تفضيل 

اإلمام عيلٍّ عى بعض األنبياء املتقّدمني، مسألٌة يف تخصيص آية األيتام وخروج أهل البيت منها، مسألٌة 

يف أّن األمئّة بعد الرسول اثنا عرش إماًما، مسألٌة يف معرفة األمئّة بجميع الصنائع وسائر اللغات. 

بعــض مــوارد تطبيقات القياس العقيل عند الرشيف املرتى: يف إثبات كــون الله قادًرا، يف إثبات كون الله 

عاملًا، يف إثبات كون الله موجوًدا، يف إثبات كون الله حيًّا، يف إثبات كون الله مدركًا، يف إثبات كون الله 

ســميًعا بصريًا، يف إثبات كون الله غنيًّا، يف إثبات كون الله ال يفعل القبيح، يف إثبات كون الله ال يريد 

القبيح. ]الرشيف املرتضی، الفصول املختارة، ص 47 و49 و51 و56 و62 و67 و68[
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ــياء  ــت أّن األش ــد أن أثب ــًا بع ــى مث ــف املرت ــاىل. فالرشي ــوده تع وج
ــاركها يف  ــا يش ــل إىل أّن م ــا، انتق ــا إيلن ــٍة يف حدوثه ــا حباج ــة فين املحدث
احلــدوث جيــب أن يشــاركها يف احلاجــة إىل املحــِدث، وإذا ثبتــت احلاجــة 
يف مجيــع املشــاراكت - ويه حبســب الفــرض مجيــع العالــم - ثبــت احتيــاج 
 اجلميــع إىل حمــِدٍث وذلــك هــو اهلل، والقيــاس هنــا واضــٌح للغايــة. 

]املرتى، رشح جمل العلم والعمل، ص 71[

وقــد قّســم االســتدالل بقيــاس الغائــب ىلع الشــاهد إىل أربعــة أقســاٍم 
يه اكتلــايل:

ــاق يف طريقــة إثبــات احلكــم ومعرفتــه،  األّول: وهــو مبــيٌّ ىلع االتّف
فــإّن الطريــق إلثبــات كــون أحدنــا قــادًرا، هــو اســتناد األفعــال إيلنــا و 
ــل،  ــه الفع ــّح من ــاىل - ص ــم - تع ــث إّن القدي ــا، وحي ــل مّن ــة الفع صّح
ــادًرا. وهــذا  ــه ق ــم يكــن، دّل ذلــك ىلع كون ــم بعــد أن ل إذ أحــدث العال
انلــوع مــن االســتدالل مبــيٌّ ىلع االتّفــاق يف طريقــة احلكــم ومعرفتــه، 
ــّل واحــدٌة  ــادًرا؛ ألّن الطريقــة يف ال ــه الفعــل اكن ق ــّل مــن صــّح من ف

غــر خمتلفــة.

ــا أن  ــة، ومثاهل ــراك يف العلّ ــع االش ــل إذا وق ــة اتلعلي ــاين: طريق اثل
ــس  ــه، فنقي ــا يف حدوث ــاج إيلن ــا، وحيت ــق بن ــَدث يتعلّ ــم أّن املح نعل
ــح  ــة قب ــم أّن علّ ــك نعل ــة، وكذل ــراك يف العلّ ــا لاش ــب ىلع أفعانل الغائ
الكــذب العــاري مــن نفــٍع أو رضٍر أو دفــع رضٍر يه كونــه كذبـًـا، فنقيــس 
ــح. ــاب القب ــع رضٍر يف ب ــٌع أو رضٌر أو دف ــه نف ــذب اذلي في ــك الك ىلع ذل
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اثلالــث: وقــوع االشــراك يف أحــاكٍم قــد علــم اســتنادها إىل صفــاٍت 
خمصوصــٍة ومثاهلــا أن نعلــم كــون أحدنــا آمــًرا أو خمــًرا، فــإّن املؤثّــر يف 
صّحــة ذلــك منــه كونــه مريــًدا قــادًرا، ولّمــا علمنــا أنـّـه  آمــٌر وخمــٌر 

علمنــا أنّــه مريــٌد.

الرابــع: إثبــات احلكــم باملزّيــة والرجيــح وإن لــم تظهــر العلـّـة، ومثاهل 
ــك، فيكــون  ــّن بذل ــا بمجــّرد الظ ــح بعضه ــال أو قب حســن بعــض األفع
ــو اكن دلينــا علــم، فنحــن  مــن األوىل حســن هــذه األفعــال أو قبحهــا ل
نستحســن إطعــام اجلائــع بمجــّرد ظّننــا أنـّـه جائــٌع، أّمــا لــو كّنــا ىلع علــٍم  
ــغ، هــذا يف الشــاهد.  ــام آكــد و أبل ــع فســيكون حســن اإلطع ــه جائ بأنّ
ــا بمجــرد  ــا علين وكــذا يف الغائــب = )اهلل) فلــو اكن فعــل اللطــف واجبً
الظــّن، فإنّــه ســيكون أوىل وأوجــب يف حــّق الغائــب = )اهلل) مــع علمــه 

ــك. ]املرتــى، امللّخــص يف أصــول الديــن، ج 1، ص 135 - 137[ بذل

المنهج االستداللّي في علم الكالم.. قياس الغائب على الشاهد

العدد الثالث عشر   السنة الرابعة   خريف 2021

105



النتيجة

خنلص يف ختام هذا ابلحث إىل انلتائج اتلايلة:

: اســتطاع الشــيخ املفيــد والســّيد املرتــى  أن يقّدمــا 
ً

أّول
ــل ادلور  ــي للعق ــل، وتعط ــل وانلق ــني العق ــع ب ــًة جتم ــًة كامي منظوم
ــا  ــايم، واكن هلم ــكام اإلم ــم ال ــّص يف عل ــد انل ــا بع ــة م ــّم يف مرحل امله
ــخت  ــة، إذ رّس ــذه املرحل ــكايم يف ه ــهد ال ــيم املش ادلور األكــر يف ترس
ــم  ــديل يف عل ــي - اجل ــج العق ــَة املنه ــزّية هوي ــة واملتم ــا اخلاق جهودهم
ــني  ــه ب ــا في ــا مجع ــا متوازنً ــذا منهًج ــاوال أن يّتخ ــايم، وح ــكام اإلم ال
املنهــج العقــي والــروح انلّصيــة املحافظــة دلى أســافهما مــن اإلماميــة.

ــا: يّتفــق لكٌّ مــن الشــيخ املفيــد والســّيد املرتــى ىلع مرشوعيــة  ثانًي
ــان يف  ــة، وخيتلف ــائل الكامي ــات املس ــي يف إثب ــاس العق ــتخدام القي اس
ــيخ  ــب الش ــة، إذ ذه ــات اإلهلي ــث الصف ــي ملباح ــاس العق ــمول القي ش
ــات  ــث “الصف ــل مباح ــور داخ ــاس املذك ــان القي ــدم جري ــد إىل ع املفي
ــة”، ومــا يصــّح نســبتها إيلــه  منهــا، األمــر اذلي اضطــّره إىل   اإلهلي
إضافــة قيــد آخــر ىلع قانــون “قيــاس الغائــب ىلع الشــاهد”، واحلــّد مــن 
توظيفــه داخــل مباحــث الصفــات، بينمــا يــرى الســّيد املرتــى جــواز 
توظيــف القيــاس العقــي يف ســائر املباحــث الكاميــة الــي مــن شــأنها 
ــا  ــاهد، فطامل ــب ىلع الش ــاس الغائ ــراء قي ــا إلج ــًا خصبً ــون حق أن تك
ــيكون  ــا س ــي فيه ــاس العق ــتعمال القي ــإّن اس ــة، ف ــل موجب ــع بعل تتمّت

ــا الــرشوط اتلايلــة: ــرت فيه مــرشواًع إذا مــا توّف
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؛ ألنّــه 
ً

1ـ أن يكــون املســتدّل عليــه بهــذا القيــاس يف نفســه معقــوال
ــاده ال  ــن اعتق ــا ال يمك ــاده، وم ــن اعتق ــك ال يمك ــن كذل ــم يك إن ل

ــل. ــب بادليل ــن أن يطل يمك

2ـ  أن ال يكــون املســتدّل عليــه بهــذا القيــاس معلوًمــا للناظــر من اجلهة 
الــي يريــد معرفتهــا بادليلــل؛ ألّن العلــم بادليلل يمنــع االســتدالل عليه.

3ـ أن يكــون ادليلــل ينافيــه مــن جهــة ومتعلًّقــا بــه مــن جهــٍة أخــرى 
وبذلــك يصــّح االســتدالل عليــه.

هــذه الــرشوط الــي ذكرهــا الرشيــف املرتــى توّضــح نلــا عموميــة 
ــي  ــة ال ــث الكامي ــى واملباح ــف املرت ــي دلى الرشي ــاس العق القي

ــور. ــاس املذك ــتثنيها يف القي ــا أو يس يغّطيه

ثاثلـًـا: اســتخدم الشــيخ املفيــد القيــاس العقــي يف علم الــكام اإلمايم، 
وحــاول بــدوره إبــراز اتلمايــز بــني املنهــج العقــي اإلمــايم واملنهــج العقــي 
االعــزايل، ولّمــا جــاء الســّيد املرتــى واصــل العمــل مــع شــيخه املفيد يف 
ــاه العقــي اذلي ســلكه، ولــم يقتــر األمــر ىلع قبــوهل للمنهــج العقي 

ّ
االجت

يف االســتدالل ىلع املســائل الكاميــة والعقديــة، بــل حــرص بــدوره أيًضــا 
ىلع إبــراز الفــروق املنهجيــة الــي تفصل بــني االعــزال واإلماميــة، وخاّصًة 
ــزال.  ــة االع ــا يف عقاني ــّل هل ــي ال حم ــة ال ــة باإلمام ــد املرتبط يف العقائ
وكــذا رفضــه رأي املعزلــة يف خلــق القــرآن  ورأيهــم يف الشــفاعة والكرامة 
والرجعــة ومــا يّتصــل بهــا، مــا يــدّل ىلع اســتقايلتهما يف اســتخدام املنهــج 

العقــي وعــدم انزالقهمــا إىل املنهــج االعــزايل. 
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((( ((( (((

الخالصة

ــا يرتبــط بموضــوع احلّريــة يف الفكر اإلنســاين والفكــر ادليي،  تعالــج املقالــة موضــواًع مهمًّ
ــر  ــة اتلعب ــو حّرّي ــة، وه ــوم احلّري ــق مفه ــّم مصادي ــن أه ــدة م ــدود واح ــة ح ــل بدراس ويتمّث
ــي  ــون اإلنســاين وادلي ــؤّدي القان ــّررة لإنســان، وي ــات األساســية املق ــا إحــدى احلري بوصفه
وظيفتــني أساســيتني يف حّرّيــة اتلعبــر، األوىل تأمــني هــذه احلّرّيــة يف مواجهــة األنشــطة املاّســة 
بهــا مــن خــال جتريــم صــور العــدوان عليهــا، واثلانيــة منــع جتــاوز األفــراد حلــدود ممارســة 
حّرّيــة اتلعبــر وتعّديهــم مدياتهــا وانلطــاق املــرشوع واملبــاح هلــا إىل انلطــاق املحظــور، حيــث 
ــه مســؤويلة جزائيــة، ومــن خــال هــذا  ــة اتلعبــر تنشــأ عن إّن جتــاوز األفــراد نلطــاق حّرّي
ــة بــني مصلحــة الفــرد ومصلحــة املجتمــع، إذ إّن  ــق املوازن القانــون اإلنســاين وادليــي تتحّق
محايــة اإلنســان وصيانــة املجتمــع يشــّكان الغايــة مــن أّي ترشيــع قانــوين، ويف الوقــت ذاتــه 
يســهم يف حفــظ املجتمــع؛ وذلا جــاءت هــذه املقالــة تلأصيــل مديــات حّرّيــة اتلعبــر وتأطرهــا 
ــة  ــا ىلع محاي ــاك اتّفاقً ضمــن ســياقها الصحيــح، وقــد اتّضــح نلــا مــن خــال ابلحــث أّن هن

حّرّيــة اتلعبــر يف القوانــني اإلنســانية والرشيعــة اإلســامية.  

اللكمات املفتاحية: احلّرّية، حّرّية اتلعبري، املسؤويلة، القانون اإلنساين، الترشيع ادليين 
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Abstract

The article discusses an important topic related to the subject of freedom 
in the human and the religious thought, through studying the limits of one 
of the most important items of the concept of freedom, that is the freedom 
of expression as one of the basic freedoms established for man. Human 
law and religious law perform two basic functions concerning the freedom 
of expression; the first is to secure this freedom against the actions that 
harm it, and this is done by considering any form of aggression against 
this kind of freedom as a crime. And the second is to prevent individuals 
from violating the permitted and lawful limits of exercising the freedom 
of expression. In fact, the violation of the freedom of expression leads to 
criminal responsibility. And through human and religious law, a balance 
is achieved between the interest of individuals and the interest of society, 
for the protection of man and society constitute the purpose of any legal 
legislation. At the same time, it preserves society and keeps it safe and 
secure. So, this article tries to establish the areas and limits of the freedom 
of expression and put it in its proper context. Through the study, it has 
become clear to us that both the humanitarian law and the Islamic law agree 
on protecting the freedom of expression. 

Keywords: freedom, freedom of expression, responsibility, humanitarian 

          law, religious legislation
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المقّدمة

ــًة  ــر حال ــون الفك ــة ك ــن جه ــًة م ــًة مطلق ــر حّري ــة الفك ــّد حّري تع
 أّن حّريــة اتلعبــر عنــه واملرتبطــة بهــا 

ّ
يعيشــها اإلنســان يف داخلــه، إال

ــني  ــود وقوان ــد بقي ــل تقيَّ ــًة، ب ــاٍت مطلق ــت حّري ــا ليس ــة عليه واملبنّي
حلمايتهــا، وكذلــك منع ســوء اســتخدامها بانلحــو اذلي يــؤّدي إىل اإلرضار 
باملجتمــع، وقــد أّكــدت القوانــني املرشَّعــة يف أغلــب دول العالــم حّريــَة 
ــة  ــل حّري ــة تمّث ــة الواقعي ــن انلاحي ــر، فم ــد والفك ــن املعتق ــر ع اتلعب
ــة  ــة منظوم ــة كفال ــم مصداقي ــا تلقيي ــاًرا جوهريًّ ــر معي ــر واتلعب الفك
ــوق  ــادئ حق ــق مب ــح االّداعء بتطبي ــا يصب ــراد، وبضعفه ــات لأف احلّري
ــة الفكــر  ــد أّن ممارســة حّري ــه، بي ــة واتلموي ــا مــن ادلاعي اإلنســان رضًب
واتلعبــر ال يمكــن أن تكــون مطلقــًة مــن أّي قيــٍد؛ ألّن أثــر هــذه احلّريــة 
ال يقتــر ىلع الفــرد، بــل يتعــّداه إىل األفــراد اآلخريــن واملجتمــع، ومــن 
ــا مــن أجــل حتقيــق  ثــّم يكــون إخضاعهــا تلنظيــم ترشيــي أمــًرا رضوريًّ
ــة انلظــام العــاّم وحقــوق  ــة وبــني محاي اتلــوازن بــني ممارســة هــذه احلّري
اآلخريــن، وهــذا اتلــوازن هــو فكــرة هــذه املقالــة مــن خــال دراســتها 

ــع ادليــي. ــون اإلنســاين والترشي ــني القان بشــل مقــارن ب

ــانية، إذ  ــاة اإلنس ــر يف احلي ــر واتلعب ــة اتلفك ــة حّري ــح أهّمي وتّتض
ــات،  ــول إىل املعلوم ــن الوص ــرد م ــني الف ــة بتمك ــذه احلّري ــل ه تتمّث
ــاكره  ــن أف ــر ع ــك يف اتلعب ــاء، وكذل ــا يش ــاد كيفم ــر واالعتق واتلفك
وآرائــه بــأّي طريقــة اكنــت، وهــذا اتلعبر قــد يصحبه جــدال أو مناقشــة 
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أو تبــادل آراء، ســواٌء أكان عــن طريــق ممارســة الشــعائر أم عــن طريــق 
اتلعليــم أو اتلعلـّـم، فحّريــة الــرأي واتلعبــر هــو أن تفّكــر بمــا تشــاء وأن 
ــًة  ــه، وتتفــّرع عنهــا حّريــات أخــرى تكــون مّتصل ــا تفّكــر ب تعــّر عّم
ــّد  ــك تع ــة ابلحــث العلــي واثلقــايف، ويه بذل ــا كحــّق انلقــد وحّري به
ــى  ــًة وال غ ــان قاطب ــات اإلنس ــني حّري ــّم ب ــي األه ــًة، ف ــًة جوهري حّري
عنهــا، فــي حــّق اإلنســان يف تكويــن رأيــه وليــس جمــّرد االعتقــاد بــه، 
ــر،  ــب الغ ــن جان ــل م ــن تدّخ ــرات ودوم ــوط واملؤثّ ــن الضغ ــًدا ع بعي
وتعــّد احلّريــة تعبــًرا متّســًقا مــع العقــل والفطــرة؛ بغيــة حتقيــق اخلــر 
لإنســان وملجتمعــه مــن دون اعئــٍق ســوى الضوابــط الرشعيــة والقانونية.

المطلب األّول: مفهوم حّرية التعبير

ــاء ىلع  ــق العلم ــم يّتف ــي ل ــم ال ــن املفاهي ــة م ــوم احلّري ــّد مفه يع
تعريفهــا تعريًفــا جامًعــا مانًعــا؛ وذلا أورد علمــاء اللغــة والفقــه والقانــون 
تعريفــاٍت خمتلفــًة للحّريــة حبســب اختــاف وجهــات نظرهــم ومتبنياتهم 

ــة. الفكري

1ـ الحريّة

أـ لغًة

  ذكــر علمــاء اللغــة تعريفــاٍت للمــة احلّريــة، منها مــا أورده ابــن منظور 
ــض  ــّرة: نقي ــد، واحل ــض العب ــّم: نقي ــّر بالض ــا: »احلُ ــرب بأنّه ــان الع يف لس
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ــة  ــم، وحّري ــم وأفضاهل ــاس أخياره ــن انل ــّر م ــر، واحل ــع حرائ ــة واجلم األم
العــرب أرشافهــم، واحلــّرة الكريمــة مــن النســاء، وإّن لكمــة احلــّر مــن لّك 
يشء يه أعتقــه وأحســنه وأصوبــه، والــيء احلــّر هــو لّك يشء فاخــر، ويف 
األفعــال هــو الفعــل احلســن، واألحــرار مــن انلــاس أخيارهــم وأفاضلهــم. 

ــرب، ج 4، ص 181[ ــان الع ــور، لس ــن منظ ]اب

ــدرة ىلع  ــة يه الق ــة اللغوي ــن انلاحي ــة م ــول إّن احلّري ــن الق ويمك
ــار، واإلنســان احلــّر هــو اإلنســان غــر  اتلــّرف بمــلء اإلرادة واالختي

ــد. ــوك ألح ــر اململ ــود وغ ــن القي ــأيٍّ م ــد ب املقّي

ب ـ اصطالًحا

ــد  ــة ق ــة االصطاحي ــن انلاحي ــة م ــف احلّري ــول إّن تعري ــن الق يمك
اهــات الفكريــة واختــاف األمــم وتباينهــا؛ األمــر 

ّ
خضــع تلجــاذب االجت

ــدل  ــن اجل ــد م ــارة املزي ــاه وإث ــم معن ــاف يف فه ــؤّدي إىل االخت اذلي ي
ــة، ص 16[ ــوم الحّري ــب، اإلســالم ومفه ــأنه. ]الخطي بش

ــث يه  ــن حي ــة م ــدد: »إّن احلّري ــذا الص ــني به ــد ابلاحث ــول أح  يق
رخصــة العمــل املبــاح مــن دون مانــع غــر مبــاح وال معــارض حمظــور«. 
ــة  ــية واحلّري ــة السياس ــام يه احلّري ــة أقس ــة اىل أربع ــم احلّري ــد قس وق
 الســلوكية واحلّريــة الطبيعيــة واحلّريــة ادلينيــة ]العــروي، مفهــوم الحّريــة، ص 49[، 
ــا  ــل م ــّق يف فع ــا »احل ــكيو )Montesquieu( بأنّه ــا مونتس ــد عرفه وق
ــارصة، ص 6[،  ــة املع ــري يف األنظم ــة التعب ــي لحّري ــم الترشيع ــدر، التنظي ــني« ]ب ــه القوان تبيح
ولعــّل مــن أبــرز تعريفــات احلّريــة هــو تعريــف الفيلســوف اإلنكلــزيي 
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جــون ســتيورات ميــل )John Stuart Mill)، إذ تعــي يف نظــره: »ذلــك اجلــزء 
ــره«  ــًدا غ ــي أح ــد وال يع ــرء ىلع أح ــه امل ــر في ــلوك اذلي ال يؤثّ ــن الس  م

]رامز، حقوق اإلنسان والحّريات العاّمة، ص 109[.

ــورة  ــايم بص ــن اإلس ــة وادلي ــورة اعّم ــان بص ــة يف األدي ــا احلّري أّم
خاّصــة، فــي مــن املبــادئ األصيلــة الراســخة الــي بــي عليهــا الترشيــع 
اإلســايم انطاقـًـا مــن تكريــم اإلســام لإنســان واحــرام وجــوده املــاّدي 
والفكــري وصيانــة إرادتــه وفًقــا ملقاصــد الــرشع احلنيــف، وهــذه احلّريــة 
ــار يف  ــة املعي ــّد بمزل ــكام تع ــم ال ــه يف عل ــق علي ــا يطل ــار كم أو االختي
تفســر مبــدإ اثلــواب والعقــاب، فمــن دون حّريــة واختيــار حــّر ال يمكــن 
ــال  ــد االمتث ــال، واثلــواب عن ــة يف حــال عــدم االمتث ــدإ العقوب ــول مب قب
ألوامــر اهلل تعــاىل ونواهيــه، فاحلّريــة تعــّد أصــًا مركــوًزا يف فطــرة 
اإلنســان، وجعلهــا منــاط االبتــاء، كمــا جعــل العقــل منــاط اتلليــف، 
ــه  ــاط ب ــّم أن ا، ث ــرًّ ــًا ح ــه أراده اعق ــان وكّون ــق اإلنس ــاهلل  اذلي خل ف
ــع  ــق م ــادي متّس ــي عب ــج ترشي ــق منه ــا وف ــة يف األرض وإعماره اخلاف
نواميــس الكــون، فــاهلل  هــو اذلي أعطــى لإنســان حّريــة اتلفكــر 
واتلعبــر مــا دام ذلــك يف حــدود الــرشع ومصلحــة املجتمــع، فــا يمنــع 
مــن إبــداء الــرأي واالجتهــاد فيــه؛ ألّن هــذا قــوام نمــّوه العقــي واتّســاع 
مداركــه وشــحذ تفكــره، فمفهــوم احلّريــة مــن املنظــور اإلســايم 
 يتحّقــق عــن طريــق احلقــوق والواجبــات بوصفهــا وجهــني لعملــة واحــدة. 

]انظر: الزنتاين، فلسفة الرتبية اإلسالمية يف القرآن والسّنة، ص 196[
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 ـج ـ مفهوم احلرية يف القرآن الكريم

أّمــا خبصــوص تعريــف احلّريــة يف القــرآن الكريــم، فاحلقيقــة أّن لكمة 
احلّريــة لــم تــرد يف القــرآن الكريــم، وإنّمــا وردت مرادفاتهــا ومشــتّقاتها 
كحــّر، وحتريــر، وحمــّرر، وعتــق، ومــا شــابه ذلــك، وأّمــا اآليــات الــي 
وردت يف القــرآن الكريــم، والــي يمكــن االســتدالل بهــا ىلع احلّريــة يف 

املفهــوم اإلســايم، فيمكــن تقســيمها ىلع جممــواعٍت عــّدة: 

املجموعــة األوىل: اآليــات الــي تــدّل ىلع حّريــة االعتقــاد وأّن انلــاس 
ــاذ ديــن معــنّي، 

ّ
ال جيــرون ىلع اعتنــاق أّي عقيــدة، وال يُكرهــون ىلع اخت

َ الرُّْشــُد  يــِن قَــْد تَبـَـنَّ ــَراَه ِف ادلِّ
ْ
 إِك

َ
ويه آيــات عــّدة أبرزهــا قــوهل تعــاىل: ل

ــْرَوِة  ُع
ْ
ــَك بِال ــِد اْستَْمَس ــاهلِل َفَق ــْن بِ ــوِت َوُيْؤِم اُغ ــْر بِالطَّ ــْن يَْكُف ــَيِّ َفَم

ْ
ــَن ال ِم

ــا َواهلُل َســِميٌع َعِليــٌم ]ســورة البقــرة: 256[.
َ
 انِْفَصــاَم ل

َ
ُوْثــَى  ل

ْ
ال

املجموعــة اثلانيــة: اآليــات الــي تــدّل ىلع أّن اإلنســان حــرٌّ يف 
ــع  ــل مجي ــار، ويتحّم ــذا االختي ــؤويلة ه ــع مس ــه تق ــّم علي ــاره، ث اختي
ــق  ــة للخل ــوم القيام ــة اهلل  ي ــن جه ــبة م ــه، واملحاس ــات قرارات تبع
ســتكون ىلع أســاس مــا منحهــم مــن القــدرة ىلع االختيــار بــني الفعــل 
والــرك، وهــذا مــا يصطلــح عليــه باحلّريــة الترشيعيــة، وهــذا مــا أّكــده 
ــِبيَل  القــرآن الكريــم يف آيــات كثــرة، منهــا قــوهل تعــاىل: إِنَّــا َهَدْينَــاُه السَّ
ــا َكُفــوًرا ]ســورة اإلنســان: 3[، فاحلّريــة يف املفهــوم اإلســايم ال  ــا َشــاِكًرا َوإِمَّ إِمَّ

ــا املســؤويلة. ــزام وال تفارقه ــّك عــن االل تنف

ــاس يف  ــاف انل ــارت إىل اخت ــي أش ــات ال ــة: اآلي ــة اثلاثل املجموع
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ــا  ــد، وإنّم ــم ىلع رأي واح ــي جيره ــم ل ــم خيلقه اآلراء، وأّن اهلل  ل
ــوهل  ــات ق ــذه اآلي ــن ه ــم، وم ــو يف طبيعته ــاس ه ــني انل ــاف ب االخت
 يََزالـُـوَن ُمْتَِلِفــَن 

َ
ــًة َواِحــَدًة َول مَّ

ُ
ــاَس أ ــَل الَّ ََع

َ
ــَك ل ـَـْو َشــاَء َربُّ تعــاىل: َول

]ســورة هــود: 118[. ]انظــر: العامــيل، مفهــوم الحّريــة يف الكتــاب والســّنة، ص 10 - 14[

ــار،  ــة األطه ــوال األئّم ــة وأق ــّنة الرشيف ــبة للس ــال بالنس ــك احل وكذل

فقــد تــّم تأكيــد مبــدإ حّريــة اإلنســان يف روايــات كثــرة، فــي حديــث 

عــن اإلمــام أمــر املؤمنــني  قــال: »ال تكــن عبــد غــرك وقــد جعلك 

ا« ]نهــج البالغــة، الكتــاب 31[. اهلل حــرًّ

2ـ التعبري

أـ لغًة

ــى  ــان املع ــا ىلع بي ــرّكز هن ــة، س ــوم احلّري ــا مفه ــد أن حّددن بع

ــر يف  ــه، واتلعب ــة عن ــورة واضح ــن ص ــر تلكوي ــوم اتلعب ــوي ملفه اللغ

اللغــة كمــا عّرفــه علمــاء اللغــة هــو اإلعــراب واإلظهــار ملــا يف انلفــس 

ــن  ــّر ع ــور: »ع ــن منظ ــول اب ــادي، القامــوس املحيــط، ج 1، ص 558[ ويق ]الفــريوز آب

ــم عنــه« ]ابــن منظــور، لســان العــرب، ج 4، ص 530[. واتلعبــر بهــذا  فــاٍن أي تكلّ

ــٌع والحــٌق للــرأي، فــا يمكــن تصــّور تعبــر مــن  املعــى هــو أمــر تاب

ــن  ــرع ع ــر ف ــإّن اتلعب ــذا ف ــبًقا؛ وهل ــس مس ــٍم بانلف ــًى قائ دون مع

ــه. ــرأي نفس ــو ال ــس ه ــرأي ولي ال
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ب ـ اصطالًحا

يقــرب املعــى االصطــايح ملفهــوم اتلعبــر كثــًرا مــن معنــاه اللغوي، 
ويف احلقيقــة أّن اصطــاح حّريــة اتلعبــر يعــّد مــن االصطاحــات احلديثة 
ــا  يف جمــال الفكــر واالجتمــاع والقانــون، وقــد أوىل العلمــاء اهتماًمــا خاصًّ
حبّريــة اتلعبــر بشــل كبــر، ولكن تكمــن املشــلة يف تعريفــه باالختاف 
حــول احلــدود والضوابــط الــي تعــّد مقّيــدًة حلّريــة اتلعبــر، فمــا يمكن أن 
يكــون قيــًدا وحتديــًدا حلّريــة اتلعبــر يف جمتمــع مــن املجتمعــات يمكــن أن 

يكــون قانونـًـا نافــًذا وأمــًرا مستســااًغ يف جمتمــع آخر. 

فحّريــة اتلعبــر تعــي اتلعبــر اخلــاريج عــن الفكــر ابلاطــي والــرأي 
واألفــاكر الــي حيملهــا اإلنســان، واتلعبــر يكــون اعدًة بأشــاكل متعــّددة 
وخمتلفــة يفعلهــا اإلنســان يلظهــر بهــا مــا بنفســه، اكلقــول أو الفعــل أو 
اخلطابــة أو الكتابــة والنــرش أو باحلــراكت ادلالـّـة والصــور والرســوم، بــرشط 
ــا للقوانــني،   يمّثــل الطريقــة ومضمــون األفــاكر مــا يمكــن عــّده خرقً

ّ
أال

فاتلعبــر هــو قــدرة اإلنســان يف بيــان رأيه املســتمّد مــن تفكره الشــخيص، 
ــون هل  ــٍد، وأن يك ــن أح ــوٍف م ــٍد، أو خ ــٍد ألح ــٍة أو تقلي ــن دون تبعي م
ــبًا.  ــراه مناس ــلوب اذلي ي ــرأي باألس ــذا ال ــان ه ــة يف إع ــل احلّري  اكم

]انظر: حمد، القيود عى حّرية الرأي والتعبري، ص 22[

ــان  ــر اإلنس ــة تعب ــي إماكني ــر تع ــة اتلعب ــرون أّن حّري ــرى آخ وي
عــن أفــاكره يف أّي موضــوع، ســواٌء اكن سياســيًّا أم اجتماعيًّــا أو دينيًّــا، 
ــًة.   أم كتاب

ً
ــوال ــت ق ــواٌء اكن ــر، س ــائل اتلعب ــن وس ــيلة م ــأّي وس  وب

]انظــر: القصــاص، الضوابــط الجنائية لحّرية الرأي والتعبري.. دراســة مقارنة، ص 5[
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ــد  ــو )Jean-Jacques Rousseau( يف العق ــاك روس ــان ج ــول ج ويق
ــي  ــة ال ــن إرادة اجلماع ــًرا ع  تعب

ّ
ــس إال ــون لي ــايع: »إّن القان االجتم

 
ّ

يصــدر عنهــا وليــس مــن ســبيل ملعرفــة إرادة هــذه اجلماعــة إال
ــّل رأي  ــم أو ىلع األق ــوف ىلع رأيه ــم والوق ــا وحماورته ــارة أفراده باستش
األغلبيــة؛ حــّى يمكــن للقانــون أن يصــدر معــّرًا عــن إرادة اجلماعــة« 
]الصبــور، مامرســة الــدول العربيــة للحقــوق والحّريــات يف أطــار الدســاتري والترشيع اإلســالمي، ص 235[، 

وذهــب بعضهــم إىل تعريفــه بالقــول: »إّن وجودنــا هــو قدرتنــا ىلع خلــق 
 إذا اســتعملنا أعظــم 

ّ
ماهيتنــا، ولــن ختلــق ماهيتنــا بعــد خلــق اهلل نلــا إال

ا ومريــًدا خمتــاًرا   حــرًّ
ً

يشء أودعــه اهلل فينــا - أال وهــو العقــل - اســتعماال
ــر  ــة اتلعب ــو حال ــل ه ــذا العق ــتعمال ه ــاالت اس ــم ح ــر، وأعظ ــا قه ب
ــاس«  ــو األس ــر ه ــول احل ــداه والق ــا ع ــول أو بم ــن اإلرادة بالق ــّر ع  احل

]أبو سعد، حّرية الرأي يف ضوء ترشيعات اإلعالم ذات الصبغة الدولية، ص 24[.

اإلســام يف تعايلمــه الســمحاء لــم يرفــض حّريــة اتلعبــر ألصحــاب 
ادليانــات األخــرى عــن أفاكرهــم ومعتقداتهــم وإن اكنــت خمالفــًة للحّق، 
ــن،  ــي يه أحس ــم بال ــر بمجادتله ــوار وأم ــم إىل احل ــام داعه ــل اإلس ب
ــَن  ي ِ

َّ
 ال

َّ
ــُن إِل ْحَس

َ
ــِي ِهَ أ  بِالَّ

َّ
ــاِب إِل ِكتَ

ْ
ــَل ال ْه

َ
ــوا أ ُ َاِدل

ُ
 ت

َ
ــاىل: َول ــال تع ق

ُْكــْم َوإِلَُهنـَـا َوإِلَُهُكــْم 
َ

نــِزَل إِل
ُ
ْنـَـا َوأ

َ
نــِزَل إِل

ُ
ي أ ِ

َّ
َظلَُمــوا ِمنُْهــْم َوقُولـُـوا آَمنَّــا بـِـال

ــر  ــب تفس ــول صاح ــوت: 46[، يق ــورة العنكب ــِلُموَن ]س ُ ُمْس
َ

ــُن ل ْ ــٌد َونَ َواِح

ــر  ــة، واتلعب ــوا املناقشــات املنطقي ــوهل وال جتادل ــراد مــن ق ــل: »امل األمث
ــة  ــرق الصحيح ــايلب والط ــمل األس ــع يش ــر جام ــن تعب ــي يه أحس بال
ــوى،  ــاظ أو املحت ــك يف األلف ــواٌء اكن ذل ــع، س ــث أمج ــبة للتباح واملناس
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ــة هل«  ــارات املصاحب ــراكت واإلش ــكام، أو احل ــة ال ــواٌء اكن يف طريق  وس
]مكارم الشــريازي، تفسري األمثل، ج 12، ص 414[. 

المطلب الثاني: حّرية التعبير في التشريع الديني

ــاد  ــر واالعتق ــة الفك ــل اعم وحّري ــة بش ــوع احلّري ــبة إىل موض بالنس
واتلعبــر بشــل خــاص، فــإّن محايــة حّريــة الفكــر واتلعبــر تعــّد مــن 
القواعــد املتأّصلــة يف الرشيعــة اإلســامية؛ إذ تفّوقــت الرشيعــة الغــّراء 
ىلع ســائر القوانــني الوضعيــة يف إرســاء داعئــم منظومــة حقوقيــة متاكملــة 
ــا منهــا، وقــد تتعــّدد وتتــدّرج  شــغلت حّريــة الــرأي واتلعبــر حــزّيًا مهمًّ
مصــادر محايــة حّريــة الفكــر واتلعبــر يف الرشيعــة اإلســامية؛ إذ 
ــّم ســرة  ــة الرشيفــة، ث ــه الســّنة انلبوي ــم تلي يســتصّدرها القــرآن الكري

ــاء.  ــاوى الفقه ــار ، وفت ــة األطه األئّم

1ـ حاية حّرية الفكر والتعبري عن الرأي واملعتقد يف القرآن الكريم

ــار  ــان يف اختي ــا اهلل  لإنس ــي وهبه ــة ال ــة احلّري ــى أهّمي ال خي
ــا  ــاىل: إِنَّ ــال تع ــراه، ق ــن دون إك ــة م ــكّل حّري ــح ب ــق الصحي الطري
ــن  ــن ضم ــوًرا ]ســورة اإلنســان: 3[، وم ــا َكُف ــاِكًرا َوإِمَّ ــا َش ــِبيَل إِمَّ ــاُه السَّ َهَدْينَ

هــذه احلّريــة الــي يه مــن األســس اثلابتــة يف ادليــن اإلســايم واملنهــج 
القــرآين حّريــة انتخــاب الفكــر والعقيــدة واتلعبــر عنهــا، يقــول أحــد 
ــل  ــّرر عق ــا ح ــرشي نظاًم ــخ الب ــجّل اتلاري ــد يف س ــني: »ال أج ابلاحث
اإلنســان مــن لّك قيــود احلجــر، واتلبعيــة، وأحاديــة الفكــر، واهليمنــة، 
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ــاء،  ــس اآلب ــة، وتقدي ــد، واملاضوي ــرأي، واتلقلي ــّرد بال واإلكــراه، واتلف
ــن  ــو م ــرآن ختل ــورًة يف الق ــد س ــكاد ال جت ــرآن، وت ــده يف الق اكذلي أج
ــده،  ــاوالت تقيي ــّرد ىلع لّك حم ــه، واتلم ــال عقل ــان إىل إعم ــوة اإلنس دع
وإراغمــه ىلع االحنبــاس يف القماقــم والقوالــب اجلاهــزة مســبقة الصنــع« 
.]https://darfikr.com :محمــد عدنــان ســامل، مقالــة القــرآن وحّريــة التعبــري، موقــع دار الفكــر[

ولعــّل مــن أهــّم املوضــواعت الــي يمكــن تناوهلــا يف هــذا الســياق يه 
حّريــة اتلعبــر عــن الفكــر واملعتقــد وفــق مــا جــاء يف القــرآن الكريــم، 
فعــن طريــق اتلمّعــن يف آيــات القــرآن الكريــم يمكــن الوصــول إىل حقيقة 

حّريــة الفكــر واملعتقــد. 

ــم ال  ــرآن الكري ــد يف الق ــة املعتق ــا إىل أّن حّري ــارة هن ــي االش  وينب
ــار  ــر يف اختي ــدم اجل ــي ع ــل تع ــدات، ب ــع املعتق ــة مجي ــي رشعي تع
ــن  ــؤول ع ــه مس ــه، ولكّن ــار عقيدت ــرٌّ يف اختي ــان ح ــدة، فاإلنس العقي
ــة ىلع  ــة ادلالّ ــات القرآني ــن اآلي ــة م ــتعراض مجل ــن اس ــاره، ويمك اختي
ــة املعتقــد، ضمــن تصنيــف اآليــات  ــة القــرآن الكريــم ملبــدإ حّري محاي

ــات: ــن اآلي ــواع م ــّدة وأن ــاف ع ىلع أصن

انلوع األّول: اآليات اليت تنىه عن اإلكراه يف ادلين

ويه متعّددة خنتار منها ثاثًا:

ــَن  ــُد ِم َ الرُّْش ــنَّ ــْد تَبَ ــِن قَ ي ــَراَه ِف ادلِّ
ْ
 إِك

َ
ــاىل: ل ــوهل تع ــة األوىل: ق اآلي

ُوْثــَى 
ْ
ُعــْرَوِة ال

ْ
اُغــوِت َوُيْؤِمــْن بِــاهلِل َفَقــِد اْستَْمَســَك بِال ــَيِّ َفَمــْن يَْكُفــْر بِالطَّ

ْ
ال
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 انِْفَصــاَم لََهــا َواهلُل َســِميٌع َعِليــٌم ]ســورة البقــرة: 256[، تشــتمل اآليــة املباركــة 
َ

ل

ىلع نــي وجــود اإلكــراه واإلجبــار يف ادليــن، وتنــي أن يكــون اهلل  قــد 
ــان" يف  ــن، يقــول الطــريس يف "جممــع ابلي ــاق ادلي ــاده ىلع اعتن أجــر عب
ســبب نــزول هــذه اآليــة: »اكن لرجــل مــن املدينــة اســمه »أبــو احلصــني« 
ودلان داعهمــا إىل اعتنــاق املســيحية بعــُض اتلّجــار اذليــن اكنــوا يفــدون 
ــر هــذان بمــا ســمعا واعتنقــا املســيحية، ورحــا مــع  ىلع املدينــة، فتأثّ
ــني،  ــا احلص ــك أب ــج ذل ــم. فأزع ــد عودته ــام عن ــار إىل الش ــك اتلّج أوئل
ــل ىلع  ــه أن يعم ــب من ــدث، وطل ــا ح ــول اهلل  بم ــر رس ــل خي وأقب
إاعدة ودليــه إىل اإلســام، وســأهل إن اكن جيــوز إجبارهمــا ىلع الرجــوع إىل 
ــة، ص 162[. ــان، دار املعرف ــورة« ]الطــريس، مجمــع البي ــة املذك ــت اآلي ــام، فزل اإلس

ــة:  ــة الكريم ــرسه لآلي ــزيان يف تف ــر امل ــب تفس ــول صاح ــك يق كذل
ــو  ــن - وه ــا أّن ادلي ــاري، مل ــن اإلجب ــى ادلي ــِن: »ن ي ــَراَه ِف ادلِّ

ْ
 إِك

َ
»ل

سلســلة مــن املعــارف العلميــة الــي تتبعهــا أخــرى عمليــة جيمعهــا أنّهــا 
ــي ال حيكــم  ــة ال ــور القلبي ــن األم ــان م ــاد واإليم ــادات - واالعتق اعتق
فيهــا اإلكــراه واإلجبــار، فــإّن اإلكــراه إنّمــا يؤثّــر يف األعمــال الظاهريــة 
واألفعــال واحلــراكت ابلدنيــة املاّديــة، وأّمــا االعتقــاد القلــي فلــه علــل 
وأســباب أخــرى قلبيــة مــن ســنخ االعتقــاد واإلدراك، ومــن املحــال أن 
ــا،  ينتــج اجلهــل علًمــا، أو تــودل املقّدمــات غــر العلميــة تصديًقــا علميًّ
يــِن إن اكن قضّيــًة إخباريــًة حاكيــًة عــن حــال  ــَراَه ِف ادلِّ

ْ
 إِك

َ
فقــوهل: ل

ــا بنــي اإلكــراه ىلع ادليــن واالعتقــاد، وإن  ــا دينيًّ ــن أنتــج حكًم اتلكوي
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اكن حكًمــا إنشــائيًّا ترشيعيًّــا اكن نهيًــا عــن احلمــل ىلع االعتقــاد واإليمان 
ــزان يف تفســري القــرآن، ج 2، ص 343[. ــايئ، املي ــا« ]الطباطب كره

ــم  ــد ل ــة الرشيفــة نعــرف أّن القــرآن املجي ومــن خــال إطــاق اآلي
حيــر حّريــة العقيــدة وعــدم اإلكــراه بادليــن اإلســايم، وإنّمــا جعلهــا 
لســائر األديــان، بــل يمكننــا أن نــّديع أنـّـه نظــًرا لعــدم خصوصيــة املورد 
فــإّن اإلكــراه يف ادليــن شــامٌل جلميــع األديــان والعقائــد، فــإّن مثــل هــذه 
احلّريــة الــي يه مــن خصائــص انلــوع البــرشي وذاتياتــه ال يمكــن ألحــد 
وضعهــا كمــا ال يمكــن ألحــد مصادرتهــا. ]انظــر: الحائــري، اإلســالم وإعــالن حقــوق 

اإلنســان، العــدد 4، ص 67 – 76[

ويف هــذه اآليــة املباركــة آراء كثــرة، منهــا أنّهــا خــر حمــض وال يكون 
اإلجبــار ىلع املعتقــد، بــل هــو بالرضــا واالختيــار، ورأي آخــر يذهــب إىل 
ــر ىلع  ــس بمج ــا أّن اهلل  لي ــاح، ومنه ــل ىلع اإلص ــراه مح أّن اإلك
اجلــزاء، وهــو يفعــل مــا يشــاء، وغرهــا مــن األقــوال. ]انظــر: الطــريس، مجمــع 

البيــان يف تفســري القــرآن، ج 2، ص 133؛ الطباطبــايئ، امليــزان يف تفســري القــرآن، ج 2، ص 347[

رِْض ُكُُّهْم 
َ ْ
َمــَن َمــْن ِف ال

َ
اآليــة اثلانيــة: قــوهل تعــاىل: َولـَـْو َشــاَء َربُّــَك ل

ــاَس َحــىَّ يَُكونُــوا ُمْؤِمِنــَن ]ســورة يونــس: 99[، أي  نـْـَت تُْكــِرُه الَّ
َ
فَأ

َ
يًعــا أ َجِ

 أّن 
ّ

 أنـّـه ىلع الرغــم مــن أّن اإليمــان بــاهلل واآلخــرة حقٌّ ال ريــب فيــه، إال
ــا؛ ألّن  ــا تكوينً ــم مجيًع ــن يف األرض لكّه ــن م ــأ أن يؤم ــم يش اهلل  ل
ــاره، وإذا اغب  ــان اختي ــد اإلنس ــة هلل  تفق ــيئة اتلكويني ــذه املش ه
ــٍذ للثــواب والعقــاب،  ــار اغب معــه اتلليــف، فــا جمــال حينئ االختي
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ــة  ــع احلّري ــار، وم ــن اختي ــٌة إذا اكن ع ــون هل قيم ــا يك ــان إنّم فاإليم
ال مــن دونهــا،  ولقــد اكن رســول اهلل  يتحــرّس ىلع اذليــن لــم 
 أّن 

ّ
 يدخلــوا اإلســام، ويــّر عليهــم حــّى يكونــوا مســلمني، إال

ــم  ــأ إكراهه ــم يش ــم ل ــك وخلقه ــك اذلي خلق ــأّن رّب ــه ب اهلل  خاطب
ىلع ادليــن، فكيــف تــرىض نلفســك إكراههــم، فحّريــة االعتقــاد حــقٌّ 
مكفــوٌل للنــاس مجيًعــا، ويف ضــوء هــذا ال جيــوز ملســلٍم أن جيــر أحــًدا 
ــن  ــو دي ــايم ه ــن اإلس ــام؛ ألّن ادلي ــول يف االس ــه ىلع ادلخ أو يكره
بيّنــة ودالئــل وبراهــني، فــا حيتــاج أن يكــره أحــًدا ىلع ادلخــول فيــه، 
ــه  ــه دخــل في ــّور بصرت ــل مــن هــداه اهلل لإســام ورشح صــدره ون ب

ــرآن، ص279[ ــي، الجامــع ألحــكام الق ــره. ]القرطب ــن أم ــٍة م ىلع بيّن

ــٍة  ــُت َعَ بَيِّنَ ــْم إِْن ُكنْ ْيتُ
َ
َرأ

َ
ــْوِم أ ــا قَ ــاَل يَ ــاىل: قَ ــوهل تع ــة اثلاثلــة: ق اآلي

ــا  ــْم لََه ْنتُ
َ
ــا َوأ ِزُمُكُموَه

ْ
نُل

َ
ــْت َعلَيُْكــْم أ يَ ــِدهِ َفُعمِّ ــْن ِعنْ ــًة ِم ــاِن رَْحَ ــْن َربِّ َوآتَ ِم

ــه  ــوٌح  ىلع قوم ــّي ن ــرض انل ــا ع ــود: 28[، فعندم ــورة ه ــوَن ]س َكرُِه
ــم  ــوه؛ فحاّجه ــه وكّذب ــوا عن ــا، أعرض ــث به ــي بُع ــة ال ــالة اإلهلي الرس
ــه، فقــد يكــون تكذيبهــم  ــرّوي بمــا جــاء ب ــر وال وطلــب منهــم اتلفّك
هل إفــراًزا طبيعيًّــا جلهلهــم بالرســالة الــي حيملهــا، األمــر اذلي محلــه ىلع 

ــل.  ــر واتلأّم ــم للتفك دعوته

ِزُمُكُموَهــا تعــي أتريــدون مــّي 
ْ
نُل

َ
يقــول أحــد املفرّسيــن: »ولكمــة: أ

ْنتُــْم لََهــا َكرُِهــوَن، وقــد اجتمــع يف 
َ
أن أكرهكــم ىلع اإليمــان برســالي َوأ

"أنلزمكموهــا" ثاثــة ضمائــر: ضمــر املتلـّـم واملخاطــب والغائــب« ]محمــد 
جــواد مغنيــة، التفســري الكاشــف، ج 4، ص 224[. فــا حيــّق نلــوح إكــراه قومــه ىلع 
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  ــه ــّي  وخلفائ ــوز للن ــه ال جي ــّم فإنّ ــن ث ــان، وم ــول باإليم القب
ــة  ــن مجل ــايئ م ــة الطباطب م

ّ
ــول العا ــا يق ــة كم ــه، فاآلي ــل نفس الفع

اآليــات انلافيــة لإكــراه يف ادليــن، تــدّل ىلع أّن ذلــك مــن األحــاكم ادلينية 
املرشّعــة يف أقــدم الرشائــع ويه رشيعــة نــوح ، وهــو بــاٍق ىلع اعتبــاره 

حــّى ايلــوم مــن غــر نســخ. ]الطباطبــايئ، امليــزان يف تفســري القــرآن، ج10، ص 207[

ــة  ــاث املتقّدم ــات اثل ــوع اآلي ــن جمم ــتنتج م ــا أن نس ــه يمكنن وعلي
ــن  ــن م ــّي أّي دي ــخص ىلع تب ــراه أّي ش ــة إك ــا: حرم ــدًة مفاده قاع
األديــان، ويه قاعــدة قرآنيــة تمّثــل األســاس ملبــدإ محايــة حّريــة املعتقــد 

ــا. ــرأي قرآنيًّ وال

انلــوع اثلــاين: اآليــات الــيت تدعــو حلمايــة حّريــة اتلفكــري والــرأي واملعتقــد 
يف الترشيعــات

نذكر منها: 

يُْؤِمــْن 
ْ
ـَـقُّ ِمــْن َربُِّكــْم َفَمــْن َشــاَء فَل

ْ
اآليــة األوىل: قــوهل تعــاىل: َوقُــِل ال

الِِمَن نـَـارًا ]ســورة الكهــف: 29[، وىلع الرغم  ْعتَْدنـَـا لِلظَّ
َ
يَْكُفــْر إِنَّــا أ

ْ
َوَمــْن َشــاَء فَل

 أنـّـه 
ّ

مــن أنّنــا ال نشــّك يف هيمنــة ادليــن اإلســايم ىلع بقّيــة األديــان، إال
- تعــاىل - خيــّر انلــاس بــني اإليمــان والكفــر يف اعلــم ادلنيــا، ويعدهــم 
بالعــذاب يف اعلــم اآلخــرة، وعليــه نســأل كيــف جيــوز مؤاخــذة البــرش 
ىلع اعتقادهــم بعقيــدٍة مــا، وترشيــع قوانــني تصــادر حّريــة اختيارهــم يف 
جمــال حّريــة املعتقــد والفكــر واتلعبــر باالســتناد إىل القــرآن الكريــم؟! 
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ــروي  ــو أخ ــا ه ــوي وم ــو دني ــا ه ــني م ــزي ب ــة يف اتلمي ــذه الراح ــع ه م
ــة  ــة القرآني ــذه احلّري ــّل ه ــة، ويف ظ ــني اجلزائي ــات والقوان يف الترشيع
ــح  ــاب؛ يّتض ــرة يف العق ــا واآلخ ــني ادلني ــل ب ــذا اتلقاب ــار، وه يف االختي
بشــل رصيــح محايــة املعتقــد قرآنيًّــا يف اعلــم الترشيعــات املســتندة إيلــه 
ــول إىل اآلخــرة، وال  ــار فجــزاؤه موك ــا ســوء االختي ــا ايلــوم، وأّم يف اعملن
حيــّق ملؤمــن جتــاوز هــذا املبــدإ اإللــي ومصــادرة حّريــة املعتقــد والــرأي 
حبّجــة إدخاهلــم يف ديــن اهلل تعــاىل، فحّريــة االعتقــاد يف ادلنيــا مكفولــة 
ــه.  ــاهلل ومــن كفــر ب ــا يف اآلخــرة فــا يســتوي مــن آمــن ب ــع، أّم للجمي

]املطعنــي، مبــادئ التعايــش الســلمي يف اإلســالم منهًجــا وســريًة، ص51[

َــقُّ  ــْد َجاَءُكــُم الْ ــاُس قَ ــا الَّ َه يُّ
َ
ــا أ ــْل يَ اآليــة اثلانيــة: قــوهل تعــاىل: قُ

ــلُّ  ــا يَِض َم إِنَّ
ــلَّ فَ ــْن َض ــِه َوَم ــِدي ِلَْفِس ــا َيْهتَ َم إِنَّ

ــَدى فَ ــِن اْهتَ ــْم َفَم ــْن َربُِّك ِم

ــا  ــة أيًض ــذه اآلي ــس : 108[، وه ــٍل ]ســورة يون ــْم بَِوِكي ــا َعلَيُْك نَ
َ
ــا أ ــا َوَم َعلَيَْه

واضحــة يف هــذا املعــى، يقــول أحــد املفرّسيــن: »أي أيّن لســت مأمــوًرا 
بإجباركــم ىلع قبــول احلــّق؛ ألّن اإلجبــار ىلع قبــول اإليمــان ال معــى هل، 
وال أســتطيع إذا لــم تقبلــوا احلــّق ولــم تؤمنــوا أن أدفــع عنكــم العــذاب 
ــاد  ــاغ واإلرش ــوة واإلب ــؤويلي يه ادلع ــي ومس ــل إّن واج ــي، ب اإلل
واهلدايــة والقيــادة، أّمــا ابلــايق فيتعلّــق بكــم وعليكــم انتخــاب 
ــة  ــزل، ص 452[. إّن انلتيج ــه املن ــاب الل ــري كت ــل يف تفس ــريازي، األمث ــكارم الش ــم« ]م طريقك
ــد  ــة املعتق ــة حّري ــة حلماي ــوة القرآني ــن ادلع ــتخلص م ــي تس ــة ال املهّم
ــم  ــاىل ل ــد اهلل تع ــأنه عن ــم ش ــام  ىلع عظ ــّي اإلس ــرأي يه أّن ن وال
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يــر نلفســه صاحيــة إجبــار انلــاس ىلع اختيــار احلــّق، مــع أنّــه  لــم 
ــال. ــدى والض ــني اهل ــاو ب يس

ـَـقِّ 
ْ
ِكتَــاَب لِلنَّــاِس بِال

ْ
َــا َعلَيْــَك ال نَْزلْ

َ
اآليــة اثلاثلــة: قــوهل تعــاىل: إنَّــا أ

ــْم  ــَت َعلَيِْه نْ
َ
ــا أ ــا َوَم ــلُّ َعلَيَْه ــا يَِض َم إِنَّ

ــلَّ فَ ــْن َض ــِه َوَم ــَدى فَِلنَْفِس ــِن اْهتَ َفَم

ــة القــرآن الكريــم بيــان احلــّق للنــاس،  بَِوِكيــٍل ]ســورة الزمــر: 41[ . إّن مهّم

وأّمــا اتّباعــه أو عــدم اتّباعــه فعائــد هلــم، ومــن ثــّم فالقــرآن يوّفــر هلــم 
نــواًع مــن احلمايــة حلّريــة املعتقــد والــرأي مــن جهــة عــدم إجبارهــم ىلع 
اختيــار طريــق مــا، حــّى وإن اكن هــو احلــّق، فانلــاس أحــرار - حبســب 
ــن  ــه، واذلي ــذ ب ــدم األخ ــّق أو ع ــذ باحل ــني األخ ــّرون ب ــرآن - خم الق
أســاءوا االختيــار حســابهم موكــول إىل اآلخــرة، وال جيــوز أن تمــارس أّي 
ــان  ــرك اإليم ــان أو ل ــم لإيم ــط عليه ــخصية الضغ ــة أو ش ــة قانوني جه

بديــن مــا أو عقيــدة مــا أو رأي مــا.

  ولقــد تمــزّيت اآليــة املباركــة خبطــاب صــادر مــن احلــّق 
للنــّي  يرفــع عنــه مســؤويّلة إيمــان انلــاس بنــي الواكلــة عنهــم ونــي 
ــه  هــو املبعــوث هلــذا الغــرض،  ــك، مــع أنّ إمــاكن إجبارهــم ىلع ذل
يقــول الطباطبــايئ يف تفســره: »يتفــّرع ىلع هــذا اإلنــزال أّن مــن اهتــدى 
ــه،  ــرة إىل نفس ــواب ادلار اآلخ ــاة وث ــعادة احلي ــن س ــه م ــود نفع ــا يع فإنّم
ــا يعــود شــقاؤه ووبــاهل مــن عقــاب ادلار  ومــن ضــّل ولــم يهتــد بــه فإنّم
اآلخــرة إىل نفســه، فــاهلل - ســبحانه - أجــّل مــن أن ينتفــع بهداهــم أو 
ْيِهــْم بَِوكِيــٍل أي مفوًّضــا 

َ
نـْـَت َعل

َ
يتــّرر بضاهلــم، وقــوهل تعــاىل: َوَمــا أ
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إيلــه أمرهــم قائًمــا بتدبــر شــؤونهم حــّى توّصــل مــا فيــه مــن اهلــدى إىل 
قلوبهــم. واملعــى إنّمــا أمرنــاك أن تهّددهــم بمــا قلنــا ألنّــا نّزنلــا عليــك 
الكتــاب باحلــّق ألجــل أن تقــرأه ىلع انلــاس ال غــر، فمــن اهتــدى منهــم 
فإنّمــا يعــود نفعــه إىل نفســه ومــن ضــّل ولــم يهتــد بــه فإنّمــا يعــود رضره 
ــر شــؤونهم فتوصــل  إىل نفســه ومــا أنــت وكيــًا مــن قبلنــا عليهــم تدبّ
اهلــدى إىل قلوبهــم، فليــس لــك مــن األمــر يشٌء« ]الطباطبــايئ، امليــزان يف تفســري 
ــّى  ــرأي تتج ــد وال ــة املعتق ــة حّري ــإّن محاي ــة ف ــرآن، ص 268[، ويف احلقيق الق

ــق عــدم إجلــاء اهلل - تعــاىل -  ــة عــن طري بأفضــل صورهــا يف هــذه اآلي
ــا وصدقًــا. انلــاس حــّى بوســاطة نبّيــه ىلع اإليمــان واالعتقــاد وإن اكن حقًّ

انلــوع اثلالــث: اآليــات الــيت تدعــو إىل محايــة املعتقــد والــرأي وإدارة 
ــا ــالف فيهم اخل

نشر منها إىل ما يي:  

ــًة َواِحــَدًة  مَّ
ُ
ــاَس أ ََعــَل الَّ

َ
ــَك ل اآليــة األوىل: قــال تعــاىل: ولـَـْو َشــاَء َربُّ

ــْت َكَِمــُة َربِّــَك  لـِـَك َخلََقُهــْم وَتمَّ  َمــْن رَِحــَم َربُّــَك وِلَ
َّ

 يَزالـُـوَن ُمْتَِلِفــَن  إِل
َ

َول
ْجَِعــَن ]ســورة هــود: 118 و119[، إّن اإلرادة 

َ
نَّــِة والَّــاِس أ ِ

ْ
نَّ َجَهنَّــَم ِمــَن ال

َ
ْمــأ

َ
ل

اإلهلّيــة لــم تشــأ أن يكــون الــّل ىلع ســواٍء مــن حيــث العقيــدة، وبعبــارة 
أخــرى، إّن اهلل أراد االختــاف يف العقائــد واألديــان لوجــود بعض املصالح 
يف هــذا االختــاف، ووعــد الضالـّـني بعــذاب جهّنــم، واإلجبــار واإلكــراه 
يف توحيــد العقائــد واألديــان يف ادلنيــا يعــارض طريقــة القــرآن واإلســام 
، فاتلكــّر يف األديــان والعقائــد واملنافســة احلــّرة بينهــا يف  بشــٍل يقيــيٍّ
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ــاف  ــذا االخت ــرآن، وه ــا يف الق ــرف به ــق الُمع ــن احلقائ ــا يه م ادلني
ــاىل - يف  ــن اهلل - تع ــن س ــّنٌة م ــو س ــاس ه ــني انل ــرأي ب ــد وال يف املعتق
ــق ىلع  ــاس ال تّتف ــأّن انل ــم ب ــه  عل ــة أنّ ــن اآلي ــر م األرض، والظاه
معتقــد واحــد ورأي - تبًعــا للمفرّسيــن - اذليــن فــرسوا ]الــام[ يف قــوهل 
ــة أي لعلمــه تعــاىل بأنهــم ســوف  ــْم بــام العاقب ِــَك َخلََقُه ل تعــاىل: ِلَ
خيتلفــون يف انلهايــة - وهــو كذلــك - وإن رفضنــا كــون ]الــام[ للغايــة، 
ــه  ــب إيل ــا ذه ــاف كم ــل االخت ــاس ألج ــق انل ــاىل - خل ــه - تع أي: أنّ
بعــض املفرّسيــن ]الطــويس، التبيــان يف تفســري القــرآن، ص 85[، فتكــون داللــة اآليــة 
ىلع أّن االختــاف يف املعتقــد حقيقــة ال يمكــن اتلنّكــر هلــا، وإّن القــرآن 
الكريــم عّدهــا إحــدى الســن الــي يســر عليهــا البــرش، وعليــه فــإّن 
ــرة  ــن دائ ــدات واآلراء ضم ــاف املعتق ــع اخت ــل م ــادي باتلعام ــة تن اآلي
الواقــع املعــاش مــن دون إقصــاٍء أو قتــٍل أو أّي أســلوب غــر ســويٍّ يمنــع 
انلــاس أو املواطنــني مــن اعتنــاق معتقــٍد مــا مــا دام يف حــدود اإلنســانية 

وانلظــام والقانــون.

