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Summary 

The article discusses a certain aspect of an issue that has been the topic of 
various problems, centered on the role of religion in human life, and 
whether or not man really needs religion to build true beliefs. The study 
relies on the data coming out of the rational approach. A set of religious 
texts has been quoted as a guide in this way. Since the mere occurrence of 
belief is useless without being practicable in the man’s worldly life, so the 
study discusses another point related to the central problem that deals 
with the role of religion in adopting that certain belief and acting 
according to it in daily life. At the end, the study gets to proving the big 
role of religion in both points. 
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 وحتّقق اإليمان ر ادلين يف بناء الرؤية العقدية دو

 فالح سبيت

 f.sabti@aldaleel-inst.comالربيد اإللكرتوين:   أستاذ مساعد يف الفلسفة اإلسالمية، جامعة املصطىف العاملية، العراق.

 اخلالصة

دور ادلين يف يبحث هذا املقال عن جانٍب من قضيٍّة وقعت موضوًعا إلشاكيلات خمتلفٍة، تمحورت حول 
وقد اختّص هذا املقال باجلانب انلظري  ؟ حياة اإلنسان، وهل أّن اإلنسان حمتاٌج إىل ادلين فعالا أم ال

وما دوره يف هذا   ادلين يف بناء العقيدة الصحيحة؟هلذه القضية املحورية، وهل أّن اإلنسان حمتاٌج إىل
ال ىلع معطيات املنهج العقيل، كما تّم اعتماد وقد اعتمد ابلحث يف املق ؟اجلانب إن اكن هل دوٌر فيه

جمموعة من انلصوص الرشعية لالسرتشاد واتلنبيه، ولّما اكن جمّرد حصول االعتقاد ال فائدة هل من دون 
أن ينعكس ىلع مسرية اإلنسان وسلوكه يف احلياة ادلنيا، فقد تناول ابلحث نقطةا أخرى ترجع إىل 

ادلين يف حصول اإليمان بذلك االعتقاد، وانعاكسه ىلع اجلانب العميل اإلشاكيلة املحورية تناولت دور 
 دلى نوازع اإلنسان، وقد انتىه ابلحث اىل إثبات دور كبري لدلين يف لكتا انلقطتني.

 العقل، ادلين، الرؤية الكونية، العقيدة، اإليمان. اللكمات املفتاحية:
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 ت وابلحوث العقديّةامؤسسة ادليلل لدلراسانلارش: 
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 املقّدمة

 -للّك موجوٍد من املوجودات قواى وأفعاٌل وملاكٌت يه كماالته اثلانية حبسب االصطالح الفلسيّف 
 تلك الكماالت اثلانية، وهو نفس وجود اإلنسان بكّل 

ا
بعد أن اكن الكمال األّول هل هو ما يكون مبدأ

رتك مع ما للموجودات بعضها مش - [167]انظر: ابن سينا، رسائل ابن سينا، ص ما فيه من أبعاٍد وقواى 
األخرى؛ إذ ترجع إىل اجلهة املشرتكة بني حقائق تلك املوجودات، أي أّن مبدأها هو جزء حقيقتها 
املشرتك، اكحلركة اإلرادية اليت يه أثر مشرتك بني مجيع األنواع احليوانية؛ ألّن مبدأها هو احليوان من 

نية اتّصف باحلركة اإلرادية، وهكذا انلمّو حيث هو حيوان، فلّك موجود اشتملت حقيقته ىلع احليوا
ا يف املوجودات املختلفة  اليت تشرتك يف  -واتلاكثر وغريها، وخيتلف هذا انلوع من الكماالت قّوةا وضعفا

 بنحو يتناسب مع املتطلّبات الوجودية للحقيقة الاكملة انلوعية للّك موجود. -مبدإ تلك الكماالت 
ا وفعالا صادراا عن اجلهة املختّصة وبعض تلك الكماالت يكون خمتص   ا بذلك املوجود؛ إذ يكون أثرا

بذلك املوجود من حقيقته وماهّيته، فشجرة اتلفاح مثالا هلا آثار مشرتكة مع بقية األشجار، اكنلمو 
وتكوين األوراق واألخشاب واحلطب، وهلا أثر وفعل ختتّص به وتمتاز به عن غريها، وهو كونها تثمر 

 اتلّفاح.
هو ما يكمن يف  -عقالئي ا ورشًعا  -الكمال احلقييق اذلي يستحق لك موجود عليه املدح أو اذلم و

ا  احلقيقة املختّصة به وآثارها، وهذه القضّية من األمور ابلدهية اليت يكيف تصّورها تصّوراا صحيحا
احلقييق اذلي ألجله  للتصديق بها، وال حيتاج ذلك إاّل إىل جمّرد اتلنبيه عليها، فكمال شجرة اتلفاح

تطلب من قبل العقالء هو محلها ثلمرة اتلّفاح، ولكّما اكنت ثمرتها أجود اكنت الشجرة أكمل، واكن 
االهتمام بها وباقتنائها أكرب، وأّما لو ختلّفت عن إعطاء هذه اثلمرة واكتفت باخلشب واحلطب فإنّها 

ذلي مصريه القلع واتلقطيع واإلحراق ستزنل عن مرتبتها، تلهبط إىل مصاف الشجر غري املثمر ا
بانلار، وال تزرع مثل هذه الشجرة ألجل اخلشب اذلي يف أغصانها؛ إذ إّن من األشجار ما هو أجود يف 

 إنتاجه للخشب.
من انلمّو واتلاكثر  شرتاكه مع املوجودات املاّديّة احلّية يف خصائصها،ا اإلنسان فهو باإلضافة إىل اأمّ و

ال توجد  جمّردة روحية اٍت فهو يمتاز بممّي والشعور ىلع مستوى احلّس واخليال والوهم،  واحلركة اإلرادية
، ترجع إىل انلفس انلاطقة اإلنسانية اليت تمّثل ابلعد املختّص به وقوام حقيقته يةيف سائر الاكئنات املادّ 

يقوم بعملية اإلدراك الّلّك وماهّيته، فيمتاز عن بقّية احليوانات بقواه العاقلة، ويه العقل انلظري اذلي 
ويكون مسؤوالا عن عملية اتلفكري واالستدالل بأسايلبها املختلفة، أو العقل العميل اذلي يدرك 

 لألفعال االختيارية، فيقوم بتدبري ابلدن بتوّسطها.
ا
 القضايا العملية اجلزئية، يلكون مبدأ
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اصٌّ وفعٌل ال يشاركه فيه غريه من حيث إّن لّك واحٍد من املوجودات هل كماٌل خ»يقول ابن مسكويه: 
هو ذلك اليشء، أعين أنّه الجيوز أن يكون موجوٌد آخر سواه يصلح ذللك الفعل منه ... فإذن اإلنسان 
من بني سائر املوجودات هل فعٌل خاصٌّ به ال يشاركه فيه غريه، وهو ما صدر عن قّوته املمّية املرّوية، 

]ابن مسكويه، تهذيب « ته أصدق واختياره أفضل اكن أكمل يف إنسانيتهفلّك من اكن تمييه أصّح ورويّ 

 .[10األخالق، ص 

 حقيقة العقل
 [159، ص 1]انظر: الفراهيدي، العني، ج . املعقول: ما تعقله يف فؤادكو ،نقيض اجلهلالعقل يف اللغة، 

: وهما ما يسّّم بالعقل فالعقل كقّوة يف انلفس اإلنسانية هلا معنيانوأّما يف اصطالح احلكماء 
بعد اتّفاقهم ىلع أنّها من قوى  مدراكتهماتهما وحقيقة ف يف حقيقلاختانلظري والعقل العميل، وقد 

فقد ذهب بعض األصويلني إىل أنّهما قّوة واحدة والفرق بينهما اعتباري وهو ، انلفس انلاطقة اإلنسانية
يف طبيعة املدرك، فإن اكن من املدراكت انلظرية سّّم عقالا نظري ا وإن اكن من املدراكت العملية سّّم 

 [277، ص 2الفقه، ج ؛ املظّفر، أصول 271، ص 2]انظر: األصفهاين، نهاية ادلراية يف رشح الكفاية، ج عقالا عملي ا. 
ومن احلكماء من قال إنّهما حقيقةا قّوتان للنفس أحدهما لإلدراك واألخرى تلدبري ابلدن من دون 

ة ا املشهور عند احلكماء، فالعقل انلظري هو قوّ وأمّ ، [789]انظر: بهمنيار، اتلحصيل، ص أن تدرك شيئاا 
ا العميل فمدراكته يه القضايا العملية لية، وأمّ انلظر يف مجيع العلوم، فهو يدرك القضايا انلظرية والعم

 أّوالا للفعل االختيارياجلزئية 
ا
]انظر: الطويس، رشح اإلشارات . تدبري ابلدنووظيفته  اليت تكون مبدأ

 وما بعدها[ 351، ص 2واتلنبيهات، ج 

 الكمال احلقييق لإلنسان

بدإ أفعاهل وآثاره الصادرة عنه املناسبة وبناءا ىلع ما تقّدم يكون الكمال احلقييق لإلنسان هو كمال م
حلقيقته، تلك احلقيقة اليت تمتاز بالقّوتني العقليتني انلظرية والعملية، واألفعال اليت تناسب انلفس 
اإلنسانية بلحاظ قّوة العقل انلظري يه كون مجيع االنتقاالت اذلهنية واالستنتاجات  اليت يقوم بها 

يحة، ونقائها عن مداخالت اخليال والوهم، وإبعاد امليول الشهوية اإلنسان ىلع وفق الضوابط الصح
فإّن عقل اإلنسان حمفوٌف بذلك، يف الرواية عن أمري  -والعصبية عنها وعن انلتائج اليت تؤّدي إيلها 

 - [48، ص 4]الرشيف الريض، نهج ابلالغة: ج « أمريٍ  هواى حتت أسريٍ  عقٍل  من وكم»أنّه قال:  املؤمنني 
تلتمّكـن انلفس من احلكم بنحٍو صحيٍح مطابٍق للواقع، فيقدر اإلنسان بتوّسطها ىلع اتلميي بني احلّق 
وابلاطل من االعتقادات، ويكون قادراا ىلع بناء رؤية كونية وعقدية صحيحة حتيك الواقع ىلع ما هو 
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ا عقلي ا مضاهياا للعالمإّن كمال انلفس يف أن تصري ًعل»عليه؛ وهلذا ُعرِف عن احلكماء قوهلم:   ما
 .[115]صدر املتأهّلني، مفاتيح الغيب، ص « املوجود

اآلثار اليت تناسب اإلنسان بلحاظ قّوته العقلية العملية يه أن تكون مجيع أفعاهل وواألفعال 
، اخلارجية ناشئةا عن مبدإٍ علّمٍّ جزيئٍّ مستنتٍج بتوّسط االنفعال عن مدراكت العقل انلظري الصحيحة

وإقصاء مجيع االنفعاالت احلاصلة عن القوى احليوانية من الشهوة والغضب، إاّل يف حملّها الصحيح هلا 
بفضائل األخالق األفعال  نسان مع تكرار هذهاملحّدد من قبل العقل انلظري، حبيث يّتصف اإل

 شهوية. املعني الرئييس للعقل العميل للسيطرة ىلع القّوة الغضبية وال والسجايا، اليت يه
اَها  َوَما َوَنْفٍس قال تعاىل:  لَْهَمَها َسوَّ

َ
فْلَحَ  قَدْ  َوَتْقَواَها  فُُجورََها فَأ

َ
َها َمن أ  َمن َخاَب  َوقَدْ  َزاكَّ

اَها  .[10 - 7]سورة الشمس:  َدسَّ
هو بناء ومّما تقّدم نفهم أّن أهّم أثٍر من آثار القّوة العاقلة لإلنسان اليت تعّد أساس الكمال عنده 

رؤيٍة كونيٍة وعقديٍة صحيحٍة مطابقٍة للواقع، تكون يه األساس واملتعلّق إليمانه؛ وذلك ألّن الرؤية 
الكونية لإلنسان وابلنية العقدية اليت حيملها ويؤمن بها تعّد األساس األّول واألصل للّك الكماالت اليت 

 يتبناها اإلنسان ويؤمن بها ستكون يه يمكن أن يكتسبها اإلنسان وحيصل عليها؛ إذ إّن الرؤية اليت
املنطلق األساس، اذلي يؤخذ حسابه وحساب ما يلزمه يف لّك فعٍل أو برنامٍج ّلّكٍّ أو جزيئٍّ يف حياة 

 اإلنسان.
تها وقوّ  ل األمور ومبدأهاأوّ  نّ إ»: طويٍل  يف حديٍث  عن احلسن بن عمار، عن أيب عبد اهلل 

هلم، فبالعقل عرف العباد  اخللقه ونورا   به، العقل اذلي جعله اهلل زينةا إاّل  ءٌ وعمارتها اليت ال ينتفع يش
ّ رون، وأنّ املدبَّ  همر هلم، وأنّ ه املدبّ هم خملوقون، وأنّ خالقهم، وأنّ  وا بعقوهلم ه ابلايق وهم الفانون، واستدل

ا لم را ا ومدبّ هل وهلم خالقا  ونهاره، وبأنّ  هسمائه وأرضه، وشمسه وقمره، ويلل ىلع ما رأوا من خلقه، من
م العلم، فهذا ما دهلّ  انلور يف الظلمة يف اجلهل، وأنّ  وال يزول، وعرفوا به احلسن من القبيح، وأنّ  يزل

 .[29، ص 1]اللكيين، الاكيف، ج ...«  عليه العقل

 معىن العقيدة والرؤية الكونية
ٌل مزيٌد أصله الفعل َعَقَد، والَعقد يف العقيدة يف اللغة مصدٌر أو اسم مصدٍر للفعل اعتقد، وهو فع

، ماّدة 296، ص 3: ابن منظور، لسان العرب، ج رظ]ان .معقودٌ  اللغة ما يقابل احلّل، يقال: عقدت احلبل، فهو
 [عقد

بمعىن ما يعقد عليه القلب، أي األمور اليّت يعتقد يف عرف املترّشعة وقد استعملت لكمة االعتقاد 
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وهل عقيدٌة حسنٌة: أي  .واعتقدت كذا: أي عقدت عليه قليب وضمريي»الطرييّح: بها اإلنسان، قال 
 .[106، ص 3الطرييح، جممع ابلحرين، ج ] «ساملٌة من الشّك 

اتلصديق اجلازم املطابق للواقع  :بمعنيني: أحدهما يف االصطالح املنطيق فيستعمل االعتقادوأّما 
مطلق اتلصديق، اذّلي يشمل املعىن األّول ، واآلخر: ّص اثلابت، وهو ما يسّّم بايلقني باملعىن األخ

]انظر: . باإلضافة إىل الظّن واجلهل املرّكب والعلم املستفاد من اتلقليد، ويسّّم بايلقني باملعىن األعمّ 
، كشف املراد، ص   [430، ص 1بادي، الرباهني القاطعة، ج آسرتاإل؛ وكذلك: 235احليّلّ

د يف األمور اليّت يتعلّق بها االعتقاد، ويه تلك القضايا اليّت يطلب كما تستعمل العقيدة والعقائ
« العقائد: ما يقصد فيه نفس االعتقاد دون العمل»اتلصديق بها ألجل االعتقاد نفسه، قال اجلرجاين: 

 . [66اجلرجاين، اتلعريفات، ص ]
ب االعتقاد بها منها ما وحنن عندما نقول ابلناء العقدي، فهو تمثيل إذ نقصد أّن القضايا اليت جي

ا يف العقيدة تبتين عليها بقّية قضاياها، ومنها ما يه فروع تتفّرع عن تلك األصول،  يعترب أصالا وأساسا
 فيه تشبه ابلّناء، فيه تبتين بعضها ىلع بعض كآجر ابلناء. 

ريب، أّما مصطلح "الرؤية الكونية" فيعترب من املصطلحات اليت استعملت أّوالا يف الفكر الغ
جمموعة من املعتقدات وانلظرات »وانتقلت حديثاا لتستعمل يف الفكر اإلساليم احلديث، ويقصد به: 

 العقيدة يف دروس اليدي، ]مصباح« الكونية املتناسقة حول الكون واإلنسان، بل وحول الوجود بصورة ًعمة

األساس واخللفية الفكرية اليت يستند إيلها اعتقاد معني يلصبغ بها نظرته حول »، أو  [35اإلسالمية، ص 
 .[8]مطهري، الرؤية الكونية اتلوحيدية، ص « الكون والوجود ويقوم بتفسريه وحتليله

وال بّد من االتلفات إىل أّن هذا املصطلح وإن اكن حديثاا من حيث اللفظ، ولكّنه من حيث املعىن 
. فأسئلة من قبيل: مناملدلول هل ا ومتجّذر يف الفكر اإلساليم والفكر اإلنساين بشلٍك ًعمٍّ أنا؟   قديم جد 

 األسئلة أو الغائّية باألسئلة تسّم ومن أين جئت؟ وماذا أفعل يف هذا العالم؟ وإىل أين سأنتيه؟ واليت
 اهلواجس أّن هذه يف ذلك الكربى واملصريّية، يه أسئلة شغلت الفكر اإلنساين طوال اتلاريخ، والسبب

تللك األسئلة،  إجاباٍت  عن ابلحث يف اإلنسان فطرة من األصيلة وباحلاجة العميقة بالرغبة ترتبط
 عليها تُبىن منّظمة عقالنية جهود إىل يتحّول بل فطري، إحساس جمّرد يبىق ال األسئلة هذه أمر لكنّ 

 ".الكونية الرؤية" يه األسئلة تلك عن بإيديولوجيات؛ فاإلجابة وفقها وُيلزتم نظريات،
وعلم من أين  ،لرمسه واستعدّ  ،نلفسه أعدّ  ارحم اهلل امرءا »أنّه قال:  روي عن أمري املؤمنني 

 .[116، ص 1]الفيض الاكشاين، الوايف، ج « ويف أين وإىل أين
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 ابلحث إشاكيّلة 
ابلحث، هو: هل أن العقل حيتاج اإلشاكل املهم اذلي نريد أن نوضحه وحنقق اجلواب عنه يف هذا 

اىل ادلين يف بناء الرؤية الكونية والعقدية الصحيحة وحتقق اإليمان اثلابت بها، وما هو ادلور اذلي 
 تلعبة املعرفة ادلينية يف هذا السياق؟!.

لدلين دور يف بناء الرؤية  : األوىل: أنّ ًعئني أساسينيدّ اب -كما هو واضح  -يتعلّق  شاكلوهذا اإل
 كونية والعقدية الصحيحة، واثلانية: أّن لدلين دوراا يف حتقيق وترسيخ اإليمان بتلك الرؤية.ال

 معىن ادلين
وقبل ادلخول يف صلب ابلحث ال بد من اإلشارة هنا إىل أنّنا ال نقصد من ادلين يف هذا ابلحث 

ما يعتنقه معناه العاّم الشامل جلميع ما يمكن إطالق اسم ادلين عليه، وهو ما تتحّدد معالم هويته بكّل 
بل  قوس وأعمال،ويلزتم بما يلزم االعتقاد من سلوك وط به جتاه أمر مقدس عنده، اإلنسان ويعتقد

املقصود خصوص ادلين اإلليه احلق، وهو ما اشتمل ىلع العقائد احلقة املطابقة للواقع، وكون مجيع 
]انظر: مصباح املمارسات واتلعايلم اليت يدعو إيلها ال تتناىف مع العقل، وقابلةا إلثبات صّحتها وواقعيتها. 

ذلك ادلين اذلي يشلّك الويح اإلليه القناة املعرفية  ، أي[21، ص 1اليدي، دروس يف العقيدة اإلسالمية، ج 
 األساسية يف تكّون علومه ومعارفه. 

منهما إحدى ادلعويني األساسيتني لسؤال  يتضّمن لّك واحدٍ ، حمورينوسوف نقّسم ابلحث إىل 
 ابلحث، فنقول:

 : دور ادلين يف بناء الرؤية العقدية الصحيحةاملحور األول
اراا متعّددةا يف ابلناء الفكري العقدي، وسالمته عن اخلياالت واألوهام عند إّن لعلوم الويح أدو

 اإلنسان، وأهّم هذه األدوار يه:

 إرشاد العقل وتنبيهه اىل املعتقدات احلّقة -أ
قد كّرم بين آدم بنعمة العقل، فهو األداة املعرفية اليت يمكن من خالهلا اكتشاف ًعلم  إّن اهلل  

ا قد  الغيب واتلجّرد وخصوصياته وأحاكمه، ولكن ال بّد من اتلوّجه عند ابلحث إىل نقطٍة مهّمٍة جد 
ا، بل هل بعٌد ماّديٌّ حيواينٌّ  اقتىض أن يوجد فيه يغفل عنها كثريون، ويه:  أّن اإلنسان ليس عقالا حمضا

جمموعٌة من القوى واألعضاء تتناسب مع هذا ابلعد وتؤّدي متطلّباته واحتياجاته، بعضها إدراكية 
معرفية وبعضها حمّركة عملية، وكما أّن العقل العميل هل مضاّدات تقتضيها الطبيعية املاّدية احليوانية 
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ة يكمن يف قهر العقل العميل هلاتني لإلنسان ويه الشهوة والغضب، وكمال اإلنسان من هذه اجله
ا تقتضيها تلك  القّوتني وحصول ملكة العدالة يف السلوك، كذلك العقل انلظري هل مضاّدات أيضا
الطبيعة حتجبه عن الوصول اىل احلقيقة املطابقة للواقع، وأبرز تلك املضاّدات يه قّوتا اخليال والوهم، 

ني القّوتني وجعلهما يعمالن يف مساحتهما املعرفية فقط، وكمال قّوة العقل انلظري تكمن يف قهر هات
]انظر: فالح سبيت، متاهات الوهم، وعدم طغيانهما ىلع احلالة املعرفية لإلنسان جبميع مساحاتها وموضوًعتها. 

 وما بعدها[ 165ص 
ا  يف فإّن حصول ذلك يعّد من أهّم موانع العقل من الوصول إىل املعارف الصحيحة احلّقة، وخصوصا

جمال ابلحث يف موضوع اإلهليات وًعلم اتلجّرد، وهنا يأيت دور ادلين املرتبط يف علومه ومعارفه بالويح 
اإلليه انلابع عن العلم اإلليه املطلق؛ تلنبيه عقل اإلنسان وإرشاده اىل املعتقد الصحيح املطابق 

 ذلك؛ وهلذا جند أّن أمري للواقع، ويكون دور العقل اتلفصيل وإقامة الربهان واحلّجة العقلية ىلع
: قد ذكر أّن من وظائف األنبياء إثارة العقول وتنبيهها إىل مقتضياتها املعرفية، قال  املؤمنني 

وا وحيتجّ  ،نعمته منيسّ  روهمويذكّ  ،ليستأدوهم ميثاق فطرته ؛رسله وواتر إيلهم أنبياءه فبعث فيهم»
 .[1]الرشيف الريّض، نهج ابلالغة، اخلطبة « ويثريوا هلم دفائن العقول ،عليهم باتلبليغ

دفائن العقول أنوار العرفان : »قال حمّمد عبده يف رشح املقطع املتقّدم من خطبة أمري املؤمنني 
حيجب هذه  وقد ،وترتفع به إىل اإليقان بصانع املوجودات ،نسان أرسار الاكئناتتكشف لإل اليت

املعارف الاكمنة وإبراز تلك  ون إلثارة تلكفيأيت انلبيّ  ،األنوار غيوم من األوهام وحجب من اخليال
 .[24و 23، ص 1]الرشيف الريّض، نهج ابلالغة، ج « األرسار ابلاطنة

محلة ادلين اإلليه القويم كثرياا إىل تأثري اخليال والوهم ىلع عقل اإلنسان يف معرفة اذلات وقد نّبه  
تبادر العريف من الوهم يف انلصوص الرشيفة هو مطلق اإلهلية املقّدسة وصفاتها وأفعاهلا، ولعّل امل

ا أّن  اإلدراك ابلاطين لإلنسان األعّم من اخليال والوهم والعقل الواقع حتت تأثريهما، ومن الواضح جد 
الوهم واخليال بمعناها الفلسيف ومدراكتهما تعترب من املصاديق الواضحة ذللك، وقد ورد عن أمري 

 ،حلية املخلوقني بأوهامهم وحنلوك ،هوك بأصنامهمالعادلون بك إذ شبّ  كذب»قوهل:  املؤمنني 
، من خطبته املعروفة خبطبة 164، ص 1]الرشيف الريّض، نهج ابلالغة، ج « مات خبواطرهموك جتزئة املجسّ ؤوجزّ 

 .األشباح[
 فشّبهوك آدم، صورة ىلع إنّك: قالوا إذ واملجّسمة، املشّبهة يعين»قال ابن أيب احلديد يف رشحه: 

 حيث لم من ذلك، أوهامهم اقتضت ملا املخلوقني حلية وأعطوك تعبدها، اجلاهلية اليت اكنت باألصنام
ا، إاّل  العالم الفاعل القادر يكون أن يألفوا ]ابن أيب « تتجّزأ األجسام كما ومتجّزئاا مرّكباا وجعلوك جسما

 .[415، ص 6احلديد، رشح نهج ابلالغة، ج 
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 مصنوعٌ  خملوٌق  معانيه أدّق  يف بأوهامكم مّيتموه لكّما»أنّه قال:  ومنها: ما عن اإلمام ابلاقر 
 ويتوّهم كماهلا، ذلك فإنّ  زبانيتني، - تعاىل - هلل أنّ  تتوّهم الصغار انلمل ولعّل  إيلكم، مردودٌ  مثلكم،

]املجليس، حبار « به - تعاىل - اهلل يصفون فيما العقالء حال وهذا بهما، يّتصف ال ملن نقصانٌ  عدمها أنّ 

 .[93، ص 66 ج األنوار،

إىل أّن خيال اإلنسان عندما يرسم صورةا يتوّهم أنّها هلل تعاىل،  فيه أمر خملوق  إذ ينّبه اإلمام 
؛ وذلك ألّن اإلنسان مهما حاول أن يتوّهم  اكإلنسان نفسه، مهما اكنت تلك الصورة دقيقةا ومتقنةا

ة يه ويتخّيل يف صفحة ذهنه فلن خيرج عّما ألفه من أمور حمسوسة ماّدية خملوقة، فإّن الصور اخليايل
عني الصور املحسوسة، أو ما ترّكبها املتخّيلة منها أو من أجزائها، ومهما حاولت املتخّيلة أن تكون 
ا ومهما وضعت هل من القدرات  صورةا ليشء جديد ال وجود هل يف اخلارج، فهذا اليشء مهما اكن دقيقا

إّن انلملة لو  ا قال واإلماكنات فلن خيرج عن األمور اليت ألفها اإلنسان من املحسوسات؛ وهلذ
تلوّهمته ىلع شالكتها، هل زبانيتان اكليت عندها؛ ألنّها تتخّيل أّن أتّم الكمال  حاولت أن تتوّهم اهلل 

 هو يف امتالك تلك الزبانيتني، فهكذا العقول الواقعة حتت تأثري األوهام واخلياالت. 

ىلع انلفس، وتأثّرها بها  -وما يتبعها من انفعاالت ًعطفية وعصبية  -إّن غلبة حكم الوهم واخليال 
ا ويرشده إىل  توجب الغفلة وعدم االتلفات اىل احلّق والواقع، فيحتاج اإلنسان يف ذلك إىل من ينّبهه دائما

أّن القرآن الكريم قد تماىش يف  احلقيقة اليت غفل عنها، حّّت أنّنا جند يف بعض الروايات ما يشري إىل
اتلنبيه ىلع العقائد احلّقة حّّت بالنسبة إىل أصحاب العقول املتعّمقة يف اتلفّكر اليت تظهر يف آخر 

 عن اتلوحيد فقال: إن اهلل  بن احلسني  سئل عيلّ » عن ًعصم بن محيد قال:الزمان، فيف الرواية 
  اهللُ  وَ هُ  ْل قُ  :فأنزل اهلل تعاىل، قونمتعمّ  ه يكون يف آخر الزمان أقوامٌ علم أنّ 

َ
من  واآليات ،دٌ حَ أ

]اللكيين، الاكيف، ج « فمن رام وراء ذلك فقد هلك ،ورِ دُ الص   اِت ذَ بِ  يمٌ لِ عَ  وَ هُ وَ سورة احلديد إىل قوهل : 
 .[91، ص 1

هذا وقد أشار كبار رّواد الفلسفة العقليني إىل اسرتشادهم بادلين يف كثري من املسائل الفلسفية 
واالعتقادية ادلقيقة، فالشيخ الرئيس ابن سينا مثالا بعد تقسيمه للحكمة إىل نظرية وعملية، وذكر 

اب امللّة اإلهلية ىلع من أرب ومبادئ هذه األقسام اليت للفلسفة انلظرية مستفادةٌ »... أقسامهما، قال: 
]ابن سينا، عيون احلكمة، « ىلع حتصيلها بالكمال بالقّوة العقلية ىلع سبيل احلّجة سبيل اتلنبيه، ومترّصٌف 

 .[17ص 

واحلّق ما قاهل بعضهم »... وقال الشيخ املحّقق نصري ادلين الطويّس يف ضمن جوابه عن مسألة اجلرب: 
[105]الطويس، أجوبة املسائل انلصريية، ص « أمرين" : "ال جرب وال تفويض ولكن أمٌر بني. 
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ا حنن، معرش احلكماء أمّ »وقال السّيد حممدباقر املريداماد عند حبثه ملسألة األمر بني األمرين: 
وأفتينا املستفتني يف هذه املسألة، فهو  ،الراسخني والعقالء الشاخمني، أفدنا املستفيدين يف هذه املزلقة

ومحلة أنوار ادلين، صلوات  خزنة أرسار الويح ،باتلنصيص عليه من سادتنا الطاهرينمّما قد تظافرت 
، ص 1]املريداماد، اإليقاظات، ج « معتربة األسانيد متواترة املعىن مّجةٌ  اهلل وتسليماته عليهم أمجعني، أخبارٌ 

228 - 255]. 

 إشاكل وجواب
املعتقدات احلّقة كما يشهد بذلك مسفورات احلكماء قد يقال بأّن العقل لّما اكن قادراا ىلع استنباط 

العقالنيني، فال يبىق دور لدلين يف هذا املجال، إذ إّن ذكر ادلين هلذه املسائل يعّد حتصيالا للحاصل، 
وباتلايل يكيف ما دّون يف كتب احلكماء اإلهليني بنحو ممنهج ومربهن يف اهتداء اإلنسان إىل العقائد 

 ادلين يف بقية املجاالت.احلّقة، ويبىق دور 
ا معرفي ا ذلكر العقيدة يف املعارف ادلينية، وهو أّن العقل قد  ا إىل أّن هناك أثرا ولكن قد أرشنا آنفا
ا باخلياالت  تغيب عنه تلك احلقائق وال يلتفت إيلها، فإّن العقل يف داخل الطبيعة اإلنسانية يكون ممنو 

عاطفية والعصبية، اليت تقتضيها الطبيعة املاّدية لإلنسان يف بعده واألوهام وما يتبعها من االنفعاالت ال
اجلسدي، وخاّصةا عند ًعّمة انلاس فال حتصل به لوحده اهلداية العاّمة اليت يه اغية األديان وبعثة 
األنبياء؛ وهلذا حيتاج العقل إىل من يرشده وخيرجه عن غفلته، ويرجعه إىل رشده، وما دّون يف كتب 

ا املسلمني منهم  -لعقليني احلكماء ا فهو مدّوٌن بعد اسرتشادهم بادلين، كما نقلنا بعض  -خصوصا
ا، فالصحيح أّن هناك دوراا تفاعلي ا وتكاملي ا بني ادلين والعقل يف الكشف عن العقائد  لكماتهم آنفا

بذكر حقيقة  احلّقة، فالعقل يدرك أسس األديان من العقائد احلّقة، وادلين حيّرك العقول ويستثريها
 معّينة من احلقائق يلقوم العقل بتحليلها واالستدالل اتلفصييل عليها بنحو برهاين ال لبس فيه.

وال بّد من االتلفات إىل أهّمية هذا ادلور وعدم االستخفاف به، وتصّور إماكن االستغناء عنه،  فإن 
ا يف أسسها فإّن  من فروع  -لّك ما يبىن عليها زلّت قدم االستدالل يف يشء من االعتقادات وخصوصا

 منحرفاا عن الواقع، كما حصل ملذاهب  -االعتقاد، والرؤية األيديولوجية والسلكوية 
ا
سيكون خطأ

 كثرية.

ا نفسي ا يف ذكر ادلين تللك العقائد احلّقة، إذ إّن ذكرها من قبل اهلل  يف كتبه أو  كما أّن هناك أثرا
األنبياء واألوصياء يكون هل تأثرٌي نفيسٌّ كبرٌي يساعد يف انعقاد من قبل الواسطة بينه وبني انلاس من 

القلب ىلع تلك املعتقدات وثباتها يف انلفس، وباتلايل انعاكسها ىلع سلوك اإلنسان وحصول ملكة 
اإليمان بها، اليت يه اغية املطلوب يف جانب االعتقادات، وسيأيت مزيد توضيح هلذا األمر يف انلقطة 
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 اثلانية.

 املعرفة ادلينية يف اتلميزي بني األّويلات العقلية والوهميات دور
 -لّما اكنت املعارف ادلينية مرتبطةا بالويح اذلي ينبع من العلم اإلليه املطلق، اكنت  تلك املعارف 

ا يف اجلانب االعتقادي  ا معترباا بني اإلدرااكت العقلية األّويلة واألحاكم الوهمية،  -خصوصا مائزا
فيما يتعلّق ببحث اإلهليات، فمثالا حكم انلفس بأّن لّك موجود ال بّد أن يكون يف ماكن،  وباألخّص 

ا ىلع غرار حكمها باألّويلات من ابلدهيات كقونلا:  ا جازما ورّبما حتكم انلفس بهذا القضية حكما
: إّن "انلقيضان الجيتمعان"؛ وهلذا يذهب بعض انلاس إىل شمول هذا احلكم للباري  ، فيقول مثالا

اهلل تعاىل مستٍو ىلع العرش فوق السماوات، وحيمل مجيع انلصوص اليت يظهر منها هذا املعىن ىلع 
ذلك؛ وذلك ألنّه قد شاهد أو ختّيل مجيع املوجودات اليت هذا شأنها أنّها تكون يف ماكن، واملاكن معىنا 

فيثبت هل املاكن، وهذا  ىلع ابلاري  وهّم مطابق لواقع مثل هذه املوجودات، ولكّنه يقيس ذلك
وتمام الالكم يف هذا »حكٌم وهّمٌّ باطل بالنسبة هلل تعاىل وتقّدس عن ذلك، يقول ابن تيمّية يف ذلك: 

نا الظاهر أو  بمعرفتنا ما شهدناه، فنحن نعرف أشياء حبسّ ا إاّل نعلم مااغب عنّ  ا الك تعلم أنّ ابلاب: أنّ 
ة بعقونلا نعترب الغائب بالشاهد، فيبىق يف أذهاننا قضايا ًعمّ  صوصة، ثمّ ابلاطن، وتلك معرفة معينة خم

فيما  بدّ  ... فال  بمعرفة املشهود نلاإذا خوطبنا بوصف ما اغب عنا، لم نفهم ما قيل نلا إاّل  ة، ثمّ يّ لكّ 
شابهة ، فبهذه املوافقة واملشاركة واملئ اللفظ املتواطا من قدر مشرتك هو مسّّم شهدناه وما اغب عنّ 

ا ه، ولم نعلم أمورا حنسّ   ماة العقل، ولوال ذلك لم نعلم إاّل واملواطأة، نفهم الغائب ونثبته، وهذه خاّص 
اليشء وال نظريه لم يعرف  وهلذا من لم حيّس  ؛عن إحساسنا ابلاطن والظاهر ا اغئبةا وال أمورا  ةا ًعمّ 

 .[104]ابن تيمية، رشح حديث الزنول، ص « حقيقته
د بن عبد اهلل عن حممّ إىل مثل هذه املفسدة االعتقادية يف روايات كثرية، ف وقد نبّه أئمة أهل ابليت 
وبني رجل من  تذكر تفاصل املحاورة اليت جرت بني اإلمام  روايةٌ  اخلراساين خادم اإلمام الرضا 

اذلي  إنّ  !: ويلك فقال و ؟وأين ه ؟أوجدين كيف هو ،رمحك اهلل :فقال» ا جاء فيها:الزنادقة، واكن ممّ 
عرف بالكيفوفية وال ف الكيف بال كيف، فال يُ ن األين بال أين، وكيّ ، هو أيّ ذهبت إيله غلٌط 

وأوجدين يف السؤال بمعىن  .[78، ص 1]اللكيين، الاكيف، ج « ءٍ ة وال يقاس بيشوال يدرك حباسّ  ،ينونيةأب
  به. أظفره: أي مطلوبه، اهلل أوجده بمطليب، يقال أفدين وأظفرين

ا وهمي ا  ا ىلع كونه حكما ذلا عّد املناطقة خمالفة احلكم يف قضيٍّة ما لالعتقادات ادلينية عالمةا ومنّبها
العقلي ا؛ إذ إّن ادليانات احلّقة قد جاءت بالعقائد الصحيحة املوافقة ملا حيكم به العقل الرصيح غري 

ا املتأثّر بالوهم وغريه من املغلطات، فلو خالف ا حلكم شيئاا مّما ورد يف ادليانات احلّقة، فهذا يعّد منّبها
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 ىلع أنّه حكٌم وهّمٌّ اكذٌب.
 قال الرازّي يف رشحه للرسالة الشمسية: 

هلما، حّّت أّن أحاكم الوهمّيات  إيلها مسّخرةٌ  فإّن احلّس والوهم سيقا إىل انلفس، فيه منجذبةٌ »
ولوال دفع العقل والرشع، وتكذيبهما أحاكم الوهم بيق اتلباسها ما لم تتمّي عندها من األّويلات، ربّ 

 .[465]الرازي، حترير القواعد املنطقية يف رشح الرسالة الشمسية، ص « باألّويلات ولم يكد يرتفع أصالا 
ولّما اكنت تلك الوهميات حتكم بها انلفس ىلع حنو الفطرة والغريزة كما يف األّويلات العقلية، 

يف غرائز ًعّمة انلاس؛ وذللك فلوال خمالفتها ملا جاءت به األديان احلّقة لاكنت من  اكنت موجودةا 
املشهورات بني انلاس؛ وذلك ألّن تمييها عن األّويلات العقلية بنحو عقيل صعب ال يتأّّت للّك أحد 

وذللك فإن أحاكم من ًعّمة انلاس، فاكن املؤثّر األكرب واملانع من شهرتها هو خمالفتها لدليانات احلّقة؛ 
الوهم يف املحسوسات إذا اكنت باطلةا وغري صحيحة، فرغم عدم صّحتها فإنّها مشهورةٌ لوال ذكر 

 الرشيعة ما يمنع منها.

 قال ابن سينا:
لوال خمالفة السنن الرشعية هلا لاكنت مشهورةا، وإنّما يثلم يف شهرتها ادليانات  وهذه الوهميات»

؛ انظر: بهمنيار، اتلحصيل، ص 222، ص 1]الطويس، رشح اإلشارات واتلنبيهات، ج « ..احلقيقية والعلوم احلكمية.

100]. 

 بيان املعتقدات اجلزئية اليت ال يكشف عنها العقل -ب
 ، موضوًعت  نّ فإإّن كشف العقل عن األمور الواقعية يقع ضمن دائرة معينة وليست مطلقةا

 دةا اكلشجر واحلجر واإلنسان أو جمرّ  يةا اكنت مادّ  ية، سواءٌ األحاكم الربهانية يه الطبائع احلقيقية اللكّ 
نزتاعية اكملفاهيم الفلسفية يمكن أن يقوم مقامها من املفاهيم اثلانوية اال اكنلفوس والعقول، أو ما

 أو واملنطقية اليت حتيك طبيعة الوجود اخلاريج واذلهين لألشياء، كمفهوم واجب الوجود أو مفهوم الّلّك 
 وهكذا.اجلنس 

ملوضوًعت املوضوًعت اليت ال تتوفّر ىلع رشائط الربهان العقيل، اكفيخرج عن حدود الربهان العقيل 
 حّّت  يةا مات الربهان هو كونها لكّ من رشائط مقدّ  وذلك ألنّ  ؛ةأي: الشخصية املتغرّي  ،املتغرّية اجلزئية

يمكن  ،نعم .ودائمةا  يةا لكّ  نتاجئها كذلك األمور الشخصية، وجب أن تكون تغرّي ب ال تتغرّي  تكون يقينيةا 
ية، فلو ثبت أن حيصل ىلع العلم الربهاين يف اجلزئيات بالعرض، وذلك بتبع الربهان ىلع طبائعها اللكّ 

صدق اإلنسان عليه  عند باإلماكن، اكن زيدٌ  اما و متعلّ أبالرضورة،   كون اإلنسان ضاحاكا بالربهان مثالا 
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ا املوضوًعت الشخصية اثلابتة ، أمّ [70]انظر: ابن سينا، برهان الشفاء، ص  ماكنباإل اما بالرضوة ومتعلّ  ضاحاكا 
 نّ إإذ  ؛ه احنصار طبائعها يف شخصهاية، ولكن قد ثبت يف حملّ الربهان جيري ىلع طبائعها اللكّ  نّ فإ

  عليها.اّل إينطبق  ينتج عنه ال ية اكن ماصها من لوازم ذاتها، فإذا قام الربهان فيها ىلع طبيعتها اللكّ تشخّ 
ا ال يمكن للعقل الوقوف ىلع  وهناك من األمور االعتقادية املهّمة ما يكون موضوعه جزئي ا متشّخصا
العلل احلقيقة لوجودها أو اتّصافها حبكٍم من األحاكم، فيحتاج إثباتها إىل طريٍق آخر، وليس هو إاّل 

بعد انليّب، فالعقل يمكنه اكتشاف رضورة الويح وانلّص ادليين، ومثال ذلك تعيني شخص الويّص من 
وجود األوصياء من بعد األنبياء، بوسط هو اللطف اإلليه أو احلكمة اإلهلية، ولكّن العقل يعجز عن 
معرفة العلّة أو الوسط الختيار هذا الشخص دون سائر البرش يلكون هو الويص األّول أو اثلاين. نعم، لو 

ا ىلع األشخاص الواجدة هل، اّطلع العقل ىلع املالك من خالل  ابليان الرشيع أمكنه تطبيقه خارجا
 وهكذا.

وكمعرفة حقيقة الويح اإلليه وطرق اإلحياء فإّن العقل يكتشف رضورة أن يكون هناك واسطة بني 
وبني عباده، تصله العلوم اإلهلية يسّّم انليب، وأّما كيف يتّم إيصال تلك العلوم إيله، فال  اهلل 

 ذلك.يعلم العقل 
وكمعرفة املنازل اليت يمّر بها انلاس بعد املوت إىل أن ينتيه حسابهم، فإّن العقل حيكم برضورة 
وجود يوٍم للحساب واثلواب والعقاب بعد موت اإلنسان، بتوّسط العدل اإلليه أو احلكمة اإلهلية، 

 أموٌر جزئيٌة ولكّن العقل ال يمكنه كشف تفاصيل ما جيري بعد املوت وكيف يتحّقق احلساب، فيه
 لالعتقاد بها أهّميٌة كبريةٌ يف حصول أصل املعرفة، أو تقوية إيمان اإلنسان واجنذابه حنو طاعة اهلل 

 وأنبيائه وأوصيائه، فالعلم بها يعترب من اللطف املقّرب لإلنسان حنو اإليمان والطاعة.
اهمة أّن الرسل إّما أن جييئوا بما أقول: شبهة الرب»قال املحّقق الطويس يف رّده ىلع شبهة الرباهمة: 

يوافق العقول أو ما خيالفها، وما خيالفه العقول غري مقبوٍل، فال فائدة يف جميئهم بذلك، وما يوافقها 
 فال حاجة فيه إيلهم، فإذن ال فائدة من جميئهم.

ال تستقّل، وجوابهم: أّن لّك ما يوافق العقول ال خيلو إّما أن تستقّل العقول بإدراكه، وإّما أن 
ا ما خيالف العقول يقع ىلع قسمني: أحدهما تقتيض العقول  واحلاجة إيلهم يف القسم اثلاين، وأيضا
نقيضه، واثلاين ما ال تقتضيه وال تقتيض نقيضه، ومن اثلاين ما يمكن أن نكون حمتاجني إىل معرفته 

 .[365]الطويس، تلخيص املحّصل، ص « يف العاجل أو اآلجل، وهم يعّرفوننا ذلك
وحنن قد بيّّنا احلاجة إىل األنبياء وادلين حّّت فيما يستقّل العقل بإدراكه؛ ألّن ابلعد املاّدي لإلنسان 
املقتيض لقّويت اخليال والوهم ومدراكتهما،كثرياا ما يوقع اإلنسان يف الغلط وحصول الغفلة عن كثرٍي من 
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فيحتاج إىل مايرشده إيلها وينبّبه عليها، وليس احلقائق اليت من شأن العقل أن يدركها ويربهن عليها، 
 هو إاّل األنبياء ودينهم.