ــَن  ابِئِ يــَن َهــاُدوا َوالصَّ ِ
َّ

ــوا َوال يــَن آَمنُ ِ
َّ

اآليــة اثلانيــة: قــوهل تعــاىل: إِنَّ ال
ــِة إِنَّ  ِقيَاَم

ْ
ــْوَم ال ــْم يَ ــوا إِنَّ اهلَل َيْفِصــُل بَيْنَُه ُك ْشَ

َ
ــَن أ ي ِ

َّ
َمُجــوَس َوال

ْ
َوالََّصــارَى َوال

ٍء َشــِهيٌد ]ســورة الحــّج: 17[، إّن يف اآليــة املباركــة مــا قــد يــدّل  اهلَل َعَ ُكِّ َشْ
بظاهــره ىلع أّن حماســبة هــذه الفئــات موكولــٌة إىل احلــّق  يــوم القيامــة، 
ــّدده  ــر حت ــا فاألم ــم ادلني ــا يف اعل ــم، أّم ــل بينه ــو اذلي يفص ــه  ه وإنّ
مجلــة مــن األحــاكم الرشعيــة ذات الطابــع القانــوين الظاهــري بــا حاجــة 
ــا القلبيــة واملحاســبة ىلع اعتنــاق معتقــٍد بعينــه، حــّى  إىل إقحــام انلواي
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ــدأ  ــو املبت ــة ه ــدر اآلي ــع، فص ــب الواق ــوًخا حبس ــًا أو منس وإن اكن باط
وذيلهــا هــو اخلــر، فدالتهــا ىلع املــراد فيــه يشٌء مــن الوضــوح وابليــان، 
قــال الفخــر الــرازي يف تفســرها: »أّمــا قــوهل: إِنَّ اهلَل َيْفِصــُل بَيْنَُهــْم يَــْوَم 
 ،يــَن آَمنُوا ِ

َّ
ِقيَاَمــِة، قــال الزّجــاج: هــذا خــٌر لقــول اهلل تعــاىل: إِنَّ ال

ْ
ال

كمــا تقــول: إّن أخــاك إّن ادليــن عليــه لكثــٌر« ]الــرازي، التفســري الكبــري، ص 18[.

فاجلملــة تاّمــة يف اآليــة يمكــن أن يــراد منهــا أّن حماســبة الكّفــار ىلع 
معتقداتهــم وآرائهــم ترجــع إيلــه تعــاىل، ولعمــري - ومــع التســلّم بهــذا 
اتلفســر - فاآليــة تدعــو إىل محايــة املعتقــدات واآلراء يف حالــة االقتصــار 

ىلع اعتنــاق املعتقــد والــرأي ومــن دون املســاس بكرامــة أيٍّ منهــم.

واخلاصــة الــي نصــل إيلهــا أّن القــرآن الكريــم يوّفــر عنــارص احلماية 
للمعتقــد والــرأي مــا دام يف حــدود كونــه معتقــًدا ورأيـًـا فقــط، مــن دون 
أن يصاحبــه أمــٌر خــارٌج عــن ذلــك، مثــل حماربــة اإلســام واملســلمني أو 
الفســاد يف االرض مــن خــال معتقــد فاســد، فــإّن هــذه األمــور يرفضهــا 

القــرآن الكريــم والقانون اإلنســاين.

  2ـ حاية حّرية الفكر والتعبري عن الرأي واملعتقد يف سّنة النبّي

   إّن مطالعــة ســرة انلــي  يف مصــادر الــراث اإلســايم ترشــد إىل 
  ــه ــا ضمــن حمــور واحــد مفــاده أنّ ــات جتتمــع لكّه ــة مــن املعطي مجل
ــدر  ــا ص ــم يف لّك م ــاس وآرائه ــدات انل ــة معتق ــادًرا حلّري ــن مص ــم يك ل
عنــه مــن قــول أو فعــل أو تقريــر، مهمــا اختلفــت الظــروف واألوضــاع، 
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ــدأ  ــرب، واكن مب ــلم أو احل ــة يف الس ــة أم يف املدين ــت يف مّك ــواٌء اكن س
الســلم األهــي واالجتمــايع هــو املعيــار يف بعثتــه  كمــا عــّر القــرآن 
َعالَِمَن ]ســورة 

ْ
 رَْحَــًة لِل

َّ
نَاَك إِل

ْ
رَْســل

َ
الكريــم عــن ذلــك بقــوهل تعــاىل: َوَمــا أ

ــة  ــرته  ىلع محاي ــة يف س ــواهد واألدلّ ــت الش ــد تنوّع ــاء: 107[، وق األنبي

حّريــة املعتقــد والــرأي، وحنــن خنتــار منهــا نموذًجــا نســلّط عــن طريقــه 
ــة انلــّي بغــر املســلمني يف ضــوء مفهــوم  ــك، وهــو عاق الضــوء ىلع ذل
اجلهــاد وحماربــة غــر املســلمني مــن خمتلــف الطوائــف واجلهــات الــي 
تعامــل معهــا طــوال مــّدة دعوتــه الــي اســتمّرت زهــاء ثاثــٍة وعرشيــن 
اعًمــا، وقــد عــّد بعضهــم اجلهــاد االبتــدايئ أي ابتــداء املســلمني لغرهــم 
ــرة  ــّيما يف س ــة، ال س ــات العقدي ــادرة احلّري ــن مص ــواًع م ــال ن  بالقت
انلــّي  أو يف صــدر اإلســام، وســوف حنــاول الوقــوف باختصــار ىلع 
حقيقــة هــذا االّداعء يف ســرة انلــّي مــن خــال احلــروب الــي خاضهــا 

مــع غــر املســلمني، ســواء اكنــوا مــن املرشكــني أم مــن أهــل اذلّمــة. 

لــم يدخــل انلــّي  يف حــرب مع مــرشيك قريــش إلجبارهــم ىلع اختيار 
املعتقــد اذلي جــاء بــه مــن عنــد اهلل تعــاىل، مــع وضــوح بطــان معتقدهــم 
القائــم ىلع الــرشك وعبــادة األصنــام، وىلع الرغــم مــن إيذائهم هل وللمســلمني 
يف مّكــة طــوال ثاثــة عــرش اعًمــا، إىل أن نــزل قــوهل  يف املدينــة املنــّورة: 
ُهــْم ُظِلُمــوا َوإِنَّ اهلَل َعَ نَْصِِهــْم لََقِديٌر ]ســورة الحــّج: 39[،  نَّ

َ
يــَن ُيَقاتَلـُـوَن بِأ ِ

َّ
ِذَن لِل

ُ
أ

ويه أّول آيــٍة نزلــت تــأذن لرســول اهلل وأصحابــه أن حياربــوا املرشكــني؛ لــي 
يبقــوا يف أمــٍن مــن ظلمهــم وعداوتهــم كمــا يذكــر املفــرّسون تبًعــا بلعــض 
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األحاديــث املنقولــة يف الســّنة ]الفيــض الكاشــاين، الــوايف، ص 77[، وليــس بدافــع إجباره 
ــزام بمعتقــد ما. ىلع االل

ثــّم إّن األمــر املهــّم اآلخــر يف ســياق ســرته  الاكشــف عــن محايــٍة 
ــغ  ــٍم بل ــٍش عظي ــا جبي ــة فاحتً ــرأي هــو دخــوهل إىل مّك ــة املعتقــد وال حلّري
تعــداده عــرشة اآلف رجــًا لــم يكــن ألجــل إخضــاع املرشكــني للرســالة 
اإلســامية، بــل اكن ردة فعــل ىلع نقــض املرشكــني يف مّكــة بنــود صلــح 
احلديبيــة، ومــع ذلــك ســى لفتــح مّكــة مــن دون قتــال ومــن دون إجبــاٍر 
هلــم ىلع ادلخــول يف معتقــده، بــل إنـّـه  حــى مجيع مــرشيك مّكــة معلنًا 
يف احلادثــة الــي ينقلهــا أصحاب الســر أّن من دخــل دار أيب ســفيان - واكن 
مــن رؤســاء الــرشك يف مّكــة - فهــو آمــٌن، وإّن مــن أغلــق بابــه، أو دخــل 
ــاهد  ــة دمشــق، ص 450[، والش ــخ مدين ــن عســاكر، تاري ــٌن ]اب ــو آم ــرام فه ــجد احل املس
ــو  ــده ه ــول يف معتق ــن ىلع ادلخ ــار اآلخري ــدم إجب ــه وع ــر ىلع محايت اآلخ
ــاء«  ــم الطلق ــوا، فأنت ــة: »اذهب ــح مّك ــد فت ــهورة عن ــه  املش  مقوتل
ــم  ــخٍص منه ــر أّي ش ــل وجي ــن دون أن يقت ــري، ص 337[. م ــخ الط ــري، تاري ]الط

ــدم  ــن ع ــح ع ــل رصي ــف بش ــرته  تكش ــام، فس ــاق اإلس ىلع اعتن
إجبــاره ومحايتــه حلّريــة املعتقــد يف مجلــة مــن املفاصــل يف تاريــخ الســرة 
انلبويــة، وإن مــا ذكرنــاه هنــا مــن شــواهد مــن الســرة انلبوّيــة يعــّد نماذج 
مــن محايــة الرســالة انلبويــة حلّريــة املعتقــد والــرأي واتلعبــر ىلع خمتلــف 
األصعــدة، وقــد زخــرت كتــب الــراث باألدلـّـة والشــواهد ىلع ذلــك، ويه 

مروكــة إىل حبــوث واســعة إليرادهــا. 
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 ـ حاية حّرية الفكر والتعبري عن الرأي واملعتقد يف سرية األمئّة األطهار 3

نشــر هنــا إىل محايــة حّريــة الفكــر واتلعبــر يف ســرة األئّمــة 
ــار  األطهــار  مــن خــال ســرتهم، فقــد وردت جمموعــة مــن األخب
ــوة  ــوا يف ادلع ــم يتبّن ــت  ل ــل ابلي ــة أه ــا أّن أئّم ــن طريقه ــرف ع يع
إىل اإلســام طــرق إجبــار انلــاس ىلع اإليمــان بهــذا املعتقــد، ومــن ثــّم 
فــإّن محايتهــم  حلّريــة املعتقــد تُعــّد مــن األمــور الواضحــة للمتابــع 
  ٍّلســرتهم اتلارخييــة يف الفــرة املمتــّدة مــن بدايــة إمامــة اإلمــام عــي
ــم  ســنة 329 ه ، وســوف  ــة الغيبــة الكــرى لإمــام القائ وحــّى بداي
ــن  ــد م ــن اتلأّك ــي يمك ــار ال ــات واألخب ــن الرواي ــًة م ــتعرض جمموع نس
خاهلــا أّن ســرة األئّمــة  العمليــة اكنــت قائمــًة ىلع توفــر احلمايــة 
ــع  ــى ىلع املتاب ــح ال خي ــي وواض ــل ج ــرأي وبش ــد وال ــة املعتق حلّري
لســرتهم يف أدوارهــم املختلفــة واملتنوّعــة، ومنهــا موقــف اإلمــام أمــر 
ــا  ــام يعامله ــا، واكن اإلم ــة عقديًّ ــوارج املنحرف ــة اخل ــن فرق ــني م املؤمن
ــيٍء مــا دامــت هــذه األفــاكر  ــاه دون أن يســتثنيهم ب كمــا يُعامــل راعي
ــن  ــوارج: »ل ــه للخ ــه  لكمت ــل عن ــلمّيًة، فينق ــد واآلراء س والعقائ
ــم نمنعكــم الــيء  نمنعكــم مســاجد اهلل أن تذكــروا فيهــا اســم اهلل، ول
مــا دامــت أيديكــم مــع أيدينــا، ولــن نقاتلكــم حــّى تقاتلونــا« ]ابــن األثــري، 
ــل  ــن أه ــن م ــع املعاهدي ــه  م ــك تعامل ــخ، ص 335[، وكذل ــل يف التاري الكام

ــية ال  ــم سواس ــامية، وه ــة اإلس ــا ادلول ــن راعي ــم م ــؤالء ه ــة، فه اذلّم
خيتلفــون عــن املســلمني يف احلقــوق مــع االحنرافــات العقديــة املوجــودة 
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بينهــم عــن تعايلــم اإلســام، فقــد ورد عنــه  أنّــه: »اكن يســتحلف 
ــم«  ــوت نرانه ــوس يف بي ــهم، واملج ــم وكنائس ــود يف بيعه ــارى وايله انلص

]انظــر: العامــيل، وســائل الشــيعة، ج 27، ص 298[.

وهنــاك شــواهد كثــرٌة يطــول رشحهــا وتبيانهــا ال يســمح بهــا املقــام، 
تاركــني مــا زاد عنــه إىل حبــوٍث أكــر ختّصًصــا.

4ـ حاية حّرية الفكر والتعبري عن الرأي واملعتقد يف فتاوى الفقهاء والعلاء

ــد  ــر واملعتق ــة الفك ــول حّري ــث ح ــواعت ابلح ــّم موض ــدى أه إّن إح
ــبة إىل  ــر بالنس ــرأي واتلعب ــة ال ــط حبّري ــو املرتب ــاء ه ــات الفقه يف لكم
ــي  ــاح الفق ــّى يف االصط ــام اذلي يُس ــن اإلس ــارج م ــخص اخل الش
ــف يف العــرف احلقــويق حتــت عنــوان حّريــة العقيــدة  باالرتــداد، ويصنَّ
ــم  ــه، وبالرغ  في

ً
ــوال ــام أم دخ ــن اإلس ــا م ــواٌء اكن خروًج ــن، س وادلي

مــن كــون اإلســام ديــن احلّريــة، ولكــّن هــذا ال يعــي أن ال تكــون هل 
ــة والضــال،  ــن واملجتمــع عــن الفتن ــان ادلي قوانــني خاّصــة حلفــظ كي
ــن  ــه ع ــون معتنقي ــد تص ــس وقواع ــأيت بأس ــن أن ي ــّق ادلي ــن ح فم
الوقــوع يف االحنــراف والضــال الفكــري والعقــدي، ومــن هــذه 
القوانــني والترشيعــات حكــم القتــل للمرتــّد الفطــري، وهــذا احلكــم يف 
ــو هلل  ــة ه ــع باألصال ، فالترشي

ً
ــدي أّوال ــم تعّب ــو حك ــاء ه ــاوى الفقه فت

ــد  ــا أن نعتق ــب علين ــاق، فيج ــم ىلع اإلط ــو حكي ــاىل، وه ــارك وتع تب
ونلــزم بــأّن لّك حكــم صــادر مــن قبلــه  اكن مــن منطلــق املصلحــة 
واحلكمــة، وثانيًــا يف الوقــت نفســه ال بــأس أن نتحــّرى فلســفة األحــاكم 
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ــة  ــن جه ــا، ال م ــوف عليه ــاب الوق ــن ب ــن م ــا، ولك ــة وحكمته الرشعي
ــون قــد جــاء  ــأّن هــذا القان ــرى اإلنســان امللــزم ب ــا قــد ي قبوهلــا، وهن
حلفــظ املجتمــع اإلســايم مــن االنهيــار العقــدي؛ إذ مــن الــروري يف 
لّك منظومــة جمتمعيــة أن حتــي نفســها وتقــف يف وجــه اذليــن يريــدون 
أن يعبثــوا بأنظمتهــا وقوانينهــا الســائدة، فاالســام حفاًظــا ىلع املســلمني 
جعــل مثــل هــذه العقوبــة الشــديدة، وهــو حكــم عقــايئ كمــا يفعلــه 
ــة  ــب بقّي  تصي

ّ
ــا ــة ئل ــتئصال األورام الرسطاني ــن اس ــوم م ــاء ايل األطّب

اجلســد بالعــدوى، فاملجتمــع اإلســايم بمثابــة اجلســد الواحــد إذا أصيب 
ــراد  ــة أف ــب بقّي  يصي

ّ
ــا ــه ئل ــص من ــزم اتلخلّ ــراف ل ــو باالحن ــه عض من

ــل،  ــل ىلع القات ــم بالقت ــن احلك ــه ادلول م ــا تفعل ــك م ــع، وكذل املجتم
فأجــل احلفــاظ ىلع بقّيــة انلــاس يقتــل القاتــل، كذلــك احلــال يف املرتــّد 
ألجــل احلفــاظ ىلع العقيــدة احلّقــة بلقّيــة انلــاس ال بــّد مــن القضــاء ىلع 

العقيــدة الفاســدة بإماتــة احلامــل هلــا.

ــيخ  ــة للش ــابقني اكهلداي ــاء الس ــة للفقه ــب الفقهّي ــض الكت ويف بع
ــى  ــّيد املرت ــار للس ــدوق واالنتص الص

ــه،  ــرّدة ]الطــويس، الخــالف يف الفق ــل ال ــال أه ــاب قت ــويس يف كت ــيخ الط  والش
ص 501 - 505[، وكذلــك مــا كتبــه شــيخ الطائفــة الطــويس يف كتــاب املرتــّد 

ــب  ــا جي ــروا رشوًط ــوط" ]الطــويس، املبســوط، ج 7، ص 281[  ذك ــه "املبس ــن كتاب م
ــام،  ــن اإلس ــّد ع ــان املرت ــداد ىلع اإلنس ــم االرت ــدار حك ــا إلص حتّققه
ــّرد  ــداد جم ــق االرت ــي يف حتّق ــه ال يك ــاء أنّ ــد الفقه ــاٌع عن ــاك إمج فهن
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االعتقــاد ابلاطــي بالكفــر مــن دون إظهــاره بفعــل أو قــول أو غــر ذلــك، 
ــدوا االرتــداد بإظهــاره بالقــول أو بالعملــو. ]انظــر: النجفــي، جواهــر الــکالم،   إذ قّي
ج 41، ص 609[، ومــن الرشائــط اخلاّصــة الــي ذكرهــا الفقهــاء لارتــداد: أن 

ال يكــون ارتــداد الشــخص ناشــئًا عــن ُشــبهٍة علميــٍة، وأيًضــا جيــب أن 
يكــون املرتــّد قــد أعلــن ارتــداده حــّى جتــري عليــه األحــاكم اخلاّصــة 
باملرتــد، وكذلــك جيــب أن يكــون ىلع يقــنٍي مــن أّن املســألة الــي أنكرها 
أنّهــا مــن رضورّيــات ادليــن، ومنهــا إنّمــا يتحّقــق االرتــداد مــن خــال 
ــدة، ج 3،  ــع الفائ ــيل، مجم ــًا. ]األردبي  وفع

ً
ــوال ــة ق ــات ادليني ــني بالروري  اتلوه

ص 199؛ الشهيد األّول، الدروس، ج 2، ص 51[

ــن  ــبهة ع ــع الش ــن إىل رضورة رف ــاء املعارصي ــض الفقه ــب بع وذه
املرتــّد قبــل صــدور احلكــم بارتــداده، يقــول الشــيخ ســبحاين يف كتــاب 
ــو اكن ارتــداده عــن طــروء شــبهٍة مــن أصدقائــه وزمائــه  "احلــدود": »ل
أو مــن وســائل اإلعــام الـّـي تبــّث الشــبهات لّك يــوم ويللــة، ىلع رؤوس 
الشــّبان املســلمني، فــي هــذا املجــال جيــب ىلع احلاكــم، قبــل لّك يشء، 
رفــع الشــبهة باســتخدام العلمــاء الواعــني، الواقفــني ىلع الشــبه ورفعهــا، 
ــاب وإن  ــّي، واألصح ــّد امل ــري واملرت ــّد الفط ــني املرت ــرق ب ــر ف ــن غ م
أحجمــوا عــن لــزوم رفــع الشــبهة عــن املرتــّد الفطــري، وإنّمــا أشــاروا 
إيلهــا يف املرتــّد املــّي، ولكــّن الظاهــر عــدم الفــرق بــني املرتّديــن ولــزوم 
ــداد« ]ســبحاين، كتــاب الحــدود، ص 448[. ــه باالرت ــل احلكــم علي ــع الشــبهة قب رف

ــوان ابلحــث حــول مــا  ــك مــن املوضــواعت املرتبطــة بهــذا العن وكذل
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ــه بـــ »حرمــة حفــظ كتــب الضــال« فقــد أفــى الفقهــاء  يصطلــح علي
ــال  ــب الض ــظ كت ــريك: »وحف ــق الك ــال املحّق ــًة، ق ــك رصاح ــة ذل حبرم
أي: حفظهــا يف الصــدر، أو حفظهــا بمعــى صيانتهــا عــن أســباب اتللف، 
والظاهــر عــدم الفــرق يف كتــب الضــال بــني كتــب األصــول والفــروع؛ 
ألّن ابتنــاء فروعهــا ىلع األصــول الفاســدة. وجيــوز إتــاف مــا اكن موضــع 
الضــال مــن الكتــاب دون غــره« ]الكــريك، جامــع املقاصــد يف رشح القواعــد، ص 
ــني  ــاف ب ــّل اخت ــو حم ــم ه ــذا احلك ــه ىلع أّن ه ــب اتلنبي ــن جي 26[. ولك

الفقهــاء، وليــس مــن الــرورات الفقهيــة أو ادلينيــة الــي يــؤّدي إنكارها 
إىل إنــكار أصــل ادليــن، فــي قضيــة اجتهاديــة قابلــة للنقــاش وليســت 
رأيـًـا حاســًما لإســام، فكيــف يمكــن املوازنــة بــني القــول بهــذا انلــوع 
مــن اتلحريــم واملنــع والقــول حبمايــة حّريــة الــرأي واالعتقــاد عنــد فقهــاء 
املســلمني؟ وجيــب اتلنويــه مســبًقا إىل أّن مــن الفقهــاء مــن لــم يرتــض هذا 
احلكــم لعــدم وجــود ديلــل عليــه مــن انلصــوص الرشعيــة قرآنًــا وســّنًة، 
ــدي يف  ــوهل: »وعن ــة بق ــكّل رصاح ــراين ب ــق ابلح ــه املحّق ــّر عن ــد ع وق
احلكــم مــن أصلــه توّقــٌف، لعــدم انلــّص، واتلحريــم والوجــوب وحنوهمــا 
ــف القــول بهــا ىلع ادليلــل الــرشيع، وجمــّرد هــذه  ــة، يتوّق أحــاكم رشعي
ــاكم  ــيس األح ــدي تلأس ــح عن ــم ال تصل ــائعة يف كامه ــات الش اتلعلي
الرشعيــة« ]البحــراين، الحدائــق النــارضة، ص 141[، وأيًضــا فــإّن هــذه الفتــوى لــم يكن 
هلــا ســابقة قبــل إيرادهــا مــن جهــة الشــيخ املفيــد يف فقــه األماميــة، وذلك 
 إلثبــات احلجــج 

ّ
بقــوهل: »وال حيــّل كتــب الكفــر وجتليــده الصحــف، إال
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يف فســاده. واتلكّســب حبفــظ كتــب الضــال وكتبــه ىلع غــر مــا ذكرنــاه 
حــراٌم« ]املفيــد، املقنعــة، ص 598[. ثــّم جــرى ســائر الفقهــاء مــن بعــده ىلع الفتوى 

نفســها اكلشــيخ الطــويس وغــره. 

ــة  ــع األربع ــادر الترشي ــوى إىل مص ــذه الفت ــون به ــتند القائل ــد اس وق
 أّن جمموعــة مــن 

ّ
الكتــاب والســّنة والعقــل واإلمجــاع إلثبــات فتواهــم، إال

الفقهــاء ناقشــوا يف إماكنيــة االســتدالل بهــا، منهــا قــوهل  :فَاْجتَنِبُــوا 
ــتند  ــد اس وِر ]ســورة الحــّج: 30[، وق ــزُّ ــْوَل ال ــوا قَ ــاِن َواْجتَنِبُ ْوثَ

َ ْ
ــَن ال ــَس ِم الرِّْج

صاحــب اجلواهــر ىلع هــذه اآليــة إلثبــات فتــوى حرمــة كتــب الضــال، 
وقــد رّصح بــأّن قــول الــزور يســتفاد منــه حرمــة حفــظ كتــب الضــال 
ــوب  ــا دّل ىلع وج ــا مّم ــه أيًض ــتفاد حرمت ــد يس ــل ق ــوهل: »ب ــاهل بق وأمث
اجتنــاب قــول الــزور وهلــو احلديــث والكــذب واالفــراء ىلع اهلل، وأنـّـه من 

ــع اإلســالم، ص 56[. ــكالم يف رشح رشائ ــد« ]الجواهــري، جواهــر ال ــاب بايل ــة الكت كتاب

ــك   أّن الشــيخ األنصــاري يصــل إىل نتيجــة خمالفــة للحرمــة؛ وذل
ّ

إال
ــد  ــوهل: »وق ــك يف ق ــد رّصح بذل ــة، وق ــتدالل باآلي ــة االس ــدم تمامي لع
ــث  ــن حي  م

ّ
ــرم إال ــال ال حي ــب الض ــظ كت ــك: أّن حف ــن ذل ــل م حتّص

 قريبًــا، فــإن لــم يكــن كذلــك 
ً

ترتـّـب مفســدة الضالــة قطًعــا أو احتمــاال
ــت  ــوى، أو اعرض ــة أق ــًة بمصلح ــة معارَض ــدة املحّقق ــت املفس أو اكن
ــا ديلــل  ــا، ف ــواًع منه ــرب وق ــوى، أو أق ــة مصلحــة أق املفســدة املتوّقع
ىلع احلرمــة« ]األنصــاري، املكاســب، ص 234[. والظاهــر مــن كام الشــيخ هــو أّن 
ــة  ــه ال حرم ــظ بنفس ــة، فاحلف ــدة الضال ــق مفس ــة بتحّق ــة منوط احلرم
ذاتيــة هل عنــده، وإنّمــا يكــون حراًمــا مــن بــاب مفســدة الضالــة، فرأيه 
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ــا  ــة، وأّم ــة اذلاتي ــوص احلرم ــل خلص ــا، ب ــة مطلًق ــا للحرم ــس خمالًف لي
ــا. ــة فيقبله ــة العرضي احلرم

ــة  ــات حرم ــي إلثب ــل العق ــاء إىل ادليل ــض الفقه ــتند بع ــد اس وق
االحتفــاظ بكتــب الضــال أو وجــوب إتافهــا، إىل درجــة أّن بعضهــم 
اكلســّيد أمحــد اخلوانســاري عــّد ادليلــل العقــي أهــّم ديلــل ىلع 
ــب  ــظ كت ــة حف ــا حرم ــول: »وأّم ــه بالق ــا برأي ــام مّرًح ــم يف املق احلك
ــل  ــم العق ــا حك ــدّل عليه ــا، وي ــاف فيه ــا خ ــخها ف ــال ونس الض
بوجــوب قطــع مــاّدة الفســاد، والعقــل حيكــم باجلــواز يف صــورة غلبــة 
 املصلحــة، بــل حيكــم بالوجــوب حفًظــا لدليــن، والعمــدة حكــم العقــل« 

]الخوانســاري، جامع املدارك يف رشح املخترص النافع، ص 21[.

ــن  ــة م ــة جمموع ــات صّح ــي إلثب ــل العق ــا بادليل ــتدّل هن ــد اس فق
املقــوالت، منهــا لــزوم قلــع مــاّدة الفســاد ودفــع الظلــم وغرهــا، ولكــّن 
الســّيد اخلــويئ ناقــش يف هــذا االســتدالل مبيّنًــا عــدم تمامّيتــه بالقــول: 
ــم،  ــح الظل ــدل وقب ــن الع ــو حس ــه إن اكن ه ــدرك حكم ــه أّن م »وفي
بدعــوى أّن قلــع مــاّدة الفســاد حســن وحفظهــا ظلــم وهتــك للشــارع، 
 

ّ
فــرد عليــه أنّــه ال ديلــل ىلع وجــوب دفــع الظلــم يف مجيــع املــوارد، وإال

ــا،  ــاء املمانعــة عــن الظلــم تكوينً ــاء واألوصي لوجــب ىلع اهلل وىلع األنبي
ــرّش،  ــر وال ــل اخل ــان ىلع فع ــدر اإلنس ــو اذلي أق ــاىل - ه ــه - تع ــع أنّ م

ــاح الفقاهــة، ص 402[. ــوًرا« ]الخــويئ، مصب ــا كف ــاكًرا وإّم ــا ش ــبيل إّم ــداه الس وه

بعبــارة أخــرى إّن انلقــاش يف كــرى االســتدالل ويه أّن دفــع الظلــم 
وقلعــه واجــب حبكــم العقــل، ولكــن إثبــات الصغــرى ويه حفــظ كتب 
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الضــال )مــاّدة الفســاد) وكونهــا ظلًمــا حباجــة إىل ديلــل؛ وعليــه ال يصّح 
االّداعء أّن حكــم العقــل تــامٌّ للقــول حبرمــة حفــظ كتــب الضــال عنــد 
ــا  ــر إحاكًم ــة أك ــن أدلّ ــث ع ــاج إىل ابلح ــه حيت ــى الفقي ــاء، ويب الفقه

لاســتدالل املذكــور.

وأّمــا خبصــوص اإلمجــاع، فــإّن أّول مــن اّدىع نــي اخلــاف واإلمجــاع 
ــب يف  ــى املطل ــه "منت ــّي يف كتاب ــة احل م

ّ
ــه العا ــو الفقي ــألة ه يف املس

حتقيــق املذهــب"، ولقــد اســتند إيلــه مجلــٌة مــن الفقهــاء تلأييــد دعــوى 
اإلمجــاع منهــم املحّقــق األردبيــي يف كتابــه "جممــع الفائــدة والرهــان" بما 
نّصــه: »ولعــّل ديلــل اتلحريــم أنّــه قــد يــؤول إىل مــا هــو املحــّرم، وهــو 
العمــل بــه، وأّن حفظهــا ونســخها ينبــئ عــن الرضــا بالعمــل واالعتقــاد 
بمــا فيــه، وهــو ممنــوٌع، وأنّهــا مشــتملة ىلع ابلدعــة وجيــب دفعهــا مــن 
ــا أيضــا  بــاب انلــي عــن املنكــر، وهمــا ينافيانــه، وقــد يكــون إمجاعيًّ

يفهــم مــن املنتــى« ]األردبيــيل، مجمــع الفائــدة والرهــان، ج 8، ص 76[.

ويمكن أّن ناحظ ىلع دعوى اإلمجاع:

ــاف ال  ــي اخل ــاء بن ــى" ج ــّي يف "املنت ــة احل م
ّ

ــر العا : أّن تعب
ً

أّول
ــر. ــه ال أك ــتنتاج عن ــو اس ــده ه ــاء بع ــا ج ــاع وم باإلمج

ــا: أّن هــذا اإلمجــاع مــن نــوع اإلمجــاع املــدريك، أي أّن هنــاك  وثانًي
أدلّــًة ومــدارك هلــذه الفتــوى، فــا فائــدة هلــذا اإلمجــاع، ومــع إماكنيــة 
دراســة مــدارك هــذه الفتــوى ال حاجــة دليلــل اإلمجــاع حينئــٍذ،  فديلــل 

اإلمجــاع ىلع فتــوى حتريــم كتــب الضــال ليــس بتــامٍّ أيًضــا.
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ــة  ــة األربع ــن األدلّ ــره م ــّم ذك ــا ت ــع م ــة يه أّن مجي ــة انلهائي وانلتيج
ناقــش فيــه الفقهــاء أنفســهم، ولكــن جيــب اتلأكيــد ىلع أّن هناك هامًشــا 
كبــًرا يتوافــر دلى اجلميــع حلمايــة حّريــة املعتقــد واتلعبــر وبما يتناســب 
ــع املواطنــني يف  ــوين واألمــن جلمي مــع حفــظ اتلــوازن االجتمــايع والقان

املجتمــع، وهــذا حيتــاج إىل حبــث تفصيــي يف حمــلٍّ آخــر. 

فــي  الــرأي  عــن  والتعبيــر  الفكــر  حّريــة  حمايــة  الثالــث:  المطلــب 

اإلنســاني القانــون 

حظيــت احلّريــات بشــٍل اعمٍّ وحّريــة الــرأي واتلعبــر بشــٍل خــاصٍّ 
باهتمــام أغلــب دول العالــم؛ ملــا هلــذه احلّريــة مــن تأثــر ىلع حيــاة الفــرد 
واملجتمــع، وكمــا أســلفنا أّن حّريــة الفكــر واتلعبــر تعــّد مــن احلّريــات 

األساســية، وقــد اعرفــت بهــذه احلريــة مجيــع القوانــني اإلنســانية.

ــا اعم 1993  ــان يف انلمس ــوق اإلنس ــي حلق ــر العال ــد املؤتم ــّم عق وت
ــع  ــد مجي ــّم تأكي ــة لحقــوق اإلنســان، ص 47[، وت ــة واإلجرائي ــة املوضوعي ]الدســوقي، الحامي

ــو  ــان ه ــان، وإّن اإلنس ــة اإلنس ــن كرام ــة م ــان انلابع ــوق اإلنس حق
ــي أن  ــية، فينب ــات األساس ــان واحلّري ــوق اإلنس ــس حلق ــوع الرئي املوض
ــؤويّلة  ــر أّن مس ــد املؤتم ــك أّك ــا، وكذل ــس منه ــتفيد الرئي ــون املس يك
ــة  ــان ومحاي ــة اإلنس ــان يه محاي ــوق اإلنس ــة حق ــال تنمي ادلول يف جم
 .]154 اإلنســان، ص  حقــوق  خالــد،  حنــون  ]حميــد  احرامهــا  وتشــجيع  حّرياتــه 
وأيًضــا جــاء يف ديباجــة اإلعــان أّن اإلعــان العالــي حلقــوق اإلنســان 
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ــًة،  يشــّل املثــال املشــرك اذلي ينبــي أن حتّققــه الشــعوب واألمــم اكّف
ذتــه األمــم املّتحــدة أساًســا 

ّ
ــه مصــدر اإلهلــام، وقــد اخت مــن حيــث إنّ

إلحــراز اتلقــّدم يف حقــوق اإلنســان، وال ســّيما حّريــة الــرأي واتلعبــر. 
ــنة 1993[ ــا لس ــل فين ــج عم ــالن وبرنام ــة إع ــر: ديباج ]انظ

ــّم  ــن أه ــّد م ــي اذلي يع ــون الفرن ــبة إىل القان ــر بالنس ــك األم  وكذل
ــورة اعم 1789  ــد ث ــا بع ــت فرنس ــد اعش ــريب، فق ــم الغ ــني يف العال القوان
ــي  ــان الفرن ــوق اإلنس ــان حق ــاب إع ــّوالٍت، ويف أعق ــاٍت وحت اضطراب
ــة الفرنســية اعم 1789، دخلــت فرنســا  ــة الوطني اذلي صــدر عــن اجلمعي
ــر  ــر واتلعب ــة الفك ــّيما حّري ــات، وال س ــوٍظ للحّري ــاٍر ملح ــة ازده مرحل
ــّر  ــداول احل ــان أّن اتل ــن اإلع ــاّدة )11( م ــد ورد يف امل ــرأي، فق ــن ال ع
لأفــاكر واآلراء هــو مــن أثمــن احلقــوق لإنســان، فــّل فــرد يســتطيع أن 
يتلـّـم ويكتــب ويطبــع حبّريــة، غــر أنـّـه يتســاءل يف حال أســاء اســتعمال 

ــة، ص 52[ ــات العاّم ــة للحّري ــة القانوني ــد العــال، الحامي ــون. ]عب ــق القان ــة وف ــذه احلّري ه

ومــن خــال إعــان اثلــورة الفرنســية يّتضــح فســح املجــال حلّريــة 
ــان ســائًدا  اتلعبــر عــن اآلراء واألفــاكر بعــد مــا اكن االســتبداد والطغي
ــّم تثبيــت هــذا احلــّق يف ظــل اجلمهوريــة  ــّم يت يف ظــّل انلظــام امللــي، ث
ــام 1946 ]الزبيــدي، حقــوق اإلنســان، ص 43[، فقــد أوالهــا  الرابعــة ودســتورها لع
عنايــًة خاّصــًة واجتهــد كثــًرا يف صيانتهــا بمواجهــة أّي اعتــداء يطاهلــا، 
ومــن قرارتــه احلديثــة بهــذا الشــأن القــرار الصــادر يف 20 مايــس لســنة 
2011 اذلي عــّد حّريــة الفكــر واملعتقــد واتلعبــر عــن الــرأي مــن أهــّم 
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احلّريــات ىلع اإلطــاق الــي ال جيــوز االعتــداء عليهــا، وأنّهــا تعــّد جــزًءا 
ــة، ص 256[ ــرأي.. دراســة مقارن ــة ال ــل، حّري ــة. ]جري ــيادة ادلول ــن س م

ــد  ــرأي يف العه ــر وال ــد واتلعب ــة املعتق ــد ىلع حّري ــّم اتلأكي ــك ت وكذل
ادلويل اخلــاّص باحلقــوق املدنيــة والسياســية لســنة 1966 م، وقــد اعتمــد 
ــه  ــام إيل ــق واالنضم ــع واتلصدي ــرض ىلع ادلول للتوقي ــد وع ــذا العه ه
اســتناًدا إىل قــرار اجلمعيــة العاّمــة لأمــم املّتحــدة الصــادر وفًقــا ألحــاكم 
ــق  ــوق اإلنســان واملواثي ــدة ]يوســف حســن، حق ــم املّتح ــاق األم ــن ميث ــاّدة )49( م امل
ــذا  ــا ه ــي احتواه ــوق ال ــى احلق ــاة أس ــّق يف احلي ــّد احل ــة، ص 68[. ويع الدولي

العهــد؛ وهلــذا قــّرر محايــة هــذا احلــّق بنصــوص قانونيــة داخليــة فاعلــة 
ــرأي واتلعبــر فقــد جــاء يف  ــة ال ــق بشــأن حّرّي ــا فيمــا يتعلّ وحمكمــة، أّم
املــادة )19 / فــق 2-1( مــن العهــد ادلويل اخلــاّص باحلقــوق املدنيــة مــا يأيت:

1ـ لّل إنساٍن احلّق يف اعتناق اآلراء دون مضايقة. 

2ـ لــّل إنســان احلــّق يف حّريــة اتلعبــر، ويشــمل هــذا احلــّق حّريتــه 
ــا إىل  ــا ونقله ــاكر وتلّقيه ــات واألف ــف رضوب املعلوم ــاس خمتل يف اتلم
اآلخريــن دون اعتبــار للحــدود، ســواٌء ىلع شــل مكتــوب أو مطبــوع أو 

ــة وســيلة أخــرى خيتارهــا. ــّي أو بأي ــب ف يف قال
]الخطيب، حقوق اإلنسان وضامناتها الدستورية.. دراسة مقارنة، ص 299[ 

كذلــك بيّنــت املــاّدة )20( الفقــرة 2 منــه، حظــر أيـّـة دعــوة تدعــو إىل 
الكراهيــة القوميــة أو العنريــة أو ادلينيــة، تشــل حتريًضــا ىلع اتلميــزي 
أو العنــف أو العــدوان، وبمــواّد أخــرى منحــت حــّق تكويــن اجلمعيــات 
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واالنتمــاء ايلهــا ]انظــر: املــاّدة 20 و21 مــن العهــد الــدويل الخــاّص بالحقــوق املدنيــة والسياســية 
لســنة 1966[، وأشــار العهــد حلــّق اإلنســان يف اتلعبــر عــن اآلراء واألفــاكر 

ــه  ــر بوصف ــرأي واتلعب ــة ال ــٍة حلّري ــتقباهلا، كضمان ــا واس ــا ونرشه ونقله
ــا مــن حقــوق اإلنســان الروريــة أو األســاس. ]الغــول، حّريــة الــرأي والتعبــري  حقًّ

يف املواثيــق الدوليــة والترشيعــات املحلّيــة، ص 12[

ــرأي  ــة ال ــّق حبّرّي ــا للح ــّدت حبمايته ــد امت ــة ق ــح أّن االتّفاقي ويّتض
واتلعبــر إىل أعضــاء اجلماعــة البرشيــة اكّفــًة، وأنّهــا لــم تقتــر باعرافهــا 
بهــذا احلــّق ىلع املواطنــني اذليــن حيملون جنســية ادلولــة املخاطبــة بأحاكم 
االتّفاقيــة، وإنمــا أقّررتــه لــّل شــخص يتواجــد ىلع إقليــم ادلولــة، بغــّض 
ــا عنهــا.  انلظــر عــن جنســيته، ســواٌء اكن أحــد مواطــي ادلولــة أم أجنبيًّ

]الخطيــب، حقــوق اإلنســان وضامناتهــا الدســتورية.. دراســة مقارنــة، ص 50[ 

ــم  ــدة املرّق ــم املّتح ــة لأم ــة العاّم ــرار اجلمعي ــب ق ــك بموج وكذل
ــاّص  ــد ادلويل اخل ــق العه ــع واتلصدي ــرض ىلع اتلوقي ــد وع )2200( اعتم

باحلقــوق االجتماعيــة واثلقافيــة لعــام 1966، وقــد دخــل حــزّي اتلنفيــذ 
ــدرك ادلول أّن  ــد: »وإذ ت ــذا العه ــة ه ــد وردت يف ديباج اعم 1976، فق
ــا لإعــان العالــي  ــل وفًق الســبيل الوحيــد تلحقيــق املثــل األىلع املتمّث
ــن  ــن تلمّكـ ــراًرا ومتحّرري ــرش أح ــون الب ــان يف أن يك ــوق اإلنس حلق
ــة«  ــة واثلقافي ــة واالجتماعي ــه االقتصادي ــع حبقوق ــن اتلمّت ــان م  لّك إنس

]انظر: ديباجة العهد الدويل الخاّص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية لسنة 1966[.

ــوص  ــراد نص ــة ىلع إي ــاتر العراقي ــت ادلس ــه دأب ــوال نفس وىلع املن

ــون  ــو القان ــتور وه ــن أّول دس ــداًء م ــات ابت ــوق واحلّري ــة باحلق خاّص
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األســايس الصــادر اعم 1925 وانتهــاًء بادلســتور احلــايل لســنة 2005  

ومــن أهــّم مــا جــاء بادلســتور العــرايق األّول فيمــا يتعلّــق حبمايــة حّريــة 

الــرأي واتلعبــر، نّصــت املــاّدة )12( منــه ىلع أّن »للعراقيــني حّريــة إبــداء 

ــا  ــام إيله ــات واالنضم ــف اجلمعي ــاع، وتأيل ــرش واالجتم ــرأي، والن ال

ــوق  ــري الحق ــة مبعاي ــة مقارن ــة ودراس ــاتري العراقي ــيوين، الدس ــون« ]بس ــدود القان ــن ح ضم

الدســتورية الدوليــة، ص 10[، وقــد أورد املــرّشع ادلســتوري يف هــذه املــاّدة أغلــب 

احلّريــات الفكريــة يف جمــال الــرأي واتلعبــر، مــن حّريــة الفكــر والنــرش 

ــا. ــموح به ــة املس ــدود القانوني ــا باحل ــن قّيده و...، ولك

الخاتمة 

من خال ابلحث توّصلنا إىل مجلة من انلتائج خنترها بما يي:

1ـ أّن حّريــة الــرأي واتلعبــر يه عبــارة عــن حّريتــني؛ األوىل تتمّثــل 
ــاكر  ــّي اآلراء واألف ــخص يف تب ــّق الش ــي ح ــي تع ــرأي، وال ــة ال يف حّري
الــي يريدهــا، أّمــا األخــرى يه حّريــة اتلعبــر اذلي تعــي إماكنيــة الفــرد 
للتعبــر عــن فكــرة بــأّي مــن األمــور، ســواٌء اكنــت دينيــًة أو اجتماعيًة، 
ويكــون ذلــك مــن دون موافقــة أو تريــح هل بالنــرش أو الكتابــة أو القول.

ــية  ــوق األساس ــن احلق ــّد م ــر تع ــدة واتلعب ــر والعقي ــة الفك 2ـ أّن حّري
ــن  ــر الاكئ ــو جوه ــذا ه ــوي، وه ــب املعن ــل اجلان ــا تمّث ــان؛ ألنّه لإنس
البــرشي، وهــذه احلّريــة كفلتهــا ادلســاتر والترشيعــات، ووّفــرت هلــا نطاق 
ــدةً حبــدود القانــون. ــم تكــن مطلقــًة، بــل مقّي احلمايــة اجلنائيــة، لكــن ل
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ــر  ــر واتلعب ــة الفك ــة حّري ــا ىلع محاي ــاك اتّفاقً ــا أّن هن ــح نل 3ـ اتّض
يف بعــض جوانبــه بــني الترشيــع اإلســايم املــريّق وبــني القوانــني 
ــع  ــا، فالترشي ــف يف لكٍّ منهم ــة ختتل ــك احلماي ــر أّن تل ــانية، غ اإلنس
، بــل جعلــه واجبًــا ىلع لّك إنســان مــن  اإلســايم اعتــره أكــر مــن حــقٍّ
ابلحــث عــن العقيــدة الصحيحــة مــن خــال اســتخدام العقــل واألدلّــة 
األخــرى وحســب مقدرتــه وطاقتــه، أّمــا القانــون اإلنســاين فقــد عــّد يف 
ــقٍّ  ــّرَد ح ــر جم ــدة واتلعب ــر والعقي ــة الفك ــاتره حّري ــه ودس ــل قوانين جمم
تضمنــه ادلولــة دون أن يضيــف عليــه صفــة االلــزام، كمــا اتّضــح نلــا 
وجــود إمجــاع دويل ىلع محايــة حّريــة الــرأي واتلعبــر وتوفــر الضمانــات 
هلــا يف الترشيعــات ادلاخليــة وادلويلــة املتمّثلــة باالتّفاقيــات واملعاهــدات. 
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(((

الخالصة

ــني  ــم ب ــاع اتلفاه ــعار امتن ــًة ش ــيًة رافع ــًة وسياس ــاراٍت فكرّي ــوم تّي ــه ايل نواج
انلــاس، واذلي قــد يــّرر تكّهــن بعــض االســراتيجيني حبتمّيــة الصــدام بــني 
احلضــارات، مــا يعــي أنّنــا حمكومــون بقانــون الفــوىض مــن هــذه انلاحيــة. ودراســتنا 
تريــد إلقــاء الضــوء ىلع إمــاكن اتلواصــل املعــريف وفًقــا ملــا يــراه العلمــاء املســلمون، 
مرّكــزًة ىلع حتليــل كيفيــة وســاطة اللغــة واملفهــوم يف حوارنــا، حيــث تتوّســط اللغــة 
بــني املتواصلــني، وســّميناه باتلواصــل العــريف واالعتبــاري، وعندمــا يتوّســط املفهــوم 
بــني املتواصلــني، ســّميناه باتلواصــل احلقيــي والفلســي، ومفهــوم اتلواصــل املعــريف 
ــون  ــريف تك ــل الع ــة اتلواص ــة فقيم ــة اللغ ــاًء ىلع جعلي ــا. وبن ــيٌّ بينهم ــرٌك لفظ مش
ــث  ــه، حي ــًا عن ــاين بدي ــل الره ــوف إىل اتلواص ــع الفيلس ــر اذلي دف ــًة، األم جعلي
ــٌر متبــادٌل قــد يــرك أثــًرا  ــه يوجــد بينهمــا تأثّ ــًة وثابتــًة، ىلع أنّ تكــون القيمــة كونّي
يف قيمتهمــا. قــد اســتخرجنا مــن مفهــوم ابلداهــة مبــدأ املوضوعيــة املنهجّيــة، كمــا 
أّسســنا انطاقًــا مــن اتلنشــئة االجتماعيــة الــي تتاعــب خبــواّص املفاهيــم، فتبــّدل 
ــن  ــا م ــة، وهم ــة املنهجّي  اتلعّدديّ

َ
ــدأ ــديه، مب ــري إىل ب ــري وانلظ ــديه إىل نظ ابل

خمتّصــات املقــال ومــن خاهلمــا نزعــم إمــاكن حــّل أزمــات اتلواصــل الفلســي. 
اللكمات املفتاحية: اتلواصل املعريف، اتلواصل العريف، اتلواصل الفلسيف، اللغة، الفلسفة. 
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Abstract

Nowadays, we are facing intellectual and political currents, standing against 
accordance and compliance among peoples and nations, which might justify 
some strategists’ speculations of the inevitability of the clash of civilizations. 
This means that we shall be governed by the law of chaos in this respect. 
Our study wants to shed light on the possibility of cognitive communication 
according to what Muslim scholars see, focusing on analyzing the way in 
which language and concept can mediate in our dialogue, where language 
mediates between communicators. We have called this as traditional and 
moral communication, but when concept mediates between communicators, 
we have called it as real and philosophical communication. So, the concept of 
cognitive communication is a common statement between communicators. 
Based on the invention of language, the value of traditional communication is 
inventive, which has led philosophers to follow demonstrative communication 
as an alternative, where the value shall be universal and fixed, provided that 
there would a mutual influence between them that could leave an impact on 
their value. We have deducted, from the concept of intuition, the principle 
of methodological objectivity, and we also have established the principle 
of methodological plurality out of social upbringing that manipulates the 
properties of concepts; so, intuitive concepts have changed to theoretical ones, 
and theoretical concepts have changed to intuitive ones. These two are exclusive 
in this article, through which we claim the possibility of solving philosophical 
communication crises.

Keywords: cognitive communication, traditional communication,  
          philosophical communication, language, philosophy.
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المقّدمة

1ـ هوّية التواصل المعرفي

ــارس -  ــن ف ــب اب ــا - حس ــة هل ــة اللغوّي ــن انلاحي ــل م ــاّدة اتلواص م
ــه ]ابــن فــارس، مقاييــس  أصــٌل واحــٌد يــدّل ىلع ضــّم يشٍء إىل يشٍء حــّى يعلََق
ــل«،  ــاّدة »الوص ــذه امل ــن ه ــت م ــٌة حنت ــل صيغ ــة، ج 2، ص 634[. واتلواص اللغ

ــايف أو  ــل اثلق ــو اتلفاع ــيئني حن ــخصني أو ش ــل ش ــدّل ىلع تفاع ــي ت والّ
.

ً
ــادال ــًرا متب ــاك أم ــر هن ــون اتلأث ــث يك ــايئ، حبي ــايع أو الكيمي االجتم

نريــد مــن هــذه املــاّدة يف حبثنــا هــذا تبــادل املعرفــة، أي إبــاغ وجهة 
نظرنــا الــي نفهمهــا مــن احلقائــق، وتلــّي نظــرات اآلخــر واســتيعابها، 
ــاه غورغيــاس 

ّ
فيحصــل اتلفاهــم بواســطتها، األمــر اذلي يتقاطــع مــع اجت

 السوفســطايئ يف فرضيتــه عندمــا أعلــن اســتحالة إبــاغ العلــوم. 
]راجع: يوسف كرم، تاريخ الفلسفة اليونانية، ص 64[

وادلالئــل اإلنّيــة ىلع إمــاكن ذلــك فــوق احلــر واتلعــداد، مــن دون 
ــبيل  ــٍة، وال س ــٍة ويقيني ــورٍة جازم ــك بص ــدّل ىلع ذل ــا ت ــّديع أنّه أن ن
ــاس  ــني انل ــم ب ــوع اتلفاه ــال وق ــا، ىلع أّن احتم ــإٍ فيه ــال أّي خط الحتم
ــة  ــرق العرفي ــذه الط ــال ه ــن خ ــد م ــال املقاص ــاكن إيص ــا وإم واقًع
ــا ملــا يزعمــه الشــاّككون،  واملنطقيــة أمــٌر منطــيٌّ إىل حــدٍّ كبــٍر، خافً
ــال.  ــذا االحتم ــة ه ــّرر ملنطقّي ــو امل ــا ه ــر مواقفن ــم ألك ــل انلاظ فاتلفاع

ــد  ــه ق ــن أنّ ــّررة نذع ــر املتك ــذه الظواه ــاهدة ه ــال مش ــن خ فم
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وقــع تواصــٌل معــريفٌّ، ولــو بشــٍل جــزيئٍّ، وبصــورٍة يقينيــٍة، وهــذا هــو 
ــر  ــك ع ــّم ذل ــواٌء ت ــا س ــم واقًع ــي اتلفاه ــل، يع ــن اتلواص ــود م املقص

ــٍة. ــٍة أو واقعي ــائل موضوع وس

ونقصــد مــن قيــد »املعــريف« أمريــن: أّوهلمــا: إمــاكن إبــاغ املعــاين 
ــا  ــة وفًق ــة االنتقايل ــذه العملي ــط ه ــاكن ضب ــا: إم ــة، وثانيهم املفهوم
ملبــادئ موضوعيــة يقتســمها مجيــع البــرش، حبيــث يفهــم بعضنــا مقصــود 

اآلخــر مــن خاهلــا.

2ـ أقسام التواصل المعرفي

ــن  ــا م ــًة م ــان معلوم ــا اإلنس ــل به ــي ينق ــادئ ال ــون املب ــد تك ق
ــه  ــق علي ، اتّف

ً
ــوال ــواًع وجمع ــًزا موض ــر رم ــخٍص آخ ــن ش ــه إىل ذه ذهن

ــن  ــل م ــون اتلواص ــم، فيك ــق حياته ــم ومراف ــاء إلدارة عاقاته العق
هــذه انلاحيــة اعتباريًّــا، وقــد تكــون املبــادئ أمــًرا مفهوًمــا وجــدوه إثــر 
احتاككهــم بالواقــع اخلــاريج وانفعــال أذهانهــم منــه، مــن دون أن يكــون 
ــذه  ــر ه ــل ع ــّم اتلواص ــو ت ــٌب، فل ــك نصي ــة يف ذل ــل واملواضع للجع
ــة  م

ّ
ــر العا ــك يش ــا؛ ذلل ــٍذ حقيقيًّ ــل عندئ ــيكون اتلواص ــيلة فس الوس

الطباطبــايئ يف "نهايــة احلكمــة" قبــل ادلخــول يف املباحــث األساســية إىل 
ــا  ــول: »إنّ ــث يق ــل، حي ــن اتلواص ــاين م ــوع اثل ــان انل ــدد بي ــه يف ص أنّ
ا ومعنــا أشــياء أخــر موجــودة رّبمــا  معــارش انلــاس أشــياء موجــودة جــدًّ
ــا« ــل منه ــا أو ننفع ــل فيه ــا نفع ــا أنّ ــا، كم ــت مّن ــا أو انفعل ــت فين  فعل

]الطباطبــايئ، نهايــة الحكمــة، ص 13[. ويظهــر مــن هــذه العبــارة أّن العنــر املقــّوم 
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ا؛ إذ بــى عليــه  للتواصــل الفلســي هــو االنفعــال بأشــياء موجــودٍة جــدًّ
حــواره مــع السوفســطايئ املنكــر ملطلــق الواقــع.

عرنــا ىلع نــصٍّ قّيــٍم مــن املنطــي اجلليــل السجســتاين يميــزي 
 » ــيٌّ ــٌو عق ــق حن ، واملنط ــريبٌّ ــٌق ع ــو منط ــني: »انلح ــني اتلواصل ــه ب  في
ــة  ــة الروع ــارة يف اغي ــذه العب ــة 22، ص 171-169[. وه ــات، املقابس ــدي، املقابس ]التوحي

ــل  ــث الرج ــاين، وإن حب ــل الره ــريف واتلواص ــل الع ــني اتلواص ــزي ب للتمي
عــن ذلــك يف ضــوء اللغــة العربيــة وعرفها اخلــاّص، لكــن يمكــن جتاوزها 
وتعويــم ابلحــث ليســتوعب لّك لغــٍة، فاتلواصــل اللغــوي مطلًقــا طريــٌق 
ــا  ــي اعتروه ــة ال ــس العقائي ــار األس ــه يف إط ــد صاحيت ــارٌي جي اعتب
ــات  ــور يف اتلواص ــة الظه ــركة، كحّجي ــم املش ــح حياته ــا ملصال حفًظ
ــه ىلع انلــوع اخلــاّص باللغــة  ــكام عن ــد ال ــز عن ــة، وســوف نرّك ايلومي
واأللفــاظ منــه. وأّمــا اتلواصــل احلقيــي هــو انلــوع اذلي حيصــل يف ضــوء 
القواعــد العقليــة واألســس ابلدهيــة، الــي يه فــوق الوضــع واالعتبــار 

ومتعايلــة عــن الزمــان واملــاكن، والــي خيضــع هلــا لّك العقــاء. 

إّن للتواصــل احلقيــي أفــراًدا لكــن الفــرد الفلســي منــه هــو نموذجــه 
ــر  ــن تعب ــذا م ــم ه ــان، ويفه ــع والره ــوم والواق ــداره املفه ــّم، وم األت
ــيلة  ــان الوس ــّده الره ــال - يف ع ــبيل املث ــايئ - ىلع س ــة الطباطب العام
الحكمــة، ص 14[،  نهايــة  الطباطبــايئ،  ]راجــع:  املنحــرة يف القضايــا الفلســفية 
ــكام  ــد ال ــن املباحــث، عن ــأيت م ــا ي ــذا انلمــوذج فيم وســنقتر ىلع ه

ــي. ــل احلقي ــن اتلواص ع
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ــوٍع مــن اتلواصلــني املذكوريــن رشوٌط وقيــوٌد مضبوطــٌة، بــل  ــّل ن ل
ــر الكثــر مــن الفاســفة  وراء هــذه الــرشوط املضبوطــة - حســب تقدي
- مبــادئ وجوديـّـٌة ومعرفّيــٌة وقيمّيــٌة، تشــّل قواســم مشــركًة بــني مجيــع 
العقــاء، ومرجعيــًة حاســمة يفهمــون يف ضوئهــا مــا صــّح مــن الــكام.

يقابــل هــذا انلــوع مــن اتلواصــل املعــريف اتلواصــل الفوضــوي 
ــًة وال  ــه قرين ــب لكام ــن ينص ــل هل يف م ــن اتلمثي ــوايئ، ويمك والعش
يريدهــا، أو جيــّوز مــن دون مناســبٍة عرفيــٍة واضحــٍة، أو يذكــر اللفــظ، 
ــر  ــم غ ــط املفاهي ــد، أو يوّس ــوص املقّي ــد خص ــا ويري ــه، مطلًق يف كام
ــا،  ــٍة أساًس ــر مفهوم ــٍل أو غ ــاج إىل ديل ــي حتت ــة، وال ــة واملبهم ابلدهّي
ــويٌّ  ــٌل فوض ــل تواص ــن اتلواص ــل م ــذا الش ــر، فه ــوٍب آخ ــات مطل إلثب
، ال يقبلــه ذوق العقــاء، وال ينســجم مــع طبــع العقــل الســليم.  تعســيٌّ
ــود إىل  ــي يع ــل اتلعس ــن اتلواص ــوع م ــذا انل ــاء هل ــض العق ــبب رف وس
ــى  ــوف ال يُب ــر اذلي س ــة، األم ــاة االجتماعّي ــة ألراكن احلي ــاره اهلادم آث

ــر. ــا وال أخ ــاة يابًس للحي

ــاري يه  ــي واالعتب ــل إىل احلقي ــيم اتلواص ــة تقس ــظ إىل أّن علّ ناح
الوســيلة، إن اكنــت الوســيلة أمــًرا معتــًرا كألفــاظ اللغــة عندمــا تكــون 
مقصــودة بــاذلات يف تصويــر الواقــع، ال عندمــا تكــون وســيلًة إىل املفهوم، 
، وعندمــا تكــون الوســيلة عبــارًة عن  فعندئــٍذ يكــون اتلواصــل اعتبــاريٌّ
مفهــوٍم منــزٍع مــن الواقــع مــن دون تــّرٍف، يكــون تواصــًا حقيقيًّــا.
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3ـ ضرورة البحث 

ــاول  ــا يتن ــث، فبحثن ــات رضورة ابلح ــٍر إلثب ــاٍء كب ــاج إىل عن ال حنت
ــلميٍة  ــركٍة س ــاٍة مش ــو حي ــبيل حن ــو الس ــا ه ــايل: م ــؤال اتل ــآل، الس بامل
ــٍة؟  ــٍة وعقلّي ــادئ عقائّي ــٍة، ومب ــٍم ثابت ــريفٍّ ذي قي ــاٍر مع ــة ىلع معي واقف
املســألة الــي ســتنتي بنــا إىل إلقــاء الضــوء ىلع اللغــة ومــدى دخاتلهــا يف 
تواصاتنــا الــي تنّظــم قضايانــا احلياتيــة. كمــا ســنعرف حجــم الرهــان، 
ــا،  ــر فيه ــه أو هــو يؤثّ ــة في ــر اللغ ــن يمكــن أن تؤثّ ــة وأي ــه باللغ وعاقت
ومــا املوانــع اللغويــة يف اتلواصــل؟ األمــر اذلي يمكــن أن يشــّل ردًّا ىلع 
ــااغٍت  ــا بصي ــي صاغوه ــة ال ــة اللغ ــرة أصال ــوم فك ــون ايل ــن يروّج اذلي
متعــّددٍة، حنــو "املنعطــف اتلحليــي" و"املنعطــف اتلأويــي" و "املنعطــف 

ــوي"))).  ــف اللغ ــوي«" و"املنعط ابلني

اهــات الي 
ّ

وإضافــًة إىل ذلــك نــرى هلــذه اإلشــاكيلة عاقــًة وطيــدةً باالجت
تنــي إمــاكن فهــم كام اآلخريــن، والــي جتلـّـت يف أطروحة السوفســطائيني 
عندمــا نفــوا إماكن إبــاغ املعرفــة ]راجــع: يوســف كــرم، تاريــخ الفلســفة اليونانيــة، ص 64[؛ 
ويف فكــرة اهلرمنيوطيقــا الفلســفية عندما اّدعــوا تارخيّية املعرفــة ]راجــع: صفدر 
إلهــي راد، تعريــب حســنني الجــامل، الهرمينوطيقــا، ص149-148[، ويف فكــرة بعــض املنّظريــن 

ــني  ــة الصــدام ب ــدان الســيايس واالســراتيي، عندمــا اّدعــوا حتمّي يف املي
احلضــارة اإلســامية والغربيــة ]راجــع: هنتنجنــون، صــدام الحضــارات، ص 505[؛ وسنســأل 

)1( راجــع ملعرفة املقصود من املنعطفات: الزواوي بغوره، الفلســفة واللغــة، مباحث الفصل الرابع إىل 

الفصل السادس.  

التواصل المعرفي على مستوى اللغة والفلسفة عند علماء المسلمين

العدد الثالث عشر   السنة الرابعة   خريف 2021

161



هــذا الفريــق األخــر مــا ادليلــل ىلع حتميــة الصــدام بعــد وجــود معايــر 
عقائّيــة مشــركٍة، وأســٍس منطقيــٍة واضحــٍة يمكــن احلــوار يف ضوئهــا؟!

مصادر اإلشكالية ودراساتها السابقة

جنــد جــذور هــذه اإلشــاكيلة يف كتابــه أفاطــون حمــاورة كراتيليــوس 
)Cratylus(، حيــث تكلّــم عــن عاقــة اللغــة باحلقيقــة بشــٍل مفّصــٍل، 

وســتأيت اإلشــارة إىل موقفــه مــن تشــّل اللغــة. واجلــدل بــني السوفســطايئ 
 جلــوًة للبحــث عــن 

ّ
وســقراط وتلميذيــه - خصوًصــا أرســطو - ليــس إال

الِمــاك اذلي يتوّقــف ىلع لغــة اإلنســان، واذلي ال يتوقــف عليهــا، فاألّول 
ــني -  ــب املؤرخ ــو - حس ــاري اذلي ه ــل االعتب ــة واتلواص ــب اخلطاب يرتّ
موضــوع السفســطة ]راجــع: عبــد الرحمــن بــدوي، ربيــع الفكــر اليونــاين، ص 171[، ومــا ال 
يتوّقــف ىلع لغــة اإلنســان هــو الرهــان ومنهــج العقــاء والفاســفة كمــا 

ــع الفاســفة املســلمني. ]راجــع: الطباطبــايئ، نهايــة الحكمــة، ص 14[ يــّرح بهــا مجي

ــزاٌع  ــٌة مــن اجلديلــة بــني اللغــة والفكــر الرهــاين، ويه ن هــذه زاوي
ــا ال  ــني م ــوي، وب ــاري أو اللغ ــان االعتب ــف ىلع اإلنس ــا يتوّق ــني م ب

ــاين. ــر الره ــه الفك ــف علي يتوّق

ــان ىلع  ــع الره ــة وتراج ــة اللغ ــرب بغلب ــزاع يف الغ ــم ال ــد اختت وق
حســابها، وقــد عــّروا عــن هــذا االنتصــار بعــر »املنعطــف اللغــوي أو 
اللســاين« واذلي يعــي أّن املشــلة الفكرّيــة تنشــأ مــن اللغــة، وال حتــّل 

ــة. ]راجــع: دامــت، خواســتگاه فلســفه تحليــى، ص 48[ ــال اللغ ــن خ  م
ّ

إال
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ــا  ــي اّداعه ــطائية ال ــة السوفس ــرة إىل األطروح ــذه الفك ــآل ه وم
)Protagoras(، اذلي زعــم أّن اإلنســان هــو مــاك  بروتاغــوراس 
ــك  ــااًك ذلل ــون م ــدوي، موســوعة الفلســفة، ج 1، ص 590[، ويك ــة ]راجــع: ب احلقيق
ــم  ــة إذا ل ــزواري، فلســفة اللغــة، ص 13[، واللغ ــة ]ال ــة واخلطاب ــق اللغ ــن طري ع
يكــن وراءهــا مــاٌك حقيــيٌّ ســتكون متوّقفــًة - ال حمالة - ىلع اإلنســان 
ــا  ــع اهلرمنيوطيق ــجم م ــى تنس ــذا املع ــة به ــة اللغ ــه. وهيمن واعتبارات
الفلســفّية انلافيــة للفهــم املشــركة، كمــا يّتفــق مــع فرضيــة هنتنجتــون 
ــاك  ــاك هن ــارات؛ ألّن امل ــدام احلض ــة ص ــن حتمي )Huntington( م

ــن  ــني م ــل انلوع ــايم، اذلي تقّب ــاه اإلس
ّ

ــاف االجت ــان، خب ــد اإلنس بي
اتلواصــل، وربــط اللغــوي بالعــرف العقــايئ وقيــد العقــايئ باملنطــي 

ــر. ــٍة ال تتغ ــي يف رشوٍط ثابت والعق

هــذا ىلع مســتوى املــاّدة، وأّمــا ىلع مســتوى ادلراســة فيمكــن 
ــابقًة  ــه س ــزواوي بوصف ــور ال ــة" لدلكت ــفة واللغ ــارة إىل كتاب"الفلس اإلش
للبحــث، ويه دراســٌة اســتهدف منهــا صاحبهــا انتقــاد شــعار "املنعطــف 
ــننقده؛ وإىل  ــا س ــن أيًض ــة، ص 5[، وحن ــفة واللغ ــزواوي، الفلس ــع: ال ــوي" ]راج اللغ
ــة  ــن عاق ــث ع ــد حب ــى، وق ــادل مصط ــة" لع ــات لغوّي ــة "مغالط دراس
 تأثــر املنطــق ىلع اللغــة العربيــة، مّمــا يعــي اختــاف هوّيتهمــا 
]راجــع: عــادل مصطفــى، مغالطــات لغويّــة، ص 85 - 90[، وإذا جّردنــا هــذا ابلحــث 

ــه  ــا مع ــق، واذلي نل ــة واملنط ــني اللغ ــادل ب ــر املتب ــاّدًة للتأث ــيصلح م س
ــث. ــا ابلح ــة يف ثناي وفق
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فيلســوٍف  نظــر  ابلحــث حســب  إىل  نظــرت  دراســاٍت  وجنــد 
ــة  ــن عاق ــث ع ــور اذلي حب ــم ب ــدي إبراهي ــة مه ــل دراس ، مث ــنّيٍ مع
 )Wittgenstein( فيتجنشــتاين  نظــر  وجهــة  مــن  باملنطــق   اللغــة 
]مجلــه انديشــه دينــى، عــدد 51، ســال 1393 ش[، وخيتلــف عــن حبثنــا ألنّنــا 

ــرف  ــدان الع ــلمني يف مي ــة باملس ــة املختّص ــاف الوجه  اكتش
ً

ــد أّوال نري
ــٌم ىلع  ــعار املســلمني قائ ــات أّن ش ــا إثب ــا نريــد ثانيً ــان، كم والره
إمــاكن اتلواصــل املحكــوم بمعايــر ثابتــٍة ذللــك، خبــاف الكثــر مــن 
الغربيــني ايلــوم، اذليــن يــرون اســتحالة الوصــول إىل مقاصــد اآلخريــن.

محاور البحث

ســوف نقّســم حمــاور ابلحــث إىل ثاثــٍة، نبحــث يف األّول عــن اتلواصــل 
ــّميه  ــد نس ــك ق ــار؛ وذلل ــرف واالعتب ــة والع ــه اللغ ــاري اذلي أساس االعتب
باتلواصــل اللغــوي أو العــريف أو االعتبــاري واهلــدف مــن ذلــك لكـّـه اإلشــارة 
ــن  ــوع م ــذا انل ــا ه ــع به ــي يتمّت ــة ال ــي يف القيم ــي تلت ــه، وال إىل جهات
اتلواصــل، ثــّم بعــد ذلــك نبحــث يف املحــور اثلــاين عــن اتلواصــل احلقيــي 
والفلســي، وتوجــد حتــت لّك عنــواٍن أصــيٍّ عناويــن فرعّيــٌة أخــرى نذكرها 

يف حملّهــا، ثــّم نقــف يف آخــر ابلحــث مــع آفــاق املســألة ونتاجئهــا. 

المحور األّول: التواصل االعتباري

اهلــدف هنــا هــو حتديــد اتلواصــل االعتبــاري اذلي يعــود إىل العــرف 
واللغــة، إذ إنـّـه يتــّم عــر األلفــاظ املوضوعــة واملّتفــق عليها ىلع مســتوى 
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ــًة حنــو احلقائــق  العــرف العقــايئ، حيــث تشــّل األلفــاظ قنــواٍت ذاتي
ــب:  ــة مطال ــني ثاث ــوي ب ــل اللغ ــث يف اتلواص ــّرك ابلح ــة. يتح اخلارجي
ــة تشــّل اللغــة؛ ثانيهــا: مطلــٌب عــن قيمــة  أّوهلــا مطلــٌب حــول كيفي

اتلواصــل اللغــوي؛ ثاثلهــا: مطلــٌب عــن حــدود اتلواصــل العــريف.

املطلب األّول: تكّون اللغة

نشــاهد يف أقــوال املهتّمــني بادلراســات اللغوّيــة نقاشــاٍت حــاّدًة حــول 
ــة اللغــة ]راجــع: مصطفــى غلفــان، اللســانيات العاّمــة، ص 11 و12[، فقــد عّرفــه لّك  هوّي
ــن  ــا، لك ــوء عليه ــلّط الض ــد أن يس ــي يري ــة ال ــب الزاوي ــث حس باح
ــاء  ــني العق ــٍة ب ــوٍز موضوع ــن رم ــّلًة م ــا متش ــا يف كونه ــون تقريبً يلتق
للتواصــل واتلفاهــم فيمــا بينهــم، وهــو كاٌم صحيــٌح لكــن بعــد اتلفريــق 

بــني جهــاٍت فيهــا: 

ــن  ــًة م ــم لغ ــان يلتعلّ ــتعداد اإلنس ــٌة: ويه اس ــٌة تكوينّي ــا: جه أوله
ــه هــذا املعــى،  ــة ويقصــدون من ــأل عــن تشــّل اللغ ــد يُس اللغــات، ق
وهــو حبــث آخــر، ولعــّل كام الفطريــني يمكــن محلــه ىلع هــذا املعــى؛ 
؛ إذ يــودل اإلنســان وهــو جمّهــٌز  ألّن مــا يعــود إىل االســتعداد أمــٌر تكويــيٌّ

بــه، وســيأيت اتلعــّرض هل. 

ــة  ــع للحقيق ــّور الواض ــود إىل تص ــي تع ــٌة: ف ــٌة معرفّي ــا: جه ثانيته
ــا  ــا، مقارنً ــا خاصًّ ــا صوتً ــد أن يضــع هلــا الرمــز وخيّصــص به ــي يري ال
بينهــا وبــني الرمــز واللفــظ املخصــوص، ثــّم يقــوم بعمليــة اتلخصيــص، 

ــة.  ــّوة املتخّيل ــة بالق ــذه العملي ــتعني يف ه ويس

التواصل المعرفي على مستوى اللغة والفلسفة عند علماء المسلمين

العدد الثالث عشر   السنة الرابعة   خريف 2021

165



ــة،  ــا يف العام ــة، خصوًص ــذه العاق ــن ه ــانيون ع ــث اللس ــد حب ق
سوســور  دو  فردينانــد  يقــول  كمــا  اعتباطيــٌة  عاقــٌة  أنّهــا   مــن 
)Ferdinand de Saussure( ]راجــع: يونــس عــيل، مدخــل إىل اللســانيات، ص 59[، أو 

ــا  ــٌة كم ــٌة قصديّ ــاز، ص 48 و49[، أو عاق ــل اإلعج ــاين، دالئ ــع: الجرج ــاين ]راج اجلرج
يقــول ابلاحــث اعلــم ســبيط انليــي. ]راجــع: النيــيل، اللغــة املوجــدة، ج 1، ص 73 و74[

ثاثلتهــا: جهــٌة إعامّيــٌة: تعــي اإلشــهار بعمليــة الوضــع واتلخصيص، 

ــة، ويظهــر بهــذا  ــا الصــوت اخلــاّص باحلقيقــة اخلارجي ــت فيه ــي قرن ال
وجــه تســمية هــذه اجلهــة باإلعامّيــة، ولــوال ذلــك ملــا وقــف انلــاس ىلع 
العاقــة، فمــن هــذه انلاحيــة تعــّد اللغــة اعتبارّيــًة واجتماعّيــًة وعرفّيــًة. 

وســؤانلا عــن كيفيــة تكــّون اللغــة خيتــّص بهــذه اجلهــة األخــرة، جند 
ــألة.  ــذه املس ــول ه ــتفيًضا ح ــا مس ــلمني حبثً ــن املس ــني م ــد األصويل عن
ــه قــد اهتّمــت مجيــع اتلخّصصــات  ويمكــن االّداعء مــن دون مبالغــٍة أنّ
باللغــة، وقــد تكلّــم العديــد مــن ابلاحثــني عــن أطــوار تكّونهــا، لكــن 
مــا أفــاد األصــويل يف هــذا املقــام يكفينــا مدخــًا يف هــذا املقــال، فاللغــة 

عنــده تتشــّل مــن خــال طريقتــني:  

الطريقة األوىل: اعمل الوضع واتلخصيص 

يف الوضــع خيّصــص الواضــع لفًظــا حلقيقــٍة مــن احلقائــق ســواٌء اكنــت 

موجــودًة يف اخلــارج، اكجلبــل، أو موجــودًة فقــط يف اذلهــن مثــل حقيقــة 
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اجلــوع والغضــب)))، فيصبــح لفظ »اجلبــل« لّكمــا ســمعناه - دلى أصحاب 

هــذه اللغــة املعّينــة - رمــًزا يشــر إىل حقيقــٍة خاّصــٍة مــن بــني احلقائــق، 

ــع  ــب الوض ــا، ويرتّ ــظ مًع ــة واللف ــّور احلقيق ــد تص ــع بع ــّم الوض ويت

ــج اتلايلــة: واتلخصيــص انلتائ

ــة  ــة واذلهنّي األّوىل: كــون الوضــع عمليــَة تصنيــِف الاكئنــات اخلارجّي

ــة  ــة اتلصنيفي ــد العملي ــة بع ــح اللغ ــٍة. وتصب ــٍة وكتابي ــٍة صوتي يف منظوم

ــذة اللفــظ والرمــز املخصــوص،  وســيلًة لفهــم اخلــارج، لكــن عــر ناف

وليــس عــر املفهــوم، اذلي يوجــده ســماع اللفــظ، وســيأيت ابلحــث عــن 

الفــروق بــني اللفــظ واملفهــوم. 

 ،  العلقــة بــني اللفــظ واملعــى بشــٍل دفــيٍّ
ّ

اثلانيــة: اتلخصيــص يــودل

وهــذا خيتلــف عّمــا حيصــل يف تكــّون اللغــة حســب اعمــل االســتعمال، 

حيــث يكــون تشــّلها باتلدريــج.

اثلاثلــة: كــون اتلخصيــص أشــبه بالعقــد االجتمــايّع فيمــا يعــود إىل 

ــب  ــل حس ــهيل اتلواص ــة يف تس ــغ األهّمي ــٌر بال ــذا أث ــق، وهل ــم احلقائ فه

األلفــاظ، األمــر اذلي نفقــده يف اتلواصــل الفلســي، وســيأيت اتلعــّرض 

ــوم. ــن املفه ــث ع ــألة يف ابلح ــذه املس هل

)1( ال نريــد من الخارج والذهن هنا معناهام الفلســفي، حيث إّن الجــوع أيًضا حقيقٌة خارجيّة لكن نريد 

منهــام ما يعود إىل اإلنســان وما يتحّقق يف الخارج، فام تتحّقق يف الخــارج فهو خارجيٌّ وما تحّقق يف 

. اإلنسان فهو ذهنيٌّ
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ــظ  ــني اللف ــة ب ــة اذلاتي ــض العلق ــص ترف ــرة اتلخصي ــة: فك الرابع
واملعــى، الفكــرة الــي نســبت إىل بعــض املفّكريــن كعّبــاد بــن ســليمان 
الصمــرّي ومجاعــٍة مــن معــزيل بغــداد. ]راجــع: املظفــر، أصــول الفقــه، ج 1، ص 53[، 
بــل هلــذه الفكــرة عاقــٌة بمــا طرحــه أفاطــون عندمــا زعــم أّن الواضــع 
ــاع ىلع  ــه لاّط ــذا اذلي يؤّهل ــرشِّاًع)))، وه ــون م ــب أن يك ــي جي احلقي
أحــوال الُمثــل فيضــع األســماء مطابقــة هلــا. ]راجــع: أفالطــون، محــاورة كراتيليــوس 

ــة، ص 101 و102[ ــفة اللغ يف فلس

ــني  ــودة ب ــة املوج ــة اكلعاق ــة اذلاتّي ــول بالعاق ــون ال يق ــّن أفاط لك
ــه ملهــٌم وماهــٌر  املفهــوم واحلقيقــة، بــل املــرّشع حيــايك املثــل، وبمــا أنّ
بمقــداٍر اكٍف ال خيّطئهــا، فتكــون العاقــة بــني اللفــظ واملعــى ذاتيــًة من 
ــاه اذلايت فقــد يصعــب 

ّ
هــذه انلاحيــة وإن اكنــت ختصيصيــًة. ولــو تــّم االجت

ــح  ــي ويصب ــل الفلس ــريف واتلواص ــل الع ــني اتلواص ــق ب ــٍذ اتلفري حينئ
ــه املفهــوم. اللفــظ يلعــب نفــس ادلور اذلي يلعب

ــاه الســلويك اذلاهــب 
ّ

اخلامســة: نظرّيــة اتلخصيــص تنســجم مــع االجت
ــاه العقــي 

ّ
إىل تكــّون اللغــة يف مسلســل اإلثــارة واالســتجابة، دون االجت

الفطــري ألمثــال رينيــه ديــكارت )René Descartes( ونعــوم تشومســي 
ــا. ]راجــع: تشومســيك، آفــاق جديــدة يف  )Noam Chomsky(، اذليــن يرونهــا فطريًّ

دراســة اللغــة والعقــل، ص 33-36[

للنظريــة الفطريــة تريــران يُوّفقــان بينهــا وبــني نظريــة اتلخصيــص 

)1( املرشّع، وفًقا للقرائن املحفوفة باملفردة، هو املاهر عى أثر إلهاٍم.
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واالكتســاب، حيــث يكونــان مقبولــني: أّوهلمــا أن نفــّرق بــني املراتــب 

ــان مراحــل تكــّون  ــل الــرشوع يف بي ــا قب ــا إيله ــد أرشن ــي ق اثلــاث ال

ــة  ــاب باملرتب ــص االكتس ــا، وخنّص ــث عنه ــد أن نبح ــي نري ــة ال اللغ

اثلاثلــة، دون األوىل، ويوجــد للّســايّن نعــوم تشومســي مــا يدعــم هــذه 

ــٍة  ــٍة مربوط ــادئ ثابت ــن مب ــارًة ع ــة عب ــون اللغ ــح بك ــرة؛ إذ أفص الفك

ــن  ــّددة م ــن املتع ــو األلس ــعبًا حن ــّل ش ــح تش ــح، واملفاتي ــة املفاتي بعلب

العربيــة والفارســّية والفرنســّية واألجنلزيّيــة ]املصــدر الســابق، ص 42[؛ وثانيهما: 

أن نقــول إّن املنظــور مــن الفطــري هــو اســتقرار قــدرات اللغــة يف مناطــق 

ــاج إىل  ــل حيت ــّوة إىل الفع ــن الق ــا م ــاغ، وإن اكن خروجه ــّددٍة يف ادلم حم

 ظــروف خاّصــٍة، حســب اّداعء بعــض املحّققــني يف فلســفة اللغــة. 
]راجع: سيلفان أورو، فلسفة اللغة، ص 54[

الطريقة اثلانية: اعمل الستعمال ملناسبة

االســتعمال ىلع شــلني: أّوهلمــا االســتعمال يف املوضــوع هل اللفــظ اذلي 

يتــّم يف ســياق اتلخصيــص؛ ثانيهمــا االســتعمال يف غــر مــا وضــع هل ملناســبٍة 

اقتضتــه، واملقصــود منهــا مطلــق املناســبات الــي ياحظهــا املســتعملون، 

واألصويلــون قــد حبثــوا عــن هــذه املســألة يف مقامــني، عنــد ابلحــث عــن 

عامــات الوضــع ]راجــع: ســبحاين، الوســيط يف األصــول، ج 1، ص 53[، وعنــد تســليط الضوء 

ىلع حّجّيــة القــول اللغــوي ]راجــع: املظفــر، أصــول الفقــه، ج 3، ص 147[؛ هلــذا الســبب 

اكنــوا  يــّرون ىلع رضورة اتلفريــق بــني الوضــع واالســتعمال عــر املصــادر 
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ادلقيقــة الــي أخــذت ىلع اعتقهــا مهّمــة اتلفريــق بني األصــل واالســتعمال، 
مثــل "أســاس ابلاغــة" للزخمــرشي. ]انظــر: املصــدر الســابق، ج 3، ص 147 و148[

ــق  ــة ملطل ــع يف اللغ ــد وض ــال ق ــبيل املث ــن« ىلع س ــردة »ادلي إّن مف
االنقيــاد واذلّل ]راجــع: ابــن فــارس، ج 1، ص 428[، لكــّن العــرب اســتعملوها 
ملناســبٍة يف مــوارد أخــرى اكلعــادة والشــأن والرشيعــة واإلســام وغرهــا 
ــذه  ــوار ه ــرت أغ ــو س ]راجــع: الراغــب األصفهــاين، مفــردات ألفــاظ القــرآن، ص 323[، ول

املــوارد فســتجد بينهــا وبــني األصــل واجلــذر اللغــوي نــواًع مــن العاقــة 
ــا  ــدايع أو غره ــة أو اتل ــمول أو املازم ــث الش ــن حي ــا م واملناســبة، إّم

ــاء. ــد العق ــرة عن ــات املعت ــن العاق م

فهــذا هــو املقصــود مــن االســتعمال هنــا، ويوجــد وراءه حــسٌّ لغــويٌّ 
ــدم ىلع  ــتعمل يُق ــليم. فاملس ــع الس ــيغه الطب ــث يستس ــّرره حي ــٌل ي أصي
ــا  ــة، ياحظه ــٍة أو توظيفي ــبة عضوّي ــن مناس ــا م ــّس، انطاقً ــك احل ذل
بــني مفــردات اللغــة وبــني الظواهــر انلفســية والطبيعيــة واالجتماعّيــة، 

ــرٍد آخــر.  ــع يف اســتخدام اللفــظ املوضــوع يف ف فيتوّس

ــا  هنــاك أمــر مهــّم هــو أّن اســتعمال األلفــاظ ملعــاٍن جديــدٍة ليــس حقًّ
ــات  ــاب اتلخّصص ــم، فأصح ــني دون غره ــني والعرفي ــا باللغوي خمتصًّ
ــدم  ــا، وع ــبٍة فهموه ــاظ ملناس ــتخدام الألف ــّق اس ــون ح ــا يملك أيًض
ــات املناســبات مــن هــذه اجلهــة قــد يــؤّدي  االتلفــات إىل اختــاف هوّي

ــني األوراق.  ــط ب إىل اخلل
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ــا اذلوق  ــهد عليه ــب أن يش ــوي جي ــا اللغ ــي ياحظه ــبة ال فاملناس
اللغــوي والعــرف املشــرك، لكــّن املناســبة املعتــرة دلى أهــل اختصــاص 
معــنّي، يتــّم حتديــد قيمتهــا يف ســياق ذلــك اتلخّصــص، قيمتهــا علميــة 
بهــذا املعــى وليســت لغوّيــًة. وهــذا ابلحــث سيســعفنا يف اتلفريــق بــني 
اتلواصــل العــريف واتلواصــل الفلســي، فنفهــم أّن العــريف والفيلســوف 
كاهمــا يســتخدم اللغــة ملناســبٍة، لكــّن الشــاهد ىلع املناســبة يف فضــاء 
ــل  ــبة يف اتلواص ــاهد ىلع املناس ــا الش ــرك، فيم ــرف املش ــو الع ــة ه اللغ

الفلســي هــو الرهــان.

ــا عــن فضــاء  ــا غريبً إّن قــول الفيلســوف "اهلل موجــوٌد"« ليــس كاًم
اللغــة العربيــة مثــًا، فالعــريب يفهــم املقصــود مــن مفــردة "اهلل" بوحدهــا 
ــده  ــا يري ــّن م ــك، لك ــوٌد« كذل ــردة »موج ــن مف ــود م ــم املقص ــا يفه كم
الفيلســوف مــن هــذه القضيــة ال يعيــه مــن لــم يقــف ىلع املناســبة الــي 
ــذه  ــده، وه ــي اذلي يري ــى الفلس ــوي واملع ــى اللغ ــني املع ــا ب الحظه
املناســبة تثبــت بالرهــان وليــس بــاذلوق اللغــوي، وهــذا ابلحــث يشــبه 
مــا يقــوهل األصويلــون يف اتلميــزي بــني املــراد االســتعمايّل واملــراد اجلــّدّي.

ــتعمال،  ــّور باالس ــص وتتط  باتلخصي
ّ

ــودل ــة تت ــة يه أّن اللغ اخلاص
ــة،  ــردات املوضوع ــمول املف ــرة ش ــعة دائ ــي إىل توس ــّور اذلي يف اتلط
ــا أو عقــًا، فينجــم مــن ذلــك  لتســع أفــراًدا جديــدًة مازمــًة هلــا عرفً
ــّي  ــاء املتل ــراكت، وإجل ــات إىل املش ــن املختّص ــاظ م ــل األلف ــه حتوي لكّ

ــة.  ــة والعقلي ــن العرفي ــكام إىل القرائ لل
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الستعمال الفلسيف وتوّسع اللغة 

ــتعماٌل  ــازّي، اس ــتعمال املج ــي اكالس ــتعمال الفلس ــح أّن االس ــد اتّض ق
ملناســبٍة يشــهد عليه ديلــٌل عقــيٌّ وبرهــاٌن، اآلن نريد أن نســأل: هل تتوّســع 
اللغــة باالســتعمال الفلســي كمــا تتوّســع باالســتعمال املجــازي فيــؤّدي إىل 

توســعة اللغــة أو ال؟ للجــواب ىلع الســؤال حنتــاج إىل ثــاث مقدمــاٍت: 

ــا  ــة هل ــا عاق ــار، ف ــرف واالعتب ــدار الع ــدور م ــة ت ــا: اللغ أواله
بالعقــل والرهــان؛ ثانيتهــا: أّن االســتعمال املجــازي يلعب دوريــن: ادلور 
األّول: توســعة اللغــة؛ ألّن العــرف يشــهد عليــه؛ ادلور اثلــاين: االشــراك 
ــٍة. ثاثلتهــا:  يف اللفــظ واالضطــرار، يف حتديــد املعــى املقصــود، إىل قرين
اتلواصــل الفلســي يتــٌم أيًضــا عــر األلفــاظ، وسنبّســط الــكام عنــه 
يف املباحــث اآلتيــة، لكــّن األلفــاظ هنــا، خبافهــا يف اتلواصــل العــريف، 

تشــّل مرايــا حنــو املفاهيــم، ثــّم منهــا إىل احلقائــق.

يمكننــا بعــد وضــوح هــذه املقّدمــات أن جنيــب عــن الســؤال 
ونقــول: إّن االســتعمال الفلســي وإن تــّم عــر األلفــاظ املوضوعــة فــا 
ــه  ــهد علي ــه ال يش ــة األوىل؛ ألنّ ــب املقّدم ــة حس ــعة اللغ ــؤّدي إىل توس ي
ــه ســيفي إىل  ــدور مــدار العقــل والرهــان. ولكّن ــل ي شــاهٌد عــريفٌّ، ب
االشــراك اللفظــي، وذلــك حســب املقّدمــة اثلاثلــة؛ ألّن الفيلســوف ال 
ــة  ــل يســتعمل نفــس األلفــاظ املعروف ــًدا، ب ــا جدي ينحــت نلفســه لفًظ
ىلع مســتوى العــرف، وإن أشــبع فيهــا معــاين واقعّيــًة وفلســفيًة، فيصبــح 
اللفــظ بعــد ذلــك مشــراًك بــني املعــى العــريف واملعــى الفلســي، األمــر 
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اذلي لطاملــا أوقــع الكثــر مــن ابلاحثــني يف خلــٍط فاضــٍح بــني املقاصــد 
ــة. ــة والعرفّي العقلي

ــي،  ــراك اللفظ ــا إىل االش ــؤّدي مطلًق ــتعمال ي ــرف أّن االس ــه نع وعلي
ــا  ــدث عندم ــا حي ــة كم ــُع اللغ ــك توّس ــًة إىل ذل ــب إضاف ــد يرتّ ــن ق لك
ــك  ــه ذل ــب علي ــٌة، كمــا قــد ال يرتّ ــٌة عرفي يشــهد ىلع االســتعمال قرين

ــًة. ــًة وبرهاني ــى عقلي ــة ىلع املع ــة ادلالّ ــون القرين ــا تك عندم

املطلب الثاين: قيمة التواصل االعتباري

قــد عرفنــا أّن اتلواصــل عــر اللغــة تواصــٌل اعتبــاريٌّ يتــّم مــن خال 
اعتبــار لفــٍظ ملعــًى يف اخلــارج، وهــذا الــكام قــد يدفعنــا إىل الســؤال 
ــب  ــا يرتّ ــا لّك م ــب عليه ــا، فيرتّ ــة أيًض ــه؛ هــل يه اعتباري عــن قيمت
ــر  ــد ينظ ــؤاٌل ق ــان؟ س ــول الره ــدم قب ــبيٍة وع ــن نس ــات م ىلع االعتباري
إيلــه تــارًة مــن زاويــة العقــل والرهــان، كمــا يمكــن انلظــر إيلــه أخــرى 
ــات  ــام اتلدقيق ــة دون إقح ــة والعرفّي ــد العقائّي ــس القواع ــوء نف يف ض
العقليــة فيــه. ووفًقــا للنظــرة األوىل حيكــم عليــه بالنســبية وعــدم قبــول 

الرهــان. ]راجــع: الطباطبــايئ، نهايــة الحكمــة، ص 277[

وعــدم جريــان القيــاس الرهــاين يف االعتبــاري، وكونــه نســبيًّا يعــود 
ــق،  ــّور واتلصدي ــتوى اتلص ــة ىلع مس ــة ادلّق ــة ابلالغ ــرة الرهاني إىل انلظ
ــٍح  ــر صال ، وغ ــيٌّ ــو نس ــان فه ــال الره ــن خ ــه م ــر إيل ــا ننظ ــا دمن فم
تلغطيــة اتلوّقعــات الفلســفّية، لكــن لــو نظرنــا إيلــه - وهــو املطلــوب - 
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مــن انلاحيــة العقائيــة، فســوف جنــده ثابتًــا، مطلًقــا، جارًيــا ىلع وفــق 
القوانــني العقائيــة القابلــة للضبــط واتلقنــني. 

ــه  ــود إىل أنّ ــة يع ــذه اجله ــن ه ــاري م ــل االعتب ــات اتلواص ورّس ثب
ــد  ــا تقي ــة؛ ثانيهم ــة العرفّي ــّوم بضابطتــني ثابتتــني، أوالهمــا: ادلالل يتق
ــة باأللفــاظ والقرائــن: ال يريــد العقــاء عنــد اتلواصــل  ادلاللــة العرفّي
االعتبــاري والعــريف مطلــق الفهــم احلاصــل مــن أّي يشٍء، بــل يريــدون 
ــاظ  ــرف، فاأللف ــده الع ــاظ واذلي يعض ــن األلف ــاهٌد م ــم اذلي هل ش الفه
ــة يف هــذا املقــام. وال  ــة واملوضوعّي ومــا يقارنهــا يه الــي تشــّل املحورّي
شــّك أّن ادلاللــة العرفيــة املنوطــة باأللفــاظ أمــٌر قابــل للضبــط واتلقنــني 
مــن هــذه انلاحيــة، إّمــا عــر األلفــاظ فقــط اكتلنصيــص واتلريــح، أو 
عرهــا والقرائــن العقائيــة كأصــول األلفــاظ ومقّدمــات احلكمــة، الــي 

ــكام عنهــا يف أســفارهم. فّصــل األصويلــون ال

ــفّية يه  ــة والفلس ــني العرفّي ــني الطريقت ــة ب ــول إّن املقارن ــه نق وعلي
ــا إيلــه  ــو نظرن  ل

ّ
الــي حتــّط مــن مزلــة هــذا انلــوع مــن اتلواصــل، وإال

مــن خــال مرتبتــه، ومــن خــال قواعــد العقــاء، ال القواعــد العقليــة 
ــني.  ــوب املتواصل ــه قل ــكن إيل ــا، تس ــًا يقينيًّ ــاه تواص ــة، لرأين اتلجريدي
بــل جيــب القــول إّن إقحــام القواعــد العقليــة يف هــذا املجــال قــد يســّبب 
االنفصــال عــن الواقــع املطلوب، مــع اإلذاعن بــأّن للرهــان مزيتــه اخلاّصة. 

وملــاذا ال يكــي هــذا انلــوع مــن اتلواصــل العــريف يف ميــدان 
الفلســفة وفًقــا للرهــان؟ واجلــواب ســهٌل عندمــا حنلـّـل منهــج الفاســفة 
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ــريف  ــج الع ــا املنه ــا، فيم ــديٌّ تماًم ــاين جتري ــج الره ــر، فاملنه يف اتلفك
والعقــايئ ليــس كذلــك، فطبيعــة األّول تقتــي ايلقــني املجــّرد، 

ــة.  ــاة االجتماعي ــم يف احلي ــتقرار انلظ ــي واس ــكون القل ــاين الس واثل

فلنقــف مــن انلاحيــة الرهانيــة مــع مشــلة اللغــة يف مقــام اتلصــور 
ــول  ــه ح ــا أرشت إيل ــتيعاب م ــاعدنا ىلع اس ــا ستس ــق؛ ألنّه واتلصدي

قيمــة الرهــان.

املقام األّول: مشلكة اتلواصل العريف يف مقام اتلصّور من انلاحية الفلسفية

ــني:  ــّور يف مقام ــث اتلص ــن حي ــي م ــث الفلس ــة ابلح ــل اللغ تعرق
أّوهلمــا يف أّن اللفــظ املوضــوع قــد يكــون ذا  داللــٍة عرفيــٍة غــر قابلــة 
ــع أو  ــود إىل اجلم ــا يع ــو م ــان حن ــفة والره ــتوى الفلس ــات ىلع مس اإلثب
اتلأنيــث ]راجــع: عــادل مصطفــى، مغالطــات لغويـّـة، ص 88[، فالفكــر لطابعــه اإلطــايق 
ــا اللغــة تتحــّرك يف احلــدود اعدًة. وهــذه احلــدود  ال يعــرف احلــدود، فيم
ــا يف إدارة  ــي تلعبه ــا ال ــٍة ولوظيفته ــٍة وعرفّي ــن دالالٍت لغوّي ــا م ــا هل بم

ــم. ــات املفاهي ــر يف صفح ــركة، ال تظه ــاة املش احلي

ومــن جهــة أخــرى نــرى بــأّن هــدف اللغــوي ليــس تصويــر الواقــع 
اخلــاريج بشــٍل دقيــٍق، بــل تســهيل اتلواصــل عــر األلفــاظ، فــا يأخــذ 
ــبب ال  ــذا الس ــة؛ وهل ــذه العملي ــار يف ه ــني االعتب ــع بع ــات الواق لّك جه
تكــي اللغــة مــرآًة حنــو الواقــع. فالفيلســوف يــرى أّن هنــاك واقًعــا ثابتًــا 
ــث  ــن حي ــف م ــّوراٍت ختتل ــا بتص ــه، فزيوّدن ــن نفس ــاذلات ع ــا ب خيرن
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اهلوّيــة والوظيفــة الــي تلعبهــا يف ويع اإلنســان، لكــن العــريف يلــي لّك 
هــذه الفــوارق انلاعتــة للمفاهيــم، مرّكــًزا فقــط ىلع اهلــدف اذلي يقصده.

قــد يكــون املفهــوم تــارًة - حســب تقديــر الفيلســوف - عنوانـًـا فقــط 
إىل حمتــوى الــيء دون أن يكــون هل عاقــٌة حبــدوده، وذلــك مثــل مفهــوم 
الوجــود عنــد اذليــن يذهبــون إىل أصالــة الوجــود واعتباريــة املاهيــة، فهــو 
ــا إىل  ــرى عنوانً ــارًة أخ ــون ت ــه. أو يك ــع وإىل متن ــاّق الواق ــل إىل ح حيي
حــدوده ومنتهــاه مــن دون أن يكــون هلــا مســاس باملــن واملحتــوى، مثــل 
ــرف  ــات، وال يع ــا للواقعي ــا العــريف مراي ــي يضعه ــياء ال ــّميات األش مس

 بهــذه األســماء.
ّ

األشــياء إال

قــد حــاول الفيلســوف اتلنبيــه ىلع هــذه املشــلة اللغويــة؛ احــراًزا من 
اخللــط، عندمــا مــزّي بــني املجــاز الفلســي واملجــاز العــريف ]راجــع: مطهــري، 
رشح املنظومــة، ج 1، ص 77 و78؛ مصبــاح يــزدي، املنهــج الجديــد يف تعليم الفســلفة، ج 1، ص 361 و362[، 

ــأّن االســتعمال  ــق باأللفــاظ، ورّصح ب وعندمــا حبــث عــن عاقــة احلقائ
ــايئ:  ــة الطباطب م

ّ
ــول العا ــو ق ــق، وه ــا للحقائ ــح وصًف ــي ال يصل اللفظ

»احلقائــق ال تتبــع اســتعمال األلفــاظ« ]الطباطبــايئ، نهايــة الحكمــة، ص 21[.

املقام اثلاين: مشلكة العريف يف مقام اتلصديق من انلاحية الفلسفية 

ــه  ــاهًا يف تصّورات ــه متس ــًة إىل كون ــوف إضاف ــد الفيلس ــريف عن فالع
ــة؛  ــو متســاهٌل يف درجــة ايلقــني املطلوب ــه، فه ــا حيات ــي عليه ــي يب ال
إذ إنّــه يكتــي بايلقــني اثلابــت مــن اللفــظ أو منــه ومــن قرائنــه، فيمــا 
ادلّقــة املطلوبــة مــن انلاحيــة الفلســفية ال حتصــل منــه أبــًدا، ويكفيــك 
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للتصديــق بذلــك مــا عرفتــه مــن مشــالك اللفــظ مــن حيــث اتلصــّور. 

وإضافــًة إىل ذلــك فاملشــلة الاكمنــة يف اتلواصــل العــريف يه أنـّـه يعــّر 
ــتكون  ــت س ــا حاول ــك مهم ــتعِمل؛ ألنّ ــع أو للمس ــٍد للواض ــن تقلي ع
ــة الواضــع لألفــاظ أو باســتعماالت بعــض  اللغويــني، وال  ــًدا برؤي مقّي
ــٌق  ــٌر مضّي ــظ عن ــة يه أّن اللف ــٌد، واخلاص ــان تقلي ــد يف الره يوج

ــر.  ــة ىلع الفك ــرات اللغ ــن تأث ــذا م ــع، وه للواق

هــذا هــو املشــهور مــن الفاســفة لكــن يمكــن اتلعليــق عليــه بأنّــه 
قــد نصــل إىل ادلاللــة ايلقينّيــة مــن خــال األلفــاظ وادلاللــة العرفّيــة، 

وذلــك بعــد تميــزي أمريــن: 

األّول: اتلميــزي بــني املــوىل احلقيــي وغــره يف هــذه املــوارد، فبحــث 
ــل  ــم يف مقاب ــة؛ ألنّه ــهٌل للغاي ــني س ــود إىل ادلالتل ــا يع ــني فيم األصويل
 حقيــيٍّ ال حيمــل أهدافًــا سياســيًة تدفعــه إىل التســّر وراء اتلعابــر 

ً
مــوىل

املبهمــة والغامضــة، فيجــب أن نفــّرق بني احلســابني حســاب املــوىل اذلي 
خياطــب عبــده لطًفــا وتفّضــًا وحســاب العقــاء، وهلــم أحــوال متقلّبــة 

غــر ثابتــة ىلع نمــٍط واحــٍد.

اثلــاين: اتلميــزي بــني ادلاللــة اتلصّوريــة وادلاللــة اتلصديقيــة اجلّديــة 
كمــا فعــل األصويلــون ]راجــع: ســبحاين، املوجــز يف أصــول الفقــه، ص 15 و16[، فيمكــن 
اّداعء اتلطابــق بــني ادلالتلــني عنــد املــوىل؛ ألنّنــا نعــرف نوايــاه، وكذلــك 
ــة يف أكــر  يمكــن ضبــط مقاصــد العقــاء مــن خــال ادلالالت اللغوي
 إذا دخــل يف اتلواصــل بعــض العنــارص اكخلطــر املهــّدد 

ّ
املــوارد، إال
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ــم  ــن طوره ــاء م ــرج العق ــا خي ــا مّم ــة وغره ــة واحلزبي ــع الطبقي واملناف
ــٍق. ــة املقصــوَد بشــٍل دقي ــٍذ قــد ال تصــّور نلــا ادلالل الطبيــي، فعندئ

ــوارد ال تغــّر يف  ــني ادلالتلــني يف هــذه امل ــق ب ــات اتلطاب ــة إثب وصعوب
ادلاللــة االســتعمايلة شــيئًا، وهــذا هــو ســاح العقــاء اذلي سيكشــف 
ــر  ــإ؛ األم ــاملة ىلع امل ــر الس ــداف غ ــاب األه ــاوئ أصح ىلع ادلوام مس

ــا. ــة اللفظيــة عرفً اذلي يــدّل ىلع ثبــات ادلالل

وانلتيجــة الــي خنــرج بهــا يه أّن ادلاللــة اللفظيــة - حســب 
ــًة ومضبوطــًة مــن انلاحيــة  ــا يقينّي اتلنصيــص أو القرائــن - تكــون دائًم
ــّم بشــٍل  ــد يت ــني املقصــود فق ــا وب ــة بينه ــات املطابق ــا إثب ــة، أّم العرفي
 

ً
ــوىل ــواء اكن م ــكام، س ــل لل ــامة املرِس ــرز س ــا حن ــا عندم ــيٍّ أيًض يقي
ــا عندمــا يدخــل يف املســألة اعرٌض آخــر،  ــا أو إنســانًا اعقــًا، أّم حقيقيًّ
مثــل اخلطــر واتلهديــد واملنفعــة، فهنــاك قــد ال تطابــق ادلاللــة اللفظيــة 
املقصــود، لكــن تبــى ادلاللــة حــّى مــن انلاحيــة الفلســفية يقينّيــًة غــر 

ــة. ــة العرفي ــن انلاحي ــرق م ــة للخ قابل

المحور الثاني: التواصل الحقيقي - الفلسفي 

ــة  ــول هوّي ــٍب ح ــب: مطل ــة مطال ــن ثاث ــا ع ــث هن ــيكون ابلح س
املفهــوم لقيــام اتلواصــل الفلســي عليــه، ومطلــٍب ثــاٍن يضــّم ابلحــث 
ــول  ــٍث ح ــٍب ثال ــوم، ومطل ــظ واملفه ــني اللف ــادل ب ــر املتب ــن اتلأث ع

ــي.  ــل الفلس ــاك اتلواص م
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املطلب األّول: املفهوم وهوية التواصل الفلسفي

ــان  ــط اإلنس ــي ترب ــة ال ــورة اذلهني ــه الص ــراد ب ــوم وي ــق املفه يطل
بالاكئنــات اخلارجــة، املعــى اذلي يتقــّوم حبيثيــة احلاكيــة ملــا وراءه. كمــا 
ــوم  ــارج املفه ــر اخل ــه األم ــراد ب ــا وي ــفة أحيانً ــات الفاس ــق يف لكم يطل
ــل  ــوم بالفعــل ب ــّص باملفه ــك املفهــوم ال خيت ــوم بالعــرض؛ وذلل أي املعل

ــات، ج 2، ص 1617[ ــون االصطالح ــوي، فن ــع: التهان ــا. ]راج ــوة أيًض ــمل بالق يش

ــأّن اتلواصــل عــر اللغــة اكن أســهل بمراتــب مــن  جيــب التســليم ب
ــد  ــن العق ــوٌع م ــاك ن ــل هن ــل اتلواص ــوم؛ ألّن اعم ــر املفه ــل ع اتلواص
ــّل  ــو اذلي يش ــاء، وه ــم عق ــا ه ــاء بم ــه العق ــق علي ــايّع يّتف االجتم
قنــاًة إىل الواقــع، بينمــا اتلواصــل الفلســي يتــّم باملفهــوم، وهــو - 
ــس  ــوم ىلع انلف ، يق ــٌر ذايتٌّ ــا - أم ــاذلات أيًض ــوم ب ــه باملعل ــح علي يصطل
العاملــة بــه، اغيــة مــا يف األمــر، أنّنــا نلــي خصوصيــة انلفــوس العاملــة؛ 
نلقــول: انلــاس بمــا هــم نــاٌس متســاوون مــن هــذه اجلهــة، طبًعــا لــو لــم 

ــة. ــة ومعرفّي ــع وجوديّ ــاك موان تكــن هن

ــا  ــا يف اتلواصــل الفلســي، وهــو أّن م فهــذه يه أّول مشــلة نواجهه
يريــد املتلّــم أن يوصلــه إىل اآلخــر "مفهــوٌم" وليــس قصــًدا عــن طريــق 
ألفــاٍظ اتّفــق العقــاء ىلع معانيهــا، وقيمــة القصــد يف اتلواصل الفلســي 
ــد املرِســل إبــاغ قصــده بقــدر مــا يريــد إجيــاد فهــٍم  ــة، فــا يري ثانوّي

مماثــٍل دلى الســامع واملتلــّي يلــي هــو أيًضــا اثلابــت يف اخلــارج. 
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املطلب الثاين: الفوارق بني الداللة اللغوية واملفهومية  

ــني  ــروق ب ــن الف ــواٍع م ــة أن ــتقراء ىلع ثاث ــق االس ــن طري ــف ع نق

ــايل:  ــة، ويه اكتل ــة املفهومي ــة وادلالل ــة اللغوي ادلالل

ــد ورد  : ق ــوينٌّ ــع ك ــن الواق ــوم م ــيٌّ واملفه ــوي جع ــى اللغ األّول: املع

هــذا الفــرق يف كتــاب العبــارة ألرســطو وخلّصــه ابــن رشــد يف تلخيــص 

ــارة، ص 12 و13[.  ــاب العب ــطوطاليس يف كت ــاب أرس ــص كت ــد، تلخي ــن رش ــارة ]اب ــاب العب كت

 بعــد جتــاوز االعتباريــات 
ّ

وعليــه فاتلفكــر ادلقيــق ال يكــون متحّقًقــا إال

ــنقع  ــظ فس ــيلة اللف ــع بوس ــات الواق ــّل معض ــا ح ــو حاونل ــة. ول اللغوي

ــاري واحلقيــي. ــٍط بــني مقــايم االعتب ــة خل ضحّي

 : ــويمٌّ ــع عم ــن الواق ــوم م ــويصٌّ واملفه ــوي خص ــى اللغ ــاين: املع اثل

وهــذا الفــارق يرتّــب ىلع الفــارق األّول، فمــا يفهمــه اإلنســان يكــون 

ــوق  ــون ف ــاٌس، ويك ــم ن ــا ه ــاس بم ــع انل ــني مجي ــراك ب ــًا لاش قاب

ــة. ــرشوط الزماكني ال

اثلالــث: اللغــة مــرآٌة إىل املفهــوم، واملفهــوم مــرآٌة إىل الواقــع: فتصويــر 

اللغــة للواقــع تصويــٌر مرّكــٌب، إذ حتيــل بادلرجــة األوىل إىل اتلصــّور، ثــم 

ــك اشــرطوا اتلصــّور يف الوضــع ]راجــع: املظفــر،  مــن خــاهل إىل الواقــع؛ ذلل

ــن دون  ــع م ــارشًة إىل الواق ــل مب ــوم حيي ــا املفه ــه، ج 1، ص 55[، أّم ــول الفق أص

واســطٍة بينــه وبــني الواقــع املعلــوم.
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املطلب الثالث: التأثري املتبادل بني اللفظ واملفهوم

ــاه املنطقّيــني 
ّ

اهــني يف عاقــة اللغــة بالفكــر، اجت
ّ

نواجــه هنــا اجت
والفاســفة املســلمني، وهــو أّن املفهــوم خيتلــف عــن اللغــة، وقــد ورد عــن 
الســّيد حمّمدباقــر الصــدر كاٌم موجــٌز يف مناقشــة أطروحــة اذليــن يعتــرون 
ــث  ــة إىل ابلح ــا حباج ــظ ]انظــر، الصــدر، فلســفتنا، ص 399[، لكّنن ــني اللف ــر ع الفك
عــن اللغــة مــن جهــٍة اعّمــٍة؛ ألّن الفكــر يتــّم نقلــه عــر اللغــة، وهــو قــول 
ــره  ــا نظ ــاظ، وإنّم ــاذلات يف األلف ــر هل ب ــي ال نظ ــّيّ: »إّن املنط ــة احل م

ّ
العا

، الجوهــر النضيــد، ص 4[، واملقصــود مــن املعــاين  اذلايت يف املعــاين« ]راجــع: العاّلمــة الحــيّلّ
هــو املفاهيــم نفســها، ولوحــظ مــن زاويتــني، فاعتبــار قصــده باللفــظ يكون 
معــى ومــن حيــث حصــوهل يف العقل فهــو مفهوم حســب الــوارد يف املوســوعة. 

ــوم، ج 2، ص 1617[ ــون والعل ــات الفن ــاف اصطالح ــوعة كّش ــوي، موس ــر: التهان ]انظ

ــة،  ــة املنطقّي ــذه الفرضي ــن ه ــرى تباي ــانّية أخ ــة لس ــد فرضي وتوج
ــة، ص 20؛  ــانيات العاّم ــان، اللس ــر. ]غلف ــة والفك ــدايق اللغ ــاوي مص ــول بتس وتق

جــودت، علــم اللغــة النفــي، ص 3[

ــادل  ــر املتب ــاكن اتلأثّ ــر ىلع إم ــراكن يف اتلقري ــان يش اه
ّ

ــذان االجت وه
بــني اللغــة والفكــر، وجبانبهمــا اعمــل اللغــات اخلاّصــة )العربيــة 
ــر  ــا). فكــون الفيلســوف أس ــة وغره والفارســية والفرنســية واإلجنلزيي
األلفــاظ يضطــّره إىل اســتخدام ألفــاظ لغــٍة خاّصــٍة، واختــاف اللغــات 
ــلٌّم  ــٌر مس ــة - أم ــل معلوم ــت يف فصائ ــة - وإن صّنف ــة ابلني ــن ناحي م
وملمــوٌس، ومــن أمثلــة اخلــاف مــن هــذه اجلهــة وجــود رابطــٍة ملفوظــٍة 
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يف اللغــة ايلونانيــة والفارســية فيمــا ال نعــرف حاهلــا يف اللغــة العربيــة أيه 
مفهومــٌة أو ملفوظــة، وإذا يه ملفوظــة فمــا يه؟ األمــر اذلي اكن يشــغل 

ــارايب، الحــروف، ص 110[ ــارايب. ]راجــع: الف ــر الف فك

نعــرف مــن خــال هــذه املســائل اثلــاث، كــون الفيلســوف أســر 
ــث  ــن حي ــات م ــاف اللغ ــر أو اخت ــني الفك ــة ع ــون اللغ ــة أو ك اللغ
ــار  ــل اعتب ــا أن يكــون مــن قبي ــر اللغــة ىلع الفكــر إّم ــة، وأّن تأث ابلني
ــرورة  ــر بال ــر الفك ــون أث ــَر، فيك ــظ املعت ــني دور اللف ــر ع دور الفك
ــًة  ــا ذوقي ــح قضاي ــات تصب ــوارات واتلواص ــل لك احل ــا، ب ــًرا اعتباريًّ أث
ــّول  ــن أن تتح ــي يمك ــارات ال ــل باالعتب ــات، ب ــا بالواقعي ــة هل ال عاق
حســب الظــروف واملصالــح. أو قــد يكــون األثــر اذلي تركــه اللغــة ىلع 
ــة  ــث ابلني ــن حي ــات م ــاف اللغ ــاًء ىلع اخت ــا، بن ــًرا إقليميًّ ــر أث الفك
ورضورة اســتخدام إحداهــا، وال منــاص أيًضــا مــن اخلضــوع للتأثريــن. 