 بيان العالقة الوجودية بني األعمال وآثارها ادلنيوية واالخروية -ج
العالم عليها، يلكون ىلع طبق انلظام األصلح هو قانون  من ضمن القوانني املهّمة اليت بىن اهلل  

ألفعال اليت يقوم بها اإلنسان يكون هلا آثار ولوازم ماّدية ومعنوية، السببية والعلية؛ وذللك فإّن ا
ا لإلنسان  دنيوية وأخروية، وهو أمر يرجع اىل االعتقاد ومعرفة واقع األمور، ويكون العلم به مهمٌّ جد 

ته هل آثار كبرية يف حتّقق القناع -باإلضافة إىل بعد زيادة املعرفة البرشية وتفاصيل االعتقاد  -فهو 
بسلوك الطريق املوافق للرشيعة، وتقوية اإليمان عنده ويساعده يف حتصيل الكماالت املناسبة هل 

 واالبتعاد عن الرذائل وانلواقص.
وال يمكن العلم بهذا اآلثار واللوازم إاّل عن طريق ادلين وانلصوص ادلينية؛ ألّن عللها خفيٌة ًعدةا 

ا يكون يف ظرف معنّي ال يمكن للعقل حتديده، وهذا ما ومرّكبٌة من أكرث من جزٍء، وتوافق أجزائه
يسّّم بالعلل االتّفاقية يف احلكمة، فيه بعيدة املنال ىلع العقل، وال يلتفت إيلها ًعدةا. نعم، قد تكون 
العلوم اتلجريبية احلديثة كشفت عن بعض اآلثار املاّدية ادلنيوية ألفعال اإلنسان، وأّكدتها عن طريق 

 العلمية، وهنا يوجد أمران ال بّد من بيانهما:بعض اتلجارب 

 األمر األّول: العالقة الوجودية بني األعمال وآثارها ادلنيوية
هناك الكثري من انلصوص الرشعية اهتّمت ببيان اآلثار ادلنيوية لألعمال اليت يقوم بها اإلنسان يف 

أو تكّمله من جهٍة معّينٍة، كما يف  حياته وأرشدته إىل فعل بعض األعمال، تلكون سبباا ألمور حيتاجها
 ،وتدفع ابللوى ، األموالوتنّّم  ، األعمالصلة األرحام تزّك »: أنّه قال الرواية عن اإلمام ابلاقر 

، أو تدفع بعض األمور اليت ينبيغ [150، ص 2]اللكيين، الاكيف، ج « جلوتنسئ يف األ ، احلسابوتيّس 
حني يصبح أذهب  ق بصدقةٍ من تصدّ »قال:   اإلمام الصادقعن  لإلنسان جتّنبها، كما يف الرواية

 .[6، ص 4]اللكيين، الاكيف، ج « حنس ذلك ايلوم اهلل عنه
يف خصوص عبادة الصوم:  وهذه اآلثار منها ما يكون ماّدي ا، كما يف احلديث املروّي عن انليّب 

صّحة وإن اكنت تشمل اجلانب الرويح يف ، وال[268، ص 1]األحسايئ، عوايل اللئايل، ج « واصوموا تصحّ »
اإلنسان فكذلك تشمل اجلانب املاّدي، إذ أثبتت ادلراسات اتلجربية احلديثة فوائد صّحيةا للصوم 

ا فهو   اجلهاز وأمراض املفاصل واتلهاب ادلموية ييق اجلسم من أمراض القلب واألوعيةكثريةا جد 
 اهلضّم.
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يف اكتساب اإلنسان ملكةا تمّكنه من ممارسة ُخلٍق فاضٍل،  ومن اآلثار ما يكون معنوي ا، يساعد
ا:  يَن ِمْن َقبِْلُكْم كقوهل تعاىل يف الصوم أيضا ِ يَاُم َكَما ُكِتَب ىلَعَ اذلَّ يَن آَمنُوا ُكِتَب َعلَيُْكُم الصِّ ِ َها اذلَّ ي 

َ
يَا أ

 .[183]سورة ابلقرة:  لََعلَُّكْم َتتَُّقونَ 
إذ يظهر من اآلية املباركة أّن ممارسة عبادة الصوم تساعد يف حصول ملكة اتلقوى دلى اإلنسان، 
وقد ذكر علماء األخالق يف بيان ذلك أّن من أهّم أسباب ارتكاب اذلنوب واملعايص هو ضعف اإلرادة 

رشاب وانلاكح اذلي هو عبارة عن اإلمساك لّك يوم عن الطعام وال -أمام الغرائز والشهوات، والصوم 
 -وغريها من حمظورات الصوم، اليت يعّد أكرثها من الشهوات من الفجر إىل املغرب ملّدة شهر اكمل 

]انظر: الرمضاين، اخلطوة األوىل حنو اآلفاق، سوف يقّوي عزم اإلنسان وإرادته يف الصرب ىلع املعايص، وتركها. 
  وما بعدها[ 95ص 

  األعمال ولوازمها يف اآلخرةاألمر اثلاين: العالقة الوجودية بني
بمقتىض عدهل وحكمته جزاءا أخروي ا لألعمال يتناسب ًعدةا مع طبيعة العمل الصادر  جعل اهلل 

عن اإلنسان إّما ىلع حنو اثلواب أو العقاب، وهذا املقدار يتمّكـن العقل من اكتشافه والربهنة عليه 
هني العقلية ىلع ثبوت املعاد، وقد قامت انلصوص بوسط هو عدهل أو حكمته تعاىل، وبذلك قامت الربا

اَعَة ادلينة بدوٍر مهمٍّ يف هذا املقام باإلضافة إىل اتلنبيه ىلع حتمية وقوع املعاد، كقوهل تعاىل:  إِنَّ السَّ
ْخِفيَها تِلُْجَزى لُك  َنْفٍس بَِما تَْسَع 

ُ
َكاُد أ

َ
فََحِسبْ ، وقوهل: [15]سورة طه: اآلية  آِتيٌَة أ

َ
َما َخلَْقنَاُكْم أ نَّ

َ
تُْم أ

نَُّكْم إيَِلْنَا اَل تُرَْجُعونَ 
َ
وَُهَو ، أو رّد شبهات بعض من أنكره، كقوهل تعاىل: [115]سورة املؤمنون:  َعبَثاا َوأ

ْهَوُن َعلَيْهِ 
َ
 اخْلَلَْق ُثمَّ يُِعيُدُه وَُهَو أ

ُ
ِي َيبَْدأ ا َمثاَلا َونيَِسَ َخلَْقُه َورَضََب نَلَ ، وقوهل: [27]سورة الروم:  ... اذلَّ

ةٍ َوُهَو بُِكلِّ َخلٍْق َعِليمٌ  قَاَل َمْن حُيِِْي الِْعَظاَم َويِهَ َرِميٌم  َل َمرَّ وَّ
َ
َها أ

َ
نَْشأ

َ
ِي أ -78]سورة يس:  قُْل حُيِْييَها اذلَّ

79]. 
ادلنيا غري معلومة إّن طبيعة اجلزاء األخروي مقابل األعمال اليت يقوم بها اإلنسان يف هذه احلياة 

نلا؛ ألنّنا ال ندركها حبواّسنا، بل يه من ًعلم الغيب اذلي لم حين بعد وقت حصوهل بالنسبة نلا، وال 
ندركها بعقونلا؛ ألّن العقل ال يستطيع أن يثبت شيئاا بنحٍو برهاينٍّ إاّل إذا وقف ىلع حّده األوسط وعلّته 

 اثلبوتية، ويه اغئبة عن العقل.
ملهمة اليت حتّرك اإلنسان وتدفعه ىلع اإلقدام ىلع أّي عمل، وبذل جهد من أجل إجنازه من األمور ا

ومراًعة رشائط ذلك العمل وجودته، هو تصّوره للثمرة اليت ترتتّب ىلع ذلك العمل، أو الربح اذلي 
 سيحصل عليه يف مقابله، وهذا أمر فطري يف اإلنسان متفّرع ىلع احلّب املركوز يف فطرته نلفسه

، وأّما إذا جهل ما يرتتّب ىلع [8]سورة العاديات:  َوإِنَُّه حِلُبِّ اخْلرَْيِ لََشِديدٌ وجلب انلفع واخلري هلا: 
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أعماهل فإنّه ًعدةا ما يتقاعس ويرتّدد يف أداء األعمال املطلوبة أو ترك ما هو منيهٌّ عنه، أو عن أدائها 
بلطفه وعنايته ىلع اإلنسان بأن بنّي هل من خالل  برشائطها وكيفياتها املطلوبة؛ وذللك مّن اهلل 

 ، انلصوص الرشعية اجلزاء املرتتّب ىلع إيمانه وأعماهل الصاحلة، أو كفره وأعماهل القبيحة، إّما إمجاالا
ْصَحاُب انلَّاِر ُهْم ِفيبَ كقوهل تعاىل: 

َ
وََلَِك أ

ُ
َحاَطْت بِِه َخِطيئَتُُه فَأ

َ
وَن ََل َمْن َكَسَب َسيِّئَةا َوأ  َها َخادِلُ

ونَ  ْصَحاُب اجْلَنَِّة ُهْم ِفيَها َخادِلُ
َ
وََلَِك أ

ُ
احِلَاِت أ يَن آَمنُوا وََعِملُوا الصَّ ِ  .[82 - 81]سورة ابلقرة:  َواذلَّ

أو تفصيالا كما ورد يف كثرٍي من الروايات الرشيفة من جزاء ىلع األعمال صاحلها وطاحلها، اكلرواية 
 من أقرض أخاه»ض، حيث قال: يف أجر القر عن انليب 

حسنات، وإن رفق به  وطور سيناء ىمن جبال رضو درهم أقرضه وزن جبل أحدٍ  املسلم اكن هل بكّل 
الالمع بغري حساب وال عذاب، ومن شاك إيله أخوه  به ىلع الرصاط اكلربق اخلاطف ىيف طلبه تعدّ 

، ص 18]احلّر العاميل، وسائل الشيعة، ج « ة يوم جيزي املحسننيعليه اجلنّ  اهلل  ماملسلم فلم يقرضه حرّ 

331]. 
واملتأّمل يف مثل هذا اجلزاء إذا صّدق وآمن فلن يرتّدد يف اإلقدام ىلع األعمال احلسنة، واإلحجام 
عن األعمال القبيحة، وقد اهتّم بعض العلماء واملحّدثني جبمع انلصوص ادلالّة ىلع ثواب األعمال أو 

 ي ألّف كتاباا يف هذا املضمار، بعنوان "ثواب األعمال وعقاب األعمال". عقابها، اكلشيخ الصدوق اذل

 إشاكل وجواب

 قد يستشلك بعضهم ىلع هذه الوظيفة لدلين وذلك بما ييل:
إّن جّل ما ورد يف هذا املوضوع هو من روايات اآلحاد، فال تفيد أكرث من الظّن أو االحتمال بثبوت 

والكشف عن ما تثبته تلك انلصوص؛ إذ ال طريق إىل ذلك كما مضامينها، وليس للعقل اتلدّخل 
تقّدم، حّّت يمكن القول بأنّها تفيد تنبيه العقل وإرشاده كما يف انلصوص االعتقادية الواردة يف العقائد 
اللكّية، وليست هذه انلصوص ألجل إثبات اتلنجي واتلعذير جتاه احلكم الرشيع اإلليه، وإثبات 

فيها، حّّت نقول إّن باإلماكن االعتماد ىلع حّجية الظّن اثلابتة حبكم الشارع، وعليه الوظيفة العملية 
 فما الفائدة من الظّن واالحتمال احلاصل من نصوص هذا ابلاب؟!

 اجلواب
إّن هذه اإلشاكيلة ال تليغ أهّمية هذا ادلور اذلي يقوم به ادلين جتاه اإلنسان، وذلك بمالحظة 

 انلقاط اتلايلة:
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أّن موضوًعت هذه الروايات ال تتعلّق بموارد اخلالف بني املذاهب اليت ظهرت يف  ة األوىل:انلقط
ا.  اإلسالم، اكملوضوًعت االعتقادية أو الفقهية؛ وذللك فإّن دوايع الكذب أو الزتوير فيها قليلٌة جد 

عليه من أثر يف ادلنيا أو أّن الغاية املرتتّبة ىلع بيان املالزمة بني العمل وما يرتتّب  انلقطة اثلانية:
اآلخرة يه اتلحفي ىلع االلزتام العميل جتاه ذلك العمل، وقد جرت السرية العقالئية ىلع كفاية 
االعتماد ىلع الظّن إذا حصل بطريق عقاليئ يف مثل ذلك، وال حيتاج إىل حصول ايلقني كما هو احلال 

 ها هو الغاية من بيانها.يف القضايا انلظرية ابلحتة، اليت يكون نفس االعتقاد ب
أّن قّوة املحتمل تساعد يف ترجيح قّوة االحتمال إىل درجة كبرية تستوجب اإلحتياط  انلقطة اثلاثلة:

ا لإلنسان، فإّن أهّمّية هذا  ا مهم  ىلع األقّل جتاهها من قبل لّك إنسان ًعقل، فإذا اكنت الرواية تذكر أمرا
عليها  ، ككون الفعل من كبائر اذلنوب اليت توّعد اهلل األمر تعّظم قيمته االحتمايلة يف نفسه

بدخول انلار، فإّن عظم هذا الوعيد يعّظم احتماهل يف نفس العاقل وإن اكن ادليلل ادلاّل عليه ليس 
« من تزوج والقمر يف العقرب لم ير احلسىن»ويه قوهل:  قطعي ا، واكلرواية عن اإلمام ابلاقر 

، فإّن الزواج واتلوفيق فيه من األمور املهّمة اليت تشغل بال اإلنسان، [514، ص 2 ]الصدوق، علل الرشائع، ج
ا ىلع إيقاعه بأحسن وجه من حيث الرشائط واملعّدات، فإذا اّطلع شخص ًعقل ىلع هذه  وحيرص دائما

ا، فإنّها تودّل عنده احتماالا قوي ا لقّوة أهّمية أمر الز واج، فاتلرّصف الرواية، فحّّت لو اكن سندها ضعيفا
 .املعقول منه هو االحتياط وعدم إيقاع العقد والقمر يف برج العقرب

هناك قرائن عديدة تساعد ىلع تقوية احتمال ثبوت مضامني مثل تلك الروايات،  انلقطة الرابعة:
كما لو اكنت الرواية واردةا يف الكتب الروائية املعتربة واثلابتة ألصحابها اكلكتب األربعة، أو تعّدد 

علمية  روايتها من قبل املحّدثني، أو اشتهار العمل بها بني املترّشعة جيالا بعد جيل، أو وجود قرائن
 تعّزز ثبوتها، أو غري ذلك.

 : أثر ادلين يف حصول اإليمان  باملعتقدات احلّقةاملحور اثلاين
ترتّب عليه االلزتام باألعمال والسلوكيات اليت االعتقاد ال تتحّقق إاّل إذا اتلاّمة من فائدة الإّن 

ِعلُْم َمْقُروٌن بِالَْعَمِل َفَمْن الْ »أنّه قال:  تتناسب مع متعلّق ذلك االعتقاد، روي عن أمري املؤمنني 
َجابَُه وَ  ،الِْعلُْم َيْهِتُف بِالَْعَمِل وَ  ،َعِلَم َعِمَل 

َ
 .[85، ص 4]الرشيف الريّض، نهج ابلالغة، ج « إاِلَّ اْرحَتََل َعنْهُ فَإِْن أ

أراد أنّه مقرون به يف الوضع اذلي ينبيغ بمقتىض احلكمة اإلهلّية، »قال ابن ميثم ابلحراين يف رشحه: 
وجعل كماهلا باستكمال هاتني القّوتني  ،وعملّيةا  جعل للنفس العاقلة قّوتني علمّيةا  -تعاىل  -وذلك أنّه 

 .[420، ص 5]ابلحراين، رشح نهج ابلالغة، ج « وال كماهلا بالعلم دون اقرتانه بالعمل ،بالعلم والعمل
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وانعاكس االعتقاد ىلع اجلانب السلوك لإلنسان هو ما يسّّم باإليمان، ويه مرتبة مرتتّبة ىلع 
االعتقاد ومتأّخرة عنه، وسوف نبحث يف هذه انلقطة عن دور ادلين يف حصول اإليمان دلى اإلنسان، 

 وال بّد أّوالا من تعيني حقيقة اإليمان ومعناه، فنقول:
: اتلصديُق ا ، وهو [2071، ص 5؛ اجلوهري، الصحاح، ج 389، ص 8نظر: الفراهيدي، العني، ج ]ا إليماُن لغةا

ْمِن ُطمأنينُة انلَّفِس وزواُل اخلَوِف ، و)إفعاٌل( من األْمِن 
َ
]انظر: الراغب اإلصفهاين، املفردات يف عنها  أصُل األ

ومعناها  ،اخليانة ضدّ أصالن متقاربان أحدهما األمانة اليت يه ، وملاّدة )أ م ن( [25غريب القرآن، ص 
 [133، ص 1]انظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج . واآلخر اتلصديق ،سكون القلب

ما جيب اتلصديق  اتلصديق بالقلب بكّل »وأّما حبسب االصطالح الالكيم فقد ذكر يف تعريفه أنّه: 
، وقال املحّقق الطويس: [262ص  ،2]الرشيف املرتىض، رسائل الرشيف املرتىض "رسالة احلدود واحلقائق"، ج « به
ىف  اإليمان»، وقال اجلرجاين: [309]الطويس، جتريد االعتقاد، ص « اإليمان: اتلصديق بالقلب واللسان»

]اجلرجاين، كتاب اتلعريفات، « هو االعتقاد بالقلب واإلقرار باللسان :الرشع يف، واللغة اتلصديق بالقلب

 .[18ص
املتلكّمني يف حتديد معىن اإليمان بمفهومه الرشيع، فهل هو جمّرد تصديق وقد وقع اخلالف بني 

اإليمان »، قال الشيخ الطويس: العمل باجلوارحبالقلب أم يضاف إيله اإلقرار باللسان فقط، أو هو و
ما  ه وبكّل ا باهلل وبنبيّ من اكن ًعرفا  هو اتلصديق بالقلب، وال اعتبار بما جيري ىلع اللسان، وّك 

يف أصحابنا من قال: اإليمان هو و ... فهو مؤمن ا بهقا ا بذلك مصدّ مقر   ،اهلل عليه معرفته أوجب
« ة ة عن األئمّ ت كثري من األخبار املرويّ وعليه دلّ  اتلصديق بالقلب واللسان والعمل باجلوارح،

 .[141 – 140]الطويس، االقتصاد، ص 
لم يلحظ فيها املعىن الفلسيف املجّرد لإليمان، أّن تعريفاتهم  -ملن يراجع لكماتهم  -ومن الواضح 

ا للنصوص الرشعية اليت  ا بمتعلّقه حبسب ادلين اإلساليم احلنيف، وذلك تبعا بل ًعدةا ما يكون خمتلطا
تكون الغاية منها هداية انلاس، املقتضية بليان حقيقة اإليمان مع حدوده وما حيّققه يف الواقع؛ 

 ه.ليسرتشد انلاس بتلك انلصوص إيل
ا لإليمان يعرّب عن واقعه الفلسيّف وينسجم مع أّي متعلّق، يلصّح  واملهّم هنا هو أن حنّدد معىنا جمّردا

وأنبيائه ورسله، أو من آمن بغريه كمن آمن بالشيطان أو اجلبت والطاغوت  إطالقه يف من آمن باهلل 
 فنقول:

إّن املتبادر من لفظة اإليمان حبسب اتلفاهم العريف هو ليس جمّرد تصديق باليشء باملعىن املنطيق، 
 وما بعدها[ 16]انظر: فالح سبيت، بلاب املنطق، ص وهو ترجيح أحد طريف النسبة يف اخلرب. 
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ه اللفظة ما هلذ اكنبل هو تصديق معريف  مع االلزتام بآثار هذا اتلصديق ولوازمه ومقتضياته، ولّما 
بإزاٍء يف ًعلم الواقع، وليس هو من سنخ االعتبارات الرشعية أو العقالئية؛ فال بّد من ابلحث عن 
حقيقته ليس يف انلصوص اليت ختّص االعتبارات الرشعية، بل ال بّد أن يكون ابلحث فلسفي ا. نعم، ال 

كثرياا ما استعملت هذه اللفظة، وقد  بّد من مراجعة انلصوص الرشعية واالسرتشاد بها يف ذلك؛ إذ إنّها
 ال جندها يف غريها إاّل نادراا.

إّن اإليمان حبسب االستعمال الرشيع ليس هو جمّرد اتلصديق واجلزم بثبوت يشء أو ثبوت يشء 
ا ليشء، كما ترشد بعض انلصوص إىل ذلك، كقوهل تعاىل:  ْنُفُسُهْم ُظلْما

َ
وََجَحُدوا بَِها َواْستَيَْقنَتَْها أ

ا فَاْنُظْر َكيَْف اَكَن ًَعقِبَُة الُْمْفِسِدينَ  ، فرغم حصول اتلصديق ايلقيين دليهم [14]سورة انلمل:  وَُعلُو 
يه من عند اهلل، إاّل أنّهم أنكروها ولم يقّروا بها،  بكون اآليات اليت جاء بها نيّب اهلل موىس 

 فاستحّقوا صفة املفسدين ال املؤمنني.
َوقَلْبُُه من انلصوص الرشعية إىل أّن اإليمان هو أمر قليب، وذلك كقوهل تعاىل: كما أرشدت الكثري 

يَمانِ  وََلَِك قوهل تعاىل:  ومنها ،[106]سورة انلحل:  ُمْطَمِِئٌّ بِاإْلِ
ُ
يَمانَ  أ ]سورة  َكتََب يِف قُلُوبِِهُم اإْلِ

يَماُن : قوهل  ومنها، [22املجادلة:  ا يَْدُخِل اإْلِ  .[14]سورة احلجرات:  يِف قُلُوبُِكمْ َولَمَّ
يقول:  سمعته» قال:  اإلمام ابلاقرعن محران بن أعني عن وكذلك الروايات اكخلرب املروّي 

، ص 2]اللكيين، الاكيف، ج « هلل قه العمل بالطاعةوصدّ  ،وأفىض به إىل اهلل ، يف القلب يمان ما استقرّ اإل

 ، وغريها.[26
"القلب" اذلي استعمل يف انلصوص الرشعية يف هذه املوارد، إذ ينسب ولكن ما املقصود بـ 

 اتلصديق واستقرار اتلصديق إيله؟!
؛ ابن منظور، لسان 204، ص 1]انظر: اجلوهري، الصحاح، ج  العقل أوالفؤاد ، القلب يف لغة العرب هو 

]انظر: يات القرآن الكريم فّس الطرييح القلب يف بعض آ -العقل  -، وبهذا املعىن [687، ص 1العرب، ج 

، وذكر الراغب األصفهاين بأّن استعمال الشارع  للفظ القلب يف [120الطرييح، تفسري غريب القرآن، ص 
ا منها  -بعض آيات القرآن الكريم  ]الراغب األصفهاين، فيه قوالن: الروح أو العقل.  -وقد ذكر قسما

  [411املفردات يف غريب القرآن، ص 
ىلع  أحدهما يدّل  ،القاف والالم وابلاء أصالن صحيحان "قلب»"ا يف الفروق: وقال ابن زكريّ 

 .[17، ص 5]ابن زكرّيا، الفروق اللغوية، ج « يشء من جهة إىل جهة واآلخر ىلع ردّ  ،خالص يشء ورشيفه
وهناك نصوص رشعية ترّصح بكون املقصود من القلب هو ما يوازي العقل باملصطلح املعريف، 

 ،يعقل ويفقه ويفهم فمنها قلبه اذلي به» ، وفيها:اإلمام الصادق عن  عمٍرو الزبرييكرواية أيب 
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 .[37 - 33، ص 2]اللكيين، الاكيف، ج «  عن رأيه وأمرهوهو أمري بدنه اذلي ال ترد اجلوارح وال تصدر إاّل 
بني انلفس  ومعلوم أّن انلفس وقّوتها العاقلة يه حقيقة اإلنسان اخلالصة، وأرشف ما فيه، والفرق

وقّوتها العاقلة اعتباري؛ إذ ال ترّكب للنفس يف وجودها اخلاريج، فالعاقلة يه انلفس من حيث كونها 
تتعّقل وتدرك املعاين اللكّية، فاإليمان راجع إىل انلفس؛ إذ يه قلب اإلنسان وحقيقته، ووظيفة القّوة 

، فإّن انلفس عند إدراكها ملعلومة معينة العاقلة يف اإلنسان )العقل( يه اإلدراك اتلصّوري واتلصدييق
تفّس الواقع وأصل الوجود وكيفية نشوئه، أو غريها من املعلومات األخرى، فإذا اكن إدراك انلفس هلا 

ا  فإذا  -إّما لكونها واضحةا بنفسها، أو لقيام ادليلل عليها  -بنحو أنّها تنكشف للنفس انكشافاا واضحا
ا رّجحت أحد طريف انلقيض يف القضية )اثلبوت أو السلب( بنحٍو جازٍم حكمت انلفس فيها بمعىن أنّه

وحمكٍم، فال حمالة أّن انلفس سوف تنفعل بمضمون تلك القضّية، بمعىن أنّها تسلّم وتقّر به وتذعن 
هل، وهذا اإلقرار واإلذًعن، هو ما يسّّم باتلصديق انلفساين، أو قل القليب حبسب االستعمال يف 

ك، وهذا هو ما يسّّم باإليمان، ية، وهو انفعال نفساين أو هيئة نفسانية حتصل للمدرِ انلصوص الرشع
فاإليمان هيئة نفسانية حتصل يف انلفس يقتضيها استحاكم اجلزم بفكرة معينة، وهو بدوره يقتيض 
ة اتلأثري ىلع قرارات اإلنسان، فيوّجه اختياراته يف أفعاهل اإلرادية تلكون منسجمةا مع تلك الفكر

 املصّدق بها ومقتضياتها.
 وأّما دور ادلين يف حتّقق هذا اإليمان فهو لعّدة نقاط، أهّمها نقطتان هما:

 انلقطة األوىل: ذكر ادلين للمعتقدات احلّقة
فإن ذكر ادلين للمعتقدات احلّقة وإرشاده إيلها يعّزز ثقة انلاس بها، ويرّسخها يف نفوسهم، فصحيح 

املعتقدات اللكّية بإقامة الربهان عليها، ولكن كثرياا من انلاس ال يأبه بما  أّن العقل يمّكنه أن يثبت
يثبته العقل، بل قد يبىق يشّكك يف ذلك، ويقول يف نفسه: من يقول إّن هذا املعتقد اذلي ثبت عقالا 
هو الصحيح املطابق للواقع، اذلي عيّل أن أرتّب مجيع شؤون حيايت ىلع أساسه، ومطلوب مين أن 

 د به؟! خاّصةا إذا اكن هذا االعتقاد يستتبع لكفةا عمليةا وبذل جهد أو أموال، أو غري ذلك.أعتق
اذلي هو العالم املطلق،  -أّما لو ذكر ذلك املعتقد من قبل نّص ثبت أنّه صادر عن اهلل تعاىل 

ن ثبت واكن مطلوباا من قبله، أو ذكر ىلع لسان م -والسلطان واملترّصف احلقييق يف مجيع اخللق 
، فإّن هذا سيؤثّر كثرياا يف تثبيت االيمان وتعزيزه يف  ارتباطه باهلل  وعصمته املطلقة قوالا وفعالا

ا إذا اكنت صادرةا أو مؤّيدةا عن قّوٍة هلا  نفس اإلنسان؛ ألّن املعتقد واألخالق والفروع العملية أيضا
قناعته بتلك العقيدة، وباتلايل إيمانه  مطلق العلم واحلكمة، فإّن هذا يؤثّر يف نفس اإلنسان، وتعزيز

 بها.
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بل وحّّت املتخّصصني العقلّيني اذلين تمّكنوا من إثبات تلك العقيدة مع غّض انلظر عن ابليان 
ادليين، فإّن موافقة ادلين ملا أثبتوه بعقوهلم من اعتقادات يدعوهم لالعزتاز والفخر أكرث بعقوهلم، 

 ين.ويعّزز إيمانهم وتصديقهم بذلك ادل
فإذا اكن ادلين يرشد العقول إىل ما غفلت عنه من اعتقادات صحيحة وسليمة، يمكنها أن تثبتها 
وتستدّل عليها، فإّن هذا سيكون أبلغ يف حصول حالة االنسجام بني ادلين والعقل، وتعزيز اإليمان 

 أكرث يف نفوس انلاس.

 انلقطة اثلانية: إدامة الصلة واالرتباط باهلل تعاىل
ائص ادلين احلّق أنّه فرض ىلع امللكّفني من انلاس أنواًعا خمتلفةا من العبادات، بمالاكت من خص

ودواٍع خمتلفة حبسب ما حيفظ مصاحلهم حلياتهم ادلنيوية واألخروية، ويبعدهم عن املفاسد فيها، واكن 
ذكري باهلل تعاىل، من ضمن الفوائد املرتتبة ىلع تلك العبادات بشلك ًعم هو احلفاظ ىلع دوام الصلة واتل

، وبعض  إذ إّن العبادات مرشوطٌة رشًعا بأن يأّت بها بقصد القربة إىل اهلل تعاىل، وإاّل ال تقع صحيحةا
منها حتتوي أجزاءها ىلع قراءة بعض السور واآليات القرآنية، باإلضافة إىل األذاكر األخرى، ومنها ما 

ط باهلل تعاىل والقرب املعنوي منه، ومعلوٌم بأّن األّس يدفع اإلنسان إىل تعزيز العالقة وتقوية االرتبا
األساس للعقيدة الصحيحة بنظر العقل وادلين هو معرفة املبدإ األّول لوجود اإلنسان وللوجود بنحو 
ًعم، وصفاته وأفعاهل، فالعبادات تديم وتعّزز استحضار الوجود اإلليه واستحضار نعمه وآالئه، وهو ما 

 وية اإليمان به، وينعكس ىلع مراًعة رضاه وأوامره يف مجيع شؤون احلياة. يؤثّر كثرياا يف تق
« ارحتل عنه فإن أجابه وإاّل  ،بالعمل والعلم يهتف»أنّه قال:  يف رواية عن أمري املؤمنني 

 .[85، ص 4]الرشيف الريّض، نهج ابلالغة، ج 
أّن العلم اذلي ينبيغ إذا  "ارحتل فإن أجابه وإاّل "ومعىن قوهل: »قال ابن ميثم ابلحراين يف رشحه: 

 إذا علم اإلنسان مثالا ، حّّت يصري العلم كأنّه برز إىل ًعلم احلّس يف صورة الفعل ،قارنه العمل تأّكد به
استلزمت تلك العبادة منه دوام مالحظته ، ثّم قرن ذلك بعبادته ،وجود الصانع وما ينبيغ من طاعته

فأّما إذا ترك العمل هلل فال بّد أن يشتغل  ،ا هل يف وقٍت  يصري منسي  حّّت ال ،وإخطار ذكره بابلال ،تعاىل
]ابلحراين، رشح نهج « ا لنسيانه والغفلة عنهوينقطع مالحظته هل حّّت يكون ذلك سببا  ،بغريه عن ذكره

 .[420، ص 5ابلالغة، ج 
وعبادته بنحٍو مستمرٍّ يّذكر اإلنسان باهلل وصفاته وأفعاهل وانلعم اليت تفّضل  إّن اتلوّجه حنو اهلل 

يف نفس اإلنسان، فيساعد ىلع  بها ىلع اإلنسان، وهذا مع اتلكرار وادلوام يقّوي االرتباط مع اهلل 
ا هلل تعاىل، استذاكر املعتقدات احلّقة اليت حيملها، فتتوثّق يف قلبه ويعمل بمقتضاها فيصبح إنساناا مطيعا 
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ا عن أوجه الرّش والفساد، فتكون العبادات سبباا قوي ا يف تقوية  ًعمالا بأوجه اخلري والصالح، ومبتعدا
االعتقاد واإليمان وتأكيده يف نفس اإلنسان، وعند استحاكمه بتكّرر األفعال العبادية سوف ينعكس 

 هذا اإليمان ىلع أفعاهل وحراكته وسكناته.
وأن يفرض عليهم »من ألطافه:   ادلين الطويس عند تعداده ملا يلزم ىلع اهلل قال املحّقق نصري

 .[368]الطويس، نقد املحّصل، ص « العبادات؛ َلاّل ينسوا عقائدهم يف خالقهم ونبّيهم
ا،  وهذا بعكس ما لو افرتضنا عدم وجود اتلاكيلف العبادية، فإّن اإلنسان قد يعتقد اعتقاداا صحيحا

قت ومرور الزمان سيغفل عن معتقده؛ النشغاهل بهموم احلياة، وال يستحرضه حني ولكّنه مع الو
 العمل، فال ينعكس هذا االعتقاد ىلع سلوكه وفعله. 

اَلَة َتنىَْه َعِن وقد أرشدت انلصوص الرشعية اىل هذه املعىن، كقوهل تعاىل:  اَلةَ إِنَّ الصَّ قِِم الصَّ
َ
َوأ

قوهل تعاىل: »، قال العاّلمة املجليس يف معىن اآلية املباركة: [45رة العنكبوت: ]سو الَْفْحَشاِء َوالُْمنَْكرِ 
 ِوَ  اءِ شَ حْ فَ الْ  ِن  عَ ىَه نْ تَ  ةَ اَل الصَّ  نَّ إ ْ حال االشتغال بها وغريها، ، لالنتهاء عن املعايص أي سبٌب  رِ كَ نْ مُ ال

 .[204، ص 16األنوار، ج ]املجليس، حبار « منه ر اهلل وتورث للنفس خشيةا ها تذكّ نّ إمن حيث 
الفحشاء  ردع طبيعة العمل عن املراد بهذا انليه والسياق يشهد أنّ »وقال العالمة الطباطبايئ: 

ره وهو يكرّ  ،إذ أّت به العبد -ه العبادي فلطبيعة هذا اتلوجّ ، ةية اتلامّ واملنكر بنحو االقتضاء دون العلّ 
 ،إذا زاول عليه يف جمتمع صالح يؤىت فيه بمثل ما أّت به ةا وخاّص  ،ويداوم عليه اتيوم مخس مرّ  لّك 

 - بما فيه من اذلكر - الا نه أوّ وذلك أنه يلقّ ... أن يردعه عن لك معصية كبرية  -بما اهتم به  فيه ويهتمّ 
 .[134، ص 16]الطباطبايئ، امليان يف تفسري القران، ج « يوم اجلزاء والرسالة وجزاء يمان بوحدانيته اإل

ة الصالة علّ  إنّ »اليت يتلكّم فيها عن احلكمة يف الصالة، إذ قال:  لرواية عن اإلمام الرضا واك
واملسكنة واخلضوع  باذلّل  ار بني يدي اجلبّ  ، وخلع األنداد، وقيامها إقرار بالربوبية هلل أنّ 

 وأن ،ا هلل إعظاما  يومٍ  من سالف اذلنوب، ووضع الوجه ىلع األرض لّك  واالعرتاف، الطلب لإلقالة
ّ ، ويكون خاشعا وال بطرٍ  ا غري ناٍس يكون ذاكرا  مع ما فيه  ،وادلنيا ا للزيادة يف ادلينا طابلا  راغبا الا ا متذل

ره وخالقه فيبطر ده ومدبّ  ينىس العبد سيّ َلاّل ؛ بالليل وانلهار جياب واملداومة ىلع ذكر اهلل من اإل
ا هل من ومانعا  ،ا هل عن املعايصوقيامه بني يديه زاجرا  - وعزّ  جّل  - هويكون ذلك يف ذكره لربّ  ،ويطىغ

 .[215، ص 1]الصدوق، من ال حيرضه الفقيه، ج « أنواع الفساد
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 اخلاتمة 
 توّصلنا من ابلحث السابق اىل انلتائج اتلايلة:

: أّن من األدوار املهّمة اليت يقوم بها ادلين بالنسبة بلناء العقيدة تنبيه العقل وإرشاده إىل  أّوالا
 العقائد احلّقة، اليت قد يغفل عنها العقل بسبب تأثّره بقّوة احلّس واخليال والوهم.

ثانياا: مّما ترتّب ىلع انلقطة األوىل هو أّن املناطقة جعلوا من ابليانات الرشعية يف ادلين احلّق مياناا 
ا للفصل بني األحاكم العقلية األّويّلة واألحاكم الوهمّية.  ومائزا

: أّن ادلين يبنّي لإلنسان العقائد اجلزئية اليت تكون خارجةا عن حدود الكشف العقيل ثاثلاا
ا تلك العقائد اليت هلا أهّمّية كبرية يف حياة اإلنسان من انلاحية انلظرية والعملية.  الربهاين، وخصوصا

ا: أّن لدلين دوراا كبرياا يف حتّقق اإليمان باملعتقدات احلّقة، واستقراره يف  قلب اإلنسان، وذلك رابعا
أو الواسطة بينه وبني خلقه، إذ إّن يف ذلك تأثرياا  من خالل نفس ذكر تلك املعتقدات من قبل اهلل 

ا يعمل ىلع خلق القناعة بتلك املعتقدات، أو من خالل إدامة اتلذكري واالتّصال باهلل   نفسي ا شديدا
 من خالل العبادات اليت يفرضها ادلين ىلع انلاس.
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 املصادرقائمة 
 القرآن الكريم
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 ه. 1414اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل،  - الرمحن اخلميس، دار العاصمة، الرياض

 ساليمعالم اإل، معجم مقاييس اللغة، حتقيق وضبط:عبد السالم حممد هارون، مكتب اإلس، أمحد بن فارزكرياابن 
 ه. 1404، قمّ  -

الربهان(، حتقيق: سعيد زايد: مكتبة آية اهلل  - )املنطق ابن سينا، أبو عيل احلسني بن عبد اهلل بن احلسن، الشفاء
 ه. 1404، قمّ  ،املرعيشّ 

 ه. 1400، قمّ  ،منشورات بيدار ابن سينا، أبو عيل احلسني بن عبد اهلل بن احلسن، رسائل ابن سينا، انلارش:

انلارش: دار سينا، أبو عيل احلسني بن عبد اهلل بن احلسن، عيون احلكمة، تقديم وحتقيق: عبد الرمحن ابلدوي، ابن 
 م. 1980بلنان، الطبعة اثلانية،  -، بريوت القلم

 ه. 1329ابن مسكويه، أمحد بن حممد، تهذيب األخالق وتطهري األعراق، املطبعة احلسينية املرصية، الطبعة األوىل، 

 .يف األحاديث ادلينية عوايل اللئايل العزيزيةألحسايئ، حممد بن عيل بن إبراهيم )املعروف بابن أيب مجهور(، ا

 قّم،بادي، حممدجعفر، الرباهني القاطعة يف رشح جتريد العقائد الساطعة، نرش: مكتب اإلعالم اإلساليّم، آسرتاإل
 .الطبعة األوىل

 الكيئ، أمري أحدي مهدي الشيخ: وتعليق وتصحيح حتقيق الكفاية، رشح يف ادلراية األصفهاين، حممدحسني، نهاية
 ش. 1374قّم، الطبعة األوىل،  ،الشهداء  سّيد انتشارات: انلارش

، قمّ  ،احلوزة العلمية، ساليمعالم اإلمكتب اإلبمركز النرش  ، رشح نهج ابلالغة،ميثم بن عيل بن ميثمابلحراين، 
 ش. 1362الطبعة األوىل، 

، الطبعة منشورات جامعة طهران اتلحصيل، تصحيح وتعليق: األستاذ الشهيد مرتىض مطهري،بهمنيار بن املرزبان، 
 ه. 1417اثلانية، 
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Summary 

There is no doubt that there are strong challenges against the theory of knowledge 
(epistemology), which is the basis of founding the worldview, upon which all sciences 
depend, besides its essential role in man’s happiness. The most serious challenges 
against this theory are those in Western philosophy. In this study, we try, through a 
critical analytical approach, to present the most important of these challenges in 
contemporary philosophy represented by phenomenological philosophy, and show the 
nature of these challenges, which form another reading of the relationship between 
mind and reality. As phenomenological philosophy deals with mind, the self, and the 
transcendental ego, and abandons reality. This, in fact, is exclusion of the 
demonstrative mind’s role in Moreover, phenomenology denies metaphysics that 
deals with abstract phenomena that cannot be realized through consciousness or 
feeling. Hence, true scientific knowledge is the knowledge of immutable essences, that 
are actually perceived by consciousness or feeling. And finally, we try to criticize 
Husserl's phenomenological philosophy. 
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  يات الفلسفة الغربية نلظرية املعرفةحتدّ 

 االفلسفة الفينومينولوجية هلرسل نموذج   

 عبداإلمام حواسفرقان 

 q66255090@gmail.comالربيد اإللكرتوين:  ماجستري فلسفة إسالمية، جامعة املصطىف العاملية، العراق.

 حممدعيل حميطي أرداكن

 أستاذ مساعد يف الفلسفة اإلسالمية، وعضو اهليئة العلمية يف مؤسسة اإلمام اخلميين للتعليم واألحباث، إيران.

 اخلالصة
ال ريب يف وجود حتّديات قوية نلظرية املعرفة، اليت يه األساس يف بناء الرؤية الكونية، وتتوّقف مجيع 
العلوم اللكية عليها، وهلا دور أسايس يف سعادة االنسان، ومن أشّد اتلحّديات هو ما جاء يف الفلسفة 

رح أهّم هذه اتلحّديات يف الغربية، ويف هذه ادلراسة نسع من خالل املنهج اتلحلييل انلقدي إىل ط
، وتوضيح ماهية هذه اتلحّديات اليت تشلّك قراءةا الفينومينولوجيةالفلسفة املعارصة املتمّثلة بالفلسفة 

أخرى لعالقة اذلهن مع الواقع؛ إذ إّن الفلسفة الظاهرتية تشري إىل اتلعامل مع اذلهن واذلات واألنا 
قصاء دلور العقل الربهاين يف الكشف عن الواقع واالنتقال اىل املتعايلة وتليغ الواقع، وهذه باحلقيقة إ

ا  دة وابلعيدة عن نولوجيا امليتافييقا اليت تتعامل مع الظواهر املجرّ يترفض الفينوماملثايلة اذلاتية، وأيضا
، رّي تتغ إدراك الويع أو الشعور. وباتلايل، فاملعرفة العلمية احلقيقية يه معرفة اجلواهر اثلابتة اليت ال

 ، وأخرياا حناول نقد الفلسفة الفينومينولوجية هلسل.الويع أو الشعور -فعالا  -كما يدركها 
، نظرية املعرفة، هسل، الفلسفة الغربية، القصدية، الرّد الفينومينولوجيا اللكمات املفتاحية:

 الفينومينولويج.
-----------------------------  

  47-27ص. ، ص، العدد  اثلالثرابعة، السنة ال2021جملة ادليلل،  
 2021/9/29القبول:     ، 2021/9/11استالم: 
 ت وابلحوث العقديّةامؤسسة ادليلل لدلراسانلارش: 
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ا  29  ............................................................................  الفلسفة الفينومينولوجية هلسل نموذجا

 املقّدمة
ال شّك أّن نظرية املعرفة يه األساس يف تكوين الرؤية الكونية، ولوالها لم تقم للعلوم قائمة، وال 
تكون هلا قيمة معرفية؛ ألنّها األساس يف بيان أّن املعرفة ممكنة، ومن خالهلا نعرف ما يه طبيعة 

نسان؛ وذللك وجدت املعرفة وأدواتها، فيه إذن من أهّم العلوم وأفضلها، وعليها تتوّقف سعادة اإل
للفيلسوف األملاين إدموند  الفينومينولوجيةكثري من اتلحّديات يف قباهلا، ومن أهّمها هو الفلسفة 

اذلي حاول من خالل فلسفته أن يشلّك حتّدياا من حتّديات الفلسفة  ،(Edmund Husserl)هسل 
ا ًعلج به خطأ مجيع الفلس ا جديدا فات اليت قبله، اليت اكنت تفّرق بني الغربية، واّدىع أنّه أوجد منهجا

الواقع واذلات اإلنسانية، وهو استطاع من خالل منهجه أن يوحد اذلات مع الواقع اخلاريج، من خالل 
منطقة معرفية اسمها الويع أو الشعور، ويعتقد أّن فلسفته يه فلسفة لكّية، وال بّد جلميع الفلسفات 

بعده مثل  امن بعده؛ ذللك جتد الفالسفة اذلين جاءواليت بعده أن تأخذ منه، وأثّر هسل يف 
 Martin)واألملاين هايدغر ( Ponty-Maurice Merleau)الفيلسوف الفرنيس موريس مولوبونيت 

Heidegger) فلسفتهم من خالل الظاهراتية هلسل وغريهم من الفالسفة؛ وذللك  ابه وبدؤو اتأثّرو
صار واجباا علينا أن نبنّي الفلسفة الظاهراتية، واإلجابة عن اتلحّديات اليت تقّدمها يف قبال نظرية 
املعرفة، وقبل اخلوض يف غمار هذا ابلحث، نقوم بتعريف بعض املفردات األساسية، وبيان نبذة 

 نوّضح حتّديات فلسفة هسل نلظرية املعرفة وننقدها.  فة الظاهراتية، ثمّ تارخيية عن الفلس

 تمهيدي مدخل: لاملحور األوّ 
:  اتلعريفات أّوال 

ا الفينومينولوجياتعريف  -1  لغةا واصطالحا

 (Logos)وتعين "مظهر" ولكمة  (phainomenon)تشتّق لكمة الفينومينولوجيا من اللكمة ايلونانية       
بعبارةٍ  ،[191، ًعدل مصطىف، فهم الفهم، ص 9]هسل، اتلأمالت ادليكارتية، ص  وتعين "علم، قانون، عقل"

ذللك سّميت هذه الفلسفة  الويع؛ى أمام أي ما يتبدّ  يظهر، وما "مظهر" الظاهرةلكمة أخرى تعين 
دراسته، وهذا معىن الظاهر بالفلسفة الظاهرتية أو الظهوراتية، فتكون يف مقابل ابلاطن اذلي رفضوا 
ّن الظاهرة يه الظهر من ى أيف اللغة العربية، حيث يعرف الظاهَر ابن منظور يف لسان العرب وير

اليشء خالف ابلطن، وإن للّك موجوٍد وجهني: ظاهر وباطن، وقد يقوم أحدهما مقام اآلخر، أي 
ا وبالعكس، ذلك من انلاحية النسبية.   [520، ص 20ابن منظور، لسان العرب، ج ]انظر: يصبح ابلاطن ظاهرا

]املصدر السابق، ج  «العرب تقول: هذا ظهر السماء وهذا بطن السماء لظاهر اذلي تراه»وقال الفراء: 
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ظهور اليشء ظهوراا، أي تبني »، وورد نفس املعىن لللكمة يف املعجم الوسيط حيث يقال: [521، ص 20
، 2]جمموعة مؤلّفني، املعجم الوسيط، ج  «منه لإلدراك وه أو ما يبدوبرز بعد اخلفاء، والظاهر من اليشء أعال

 .[584ص 
ا ف بالويع، أو العلم بالظواهر اليت يه املوضوًعت انلهائية  فيه العلم الفينومينولوجياوأّما اصطالحا

كما  ىاليشء عليه، ومن ثّم فهو يشء ما ير ولعلٍم بال فروض مسبقة، وتشري لكمة الظاهرة إىل ما يبد
 ريف ذاته، أو يه باحلقيقة يه علم املوضوًعت القصدية للويع. واملوضوًعت الظاهراتية يه ما تظه

 [191]ًعدل مصطىف، فهم الفهم، إاّل كما تظهر.  اعليه؛ وذلك ألنّها ال تعنين
طة معرفة إطالقاا إاّل بواس دإذن يطلق اصطالح "املذهب الظاهرايت" ىلع انلظام القائل بأنّه ال توج

 الظواهر، وإّن اإلدراك ال يمكن أن يتّم إاّل اعتماداا ىلع ما يظهر من األشياء فقط دون باطنها اخليّف.
أحدهما يقول بوجود باطن  [206]أدموند هسل، اتلأّمالت ادليكارتية، ص تفسريان للوجود ابلاطن  دويوج

اجلوهر اخليّف واحلقيقة  موضويع وحقيقة خلف الظواهر هلا ظواهر خارجية متغرّية، ولكّن هذا
ا؛ ألّن إدراكنا لضعفه ال يمكن أن  املوضوعية اليت يه خلف الظواهر املتغرّية ال يمكن إدراكها مطلقا
يصل إيلها؛ ألّن هذا اجلوهر أىلع وأبعد من تصل إيله معرفتنا وإدراكنا احليّس الضعيف، ومثل هذا 

فة انلقديني، وكذلك اتلجربني الوضعيني. واتلفسري االجّتاه يبدو يف لكمات وآراء الالأدريني والفالس
اآلخر اذلي يميل إيله هسل واخّتذه أحد األدلة يف نقد فلسفة اكنط هو عكس االجّتاه األّول؛ إذ ينكر 
ا وجود جوهر وحقيقة وباطن ثابت خلف الظواهر املتغرّية، فاحلقيقة يه هذه الظواهر املتغرّية  مطلقا

، 1]انظر: عبد الرمحن بدوي، موسوعة الفلسفة، ج قة وراءها وال باطن خيف وراءها فقط وفقط، وال توجد حقي

]إدموند هسل، اتلأّمالت ، وهذا هو رأي الفيلسوف إدموند هسل اذلي يرفض بواطن األشياء  [525ص 

ن ال ، وينكر اليشء يف ذاته؛ وهلذا نقد اكنط، اذلي يقول بوجود الواقع اخلاريج ولك[206ادليكارتية، ص 
 يمكننا الوصول إيله؛ ذللك لم يتابع اكنَط يف فلسفته.

انظرية املعرفة تعريف  - 2  لغةا واصطالحا
للجهل، كما وردت املعرفة  انلكر، والعرفان مضادٌّ  مفهوم املعرفة لغةا يه من الُعرف مضادّ      

 حباّسة من احلواّس اخلمس،علمته وعرفاناا:  عرفةا  عرفته، والعرفان بمعىن العلم باألمر والسكون هل
، يقال ويضاّده اإلنكارمن العلم،  وهو أخّص  وتدبّر ألثرهإدراك لليشء بتفّكر والعرفان:  املعرفةو

األصل  أنّ  واتلحقيق .كذا يعرف وال يقاليعلم كذا  ويقال اهلليعلم اهلل.  اهلل، وال يقال يعرف فالنٌ 
، 8]املصطفوي، اتلحقيق يف لكمات القرآن، ج  وآثاره. خبصوصّياتهوعلم الواحد يف املاّدة: هو اّطالع ىلع يشء 

 [97ص 
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]انظر: سبحاين،  هو العلم ابلاحث عن إماكنية املعرفة، وطبيعيتها، وأدواتها واتلعريف االصطاليح:

 بستمولوجيا مصطلح ذو أصول يونانية يتكّون من لكمتني: إبستّماإل. و[12نظرية املعرفة، ص 

) episteme( ،ولوغوس ومعناها العلم)logos( وصف فرع من ، ويه تعين معناها انلظرية أو ادلراسةو
، وتفسريها بإجياز، وكيفية احلصول عليها، وما يه هااملعرفة ونطاق بطبيعةة فروع الفلسفة الَمعنيّ 

 و دراسة العلوم. ا يفيد نظرّية العلوم أومن ثّم فإنّه حرفي   ؟الصلة بينها وبني احلقائق املوجودة من حوهلا

 وتوضيح ذلك:
املعرفة بمعىن هل املعرفة ممكنة أو مستحيلة، وهل وراء اذلهن والصور املوجودة فيه  إماكنيةأّن ـ 1

علم واقيع وحميك هلذه الصور؟ وهل أصحاب هذه انلظرية هم الواقعيون، أو أّن الوجود منحرٌص يف 
انلظر هم املثايلون. فما لم تتحّقق هذه املسألة، اذلهن أو اذلهنيات وليس وراءها يشء؟ وأصحاب هذا 
 ويكون فيها رأي قاطع، ال يمكن أن نصل اخلطوة اثلانية.

أّن املسائل املهّمة يف هذا العلم تقّيم ما يراه اذلهن، أو املعرفة احلاصلة باذلهن، بعد التسليم ـ  2
: هل اإلدرااكت اذلهنية مطابقة للواقع بأنّه يوجود وراء اذلهن واقٍع وحميكٍّ حييك هذا الواقع، نتساءل

، أو ما يدركه اذلهن شبح  من احلقيقة والواقع اخلاريج؟ وال شّك أنّه ما لم يثبت أنّه  وطيفمطابقةا تاّمةا
يوجد واقع ويمكن أن نصل إيله ونرتبط به، وما لم يتقّرر مدى إراءة اذلهن وحدود اذلهن عن الواقع 

، اخلاريج، فلن يقدر اإلنسان ىلع  اخّتاذ أّي رأي وأّي مسألة يف جمال املعارف اللكّية الفلسفية أّوالا
 والكونية والطبيعية ثانياا.