واقعهــا  أن خيرجهــا مــن  اللغــة هــو  الفكــر ىلع  تأثــر  وأّمــا 
االعتبــاري والعــريف، وحيــدث مثــل ذلــك عندمــا يُســقط الفيلســوف 
ــي  ــة، ال ــد العرفي ــدة ىلع املقاص ــة املعّق ــرات اتلجريديّ ــًا اتلنظ مث
ــة  م

ّ
ــال العا ــا ق ــا، كم ــن طبيعته ــة ع ــرج اللغ ــًة، فتخ ــّد بدهّي ال تع

ــا  ــم: »أّم ــاب الكري ــم الكت ــائني يف فه ــض املّش ــج بع ــا ىلع منه اعراًض
ــن  ــن املفرّسي ــني م ــرض للمتلّم ــا ع ــم م ــرض هل ــد ع ــفة فق الفاس
ــا  ــة بظاهره ــات املخالف ــل اآلي ــق وتأوي ــة اتلطبي ــوع يف ورط ــن الوق م
ــائني«  ــًة املّش ــّم ... وخاّص ــى األع ــفة باملع ــون الفلس ــلّمات يف فن املس

.]6 1، ص  القــرآن، ج  ]الطباطبــايئ، امليــزان يف تفســري 
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مــة هــذا الــكام بعــد تســليمه بــأّن املنهــج املعقــول يف 
ّ

ويقــول العا
فهــم القــرآن هــو الســلوك حنــوه مــن نفــس اللغــة: »فهــذا االختــاف لــو 
ه انلظــر يف مفهــوم ]مفهــوم اللفــظ املفــرد أو الجملــة بحســب اللغــة والعــرف العــريب[ 

ّ
ــودل ي

ــا هــو كاٌم عــريّب مبــنٌي« ]املصــدر الســابق، ج 1، ص 9[. اللمــات واآليــات فإنّم

ــيظهر يف  ــر، وس ــة والفك ــني اللغ ــادل ب ــر املتب ــادئ اتلأث ــذه يه مب ه
ــا  ــه أحيانً ــه أن تلعــب اللغــة في ــع في ــادم املوضــع اذلي يتوّق ابلحــث الق

ــم.  ــاه املفاهي ــلبيًّا جت دوًرا س

املطلب الرابع: التكافؤ الوجودي واملعريف

ــال  ــن خ ــم م ــي يّت ــي - الفلس ــل احلقي ــا أّن اتلواص ــد أن عرفن بع
ــّم يف  ــو يت ــك؟ فه ــّم ذل ــف يت ــه كي ــرف أنّ ــد اآلن أن نع ــوم، نري املفه
ضــوء القبــول بــأّن للمفاهيــم خــواّص ذاتيــًة وخــواّص اعرضــًة، وهــو مــا 

ــني. ــوان اآليت يف حبث ــنرشحه يف العن س

ابلحث األول: خواّص املفاهيم اذلاتية 

ــٍف  ــّرد اكش ــا جم ــان هن ــل اإلنس ــا جيع ــٌة، م ــواّص ذاتّي ــم خ للمفاهي
ومنفعــٍل مــن دون تــّرٍف، وهــذا اذلي يــؤّدي إىل تقســيمها إىل ابلدهيــة 
ــع يف  ــريف، إذ اكن املرج ــل الع ــرة اتلواص ــا فك ــد رشحن ــة، وق وانلظري
ضبــط املقاصــد العرفيــة هــو عــرف العقــاء بواســطة ادلالالت اللغويــة، 
ــاريج،  ــع اخل ــارشًة إىل الواق ــرآة مب ــو امل ــوف ه ــد الفيلس ــوم عن فاملفه
ــة اللفــظ اجلعــي واالعتبــاري، بــل يه  لكــّن طريقيتــه ليســت كطريقي
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ــة، متعايلــٌة عــن انلــاس وعائقهــم وعــن  مشــدودٌة بالقوانــني اتلكوينّي
ــٌة.  ــه، وهــذه نتيجــٌة مهّم ــه وعــن املــاكن وطبقات ــان وتقلّبات الزم

ــن  ــٍف أو ال يمك ــاج إىل تعري ــو اذلي ال حيت ــّور ه ــن اتلص ــديه م فابل
ــل  ــة ادليل ــر أو ال إقام ــاج إىل فك ــا ال حيت ــق م ــن اتلصدي ــه، وم تعريف

، الجوهــر النضيــد، ص 300[ عليــه. ]العاّلمــة الحــيّلّ

ــديه،  ــري بابل ــر انلظ ــاكن تري ــو إم ــيم ه ــذا اتلقس ــن ه ــّم م واأله
وهــو قوهلــم: إّن انلظريــات تعــود إىل ابلدهّيــات، وال بــأس مــن تســليط 
ــة  ــا قيم ــرة؛ فم ــذه الفك ــة ىلع ه ــة اتلواصلي ــن انلاحي ــوء م ــض الض بع
ــلمني  ــفة املس ــة يف ويع الفاس ــة؟ ابلديه ــذه اجله ــن ه ــكام م ــذا ال ه
ــٍة بالواقــع املحيــط باملــدرِك وباملعرفــة الاكشــفة   عــن ثقــٍة تاّم

ً
تعــّر أّوال

ــبة إىل  ــا بالنس ــن حياديّته ــا ع ــة، وثاثلً ــات املعرف ــن ثب ــا ع ــه، وثانيً عن
ــة. ــات الفاحش ــم االختاف ــاس رغ انل

وهــذا اذلي نعــي منــه اتلاكفــؤ الوجــودي واملعــريف، فحجــم أّي اكئــٍن، 
ــه وال  ــه وبرهان ــو ديلل ــاك ه ــذا امل ــة ه ــن ناحي ــا ورايئٍّ، م ــيٍّ أو م طبي
ــل -  ــام اتلواص ــة - يف مق ــل اخلاّص ــس للعوام ــان، فلي ــر الره ــة لغ قيم
مــن جنــٍس وإقليــٍم ووطــٍن وقوميــٍة وديــٍن وحضــارٍة ومصالــح طبقيــٍة أيُّ 
ــات  ــرة اثلقاف ــم ك ــل، رغ ــه فاتلواص ــي، وعلي ــل الفلس ــٍر يف اتلواص أث

ــا.  وتبايــن اتلعلّقــات، يبــى دائًمــا أمــًرا ممكنً

ــة  ــن انلاحي ــا م ــت هل ــة فليس ــة واخلارق ــل الغيبي ــّى العوام ــل ح ب
الرهانيــة أّي قيمــة ذاتيــة يف اتلواصــل الفلســي، حــّى عنــر الــويح، 
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بمــا هــو ويٌح فليــس هل قيمــٌة ذاتيــٌة، بــل قيمتــه تثبــت بادليلــل والرهان، 
ْو إِيَّاُكــْم 

َ
فانلــاس مجيًعــا متســاوون، كقــوهل  ىلع لســان نبّيــه: َوإِنَّــا أ

ــٍن ]ســورة ســبٍإ: 24[. ْو ِف َضــَاٍل ُمِب
َ
ــًدى أ ــَىٰ ُه لََع

ــب  ــة« جبان ــة املنهجي ــف بـــ »املوضوعي ــذا املوق ــمية ه ــن تس ويمك
ــن  ــم، م ــلب العل ــي س ــة تع ــة املنهجّي ــة، املوضوعّي ــة الواقعّي املوضوعي
ــوار  ــأّن احل ــاع ب ــف، واالقتن ــني املضاع ــَة ايلق ــة، صف ــة املنهجّي انلاحي
واتلواصــل مــع اآلخــر طريــٌق لكشــف احلقيقــة، وليــس إلرضــاء الغزيرة 

ــب.  ــة فحس ابلحثي

وأســاس املوضوعيــة املنهجيــة املصلحــة املشــركة، احلافظــة للقوانــني 
ــن  ــّر ع ــل تع ــرورة، ويه يف اتلواص ــة بال ــة اثلابت ــة والواقع الطبيعي
ــدة  ــا فائ ــر؛ فم ــني اذلات واآلخ ــة ب ــود واملعرف ــث الوج ــن حي ــاواٍة م مس
ــم  ــااًك للعل ــا م ــة وكونه ــع، وابلداه ــا الواق ــف نل ــوم اذلي يكش املفه

ــة؟  ــة املنهجي ــوال املوضوعي ــع ل والواق

ــة مــن ناحيتــني:  ــااًع عــن املوضوعي ــوا دف فالفاســفة املســلمون تكلّم
أوالهمــا مــن انلاحيــة الواقعيــة؛ ثانيتهمــا مــن انلاحيــة املصلحيــة 
ــا ىلع رضورة  ــا مجيًع ــة علين ــّررات القاضي ــاروا إىل امل ــة، إذ أش واالجتماعي
ــن  ــا م ــا يهّمن ــايئ، أصــول الفلســفة، ج 1، ص 134[، وم ــة ]راجــع: الطباطب ــول املوضوعي قب
املوضوعيــة يف هــذا ابلحــث هــو ما يقــّن قانــون احتــاكك »اذلات« بـــ "اآلخر"

إذا فهمنــا "اذلات" و"اآلخــر" يف ضــوء مــا أرشنــا - مــن كــون ابلداهــة 
ــن  ــايل ع ــى اتلع ــا بمع ــي أيًض ــي وال ــل الفلس ــاك اتلواص ــي يه م ال
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ــه ليــس ألحدهمــا  ــًة - وأذعنــا بأنّ اخلصوصيــات واملصالــح الطبقيــة اكّف
ــة  ــة واثلقاف ــة والقومّي ــود إىل اللغ ــٍة تع ــر أّي خصوصي ــل اآلخ يف مقاب
واحلضــارة وادليــن؛ فحينئــٍذ ال يمكــن أن يشــل أّي ذاٍت باملركزيــة 

ــا. ــراف هل ــر« باألط و«اآلخ

ــار  ــًة يف إط ــا ثانوّي ــتكون قضاي ــتثناء س ــن دون اس ــا م ــذه لكّه فه
ــا  ــة - كم ــة اذلاتي ــا، فالقيم ــا أساًس ــة هل ــي، ال قيم ــل الفلس اتلواص
 ــَن ــْم صاِدق ــْم إِْن ُكنْتُ ــوا بُْرهانَُك ــْل هاتُ ــة: قُ ــة الكريم ــول اآلي  تق
]ســورة البقــرة: 111[ - للرهــان فقــط. وهــذه املوضوعيــة العائــدة إىل املصلحة 

تشــّل بــاذلات مصلحــًة نوعّيــًة بــني املتواصلــني، فيجــب التشــديد يف 
املحافظــة عليهــا، فــا تعادهلــا مصلحــٌة أخــرى مــن املصالــح اثلقافيــة 

والوطنيــة والقوميــة واإلقليميــة.

ابلحث اثلاين: خواّص املفاهيم العارضة ىلع أساس ابليئة

إىل هنــا قــد عرفنــا أّن اتلواصــل الفلســي يّتــم مــن خــال املفهــوم، 
ــا  ــيم أيًض ــذا اتلقس ــري، وه ــديه وانلظ ــم إىل ابل ــا ينقس ــوم أيًض واملفه
ــذا  ــّن ه ــّرٍف، لك ــه أّي ت ــس هل جتاه ــان ولي ــن اإلنس ــفه ذه يكش
اًهــا يرفــض فطريــة املفاهيــم، بمعــى أّن 

ّ
ال يكــي؛ إذ إّن هلــم اجت

ــة  ــرة وابلاطن ــواّس الظاه ــو احل ــداد ه ــث اإلع ــن حي ــم م ــأ املفاهي  منش
]راجــع: مصبــاح اليــزدي، املنهــج الجديــد يف تعليــم الفلســفة، ج 1، ص 232 و233[، ويّتــم ذلــك 

أيًضــا يف بيئــٍة خاّصــٍة.
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ــن  ــا ع ــر منه ــر الكث ــواّس، وتأّخ ــال احل ــن خ ــم م  املفاهي
ّ

ــودل وت
ــع عليهــا صفــاٍت اعرضــًة،  ــد ختل ــٍة ق ــٍة خاّص ــّم يف بيئ ــي تت اتلنشــئة ال
فتحــّول املفهــوم ابلــديه إىل مفهــوٍم مبهــٍم يبــدو نظريًّــا، أو مفهوًمــا نظريًّــا 

ــاب الشــفاء، ص 40[ ــات مــن كت ــن ســينا، اإللهي ــم. ]راجــع: اب ــَح املفاهي ــا أوض ــر نل يظه

ــا ىلع  ــًة أحيانً ــون جمدي ــة تك ــة وابلدهّي ــم انلظرّي ــى أّن املفاهي بمع
ــم  ــراد املفاهي ــي حتــّدد أف ــة يه ال مســتوى اتلنظــر فقــط، لكــّن الربي
الواضحــة واملبهمــة، كمــا تفعــل ذلــك بالنســبة إىل القضايــا أيًضــا. وبمــا 
ــًرا  ــا تأث ــل منه ــا حيص ــّد م ــن ع ــة فيمك ــطة اللغ ــّم بواس ــئة تت أّن اتلنش

ــر. ــة ىلع الفك للغ

وهنــا نقــرح - تلــايف هــذه املشــكات انلاشــئة مــن الربيــة والــي 
تتقــّدم يف اتلعامــل واتلواصــل ىلع الكثــر مــن املســائل األخــرى - تقّبــل 
اتلعّدديــة املنهجيــة، ونقصــد مــن اتلعّدديــة املنهجيــة محــل صفــة العلــم 
ــو  ــا ول ــه قاطًع ــث نتخّيل ــل، حبي ــرف املقاب ــف الط ــف ىلع موق املضاع
بنحــو قطــع القطــاع اذلي طرحــه األصويلــون. وهــذه اتلعّدديــة املنهجيــة 
ــب  ــّر حس ــد واملتح ــه املعان ــب تنبي ــا جي ــات، ففيه ــٌة يف ابلدهّي مرفوض

ــينا. ]املصــدر الســابق، ص 64[ ــن س ــاح اب اصط

ــامه إىل ابلــديه وانلظــري  ــوم وانقس ــول املفه ــث ح ــب ىلع ابلح ترتّ
هــذه انلتائــج: 

ــا  ــوز وفًق ــا جي ــل: ف ــام اتلواص ــاكر يف مق ــر األف األوىل: رضورة تري
ــن دون  ــكام م ــال ال ــة إرس ــة اتلواصلي ــن انلاحي ــة وم ــون ابلداه لقان
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ــا  ــرٌة إىل م ــل فق ــام اتلواص ــٍة يف مق ــر واضح ــرٍة غ ــل فك ــٍل، ف ديل
ــس  ــاس، ولي ــني انل ــرٌك ب ــٌر مش ــا أم ــر أيًض ــاك اتلري ــا، وم يّرره

ــر. ــخٍص دوٍن آخ ــا بش خمتصًّ

اثلانيــة: رضورة إدارة احليــاة ىلع أســاس ادليلــل والرهــان، وليــس ىلع 
أســاس اهلــوى واملصالــح الطبقيــة: فــكام الفاســفة ال يــدّل ىلع إمــاكن 
القيــام بذلــك - إاعدة انلظريــات إىل ابلدهّيــات - يف لّك قضيــٍة مــن قضايا 
الفكــر واحليــاة. وهــذا يعــي مــن انلاحيــة اتلواصليــة أنـّـه ليــس اهلــدف 
ــتغال  ــة واس ــح الطبقي ــرض املصال ــة وف ــل اخلدع ــوار واتلواص ــن احل م
الطاقــات نلفــع رشحيــٍة خاّصــٍة دون أخــرى، بــل اهلــدف املنطــي منــه 
هــو الوصــول إىل احلــّق واآلراء اثلابتــة بالشــواهد واألدلـّـة، ومــن ثــّم إدارة 

حياتنــا وفًقــا هلــذه احلجــج واألدلّــة.

ــارات  ــادم احلض ــات وتص ــن اثلقاف ــم تباي ــل - رغ ــة: أّن اتلواص اثلاثل
ــق؛ ألّن  ــّور واتلحّق ــل للتص ــٌر قاب ــا - أم ــة أحيانً ــة انلظرّي ــن انلاحي م
ــي تعــّر عــن  ــة، ال ــة اتلواصلّي مــاك اتلواصــل هــو ادليلــل واملوضوعّي
ــب  ــه صاح ــا يّدعي ــه فم ــاس، وعلي ــني انل ــركٍة ب ــٍة مش ــٍة ذاتي مصلح
فكــرة صــدام احلضــارات مــن حتمّيــة الصــدام بــني احلضــارات خصوًصــا 

ــّرر هل. ــامية ال م ــارة اإلس ــة واحلض ــارة الغربي ــني احلض ب

ــا، بــل  الرابعــة: موانــع اتلواصــل ال تعــود إىل تبايــن احلضــارات نظريًّ
ــاس إىل الغــريب  ــف انل ــي وتصني ــر الطب ــل الفك ــا أخــرى، مث إىل قضاي
ــره  ــز وغ ــرب املرك ــث أو إىل الغ ــاين واثلال ــم األّول واثل ــرشيق أو العال وال
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اذلي يشــّل أطرافًــا هل، ثــّم إقحــام هــذه اتلقســيمات، العائــدة إىل 
ــف. ــوىض واتلعّس الف

ــل  ــتوى اتلواص ــة ىلع مس ــة املنهجي ــل اتلعّددي ــة: رضورة تقّب اخلامس
ــات -  ــات بانلظرّي ــاط ابلدهّي ــي أّدت إىل اخت ــئة ال ــاًء ىلع اتلنش - بن
ــٍة  ــٍة وقومي ــٌؤ، مــن دون مصــادرات إقليمي ــاك تواصــٌل متاكف يلكــون هن

ــٍة. ــٍة وال منطقي ــر عقائي غ

نتيجة البحث

، لكــّن إقحــام القضايــا  أـ اتلواصــل مــن خــال اللغــة يقيــيٌّ
الفلســفية فيــه هــو اذلي يســّبب إربــااًك، فنتصــّور األلفــاظ غــر قــادرٍة 
ىلع اإليصــال إىل ايلقــني، فيمــا املشــلة تعــود إىل املنهــج الفلســي اذلي 

ــال. ــذا املج ــاه يف ه وّظفن

ب ـ اللغــة تتكــّون بالوضــع واالســتعمال لكــّن اســتعمال الفيلســوف 
الــي ياحظهــا  املناســبة  اللغــة؛ ألّن  توّســع  إىل  يفــي  للّغــة، ال 
ــتفي  ــن س ــرف، لك ــّوم بالع ــة تتق ــًة واللغ ــت عرفي ــوف ليس الفيلس
ــٍة  ــا إىل قرينــٍة عقلي املناســبة بالــرورة إىل االشــراك اللفظــي، فيلجؤون

ــه. ــراد ب ــد امل يف حتدي

ــا خــواّص  ــة وتعطيه ــم اذلاتي ــّر خــواّص املفاهي ــد تغ ــة ق ج ـ أّن اللغ
اعرضــًة، فتبــدو نلــا املفاهيــم ابلدهّيــة نظريــًة وانلظريــة بدهّيــًة، واحلــّل 
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يف مقــام اتلواصــل - يف غــر ابلدهّيــات وبعــد قبــول املوضوعيــة املنهجّيــة 
ــاٍت  ــن جه ــائل م ــر إىل املس ــة، وانلظ ــة املنهجي ــف اتلعّددي ــو توظي - ه

متعــّددٍة. 

د ـ أّن قيــود اتلواصــل الــي يذكرهــا الفيلســوف املســلم تفــي 
بالــرورة، لــو رعيناهــا يف مقــام اتلواصــل، إىل انلتائــج اتلايلــة:

1ـ رضورة احرام الرأي اذلي قام عليه ديلل واضح.

2ـ األمن االجتمايع، وهو نتيجة طبيعية من انلتيجة األوىل.

3ـ إعطاء الرهان دوًرا حموريًّا يف نشاطنا االجتمايع.

ــس  ــارات ولي ــدام احلض ــؤّدي إىل ص ــو اذلي ي ــاك ه ــاب امل 4ـ غي
ــط. ــح فق ــارب املصال تض
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(((

الخالصة

نســى يف هــذا املقــال إىل تســليط الضــوء ىلع مفهــوم األنســنة الــي بــدأت تتجــّذر 
ــّم  ــر أه ــّم ذك ــد ت ــده، وق ــا بع ــة وم ــر انلهض ــا يف ع ــريب، وخصوًص ــر الغ يف الفك
اجلــذور اتلارخييــة واملبــادئ واملنطلقــات الــي تبّناهــا أتبــاع هــذه الزعــة يف تشــييد 
رصحهــم املعــريف، ويه ال ختلــو مــن إشــاكالت معرفيــة تؤثـّـر ىلع نمــط حيــاة اإلنســان 
وتفكــره، إذ ترّكــز هــذه الزعــة وتصــّب ُجــّل اهتمامهــا ىلع اإلنســان اذلي اعترتــه 
ــاول  ــي حت ــون، ف ــذا الك ــاىل - يف ه ــة اهلل - تع ــتبعدًة حموري ــا مس ــز بوصلته مرك
االهتمــام بابلعــد املــاّدي لإنســان متناســيًة ابلعــد الــرويح فيــه، ســاعيًة إىل تأمــني 
الســعادة لإنســان يف هــذه ادلنيــا بعيــًدا عــن اآلخــرة، معتمــدًة يف ذلــك ىلع العقــل 
ــويح مــن قامــوس  ــن وال األدايت اتلجريــي، اذلي تســى مــن خــاهل إىل إقصــاء ادلي
 باالهتمــام جبميــع أبعــاد اإلنســان الوجوديــة 

ّ
اإلنســان، وعليــه فــا ســبيل أمامنــا إال

ــذ  ــي األخ ــل ينب ــاّدي هل، ب ــد امل ــال ىلع ابلع ــة احل ــر بطبيع ــي ال تقت ــة ال واملعرفي
ــه خملــوق هلل تعــاىل. بابلعــد الــرويح لإنســان وأنّ

اللكمات املفتاحية: األنسنة، اإلنسان، الفردية، اتلجربة، احلرية.
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Essence of Humanism, the Roots and Foundations 

Review and criticism
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Abstract

In this article, we shed light on the concept of humanism, which 
has begun to take root in Western thought, especially in the age of 
Renaissance and afterward. We have mentioned the most important 
historical roots, principles and premises adopted by the followers of 
this trend to build their cognitive base. However, the trend is not 
free from cognitive problems that affect man’s lifestyle and thinking, 
as it focuses on man, pays too much attention to him and considers 
him the axis of everything, while leaving away the centrality of God 
Almighty in the universe. This movement pays most attention to the 
material side of man and ignores his spiritual side. It works to maintain 
man’s happiness in this worldly live rather than the afterlife, relying on 
experimental, instrumental reason, trying through which to exclude 
religion and revelation from man’s daily life and thinking. Accordingly, 
we have no way but to care for all man’s existential and epistemological 
aspects, which, certainly, are not limited to his material sides only, but 
rather his spiritual sides, since he has been created by God Almighty 
and would return to Him.

Keywords: humanism, human being, individuality, experience, freedom.
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المقّدمة

ــي  ــم ال ــّم املفاهي ــن أه ــنة )Humanism( م ــت األنس ــد أصبح لق
جتــّذرت وشــاعت يف الفكــر الغــريب، فــي تؤّســس منهجهــا املعريف بشــل 
ــة اهلل،  ــدل حموري أســايس ىلع جعــل اإلنســان املحــور يف هــذا الكــون ب
ــاه ويلــد عــره بــل توجــد هل أصــول تارخييــة منــذ 

ّ
ولــم يكــن هــذا االجت

العصــور القديمــة يف ايلونــان، وهــذا واضــح يف عبــارات بعــض الفاســفة 
اإلنســان  عــّد  اذلي   )Protagoras( بروتاغــوراس  أمثــال  القدمــاء 
ــث اذلي  ــر احلدي ــاف إىل الع ــا املط ــل بن ــاس لّك يشء، إىل أن وص مقي
ــل  ــانية بش ــة اإلنس ــا الزع ــرت فيه ــي ظه ــور ال ــرز العص ــن أب ــدُّ م يُع
ــة،  ــاة االجتماعي ــن احلي ــة م ــاء دور الكنيس ــد إقص ــي، بع ــح وج واض
فأصبحــت هــذه الزعــة تمّثــل اخللفيــة الفكريــة للكثــر مــن املــدارس 
اهــات الفكريــة الغربيــة الــي بــدأت ترّكــز ىلع حموريــة اإلنســان 

ّ
واالجت

ــة  ــة والليرايلــة والراغماتي ــة والعلماني ــح اكلوجودي بشــل واضــح ورصي
اهــات األخــرى الــي تأثـّـرت بهــذه الزعــة. 

ّ
واملاركســية وغرهــا مــن االجت

اهــات مرشوعهــا ىلع إصــاح الواقــع اإلنســاين 
ّ

فقــد أّسســت هــذه االجت
ــا لإنســان  ــاة ادلني ــا االهتمــام باحلي ــة هدفه ــق نظــرة فلســفية فكري وف
ــل األدايت  ــد ىلع العق ــل اتلأكي ــويح، ب ــن وال ــوع إىل ادلي ــن دون الرج م

ــريب. ــم الغ ــب رىح العال ــار قط ــي اذلي ص ــم اتلجري والعل

وقــد اتّضــح مــن خــال عــرض األنســنة مــن حيــث املاهيــة واجلــذور 
واملبــاين الــي ارتكــزت عليهــا أنّهــا تعــاين مــن مشــالك معرفيــة كثــرة، 
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ــن  ــراج اهلل م ــل ىلع إخ ــذا يعم ــج كه ــن منه ــن م ــون حذري ــا نك جتعلن
ســلطانه يلحــّل املخلــوق حملّــه، فادليــن لــم يقــف بالضــّد مــن االهتمــام 
ــو اذلي  ــل ه ــن، ب ــعده يف ادلاري ــا يس ــق م ــل ىلع حتقي ــان والعم باإلنس
ــه  ــة اهلل يف أرض ــه خليف ــان؛ لكون ــة اإلنس ــع قيم ــل رف ــن أج ــادى م ن
وأرشف خملوقاتــه حيــث مــزّيه اهلل بالعقــل والقــدرة ىلع اتلفكــر، ولكــن 
مــا جنــده اآلن يف الســاحة الفكريــة بشــل اعم ويف الغــرب بشــل خــاص 
أنّهــم ذهبــوا إىل أبعــد احلــدود يف هــذا األمــر، فعملــوا ىلع حتقــر العامــل 
ــة؛  ــه املعنوي ــل روح ــل ىلع قت ــادئ تعم ــحنه بمب ــان وش ــاورايئ لإنس امل
وذلــك مــن خــال جعــل حياتــه عبــارة عــن حيــاة حيوانيــة ماّديــة نفعية 
ــذا  ــن، وه ــار اآلخري ــاب دم ــو ىلع حس ــه ول ــباع رغبات ــا إلش ــى فيه يس
ــس،  ــل انلف ــدام ىلع قت ــة واإلق ــار الرذيل ــن انتش ــده م ــا جن ــح فيم واض
فالركــزي ىلع هــذا ابلعــد املــادي وقتــل املوجــود املطلــق واملتعــال يف فكــره 

ســبب تلــك الويــات الــي جــرت وســتجري ىلع البرشيــة.

مفهوم األنسنة

يعتــر مصطلــح األنســنة مــن املصطلحــات احلديثــة الــي لــم تُذكــر يف 
معاجــم اللغــة العربيــة، ولكــن نســتطيع القــول إّن هــذه املفــردة مشــتّقة 
ــع  ــس يق ــم جن ــان: »اس ــه، واإلنس ــا إيل ــع جذوره ــان أو ترج ــن اإلنس م
ىلع اذلكــر واألنــى والواحــد واجلمــع وقــد اختُلــف يف اشــتقاقه، فذهــب 
نــس، وذهــب ابلعــض 

ُ
ابلعــض أّن مفــردة اإلنســان مأخــوذة مــن لكمــة األ

198

مجلة الدليل / 

العدد الثالث عشر   السنة الرابعة   خريف 2021

العدد الثالث عشر



ــاء يف  ــري، ص 18[. وج ــاح املن ــي، املصب ــيان« ]الفيوم ــن النس ــوذٌة م ــا مأخ ــر أنّه اآلخ
لســان العــرب: »أّن اإلنســان أصلــه إنســيان، ألّن العــرب قاطبــًة قالــوا يف 
 أنّهــم 

ّ
تصغــره: أنيســيان، فدلـّـت ايلــاء األخــرة، ىلع ايلــاء يف تكبــره، إال

حذفوهــا ملــا كــر انلــاس يف كامهــم. وروى املنــذري عــن أيب اهليثــم، أنـّـه 
ســأهل عــن انلــاس مــا أصلــه؟ فقــال: األنــاس، ألّن أصلــه أنــاس، فاأللف 
فيــه أصلّيــة، ثــّم زيــدت عليــه الــام، الــي تــزاد مــن األلــف للتعريف، 
فلّمــا زادوهــا ىلع أنــاس، صــار االســم األنــاس، ثــّم كــرت يف الــكام، 
ــاس،  ــايق انل ــار ابل ــا، وص ــتثقلوها فركوه ــطة، فاس ــزة واس ــت اهلم فاكن
بتحريــك الــام بالضمــة، فلّمــا حتركــت الــام وانلــون، أدغمــوا الــام يف 

ــاس« ]ابــن منظــور، لســان العــرب، ج 6، ص 10 و11[. ــوا: انل ــون، فقال انل

واإلنــس: مجاعــة انلــاس، واجلمــع أنــاس، أقــول رأيــت بمــاكن كــذا 
ــة،  ــاف الوحش ــس: خب ــًرا، واألن ــا كث ــًرا، أي ناًس ــا كث ــذا أناًس وك
واألنــس واالســتناس هــو اتلأنــّس، ألّن انلــاس يأنــس بعضهــم إىل بعــض. 
ــا  ــرأة أيًض ــال للم ــا، ويق ــي أيًض ــي وأن ــد إن ــرش، الواح ــس: الب واإلن

ــابق، ص 12 و13[ ــدر الس ــانة. ]املص ــا إنس ــال هل ــان، وال يق إنس

هــذا مــا ورد يف بعــض اآلراء حــول األصــل اذلي اشــتقت منــه لفظــة 
اإلنســان. واإلنســانية: »يه الصفــات والفضائــل انلفســية املختّصــة 

ــوم، ص 208[. ــدود والرس ــوم يف الح ــد العل ــم مقالي ــيوطي، معج ــان« ]الس باإلنس

ويف االصطــاح يوجــد تعاريــف متنوعــة ولكٌّ حســب مرشبــه ونكتــي 
ــفة  ــق الفاس ــث يطل ــان، حي ــفة لإنس ــض الفاس ــف بع ــا بتعري هن
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ــات، ص 30[،  ــاين، التعريف ــق ]الجرج ــوان انلاط ــه احلي ــان بأنّ ــة ىلع اإلنس واملناطق
ــع  ــه م ــل بأنّ ــواٌن، ب ــه حي ــانًا بأنّ ــان إنس ــس اإلنس ــينا: »لي ــن س ــال اب وق
حيوانيّتــه ناطــٌق أو مائــٌت، أو أّي يشٍء آخــر« ]ابــن ســينا، النجــاة، ص 12 و13[. وقــال 
أيًضــا: »اإلنســان حيتــاج أن يكــون جوهــًرا، ويكــون هل امتــداد يف أبعــاد 
 وعرًضــا وعمًقــا، وأن يكــون مــع ذلــك ذا نفــس، وأن 

ً
تفــرض فيــه طــوال

تكــون نفســه نفًســا يتغــّذى بهــا وحيــّس ويتحــّرك بــاإلرادة، ومــع ذلــك 
يكــون حبيــث يصلــح أن يتفّهــم املعقــوالت، ويتعلّــم صنــااعٍت ويعلّمهــا 
ــك حصــل مــن  ــع ذل ــإذا اتلــأم مجي ــٌق مــن خــارج ـ ف ــم يكــن اعئ ـ إن ل
مجلتهــا ذات واحــدة يه ذات اإلنســان« ]ابــن ســينا، الشــفاء، ص 29[ وذكــر الفارايب: 
ــا علنــه فهــو اجلســم املحســوس  »أّن اإلنســان منقســٌم إىل رسٍّ وعلــٍن، أّم
بأعضائــه وأمشــاجه، وقــد وقــف احلــّس ىلع ظاهــره، ودّل الترشيــح ىلع 

ــم، ص 128 و129[. ــوص الحك ــارايب، فص ــه« ]الف ــوى روح ــا رّسه فق ــه، وأّم باطن

ونــأيت اآلن إىل تبيــني معــاين مصطلــح الزعــة اإلنســانية، أو األنســنة، 
 )Humanism( الاتيــي  املفهــوم  مــن  واملشــتّق   ... اإلنســانوية   أو 

]أندريه الالند، موسوعة الالند الفلسفية، ص 566[

ــاين  ــة اإلنس ــوم، فصف ــذا املفه ــم هل ــة واالس ــني الصف ــض ب ــّرق ابلع وف
ــرن  ــذ الق ــة من ــات األورّبي ــتّقت يف اللغ ــد اش ــي )Humaniste( ق أو اإلنس
الســادس عــرش يف اعم 1539 م، أّمــا لكمــة الزعــة اإلنســانية ىلع هيئة االســم 
 يف القــرن اتلاســع عــرش، وإن اكن 

ّ
أو املصــدر )Humanism( فلــم تشــتّق إال

 مدلــول اللمــة موجوًدا منــذ وقت طويــل، ]انظــر: صالــح، مدخــل إىل التنويــر األوريّب، ص 75[ 
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  )Friedrich Niethammer(نيثامــر فريدريــك  اســتعملها   حيــث 
ــي  ــام تعلي ــة ىلع نظ ــا ادلالل ــن خاهل ــد م )1766 ـ 1848 م( واكن يقص

ــق  ــن انلاشــئة، عــن طري ــه إىل تكوي ــد يقرحــه ويهــدف من وتربــوي جدي
ــة،  ــة واإلغريقي ــا اآلداب الاتيني ــص منه ــة، باألخ ــة واآلداب القديم اثلقاف
وذلــك لغايــة تلقينهــا مثــًا أىلع يف الســلوك ويف املعرفــة، لــي تعي مــن قيمة 
ــود  ــدواي، مــوت اإلنســان يف الخطــاب الفلســفي املعــارص، ص 189[، وتع ــه. ]ال ــان وماكنت اإلنس
ــي  ــة )Humus( وتع ــا إىل لكم ــة لغويًّ ــان Human) يف الاتيني ــة )إنس لكم
األرض )earth( أو الربــة )soil(، فاملــراد منهــا: اإلنســان الواقــف ىلع األرض. 

ــتحيلة، ص 20[ ــانوية املس ــاح، اإلنس ]الرم

ــا  ــاح بأنّه ــث االص ــن حي ــنة م ــر األنس ــم وبس ــّرف معج ــد ع وق
ــول  ــز ح ــاة تتمرك ــة للحي ــلوكيات، أو طريق ــن الس ــة م ــدة، جمموع »عقي
ــة،  ــوق الطبيع ــا ف ــض م ــفة ترف ــه، كفلس ــان أو قيم ــات اإلنس اهتمام
ــة  ــية وقيم ــة األساس ــد الكرام ــا، وتؤّك ــواًع طبيعيًّ ــان موض ــر اإلنس وتعت
ــج  ــل واملنه ــال العق ــن خ ــق اذلات م ــه ىلع حتقي ــرد وقدرت ــان الف اإلنس

ــابق[. ــدر الس ــي« ]املص ــي اتلجري العل

وىلع هــذا األســاس فــإّن مذهــب اإلنســانية يرّكــز ىلع اإلنســان 
ويهتــم بــه بغــّض انلظــر عــن دينــه وعقيدتــه، وكذلــك ُعّرفــت 
ــا: »اجتــاه عقــي يضــع اإلنســان يف مركــز االهتمامــات«   اإلنســانوية بأنّه
]حنفــي، النزعــة اإلنســانية وإرث األنــوار، ص 57[. وذكــر بعضهــم أنـّـه ال يوجــد تعريــف 

ــات  ــر املصطلح ــن أك ــر م ــانية؛ إذ يُعت ــب اإلنس ــح ملذه ــق وواض دقي
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تعقيــًدا؛ وذلــك ألّن املعــاين املختلفــة الــي ارتبطــت بهــذا املفهــوم مــا 
ــانية،  ــخ اإلنس ــن تاري ــة م ــب خمتلف ــت يف حق ــات حصل  انعاكس

ّ
يه إال

وألســباب شــخصية واجتماعيــة متنوّعــة. ]انظــر: بارتــون بــريي، إنســانية اإلنســان، ص 9[

ويوجــد مســتويات خمتلفــة مــن ادلاللــة ىلع الزعــة اإلنســانية، حيــث 
تُطلــق ىلع:

 1ـ معــًى تاريــيٍّ دالٍّ ىلع احلركــة الفكريــة املتمّثلــة بإنســانيي 
  )Francesco Petrarch( بــرارك  مثــل   أوروبــا  يف  انلهضــة   عــر 
)ســنة 1304 ـ 1374 م)، وســلوتايت )Coluccio Salutati( )ســنة م1331 - 

1406م(،وبــك دي ال مرانــدول )Pic de la Mirandole( )ســنة ـ1463 ـ 

 1494 م)، وإيراز موس )Erasmus(ـ )ســنة 1466 ـ 1536 م)، وغيوم بودي

)Guillaume Bude( )ســنة 1467ـ  1540 م). إذ تــّم يف هــذه احلركــة بــذل 

اجلهــود مــن أجــل االهتمــام ورفــع قيمــة الفكــر اإلنســاين فربطــت بــني 
اثلقافــة احلديثــة واثلقافــة القديمــة خــال القــرون الوســطى والعصــور 
املدرســية اتلابعــة هلــا. ويف مــاّدة )اإلنســانية) يف املعجــم الكبــر يف اللغــة 
ــني  ــا يف القرن ــرشت يف أوروب ــي انت ــة ال ــة الفكري ــية: »يه احلرك الفرنس
اخلامــس عــرش والســادس عــرش، وقــد اســتهدفت - مــن خــال عودتهــا 
إىل األصــول القديمــة - ... إاعدة الفكــر انلقــدي واتلأّمــل اذلايت، وصياغــة 
تصــّور جديــد عــن اجلمــال والفــّن. واكنــت ادلراســات اإلنســانية يف أوروبا 

تطلــق ىلع ادلراســات غــر الاهوتيــة« ]الرمــاح، اإلنســانوية املســتحيلة، ص 22[.

ــاة  ــّور اعمٍّ للحي ــانوية ىلع تص ــدل اإلنس ــث ت : »حي ــيٍّ ــًى فلس 2ـ مع
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االعتقــاد  ىلع  تقــوم  فــي  واألخاقيــة،  واالقتصاديــة  السياســية 
ــاد  ــذا االعتق ــا. وه ــة وحده ــوى البرشي ــطة الق ــان بواس ــاص اإلنس خب
ــان  ــاص اإلنس ــن أّن خ ــا تؤم ــيحية؛ ألنّه ــع املس ــّدٍة م ــارض بش يتع
وباإليمــان«  وحــده،  اهلل  قــدرة  ىلع  يتوّقــف  إنّمــا  األّول  املقــام  يف 
 ]انظــر: أندريــه الالنــد، موســوعة الالنــد الفلســفية، ص 569[ ويعــرض والــر يلبمــان

ــى  ــاق مع ــه يف األخ )Walter Lippmann(ـ )1889 ـ 1974م) يف مقّدمت

ــش  ــا يعي ــا مذهبً ــة بوصفه ــع الربوبي ــة م ــا متعارض ــانوية، وجعله اإلنس
ــه  ــل إرادت ــو أن جيع ــان ه ــب اإلنس ــن »أّن واج ــه معتقدي ــاس يف ظل انل
ــعادة  ــرشوط الس ــٍة ل ــل معرف ــل ألفض ــاىل، ب ــًة ال إلرادة اهلل تع مطابق

البرشيــة« ]املصــدر الســابق، ص 568[.

م)   1976 ـ   1889 )Martin Heidegger(  )ســنة  يعــّرف هايدغــر 
الزعــة اإلنســانية بأنّهــا »ذلــك اتلأويــل الفلســي لإنســان، اذلي يفــرّس 
ــاه اإلنســان«. ويقــول 

ّ
ويقــّوم لكّيــة املوجــود انطاقًــا مــن اإلنســان، ويف اجت

أيًضــا: »بأنَّهــا يه تلــك الفلســفة الــي تضــع اإلنســان يف مركــز الكــون 
ــة  ــة معّين ــات ميتافزييقي ــال تأوي ــن خ ــد م ــد وويع، وتعتق ــن قص ع
ــان إىل  ــه، واالطمئن ــني حيات ــه، وتأم ــر قدرات ــة حتري ــود، يف إماكني للوج
ــك  ــون ادلوران يف فل ــانية ... يك ــة اإلنس ــار: يف الزع ــره. وباختص مص
اإلنســان... يف مــدارات يتســع مداهــا باســتمرار« ]انظــر: الــدواي، مــوت اإلنســان 

ــارص، ص 43[. ــفي املع ــاب الفلس يف الخط

ــنة 1931 ـ 2013 م): ــون )Colin Wilson()س ــن ويلس ــول كول  يق
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ــرت«  ــا ظه ــاؤمية أينم ــدم التش ــاول ه ــو أن حت ــانوية ه ــب اإلنس »واج
]قربــان، الحقــوق اإلنســانية، رهًنــا بالتبادعيــة، ص 252 و253[. وتمّثــل اتلوّجــه اإلنســانوي 

ــان  ــاة، واالفتت ــال ىلع احلي ــتمتاع واإلقب ــة واالس ــاء بالرفاهي يف االحتف
ــًة  ــًة جلّي ــة بادي ــداع املعمــاري. وصــارت مظاهــر القطيع ــون واإلب بالفن
ــث  ــر األوريب الحدي ــاه، الفك ــد أب ــا. ]ول ــطى ومناهجه ــور الوس ــارف العص ــع مع م

ــانية، ص 117[ ــوم اإلنس ــم يف العل ــب العل ــن طال ــل لتكوي ــاب: مدخ ــارص، يف كت واملع

ويعــّد حممــد أركــون أّول مــن قــال بهــذا املصطلــح يف الفكــر اإلســايم 
العــريب، حيــث يهــدف مــن خــاهل إىل حتريــر العقــل اإلنســاين مــن أّي 
ا يف تفكــره، وهــو اذلي يمّثــل  قيــد وتقليــد أعــى، فيصبــح اإلنســان حــرًّ
ــد  ــن أي قي ــة وم ــوص ادليني ــن انلص ــدًة ع ــاكره بعي ــون أف ــه، فتك نفس
يفــرض عليــه. ]راجــع: الســيف، ظاهــرة التأويــل الحديثــة يف الفكــر العــريب املعــارص، ص 252ـ  254[

الجذور التاريخية لمذهب األنسنة

ال يمكــن نلــا معرفــة األنســنة )الزعــة اإلنســانية) مــن خــال تبيــني 
مفهومهــا اللغــوي أو االصطــايح فقــط، بــل ال بــّد نلــا معرفــة الظــروف 
اثلقافيــة وابليئيــة واتلارخييــة الــي نشــأ فيهــا هــذا انلــوع مــن االجتــاه 
الفكــري، إذ انتقلــت هــذه املفــردة مــن معناهــا األصــي إىل معــى آخــر 
ــي اســتندت  ــاين ال ــل ذكــر املب ــة املختلفــة، وقب عــر العصــور اتلارخيي
ــا  ــأت فيه ــي نش ــروف واألدوار ال ــني الظ ــي تبي ــنة ينب ــا األنس عليه
ــا  ــكيل هوّيته ــا ادلور يف تش ــي اكن هل ــة، ال ــة الغربي ــة باثلقاف واملتمّثل
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ومعاملهــا، وســوف نذكــر هنــا املســار اتلاريــي جلــذور مذهــب األنســنة 
 إىل العــر احلديــث، وذلــك حبســب 

ً
بــدًءا مــن العصــور القديمــة وصــوال

مــا يســع هل املقــام.

العصور القديمة

ــوا إّن لّك  ــأرسه، إذ قال ــرشي ب ــس الب ــة اجلن ــون إىل حمّب ــب الرواقي ذه
إنســان هــو اغيــة يف ذاتــه؛ وهلــذا جيــب أن حتــّب مجيــع انلــاس مــن أجــل 
ذاتهــم، ال لغايــة أو منفعــة. وورد عــن ديموقريطــس )Democritus( )ســنة 
460 - 370 ق. م): »إّن املجتمــع الوحيــد اذلي يســتحّق االكــراث هــو 

ــن  ــن م ــدار ممك ــم مق ــاس أعظ ــة انل ــح ألكري ــع اذلي يفس ــك املجتم ذل
 الســعادة، بأقــّل مقــدار ممكــن مــن األلــم« ]انظــر: الرمــاح، اإلنســانوية املســتحيلة، ص 30[. 
ــان  ــنة 412-487 ق. م): »اإلنس ــوراس )Protagoras( )س ــب بروتاغ وذه
مقيــاس األشــياء مجيًعــا، هــو مقيــاس وجــود مــا يوجــد منهــا ومقيــاس مــا 
 )Antiphon( ــون ــر أنتيف ــة، ص 63[. وُيعت ــفة اليوناني ــخ الفلس ــرم، تاري ــد« ]ك  ال يوج
)ســنة 481 - 411 ق. م)، ويوريبيدس )Euripides( )ســنة 480 ـ 406 ق.م) 

مــن الــرّواد األوائــل للحركــة اإلنســانية املســاواتية يف العــر اإلغريــي، 
اذليــن قــادوا رّدة فعــل ضــّد داعة الامســاواة، كأفاطــون وأرســطو، الذلان 
س بريكليــس 

ّ
اعترهمــا منارصيــن نلظريــة "الامســاواة الطبيعيــة". وتــرأ

)Pericles( )ت 429 ق. م) حركــة مســاواة إنســانية، تصــدى هلــا أفاطــون 

باالحتقــار والســخرية، قائــًا: قــد ينجــم عــن املعاملــة املتســاوية لغــر 
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املتســاوين تعّســٌف وجــوٌر، وســى أرســطو إىل تأســيس الــرّق ىلع القانــون 
الطبيــي؛ إذ يؤّكــد يف كتــاب السياســات »أنـّـه اكن يوجــد عبيــد بالفطــرة، 
 إذا 

ّ
ــل إال ــم يف العق ــب هل ــه ال نصي ــوان؛ ألنّ ــان واحلي ــني اإلنس ــم ب وه

اســتطاعوا إدراكــه، وال يمتلكونــه بالفطــرة« ]ســوبيو، اإلنســان القانــوين، ص 330[.

القرون الوسطى

ــض  ــه بع ــب إيل ــا ذه ــب م ــطى وحبس ــرون الوس ــخ الق ــدأ تاري يب
املؤرّخــني مــن القــرن اخلامــس حــّى القــرن اخلامــس عــرش امليــادي. 
ــنة 476 م،  ــة س ــة الغربي ــة الروماني ــار اإلمراطوري ــدأت بانهي ــث ب حي
ــة  ــة الرشقي ــة الروماني ــة ادلول ــطنطينية اعصم ــقوط القس ــي بس وتنت
ســنة 1453 م، واســتمّرت حــّى عــر انلهضــة، حيــث اكنــت اجلهــود 
ــدأت  ــوت، وب ــر ىلع الاه ــل كب ــز وبش ــرة ترّك ــذه الف ــة يف ه العقلي
ــطني  ــس أوغس ــم القدي ــذ تعايل ــطى تأخ ــرون الوس ــة يف الق  انلراني
)Augustine( )ســنة 354ـ  430 م) حيــث اكن مذهبــه مــن أشــّد املذاهب 

تنديــًدا باإلنســان وختويًفــا هل مــن نــار اجلحيــم، وكذلــك اعتُــر مؤّســس 
الرهبانيــة يف أوروبــا. ]أغــروس وستانســيو، العلــم يف منظــوره الجديــد، ص 156[

 ويــرى أّن اإلنســان قــد ودل هــو ملــّوٌث باخلطيئــة األصليــة وســيموت 
 مــن اســتُثي. ]انظــر: معنــى الوجوديــة، ص 67[ وجــاء دور تومــا 

ّ
ملعونًــا إال

األكويــي )Thomas Aquinas( فجعــل فهًمــا الهوتيًّــا لإنســان، إذ 
ــة واحــدة ويه حــّب اهلل تعــاىل. وهــذا  ــد أنَّ اإلنســان قــد وجــد لغاي أّك
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األمــر جعــل انلــاس يف العصــور الوســطى تعــزف عــن ادلنيــا واتلأّمــل يف 
الاهــوت وايلــوم اآلخــر. وحصــل فيمــا بعــد رّدة الفعــل بســبب اإلرصار 
اذلي يفرضــه مذهــب الزهــد ونكــران اذلات، فــرز دور الزعة اإلنســانية 
الــي بــدأ فيهــا انلــاس ال خيفــون تعلّقهــم الشــديد باإلجنــازات البرشيــة 
وبإماكنيــة حتقيــق آماهلــم يف هــذه احليــاة املنظــورة، تلّتضــح معالــم هــذا 

األمــر يف عصـــر انلهضــة. ]انظــر: الرمــاح، اإلنســانوية املســتحيلة، ص 30[

عصر النهضة

يــرى بعــض املؤرّخــني األوربيــني أّن عــر انلهضــة يمتّد مــن القرن 
الرابــع عــرش حــّى نهاية القرن الســادس عــرش أو بدايــة القرن الســابع 
عــرش، واكنــت بدايتــه يف فلورنســا بإيطايلــا ]اســتيفن لــو، اإلنســانوية، ص 21[، 
حيــث اكنــت ادلراســات الكاســيكية تـُـدّرس ىلع أيــدي مربــنّي عرفوا 
 ،)Umanistis( ــانيني ــم اإلنس ــرش باس ــس ع ــرن اخلام ــر الق يف أواخ
به، وهــذه اللمة 

ّ
اذليــن يُطلــق عليهم أســاتذة األدب الكاســيي أو طا

 .)Studia Humanitatis( ــانية ــات اإلنس ــن ادلراس ــتقاقها م ــّم اش  ت
]غــودي، رسقة التاريخ، ص 356[

ــانية يف  ــة اإلنس ــر الفضيل ــي »تطوي ــانية تع ــات اإلنس ــت ادلراس فاكن
ــت جمموعــًة  لّك أشــاكهلا وإىل أكمــل مداهــا« ]املصــدر الســابق، ص 356[. إذ ضّم
ــر ىلع  ــة والص ــفقة والرمح ــان والش ــم واإلحس ــا: »الفه ــور منه ــن األم م
الشــدائد وحصافــة احلكــم وتدبــر العواقــب والفصاحــة وحــّب الــرشف« 
ــاء  ــل إحي ــن أج ــزي م ــدأ الرك ــرة ب ــذه الف ــابق، ص 356[. ويف ه ــدر الس ]املص
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ــا،  ــّم بادلني ــت تهت ــي اكن ــة ال ــة القديم ــة والروماني ــات اإلغريقي الكتاب
فصــارت الفنــون واآلداب ترّكــز ىلع اإلنســان، ومــع لّك هــذا الركــزي ىلع 
 بشــل 

ّ
ابلعــد ادلنيــوي لــم يكــن هنــاك فكــرة إنــكار وجــود اخلالــق إال

ــرش،  ــادس ع ــرن الس ــة يف الق ــورة العلمي ــرت اثل ــا ظه ــادر. وعندم ن
ــر  ــتطيع س ــرشي يس ــل الب ــأنَّ العق ــون ب ــا يؤمن ــاس يف أورّب ــح انل أصب

ــتحيلة، ص 30[ ــانوية املس ــاح، اإلنس ــر: الرم ــون. ]انظ ــوار الك أغ

كذلــك اكنــت هنــاك جمموعــٌة مــن اثلــورات ادلينيــة املهمــة، 
إذ تصاعــد انلقــد املوّجــه للكنيســة الاكثويلكيــة، حيــث أصبــح 
ــع  ــألة بي ــّيما يف مس ــدة، وال س ــا فاس ــا ىلع أنّه ــر إيله ــاّم ينظ ــّو الع اجل
صكــوك الغفــران، ويف هــذه الفــرة تــّم ابتــاكر املنهــج العلــي احلديــث 
 )Francis Bacon( ــون ــيس بيك ــد فرانس ــة، ىلع ي ــم ىلع اتلجرب  القائ
)ســنة 1561 ـ 1626م) فشــهد هــذا العــر بعــض حمــاوالت اتلحــّدي 

العلــي للفكــر ادليــي. 

 حيــث دافع جوردانو برونو )Giordano Bruno( )ســنة 1548ـ1600م)
 )Nicolaus Copernicus( كوبرنيكــوس  نيكــوالس  نظريــة  عــن   
ــة  ــتجوبت حمكم ــمس، فاس ــول الش ــدور ح ــا إّن األرض ت ــال فيه اذلي ق
ــر  ــة غ ــه ادليني ــك آرائ ــة وكذل ــه الكوني ــول آرائ ــو ح ــش برون اتلفتي
 اتلقليديــة؛ ىلع اعتبــار عــدم انســجامه ذلــك مــع املنهــج املســيي، ويف 
ــك  ــم الفل ــايئ واعل ــازوق. واكن الفزيي ــه ىلع اخل ــت حبرق ــة حكم  انلهاي
ــر  ــد أك ــا بأح ــنة 1564 ـ 1642م) طرفً ــو )Galileo Galilei( )س اغيللي
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ــّذرت  ــد ح ــي؛ فق ــر ادلي ــي والفك ــر العل ــني الفك ــر ب ــف اتلوتّ مواق
 يؤّكــد بقــّوٍة صّحــة قــول كوبرنيكــوس 

ّ
الكنيســة الاكثويلكيــة اغيلليــو أال

ــو، اإلنســانوية، ص 22[ ــمس. ]اســتيفن ل ــة الش ــن مركزي ع

وىلع هــذا األســاس فــإّن املرحلــة الــي بــدأت فيهــا اخلطابــات الــي 
ــني  ــني القرن ــا ب ــت م ــي اكن ــوم فلس ــاس مفه ــان ىلع أس ــاول اإلنس تتن
ــه  ــث عن ــاه يف احلدي

ّ
ــدأ االجت ــرش؛ إذ ب ــادس ع ــرش والس ــس ع اخلام

باعتبــاره قيمــًة فضــى، ثــّم اكئنـًـا أفضــل، ثــّم عــن معــى أخــايق، ويلأيت 
بعــد ذلــك املعــى الفلســي بــني القرنــني الســابع عــرش واتلاســع عــرش. 

ــو ـ نقــد النزعــة اإلنســانية، ص 55[ ــد ميشــيل فوك ــة عن ــق، نقــد فلســفة الحداث ]انظــر: الطريب

عصر التنوير

ــابع  ــرن الس ــر الق ــن أواخ ــل م ــر العق ــر أو ع ــر اتلنوي ــدأ ع يب
ــط ــم أّن اكن ــر بعضه ــرش، وذك ــن ع ــرن اثلام ــة الق ــّى نهاي ــرش ح  ع

املؤّســس األّول  م) يعــّد  )ســنة 1724 – 1804   )Immanuel Kant(  
ــان  ــل اإلنس ــر، إذ جع ــر اتلنوي ــانية، يف ع ــفة اإلنس ــي للفلس واحلقي
ــل  ــاّدٍة للتعّق ــي إىل م ــأن املجتم ــل الش ــر وحتوي ــام يف الفك ــز االهتم مرك
ــل  ــاب: مدخ ــارص، يف كت ــث واملع ــر األوريب الحدي ــاه، الفك ــد أب ــر: ول ــري. ]انظ ــل انلظ واتلأّم

لتكويــن طالــب العلــم يف العلــوم اإلنســانية، ص 128 و129[

فردينانــد شــيلر اإلنســانوي  املذهــب  تزّعــم  أبــرز مــن   ومــن 
ــة  ــل املعرف ــث جع ــنة 1864 ـ 1937 م) حي )Ferdinand Schiller( )س
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ــا يه  ــة عليه ــج املرتّب ــة... وانلتائ ــا احليوي ــا ألغراضن ــانيًّا تابًع ــًرا إنس أم
ــر  ــة يف الفك ــل الحديث ــرة التأوي ــيف، ظاه ــر: الس ــان. ]انظ ــر اإلنس ــة تلأث ــج خاضع نتائ

العــريب املعــارص، ص 250 ـ 251[

ثــّم ظهــرت اإلنســانوية الراديكايلــة يف القرنــني اتلاســع عــرش 
]136 ص  والجوهــر،  املظهــر  بــني  اإلنســان  فــروم،  ]إيــرك  والعرشيــن. 

نســتطيع القــول إّن مــرشوع الزعــة اإلنســانية يف عــر اتلنويــر اكن 
ــارات  ــاًء حلض ــس إحي ــو لي ــة، فه ــر انلهض ــا بع ــًرا قياًس ــا كث متقّدًم
ــرة  ــق نظ ــان وف ــاح اإلنس ــرشوع إص ــو م ــل ه ــة، ب ــات قديم وثقاف
ــان دون  ــا واإلنس ــاة ادلني ــة باحلي ــدف إىل العناي ــة ته ــفية وفكري فلس
الرجــوع إىل مبــادئ وقيــم ادليــن، وإنّمــا باللجــوء إىل العقل والعلــم، وإىل 
القــوى االجتماعيــة الــي ظهــرت يف عــر انلهضــة وهلــا ميــول مناهضــة 
ــان. ]انظــر: مهــدي،  ــاة وويع اإلنس ــلطتها ىلع حي ــة وس ــوى ادليني ــة الق هليمن

ــة، ص 561 ـ 562[ ــية والدولي ــة السياس ــارص، املجل ــريب املع ــيايس الغ ــر الس ــانية يف الفك ــة اإلنس النزع

العصر الحديث

ــة  ــا الزع ــرت فيه ــي ظه ــور ال ــرز العص ــن أب ــث م ــر احلدي ــّد الع يُع
ــك ىلع العصــور الســابقة،  اإلنســانية بشــل واضــح وجــي مســتندةً يف ذل
تلتجــّى فيــه حموريــة اإلنســان يف هــذا الكــون بــدل حموريــة اهلل تعــاىل، وقد 
ــانية  ــة اإلنس ــاب الزع ــل أصح ــن قب ــي م ــان رس ــر اعم 1933 م أول بي ظه
 ىلع يــد روي وود ســيارز )Roy Wood Sellars()ســنة 1880 ـ 1973م) 
وريمونــد بــراغ )Raymond Bragg()ســنة 1902 ـ 1979 م). ووّقــع 
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ىلع هــذا ابليــان 34 شــخًصا مــن بــني 65 شــخًصا طلــب منهــم اتلوقيــع 
عليــه، مــن بينهــم 15 شــخًصا مــن اتلوحيديــني )Unitarians( انلصــارى 
ــن  ــن دي ــان ع ــذا ابلي ــّدث ه ــث حت ــث. حي ــدون باتلثلي ــن ال يعتق اذلي
 مــن األديــان الســابقة ذات األصــل اإللــي، والــي اكنــت 

ً
جديــد بــدال

ــًدا،  ــان 15 تأكي ــذا ابلي ــن ه ــا، وتضّم ــيًة هل ــزيًة أساس ــويح رك ــذ ال تّتخ
ــك  ــوق، وكذل ــر خمل ــه وغ ــم بذات ــون قائ ــا أّن الك ــل األّول منه األص
ــة  ــر ابليئ ــار اإلنســان جــزًءا مــن الطبيعــة، واتلطــّور اثلقــايف وتأث اعتب
عليــه، وينبــي أن يعمــل ادليــن بشــل مزايــد مــن أجــل زيــادة املتعــة يف 
احليــاة ادلنيــا، والســي مــن أجــل حتقيــق احلّريــة والعدالــة االجتماعيــة. 
]انظــر: الرمــاح، اإلنســانوية املســتحيلة، ص 32؛ انظــر: عواجــي، املذاهــب الفكرية املعــارصة، ص 832ـ  834[

ــًدا يف اعم 1973 م ــان األول وحتدي ــدار ابلي ــن إص ــنة م ــد 40 س  وبع
)Paul Kurtz( كرتــز  بــول  يــد  ىلع  اثلــاين  ابليــان  إصــدار  تــّم    
)Edwin H. Wilson( ــون ــري ويلس ــن ه ــنة 1925 - 2012 م) وإدوي  )س

)ســنة 1898–1993م) اذلي هــدف إىل حتديــث ابليــان الســابق واســتبداهل. 

يف ابليــان اثلــاين اذلي حيتــوي ىلع 17 نقطــًة أكــر واقعيــًة مــن ابليــان األول 
ا خصوًصــا بعــد ظهــور انلازيــة ونشــوب احلــرب  اذلي اعتــر متفائــًا جــدًّ
ــاء  ــٌل للقض ــه أم ــان في ــذا ابلي ــم أّن ه ــد رأى بعضه ــة. وق ــة اثلاني العاملي
ىلع احلــروب والفقــر. ويف هــذه املرحلــة جتلّــت قطيعــٌة أعظــم مــع ادليــن 
ونــزوٌع أكــر إىل اإلحلــاد، بينمــا رأى بعــض اإلنســانويني أّن لغــة ابليــان 
ــا مــع ادليــن، بالرغــم مــن أّن انلقطــة األوىل  الســابق اكنــت أكــر تصاحلً
فيــه اكنــت أّن الكــون قائــٌم بذاتــه وغــر خملــوق، وفــرّسوا ذلــك اتلصالــح 
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بكــون نصــف املوّقعــني عليــه مــن اتلوحيديــني انلصــارى، وذكــر كرتــز 
طلــق عليــه لقــب أيب اإلنســانوية العلمانيــة: »إّن اإلنســانوية 

ُ
اذلي أ

العلمانيــة )Secular Humanism( تعــّد مجيــع األديــان - بمــا فيهــا 
 اإلنســانية ادلينيــة )Religious Humanism())) - مّمــا ينبــي أن يتجــاوز«

 ]انظر: املصدر السابق، ص 33[.

ــًدا يف اعم 2003 م  ــاين وحتدي ــان اثل ــدار ابلي ــن إص ــنة م ــد 30 س وبع
ــا”،  ــانوية وتطلّعاته ــوان: “اإلنس ــت عن ــث حت ــان اثلال ــدار ابلي ــم إص ت
ــاًزا  ــر إجي ــان أك ــذا ابلي ــة، وه ــانوية األمريكي ــة اإلنس ــطة اجلمعي بواس
ــية، يه: ــع أساس ــبعة مواضي ــوى ىلع س ــابقني؛ إذ احت ــني الس ــن ابليان م

1ـ تستمّد املعرفة من املاحظة واتلجريب واتلحليل العقاين. 

2ـ البــرش هــم جــزٌء ال يتجــّزأ مــن الطبيعــة، ونتيجــة للتغــّر 
اتلطــّوري، ويه عمليــة غــر موّجهــة.

3ـ تســتمّد القيــم األخاقيــة مــن حاجــة اإلنســان والفائــدة واختبارها 
ــال اخلرة. ــن خ م

ــل  ــة املث ــة يف خدم ــاركة الفردي ــن املش ــق م ــاة ينبث ــق احلي 4ـ حتقي

ــانية. ــا اإلنس العلي

5ـ البرش اجتماعيون بالطبيعة وجيدون املعى يف العاقات.

)1( اإلنســانية ادلينية: يه دمج للفلســفة األخاقية اإلنســانية مع ادليانات والشعائر 

واملعتقدات الي تركز ىلع احتياجات اإلنسان واهتماماته وقدراته.  
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6ـ العمل نلفع املجتمع يزيد السعادة الفردية.

ــاين،  ــوح، علم ــع مفت ــانية يف جمتم ــر اإلنس ــات انلظ ــرام وجه 7ـ اح
ديموقــرايط، مســتدام بيئيًــا. وأبــرز مــن وقــع ىلع هــذا ابليــان، أنتــوين فلو 
)Antony Flew( )1923ـ 2010 م( اذلي اكن ملحــًدا ثــّم رجــع عــن إحلــاده 

ــم  اعم 2004 م، وامللحــد ريتشــارد دوكــز )Richard Dawkins( وهــو اعل
أحيــاٍء واختصــايص يف ســلوك احليــوان. ويوجد هنــاك إعانــات وبيانات 
ــانوي  ــان اإلنس ــا: اإلع ــة، منه ــات اثلاث ــذه ابليان ــر ه ــانوية غ إنس
العلماين )Secular Humanist Declaration( )ســنة 1980م)، وإعان 
أمســردام )Amsterdam Declaration( )ســنة 2000 م)، وابلدائــل 
 .)Alternatives to the Ten Commandments( العــرش   للوصايــا 

]انظر: املصدر الســابق، ص 34[

وإىل هنــا قــد تــّم تبيــني اجلــذور اتلارخييــة ملذهــب األنســنة، واتّضــح 
مــن خاهلــا أّن هــذه الزعــة لــم تكــن ويلــدة عرنــا احلــايل، بــل هلــا 
جــذور وأدوار خمتلفــة ىلع مــّر العصــور، حيــث رّكــز الفاســفة املتبّنــني 
هلــذا املنهــج ىلع إقصــاء ابلعــد املــاورايئ مــن احليــاة ادلنيــا، والركــزي ىلع 
حموريــة اإلنســان والعمــل ىلع لّك مــا يصلــح أن يكــون طريًقــا تلحقيــق 
ــن  ــنة ضم ــذه األنس ــت ه ــد جتلّ ــة، وق ــة الزائل ــذّلة املاّدي ــعادة وال الس
 ،)Religious Humanism( ــة ــنة ادليني ــا: األنس ــّددة، منه ــواع متع  أن
)Ethical Humanism(، واألنســنة املاركســية  واألنســنة األخاقيــة 
 )Secular Humanism( ــة )Marxist Humanism(، واألنســنة العلماني
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ــة. ــذه الزع ــفية هل ــاد الفلس ــع األبع ــة مجي ــا ادلور يف تغطي و... اكن هل

وتمتــاز األنســنة جبميــع أنواعهــا بعــّدة مواصفــات اعّمــة مــن خاهلــا 
تــّم صقــل مبادئهــا املعرفيــة، ويه عبــارة عــن:

ــة،  ــه عــن الترشيعــات اإلهلي ــه إىل اإلنســان وحــده، وفصل 1ـ اتلوّج
ــون. ــا ال أدري ــا ملحــدون وإّم فأصحــاب الزعــة اإلنســانية إّم

ــات  ــن توجيه ــه ع ــده، وفصل ــل وح ــل ىلع العق ــد واتلعوي 2ـ اتلأكي
ــي. ــويح اإلل ال

3ـ اتلعلّــق باحليــاة ادلنيــا فقــط، وفصــل اإلنســان عــن بعــده 
ــة  ــدع الدنيوي ــة، تص ــّوة القداس ــروز، ق ــر: بلعق ــار. ]انظ ــة وانل ــي اجلن ــروي، ون األخ

لــدوره، ص 79[ الدينــي  واســتعادة 

المباني التي استند إليها اإلنسانويون

ــييد  ــة يف تش ــذه الزع ــاع ه ــا أتب ــادئ تبّناه ــن املب ــة م ــد جمموع توج
ــر ىلع نمــط  رصحهــم املعــريف، ويه ال ختلــو مــن إشــاكالت معرفيــة تؤثّ

ــا: ــره، ومنه ــان وتفك ــاة اإلنس حي

1ـ الركــزي ىلع حموريــة اإلنســان بــدل حمورية اهلل  يف هــذا الكون: 
ــنة، إذ  ــا األنس ــزت عليه ــي رّك ــاين ال ــّم املب ــن أه ــى م ــذا املب ــّد ه يُع
جعلــت اإلنســان هــو املحــور ومقيــاس لّك يشء، وليــس اهلل ، وال 
ــذا  ــق هل ــك املطل ــو املال ــان، فه ــن اإلنس ــّم م ــم أه ــذا العال ــد يف ه يوج
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الكــون ولّك يشء ينبــي أن يكــون خاضًعــا هل وحتــت تّرفــه وقدرتــه، 
ــد تلــك القــدرة، فالقيمــة املطلقــة لإنســان ال  وال حيــّق ألحــد أن يقّي
لــيٍء غــره، وهــذا بطبيعــة احلــال يــؤّدي إىل تأيلــه اإلنســان، حيــث 
ــا«  ــا وحمتوًم ــا لإنســان بطيئً ــأ نشــاهد تأيلًه ــم نفت ــوك فــري: »ل ــال ل ق

ــاة، ص 44[. ــى الحي ــه أو معن ــان املؤلّ ــريي، اإلنس ]ف

ــام  ــنة االهتم ــت األنس ــاره: أول ــان واختي ــة األنس ــام حبّري 2ـ االهتم
ــص  ــت ختلي ــث حاول ــًعا، حبي ــا واس ــه مفهوًم ــان وأعطت ــة اإلنس حبّري
اإلنســان مــن مجيــع القيــود املفروضــة عليــه مــن قبــل الكنيســة وادليــن، 
ــار يف  ــدرة واالختي ــه، وهل الق ــام نفس ــك زم ــد اذلي يمتل ــه الوحي وجعلت
ــة،  ــة والطبيعــة وادلول ــة واتلارخيي ــم ادليني ــم باملفاهي الســيطرة واتلحّكـ
وجــاء هــذا نتيجــة رّدة الفعل ملواجهــة احلرمــان اذلي تعّرض إيله اإلنســان 
ــان  ــال: »اإلنس ــه ق ــط أنّ ــل اكن ــن إيمانوي ــطى، وورد ع ــرون الوس يف الق
بصفتــه اكئنًــا اعقــًا وأخاقيًّــا ومســنًّا للقوانــني غــر املرشوطــة، وحــده 
فقــط هل القابليــة ىلع أن يكــون اغيــًة نهائيــًة حبيــث تكــون الغايــة مــن 
وجــوده مكنونــًة يف ذاتــه؛ ومــن ثــمَّ ال يمكــن للمفّكريــن ابلحــث عــن 
ــوده يف  ــبب وج ــن س ــاؤل ع ــة والتس ــذه انلاحي ــن ه ــخصّيته م ــع ش واق
الكــون، فهــو اكئــٌن اعقــٌل هل القــدرة ىلع وضــع قانــوٍن غــر مــرشوٍط ذي 
اغيــٍة، ومــن ثــّم يعمــل ىلع أساســه؛ وهــذه املــزية حبــّد ذاتهــا جتعلــه اغيــًة 
متعايلــًة خيضــع هلــا اعلــم الطبيعــة بــأرسة« ]أحمــدي، الحداثــة عنــد كانــط، ص 98[.

ــا  ــاين قائًم ــل اإلنس ــّد العق ــاين: يع ــل اإلنس ــة العق ــّوق مرتب 3ـ تف
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بذاتــه، وهل القــدرة ىلع إدارة شــؤونه مــن دون احلاجــة إىل ادليــن أو 

الــويح، فالعقــل يســتطيع أن يتعــّرف ىلع األمــور الــي تــؤّدي إىل الســعادة 

يف هــذه ادلنيــا وحتقيــق املدينــة الفاضلــة القائمــة ىلع األخــاق والعــدل، 

ــن  ــة ادلي ــص مــن هيمن وىلع هــذا األســاس فاإلنســان يســتطيع أن يتخلّ

وتعايلــم الــويح، وأّن العقــل املقصــود يف األنســنة هــو العقــل اتلجريــي 

واالســتقرايئ اذلي يُســتخدم يف املنهــج العلــي، وىلع هــذا االســاس 

ــه،  ــاد علي ــن االعتم ــي ال يمك ــل اتلجري ــه بالعق ــن إثبات ــا ال يمك م

وإعطائــه صبغــة العلــم. ]انظــر: املوســوي، اإلنســان بــني املعتقــد الدينــي واألنســنة، 

ــو  ــتيفن ل ــر س ــا ذك ــنة كم ــاب األنس ــون أصح ــة يك  ص 32 ـ 33[ وبانلتيج

ــدون  ــا ملح ــانويون إّم ــانوية": »اإلنس ــه "اإلنس )Stephen Law( يف كتاب

ــو، اإلنســانوية، ص 9[. ــون« ]انظــر: ســتيفن ل ــّل الأدري ــا ىلع األق وإّم

ــاه ىلع 
ّ

ــذا االجت ــز ه ــة: يرّك ــفة الطبيعي ــي أو الفلس ــب الطبي 4ـ املذه

ــر  أّن القوانــني والقــوى الطبيعيــة يه الــي هلــا دور يف هــذا العالــم، وحيّق

القضايــا امليتافزييقيــة وغــر املرئيــة، فابلعــد املــاورايئ عندهم يؤثـّـر وحيّط 

مــن قيمــة العقــل اإلنســاين، فعــى هــذا األســاس ينبــي وضــع انلظريــات 

االجتماعيــة واألخاقيــة والسياســية واالقتصاديــة وغرهــا ضمــن املبــادئ 

الــي تقــيص ابلعــد امليتافزييــي، فعندهــم ال يوجــد آخــرة والعمــل مــن 

أجلهــا، بــل يعــّدون هــذه احليــاة ادلنيــا يه الــي ينبــي االهتمــام بها وســّن 

ــاّدي  ــارٌة عــن هــذا املوجــود امل ــا، فاإلنســان هــو عب ــني مــن أجله القوان
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وال شــأن هل بابلعــد املــاورايئ، فينبــي العمــل مــن أجــل إســعاده وحتقيــق 
رغباتــه يف ادلنيــا. ]راجــع: پــور، نقــدی بــر معرفــت شناســی اومانیســتی، ص 28[

5ـ االهتمــام بعامــل التســامح: بمــا أّن األصالــة يف هــذا العالم لإنســان 
وأنـّـه املحــور فجميــع مــا يعتقــد بــه والســلوكيات الــي يتبعهــا ذات قيمــة، 
فعــى هــذا األســاس فجميــع املعتقــدات واألديان ســواء اكنــت توحيديــًة أو 
إحلاديــًة صّحيــًة أم خرافيــًة هلــا اجلــذور نفســها، فــإذا اكنــت كذلــك ينبي 
أن يكــون أصحــاب تلــك املعتقــدات متســاحمني فيمــا بينهــم. فاملجتمــع 
املبــّي ىلع االنفتــاح ىلع اآلخــر وصاحــب منهــج ديموقــرايط يســتطيع فيــه 
ــرى اذلهــاب  ــا ت ــه ]املصــدر الســابق، ص 29[، وهــذا كم اإلنســان ضمــان حقوق
ــة أو يف  ــبة يف املعرف ــواٌء النس ــا، س ــا وصوره ــع أبعاده ــبية يف مجي إىل النس
األخــاق أو يف ادلاليلــة، وغرهــا، فاألنســنة قــد اســتندت ىلع النســبية 
وجعلتهــا مــن راكئزهــا األساســية، إذ نــادت بعامــل التســاهل والتســامح، 
والقــول باتلعّدديــة يف مجيــع منــايح احليــاة، وهــذا يــؤّدي بــدوره إىل عــدم 

تشــخيص احلــّق مــن ابلاطــل واإليمــان مــن الكفــر. 

نقد مباني األنسنة

بعدمــا تــّم عــرض أهــّم املبــاين الــي نــادت بهــا الزعــة اإلنســانية، ال 
بــّد أن تكــون نلــا وقفــٌة حــول تلــك املبــادئ وتوضيــح أهــّم املشــالك الي 
تــرد ىلع مــن تبــّى هــذا املنهــج وقــال بــه، فادليــن لــم يقــف بالضــّد مــن 
االهتمــام باإلنســان والعمــل ىلع حتقيــق مــا يســعده يف ادلاريــن، بــل هــو 
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ــة اهلل  يف  ــه خليف ــة اإلنســان؛ لكون ــع قيم ــادى مــن أجــل رف اذلي ن
أرضــه، وأرشف خملوقاتــه، إذ مــزّيه اهلل  بالعقل والقــدرة ىلع اتلفكر، 
ولكــن مــا جنــده اآلن يف الســاحة الفكريــة بشــل اعم ويف الغــرب بشــل 
خــاص، أنّهــم ذهبــوا إىل أبعــد احلــدود يف هــذا األمــر، فعملــوا ىلع حتقــر 
ــه  ــل روح ــل ىلع قت ــادئ تعم ــحنه بمب ــان وش ــاورايئ لإنس ــل امل العام
ــدام ىلع  ــة واإلق ــار الرذيل ــن انتش ــده م ــا جن ــح فيم ــذا واض ــة وه املعنوي
ــل املوجــود املطلــق  ــاّدي وقت ــل انلفــس، فالركــزي ىلع هــذا ابلعــد امل قت
ــتجري ىلع  ــرت وس ــي ج ــات ال ــك الوي ــبب تل ــره س ــايل يف فك واملتع
ــن  ــنة، وأي ــذات ىلع األنس ــض املؤاخ ــا بع ــر هن ــوف نذك ــة، وس البرشي

ســينتي مطــاف مــن قــال بهــا.

ــر  ــر غ ــة أم ــة اتلجريبي ــانية باملعرف ــة اإلنس ــزال املعرف 1ـ أّن اخ
صحيــح؛ ألّن اتلجربــة وحدهــا ال تكــي يف إعطــاء قضّيــٍة اعّمــٍة وشــاملة 
ــط وال  ــات فق ــم املحسوس ــّص بعال ــا ختت ــاة؛ ألنّه ــاالت احلي ــع جم جلمي
ــتطيع  ــرى ال تس ــة أخ ــد أدوات معرفي ــاوزه؛ إذ توج ــا أن تتج ــن هل يمك
اتلجربــة أن تعطــي رأيهــا فيهــا، منهــا املعــارف امليتافزييقيــة الــي تقــع 
ــاك أدوات  ــا دام هن ــة ... فم ــهودية ابلاطني ــة الش ــة، واملعرف وراء اتلجرب
معرفيــة أخــرى ال يســتطيع العقــل اإلنســاين مــن خــال اتلجربــة الــي 
تتغــّر حســب الظــروف إعطــاء مفهــوم لك بــدون االســتعانة بــاألدوات 

ــرى. ــة األخ املعرفي

ــٌد  ــٌر جّي ــق ســعادته أم ــام باإلنســان ووضــع برامــج حتّق 2ـ أّن االهتم
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وممــدوٌح؛ ولكــّن املشــلة هــو أن يتحــّول هــذا االهتمــام إىل ســحق لّك 
القيــم واملبــادئ مــن أجــل احلصــول ىلع الــذّلة املاّديــة العابرة ىلع حســاب 
ابلعــد الــرويح امللكــويت لإنســان، فابلعــد الــرويح ال يُمكــن نفيــه عــن 
ــّر  ــع األســايس اذلي يأخــذ اإلنســانية إىل ب ــو ادلاف ــة اإلنســان؛ فه حقيق
األمــان، فمــن دون هــذا ابلعــد املــاورايئ ســوف يتصــّور اإلنســان احلدايث 
أنّــه اذلي أوجــد نفســه بنفســه وهــو املســيطر ىلع هــذا العالــم بــدل اهلل 
تعــاىل، وينتــي بــه األمــر إىل القــول باأللوهيــة الربوبيــة الــي تســى إىل 
ــزي اإلنســان ىلع  ــه، فرك ــاورايئ، وعلي ــة اإلنســان بابلعــد امل قطــع عاق
 تَُكونُــوا 

َ
ابلعــد املــاّدي جعلــه ينــى نفســه وخالقــه، قــال تعــاىل: َول

ــرش: 19[. ــورة الح ــُهْم ]س نُفَس
َ
ــاُهْم أ نَس

َ
ــوا اهلَل فَأ ــَن نَُس ي ِ

َّ
َكل

3ـ أّن القــول باألنســنة وحموريــة اإلنســان بــدل حموريــة اهلل  يف هــذا 
ــا  ــوًرا ومقياًس ــان حم ــون اإلنس ــبية، إذ يك ــول بالنس ــؤّدي إىل الق ــم ي العال
للحقائــق، وإذا اكن كذلــك فلــّل فــرد هل حموريتــه اخلاّصــة بــه، وال ينبــي 
ــو  ــرد ه ــان الف ــؤّدي إىل أّن اإلنس ــدوره ي ــذا ب ــا، وه ــّدي عليه ــر اتلع للغ
ــّل فــرٍد رأيــه اخلــاّص بــه،  املعيــار يف لّك يشء، وعليــه فســوف يكــون ل
ــخص  ــا الش ــخص ويفقده ــج لش ــٌر ونتائ ــا أث ــا هل ــن القضاي ــة م ولّك قضي
ــر  ــرى ال أث ــرةٍ أخ ــٌر ويف ف ــا أث ــون هل ــن يك ــن الزم ــرة م ــر، أو يف ف اآلخ
هلــا، وهــذا يــؤّدي يف نهايــة املطــاف إىل إنــكار الواقــع والقــول بالسفســطة، 
حبيــث ال يوجــد مقيــاس حيــّدد نلــا اختــاف األفــراد فيمــا بينهــم، فيصل 

األمــر إىل اتلنافــر بــني انلــاس وعــدم انســجامهم يف املجتمــع. 
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4ـ يبالــغ أصحــاب الفكــر األنســي يف مســألة حّرية اإلنســان واختياره 
ــّد  ــة، فيع ــة واألخاقي ــم ادليني ــا ىلع القي ــدوره أّدى إىل تقديمهم ــذا ب وه
ــر  اإلنســان حســب هــذا الفكــر موجــوًدا صاحــب حــقٍّ وينبــي أن تُوفَّ
هل لّك اإلماكنيــات، وليــس موجــوًدا عليــه تكايلــف والزامــاٌت مطالــب 
بهــا ومســؤوٌل عنهــا، وعليــه فــا يمكــن ألّي أحــد أن يكلـّـف اإلنســان 
ويمــي عليــه مســؤويلاته وتكايلفــه حــّى لــو اكن صاحــب اتلليــف اهلل 
تعــاىل؛ ألّن هــذا خــاف حّريتــه واختيــاره، وعــدم اتلقييــد باتلاكيلــف 
جعــل اإلنســان يعمــل ىلع حتقــر أّي قيمــة أخاقيــة؛ مّمــا أّدى إىل 
انتشــار اإلباحيــة والرذيلــة يف املجتمــع، وهــذه يه النســبية يف األخــاق 
الــي تنــي وجــود أّي قاعــدة أخاقيــة يتــّم التســالم عليهــا بــني انلــاس، 
ــخصية  ــة الش ــد ىلع املنفع ــة تعتم ــذه الزع ــإّن ه ــاس ف ــذا األس وىلع ه

والفرديــة، بغــّض انلظــر عــن الواقــع والقيــم ادلينيــة واألخاقيــة.

5ـ لقــد أصبــح اتلقــّدم العلــي يف الغــرب هــو اهلــدف املنشــود، وال 
ــا يف  ــده واضًح ــا جن ــذا م ــعيًدا، وه ــا أم س ــان بائًس ــه إن اكن اإلنس يهّم
واقعنــا اذلي نعيــش فيــه، فاهلــدف هــو ســحق مجيــع القيــم األخاقيــة 
مــن أجــل الوصــول إىل املنفعــة، فكمــا ذهــب أصحــاب الزعــة انلفعيــة 
ــى  ــي يس ــة ال ــو الغاي ــّية ه ــذّلة احلّس ــة وال ــول ىلع املنفع إىل أّن احلص
اإلنســان إىل حتقيقهــا، فكذلــك األنســنة مــن خــال الركــزي ىلع ابلعــد 
املــاّدي لإنســان وابلحــث عــن مــا جيلــب هل فائــدًة عمليــًة اســتناًدا ىلع 

ــّية. ــة احلّس ــة اتلجريبي املعرف
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6ـ مــا جنــده يف الواقــع خيالــف مــا ذهبــت إيلــه األنســنة مــن الســي 
تلحقيــق ســعادة اإلنســان يف هــذه ادلنيــا عــن طريــق التســامح وتوفــر لّك 
مــا حيتاجــه مــن منافــع ماّديــة، فقــد ســى الفكــر الغــريب ويســى مــن 
ــك مــن خــال فــرض  أجــل اهليمنــة ىلع اإلنســان وقتــل لّك آمــاهل، وذل
الســيطرة ىلع الشــعوب املســتضعفة ونهــب خراتهــا وإيــراد شــعارات ال 
تنســجم مــع املبــادئ الــي قالــت بهــا، مثــل شــعار "ابلقــاء لأقــوى"، 
ــّرر الوســيلة"، وهــذان الشــعاران بانلتيجــة يفتحــان ابلــاب  ــة ت و"الغاي
تلطبيــق رشيعــة الغــاب، فالقــوّي يهيمــن ويســيطر ىلع الضعيــف، 
ــا  ــع م ــة يف املجتم ــة الرفيع ــاب املزل ــيكونان أصح ــل س ــّص والقات والل
ــا  ــاين منه ــت وتع ــي اعن ــم ال ــك اجلرائ ــن تل ــب م ــان املاكس ــا حيّقق دام
ــار  ــروب وادلم ــال احل ــر الفتع ــاب اتلري ــح ب ــك يُفت ــات، كذل املجتمع
ــعوب  ــاب الش ــو ىلع حس ــر، ول ــب أك ــول ىلع ماكس ــل احلص ــن أج م
املســتضعفة، فــإّن اذليــن دافعــوا ومــا زالــوا يدافعــون عــن هــذه الزعــة، 
قــد دخلــوا يف تناقضــات عجيبــة، فهــم يدافعــون عــن اإلنســان ظاهــًرا 
ــر  ــون ىلع تدم ــع يعمل ــم يف الواق ــن ه ــاة، ولك ــايح احلي ــع من ويف مجي
كيــان اإلنســان وجعلــه وســيلًة رخيصــًة للوصــول إىل أهدافهــم ادلنيويــة 
ولــو ىلع حســاب تدمــر الشــعوب، فلــو نظرنــا نظــرة الفاحــص املدّقــق 
لرأينــا هــذا واضًحــا يف اعملنــا املعــارص، حيــث أصبــح اإلنســان أرخــص 

ــرى. ــاع وتش ــلعٌة تب ــه س ــم، وكأنّ ــذا العال يشٍء يف ه

7ـ لقــد اســتغّل املذهــب اإلنســاين مســألة التســامح وحــاول مــن خاهلا 
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تذويــب مجيــع األديــان، ســواٌء احلّقــة منهــا أم ابلاطلــة، وجعلهــا يف خنــدٍق 
واحــٍد؛ لــي يــأيت بديــن جديــد يســى فيــه إىل تأيلــه اإلنســان بــدل تلــك 
األديــان، وأصحــاب هــذا املنهــج غفلــوا عــن مســألة مهمــة ويه أّن ادليــن 

واالعتقــاد بالقــادر املطلــق أمــر فطــري ال يمكــن فصلــه عــن اإلنســان.

الخاتمة

لقــد تبــنّي مــن خــال عــرض لّك مــا يتعلـّـق باألنســنة بــدًءا من نشــأة 
ــك ذكــر أهــّم  ــه، وكذل ــي مــّرت علي هــذا املصطلــح ومــا يه األدوار ال
املحّطــات اتلارخييــة هلــذه الزعــة ىلع مــّر القــرون واألعــوام، وذكــر أهــّم 

املبــادئ واملرتكــزات.

ــن  ــاد اهلل  ع ــل إبع ــن أج ــاءت م ــة ج ــة باحلقيق ــذه الزع إّن ه
ســاحة احليــاة وجعــل اإلنســان حيــّل حملّــه، فاملحوريــة حموريــة اإلنســان 
ــع  ــوٌر ال واق ــذه أم ــه، فه ــاق يف حيات ــويح واألخ ــن وال ــل لدلي وال دخ
 الواقــع حســب مــا جيــده مــن مصلحــة 

ّ
هلــا، بــل اإلنســان هــو اذلي يــودل

توّفــر هل الســعادة يف هــذه ادلنيــا بمعــزٍل عــن القيــم احلقيقيــة واالهتمــام 
ــان  ــعادة لإنس ــق الس ــادت بتحقي ــي ن ــنة ال ــرويح. إّن األنس ــد ال بابلع
ــه  ــل حيات ــال جع ــن خ ــك م ــريف، وذل ــه املع ــر كيان ــت ىلع تدم عمل
ــه  ــة يســى فيهــا إلشــباع رغبات ــة نفعي ــة ماّدي ــاة حيواني ــارًة عــن حي عب
ولــو ىلع حســاب دمــار اآلخريــن، وخــر شــاهٍد مــا جنــده مــن انتشــار 
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الفســاد والرذيلــة واحنطــاط القيــم اإلنســانية وإبــادة شــعوب اكملــة مــن 

أجــل فــرض اهليمنــة ىلع بقعــة معّينــة مــن األرض، فــا ســبيل أمامنــا 

 االهتمــام جبميــع أبعــاد اإلنســان الوجوديــة واملعرفيــة الــي ال تقتــر 
ّ

إال

بطبيعــة احلــال ىلع ابلعــد املــاّدي هل، بــل ينبــي األخــذ بابلعــد الــرويح 

ــس  ــاط نؤّس ــذا االرتب ــال ه ــن خ ــوٌق هلل  وم ــه خمل ــان، وأنّ لإنس

منهًجــا قويًمــا قائًمــا ىلع نظــرة شــاملة تأخــذ ىلع اعتقهــا تصحيــح املســار 

وفــق نظــرة إهليــة قائمــة ىلع برامــج تعمــل ىلع حــّل مجيــع املشــالك الــي 

تعــاين منهــا البرشيــة.
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(((

الخالصة

ــة  ــد ىلع أصال ــة، وتؤك ــر وانلهض ــر اتلنوي ــرة لع ــري وثم ــب فك ــنة مذه األنس
ــي  ــل اتلجري ــا ىلع العق ــد يف منهجه ــاىل، وتعتم ــس اهلل تع ــه ولي ــان وحموريت اإلنس
وترفــض مجيــع األدوات املعرفيــة األخــرى؛ ذللــك ترفــض مــا وراء الطبيعــة، وتؤّكــد 
احلريــة الشــخصية لإنســان، والربوبيــة عبــارة عــن موقــف عقــدي يؤمــن بــاإلهل 
ــالة  ــويح والرس ــال ال ــن خ ــم م ــه بالعال ــي صلت ــن ين ــم، لك ــق للعال ــه اخلال وأنّ
ــٍن.  ــاٍن وال تديّ ــاس بإيم ــف انل ــا يكلّ ــه، ف ــون وترك ــق الك ــاإلهل خل ــاء، ف واألنبي
واعجلنــا يف هــذه املقالــة العاقــة بــني الفكــر األنســي واملنهــج الربــويب، مــن خــال 
ــة  ــؤّدي إىل الرؤي ــي ت ــن، وال ــا كا الفكري ــاين منه ــي يع ــالك ال ــل واملش ــان اخلل بي
اخلاطئــة يف العاقــة بــني اإلهل واإلنســان، مــن خــال تأيلــه األنســان وإلغــاء حموريــة 
اهلل وإنــكار نبــّوة األنبيــاء، وكذلــك نقدنــا احلّرّيــة الشــخصية املطلقــة مــن دون أّي 
قيــٍد وال رشط. ويف املقابــل وّضحنــا الصــورة الصحيحــة لأديــان يف فهــم العاقــة بــني 
اإلهل والعالــم، وأّن املحوريــة هلل تعــاىل، والقــول بوجــوب بعثــة األنبيــاء، وأّن احلّريــة 
ال بــّد أن تكــون ضمــن اتلعايلــم اإلهليــة، لّك هــذا وفــق املنهــج اتلحليــي انلقــدي.

املفردات ادلليلة: األنسنة، حمورية األنسان، حمورية اهلل، املذهب الربويب، ادلين الطبييع.

)1( فرقان العوادي، العراق، طالب دكتوراه يف الفلسفة اإلسالمية، جامعة آل البيت.
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The Relationship between Humanism and Deism

Review and analysis
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Abstract

Humanism is an intellectual doctrine, resulting from the age of 
enlightenment and renaissance. It emphasizes man’s significance and 
centrality rather than God Almighty. This doctrine relies on empirical 
reason, rejecting all other cognitive tools. Therefore, it rejects metaphysics, 
and instead, it focuses of man’s personal freedom. Deism is a doctrinal 
situation that believes in God and that He is the Creator of the world, 
but it denies His relation with the world through revelation, mission and 
prophets. It sees that God has created the universe and left alone, without 
asking human beings to abide by faith or religion. In this article, we discuss 
the relationship between humanism and deism by showing the flaws and 
problems of both of these doctrines, which lead to a wrong view about 
the relationship between God and man, through the deification of man, 
abolition of the supremacy of God, and the denial of the prophets’ missions. 
In addition to that, we criticize absolute personal freedom that is not 
controlled by any restrictions or conditions. On the other hand, we show 
the true nature of religions in understanding the relationship between God 
and the world, and that centrality is for God Almighty. Moreover, the study 
assures the necessity of sending prophets with divine missions to nations, 
and that freedom must be controlled by the divine teachings. Finally, it 
is worth mentioning that the study has followed the critical, analytical 
approach.

Keywords: humanism, centrality of man, centrality of God, deism, natural 

          religion.

228

مجلة الدليل / 

العدد الثالث عشر   السنة الرابعة   خريف 2021

العدد الثالث عشر



المقّدمة

األنســان هــو ذلــك الاكئــن املفّكــر املتمــزّي عــن احليوانــات، إذ جعلــه 
اهلل  خليفــًة يف أرضــه، وأعتــى بــه عنايــًة خاّصــًة وســّخر هل لك يشء، 
ــي  ــرب اإلل ــال والق ــق الكم ــه إىل طري ــوا ب ــاء يلصل ــه األنبي ــث إيل وبع
ــه  ــه واج  أنّ

ّ
ــا، إال ــذه ادلني ــه يف ه ــن خلق ــودة م ــعادة املنش ــق الس وحتقي

عقبــاٍت وقفــت يف طريقــه، مــن أهّمهــا داعة األنســنة واتلحــّرر يف الفكــر 
الغــريب، حيــث شــاعت مفاهيمهــا الــي تؤّكــد بأنّهــا الطريــق األمثــل يف 
مقابــل األديــان، حيــث جعلــت لإنســان الســلطة واهليمنــة واملحوريــة 
يف مقابــل حموريــة اإلهل يف األديــان، وتــّديع بــأّن اإلنســان مــن دون الويح 
ــّور  ــذا اتلط ــل إىل ه ــي وص ــج اتلجري ــال املنه ــن خ ــم اإلهل وم وتعايل
ــا  ا طليًق ــرًّ ــويح ح ــن دون اإلهل وال ــان م ــت اإلنس ــويج، وجعل اتلكنول
بــا قيــود ورشوط، ومثــل الفكــر األنســي اخللفيــة الفكريــة والفلســفة 
اهــات واملنهــج الربــويب مــن أهّمهــا، فقــام هــذا املنهــج 

ّ
لكثــر مــن االجت

 اإلنســان، وقــال إنـّـه يمكــن أن يصــل إىل اإلهل 
ّ

ىلع الفكــر األنســي، فــأهل
مــن خــال تأّملــه يف هــذا العالــم مــن دون احلاجــة إىل األنبيــاء والــويح 
ــة، إذ ال يســمح  ــم حســب القوانــني الطبيعي ــم منّظ ــأّن العال اإللــي، وب
ــر دور اإلهل  ــه، فأنك ــل اإلهل نفس ــن قب ــّى م ــه، ح ــل يف قوانين باتلدّخ
ــى  ــاء. تس ــويح واألنبي ــال ال ــن خ ــاط م ــه أّي ارتب ــس دلي ــم ولي بالعال
هــذه املقالــة ومــن خــال املنهــج اتلحليــي انلقــدي، أن تــدرس هذيــن 

املنهجــني الفكريــني وتبــنّي أصوهلمــا ونقــد املشــراكت بينهمــا.
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التعريف اللغوي لألنسنة

تطلــق األنســنة ىلع عــّدة مرادفــات يف اللغــة، منهــا الزعــة اإلنســانية 
هــا تشــر إىل تعريــف واحــد، واملــراد 

ّ
وأصالــة األنســان واإلنســانوية ولك

مــن الزعــة يف معاجــم اللغــة: هــو امليــل إىل الــيء، أو امليــل الشــديد 
إىل الــيء. ]أحمــد مختــار عمــر، معجــم اللغــة العربيــة املعــارصة، ج 3، ص 2194[

فمــن خــال مــا تقــّدم يمكــن تعريــف األنســنة بأنّهــا امليــل إىل جعــل 
األنســان حمــوًرا وأصــًا ثابتًــا. ]انظــر: الرّمــاح، اإلنســانوية املســتحيلة، ص 21[

)Humanism( التعريف االصطالحي لألنسنة

ــا: »ثمــرٌة لعــر اتلنويــر  ُعرفــت األنســنة يف كتــب االصطــاح بأنّه
ــة  ــرة رؤي ــان، أي ثم ــم واإلنس ــة للعال ــة الاهوتي ــاب ىلع الرؤي واالنق
دنيويــة وحمصلــة فلســفة علمانيــة ودهريــة، بهــذا املعــى فــإّن األنســنة 
ــا  ــو كونه ــة ه ــة الغربي ــه احلداث ــا أجنزت ــة، فم ــر للعلمن ــه اآلخ يه الوج
ــة  ــّل اذلات اإلهلي ــة حم ــيطرته ىلع الطبيع ــان وس ــيادة اإلنس ــت س أحلّ
ــرون  ــائًدا يف الق ــا اكن س ــس م ــك ىلع العك ــم، وذل ــا ىلع العال وهيمنته
ــا أو  ــر عقله ــة وحتري ــتقايلة اذلات البرشي ــال اس ــن خ ــطى، م الوس
روحهــا« ]عــيل حــرب، املاهيــة والعالقــة.. نحــو منطــق تحويــيل، ص 214؛ حســنی، تأثــري اومانيســم، 
ص 42؛ فــرارودی، قــرآن و اومانيســم، ص 15[. وكذلــك عرفــت بتعريــٍف آخــر بأنّهــا: 

ــم  ــع أو القي ــول املناف ــور ح ــاٍة تتمح ــة حي ــٌف أو طريق ــدٌة أو موق »عقي
ــّدد  ــة، وتش ــا وراء الطبيع ــض اعدًة م ــي ترف ــفة الّ ــانية، أو الفلس اإلنس
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 ىلع كرامــة الفــرد وقيمتــه وقدرتــه ىلع حتقيــق اذلات مــن خــال العقل« 
]املوسوي، اإلنسان بني املعتقد الدينّي واألنسنة، ص 22؛ الرماح، اإلنسانوية املستحيلة، ص 20[. وأيًضا 

:)Martin Heidegger( عرفهــا الفيلســوف الوجــودي مارتــن هيدجــر 
ــة املوجــود  م لكّي ـــر ويقــوِّ »ذلــك اتلأويــل الفلســي لإنســان، اذلي يفسِّ
ــاه اإلنســان« ]املصــدر الســابق[. ويرى أيًضــا أنّها 

ّ
انطاقـًـا من اإلنســان، ويف اجت

تلــك الفلســفة الــي تضــع اإلنســان يف مركــز الكــون عــن قصــد وويع، 
وتعتقــد مــن خــال تأويــات ميتافزييقيــة معّينــة للوجــود، يف إماكنيــة 
حتريــر قدراتــه، وتأمــني حياتــه، واالطمئنــان إىل مصــره، وباختصــار: 
»يف الزعــة اإلنســانية ... يكــون ادلوران يف فلــك اإلنســان ... يف مــدارات 
 يتّســع مدارهــا باســتمرار« ]الــداوي، مــوت اإلنســان يف الخطــاب الفلســفي املعــارص، 
ص 43؛ الرمــاح، اإلنســانوية املســتحيلة، ص 23[. فمحّصــل مــا تقــّدم يمكــن أن تعــرَّف 

األنســنة بأنّهــا مذهــب فكــري قائــم ىلع تأيلــه اإلنســان ورفــض مــا وراء 
الطبيعــة، مــن خــال منهجهــا اتلجريــي.

التعريف اللغوي لمفردة الربوبي

ُعــرف الربــويب يف معاجــم اللغــة بأنـّـه: منســوب إىل الــرّب، أو اذلي هل 
نســبة إىل الــرّب ]ابــن منظــور، لســان العــرب، ج 1، ص 399؛ الفريوزآبــادي، ج 1، ص 70[، ومــن 
وجهــة نظرهــم أنّهــم يؤمنــون بالــرّب فأطلــق هــذا االســم عليهــم، ولكــن 
ــرآن  ــوارد بالق ــريّب ال ــاين أو ال ــن الرّب ــف ع ــم خيتل ــذا االس ــة ه باحلقيق
ن 

َ
ــٍر أ ــا َكَن ِلبََشـ ــاىل: َم ــوهل تع ــة يف ق ــذه اللفظ ــم، إذ وردت ه الكري
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 ِعبَــاًدا ِل ِمــن 
ْ
َة ُثــمَّ َيُقــوَل لِلنَّــاِس ُكونُــوا ُْكــَم َوالُّبُــوَّ

ْ
ِكتَــاَب َوال

ْ
يُْؤِتيَــُه اهلُل ال

ــْم  ــا ُكنتُ ــاَب َوبَِم ِكتَ
ْ
ــوَن ال ــْم ُتَعلُِّم ــا ُكنتُ ــَن بَِم  َربَّانِيِّ

ْ
ــوا ــن ُكونُ ُدوِن اهلِل َولَِك

ــِيٍّ  ــن نَّ ــن ِم يِّ
َ
ــاىل: َوَكأ ــوهل تع ــا يف ق ــوَن ]ســورة آل عمــران: 79[، وأيًض تَْدرُُس

 
ْ
َصاَبُهــْم ِف َســِبيِل اهلِل َوَمــا َضُعُفــوا

َ
ــا أ  لَِم

ْ
ــوا ــوَن َكِثــٌر َفَمــا َوَهنُ قَاتَــَل َمَعــُه ِربِّيُّ

ــذا ال  ــّن ه ــران: 146[، لك ــورة آل عم ــَن ]س ابِِري ــبُّ الصَّ  َواهلُل ُيِ
ْ
ــتََكنُوا ــا اْس َوَم

، أمــا مــن حيــث املحتــوى والواقــع فالفــرق  يعــدو عــن اشــراٍك لفظــيٍّ
ــاء  ــر األنبي ــار بس ــان اذلي س ــر إىل األنس ــريّب يش ــايّن وال ــح، فالرّب واض
 وفعــًا، وأّمــا الربــويب فهــو املنكــر نلبــّوة األنبيــاء.

ً
واكن طائًعــا هلل قــوال

)Deism( الربوبية يف االصطالح

ــذا  ــق هل ــود خال ــه بوج ــن صاحب ــدي يؤم ــف عق ــن موق ــارة ع عب
ــويح  ــر ال ــون ع ــذا الك ــق به ــذا اخلال ــة ه ــر صل ــه ينك ــون، لكّن الك
والرســالة، فاخلالــق خلــَق الكــوَن ثــّم تركــه، فلــم يكلـّـف اخللــَق بإيمــاٍن 
ــاذلي يســمع دعــوات ادلاعــني ويســتجيب هلــم،  ــٍن، وال هــو ب وال بتديّ
ــل  ــوارق، وال أرس ــزات واخل ــون باملعج ــذا الك ــؤون ه ــل يف ش وال يتدّخ
ــة  ــاعة الزنركي ــو اكلس ــم ه ــق يف نظره ــرائع، واخلال ــًا وال أوىح بشـ رس
ــه  ــن دون توجي ــا م ــل وحده ــت تلعم ــّم تُرك ــا، ث ــر مفتاحه ــي أدي ال
ــل  ــق اتلأّم ــن طري ــّم ع ــا يت ــق إنّم ــذا اخلال ــّرف ىلع ه ــر، واتلع وال تدب
ــل  ــاء والرس ــار األنبي ــه دون إخب ــي علي ــتدالل العق ــون، واالس يف الك

ــاد، ص 20[ ــيا اإللح ــريي، ميليش ــويح. ]العج ــق ال ــن طري ــة ع ــة املتحّصل واملعرف

ــة  ــتاذ يف جامع ــر لأس ــٍف آخ ــويب بتعري ــج الرب ــّرف املنه ــك ع وكذل
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ــي  ــا تع ــوملون )Robert C. Solomon( فإنّه ــرت س. س ــاس روب تكس
»االعتقــاد بــرورة وجــود هلإٍ خلــق العالــم بــكل قوانينــه؛ وهلــذا يقبــل 
مذهــب الربوبيــة - اعدًة بصــورٍة مــن الصــور - ادليلــل الكــوين ىلع وجــود 
اهلل تعــاىل، ولكّنــه يؤّكــد مــع ذلــك عــدَم وجــود تريــر عقــي لاعتقــاد 
ــا باإلنســان والعدالــة اإلنســانية، ويرفــض  بــأّن اهلل يــويل اهتماًمــا خاصًّ
ــاد  ــك االعتق ــة، وكذل ــا ىلع اذلات اإلهلي ــبيهية نضيفه ــات تش أّي صف
بالقصــص اتلوراتيــة حــول اإلهل« ]ســوملون، الديــن مــن منظــور فلســفي.. دراســة نصــوص، 

ــويب، ص 11[. ــر الرب ــة يف الفك ــاء.. دراســة نقدي ــامل دون أنبي ص 185 و186؛ الخشــن، ع

ومــن خــال هــذا اتلعريــف املتقــّدم يمكــن أن يصّنــف هــذا املذهب 
ــك،  ــم إىل ذل ــب بعضه ــا يذه ــة كم ــب اإلحلادي ــاف املذاه ــن أصن ضم

فيوجــد هاهنــا أربعــة عناويــن ال بــّد مــن اتلفريــق بينهــا، ويه: 

1ـ امللحــد )Atheist(: هــو املنكــر لوجــود اهلل تعــاىل، ســواٌء العتقــاده 
ــر  ــوده أم ــق )Strong Atheist( أو أّن وج ــود اخلال ــتحالة وج ــازم باس اجل

.)Defacto Atheist( ا ــال جــدًّ ضعيــف االحتم

2ـ الــالأدري )Agnostic(: هــو املتوّقــف يف إثبــات أو نــي اإلهل؛ 
ــة إثبــات اإلهل ونفيــه تتاكفــأ عنــده، وباتلــايل ال يمكــن حصــول  ألّن أدلّ
القطــع وايلقــني يف هــذه القضيــة، وإن العقــل البــرشي واجلهــد البــرشي 

ــة ىلع هــذا الســؤال الغيــي. ــه اإلجاب اتلجريــي ال يمكن

3ـ الربــويب )Diest(: هــو مــا تقــّدم، اذلي يؤمــن بــاإلهل وينكــر 
ارتباطــه بالعالــم مــن خــال اتلدبــر وإرســال األنبيــاء واملعاجــز وغرهــا.
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ــد  ــو ق ــان، وه ــع األدي ــر جلمي ــو املنك ــين )Irreligious(: ه 4ـ الالدي
ــي اذلي  ــه ادلي ــض من ــا، وىلع انلقي ــا أو ربوبيًّ ــًدا أو ال أدريًّ ــون ملح يك
يؤمــن بديــٍن منّظــٍم هل كتــاٌب مــوىًح بــه، متكــّوٍن مــن أصــوٍل وفــروٍع. 
]انظــر: عزمــي، اإللحــاد للمبتدئــني، ص 18؛ مريــم پــور، خــدا و ديــن در رويکــردى اومانيســتى، ص 184[

نشأة األنسنة

ــطى  ــرون الوس ــة يف الق ــا املعروف ــنية بصورته ــة األنس ــرت الزع ظه
املســيحية، إذ اكنــت الكنيســة يف تلك احلقبة صاحبة الســلطة والســطوة، 
ــلطان  ــزل الس ــية لع ــة والسياس ــة ادليني ــها املرجعي ــن نفس ــت م وجعل
وتنصيبــه وإعطــاء الســلطة الشـــرعية هل، وأيًضــا يف العلــوم الطبيعيــة من 
الفزييــاء والكيميــاء والرياضيــات والطــّب والفلــك وغرهــا، حبيــث لّك 
ــاس فتقــوم  ــاة الشــخصية للن يشء يرتبــط بهــا، وحــّى اتلدّخــل يف احلي
باتلعميــد ألنّهــا تعتقــد بســقوط احلقيقــة اإلنســانية ودنــاءة ذات األنســان 
فطريًّــا، بأنـّـه مذنــب أصــي اخلطيئــة؛ ذللــك عنــد والدة اإلنســان ال بــّد 
ــه  ــون زواج ــّد أن يك ــا ال ب ــح بالًغ ــني يصب ــة، وح ــد يف الكنيس أن يعّم
 يعــّد خمالًفــا للرشيعــة، وحــني 

ّ
حتــت إرشاف القساوســة ويف الكنيســة وإال

يذنــب اإلنســان ال بــّد مــن اتلوبــة ىلع يــد القساوســة ويف الكنيســة، لّك 
هــذا باســم اإلهل وباســم املســيح عيــى ، ومــن هنــا بــدأت اثلــورات 
بالظهــور ضــّد الكنيســة وأبــرز ثــورة ظهــرت يه ثــورة العالــم  ابلونلــدي 
ــا باســم "حــول  ــف كتابً الشــهر كوبرنيكــوس )Copernicus( اذلي صّن
ــه ضمــن  دوران األجســام الســماوية"، وقامــت الكنيســة ووضعــت كتاب
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ــرت  ــا ظه ــن هن ــورات، وم ــن اثل ــا م ــة، وغره ــب املحّرم ــة الكت قائم
ــة)  ــة اإلهلي ــّد )املحوري ــل ض ــا رّدة فع ــت يف بدايته ــي اكن ــنية ال األنس
الــي اكنــت تــرّوج هلــا الكنيســة يف القــرون الوســطى، وأرادت األنســنية 
االســتقال عــن ســلطة الكنيســة. ]انظــر: فــرارودی، قــرآن و اومانيســم، ص 15؛ صــالح 
ــن در رويکــردى اومانیســتی، ص 185؛  ــور، خــدا و دي ــم پ ــة، ص 214؛ مري ــن والحداث ســامل، جــدل الدي

نقــدى بــر مبــاىن معرفــت شــناىس اومانيســتى، ص 129[

وكذلــك مــن آثــار هــذه الفلســفة - األنســنية - ظهــور بعــض احلــراكت 
ــج،  ــراكت واملناه ــذه احل ــة هل ــة الفكري ــل اخللفي ــث تمّث ــج، حي واملناه
ــزي  ــا: »يه الرك ــا بأنّه ــث عّرفوه ــة، حي ــا الليرايل ــدى آثاره ــرت إح فظه
ــتبداد«  ــيطرة واالس ــواع الس ــن لّك أن ــّرره م ــرد ورضورة حت ــة الف ىلع أهّمي
]زيــادة، املوســوعة الفلســفية العربيــة، ج 2، ص 1155[، وكذلــك العلمانيــة حيــث تعــّرف 

 
ً

ــة بــدال ــة تّتجــه حنــو االهتمــام بالشــؤون ادلنيوّي بأنّهــا: »حركــة اجتماعّي
مــن االهتمــام بالشــؤون اآلخرويــة. ويه تُعــّد جــزًءا مــن الزعــة اإلنســانّية 
الـّـي ســادت منــذ عــر انلهضــة؛ ادلاعية إلعــاء شــأن اإلنســان واألمور 
 مــن إفــراط االهتمــام بالُعــزوف عــن شــؤون احليــاة 

ً
املرتبطــة بــه، بــدال

واتلأّمــل يف اهلل وايلــوم اآلخــر. وقــد اكنــت اإلجنــازات اثلقافّيــة البرشّيــة 
 مــن حتقيــق 

ً
ــرز منطلقاتهــا، فبــدال املختلفــة يف عــر انلهضــة أحــد أب

اغيــات اإلنســان مــن ســعادةٍ ورفــاهٍ يف احليــاة اآلخــرة، ســعت العلمانيــة 
ــاة احلايلــة« ]حســنی، تأثــري اومانيســم،  ــك يف احلي ــق ذل ــا إىل حتقي يف أحــد جوانبه
ص 42؛ صــالح ســامل، جــدل الديــن والحداثــة، ص 196[، وأيًضــا مــن آثــار الفكــر األنســي 

ــني املعتقــد  ــية. ]انظــر: املوســوي، اإلنســان ب ــا املاركس ــفات أهّمه ــن الفلس ــر م الكث
ــن در رويکــردى اومانيســتى، ص 188[ ــور، خــدا و دي ــم پ ــّي واألنســنة، ص 29؛ مري الدين
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نشأة المذهب الربوبي

ــة  ــر واثلقاف ــة يف الفك ــذور قديم ــٍد، وهل ج ــس جبدي ــج لي ــذا املنه ه
ــة  ــل« إىل طائف ــل وانلح ــه »املل ــتاين يف كتاب ــبه الشهرس ــة، إذ نس الرشقي
ــال  ــاء، فق ــّوة األنبي ــر نب ــت تنك ــة، واكن ــّى الراهم ــود تس ــن اهلن م
ــّموا  ــم ُس ــّن أنّه ــن يظ ــاس م ــن انل ــة: م ــة: »الراهم ــّق الراهم يف ح
فــإّن هــؤالء   ،

ٌ
 وذلــك خطــأ إبراهيــم  إىل  براهمــة النتســابهم 

 هــم املخصوصــون بنــي انلبــّوات أصــًا ورأًســا، فكيــف يقولــون 
ــل  ــن أه ــم  م ــّوة إبراهي ــدوا نب ــن اعتق ــوم اذلي ــم ، والق بإبراهي
اهلنــد فهــم اثلنويــة، منهــم القائلــون بانلــور والظلمــة ىلع رأس أصحــاب 
ــبوا إىل  ــا انتس ــة إنّم ــؤالء الراهم ــم. وه ــا مذاهبه ــد ذكرن ــني، وق االثن
رجــل منهــم يقــال هل براهــم، وقــد مّهــد هلــم نــي انلبــّوات أصــًا، وقــّرر 
، كشــف املــراد  اســتحالة ذلــك يف العقــول« ]الشهرســتاين، امللــل والنحــل، ج 2، ص 511؛ الحــيّلّ
يف رشح تجريــد االعتقــاد، ص 468[. لكــّن ادلكتــور عبــد الرمحــن بــدوي شــّكك يف 

هــذه النســبة ولــم يقبــل ذلــك ]انظــر: بــدوي، مــن تاريــخ اإللحــاد يف اإلســالم، ص 183[، 
 ولكــن يف اجلملــة مذهــب الربوبيــني وإنــكار األنبيــاء اكن موجــوًدا قديًما. 

]انظر: بدوي، من تاريخ اإللحاد يف اإلسالم، ص 230 - 263؛ الرازي، أعالم النبّوة، ص 3[

ــة،  ــارة الغربي ــا يف احلض ــة، أّم ــارة الرشقي ــايض احلض ــذا اكن يف م ه
فظهــر املنهــج الربــويب يف القــرن 17 م ضــّد الكنيســة، وكــرّدة فعــل عليها 
ويف حقبــة عــر اتلنويــر، اذلي اكنــت تمّثــل هل احلركــة األنســنية اخللفية 
ــاث  ــل ث ــر ىلع ش ــا، فظه ــد عليه ــي يعتم ــفة ال ــة والفلس الفكري
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ــة النشــأة، حيــث اكنــت يف إجنلــرا  مراحــل، فاملرحلــة األوىل يه مرحل
ــرت ــورد إدوارد هرب ــل الل ــني مث ــاق الريطاني ــاء األخ ــد علم  وىلع ي

توالنــد  وجــون   ،)1648  -  1583 )ســنة   )Edward Herbert( 

ــنة  ــدال )Tyndall( )س ــّى تن ــنة 1670 - 1722( وم )John Toland( )س

ــذه  ــل ه ــي، وأص ــن الطبي ــّى بادلي ــا يس ــوا دينً ــن أّسس 1773(، اذلي

ــس هل أّي  ــة، ولي ــق الطبيع ــوص خبل ــرّب واإلهل خمص ــأّن ال ــمية ب التس
ــة  ــة، وخصوصي ــام وراعي ــر واهتم ــن تدب ــم م ــؤون العال ــل يف ش تدّخ
ــايق األدوات  ــكار ب ــة، وإن ــم ىلع العقــل واتلجرب ــه قائ ــويب أنّ املنهــج الرب
املعرفيــة األخــرى، وأّن الوصــول إىل اإلهل مــن خــال اتلأّمــل العقــي مــن 
دون تعايلــم اإلهل والــويح، واكنــت هلــم مناظــرات قوّيــة مــع القساوســة، 
واملرحلــة اثلانيــة اكنــت يف فرنســا، وســبب انتشــاره فيهــا حيــث اكن عّدة 
مــن الفاســفة يســكنون إجنلــرا وتأثـّـروا باملنهــج الربــويب، ثــّم جــاءوا إىل 
فرنســا، ومــن أبــرز مــن نّظــر هل الفيلســوف والشــاعر الفرنســـّي فوتلــر 
)Voltaire( )ســنة 1778(، حيــث يصفــه ادلكتــور عبــد الرمحــن بــدوي يف 

موســوعته الفلســفية قائــًا: »لقــد اكن فوتلــر ذا نزعــة دينيــة، ولكّنهــا 
ــة )Deists( اإلنكلــزي أّن 

ّ
غــر مرتبطــة بــأّي ديــن، وقــد أخــذ عــن املؤهل

مــا هــو صحيــح يف املســيحية موجــود يف لّك األديــان وآمنــت به اإلنســانية 
قبــل مــيء املســيحية بعــّدة آالف مــن الســنني ... لقــد اكن فوتلــر يؤمــن 
بوجــود هلإ للكــون، لكــّن إهلــه ال يشــبه هلإ ايلهــود وال هلإ املســيحية، إّن 
إهلــه موجــود علــوي اغمــض ال يعــى بشــؤون انلــاس، إذ ال توجــد عنايــة 

ــفة، ج 2، ص 206[. ــوعة الفلس ــدوي، موس ــون« ]ب يف الك
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وكذلــك مــن أشــّد املدافعــني عــن املنهــج الربــويب يف فرنســا  القــايض 
ــب  ــنة 1689 - 1755( صاح ــكيو )Montesquieu( )س ــب منتس واألدي
ــلطة،  ــن الس ــن ع ــل ادلي ــة فص ــب نظري ــني« وصاح ــاب »روح القوان كت
الــي تعتمدهــا كثــر مــن دســاتر ادلول، وهاجــم الكنيســة أشــّد مهامجــة 
وانتقــد الكتــب واألســفار املحّرفــة، واملرحلــة اثلاثلــة اكنــت يف الواليــات 
ــزوح األورويب إىل  ــا ال ــاره فيه ــبب يف انتش ــة، والس ــدة األمريكي املّتح
ــج  ــن للمنه ــرز املنّظري ــن أب ــا، وم ــرش فيه ــر وانت ــني، فظه األمريكيت
 Thomas( ــن ــة هــو تومــاس باي ــات املّتحــدة األمريكي ــويب يف الوالي الرب
ــك  ــة، وأقصــد بذل ــن الربوبي ــن احلــّق هــو دي Paine( اذلي يقــول: »ادلي

ــة، أو  ــه األخاقي ــق بصفات ــد، واتلخلّ ــإهل واح ــان ب ــابًقا واآلن اإليم س
ــا يف  ــوة، ص 37[. أّم ــري، براهــني النب ــة« ]عام ــل اخللقي ــّي بالفضائ ــا ُس ــة م ممارس
ــّلت ىلع  ــار، فتش ــذت باالنتش ــرة أخ ــااعت كث ــم مج ــذا فه ــا ه يومن
ــاد، ودليهــم مركــز يف العاصمــة األمريكيــة واشــنطن. 