أّن لإلنسان أدواٍت معرفيةا يّتصل بها مع اخلارج، ويه: احلّس والعقل واتلجربة والويح ـ  3
ن طريق هذه واإلهلام أو الكشف والشهود، وإن أّي معرفة حيصل عليه اإلنسان تكون من خالل وع

األدوات، فلزم ذللك معرفة تلك األدوات والقوانني السائدة عليها، وأيّها يمكن أن يعطي معارف 
، وأيّها ال يعطي ذلك.  لكّيةا

 رخيية عن ظهور الفلسفة الظاهراتيةات ثاني ا: ملحة

ا إىل قسمني أساسيني ال يمكن اجلمع بينهما، كأنّهما مقوتلان  اكن الفكر الغريب منقسما
متباينتان، وهما الفكر املثايل اذلي قال بأّن الوجود اخلاريج الواقيع ال وجود هل، وال وجود ماّدي ا 
هل، بل هو أحد تمّثالت اذلات، بعبارة أخرى إّن العالم اخلاريج إحدى صور اذلات، وهذا 

حيث يقول:  (rkeleyGeorge Be)( 1)املعىن نراه بوضوح يف )املثايلة املتطّرفة(، وأبرز مثال هلا بارّلك

                                      
املثايلة املتطّرفة من خالل أسلوبه اتلهّكّم، إذ قّص قّصةا ( حينما انتقد الفلسفة يقول جورج لواكس ) ()
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، ص 2]عبد الرمحن بدوي، موسوعة الفلسفة، ج « إّن العالم اخلاريج وهم وهو تمّثل من تمّثالت اذلات»

، والفكر الواقيع يقع يف الطرف املقابل  للفكر املثايل، حيث يقولون إّن الواقع املاّدي [440
وهم وال وجود هلا، والعقل اإلنساين  موجود، بل واقيع، وأّما اذلات املفّكرة والعقل اإلنساين فيه

عبارة عن مرآة متطّرفة وهمية تنكر الواقع اخلاريج املاّدي، وأبرز مثال للواقعية املتطّرفة هو 
، وقد وصل به األمر إىل إنكار قانون السببية العقيل، فأّي ةديفيد هيوم وفلسفته اتلجريبي
ال توجد بينهما مالزمة، بل هما  -جربة ويه ما أثبتتها اتل -ظاهرتني مرتابطتني يف اخلارج 

ظاهرتان زمانيتان حتدثان يف وقت واحد، وال يوجد عندنا ديلل أّن هذا سبب ذلاك؛ ذللك قال 
توجد عندنا إدرااكت وواقع خاريج، وال يمكن أن جنمع هذه اإلدرااكت يف يشء واحد ونسّميه 

ة من العالم اخلاريج، وقمنا بعملية العقل، إذن العقل وهٌم، وهو نتيجة مجع إدرااكت متناقض
توحيدها حتت مسّم  واحٍد أسميناه اذلات املفّكرة أو العقل، وخالصة األمر أّن الفكر الغريب 

 شارف ىلع إنكار واقعية العقل.
 Immanuel)ثّم تنّفس العالم الغريب من جديد عندما جاء الفيلسوف األملاين إيمانوئيل اكنط 

Kant)  :إّن العالم اخلاريج موجود ومستقل »اذلي قال(Noumenon)  وهو غري اذلات املفّكرة
(Phenomenon) وهو ليس أحد تمّثالت اذلات، وإذا خرجنا خارج اذلات فهو وجود وهّم، كما ،

]اكنط، نقد العقل « قالت به املثايلة، والعقل واذلات والفكرة اإلنساين موجودة، وليس كما قالت الواقعية

صاحب كتاب )العالم..  (Arthur Schopenhauer). يقول شوبنهاور [163ة: موىس وهبة، ص املحض، ترمج
 :) إّن فضل اكنط ومية اكنط هو أنّه مّي بني شيئني: اليشء يف ذاته واليشء يف أدراكنا أو »إرادةا وتمّثالا

. ويرى اكنط نفسه [216، ص 1، ج ]شوبنهاور، العالم.. إرادةا وتمثاّلا « بني املوضوًعت اخلارجية واذلات املفّكرة
يف مقّدمة الطبعة اثلانية لكتابه "نقد العقل املحض": إّن هذه الطبعة فيها إضافة وحيدة ويه الرّد ىلع 
املثايلة اذلاتية، ولكّن هذه املحاولة ىلع الرغم من مجعها بني الفكرين السابقني، اكنت فيها مشلكة من 

لواقع، ويتمثّل الواقع اخلاريج للعقل، يضيف العقل أشياء من جهة أخرى، ويه عندما يدرك العقل ا
عنده أسماها اكنط "املقوالت"، بعبارٍة أخرى اذلي يأيت من اخلارج ال يسّّم معرفةا عند اكنط، وال 
تسّّم تصّوراٍت وال تصديقاٍت، إاّل بعد إضافة العقل املقوالت أو األدوات املعرفية هلا، حبيث تصلح 

ىلع رأي اكنط، تلتحّول من أشياء غري معرفية اىل أشياء إدراكية معرفية؛ ذللك العقل  أن تكون معرفة

                                      
( املثايل املتطّرف، فقال غوته: إّن الطاّلب أثناء ( الوجودي وفيشته )فاكهيةا بني غوته )

ذلك يلعلن "هذه املناسبة  قيامهم بمظاهرة احتجاج ضّد اجلامعة، وكسوا ىلع أستاذهم فيشته نوافذ حجرته، فاستفاد غوته من
ا ىلع فيشته يلقنع نفسه بواقعية العالم اخلاريج" ]لواكس، ماركسية أم وجودية، ص  [.أيلمة جد 
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، بل أداة مقيدة ملا يأتيها من اخلارج باملقوالت اليت  عند اكنط ليس أداةا اكشفةا للواقع خالصةا وحياديةا
دود ومقيّد بالزمان منها الزمان واملاكن؛ ذللك اكن اكنط من النسبيني اذلاتيني؛ ألّن الواقع عنده حم

وىلع  -واملاكن، رغم حماوتله اجلمع بني الفكرين السابقني عليه، وىلع هذا قال إّن مجيع املجّردات 
ال يمكن إدراكها من خالل العقل انلظري، وسّد باب العقل انلظري يف املعارف  - رأسها اهلل 

ثّم بعد ذلك ظهرت الوضعية املنطقية  امليتافييقية، وذهب عن طريق العقل العميل إلثبات هلإ الكون،
]انظر: اكنط، وغريها من األفاكر املثايلة، ورجع الرصاع من جديد.  (Auguste Comte)كونت  ألوغست

 .[533؛ وود، اكنط فيلسوف انلقد، ص 111و 69نقد العقل املحض، ترمجة: موىس وهبة، ص 
 (1859-1938) (Edmund Husserl )جاء بعد هذا الرصاع الفيلسوف األملاين إدموند هسل  كذلل

يلعالج هذا الشّق واتلباين بني الفكرين السابقني عليه، من خالل فلسفته اليت أسماها بالفلسفة 
ا، فلسفة ال تعيد إنتاج »، ويقول: الفينومينولوجيا لقد ًعدت احلاجة تلّح إىل فلسفة جديدة تماما

انلهضة، بل تعيد استجالء املشلكة الفلسفية بشلك جذري مسلطةا الضوء من جديد ىلع معنيها 
وأفاكرها الرئيسة؛ ليك تنفذ بذلك إىل األرضية األوىل اليت جيب أن تُصاغ ىلع أسسها املشالكت إن اكن 

ا: [159]ًعدل مصطىف، فهم الفهم، ص « أن تعرث ىلع حّل علّم أصيل هلا إّن ما ينقص هذه »، ويقول أيضا
ا « الفلسفات إنّما هو حمّل رويح ًعّم يتاح هلا فيه أن تتالمس فيما بينها، وأن خيّصب بعضها بعضا

ا للعقل وجعل للعقل . وكأنّه يقول وينقد اكنط بأّن اكنط جعل رش[50]هسل، اتلأّمالت ادليكارتية، ص  وطا
اهليمنة لفهم الواقع، واملعرفة اليت تأيت من اخلارج معرفة ناقصة من دون املقوالت الاكنطية. إذن للعقل 
ا لفهم الواقع اخلاريج، إذن  رشوط وهو غري الواقع اخلاريج، وإّن مجيع الفلسفات جتعل للعقل رشوطا

الفلسفات منفصل عن الواقع اخلاريج؛ ذللك جاء الواقع لم يفهم بما هو هو؛ ألّن العقل يف مجيع 
ا وهو "االجّتاه إىل األشياء ذاتها"، ويعتقد بأنّه أجاب عن  بفلسفة الظاهرتية اليت حتمل شعاراا ًعما

]اكنط، اإلشاكل القائم بالفصل بني الواقع واذلات املفّكرة، ويرى بأّن فلسفته قائمة ىلع الويع والشعور 

، ويف الويع والشعور خاّصية ًعّمة اسمها "القصدية" [111و 69ة: موىس وهبة، ص نقد العقل املحض، ترمج
ا، بل هو ويع بيشء معني ومقصود؛ ذللك الواقع واذلات املفّكرة  بمعىن أّن الويع والفكر ليس مطلقا
يلتقيان بيشء واحد وهو الويع والشعور القصدي، بعبارة أخرى توجد منطقة يلتيق فيها الفكر 

فليست اذلات العاقلة مستقلّةا عن  الذلين بينهما حالة تضايٍف، ويه الويع والشعور القصدي. والواقع
لقد سع هسل من خالل املنهج  الواقع اخلاريج، بل فيها نقطة معينة ويه الويع بالقصدية.

إىل أن يبحث عن علم يدرس األشياء، ولكن ليس بوصفها أشياء ماّديةا خاضعةا  الفينومينولويج
سببية والزمان واملاكن، بل بوصفها ظواهر فقط، فالظواهر ليس هلا وجود وطبيعة اكألشياء املاّدية، لل

بل ظهور فقط. فاليشء عندما يكون ظاهرةا ال نرّكز فيه ىلع ارتباطاته العلّية، بل هو فقط كما يظهر 
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ة والزناع بني الواقعية يلحّل املشلك الفينومينولوجياواكن هسل يؤّكد باستمرار أنّه جاء ب لوعينا،
واملثايلة، وأنّه جاء بهذه انلظرية إلصالح هذا املشلكة، وأّن مذهبه مذهب ّلّك، ولم تظهر هذه انلظرية 

 بصورة اكملة إاّل يف كتابه األخري "اتلأّمالت ادليكارتية".

 فلسفة هرسل  :املحور اثلاين

الفجوة اليت اكنت يف الفلسفات السابقة تقّدم يف املبحث السابق أّن هسل أراد أن جييب عن 
عليه، املتمّثلة بالفكر املثايل والفكر الواقيع؛ من خالل فلسفته اليت أسماها بالفلسفة الظاهراتية، 
وهذه الفلسفة تقوم ىلع أسس ومبادئ رئيسة تمّثل حقيقة هذه الفلسفة وذاتها، وإيلك تفصيلها كما 

 ييل:

 :  (Intentionality) القصديةأّوال 

اذلي  (Franz Brentano)برنتانو  هسل من أستاذه بعلم انلفس فرانز فينومينولوجياتبدأ قصة 
تتلمذ عليه هسل وأخذ منه كثرياا من األفاكر، وأهم صفة بارزة يف برنتانو يه القصدية، وهسل نزع 

خاّصية يّتصف بها  اجلانب انلفيس والزنعة انلفسية عند برنتانو وأعطاه الصفة املعرفية اخلالصة، ويه
، 69]انظر: هسل، الفلسفة كعلم دقيق، ص  اذلهن، أو ماهية الويع، أو الشعور بأنّه شعوٌر وويٌع بيشٍء ما.

 [541، ص 2عبد الرمحن بدوي، موسوعة الفلسفة، ج 
ا إىل موضوع خاص ومعني، وّك ما هو فعٌل ذهينٌّ أو  وبعبارة أخرى الويع ال يكون إاّل إذا اكن مّتجها
، فجميع حاالت الويع )من تفكري واعتقاد ورغبة وحب  موقٌف عقيلٌّ موّجٌه حنو موضوٍع قصديٍّ
وكراهية وتذكر... إلخ( موّجهٌة إىل مواضيع قصدية، ومن أهّم املفاهيم يف الفلسفة الظاهراتية مفهوم 

إّن اإلدراك  القصدية، وتنّص ىلع أّن لّك ويع هو ويع بيشء ما، وال يوجد عندنا إدراك مطلق، بل
والويع هو بيشء خاص ومعنّي، يمّي هسل يف الويع بني الفعل واملوضوع، فالفعل هو لّك نشاط 
يمارسه الويع اكإلدراك واتلخّيل واتلذّكر واتلحليل والرتكيب وحنو ذلك، وأّما املوضوع فهو املضمون 

عل، بل هو خربة، أي لو أيّن اذلي ينصب عليه الفعل، والفعل يسّّم الفعل القصدي وهو ليس جمّرد ف
أدركت شيئاا دون انتباهٍ هل فإيّن عنئٍذ ال أعيشه وال أخربه؛ فالفعل املعاش هو الفعل اذلي نفعله، أّما 
املوضوع فيسّّم املوضوع القصدي، وهذا املوضوع ليس هو اليشء يف ذاته، بل هو اليشء بوصفه 

، بل إّن الشعور القصدي  العالقة بني الويع واملوضوع اذلهيننّ مقصوداا. وإ  ليست عالقةا عرضيةا
وأفعال الويع مع موضوًعتها املقصودة جزٌء ال يتجّزأ من الفعل اذلهين، إذن الشعور باليشء هو 

: (David Bell)اتلضايف املتواصل بني أفعال القصد وبني املوضوع املقصود، يقول ديفيد بيل 
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. [16]هسل، األزمة، مقّدمة إسماعيل املصّدق، ص  «حالة عليهاملوضوع القصدي هو أّي يشء يتّم قصده واإل»
به الويع، وهذا يعين أّن ما ال يتعلّق به الويع فهو جمّرد يشء، يعين أّن شيئاا  قفاملوضوع هو لّك ما يتعلّ 

.  ما هناك، ولكّنه ليس موضوًعا
ظر عّما إذا اكن وتوجد خاّصية أخرى يف القصدية تتّجه حول موضوعها وتعّينه برصف انل     

ا بالفعل أم غري موجود، بعبارٍة أخرى أّن قصدية الويع والشعور تتناول أفعاالا غري موجودة  موجودا
 أحياناا، وهذه اخلصوصّية اليت يعرّبون عنها أحياناا بأّن القصدية تكون موضوًعتها غري موجودٍة.

ا موضوًعا موجو ا أمامه، وإذا انقطع احلّس وهذا خبالف اإلدراك احليّس؛ فهو يتطلّب دائما داا وحارضا
عن اخلارج، خيرج عن كونه إدرااكا حّسي ا، أّما اتلفكري والفكر حّّت لو انقطع عن العالم اخلاريج يبىق 

 [188]ًعدل مصطىف، فهم الفهم، ص  املوضوع موجوداا ومتصّوراا.
ا تتضّمن إحالةا وإشارةا إىل موضوع، ا أو غري  إذن أفعال الشعور اذلهيّن دائما سواٌء اكن موجودا
، فلّك يشٍء يقع أمام الويع ةموجود، وإن موضوًعت الويع ليست خاّصةا باملوضوًعت احلّسية اتلجريبي

فهو موضوع للويع مثل األلوان، واملوضوًعت الفييائية، واملعادالت الرياضية، واحلّب، والزمن، 
 [93ا، ص انظر: هسل، فكرة الفينومينولوجي] والصداقة وغريها.

 (Reduction Phenomenological) الفينومينولويجثاني ا: منهج الرّد 

 من املبادئ األساسية يف فلسفه 
ا
يوجد اصطالح يف الفلسفة الظاهراتية مهمٌّ وجذريٌّ يشلك مبدأ
 هسل، وهو منهج الرّد، ويتكّون من نوعني يكون توضيحهما كما ييل:

 (Reduction Phenomenological Transcendental)الرّد الفينومينولويج املتعايل منهج ـ 1

يعتقد هسل أنّنا ليك نصل إىل حقيقة الظواهر وماهّيتها، أو ختلية الويع من الفروض واألحاكم 
املسبقة؛ ال بّد من تعليق مجيع األحاكم القبلية، وذلك من خالل منهج أسماه منهج اتلعليق أو الرّد 

اليت تعين )اتلعليق أو  )Epoch)ويه من اللكمة ايلونانية  -األبوخية  وملتعايل أو الوضع بني أقواس، أا
ويعين هسل أنّه من خالل األبوخية يمكن أن نزيل مجيع اتلعلّقات القبلية ومواجهة  -اتلوّقف( 

مع الظاهرة، ولكّن الظواهر من خالل ويع وشعور خالص من اتلأثريات املسبقة، تلبىق منفرداا أنت 
هسل ال يقصد من خالل اتلعليق ما قصده ديكارت يف شّكه املنهيج بالشّك يف حقيقة العالم لكّه، بل 
يقصد هسل عدم استعمال االعتقادات واملؤثّرات القبلية املسبقة ووضعها جانباا، بعبارة أخرى جنعل 

 [34لسابق، ص انظر: املصدر ا] مجيع االعتقادات السابقة تكّف عن العمل.
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وإّن الفلسفة الظاهراتية باحلقيقة تبدأ من هذا الرّد املتعايل؛ ألنّه يرتّد إىل األصول املاهوية يف 
حتويل  (Phenomenologica)الشعور، اليت ترجع إيلها لّك احلقائق اجلزئية املاّدية، ويعين هسل بـ 

العالم أو احلقائق اجلزئية املاّدية إىل جمّرد ظواهر خالصة تظهر يف الشعور وتكون جماالا لإلدراك 
األنا املتعايل القائم  -نتيجة هذا الرّد  -فيعين بها هسل  (Transcendental)احلديس، وأّما لكمة 

ل يسري يف اجّتاه مذهب خلف هذا الوجود، واذلي يكون معيار صدق مجيع املوجودات، وبهذا القو
اكنط يف املثايلة املتعايلة، اليت تكون كرشط سابق ألّي فعٍل ذهين، واليت يه ليست داخلةا يف عملية 

بل يه موجودة يف طبيعة العقل، ويه املطلق الوحيد؛ ألنّها  -أي وضع الظاهرة بني قوسني  -"اتلقويس" 
ا يف لّك  فعل من أفعال الويع، ويه الرشط املسبق للّك فعل، تبىق بعد لّك تقويس، إنّها مفرتضة سلفا

حّّت فعل اتلقويس واألبوخية، بعبارة أخرى يه اليش الوحيد اذلي ال يمكن للعقل أن يطرحه ألنّه 
إّن انلظرية الصحيحة للمعرفة ال »رشط سابق، وهسل يؤّكد كثرياا يف فلسفته ىلع اتلعايل حيث يقول: 

( متعايلة ... الفينومينولوجيةإاّل من حيث يه، نظرية ) أن يكون هلا  أّي معىنا  نيمك
( تعين فقط بإيضاح وظيفة املعرفة ىلع حنو تنظيّم. ويه الوسيلة الوحيدة اليت جتعل الفينومينولويج)و

، سواٌء اكن واقعي ا أو مثايل ا،  ا يصبح الوجود معقوالا . ومن هنا أيضا املعرفة معقولةا بصفتها عمليةا قصديةا
]هسل، اتلأّمالت ادليكارتية، ص « يكتشف نلا كتكوين لذلاتية املتعايلة اليت باتلدقيق تتقّوم بعملياتها إنّه

. وكذلك يؤّكد أّن األنا املتعايل جزء ال يتجّزأ من الفلسفة الظاهراتية، وأنّها يه أساس هذه [206
، [208]املصدر السابق، ص  املتعايلالفلسفة إاّل عند من أساء فهم املعىن العميق للمنهج القصدي والرّد 

ا يف كتابه "اتلأّمالت ادليكارتية":  إّن حكمة دليف: اعرف نفسك، قد اكتسبت معىنا »ويقول أيضا
ا، والعلم الوضيع هو علم الوجود اذلي ضاع يف العالم، وجيب أّوالا أن نفقد العالم يف اتلعليق  جديدا

ذلاتها وعياا لكّي ا، وقد قال القّديس أوغسطني: ال حتاول  )الفينومينولويج( ليك نسرتّده يف ويع اذلات
 . [295]املصدر السابق، ص  «اخلروج من نفسك، بل ارجع إيلها، فيف داخل اإلنسان تسكن احلقيقية

، وتكون العملية اكتلايل "أرّد أناي ةويمّي هسل بني هذه األنا املتعايلة وبني األنا اتلجريبي
انلفسية إىل أناي املتعايلة الرتانسندنتايلة"، ويكون لّك معىنا وّك قيمة وجودية هلا بالنسبة  ةاتلجريبي

إيّل، إيّن أستقيها من أناي املتعايل، بعبارة أخرى العالم املوضويع اذلي سوف يوجد يل، هذا العالم إنّما 
ا ال يقبل تكّون من ذايت وأناي املتعايلة، وىلع هذا يتّفق هسل مع ديكارت ىلع  أّن هناك شيئاا واحدا

الشّك، وال يصل إيله الشّك يف لّك واحٍد منا، هو هذا األنا اخلالص املتعايل، وإذا أردنا أن نبين تصّورنا 
عن الواقع ىلع أسس قوية وحمكمة وثابته، تكون هذه األنا اخلالصة املتعايلة اليت ال يصل إيلها الشّك 

 راتنا عن الظاهرات الواقعية. يه الصخرة اليت تقوم عليها تصوّ 
إنّه »والطريق للوصول إىل األنا املتعايل استفاد هسل من الفيلسوف ديكارت؛ ذللك قال هسل: 
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لّك املضمون -تقريباا  –يطلق ىلع فلسفته الظاهراتية اسم ادليكارتية اجلديدة، مع أنّها رفضت 
لها تتوّسع يف دراسة بعض موضوًعت املعروف عن املذهب ادليكاريت؛ وذلك نلفس السبب اذلي جع

ا جذرياا . وبداية هذا الطريق هو الرجوع إىل [100]هسل، اتلأّمالت ادليكارتية، ص « ابلحث ادليكاريت توّسعا
اذلات واالنطواء عليها، وهذا االنطواء هو اذلي حيّدد نلا املنهج اذلي جيب احتذاؤه للوصول إىل العالم 

فة ادليكارتية والظاهراتية ينبع من اذلات ويدور يف نطاقها؛ ألّن اذلات احلقييق، فاتلأّمل يف الفلس
املعىن  وما ه»تمّثل احلقيقة اليت ال يمكن الشّك بها؛ ذللك ال بّد من الرجوع إيلها؛ فيتساءل هسل: 

األسايس للّك فلسفة حقيقية؟ أليس هو االجّتاه حنو حترير الفلسفة من لّك حكم سابق ممكن وجعلها 
ا، يتحّقق بفضل ابلداهات األخرية املستمّدة من اذلات نفسها، وجيد فيها علما  ا مستقال  بذاته تماما

ا هل ا مطلقا  . [105]هسل، اتلأّمالت ادليكارتية، ص « تربيرا
ا، فانتقلت بصورة جذرية من املوضوعية  ذللك فلسفة ديكارت تغرّي معها سري الفلسفة تماما

يلة، اليت يه "األنا أفّكر" واليت تكون من ابلدهيات اليت ال تقبل الشّك الساذجة إىل اذلاتية املتعا
العود إىل األنا أفّكر، هو املجال األخري وايلقيين »وتقوم عليها لّك العلوم احلقيقية؛ ذللك يقول: 

 .[122]هسل، اتلأّمالت ادليكارتية، ص « بالرضورة، اذلي ينبيغ أن تتأّسس عليه لّك فلسفة جذرية
"األنا أفّكر" هو األنا املتعايل اذلي حنصل عليه من خالل انلوع األّول من الرّد )جعل العالم بني  إذن

فإذا وضعت نفيس فوق هذه احلياة لكّها، وإذا قصدت هذه احلياة ذاتها »قوسني(، يقول هسل: 
خلالص ألفاكري )بوصفها( شعوراا بهذا العالم، عندئٍذ أجد نفيس مّرةا أخرى كأنا خالص مع اتلّيار ا

 .[126، 125]هسل، اتلأّمالت ادليكارتية، ص « اليت أفّكر فيها
لن حيدث نلا يشء من هذا، إذا بقينا أوفياء جلذرية عودة اذلات ىلع اذلات نفسها، ومن »ويقول: 

ى نلا يف  الواقع، ثّم ملبدإ احلدس أو ابلداهة الرصف، وإذا كّنا باتلايل ال نعطي أيّة قيمة إاّل ملا هو معطا
وبطريقة مبارشة، يف حقل األنا أفّكر اذلي انفتح أمامنا بواسطة اتلعليق، تلجّنبنا أن نؤّكد ىلع أّي 

 .[130]املصدر السابق، ص « يشء ال نراه حنن أنفسنا
إذن تمحيص املوجودات واتلوّقف مؤّقتاا عن العالم اخلاريج يسّّم بالرّد املتعايل الفينومينولويج، 

الرّد تتغرّي نظرتنا إىل حقائق العالم تلصبح ذات يقني وثبات، ويعترب هذا الرّد واتلعليق  ومن خالل هذا
قلب انلظر من اخلارج إىل ادلاخل، أي من العالم اخلاريج الطبييع املاّدي، إىل العالم املاهوي اثلابت 

ا أن إّن لّك »الّلّك ادلاخيل، وهذه الفكرة اقتبسها وأخذها هسل من الفيلسوف ديكارت:   من يريد حق 
يصبح فيلسوفاا جيب عليه أن ينطوي ىلع ذاته مّرةا يف حياته، وأن حياول يف داخل ذاته تقويض مجيع 

 . [101]ديكارت، اتلأّمالت، ص « العلوم املسلّم بها حّّت اآلن، ثّم يعيد بناءها من جديد
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خالصة يف الويع والشعور، إذن عندما نصل إىل "األشياء يف ذاتها" بعد أن تتحّول إىل ظواهر 
وباعتبار أنّه ال يوجد ظاهر وباطن لألشياء، وأّن الظواهر يه اليت تمثل حقيقة اليشء فقط، دون أن 

 يكون خلفها باطن خيف، وأنّها تعرّب عن نفسها بكّل يقني يف الشعور ادلاخيل لإلنسان. 
ذات اإلنسان ادلاخلية، بأّن مجيع وكذلك يريد هسـرل من الرّد املتعايل اذلي يكون من اخلارج إىل 

احلقائق ال تكتسب ايلقني قبل هذه املرحلة إاّل بعد ادلخول يف اذلات اإلنسانية؛ ليك تكتسب منه 
" لليقني، وال تكون جمّرد "متلّقية"  املعاين الصحيحة وحتصل ىلع ايلقني. وتصري اذلات إجيابيةا و"معطيةا

هو املنهج الّلّك واجلذري اذلي به أدرك ذايت كأنا خالص، مع  إّن تعليق احلكم»وسلبية؛ وذللك يقول: 
ما يصحبه من حياة الشعور اخلاص يب، ويه تلك احلياة اليت يكون فيها العالم املوضويع بأكمله 

ا  . [125]هسل، اتلأّمالت ادليكارتية، ص « موجوداا ذلايت، وىلع هذا انلحو تماما
ف نلا عن األنا اخلالص املتعايل، اذلي هو غري العالم اخلاريج، وخالصة األمر أّن الرّد املتعايل يكش

إّن جمال الوجود الطبييع ليس هل غري سلطة من املرتبة اثلانية، »والعالم اخلاريج يكون مقّدمةا هل. 
ا املجال املتعايل؛ من أجل ذلك يسّّم اإلجراء )الفينومينولويج( األسايس  ا ومقدما أي  -ويفرتض دائما

]املصدر السابق، ص « بالرّد )الفينومينولويج( املتعايل، بقدر ما يقودنا إىل هذا املجال األصيل -اتلعليق 

 والوضع بني األقواس أو اتلعليق يتكّون من عّدة عنارص: .[126
أن يقوم اذلي يريد أن يدرس الظاهر أّوالا بتعليق الوضع اتلارييخ، وفيه نطرح انلظريات  -أ

 احلياة ايلومية، واألمور املسبقة والقبلية العقدية وغريها.واآلراء الصادرة عن 

تعليق احلكم والوضع بني أقواٍس تفصل بني وجود موضوًعت الويع وعدم وجودها، أي  -ب
االمتناع عن مجيع األحاكم الوجودية ملوضوًعت الويع، حّّت يكون نلا الرتكي عليها بما يه ظواهر 

و للويع من دون تدّخل أي يشء. ىلع هذا يكون العنرص األّول خالصة، أي الرتكي عليها كما تبد
قد علّق مجيع األحاكم السابقة، وأّما هذا العنرص علّق الوجود وعدمه ألّن الفلسفة الظاهراتية ال 
عالقة هلا بالوجود وال يعنيها الوجود الواقيع، بل تقوم هذه الفلسفة ىلع معرفة املاهيات، وال تعرتف 

 فة ايلقينية سوى "مشاهدة املاهيات" أو "معاينة املاهيات".بنمط من املعر

أن ننظر إىل هذه الظواهر ال يف جزئياتها وال يف عرضياتها، بل يف لكّيتها وماهياتها، بمعىن  - ـج
ا بماهيته اللكّية؛ وذللك  ا باجلزئيات والعوارض للموضوع، بل جنعله مرتبطا أن ال جنعل الويع مرتبطا

ا عنها؛ ليك حنصل ىلع املاهيات اليت بها نقوم بتعليق مجي ع اجلزيئات والعرضيات ونرضب صفحا
يكون اليشء هو هو، وبدونها يكون شيئاا آخر؛ ألنّه يرّد الظواهر إىل صفتها وخالصتها املتبقية اليت 
جتعل هذا الظاهر هو باذلات ومن دون هذه اخلالصة يكون شيئاا آخر، وهذه املاهيات تدرك 
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 بالعيان، أي الرؤية العقلية املبارشة.باحلدس، أو 

أن نضع اللغة بني قوسني؛ ألنّنا سوف  نويستثىن من الرّد املاهوي اللغة؛ ألنّه ال يمك -د
 نستخدمها يف الوقت ذاته تلحليل ووصف نفسها وكشف ماهيتها. 

ي"؛ واذلي كذلك جيب أن يعلّق ويضع بني قوسني، ويكون حتت األبوخية هو "األنا الفرد - ـه
ألنّها جيب أن توضع بني قوسني؛ من أجل أن نعاين املفّكر نفسه، وكذلك يف مجيع املاهيات، فإّن 

 وجود أنا معنّي وفردي، هو أمر غري ذي صلة بتحديد املاهية اللكّية.

 (Eidetical Essencial Reduction)الرّد الصوري املاهوي  -2

بعد الرّد املتعايل وجعل األشياء اخلارجية بني قوسني من خالل عملية اتلعليق األبوخية، يمّهد 
الرّد الصوري املاهوي الطريق إلدراك املاهّيات، وتوجيه اخلاطر واالنتباه إىل ما يظهر يف الشعور، 

ة خالصة من الصور واملاهيات العقلية، ومن خالل الفحص واتلحليل فتكون عندنا ماهية عقلي
 هلذا املدرك اجلزيئ، وهذا هو الرّد الصوري املاهوي. 

ومن اجلدير باذلكر أنّه ليس املراد من املاهيات يف الفلسفة الظاهراتية املاهيات عند أرسطو 
اذلي يقصد بها حقائق األشياء، بل املراد من املاهيات عند هسل هو لّك ما يظهر من اليشء يف 

 الشعور.
وضيح أكرث للرّد الصوري عندما تأيت هذه الصور إىل داخل الشعور من خالل وبعبارة أخرى وت

الرّد املتعايل، جند أنفسنا متّجهني إىل إدراكها حدسي ا من خالل األنا املتعايل اذلي حصل عندنا 
من خالل الرّد الفينومينولويج، وينصب هذا احلدس ىلع املاهيات اللكّية اليت تكون يف داخل 

 الشعور.
ن الرّد املتعايل يكشف نلا عن الظواهر اخلالصة للعالم واليت خلفها األنا املتعايل، والرّد إذ

الصوري يكشف نلا املاهيات العقلية اثلابتة اللكّية، وحينئٍذ تتحّقق املعرفة الصحيحة القائمة ىلع 
 مطلقة، تكون معيار لّك حقيقة أخرى ممكنة. ةمبادئ يقيني

 الظاهراتية لفهم الظاهراتخالصة ملا سبق: اخلطوات 
الرّد املتعايل أو األبوخية أو اتلعليق بني القوسني ويتكّون من تعليق القضايا اتلارخيية، ـ 1

واألحاكم القبلية السابقة، وتعليق احلكم ىلع وجود وعدم وجود األشياء حّّت نصل إىل ماهية 
ليت تقع أمام الويع، وأخرياا خالصة، وتعليق احلكم ىلع مجيع اجلزئيات والعرضيات للظواهر ا
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 تعليق األنا اتلجرييب الفردي.

الرّد املاهوي أو الصوري اذلي يكون من خالل احلدس بالظواهر واملاهيات اليت جاءت من ـ  2
الرّد املتعايل بشلٍك مبارٍش، يرّد الظواهر إىل ماهّيتها وخالصتها املتبّقية اليت تكون يه باذلات، 

خر، من خالل الفحص واتلقّّص للماهيات الاكمنة يف الشعور اليت تكون يه ولوالها تكون شيئاا آ
 حقيقة األجسام املاّدية.

األنا املتعايل اذلي هو أنا أفّكر يمثل ابلدهية املطلقة اليت من خالهلا تؤّسس مجيع العلوم ـ  3
 احلقيقية.

 املحور اثلالث: نقد فلسفة هرسل
هسل هو الفصل واتلفريق بني ابلحث اإلبستمولويج وابلحث من أخطر املباحث اليت قام بها ـ 1

الويع، والوجود  هاألنطلولويج، بمعىن أّن الواقع واذلات املفّكرة يشء واحد، وأّن الوجود هو ما يصنع
يتوّقف ىلع األنا املتعايل، وأّن معيار املطابَق واملطابِق هو الفكر واذلهن والويع والشعور، واخلارج 

ا عن معيار الصدق، وأّن الواقع اخلاريج مهّمش يف الفكر الظاهرايت، إذن كيف بعد خارج ختّصصا 
ا للواقع أو غري مطابق للواقع؟  ذلك نقيّم معارفنا، وأّي معيار يكون لصدقها، وأيٌّ منها يكون مطابقا

من خالل حبث األنا املتعايلة هلسل يمكن القول إّن فلسفة هسل فلسفة مثايلة ذاتية، ـ  2
يف انلبذة اتلارخيية أّن مشلكة الفلسفة املثايلة يه أّن  الوجود اخلاريج الواقيع ال وجود خارجي ا  تقّدمو

وواقعي ا هل، بل هو أحد تمثاّلت اذلات، بعبارة أخرى إّن العالم اخلاريج صورٌة من صور اذلات، وهذا 
حيث يرى أّن العالم اخلاريج وهٌم، وهو  ّلكاملعىن نراه بوضوح يف )املثايلة املتطّرفة(، وأبرز مثال هل بار

تمّثٌل من تمّثالت اذلات، بعبارة أخرى إّن الفلسفة املثايلة تقول إّن الواقع معتمٌد وجودي ا ىلع اذلات، 
وكذلك يرى هسل أّن العالم بدون داللة الويع هو ًعلم غري ممكن وجودي ا، وهذا الويع متوّقف ىلع 

ندنتايلة، إذن العلم معتمد ومتوّقف ىلع األنا الرتانسندنتايلة. وهذه مثايلة ذاتية، األنا املتعايل الرتانس
وكذلك عندما حيّدد األنا املتعايل نلفسه معيار ايلقني وابلداهة، ال يكون هناك معياٌر خاريجٌّ للصدق، 

ا عندما قال إّن "الصدق اإلليه" هو املعيار، ولكن يرى هسل أ ّن هذا وهذا عكس ديكارت تماما
 John)املعيار والصدق داخيل، ومن هنا جند بعضهم نقد األنا املتعايل عند هسل مثل جان فال 

Pfahl ) ا اذلي يرى أّن كوجيتو هسل يشبه كوجيتو ديكارت؛ ألنّه بدأ فيه من الفكر وانتىه فيه أيضا
: الفلسفة الفرنسية املعارصة، ص ]انظر إىل الفكر، واكن موقع العالم اخلاريج ثانوي ا مثلما اكن عند ديكارت

أّن هسل احناز إىل املثايلة املتطّرفة، وانتقده يف كتاباته ( Paul Natrop)، وكذلك يرى بول ناتورب [9
املنطقية؛ ألنّه احنرف عن مسار الاكنطية اجلديدة، ولم ينجح يف اجلمع بني الفلسفة املثايلة والواقعية، 
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؛ [149و 148]انظر: مارفن، تأسيس الفينومينولوجيا، ص وظّل حمصوراا داخل حتليالته، وًعمله املثايل املتطّرف. 
وذللك الفالسفة من بعده مثل تلميذه هايدغر يرون أّن الفلسفة الظاهراتية لم تنجح يف فّك إشاكيلة 

؛ ذللك هايدغر الفينومينولويجالرّد املعرفة بني اذلات واملوضوع، حيث وقفت كمربر تلعايل اذلاتية يف 
عدل إىل ظاهراتية تقوم ىلع أساس العالم والوجود، و"فلسفة ادلرازين" أي اإلنسان اآلين أو اللحظي، 
كما أّن هسل حرص دور األنا املتعايل يف عملية إدراك املاهيات ومعاينة املاهيات، بال أّي تدّخل من 

. وكذلك الفيلسوف [203]ًعدل مصطىف، فهم الفهم، ص  ىلع ذلك املثايلةالعالم اخلاريج الواقيع، ثّم يرتّب 
موريس مرلوبونيت عدل من الفلسفة الظاهراتية إىل ظاهراتية جديدة قائمة ىلع اجلسد، وهذا ما جتده 

ا يف كتابه "ظواهرية اإلدراك"  ؛ عبد الرمحن بدوي، موسوعة 67]انظر: مرلوبونيت، ظواهرية االدراك، ص واضحا

. إذن نتيجة ما تقّدم أّن األنا املتعايل حمصوٌر يف نطاق الفكر املاهوي فقط، ويرّكز [444، ص 2فلسفة، جال
ىلع إدراك األنا يف داخل الشعور والويع واذلات، ويوجد ًعئق كبري يف األنا املتعايل؛ ألنّها صعبة 

كأنّها املثل األفالطونية عند املنال، وتأيت بعد عمليات عقلية دقيقة حّّت حنصل عليها ونصل إيلها، 
أفالطون، ىلع الرغم من ذلك جعلها مياناا جلميع األفاكر، مع أنّه من الصعب الوصول إيلها، إذن يه 
أىلع من إماكنيات وقدرات اإلنسان العادي ىلع األقّل، فأّي ميان هذا؟! وحّّت لو تزّننلا وقلنا يوجد من 

الهل األفاكر والعلوم، لكن كيف نعرف أّن ما توّصل إيله هو يدرك هذا األنا املتعايل، ويوزن من خ
ايلقني اذلايت املوضويع، حّّت يكون قانوناا يطبّقه غريه ىلع بايق العلوم؟ بل يمكن لّك واحد من اذلين 
وصلوا أن يكون هل يقني خاص به، خيتلف عن يقني غريه ما دام ايلقني عند هسل ذاتي ا داخلي ا 

أّن اذلوات تتعّدد، فموازين ومعايري ايلقني تتعّدد، وىلع هذا تكون احلقائق يف الفلسفة  شعوري ا، وبما
، وىلع هذا يكون عكس ما أرا هسل؛ ألنّه ترك ورفض احلقائق املوضوعية  دالظاهراتية نسبيةا

خيل داخل اخلارجية؛ ألنّها جزئية ونسبية وغري يقينية، ثّم وقع من خالل األنا املتعايلة واتلفكري ادلا
اذلات اإلنسانية إىل النسبية، واألنا املتعايل يشبه "األنا الوحيدة" املصطلح املعروف وانلتيجة املنطقية 

 (Solus)للفلسفة املثايلة املتطّرفة، ومصطلح األنا الوحيدة مصطلح التيين يتكّون من مقطعني: األّول 
 -كما ذكرت موسوعة الالند  -هذا املذهب بمعىن األنا أو اذلات، و (Ipse)بمعىن الوحيد، واثلاين 

نتيجة منطقية للمثايلة املعروفة، وهذا األنا ال يعتمد يف وجوده ىلع وجود غريه من األنوات، وهذا األنا 
يعترب وحده هو املوجود املطلق واحلقيقة الوجودية اليت تكون املعيار واملصداق لوجود لّك األنوات، وما 

رشعّيتها من وجوده، بعبارة أخرى مجيع الوجودات جتلّيات وجوده؛ وذللك عداه من املوجودات تأخذ 
جند الفيلسوف الوجودي سارتر يف كتابه "الوجود والعدم" انتقد هسـرل بعنف ورفض فلسفته بسبب 

ا عدم جناحه يف اخلروج من األنا الوحيدة. ]انظر: سارتر، الوجود والعدم،  وقوع هسل يف األنا الوحيدة، مؤّكدا
 [288 ص
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هو األبوخية اليت تعتمد أن جنعل لّك يشء يف داخل  الفينومينولوجيةوبما أّن قلب الفلسفة  ـ 1
قوسني، حّّت خنلص إىل اخلالصة ابلاقية، ولكّن هذا يفيض أن جتعل املعرفة عبارةا عن أفاكر، وبعبارة 
أخرى حتيل الكون إىل أفاكر، وإىل املضمون ابلاطين للويع، وهذا واضح من خالل الردود 

تدعو من خالهلا إىل ترك الواقع املاّدي اخلاريج واالنتقال إىل  الفينومينولوجية، وتعليق احلكم، حيث
امليان يف قبول احلقائق، ويه اليت تعطي ايلقني هلا،  ادراسة الشعور ابلاطن واألنا املتعايل باعتباره

وىلع هذه الفلسفة الظاهراتية ال تقبل أي معرفة واقعية يقينية سوى "مشاهدات املاهيات" أو "معاينة 
يات"، وهذا واضح يف مصطلح اتلأّمل يف فلسفة هسل، حيث استخدم هذا املصطلح يف عودة املاه

الفكر إىل اذلات ادلاخلية، بينما ال بّد يف اتلفكري أن ينصّب ىلع العالم اخلاريج، وخالصة القول ترتّكز 
مصدر لّك  اباعتبارهالفلسفة الظاهراتية هلسل ىلع دعوته الرصحية للرجوع إىل اذلات املفّكرة؛ 

احلقائق ايلقينية اليت تستمّد من املوجودات األخرى يف العالم الواقيع رشعية وجودها، وبذلك حّول 
مصدر ايلقني من العالم اخلاريج إىل اذلات ادلاخلية تلكون شبيهةا بثورة اكنط الكوبرنكية، وهذه يه 

، ًعدل مصطىف، فهم الفهم، 33 - 30لعلم الظاهريات، ص ]هسل، أفاكر ممهدة بعينها مثايلة اذلاتية املتطّرفة بلارّلك. 
 [203ص 

أّن طريقة هذه الفلسفة يف العالقة بني اذلهن والواقع طريقة خاطئة، حّّت لو قلنا إّن اتلعليق  ـ  2
بني القوسني اكن إجيابي ا؛ ألنّها جتّرد املفّكر من لّك يشء سوى الظواهر، يعين إدراك الظواهر فقط، وال 

الطريقة خاطئة ملا ثبت يف نظرية املعرفة من  هذهوالسبب بأّن  -أي الوجود ابلاطن  -يشء خلفه يوجد 
وجود جوهر وراء هذه األشياء، وهذا اجلوهر هو ذاتيات اليشء )املاهية(، وهذه املاهية يه بعينها تأيت 

شبعها الفالسفة حبثاا يف إىل اذلهن من خالل نظرية املطابقة بني الوجود اذلهين والوجود الواقيع اليت أ
  مبحث الوجود اذلهين.

 ومن الرضورّي أن نبحث هاهنا املطابقة يف نظرية املعرفة؛ إذ تطلق املطابقة يف نظرية املعرفة بمعىن
 األحاكم أو انلفسية امليوالت من تأثري أّي  دون موضويع، علّم بنحو نفسها يف القضية صدق معرفة

القبلية، بعبارٍة أخرى معرفة صدق القضية من خالل أسبابها وعللها، وهذا معىن القاعدة املعروفة 
، أو كما يقول أهل املنطق: [86]ابن سينا، برهان الشفاء، ص « ذوات األسباب ال تعرف إاّل من أسبابها»
واحلكماء يرون أّن [. 86 ]املصدر السابق، ص« ايلقني باملسبَّب ال حيصل إاّل عن طريق ايلقني بالسبب»

العلم حينما ال يكون عن طريق العلم باألسباب والعلل فهو علم زائل، بينما العلم اثلابت الراسخ 
 اذلي ال يقبل اتلغيري والزوال هو العلم املستحصل عن طريق العلم بأسباب اليشء وعلله. 

 وهذا ما أشار إيله الفخر الرازي يف املباحث املرشقية: 
اثلالث والعرشون يف أّن العلم بذوات األسباب إنّما حيصل من العلم بأسبابها. ال خيىف الفصل »
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عليك أّن ايلقني اتلاّم إنّما حيصل إذا اكنت الصورة اذلهنية مطابقةا لألفراد اخلارجية، فاذلي هل سبب 
 .[362، ص 1باحث املرشقية، ج ]الفخر الرازي، امل «ال بّد وأن يكون ذلاته ممكناا وإاّل المتنع استناده إىل السبب

وعّرف بعض الفالسفة املطابقة ىلع أنّها "عدم املقابلة"، أي إذا اكن عندنا اعتقاد ويقني باإلجياب 
ا، وإن اكن االعتقاد سابلاا فسيكون يف اخلارج  )قضية موجبة( فسيكون يف اخلارج والواقع إجياب أيضا

 [59]معلّم، معرفت شناىس، ص  سلٌب كذلك.
عنه القضية وال يكون يف تضادٍّ معها. ومن الواضح أّن مطابقة العلم للواقع  اقع هو ما ختربفالو

ا؛ ألن املطروح يف  ليست بمعىن الوحدة والعينية مئةا باملئة، وليس بمعىن اتلباين مئةا باملئة أيضا
املطابَق هو الواقع، وهذه املطابقة هو املطابِق واملطابَق، فاملطابِق هو العلم وايلقني والصورة العلمية، و

 فإّن اتلباين مئةا  ومن جهة أخرى ألنّه قد أخذ فرض املطابقة االثنينية مانعة للوحدة والعينية.
 معىن هذه املطابقة ويلغيها.  باملئة سيعيق

ا ثالثةا للمطابقة ويه:   وذكر بعض الفالسفة رشوطا

 قياس النسبة املوجودة يف القضية إىل واقعها. -أ

 حتّقق االحّتاد بني املقيس واملقيس عليه، وعدمه. -ب

 احلكم بأّن هذا ذاك، أو أّن هذا ليس بذاك. -ج
وبمالحظة الرشط األّول تكون دلينا صورة مدركة مفردة، لم تنسب إىل يشء آخر، فال حكم، 

ا" فال جمال للخطإ والصواب؛ "ألنّه ال توجد نسبٌة وال قياس"،  وبمالحظة الرشط كما لو تصّورنا "زيدا
 إذا نسبنا قضّيةا اىل يشٍء ال رابطة هل بأي وجه من الوجوه 

ٌ
اثلاين فسوف ال يكون هناك صواٌب وخطأ

مع القضية، كما يف )األربعة أكرب من اثلالثة( إذا نسبناها إىل )األملاس يقطع الزجاج(. وبمالحظة 
 ليك يتطابقا دون أن حتكم الرشط اثلالث سوف ال يكون صواب وخطأ إذا أخذنا أمرين قابلني

  [292، ص 1]الطباطبايئ، أصول الفلسفة واملنهج الواقيع، ج  باتلطابق.

 وملزيد من اتلوضيح يقال: 
ذللك  ؛اخلارج()املراد من املطابقة هو مطابقة املعلوم باذلات )الصورة العلمية( للمعلوم بالعرض إّن 

 :يكون عندنا

 .اإلنسان املِدرك -أ

 .)املعلوم بالعرض(ة ي يقال هل يف مصطلح الفلسفَدرك املوجود يف اخلارج، اذّل اليشء امل -ب
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 .الصورة اذلهنية احلاصلة من اليشء يف انلفس، اليت يطلق عليها يف الفلسفة )املعلوم باذلات( - ـج

 تكون نسان(الصورة العلمية )ماهية اإل نّ أيعين  ،واملراد من الاكشفية واملطابقة هو العينية املاهوية
األثر  ةا منشئياملعرفية، أمّ  ةىل السفسطإت و شبحها ألدّ أولو اكنت غريها  %،100عينها يف اخلارج 

تظهر بوجودين: أحدهما الوجود  خارجيةا  ها هنا واقعيةا  خرى: إنّ أبعبارة  ،فيه من خالل وًعء الوجود
ب عليه ، غري أنّه ال يرتتّ ةا ماهيّ  حد مع اخلارجاخلاريج اذلي هل آثاره؛ وثانيهما الوجود اذلهين. وهو يتّ 

، وخيتلفان وجوداا، فإّن الوجود اخلاريج هل آثار، والوجود حدان ماهيةا أثره. فاملوجود اخلاريج واذلهين يتّ 
فاقهما يف املاهية. وهذا هو الرأي املوروث من أرسطو والفالسفة اذلهين هل آثار أخرى، مع اتّ 

يف حبث املطابقة يتطّرق الفالسفة إىل اتلفريق بني احلق والصدق؛ و ائييهم وإرشاقييهم.ني مشّ ياإلسالم
ألّن لكيهما من صفات القول ولكن باعتبارين: فباعتبار أّن اخلارج مطابِق للقول يقال هذا حق، 
وباعتبار أّن القول مطابِق للخارج يقال هذا قول صادق وصدق؛ وذللك اعترب الفالسفة املطابقة 

تيةا للعلم، وهذا يعين أن العلم هو الاكشفية والاكشفية يه العلم، وهذا ما والاكشفية خصوصيةا ذا
من  -بصورة ًعّمة  -ومن هنا، تعّد مطابقة العلم للمعلوم »رّصح به العاّلمة الطباطبايئ حيث يقول: 

اخلواّص الرضورية للعلم. بعبارة أوضح، حقيقة العلم يه حقيقة كشف اخلارج واألظهار. من هذه 
ة، يستحيل افرتاض وجود علم غري اكشف، كما يستحيل افرتاض علم اكشف بدون مكشوف انلاحي

قني يف نظرية يقول أحد املحقّ ويف مقابل املطابقة والعينية، يوجد من ينكر ذلك، «. يف اخلارج
. ولو هلا مصاديق خارجيةا  رات الواردة من اخلارج إىل حميط اذلهن ال تكشف عن أنّ اتلصوّ »ديكارت: 
يف املئة، بشهادة أّن املوجود  عن ذلك، فال تكشف عن أّن املوجود يف اخلارج يطابق اذلهن مئةا  كشفت

من صورة الشمس يف اذلهن يغاير املوجود يف اخلارج، وللعلم حسب القواعد انلجومية بأّن الشمس 
 .[97]سبحاين، نظرية املعرفة، ص  «بكثريا يف اذلهن اخلارجية أكرب ممّ 

يف الرّد املاهوي أّن الفلسفة الظاهراتية تستثين من اتلعليق واألبوخية مسألة اللغة،  وكما تقّدمـ  3
وبعضهم يشلك ىلع فلسفة هسل ويرى أّن هسل أخذ اللغة كواقع مادي، دون أن خيترب يقينها؛ 
ليستخدمها وسيلةا يلعرّب عن هذا ايلقني، وهذا تناقض منطيق واضح، ومع العلم أّن اللغة حتمل يف 

، ال بّد من تعليقها وجعلها بني قوسني.  داخلها أفاكراا مسبقةا
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 نلتائجا

ـ أّن أهّم األفاكر يف فلسفة هسل يه القصدية، ومعناها أنّها اخلاّصية اليت يّتصف بها اذلهن أو 1
 الويع والشعور بأنّه شعور وويع بيشء ما. 