ّ
شــل مؤّسســة واحت

]انظــر: الخشــن، علــم دون األنبيــاء.. دراســة نقديــة يف الفكــر الربــويب، ص 21؛ وليــم كيل رايــت، تاريــخ 

ــة، ص 228 - 237[ ــفة الحديث الفلس

مقّومات الفكر األنسني

ــة  ــة وحموري ــل أصال ــان يف مقاب ــة اإلنس ــان وحموري ــة اإلنس 1ـ أصال
ــان  ــار لّك يشء، فاإلنس ــزيان ومعي ــان م ــن، فاإلنس ــاىل - وادلي اهلل - تع
ــد  ــطوة، وال يوج ــيطرة والس ــب الس ــي وصاح ــر األنس ــو اإلهل يف الفك ه
 ، واملائكــة  يشء آخــر أهــّم منــه؛ ألنّهــم ينفــون املجــّردات اكهلل
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ــات  ــاّدي، مــن الشــهوات والرغب ــارٌة عــن هــذا ابلــدن امل واألنســان عب
ــن در  ــدا و دي ــور، خ ــم پ ــيم، ص33، مري ــرآن و اومانيس ــرارودی، ق ــر: ف ــة. ]انظ ــية املاّدي احلّس

ــتى، ص 183[ ــردى اومانيس رويک

2ـ أهــّم ركــن يف األنســنة هــو أصالــة العقــل، وجعلــه حيــّل حمــّل مجيــع 
األدوات املعرفيــة األخــرى، واملــراد مــن العقــل يف الفكــر األنســي العقــل 
واملنهــج اتلجــريب اذلي يعتمــد ىلع املشــاهدات احلّســّية املســتخدم يف املنهج 
العلــي، اذلي أصبــح حاكًمــا ىلع لّك الــراث الغــريب، فــّل يشء ال تنــاهل 
اتلجربــة فهــو عــدم وغــر موجــود مــن وجهــة نظرهــم، فالعقــل اتلجريــي 
يف الفكــر األنســي هــو احلاكــم مــن دون الرجــوع إىل ادليــن والــويح وإىل 

أّي أداة معرفيــة أخــرى. ]انظــر: فــرارودی، قــرآن و اومانيســيم، ص 33[

3ـ اتلأكيــد ىلع حّريــة اإلنســان واالختيــار لإنســان يف قبــال اتلقّيــد 
ــرآن و اومانيســيم، ص 33[ ــرارودی، ق ــن. ]انظــر: ف يف ادلي

4ـ احليــاة ادلنيويــة يه حياتنــا األوىل واألخــرة وال يوجــد حيــاة 
أخــرى؛ ذللــك يه الغايــة واهلــدف األســى، فهــو يريــد ادلنيــا مــن أجــل 
ادلنيــا، وال عاقــة هل مــع اآلخــرة؛ ذللــك جيــب تنظيمهــا للحصــول ىلع 
الســعادة يف هــذه ادلنيــا، فــا يوجــد يشٌء جمــّرٌد مــن جّنــٍة ونــاٍر وعوالــم 
أخــرى وقــرٍب إلــيٍّ للوصــول إيلــه، بــل هــذا العالــم املــاّدي هــو الغايــة 
واملقصــود، فالســعادة يف الفكــر األنســي يه تنظيــم هــذه ادلنيــا وشــؤونها 

ــي واألنســنة، ص 31[ ــني املعتقــد الدين ــا. ]انظــر: املوســوي، اإلنســان ب ــول ىلع ذّلاته واحلص
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مقّومات املنهج الربويب

ــا  ــوم عليه ــي يق ــفة ال ــة والفلس ــل اخللفي ــي يمّث ــر األنس 1ـ الفك
املذهــب الربــويب؛ ذللــك القائلــون بأصالــة األنســان وحمورّيتــه يذهبون إىل 
أّن اهلل  خالــق فقــط وال عاقــة هل بالعالــم، وال تنفــع طاعتــه وعبادتــه.

ــم هل، وهــو  ــم عظي ــق هلــذا الكــون ومصّم 2ـ  يعتقــدون بوجــود خال
ــٌة  واحــد ال رشيــك هل، وفاعــل ومريــد، يقــول أحدهــم: »اهلل قــّوٌة كونّي
ــودة يف  ــاذج املوج ــوم وانلم ــني والرس ــدر القوان ــق ومص ــدر اخلل يه مص
مجيــع أحنــاء الطبيعيــة« ]انظــر: مدّونــة الربــويب العــريب، موقــع إلكــرتوين، مــن مقــال بعنــوان 
"جــامل الربوبيــة" منشــور بتأريــخ 26/08/2009 م؛ الخشــن، عــامل دون األنبيــاء.. دراســة نقديــة يف الفكــر 

الربــويب، ص 53؛ عامــري، براهــني النبــّوة، ص 31[. فــاإلهل هــو حمور عقيدتهــم، ويرفضون 

اإلحلــاد بشــٍل قاطــٍع.

3ـ يعتقــدون بــأّن املصّمــم العظيــم، خلــق الكــون ىلع نظــام معــني 
ــه،  ــل ب ــة، وال يتدّخ ــة اإلهلي ــن العناي ــتغٍن ع ــي، ومس ــي داخ مياكني
فــا يتدّخــل يف شــؤون العالــم والكــون ىلع مجيــع أصنافــه، ولّك 
ــة  ــإهل أي عاق ــس ل ــة، ولي ــباب طبيعي ــون يه أس ــوادث يف الك احل

بهــا. ]انظــر: عامــري، براهــني النبــوة، ص 31[

ــرش، وأّن ادلاعء  ــدون بــأّن مجيــع األديــان مــن صنــع الب 4ـ يعتق
والصــاة ال تســتجاب، فــا يوجــد داٍع للعبــادة وشــكر اهلل تعــاىل، وأّمــا 
الشــكر عندهــم فهــو مــا تقّدمــه مــن املنافــع لإنســانية. ]انظــر: الخشــن، عــامل 

ــويب، ص 46[ ــر الرب ــة يف الفك ــة نقدي ــاء.. دراس دون األنبي
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ــن اإلهل، إذ إّن  ــان ع ــا األدي ــي تقّدمه ــورة ال ــون ىلع الص 5ـ ويعرض
األديــان تصــّور اهلل  ىلع شــل ذكــر، وهــذا مــا أّدى إىل حتقــر األنــى 
واضطهادهــا، يقــول أحــد الربوبيــني يف هــذا املجــال: »املشــلة األخــرى 
حــول فكــرة اإلهل يف األديــان الســماوية أنّهــا صّورتــه كرجــل، أي أّن اإلهل 
هــو ذكــر، وهــذا ســيجعل النســاء منفّيــاٍت شــعوريًّا وال شــعوريًّا إىل مقاٍم 
أقــّل يف املجتمــع. ومــن هنــا جنــد أّن هــذا انعكــس ىلع هــذه املجتمعــات 
بطريقــة غــر مبــارشة ومبــارشة حيــث أصبحــت املــرأة ختضــع للرجــل« 
]انظــر: مدّونــة الربــويب العــريب، موقــع إلكــرتوين، مــن مقــال بعنــوان )جــامل الربوبيــة( منشــور بتأريــخ 

26/08/2009 م؛ الخشــن، عــامل دون األنبيــاء.. دراســة نقديــة يف الفكــر الربــويب، ص 54[.

ــم،  ــة نظره ــن وجه ــاهلل  م ــون ب ــم يؤمن ــع كونه ــون م 6ـ الربوبي
ــماوية  ــاالت الس ــّوات والرس ــادة اكنلب ــة للع ــداث اخلارق ــون األح يرفض
ــة،  ــة والغيبي واملعجــزات والكرامــات، ويرفضــون لّك نتاجاتهــا الترشيعي
ويزعمــون اإلهل غــر قــادر ىلع اجيادهــا؛ ألّن قوانني الكــون ثابتــٌة ال تتغّر، 
وأّن لّك األنبيــاء مّدعــون وليســوا بصادقــني، وال توجــد صّحــٌة دلعواهــم؛ 
ذللــك اهلل ال يكلّفنــا برشائــع وال مراســيم وعبــادات خــارج نطــاق العقــل 
ــا  ــي جنده ــية، وال ــادات القاس ــذه العب ــد رضورة هل ــا توج ــاين، ف اإلنس

ــاء خايلــًة. ]عامــري، براهــني النبــّوة، ص 31[ ــني جوف ــر مــن املتديّن ــد كث عن

ــه األداة   العقــل، وأنّ
ّ

7ـ والربوبيــون ال يؤمنــون بمرجعيــة معرفيــة إال
املعرفيــة الوحيــدة والواســطة بينهــم وبــني رّبهــم؛ ذللــك يرفضــون الــويح 
ــع  ــوص م ــارض انلص ــلة تع ــم مش ــس دليه ــة، ولي ــوص ادليني وانلص
العقــل، وكذلــك يرفضــون اإلهلــام والكشــف والشــهود؛ ذللــك يمدحــون 
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العلــم والعقــل اتلجريــي ويبّجلونــه، حيــث يقــول بعضهــم: »اإلنســانية 
ــس  ــق، ولي ــة اخلل ــال دراس ــن خ ــوم اإلهل، م ــن مفه ــر ع ــتتعلّم أك س
ــيها«  ــع مؤّسس ــن صن ــي يه م ــان ال ــة لأدي ــب املقدس ــال الكت ــن خ م
ويضيــف أيًضــا: »يبــدي العديــد مــن انلــاس الغضــب مــن اإلهل للمــرض 
والكــوارث. ولكــن للعلــوم اإلنســانية القــدرة ىلع إزالــة وحتييــد لّك هذه، 
ــا  ــراض، ومحين ــن األم ــد م ــتأصلنا العدي ــة اس ــادئ الطبيع ــة مب بدراس
ــع  ــريب، موق ــويب الع ــة الرب ــر: مدّون ــة« ]انظ ــوارث الطبيعي ــم الك ــن معظ ــنا م أنفس
ــامل دون  ــخ 26/08/2009 م؛ الخشــن، ع ــة“ منشــور بتأري ــوان ”جــامل الربوبي ــال بعن إلكــرتوين، مــن مق

ــّوة، ص 31[. ــويب، ص 21؛ عامــري، براهــني النب ــة يف الفكــر الرب ــاء.. دراســة نقدي األنبي

نقد المشتركات بين المذهب الربوبّي والمذهب األنسنّي

النقد األّول: الجواب عىل محورية اإلنسان

يعتقــد أصحــاب الفكــر األنســي وكذلــك أصحــاب املذهــب الربــويب 
ــواب  ــإهل، واجل ــن وال ل ــان، ال لدلي ــة لإنس ــة واملحوري ــأّن األصال ب
ــة اإلنســان لكــن ليــس  ــة وأصال ــان تقــول بمحوري ــأّن األدي ــك ب ىلع ذل
بمعــزٍل عــن اهلل تعــاىل؛ ألنـّـه ســوف يــأيت رضورة بعثــة األنبيــاء  وأّن 
ــه  ــه واغيت ــاء الوصــول إىل هدف ــه مــن دون األنبي األنســان يســتحيل علي
املنشــودة مــن خلقــه يف هــذه ادلنيــا، وحــّى لــو قــال األنســي والربــويب 
إنـّـه حيّقــق ســعادته مــن خــال عقلــه، نقــول هل إنـّـه حــّى عقل اإلنســان 
بمعــزل عــن تعايلــم الــويح واألنبيــاء والتســديد اإللــي قــارص واعجــز 
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ــارضات يف  ــبحاين، مح ــر: س ــود. ]انظ ــدف املقص ــق اهل ــعادة وحتقي ــل الس ــن ني ع
ــدة اإلســالمية، ص 213[ ــزدي، دروس يف العقي ــاح ي ــات، ص 250؛ مصب اإللهي

النقد الثاين: الجواب عىل أصالة العقل

مّمــا تقــّدم جنــد أّن املشــرك بــني الفكــر األنســي واملذهــب الربــويب 
ــة  ــل بكفاي ــي قائ ــر األنس ــق، فالفك ــل احلقائ ــل يف ني ــة العق ــو أصال ه
العقــل اتلجــريب إلدراك الواقــع، واملنهــج الربــويب قائــل كذلــك بكفايــة 
العقــل إلدراك احلقائــق والواســطة بــني انلــاس واهلل  وحتقيــق الســعادة 
ادلنيويــة؛ ذللــك ال بــّد مــن حبــث أداة املعرفــة اتلجربّيــة، وكذلــك العقل 

بشــل جممــل وخمتــر:

: اتلجربة
ً

أّول

إّن الســائد بــني الفاســفة يف معيــار تمايــز احلقائــق عــن األوهــام هــو 
ــة،  ــا بدهّي ــة اىل قضاي ــا انلظري ــاع القضاي ــى إرج ــة، بمع ــس املعرف نف
ــفة ىلع  ــتمّر الفاس ــا. واس ــًا ىلع صدقه ــا ديل ــا هل ــون مطابقته ــّى تك ح
ــا  ــة، عندم ــة الصناعي ــارة الغربي ــوء احلض ــل نش ــاد إىل أوائ ــذا االعتق ه
ــق  ــزي احلقائ ــار تمي ــون )Francis Bacon( أّن معي ــيس بيك ــم فرانس زع
ــنخ  ــن س ــس م ــا، لي ــارف وخطئه ــواب املع ــف ص ــام، وكش ــن األوه ع
املعرفــة بــيٍء، بــل هــو مــن ســنخ العمــل، أال وهــو اتلجربــة واالختبــار. 

ــة، ص 106[  ــة املعرف ــبحاين، نظري ــة، ص 66؛ س ــفة الحديث ــخ الفلس ــت، تاري ــر: راي ]انظ

ــار  ــات؛ باعتب ــكار املغّيب ــة إلن ــذه انلظري ــة ه ــتغلّت املاّدي ــد اس وق
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عــدم وقوعهــا يف إطــار احلــّس واتلجربــة. والعوالــم الغيبيــة - ىلع فــرض 
وجودهــا - غــر قابلــٍة للتعــّرف عليهــا.  ومجلــة القــول: إّن أنصــار هــذه 
ــة،  ــابقة ىلع اتلجرب ــة س ــة أويّل ــارف عقلي ــون بمع ــة، ال يعرف انلظري
بــل يــرون اتلجــارب يه األســاس الوحيــد للحكــم الصحيــح. ومــن هنــا 

ــة بشــٍل خمتــر: ــنّي اتلجرب ســوف نب

 1ـ تعريف التجربة

عــّرف الشــيخ الرئيــس أبــو عــيٍّ احلســني ابــن ســينا  اتلجربــة: 
ــن  ــاس« ]اب ــن القي ــة م ــّس برشك ــا احل ــق به ــع اتلصدي ــور أوق ــا »أم بأنّه
ســينا، النجــاة، ص 61[. ويســتفاد مــن تعريــف الشــيخ أّن اتلجربــة مكّونــٌة مــن 

ــة  ــة وال عقلي ــية حمض ــا يه أداة حّس ــل، ف ــّس والعق ــا احل ــن هم أمري
ــات  ــًة إىل األّويل ــّت إضاف ــات الس ــدى ايلقيني ــة إح ــك. وإّن اتلجرب كذل
واملشــاهدات واملتواتــرات واحلدســيات والفطريــات الي تشـــّل أســـاس 

ــراهني العقلية. ابلـ

2ـ أركان التجربة

أ ـ تكرار املشاهدة احلّسّية

ب  ـ القيــاس اخلــّي، اذلي تكــون كــراه "أّن االتّفــايق ال يكــون 
ــا".  ــا وال دائميًّ أكريًّ

ــا ىلع  ــون حاكًم ــل يك ــأّن العق ــا ب ــر نل ــّدم يظه ــا تق ــال م ــن خ وم
ــط،  ــات فق ــّص باملحسوس ــة ختت ــني، واتلجرب ــا لليق ــة يف إفادته اتلجرب
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وحدودهــا حمــدودة حبــدود احلــّس، وال ينبــي إعماهلــا يف كشــف 
ــول إىل  ــن الوص ــا ال يمك ــن خاهل ــّى م ــل يه ح ــة، ب ــا وراء الطبيع م
حقائــق الطبيعــة، بــل ميدانهــا خمتــصٌّ بــإدراك الظواهــر الطبيعــة 
)الكيفيــات املحسوســة).  وأيًضــا أنّهــم خلطــوا بــني نضــج العلــوم مــن 
خــال اتلجربــة، وبــني كونهــا يه املعيــار الوحيــد تلمــزّي احلقائــق عــن 
األوهــام، وإّن نفــس هــذه انلظريــة، أي كــون اتلجربــة يه املعيــار، لــم 
ــا  ــة عليه ــة الرهن ــذه انلظري ــني به ــة، فيجــب ىلع القائل ــت باتلجرب يثب
ــٌة ال  ــٌة بدهّي ــا قضّي ــاّداعء أنّه ــول، أو ب ــر معق ــو غ ــا، وه ــا بتجربته إّم
حتتــاج إىل ديلــل، وهــو مــا نريــده. وأيًضــا يتفــّرع ىلع مــا تقــّدم حتديــد 
طاقــة الفكــر البــرشي حبــدود امليــدان اتلجريــي، ويصبــح مــن العبــث 
ــذا  ــة، وىلع ه ــا وراء الطبيع ــائل م ــة ملس ــي أو دراس ــث ميتافزي لّك حب
يمكــن أن جنيــب أصحــاب الفكــر األنســي بــأّن العقــل اتلجــريب قــارٌص 
واعجــٌز عــن إدراك الواقــع ونيــل العلــوم الغيبيــة وإثبــات املجــردات الــي 
ــة  ــا الغاي ــّدد نل ــة أن حت ــن للتجرب ــك ال يمك ــها اهلل ، وكذل ىلع رأس

ــا. ــذه ادلني ــعادة يف ه ــودة والس املقص

ثانًيا: العقل

ــا  ــانية به ــس اإلنس ــّوةٌ يف انلف ــل: »ق ــس  العق ــيخ الرئي ــرّف الش ع
ــامء، ج 2، ص 234[.  ــات« ]نكــري، دســتور العل ــوم وإدراك اللّّي ــاب العل ــتعّد الكتس تس
ومــن هنــا نســأل الربويب كيــف تقبل بــأّن العقــل هــو األداة املعرفيــة الوحيدة 
الــي تمّثــل منهجك املعــريف؟ فهذا احلصـــر ال يمكــن أن يكون بدهيًّــا؛ ألنّه 
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، وليــس ديلــل الربــويب  واضــح أنـّـه ليــس مــن ابلدهّيــات، بــل هــو نظــريٌّ
ىلع احلــر مــن خــال أداة معرفيــة أخــرى غــر العقــل؛ ألنـّـه ال يقبلهــا، 
ــّديع  ــويب أن ي ــّد للرب ــه ال يقبلــه، إذن ال ب والمــن خــال نــصٍّ رشيعٍّ ألنّ
ــأّن العقــل ال يقبــل األدوات املعرفيــة األخــرى، وهــذا املــّدىع ال يمكــن  ب
ــل  ــة يقب ــة املعرف ــب نظري ــًا يف كت ــث مفّص ــا حب ــل كم ــوهل؛ ألّن العق قب
ــن  ــع م ــويح وال يمن ــام وال ــة واإلهل ــّس واتلجرب ــن احل ــرى م األدوات األخ

ــا عليهــا. ]انظــر: ســبحاين، نظريــة املعرفــة، ص 141[  ــك، ويكــون هــو حاكًم ذل

وكذلــك العقــل هل حــدود معرفيــة ال يتعّداهــا، وســوف نتنــاول هــذه 
احلــدود بشــل خمتــر:

أ- أّن العقــل ال يــدرك املوضــواعت اجلزئيــة الشــخصية املتغــّرة، كعمٍرو 
وبكــٍر؛ ألّن أحــد رشوط مقّدمــات الرهــان أن تكــون لكّّيــًة حــّى تكــون 

يقينّيــًة، فوجــب أن ال يتدّخــل العقــل الرهــاين يف األمــور اجلزئيــة.

ب- املوضــواعت االعتباريــة كأغلــب موضــواعت األحــاكم الرشعيــة، 
ــا العقــل،  ــوت تلــك األحــاكم هلــا ال يمكــن أن يعلمه ــإّن مــااكت ثب ف
 مــن خــال بيانــه هــو، 

ّ
بــل يه يف علــم مرّشعهــا ال يمكــن معرفتهــا إال

ــل يف  ــاك دور للعق ــن هن ــم يك ــذا ل ــة؛ وهل ــويح املعرفي ــذا دور أداة ال وه
ــة  ــات العقلي ــن املازم ــفه ع ــدار كش  بمق

ّ
ــاكم إال ــك األح ــتنباط تل اس

بــني تلــك األحــاكم؛ باعتبــار اكتســابها نــواًع مــن الواقعيــة بعــد جعلهــا، 
ــة، وكشــفه عــن حســن األفعــال  ــع العقلي ــا أحــاكم الواق ــب عليه فترتّ
وقبحهــا بنــاًء ىلع التســليم بكــرى املازمــة بــني حكــم الشــارع وحكــم 
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مــة الطباطبــايئ  يف كتابه "حاشــيٌة 
ّ

 العقــل باحلســن والقبــح، قــال العا
ىلع الكفاية":

ــر  ــة غ ــا اعتباري ــي حمموالته ــة ويه ال ــا االعتباري ــّم إّن القضاي »ث
حقيقيــة؛ حيــث اكنــت حمموالتهــا مرفوعــًة عــن اخلــارج ال مطابــق هلــا 
 حبســب االعتبــار ... فــي )املحمــوالت) ليســت ذاتيــًة 

ّ
فيــه يف نفســها إال

ملوضواعتهــا، أي حبيــث إذا وضــع املوضــوع وقطــع انلظــر عــن لّك مــا عداه 
مــن املوضــواعت اكن ثبــوت املحمــول عليــه يف حملـّـه؛ إذ ال حممــول يف نفس 
األمــر فــا نســبة، فاملحمــول يف القضايــا االعتباريــة غــر ذايت ملوضوعــه 

بالضـــرورة، فــا برهــان عليهــا« ]الطباطبــايئ، حاشــية عــى الكفايــة، ج 1، ص 11[.

ج- ســوف يــأيت يف رضورة بعثــة األنبيــاء  ويف فوائــد ابلعثــة بــأّن 
العقــل ال يمكــن هل أن يعــرف طريــق الكمــال والوصــول إىل الغايــة وحــده 

وبمعــزل عــن الــويح. 

النقد الثالث: الجواب عىل صورة اإلله يف الفكر األنسني والربويب

ــر  ــل ذك ــّور اإلهل ىلع ش ــان تص ــول إّن األدي ــم يق ــأّن بعضه ــّدم ب تق
)رجــل)؛ وهــذا بســبب املجتمــع اذلكــوري االضطهــادي للمــرأة، وحــّى 
ــن  ــة ع ــاظ ذكوري ــّر بألف ــًا - يع ــايم - مث ــن اإلس ــده يف ادلي ــك جن ذل
 َحــٌد

َ
اهلل تعــاىل، حيــث يقــول تعــاىل يف كتابــه املحكــم: قُــْل ُهــَو اهلُل أ

ــنٌَة  ــُذُه ِس ُخ
ْ
 تَأ

َ
ــوُم ل َقيُّ

ْ
ــَيُّ ال

ْ
ــَو ال  ُه

َّ
َ إِل

َ
 إِل

َ
ــا: اهلُل ل ]ســورة اإلخــالص: 1[، وأيًض

 نـَـْوٌم ]ســورة البقــرة: 255[، واجلــواب ىلع هــذه الشــبهة بــأّن هــذه ادلعــوى 
َ

َول
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ــك؛ ألّن  ــان ال تقــول بذل ــوى وال يمكــن قبوهلــا؛ ألّن األدي فارغــة املحت
اذلكــر واألنــى مــن جنــس املخلوقــات املمكنــات الــي تــزاوج وتتاكثر، 
ــاكل يف  ــا اإلش ــة، وأّم ــمانية املاّدي ــات اجلس ــن الصف ــّزٌه ع واهلل  م

القــرآن الكريــم فجوابــه ىلع الشــل اتلــايل:

1ـ اللغــة العربيــة ثنائيــة اتلعبــر، إّمــا مذّكــر أو مؤنــث؛ ذللــك تمــزّي 
ــر  ــن اذلك ــّر ع ــي تع ــال، ف ــارة واألفع ــماء اإلش ــر وأس ــا بالضمائ بينهم
ــا  ــو فوقهم ــا ه ــني، أو م ــارج اجلنس ــن خ ــر ع ــد تعب ــى، وال يوج واألن
مــن املجــّردات، وال يوجــد يف اللغــة العربيــة تعبــٌر موّحــٌد يشــمل اذلكــر 
واألنــى مًعــا، هــذا خبــاف اللغــات األخــرى اكلفارســية مثــًا؛ ألنهــا 

لغــة ثنائيــة اتلعبــر.

2ـ  قســم علمــاء اللغــة املوجــودات إىل قســمني، األّول: املذّكــر واملؤنّث 
ــوان.  ــان واحلي ــال يف اإلنس ــو احل ــا ه ــوادل كم ــزّوج ويت ــي اذلي ي احلقي
والقســم اثلــاين: مذّكــر ومؤنّــث جمــازي ىلع خــاف األّول، مثــل األرض 
والســماء وابليــت وغرهــا، وقــد ذكــر علمــاء اللغــة أنّــه يف القســم األّول 
ال بــد مــن مــرااعة اتلذكــر واتلأنيــث وأّن املــرااعة رضوريــة والزمــة، أّمــا 
ــر احلقيــي ومــا  ــر عومــل اكملذّك يف القســم اثلــاين فمــا أدرج حتــت املذّك
أدرج حتــت املؤنـّـث عومــل معاملــة املؤنـّـث، وكيفيــة إدراج الشــجرة مثًا 
ــدة  ــد قاع ــماع، وال توج ــو الس ــر فه ــت املذّك ــم حت ــث وانلج ــت املؤنّ حت
قياســية وقانــون وضابطــة بالرجــوع إيلهــا باتلأنيــث واتلذكــر، إذن اتلذكر 

248

مجلة الدليل / 

العدد الثالث عشر   السنة الرابعة   خريف 2021

العدد الثالث عشر



واتلأنيــث املجــازي ليــس هلمــا اعتبــار قيــي. ]انظــر: األنصــاري، رشح قطــر النــدى 
وبــل الصــدى، ص 246؛ النــادري، نحــو اللغــة العربيــة، ص 191[  يقــول املتنــّي:

وال اتلذكر فخٌر للهال وما اتلأنيث السم الشمس عيٌب 
]انظر: ديوان أيب الطيب املتنبي، ص 223[

ــع  ــم م ــرآن الكري ــة والق ــة العربي ــل اللغ ــّدم أّن تعام ــا تق 3ـ وىلع م
ــيًّا،  ــس قياس ــمايع ولي ــل س ــو تعام ــر ه ــه مذّك ــاىل ىلع أنّ ــم اهلل تع اس
ضمــن قاعــدة وضابطــة وقانــون، وهــذا ال يعــي أنـّـه خطــأ؛ ألّن الســماع 
ال يوصــف باخلطــإ، وىلع هــذا صــار هــذا اتلعبــر مّطــرًدا، وهــذا ال يعــي 
ــاء..  ــامل دون األنبي ــر: الخشــن، ع ــرأة. ]انظ ــاٌد للم ــه اضطه ــوريٌّ وأنّ ــع ذك أّن املجتم

ــويب، ص 67[ ــة يف الفكــر الرب دراســة نقدي

وكذلــك هــذا الرفــض جنــده يف الفكــر الغــريب، إذ نقــل عــن 
 )Baruch de Spinoza( ســبينوزا  بــاروخ  اهلونلــدي   الفيلســوف 
ــول: »إّن  ــث يق ــاد، حي ــذا االعتق ــه هل ــنة 1632 – 1677 م( رفض )س

تصويــر اهلل بصــورة املذّكــر ينعكــس ىلع تبعيــة املــرأة للرجــل وخضوعها 
ــا فهــم  ــد أفســدت علين هل ىلع األرض، وأّن تلــك انلظــرة الشــخصية ق
ــاذا؟  ــن، مل ــا حن ــه صفاتن ــب إيل ــا ننس ــا، فأخذن ــا صحيًح اهلل  فهًم
ــن  ــه م ــّل علي ــّرد نلط ــم نتج ــنا، ول ــذة نفوس ــن ناف ــاه م ــا أبرن ألنّن
جانــب احلقيقــة والواقــع، فنحــن - مثــًا - نتصــّور اهلل يف صــورة 
املذّكــر دائًمــا، وال نــرىض أن نصبغــه بصبغــة اتلأنيــث، نقــول هــو وال 
ــل«  ــلطان الرج ــرأة لس ــوع امل ــًة خلض  نتيج

ّ
ــك إال ــس ذل ــول يه، ولي نق

ــوي، ص 137[. ــون دي ــون إىل ج ــن أفالط ــفة م ــة الفلس ــت، قّص ]ديوران
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النقد الرابع: الجواب عىل نفي املعجزات

يعتقــد الربوبيــون كمــا تقــّدم بــأّن املعجــزات حمالــٌة؛ ألنّهــا خــاف 
ــه  ــا؛ ألنّ ــتطيع أن يفعله ــاىل - ال يس ــك اهلل - تع ــة؛ ذلل ــني اثلابت القوان

ــك: ــة، واجلــواب ىلع ذل ــني اثلابت ــك خيــرق القوان بذل

مــن األصــول والقواعــد ابلدهية يف الفلســفة قانــون العلّيــة واملعلويلة، 
وأّن األنســان مفطــوٌر ىلع االعتقــاد بــأّن لــّل حــادٍث مــاّديٍّ علـّـًة، ومجيــع 
املعلــوالت داخلــٌة حتــت نظــام العلّّيــة واملعلويلــة، واملقصــود مــن العلــل 
ــود  ــوب وج ــع وج ــت املوان ــت وارتفع ــباب ورشوط إذا اجتمع ــود أس وج
معلوهلــا، ولكــن ليــس لّك العلــل ال بــّد أن نألفهــا ونعلمهــا؛ ألنـّـه يوجــد 
فــرق بــني العلــل الــي نألفهــا ونعتادهــا مــن طريــق العــادة وبــني العلــل 
ــو  ــن ه ــوهل، ولك ــًة ملعل ــراه علّ ــبب اذلي ن ــون الس ــد يك ــة، فق احلقيقي
باحلقيقــة ليــس بعلـّـٍة واقعّيــٍة وحقيقّيــٍة، وهــذا واضــٌح وجــيٌّ مــن خــال 
اتلطــّور البــرشي، فقــد اكن حيســبون بعــض األشــياء علــًا، ويه ليــس 
بعلــٍل، إذن هنــاك علــل غــر مألوفــة للفهــم البــرشي، وهــذا مــا جنــده 
ــٍة للبــرش  ــًة وغــر مألوف ــم؛ إذ عــّد علــًا خفّي ــا يف القــرآن الكري واضًح
ُ َمْرًَجــا َوَيْرُزقُْه 

َ
علــًا حقيقيــًة، حيــث قــال تعــاىل: َوَمــن َيتَّــِق اهلَل َيَْعــْل ل

ْمــرِهِ قَــْد 
َ
ْ َعَ اهلِل َفُهــَو َحْســبُُه إِنَّ اهلَل بَاِلــُغ أ  َيْتَِســُب َوَمــن َيتَــَوكَّ

َ
ِمــْن َحيـْـُث ل

ٍء قـَـْدًرا ]ســورة الطــالق: 3[، إذن مــن خــال مــا تقــّدم نقــول  َجَعــَل اهلُل ِلــُلِّ َشْ

صحيــٌح أّن املعجــزة أمــٌر خــارٌق للعــادة ومقــروٌن بدعــوى انلبــّوة، لكــن 
هــذا ال خيرجهــا عــن قانــون العليــة واملعلويلــة؛ ألّن عــدم االّطــاع ىلع 
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العلّــة املعروفــة واملألوفــة ال خيــرج الــيء مــن نظــام العليــة واملعلويلــة، 
فاملعجــزة هلــا علـّـة غــر معروفــة ومعتــادة دلى البــرش. ]انظــر: الطباطبــايئ، امليــزان 

يف تفســري القــرآن، ج 1، ص 67؛ العبــادي، أصــول الديــن يف تفســري امليــزان، ج 2، ص 44[

النقد الخامس: الجواب عىل إنكار النبّوات

مــّرًة أخــرى نســأل أصحــاب املذهــب الربــويب ملــاذا تنكــرون 
ــون  ــرون وانلاف ــاء املنك ــوا القدم ــا أجاب ــوا كم ــن أن جييب ــاء؟ يمك األنبي
نلبــّوة األنبيــاء، بأنـّـه يمكــن أن ننــي انلبــّوة مــن خــال احلــر العقــي، 
ــإذا جــاء بمــا وافــق  ــا أن يوافــق العقــول أو خيالفهــا، ف ــأّن الرســول إّم ب
العقــل فــا حاجــة إيلــه وال فائــدة، وإن جــاء بمــا خيالــف العقــل وجــب 

ــات، ص 254[ ــارضات يف اإللهي ــبحاين، مح ــر: س رّده؟ ]انظ

ا ثاثلـًـا حيث  فنقــول إّن حركــم العقــي ليــس حبــارٍص، وإّن هاهنــا شــقًّ
ــون بمــا ال يصــل إيلــه العقــول ]انظــر: ســبحاين، محــارضات يف اإللهيــات،  ــاء يأت األنبي
ــة  ــرورات العقلي ــن ال ــا، ويه م ــن وجوده ــّد م ــة ال ب ص 254[، وإّن ابلعث

والعقــل أّكــد وجــوب وجودهــا، وأقــام الفاســفة واملتلّمــون أدلـّـًة عقليــًة 
ىلع وجــوب وجــود األنبيــاء، ويه بشــٍل خمتــٍر ىلع انلحــو اتلــايل:

ادليلل األّول: حاجة املجتمع إىل قانون اكمل

ــاج  ــاع، فيحت ــل إىل االجتم ــع ويمي ــدين الطب ــو م ــان وه ــق األنس خل
إىل أمــوٍر كثــرة يف حياتــه، يلنظــم فيهــا أمــوره، وال شــّك بــأّن األنســان 
ــك  ــص لّك يشء هل، وذل ــؤّدي إىل ختصي ــذا ي ــه، وه ــّب ذات ــول ىلع ح جمب
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ــر  ــاجر واتلناف ــّبب التش ــن، ويس ــوق اآلخري ــاوزه ىلع حق ــؤّدي إىل جت ي
ــرش  ــم للب ــوٍن ينّظ ــن قان ــّد م ــا ب ــاع، ف ــة واالجتم ــاّد للحكم املض
ــا  ــا وحمكًم ــّد أن يكــون دقيًق ــون ال ب ــة، وهــذا القان ــم االجتماعي حياته
حــّى يشــمل حقــوق مجيــع أفــراد البشـــر، ويشــمل مجيــع جوانــب احليــاة 
املختلفــة، وهــذا القانــون خيــرج قطًعــا عــن طاقــة البــرش؛ ألنّهــم حيّبون 
ذاتهــم، وكذلــك املــرّشع هلــذا القانــون ال بــّد أن يتمــزّي قطًعــا عــن بــي 
نوعــه، وهــذا املائــز ال يمكــن أن يكــون مــن انلــوع اإلنســاين، فــا بــّد 
ــرش  ــا الب ــن هل ــي يذع ــزة ال ــو املعج ــن اهلل  وه ــز م ــون املائ أن يك
ويصّدقونهــا وتكــون خارقــًة لعاداتهــم، وهــذا يــؤّدي حلفــظ انلظــام ودوام 
ــول  ــون ردًّا ىلع ق ــح أن يك ــواب يصل ــذا ج ــك ه ــاين. وكذل ــوع األنس انل
الربوبيــة بعــدم فائــدة املعجــزة. ]انظــر: ســبحاين، محــارضات يف اإللهيــات، ص 247؛ الحــيل، 

ــاد، ص 469[ ــد االعتق ــراد يف رشح تجري كشــف امل

ادليلل اثلاين: حاجة املجتمع إىل املعرفة وقصور املعرفة البرشية

ــة، ترشــده إىل كمــاهل، ولكــّن  ــة تكويني ــه هداي خلــق األنســان ودلي
هــذه اهلدايــة غــر اكفيــة للتعــرف ىلع مبــدإ وجــود اإلنســان ومصــره، 
ــي  ــق انل ــك اهلل  خل ــدها؛ ذلل ــاة ومفاس ــح احلي ــّرف ىلع مصال واتلع
ابلاطــي يف األنســان اذلي هــو العقــل يلنــر طريقــه ويرشــده، ولكن حّى 
العقــل والعلــوم اإلنســانية تبــى قــارصًة واعجــزًة عــن املعرفــة الاكملــة 
املحيطــة بــكّل ظــروف انلــاس مــن املنافــع واملضــاّر واملصالــح واملفاســد؛ 
ــة  ــني الوضعي ــع القوان ــا تض ــم عندم ــّوًرا يف العال ــر ادلول تط ــك أك ذلل
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ــني،  ــذه القوان ــم يف ه ــر ادلائ ــد اتلغي ــف؛ فنج ــاط ضع ــا نق ــد فيه جت
ــن  ــٍة، وم ــن جه ــذا م ــا، ه ــا وعجزه ــًا ىلع قصوره ــّل ديل ــذا يش وه
جهــة أخــرى أّن هــذه القوانــني تاحــظ األمــور ادلنيويــة االجتماعيــة، 
ــا  ــن معرفته ــة يمك ــور ادلنيوي ــة؛ ألّن األم ــور األخروي ــظ األم وال تاح
ــور  ــا األم ــي، أّم ــّي اتلجري ــج احل ــال املنه ــن خ ــا م ــاع عليه واالّط
ــية  ــة احلّس ــا أداة اتلجرب ــّرف عليه ــتحيل أن تتع ــّردة يس ــة املج األخروي
ــة  ــل إىل انلتيج ــّدم نص ــا تق ــة، ومّم ــات املاّدي ــدود املجّرب ــدودة حب املح
ــعادة  ــق الس ــاد وحتقي ــدأ واملع ــه املب ــان معرفت ــن لإنس ــة: ال يمك اتلايل
والوصــول إىل كمــاهل املطلــوب مــن خــال احلــّس والعقــل فقــط، بــل ال 
بــّد مــن طريــق آخــر وهــو الــويح وانلبــّوة.  ]انظــر: ســبحاين، محــارضات يف اإللهيــات، 

ــالمية، ص 211[ ــدة اإلس ــزدي، دروس يف العقي ــاح ي ص 250؛ مصب

فوائد بعثة األنبياء

ــم  ــال عقوهل ــن خ ــاس م ــن للن ــارف يمك ــن املع ــر م ــد كث 1ـ توج
إدراكهــا، ولكــن ألســباب عــّدة يمكــن الغفلــة عنهــا ونســيانها، 
ــة  ــهوات احليواني ــيطرة الش ــا، وس ــل إىل ادلني ــل واتلثاق ــال املي ــن خ م
  ــاء ــأيت دور األنبي ــا ي ــباب، وهن ــن األس ــا م ــس، وغره ىلع انلف
  ــر ــه األم ــار إيل ــا أش ــذا م ــا، وه ــم عليه ــا وحّثه ــم به تلذكريه
ــتأدوهم  ــاءه ليس ــم أنبي ــر إيله ــله ووات ــم رس ــث فيه ــال: »فبع ــث ق حي
 ميثــاق فطرتــه، ويذّكروهــم منــّي نعمتــه، وحيتّجــوا عليهــم باتلبليــغ« 

]الرشيف الريّض، نهج البالغة، ج 1، ص 24[.

ــود  ــو وج ــم ه ــاس وتربيته ــة انل ــرة يف هداي ــور املؤثّ ــّم األم ــن أه 2ـ م
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ــدوة  ــق الق ــل مصادي ــاء أفض ــك اكن األنبي ــي؛ ذلل ــدوة وادلرس العم الق
وأصــدق انلــاس يف اتلطبيق العمــي. ]مصبــاح يــزدي، دروس يف العقيــدة اإلســالمية، ص 213[

3ـ ادلور األســايس لأنبيــاء واألئمــة املعصومــني  هــو دور القيــادة 
 املناصــب الرئيســة يف ادلولــة مــن القضــاء واإلفتــاء وغرهــا ]انظــر: 

ّ
وتــويل

مصبــاح يــزدي، دروٌس يف العقيــدة اإلســالمية، ص 213[، وأفضــل عبــارة خمتــرة وّضحــت 

فوائــد ابلعثــة يه للخواجــة املحّقق الطــويس  يف كتابه »جتريــد االعتقاد« 
إذ قــال: »ابلعثــة حســنٌة الشــتماهلا ىلع فوائــد كُمعاضــدة العقــل فيمــا يــدّل 
عليــه، واســتفادة احلكــم فيمــا ال يــدّل، وإزالــة اخلــوف واســتفادة احلســن 
ــخاصه  ــل أش ــاين، وتكمي ــوع اإلنس ــظ انل ــاّر وحف ــع والض ــح وانلاف والقب
حبســب اســتعداداتهم املختلفــة، وتعليمهــم الصنائــع اخلفّيــة، واألخــاق 
ــف«  ــار بالعقــاب واثلــواب فيحصــل اللطــف للملَّ والسياســات، واإلخب

، كشــف املــراد يف رشح تجريــد االعتقــاد، ص 468[. ]الحــيّلّ

النقد السادس: الجواب عىل أن األديان من صنع البرش

ــا تقــّدم يمكــن أن نثبــت أن األديــان ليــس مــن صنــع البــرش؛  ومّم
ــزة  ــت أّن املعج ــك ثب ــاء، وكذل ــة األنبي ــوب بعث ــت رضورة ووج ــه ثب ألنّ
ممكنــة، ويه داخلــة ضمــن قانــون العلّّيــة واملعلويلــة، وأّن العقــل قــارٌص 
ــل الســعادة الــي خلــق  واعجــٌز عــن الوصــول إىل الكمــال انلهــايئ، وني
ــن اهلل  ــون م ــون ومبلّغ ــاء  صادق ــا، وأّن األنبي ــن أجله ــان م األنس
تعــاىل، فــاهلل  أعلــم مــن مجيــع انلــاس بوضــع القوانــني الــي تكــون 
حميطــًة جبميــع تفاصيــل حيــاة انلــاس، فبعــث أنبيــاءه برشيعتــه وقانونــه.
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النقد السابع: الجواب عىل إنكار طاعة وعبادة الله تعاىل

إّن العقــل حاكــم بلــزوم شــكر املنعــم، فطاعتــه وعبادتــه يه 
شــكره ، وحــّى لــو قيــل ملــاذا شــكره ىلع هيئــة خمصوصــة كمــا يف 
ــه تقــّدم أّن  ــا إنّ ــة؟ قلن ــام املعروف اإلســام مــن الصــاة واحلــّج والصي
ــا؛  ــل حياتن ــع تفاصي ــدنا ومجي ــا ومفاس ــم بمصاحلن ــو األعل اهلل  ه
ــا  ــم مّن ــو أعل ــايل ه ــون، فباتل ــة والقان ــرّشع للرشيع ــو امل ــك ه ذلل
بكيفيــة ارتباطنــا بــه وكيفيــة شــكرنا هل، فاختــار هــذه الطــرق 
املعروفــة وبلّغهــا أنبيــاءه  يلوصلوهــا نلــا، ومــن خــال تطبيقهــا 
 نصــل إىل الســعادة املرجــّوة مــن خلقنــا يف هــذه احليــاة ادلنيــا. 

]انظر: الخشــن، عامل دون أنبياء.. دراســة نقدية يف الفكر الربويب، ص 73[

النقد الثامن: الجواب عىل عدم التدّخل اإللهي يف العامل

ــك  ــي وكذل ــر األنس ــريب يف الفك ــل اتلج ــد أّن العق ــدم جن ــا تق ومّم
ــر  ــم وتدب ــاء العال ــي يف بق ــل اإلل ــض اتلدّخ ــويب يرف ــب الرب يف املذه
شــؤونه، واجلــواب ىلع ذلــك أّن العقــل اتلجريــي كمــا تقــّدم اعجــز عــن 
احلكــم يف املعــارف امليتافزييقيــة، فــي خارجــة عــن حــدوده املعرفيــة، 

ــا باإلجيــاب أو الســلب. فــا حيكــم عليه

وأّمــا يف املذهــب الربــويب فهــذه الشــبهة القديمــة طرحــت منــذ القــدم 
ــا  ــة عليه ــّم األجوب ــن أه ــا، وم ــب عليه ــد أجي ــي وق ــر الفلس يف الفك
مــة الطباطبــايئ  يف كتابيــه »نهايــة احلكمــة« و«بدايــة 

ّ
مــا ذكــره العا

احلكمــة« حتــت عنــوان: املمكــن حمتــاٌج إىل علّتــه بقــاًء كمــا أنـّـه حمتــاج 
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ــاين  ــع مب ــجم م ــك، األّول منس ــني ىلع ذل ــر ديلل ــا، وذك ــا حدوثً إيله
ــاين  ــاين ىلع مب ــوي، واثل ــاكن املاه ــوم باإلم ــي تق ــائية ال ــة املّش احلكم
احلكمــة املتعايلــة الصدرائيــة الــي تقــول باإلمــاكن الوجــودي الفقــري، 

وخاصــة ادليللــني ىلع الشــل اتلــايل:

ادليلل األّول:

ــوزم  ــن ل ــاكن م ــٌة، واإلم ــة ممكن ــذه املاهي ــًة وه ــان ماهي أّن لإنس
املاهيــة اذلي ال ينفــّك حدوثًــا وبقــاًء، وحبــث يف الفلســفة بــأّن احلاجــة 
ــدوث، إذن  ــون -احل ــول املتلّم ــا يق ــاكن ال - كم ــو اإلم ــة ه إىل العلّ
املمكــن حمتــاج إىل العلّــة يف حالــة احلــدوث وابلقــاء. ]انظــر: الطباطبــايئ، بدايــة 

الحكمــة، ص 67؛ نهايــة الحكمــة، ج 1، ص 245[

ادليلل اثلاين:

ــق  أّن وجــود املعلــول وجــود رابــط عــني الفقــر واحلاجــة، فهــو متعلّ
ــا  ــة حدوثً ــط يف العلّ ــو مرتب ــا، فه ــتقّل عنه ــن أن يس ــة وال يمك بالعلّ

ــة، ج 1، ص 245[ ــة الحكم ــة، ص 67؛ نهاي ــة الحكم ــايئ، بداي ــر: الطباطب ــاًء. ]انظ وبق

النقد التاسع: الحّريّة الشخصّية

كثــًرا مــا نســمع يف احلضــارة الغربّيــة وكذلك يف الفكــر الربــويّب باحلّرّية 
الشــخصّية، وأّن احلّرّيــة يف األديــان مصطنعــٌة ويه ختالــف فطرتنــا، وكثر 
مــا يشــل عليهــا، واجلــواب ىلع ذلــك بــأّن تعريــف اإلنســان وهوّيتــه مــن 
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املنظــور األنســّي والربــويّب تعريــٌف خاطــٌئ ؛ ألنـّـه يعــّرف اإلنســان تعريًفا 
ماّديًّــا حمًضــا يف ضــوء األســس املعرفّيــة اتلجريبّية.

ــا؛  ــٍد وال رشٍط اغبًل ــا قي ــرب ب ــة يف الغ ــأّن احلّرّي ــا ب ــب أيًض وجني
ــاين  ــرد اإلنس ــان فالف ــة اإلنس ــي وحموري ــر األنس ــاًء ىلع الفك ــه بن ألنّ
ــبية  ــؤّدي إىل النس ــا ي ــذا مّم ــه، وه ــار نفس ــزيان ومعي ــو م ــون ه يك
ــة  ــؤّدي إىل حّرّي ــب العمــي اذلي ي ــك يف اجلان ــة يف الفهــم، وكذل املعرفي
مفرطــٍة تهتــك اإلنســان وتــردي بــه إىل اهلاويــة، أّمــا احلّرّيــة يف األديــان 
فــي قائمــٌة ىلع الفلســفة والقوانــني اإلهلّيــة، فــاإلهل أعلــم مّنــا بتنظيــم 
ــفة  ــًا فلس ــرة، فمث ــع الفط ــجم م ــني تنس ــال قوان ــن خ ــا، م حياتن
احلّرّيــة يف اجلانــب األخــايق قائمــٌة ىلع خلقــة اإلنســان وطبيعتــه، فهــو 

ــب مــن قــًوى ثــاٍث: اكملرّك

ــان  ــال اإلنس ــع أفع ــة، فجمي ــة الفكري ــة وانلطقي ــهوية والغضبي الش
وأعمــاهل راجعــٌة إىل هــذه القــوى، فأفعــاهل إّمــا يه جللــب املنفعــة اكأللك 
ــع  ــا يه دلف ــهوية، وأّم ــّوة الش ــل الق ــو عم ــذا ه ــا، فه ــرشب وغره وال
ــل  ــذا عم ــاهل، وه ــه وم ــه وعرض ــن نفس ــان ع ــاع اإلنس ــرر كدف ال
ــّور  ــق اتلص ــن طري ــٌة ع ــٌة فكري ــاٌل علمي ــا أفع ــة، وأّم ــّوة الغضبي الق
واتلصديــق، كتأيلــف األقيســة وإقامــة احلجــج وغرهــا، وهــذا مبــدؤه 
ــط  ــراط وتفري ــب إف ــا جان ــاث هل ــوى اثل ــذه الق ــة، وه ــّوة الفكري الق
واعتــدال، فالشــهوية إفراطهــا وتفريطهــا يف الــرشه واخلمــود واعتداهلــا يف 
العّفــة، وكذلــك الغضــب، فاتلفريــط واإلفــراط فيــه يف اتلهــّور واجلــن 
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واعتــداهل يف الشــجاعة، وأيًضــا العقليــة، فاجلربــزة وابلــادة يف إفراطهــا 

ــذر  ــول واكجل ــوى يه األص ــذه الق ــة، وه ــا يف احلكم ــا واعتداهل وتفريطه

للشــجرة وهلــا فــروٌع كثــرٌة، ويف اعتــدال هــذه القــوى اثلــاث تصبــح 

ــذه  ــتقيًما، وه ــويًّا ومس ــانًا س ــون إنس ــة ويك ــة العدال ــان ملك يف اإلنس

احلّرّيــة يف اجلانــب األخــايق قائمــة ىلع فلســفة انلفــس، وتكّونهــا مــن 

القــوى اثلــاث؛ هلــذا تكــون حّرّيــًة صحيحــًة؛ ألنّهــا قائمــٌة ىلع أصــول 

ــزان، ج 1، ص 368[ ــري املي ــايئ، تفس ــر: الطباطب ــة. ]انظ ــة إهلي فطري
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الخاتمة

اتّضح من خال ابلحث نتائج عّدٌة خنترها بما يي:

ــة،  ــر وانلهض ــر اتلنوي ــرٌة لع ــري وثم ــب فك ــنة مذه 1ـ أّن األنس
ويقــوم هــذا الفكــر ىلع حموريــة اإلنســـان ورفــض مــا وراء الطبيعــة مــن 
خــال املنهــج اتلجريــي، وهــذا املنهــج الفكــري شــّل اخللفيــة للكثــر 

مــن احلــراكت الفكريــة ومنهــا املذهــب الربــويب.

2ـ املذهــب الربــويب عبــارٌة عــن موقــف عقــدي يؤمــن بــاإلهل وبأنّــه 
اخلالــق، لكــّن هــذا اإلهل خلــق الكــون وقوانينــه وتركــه وال يتدّخــل فيــه، 

وكذلــك ينكــر الربوبيــون صلــة اإلهل بالعالــم مــن خــال بعثــة األنبيــاء.

ــج  ــي واملنه ــر األنس ــني الفك ــة ب ــة العاق ــذه املقال ــا يف ه 3ـ اعجلن
ــا كا  ــاين منه ــي يع ــالك ال ــل واملش ــان اخلل ــال بي ــن خ ــويب، م الرب
الفكريــن، والــي تــؤّدي إىل الرؤيــة اخلاطئــة يف العاقــة بــني اإلهل 
واإلنســان، مــن خــال تأيلــه اإلنســان وجعلــه املحــور، وإلغــاء حموريــة 
اهلل وتكذيــب األديــان وإنــكار نبــّوة األنبيــاء، هــذا مــن اجلهــة انلظرية، 
وأّمــا مــن اجلهــة العمليــة فالوقــوع باحلريــة الشــخصية املطلقــة مــن دون 
ــان  ــة لأدي ــورة الصحيح ــا الص ــل وّضحن ــٍد وال رشط. ويف املقاب أي قي
ــور  ــاىل، وقص ــة هلل تع ــم، وأّن املحوري ــني اإلهل والعال ــة ب ــم العاق يف فه
املنهــج اتلجريــي، والقــول بوجــوب بعثــة األنبيــاء، وأّن احلّرّيــة ال بــّد أن 

ــة. ــن اتلعايلــم اإلهلي تكــون ضم
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(((

الخالصة

ــده، وإن اكن  ــود اهلل  وتوحي ــكار وج ــتقامة وإن ــن االس ــل ع ــو املي ــاد ه  اإلحل
 ىلع فطــرة اتلوحيــد، لكّنــه قــد يميــل إىل اإلحلــاد بلعــض األســباب، 

ً
اإلنســان جمبــوال

فاكنــت ظاهــرة اإلحلــاد موجــودًة يف عــر أهــل ابليــت  أيًضــا، واكن طابعــه العاّم 
آنــذاك احلّســّية والطبيعيــة واحنصــار املعــارف يف احلــّس واخليــال والعقانيــة املشــوبة 
بالوهــم، واتلأكيــد ىلع ابلعــد اجلســماين لإنســان، واكن الزنادقــة واملاحــدة ينكــرون 
  ــت ــل ابلي ــاكين، وأه ــم اإلم ــدوث العال ــي ح ــال ن ــن خ ــق م ــود اخلال وج
بوصفهــم املرجــع العلــي تصــّدوا نلــي ظاهــرة اإلحلــاد يف زمانهــم بأســايلب عــّدة؛ 
ألداء وظيفتهــم يف هدايــة البرشيــة إىل الكمــال، وتتلّخــص هــذه األســايلب يف ابلعدين 
األخــايق والعقــي، فاألســايلب األخاقيــة نعــي بهــا بســط املجــال للماحــدة لطــرح 
األســئلة والشــبهات وعــدم انتقــاد شــخصية الســائل املعــرض، بــل انتقــاد ديللــه، 
واألســايلب العقليــة بنوعيهمــا الصوريــة واملحتوائيــة تتلّخــص يف املنهــج االســتفهايم 
ــة  ــة واملنطقي ــد العقلي ــن القواع ــتفادة م ــل واالس ــرر املحتم ــع ال ــكاري ودف واإلن
واتلأكيــد ىلع أصــل العلّّيــة، واالســتدالل بالراهــني األنفســية باالستشــهاد بانلفــس 
اإلنســانية والرجــوع إيلهــا، وكذلــك إقامــة ادليلــل باالســتفادة مــن العلــوم اتلجريبيــة 

إلثبــات الصانــع ونــي اإلحلــاد.
اللكمات املفتاحية: اإلحلاد، أهل ابليت ، املنهج العقيل، املنهج اجلديل 

)1( َزّوار حسني، باكستان، طالب دكتوراه يف الفلسفة اإلسالمية، جامعة املصطفى العاملية.

Email: m2zawarhussain@yahoo.com

اإللحاد في عصر أهل البيت )عليهم السالم( 
ومنهجهم في الرّد عليه

َزّوار حسين)1(



Atheism during the Time of the Ahlul-Bayt )peace be upon them(, 
and their approach of responding to it

Zawwar Hussein: PhD student in Islamic philosophy, Al-Mustafa International 
University, Pakistan.

E-mail: m2zawarhussain@yahoo.com

Abstract

 Atheism is the deviation from integrity and the denial of the existence 
of God Almighty, monotheism and Islam. Even though that man has been 
created with the pure nature of Islam, he might incline to atheism because 
of some reasons and motives. However, the phenomenon of atheism was 
available at the time of the Ahlul-Bayt )peace be on them(, but its general 
characteristics, at that time, were sensualism and naturalism, and that 
knowledge was limited to senses, imagination, and rationality tainted by 
illusion and imagination, emphasizing man’s physical aspects. Heretics and 
atheists denied the existence of the Creator, after denying the creation of the 
possible world, making use of imaginary and illusory reason. The Ahlul-
Bayt )peace be on them(, as being the scientific reference then, responded 
to atheism at their time in many ways, in order to undertake their duty of 
guiding humanity toward perfection. In this task, the Infallible Imams )peace 
be on them( followed ethical and rational methods. By ethical methods, 
we mean giving the chance to atheists to ask questions and offer their 
suspicions, without criticizing an atheist’s personality, but his arguments. 
Rational methods, both conceptual and contextual, can be summarized into 
the provocative approach, avoiding of possible harm, making use of rational 
and logical rules, with emphasizing the principle of causality, and reasoning 
according to  the self arguments, quoting the proofs the human self, referring 
to it and establishing clear evidence by making use of empirical sciences to 
prove the existence of the Creator and refute atheism.

Keywords: atheism, Ahlul-Bayt )peace be on them(, rational method, dialectical 

          method
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المقّدمة

ــل إىل  ــد يمي ــك ق ــع ذل ــد، وم ــرة اتلوحي ــول ىلع فط ــان جمب إّن اإلنس
ــخ  ــن تاري ــع م ــع مقاط ــاد  يف بض ــّي اإلحل ــد تف ــد جن ــاد؛ ذلا ق اإلحل
البرشيــة؛ إذ اكن أنــاٌس يعتقــدون بــاهلل، كمــا اكن هنــاك أنــاس ينكــرون 
وجــوده ، وعرفــوا باملاحــدة والزنادقــة، فواجههــم أنبيــاء اهلل ورســله 
ــة إىل  ــة البرشي ــم، ويه هداي ــديدًة؛ أداًء لوظيفته ــًة ش ــاؤه مواجه وأوصي
 : ٌّــام عــي ــال اإلم الكمــال، وإنقاذهــا مــن الضــال واهلــاك؛ إذ ق
ُدوُهْم ِميثَــاَق فِْطَرتِــه، 

ْ
نِْبيَــاَءه ِليَْســتَأ

َ
ِْهــْم أ

َ
»َفبََعــَث ِفيِهــْم رُُســلَه، وَواتَــَر إِيل

ــْم  ــُروا لَُه ــِغ، وُيثِ ــْم بِاتلَّبِْلي ــوا َعلَيِْه ــه، وحَيْتَجُّ ــِيَّ نِْعَمِت ــْم َمنْ ُروُه وُيَذكِّ
ــوٍع  ــْم َمْرفُ ــْقٍف فَْوَقُه ــْن َس ــِدَرِة ِم َمْق

ْ
ــاِت ال ــْم آيَ ــوِل، وُيُروُه ُعُق

ْ
ــَن ال َدفَائِ

ــاٍب  وَْص
َ
ــْم وأ ــاٍل ُتْفِنيِه ــْم وآَج ِْييِه

ُ
ــَش حت ِ ــوٍع وَمَعاي ــْم َموُْض ْتَُه

َ
ــاٍد حت وِمَه

ْحــَداٍث َتتَاَبــُع َعلَيـْـِه« ]نهــج البالغــة، الخطبــة األوىل[. وإن اكن احلديــث 
َ
ُتْهِرُمُهــْم وأ

ــا وال خصوصّيــة فيــه لإحلــاد، ويشــمل مجيــع االحنرافــات العقديــة،  اعمًّ
ولكــّن واحــدًة مــن هــذه االحنرافــات يه مســألة اإلحلــاد.