، اذلي هو  الفينومينولويج أو األبوخيةالردّ ـ أّن قلب الفلسفة الظاهراتية هو اتلعليق أو منهج  2
عبارة عن تعليق الوضع اتلارييخ واآلراء الصادرة واألمور املسبقة القبلية والعقدية، وتعليق الوجود 

، ولكن عرفت وأحاكم الوجود، وتعليق األعراض واجلزيئات، وحّّت األنا الفردي نلخلص إىل املاهية
تعايل جيعل الفكر من ابلاطن إىل ابلاطن، بمعىن عودة الفكر إىل ما فيه يف انلقد بأّن منهج الرّد امل

 اذلات ادلاخلية، وكذلك مشلكة استثناء اللغة من هذا املنهج.

ا يف لّك  3 ا مسبقا ا يف فلسفة هسل هو األنا املتعايل األنا اذلي ُيّتخذ رشطا ـ انلتيجة املهّمة أيضا
املتقّدم أّن هذا األنا املتعايل جيعل الفلسفة الظاهراتية عملية ظاهراتية، وعرفت من خالل انلقد 

، كما أّن كثرياا من الفالسفة اذلي أتوا بعده من تالميذه قالوا عنها إنّها فلسفة فلسفةا مثايلةا ذاتيةا 
 مثايلة.

ـ وكذلك تتمّثل املشلكة يف الفلسفة الظاهراتية بطريقتها اخلاطئة بعدم قبول يشء وراء الظواهر  4
وجود هذا اجلوهر املعقول، وهذا  -كما هو حمّقق  -يت يه جوهر األشياء، واملعروف يف الفلسفة ال

اجلوهر أو املاهية )اذلاتيات( يه اليت تأيت إىل اذلهن وتكون عينها يف اذلهن لتشلّك املطابقة بني اذلهن 
 واخلارج.

ا ـ أّن الفلسفة الظاهراتية جتعل امليان هو اذلات وادلاخل؛  5 ا ختّصصا وذللك يكون اخلارج خارجا
 عن ميان املطابقة وتقيم األفاكر، بعبارة أخرى إّن الواقع اخلارج مهّمش يف الفكر الظاهرايت.
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Summary 

The public path that must be followed in order to reach the stage of 
protecting society against atheism is achieved by making people wise. The 
more we work to expand the circle of wise people in society, the less area 
through which atheists can have influence on people’s souls and minds. In 
this way, the number of those who follow corrupt and deviate atheistic 
thoughts would be less and lesser.“Wise people” here means those who 
know well the rules of true thinking firstly, apply them in place to get to 
the true doctrinal knowledge secondly, and to confirm them in their souls 
thirdly; so that these would be effective in the situation of motivation and 
will. In this case, it is man himself who controls and manages his soul in 
both his perceptual and motivational aspects, and directs himself, in his 
thoughts, desires and actions, towards his final goal as a human being to 
reach his sought cognitive and behavioral perfection in this worldly life. 
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 من اإلحلاد املناعة املجتمعية

 عبدالعزيز الصوايف

. الربيد اإللكرتوين: و علوم القرآن، جامعة آل ابليت العاملية، العراقطالب دكتوراه يف اتلفسري 
a.alsawafi@aldaleel-inst.com 

 اخلالصة
ل جبعل انلاس حّص تما يإنّ وقاية املجتمع من اإلحلاد  اعه يف الوصول إىل مرحلةبالواجب اتّ  املسار العامّ 

انلفوذ  فلكّما عملنا ىلع توسعة دائرة العقالء يف املجتمع قلّت املساحة اليّت يستطيع امللحدون عقالء،
املنحرفة اإلحلاديّة  الرؤى بعني واملنساقني وراءعدد املتّ  ، وقّل نفوس انلاس وعقوهلممن خالهلا إىل 

ا و .والفاسدة فكرا ، الا قوانني اتلفكري الصحيح أوّ  عقالء بمعرفةهم الهنا واملقصود من العقالء  مآالا
 ا؛ حّّت  انلفس ثاثلا تعزيزها يفوا، ة ثانيا احلقّ العقدية وإجرائها يف مقام اتلفكري للوصول إىل املعارف 

يف مقام الزنوع واإلرادة، ويف هذه احلالة يكون اإلنسان هو اذّلي يدير نفسه يف بعديه  رةا تكون مؤثّ 
احلياة، يلصل إىل كماهل هذه ، يف اكره ورغباته وأعماهل إىل اغيته كإنسانٍ جه يف أف، ويتّ والزنويعّ  اإلدراكّ 
 املنشود. والسلوكّ  املعريفّ 

: الوقاية، اإلحلاد، املجتمع، احلصانة اذلاتية، احلصانة اخلارجية، األسايلب فتاحيةاملاللكمات 
 الرتوجيية لإلحلاد، الرتبية، اتلعليم. 
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 املقّدمة
من  هدفها تنقية املجتمع اإلنساينّ  وغري مسبوقةٍ  جديدةٌ  ةٌ إحلاديّ  هجمةٌ  ظهرت يف مطلع القرن احلايلّ 

 .إلنسانواللكون  رٍ مدبّ جمّرٍد من املاّدة  االعتقاد بوجود هلإٍ
ا يكن ة اجلديدة لمجناح هذه اهلجمة اإلحلاديّ  إنّ   ةورؤيتها الكونيّ الفكرّية ة مبادئها معقويلّ  إىل ًعئدا

ا يف مبادئه ، فال زال اإلحلاد منقوضا تنادي بها وشعاراتهاا اليّت يديولوجياألحّّت صالحّية ، أو وواقعّيتها
ا لم يصل وإىل يومنا هذا، و ومآالته، منذ القدم أو يكتسب شائعةا   ظاهرةا اذّلي يشلّك  إىل احلدّ يوما

إىل  أغلبه ي يرجع يفبدأ ياليق بعض انلجاح اذّل  ه يف عرصنا احلايلّ لكنّ  ،لشعوبالكبرية بني اة الشعبيّ 
 نة.املجتمعات املتديّ بعض  تها دلىة وهشاشيّ عقدة والمة املعرفيّ ضعف املنظو

يف سبل وقاية املجتمع من هذه اهلجمة الطارئة؛ من ابلحث  يشءٍ   وقبل لّك الا وهذا ما استوجب أوّ 
ز املعزّ  ر بالفكر اإلحلادّي تقيهم من اتلأثّ  ،اعموما  املتديّننيأو  نايف نفوس الشبّ  خالل إجياد حصانةٍ 

 .رةٍ ومؤثّ  جديدةٍ  ةٍ وأسايلب تروجييّ  دواٍت أب
اتلفكري بعالج ظاهرة اإلحلاد قبل  وقاية املجتمع من اإلحلادسبل ختياري للبحث يف اوسبب 

الوقاية تيق  من العالج؛ ألنّ  ة القائلة: الوقاية خريٌ صواب القضيّ راجٌع إىل  املتنامية يف العرص احلديث
تبعاته ووهل، وبذلك فيه تغين عن احلاجة إىل العالج من خطر السقوط يف اإلحلاد وآثاره قبل حص

الوقاية باإلضافة  أي أنّ  ،من قنطار عالٍج  خريٌ  ا قالوا يف املثل: درهم وقايةٍ وتكايلفه ابلاهظة، وقديما 
 بلعض املتابعة ها يف متناول ايلد، وال حتتاج إاّل ألنّ  ؛ة عليهىلع العالج هلا األولويّ رتبةا  ها سابقةٌ إىل أنّ 

يت ة الّ يف فرتة الصبا واملراهقة لضمان سالمة الفطرة اإلهليّ للناشئة ني لرًعية من الوادلين أو املربّ وا
 .تها يف هذا الكون وتنمي إنسانٍ  يف لّك  -تعاىل  -أودعها اهلل 

 : معىن وقاية املجتمع من اإلحلاداملطلب األّول

إًعدة من أحلد إىل  نّ إمن وقاية املجتمع من اإلحلاد، وهنا قد يقال:  املقصودمن حتديد  ال بدّ  بدايةا 
وأوىل ىلع  ةٌ مهمّ  وهذه خطوةٌ  ،حظرية اإليمان بعالج إحلاده سيقود باتلأكيد إىل تقليص عدد امللحدين

 .وتفّشيهااملجتمع يف اإلحلاد ظاهرة وجودهم يف شيوع كرثة تقليل تأثري بطريق وقاية املجتمع من اإلحلاد 
ليس تقليل أعداد من أحلدوا، بل السيع تلحصني نفوس من بيق ه املقالة املقصود حبثه يف هذ لكنّ 
 ألنّ  ؛أي منع حصول اإلحلاد دليهم من ابلداية ،ا ومستقبالا نني من تأثريات امللحدين حارضا من املتديّ 

 باإلحلاد.ة واملطلوبة يه احلصانة السابقة ىلع أصل اإلصابة الوقاية احلقيقيّ 
ا يف طول عالج اإلحلاد أو نوًعا  املقالة هتكون الوقاية املقصودة يف هذال وبذلك   ،خر من العالجآ أمرا
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 :يت يصدق عليها املقوهل الشهريةأي الوقاية الّ  ،يت تسبق حصول اإلحلادبل الوقاية املطلوبة يه الوقاية الّ 
 هل.  ها سابقةٌ  عن أنّ ىلع العالج فضالا  ةٌ يت هلا أولويّ  الّ من العالج". فالوقاية املطلوبة هنا يه "الوقاية خريٌ 
 ، وليسهو اإلحلاد انلظرّي ه املقالة يف هذ - منه ويّق اذّلي ينبيغ اتل -املقصود من اإلحلاد كما أّن 

املاّديّة  املبادئ والرؤى والقيمرسوخ دلى صاحبه ه ؤ، وإن اكن منش منهالعميلّ  ألنّ  ؛(1)العميلّ  اإلحلاد
ة من موضوعيّ وسلوكه يف مواقفه  ال ينطلق انلظرّي  امللحده وخبالف أنّ  غري ،اأيضا  يف املجتمع هاوشيوع

 [21 حممد نارص، اإلحلاد أسبابه ومفاتيح العالج، ص]. هلذا الكون مدبٍّر فاعٍل  اعتقاده بنيف وجود هلإٍ 
مني ىلع منها ىلع ًعتق القيّ  كبريٍ  تقع يف قسمٍ  باملجتمع، فلدلاللة ىلع أنّهاالوقاية هنا تقييد  وأّما

ه نفسه، أي أنّ امللحد ا ما يقع ىلع ًعتق الشخص عالج اإلحلاد اغبلا  بينما جند أنّ  ،صالح املجتمع
صاحبه حتقيقه من دون إقناع بلوغه ويمكن  وذلا ال ؛ات الفرد جتاه نفسهبادلرجة األساس من مسؤويلّ 

 عالج نفسه.رضورة ب
ق تتحقّ  ،نني يف املجتمعا بزيادة عدد األفراد املحّص ق أفقي  تتحقّ كما أنّها ة الوقاية املجتمعيّ ومثل هذه 

 منهم. فردٍ  للّك  يف مواجهة تأثري أسايلب امللحدين املمانعة ةا بزيادة قوّ ا أيضا عمودي  

   من ظاهرة اإلحلادوقاية املجتمع  طرق املطلب اثلاين:

 :قسمني أساسّينيمن اإلحلاد إىل  املجتمعطرق وقاية يمكن تقسيم 
 ة()الوقاية اخلارجيّ بمعىن منع اتلعّرض للخطاب اإلحلادّي الرتوييّج الوقاية  -1

إّما  ة الرتوجيّية،اإلحلاديّ  الوسائلتلأثري  عرضةا  أفراد املجتمع علجُي ال بأن وهذا ما يمكن حتقيقه 
ستئصال مصادر ترويج اأو ب انلاس املتديّنني،عموم  إىلة املضلّ  ةاإلحلاديّ تلك الوسائل  حبجر وصول

 أو ما يصطلح عليه بتجفيف منابع الفساد. ،من أساسها اإلحلاد
 ة(.ة )الوقاية اذلاتيّ امللحدين الرتوجييّ  وسائلر بمن اتلأثّ  أفراد املجتمع ذاتي احتصني معىن الوقاية ب -2

 ها،ة وبطالنامللحدين الرتوجييّ  سائلوة ىلع كشف زيف متالك القدرة اذلاتيّ اا ونعين بها حتديدا 
 ر بها.وباتلايل عدم اتلأثّ 
نه من امللحدين فيما تتضمّ  وسائلر بمن اتلأثّ ذاتي ا نني ق جبعل األفراد حمّص ما تتحقّ وهذه الوقاية إنّ 

يت يعمل امللحدون ىلع تروجيها ة، تلك األفاكر الّ يف مضمونها للرؤية اإلحلاديّ  ومبادئ مناسبةٍ  أفاكرٍ 

                                      
ستغراق الفرد يف متابعة انتيجة  ؛من األحناء حنوٍ  ا يف سلوكه بأيّ حارضا  ملن ال يكون اهلل  : وهو حاصٌل اإلحلاد العميلّ ( )

.هلذا الكون ح باعتقاده بوجود هلإٍلرصّ  ه لو سئل عن موقفه الفكريّ ، رغم أنّ املخالفة لدلين وأهوائهرغباته وشهواته 



 14جملة ادليلل العدد   ........................................................................ 52

 ةا ذاتيّ  حصانةا  املتديّنني. وحنن نريد أن نوجد دلى رةٍ ومؤثّ  دةٍ وأسايلب متعدّ  اٍت ونرشها يف املجتمع بآيلّ 
 ر بها.اتلأثّ تقيهم من 
الوقاية املعروفة  طرقل وإن اكن أحد القسم األوّ  نا هو القسم اثلاين من الوقاية؛ ألنّ وما يهمّ 
من خالل كان أ سواءٌ  – لوسائل امللحدين الرتوجيّية ضاتلويّق بمنع اتلعرّ مسألة  ولكنّ  واملتداولة،

 إجياد حائلٍ أو منع وصوهلا هلم إّما ب ،ثةض هلا باعزتال املجتمعات وابليئات امللوّ اتلعرّ أصل جتناب ا
 -ا من مصادرها ومنابعها ستئصاهلاأو من خالل  ،ةالرتوجييّ  وبني وسائل امللحدينبني انلاس  قهريٍّ 
 وسائل اإلعالم واتلواصل االجتمايعّ  ؛ ألنّ إن لم نقل باستحاتله يصعب حتقيقه يف عرصنا احلارض أمرٌ 

أو حجر انلاس عنها، حبجزها تاليف آثارها الوخيمة ا يستعّص معه منع قد بلغت حد  املعارصة وادلراما 
األطفال  لو أمكن حجبها أو تقييدها وضبطها خبصوص ستئصال أصل وجودها. وحّّت ا عن فضالا 

 أخرى مغايرةٌ أو أزمنٌة  وقد تأيت ظروٌف  ،ةٌ وآنيّ  مؤّقتةٌ  فيه وقايةٌ  ،ة انلاشئةوبعض الفئات االجتماعيّ 
تعطى وشائعٌة  متاحةٌ  يه أمورٌ اإلحلاديّة األفاكر املبادى وتلك  إىل سابق عهدها؛ ألنّ  األوضاعد يتع

 .عالم وادلراماواإل ج هلا من خالل توظيف وسائل اتلواصل االجتمايعّ ويروّ 
تلأثري  عرضةا  أفراد املجتمع علجُي هو أن ال واحلقيقّية فليس الغرض األساس من الوقاية الفاعلة 

ون آثاره حّّت مع تعّرضهم ويمانع ونيقاومجيب العمل ىلع جعلهم بل   الرتوييّج،اخلطاب اإلحلادّي 
من ادلاخل. اذلاتّية أي بناء احلصانة  ،من اإلحلاد ة، وهذا هو جوهر الوقاية احلقيقيّ خلطابه وأسايلبه

من مساوئ االحتاكك مع املالحدة أو ادلخول إىل املواقع  أفراد املجتمع املتديّن حتذير حيّبذ ،نعم
ادلفع أوىل من الرفع كما  باعتبار أنّ  ؛قبل حتصني اذلاتخارجّيٍة  ةٍ وقائيّ  ة وغري ذلك من طرقٍ اإلحلاديّ 
 يقال.

 اد يف املجتمع ومبادئها املعرفيةرويج اإلحلت املطلب اثلالث: وسائل

 ؛منهم نافئة الشبّ  ةا وخاّص  ،بني أفراد املجتمع هاسع امللحدون إىل ترويج بضاعتهم الفكرّية ونرش
ا من غريها من را وتأثّ  ستجابةا اوباتلايل فيه األكرث  ،ة باتلغيري واتلطوير واإلصالحباعتبارها الفئة املهتمّ 

 فئات املجتمع.

يف املجتمع، كّرست الرؤى املاّديّة  متاحةا  اعتمدوا للوصول إىل ذلك اهلدف وسائل وأدواٍت وقد 
 أحناء العالم ة يف العقيدة والسلوك، ووجدت هلا اجلماهري الغفرية واملتابعني الكرث يف شّّت واإلحلاديّ 

 وجبميع لغاتها.
أن  ال بدّ اكن امللحدين؛  من أسايلب وقاية املجتمعسبل  بيانا اكن الغرض من ابلحث هو ولمّ 

نه من مبادئ نستنتج ونستبطن ما تتضمّ نقوم بتحليلها ل ثمّ  ،الا ة أوّ وسائلهم الرتوجييّ  نستعرض أهمّ 
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 ا.ثانيا  لةٍ ومضلّ  خاطئةٍ  ى وأفاكرٍ ورؤا 

  وسائل ترويج اإلحلاد يف املجتمع -1

  .دلى امللحدينبعة والشائعة واملتاحة الوسائل املتّ  معرفة أهمّ هو نا هنا ما يهمّ 
آيّلاٌت ذاتها  ألخرى. ويه حبدّ  خر ومن مجاعةٍ آ ملجتمعٍ  ة ختتلف من جمتمعٍ الرتوجييّ  الوسائلوهذه 

يف ترويج أفاكرهم  اللّك  قبل يمكن ممارستها من ةٌ ، وًعمّ  أو فكريٍّ معريفٍّ  مضمونٍ  يف محل أّي  حمايدةٌ 
 ترويجورؤاهم غرس يف  ًعيلةٍ  ةٍ حرتافيّ افوها باملالحدة قد وّظ   أنّ إاّل  ،وتعزيز ثقافتهم يف املجتمع

 .صالٍ تّ اة وقابليّ  اٍت ذلك ما وصلت إيله العلوم احلديثة من تقنيّ حتقيق  ىلعساعدهم  ،ةاإلحلاديّ أفاكرهم 
 إىل عرصنا وصوالا  تلك الوسائل املتاحة اليّت اعتمدها امللحدون يف ترويج خطابهم اإلحلادّي  وأهمّ 
 .احلايلّ 

 القراءة :ال  أوّ 
ة وقصص ت والروايات األدبيّ ة للمطبوًعت اكلكتب، واملجاّل ويه ترتاوح بني القراءة اتلقليديّ 

 ، وبني القراءة عرب الشاشات املختلفة.اخليال العلّمّ 
العرشين كتاب احلادي ويف القرن  املتداولة واملقروءةة من أشهر نماذج الكتب اإلحلاديّ  ولعّل 

تّم  وقد(، The God Delusion) "وهم اإلهل"سّماه أ( اذّلي Richard Dawkinsريتشارد دوكزن )
 .  بعرشات اللغات املختلفة هاطبع ماليني النسخ منه ونرش

 اإلعالموسائل  :اثاني  
أطلقه انلاس ىلع  مستحدٌث  صطالحٌ امن العلم، وتعين إيصال املعلومة، وهو  ةٌ مشتقّ  اإلعالم لكمةٌ 

نرش األخبار واآلراء العملّية اليّت يتّم فيها »ه: بأنّ اإلعالم ف ألحداث. وعرّ ة اإلخبار عن الوقائع واعمليّ 
املتاحة؛ ألجل اإلقناع ونرش اتلوعية واحلصول ىلع  وسائل املختلفةالببني انلاس واألفاكر واحلقائق 

 ."اإلعالم وسائَل "ه اليّت تقوم بهذا لكّ  ةيّ قن اتلوتسّّم  .[84و 83]بدوي ، معجم مصطلحات اإلعالم، ص « اتلأييد
ته خبار عن الواقع واإلنباء عنه، فمهمّ لإل د وسيلةٍ قد اكن حال اإلعالم يف بدايات تأسيسه جمرّ و

وهو بهذا ال  ،ما من العالم األصيلة يه نقل احلقيقة إىل اجلمهور بإبالغهم بالوقائع اليّت جتري يف ماكنٍ 
املوقف اذّلي  مبدوره واخذيلتّ  م؛يديهأاقع بني ما يضع الووإنّ  م،وعقيدته نير ىلع ثقافة املخاطبيؤثّ 

 م.األحداث واآلراء اليّت وصلته جتاه مهؤوأهوا مأو أفاكره متمليه عليه ثقافته
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، فبدل ة الرأي العامّ غايلص فاعلةٍ  ا إىل وسيلةٍ ل تدرجيي  تحوّ إاّل أّن اإلعالم يف عرصنا احلارض بدأ ي
وبما  ،أخرى يه إًعدة صياغة آراء اجلماهري ةٍ اإلعالم للقيام بمهمّ ف وّظ  ،إيصال احلقيقة إىل اجلماهري

يلحكم اجلمهور من خالهل ىلع الوقائع بالطريقة اليّت تريدها اجلهة اليّت  ؛ينسجم مع ما يريده من يديره
 [145ص ايلوسف، عقلنة اثلقافة، ]عمار . تديره أو اجلهة اليّت تقف خلف من يديره

وتروجيه بني  يصال خطابهم اإلحلادّي إامللحدين يف  أدوات أهمّ من  االجتمايعّ اتلواصل  مواقع ولعّل 
، لإلعالم من جهة أنّها تفاعليّةٌ  اتلقليديّة األدواتويه ختتلف عن  ،ا يف انلفوسانلاس وأكرثها تأثريا 

دون  ا، واتلعليق عليهاوتروجيها أيضا  هاني هلا املشاركُة يف نرش األخبار ونقلبإماكن املتلقّ حيث 
ة، ة اتلقليديّة اكملذياع، والقنوات الفضائيّ االقتصار ىلع تلّقيها فقط، باملقارنة مع الوسائل اإلعالميّ 

 .بكّل سهولةٍ  ها تسمح بتخزين املعلومات، واسرتجاعها يف أّي وقٍت كما أنّ 
 بمواقعا ىلع مدى اهتمام انلاس الكبري يدنّل  لواقع احلال اذّلي نعيشه يف عرصنا احلايلّ  أدىن متابعةٍ  إنّ 

ة، فمنهم من جيلس من مستخديم الشبكة العنكبوتيّ  عريضةٍ  ودلى رشحيةٍ  ،اتلواصل االجتمايعّ 
ا سهالا الصطياد فرائسهما، ومن هنا اخّت أمامها يومي   ةا ليطو ساًعٍت   .ذ امللحدون هذا الطريق منفذا

يف هذه وادلعوّي  ادليينّ  املجالور املشتغلني يف ة انلاس ضعف حضوقد زاد من تأثريهم يف ًعمّ 
ّيتها ومساحة بأهمّ  الكثري منهم من أهّمها عدم ويع ،عديدةٍ  ها حتت مرّبراٍت با وزهدهم الشباكت نسبي  

 .الةٍ وفعّ  مؤثّرةٍ  ىلع اتلعامل معها بطريقةٍ  دلى بعضهم إىل جانب عدم القدرةيف انلفوس تأثريها 

  رة والشائعة يف عرصنا احلايل:املوثّ  اتلواصل االجتمايعّ  أدوات وأهمّ 
ا، وقد أحدث ستخداما اة األكرث وهو أحد مواقع الشباكت االجتماعيّ ، ((Facebookفيس بوك  -أ
 الٍت تشكيل تكتّ بصدقاء وإجيادهم. وهذا ما سمح ملستخدميه للتواصل مع األ وسيلةا بوصفه  ةا مهمّ  قفزةا 

ف امللحدون ىلع بعضهم من أجل تبادل اآلراء واملشاعر واخلربات يف ، يتعرّ ؛ ويف إطارهاةٍ مجاهرييّ 
هنالك  ة اليّت يعيشونها، وهكذا جند أنّ اخلروج من العزلة االجتماعيّ  وقد مّكنهم ذلك يفاإلحلاد، 
 للّك ، بل وأصبح ةٍ أو إسالميّ  ةٍ عربيّ  دولةٍ  باإلحلاد للّك  ةا اّص اخلة واملجموًعت العامّ و اخلاصة الصفحات

 .أو أكرث صفحةٌ  شخٍص 
ة رها ىلع إماكنيّ أخطر من الفيس بوك من جهة توفّ  تُعدّ  أداٌة تروجيّيةٌ وهو : (Twitterتويرت )  -ب

ا للرسالة حرفا  280أقىص يبلغ  وحبدٍّ  من خالل تغريداٍت  قليلةٍ  طرح الشبهات واألفاكر بأسطرٍ 
اإلسالم  إنّ  :ف ال باإلقناع واملوعظة احلسنة. أوقام بالسيف والعن اإلسالم دينٌ  من قبيل: إنّ ، الواحدة

اءة  ابلنّ  اتني عدم مناسبة هذه الوسيلة للحوارات وانلقاشستعبدها، مستغلّ احرم املرأة من حقوقها و
 والفاعلة.
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 ولعّل  ،(youtube)موقع يوتيوب  وأشهرها:ا وتبادهلالقصرية ة مواقع نرش املقاطع املرئيّ  -ج
 . مرتاديها من أكرث املستخدمني للشبكة

ا ال يتجاوز دقيقةا إلقاء الشبهات بنجاٍح كبريٍ  وقد أتاحت هذه األداة ا واحدا  واحدةا  ، فإّن مقطعا
ني هل زلزلة عقائد املتلقّ ب -ة للتأثر به مع وجود االستعداد والقابليّ  -ب يسمعه ويراه املاليني قد يتسبّ 

 .عليها لة ما حيتاج إىل أضعاف وقت إلقاء الشبهة من أجل الردّ ، ويفّجُر من األسئتهاوضعضع
األشخاص ًعدةا ع فيها يتجمّ أدوات تواصٍل  يهاإلحلاديّة و واملدّونات واملواقع  ةاملنتديات العامّ  -د

ة إىل ًعمّ اإلحلاديّة وإيصال رؤاهم وأفاكرهم فيما بينهم من ذوي االهتمامات املشرتكة هدفها اتلعارف 
    هم.وتبادل األفاكر واخلربات بين انلاس،

  الفنون :ثاثلا
 بكّل اإلنسان  يستشعرها يتوالّ  الوجود، حقائق عن انلاشئة اتلأثريات تلصوير إنساينٌّ  جمهودٌ  الفّن:

دراسة استداليلة يف ضوء أصول الفقه  ..واجلمال جنايت، الفنّ ] .ارا ومؤثّ  احي   اجتسيدا  جيّسدها حّّت  ووجوده، كيانه
 [14، ص 18ة االجتهاد واتلجديد، العدد: االجتهادي، جملّ 

 يكون بأسلوبني: اإلحلادّي ذات الطابع لفنون لوالرتويج 
يعتمد  ل ألسلوب حياةٍ وهو يؤّص  (،املأساة) الرتاجيديا املسّّم  : يعتمد اتلأثري اتلأصييلّ أحدهما إثبايتٌّ 

 للملحدين.  واثلقايفّ  . وهنا يكون عرب تأصيل املحتوى الفكرّي ةا يديولوجيّ أو ةا أخالقيّ  اونظما  ةا ى كونيّ رؤا 
يف ترسيخ قيم ابلاطل يف وّظفه امللحدون ة الفنون الرتاجيديّ وهذا اتلأصيل األيديولويّج يف 

 رسيخ مبادئ احلّق  من تة يف السلوك، بدالا والعنف، وحتريك القوى والغرائز احليوانيّ  االعتقادات والرشّ 
 واخلري والصالح والقيم انلبيلة.

 ا بامللهاة. عنه أيضا  بالكوميديا أو املعرّب املسّّم  : يعتمد اتلأثري انلقدّي سليبٌّ  وثانيهما
ة بهدف زعزعة ة والعقليّ هنا يكون عرب نقد الرؤى وانلظم ادلينيّ عند امللحدين وتوظيف الفنون 

اه اذّلي يتبنّ  الالعقالينّ  اإلحلادّي   ابلديل الفكرّي ايل اتلمهيد تلليّق اثلقة بها يف أذهان اجلمهور، وباتل
 اع الكوميديا منهم.صنّ 

 .ةاحلقّ  ةة واإلنسانيّ وا الكوميديا الساخرة يف االستهزاء بالقيم واملبادئ اإلهليّ وبذلك استغلّ 
. ةيف ترويج الرؤى اإلحلاديّ بع هذا األسلوب ريتشارد دوكزن يف كتابه "وهم اإلهل" من أشهر من اتّ  عدّ ويُ 

 [21نهاية حلم "وهم اإلهل"، ص  ،املرصي]
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وتأثرياا يف ترويج  انتشارا اوأكرثها  يف عرصنا احلايلّ ة اليّت يعتمدها املالحدة يّ األدوات الفنّ  أهمّ إّن و
 :اإلحلاد ما ييل

 رسوم الاكريكاتري -1
ة أو خصائص تبالغ يف إظهار حتريف املالمح الطبيعيّ  من فنون الرسم يعتمد رسم صورةٍ  وهو فنٌّ 

 وغريه. أو الفكرّي  أو السيايسّ  ما، بهدف السخرية أو انلقد االجتمايعّ  أو جسمٍ  ات شخٍص وممّي 
يقوم يف أساسه ىلع نقد الظواهر  ة، فهو فنٌّ ويغلب ىلع الاكريكاتري توظيف ادلراما الكوميديّ 

ة ا من الرسومات الاكريكاترييّ ا مهم  وامللحدون ينرشون عددا  .الرسمة من خالل ة والسياسيّ االجتماعيّ 
ة املطبوعة منها أو تهم اإلحلاديّ كموقع فيس بوك وتويرت ويف جماّل  ىلع مواقع اتلواصل االجتمايعّ 

 ة.اإللكرتونيّ 

 الشاشةدراما  -2
 باعتبار أنّ  ادلرامّية؛ الفنونة أنواع ا يف انلفس من بقيّ تأثريا  يه األكرثة يّ الفنّ  األداةهذه  وتعدّ 

أبلغ من تأثري اتلخييل املسموع احلاصل يف املوسيىق أو املقروء  رها باتلخييل املريئّ نشداد انلفس وتأثّ ا
 . "عقول انلاس يف عيونها" :ق، وكما قيلها تصدّ يلجعل انلاس وكأنّ  ؛(1)اذّلي لصناعة الشعر

  ة:اإلحلاديّ الشاشة أدوات دراما أنواع  وأهمّ 
 ة يف أفالمها يّ سة هويلود الفنّ ج هل مؤسّ لة بما تنتجه وتروّ املتمثّ  ةة واتللفازيّ لسينمائيّ ا ةاألفالم ادلراميّ 

  .واحلياة الكون وجود فلسفة حول ةٍ حلاديّ إى من رؤا 

، وهذه األنميشنأو أفالم ة األفالم الكرتونيّ أكانت  سواءٌ طفال كة لألالرسوم املتحرّ وهنالك أفالم 
للواقع أكرث من األوىل، وتمتاز بكرثة اتلفاصيل والظالل  حماكيةٍ  كةٍ متحرّ  رسومٍ  يه أفالماألخرية 

ا يف الرتويج ملبادئ ا جيعلها أكرث تأثريا ممّ  ،بعضها للصغار وبعضها للكبار ة،عحتوائها ىلع دراما متنوّ او
  اإلحلاد وقيمه.

 وسائل امللحدين الرتوجيّية وسبب تأثريها يف  أفراد املجتمعيف  ةاملعرفيّ  املبادئ املطلب الرابع:
سبب  سنجد أنّ  ،ا معرفي  دلى امللحدين حتليالا  -السابقة اذلكر  -ة الرتوجييّ  الوسائل ل لّك يلحت عند

                                      
 ةوالغرض منه حتريك االنفعاالت واملشاعر انلفسيّ  ،ب وحنوهما( الشعر: وهو ما يفيد غري اتلصديق من اتلخيّل واتلعجّ )

 [، ص ]انظر: املظّفر، املنطق، ج 
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ها ولكنّ  نصّدق بها بتلقائّيٍة، ةا ن مبادئ معرفيّ ها تتضمّ أنّ يعود إىل  املتديّنني أو يف ًعّمة انلاستأثريها يف 
باخلطاب الرتوييّج انلاس ًعّمة وقد ساعد ىلع قبول ، اعموما  ستعمال املعريفّ لال يف حقيقتها غري صاحلةٍ 

هم ال ني من خالل أنّ أسلوب اتلدليس ىلع املخاطبني أو املتلقّ  ىلع تمريرهعتماد امللحدين يف ا لإلحلاد
، بل ويقومون خبلطها مع بعض وواضٍح  خالٍص  ة غري الصاحلة بشلٍك يستخدمون تلك املبادئ املعرفيّ 

ومن ثّم  ،ة واخلداع انلفيسّ للوصول إىل املغالطة املنطقيّ  ًعيلةٍ  ةٍ حرتافيّ اة والصاحلة وباملبادئ احلقّ 
ا مّ األسلوب اتلدلييّس مة، وهذا ن السماويّ ياأو الطعن باخلالق أو التشكيك باألدادلييّن اإليمان زعزعة 

نَّ » بقوهل:  أشار إيله اإلمام عيلٌّ 
َ
نَّ ابْلَاِطَل َخلََص ِمْن ِمَزاِج احْلَقِّ لَْم خَيَْف ىلَعَ الُْمْرتَاِديَن، َولَْو أ

َ
فَلَْو أ

لُْسُن الُْمَعانِِديَن، َولِكْن يُؤَْخُذ ِمْن هذَ 
َ
ا ا ِضْغٌث َوِمْن هذَ احْلَقَّ َخلََص ِمْن لَبِْس ابْلَاِطِل اْنَقَطَعْت َعنُْه أ

يَن َسبََقْت لَُهْم ِمَن اهلِل احْلُْسىنِضْغٌث َفيُْمزََجاِن، فَ  ِ ْويِلَائِِه َوَينُْجو اذلَّ
َ
يَْطاُن ىلَعَ أ نهج ]« ُهنَالَِك يَْستَْويِل الشَّ

 .[50ابلالغة، اخلطبة 
؛ بل خالصةا  (4)أو مشهوراٍت  (3)اٍت نفعايلّ اأو  (2)اٍت أو وهميّ  (1)فامللحدون ال يستخدمون مقبوالٍت 

 (6)ةات العقليّ يلّ األوّ واملشهورات ب اتالوهميّ و ،(5)اتمن املقبوالت باتلجريبيّ  يسعون خللط لكٍّ 

                                      
ة ما يقولون من دون اختبارهم بصحّ  هم وحنرتمهم ونطمِئّ جنلّ وهم ن حنبّ ممّ  ق بها كونها صادرةا نصدّ  أحاكمٌ يه املقبوالت: ( )
هم كذلك. ىلع أنّ  ا أو قيام برهانٍ مسبقا 

ماكن أن حنكم بإبا قدرةا . أمّ اواضطرارا  اا ىلع خيانلا قدرةا وعجزا يت ينشأ احلكم بها اعتمادا يه مجيع األحاكم الّ الوهميّات: ( )
ومثاهل حكمنا  ،صافه بتلك الصفةل اتّ ل وجوده أو ختيّ ن من ختيّ ـنا نتمكّ والسبب هو أنّ  ،ما صافه بوصٍف ماكن اتّ إأو  وجود يشءٍ 

 . ذلكقدرتنا ىلع ختيل جمّرد والسبب يف ذلك هو  ،وجدهأ ىل يشءٍ إبعد العدم من دون االستناد  ماكن وجود اليشء فجأةا إب

ل ل وجوده أو ختيّ نا نعجز من ختيّ نّ أوالسبب هو  ،ما صافه بوصٍف أو امتناع اتّ  حنكم بامتناع وجود يشءٍ ، فهو أن اا عجزا وأمّ 
 .كهذا يف خياالتنا حضار موجودٍ إنا نعجز عن ألنّ  ؛ليس بموجودٍ  صافه بتلك الصفة، ومثاهل حكمنا بأن ما ليس بمحسوٍس اتّ 

ل ل وجوده أو ختيّ ن يف ختيّ ونا مضطرّ والسبب أنّ  ،ما صافه بوصٍف ورة اتّ أو رض فهو أن حنكم برضورة وجود يشءٍ  ا،وأما اضطرارا 
ال نهاية. ىل ماإ ه ممتدٌّ أو أنّ  العالم يف ماكنٍ  كحكمنا بأنّ  ،ا أو الصفا اكن هو يف نفسه متّ  سواءٌ  ،صافه بتلك الصفةاتّ 

ة نتيجة ة فما نشعر معه بالراحة والذلّ ة ابلاطنيّ واالنفعايلّ ة نصدرها ملناسبتها حلاالتنا الشعوريّ  ويه أحاكمٌ  :اتنفعايلّ اال ()
. وما نشعر معه باتلعب واأللم نتيجة وجدان املنافر لطبيعتنا فهو غري صحيٍح  ،وجدان املالئم فهو صحيحٌ 

واستحسانها  هامع حميطنا واشتهار تلك األحاكم ورسوخ وانلفيسّ  نصدرها نتيجة اندماجنا املعريفّ  ( املشهورات: ويه أحاكمٌ )
 .ف فيه كيف شاءة اتلرصّ يّ ه يملك حرّ فإنّ  ئاامن يملك شي ها. كحكمنا بأنّ راتها وأدتّل معرفتنا بمربّ نتيجة وليس  ،العامّ 

ر املشاهدة ما ر املشاهدة منا يف إحساسنا. فيحصل بتكرّ يت حيكم بها العقل بواسطة تكرّ يه القضايا الّ اتلجريبيات:  ()
.  ص، ج املنطق، املظفر، حممد رضا، .ةٌ انلار حارّ  فيه. اكحلكم بأنّ  ال شّك  انلفس حكما خ يف ايوجب أن يرسّ 

بها من ذاتها فمثل هذه  ا للتصديق الرضوريّ جزائها اكفيا أرنا ملعاين يت يكون نفس تصوّ ة: يه القضايا الّ ات العقليّ يلّ ( األوّ )
. ةا احلادث حيتاج علّ  :اكلقضية القائلة ،ديللٍ  عن أيّ  موضويعٍّ  بذاتها وبنحوٍ  القضايا يه مستغنيةٌ 
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 املعرفيّةة اتلميي بني تلك املبادئ ب من مهمّ ا يُصعّ ، وهذا ممّ (1)اتبالوجدانيّ  اتنفعايلّ وخيلطون اال
 .تفصييلٍّ  بشلٍك بعٍض بعضها عن اتللقائّية 

بواسطة  ىلع املتليّق اليّت نصّدق بها بتلقائّيٍة هدفها التشويش ة ة اخللط تللك املبادئ املعرفيّ عمليّ  إنّ 
 ةٍ سينمائيّ  وأفالمٍ  علّمٍّ  وقصص خيالٍ  ةٍ أدبيّ  ة من رواياٍت ة وادلراميّ الفنون األدبيّ لكٍّ من توظيف 

تمرير  وبما يسّهل من عملّية ،وغريها ريّيةٍ اكريكات ورسومٍ  ةٍ زيّ اتلف وبرامج وإعالناٍت  مسلسالٍت و
ة من قضايا املنتجات الرتوجييّ تلك نه تتضمّ  بما املتديّنني،ة ًعمّ  ورؤاه وثقافته إىل أذهاناإلحلاد  أفاكر

 .ستعمال املعريفّ لال غري صاحلةٍ و ةٍ تلقائيّ  ةٍ ومبادئ معرفيّ 

 ها: ، وأهمّ تروجيّيةٍ ة أسايلب عدّ اتّباع من خالل   ًعّمة املتديّننيىلعاتلدرييّج ثري أويكون اتل

 يف انلفوس هاوترسيخاإلحلاديّة  الوهمّياتغرس : لاألوّ 
 الوهميّ  توظيف أثر نّ إ

ٌ
ة عند املالحدة نية املعرفيّ تقوم عليه ابلِ  أسايسٌّ  ات يف أسايلب امللحدين مبدأ

ة ة ىلع القوّ ة الوهميّ يه الفالسفة وعلماء انلفس القداىم غلبة القوّ ل، ونعين به ما يسمّ بدل اتلعقّ 
 ة. العقليّ 

باملحسوسات، ولكّنها  قةاملتعلّ  ةاجلزئيّ  املعاين إدراك يف تساعد اإلنسان هاة الوهم أنّ قوّ  واألصل يف
 خط حكمها فيكون املجّردة املوضوًعت يف قد تتعّدى تلحكم

ا
 ىلع املوضوع املجّرد ىلع حتكم ألنّها ؛أ

؛ يف ابلحث العقديّ  سليبٌّ  هلذه القوى تأثريٌ اكن وذللك  ؛املحسوس املاّدّي  للموضوع ثابٌت  هو ما غرار
ة ادليلل، العدد ة، جملّ فالح سبيت، أثر الوهم يف الرؤية العقديّ ]. دأساس ابلحث فيه هو ًعلم الغيب واتلجرّ  ألنّ 

 [159 اثلاين، ص

ليس  بأن ما ليس بمحسوٍس مثالا حكمنا ك -ويتّم غرس الوهمّيات اإلحلاديّة يف انلفوس وتروجيها 
ا؛؛ أو أّن ما ليس هل بموجودٍ  هذا ك حضار موجودٍ إنا نعجز عن ألنّ  ماكٌن وزماٌن وجهٌة ليس بموجوٍد أيضا

ىلع مثل ذلك اتلخّيل الساذج، ونتيجة  اته اعتمادا ف ربوبيّ زيّ ناإلهل وفننكر فكرة وجود  - يف خيانلا
 الوسائل الرتوجيّية اإلحلاديّة يف حمااكة الواهمة من قوى انلفس البرشّية.تأثري تلك 

ر بها؛  ه يتأثّ  أنّ إاّل  راءٍ آو من أحداٍث تلك األدوات نه بكذب ما تتضمّ  علم املتليّق  بالرغم منو
خرين. ا يف معامالته ومواقفه من اآلب عليها آثارا بكذبها؛ بل وقد يرتّ  مقطوعٌ  ها أحداٌث بالرغم من أنّ 

ة ة الوهميّ  تقوية القوّ ة يهدف امللحدون من تروجيها إىلواألسطوريّ منها ة اخلرافيّ ادلرامية   األفالمفمثالا 
                                      

بنفسها مثل  ، بل يه يه حارضةٌ ايت ال يمكن إقامة ادليلل عليهابلاطنة، والّ  األمور املحسوسة باحلواّس يه  الوجدانيات:( )
 .ا أو جوًعا ا أو ألما نلا فكرا  أنّ 
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بهدف احليلولة  ة املاّديّة ىلع حساب العقل انلظرّي يّ اليّت تسع حلرص إدرااكت انلفس يف األحاكم احلسّ 
ة ة للعقليّ ة املضادّ ة اخلرافيّ نتيجة رسوخ العقليّ  ه؛لد أو تقبّ املجرّ  ة وجود العالم الغييبّ ل إماكنيّ دون تعقّ 
 ة السليمة.املنطقيّ 

 ،ةاملليئة باألسايلب املجازيّ  ة وقصص اخليال العلّمّ الروايات األدبيّ  األمر بتوظيفهموهكذا 
ىلع  جمبولةٌ  بطبعهاانلفوس ، والتاكالستعارات والكنايات والتشبيهات وغريها من املبالغات واملخيّ 

 من األحيان  يف كثريٍ  ها تُعدّ الروايات والقصص؛ ألنّ  حّب 
ا
من ًعملهم  نابّ انلاس أو الش إيلهيهرب  ملجأ

 .إىل ًعلم اخليال احلقييقّ 
أحد أبواب االخرتاع واتلطوير لألفضل وابلحث الكتشاف  فيه اخليال العلّمّ  يف الوقت اذّلي يُعدّ و

 إىل احلّد اذّلي جيعل اخليال العلّمّ ذلك الُمغاالة يف واتلمادي   أنّ املزيد من أرسار الكون وقوانينه، إاّل 
أبسط ، أو إىل درجة دّس أفاكٍر تتناىف مع خلق احلياة أو إحياء املوىتأبطاهل يف مقام من دليه رّس 

يف انلهاية يف خانة نيف وجود اإلهل  سيصّب  مثل إنكار السببّية والقول بالصدفة؛ ،ةات العقليّ ابلدهيّ 
 ته!وربوبيّ 

ا توظيف الفنون ذات الطابع  اإلحلادّي؛ باعتبار أّن اخليال   يمثّ وهنالك أيضا
ا
لسائر الفنون من  ل مبدأ

يف  امللحدين قاموا باستغالل الفنّ  السينما واملسح وغريها، لكنّ والرسم واتلصوير والشعر واملوسيىق 
ة ال ألجل الذلّ  وّظفوهبداع، وة اتلعبري واإليّ حتت شعار حرّ  ستغاللٍ ا أأسوأوهامهم وأكاذيبهم ترويج 
 غري.