فــداع اإلمــام  هــؤالء انلــاس إىل اهلل  وتوحيــده، ومــع ذلــك 
ــل  ــبب عوام ــت  بس ــل ابلي ــر أه ــاد يف ع ــم إىل اإلحل ــال بعضه م
ــن  ــاس ع ــول انل ــور عق ــادهم وقص ــاّكم وفس ــم احل ــا ظل ــّدة، منه ع
املعرفــة، وضعــف بصرتهــم، وإقحامهــم يف الشــبهات وغرهــا، فخــاض 
أهــل ابليــت  ميــدان ادلفــاع نلــي اإلحلاد وتطهــر املجتمع اإلســايم 
عــن هــذه الظاهــرة املنحرفــة عــن الفطــرة والعقــل واملنطــق، فــرّدوا ىلع 
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شــبهات املاحــدة والزنادقــة مســتخدمني األســايلب واملناهــج العديــدة يف 
ــردود، منهــا األســايلب األخاقيــة واألســايلب العقليــة بنوعيهــا  هــذه ال

ــة. ــة واملحتوائي الصوري

ومــن هنــا حاونلــا تتّبــع روايات أهــل ابليت  لنســتخرج األســايلب 
ــاد  ــي اإلحل ــي يف ن ــي اتلحلي ــج الوص ــن املنه ــتفيدين م ــا؛ مس وحنلّله
ــة ىلع هــذه األســايلب،  ــات ادلالّ ــكل الرواي ــأِت ب ــم ن ــا، ول املعــارص أيًض

بــل اكتفينــا ببعــض أهــّم الشــواهد بمــا يتــاءم مــع ســعة املقالــة. 

أّواًل: تعريف اإللحاد

أـ في اللغة

ــاّدة  ــن م ــوذ م ــو مأخ ــد، وه ــد يلح ــم: أحل ــدر قوهل ــًة مص ــاد لغ  اإلحل
ــل: إذا  ــد الرج ــال أحل ــتقامة، يق ــن االس ــل ع ــدّل ىلع مي ــي ت )ل ح د) ال
ــه مائــل يف  مــال عــن طريقــة احلــّق واإليمــان، وســّي اللحــد حلــًدا؛ ألنّ
ــك؛ ألّن  ــّي بذل ــأ، س ــد: امللج ــر)، وامللتح ــدث )الق ــي اجل ــد جن أح
الــائج يميــل إيلــه، وقــال الراغــب: يقــال: حلــد بلســانه إىل كــذا: مــال 
]الراغــب األصفهــاين، مفــردات ألفــاظ القــرآن،ج 2، ص 284[ وقــال اجلوهــرّي: وأحلــد فــان: 

مــال عــن احلــّق، وأحلــد يف ديــن اهلل، حــاد عنــه وعــدل، وحلــد لغــًة فيــه، 
ــوهل  ــن ق ــه م ــه، وأصل ــد مثل ــرم، واتلح ــم يف احل ــل: أي ظل ــد الرج وأحل
ــٍم، وابلــاء يف "بإحلــاٍد" زائــدٌة، امللحد: 

ْ
ـَـاٍد بُِظل

ْ
تعــاىل: َوَمــْن يـُـرِْد ِفِيــِه بِإِل
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ــن يلحــد، وأحلــد مــال  ــن منظــور: حلــد يف ادلي ــال اب ــة، وق ــر بمّك اجلائ
ِحــُد: الَعــاِدُل 

ْ
يِت: املل ــكِّ وعــدل، وقيــل: حلــد مــال وجــار. َوقَــاَل اْبــُن السِّ

ـَـَد 
َ
يــِن َوحل ـَـَد يِف ادلِّ

ْ
حل

َ
َعــِن احلـَـقِّ الُمْدِخــُل ِفيــِه َمــا لَيـْـَس ِفيــِه، ُيَقــاُل: قَــْد أ

ــُت 
ْ
ــُت وََجاَدل ــْدُت: َماَريْ َ حلْ

َ
ــُت، َوأ

ْ
ــْدُت: ِمل َ ــُه، َوُروَِي: حلَ ــاَد َعنْ أي َح

ــُل َعــِن الَقْصــِد،  ــِة الَميْ ــاَدَل، َوَمْعــَى اإلحلــاد يِف اللَُّغ ــارَى وََج َــَد: َم حلْ
َ
َوأ

ــاَل.  ــانِِه: َم ــِه بِِلَس ْ ــَد إِيلَ َ ــَم، َوحلَ ثِ
َ
ــًدا: أ ْ ــُد حلَ َح

ْ
ــَهاَدتِِه يَل ــَيَّ يِف َش ــَد َع َ  َوحلَ

]انظر: ابن منظور، لسان العرب، ص 389[

ب ـ في االصطالح

 »اإلحلــاد هــو الكفــر بــاهلل وامللحــد هــو املنكــر لوجــود اإلهل« ]الحنفــي، 
املعجــم الشــامل ملصطلحــات الفلســفة ص 89[، وهــذا املعى للمة اإلحلاد هو املســتعمل 

يف اللغــات األوروبيــة، وهــو مأخــوذ من اللغــة ايلونانيــة)ΆΘΕΟΣ(، ويه 
لكمــة مرّكبــة مــن مقطعــني ســلٍب ونــٍي بإضافــة لكمــة تســاوي هلإ؛ وهلذا 

صــار معناهــا االشــتقايق: نــي اهلل. ]انظــر: بــدوي، موســوعة الفلســفة، ج 1، ص 219[

 
ّ

ــوي إال ــاه اللغ ــن معن ــايح ع ــاد االصط ــى اإلحل ــف مع وال خيتل
ــل  ــو املي ــاّم ه ــوي الع ــى اللغ ــاد يف املع ــوم، فاإلحل ــوص والعم يف اخلص
ــن  ــرٍك لدلي ــي أّن لّك ت ــذا يع ــيء، وه ــن ال ــدول ع ــد والع ــن القص ع
وهجــٍر ألحاكمــه هــو نــوع إحلــاد؛ ألنّــه امليــل والعــدول عــن االســتقامة 
 واالحنــراف عنهــا، كمــا أشــار إيلــه اهلل  يف القــرآن الكريــم بقــوهل: 

ِلٍم﴾ ]سورة الحج: 25[.
َ
ٍم نُِذقُْه ِمْن َعَذاٍب أ

ْ
َاٍد بُِظل

ْ
﴿َوَمْن يُرِْد ِفيِه بِإِل

اإللحاد في عصر أهل البيت )عليهم السالم( ومنهجهم في الرّد عليه

العدد الثالث عشر   السنة الرابعة   خريف 2021

269



ــرك  ــه »ت ــرّف بأنّ ــا احلــارض فُع ــداول يف عرن ــاه املت ــا اإلحلــاد بمعن وأّم
االعتقــاد بوجــود هلإ هلــذا الكــون« ]انظــر: نــارص، اإللحــاد.. أســبابه ومفاتيــح العــالج، ص 27[، 
بينمــا اإلحلــاد يف ادليــن فــرّسه الشــيخ الطــويس بالعــدول عــن احلــّق فيــه. 

ــان، ج 7، ص 33[ ــويس، التبي ــر: الط ]انظ

 ثانًيا: مواصفات اإللحاد في عصر أهل البيت

اكن اإلحلــاد يف زمــن أهــل ابليــت  مّتصًفــا خبصوصيــاٍت وصفــاٍت 
يمكــن معرفتهــا مــن خــال تتّبــع روايــات أهــل ابليــت ولكماتهــم، وأبرز 

ــذه اخلصوصيات يه: ه

أـ اإللحاد الحّسي والطبيعي

ــا،  ــيًّا وطبيعيًّ ــاًدا حّس ــت  إحل ــل ابلي ــان أه ــاد يف زم اكن اإلحل
حبيــث اكن املاحــدة حيــرون املعــارف يف األمــور احلّســّية ويف احلــواّس 
اخلمــس، واكنــوا يظّنــون أّن الوجــود مســاوق للمــاّدي واملحســوس فقــط، 

فــّل موجــوٍد حمســوٌس ولّك مــا ليــس بمحســوٍس ليــس بموجــوٍد.

ــو  والشــاهد ىلع ذلــك أّن أحــد امللحديــن ســأل اإلمــام الرضــا  ل
ــو  ــوٍس، فه ــس بمحس ــه لي ــواّس، ولكّن ــاه باحل ــوًدا ألدركن اكن اهلل موج
ــاء  ــك األعض ــو ال يمل ــرى اهلل وه ــف ي ــاءل: كي ــوٍد؛ فتس ــس بموج لي
ابلدنيــة؟ لكــّن املوجــود ىلع قســمني مــاّديٍّ وجمــّرٍد، ولّك موجــوٍد حــادٍث 
ــواّس؛  ــن احل ــّرد ع ــدأ األزيل جم ــذا املب ــٍم، وه ــدإٍ أزيلٍّ قدي ــي إىل مب ينت

270

مجلة الدليل / 

العدد الثالث عشر   السنة الرابعة   خريف 2021

العدد الثالث عشر



ــه؛ ألّن لّك موجــود  ــاكن وجــوده ليــس عــني ذات ــا ل ــو اكن حمسوًس ــه ل ألنّ
حمســوس حيتــاج إىل مــاكن وزمــان وكّمّيــة وكيفّيــة وغرهــا؛ ذللــك أجاب 
اإلمــاُم الرضــا امللحــَد قائــًا: »ويلــك! إّن اذلي ذهبــت إيلــه غلــٌط، هــو 
ــف، وال  ــف واكن وال كي ــف الكي ــو كّي ــن، وه ــن واكن وال أي ــن األي أيّ
يعــرف بكيفوفيــة وال بأينونيــة وال يــدرك حباّســة وال يقــاس بــيٍء. فقــال 
الرجــل امللحــد فــإذن إنـّـه ال يشء أي غــر موجــود؛ إذ لــم يــدرك حباّســٍة 
مــن احلــواّس، فقــال هل أبــو احلســن : ويلــك لّمــا عجــزت حواّســك 
عــن إدراكــه أنكــرت ربوبيّتــه، وحنــن إذا عجــزت حواّســنا عــن إدراكــه 
أيقّنــا أنـّـه رّبنــا خــاف األشــياء« ]الصــدوق، التوحيــد، ص 251[. ثــّم وعــظ اإلمــام 
ــوة إىل  ــم بادلع ــرآن الكري ــلوب الق ــا ألس ــد وفًق ــذا امللح ــا  ه الرض
اهلل باحلكمــة واملوعظــة احلســنة واجلــدال بالــي يه أحســن بقــوهل: »أيّهــا 
ــون -  ــا تقول ــو كم ــس ه ــم - ولي ــول قولك ــت إن اكن الق ــل، أرأي الرج
ألســنا وأيّاكــم رشاًع ســواٌء وال يّرنــا مــا صلّينــا وصمنــا وزّكينــا وأقررنــا؟ 
فســكت، فقــال أبــو احلســن : وإن يكــن القــول قونلــا - وهــو كمــا 

نقــول - ألســتم قــد هلكتــم وجنونــا؟« ]املصــدر الســابق[.

 فقــد طــرح اإلمــام  يف هــذه الروايــة عــّدة احتمــاالت يف اجلــواب 
عــن ســؤال هــذا الزنديــق فذكــر اإلمــام  اتلــوايل الفاســدة؛ ألّن الزم 

اتلــوايل الفاســدة هــو فســاد املقــّدم وأجــاب الزنديــق بالربوبيــة. 

وبرهــان رشطيــة باســاكل يشــبه هــذا الرهــان حيــث يطــرح 
االحتمــاالت مثــا هــل اهلل موجــود أم ال؟  فــإذا وجــد لــم خيــرس املؤمنــون 
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شــيئًا، وإن لــم يوجــد فاملؤمــن وامللحــد ســواٌء، وهــذا الرهــان معــروف 
ــل. ــرر املحتم ــع ال ــان دف ــم بره ــامية باس ــفة اإلس يف الفلس

ــن  ــام ب ــمعت هش ــرى »س ــة أخ ــاء يف رواي ــه ج ــاين أنّ ــاهد اثل والش
احلكــم يقــول: دخــل أبــو شــاكر ادليصــاين ىلع أيب عبــد اهلل  فقــال 
ــك  ــدوًرا بواهــر، وأّمهات ــاؤك ب ــك أحــد انلجــوم الزواهــر، واكن آب هل: إنّ
ــاء  ــر العلم ــارص، وإذا ذك ــرم العن ــن أك ــرك م ــر، وعن ــاٌت عباه عقي
فبــك تثــى اخلنــارص، فخــّرين أيّهــا ابلحــر اخلضــم الزاخــر، مــا ادليلــل 
ــرب  ــه بأق ــتدّل علي ــد اهلل : نس ــو عب ــال أب ــم؟ فق ــدوث العال ىلع ح
األشــياء قــال: ومــا هــو؟ قــال: فــداع أبــو عبــد اهلل  ببيضــة فوضعهــا 
ىلع راحتــه، فقــال: هــذا حصــن ملمــوم داخلــه غــريق رقيــق لطيــف بــه 
فضــة ســائلة وذهبــة مائعــة، ثــم تنفلــق عــن مثــل الطــاووس، أدخلهــا 
يشء؟ فقــال: ال، قــال: فهــذا ادليلــل ىلع حــدوث العالــم، قــال: أخــرت 
 مــا أدركنــاه 

ّ
فأوجــزت، وقلــت فأحســنت، وقــد علمــت أنـّـا ال نقبــل إال

بأبصارنــا، أو ســمعناه بآذاننــا، أو شــممناه بمناخرنــا أو ذقنــاه بأفواهنــا أو 
ــا أو اســتنبطه الرويــات إيقانًــا،  ملســناه بأكّفنــا أو تصــّور يف القلــوب بيانً
ــد اهلل: ذكــرت احلــواّس اخلمــس ويه ال تنفــع شــيئًا بغــر  ــو عب ــال أب ق

ديلــل كمــا ال يقطــع الظلمــة بغــر مصبــاح« ]الصــدوق، التوحيــد، ص 293[.

لكــّن  اخلمــس،  باحلــواّس  يُــدرك  نقبــل شــيئًا  الزنديــق   قــال 
ــا   أنّه

ّ
ــا إال ــس لكّه ــواّس اخلم ــرت احل ــك ذك ــه قائًابأنّ ــام  أجاب اإلم

لكّهــا ال تغــي مــن احلــّق شــيئًا بمفردهــا بــدون ادليلــل العقــي، فــا بــّد 
؛ ألنّــه: مــن ديلــٍل عقــيٍّ مــع ديلــٍل حــّيٍّ
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1ـ االســتقراء مــع أنـّـه ديلــل حــي لكــن ال بــّد هل مــن مســتند عقــي 
وهــو القاعــدة القائلــة األكــري أو ادلائــي ال يكــون اتّفاقيًّــا، أو القاعدة 

القائلــة حكــم األمثــال فيمــا جيــوز وفيمــا ال جيــوز واحد.

ــّس،  ــس باحل ــواّس اخلم ــإ يف احل ــوع اخلط ــخيص وق ــن تش 2ـ ال يمك
بــل يشــّخص اخلطــأ فيهــا بالعقــل فقــط.

ـ اإلدراك احلي واتلصديق فيه موكول إىل العقل ال للحّس ابلحت. 3

ب ـ العقالنية المشوبة بالوهم والخيال

 يوجد يف هذه اخلصوصية أربع نقاط بارزة:

ــع  ــة م ــية واخليايل ــة احلس ــانية يف املعرف ــة اإلنس ــار املعرف 1ـ احنص
احنصــار املعــارف البرشيــة يف املحسوســات وإنــكار املعــارف امليتافزييقية.

ــد ىلع  ــة واتلأكي ــة الرف ــا اذلهني ــارج وجعله ــة يف اخل ــي اللي 2ـ ن
ــة. ــة العيني ــات املحسوس اجلزئي

3ـ اتلأكيــد ىلع نــي العقــل وحتقــره واحلــّط مــن ماكنتــه العايلــة الـّـي 
تتســاىم عــن احلــّس واخليــال ويف احلقيقــة عــدم االعتنــاء بآثــار العقــل 

املنفــردة بنوعهــا.

واإلنســان  للوجــود  واجلســماين  املــاّدي  ابلعــد  ىلع  اتلأكيــد  4ـ 
ــان.  ــود واإلنس ــة الوج ــاين حلقيق ــّرد والروح ــاورايئ واملج ــد امل ــي ابلع  ون

]انظر: عزيزي، املنهج املقارن بني الحسية السلفية والحسية التجربية، ص 138[
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جـ ـ نفي حدوث العالم

اكنــت املاحــدة والزنادقــة يف زمــن أهــل ابليــت  يرمــون إنــكار 
وجــود املحــدث بإنــكار حــدوث العالــم اإلمــاكين، وخــر شــاهد ىلع ذلــك 

مــا جــاء يف الروايــة الســابقة.

 ثالًثا: أهّم أسباب الميول إلى اإللحاد في كالم أهل البيت

أـ التكّبر

 أحــد العوامــل املذكــورة يف لكمــات أهــل ابليــت  هــو اتلكــّر، 
ــث  ــد اهلل ، حي ــة أيب عب ــال رواي ــبيل املث ــك ىلع س ــاهد ىلع ذل والش
يصــف فيهــا اتلكــّر بأنـّـه أدىن مرتبــة اإلحلــاد: »عــن أبــان، عــن حكيــم 
ــر  ــال: إن الك ــاد، فق ــن أدىن اإلحل ــد اهلل  ع ــا عب ــألت أب ــال: س ق

ــكايف، ج 2، ص 223[. ــي، ال ــاه« ]الكلين أدن

فــإّن الكــر قــد يدعــو اإلنســان إىل اتلمــّرد ىلع خالقــه، فينكــر وجوده 
ــيص أوامره. أو يع

ب ـ ظلم الحكام وفسادهم

ال ريــب يف أّن ظلــم احلــاّكم وفســادهم - وال ســّيما ارتكابهــم األعمــال 
املخالفــة للــرشع املقــّدس - أّدى دوًرا كبــًرا يف ميــل انلــاس إىل اإلحلــاد؛ 
ــور  ــائر األم ــوم وس ــاّكم يف اآلداب والرس ون احل

ّ
ــدل ــاس يق ــب انل ألّن أغل

 ادلنيويــة وحــّى يف األمــور ادلينيــة؛ وذللــك قيل »انلــاس ىلع ديــن ملوكهم« 
]املجلي، بحار األنوار، ج 7، ص 102[، وهذا القول يدّل ىلع ذلك بوضوح.

274

مجلة الدليل / 

العدد الثالث عشر   السنة الرابعة   خريف 2021

العدد الثالث عشر



جـ ـ القصور في العقل وضعف البصيرة

ــو  ــاد ه ــاس إىل اإلحل ــول انل ــّبب ملي ــّم اذلي تس ــر األه ــل اآلخ العام
القصــور يف الفهــم وضعــف ابلصــرة، واذلي أشــر إيلــه يف روايــات أهــل 
ــور  ــع  لقص ــروا الصان ــاّككني أنك ــل إّن الش ــث قي ــت ، حي ابلي
ــة  يف  ــك رواي ــاهد ىلع ذل ــًة، والش ــدًة وزنادق ــاروا ماح ــم، وص عقوهل
توحيــد  املفّضــل، ويه  »إّن الشــاّكك جهلــوا األســباب واملعــاين يف اخللقة، 
وقــرت أفهامهــم عــن تأمــل الصــواب واحلكمــة فيمــا ذرأ ابلــاري - جل 
ــر،  ــهل والوع ــر والس ــّر وابلح ــه يف ال ــوف خلق ــن صن ــرأ م ــه - وب قدس
فخرجــوا بقــر علومهــم إىل اجلحــود وبضعــف بصائرهــم إىل اتلكذيــب 
ــال،  ــا باإلهم ــوا أّن تّكّونه ــياء واّدع ــق األش ــروا خل ــّى أنك ــود، ح والعن
ــاىل  ــع، تع ــر وال صان ــن مدبّ ــة م ــر، وال حكم ــا وال تقدي ــة فيه ال صنع
ــم يف  ــوَن﴾ ]ســورة املنافقــون: 4[، فه نَّ يُْؤفَُك

َ
ــُم اهلُل أ ــا يصفــون و﴿قَاتَلَُه اهلل عّم

ضاهلــم وغّيهــم وجترهــم بمزلــة عميــان دخلــوا داًرا قــد بنيــت أتقــن 
بنــاٍء وأحســنه، وفرشــت بأحســن الفــرش وأفخــره، وأعــّد فيهــا رضوب 
األطعمــة واألرشبــة واملابــس واملــآرب الــي حيتــاج إيلهــا وال يســتغى 
ــر  ــن اتلقدي ــواب م ــه ىلع ص ــك موضع ــن ذل ــع لّك يشء م ــا، ووض عنه
، ويطوفــون 

ً
وحكمــة مــن اتلدبــر، فجعلــوا يــرّددون فيهــا يمينًــا وشــماال

، حمجوبــًة أبصارهــم عنهــا ال يبــرون بنيــة ادلار 
ً

بيوتهــا إدبــاًرا وإقبــاال
ومــا أعــّد فيهــا، ورّبمــا عــر بعضهــم بالــيء اذلي قــد وضــع موضعــه 
وأعــّد للحاجــة إيلــه وهــو جاهــل للمعــى فيــه وملــا أعــّد وملــاذا جعــل 
ــا  ــؤالء فيم ــال ه ــذا ح ــا، فه ــّخط وذّم ادلار وبانيه ــر وتس ــك، فتذّم كذل
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أنكــروا مــن أمــر اخللقــة وثبــات الصنعــة، فإنّهــم لّمــا عجــزت أذهانهــم 
عــن معرفــة األســباب والعلــل يف األشــياء صــاروا جيولــون يف هــذا العالــم 
حيــارى، فــا يفهمــون مــا هــو عليــه مــن إتقــان خلقتــه وحســن صنعته 
وصــواب هيئتــه، ورّبمــا وقــف بعضهــم ىلع يشٍء جيهــل ســببه، فيــرسع 
ــدة  ــه املاح ــت علي ــإ، اكذلي أقدم ــة واخلط ــه باإلحال ــه ووصف إىل ذّم
وأشــباههم مــن أهــل الضــال املعللــني أنفســهم باملحــال، فيحــّق ىلع مــن 
أنعــم اهلل عليــه بمعرفتــه وهــداه دلينــه ووّفقــه تلأّمــل اتلدبــر يف صنعــة 
ــواب  ــر وص ــف اتلدب ــن لطي ــوا هل م ــا خلق ــوف ىلع م ــق، والوق اخلائ
اتلقديــر بادلاللــة القائمــة ادلالـّـة ىلع صانعهــا أن يكــر محــد اهلل مــواله ىلع 
ذلــك، ويرغــب إيلــه يف اثلبــات عليــه والزيــادة منــه، فإنـّـه - جــّل اســمه 
ــِديٌد﴾  ــذاِب لََش ــْم إِنَّ َع ــِنْ َكَفْرُت ــْم َولَ ِزيَدنَُّك

َ َ
ــَكْرُتْم ل ــِنْ َش ــول: ﴿لَ  - يق

]سورة إبراهيم : 7[« ]املفّضل، توحيد املفّضل، ص 45[.

رابًعا: منهج أهل البيت  في مواجهة هذا اإللحاد

يوجــد أســايلب متعــّددة ومتنوّعــة ملواجهــة ظاهــرة اإلحلــاد ونفيهــا يف 
كام أهــل ابليــت ، والــي يمكــن اســتخراجها واســتعراضها لذليــن 
ــي  ــن نكت ــًة، ولك ــًة علمّي ــرة مواجه ــذه الظاه ــوا ه ــدون أن يواجه يري
ــارة  ــية، ويه عب ــايلب األساس ــن األس ــواع م ــة أن ــر ثاث ــام بذك يف املق
عــن األســلوب األخــايق واألســلوب العقــي، واألســلوب العقــي يشــمل 

ــة. ــايلب املحتوائي ــة واألس ــايلب الصوري األس
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1ـ األسلوب األخالقي

أـ االنفتاح عىل املالحدة وبسط املجال لطرح أسئلتهم

 اكن أســلوب أهــل ابليــت  يف مواجهــه اإلحلــاد أســلوًبا منفتًحــا 
ــألوا  ــة يك يس ــدة والزنادق ــال للماح ــطون املج ــوا يبّس ــث اكن ــا، حبي ويّلنً
ــة  ــاف مدرس ــئلة، خب ــبهات واألس ــن الش ــم م ــم وخاطره ــا يف ذهنه م
اخللفــاء؛ إذ اكن الســؤال هنــاك ممنــواًع حــّى عــن مســائل حيتــاج إيلهــا 
َنّ رَُجــًا 

َ
املســلمون يف حياتهــم ايلومّيــة كمــا َعــْن ُســلَيَْماَن بـْـِن يََســاٍر: »أ

ــْت  ــَة، َواَكنَ َمِدينَ
ْ
ــِدَم ال ــٍل، قَ ــُن َعَس ــُغ ْب ُ: َصِبي ــاُل هلَ ــٍم ُيَق ــِي تَِمي ــْن بَ ِم

ــَر  ِــَك ُعَم ــَغ َذل ــْرآِن، َفبَلَ ُق
ْ
ــابِِه ال ــْن ُمتََش ُل َع

َ
ــأ ــَل يَْس ــٌب، فََجَع ــَدُه ُكتُ ِعنْ

ــا َدَخــَل َعلَيـْـِه َجلَــَس،  ُ َعَراِجــنَي انلَّْخــِل، فَلََمّ
َ

َعــَدّ هل
َ
ـْـِه َوقَــْد أ

َ
َفبََعــَث إِيل

ــُر:  ــاَل ُعَم ــٌغ. َفَق ــُد اهلِل َصِبي ــا َعبْ نَ
َ
ــاَل: أ ــَت؟ َفَق نْ

َ
ــْن أ ــُر: َم ُ ُعَم

َ
ــاَل هل َفَق

َعَراِجــنِي، 
ْ
ــَك ال

ْ
ُبــُه بِِتل ـْـِه فََجَعــَل يَْرِ

َ
ْهــَوى إِيل

َ
نـَـا َعبـْـُد اهلِل ُعَمــُر، ُثــَمّ أ

َ
َوأ

ــاَل:  ــِه، َفَق ــيُل ىلَعَ وَْجِه ُم يَِس ــَل ادلَّ ُه، فََجَع ــجَّ ــَىّ َش ــُه َح ُب ــا َزاَل يَْرِ َفَم
يِس« 

ْ
ِجــُد يِف َرأ

َ
ي ُكنـْـُت أ ِ

َّ
ُمْؤِمِنــنَي، َفَقــْد َواهلِل َذَهــَب اذل

ْ
ِمــَر ال

َ
َحْســبَُك يـَـا أ

ــي، ج 1، ص 252[. ــنن الدارم ــي، س ]الدارم

ولكــّن منهــج أهــل ابليــت  خيتلــف تماًمــا حيــث اكنوا يبّســطون 
ــّددة جــاءت يف  ــر متع ــك تعاب ــدّل ىلع ذل املجــال يف طــرح األســئلة، وي
كامهــم، مثلمــا يقــول اإلمــام  للملحــد أو الزنديــق  أو للســائل أيًّــا اكن: 

ســل عّمــا بــدا لــك أو تكلـّـم بمــا شــئت وهكــذا.
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: نكتي بذكر أربعة شواهد ىلع ذلك من كام املعصومني

  ــه جــاء يهــودي يســأل انلــّي أّمــا الشــاهد األّول فهــو مــا روي أنّ
فبســط انلــي  هل املجــال حــّى ســأل مــا أراد، ينقــل نلــا اإلمــام أبــو 
  ــٍد ــة عــن الرســول األعظــم حمّم ــد اهلل الصــادق  هــذه الرواي عب
فقــال: »أىت رســول اهلل  يهــودي يقــال هل: ســبخت فقــال هل: يــا حمّمــد، 
 

ّ
جئــت أســألك عــن رّبــك، فــإن أجبتــي عّمــا أســألك عنــه اتبعتــك وإال

ــو  ــال: ه ــك؟ فق ــن رّب ــال: أي ــئت، فق ــا ش ــل عّم ــال هل: س ــت، فق رجع
ــف  ــال: فكي ــدود، ق ــاكن بمح ــن امل ــو يف يشء م ــس ه ــاكن ولي يف لّك م
ــوق اهلل، واهلل  ــف خمل ــف والكي ــف ريّب بالكي ــف أص ــال: وكي ــو؟ فق ه
ال يوصــف خبلقــه، قــال: فمــن يعلــم أنّــك نــي؟ قــال: فمــا بــي حــوهل 
 تكلّــم بلســان عــريب مبــني: يــا شــيخ 

ّ
حجــر وال مــدر وال غــر ذلــك إال

إنـّـه رســول اهلل، فقــال ســبخت: تــاهلل مــا رأيــت اكيلــوم أبــني، ثــّم قــال: 
ــد، ص 310[. ــدوق، التوحي ــول اهلل« ]الص ــك رس  اهلل وأنّ

ّ
ــهد أن ال هلإ إال أش

وأّمــا الشــاهد اثلــاين فهــو مــا روي عــن اإلمــام الصــادق  أيًضــا، 
إذ جــاءه امللحــد ابــن أيب العوجــاء  فقــال: »يــا أبــا عبــد اهلل، إّن املجالــس 
باألمانــات، وال بــّد ملــن اكن بــه ســعال أن يســعل )ويف نســخة أخــرى وال 
بــّد ملــن اكن بــه ســؤال أن يســأل) أفتــأذن يل يف الــكام؟ فقــال : تكلـّـم 
بمــا شــئت، فقــال: إىل كــم تدوســون هــذا ابليــدر، وتلــوذون بهــذا احلجر، 

وتعبــدون هــذا ابليــت املرفــوع بالطــوب واملــدر...« ]املصــدر الســايق، ص 253[.

ٌة  وأّمــا الشــاهد اثلالــث فهــو مــا روي عــن مــوىل املوّحديــن فيهــا: »ِعــدَّ
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بِيــِه َرَفَعــُه قَــاَل: 
َ
، َعــْن أ ــِد بـْـِن َخــادِلٍ مْحَــَد بـْـِن حُمَمَّ

َ
ْصَحابِنَــا، َعــْن أ

َ
ِمــْن أ

ُ: إِنَّ َهــَذا الرَُّجــَل اَعلـِـٌم َيْعنُــوَن  َالـُـوِت  َفَقالـُـوا هلَ
ْ
ِس اجل

ْ
َُهــوُد إىل رَأ اْجتََمَعــِت ايلْ

تَــوُْه فَِقيــَل لَُهــْم ُهــَو يِف 
َ
ُ، فَأ هلْ

َ
ْــِه نَْســأ ــا إيِلَ ُمْؤِمِنــنَي ، فَاْنَطِلــْق بِنَ

ْ
ِمــَر ال

َ
أ

لَُك. 
َ
ــاَك نَْســأ َالـُـوِت: ِجئْنَ

ْ
ُس اجل

ْ
ُ رَأ

َ
َقــْرِ فَاْنتََظــُروُه َحــىَّ َخــَرَج، َفَقــاَل هل

ْ
ال

لَُك َعــْن َربَِّك َمــَى اَكَن؟ 
َ
ْســأ

َ
ــا بـَـَدا لـَـَك. َفَقــاَل أ َفَقــاَل: َســْل يـَـا َيُهــوِديُّ َعمَّ

ــَا  ــمٍّ َوبِ ــَا َك  بِ
ْ

ــَزل َــْم يَ ــٍف، اَكَن ل ــَا َكيْ ــٍة، اَكَن بِ ــَا َكيْنُوِنيَّ ــاَل اَكَن بِ َفَق
 

َ
ــٍة َوال  َغأي

َ
ــٍل، َوال ــَا َقبْ ــِل بِ َقبْ

ْ
ــَل ال ــَو َقبْ ــٌل، ُه ُ َقبْ

َ
ــَس هل ــٍف، اَكَن لَيْ َكيْ

ُــوِت  َال
ْ
ُس اجل

ْ
ــاَل رَأ ــٍة َفَق ــُة لُكِّ اَغي ــَو َغأي ــُة وَُه َغاي

ْ
ــُه ال ــْت َعنْ ــًى اْنَقَطَع ُمنْتَ

ــا ُيَقــاُل ِفيــِه« ]الكلينــي، أصــول الــكايف، ج 1، ص 89[. ــُم ِممَّ ْعلَ
َ
ــا َفُهــَو أ اْمُضــوا بِنَ

 وأّمــا الشــاهد الرابــع فهــو مــا روي عــن اإلمــام الصــادق ، فقــد 
حــّدث احلســني بــن املأمــون القــريش عــن عمــر بــن عبــد العزيــز، عــن 
هشــام بــن احلكــم، قــال: »قــال يل أبــو شــاكر ادليصــاين: إن يل مســألًة 
تســتأذن يل ىلع صاحبــك، فــإيّن قــد ســألت عنهــا مجاعــًة مــن العلمــاء 
ــك أن ختــرين بهــا فلعــّل  فمــا أجابــوين جبــواب مشــبع، فقلــت: هــل ل
ــد اهلل،  ــا عب ــا أب ــى به ــّب أن أل ــال: إيّن أح ــه فق ــا ترتضي ــدي جوابً عن
فاســتأذنت هل فدخــل فقــال هل: أتــأذن يل يف الســؤال؟ فقــال هل: ســل عّمــا 
بــدا لــك. فقــال هل: مــا ادليلــل ىلع أّن لــك صانًعــا؟ فقــال: وجــدت نفــي 
ــا  ــا أو صنعه ــا أن ــون صنعته ــا أن أك ــني: إّم ــدى جهت ــن إح ــو م ال ختل
ــا  ــني: إّم ــد معني ــن أح ــو م ــا أخل ــا ف ــا أن ــت صنعته ــإن كن ــري، ف غ
أن أكــون صنعتهــا واكنــت موجــودًة، أو صنعتهــا واكنــت معدومــًة، فــإن 
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كنــت صنعتهــا واكنــت موجــودًة فقــد اســتغنت بوجودهــا عــن صنعتهــا، 
وإن اكنــت معدومــًة فإنــك تعلــم أّن املعــدوم ال حيــدث شــيئًا، فقــد ثبــت 
ــار  ــا أح ــام وم ــني، فق ــو اهلل رّب العامل ــا وه ــث أّن يل صانًع ــى اثلال املع

ــد، ص 290[. ــدوق، التوحي ــا« ]الص جوابً

  ــة ــة األئّم ــن معامل ــتنتج حس ــات نس ــذه الرواي ــوع ه ــن جمم م
ــة. ــدة والزنادق ــع املاح ــّى م ــم ح ــعة صدره ــم وس وأخاقه

ب ـ عدم انتقاد شخصية السائل بل انتقاد استدالله

لــم يّتهــم أهــل ابليــت  خمالفيهــم يف أيـّـة مناظــرة مــن مناظراتهــم 
- وال ســّيما يف مناظــراٍت مــع رجــال األديــان اآلخــرى - بالكــذب 
ــم  ــزوا ىلع ذكــر موضــع اخلطــإ واالحنــراف يف كامه ــل رّك واملغالطــة، ب
  فقــط، وخــر شــاهد ىلع ذلــك مــا جــاء يف مناظــرة اإلمــام الرضــا
ــال هل:  ــّم ق ــى  دون اهلل : »ث ــادة عي ــول عب ــق ح ــع اجلاثلي م
يــا نــرايّن، واهلل إنّــا نلؤمــن بعيــى اذلي آمــن بمحّمــٍد ومــا ننقــم ىلع 
 ضعفــه وقلّة صيامــه وصاته، قــال اجلاثليق: أفســدت 

ّ
عيســاكم شــيئا إال

 أنّــك أعلــم أهــل 
ّ

واهلل علمــك وضّعفــت أمــرك، ومــا كنــت ظننــت إال
اإلســام، قــال الرضــا : وكيــف ذاك؟ قــال اجلاثليــق: مــن قولــك: إّن 
ــا أفطــر عيــى  ــل الصــاة، وم ــام قلي ــل الصي ــا قلي عيــى اكن ضعيًف
يوًمــا قــّط وال نــام بليــٍل قــّط ومــا زال صائــم ادلهــر وقائــم الليــل، قــال 
الرضــا : فلمــن اكن يصــوم ويصــّي؟! قــال فخــرس اجلاثليــق وانقطــع« 

]الصــدوق، التوحيــد، ص 422[.
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2ـ األسلوب العقلي

أـ األسلوب العقيل الصوري

ـ األسلوب الستفهايم واإلنكاري

ــكاري؛  ــتفهايم واإلن ــج االس ــم املنه ــروف باس ــلوب مع ــذا األس ه
ــق،  ــد أو الزندي ــًزا للملح ــًا جاه ــا وديل ــام  جوابً ــّدم اإلم ــم يق إذ ل
ــة  ــه اتلوحيدي ــا فطرت ــر به ــية يلث ــئلة األساس ــرح األس ــل اكن  يط ب
ويســتيقظها، والشــاهد عليــه كمــا جــاء يف حديــث طويــل حيــث أثــار 
ــاين  ــاكر ادليص ــأيب ش ــروف ب ــد املع ــرة امللح ــادق  فط ــام الص اإلم
بطــرح األســئلة، فقــد جــاء يف احلديــث: »حّدثــي عــّدٌة مــن أصحابنــا 
؟ فقــال:  أّن عبــد اهلل ادليصــاين أىت هشــام بــن احلكــم فقــال هل: ألــك ربٌّ
بــى، قــال: قــادر؟ قــال: نعــم، قــادر قاهــر ... فمــى عبــد اهلل ادليصــاين 
ــا قعــد  ــأذن هل، فلّم ــه ف ــد اهلل  فاســتأذن علي ــاب أيب عب حــّى أىت ب
ــد  ــو عب ــال هل أب ــودي، فق ــي ىلع معب ــد دلّ ــن حمّم ــر ب ــا جعف ــال هل: ي  ق
اهلل : مــا اســمك؟ فخــرج عنــه ولــم خيــره باســمه، فقــال هل 
ــد  ــت قلــت هل: عب ــو كن ــال: ل ــمك؟! ق ــم ختــره باس ــف ل ــه: كي أصحاب
اهلل اكن يقــول: مــن هــذا اذلي أنــت هل عبــد؟ فقالــوا هل: عــد إيلــه فقــل 
هل يدلـّـك ىلع معبــودك وال يســألك عــن اســمك، فرجــع إيلــه فقــال هل: يــا 
جعفــر، دلّــي ىلع معبــودي وال تســألي عــن اســي، فقــال هل أبــو عبــد 
ــا،  ــب به ــة يلع ــه بيض ــر يف كّف ــام هل صغ ــس، وإذا غ اهلل : اجل

اإللحاد في عصر أهل البيت )عليهم السالم( ومنهجهم في الرّد عليه

العدد الثالث عشر   السنة الرابعة   خريف 2021

281



فقــال أبــو عبــد اهلل : ناولــي يــا غــام ابليضــة، فنــاوهل إيّاهــا، فقال 
ــظ  ــدل غلي ــون هل ج ــن مكن ــذا حص ــاين ه ــا ديص ــد اهلل : ي ــو عب أب
وحتــت اجلــدل الغليــظ جــدل رقيــق، وحتــت اجلــدل الرقيــق ذهبــة مايعــة 
وفضــة ذائبــة، فــا اذلهبــة املايعــة ختتلــط بالفضــة اذلائبــة وال الفضــة 
اذلائبــة ختتلــط باذلهبــة املايعــة، يه ىلع حاهلــا لــم خيــرج منهــا مصلــح 
فيخــر عــن إصاحهــا وال دخــل فيهــا مفســد فيخــر عــن فســادها، ال 
يــدري لذلكــر خلقــت أم لأنــى، تنفلــق عــن مثــل ألــوان الطواويــس، 
ــا؟ ثــم قــال: أشــهد أن ال هلإ أال اهلل  أتــرى هلــا مدبّــًرا؟ قــال: فأطــرق مليًّ
وحــده ال رشيــك هل، وأّن حمّمــًدا عبــده ورســوهل، وأنـّـك إمــاٌم وحّجــٌة مــن 
اهلل ىلع خلقــه، وأنــا تائــٌب مّمــا كنــت فيــه« ]الكلينــي، أصــول الــكايف، ج 1، ص 80؛ 

ــد، ص 122[. الصــدوق، التوحي

وهــذا املنهــج مأخــوذ مــن الــويح اإللــي ومــن اتلزيــل، حيــث يطــرح 
ــة،  ــاس اتلوحيدي ــرة انل ــر فط ــًة يلث ــتفهاماٍت إنكاري ــم اس ــرآن الكري الق
ــة: 64[،  ــوَن﴾ ]ســورة الواقع ارُِع ــُن الزَّ ْ ْم نَ

َ
ــُه أ ــْم تَْزرَُعونَ ْنتُ

َ
أ
َ
ــاىل: ﴿أ ــوهل تع ــل ق مث

َواِحــُد 
ْ
ِم اهلُل ال

َ
قُــوَن َخــْرٌ أ ْرَبــاٌب ُمتََفِرّ

َ
أ
َ
ــْجِن أ ومثــل قــوهل : ﴿يـَـا َصاِحــَيِ السِّ

ــاُر﴾ ]ســورة يوســف: 39[. َقهَّ
ْ
ال

ــج  ــذا املنه ــائل، وبه ــرة الس ــظ فط ــج يوق ــذا املنه ــح أّن ه ــا اتّض كم
واألســلوب أثبــت اإلمــام الصــادق  للملحــد وجــود ابلــاري  مــن 
نفــس انلقطــة الــي أراد امللحــد بهــا إنــكار وجــوده ، وبعبــارة أخــرى 

إّن اإلمــام  يبــّدل هل نقطــة اإلنــكار إىل نقطــة اإلثبــات واإلقــرار.
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ـ أسلوب دفع الرضر املحتمل

ــة يف  ــاالت املمكن ــع االحتم ــرح مجي ــى أن يط ــام  يس  اكن اإلم
جــواب ســؤال امللحــد أو الزنديــق يلدفــع الــرر املحتمــل، وهنــاك أكــر 
مــن روايــة يمكــن أن تكــون شــاهًدا وديلــًا ىلع هــذا األســلوب، نكتــي 

بذكــر شــاهدين:

ــه  ــل علي ــث دخ ــا ، حي ــام الرض ــه اإلم ــا فعل ــاهد األول م الش
امللحــد مــع مجاعــٍة، فذكــر اإلمــام  مجيــع املحتمــات ودفــع الــرر 
املحتمــل كمــا جــاء ذلــك يف روايــة قــد مــّر ذكرهــا أنـّـه »دخــل رجــل مــن 
 : ــن ــو احلس ــال هل أب ــة، فق ــده مجاع ــا  وعن ــة ىلع الرض الزنادق
أيّهــا الرجــل أرأيــت إن اكن القــول قولكــم - وليــس هــو كمــا تقولــون - 
ألســنا وإيّاكــم رشاًع ســواًء وال يّرنــا مــا صلّينــا وصمنــا وزّكينــا وأقررنــا؟ 
فســكت، فقــال أبــو احلســن : وإن يكــن القــول قونلــا - وهــو كمــا 
نقــول - ألســتم قــد هلكتــم وجنونــا؟ فقــال: رمحــك اهلل فأوجــدين كيــف 

ــد، ص 251[. ــن«  ]الصــدوق، التوحي ــو وأي ه

ــال األّول  ــني: االحتم ــتدالل احتمال ــذا االس ــام  يف ه ــر اإلم ذك
ــدإ وال  ــون باملب ــن ال يؤمن ــاس اذلي ــن انل ــًة م ــاك جمموع ــول إّن هن يق
باملعــاد، ويعيشــون يف هــذه ادلنيــا ادلنيــة بــدون اعتقــاد بديــن اغرقــني 
يف الشــهوات والــذّلات املؤّقتــة، ويعيشــون عيشــًة إباحيــًة، بينمــا 
ــون  ــن يؤمن ــاس اذلي ــن انل ــًة م ــاك جموع ــول إّن هن ــاين يق ــال اثل االحتم
ــدون  ــن يعب ــا مــع اعتقــاد بدي ــدإ واملعــاد، ويعيشــون يف هــذه ادلني باملب
اهلل وحيرمــون اآلخريــن ويــؤّدون حقوقهــم ويعملــون األعمــال الصاحلــة.
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لــو نقــارن بــني هاتــني املجموعتــني لــرى أنـّـه مــاذا فقــدت املجموعــة 
األوىل وىلع مــاذا حصلــت؟ وكذلــك مــاذا خــرست املجموعــة اثلانيــة ومــا 
كســبت؟ ســننتج من هذه املقارنــة واملقايســة أّن املجموعــة األوىل حصلت 
ىلع الــذّلة ادلنيويــة والفــرح رسيــع الــزوال، وحيتمــل أنّهــا فقــدت احليــاة 
الطّيبــة والســعادة األخرويــة األبديــة، بينمــا املجموعــة اثلانيــة حتّملــت 
ــذّلات  ــتمتعت بال ــك اس ــع ذل ــبيٌة، وم ــّقٌة نس ــادة ويه مش ــّقة العب مش
ــة،  ــة األبدي ــذّلات األخروي ــت نفســه حصلــت ىلع ال ــة، ويف الوق ادلنيوي
ــو  ــا ه ــة وتّرفه ــة اثلاني ــار املجموع ــأّن اختي ــي ب ــليم يق ــل الس والعق

املعقــول واملنطــي.

واإلمــام  لــم يبــنّي االســتدالل مبــارشًة يف هــذا املنهج واألســلوب، 
ــاهلل وال  ــدون ب ــن ال يعتق ي

ّ
ــاالت لذل ــل االحتم ــألة بش ــح املس ــل وّض ب

بادليــن اإلســايم، وباتلــايل ال يؤمنــون باآليــات والروايــات، فإنـّـه يوجــد 
ــم  ــإن ل ــا، ف ــدم وجوده ــا ع ــرة وإّم ــاة اآلخ ــود احلي ــا وج ــاالن، إّم احتم
يكــن هنــاك وجــود لآلخــرة ىلع الفــرض األّول فلــن يــّر املؤمــن شــيئًا، 
وإن وجــدت اآلخــرة ىلع الفــرض اثلــاين كمــا يــدّل عليــه العقــل وانلقــل 
فــاز املؤمــن بينمــا هلــك الاكفــر، فنســتطيع أن نفهــم مــن هــذه الروايــات 
أّن الاكفــر واملؤمــن يتمّتــع بالــذّلات ادلنيويــة ىلع حــّد ســواٍء، أي أّن اتلمّتع 
بالــذّلات ادلنيويــة جمــاز ومتــاح للاكفــر واملؤمــن ىلع حــدٍّ ســواٍء، بينمــا 
الاكفــر فقــد الــذّلات األخرويــة الــي ال زوال هلــا وال اضمحــال، وهــذا 

هــو اخلــرسان املبــني.
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يــن ال يقبلــون 
ّ

فهــذا املنهــج واألســلوب معقــول ومنطــي وال ســيما لذل
ادليلــل انلقــي.

ــاء:  ــن أيب العوج ــال الب ــادق  ق ــا روي أّن الص ــاين م ــاهد اثل الش
»إن يكــن األمــر كمــا تقــول - وليــس كمــا تقــول - جنونــا وجنــوت، وإن 
ــوار، ج 3، ص 35[.  ــت« ]املجلــي، بحــار األن ــا وهلك ــول جنون ــا نق ــر كم ــن األم يك
ويــأيت أيًضــا يف هــذا احلديــث مجيــع االحتمــاالت الســابقة - كمــا ذكرنــا 

ــة الســالفة. - يف الرواي

ـ الستفادة من القواعد املنطقية نليف اإلحلاد

املطروحــة يف  أّن االســتدالالت  انلــّص  يعتقــد بعــض أصحــاب 
ــف  ــت  ختتل ــل ابلي ــات أه ــّيما يف رواي ــة وال س ــوص ادليني انلص
اكمــًا عــن القوانــني املذكــورة يف علــم املنطــق، ويــّديع هــؤالء أيًضــا أّن 
املنطــق هــو علــم يونــاين لــم ينشــأ مــن العقــل الفطــري الســليم، بــل هو 
منطــق أرســطي، ويقولــون أيًضــا ال بــّد أن ال نلــوّث معــارف أهــل ابليــت 
ــاب  ــذا رأي أصح ــة، وه ــفة ايلوناني ــطي والفلس ــق األرس ــذا املنط به
ــد  ــك يوج ــة، وكذل ــة اتلفكيكي ــاب املدرس ــني وأصح ــّص واألخباري انل
ــزون ىلع املنطــق  هــذا الــكام عنــد اتلجريبيــني املعارصيــن حيــث يرّك

ــطي. ــق األرس ــدل املنط ــايض ب الري

ــل  ــق، ب ــا للمنط ــن واضًع ــم يك ــطو ل ــني إّن أرس ــم قائل ــرّد عليه ف
ــة،  ــح الفطري ــر الصحي ــد الفك ــة وقواع ــد املنطقي ــف للقواع ــو اكش ه
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وبعبــارة أخــرى إّن أرســطو لــم يؤلّــف علــم املنطــق، بــل دّون القواعــد 
املنطقيــة الفطريــة، ويمكــن أن نســتفيد مــن هــذه القواعــد الفطريــة يف 

ــٍم اكن. ــتدالالت يف أّي عل االس

 وامللفــت للنظــر هــو أّن القــرآن الكريــم وأهــل ابليــت  اســتفادوا 
مــن القواعــد العقليــة واملنطقيــة يف االســتدالل ىلع املاحــدة والزنادقــة، 
ويه كثــرة يف كامهــم، وهنــا نذكــر بعــض الشــواهد مــن هــذه القواعــد 

ىلع ســبيل املثــال:

ــد  ــي تعتم ــني ال ــة بالراه ــا  مليئ ــام الرض ــرات اإلم 1ـ أّن مناظ
ــا  ــة حّجّيته ــة وايلقيني ــاين العقلي ــة؛ ألّن املب ــة ايلقيني ــاين العقلي ىلع املب
ــث  ــدوث اإلرادة حي ــا  ىلع ح ــام الرض ــتدّل اإلم ــا اس ــة، مثلم ذاتي
ــا يف  ــا وقديًم  وحديثً

ً
ــوال ــون معق ــزل ال يك ــم ي ــا ل ــم أّن م ــال: »أال تعل ق

حالــة واحــدة« ]الصــدوق، عیــون أخبــار الرضــا، ج 2، ص 165[. يقصــد اإلمــام  أّن 
ــة،  ــة املنفصل ــل القضّي ــن قبي ــا م ــان؛ ألنّهم ــدم ال جيتمع ــدوث والق احل
ــة  ــم، والقضّي ــا قدي ــادث وإّم ــا ح ــود إّم ــول إّن الوج ــة تق ــذه القضي وه
املنفصلــة تتكــّون مــن انلقيضــني كمــا نقــول العــدد إّمــا زوج وإّمــا فــرد، 
ــه ال يمكــن  فطرفــا القضيــة الزوجيــة والفرديــة ال جيتمعــان أصــًا؛ ألنّ
ارتفاعهمــا؛ إذ همــا نقيضــان، وانلقيضــان ال جيتمعــان يف موضــوع واحد 

كمــا ال يرتفعــان.

ــليمان  ــال س ــا ق ــه لّم ــو أنّ ــر ه ــاهد اآلخ ــر أو الش ــوذج اآلخ  وانلم
ــو وال  ــت ه ــويل: »إّن اإلرادة ليس ــا ق ــا  فإنّم ــام الرض ــروزّي لإم امل
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ــه  ــه، فأجاب ــر ذات ــه وال يه غ ــني ذات ــت ع ــره« أي أّن إرادة اهلل ليس غ
ــد  ــو فق ــت ه ــت: ليس ــل، إذا قل ــا جاه ــًا: »ي ــا  قائ ــام الرض اإلم
 جعلتهــا غــره، وإذا قلــت: ليســت يه غــره فقــد جعلتهــا هــو« 
ــذا أّن  ــوهل ه ــا  بق ــام الرض ــره اإلم ــث ذّك ــد، ص 453[. حي ]الصــدوق، التوحي

ــا  ــلبهما مًع ــا؛ ألّن س ــلبهما مًع ــن س ــان ال يمك ــة نقيض ــة والغري العيني
ــاع انلقيضــني حمــال؛ إذ  ــا عــن موضــوع واحــد، وارتف يعــي ارتفاعهم
اجتماعهمــا حمــال؛ ألّن املوجــود إذا لــم يكــن عــني اآلخــر ال حمالــة يكون 
غــره، وكذلــك إذا لــم يكــن املوجــود غــر اآلخــر ال حمالــة يكــون عينــه.

2ـ كمــا جنــد يف كام اإلمــام  مــا يــدّل ىلع اســتفادته مــن صناعــة 
ــض  ــة يف بع ــذه الصناع ــن ه ــتفادة م ــي أّن االس ــذا ال يع ــدل، وه اجل
املواطــن واالســتدالل بهــا ىلع اخلصــم أّن اإلمــام اكن يفّضــل اجلــدل ىلع 
الرهــان، بــل اكن اإلمــام  يســتفيد مــن صناعــة اجلــدل خلصوصيــات 
يتمّتــع بهــا اجلــدل، منهــا أّن درك اجلــدل أحســن وأســهل وأرسع، 
واألغلبيــة الســاحقة مــن انلــاس يدركــون اجلــدل أرسع مــن الرهــان، 
وكــذا اســتفاد اإلمــام  مــن اجلــدل يف بعــض األحيــان؛ ألّن خماطبــه 
ــه اكن  ــال أنّ ــبيل املث ــر ىلع س ــان، ونذك ــم الره ــدر ىلع فه ــن يق ــم يك ل
اإلمــام  يهتــّم بــأن يأخــذ االعــراف مــن الطــرف املقابــل بمعتقداتــه 
ــن  ــتفادة م ــب، أي االس ــه املناس ــه يف ماكن ــتفيد من ــّى يس ــلّماته ح ومس
مســلّمات اخلصــم الــي ال يســتطيع أن ينكرهــا، وهــذه املســلمات تشــّل 
 حــر اإلمــام الرضــا  يف جملــس املأمــون، 

ّ
مواطــن اجلــدل، مثــًا ملــا

اإللحاد في عصر أهل البيت )عليهم السالم( ومنهجهم في الرّد عليه

العدد الثالث عشر   السنة الرابعة   خريف 2021

287



ــن عــّي عــي  ــذا اب ــق! ه ــا جاثلي ــًا: »ي ــق قائ ــب املأمــون جاثلي فخاط
 ، ــٍد ــا حمّم ــت نبّين ــن جــعفر، وهــو مــن ودل فاطمــة بن ــن مــویس ب ب
وابــن عــّي بــن أيب طالــب ، فـــأحّب أن تـــلّمه وتـــحاّجه وتنصفه، 
ــّي  ــّج ع ــًا حيت ــاّج رج ــف أح ــني، كي ــر املؤمن ــا أم ــق: ي ــال اجلاثلي فق
بكتــاٍب أنــا منكــره ونــيٍّ ال أؤمــن بــه؟ فـــقال الرضـــا : يــا نراين، 
فــإن احتججــت عليــك بإجنليــك أتقــّر بــه؟ قــال اجلاثليــق: وهــل أقــدر 
 ىلع دفــع مـــا نـــطق بـــه اإلجنيــل؟! نعــم، واهلل أقــّر بــه ىلع رغــم أنــي« 

]الطريس، االحتجاج، ج 2، ص 404[.