ويه  ،ة انلاسدلى ًعمّ  ةٍ وأساسيّ  ةٍ وهميّ  تهدف إىل ترسيخ فكرةٍ   تلك الوسائل واألدوات الفّنّيةوّك 
 املاّدّي.يف هذا الكون  ر احلقييقّ املؤثّ  يه -د غري املحسوس ال اإلهل املجرّ  -املحضة األسباب املاّديّة  أنّ 

ا عن هيمنة اذلات خالل ويتم ذلك من  الرتكي ىلع فكرة سيادة اإلنسان وسيطرته ىلع الطبيعة عوضا
 .ة ىلع العالَم والكوناإلهليّ 

ي ىلع تهويل دور العلم يف اتلأثري يف ًعلم الطبيعة يلغّط بتهميش دور اإلهل اخلالق واهلدف من ذلك 
امليديا واإلحلاد، ]حممد حسن أمحد، حسب. وترسيخ فكرة أّن احلياة ماّدٌة و ر،اإليمان باخلالق العليم املدبّ 
 [77 لإلحلاد، ص السينما والالويع، اخلطاب الشعيبّ 

 املعتقد واألخالق ىلع كبار السنّ يف لباطل لة يف تروجيها سات ادلراميّ لم يقترص عمل تلك املؤسّ و
األمر أسهل . بل إّن امن ذلك أيضا  لألطفالة اليّت تصنع  األفالم الاكرتونيّ حّّت  والراشدين، بل لم ختُل 

هنالك  وهذا معناه أنّ بشلٍك اكٍف، لم تنضج بعد  الصغار دلى هؤالء قّوة اتلعّقل باعتبار أنّ هنا وأيس 
ة باتلخييل فحسب، بل وإضعافها أو إماتتها يف قبال إنضاج قوّ  وظيفتهاها عن ليس لشلّ  ةا إماكنيّ 
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ا  عمّ فضالا  ه،لد وتقبّ املجرّ  ل العالم الغييبّ تعقّ  يف مستقبل الطفل دون وهذا ما سيقف حائالا  ،اخليال
انظر: عمار ايلوسف، ]. ةجيّ ويديولألة واالرؤيتني الكونيّ يف  ة من باطٍل تشتمل عليه تلك املنتجات اتلخييليّ 

 [151عقلنة اثلقافة، ص 

لرسوم يف الغرب إىل ادلعوة إىل مقاطعة مثل تلك ا ابلاحثني ورجال ادلينبالكثري من  اوهذا ما حد
األطفال  وإشاعتها يف أذهان اإلحلاديّة غرس األوهام تعمل ىلعها باعتقادهم ؛ ألنّ هاكة وحظراملتحرّ 

 . كةأو أفالم الصور املتحرّ ترويج  قصص اخليال العلّّم وانلاشئة من خالل 

يف تعطيل دور العقل ىلع الفرز واتلحليل نتيجة حمااكة الرتوجيّية  األسايلبوبذلك أسهمت تلك 
بالصواب  إتشبيه اخلط بأن يتمّ  ،أو أداةٍ  ةٍ أو حاسّ  لألخيلة عرب أكرث من أسلوٍب  أو اتلخيييلّ  العمل الفيّنّ 

ل لهما؛ نظري ختيّ ة ليسهل بعد ذلك تقبّ يف األمور انلظرّية، وتشبيه القبيح باحلسن يف األمور العمليّ 
كما نفعل ذلك مع أطفانلا يلقبلوا رشب ادلواء. والعكس  ،ه حلو املذاق ليسهل رشبهبأنّ  الرشاب املرّ 

ستحضار انلحل فتعافه انلفس، أو اك ءه يف واقعه يقوأنّ  ،املذاق العسل مرّ  ل أنّ كذلك كمن يتخيّ 
ه طباع انلاس وتنكمش ا تمجّ ممّ  - وإن لم يشبه طعام املائدة -اخلبائث يف اذلهن حال تناول الطعام 

 [252]انظر: ابن سينا، انلفس من كتاب الشفاء، ص . ذللك عن تناوهل نتيجةا 

 إىل األحاكم االنفعايلّة املفضية االنفعاالتاستثارة  :اثلاين
ا اخليال اذّلي تستهدفه الفنون  دّ ويع  باعتبار أنّ  ؛للمشاعر واألحاسيس ك األسايسّ املحرّ عموما

لة من قوى انلفس ة للمخيّ والسمعيّ  ةا للنفس من خالل حمااكتها ابلرصيّ ا أو قبضا ب بسطا املخّيالت تسبّ 
واهلدف من ذلك إثارة  ،كهاها حتاك العواطف واملشاعر واألحاسيس وحترّ ة، أي أنّ ة ابلاطنيّ اإلدراكيّ 

 .، أو تثبيطهم وتنفريهم منههم عليهوحثّ  معنّيٍ  ني، بهدف حتفيهم جتاه أمرٍ املتلقّ 
، وبما يقود لعاطفة أو العشق أو إثارة الغرائزة تلعب ىلع وتر االروايات األدبيّ بعض الكتب و فمثالا 

املقيّدة للناس وحّرّياتهم وطموحاتهم  متنّفرٍة من معارف ادلين ةٍ نفعايلّ خيايّلٍة ا إجياد رؤيةٍ تدرجيي ا إىل 
باثلقة  غري جديرةٍ فكرٌة  بتصويرها أنّها املدبّر، فكرة اإلهلحبسب زعمها، وأهّم تلك املعارف املستهدفة 

 يف فيلمٍ حتميل تلك الفكرة ما يريدون إيصاهل من رؤاى، وإبرازها كصورٍة  ا إذا ما تمّ واتلقديس خصوصا 
 .زيٍّ اأو تلف سينمايئٍّ 

أو  هو تلعطيل العقل انلظرّي  زّي يأو الغر من الرتكي ىلع إثارة ذلك اتلأثري العاطيفّ  واهلدف انلهايئّ 
غرس األفاكر املفضية من خالل ا تدرجيي   ، وبرجمة العقل العميلّ لألمور عن اتلحليل الواقيعّ  هإضعاف

، األمر اذّلي يفقد اإلنسان يف أغلب األحيان القدرة ىلع اتلفكري املوضويعّ ، ةإىل املواقف اإلحلاديّ 
قه أو أن يصدّ  تلصديق ما حيّب  إنسانٍ  وباتلايل العجز عن الوصول للواقع يف نفسه، حيث يسع لّك 
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 تكذيبه. ّب تكذيب ما حي
وبذلك يفقد مثل ذلك اإلنسان السيطرة ىلع نفسه وحسن تدبريها بأن يسع تلحصيل أهوائه 

 .وثمٍن  قيمةٍ  وشهواته واتلنفيس عن مشاعره بأّي 

 توظيف املشهورات العرصّية يف صياغة الرأي العاّم يف املجتمع :اثلالث

هو صياغة الرأي للمضامني املعرفّية ذات الطابع اإلحلادّي  اإلعاليمّ الرتويج من  اهلدف األسايسّ إّن 
 أو مشهوراٍت  أكانت مشهورات العلم الطبييعّ  سواءٌ املتوافقة مع الرؤية اإلحلاديّة،  ومشهوراته العامّ 
 فيها. اأو مبالغا  حول األديان قد تكون اكذبةا  خاطئةا  نطباًعٍت ال تمثّ 

 ابلاطلة اآلراء ة انلاس إىل تبيّن املشهورات قادت ًعمّ ك مثل تلة اتلصديق واالعتقاد بتلقائيّ  إنّ 
 يها وادلفاع عنها وترتيب لوازمها.واألحاكم اخلاطئة، بل واتلاكتف يف تبنّ 

حتت  ة للفرد اإلنساينّ طغيان الزنعة االستقاليلّ وأهّم املشهورات العرصّية املالئمة للرؤية اإلحلاديّة 
دون  ،الرّش والفساد والرذيلة يف حدود اإلرضار بالغري فحسبة، واخزتال ة الشخصيّ يّ  احلرّ مسّّم 

 يف ادلنيا واآلخرة. بة عليهاة املرتتّ ة واألخالقيّ تلفات لألرضار الروحيّ اال
ها تسويقتلكرار ونتيجة املتديّنة، لكرثة شيوعها يف املجتمعات  ونتيجةا العرصّية تلك املشهورات  إنّ 

هذه  أصبحت، ة والكوميديّة واإلعالم ووسائل اتلواصل االجتمايعّ األعمال الفّنّية ادلراميّ من خالل 
د ع ىلع جمرّ اذّلي يعاب ىلع انلاس خمالفتها، بل ويشنّ  إىل احلدّ  راسخةا  األفاكر والرؤى مشهوراٍت 

 انتقادها.

 الرابع: التسليم باملقبوالت العرصّية املأخوذة من الرموز اإلحلاديّة
مؤثّرةٍ مّمن حيملون  اٍت شخصيّ وادلًعية لة ىلع اتلعريف رؤية اإلحلاديّ تقوم فكرة صناعة الرموز يف ال

 من أو حّّت  ،ني منهمالفييائيّ  وباألخّص  ،نيوعلماء جتريبيّ   ماّدينّيمن فالسفةٍ رؤاى أو أفاكراا إحلاديّةا 
أو تنسب إيلهم تلك  ،ةٍ إحلاديّ  ة وغريها من احلاملني ألفاكرٍ ة أو الرياضيّ يّ ات املشهورة الفنّ الشخصيّ 

 ا.ا وزورا األفاكر كذبا 
إجياد العلقة واألخذ بمقبوالتهم من خالل توجيه انلاس إيلهم وتعتمد وسيلة صناعة الرموز ىلع 

ر انلاس بأقواهلم وينقادون تلعايلمهم يتأثّ  لهم يلصبحوا قدوةا وبما يؤهّ  ،ة معهمة والعاطفيّ انلفسيّ 
ا للقبول  أفعاهلم مصدرا ص، فتصبح أفاكرهم أو حّّت اتلخّص  وأربة هم من أهل اخلاتهم بدعوى أنّ وسلوكيّ 
 .انا معيّ  اي  مادّ  اأو تدفع عنهم رضرا  ،ق هلم بها نفعٌ ما يف األمور اليّت يتحقّ سيّ  ة انلاس، ال دلى ًعمّ واتلأيّس 
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أقواهل وأفعاهل تصبح مبادئ ألفاكرهم  ، فإنّ معنّيٍ  يف جمالٍ  ا ذا خربةٍ رتبطوا به شخصا افإذا اكن ما 
ة ما يقولون من دون بصحّ  هم وحنرتمهم ونطمِئّ هم وجنلّ ن حنبّ ممّ  كونها صادرةا  وحراكتهم وسكناتهم

ألفاكرهم ويثق بأحاكمهم دون  املجتمع يطمِئّ أّن أي  ،هم كذلكىلع أنّ  ا أو قيام برهانٍ اختبارهم مسبقا 
 ا.أن يكون منشأ تلك اثلقة موضوعي  

ا ألخذ املقبوالت ضمن عرضهم ات ىلع لسان تلك الرموز اليّت تكون مصدرا عرض الوهميّ  أو يتمّ 
عندما يطرح ذلك  ،من خالل أسايلبهمدلى انلاس ي إىل تعزيز حالة الوهم وهذا ما يؤدّ  ،ملقبوالتهم

 من خلق اهلل؟ف إذا اكن للك موجود علة : إنهمن قبيلاليّت توّظف الوهم يف بنائها ت شبهاالرمز بعض ال

  ا ال نراه؟كيف نعبد رب  أو 
  يف هذا الوجود؟رشٌّ أو إذا اكن هنالك تدبرٌي إليهٌّ فلماذا هنالك 

رون به أكرث من ويتأثّ  والشعرّي   األسلوب اخلطايبّ ة انلاس ينجذبون بطبيعتهم إىل تليّق ا اكن ًعمّ ولمّ 
 تعتمد ذلك األسلوب اخلطايبّ  ةٍ علميّ  ةٍ أكاديميّ  من صناعة رموزٍ  بدّ  سايلب؛ ذلا اكن الغريه من األ

ة انلاس يكتبون لعامّ مّمن  يف اإلحلاد اجلديد ذلك هو صناعة رموزٍ  . واهلدف من لّك هاوتسويق والشعرّي 
 .وخياطبوهم بلغتهم

ع به بعض هذه الرموز من ر بأسايلبهم ما تتمتّ ل انلاس ألفاكرهم واتلأثّ ىلع تقبّ  امللحدون وقد ساعد
 . اٍب وجذّ  الفٍت  خطايبٍّ  ، وأسلوٍب ةٍ خاّص  ةٍ يزما شخصيّ اكر

(، ولورانس سرتاوس Richard Dawkins: ريتشارد دوكزن )ومن أهم هذه الرموز دليهم
(Lawrence Kraussوستيفن هوكين ،)غ (Stephen Hawkingوبيل ناي ) (Bill Nye)  وغريهم

 .من رموز اإلحلاد املعارص
 نبهارهما اتلجريبّيني والتسليم بها بتلك املقبوالت من هؤالء العلماءاألخذ قاد انلاس إىل وقد 

ودورها الكبري يف  ،ةة واتلطبيقيّ يف جمال العلوم اتلجريبيّ  حتّققاذّلي  واتلقينّ  ّي بانلجاح املادّ  وإعجابهم
 ماّديّةٍ  جنازاٍت وحتقيقه إل ،يف الغرب ّي املادّ  املذهب احليّسّ  انتشارة بعد تأمني احلاجات املاّديّة البرشيّ 

ونفوذها يف أغلب  ،ة املاّديّةيّ ، وباتلايل هيمنة ثقافتهم احلسّ واتلقينّ  ىلع املستويني الصنايعّ  باهرةٍ 
 ة.طبقات املجتمعات اإلسالميّ 

مات من املسلّ  مةا مسلّ  ،واألخالق العلموبذلك أصبحت فكرة اتلعارض بني العلم وادلين أو بني 
 علّمٍّ  ات املاّديّة حول اإلنسان والكون يف بلاٍس حوهلا من خالل وضع انلظريّ  ة اليّت فرغ الزناعالعرصيّ 
  .بمعارفه وقيمه تقديم العلم يف مواجهة ادلين ومن ثمّ  ،جترييبٍّ 
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 املطلب اخلامس: مقّومات امتالك احلصانة اذلاتّية من اإلحلاد
 والرؤى األفاكر يف بّث  واد هة لإلحلاملمارسة الرتوجييّ  تأثري جوهر نّ أضح فيما سبق تّ بعد أن ا

ات واملقبوالت نفعايلّ ات وااليه: الوهميّ  أربعةٍ  ةٍ تلقائيّ  ةٍ معرفيّ  ة بتضمينها يف ألبسةٍ اإلحلاديّ 
ولّما اكنت ظاهرة اإلحلاد جتلّياا العتماد منهجّيٍة معرفّيٍة فاسدٍة، تصل انلوبة إىل العنارص  ،واملشهورات
  تأثري تلك األسايلب الرتوجيّية اإلحلاديّة.ها للحصانة من متالكالواجب ا

 :للوصول إىل احلصانة اذلاتّية من أسايلب امللحدين الرتوجيّية نيمتالك أمرين أساسيّ وهنا ال بّد من ا
 .منهاوتميي الصالح من غري الصالح املعرفّية اتللقائّية القدرة ىلع كشف املبادئ  األّول:

 .ةٍ ليّ عق ةٍ كونيّ  متالك رؤيةٍ ا اثلاين:
 منها وتميزي الصالح من غري الصالحاملعرفّية : القدرة ىلع كشف املبادئ أّوال  
لضمان  ؛ننيي جيب عالجه عند املتديّ اذّل  ة هو العطل األساس واألهمّ إصالح الرؤية املعرفيّ  إنّ 

املبادئ  معرفة الا أوّ  عليهمجيب  لكوذل؛ ر بأسايلب امللحدينمن اتلأثّ اذلاتّية متالكهم احلصانة ا
 املتديّنون ححبيث إذا ما تسلّ  ،الصاحلةغري ة ة الصاحلة وتمييها عن غريها من املبادئ املعرفيّ املعرفيّ 

ها واضحة ؛ ألنّ املنطيقّ  هاخلليف  ، أي بائنةا مكشوفةا  همة أصبحت أسايلب امللحدين دليبتلك القابليّ 
ها تستعمل مبادئ نطلق من فكرة أنّ اا مة إنّ للرؤية اإلحلاديّ  همرفضفمنشأ  ؛واضحة الغرضو إاملنش

وباتلايل سيكونون  ،ك يف املبادئ الصاحلة وصدقها املطلقها تشكّ أو أنّ  ،غري صاحلةٍ  ةا تلقائيّ معرفّيةا 
 .ال يمكن خداعه أي صناعة جمتمعٍ حمّصنني من اتلأثّر بأسايلب امللحدين، 

إجنازه  فهذا ما يتمّ ، األديان والعقائد واألفاكرمتالك ذلك املعيار وامليان اذّلي توزن بها اة ا كيفيّ وأمّ 
ق وإن اكن اتلحقّ  ليس تلقايئّ  هذا أمرٌ  ، ولكنّ يف اجلانب اإلدراكّ  (1)من خالل حتكيم العقل الربهاينّ 

 ا.ختياري  ا

ستكشاف واقعها ىلع ما يه او ،ملعرفة األشياء ىلع حقيقتها السبيَل  الربهاينّ  املنهج العقيلّ  وُيعدّ 
 ،ة املأنوسةة أو اآلراء العرفيّ يّ عن القصايا املناسبة ألوهامنا احلسّ  بعيدٍ  موضويعٍّ  شلٍك عليه ب

نسجامها مع أهوائنا أو مصاحلنا ق بها الأن نصدّ  يت حنّب ة الّ ستحسانات والسالئق الشخصيّ واال
  .رجال ادلينالعلماء أو باء أو راء أكابرنا من اآلآة، أو الركون إىل ادلنيويّ 

. وهذه املبادئ ةٌ فطريّ  ةٌ ها بدهيّ ألنّ  ؛الواضحة بذاتها العقلّيةة املبادئ يّ ذلك بالكشف عن حجّ  ويتمّ 
                                      

ات يّ وراء احلّس واخليال والوهم، وبه تدرك اللكّ  من مراتب اإلدراك ابلاطينّ  باصطالح املناطقة يمثّل مرتبةا  ( العقل الربهاينّ )
.، وبه يتمّي ويتساىم عن احليواناتعند اإلنسان
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س معرفته يف رؤيته عن احلياة والواقع، فإذا ة األوىل يه اليّت ينبيغ أن ينطلق منها اإلنسان يلؤسّ العقليّ 
هذه  ما خيالف ويضادّ  لّك  بمعىن أنّ ا، عرفنا ما هو الصحيح منها فسنعرف ما هو اخلطأ منها أيضا 

 ال يتبّدل وال يتغرّي بتبّدل الظروف واحدٌ واحلقيقة أمٌر  واحلّق  اخلطأ كثريٌ  ؛ ألنّ هو خاطئٌ احلّقة املبادئ 
، عوايل حسايئّ األ]« ه اجلاهلونكرّث  واحدٌ  احلّق »قوهل:   ، كما نسب إىل أمري املؤمنني عيلٍّ أو تغرّيها

 واملقصود باجلاهل هنا هو غري العالم .[213 ، ص1 ة ذلوي القرىب، جينابيع املودّ  ،يّ ؛ القندوز129 ، ص4 اللئايل، ج
 . بذلك الكشف واتلميي تللك املبادئ

متالك معرفتها وتمييها عن اوترسيخ يف نفوس انلاس تأصيل هذه املبادئ املطلقة الصدق  إنّ 
 ،يف حتصيل املناعة الفكرّية عند انلاس عن اللقاح األسايسّ  غريها من املبادئ غري الصاحلة هو عبارةٌ 

ة اليّت تصل إىل ة اإلحلاديّ حبيث تصري هذه املبادئ مثل امليان اذّلي توزن به األقوال واخلطابات الرتوجييّ 
ة ة ابلدهيّ وا املبادئ العقليّ وا ويفرزوا هذا عن ذاك، فيمّي مسامعهم، فيستطيعون بها أن يمّي 

يف صناعة الربهان( عن األقوال  ات السّت أي املبادئ الواجبة القبول )ابلدهيّ نة بنفسها؛ ة ابليّ املوضوعيّ 
 فلّك  ،ةواملصالح الشخصيّ  القضايا املناسبة ألوهامنا احلّسيّةاملشهورة الشائعة واملقبولة واملستحسنة و

 ةٌ وواقعيّ  ة السابقة مبادئ مطلقةٌ ة العقليّ بينما تلك املبادئ العلميّ ، ةٌ ومتغرّي  ةٌ هذه القضايا نسبيّ 
ليك يزنوا بها األفاكر  ؛ا بينهم وبني انلاسأن جيعلوها ميانا  نعند العقل؛ وذلا يستطيعو وواضحةٌ 

 والعقائد الصحيحة، وهذا هو معىن تميي املبادئ الصاحلة من غري الصاحلة.
، اإلنساينّ  ملطلق اتلفكري  أسلوب حصانةٍ ا؛ أي يشلّك لألفاكر مطلقا  وهذا املعيار هو يف واقعه تمييٌ 

نها امللحدون وغريهم يف ضمّ  ى ومبادئ غري صاحلةٍ ورؤا  ما يردنا من أفاكرٍ  فيكون بمثابة املعيار للّك 
ة واملشهورة واملقبولة ة والوهميّ نفعايلّ بني األحاكم اال حبيث تكون الفوارق واضحةا  ،ةأسايلبهم الرتوجييّ 

 أخرى. ة من جهةٍ ة واتلجريبيّ ة والوجدانيّ يلّ واألحاكم األوّ  ،من جهةٍ 

ات نفس اليشء اذّلي عن خصوصيّ  ة اتلصديق بها ناشئةٌ تلقائيّ  أنّ  -أي املبادئ الصاحلة  -جيمعها 
 نقوم باحلكم عليه. 

اذّلي  الشخص خصوصّيات عن ناشئةٌ  بها اتلصديق تلقائّية أنّ يجمعها وأما املبادئ غري الصاحلة ف
اإلحلاد أسبابه ومفاتيح  ،حممد نارص]. ليهع باحلكم نقوماذّلي  اليشء نفس خصوصّيات عن ال باحلكم، يقوم

 [55العالج، ص 

ا أمّ و. ةٌ ومتغرّي  ةٌ نسبيّ  ألنّها ؛ةا وإن اكنت تلقائيّ  املبادئ غري الصاحلة ال تضمن لك الواقع نّ أي أ
ما بالعرض يرجع إىل  ة وأنّ ة والسنخيّ يّ العلّ  إة ومبداهلويّ  إجتماع انلقيضني ومبداة كعدم يلّ املبادئ األوّ 

ها فوق الزمان واملاكن ألنّ  ؛ةا فمثل هذه املبادئ يه مبادئ مطلقة الصدق؛ وليست نسبيّ  ،باذلات ما
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وذلا توزن بها مطلق األديان والعقائد، بل ومطلق  ؛معنّيٍ  أو ديٍن  لعرٍف  وباتلايل فيه غري خاضعةٍ 
 األفاكر.

 ة  عقليّ  ة  ونيّ ك رؤية   امتالك ثاني ا:
ق حبقيقة يت تتعلّ والّ  ،ة للكون واحلياةة العامّ ة يه انلظرة اتلفسرييّ واملقصود من الرؤية الكونيّ 

 [66 ا، ص فكيف تكون ملحدا املرصي، إن كنت ًعقالا ]. احلياة من والغاية ،ه ومنتهاهئاإلنسان ومبد

لرؤية الكونيّة متالك مثل هذه ااوها مبادئ العقل الفطرّية، ة بمعىن اعتمادوتقييدها بالعقليّ 
أسايلب امللحدين الرتوجيية يف العقلّية هو األمر اثلاين الواجب امتالكه تلحقيق احلصانة اذلاتّية من 

 .املجتمع
ا ا وحصينا راسخا  ومن ثمّ ومقبوالا ا  يكون مقنعا حّّت  اإليمان ادليينّ  وهو أنّ  ،والسبب يف ذلك واضحٌ 

، وال معىن لدلين ينبيغ أن يكون معقوالا ال تؤثّر فيه أسايلب امللحدين املختلفة يف نفوس انلاس 
 من دان بديٍن  يف أصوهل ومبادئه انلظرّية والعملّية. وّك   ما وافق العقل الربهاينّ الصحيح إاّل املعقول 

 .موهومٌ  من حيث هو ليس كذلك، فهو دينٌ  معنّيٍ 
امتالكنا ملعيار ، وبني الربهانيّة بالرؤية ادلينّيةالعقلّية فة بني وصونلا إىل املعرما  وهنالك تالزمٌ 

وجود املعيار سيقود إىل بناء رؤيتنا ادلينيّة  ألنّ ؛ اتلميي بني املبادئ املعرفّية الصاحلة وغري الصاحلة
يف سيقودنا إىل كشف زالعقلّية امتالكنا للرؤية ادلينّية الربهانّية أّن ، كما  عقيلٍّ برهاينٍّ  بشلٍك 
 برهانيّةٌ  دينّيةٌ  إن وجدت يف رؤيتنا ادلينّية والعقديّة. فال يمكن أن تكون دلينا رؤيةٌ املعرفّية اتها مضادّ 
وجود مثل ذلك املعيار سيتيح نلا املقارنة واملفاضلة  ؛ ألنّ مع عدم امتالكنا ذللك املعيار املعريفّ عقلّيٌة 

من خالل أسايلبه  ومبادئ باطلةٍ  من أفاكرٍ  اخلطاب اإلحلادّي جه ملا يروّ  خذ والردّ والرتجيح وانلقد واأل
 وأدواته املختلفة.

ل اتلعقّ  ا أنّ عموما اإلهلّية  ادلينّية الربهانّية يف الرؤيةالعقلّية ة امتالك املعرفة يّ ىلع أهمّ  ا يدّل وممّ 
تبيني اآليات؛ قال  مّ ه اهلدف اذّلي من أجله تة بأنّ املقابل للوهم واهلوى وصف يف بعض اآليات القرآنيّ 

ُ َكذَ تعاىل:  ، فاكتساب الكماالت العقليّة [242سورة ابلقرة: ] ْم َتْعِقلُونَ ـْم آيَاتِِه لََعلَّكُ ـلَكُ  اهلللَِك ُيبنَيِّ
أو القرآن حتقيقها يف حياة اإلنسان فحسب، بل يه  اإلساليمّ  ليس من املقاصد اليّت يريد ادلين

 ملخاطبته ضوئها أصبح اإلنسان أهالا  يفيت ة؛ والّ احلقّ اإلهلّية عليه املنظومة ادلينّية  األساس اذّلي تبتين
 بِْن  احْلََسِن  منها ما روي عنو ،، كما ورد يف العديد من الروايات الرشيفةالرشعّيةبانلصوص 

يِب  َعنْ  اجْلَْهمِ 
َ
ْصَحاُبنَا، ِعنَْدهُ  ُذِكرَ » : الرَِّضا احْلََسِن  أ

َ
  اَل :  َفَقاَل  قَاَل: الَْعْقُل، وَُذِكرَ  أ

ُ
ْهِل  ُيْعبَأ

َ
 بِأ

ْن اَل  يِن ِممَّ ل من أفضل احلكمة واتلعقّ تعلّم  عدّ حّّت ، [32 ، ح27، ص 1، الاكيف، ج اللكيينّ ]« َعْقَل هَلُ  ادلِّ
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عن بعض رجاهل، عن أيب  د بن أيب نرصٍ العبادات، ويه املعيار يف اختالف ادلرجات، فعن أمحد بن حممّ 
، ص 2الروضة من الاكيف، ج  ،اللكيينّ ]« قدرته ويف ر يف اهللأفضل العبادة إدمان اتلفكّ »قال:  عبد اهلل 

 .[3، ح 55

ة الرتوجييّ  اإلحلاد ليس يف شيوع أسايلب ه احلقييقّ ؤمشلكة وجود اإلحلاد يف املجتمع منشإّن 
غري  اهلّش  وأن الفاسد نتيجة وجود اتلديّ  ؛ننيدلى املتديّ ر بها ة اتلأثّ بل يف وجود قابليّ  فحسب؛

 .املستيضء بالعقل الربهاينّ 

كون يف وجود املعرفة هم يرفضون أو يشكّ أنّ  من أصحاب اتلديّن اهلّش  ننيومشلكة مثل هؤالء املتديّ 
ال تملك  ةا نسبيّ  بمبادئه وأحاكمه مطلقة الصدق، وانلظر إيلهما نظرةا  العقلّية الربهانّية والعقل الربهاينّ 

 ة.املوثوقيّ 
مع الفكرّي نني لم ولن يستطيعوا أن حيسموا رصاعهم مثل أوَلك املتديّ  أنّ ضح وبذلك يتّ 

ألنّهم  ؛ةة الظاهريّ يّ كني وامللحدين يف قدرة العقل ىلع املعرفة وحرص مصدرها يف اتلجربة احلسّ املشكّ 
ة ة التشكيكيّ الرتوجييّ  امللحدين أسايلب تأثري نهم منا شأنه وحده أن حيميهم وحيّص نازلوا عمّ ت

 .ةبتقويضهم دور العقل واملعرفة ادلينّية الربهانّية يف إدراك الواقع وتوجيه احلياة البرشيّ 

واملعرفة الربهانّية يف   هو إًعدة إحياء العقل الربهاينّ الا ن من اإلحلاد أوّ ومن هنا فما حنتاجه للتحّص 
أو دفاًعا عن املأنوس؛ ألّن هذا أو اتّباًعا لألوهام  لألهواء وحده، ال إرضاءا  يف احلّق  أنفسنا وعقونلا رغبةا 

ة بت لّك املشالك االعتقاديّ سبّ املعرفّية اليّت هذه األعطال لّك ص من اإلحياء بنفسه يعين اتلخلّ 
يت دأب األنبياء واألوصياء واحلكماء والفالسفة اتلاريخ، والّ ىلع مّر  ة للمجتمع البرشّي والسلوكيّ 
 . أت هل األمم واملجتمعاتن ىلع العمل إلصالحها بالقدر اذّلي تهيّ والربهانيّ 

 اذلاتّية من اإلحلاد يف املجتمعصانة احلتعزيز املطلب السادس: 
ا انة اذلاتّية من اإلحلاد معرفي  احلصإلجياد امتالكها  ينبيغاألمور اليّت  ا أهمّ بعد أن عرفنا نظري  

 .ا يف املجتمعاتلحصني عملي   ادإجي ّيةمن االنتقال إىل كيف بدّ  ال ،اوعقدي  

يف عرصنا اذّلي نعيشه  ومعتمدةٍ  متاحةٍ و ًعّمةٍ وهذا ما يمكن حتقيقه من خالل توظيف وسائل 
ج من يمكن أن نروّ حمايدٌة  ةٌ ويه وسائل عرفيّ  ،ر اتلقينّ وحبسب الظروف املوجودة دلينا يف عرص اتلطوّ 

 .وأوهامه من اإلحلاد بدالا أفاكره خالهلا لإليمان و
 ولكن بمضامني معرفيّةٍ  ،سابقةٍ  وسائل وأدواٍت من  همنفسأن وأي نستعني بما أستعان به امللحد

 .وصائبةٍ  صحيحةٍ 
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 وجدت منذ إيّن »:  ف ادلينعبد احلسني رشمنطلقني يف ذلك من مقولٍة مشهورةٍ للعاّلمة السيد 
]خمتار األسدي، إشاكيلّة الوحدة اإلسالميّة عند السيّد عبد «  من حيث انترش الضاللاّل إاهلدى ال ينترش  نّ أالقديم 

 . [140، ص 38احلسني رشف ادلين، جملّة املنهاج، العدد 

 الرتبية الصاحلة وأثرها يف تعزيز احلصانة اذلاتّية من اإلحلاد :ال  أوّ 
إّن األسلوب الرتبوّي الصالح املتوافق مع الفطرة السليمة ومبادئ العقل ابلدهّية الغرض منه 

اذّلي يقاوم  إىل احلدّ  يف مقام الزنوع من خالل السيع إىل رفع مستوى العقل العميلّ  إحداث تغيريٍ 
باع ألرباب تّ ياد واالنقأو اال ،تقييدٍ  ت من أّي ة باتلفلّ ويوجب عدم اخلضوع أو الزنوع للرغبة اتللقائيّ 

 ما يتمّ  ذاة. وها للتوافق مع األهواء وانلوازع اتللقائيّ جريا  ؛القائم ىلع التشكيك املعريفّ  الفكر اإلحلادّي 
 الصاحلة.حتقيقه من خالل الرتبية 

 من اإلحلاد يف املجتمع:اذلاتّية ز احلصانة ة اليّت تعزّ األسايلب الرتبويّ  وأهمّ 

 ا من مرحلة الطفولةبدءا  احلّق واحلقيقةغرس حمّبة معرفة  -أ
م قانون ال ينحرص يف تعلّ  ،السليم وباتلايل املوقف العقدّي  احلّق،الطريق اىل امتالك اتلفكري  إنّ 

 اّل إو ، ىلع إخالص القصد حنو احلقيقةالا  اإلنسان أوّ من أن يرتىّب  بدّ  فحسب، بل ال اتلفكري الربهاينّ 
يَْت يمليه عقله وبني االجنرار وراء تزيني هواه أو أوهامه. قال تعاىل: ه سيتأرجح بني متابعة ما فإنّ 

َ
فََرأ

َ
أ

ََذ إِلَهُه َهَواهُ   .[23سورة اجلاثية: ] َمِن اختَّ
إّن امتالك العقيدة الربهانّية املحّصنة يمكن حتقيقه من خالل اتلبكري بغرس روح ابلحث عن 

ا ن نعوّد وايلافعني، بأاحلّق واحلقيقة وتنميتها يف نفوس األطفال  ل، ىلع أن ىلع أن تتأمّ أذهانهم مبّكرا
يف قرآننا الكريم أو يف تراثنا إىل اتلأّمل، وليس احلاجة  فيه من انلصوص ادلينّية ما يسدّ ر، فديننا تفكّ 

، فانلصوص املحض اتللقني نتعامل معه بلغةٍ أو اتلأّمل فيه حّّت األصيل ما خناف من نرشه  الروايئّ 
املرشد للعقل ما يكيف،  فيها من الفكر الرثّي  ة والروايات الصادرة عن أهل بيت العصمة نيّ القرآ

 ة.ليّ لو تعاملنا معها بتلك الرؤية اتلأمّ 

ا إىل عقلنة العواطف واالنفعاالت،  ،ارا مبكّ  املستقّل  ممارسة اتلفكري املنطيقّ  كما أنّ  سيقود أيضا
ا لعاداته أينما وجدها، ومّت وجدها، وال يكون متابعا  ا لطلب احلقيقةحبيث يصبح اإلنسان حمب  

أعّم  ة بنحوٍ ة والفئويّ ة، أو انفعاالته ومصاحله الشخصيّ وتقايلده وموروثاته ادلينّية واالجتماعيّ 
 .ٍب ومتعّص 
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 اعتماد اتللقني املتعّقل يف الرتبية العقديّة -ب
يف اذلهن، وطرد الصحيحة األفاكر  تكرار استحضار جمّردل توظيف اتللقني املتعقّ  ليس الغرض من

 ويه وإن اكنتهلا،  للنفس يف اجلانب اإلدراكّ  عملّية اإلدراك واتلفكري فعٌل  ما ينافيها من األفاكر، فإنّ 
ا أكرث رسوخا  ستئناسها سيكون بشلٍك ا غري أنّ ا، تستأنس باألفاكر اليّت يستحرضها اإلنسان كثريا 

 د اتللقني. ال اتللقني ملجرّ  ،ومبادئ عقلّيةٍ  يستند ىلع أسٍس فيما إذا اكن ذلك اتللقني  وديمومةا 
 األساسّية ادلينّيةاملفاهيم بلعض الرؤى و لقنيومن أمثلة اتللقني املتعّقل يف الرتبية العقديّة اتل

 نة يف األذاكر واألدعية ذات املضامني العقديّة اجلليلةاكلشهادتني وبعض املفاهيم العقديّة املتضمّ 
ي ها تؤدّ ؛ وذلك ألنّ نةٍ معيّ  وأمكنةٍ  يت يمكن تكرارها خالل أوقاٍت والّ  ،املروّية عن أهل ابليت 
خ فيها، وكذا ة، وترتسّ  تستأنس باملعارف ادلينّية احلقّ للنفس حّّت   املتعّقلوظيفة اتللقني اإلجيايبّ 

ا ا قوي  تأثريا واجلماعة واحلّج  اجلمايّع كصالة اجلمعةللعمل  مراًعتها واستحضارها يف مقام العمل، فإنّ 
يف اجلانب  راسخةا  تلك املعارف العقديّة ، وبما جيعل معاوالزنويعّ  اإلدراكّ  اىلع انلفس يف بعديه

يف  والزنويعّ  اتلاليق بني اجلانب اإلدراكّ  نتيجةمقام الرسوخ واالستحواذ هو  من انلفس، فإنّ  الزنويعّ 
 . انلفس
دليهم  نّ إإذ  ؛رةاألطفال يف مراحل الطفولة املتأخّ  ملتعّقل يف خصوصتتجَّل أهّمّية اتللقني او

 لالستهواء واالنقياد، كما أنّ  كبريةٌ  ل اآلراء واحلقائق عن الكبار، وتكون دليهم قابليةٌ تقبّ  ىلعة القابليّ 
واملعايري والقيم ىل االحتاكك بالكبار وأخذ املبادئ إ ون، فيميلدةا د تكون جيّ قدرتهم ىلع اتلفكري املجرّ 

والصواب يف األفاكر والسلوك؛  إقادراا ىلع إدراك اخلط الطفل يف هذي املرحلة عنهم، وبذلك سيصبح
فيكون تلقينه املفاهيم ، ا للغايةات ادلين يف هذه الفرتة هام  ألساسيّ  تعّقلهلذا اكن منهج اتللقني املو

ن دلى وبذلك تتكوّ  ،ل واالقتناعللتقبّ  لودل مستعدٌّ ا وأنّ  ةا يف هذه الفرتة، خاّص  دةا جيّ  الصحيحة وسيلةا 
ا مع تقدّ  دة ات املجرّ ، وبهذا يستطيع أن يفهم انلظريّ مه يف السنّ ذلك الطفل مفاهيم تصبح أكرث وضوحا

 .أفضل ىلع حنوٍ 
يقول اإلمام  ،واألحداث ءبالنش يف مدرسة أهل ابليت  اممّيا  اهتماما اهنالك  ومن هنا جند أنّ 

، روضة اللكيينّ ]« خريٍ  هم أرسع إىل لّك فإنّ  ؛عليك باألحداث»األحول:  ته أليب جعفرٍ يف وصيّ  الصادق 
 .[66، ح 54، ص 8 الاكيف، ج

ن اجلهل ـوعدم تمكّ  ،ة قلوبهم وصفاء أذهانهم يف اجلملةرقّ  أساسّيني هما: ويعود ذلك لسببني
 . ة ابلاطلةاألفاكر الرتوجييّ  ترسخنتيجة عدم  ؛يف نفوسهمبعُد ب املركّ 
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  ةوسالمة الفطرة اإلنسانيّ ٍة حلّرّية الفكر مالئم ةٍ تربويّ بيئٍة توفري  - ـج
 ةٍ تربويّ  توفري بيئةٍ  بدايةا  يستلزمة واإلسالميّ  ةالعربيّ  جمتمعاتنا يف ظاهرة اإلحلاد من الوقاية إنّ 

 اتيّ احلرّ  فتقييد ة؛الفطرة اإلنسانيّ الفكر وسالمة  ةيّ حلرّ  ةٍ مالئم ةٍ قتصاديّ او ةٍ وسياسيّ  ةٍ اجتماعيّ أرسّيٍة و
ا يف ناالشبّ  ويضع، قيمٍ و مفاهيم من سائدٌ  هو ما ضدّ  بواتلعّص  فاتلطرّ  يودّل   ،العناد خانة دائما

]انظر: حواٌر  عليه يف املجتمع مّتفٌق  أو مألوٌف  هو ما للّك  املعاندة يف اخليط طرف أقىص شدّ  إىل واذلهاب

 اخلطاب عدم تمكني اثانيا  يستلزم ، كما[25، ص 2017، ربيع 7جملّة االستغراب، العدد مع املفّكر مصطىف النشار، 
 ا.عموما  ةالشبابيّ  عاتاتلجمّ إىل  الوصول من املعتدل ادليينّ 

من  ،من األسباب ة املالئمة لقبول اإلحلاد مجلةٌ ة والسياسيّ وقد ساهم يف توفري ابليئة االجتماعيّ 
اتلاريخ ىلع  ة واجلاهلة ىلع مرّ ة املستبدّ ت وسيطرة األنظمة السياسيّ ها: دور الظلمة والطواغيأهمّ 
، وكما ة ألهل ابليت ة الرشعيّ ة واالجتماعيّ بعد إقصاء القيادة السياسيّ  ،ةة اإلسالميّ رات األمّ مقدّ 
 .«انلاس ىلع دين ملوكها إنّ »قيل: 

ل الصحيح، ملعرفة واتلعقّ ا ةيف حمارب نحرفة املبارشملتبّدة واسدور األنظمة املكما ينبيغ أاّل ننىس 
ن مصاحلها غري املرشوعة، بلدع واخلرافات، ودعمها للمذاهب الفكرّية املنحرفة، اليّت تؤمّ اوترويج 
ي حيارب العقل واملعرفة واالجتهاد، ر اذّل املتحجّ  السطيحّ  من قيمة اإلنسان، اكملذهب السليفّ  وحتّط 

أو يف تعيني مصري  ،ة يف اإلصالح واتلغيريلإلرادة اإلنسانيّ  دورٍ  اذّلي يسلب أّي  واملذهب اجلربّي 
 ، واكملذهب الصويفّ ىلع القضاء والقدر احلتّمّ  اقا معلّ  يشءٍ  اإلنسان ومستقبله يف احلياة، وجيعل لّك 

 ،ةة بالاكمل عن اكهل اإلنسان ودوره يف اخلالفة اإلهليّ ة االجتماعيّ املغايل اذّلي يُسقط املسؤويلّ 
ر ألصل وجوده ووجود األشياء واألسباب يف ه دور العاشق الُمهيم يف حياته، بل وجيعله يتنكّ ب ويستبدل
 .الكون

ا  ، ةة والعلمانيّ شرتاكيّ ة واالنظمة الشيوعيّ اكأل الالدينّية ةدور بعض األنظمة السياسيّ وهنالك أيضا
يف حماربة  استبداديٍّ  يف املجتمع وممارسة دورٍ  تهبرتويج اإلحلاد وإشاع دورها ال ينحرصفهذه األنظمة 

للعقل  قيمةٍ  نيف أّي  يهدفون إىلبل  ة،ة واالجتماعيّ ادلين وإقصائه عن مجيع جماالت احلياة الفرديّ 
، وباتلايل ة املحضةلإلنسان، وحرص وجوده يف الشؤون احليوانيّ  واملعنوّي  ابلعد الرويحّ  ونيف ،الربهاينّ 

حبيث يعتقد اإلنسان  ،ةة وابلاطنيّ ة اخلارجيّ يف حترير انلاس من العبوديّ  اه احلقييقّ إفراغ ادلين عن حمتو
ة من اإلقرار بوجود هذه األمور ستمنع األحاكم الفطريّ  ، وّك إليهٍّ  تدبريٍ  ألّي  وغري حمتاٍج  ه مستغٍن بأنّ 

تلويث املجتمع باألفاكر والزنًعت املاّديّة سيقود إىل ما يستوجب اهلشاشة العقديّة أو  كما أنّ  إ،املبد
اذّلي يستهدف تلك  اإلحلادّي  جتاه املدّ  نةٍ حنراف العقيدة وباتلايل تكون تلك املجتمعات غري حمّص ا

 نية العقديّة دليهم.اثلغور املوجودة يف ابلِ 
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 ة من اإلحلاد يّ انة اذلاتصاحلتعزيز يف  ودورهاالقدوة احلسنة  -د
انلاس  ؛ ألنّ ها وأقواها تأثرياابرزأوادلينّية  أسايلب الرتبية من أهمّ  واحدةا احلسنة القدوة  تعدّ 

إجياد القدوة احلسنة يف حياتهم  هلم؛ ذلا فإنّ  ونه قدوةا ون بلوغ درجات الكمال فيمن يعدّ بفطرتهم حيبّ 
 نة فتهيج دوافع املحااكة دليهم، وحياولوواتلقدير واملحبّ ستحسان، ا من االا كبريا سيثري دليهم قدرا 

. ومن سلوكٍّ فكريٍّ وو نفيسٍّ ومعياٍر  إىل وجود ضابٍط  يقودوهذا ما  ،ستحسنوه وأعجبوا بهاتقليد ما 
قال  ،ىلع نصب القدوة احلسنة ورشوطهامنذ القدم ة وهدايتها يف إصالح البرشيّ  ز املنهج اإلليهّ هنا ركّ 
 تعاىل: 

ُ
يَن َهَدى أ ِ  .[90سورة األنعام: ] اْقتَِدهْ  فَِبُهَداُهمُ  اهللُ وَِلَك اذلَّ

، وتقوم فلسفة وجود يف املجتمعة أسلوب صناعة الرموز اإلحلاديّ القدوة احلسنة ويقابل أسلوب 
يف  مغروسةٌ  قتداء غريزةٌ القدوة احلسنة يف الرتبية ىلع أساس تأثري الطباع بالطباع األخرى، فحاجة اال

ة يف القرآن، ص ة الرتبويّ انظر: نذير احلسين، انلظريّ ]باع تّ ملحااكة واالاتظهر نتيجة امليل إىل  ،إنسانٍ  نفس لّك 

 .اأو تدفع عنه رضرا  ق هل بها نفعٌ ما يف األمور اليّت يتحقّ سيّ  ال [188

 اإلحلاداحلصانة اذلاتّية من امتالك ادلييّن ودورهما يف اتلعليم واإلرشاد  ا:ثاني  
يعّد اتلعليم العنرص األهّم يف وصول األفاكر وتعزيزها يف ذهن املتلّقني، ومن أكرث األسايلب تأثرياا 

 وفاعلّيةا يف تكوين قناًعت انلاس وعقائدهم.
 يف تعزيز احلصانة اذلاتّية من اإلحلاد؛ بعد الرتبيةواإلرشاد الرتكي ىلع خصوص اتلعليم ويأيت 
 ستقالل بتعليم نفسه من دون تربيةٍ لال غري قابٍل  يف بدايات نشوئه هو يف مرحلةٍ اإلنسان  باعتبار أنّ 

وذلا عندما  ؛ا، بل هو يمتلك تلك القدرة تدرجيي  اكمٍل  ل بشلٍك للتعقّ  الا ه ليس مؤهّ ؛ ألنّ  سابٍق وتلقنيٍ 
، ل للتعقّ  الا يكون مؤهّ   أوسع. و تفصييلٍّ  أن نقوم بتعليمه بشلٍك  يمكننا عندئذٍ بشلٍك مستقلٍّ

ا بَلََغ باتلعلّم بنفسه يستطيع أن يقوم بتحصني نفسهذلك اإلنسان  فإذا استقّل  . قال تعاىل: ﴿َولَمَّ
ا﴾ ا وَِعلْما ُه َواْستََوى آتَيْنَاُه ُحْكما ُشدَّ

َ
 .[14القصص:  ]سورة أ

 ذلك اهلدف: للتهّيؤ وبلوغ  املعتمدةأو اخلطوات العملّية  األسايلب وأهمّ 

 يف انلظام اتلعليّّم العامّ ّية عقلاملناهج الإدخال  -أ
ة للمدارس واجلامعات األكاديميّ  ادلاخيلّ  يف انلظام اتلعليّمّ إدخال املناهج العقلّية من  إّن الغرض

 بدالا  برهاٍن عقيلٍّ،عن  عقيدتهمىلع أخذ قادرين  إنّما هو جلعل املتعلّمنيواحلوزات واملدارس ادلينّية 
ة وحتفيظها األدلّ  همتلقين يف أحسن احلاالت يتمّ  وأ ،عن ادليلل العقديّة جمّردةا  املسائل هممن تلقين
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 وليس جعل املتعلّمني رشاكء يف فهمها. ،فقط
موضع  الفطرّية وابلدهّيةحيتاج إىل أن تصري املعايري العقلّية واملبادئ من اإلحلاد حتقيق احلصانة إّن 
ا األكاديّمّ  ،يف مجيع منافذ العلم يف املجتمع وتعليمٍ  درٍس  ة بتعليم ًعمّ  ؛ ألنّه هو املعينّ منه وخصوصا
 .انلاس

حبيث يصري  ،اا ومنطقي  معرفي   ء العقيدة ادلينّية بناءا بنا يتمّ وأّما خبالف ذلك فهذا معناه أنّه لم 
ا  احلقيقّية، وإنّما  احلصانة اذلاتيّةيمتلك ال ف عليها، ا يف إقامة ادليللـا ورشيك عن تعّقٍل بها معتقدا

  . هّشةا ةا عرضيّ تكون حصانته 
أن  بدّ  الف،  وال مستيضٍء بالعقلا غري عقيلٍّ وذللك إذا اكن منهجنا يف بناء الرؤية العقديّة منهجا 

ا مادّ نتوقّ   ة.ا عن أحاكم العقل الفطريّ ا، منحرفا ا أو خرافي  ي  ع جمتمعا
يف عرصنا احلارض ىلع املنهج اتلجرييّب واحليّسّ االستقرايّئ، وإقصاء  أكرث مناهج اتلعليمعتماد ا إنّ 

األغلب يه من صنع  ة يف عرصنا احلارض يف األعمّ املعاهد العلميّ  املناهج والعلوم العقلّية منشؤه أنّ 
نتيجة سيطرة  ؛ا وشالكا باملنظومة املاّديّة يف اتلعليم مضمونا  رةٌ أو متأثّ  خاضعةٌ  ها ال أقّل أو أنّ  ،نييّ املادّ 
املتوافقة مع الرؤية ها ومراحلها واغياتها وأهدافها ة عليها يف حتديد موادّ مة ايلونسكو الرسميّ منّظ 

 [274]انظر: حممد نارص، تطّور املاّديّة واإلحلاد يف العرص احلديث، جملّة ادليلل، العدد اثلالث، ص الكونّية املاّديّة. 

 

 تعليم العقيدة اعتماد األسايلب الربهانّية يف -ب
يف مقام  حداث تغيريٍ والغرض من اعتماد األسلوب اتلعليّّم الربهايّن يف تعليم العقيدة هو إل

حنصاره ااذّلي ال يوجب  إىل احلدّ  اإلدراك، من خالل السيع إىل رفع مستوى إدراك العقل انلظرّي 
املوجبة تلحصيل احلصانة يف انلاس من تأثري ة ة اإلدراكيّ حنساره ىلع املاّدة. أي زيادة الويع والقابليّ او

 .الإلحلاد واملاّديّة عموما  اخلطاب اإلقنايعّ 
أو انلاس موا لم يعلّ  القيّمني ىلع اتلعليم ادلييّن ليس يف أنّ  ادليينّ واإلرشاد جوهر مشلكة اتلعليم إّن 
مثل ذلك اتلعليم  عقيدة، ولكنّ تعليمهم وتلقينهم ادلين وال ، بل تمّ هم املفاهيم والقيم ادلينّيةنولم يلقّ 

حصانة ال يرجع لطبيعة  فما دليهم من رسوخ أفاكرٍ  ،للخاضعني هل ذاتّيةا  اتللقني ال يعطي حصانةا و
 ق اهلدف احلقييقّ وهذا ال حيقّ  !هل مضادٌّ  ه ال يوجد فكرٌ الفكر اذّلي يعتقدونه، بل ألنّ مضمون 

هو ليس  قوى واتلأثري األبلغ. فاملهمّ الرتويج األ انلرص سيكون يف انلهاية حليف صاحب للحصانة؛ ألنّ 
مثله مثل  من خالل األسايلب اجلديلّة واخلطابّيةة متلك عقيدته احلقّ امن  ؛ ألنّ فحسبببلوغ انلتائج 
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ا اكنت وأي   األسايلب اتلعليمّية ابلاطلة اليّت تسّطح اذلهن،كتسبها من خالل ا صاحب عقيدةٍ  أّي 
ا بذاته عن غريه ممّ  هل صدٌق  يف تميي ما صحيٍح  معيارٍ  يف حصانة العقيدة امتالك ما املهمّ عقيدته، وإنّ 

 يعرض عليه.  ق به لعارٍض نصدّ 
األسايلب اتلعليمّية اخلطابّية اليّت تعتمد باع تّ منشؤه اشيوع ظاهرة اتلقليد يف األخذ بالعقيدة  إنَّ 

يف إيصال العقيدة بوصفها مقّدماٍت هلا املشهورات  ىلع املقبوالت واألسايلب اجلديّلة اليّت تعتمد
 وترسيخها.

ها ولكنّ  ة وجعلها حارضةا هذه األسايلب وإن اكنت قد تنفع يف ترسيخ بعض األفاكر والعقائد احلقّ و
 ا.أيضا  خاطئٍ  ومضمونٍ  ٍب ئىلع مضمون صا اك يمكنك أن تمارسهين؛ ألنّ ذو حدّ  سالحٌ 

هم ألنّ  ؛أعّم د أتباع تقليدٍ من األحيان إىل جمرّ  يف كثريٍ نون وذللك لم يكن مستغرباا أن يتحّول املتديّ 
مقبوالت الكرباء و ة يف املجتمعشهوراألحاكم املباع دينهم ىلع أساس اتّ  واعتنقوا وتعلّمواوا وا وتربّ ؤنش
 عن القيام بادلور اتلعليّمّ  واضٍح  لوجود تقصريٍ   نتيجةٌ وما ذلك إاّل  رون بهم عند تعليمهم.ن يتأثّ ممّ 

 السليم. الربهاين
 (1)عليهاالقرآن انلاس  اليّت ذمّ  غري احلّقة يف عقائدهموالكرباء باء باع اآلتّ ابني  ن ما الفرق إذوإاّل 

  غري مستضيئٍة بنور العقل؟! حمضةٍ  ةٍ باع أسايلب ترسيخيّ تّ اباحلّقة وبني بناء العقيدة 
ال عالقة هلا  ةٌ ومشاعر باطل نفعاالٌت ا منشؤه تقليدٍ جمّرد اعتياٍد و نطلق منأليس الكهما ي

وذلا فيه   ال أكرث؛د تقايلد ومورثاٍت ة انلاس جمرّ األديان دلى ًعمّ حّّت أمست بعض  ؟بتشخيص الواقع
باع املحض، بل تّ ال تبىن ىلع اتلقليد واال أنالعقيدة الصحيحة ب بينما يفرتض ،ل الزمانل بتبدّ تتبدّ 

 .هاوالقناعة اتلاّمة ب برفع ويع انلاس
وراسخةا يف  العقيدة حارضةا  جعلد جمرّ  عند املتديّننياحلصانة من اإلحلاد تعزيز ليس املقصود من ف

 ؛ وذلا الحضورها وترسيخها يف انلفسلها قبل إجيادها وتعقّ من حصانتها بالفعل، بل املقصود نفوسهم 
ر تها واملربّ مقام أصل مرشوعيّ يف هو  بد فيه من ميانٍ  ، الللعقيدة من معيارٍ  اتلعزيزيف مثل هذا  بدّ 

 واإلفحام . الوعظاإلقناع بتها من خالل يف مقام فاعليّ يف انلفس  رةا د جعلها مؤثّ ك بها، ال جمرّ للتمسّ 

                                      
وقد . همبرتاثًعطفي ا  كونه يمثّل تمّساكا د ملجرّ  والكرباء ىلع بطالن تقليد اآلباء عديدةٍ  القرآن الكريم يف آياٍت  ( وقد نّص )

 ا ىلَعَ اَءنَ ا آبَ إِنَّا وََجْدنَ  الُواْ بَْل قَ قال تعاىل:  كما وتقايلد ورثوها عن آبائهم ك انلاس بأعراٍف األنبياء يعانون هو تمسّ  اكن أكرث ما اكن
ٍة وَ  مَّ

ُ
َطْعنَاوَ [، وكربائهم كما قال تعاىل: سورة الزخرف: ] ارِِهْم ُمْهتَُدونَ آثَ  إِنَّا ىلَعَ أ

َ
َضل   قَالُوا َرَبّنَا إِنَّا أ

َ
اَءنَا فَأ ونَا َساَدَتنَا َوُكرَبَ

.[: األحزابسورة ] ِبياَل السَّ 
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العقيدة األسايلب اخلطابّية واجلديّلة يف  بناء ع من قبل ابلعض يف تربير تركيهم ىلع ا اتلذرّ أمّ و
يف  انلاس ال تفهم أو ال يمكنها الوصول إىل احلّق  بدعوى أنّ ا يف قباهل املطروحة الشبهات وردّ  ةاحلقّ 

االستدالل ىلع ما ة منشأ عدم الفهم هو يف عدم تعليم انلاس لكيفيّ  فريد عليه أنّ  ،األغلب األعمّ 
 هذا الواقع اتلعليّمّ   أصبح من يمتلك احلصانة اذلاتّية من تأثري امللحدين يف ظّل ، حّّت يعتقدونه
 صحيحني.  وتربيةٍ  ما الىق يف حياته من تعليمٍ  ىلعة أو ما يعتمد فقط ىلع جهوده اخلاّص إنّ  والرتبوّي 

ال يُسقط اتللكيف بأن فهذا  ،بدعوى قصورهم وعدم فهمهم تهما اهلروب من تعليم انلاس أو تربيأمّ 
 . وأسايلبهم املضلّلة نني من الوقوع يف شبائك امللحدينبما جيعلهم حمّص و ،ربيتهمتمم ويعلتل نسع

 تعليم العقيدة الربهانّية املحّصنةيف واتلبليغ ادلييّن تفعيل دور اإلعالم  -ج
اإلحلاديّة يف كسب األتباع يرجع السبب يف أغلبه قه املنظومة املاّديّة قته وحتقّ انلجاح اذّلي حقّ  إنّ 

 الربهانّية احلصينة يف املجتمع.يف تعليم العقيدة  ادليينّ  اتلبليغواإلعالم دور ضعف  إىل
يف تعليم العقيدة الربهانيّة املحّصنة يف املجتمع يمكن  ادليينّ  اتلبليغواإلعالم دور ضعف  نّ إ

إىل اختالٍل يف كيفيّة أو  واتلأسييّس ملضمون اخلطاب ادلييّن، يف ادلور اتلنظريّي  ختاللٍ اا إىل مّ إرجاعه إ
ا، وهذا ما واتلوجيه إيصال مضمون ذلك اخلطاب  ا سيقود الحقا ادلييّن أو اختالهلما وضعفهما معا

 ة انلاسنتيجة هشاشة املنظومة العقديّة دلى ًعمّ  ؛وبالرضورة إىل ضعف احلصانة اذلاتّية من اإلحلاد
 .واحنرافها

طريقة إيصاهلا وتروجيها يف أو يف اإلعالم، فلو لم تكن نفس عملّية اتلنظري للمنظومة ادلينّية 
من اجلوانب، ملا اكنت املنظومة املاّديّة تلنجح يف نرش  يف جانٍب  وهشاشةٍ  تعاين من ضعٍف  املجتمع

 من ادلين إاّل تعايلم عن االهتمام ب تكريس عزوفهم العميلّ  نني بها، أو ىلع األقّل مبادئها وإقناع املتديّ 
  زائلٍة.أو ألجل ماكسب ماّديّةٍ  ًعطفة االنتماء املذهيّب هلويح 

، ترّوج يف اإلعالماذّلي ادلييّن ل طبيعة املضمون قتيض انلظر يف جانبني اثنني: األوّ يوهذا ما 
 املّتبع يف إيصال ذلك املضمون وتروجيه.سلوب واثلاين طبيعة األ

أمرين بارزين يمكن مالحظتهما عند إىل  فيهل فيمكن إرجاع سبب الضعف ا بالنسبة إىل األوّ أمّ 
 ، وهما:ادليينّ  اإلعالمو ري اتلبليغ واتلوجيهبعض منّظ 

ة يف اتلعامل مع اهلل ي احلالة انلفعيّ يغذّ املضمون ادلييّن اذّلي غلبة الرتكي ىلع  ل:األوّ السبب 
 ا باهلل. وانلاس، دون العمل ىلع ترقية انلفوس حنو مقام العمل ألجل اخلري بذاته أو حب  

ا قسما  ، وأنّ  يف الفهم ومدى اتلأثّردةٍ ومتعدّ  انلاس ىلع مراتب خمتلفةٍ  ا أنّ ه وإن اكن صحيحا فإنّ 
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يف اإلعالم  ر حرص مضمون اخلطاب ادليينّ ذلك ال يربّ  أنّ  غري العصا واجلزرة، كه إاّل ا منهم ال حترّ كبريا 
ا إىل هؤالء هنالك من ال مضافا فبما يتناسب وهؤالء وبما يالئم هذا الغرض فحسب، واتلبليغ ادلييّن 

 .هم ليسوا بقليٍل ه، وفير كه ذلك وال يؤثّ حيرّ 
بانلفوس حنو مقام العمل ألجل اخلري بذاته أو  واملفروض يف مواجهة هذا اخللل هو العمل ىلع الريقّ 

ة املشاعر يف اتلعامل مع ة اذلات ومعياريّ ة هوى انلفس وحموريّ ا باهلل وإخراجها من حالة إلوهيّ حب  
 نهم سيكونو فإنّ ل وطلب اخلري ذلاته، وإاّل الفهم واتلعقّ ة ىلع ة املبنيّ القضايا ادلينيّة إىل احلالة اإلنسانيّ 

 ا يف نفوسهم. تأثريا  ا أشدّ وترهيبا  للتأثري عليهم من قبل من يمتلك إغراءا  عرضةا 
دون  ونفيسٍّ  ًعطيفٍّ  يرتبط به انلاس بنحوٍ ادلييّن اذّلي غلبة الرتكي ىلع املضمون  اثلاين:السبب 

 ادليينّ واتلبليغ قتصار اإلعالم اى إىل دّ أ، وهذا ما ومعريفٍّ  عقيلٍّ  حوٍ املضمون اذّلي يرتبط به انلاس بن
 املسائل ادلينيّةق إىل ل من اتلطرّ وقلّ  ، املثري للعواطف واملشاعر،لدلين القصّصّ  ىلع اجلانب اتلارييخّ 

 ة.والسياسيّ  ةة واالجتماعيّ ة واألرسيّ مشالكهم الفرديّ  وحتّل  هم،سلوكوانلاس معارف ترىق بالعقلّية اليّت 
اذّلي خيتلط فيه ما هو من ادلين بما هو من تقايلد  ى إىل غلبة الرتكي ىلع اخلطاب ادليينّ وهذا ما أدّ 

 أّي أساٍس  واملعتقداتاملجتمع أو أعرافه وًعداته وخرافاته دون أن يكون تللك اتلقايلد واألعراف 
األمور اليّت قام عليها ادليلل القاطع باألمور  . بل كثرياا ما اختلطت وختتلط أو عقيلٍّ أو  ديينٍّ  رشيعٍّ 

ا، بل اختلطت باألمور اليّت ال ديلل عليها أصالا  أو قام ادليلل احلاسم ىلع  اليّت ال جتد هلا ديلالا حاسما
لةا  املتديّن اتلقليدّي البسيطى يف نهاية األمر إىل أن تكون نظرة . وهذا ما أدّ خالفها  بكمٍّ  إىل ادلين حممَّ
 ات اليّت ال عالقة هلا بادلين، ومع ذلك ينظر إيلها ىلع أنّها منه.من األفاكر والسلوكيّ  كبريٍ 

جزٍء يرجع يف اخلطاب ادلييّن إىل أفراد املجتمع، فمنشؤه مضمون والضعف يف إيصال  اخلللا وأمّ 
 ا: ني أيضا إىل سببني أساسيّ  كبرٍي منه

ا  أنّ  ل:السبب األوّ   مقتنعون بأّن دين انلاس سيكون بألف خريٍ من املبلّغني واإلعالمّيني قسما
 . (1)وسيحافظ ىلع قدسيته وموقعه يف انلفوس إن اكن اعتناق انلاس هل ىلع طريقة دين العجائز

ة ون يف األعمال العباديّ طاملا أّن انلاس مستمرّ هؤالء تللك الطريقة متداح اوهذا ما قاد إىل 
من دون إثارة أّي تساؤالٍت  ون ىلع إقامة املراسم ادلينّية يف املناسبات ادلينّيةويواظب ،وملحقاتها

ة والطريق بالعرض ملعرفة العقيدة احلقّ  هذا طريٌق  ه يرد عليهم أنّ . ولكنّ خبصوص ادلين ومعارفه
                                      

وا أن يموتوا ىلع دين العجائز، ن تمنّ دها بعض اخلطباء ممّ ا ما يردّ واغبلا  ،منيمن املتلكّ  ورد ذكرها عند مجاعةٍ  ( يه عبارةٌ )
أو العجائز  - العوامّ  تها، أو أنّ ها وفطريّ ئلظهورها وجال ةا عدم جدوى االستدالل ىلع إثبات العقيدة احلقّ مّ إومقصودهم بذلك 

 .يأخذون عقيدتهم بالفطرة والسليقة الصافية -ا خصوصا 
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مثل  إن؛ وذلا فة باذلاتهو ما اكن بامتالك املعرفة العقديّة احلقّ يف امتالك العقيدة احلصينة الصحيح 
 .أو تشكياكٍت  ما يواجهه من شبهاٍت  هذا اإليمان واالعتقاد  قد ال يصمد أمام لّك 

دينه،  ما زاد عقل اإلنسان قّل ه لكّ مه أنّ بأكرث من ذلك بتوهّ أو أوىح ن قال مَ  بلّغنيوهنالك من امل
أسئلته  اإليمان الصحيح أن يقوم اإلنسان بكبح مجاح العقل وجلمالوصول إىل من مستلزمات  وأنّ 

هذا يف و ،ذبذب يقينهتإيمانه و زعزعة إىل ال حمالةي تؤدّ سهذه األسئلة  ا منهم بأنّ القلقة املشاغبة، ظن  
 ته،ته وحاكميّ من تقديس دور العقل وحموريّ  ةٍ وسنّ  من قرآنٍ  ادليينّ  ح به انلّص واقعه ىلع نقيض ما رصّ 

بل هو عكس ما يريده ديق بأنبيائه ورسله، ودوره يف اتلعّرف ىلع أرسار خلق اهلل وعظيم صنعه واتلص
 ذا ديٍن صحيٍح!، أصبح من ال عقل هل ديٍن  ذا ن هل عقٌل  من أن يكون مَ ادلين من انلاس، فبدالا 

ا بغايات ادلين بطبيعة احلال فقدان اتلميي بني املمارسة الواعية املرتبطة جوهري   وهذا ما يعين
فيها برت العالقة بني املمارسات  ة اليّت يتمّ ملمارسة الطقسيّ نني، وبني اواملنعكسة ىلع سلوك املتديّ 

ولكن يف املقابل جتد أعماهل وأخالقه وتعامالته ال  ،واغياتها، فتجد اإلنسان يمارس عباداته وطقوسه
بإعالمها املدّجج  وهذا ما فسح املجال إىل أن جتتاح املاّديّة .احلقيقيّة تنبع من تعايلم ادلين ومبادئه
تلك املجاالت بتعايلم ترىع تنظيم الفرد واألرسة واملجتمع. فاملشلكة  بأحدث الوسائل واتلقنيات

، بل األخطر أّن وحسب ليست يف أّن هناك من يتعامل مع عقائد انلاس بأسلوب اتللقني واتلقليد
ات، وال د، واالقتصار ىلع اخلطابيّ ين ىلع اتلقليد يف االعتقاتهناك من يرى أّن دين انلاس يفرتض أن يب

ا بشيوع ما ال أساس هل طاملا أنّه خيدم ارتباط انلاس ًعطفي   ا بادلين، ويرى يف اتلعّدي ا وسلوكي  يرى بأسا
ا عن ادلين نفسه! ا عن الطريقة اليّت تناسب ادلين إن لم يره خروجا  عن ذلك أو حماولة اتلصحيح خروجا

واإلرشاد تلعايلمه لم يكونوا يف أغلب  ادليينّ اتلبليغ  ين لوظيفةاملتصدّ بعض  أنّ  السبب اثلاين:
ة بادلين واغياته، وال ممتلكني للحكمة الواعية واحلقيقيّ اتلخّصصيّة أصحاب املعرفة  من األحيان

ساعده ىلع ة العلميّ  هضآتلبرف من عُ  ة اتلبليغ ادليينّ ى ملهمّ يتصدّ مّمن وادلراية وانلضج الاكيف، فربز 
الوسط  شاع يف ، حّّت تستهوي اجلمهور ًعدةا واألدبّية الشعرّية اليّت ة راعته باألسايلب اخلطابيّ ب ذلك

املتقن للمعارف  واتلحصيل العلّمّ  لدلينة فكرة عدم إماكن اجلمع بني املمارسة اتلبليغيّ  ادليينّ 
دلى  العلّمّ  ىلع قرص ابلاع اتلحقييقّ  غ هل عالمةٌ واتلفرّ  ممارسة اتلبليغ ادليينّ  واألحاكم ادلينّية. وإنّ 

ة ة اتلحقيقيّ ن يمتلكون الكفاءة والقدرة العلميّ وهذا ما جعل ابلعض ممّ  ،الكثري من املمارسني هل
 ة منها. ة واجلماهرييّ ا اتلقليديّ وخصوصا  يبتعدون عن ممارسة اتلبليغ واخلطابة ادلينّية

من الضحالة الفكرّية  حالةٌ  اخلطايبّ  لييغّ غ نفسه للعمل اتلبوذللك اكن الطايغ ىلع من يفرّ 
ا بأن تكون دائرة ب أيضا بمن هو ىلع شالكتهم. وهذا ما تسبّ  واملعرفّية اليّت جعلت دائرة تأثريهم حمصورةا 

 معريفٍّ  ا من اكن صاحب ويعٍ بالفئة البسيطة الساذجة من انلاس، وأمّ  مجاهريهم وتأثريهم حمصورةا 
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ا يف مائدتهم. ومثل هؤالء ليسوا دة، فلم جيد هل مطعما الفات واآلراء املتعدّ ا ىلع اخللعا ما، ومّط  بدرجةٍ 
 .كرثٌ هم بل  ةا قلّ 
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 اخلاتمة

 ها:من انلتائج، من أهمّ  إىل مجلةٍ  املقالة هاتلوصل يف هذ تمّ 
، وليست احلصانة يه احلصانة اذلاتّيةيف املجتمع من اإلحلاد الفاعلة احلصانة جوهر  نّ أ -1

وبما جيعلهم قادرين ىلع  هم اذلاتية،يف أفاكر املستهدفني أو نوازع بإجياد تغيريٍ ذلك ق تحقّ وي اخلارجية،
  .املفيض إىل إحلادهم تدبري نفوسهم ومقاومني للخضوع إىل تأثري اهلوى أو الوهم

نفسانّيةا تكوينيّةا  مبادئ توّظف يف نفوس يعود ألنّهاة لإلحلاد املمارسة الرتوجييّ  أّن منشأ تأثري -2
 إىل انلهاية يف تقود ،تعتمد ىلع الشهرة وىلع املقبوالت ةا اجتماعيّ  ةا أو مبادئ خارجيّ  ةا نفعايلّ اأو  ةا وهميّ 
ة ة والوهميّ يّ ة احلسّ ويه القوّ  ،حرف بعض قوى انلفسمن خالل  معرفي ا املجتمع أفراد ىلع اتلأثري
دات وإنكار القواعد املجرّ وجود ستغالهلا يف إنكار او ،ةاألساسيّ  وظائفهالة عن ة واملتخيّ واخليايلّ 
ن تلك القوى ـفال تتمكّ  ،باملاّدة واحلّس  مرتبطةا  وليست ةا ليست جزئيّ  ها أمورٌ ة باعتبار أنّ يّ ة اللكّ العقليّ 
 .ّيةدراكاإل مساحتهاعن  ةٌ ها خارجة من إدراكها؛ ألنّ انلفسيّ 

ة ة اإلحلاديّ  للوسائل الرتوجييّ ة ومشلكة املتليّق نية العقديّة اهلشّ ن صاحب ابلِ مشلكة املتديّ  نّ أ -3 
االعتماد عليه  ة غري الصاحلة وبني ما يصحّ  بني املبادئ اتللقائيّ ه ال يعرف كيف يمّي ر بها أنّ املتأثّ 
 .واحدةٍ  ةٍ تلقائيّ  ، ويتعامل مع اجلميع بطريقةٍ صاحلةٍ  ا من مبادئ معرفّيةٍ معرفي  

  ال ختتلط مع غريها. ا حّّت من امتالك تلك القدرة ىلع تميي هذه املبادئ تفصيلي  ّوالا أ بدّ  وذلا ال
 ون أنّ جعلهم يمّي ملثل تلك الرؤية سيكني ممتلّ  املتلّقنيجعل كونّيٍة عقلّيٍة؛ ألّن  امتالك رؤيةٍ وثانياا 

 االعتماد عليه بأن توجد دليهم قدرةٌ  ال يصحّ  فاسدٌ  ى هو أمرٌ ورؤا  اذّلي يردهم من امللحدين من أفاكرٍ 
 هل ل:ءن إىل نفسه لرياجعها ويتساع املتديّ تطلّ ، من خالل ىلع تميي العقائد الصحيحة من املوهومة

ىلع أو ، صاحلةٍ فطرّيٍة وىلع مبادئ  ةا جيب أن تكون مبنيّ العقلّية اليّت ة وفق الرؤية اإلهليّ  عقيديتأخذت 
 خالف ذلك؟

الرتبوّية الصاحلة املوافقة للفطرة اعتماد الطرق جتمع من اإلحلاد من خالل يمكن وقاية امل -4
واجلديلّة  ةابلعيدة عن األسايلب اخلطابيّ  الربهانيّة ةاتلعليميّ ومبادئ العقل ابلدهّية واعتماد الطرق 

ح اذلهن يف عن األسايلب اليّت تسّط  بعيدٍ  برهاينٍّ  تعليّمٍّ  بطرح العقائد ادلينّية بأسلوٍب  والشعرّية،
يف  واتلقليد املحض غري املتعّقل دين العجائز املزعوم، أو ىلع أساس اتللقني ىلع أساس اتلعامل املعريفّ 
 أصول العقيدة.

هل مضامني  إىل تبليغٍ  تاجأثر اتلعليم الربهايّن والرتبية الفطرّية الصاحلة يف انلفوس حيتعزيز  أنّ  -5
 .ةا وفّعالةا رمؤثّ ب يتّبع أسايل وإعالمٌ  معرفّيٌة صحيحةٌ 
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Summary 

The study aims at sifting through the topic of the Sacred, in order to show 
what may distinguish it from everything else, and to question the real 
Sacred and distinguish it from any other. The study has come into an 
introduction, four sections, and a conclusion. The introduction talks about 
the features of the study in general. The first section explains the most 
important terms related to the main topic, whereas the second section 
mentions the sources and origins of sanctification, and the most important 
theories in this regard. The third section discusses the specifications of the 
sacred and the most important results that can come out of sanctification. 
The last section is a discussion on the standards of sanctification and its 
reality, besides the central role of reason in digging deep in the topic of 
the sacred. 
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 حمتواه -حقيقته  -املقّدس.. هوّيته 

 

 عقيل ابلندر

 a.albandar@aldaleel-inst.com الربيد اإللكرتوين: ، جامعة املصطىف العاملية، العراق.راسات ادلينيةباحث يف ادل

 اخلالصة 
اهلدف من وراء هذه ادلراسة هو غربلة موضوع املقّدس وبيان ما يمتاز به عّما سواه، والتساؤل عن 
املقّدس احلقييق وفرزه عن غريه. ومن أجل ذلك جاء هذا ابلحث يف مقّدمٍة وأربع لوحاٍت وخاتمٍة. 

اّمة، وجاء يف اللوحة األوىل إيضاحاٌت ألهّم املفردات ذات ومهّمة املقدمة يه بيان معالم ابلحث الع
الصلة باملوضوع. ويف اللوحة اثلانية بيان مصادر اتلقديس ومناشئه، وأهّم انلظريات اليت تبلورت يف 
هذا الصدد. واكنت اللوحة اثلاثلة عبارةا عن ماّدة حول معالم املقّدس وأهّم اثلمار اليت يمكن أن تنتج 

. واللوحة الرابعة يه ابلحث يف معيار اتلقديس وحقيقته ودور العقل املحوري يف غربلة عن اتلقديس
موضوع املقّدس، وأخرياا اكنت اخلاتمة وفحواها هو بيان أهّم ما تمّيت به هذه املقالة من مواطن 

 ابلحث واجلدة من خالل اجرتار بعض ما تقّدم فيها. 
 دلنيوي، العنرص العقالين، اخلرافة.ادلين، املقّدس، ا اللكمات املفتاحّية:
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 107-80ص. ، ص، العدد  اثلالثرابعة، السنة ال2021جملة ادليلل،  
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 ت وابلحوث العقديّةامؤسسة ادليلل لدلراسانلارش: 
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 املقّدمة
تمايزه عن الالمقّدس وادلنيوي هوّيته ومصدر اتلقديس والويع به واملقّدس وثارت حقيقة ألقد 

 ّ بات من الرضوريات حّّت ، ذلك  حولىل اتلقّّص إودعته وهواجسه، العقل البرشي  فضول سواملدن
ّ بعاده وهويّ أابلحثية اتلنقيب عن معىن املقّدس و والتساؤل عن لّك واحد  ،س ادلنيوية ارتباطه باملدن

ونتاجئه انلفسية  وما يه ثمار االعتقاد باملقّدس ،معيار اتلقديس واتلنديسو املفاهيم املرتبطة به،من 
 ؟ واالجتماعية
زمنتنا هذه بعد ازدياد مظاهر أيف  ة تناوهلايّ همّ وأ حباثي ملثل هذه األ خطورة اتلصدّ وتتجَّل 

الشاغل  ، فصار اهلمّ م من دون ويعٍ أ بزيفها عن ويعٍ  ه،لوانأشاكل املقّدس وأد وتعدّ  ،فاتلقديس املزيّ 
 وميةة اتلعايط معه يف حياتنا ايلوكيفيّ  ،لمقّدسلة احلقيقيّ  وّيةللباحثني املنصفني هو الكشف عن اهل

 وقاناًعتنا االعتقادية.
راء واالصطالحات من اآل ىل االستعانة باملنهج اتلحلييل الوصيف تلحليل مجلةٍ إحنتاج يف حبثنا هذا 

راء وانلظريات وطبيعة تفسري املصطلحات لمقايسة بني تلك اآللىل املنهج املقارن إ، وهاوتفسري
ل فيه بعض االنتقادات والتساؤالت ىل املنهج انلقدي اذلي نسجّ إ دون شكٍّ  أواملقوالت، وسوف نلج
 راء الواردة يف هذه ادلراسة.حول بعض املذاهب واآل

ن ادلينية مر القديس اكن يرتبط بسلوكيات املتديّ األ ردنا احلديث عن تاريخ املقّدس، نرى أنّ أذا إو
 ملموسةٍ  ةٍ يّ بأشياء مادّ  تجتسدوقد  اكنت دليه مقّدساته، . فاإلنسان ابلدايئ مثالا منذ والدته وادلنيوية

تأرس  ظلّتلشجرة أو احليوان أو احلجر واملجسمات املصنوعة ىلع هيئة ما. ويف العصور الالحقة اك
ا وضعفا  ةا بالرغم من اختالفها شدّ  ىلع اختالف ألوانهم وثقافتهم هلة البرش ومشاعرظاهرة القداسة خميّ 

ل فيها هذه عة ابلقاع واجلغرافيا اليت تتأّص يا للزمان واملاكن ومستوى ثقافة األمم واملجتمعات، وطبتبعا 
ايلهودية ف ،منهاة يّ براهيمما اإلسيّ  ال ،ا للظاهرة القدسيةا عظيما يا ديان جتلّ لت األوقد مثّ رة. الظاه

مور العرفية من املزايا والصفات يف قبال األ مور املقّدسة جبملةٍ األ سالم اكنت ختّص واملسيحية واإل
ّ ق بني البرشي واإلوتفرّ  ،والعادية ]إيلاد، املقّدس والعادي، ص . سليه والفييق وامليتافزييق واملقّدس واملدن

 [84، ص 167ت، ناگیه به مقّدس و نامقّدس، جمله دين، العدد ؛ نوروزی، ايمان، مرز مبهم قدسيات و عرفيا17

ىل القدسية إفها م املعتقدات ادلينية وصنّ ل من قسّ أوّ  نّ ىلع أيكاد جيمع ابلاحثون  راهنويف عرصنا ال
 ّ هو مقّدس ودنيوي جبملة من انلعوت   بني ما. وراح يمّي (Émile Durkheim)سة هو إميل دوركهايم واملدن

 [39، ص 34؛ مفهوم مقّدس و نامقّدس، فصلنامه معرفت، شماره 30]املاجدي، علم األديان، ص . واخلصوصيات
واشتغل ىلع صفاته  ،مفهوم القديس (Rudolf Otto)وتو أملاين ردولف الفيلسوف والالهويت األ تناولو
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ف لّ أوقد  ،ةا جادّ  ليه مقارنةا ومزاياه وحاول مقارنة العامل غري العقالين بالعامل العقالين يف فكرة اإل
 [23]أوتو، فكرة القديس، ص . ا يف هذا املضمار نعته بـ "فكرة القديس"ا مشهورا كتابا 

ديان مرسيا خ األبل جاء مؤرّ  ،ولم يقف ابلحث عن موضوع املقّدس عند هذا احلد يف ذلك الوقت
 ةا ا مادّ ، اذلي صار الحقا "والعادّي املقّدس "خر بعنوان: ا هو اآلا هام  ف كتابا وصنّ  (Mircea Eliade)يلاد إ

 [50ـ  49و 20]إيلاد، املقّدس والعادي، ص . للبحث واتلقّّص  خصبةا 
خرى بطوارئ ر يه األوقد صارت تتأثّ  ،ىل يومنا هذاإ هذا املضمار ابلحثية يف دت اجلهوواستمرّ  

ادلنيوية بقضايا  موره عن األتصطبغ ابلحوث حول قدسية القديس وتمّي ما فتئت و ،الزمان واملاكن
 نسان.إلاه وصل إيلم اذلي ر واتلقدّ واتلطوّ  ،مور تفرزها الوقائع احلياتية اجلديدةأو

 اصطالحات ابلحثاملطلب األّول: 
ن من كشف ما يمكن كشفه من مديات ـ يتاح نلا اخلوض يف تفاصيل ابلحث ونتمكّ حّّت 

ىل مجلة من املفردات إض اتلعرّ  الا وّ أعلينا  ؛بهامهإزاحة الستار عن غموضه وإلو ،ومضامني
 تلك املفردات يه: همّ أواملصطلحات ذات الصلة،  و

 (Religion)ادلين  -1

ىل إليه سائق ذلوي العقول السليمة باختيارهم إوضع »ه نّ أب سامنباشتهر معىن ادلين عند امل
الفنون امللقب بدستور العلماء، ج  ]القايض عبد انليب، جامع العلوم يف اصطالحات «الصالح يف احلال والفالح يف املال

يف االعتقادات واخلري  ىل احلّق إيرشد  ليهٌّ إ وضعٌ »وقد خلّصه الشيخ حممد عبد اهلل دراز بأنّه  [118، ص 2
عن ذلك بـ  هم بعضوقد عرّب  .[33حبوث ممهدة دلراسة تاريخ األديان، ص  -]دراز، ادلين  «يف السلوك واملعامالت

 .[253و  28ص  ،م جديدی بر الكمدآ، در]صادىق «من اتلعايلم انلظرية والعملية ذات الطابع القديس جمموعةٌ »
مور املشرتكة منها القدسية واخلالصية والغيبية والروحية والرؤية من األ ديان مجلةٌ كرت لألوقد ذُ 

 ،السماوية ديان السماوية وغريكرث األأوالصفات يمكن مالحظتها يف  الكونية، وهذه العنارص
؛ رباىن لگپاياگىن، در آمدی بر 43]انظر: دراز، ادلين، حبوث ممّهدة دلراسة تاريخ األديان، ص  .وغريها منها ةيّ براهيماإل

 [68 - 66الكم جديد، ص 
سق من هو نظام متّ » :ميل دوراكيمإهما ما جاء عن همّ أ وقد عّرفه الغربيون بتعاريف شّّت 

نواع أ موضوًعت مقّدسة جيري عزهلا عن الوسط ادلنيوي وحتاط بشّّت املعتقدات اليت تدور حول 
املؤمنني والعاملني بها يف مجاعة معنوية واحدة تدىع  اتلحريم، وهذه املعتقدات واملمارسات جتمع لّك 

ويكتسب هذا . [30؛ املاجدي، علم األديان، ص 73و 72]دوراكيم، األشاكل األّويلّة للحياة ادلينية، ص  «الكنيسة
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وهذا هو العنرص  ،ول مقّدس واثلاين دنيويته من حماوتله اجلاّدة يف اتلميي بني ًعملني األيّ همّ أاتلعريف 
يف قدسيات رودولف  ةٍ ا بقوّ مر اذلي صار حارضا نزعة دنيوية، األ وّك  ديٍن  سايس والرئييس يف لّك األ
 ]املصدر السابق[. احلديثديان يف العرص يخ األهم مؤرّ أوهما   يلادإومرسيا  وتوأ

 نّ إق بعض فالسفة ادلين حول مجلة اتلعاريف وابليانات اليت وردت يف  تعريف ادلين، وقد علّ 
 ديان املختلفة من قبيل: ادلين هو اعرتاٌف ىل بيان ما هو مشرتك بني األإيسع  شّلكٌّ  ريٌّ منها ما هو ظاه

 هو نفيسٌّ  ومنها ما ،الطاعة والعبادة ستحّق ت يتهلة الّ يه اآل ،مهيمنةٍ  ةٍ فوق برشيّ  ةٍ بوجود قوّ  برشيٌّ 
عمال وجتارب برشية يزاوهلا انلاس يف العزلة حني أحساسات وإعن  ادلين: عبارةٌ  نّ أمن قبيل  شعوريٌّ 

ادلين هو:  نّ أوهناك تعاريف سوسيولوجية اجتماعية من قبيل  ،الها إيعتربونه  ءٍ يشعرون باالرتباط بيش
]انظر: هيك، فلسفة ادلين،  .رها البرش يف جمتمعات خمتلفةادات وممارسات اجتماعية طوّ جمموعة من االعتق

 [66؛ رباىن لگپاياگىن، درآمدی بر الكم جديد، ص 4ص 
]انظر: الفارايب، كتاب  .تعبري الفارايب ىلع حدّ  مرتادفةا  سماءا أة تكاد تكون ة والرشيعة وادلين والسنّ وامللّ 
 [317وهبة، املعجم الفلسيف، ص ؛ مراد 46امللّة، ص 

 (sacred)املقّدس  -2

ه نّ إحاولت استكناه هذا املفهوم والكشف عن غموضه، فقالوا  عديدةٌ  كرت للمقّدس معانٍ ذُ 
باهلل. وقالوا: املقّدس من ال جيوز السؤال عنه  الاكمل واخلايل من العيب وانلقص وهو بهذا املعىن خمتصٌّ 

]انظر: صادىق، درآمدی بر الكم . جعله مقابل ادلنيوي وغري املقّدس والعاديخر اآل همبلماذا وكيف، وبعض
 [59جديد، ص 
فه هذه ا. فاملقّدس كما تعرّ را أكرث تطوّ رّبما يكون ا م تعريفا املوسوعة الفلسفية العربية تقدّ  ولكنّ 

ا وتنّفر أحيانا ا جتذب أحيانا  اغمضةٍ  ةٍ قوّ ب وحيظىما ال يمكن تدنيسه أو تلويثه،  لّك : املوسوعة هو
 [775 - 773، ص 1]انظر: زيادة، املوسوعة الفلسفية العربية، ج أخرى.  وجتذب وتنّفر يف أحيانٍ 

ما يثري يف انلفس اخلوف والرهبة واالحرتام واخلشوع اذلي »بـ  املقّدس  ويمكن حتليل  مفهوم
ملشاعر املختلطة واملرتبطة من ا يبعدنا عنه ويرغبنا فيه يف الوقت نفسه. وينتج عن املقّدس جمموعةٌ 

ا جيعلنا حنبه ممّ  ،ظ والقلق، والفزع واخلوفمن: االندهاش، والرغبة، واالجنذاب، والفضول واتلحفّ 
مور صل باألما يتّ  ا لّك ساسا أاملقّدس  نّ إوقيل  .]انظر: املصدر السابق[« وال جنرؤ ىلع تناوهل يف الوقت نفسه

]جممع اللغة العربيّة يف مجهورّية مرص العربيّة، . وال جيوز انتهاك حرمته ةا ا ورهبادلينية فيبعث يف انلفس احرتاما 
 [189املعجم الفلسيف، ص 

 ،ما ال يليق جبنابه عن لّك  االصطالح تزنيه احلّق  واملصدر اتلقديس، وهو  ىف اللغة: اتلطهري ويف
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اكنت أو  من املوجودات جمّردةا ىل غريه إ بالنسبة كماالا  وعن مجيع ما يعدّ  ،اوعن انلقائص الكونية مطلقا 
ر عنه ىف وذللك يؤخّ  ؛ا منه وأكرثأشّد تزنيها  يأ ،ةا يّ وكمّ  ةا من التسبيح كيفيّ  وهو أخّص  ،غري جمّردةٍ 
حبسب اجلمع  واتلقديس تزنيهٌ  ،حبسب مقام اجلمع فقط ويقال التسبيح تزنيهٌ  ،وٌس قدّ  وحٌ قوهلم سبّ 
 [29اتلعريفات، ص  ]اجلرجاين، .ةا يّ فيكون أكرث كمّ  ،واتلفصيل

عن صفة األجسام، واتلقديس تزنيه أفعاهل  -تعاىل  -ا: تزنيه ذاته يضا أويأيت بمعىن التسبيح وهو 
من السوء، وكذا اتلقديس من سبح يف املاء  -تعاىل  -عن صفة اذلّم ونعت السفه. والتسبيح تبعيد اهلل 

 [188و 187مصطلحات اإلمام فخر ادلين الرازي، ص  ]سميح دغيم، موسوعة. بعدأذا ذهب فيها وإرض األ وقّدس يف
باخلوف )الرهبة( واإلعجاب  ممزوجٌ  حساٌس إو املقّدس هو شعورٌ  نّ أىل إوتو أويذهب رودولف 
 ا، حيوزها اإلنسان اذلي يمتلك وعيا سواءٍ  ىلع حدٍّ  عليا واغمضةٍ  ةٍ عن قوّ  )الرغبة(. إنّه عبارةٌ 

 وتو معاجلة ظاهرة املقّدس معاجلةا أ، من هنا حياول ومدهشةٌ  ورائعةٌ  ةٌ مثري فاملقّدس جتربةٌ  ؛احدسي  
وحياول  ،فهو يتعاىط مع املقّدس بطريقة رمزية ال عقالنية ، ومن ثمّ غري عقالنيةٍ  نفسيةا  ًعطفيةا 

 فاملقّدس عنده ال سّم من املنطق والعقل البرشي،أه دّ ا عن املنطق والعقل ويعبعيدا  وصفه بشلٍك 
؛ يعقوىب، مفهوم مقّدس و 32]انظر: اكيوا، االنسان واملقّدس، ص  يله.إهم بل يأرسهم ويشدّ  وحسب، خييف البرش

 [42، ص 34نامقّدس، فصلنامه معرفت، شماره 
 اجلانب العقالين اجلانب الالعقالين مهمالا  حادٍّ  وتو بذاكءٍ أوضح أيلاد فقد إوىلع حد تعبري مرسيا 

وغري  رهيبةا  واعتربها جتربةا  ،[29و 24و 23أوتو، فكرة القديس، ص ]انظر:  واتلعليّم ملوضوع املقّدس
وما تصدر عنه من  ،، وكشف عن ًعطفة الرعب جتاه القديس وجتاه هذا الغامض املخيفمعقولةٍ 
 [15]إيلاد، املقّدس واملدنّس، ص  .ةمن القوّ  ساحقةٍ  تنرش سيادة سلطةٍ  عظمةٍ 

ّ ما يمكن ت همّ أ نّ أىل إيلاد إوذهب مرسيا  س عريف املقّدس به هو نقطة تعارضه مع العادي واملدن
]املصدر  «خر غري نظام الوقائع الطبيعيةآ من نظامٍ  ه واقعٌ نّ أا ىلع  دوما املقّدس يتجَّل » نّ أوالعريف، بتقريب 

 .[50السابق، ص 

معرفة  نّ أالعتقاده  ؛(Hierophanie) يلاد مفهوم املقّدس بمفردة الظهور واتلجيّل إما يصطحب  وًعدةا 
ّ  ييغاير وخيتلف عن العاد يه وظهوره ىلع حنوٍ نسان باملقّدس من خالل جتلّ اإل . س وادلنيويواملدن

 [30؛ املاجدي، علم األديان، ص 42و 41؛ انظر: نور ادلين زايه، املقّدس واملجتمع، ص 51]املصدر السابق ص 
يفه بتجلّياته وآثاره، لشّدة وعرب ما تقّدم من ابليانات إليضاح معىن املقّدس يمكن تقريب تعر

صعوبة احلديث عن ذاته وكنه حقيقته، ىلع انلحو اتلايل: هو ما يتقاطع وينفصل عن األمر العادي 
واليشء ادلنيوي، ويتباعد عن املدنّس ويتعاىل عن الطبييع السفيل. يصاحب االقرتاب منه خشيٌة 
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 ودهشٌة وشوٌق وجذٌب.
ة ويه اخلاّص  ،تكون باذلات القداسة تارةا  نّ أوث املقّدس جند بحبق ما يتعلّ  ومن خالل مطالعة لّك 

تكون  وتارةا  ؛عيب ونقص عن لّك  فعاهل مزّنهٌ أوصفاته و -تعاىل  -ه نّ أويعين  ،بذات ابلاري املقّدس
ة الكم اهلل وبيت اهلل وحجّ  ومضافةا إيله، فنقول اهلل مقتبسةا عن ،ق يف غريه تعاىلويه تتحقّ  ،بالغري
]رباىن لگپاياگىن، جمله الكم اسالىم، حجيت و قداست معرفت های  يام اهللأيام نقول عض األبلو ،ورسول اهللاهلل 

 [138، ص 14؛ الطباطبايئ، امليان يف تفسري القرآن، ج 21ديىن، ص 

 (Profane) ادلنيوي -3

ا بدالتلها احلرفية، ويعنيان معا  ،Fanusو  Proمن جزئني هما:  الالتينيةن هذا االصطالح يف يتكوّ 
نسان ق بشؤون ادلنيا وتصاريفها، وعليه يكون اإلىل ما يتعلّ إشارة إ"خارج الكنيسة واملعبد" يف 

مور شياء واألسقط ىلع األ، فيُ راته دنيويةا ادلنيوي هو من يتعامل مع ادلنيا، فتكون رؤيته وتصوّ 
 [313و 312مراد وهبة، املعجم الفلسيف، ص  ]انظر:عن رؤيته ادلنيوية.  اصادرا  ادنيوي   اوالقضايا طابعا 
ّ ا يطلق عليه ا هابطا ذا صار وضيعا إوادلنيوي  هو دنس وجنس  ىل ماإس، وهو اذلي حييل املدن

(Defile).  [17]نور ادلين زايه، املقّدس اإلساليم، ص 
 واهلزل حّ ا ما يذكر ادلنيوي يف قبال املقّدس ويقصد به ما يمكن فيه الصفات السلبية من الشواغبلا 

ىل العالم إفادلنيوي يرمز  [38]انظر: اكيوا، اإلنسان واملقّدس، ص  .آلة الوجود القابلة للعدمضو )الضعف(
ىل العالم غري املريئ إي، وهو ذلك العالم املرتايئ والظاهر، يف حني يرمز املقّدس املحسوس واملادّ 

 واملتواري. 
 بل حيتفظ لكٌّ  ،ن يتقارباأ [املقّدس وادلنيوي]يستحيل ىلع هذين انلوعني »ه وقد نقل عن دوراكيم أنّ 

 يف حني ادلنيوي رخوٌ  وقويٌّ  وصلٌب  فاملقّدس حقييقٌّ  .[39]املصدر السابق، ص  «ةمنهما بطبيعته اخلاّص 
وعديم القيمة،  فهو غري معقولٍ  ،خبالف ادلنيوي وصالحٌ  ا، واملقّدس معقوٌل وليس حقيقي   مهزوزٌ 

]انظر: . ذلك ىل من يمنحه ويهبه املعىن واحلضور، واملقّدس هو املانح والواهب للّك إدلنيوي يفتقر وا
 م[ 2019إسماعيل بوزيد، جديلة املقّدس وادلنيوي، موقع مؤمنون بال حدود، تاريخ النرش: اكنون األّول 

مات ادلنيوي يستسهل فيه مزاولة املحرّ  نّ إروه فىلع ما قرّ  وبناءا  ادلنيوي خيالف املقّدس، نّ ذلك أل
]نوروزی، ايمان، مرز مبهم قدسيات و مور اليت ال جتوز يف املقّدس. ويه األ ،وجيوز فيه اتلدنيس واملمنوًعت

]يعقوىب، فصلنامه  ق باملقّدسمر ناسويت خيتلف عن الالهويت املتعلّ أوهو  [167عرفيات، جمله دين، العدد 
 [ 48، ص 34،  شماره معرفت، مقّدس و نامقّدس
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 (Imaginary) املتخّيل -4

شياء، بهدف نسان من خالهلا املعىن لألدة اليت يمنح اإلهو الفضاء املكّون من الكيفيات املتعدّ 
ة يّ ة، وعن حسّ يّ عن طبيعته احلسّ وا، وهو ذلك املجال اذلي يتعاىل به وفيه ي  ا ومادّ االستحواذ عليها داليل  
 [10و 9]نور ادلين زايه، املقّدس واملجتمع، ص . ر واتلمثيل والرتمي واحلاكيةما حييط به حنو اتلصوّ 

واملراد منها   (Imaginary)عود يف األصل إىل اللكمة الالتينّيةي هوو واملتخيل اسم مفعول من "ختّيل"
عن صورة  يف ذهن اإلنسان، فهو عبارة اليشء اذلي ال وجود هل يف الواقع، أو ذاك اذلي ال وجود هل إاّل 

  [90و 47و 46، ص اخليال من الكهف إىل الواقع االفرتايض ،شاكر عبد احلميد]. ذهنّية
ية مع د حفظ الصور احلسّ فاخليال هو جمرّ  ،ل دلى املناطقة والفالسفةبني اخليال واملتخيّ  ك فرٌق وهنا

ضافة تها  لإلقابليّ ل هو حفظ الصورة مع معىن املتخيّ  نّ أ حني ف، يفضافة واتلرصّ جتريده عن اإل
]ابن سينا، رسالة يف أحوال انلفس،  و نقصان.أف بها وتركيبها وجواز تغيريها وحتويرها بزيادة ماكنية اتلرصّ إو

   [115و 114، ص 8؛ احلسيين، إشاكيلة املتخيّل يف الرتاث اإلساليم، جملّة ادليلل، العدد 71و 62ص 

القّوة اليت  لة: يهاملتخيّ  نّ ألة، اتلفريق بني اخليال واملتخيّ  ويف اتلعريفات ذكر اجلرجاين حماوالا  
واتلفصيل  وترّصفها فيها بالرتكيب تارةا  ،تترّصف ىف الصور املحسوسة واملعاىن اجلزئية املنزتعة منها

كما  ،رةا يت مفكّ مّ ذا استعملها العقل سُ إوهذه القّوة  ،رأسني أو عديم الرأس يذ نسانٍ إمثل  ،أخرى
املشرتك واخليال هو ابلطن  احلّس  فمحّل  ،لةا يت متخيّ ا سمّ املحسوسات مطلقا  ا استعملها الوهم يفذإها نّ أ

فيما بينهما  ا اثلاين فهو كمنفذٍ وأمّ  ،اثلالث ثمّ  ،ّولىل بطون ثالثة أعظمها األإّول من ادلماغ املنقسم األ
الوهمية واحلافظة هو ابلطن  وحمّل ره مؤخّ  مه واخليال يفاملشرتك ىف مقدّ  واحلّس  ،مزرد كشلك ادلود

اجلرحاين، ] لة هو الوسط من ادلماغ.املتخيّ  وحمّل  ،رهمؤخّ  واحلافظة يف ،مهمقدّ  خري منه والوهمية يفاأل
 [87، ص اتلعريفات
اخلارجة فقط، وهو  ا عن املوادّ ء املحسوس يف انلفس كما هو جمّردا ة تمّثل اليشاخليال قوّ  نّ إوقيل 

يدفعها إىل احلافظة حتفظها هل إىل وقت احلاجة إيلها عند  ثمّ  ا ذهنيةا املحسوسة صورا ينزتع من الصور 
 [99، ص 1]العجم، موسوعة مصطلحات ابن خدلون والرشيف عيل حممد اجلرجاين، ج . انلظر واالستدالل

برازه، إل بالرموز والشفرات وادلالالت بليان املعىن اذلي يقصد املتخيل ما يستعني املتخيّ  وًعدةا 
 الرمزي يمنح هلذا املعىن مقابالا  نّ إف ،اا واقعي  ي  ل ينشئ املعىن حيث ال يوجد حسّ ذا اكن املتخيّ إف»

 12]نور ادلين زايه، املقّدس واملجتمع، ص  «هل ةطراف وحدود الوجود مغايرأو يريس هل صالته مع أا، وجودي  

قد تتجسد يف  اليت قبيل فكرة الربكة الفكرة نفسها ويه حمسوسة وجمسدة، من فالرمزي هو .[13و
 رضحة. رضيح من األ أو يف و الطعامأحركة ايلد 
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 (legend) سطورةاأل -5

َساِطريُ  إاِلَّ  َهَذا إِنْ : قال تعاىلاالسطورة يف اللغة يه احلديث اذلي ال أصل هل، 
َ
ِلنيَ  أ وَّ

َ
]سورة  اأْل

 [.31األنفال: 

 ها:همّ أسطورة لأل ة معانٍ وقد ذكرت عدّ 
ل فيها قوى الطبيعة بأشخاص يكون لفعاهلم سطورة قّصة خيايلة ذات أصل شعيب تمثّ األ

 اكألساطري ايلونانية اليت تفّس حدوث ظواهر الكون والطبيعة بتأثري آهلةٍ  - رمزيةٌ  ومغامراتهم معانٍ 
ورة اجلنة سطأسطورة العرص اذلهيب، وأ معطيات الواقع الفعيل، كو يه حديث خرايف يفّس أ - دةٍ متعدّ 

 املفقودة.
 عن أحد املذاهب الفلسفية بأسلوب رمزي و الروائية اليت تعرّب أاألسطورة يه الصورة الشعرية و

أو قّصٌه لسالمان واألبسال يف  ،فالطونأسطورة الكهف يف مجهورية أخيتلط فيه الوهم باحلقيقة، ك
 فلسفة ابن سينا.