ــراين  ــاس االق ــن القي ــيٌّ  م ــن ع ــّيد املوّحدي ــتفاد س ــا اس 3ـ كم
بالشــل األّول يف خطبــه، فقــال اإلمــام : »َفَمــْن وََصــَف اهلَل - 
ه، 

َ
أ ُســبَْحانَُه - َفَقــْد قََرنـَـه، وَمــْن قََرنـَـه َفَقــْد َثنَّــاه، وَمــْن َثنَّــاه َفَقــْد َجــزَّ

ــاَر  َش
َ
ــْن أ ــه، وَم ْ ــاَر إِيلَ َش

َ
ــْد أ ــه َفَق ــْن َجِهلَ ــه، وَم ــْد َجِهلَ ه َفَق

َ
أ ــزَّ ــْن َج وَم

نَــه،  ه، وَمــْن قَــاَل ِفيــَم؟ َفَقــْد َضمَّ ه َفَقــْد َعــدَّ ه، وَمــْن َحــدَّ ـْـه َفَقــْد َحــدَّ
َ

إِيل
ــة األوىل، ص 29 و30[. ــُه« ]نهــج البالغــة، الخطب ــَى ِمنْ ْخ

َ
ــْد أ ــَاَم؟ َفَق ــاَل َع ــْن قَ وَم

ــاىل:  ــال اهلل تع ــاس االســتثنايئ ق ــم اســتفاد مــن القي ــرآن الكري  والق
ــا يَِصُفوَن﴾  َعــْرِش َعمَّ

ْ
 اهلُل لََفَســَدتَا فَُســبَْحاَن اهلِل رَبِّ ال

َّ
﴿لـَـْو َكَن ِفيِهَمــا آلَِهــٌة إِل

ٍ َوَمــا َكَن َمَعــُه ِمــْن 
َ

ــَذ اهلُل ِمــْن َودل َ ]ســورة األنبيــاء: 22[،  وقــال اهلل : ﴿َمــا اتَّ

ــا  ــبَْحاَن اهلِل َعمَّ ــٍض ُس ــْم َعَ َبْع ــَا َبْعُضُه ــَق َولََع ــا َخلَ ٍ بَِم
َ

 إِل
ــَب ُكُّ َه َ ٍ إًِذا لَ

َ
إِل

ــوَن﴾ ]ســورة املؤمنــون: 91[. يَِصُف

ــه مــع  ــو احلســن الرضــا  يف مناظرت 4ـ كذلــك اســتفاد اإلمــام أب

288

مجلة الدليل / 

العدد الثالث عشر   السنة الرابعة   خريف 2021

العدد الثالث عشر



اجلاثليــق يف نقــض اّداعء ألوهّيــة املســيح  من هــذه القواعــد العقلية، 
حيــث قــال الرضــا : »مــا أنكــرت أّن عيــى  اكن حيــيي املــوىت 
ــن أحــى  ــن أجــل أن م ــك م ــق: أنكــرت ذل ــال اجلاثلي ــإذن اهلل . ق ب
ــال  ــد. ق ــتحقٌّ ألن يعب ــو ربٌّ مس ــرص فه ــه واألب ــرأ األكم ــوىت وأب  امل
الرضــا : فــإّن اليســع قــد صنــع مثــل صنــع عيــى ، مــى ىلع 
املــاء وأحــى املــوىت وأبــرأ األكمــه واألبــرص فلــم تّتخــذه أّمتــه ربًّــا ولــم 
ــل  ــّي  مث ــل انل ــع حزقي ــد صن ــن دون اهلل ، ولق ــٌد م ــده أح يعب
ــم فأحــى مخســًة وثاثــني ألــف رجــٍل مــن  ــن مري ــع عيــى ب مــا صن
ــا  ــال هل: ي ــوت فق ــت إىل رأس اجلال ــّم اتلف ــنًة، ث ــتنّي س ــم بس ــد موته بع
رأس اجلالــوت، أجتــد هــؤالء يف شــباب بــي إرسائيــل يف اتلــوراة اختارهــم 
ــّم  ــدس ث ــت املق ــزى بي ــني غ ــل ح ــي إرسائي ــي ب ــن س ــر م ــت ن خب
انــرف بهــم إىل بابــل فأرســله اهلل  إيلهــم فأحياهــم، هــذا يف اتلــوراة 
 اكفــر منكــم، قــال رأس اجلالــوت: قــد ســمعنا بــه وعرفنــاه، 

ّ
ال يدفعــه إال

قــال: صدقــت، ثــّم قــال: يــا يهــودّي، خــذ ىلع هــذا الســفر من اتلــوراة، 
فتــا  علينــا مــن اتلــوراة آيــاٍت، فأقبــل ايلهــودّي يرّجــج لقراءتــه 
ــل  ــوا قب ــا نــراين أفهــؤالء اكن ــال: ي ــل انلــراين فق ــّم أقب ويتعّجــب! ث
 : عيــى أم عيــى اكن قبلهــم؟ قــال: بــل اكنــوا قبلــه، فقــال الرضــا
لقــد اجتمعــت قريــش ىلع رســول اهلل  فســألوه أن حيــى هلــم موتاهــم 
ــة  ــب إىل اجلبان ــال هل: اذه ــب ، فق ــن أيب طال ــّي ب ــم ع ــه معه فوّج
ــا  ــك: ي ــأىلع صوت ــن يســألون عنهــم ب ي

ّ
ــاد بأســماء هــؤالء الرهــط اذل فن

فــان ويــا فــان ويــا فــان يقــول لكــم حمّمــٌد رســول اهلل : قومــوا 
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بــإذن اهلل  فقامــوا ينفضــون الــراب عــن رؤوســهم، فأقبلــت قريــش 
ــوا:  ــا، فقال ــث نبيًّ ــًدا بع ــم أّن حمّم ــّم أخروه ــم ث ــن أموره ــأهلم ع يس
وددنــا أنـّـا أدركنــاه فنؤمــن بــه، ولقــد أبــرأ األكمــه واألبــرص واملجانــني 
ــا مــن دون  ــم نّتخــذه ربًّ ــم والطــر واجلــّن والشــياطني، ول مــه ابلهائ

ّ
ولك

ذتــم عيــى 
ّ

اهلل ، ولــم ننكــر ألحــٍد مــن هــؤالء فضلهــم، فمــى اخت
ــا  ــد صنع ــا ق ــا؛ ألنّهم ــل ربًّ ــع وحزقي ــذوا اليس ــم أن تّتخ ــاز لك ــا ج ربًّ
ــره ...  ــوىت وغ ــاء امل ــن إحي ــم  م ــن مري ــى ب ــع عي ــا صن ــل م مث
ولّك يشء ذكرتــه لــك مــن هــذا ال تقــدر ىلع دفعــه؛ ألّن اتلــوراة واإلجنيــل 
ــرأ  ــوىت وأب ــى امل ــن أح ــإن اكن لّك م ــت، ف ــد نطق ــان ق ــور والفرق والزب
ــذ هــؤالء لكّهــم 

ّ
األكمــه واألبــرص واملجانــني يّتخــذ ربًّــا مــن دون اهلل فاخت

 
ّ

ــا يهــودّي؟! فقــال اجلاثليــق: القــول قولــك وال هلإ إال ــا، مــا تقــول ي أربابً
ــا، ج 2، ص 143[. ــار الرض ــون أخب ــدوق، عي اهلل« ]الص

ــد  ــو تعتق ــه ل ــو أنّ ــرة وه ــذه املناظ ــي يف ه ــل عق ــام ديل ــل اإلم فديل
بألوهيــة املســيح  بســبب بعــض املعجــزات فعليــك أن تعتقــد بألوهية 
اآلخريــن اذليــن يمتلكــون هــذه املعجــزات وأمثاهلــا؛ إذ حكــم األمثــال 
فيمــا جيــوز وفيمــا ال جيــوز واحــد، وهــذا هــو حكــم ادليلــل العقــي اذلي 

. تســتند إيلــه األدلــة انلقليــة الــي بيّنهــا اإلمــام

ـ إنكار الستبعاد

 اكن األئّمــة  يناظــرون املاحــدة بهــذا األســلوب، حبيــث 
خيرجونهــم مــن الشــّك إىل ايلقــني بشــل تدريــي وخبطــوات ومراحــل 
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متعــّددة، فــي اخلطــوة األوىل يطرحــون األســئلة املتتايلــة لزيلزلــوا 
املاحــدة مــن موقفهــم اإلنــكاري، وبعــد ذلــك اكنــوا يقيمــون الرهــان 
ــر  ــة، ونذك ــدة والزنادق ــاع املاح ــة إلقن ــوة اتلايل ــتدالل يف اخلط واالس
ــد  ــر ىلع أيب عب ــن م ــدم م ــه اذلي ق ــد نفس ــة امللح ــال قّص  ىلع املث
اهلل ، فســأهل اإلمــام عــن اســمه وكنيتــه، حيــث جــاء يف احلديــث: 
»فلّمــا فــرغ أبــو عبــد اهلل  أتــاه الزنديــق، فقعــد بــني يديــه، وحنــن 
جمتمعــون عنــده، فقــال للزنديــق: أتعلــم أّن لــأرض حتتـًـا وفوقًــا؟! قــال: 
نعــم، قــال: فدخلــت حتتهــا؟! قــال: ال، قــال: فمــا يدريــك بمــا حتتهــا؟! 
 : أيّن أظــّن أن ليــس حتتهــا يشٌء، قــال أبو عبــد اهلل 

ّ
قــال: ال أدري إال

ــدت  ــد اهلل : فصع ــو عب ــال أب ــتيقن، ق ــم تس ــا ل ــٌز م ــّن عج فالظ
ــت  ــال: فأتي ــال: ال، ق ــا؟! ق ــا فيه ــدري م ــال: فت ــال: ال، ق ــماء؟! ق الس
ــا لــك،  املــرشق واملغــرب فنظــرت مــا خلفهمــا؟! قــال: ال، قــال: فعجبً
لــم تبلــغ املــرشق ولــم تبلــغ املغــرب ولــم تــزل حتــت األرض ولــم تصعــد 
الســماء ولــم ختــر هنالــك فتعــرف مــا خلفهــن وأنــت جاحــٌد مــا فيهــّن، 
ــذا  ــي به ــا لكّم ــق: م ــال الزندي ــرف؟! فق ــا ال يع ــل م ــد العاق ــل جيح وه
أحــد غــرك، قــال أبــو عبــد اهلل : فأنــت يف شــكٍّ مــن ذلــك، فلعــّل 
ــد  ــو عب ــال أب ــّل ذاك، فق ــق: ولع ــال الزندي ــو، ق ــس ه ــّل لي ــو أو لع  ه
اهلل : أيّهــا الرجــل، ليــس ملــن ال يعلــم حّجــة ىلع مــن يعلــم، فــا 
ــا ال  ــّي، فإنّ ــم ع ــر تفه ــل م ــا أه ــا أخ ــم، ي ــل ىلع العال ــة للجاه حّج
نشــّك يف اهلل أبــًدا، أمــا تــرى الشــمس والقمــر والليــل وانلهــار يلجــان 
 

ّ
ــاكن إال ــا م ــس هلم ــّرا لي ــد اضط ــان، ق ــان ويرجع ــتبهان، يذهب وال يش
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ماكنهــا، فــإن اكنــا يقــدران ىلع أن يذهبــا فــا يرجعــان فلــم يرجعــان؟! 
ــًا،  ــار يل ــاًرا وانله ــل نه ــر اللي ــم ال يص ــن فل ــا مضطّري ــم يكون وإن ل
اضطــّرا واهلل يــا أخــا أهــل مــر إىل دوامهمــا، واذلي اضطرهمــا أحكــم 
منهمــا وأكــر منهما، قــال الزنديــق: صدقــت« ]الصــدوق، التوحيــد، ص 294 و295[.

ـ الستدلل باألمور العادية املتاحة

ــة املتاحــة  ــة  ىلع املاحــدة باألمــور العادي ــك اســتدّل األئّم كذل
وباألشــياء البســيطة والقريبــة إيلهــم، والشــاهد عليــه مــا ذكــره الشــيخ 
ــّي  ــن ع ــه )أي ىلع أيب احلس ــل علي ــه »دخ ــد أنّ ــدوق  يف اتلوحي الص
بــن مــویس الرضــا ) رجــل فقــال هل: يا بــن رســول اهلل، مــا ادليلل ىلع 
حــدوث العالــم؟ قــال: أنــت لــم تكــن ثــّم كنــت، وقــد علمــت أنـّـك لــم 

تكــّون نفســك وال كّونــك مــن هــو مثلــك« ]الصــدوق، التوحيــد، ص 293[.

فاســتدّل اإلمــام  ببدن اإلنســان ىلع حــدوث العالم؛ ألّن اإلنســان 
موجــوٌد، ووجــوده ليــس عــني ذاتــه؛ ألنّــه لــو اكن وجــود اإلنســان عــني 
ذاتــه لــم يكــن معدوًمــا مــن قبــل، فــإذا اكن معدوًمــا مــن قبــل فيلــزم 
يف احلقيقــة اجتمــاع انلقيضــني، أي اجلمــع بــني الوجــود اذلي عــني ذاتــه 
ــأن  ــك املوجــود، واجتمــاع انلقيضــني حمــاٌل؛ إذ الزم القــول ب وعــدم ذل
وجــود اإلنســان عــني ذاتــه أّن وجــوده ال يتبــّدل إىل عــدم؛ ألن اإلنســان 
كســائر املوجــودات املحدثــة يقــع بــني عدمــني )أي العــدم قبــل الوجــود 
ــه،  ــأّن وجــود اإلنســان ليــس عــني ذات والعــدم بعــد الوجــود) فنقطــع ب
ــره  ــٌم بغ ــو قائ ــا ه ــره، ولّك م ــم بغ ــوده قائ ــه وج ــد عدم ــود بع ولّك موج
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ــول؛  ــواه معل ــم يف س ــا  لّك قائ ــام الرض ــال اإلم ــك ق ــوٌل؛ ذلل معل
ــة  ــدون علّ ــم الوجــود باطــل )أي وجــود املمكــن ب ألّن اتلصــادف يف اعل
ــا يشء آخــر  ــا نفســه وإّم ــك املمكــن إّم ــة ذل ــة) فعلّ ــدون علّ وعدمــه ب
مثلــه وإّمــا يشٌء ثالــٌث وهــو ليــس كمثلــه يشء، أّمــا الفــرض األّول أي 
علـّـة املوجــود املمكــن نفســه فيلــزم منــه ادلور يعــي وجــود الــيء يــدور 
مــدار نفســه، وبنــاًء ىلع ذلــك يلــزم توّقــف الــيء املمكــن ىلع نفســه، 
وبانلتيجــة يلــزم وجــود الــيء املمكــن حــال عدمــه، وبعبــارة أخــرى 
يلــزم اجتمــاع انلقيضــني يف الــيء املمكــن، وألن اجتمــاع انلقيضــني 
ــة  ــإّن علّ ــاين ف ــرض اثل ــا الف ــًا، وأّم ــون ادلور باط ــايل يك ــل فباتل باط
املوجــود املمكــن ممكــن مثلــه فيلــزم منــه مــا لــزم مــن الفــرض األول؛ 
ــال فيمــا جيــوز وفيمــا ال جيــوز واحــد، ويقــول اإلمــام  ألّن حكــم األمث
ــة 153، ص 215؛  ــة، الخطب ــج البالغ ــبهه« ]نه ــل ىلع ش ــل ديل ــإّن املث ــي : »ف ع
الحکمــة 215 ، ص 816[. وعليــه هــذا املمكــن اذلي فرضنــاه علـّـة حيتــاج كذلــك 

إىل علـّـة موجــدة، فلــو اكن علّتــه مثلــه األول يلــزم ادلور أو لــو اكن علّتــه 
مثلــه اآلخــر )اثلالــث والرابــع واخلامــس و…) فيتسلســل يعــي سلســلة 
العلــل املوجــودة بالفعــل إىل غــر انلهايــة، وهــذا حمــال أيًضــا، وبغــّض 
انلظــر عــن لّك هــذا فســيبى الســؤال عــن العلّــة اذلاتيــة للموجــود اذلي 
وجــوده ليــس عــني ذاتــه بــدون جــواب، فثبــت الفــرض اثلالــث وهــو أّن 
وجــود املوجــودات احلادثــة يــدّل ىلع واجــب الوجــود القديــم، بــل مجيــع 
ــس  ــم األزيل اذلي لي ــر احلكي ــود املدبّ ــات لوج ــني آي ــماوات واألرض الس

كمثلــه يشء.
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 أزيلًّــا قديًمــا، وكذلــك لّك موجــود 
ً
فتبــنّي أّن لــّل موجــوٍد حــادٍث مبــدأ

وجــوده ليــس عــني ذاتــه حيتــاج إىل موجــود وجــوده عــني ذاتــه، هــذا هــو 
نفــس برهــان احلــدوث واإلمــاكن اذلي يطــرح يف الفلســفة اإلهليــة، وتبــنّي 
أيًضــا أّن لّك موجــود وجــوده ليــس عــني ذاتــه لــم يوجــد صدفــًة، بــل هــو 
معلــول لعلـّـة تقّومــه، وهــذا هــو انلظــام العــّيّ واملعلــويّل جيــري يف احلقائــق 

العينيــة والعلميــة. ]انظــر: جــوادي آمــيل، الفلســفة اإللهيــة مــن منظــار اإلمــام الرضــا، ص 43[

ــد االحتمــال اثلالــث قــول اإلمــام أيب احلســن الرضــا : »إيّن  ويؤّي
لّمــا نظــرت إىل جســدي فلــم يمكــّي فيــه زيــادة وال نقصــان يف العــرض 
والطــول ودفــع املــاكره عنــه وجــّر املنفعــة إيلــه، علمــت أّن هلــذا ابلنيــان 
ــاء  ــه وإنش ــك بقدرت ــن دوران الفل ــا أرى م ــع م ــه، م ــررت ب ــا فأق بانيً
ــر  ــوم وغ ــر وانلج ــمس والقم ــرى الش ــاح وجم ــف الري ــحاب وتري الس
ذلــك مــن اآليــات العجيبــات املتقنــات، علمــت أّن هلــذا مقــّدًرا 

ومنشــئًا« ]الصــدوق، التوحيــد، ص 251[.

ب ـ األسلوب العقيل املحتوايئ

ـ الستفادة من طريقة املعادلة املعكوسة:

  هــذا املنهــج واألســلوب مــن أهــّم املناهــج وأحســنها، وقــد اســتفاد 
ــدم  ــه ق ــك أنّ ــاهد ىلع ذل ــم، والش ــت  يف مناظراته ــل ابلي ــه أه من
ــوع أو  ــه مصن ــول إنّ ــأىب أن يق ــادق  واكن ي ــام الص ــد ىلع اإلم ملح
ــه  ــني لكّم ــاء ح ــن أيب العوج ــناده »أّن اب ــي  بإس ــر اللي ــادث، ذك ح
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ــد اهلل  اعد إيلــه يف ايلــوم اثلــاين، فجلــس وهــو ســاكٌت ال  ــو عب أب

ــا  ــك جئــت تعيــد بعــض مــا كّن ينطــق، فقــال أبــو عبــد اهلل : كأنّ

 : ــو عبــد اهلل ــن رســول اهلل، فقــال أب ــا اب ــه، فقــال: أردت ذاك ي في

مــا أعجــب هــذا! تنكــر اهلل وتشــهد أيّن ابــن رســول اهلل، فقــال: العــادة 

ــكام؟  ــن ال ــك م ــا يمنع ــم : فم ــال هل العال ــك. فق ــي ىلع ذل حتمل

 لــك ومهابــًة مــا ينطلــق لســاين بــني يديــك، فإيّن شــاهدت 
ً

قــال: إجــاال

العلمــاء وناظــرت املتلّمــني فمــا تداخلــي هيبــٌة قــط مثــل مــا تداخلــي 

مــن هيبتــك، قــال: يكــون ذلــك، ولكــن أفتــح عليــك بســؤال وأقبــل 

عليــه، فقــال هل: أمصنــوع أنــت أم غــر مصنــوع؟! فقــال عبــد الكريــم 

ــف  ــم : فص ــال هل العال ــوع. فق ــر مصن ــا غ ــاء: أن ــن أيب العوج ب

ــا  ــم مليًّ ــو كنــت مصنــواًع كيــف كنــت تكــون، فبــي عبــد الكري يل ل

ــٌل  ــول: طوي ــو يق ــه وه ــني يدي ــت ب ــبٍة اكن ــع خبش ــا، وول ــر جوابً ال حي

عريــٌض عميــٌق قصــٌر متحــّرٌك ســاكٌن، لّك ذلــك صفــة خلقــه، فقــال هل 

العالــم : فــإن كنــت لــم تعلــم صفــة الصنعــة غرهــا فاجعــل نفســك 

ــث  ــور« احلدي ــذه األم ــن ه ــدث م ــا حي ــك مّم ــد يف نفس ــا جت ــواًع مل مصن
ــد، ص 296[. ــدوق، التوحي ــكايف، ج 1، ص 76؛ الص ــول ال ــي، أص ]الكلين

ــًا:  فاســتدّل اإلمــام  ىلع امللحــد مــن ســؤال امللحــد نفســه قائ

إن كنــت ال تعلــم فلمــاذا تنكــر إذن؛ ألّن نــي الوجــدان ال يســاوي نــي 

الوجــود، ومــن املعلــوم أّن عــدم العلــم ال يــدّل ىلع عــدم الوجــود.
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ـ الستشهاد بانلفس واملراجعة إيلها

يف  يستشــهدون  األغلــب  يف  اكنــوا  وتامذتهــم    األئّمــة  إّن 
ــدل  ــة ب ــية ادلاخلي ــور انلفس ــانية واألم ــس اإلنس ــتدالالتهم  بانلف اس
األمــور اخلارجيــة، إذ اكنــوا يرّكــزون ىلع الراهــني األنفســية أكــر مــن 
الراهــني اآلفاقيــة؛ ألن الــيء الوحيــد اذلي يدركــه اإلنســان مــن دون 
ــدرك لّك إنســان نفســه  ــارة أخــرى ي واســطة هــو نفســه انلاطقــة، وبعب
ــني  ــم وب ــني العال ــه ب ــطة في ــوري اذلي ال واس ــم احلض ــة بالعل انلاطق
املعلــوم، والشــاهد ىلع هــذا األســلوب روايــة هشــام بــن ســالم: »قــال: 
ــم  ــال هل: ب ــل فق ــه رج ــام إيل ــول فق ــان األح ــن انلعم ــد ب ــرت حمّم ح
عرفــت رّبــك؟ قــال بتوفيقــه وإرشــاده وتعريفــه وهدايتــه، قــال: فخرجت 
مــن عنــده، فلقيــت هشــام بــن احلكــم فقلــت هل: مــا أقــول ملــن يســألي 
فيقــول يل بــم عرفــت رّبــك؟ فقــال: إن ســأل ســائل فقــال: بــم عرفــت 
ــياء إيّل،  ــرب األش ــا أق ــي؛ ألنّه ــت اهلل  بنف ــت: عرف ــك؟ قل رّب
ــب  ــًة، ظاهــرة الركي ــًة وأجــزاًء مؤتلف ــا جمتمع ــك أيّن أجدهــا أبعاًض وذل
متبّينــة الصنعــة مبيّنــًة ىلع رضوب مــن اتلخطيــط واتلصويــر زائــدًة مــن 
بعــد نقصــان وناقصــًة مــن بعــد زيــادة، قــد أنشــأ هلــا حــواّس خمتلفــة 
وجــوارح متباينــة مــن بــر وســمع وشــامٍّ وذائــق والمــس، جمبولــة ىلع 
ــا  ــدرك صاحبته ــا م ــدة منه ــدرك واح ــة، ال ت ــص واملهان ــف وانلق الضع
وال تقــوى ىلع ذلــك، اعجــزة عنــد اجتــاب املنافــع إيلهــا، ودفــع املضــاّر 
عنهــا، واســتحال يف العقــول وجــود تأيلــف ال مؤلــف هل، وثبــات صورة ال 
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مصــّور هلــا، فعلمــت أّن هلــا خالًقــا خلقهــا، ومصــّوًرا صّورهــا، خمالًفــا 
وَن﴾  ــِصُ ــَا ُتبْ فَ

َ
ــُكْم أ ْنُفِس

َ
ــال اهلل : ﴿َوِف أ ــا ق ــع جهاته ــا ىلع مجي هل

]ســورة الذاريــات: 21[« ]الصــدوق، التوحيــد، ص 289[.

فــاكن املحــور واملركــز يف اســتدالالت أهــل ابليــت  وجــود 
اإلنســان نفســه ووجــود انلفــس اإلنســانية.

والشــاهد اثلــاين ىلع هــذا األســلوب روايــة هشــام بــن احلكــم ســابقة 
ــتأذن يل ىلع  ــألًة تس ــاين: إن يل مس ــاكر ادليص ــو ش ــال يل أب ــر، »ق اذلك
ــوين  ــا أجاب ــاء فم ــن العلم ــًة م ــا مجاع ــألت عنه ــد س ــإيّن ق ــك، ف صاحب
جبــواب مشــبع، فقلــت: هــل لــك أن ختــرين بهــا فلعــّل عنــدي جوابًــا 
ــتأذنت هل  ــد اهلل، فاس ــا عب ــا أب ــى به ــّب أن أل ــال: إيّن أح ــه فق ترتضي
ــك.  ــدا ل ــا ب ــل عّم ــال هل: س ــؤال؟ فق ــأذن يل يف الس ــال هل: أت ــل فق فدخ
فقــال هل: مــا ادليلــل ىلع أّن لــك صانًعــا؟ فقــال: وجــدت نفــي ال ختلــو 
ــري،  ــا غ ــا أو صنعه ــا أن ــون صنعته ــا أن أك ــني: إّم ــدى جهت ــن إح م
ــا أن أكــون  فــإن كنــت صنعتهــا أنــا فــا أخلــو مــن أحــد معنيــني: إّم
ــت  ــإن كن ــًة، ف ــت معدوم ــا واكن ــودًة، أو صنعته ــت موج ــا واكن صنعته
ــا، وإن  ــن صنعته ــا ع ــتغنت بوجوده ــد اس ــودًة فق ــت موج ــا واكن صنعته
ــت  ــد ثب ــيئًا، فق ــدث ش ــدوم ال حي ــم أّن املع ــك تعل ــًة فإن ــت معدوم اكن
ــار  ــا أح ــام وم ــني، فق ــو اهلل رّب العامل ــا وه ــث أّن يل صانًع ــى اثلال املع

جوابًــا« ]الصــدوق، التوحيــد، ص 290[.

 فاســتدل اإلمــام  يف هــذه الروايــة ىلع وجــود الصانــع مســتفيًدا من 
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احلــر العقــي حيــث طــرح ثاثــة احتمــاالت يف حــدوث انلفــس ووجود 
ــودًة  ــت موج ــي واكن ــت نف ــا صنع ــو أن ــال األّول ه ــان، االحتم اإلنس
وهــذا حتصيــل للحاصــل وهــو قبيــح، واالحتمــال اثلــاين هــو أنــا صنعتهــا 
واكنــت معدومــًة فمــن املعلــوم أّن املعــدوم ال حيــدث شــيئًا فهــذا واضــح 
. ابلطــان، واالحتمــال اثلالــث هــو أنـّـه قــد صنعهــا غــري وهــو اهلل

ــام  ــن اإلم ــابقة ع ــة الس ــج الرواي ــذا املنه ــث ىلع ه ــاهد اثلال والش
الرضــا  يف بيــان حــدوث العالــم؛ إذ ســأل اإلمــام  عــن 
حــدوث العالــم فذكــر اإلمــام  يف جــواب الســائل احتمــاالٍت عــّدًة 
يف حــدوث العالــم ويف احتيــاج احلــادث إىل املحــدث، فجــاء فيهــا »أنّــه 
دخــل عليــه رجــل فقــال هل: يــا بــن رســول اهلل مــا ادليلــل ىلع حــدث 
العالــم؟ قــال: أنــت لــم تكــن ثــم كنــت، وقــد علمــت أنـّـك لــم تكــّون 

ــك« ]الصــدوق، األمــايل، ص 352[. ــو مثل ــن ه ــك م ــك وال كّون نفس

ــم ىلع  ــّل هــذا االســتدالل مأخــوذ مــن اســتدالل القــرآن الكري  ولع
ــوَن﴾  َاِلُق

ْ
ــُم ال ْم ُه

َ
ٍء أ ــْرِ َشْ ــْن َغ ــوا ِم ْم ُخِلُق

َ
ــال تعــاىل: ﴿أ ــق ق وجــود اخلال

ــادف -  ــادف؛ ألّن اتلص ــة واتلص ــي الصدف ــرآن ين ]ســورة الطــور: 35[؛ فالق

ــم  ــٍة - يف اعل ــن دون علّ ــه م ــٍة وعدم ــن دون علّ ــن م ــود املمك ــو وج وه
اإلمــاكن باطــل.

  ــا ــام الرض ــن اإلم ــا ع ــبق ذكره ــة س ــا رواي ــع أيًض ــاهد الراب والش
اســتدّل فيهــا ىلع وجــود الصانــع ببدنــه: »قــال أبــو احلســن : إيّن لّمــا 
ــرض  ــان يف الع ــادة وال نقص ــه زي ــّي في ــم يمك ــدي فل ــرت إىل جس نظ
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والطــول ودفــع املــاكره عنــه وجــّر املنفعــة إيلــه، علمــت أّن هلــذا ابلنيــان 
ــاء  ــه وإنش ــك بقدرت ــن دوران الفل ــا أرى م ــع م ــه، م ــررت ب ــا فأق بانيً
ــر  ــوم وغ ــر وانلج ــمس والقم ــرى الش ــاح وجم ــف الري ــحاب وتري الس
ذلــك مــن اآليــات العجيبــات املتقنــات، علمــت أّن هلذا مقــّدًرا ومنشــئًا« 

]الصــدوق، التوحيــد، ص 251[.

 هــذا األســلوب يعــي أن االستشــهاد باآليــات األنفســية ليــس 
  حريًّــا، بــل هــو مــن أبــرز الطــرق وأحســنها وأقربهــا؛ ألّن األئّمــة

ــا. ــة أيًض ــتدالالت اآلفاقي ــع  باالس ــود الصان ــتدلّوا ىلع وج اس

ــًة ىلع  ــة  لوجدناهــا مبنّي ــع اســتدالالت األئّم ــا إىل مجي وإذا نظرن
افراضــات أربعــة:

ــت  ــي واكن ــت نف ــا صنع ــي أن ــو، يع ــل لغ ــل احلاص 1ـ أّن حتصي
ــودًة. موج

ــودًة  ــي موج ــت نف ــي اكن ــه، يع ــيء ىلع نفس ــدم ال ــاع تق 2ـ امتن
ــا. ــل وجوده قب

3ـ أصل العلّّية.

4ـ احتياج احلادث إىل املحدث.

ـ الستدلل اتلدرييج ذو املستويات املتعّددة

ــة  اكنــوا مثــل القــرآن يراعــون ظرفيــة  األنبيــاء والرســل واألئّم
 : إدراك املخاطــب؛ ألنّهــم اكنــوا ملّفــني بذلــك تطبيًقــا لقــوهل
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ــم« ]املجلــي،  ــدر عقوهل ــاس بق ــم انل ــاء أن نكلّ ــارش األنبي ــا مع ــا أمرن »إنّ
ــب،  ــوده مرات ــٍل وج ــل أص ــد اهلل  مث ــوار، ج 2، ص 69[؛ ألّن تلوحي بحــار األن

فأمــر اهلل الرســل واألوصيــاء أن يكلّمــوا انلــاس بقــدر عقوهلــم، وكذلــك 
ِْكَمــِة 

ْ
أمرهــم اهلل يف كتابــه العزيــز قائــًا: ﴿اْدُع إل َســِبيِل َربِّــَك بِال

ــك  ــل: 125[؛ ذلل ــورة النح ــُن﴾ ]س ْحَس
َ
ــِي ِهَ أ ــْم بِالَّ ُه

ْ
ــنَِة وََجاِدل ََس

ْ
ــِة ال َموِْعَظ

ْ
َوال

اإلمــام  يســتدّل باســتدالل ذي مســتويني: بســيٍط واضــٍح، وعميــٍق 
ــيطة  ــورة بس ــة األوىل بص ــة واملرحل ــام يف ابلداي ــتدّل اإلم ، فيس ــيٍّ فلس
إلجيــاد الظرفيــة واألرضيــة يف املخاطــب، ثــّم يف املرحلــة اتلايلــة يطــرح 
ــرة يف  ــة كث ــلوب أمثل ــذا األس ــة؛ وهل ــورة عميق ــتدالل بص ــس االس نف

ــال. ــبيل املث ــا ىلع س ــر منه ــني  نذك كام املعصوم

  املثــال األول هــو برهــان الفرجــة اذلي اســتدّل بــه اإلمــام الصادق
ــد  ــد اذلي اكن يعتق ــام للملح ــّدم اإلم ــّق ؛ إذ ق ــد احل ــات توحي إلثب
ــاالت  ــن ح ــوان م ــن ال خيل ــًا إّن املدبَّري ــيًطا قائ  بس

ً
ــتدالال ــة اس باثلنوي

  ثــاث واكنــت احلالــة اثلاثلــة بدهّيــًة؛ ذللــك لــم يتعــّرض هل اإلمــام
ــث  ــم يف حدي ــن احلك ــام ب ــن هش ــام »ع ــة اإلم ــك رواي ــه، وإيل يف كام
  فــاكن مــن قــول أيب عبــد اهلل  ــا عبــد اهلل الزنديــق اذلي أىت أب
هل: ال خيلــو قولــك: إنّهمــا اثنــان مــن أن يكونــا قديمــني قوّيــني أو يكونــا 
ــني  ــا قوّي ــإن اكن ــا، ف ــر ضعيًف ــا واآلخ ــا قويًّ ــون أحدهم ــني أو يك ضعيف
فلــم ال يدفــع لّك واحــد منهمــا صاحبــه ويتفــّرد باتلدبــر، وإن زعمــت 
أّن أحدهمــا قــوّي واآلخــر ضعيــف ثبــت أنـّـه واحــٌد كمــا نقــول؛ للعجــز 
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ــا  ــن أن يكون ــل م ــم خي ــان ل ــا اثن ــت: إنّهم ــاين، وإن قل ــر يف اثل الظاه
ــق  ــا اخلل ــا رأين ــة، فلّم ــن لّك جه ــني م ــة أو مفرق ــن لّك جه ــني م مّتفق
ــر  ــمس والقم ــار والش ــل وانله ــاف اللي ــا واخت ــك جارًي ــا والفل منتظًم
ــّم  ــد، ث ــر واح ــر ىلع أّن املدب ــاف األم ــر وائت ــر واتلدب ــة األم دّل صح
ــا  ــّى يكون ــا ح ــة بينهم ــن فرج ــّد م ــا ب ــني ف ــت اثن ــك إن اّدعي يلزم
ــا معهمــا، فيلزمــك ثاثــة،  ــا بينهمــا قديًم اثنــني فصــارت الفرجــة ثاثلً
ــم  ــون بينه ــّى يك ــني ح ــا يف االثن ــا قلن ــك م ــة لزم ــت ثاث ــإن اّدعي ف
فرجتــان فيكــون مخًســا ]كــذا[، ثــّم يتنــاىه يف العــدد إىل مــا ال نهايــة يف 

ــكايف، ج 1، ص 80[. ــول ال ــي، أص ــد، ص 243؛ الكلين ــدوق، التوحي ــرة« ]الص الك

 ويمكــن حتريــر هــذا ادليلــل بالقــول إنـّـه لــو اكن املبــدأ األّول املوجــود 
بذاتــه اثنــني فــا خيلــو مــن أن يكونــا قديمــني قوّيــني أو ضعيفــني أو أن 
ــا، واآلخــر ضعيفــا واملــراد بالقــوّي أن يكــون قــادًرا  يكــون أحدهمــا قويًّ
ىلع فعــل الــّل فاعــًا هل بــاإلرادة مــع اســتبداده بــه، واملــراد بالضعيــف 
اذلي ال يقــوى ىلع فعــل الــّل وال يســتبّد بــه وال يقــاوم القــوّي، فــإن اكنــا 
قوّيــني فلــم ال يدفــع لكٌّ منهمــا صاحبــه ويتفــّرد بــه، أي يلــزم منــه عــدم 
وقــوع الفعــل وإن اكن أحدهمــا ضعيًفــا فيلزم مــن ضعف وجــوده احتياجه 
 جبــواز خلــّو املاهّيــة عــن الوجــود 

ّ
ــة املوجــدة؛ ألنّــه ال يتصــّور إال إىل العلّ

وهــو معــى اإلمــاكن، وإن اكنــا ضعيفــني بــأن يقــدر ويقــوى لكٌّ منهما ىلع 
بعــٍض أو ىلع الــل، لكــن فعــل بعًضــا بــاإلرادة فــا خيلــو مــن أن يكونــا 
ــة  ــا جه ــلٍّ منهم ــث ال يكــون ل ــٍة، حبي ــة مــن لّك جه مّتفقــني يف احلقيق
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تشــّخٍص يتعــنّي بهــا عــن صاحبــه، فمعنــاه وحدتهمــا، وهــذا خلــٌف، أو 
أن يكونــا مفرقــني مــن لّك جهــة فانتظــام اخللــق وائتــاف األمــر يــدّل 
ــتلزم أن  ــة يس ــن جه ــو م ــة ول ــرض االثنينّي ــّم إّن ف ــر، ث ــدة املدبّ ىلع وح
يكــون بينهمــا ممــزّيٌ فاصــٌل عــّر عنــه اإلمــام  بالفرجــة، حيــث إنّهــا 
الفاصــل بــني األجســام؛ تنبيًهــا ىلع أّن أوئلــك الزنادقــة ال يدركــون غــر 
 بمــا يليق اســتعماهل يف املحسوســات، 

ّ
املحسوســات وال ينبــي خماطبتهــم إال

 لــزم وحدتهمــا كما 
ّ

وهــو املمــزّي ال بــّد أن يكــون قديًمــا موجــوًدا بذاتــه وإال
ذكرنــا، فيلــزم أن يكــون املبــدأ ثاثــًة؛ إذ فــرض اتلثليــث يقتــي املمــزّي 
بينهمــا، وهكــذا إىل مــا ال نهايــة هل، قــد ثبــت بذلــك وحــدة املبــدإ األّول 
 مــن 

ّ
للعالــم وهــو القــادر احلكيــم؛ ألّن وجــود األفاعيــل مّمــا ال يتــأىّت إال

قــادر حكيــم. ]انظــر: الكلينــّي، أصــول الــكايف، ج 1، ص 80[

ــان  ــذا الره ــق هل ــتوى العمي ــري املس ــى مطه ــتاذ مرت ــّرر األس  وق
بقــوهل: لــو فــرض أّن واجــب الوجــود اثنــني فــا بــّد مــن فرجــٍة وامتيــاٍز 
بــني هذيــن الواجبــني؛ ألّن اتلكــّر واتلعــّدد متفــّرٌع ىلع أّن أحــد 
الواجبــني يمتــاز خبصوصّيــٍة ىلع األقــّل يفقدهــا اآلخــر؛ فعليــه ال بــّد مــن 
وجــود أمــر ثالــث بــني الواجبــني بــه يمتــاز أحدهمــا عــن اآلخــر، وهــذا 
األمــر اثلالــث يف ذاتــه واجــٌب أيًضــا؛ ألنـّـه لــو اكن ممكنًــا لوجــد بوجــود 
واجــب آخــر، فيلــزم أن ال يكــون لّك واحــٍد مــن الواجبــني متمايــًزا عــن 
اآلخــر يف مرتبتــه ذاتــه، بــل يكــون الواجبــان مّتحديــن يف مرتبــة اذلات، 
ــة اذلات،  ــد مرتب ــرٍة أي بع ــة متأّخ ــّر يف مرتب ــّدد واتلك ــأ اتلع ــا نش وإنّم
فاألمــر اثلالــث واجــٌب أيًضــا، فيلــزم مــن فــرض واجبــني ثاثــة. وألّن 
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ــود  ــن وج ــّد م ــا ب ــود؛ ف ــب الوج ــة واج ــؤالء اثلاث ــن ه ــد م لّك واح
ــني  ــود فرجت ــن وج ــّد م ــا ب ــني لّك واجــي الوجــود، ف ــاز ب فرجــة وامتي
ــزم  ــن، فيل ــني اآلخري ــن الواجب ــث ع ــب اثلال ــذا الواج ــزّي ه ــا يتم بهم
مــن فــرض ثاثــٍة مخســٌة، ومــن فــرض مخســٍة تســعٌة، وهكــذا إىل مــا ال 
نهايــة يف الكــرة، فيلــزم مــن فــرض الواجبــني وجــود الواجــب إىل غــر 
  انلهايــة، وأضــاف االســتاذ مطهــري قائــًا إّن بيــان اإلمــام الصــادق 
 يف هــذا االســتدالل أوضــح وأدّق مــن بيــان املفّكريــن الغربيّــني. 

]انظر: مطهري، مجموعة اآلثار، ج 6، ص 1022[

ــا  ىلع  ــن الرض ــام أيب احلس ــتدالل اإلم ــو اس ــاين ه ــال اثل واملث
إثبــات توحيــد الواجــب؛ إذ اســتدّل اإلمــام باســتداللني بســيط وعميــق، 
ــابورّي  ــة انليس ــن قتيب ــد ب ــن حمّم ــّي ب ــا ع ــث: »حّدثن ــاء يف احلدب ج
قــال: ســمعت الفضــل بــن شــاذان يقــول: ســأل رجــل مــن اثلنويــة أبــا 
ــول:  ــال هل: إيّن أق ــا حــارض فق ــن مــویس الرضــا  وأن احلســن عــّي ب
إن صانــع العالــم اثنــان، فمــا ادليلــل ىلع أنـّـه واحــٌد؟ فقــال: قولــك: إنـّـه 
ــك  ــد إثبات  بع

ّ
ــاين إال ــدع اثل ــم ت ــك ل ــد؛ ألنّ ــه واح ــٌل ىلع أنّ ــان ديل اثن

 الواحــد، فالواحــد جممــٌع عليــه وأكــر مــن واحــٍد خمتلــٍف فيــه« 
ــأيت  ــّدد أن ي ــّديع اتلع ــن ي ــراده  أّن ىلع م ــد، ص 270[.  م ]الصــدوق، التوحي

ــار  ــد ال يص ــوع والزائ ــد مقط ــان هل؛ إذ الواح ــا بره ــه ف ــان علي بالره
ــا  ــَع اهلِل إِلًَه ــْدُع َم ــْن يَ ــاىل: ﴿َوَم ــال اهلل تع ــه، ق ــن علي ــّى يره ــه ح إيل
ــُروَن﴾  َكفِ

ْ
ــُح ال  ُيْفِل

َ
ــُه ل ــِه إِنَّ ــَد َربِّ ــابُُه ِعنْ ــا ِحَس َم إِنَّ

ــِه فَ ُ بِ
َ

ــاَن ل  بُْرَه
َ

ــَر ل  آَخ
]سورة املؤمنون: 117[.

 
ً

فاســتدّل اإلمــام الرضــا  ىلع توحيــد الواجــب - تعــاىل - اســتدالال
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ــا  ــان، فم ــم اثن ــع العال ــوي: إّن صان ــل اثلن ــول الرج ــواب ق ــيًطا يف ج بس
ادليلــل ىلع أنـّـه واحــٌد؟ فقــال: قولــك: إنـّـه اثنــان ديلــٌل ىلع أنـّـه واحــٌد؛ 
 بعــد إثباتــك الواحــد، فالواحــد جممــٌع عليــه 

ّ
ألنــك لــم تــدع اثلــاين إال

وأكــر مــن واحــٍد خمتلــٌف فيــه فاملجمــع عليــه - وهــو اتلوحيــد - قطــيٌّ 
ــام  ــح اإلم ، فوّض ــيٍّ ــس بقط ــة - لي ــو اثلنوي ــه - وه ــف في ــا املختل بينم
أّن اإلنســان املوّحــد يعتقــد بــأّن اخلالــق واحــٌد، وكذلــك يعتقــد اثلنــوي 
ــع  ــع اآلخــر غــر الصان ــّديع وجــود الصان ــه ي  أنّ

ّ
ــع واحــٌد إال ــأّن الصان ب

ــّداعه،  ــان ىلع م ــأيت بالره ــوي أن ي ــه؛ وذلا ىلع اثلن ــع علي األّول املجم
فهــذا االســتدالل البســيط اذلي يقتنــع بــه اعّمــة انلــاس، ويؤّهــل هــذا 
ــد هلــم األرضيــة  االســتدالل ســواد انلــاس ألن يعتقــدوا باتلوحيــد ويمّه

ــة لقبــول اتلوحيــد. والظرفي

ــع يف ذات  ــق والصان ــّديع حــر اخلال ــد ي ــع أّن املوّح ولكــن يف الواق
ــّون  ــداعه يتك ــه؛ ألّن م ــان علي ــأيت بالره ــه أن ي ــب علي اهلل ، فيج
مــن جزئــني: إثبــات وجــود اهلل ونــي وجــود اخلالــق اآلخــر ســوى اهلل، 
وبنــاًء ىلع ذلــك ىلع كا الطائفتــني املوّحديــن واثلنويــني أن يأتــوا 
ــن  ــدايع ال م ــاب اتل ــن ب ــع م ــذا املوض ــم؛ ألّن ه ــان ىلع مّداعه بالره
ــون  ــث يك ــره حبي ــر ينك ــرف اآلخ ــيئًا والط ــديع ش ــرف ي ــاب أّن الط ب
ــرّد ىلع ديلــل املــّديع،  ــة ىلع املــّديع ويكــي للمنكــر أن ي ــان ابليّن إتي
وهــذا االســتدالل البســيط اكٍف للعــايّمّ أي غــر احلكيــم والفيلســوف، 
ــع  ــا احلكيــم الفطــن ال يقتنــع بهــذا االســتدالل، بــل ينتظــر ويتوّق وأّم

ــفيًّا. ــا فلس  عميًق
ً

ــتدالال اس
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ــد  ــفيًّا ىلع توحي ــا فلس  عميًق
ً

ــتدالال ــا  اس ــام الرض ــتدّل اإلم  واس
ْصــُل َمْعِرفَــِة اهلِل َجــلَّ اْســُمُه 

َ
اهلل  بقــوهل: »أّوُل ِعبَــاَدِة اهلِل َمْعِرَفتُــُه، َوأ

نَّ 
َ
ــوِل أ ُعُق

ْ
ــَهاَدِة ال ــُه، لَِش ــِد َعنْ ــْيُ اتلَّْحِدي ــِدهِ َن ــاُم تَوِْحي ــُدُه، َونَِظ تَوِْحي

ــوٍق،  ــَس بَِمْخلُ ــا لَيْ ُ َخاِلًق
َ

نَّ هل
َ
ــوٍق أ ــَهاَدِة لُكِّ خَمْلُ ــوٌق، وََش ــُدوٍد خَمْلُ لُكَّ حَمْ

ــايل، ص 253[. ــد، األم « ]املفي َزِلّ
َ ْ
ــُم يِف األ َقِدي

ْ
ــَو ال ــَدِث ُه َ ــَن احلْ ــُع ِم ُمْمتَِن

ْ
ال

ــوٌد  ــه  موج ــد اهلل  أنّ ــات توحي ــني إلثب ــم الراه ــد أحك إّن أح
ــر؛ ألّن  ــود اآلخ ــرض املعب  لف

ً
ــاال ــرك جم ــا ي ــدوٍد، ف ــر حم ــٌق وغ مطل

ــال؛  ــرض املح ــو الف ــوى اهلل  ه ــر س ــود اآلخ ــود املعب ــرض وج ف
ــدم  ــت ع ــت بنع ــّد هل وينع ــض ال ح ــود حم ــاىل - وج ــب - تع ألن الواج
ــتفيدها  ــي نس ــرة ال ــارف الكث ــّم للمع ــى امله ــو املب ــذا ه ــايه، وه اتلن
مــن لكمــات العــرة الطاهــرة ، وادليلــل اآلخــر ىلع إطاقــه  أو 
ــر  ــق آخ ــا خلال ــاكن خملوقً ــدوًدا ل ــو اكن حم ــود؛ إذ ل ــق الوج ــه مطل ىلع أنّ
ــّدد  ــادٌّ حي ــاوزه، وهل ح ا ال يتج ــدًّ ــدوٍد ح ــود حم ــّل موج ــره؛ ألّن ل غ
حــدوده اخلاّصــة بــه، وعليــه أّن لّك موجــوٍد حمــدوٍد خملــوٌق قطًعــا، ولــّل 
خملــوٍق خالــٌق ال حيتــاج إىل خالــٍق آخــر مثــل خملوقــه؛ ألّن وجــود هــذا 
ــوٍد  ــره؛ ألّن لّك موج ــوده إىل غ ــاج يف وج ــا حيت ــه، ف ــني ذات ــق ع اخلال
ــدوث،  ــه احل ــع علي ــيٍّ يمتن ــٍم أزيلٍّ غ ــوٍد قدي ــاج إىل موج ــادٍث حيت ح
فيمكــن االســتدالل بعــد هــذا اتلحليــل بواســطة عــدم تنــايه الواجــب 
ــًدا ىلع  ــس زائ ــايه لي ــدم اتلن ــاق وع ــه؛ إذ اإلط ــده ووحدت ىلع توحي
أصــل وجــود احلــّق تعــاىل، بــل اإلطــاق وعــدم اتلنــايه آيــٌة لشــّدة نــور 
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أصــل وجــوده، بــل لّك واحــد منهمــا ديلــٌل ىلع وحدتــه وتوحيــده؛ إذ لّك 
واحــٍد هــو أصــل الوجــود ومــن حقيقــة اذلات ابلــارئ واخلالــق الواحــد 

ــام الرضــا ، ص 53 - 55[ ــن منظــار اإلم ــة م ــيل، الفلســفة اإللهي ــد. ]انظــر: جــوادي آم األح

ّية نليف اإلحلاد
ّ
ـ اتلأكيد ىلع أصل العل

ــة؛ ألّن  ــل العلّّي ــي أص ــز ىلع ن ــا يرّك ــا اكن أو حديثً ــاد قديًم  اإلحل
ــٍة  ــن دون علّ ــًة م ــد صدف ــم وج ــدون أّن العال ــة يعتق ــدة والزنادق املاح
ــة أصــٌل  ــا؛ ألّن أصــل العلّّي ــح إطاقً موجــدٍة، ولكــن هــذا غــر صحي
ــكار هــذا  ــٍة، فــا يمكــن إن ــاج إىل علّ ــوٍل حيت ــديهٌّ يقــول إّن لّك معل ب
األصــل ابلــديّه. يقــول الســّيد حمّمدباقــر الصــدر : إّن قاعــدة أصــل 
العلّّيــة بدهّيــة أّويّلــة؛ فــا حيتــاج إىل اســتدالل وال برهــان عليهــا، بــل 
ــه أن يعــرف أّن املعلــول  ــا يكفي لّك مــن تصــّور املعلــول تصــّوًرا صحيًح
ــل  ــك األص ــت  ىلع ذل ــل ابلي ــد أه ــك أّك ــٍة؛ وذلل ــاج إىل علّ حيت
ــك  ــواهد ىلع ذل ــض الش ــر بع ــة، ونذك ــاد والزندق ــي اإلحل ــديّه يف ن ابل

ــم. مــن حماســن كامه

الشــاهد األّول هــو روايــة هشــام بــن احلكــم قــال: ثــّم ســأل الزنديــق 
ــت  ــد ثب ــرت ق ــا ذك ــول بم ــأراد أن يق ــه؟ ف ــل علي ــا ادليل ــًا: فم قائ
وحــدة املبــدإ األّول للعالــم ىلع تقديــر وجــوده، فمــا ادليلــل ىلع وجــوده؟ 
فأجابــه أبــو عبــد اهلل  قائــًا بــأّن وجــود األفاعيــل كخلــق اإلنســان 
ــك  ــو ذل ــط وحن ــض والبس ــه وآالت القب ــائه وعضات ــه وأحش وعروق
ــك إذا نظــرت إىل بنــاء   مــن قــادر حكيــم، أال تــرى أنّ

ّ
ــا ال يتــأىت إال مّم
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 مشــّيد مبــي علمــت أّن هل بانيًــا، وإن كنــت لــم تــَر ابلــاين ولــم تشــاهده. 
]انظر: الكليني، أصول الكايف، ج 1، ص 80؛ الصدوق، التوحيد، ص 244[ 

ــويل:  ــع بق ــياء، ارج ــاف األش ــو يشٌء خب ــام : »ه ــال اإلم ــّم ق ث
ــه ال جســم  ــه يشٌء حبقيقــة الشــيئية، غــر أن ــات معــى، وأنّ يشٌء إىل إثب
وال صــورة وال حيــس وال جيــس وال يــدرك باحلــواّس اخلمــس، ال تدركــه 
األوهــام، وال تنقصــه ادلهور، وال يغــّره الزمــان. ]انظــر: الصــدوق، التوحيــد، ص 245[

 والشــاهد اثلــاين روايــة ســّيد املوّحديــن اإلمــام عــيٍّ ؛ إذ »ُســئَِل 
ــُدلُّ ىلَعَ  ــَرُة تَ َْع ــاَل: ابَلْ ــِع، َفَق انِ ــاِت اَلصَّ ــْن إِْثبَ ــنَي  َع ُمْؤِمِن

ْ
ــُر اَل ِم

َ
أ

ــِر،  َمِس
ْ
ــُدلُّ ىلَعَ اَل ــَدِم تَ َق

ْ
ــاُر اَل ــِر، َوآثَ َِم

ْ
ــُدلُّ ىلَعَ احَل ــُة تَ ْوثَ ــِر، َواَلرَّ َِع ابَلْ

ــَف اَل  ــِة َكيْ َكثَافَ
ْ
ــِذهِ ال ــْفِيٌّ بَِه ــٌز ُس ــِة َوَمْرَك ــِذهِ اللََّطافَ ــوِيٌّ بَِه

ْ
ــَلٌ ُعل َفَهيْ

ــوار، ج 3، ص 55[. ــار األن ــي، بح ــِر« ]املجل َِب
ْ
ــِف اخَل ــُدالن ىلَعَ اللَِّطي يَ

ــال:  ــة إذ ق ــج ابلاغ ــيٍّ  يف نه ــام ع ــول اإلم ــث ق ــاهد اثلال والش
ُهــْم اَكنلَّبَــاِت َمــا  نَّ

َ
ُمَدبِّــَر، َزَعُمــوا أ

ْ
َر وَجَحــَد ال ُمَقــدِّ

ْ
نَْكــَر ال

َ
َويْــُل لَِمــْن أ

ْ
»فَال

ــٍة ِفيَمــا  ــوا إىل ُحجَّ َجئُ
ْ
ـَـْم يَل ــٌع، ول ــْم َصانِ  اِلْخِتــَاِف ُصَورِِه

َ
ــْم َزاِرٌع وال لَُه

ِْقيــٍق لَِمــا أوَعــْوا وَهــْل يَُكــوُن بِنَــاٌء ِمــْن َغــْرِ بـَـاٍن أو ِجنَايــٌة 
َ

 حت
َ

َعــْوا وال ادَّ
ِمــْن َغــْرِ َجــاٍن!« ]نهــج البالغــة، الخطبــة 185، ص 271[.

ــا  ــنخّية كم ــل الس ــو أص ــر وه ــٌل آخ ــة أص ــل العلّي ــرع ىلع أص ويتف
هــو واضــح مــن هــذه الشــواهد، حيــث لوحــظ يف هــذه الروايــات أصــل 
الســنخّية أيًضــا؛ إذ يقــول إمــام املّتقــني وســّيد املوّحديــن حيتــاج إنــكار 
ــل،  ــاىل - إىل ديل ــوده - تع ــات وج ــاج إثب ــا حيت ــل كم ــود اهلل إىل ديل وج
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ــه إذ رّصح  ــم وصحت ــات مداعه ــل ىلع إثب ــوا أي ديل ــم يقّدم ــرون ل واملنك

ِْقيــٍق لَِمــا أوَعْوا«.
َ

 حت
َ

َعــْوا وال ــٍة ِفيَمــا ادَّ َجئُــوا إىل ُحجَّ
ْ
اإلمــام قائــا: »ولـَـْم يَل

والشــاهد الرابــع قــول اإلمــام الرضــا : »ولّك قائــٍم يف ســواه معلوٌل« 

]الصــدوق، التوحيــد، ص 35[. فأشــار اإلمــام الرضــا  إىل أصــل العلّّيــة، حبيــث 

إذا وجــد املوجــود ولــم يكــن وجــوده عــني ذاتــه، وبألفــاٍظ أخــر لــم يكــن 

ــارة رصحيــة  ــا يف ســواه، وبعب ــد أن يكــون قائم  يف وجــوده فاب
ًّ

مســتقا

، ويكــون عكــس انلقيــض هلــذه القضّيــة أّن 
ً

واضحــة أن يكــون معلــوال

لّك غــر معلــوٍل ليــس قائًمــا يف ســواه، بــل هــو قائــٌم بنفســه ومســتقلٌّ يف 

 اهلل  فقــط.
ّ

وجــوده، وهــو ليــس إال

308

مجلة الدليل / 

العدد الثالث عشر   السنة الرابعة   خريف 2021

العدد الثالث عشر



الخاتمة

ــل عــن  ــل عــن االســتقامة فيشــمل لك مي  اإلحلــاد يف اللغــة هــو املي
ــاهلل  ــر ب ــو الكف ــاح ه ــيء، ويف االصط ــن ال ــدول ع ــد والع القص
ــت  ــل ابلي ــن أه ــاد يف زم ــود اإلهل، واكن اإلحل ــر لوج ــو املنك ــد ه وامللح
 يتمّتــع خبصوصيــات أبرزهــا احلســّية والطبيعّيــة؛ إذ املاحــدة اكنــوا 
حيــرون املعــارف يف املحسوســات، واكن طابــع اإلحلــاد العــاّم يف زمانهــم 
العقانيــة املشــوبة بالوهــم واخليــال؛ إذ اكنــوا يؤّكــدون ىلع ابلعــد املــاّدّي 
واجلســمايّن لإنســان، وىلع احنصــار املعرفــة يف احلــّس واخليــال، واكنــت 
الزنادقــة واملاحــدة يرومــون مــن شــبهاتهم نــي وجــود اخلالــق والصانــع 
ضمــن نــي حــدوث العالــم اإلمــاكين، ويتلّخــص أســباب ميــول انلــاس 
ــل  ــخصية مث ــباب الش ــت  يف األس ــل ابلي ــاد يف كام أه إىل اإلحل
اتلكــّر، واألســباب االجتماعيــة مثــل ظلــم احلــاّكم وفســادهم، والوقــوع 
يف الشــبهات، وعــدم االقتنــاع والقصــور يف العقــل والضعــف يف ابلصرة.

وأهــّم أســايلب مواجهــة اإلحلــاد يف كام أهــل ابليــت  يه 
ــص يف  ــة تتلّخ ــايلب األخاقّي ــة، واألس ــة والعقلّي ــايلب األخاقّي األس
ــن  ــم م ــا عنده ــوا م ــة يك يطرح ــدة والزنادق ــال ىلع املاح ــاح املج انفت
ــزي  ــل الرك ــائل، ب ــخصية الس ــاد ش ــدم انتق ــاكالت، وع ــئلة واإلش األس
ــا  ــة بدوره ــايلب العقلي ــا أّن األس ــتدالالته، كم ــه واس ــد كام ىلع نق
تنقســم إىل قســمني القســم األّول، هــو األســايلب الصوريــة، ويه عبــارة 
عــن املنهــج االســتفهايم واإلنــكاري، وأســلوب دفــع الــرر املحتمــل، 
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ــة،  ــة نلــي اإلحلــاد والزندق ــة واملنطقي واالســتفادة مــن القواعــد العقلي
واالســتدالل باألمــور العاديــة املتاحــة، بينمــا القســم اثلــاين هــو 
األســايلب املحتوائيــة، ويه عبــارة عــن االســتفادة مــن طريقــة املعادلــة 
املعكوســة ومــن الراهــني األنفســية مثــل االستشــهاد بانلفــس اإلنســانية 
انلاطقــة، والرجــوع إيلهــا، واالســتدالل اتلدريــي ذي مســتويات 
ــاد  ــي اإلحل ــة نل ــل العلّّي ــد ىلع أص ــة، واتلأكي ــيطة وعميق ــدة بس عدي

ــاىل. ــع تع ــات الصان وإثب
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املازنــدراين، محمدصالــح، رشح أصــول الــكايف ملحمــد بــن يعقــوب الكلينــي، . 15

التعليــق: املــريزا أبــو الحســن الشــعراين، الطبعــة األوىل، 2000 م.

املجلي، محمدباقر، بحار األنوار، مؤسسة الوفاء، بريوت، 1404 هـ.. 16

مطهري، مرتى، مجموعة آثار الشهيد املطهري، صدرا، الطبعة السابعة، قم.. 17

الجعفي، املفّضل بن عمر، توحيد املفّضل، مكتبة الداوري، الطبعة الثالثة. . 18

ــارش: . 19 ــر، الن ــيل أك ــاري، ع ــق: الغف ــايل، التحقي ــامن، األم ــن النع ــد ب ــد، محم املفي

مؤمتــر الشــيخ املفيــد، قــم، 1413 هـــ.

ــات . 20 ــل للدراس ــة الدلي ــالج، مؤسس ــح الع ــبابه ومفاتي ــاد أس ــد، اإللح ــارص، محم ن
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