ا ألفعال اآلهلة، أو ن وصفا طري تتضمّ سااأل نّ الفلسيف أومن ذلك استخلص صاحب املعجم 
خرافاته املوضوعة  شعٍب  ساطريها، وللّك أ ةٍ أمّ  للحوادث اخلارقة، ويه ختتلف باختالف األمم، فللّك 

]مجيل صليبا، . سطورة يه اتلعبري عن احلقيقة بلغة الرمز واملجازاأل نّ إو التسلية، وقد قيل: أللتعليم 
 [79، ص 1املعجم الفلسيف، ج 

حاديث غري املنتظمة، ويف كاذيب واألباطيل واألساطري، ويه يف معاجم اللغة األأسطورة ومجع األ 
ساطري، وقد و علم األأ (mythology)ساسية يف علم امليثولوجيا ة األجنبية اعتربت املادّ القواميس األ

واخر أ يف اّل إالصحيح تها تلك القواميس من العلوم احلديثة اليت لم تصغ يف دراسة علمية باملعىن عدّ 
 [218؛ املاجدي، علم األديان، ص 67، ص 1]انظر: زيادة، املوسوعة الفلسفية العربية، ج . القرن اتلاسع عرش 

ها مقّدسة مهابة يكمن يف أنّ  -ديان ري علماء األخّ أحبسب بعض مت -وفرق األسطورة عن اخلرافة 
والشياطني والغيالن والسعايل  وبطلها اجلنّ  مقّدسةا ا اخلرافة فليست ما، أمّ  ث جبالل عن هلإٍتتحدّ 

]انظر: موقع . من اذلاكرة الشعبية املثقلة باخلوارق من ادلين، بل يه جزءٌ  اوغريهم، ويه ليست جزءا 
 [2020اكنون األّول  18مؤمنون بال حدود، حوار مع خزعل املاجدي، تاريخ النرش: 

اذلي طرأ ىلع استخدامه  سطورة واتلغيري اهلامّ م األوهنا نالحظ الفرق العميق اذلي حصل يف مفهو
 ساطري منتصف القرن اتلاسع عرش.بعد تشييد علم األ

يشرتك ادلين مع األسطورة، من خالل ابلنية ادلاخلية اليت تهدف،  وحبسب املعىن األخري يمكن أن
مجموعة من اخلصائص، اليت ، تتمّي بةٍ ى فوق طبيعيّ يف نهاية اتلحليل، إىل إقناع "املتديّن" بوجود قوا 
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مراحل صناعة األحداث، اليت  املقّدس(، اذلي وقعت فيه أهمّ  حتيل يف جانب منها إىل )انلفوذ( و)اجلوّ 
متمّياا بعنرص  ل لدلين، يلصبح هذا احلدثكّونت األسطورة األوىل "املثيولوجيا"، وأّسست للحدث األوّ 

وال استبعاده؛ بل ىلع العكس، يصبح اجلوهر األّول أو اتلفّرد، اذلي ال يمكن اخزتاهل، وال تقليصه، 
س أفاكره، وادلفاع عن تعايلمه، والعمل ىلع تقوية دالالته، يسأالفكرة اليت ينطلق منها ادلين تل

]انظر: املربوك، يف جديلة العالقة بني املقّدس واألنرثوبولويج، موقع مؤمنون . ومعانيه، وتأثرياته ىلع الفرد واجلماعة
 م[ 2017آذار  10حدود، تاريخ النرش: بال 

 قّل حينما عّرفها ببيان اعتربه أ سطورةيلاد يف كتاب مظاهر األإزه مرسيا وهو املعىن اذلي عزّ 
ا؛ تروي ا مقّدسا سطورة تروي تارخيا األ أعرب عن أنّ ا من املفهوم، حيث كرثها قربا أا واتلعاريف نقصا 

يلاد: إحبسب وخرى أسطورة بعبارة األف .هو زمن ابلدايات ا جرى يف الزمن ابلديئ، الزمن اخليايلحدثا 
، ال ىل الوجود بفضل مآثر اجرتحتها الاكئنات العلياإت حقيقة ما ءيه الظاهرة اليت حتيك نلا كيف جا

  من نباٍت و نوًعا أ كأن تكون جزيرةا  و جزئيةا أ (Cosmos)اكلكون  ةا يّ احلقيقة لكّ  فرق بني أن تكون هذه
ال . كيف بدأ وجودهو ءٍ نتاج يشإحلاكية "خلق" حتيك نلا كيف اكن  نسان، فيه رسدٌ يسلكه اإل و مسلاكا أ

؛ املقّدس 10و 9]انظر: إيلاد، مظاهر األسطورة، ص . امتالئه ا قد ظهر يف لّك  عمّ ا قد حدث فعالا  عمّ اّل إث تتحدّ 
 [127و 126والعادي، ص 

 ل باملعىن.النشاط البرشي املحمّ ا جلميع ا مثايل  سطورة نموذجا وباتلايل تكون األ
 ثقافيةٌ  ها واقعةٌ نّ أ مجلة من ابلاحثني عن هذا املفهوم عرّب  وبسبب الغموض والضبابية اليت تلّف 

حدها أل دة يكمّ فهام متعدّ أقىص ما يمكننا هو مبارشتها وتعريفها بمنظورات وأبالغة اتلعقيد، و
يديل بدلوه فيها حبسب رؤيته  راء لكٌّ للكثري من اتلعاريف واآل خصبةا  ةا سطورة مادّ ضحت األأخر، واآل

  وما بعدها[ 218]انظر: املاجدي، علم األديان، ص  .اه الفلسيف وقراءته للتاريخومتبنّ 

 وعالقته الوثيقة بادلين مصادر املقّدساملطلب اثلاين: 
أّن ببعض املقّدسات، كما جند  ازوجا جند ادلين مم ا؛ فدائما ااملقّدس وادلين مفهومان مرتابطان تارخيي  

ال مقّدس فيه، وقد ظّل هذا اتلصاحب بني  ااملقّدس تضىف عليه مقوالٌت دينية، ولعلّك ال جتد دينا 
مر املقّدس االعتقاد باأل نّ إبال مقّدس.  ال يمكن تصّوره ادليناكد  ، حّّت احارضا  اادلين واملقّدس قوي  

ديان اليت ال تعتقد باهلل يه تعتقد باملقّدس.  األديان، وحّّت األصول والعنارص املشرتكة بني من األ
 [32]شفيع رسوستاىن، مقّدس و نامقّدس، ص 

ديان ذلا قد جتد بعض األ ؛هل ىلع مفهوم اإلما يرتيق حّّت وربّ  ،دين ّي أسايس يف أاملقّدس عنرص  نّ إ
، ص 1]ايلاد، دين پژویه، ج . وادلنيوي تفرق بني املقّدسإاّل أنّها تعرتف باملقّدس، و غري معرتفة باهلل



 14جملة ادليلل العدد   ........................................................................ 90

 [67و  66؛ رباىن لگپاياگىن، درآمدی بر الكم جديد، ص 133

 نظريات نشوء املقّدس -1
انلظريات  همّ أو ،ىل انلظريات الوضعية وانلظريات املاورائيةإيمكن تقسيم هذه انلظريات و

انلظريات املاورائية يه  همّ أو ،الوضعية يه انلظرية الطبيعية والروحية احليوية وانلظرية الطوطمية
لتقديس لر مصدر لدلين ووىل من انلظريات تقوم ىلع عدم تصوّ هلية، والطائفة األانلظرية الفطرية اإل

نسان ووراء الطبعية دلين وراء اإلنسان يف حني تقوم الطائفة اثلانية ىلع االعتقاد بمصدر لوراء اإل
 والكون.

 انلظريات الوضعية -أ
: ثارة الفكرة ادلينية وجانب إسايس يف العنرص األ نّ أانلظرية الطبيعية: وهذه انلظرية ترى  أّوال 

نسان ادلهشة ز يف اإلمر حيفّ أاملتنوعة، فهو  اشاكهلأفاق الطبيعة وآاتلقديس هو انلظر واتلأمل يف 
باثلناء  جديرةا  ،فهمرادة البرش وترصّ إعن  بعيدةا  ةا مستقلّ  ةا هناك قوّ  نّ أىل إنتيه توالعجب، وبذلك 

ا لغوي ا وداليل ا.واتلقديس إىل لت تحوّ ف ،بمرور الزمن إىل أن تطّورت تلك القّوة ، تلفرض فيما بعد واقعا
ا من الاكئنات ا خيايل  ىلع الطبيعة ًعلما  اللغوي وادلاليلذلك الواقع  فرضقد بذاتها، و قائمةٍ  مقّدسةٍ  قّوةٍ 

من نادى  همّ أللطبيعة تلصبح جوهر اتلفكري ادليين، ومن  كةا صارت  حمرّ  ومن ثمّ  ،ةة املاورائيّ الروحيّ 
ر يف ل واتلدبّ مّ أاتل نّ إاذلي قال  (Jevons)وجيوفنس  (Max Muller)بهذه انلظرية هو ماكس مولر 

من  وال بدّ  ،نسانثارة الفكرة ادلينية وحافز اتلقديس دلى اإلإيف  الطبيعية العادية غري اكٍف الظواهر 
تثري ف ،ب عن مصدرهانسان الرهبة واخلوف والفزع وجتعله ينقّ ة وقوية وعنيفة توقظ يف اإلطبيعة شاذّ 

املقّدس اذلي رضاء ضايح إلوالقرابني واأل المتثالخالص بتقديم فروض ايف نفسه جانب الطاعة واإل
؛ النشار، نشأة الدلين: انلظريات اتلطورية املؤهّلة، ص 45و 44]انظر: املاجدي، علم األديان، ص   حيرك تلك الظواهر 

 [88و  87؛ رباىن لگپاياگىن، درآمدی بر الكم جديد، ص 75و 70
، هارواح وتقديساأل( وتقوم هذه انلظرية ىلع االعتقاد بعبادة رواحية)األ اإلحيائية انلظرية ثاني ا:

 نّ أديان يه انلفس البرشية، وفحوى هذه انلظرية الفكرة االساسية اليت انبثقت منها األ نّ أعترب تو
هما حضور الروح يف  نيتيّ  واقعنيته ونومه حقيقتظنسان ابلدايئ شاهد يف حياته املزدوجة بني يقاإل

ما يراه يف نومه  نّ أ، بتقريب سّيما يف حال انلومكينونة اإلنسان املاّديّة، وجتاوزها إىل ما وراء ذلك، ال 
 ة.ظعن احلياة اليت يعيشها يف ايلق ويقيينٌّ  قاطيعٌّ  هو تعبريٌ 

نسان اإل نّ أواكن يرى ( Edward Tylor)دوارد تايلور إرواحية هذا هو ل من طّور مذهب األوّ أو
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رواح أوهو احللم يف املنام بوجود  ،اعتقادهىل مصدر إل وقد ساقه هذا اتلأمّ  ،ل يف حياتهالقديم اكن يتأمّ 
وال بعزل وجود الروح  ،حياء عن احلياة اجلامدةساده اعتقاد بعدم عزل األ ومن ثمّ  ء،يف لك يش حتّل 

وحينما اكن حيلم  ،روحه يه من زارته يف نومه نّ أاملنام بيف ت   حلمه برؤية امليّ عنهم، واكن يفّس 
ىل ماكن بعيد، وهذا ما جعله إثناء انلوم وذهبت أكت رّ يه من حت وحهر نّ أ ذلك به يفّس نّ إف باملوىت

العظمة، وهو من يستحّق أن حياط بأنواٍع الروح يه املخلوق العجيب اجلدير باتلقديس و نّ أيعتقد ب
؛ 45و 44]انظر: حسن عيل مصطىف، نشأة ادلين بني اتلصّور اإلنساين واتلصّور اإلساليم، ص شّّت من املحّرمات. 

 [44و 43ملاجدي، علم األديان، ص ا

 انلظرية الطوطمية االجتماعية ثاثل ا:
 ،رواحية وانلظرية الطبيعيةن انتقدت هذه انلظرية انلظريتني السابقتني وهما انلظرية األأبعد 

منت آغري ما ذكر، و ىل سبٍب إرجعته أو ،خرآ ن بمصدرٍ حاولت استبدال نشوء موضوع اتلقديس واتلديّ 
هلة اليت يعبدها البرش اآل نّ إفراده، وباختصار قالت أيف عقول  املجتمع ىلع صوغ اخلري والرشّ بقدرة 

 [47]انظر: جون هيك، فلسفة ادلين، ص . فراديه اكئنات خيايلة صنعها املجتمع يف ما وراء ويع األ
ماعة يه وحدها اذلي اعترب اجل ميل دوراكيمإمن قال بهذه انلظرية هو ًعلم االجتماع الفرنيس  همّ أو

فراد، من هنا قال نساين الشعور باملقّدس حبكم تأثريها ابلالغ ىلع األن توقظ يف الفكر اإلأالقادرة ىلع 
]انظر: . سبابوليس ما سواها من األ ،سباب االجتماعيةيمان باملقّدس ويلد العلل واألادلين واإل نّ إ

  [96و 95؛ اخلرييج، علم االجتماع ادليين، ص 146تاريخ األديان، ص حممد عبد اهلل دراز، ادلين.. حبوٌث ممّهدٌة دلراسة 

 انلظريات املاورائية -ب
حيكم ما وراء الطبيعة سلطان أيقنت بة قاهرة ميتافييقية ومنت بقوّ آديان اليت مجعت سائر األأ

 ،روحية خالصةة يلّ وّ أىل رضورة عقلية فطرية وجدانية إذور املقّدس تعود ج نّ أنسان ىلع الكون واإل
 حيث يسكنها حننيٌ  ،نسانية والروح البرشيةة مصدرها انلفس اإليلّ وّ أقيقة حادلين عبارة عن  نّ أو

ىل املقّدس والوجود املاورايئ املسيطر ىلع تصاريف الطبيعة وحركة الكون حبجم صلتها باملوجود إ عميٌق 
ن مصدر اتلديّ  نّ إ ا قالوغريها مثالا ة ويبراهيمديان اإلنون من األقدس وابلارئ تعاىل، فاملتديّ األ

يله واالنشداد جلربوته، وغريهم إه فطر الروح وانلفس ىلع اتلوق نّ أل ؛ والعالقة باملقّدس هو اهلل
ال  ،خر غري مشاهدآا ًعلما  ،وراء هذا العالم املشاهد اهناك ًعلما  نّ إ»من املؤمنني بالعالم املاورايئ قالوا: 

 يف عالقتها وارتباطها اّل إمن قيمة هلا حياتنا هذه ليس  نّ أا ندرك ا، ولكنّ جيابي  إا ن عنه شيئا نعرف اآل
 خيفٍّ  وجود نظامٍ ب االعتقاد اّل إ( تكن اتلفاصيل اليت تتضّمنهابه، وليس للعقيدة ادلينية من معىن )مهما 

العالم  نّ أعتقاد يف ا لطالسم ذلك انلظام الطبييع ... نلا احلّق  ن توجد فيه حلوٌل أيمكن  غري مشاهدٍ 
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 127]جيمس، إرادة االعتقاد، ص « خيفٍّ  خر رويحٍّ آ ن نكمله بنظامٍ أنلا  نّ أا، وا ناقصا  ًعلما اّل إليس  ّي املادّ 

 .[84 - 82؛ رباىن لگپاياگىن، درآمدی بر الكم جديد، ص 128و
فكرة  نّ أ  (Shmidt)وشميدت  (Frazer)وفريزر و (Lang)مثال النج أديان د علماء تاريخ األكما يؤكّ 

 ه اكن اعتقادٌ نّ أو ،رات الطوطمية والطبيعية وغريهاتصوّ عن ا تماما  ةادلين واملقّدس يه فكرة بعيد
]انظر: عيل سايم، نشأة ادلين.. . يله العقل والفطرة البرشيةإرشد أنسان من حني نشأته دلى اإل مركوزٌ 

؛ 90مصطىف، نشأة ادلين بني اتلصّور اإلنساين واتلصّور اإلساليم، ص ؛ حسن عيل 185و 184انلظريات اتلطّوريّة املؤهّلة، ص 
 [44املاجدي، علم األديان، ص 

ذن للصياغة ادلوراكيمية واحلتميات االجتماعية إفال ماكن  بهذا الشلك ادام هذا االعتقاد سائدا  وما
يف  ماكس مولريعات وال لطب ،نم يف تفسري جذور اتلقديس واتلديّ اليت نادى بها دوراكيم كما تقدّ 
مر هنا األ نّ وال إحيائيات تايلور؛ إل ل بظواهر الطبيعة،مّ أنسان يف اتلاخزتال مصدر املقّدس يف اإل

هلا بعد استحاكم صلته  عن الطبيعة وسابٍق  خارٍج  ىل ًعلمٍ إة بالعبور مى سائر انلظريات املتقدّ يتخّط 
سّم يعبد أ نسان للمقّدس واحلنني ملوجودٍ توق اإل هو منبع، نسانيةعماق اإلالوثيقة بالروح والفؤاد واأل

 ضايح والقرابني.م هل األيله وتقدّ إب ويتقرّ 
الفلسفة بوىل املعتقدة انلظريات األ نّ أوالفرق ادلقيق بني انلظريات الوضعية وانلظريات املاورائية 

ن اتلديّ  نّ أواملقّدس، وليه لدلين نكار املصدر اإلإنسان تقوم ىلع ىل الكون واإلإة بالنسبة يّ املادّ 
 سباب وعلل موضوعية واجتماعية ودواٍع أيله إدعت  وهو ابتاكرٌ  ،رنساين مبكّ إواتلقديس هو اخرتاع 

تلك ادلوايع وهو عنرص  ، يف حني تقوم انلظريات املاورائية ىلع وجود عنرص سابق ىلع لّك طبيعية شّّت 
وجدت احلنني أنسان قد ء الطبيعة والكون واإلة قاهرة ورايمان بوجود رباط الفطرة واملؤمنة بقوّ اإل

 نسان مذ اكن وصار وابتدع. الفطري للمقّدس مع اإل

 .ىل املقّدسإنسان ىلع اللجوء ن يف تنبيه اإليعنرص همّ أوهكذا تبدو الفطرة وواعز العقل 

 املطلب اثلالث: خصائص املقّدس واآلثار املرتتّبة ىلع تقديسه

 خصائص املقّدس -1

حّّت يتسىّن غربلة املقّدس عن غريه وجتّنب اتلقديس غري  احلقييق، ُذكرت مجلٌة من اخلصائص 
 واملزايا املتعلّقة باملقّدس، يمكننا إجيازها ىلع انلحو اتلايل: 

 االعصيان ىلع الفهم واتلفسري، فاملقّدس أو القديس هو األمر اذلي يصعب فهمه ووًعيته وعيا  :ال  وّ أ
ثباته بادليلل العقيل إصل وجوده وأق من اك حقيقته وكنه ماهيته، ىلع الرغم من اتلحقّ درإو اعقالني  
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دراك وفهم ذاته وال ندرك حقيقتها وال إمر مقّدس" هو عدم أوالربهاين القطيع، فمعىن "اهلل تعاىل 
ة دلّ و األأوجوده وثبوت صفاته من خالل الرباهني العقلية الفلسفية  إل مبديمكن تعقّ  ،جلأ .كنهها

  [5، ص 8]حب اهلل، املقّدس وادلين العالقة اإلجيابية والسلبية، جملّة نصوص معارصة، العدد . الالكمية انلقلية وغريها
 (mysterium tremendum) "الرهيب "السّ معرّباا عنه بـ  ىل هذا املعطىإوتو أشار رودولف أوقد 
ا استرت وغمض ليس عمّ  كأفهوم ينمّ  يه حماولة فاشلة، فالسّ  ... حماولة تعبرينا عنه بأفهوم» نّ أا معتربا 

 شدّ أا د اللفظ موضوعه حتديدا دراك وخرج عن املعهود واملألوف ال حيدّ ر واإلا فاق اتلصوّ ، وعمّ اّل إ
 .[36]أوتو، فكرة القديس، ص « ق بطابعه انلويعيف ما يتعلّ  جيابيةا إ

ديان اتلعايل عن انلقد والتسايم عن ًعلم الطبيعة، ومعىن ذلك أّن املقّدس دلى سائر األ ا:ثاني  
دركنا أبطال فحواه ومعطياته، سواء إوال يمكن  ؟وكيف ؟مَ لِ والتساؤل بِ  والتشكيك يتعاىل عن انلقد

ة بالكعبة اّص من قبيل اتلاكيلف اخل .م الأاقتنعنا بها  وسواءٌ  ،الأم ا طبيعة تلك املعطيات عقالئي  
 ،عن فهمنا ووعينا ما تكون الكثري منها خارجةا فربّ  داء مناسك احلجّ أالرشيفة والطقوس اليت ترافق 

ق بما مور تتعلّ أى باتلقديس واتلحريم ال نناقش يف تفاصيلها وطبيعتها، فيه قضايا وظها حيث حتلكنّ 
و التساؤل عن أو املناقشة فيها أا من حكم ومصالح، وعليه ال يمكننا نقدها نا وما هو حمجوب عنّ ءورا

 ا عن ًعلم الطبيعة والكون، بل هنا بونٌ املقّدس يعين العظمة واتلعايل واتلمي تماما  علل بعضها. إنّ 
صادىق،  ]انظر:. بني ًعلم ادلينا وما بعده ملفٍت  عجيٍب  ييش بفارقٍ هذا ابلون بينه وبني املخلوق، و شاسعٌ 

 5، ص 8؛ حب اهلل، املقّدس وادلين العالقة اإلجيابية والسلبية، جملة نصوص معارصة، العدد 63درآمدی بر الكم جديد، ص 
 [6و

صل بالعالم  الواقيع ، فمع كونه يتّ ومربكةا  صعبةا  ياته مفارقةا جتلّ  همّ أاملقّدس يعكس يف  نّ إمن هنا ف
يف  ةا ايلّ كرث فعّ نسان العنرص األيف اإل وره الفاعل والقوّي وحبض ،جزائه ومفرادتهأواتلارييخ جبميع 

ىل إيلنطلق  ؛يتجاوز حدود الواقيع والنسيب واملحدود ىل ما هو متمّيٌ إا ينتّم يضا أفهو  ،العالم ادلنيوي
ه ما فوق برشي خر وكأنّ آ يف ... إلخ، ويتجَّل اكمٍل  طاهرٍ  ، مطلٍق مفارقٍ  خارقٍ  معجزٍ  متسامٍ  متعالٍ  فضاءٍ 

]انظر: حسن محاد، املقّدس واألمل، ضمن كتاب . لة وانلقدءدراك وفوق املساوبعد الفهم واإل ،وما رواء طبييع
 [64املقّدس والسديات الكربى، ص 

يمكن أن تضاف خصوصية أخرى خلصائص املقّدس، أال ويه  "majestasاجلربوت والعظمة " ثاثل ا:
 -ويه عنرص اجلربوت املطلق، وبهذا العنرص يشعر املرء خصوصية اجلربوت والقّوة والعظمة والقدرة، 

ا مقابل السيادة اليت » -حسب تعبري رودولف أوتو  ا ليس إاّل، وعدما بانسحاقه وبكونه تراباا ورمادا
ا مناوئاا إزاء اذلات، وهذا ما يشلك مادة األلويه ]املقّدس[ اخلام بالنسبة إىل حّس  نعيها ينتصب أمرا

يث يشعر املخلوق أمام هذا اجلربوت وهذه العظمة حبالٍة من اخلوف واخلشية ح« اتلواضع ادليين
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]أوتو، فكرة القديس، اتلقّّص عن واالنبهار ويف الوقت نفسه يف الرغبة احلثيثة للوصال واللقاء باملقّدس. 
 [43العامل غري األخاليق يف فكرة اإلليه وعن عالقته بالعامل العقالين، ص 

ا:  والعطف، والرمحة باحلّب  اإلنسان يأرس اذلي الغييب، وهو :الفتّان اجلّذاب -املدهش املبهر  رابع 
هو آمٌر آرٌس يفنت انلاظر والقادم، وىلع  .للمقّدس اذلاتية القيمة وهو احلّب، مانح الودود العطوف فهو

إنّه يشٌء ما يبهر بما هل سحٌر . »[55]املصدر السابق، ص « (1)خاّلٌب جّذاٌب ال مضارع هل»حّد تعبري أوتو 
ا حافز يف الوقت نفسه ليك تعود  ا يدفعها دائما فّتاٌن، واخلليقة اليت ترجتف أمامه مذعورةا واجفةا جد 
ا اغبلاا  إيله ... ويف ما خال ما حيرّي فيه ويربك، تشعر بيشٍء يأرسها، ويذهب بها يف اخنطاٍف غريٍب حملّقا

املقّدس يتمّتع بقدرة جذٍب سحرّيٍة. »ويعين ذلك أّن  .]املصدر السابق[« بة الولىهًعيلاا إىل درجٍة من الصبا
وهو قّمة اإلغراء، وأقىص درجات اخلطر؛ مرغوٌب يستحّث الراغب ىلع اجلرأة واإلقدام، ومرهوٌب 

 .[40 - 39]اكيوا، اإلنسان واملقّدس، ص « يهيب بمن حياذيه إىل الروّية واحلذر
ا: يّق، يمتاز املقّدس عن ادلنيوي بأنّه غري قابٍل لدلناسة وانلجاسة إطالقاا، وال الطاهر انل خامس 

ا. فادلنيوي غري املقّدس اذلي  ا موبوءا تسي عنه غري الطهارة وانلقاء، خبالف املدنّس اذلي يعّد جنسا
ا، فاملقّدس خاٍل من انلقص والعيب  يمكن فيه اتلنجيس واتلدنيس، وقابٌل ألن ال يكون طاهرا
واالحتياج، ال يمكن تصّور اخلطإ واالشتباه فيه، خبالف ادلنيوي اذلي جيوز فيه اخلطأ ويمكن رساية 

 لّك  هو انلقصان والعيب إيله، واملقّدس غري املدنّس اذلي يعّد عني العيب وانلقص والفقر . فاملقّدس
رضورة احلديث عن  يأيت هنا ومن بأّي شلٍك من أشاكل العيب وانلقص، تدنيسه أو تلويثه يمكن ال ما

 (.ادلنس) املقّدس غري إىل بالقياس واملقّدس امللعون املطرود، يف مقابل معىن الرجيم املقّدس، معىن
ا: املقّدس مصدر لّك فاعلية ومانح املعىن واهلدفية: فإذا اكن هناك أمٌر يتعلّق به رجاء املؤمن  سادس 

فهو املقّدس، فاملتديّن يعتقد بأّن هناك ما يمكن  وأمله يلمنحه العون واتلوفيق واحلماية واتلأييد
اللجوء إيله يف الّساء والرّضاء، وما يعطيه القدرة ىلع االستمرارية يف احلياة، وما حيميه من كوارث 

إّن املقّدس يف صورته األويّلة البسيطة، يشلّك طاقةا خطرةا خفّيةا ىلع الفهم عصّيةا ىلع »الطبيعة وهوهلا. 
ومن فاعلية  [436؛ الرفايع، تمهيد دلراسة فلسفة ادلين، ص 40]املصدر السابق، ص « ديدة الفاعليةالرتويض، ش

إّن »املقّدس أنّه يمنح اإلنسان واحلياة معىن األشياء ومعىن الصفاء ومعىن انلقاء ومعىن ابلقاء وهدفيته: 
للمقّدس، وذلك ما يمنح  روح ادلين باطن ادلين، وجوهر ادلين يتمحور يف إرواء ظمإ الشخص البرشي

 [63؛ صادىق، درآمدی بر الكم جديد،  ص 168]الرفايع، ادلين والظمأ األنطولويج، ص « حياته ووجوده معىنا 
للمقّدس احلقييق، إاّل أنّه ويف مقام اتلطبيق واتلقديس قد خيطئ  ةعامّ الصائص أبرز اخلوهذه اكنت 

                                      
 أي ال مشابه هل. -
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البرشية وتقديساتها، فيضيف هذه املزايا والصفات اإلنسان كما هو  موجوٌد يف الكثري من جتارب 
واخلصائص ىلع املقّدسات الوهمية؛ األمر اذلي يعود إىل عوامل اجلهل وتغييب دور العقل املحوري 

 وإقصائه عن مسح املعرفة.

 انلتائج املرتتبة ىلع تقديس املقّدس احلّق  -2

ن أن نستخلص مجلةا من اآلثار  واثلمار يمك احلّق  عرب ما تقّدم من معالم وخصائص هلوية املقّدس
 يمكن إجيازها ىلع انلحو اتلايل: جلالعتقاد به، وهذه الفوائد وانلتائ

اإليمان باملقّدس واالعتقاد به هو إشباٌع لغريزة فطرية لالرتباط بما هو أسّم وأىلع وأكمل،  -أ
اح انلفس البرشية حلّثها ىلع واتلوق إىل اتلعّرف ىلع ما هو أجدر  باخلضوع. وهو فضوٌل ًعرٌم جيت

املزيد. ومن ثّم يكون اتلعلّق باملقّدس تلبيةا لرغبٍة حقيقيٍة وواقعيٍة اكمنٍة بشلٍك أصيٍل يف نفس لّك 
 [247]انظر: جمموعة من املؤلّفني، حبوث يف علم الالكم اجلديد، ص إنسان. وهو إرواٌء لظمإٍ رويحٍّ برشيٍّ حثيٍث. 

، ويه حالٌة فعلّيٌة وفاعلّيٌة  احلّق ّدس أّن اتلفاعل مع املق -ب يعّد جتربةا إنسانيّةا خصبةا وغنّيةا
ا، فيه ذات صلٍة وثيقٍة  حقيقّيٌة ليست جمّرد روتنٍي أو طقوٍس شلكّيٍة رتيبٍة تدفع اإلنسان إىل الفعل دائما

؛ ذلك ألّن املقّدس يمنح اإل نسان واحلياة معىن باملمارسة واتلطبيق، سواٌء اكنت فرديّةا أو اجتماعيّةا
من األشياء ومعىن الصفاء ومعىن انلقاء ومعىن ابلقاء، ويهب ما يكمن وراءه من اغياٍت طهارٍة وبهجٍة. 

 نةٍ معيّ  ا عن اعتناق ديانةٍ وختتلف تماما  ،تهاخرى برمّ نسانية األهنا فيه تسمو وتتعاىل ىلع اتلجارب اإل
جربة خرى تلنسانية األاتلجارب اإلسائر ن خيضع املؤمن املتديّ  نّ إواتلقليد؛ ف راثةبالو اتّباعهاو أ

 املقّدس.
يهب انلفس السكون واالطمئنان، ويفرض عليها حالةا من  وتقديس املقّدس اتلجربة ادلينية -ج

 عجازية اكشفة عن الواقع واحلقيقة،إجتربة األمل والرجاء باخلالص من أهوال ادلنيا وكوارثها؛ ألنّها 
خيلو السحر وحنوه من حيث  ،وراحواأل غري السحر والشعوذة وتسخري اجلنّ  ون هذه اتلجربةوعليه تك

طبيعة الكشف عن الواقع وخلق حالة السكون واالطمئنان احلقييق، بل اغبلاا ترافق مثل هذه األعمال 
 ىلعأسّم وأ تفاض من ًعلمٍ  املقّدس ادلينية يه موهبةٌ فتجربة  حالة القلق واالضطراب واخلوف.

تلعكس حقائق واقعّيةا تسكن هلا انلفس وتطمِّئ هلا وتشعر باألمن.  تسود الروح وانلفس ةٌ رشاقإو
 [132و  131]انظر: صادىق، درآمدی بر الكم جديد، ص 

يسوده العدل واألمن ىلع انلفس  احلّق  أّن املجتمع اذلي يسوده اإليمان واالعتقاد باملقّدس -د
والعرض واملال، وينترش فيه احلّب والسالم والوئام؛ وذلك ألّن املقّدس احلقييق يفرض لّك ما هو خري 
ومجال وعدل وتعاون ورأفة بني انلاس. وهذه وظيفة األديان السماوية ىلع  مّر العصور، وهو اكن دور 
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يف وصف املؤمنني املتّقني:  ق والقيم. يقول اإلمام عيلٌّ األنبياء والرسل، حينما حيّثون ىلع األخال
. فإّن انشغال اإلنسان يف ترويض [193]نهج ابلالغة: اخلطبة « َنْفُسه ِمنْه يِف َعنَاٍء وانلَّاُس ِمنْه يِف َراَحةٍ »

ومنه نفسه وتعزيز  صلته باملقّدس يلجم فيها قوى الرّش وادلمار واألذى. من هنا يبدأ أمن املجتمع، 
 تنطلق العدالة بني انلاس فيسود اخلري وينحس الرّش.

أرشنا إىل أن طابع املقّدس يمتاز عن ادلنيوي بمية اتلجّرد عن املاّدة واتلعايل عن ًعملها  - ـه
واتلحّرر من انلقصان والسلب واالحتياج، وبعبارٍة واحدٍة املقّدس يعين الاكمل اتلاّم اذلي يتحَّل بكّل 

والكمال. من هنا فلكّما اكن صلة املرء باملقّدس احلّق أشّد وأقوى وأمنت، اكن أقرب  صفات اجلمال
للكمال وأدىن من السمّو والرفعة واجلمال. وهذا ال شّك يغّذي اجلانب األهّم يف اإلنسان أال وهو ابلعد 

ر: معرفت، بيست و ]انظالرويح والعقيل وانلفيس اذلي هو حمّك االرتقاء واتلمايز عن املخلوقات األخرى. 
 [16دو برهان در اثبات وجود خدا، ص 

 ودور العقل يف تمحيص املقّدسمعيار اتلقديس املطلب الرابع: 

 حدود اتلقديس يف املعرفة -1
 علمٍ  ّي أالقداسة دون غريها؟ و أن يضاف إيلها معىناملعارف يمكن  ّي أيطرح هنا هو  سؤالٍ  همّ أ

 التساؤل والتشكيك والسؤال؟نواع أن يبتعد عنه سائر أيمكن 
ها من املعارف اليت يمّي  معارف دينية وغري دينية، واملعرفة ادلينية يه نوعٌ  :ىلإتنقسم املعرفة 

، و انليبّ أواملراد منها يه املعارف اليت يكون مصدرها الويح  ،من املعارف هاصافها بادليين عن غرياتّ 
لة ة املمثّ ة انلبويّ ن الكريم والسنّ آ تلك املعرفة الواردة يف القر يهساليم مثالا فاملعرفة ادلينية يف ادلين اإل

 ٍت ومستقاّل  من بدهياٍت  ةٍ مضاه الشارع من معارف عقليّ أىل ما إا بقول الرسول وفعله وتقريره، مضافا 
]انظر، رباىن لگپاياگىن،  .ىلع نزول الويح وقول الرسول ٍف يف العقل يكون اتلصديق بها غري متوقّ  مركوزةٍ 

  [22 ، ص25معرفت شناىس معرفت ديىن، جمله الكم اسالىم، العدد 

 سل واتلقدّ اتلعقّ  - 2

 ؛ماكنية اجلمع بيهماإس وعدم اتلقدّ بني موضوعة ل وبني موضوعة اتلعقّ  اهناك تباينا  نّ أر ما يتصوّ ربّ 
 ،املجال ادليينا من حينما خيضع للضوابط والقواعد ادلينية ويكون جزءا من جهٍة ل اتلعقّ  نّ أة حبجّ 

من جهة أخرى ل وحيث اتلعقّ  .سوف يكتسب عنه القدسية وحرمة املناقشة فيه والتساؤل عن قرارتهف
ىل إيعود  مرٌ أللسؤال واتلطارح، فاملقّدس  وخاضعٌ  فهو غري مقّدٍس  دنيويٌّ  ذهينٌّ  ونشاٌط  ةٌ برشيّ  ةٌ ايلّ فعّ 

يطاهلا  يه نزعة دنيوية لوالعقالنية واتلعقّ ما وكيف وملاذا، بصبغة ماورائية غيبية ال ترضخ للسؤال 
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وعليه فإّن ما هو مقّدس هو األمر ادليين وادلين نفسه. وأّما اتلعّقل ادليين السؤال وجيوز فيها احلوار، 
 . غري مقّدٍس  برشيٌّ  مرٌ أ وفهوالقراءة ادلينية )عقلنة ادلين وإعمال العقل فيه(، 

وشائج ون نعرث ىلع نقاط اشرتاك أنا هل يمكنف ،ل وادلينبني اتلعقّ  ارتباٍط عن و ولو حبثنا عن علقةٍ 
 لوبني عملية اتلعقّ  (سايس يف ادليناجلانب األ)حبيث يمكن اتلوفيق بني اتلقديس  ك،هنا وهنا

العلوم  فيه عتمدتن أسالم يمكن ا مثل اإلدينا  نّ إا يمكن القول بدوا  )اجلانب األسايس يف ادلنيا(؟
ة واملعاد من خالل ثبات اتلوحيد وانلبوّ إ س عقلية ومسلمات ذهنية، فعندما يتمّ سأواملعارف ىلع 

ا، فمثل هذه العلوم واملعارف ا ورسوخا كرث اعتبارا أة العقلية تكون املعارف والعلوم الوحيانية دلّ األ
 . ةٍ عقليّ  بدًعمةٍ  ها ستكون مدعومةا نّ أ اّل إ ،ةديّ ها نقلية وتعبّ نّ أاملاورائية رغم 

 عقالنية املعرفة ادلينية -3

 .دلى العقل مةٍ مسلّ  ةٍ وقواعد برهانيّ  عقيلٍّ  حتتوي العديد من املعارف ادلينية ىلع بعدٍ 
اذلين يقيمون  بشلٍك ًعمٍّ  نني من انلاساملتديّ املؤمنني وعلماء الا دلى ات منها وخصوصا هليّ ما اإلسيّ  ال
ىل إة والرباهني، وقبل طرح هذه الفكرة علينا العودة دلّ ون املعرفة ادلينية ىلع دًعئم األيمان ويؤسسّ اإل

 معىن املعرفة.
أرستولكيس بن  ]انظر: أفالطون، ةٍ وحجّ  بربهانٍ  و مدعومٌ أ رٌ ومربّ  صادٌق  يقال يف تعريف املعرفة: اعتقادٌ 

انظر: حماورة ؛ وكذا 204، حماورة السوفسطايئ.. علم تقسيم العلوم، ص 2؛ ج 26، ص 1، املحاورات الاكملة، ج أرستون
 Tripartite Theory of) ث املعريفّ ة املثلّ  عنها بنظريّ و ما يعرّب أ [121ثياتيتوس ألفالطون أو عن العلم، ص 

Knowledge)(1)  نا نعرف يعين ذلكنّ إفحينما نقول: 
الربهان نا نملك نّ أا: ا: صدق ومطابقة ما نعتقد به للواقع، وثاثلا نا نعتقد بما نعرف، وثانيا نّ أ: الا وّ أ

وهنا نسأل هل  .يمكن نعته باملعرفة والعلم اعتقادٍ  وادليلل ىلع صدق ذلك االعتقاد. من هنا فليس لّك 
 م؟ها تعريف العلم املتقدّ ن يصدق حبقّ أاالعتقاد ادليين والعلوم واملعارف ادلينية يمكن 

واالستدالل عليها من خالل تربيرها  مربهنةا  صادقةا  ن تكون معرفةا أاملعرفة ادلينية يمكن  نّ إ
                                      

ويمكن أن تعّد هذه األبعاد اثلالثية للمعرفة من أقوى اتلعاريف، وأقدم ما ذكر يف بيان وتعريف املعرفة رغم االنتقادات  -
وجهت ايله، ويعّد أفالطون أّول من صاغ تلك األبعاد يف أشهر حماورٍة دارت بني سقراط وثياتيتوس وتيودوروس. وانلقوض اليت 

وخالصته: أّن املعرفة والعلم ال يقومان إاّل باالعتقاد الصحيح الصادق املرّبر واملعلّل بربهاٍن وحّجٍة، فلو فرضنا الشخص س عنده 
ـ  ص فرضية فرصية ص يمكن أن تكون معرفةا صحيحةا صادقةا لو توفّرت فيها رشوٌط ثالثٌة: فرضية ص، فإنّه يمكننا القول إّن 

ـ س عنده من احلّجة واملرّبر اذلي يدعم اعتقاده يف ص. ومن ذلك ـ س يعتقد بصّحة الفرضية ص وصدقها. صحيحة صادقة. 
 ٍة، وإن نوقش يف بعض تفاصيل ذلك.احلني أصبحت هذه األبعاد والعنارص اثلالثة عماد لّك علٍم وّك معرف
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ات واملعاد وسائر املعارف ادلينية، هليات وانلبوّ وهو ما نراه يف اإل ،ودعمها باحلجج العقلية القاطعة
 هم.مه بعض عوامّ مها املؤمنون العلماء وليس ما يقدّ ث هنا عن الرباهني العقلية اليت يقدّ وحنن نتحدّ 

يمكننا  ،سس والقواعد العقليةوعالقتها باألضاح حقيقة املعرفة وهوية املعرفة ادلينية بعد اتّ و
خر املعرفة القادمة من العالم اآل نّ إالقول بثقة عن صلة املعرفة ادلينية بموضوعة اتلقديس، وذلك ف

، والعلم مقّدسةا  دينيةا  تكون تلك املعرفة معرفةا  ،ا من الصدق والربهانا ووفريا ا قاطعا ن قدرا واليت تتضمّ 
ا عن العلم املقّدس اذلي حييك قضايا خارج العالم ادلنيوي وبعيدا  انلّص اذلي تفصح عنه السماء و

 . اا مقّدسا ة وبرهان يكون نص  ا حبجّ البرشي مدعوما 
ا مدعومةا باحلّجة والربهان، متعايلةا بذلك عن انلقد، وال  ا غيبي ا مقّدسا فاملعرفة اليت تتضّمن أمرا

ل وانلقاش، يه معرفٌة مقّدسٌة. خبالف املعرفة البرشية تزتلزل بالشّك واملغالطة، وال يعرتيها التساؤ
اليت تتحّدث عن علوم طبيعية أو فنون إنسانية، فيه غري مقّدسة وال تصطبغ بصفة القداسة، وإن 

، وحّّت لو امتنع فيها انلقد واملناقشة.  اكنت تنتج نتائج يقينيةا صارمةا
ن والكتاب املقّدس آقّدسة، من قبيل القر املعرفة املقّدسة بشلك أسايس يف انلصوص املوتتجَّل 

ها أدوات املعرفة من األىلع، ويه هذه انلصوص أنّ  وخرى. إذ يرى مقّدسوسائر انلصوص الوحيانية األ
 وليست قداستها من حيث املعاين والقيم اليت تتضّمنها. ا ىلع لكمات مقّدسة،حتتوي حرفي  

 العقالنية املقّدسة -4
بعض املعارف والعلوم  ةوعالق ،مهوية املعرفة ادلينية وصلتها باملقّدس واملحرّ  تضحن اتّ أبعد 
، ووصف مقّدسةا  ن نبلور عقالنيةا أهل يمكننا  :يمكننا التساؤل هنا ،ساسيات العقل املركوزأادلينية ب

 ال؟  وأ ،عن انلقد واتلحوير والتشكيك ممتنعٌ  ه مقّدٌس نّ أب بعض العلم  العقيلّ 
، وأّن العقالنية ال تعدو أن تكون يمكننا اإلجا بة عن ذلك بأّن املعرفة نفسها تظّل معرفةا برشيةا

، ولكن بلحاظ حاكيتها عن املقّدس ومن حيث صلتها بالربهنة ىلع وجوده أو صفاته  إنسانيةا دنيويةا
وصية ونعوته يمكن نعتها بالعقالنية املقّدسة. فيحرم يف حّقها انلقد والتساؤل ال نلفسها، بل خلص

فيها، ويه اقتباسها القداسة من املقّدس باذلات. فاملعرفة عقالنية مقّدسة بقيد صلتها باملقّدس، 
، كما تقدم اإلشارة  وبلحاظ اكتسابها القداسة من املقّدس، فيه قداسة غريية وليست قداسةا ذاتيةا

ا.  إىل مثل هذه املفاهيم سابقا
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 سد مظاهر اتلقديالويع باملقّدس وعلل تعدّ  -5
ابلحث يف عنرص الويع واملعرفة حبقيقة املقّدس وكون اجلهل واالنسياق يف موروث وهنا نريد 

باع تقديس املقّدس املزيف، وكون اتلقديس قد سباب يف اتّ األ همّ أحد أاملجتمعات والواقع االجتمايع 
الالويع البرشي، ثر ذلك ىلع أو،  للتقديس من خالهل مظاهر شّّت يصاب بطابع اخلرافة اليت تتجَّل 

ة والويع باملقّدس وحقيقته، يّ ها احلرّ همّ أومن  ،مات اتلقديس الصحيح ابلحث يف مقوّ ومن هنا يتسىّن 
سّم بشعارات حداثوية  ىلع ماكنته ومقامه األواتلجيّن  ىل بعض مظاهر اخرتاق املقّدس احلّق إا مضافا 
 شبه. أنسان وما ر وحقوق اإلر واتلحرّ اكتلطوّ  ،جديدة

هم أحد أشاكهل ورموزه أي احلقييق عن املقّدس وة واتلحرّ  عنرص الويع واملعرفة اجلادّ لّك إذ يش
ىل الضياع واتليه وسط إنسان ف ىلع واقع قضية اتلقديس، وبدون ذلك سوف ينتيه اإلسس يف اتلعرّ األ
ما يثار من  همّ أ من الطقوس والشعائر، وومظاهر شّّت  ،من املقّدسات واملوروثات وهائٍل  عريٍض  راكمٍ 

مر جيري بطريقة عفوية األ نّ أم أ ،ما سٍس أعملية اتلقديس تقوم ىلع ضوابط و نّ أهل  :تساؤل هنا هو
ن راجت بعض أن خيوض يف هذا الغمار بعد أ للعقل ىّن سنة؟ وكيف يتىل قواعد معيّ إبرشية دون الركون 
اخلوض فيه وال الورود يف  شأن العقللمر ما ورايئ ليس أمر ادليين والقديس هو األ نّ إادلًعوى القائلة 

ين حيظى باالهتمام؟ وما هو املعيار احلقييق للقداسة؟ هل أهنا فمّت و ة للعقل دورٌ ذا اكن ثمّ إغماره؟ و
ه احلركة نّ أم أو العدم ؟ أاملالك هو الوجود  نّ أو أا؟ دا و جمرّ أا ي  مر املقّدس مادّ املالك واملعيار هو كون األ

هداف نسان الكمال املنشود واألاملالك هو كون الوصال مع املقّدس يبلغ باإل نّ أم أو السكون؟ أ
يله وحاجة إق انلقص والعيب ه وعدم تطرّ ئىل خلود املقّدس وبقاإة اتلقديس تعود علّ  نّ أو أالسامية؟ 

 [446، ص 17]انظر: مطهری، جمموعه آثار شهيد مطهری، ج يله؟ إ همالبرش وافتقار
رين حول اغيات من املفكّ  لة العميقة دارت بني الفالسفة وابلاحثني ومجلةٍ سئفهناك مجلة من األ

 ته ومعيار تقديسه.ق باملقّدس وهويّ يمان واتلعلّ اإل
يمان اهية ابلعد القديس واإلمل الويع اخلاطئ وهام واخلرافات هومام األأما يفسح املجال  نّ إ

نواع املعبودات أ البرشي اخلصب يف تصوير شّّت ة، فيسرتسل اخليال ده عن ًعلم املادّ املاورايئ وجترّ 
لغربلة   اجلادّ رضورة اتلقّّص  يي احليادم ابلحث العلّم واتلحرّ واملقّدسات واملاورائيات، من هنا حيتّ 

ص سس وقواعد منطقية رصينة للتخلّ أف، من خالل بناء املزيّ عن شاكل اتلقديس وفرز احلقييق منه أ
 عة.من اتلخريف والقداسة املقنّ 

  ورة االستعانة بقواعد العلمرضالويع باملقّدس و -6
ىل مصاديق إ املقّدس يمتدّ  نّ إو .فةم املزيّ أالواقعية منها  من املقّدسات سواءٌ  واسعٌ  هناك طيٌف 
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مفردة القداسة  نّ إىل جانب ذلك فإ قة منها باملاكن والزمان والشخوص و ...املتعلّ  سواءٌ  ،عديدة وغفرية
خرى، ويه أىل إ خر ومن بقاٍع آىل إ من جمتمعٍ  ءبعض اليش خمتلفةا تكون ومفاهيم تكاد  ن معاينتتضمّ 

جمتمع ملنظومة القيم اليت يعتمدها  د وفق رؤية لّك ترتبط بالعامل انلفيس واالجتمايع وابلييئ، وتتحدّ 
نسانية إومر يرتبط بدراسات فلسفية أشياء والقضايا املاورائية، وهو فصاح واالعتقاد عن األيف اإل

من العظمة، فتجد املقّدس يف العرف  ا وهالةا ا نوري   يعطي ملفهوم القداسة طابعا سالم مثالا عميقة، فاإل
يعتنقه ويعتقد ، ويسكن أّي إنسان يؤمن به  منجتتاح لّك  ًعرمةٍ  وبهجةٍ  عظيمٍ  ساليم يُشِعر بضياءٍ اإل
  [444و  443، ص  24]انظر: مطهری، جمموعه آثار شهيد مطهری، ج . به

ا ىلع معرفة املقّدس نبرز اذلي يساق هنا هو كيف يمكننا العثور ىلع معايري واضحة تعينالسؤال األ
 بني املقّدس واملحرتم؟ ومّت نستيطع وعيه وتمييه عن املقّدس املزّيف؟ وهل هناك فرٌق  ،احلقييق

د ذلك، ويه ىلع ليت حتدّ سئلة من خالل الوقوف ىلع مجلة من القواعد اجابة ىلع هذه األيمكننا اإل
 انلحو اتلايل:

عن متناول األفهام واللقاء  من اتلحريم واملنع، ويكون شّّت  شاكلٍ أا ما حياط باملقّدس اغبلا  نّ أ -أ
ّ شياء ادلنيوية واألبعاده عن األإيف عزهل وتلك األشاكل  تسهم املبارش ويّتصف بالّسّية سة مور املدن

ميل دوراكيم للمقّدس املتعايل وفرزه عن إىل اتلعريف اذلي ذكره  إ ةٍ يعيدنا بشدّ  األمر اذلي، والغموض
دوراكيم، « ]شياء املقّدسة يه تلك اليت حتميها املحظورات وتعزهلااأل نّ إ»ادلنيوي السافل عندما قال: 

من هنا جتد املوضوًعت  [.65األشاكل األّويّلة للحياة ادلينية.. املنظومة الطوطمية يف أسرتايلا، ص 
نواع اتلابوهات أاملقّدسة واملساجد ودور العبادة جيري عزهلا عن الوسط ادلنيوي، وحتاط بشّت 

(Taboo)(1)  .اتلحريم واملنع 
كرث أكرث، فتجد املمنوًعت أمر املقّدس عظمت قدسيته م واملمنوع يف األاملحرّ  ما اشتدّ وهكذا لكّ 

حرمة  نّ أخبالف املحظور واملمنوع يف املساجد العادية، من هنا جند  ،مكرب يف بيت اهلل احلراأو شدّ أو
 كرب من املسجد.أو همّ أبيت اهلل وقدسية الكعبة الرشيفة 

من  ؛صيلق باملقّدس العايل األن يرتبط ويتعلّ أا فال بد  يكون مقّدسا ادلنيوي ادلاين حّّت  نّ أ -ب
ًعت ا حتيط به اتلحريمات واملمنوّ ن يكون مقّدسا أيمكنه  و زمانٍ أ و ماكنٍ أ و عمٍل أ مرٍ أ هنا فليس لّك 

بل  ا،مقّدسا  كتاٍب  صيل، وعليه فليس لّك ن يربتط باملقّدس األأ ، بل ال بدّ واعتبايطٍّ  جزايفٍّ  بشلكٍ 
بل رسول اهلل  امقّدسا  رسولٍ  بل بيت اهلل فقط ، وليس لّك  ا،مقّدسا  بيٍت  كتاب اهلل فقط، وليس لّك 

                                      
ا يف السياسية، ويطلق   ـ اتلابو أو الطابو تعين املحظور واملمنوع يف نظر األعراف االجتماعية، وهو ما يكون ممنوًعا وحمّرما

 أحيانا يف ادلراسات املعارصة ىلع املحّرمات واملمنوًعت الرشعية واملحظورات ادلينية.
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فاء القداسة ىلع إضهو اذلي يقدر ىلع  -وهو اهلل تعاىل هنا  -صيل املقّدس األ نّ وهكذا؛ ذلك أل
 ام وهكذا.يّ ماكن والشخوص واألشياء واألاأل

 نلا اتلميي بني املحرتم واملقّدس، وبني مفهوم اتلقديس ضوء القاعدتني السابقتني يتسىّن  يفو
ا بل حمرتما  ،اص بنفسه وذلاته ليس مقّدسا و الشخأو املاكن أاملوضوع  نّ أومفهوم االحرتام. بتقريب 

اكن، فمن ال يقّدس ال  سبٍب  ّي ا ألا بذلك، وال يكون مقّدسا اكن جديرا  إنى باتلقدير واالحرتام ظحي
ما،  و زمانٍ أ و ماكنٍ أ و شخٍص أما  مرٍ أزاء إعين هنا اتلقدير واتلأّدب أو ،االحرتام ال يستحّق أنّه يعين 

 ته.وماكن بعقل املقّدس اواستخفافا  اهل، وتسفيها  ةا ساءإحينها سوف يكون تقديسه واملبالغة يف احرتامه 
 [7و 6، ص 2006، ًعم 8]حب اهلل، املقّدس وادلين.. العالقة اإلجيابية والسلبية، جملّة نصوص معارصة، العدد 

اليت تمارس و ،زمنةماكن واألاملقامة يف األالويع بروح العبادة واملعرفة جبوهر الطقوس العبادية  -ج
ف ىلع حقيقة الطقس العبادي وجوهر الشعرية بني يدي اذلات املقّدسة، ومعىن ذلك هو رضورة اتلعرّ 

ما اكنت حقيقة عبادة ، من هنا فلكّ وصوريةٍ  شلكيةٍ  ي عن هدفها، وعدم القيام بها بصورةٍ واتلحرّ 
اكنت حقيقة  ا،واضحا  اصار الويع بأهداف الشعائر والطقوس بيّنا ما ، ولكّ يله واضحةا إف املقّدس والزتلّ 

، و العمل املعنّي أو الزمان أو املاكن أوتتبلور واقعية جدارة تقديس اذلات  ،وضحأجَل وأاملقّدس 
شاكل اتلعايل أسّم أىل إف من براثن اهلبوط والتسافل فالعبادة احلقيقية يه اليت تسمو باملقّدس واملزتلِّ 

ر واتلاكمل، وهو ما يعكس عظمة اتلقديس وحقيقة املقّدس، وهذه املعرفة وهذا الويع يعطي املربّ 
]انظر: . ويكشف زيف املقّدس املفربك واملصنوع ،قيع مع املقّدس الواقيع واحلقييقااحلقييق للوصال الو

   [298و 297صادىق، درآمدی بر الكم جديد، ص 

 ل املقّدستعقّ  -د
ل هلا، ونعين بتعقّ  أجَل االقواعد السابقة وتوضيحا  للّك  ن يكون نتيجةا أّدس هذا يمكن ل املقتعقّ  نّ إ

ىلع ىل الربهنة إة العقلية الرامية دلّ ي عن الرباهني املنطقية واألو عقالنية املقّدس هو اتلحرّ أاملقّدس 
من العبادات  وواقع اجلهة اليت يراد تقديسها والقيام جبملةٍ  ،الا وّ أيله املقّدس إحقيقة ادلين اذلي ينتّم 

رشح موضوع املعرفة املقّدسة، ولكن ما نريد  يفم بيان ذلك ، وقد تقدّ ثانياا جلهاأوالطقوس من 
بنا ل املقّدس سوف حيول دون الوقوع يف متاهات اخلرافة والوهم، وجينّ ن تعقّ أكيد عليه هنا هو أاتل

ة اخلرافة وتلسيط الضوء ف والعبادة، وهنا ينبيغ نلا بيان هويّ اتلقديس والزتلّ  يستحّق  التقديس من 
اليّت  فزتلّ الر وطرق ئه عن سائر الطقوس والشعاوتمّي  ،فثرها يف شيوع اتلقديس املزيّ أىلع مثابلها و

 .االجتمايعا يف حتليل السلوك جد   معرفة العقل مفيدةٌ  نّ إف ،من املجتمع، وكما قيل رشائح واسعةا تسود 
، 46 - 45؛ طالل أسد، حنو تأصيٍل ملفهوم طقوس، جملّة قضايا إسالمية معارصة، العدد 295]انظر: املصدر السابق، ص 

 [257، ص 2011
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 سهامها يف اتلقديس املصطنعإهوية اخلرافة و -7
االعتقاد واملمارسة اليت حتاول توجيه بعض املسائل »من اتلعاريف، منها:  لخرافة جمموعةٌ لكرت ذُ 

 و موجوداتأىل ظواهر طبيعية إرجاعها إغري املعروفة وتفسريها والكشف عن غموضها من خالل 
]أكرب جناد، اخللفيات « ىل معطياتهاإ، فيبلور بسببها اخلوف والرعب اذلي خيضع العقل لالستجابة خفية

  [26، ص 23نقد، القسم األّول، جملّة نصوص معارصة، العدد الفكرية لصناعة اخلرافة مطالعة و
تها، ولم يعرف ىل حقيقتها وماهيتها ولم يثبت صحّ إل العلم شياء اليت لم يتوّص االعتقاد باأل»ومنها: 

 .[421، ص 1]الطباطبايئ، امليان يف تفسري القرآن، ج  «م رشٌّ أيه  خريٌ أ
من بعض  ف غري املنطيقّ ها اتلخوّ نّ إو عمل ديين غري معقول. وقيل أعن عقيدة  وقيل عبارةٌ 

]انظر: . خرى ال حتظى بتأييد العلم والعقل وادلينأوافتعال عالقة بني تلك الظواهر وظواهر  ،الظواهر
، 23، العدد 85علوي جناد، املوقف اإلساليم من ظواهر اخلرافات، رصد اجلذور واملمارسات، جملّة نصوص معارصة، ص 

2011] 
ا ا تام  وتعريفه تعريفا  ،دقيٍق  ا غري قابل للتحديد والضبط بشلٍك ما يكون مفهوم اخلرافة مفهوما ربّ 
]انظر:  «مور العلمية الصعبةتعيني حدود ومديات اخلرافة من األ نّ إ» قيل: حّّت  ا دون نقد،خالصا 

فصاح ساسية واإلماته وراكئزه األمقوّ  همّ أولكن تعريفه بصياغة تربز  .[1جاهودا، روانشناىش خرافات، ص 
مة، يكفينا فق عليه من بني اتلعاريف واتلوضيحات املتقدّ ما املتّ سيّ  ال ،مجايلعن تعريفها ومعناها اإل

 فيما حنن فيه.
يف مفهوم ومصطلح اخلرافة،  عنرصٍ  همّ أ نّ أجند  ،مة وغريهاومن خالل ابليانات واتلعريفات املتقدّ 

يف حدود وفصول اخلرافة يهمل معطيات  عنرصٍ  همّ أل واملنطق وادلين، وجند ه مع العقهو تعارض مؤادّ 
املعطيات  نّ إساس العلّم الرصني، فالعقل يقول نسان، وافتقادها لألالعقل واثلوابت الفكرية يف اإل

قامة ادليلل والربهان إويه خارج عن سيطرة اذلهن، وال يمكنه  ،فية ال تنسجم مع العلم واملنطقااخلر
ما ، ولكّ قّل أضعف وأر العقالين ما اكن مستوى اتلفكّ اخلرافات تنمو وتتاكثر لكّ »أّن ، فتجد اهعلي
وسع أساطري قباهلا ىلع اخلرافات واألإاكن  ،ر العقالينفت املجتمعات البرشية عن العلم واتلفكّ ختلّ 
 .[2011، 23العدد ، 16]السبحاين، اإلسالم واحلرب ىلع اخلرافات، جملّة نصوص معارصة، ص « كربأو

ىل تعزيز اخلرافات وتضليل املجتمع، إي لة يؤدّ وهام املضلّ ة واألفاكر اهلشّ عياء العقل باألإ نّ إ
ىل إًعدتها إيقوم بتحليل الظواهر و - ى فكريٍّ معطا  لة للّك ة املدركة للحقائق واملغربِ وهو القوّ  -فالعقل 

تقتنع  خرىأى دراك تلك العلل يتاح لقوا إيعجز عن  ة ومصادر انبثاقها الواقعية، فعندمايّ عللها احلقيق
يه قوى الوهم تلك القوى عن تلك الظواهر وتستكشفها، و بعلٍل سطحّيٍة وأسباٍب وهميٍّة ابلحث

شاكل اليت تقوم مقام العلل الواقعية نسان باتلالعب بالصورة واأللة اإلواخليال، اليت تسمح ملخيّ 
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 لة. اخلرافة املضلّ  نسان عن الصواب ويقع يف فخّ اإل وهنا يضّل  ،ةيسباب احلقيقواأل
 ربما - والرجاء اخلوف وعمدتها - اخليال يثريها اليت ابلاطنية واإلحساسات انلفسانية العواطف إنّ »

 فيحفظها رجاءا، أو خوفاا يستصحب صوراا هل يصّور اخليال أنّ  جهة من باخلرافة، القول هل أوجبت
 تفسري يف امليان الطباطبايئ،] «الراجية أو اخلائفة انلفس عن تغيب يدعها وال الرجاء، أو اخلوف إحساس

 .[421 ص ،1 ج القرآن،
 بتسمولوجيةا إ اكنت معرفيةا  سواءٌ  ها،سس اخلرافة ودواعيأوىلع سبيل االستطراد يمكن عودة سائر 

العقيل واتلفكري  ىل عنرص اجلهل وتغييب النشاطإ اجتماعيةا  و سيوسيولوجيةا أ نفسيةا  لوجيةا وو سايكأ
ويه العنارص اليت تقوم عليها اخلرافة،  ،وخيالٍ  وهامٍ أو شاكلٍ أو املنطيق، وتقييد العقل وتكبيله بصورٍ 

 ،ال تدري ماذا تصنع ةا انلفس ضالّ ستجد بالعقد، و اباملشالك وموبوءا  ارتى املجتمع مسكونا سحينها 
ودگر، اخلرافة.. أصوهلا، عنارصها، مواجهتها، جملّة نصوص ]انظر: در. بداععن احلركة واإل اًعجزا  والعقل مشلوالا 

  [56 - 49، ص 23معارصة، العدد 

 رواح واجلنّ والفأل وخماطبة األ يه العرافة وقراءة الكّف  هايات اخلرافة ومصاديقجتلّ  همّ أومن 
يرة الرشّ رواح تأثري األو .رضحداث اجلارية ىلع األواالعتقاد بأثر انلجوم وحركة الكواكب يف األ

]انظر: اكرب جناد، . ىل غري ذلك من مظاهر اخلرافةىلع بعض الظواهر واألحداث، إعداد واحلروف واأل
  [24، ص 23حممد،اخللفيات الفكرية لصناعة اخلرافة ـ مطالعة ونقد، جملّة نصوص معارصة، العدد 

اتلفكري املنطيق  شيطتنل وة تكون من خالل تفعيل عنرص اتلعقّ فمعاجلة ظاهرة اخلرا نّ إوباتلايل ف
 و بطالنها.أتها لة السلوكيات االجتماعية وحتيكم العقل والفكر يف صحّ ءة ومساونقد الظواهر الضالّ 

مم ىل غربلة املقّدسات اليت تصدر عن بعض املجتمعات والشخصيات واألإ ةٍ وهذا ما يدعونا بقوّ 
اتلعايط مع الشخوص  فاكر ادلينية ويتمّ ألما اسيّ  فاكر واملفاهيم، التداول األ والشعوب، فعندما يتمّ 

من دون حتليل ودراسة علمية وتنقيب عقيل هنا  وجاهٍل  ساذٍج  ماكن والسلوكيات بشلكٍ زمان واألواأل
 اصل عقلي  أرسم شعائر وطقوس ال  ويتمّ  ،فىل صناعة املقّدس وتكريس االحرتام املزيّ إيفسح املجال 

ة الويع يّ همّ أهنا تنربي وة واملحرتمات الصادقة. هلا، فتختلط باملقّدسات احلقّ  اوديني   امنطقي   وال
 اتلقديس من عدمه. ل يف حتديد ما يستحّق واملعرفة واتلعقّ 
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 اخلاتمة 
إّن معاجلة طريقة اتلعامل مع املقّدس بطريقٍة ًعطفّيٍة ًعئمٍة غري منضبطٍة جتعل من هذا املفهوم 

ا ضبابي ا  ا اغئما ال يمكن اإلمساك به، خبالف ما لو اكنت هناك مبادئ راسخة ومعايري ثابتة جتعل عنرصا
من مفهوم املقّدس جلي ا بيّناا، ىلع أقّل تقدير بمعامله العاّمة اليت يتمّكـن عن طريقها من حتكيم العقل 

 البرشي يف موضوع املقّدس؛ يلتمّكـن بعد ذلك من االهتداء إيله حبقٍّ وبصريةٍ.
ن اهلدف من هذه ادلراسة حماولةا يف الكشف عن حقيقة املقّدس وماهيته واتلديلل ىلع من هنا اك

 غربلة نوع املقّدس احلّق وفصله عن املقّدس املزّيف. 
فاملقّدس احلّق هو ما قام عليه الربهان وادليلل واملنطق، وليس أّي أمٍر حظي باتلبجيل واالحرتام 

ا. فهناك  العديد من معالم اتلقديس واتلأيله خلقها اإلنسان ىلع مّر األزمان ألّي سبب اكن اعترب مقّدسا
 والعصور.

فبعد ابلحث يف أصل معىن املقّدس وبيان هوّيته واألقوال فيه، تّم اتلعّرض إىل مصدر اتلقديس 
ومناشئها وأهّم انلظريات حوهل. واالنتصار للنظرية الفطرية املاورائية. تّم حتديد معالم املقّدس 

صه وأهم انلتائج العملية اتلقديس. ومن ثّم تّم اتلعريج ىلع أهّم مفصل من مفاصل هذه وخصائ
 ادلراسة، وهو الويع باملقّدس وكيفة تمحيصه عن وهم املقّدس. وبيان أهّم الراكئز يف هذا السياق. 
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Summary 

The article talks about imitation (taqlid) in religious beliefs : must the beliefs, which 
man adopts, be based on the basis of reasoning and inference, or that imitation is 
permissible in these beliefs? Is it necessary to have certainty in religious beliefs, or 
conjecture is sufficient? If assuming that certainty is necessary, then, what is meant by 
certainty? Is it the dogmatic belief that conforms to reality, or every dogmatic thing, 
whether it conforms to reality or not? Is there a correlation between the opinion that 
sees the permissibility of imitation in beliefs and the other which sees that conjecture 
is sufficient (concerning beliefs)? In this study, we discuss the limits of this topic 
whether or not it covers everything related to beliefs. And through the topics 
discussed in the study, it can be concluded that the essential point is the necessity of 
searching for religious beliefs and getting to certainty from certain evidence. However, 
if ordinary people put aside the getting to certainty from certain evidence --even 
though they are required to get to it-- due to their lack of understanding, it would be 
sufficient for them to be considered faithful when they feel certain of the true beliefs 
that they obtain through imitation (taqlid) or simple innate evidence. 
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 اتلقليد يف العقائد بني اإلنكار والقبول

 

 حمسن حمقق

 m.mohaqeq@aldaleel-inst.comالربيد اإللكرتوين:   باحث يف ادلراسات ادلينية، احلوزة العلمية يف قم، إيران. 

 ة اخلالص
املقالة اتلقليد يف العقائد ادلينية، وهل جيب أن تكون أصول العقائد اليت يعتقدها موضوع هذه 

اإلنسان مبنّيةا ىلع أساس انلظر واالستدالل، أو جيوز فيها اتلقليد؟ وهل جيب ايلقني بالعقائد ادلينية 
اجلزيم املطابق  أو يكيف فيها الظّن، وىلع فرض لزوم ايلقني فما هو املقصود من ايلقني؟ هل هو االعتقاد

ا للواقع أو لم يكن؟ وهل يوجد مالزمة بني القول جبواز اتلقليد  للواقع أو مطلق اجلزم سواٌء اكن مطابقا
أو ال؟  ئديف العقائد وكفاية الظّن فيها؟ ونبحث عن حدود هذا ابلحث هل يشمل لّك ما يتعلّق بالعقا

ومن خالل املباحث املطروحة يمكن أن يستنتج أن األصل هو لزوم ابلحث عن العقائد ادلينية 
وحتصيل ايلقني بها من األدلّة ايلقينّية، وعموم انلاس وان اكنوا خماطبني بتحصيل هذا ايلقني ولكّنهم 

دق وصف اإليمان إذا تركوا حتصيل ايلقني بها ىلع أساس االستدالل لقصور فهمهم، فيكيف يف ص
 عليهم جمّرد اطمئانهم بالعقائد احلّقة احلاصلة دليهم من اتلقليد أو من األدلّة الفطرية البسيطة. 

 اتلقليد، العقائد، أصول ادلين، االستدالل، ايلقني، الظّن. اللكمات املفتاحية:
-----------------------------  

  137-108ص. ، صلثاثلا ، العدد رابعة، السنة ال2021جملة ادليلل،  
 2021/10/11القبول:     ، 2021/9/21استالم: 
 ت وابلحوث العقديّةامؤسسة ادليلل لدلراسانلارش: 

 املؤلف ©
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 املقّدمة
اهلدف من خلقة االنسان هو الوصول إىل الكمال وال يمكن الوصول إىل الكمال إاّل بمعرفة اهلل  

 -إِنَّ اهلَل »أنّه قال:  الشهداء أيب عبد اهلل احلسني  روايٍة عن سيّد فيف والسلوك يف مسري العبودية،
 يِلَْعِرفُوُه، فَإَِذا َعَرفُوهُ  -َجلَّ ِذْكُرُه 

، فَإَِذا َعبَُدوهُ اْستَْغنَْوا بِِعبَاَدتِِه َعْن ِعبَاَدةِ َما َعبَُدوهُ  َما َخلََق الِْعبَاَد إاِلَّ
فاملعرفة هلا دوٌر مهمٌّ يف حياة اإلنسان املاّدّي واملعنوّي، ومن  .[9، ص 1ج  ]الصدوق، علل الرشائع،« ِسَواه

ىلع ما يقوهل  وال يتحّقق ذلك باالعتمادايلقني،  إنّما هوادلين صول جانٍب آخر املطلوب يف املعرفة بأ
يؤّكد العلماء يف ؛ ذلا يقول الفقهاء يف ابتداء رسائلهم العملّية ال جيوز اتلقليد يف أصول ادلين، والغري

كتبهم الالكمّية ىلع أنّه جيب أن تكون أصول ادلين وما جيب االعتقاد به ىلع أساس الربهان 
واالستدالل وال جيوز اتلقليد فيها، ويدعم هذا القول اآليات والروايات اليت تذّم تقليد اآلباء والسادة 

َضل ونَا َربَّ والكرباء كما ينقل القرآن الكريم عن لسان أهل جهّنم: 
َ
َطْعَنا َساَدَتنَا َوُكرَبَاَءنَا فَأ

َ
نا إِنَّا أ

ِبياَل   .[67]سورة األحزاب:  السَّ

ومن الواضح أّن عموم انلاس ليست عقائدهم ادلينية مبتنيةا ىلع أساس الربهان واالستدالل، 
انلاس تعلّم هذه  وباألخّص ىلع الرباهني العلمية املذكورة يف كتب املتلكّمني والفالسفة، فهل جيب ىلع

عليهم املعرفة بها ولو  أصول دينه ىلع االستدالل ال يكون بمؤمٍن، فيجباألدلّة؟  حبيث إّن من لم تبنِت 
اليت يسلكها الفالسفة واملتلكّمون كما يف برهان دلّة باألدلّة اإلمجايلة اليت يعرفونها بالفطرة ال باأل

أو ال جيب عليهم تعلّم تلك األدلّة ويكفيهم اتلصديق بأصول ادلين ولو اكن ىلع ؟ انلظم واحلدوث
من كون  -بل رّبما بعض اخلواّص  -وىلع أّي تقدير فما نشاهده من حال ًعّمة انلاس أساس اتلقليد؟ 

دلّة عقائدهم قائمةا ىلع أساس اتلقليد أو قائمةا ىلع األدلّة البسيطة أو أنّها مزيٌج من اتلقليد واأل
اإلمجايّلة وغريها من القرائن اليت جمموعها يوجب ايلقني واالطمئنان العريّف، وان اكن لّك واحٍد منها 

ا.   بمفرده ال يوجب علما
فهل يمكن تصحيح عقائد ًعّمة انلاس اليت ليست مبتنيةا ىلع األدلّة القطعية أم ال؟ سنبحث هذا 

 صيف حتلييل.املوضوع يف هذه املقالة وذلك من خالل منهج و

  األّول: مقّدمات تمهيدية املطلب

  اتلقليد معىن -1

تُهادة يف عنق الغري، بمعىن تعليق يشٍء ىلع يشٍء وجعل القال اتلقليد لغة: ْ  فيف تاج العروس: ]قدَلَّ
ت، ُعنُِقها يف َجَعلْتَُها: اهلاء حبذف وقاِلداا، بالكس، قاَِلَدةا، َ ين، يف اتّلْقِليد ومنه فتََقدلَّ  وَتْقِليدُ  ادلِّ
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عماَل  الُوالةِ 
َ
ا ومنه وهو جَماز، األ يضا

َ
ن ابلََدنَةِ  َتْقِليدُ  أ

َ
َها به ُيْعلَمُ   َشيْئاا ُعنِقها يف جَيَْعَل  أ نَّ

َ
]الزبيدي، « َهْدي أ

 .[205، ص 5تاج العروس، ج 

ا أخذ قول الغري ورأيه »ذكر الفقهاء تعاريف خمتلفةا للتقليد االصطاليّح، ومنها  :اتلقليد اصطالحا
ا بال مطابلة ديلٍل  ]اخلراساين، كفاية « ىلع رأيه للعمل به يف الفرعّيات أو لاللزتام به يف االعتقاديات تعبّدا

 [.472األصول، ص 

عنها؛ ألّن معناه واضح، وّك  هناك تعاريف أخرى ذكرها الفقهاء واألصويلون ال يهّمنا ابلحثو
ا من جهٍة وغري جامٍع ومانٍع من جهٍة أخرى، ولكّن املهّم هو  ا ومانعا تعريف يمكن أن يكون جامعا

 وضوح املفهوم واملعىن هلذه املفردة.

 العقيدة معىن -2

 العقيدة هو ما عقد عليه الضمري والقلب. : لغة العقيدة
وَعَقد  …والقاف وادلال أصٌل واحد يدل  ىلع َشدٍّ وِشّدِة ُوثوق العني »فيف معجم مقائيس اللغة:  

 .[87و 86، ص 4]ابن فارس، معجم مقائيس اللغة، ج « َصلُب قلبَه ىلع كذا فال يزَِنع عنه. واعتََقد اليشء
ا  العقيدة اصطالحا

ا ق معىن العقيدال يفرت عليه(  فيه عن معناها اللغوي إاّل حبسب املصداق )ما تنطبق ة اصطالحا
ة واإلمامة واملعاد وما يتفّرع ىلع هذه األصول. مقّيدٌة بما يتعلّق بأصول ادلين من قبيل اتلوحيد وانلبوّ 

 ،وتعّد العقيدة أحد األقسام األساسية للمعرفة ادلينية، إذ تنقسم املعرفة ادلينية إىل أربعة أقسام
 ا يرجع إىل أصول ادلين. ه ممّ والعقائد يه ما ترتبط بما يعتقده اإلنسان يف ضمري

 حدود ابلحث -3
قبل ابلحث عن جواز اتلقليد يف أصول ادلين أو عدم جوازه من املناسب أن نبحث عن حدود هذا 

 ابلحث.

 تقليد املعصوم بعد ثبوت العصمة -أ

يعين إذا سئل املقدّل بأي ديلل تعتقد  ،اتلقليد عن املعصوم قبل ثبوت عصمته من مصاديق ادلور 
، بنبّوة هذا الشخص املّديع للنبّوة فيقول  ، وأّما بعد ا من مصاديق ادلور الواضحفهذلقوهل إيّن نيبٌّ
إمامة الويّص وعصمتهما باالستدالل والربهان، جيوز بل جيب حتصيل املعرفة باتلوحيد ونبّوة انليّب و
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 حّّت يف مثل املعاد والعدل الذلان يعّدان من أصول ادلين، بل ال أخذ املعارف ادلينية عنهم بال شكٍّ 
طريق إىل كثري من املعارف إاّل عن طريق الويح، فيف جزئّيات املسائل االعتقادية مثل تفاصيل صفات 
اهلل وصفات انليّب وعدد األئّمة ووجود ًعلم الربزخ وكيفّيتها والقيامة ومواقفها وكيفّية اجلّنة وانلار 

ويف احلقيقة ليس هذا من غريها من جزئّيات ما يتعلّق باملبدإ واملعاد ال طريق إىل إثباتها غري الويح، و
ا االعتقاد بما يقول انليّب بعد ثبوت نبّوته مبينٌّ ىلع  ؛ ألنّ اتلقليد وخارج عن حمّل ابلحث ختّصصا

. نعم،  فلّك ما يقول ،االستدالل بأنّه رسوٌل من قبل اهلل إىل اخللق ومعصومٌ  به املعصوم من قبل اهلل حقٌّ
ا أو يكون يف القرآن والسّنة  جيب االعتقاد بما ثبت صدوره عن املعصوم بأن يسمع من املعصوم شفاها

، 2؛ اكشف الغطاء، انلور الساطع، ج 458]انظر: الوحيد ابلهبهاين، الفوائد احلائرية، ص  .وره عنهدالقطعية اثلابتة ص
 [573، ص 1؛ األنصاري، فرائد األصول، ج 149و 148، ص 1ح أصول الاكيف، ج ؛ املازندراين، رش103ص 

 اتلقليد يف االستدالل -ب
ا خارٌج عن حمل ابلحث؛ ألّن اتلقليد يف العقائد هو االلزتام بعدم مطابلة  اتلقليد يف االستدالل أيضا

ا أو  ا سواٌء اكن املستدّل معصوما غري معصوم، وفرق بني قبول ديلل، وقبول استدالل الغري ليس تقليدا
 لَوْ فقوهل تعاىل: استدالل األنبياء واألوصياء أو العلماء ىلع اتلوحيد وانلبّوة وقبول قوهلم بال ديلٍل، 

َهَب وقوهل تعاىل:  ، [22]سورة األنبياء:  اَكَن ِفيِهَما آلَِهٌة إاِلَّ اهلُل لََفَسَدتَا لُك  َوَما اَكَن َمَعُه ِمْن إهٍِل إِذاا ذَلَ
يٌك »: قول عيلٍّ و ،[91]سورة املؤمنون: َبْعٍض  إهٍِل بَِما َخلََق ولََعاَل َبْعُضُهْم ىلَعَ  لَْو اَكَن لَِربَِّك رَشِ

َتتَْك 
َ
ْفَعاهَلُ وِصَفاتِهُ  أَل

َ
يَْت آثَاَر ُملِْكِه وُسلَْطانِِه ولََعَرفَْت أ

َ
 استدالٌل   [31]نهج ابلالغة، الكتاب « رُُسلُُه ولََرأ

ا، بل هو استدالل عقيلٌّ ، عقيلٌّ ىلع نيف الرشيك هلل  وقبول هذا االستدالل يف احلقيقة  ليس تقليدا
يف قالب انلقل وإرشاٌد إىل حكم العقل والفطرة؛ ألّن األنبياء هم أداّلء اخللق إىل اهلل، فيف نهج ابلالغة 

نِْبيَا»
َ
وا َفبََعَث ِفيِهْم رُُسلَُه، وَواتََر  إيَِلِْهْم أ ُروُهْم َمنيِْسَّ نِْعَمِتِه، وحَيْتَج  ُدوُهْم ِميثَاَق فِْطَرتِِه، وُيَذكِّ

ْ
َءُه؛ ِليَْستَأ

. وأوضح األدلّة [1]نهج ابلالغة، اخلطبة « ، وُيُروُهْم آيَاِت الَْمْقِدَرةالُْعُقولِ  َعلَيِْهْم بِاتلَّبِْليِغ، وُيِثرُيوا لَُهْم َدفَائِنَ 
 اتلوحيد وانلبّوة هو ما جری ىلع لسانهم، ولوالهم ما ُعرف اهلل، فكما جيوز وأصول االستدالالت ىلع

ا حلكم العقل، فبطريٍق أوىل جيوز  األخذ  أخذ االستدالل ىلع اتلوحيد وانلبّوة عن لّك أحٍد إذا اكن موافقا
ت علم عن األنبياء واألوصياء؛ ألّن أدتّلهم ىلع أساس الويح ومطابقة للواقع، فكما أّن استدالال

احلساب واهلندسة عقلية، ولكّن اإلنسان يف تعلّم هذا العلم حيتاج إىل معلٍّم، فعلم اتلوحيد واملعارف 
كذلك هو حباجة إىل معلٍّم، واألنبياء هم معلّمو البرشية يف معرفة احلقائق اإلهلية، وسلوكهم مسري 

 العبودية.  
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 الظّن؟ وكفايةهل يوجد مالزمة بني جواز اتلقليد  -ج
وقع اخلالف يف كون مسألة جواز اتلقليد يف العقائد مبتنيةا ىلع مسألة كفاية الظّن يف العقائد أو 
ال؟ وبعبارة أخرى هل يوجد مالزمة بني القول بكفاية الظّن يف العقائد وجواز اتلقليد فيها؟ رّصح 

ل ايلقني ىلع أساس بعضهم بوجود املالزمة والظاهر من الكم من يقول باملالزمة أنّه ال يمكن حتصي
 -بفتح الالم  -االعتماد ىلع قول الغري؛ ألّن األدلّة اليت تورث ايلقني بالعقيدة يه موجودة عند املقدلَّ 

ومّمن رّصح بوجود  ؟فكيف يمكن حصول ايلقني ىلع أساس االستدالل اذلي يورث ايلقني للغري
بعد ، حيث يقول يف كتابه "زبدة األصول" املالزمة ويميل بكفاية الظّن وجواز اتلقليد الشيخ ابلهايئ

 وإىل ،جماٌل  أكرثها يف وللبحث. الطرفني أدلّة خالصة هذه»ذكره أدلّة جواز اتلقليد وعدم جوازه: 
هل يكيف اتلقليد يف األصول: فال جيب . االعتصام وباهلل مشلٌك  وإثباته الالكم، يرجع القطع اشرتاط

يريي ا؛ ولعلّه أفضل الوجوبني أم حيرم؟ ال خيىف أّن ابلحث يف هذه انلظر وجوباا عيني ا؛ بل، وجوباا خت
املسألة يؤول عند اتلحقيق إىل أّن األصول، هل جيب فيها القطع، أم يكيف الظّن؟ وهذه املسألة من 
املشالكت. فإن أوجبنا القطع، منعنا اتلقليد؛ لعدم حصوهل به. وإن اكتفينا بالظّن، فال ريب يف 

؛ األحسايئ، اكشفة احلال عن أحوال االستدالل، ص 419]العاميل، زبدة األصول، ص « من يوثق به حصوهل بتقليد
151]. 

ولكن سنذكر أنّه ال مالزمة بني املسأتلني؛ إذ يمكن أن حيصل ايلقني من اتلقليد، وسنتعّرض 
احلاصل من لكيفية حصول ايلقني من اتلقليد، فيمكن للمانع من اتلقليد أن جيوز العمل بالظّن 

االستدالل، وللمانع من الظّن أن جيوز اتلقليد إذا حصل منه ايلقني، كما جيوز ألحد أن يمنع من 
القوانني والشيخ موىس صاحب املالزمة بني املسأتلني  مّمن رّصح بعدمالقطع احلاصل من اتلقليد، و

 [235؛ اتلربيزي، أوثق الوسائل ص  352، ص 4]انظر: القّم، قوانني األصول، ج ي يف رشحه ىلع الرسائل. يزاتلرب

ويظهر عدم املالزمة من نقل الشيخ األنصاري اذلي نقل سّتة أقوال حول وجوب مطلق املعرفة، أو 
ا، أو يف اجلملة، ومن مجلة األقوال اعتباره  املعرفة احلاصلة من خصوص انلظر وكفاية الظّن مطلقا

رث العلماء، واعتباره العلم ولو عن اتلقليد، ونسبه العلم عن طريق انلظر واالستدالل، ونسبه إىل أك
ا وحاكه عن مجاعٍة، وكفاية الظّن املستفاد  إىل ترصيح بعضهم وحاكيةا عن آخرين، وكفاية الظّن مطلقا

]انظر: األنصاري، فيظهر من هذه األقوال عدم املالزمة بني املسأتلني بوضوح. ، من انلظر واالستدالل
 [273و 272، ص 1فرائد األصول، ج 

 ما املقصود من ايلقني؟ -د
بناءا ىلع لزوم ايلقني يف العقائد نتساءل: ما املقصود من ايلقني؟ هل املقصود هو االعتقاد اجلازم 
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ا  املطابق للواقع اذلي ال حيتمل فيه اخلالف؟ أو املقصود منه مطلق االعتقاد اجلازم سواٌء اكن مطابقا
ا للواقع   واكن جهالا مرّكباا؟للواقع أو لم يكن مطابقا

لم يرّصح القائلون بلزوم ايلقني يف أصول العقائد ما املقصود من هذا ايلقني؟ ولكّن الظاهر من 
ومّمن رّصح بأّن املقصود هو مطلق االعتقاد اجلازم لكماتهم أّن املقصود منها هو ايلقني العريف، 

: لون بعدم جواز اتلقليد مثل قوهل ذكره اآليات اليت استند به القائ فإنّه بعد ،صاحب القوانني
 ٌَواَل َتْقُف َما لَيَْس لََك بِِه ِعلْم  :ال تدّل هذه اآليات ىلع : »القّّمّ ، يقول املحقق [36]سورة اإلرساء

ا ال يعرف من ايلقني أزيد من العلم وزوال  اشرتاط العلم بمعىن ايلقني املصطلح، والعرف واللغة أيضا
 ارِْجُعوا إىِلالشّك، بل هو حقيقة يف معىن اجلزم وإن أمكن زواهل بالتشكيك، واستشهد بقوهل تعاىل: 

بَانَا إِنَّ ابْ 
َ
بِيُكْم َفُقولُوا يَا أ

َ
َق َوَما َشِهْدنا إاِلَّ بَِما َعِلْمنَاأ ، قوانني األصول، ج « [81]سورة يوسف:  نََك رَسَ ]القّّمّ
 .[378و 375، ص 4

ويظهر أّن املراد من ايلقني هو ايلقني العريف يف الكم لّك من يقول بكفاية اتلقليد يف أصول ادلين إذا 
ألّن ايلقني احلاصل من اتلقليد  ؛[290، ص 1ج ]فرائد األصول، حصل منه ايلقني، اكلشيخ األنصاري 

.  ليس هو ايلقني املطابق للواقع، وقد يزول بأدىن تشكيك يف عقائد املقدلِّ
وسكون  [12، ص 1]الطويس، العّدة، ج انلفس  اقتىض سكون وقد عّرف الشيخ الطويس العلم بما

فيمكن أن يكون مراد من يقول انلفس واالطمئنان العريف قد جيتمع مع احتمال اخلالف العقيل، 
ا؛ ألّن  بكفاية الظّن احلاصل من اتلقليد، وقول من يقول يكيف إذا حصل منه اجلزم وايلقني واحدا
ا، ويوجد نوع إشارةٍ  الظّن العقيل وايلقني العريف الفرق بينهما دقيق، وقد تكون نتيجتهما شيئاا واحدا

قول يف اجلواب عن االستدالل باآليات انلاهية عن إىل هذا املطلب يف عبارات السّيد الشرب، حيث ي
فه السيّد وأجيب بأّن العلم رشًعا ما تسكن إيله انلفس كما عرّ »العمل بالظّن ىلع عدم جواز اتلقليد: 

 .[571، ص 2]شرب، حّق ايلقني، ج « املرتىض يف اذلريعة وغريه، فهو شامل للظّن اللغوّي 

 كيفية حصول ايلقني من اتلقليد - ـه

، وكيف حيصل للملكّف ايلقني بال علٍم هل باألدلّة اليت عند  وأّما كيفية حصول ايلقني للمقدلِّ
املقدّل؟ يمكن أن يقال: يقني املقدّل ليس ىلع أساس نفس األدلّة اليت عند مقدّله، بل كيفية حصول 

من العلماء الكبار املتّقني ايلقني للمقدلِّ ىلع أساس استدالل إمجايل، وهو أنّه يرى املقدلِّ أّن كثرياا 
واملفّكرين والشهداء والزّهاد اكنوا ملزتمني بادلين ومعتقدين باملعارف ادلينية، فيحصل هل ايلقني بأنّه 
، فيأخذ بقوهلم وتطمِّئ نفسه ألقواهلم، ويف احلقيقة يرجع  ال يمكن أن تكون معتقدات هؤالء باطلةا

ة ما أخرب عنها أو اعتقد بها مجاعٌة، وّك ما أخرب مجاعٌة فهو يقينه إىل هذا االستدالل: إّن هذه العقيد



 115 .............................................................................  اتلقليد يف العقائد بني اإلنكار والقبول

. ، فهذه العقيدة حقٌّ  حقٌّ
وإن قيل: إّن هذا االستدالل باطٌل وال ينتج يقيناا، نقول: ايلقني احلاصل للمقدّل ليس هو ايلقني 

، بل 4=2+2تيجة باملعىن اخلاص اذلي هو االعتقاد اجلازم املطابق للواقع كما حيصل نلا ايلقني بأّن ن
ا للواقع، ويمكن أن  هذا ايلقني هو ايلقني العريف واالطمئنان انلفساين اذلي يمكن أن يكون مطابقا
يكون غري مطابق، كما يمكن أن يكون ايلقني احلاصل للمقدلِّ مزجياا من اتلقليد وأدلّةا إمجايلةا بسيطةا 

]انظر: اخلويئ، موسوعة اإلمام اخلويئ، ج  ها اتلقليد.ىلع أصول ادلين، أو حاصالا من جتميع القرائن، ومن أهمّ 
 [420، ص 6؛ اتلربيزي، دروس يف مسائل علم األصول، ج 349و 348، ص 1

 من االستدالل الواجبـ القدر و 
فما هو القدر الواجب من االستدالل؟ فنقول ال شّك  ،إذا قلنا بعدم كفاية اتلقليد يف أصول العقائد

بل  ،أنّه ليس ىلع عموم امللكّفني تعلّم األدلة املعّقدة اليت أقامها الفالسفة واملتلكّمون ىلع أصول العقائد
م بعض العلوم مثل علم وكذا ال جيب تعلّ  ،قد يورث تعلّم تلك األدلّة الشكوك والشبهات بلعضهم

معرفته احلفظ من اخلطإ يف االستدالل، ويكيف األدلّة الصحيحة البسيطة الفطرية اذلي يوجب  املنطق
جييبون عن شبهات ذلك للعلماء اذلين يدافعون عن ادلين، ونعم، يلزم  .اليت يعرفها عموم انلاس

وقد رّصح الشهيد اثلاين يف بعض رسائله بأّن اتلفّكر واالستدالل فطريٌّ لإلنسان وإن لم  ،املخالفني
فكما يری اإلنسان األشياء بالقّوة ابلارصة وحيصل هل ايلقني باألشياء وإن لم ، عرف كيفيّة االستداللي

فكذلك  ؟هل يه خبروج الشعاع من العني أو بانطباع الصورة يف العني ،كيفية الرؤيةتفصيل يعرف 
ثّم استدّل ىلع أّن  ،لوإن لم يتمّكـن من ابليان العلّم لكيفية االستدال ،يستدّل ىلع اتلوحيد بالفطرة

وال تتوّقف ىلع علٍم بأّن من بلغ  ،املعرفة الفطرية وبعض اإلشارات الرشعية اكفيٌة يف حتصيل اإليمان
ومعلوم أّن يف هذا الزمان ال  ،وال تصّح الصالة إاّل بعد اإليمان ،يف أثناء انلهار جتب عليه الصالة

]الشهيد اثلاين، يمان واجلزم واإلذًعن بأّي طريٍق اتّفق. فيكيف اإل العلوم، يتمّكـن أحٌد من حتصيل لّك 
 [754 - 751، ص 2رسائل الشهيد اثلاين، ج 

 اآلراء حول اتلقليد يف العقائداثلاين:  املطلب

  حرمة اتلقليد -1
، قوانني األصول، ج ذهب مشهور العلماء إىل عدم جواز اتلقليد يف العقائد ادلينية  ، [351، ص 4]القّّمّ

والعاّلمة  [72]املفيد، تصحيح االعتقادات اإلمامية، ص منهم الشيخ املفيد  عليهاّدىع بعضهم اإلمجاع كما 
، ابلاب احلادي عرش، ص احليّلّ  ]الفاضل املقداد، رشح د املقدا والفاضل [110؛ أجوبة املسائل املهنائية، ص 1]احليّلّ
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]العرايق، املعالم الزلىف، ص ىع القوشچي إمجاع املسلمني ىلع هذا القول وادّ ، [5و 4ابلاب احلادي عرش، ص 

ومّمن رّصح بهذا القول املحّقق احليّلّ  ،وإن اكنت دعوی اإلمجاع حمّل إشاكل كما سنشري إىل ذلك [107
، معارج األصول، ص  ، ص 2 ]رسائل الرشيف املرتىض، ج بعض رسائلهوالسّيد املرتىض يف  [199]املحّقق احليّلّ

316]. 

 احلرمة بأدلٍّة منها:  واستدلّوا ىلع

:  ؟لزوم املحذور من اتلقليد مع اختالف اآلراء أّوال 
توجد يف املسائل العقدية آراء ونظريات خمتلفة، فاملقدلِّ إذا اعتقد بكّل اآلراء يلزم منها اتلناقض، 

ا أن يرّجح بمرّجٍح، وهذا املرّجح إذا اكن وإّما أن يرّجح قوالا بال مرّجٍح، فهذا ترجيٌح بال مرّجٍح،  وإمّ 
استدالالا عقلي ا فهو ليس بتقليد يف الواقع، بل أخذ باالستدالل العقيل، وإذا لم يكن استدالالا عقلي ا، 

 ادلين، أصول معرفة ىلع متوّقٌف  إيله ذهب فيما احلّق  إىل وصل املجتهد أنّ  معرفة يلزم منه ادلور؛ ألنّ 
الفاضل املقداد، رشح  ]انظر: املجتهد. رأي معرفة ىلع متوقّفةٌ  الفرض حبسب ادلين أصول معرفة أنّ  واحلال

 [4ابلاب احلادي عرش، ص 

ثبوت كون املقدَل أعلم من سائر املراجع يف  وأجيب عن هذا االستدالل بأّن املرّجح يمكن أن يكون
وتثبت األعلمية هنا  ،الرتجيح بال مرّجٍح العقائد ادلينية، وال يلزم من تقليده يف هذه الصورة حمذور 

]انظر: برجناكر، اتلقليد يف . بنفس الطرق اليت تثبت األعلمية يف فروع ادلين مثل العلم وابليّنة والشياع
 [84و 83العقائد بني اإلنكار والقبول، جملّه معرفت الكىم، ص 

 نقد اجلواب
حصل هذا العلم للمقدّل؟ فإن حصل هل  فنسأل من أين ،طريق إثبات األعلمية إن اكن هو العلم

ا  ،وإن اكن ثبوت األعلمية بمثل الشياع وابليّنة ،العلم بانلظر يف أدلّة العالم فهذا ال يكون تقليدا
ا ألنّه يلزم منه  ؛فهذا ال ينفع يف أصول ادلين ،فاتلمّسك بهما إن اكن من باب أنّه جعله الشارع طريقا

ا إذا اكن  ،فال حيصل ايلقني بابليّنة والشياع ،قني بهماوإن اكن من باب حصول ايل ،ادلور خصوصا
ا ببّينٍة وشياٍع آخر. نعم، يف فروع ادلين بما أّن اذلي حيصل يف غري رضوريات ادلين الظنّ   ،معارضا

 ،ّن الفروًعت ادلينية مسائل رشعيةألوذلك  ؛فاتلقليد فيها للمجتهد ليس هل أهّمّية كما هو يف العقائد
ا رشعيةوطرق إثب فعندما حتكـم ابليّنة مثالا بأعلمية  ،وليس املطلوب فيها كشف الواقع ،اتها أيضا
ويف العقائد املطلوب كشف  ،وال تكشف عن أعلميته واقعا ،تكون حّجةا رشعيةا فقط ،شخص

اختالف  الواقع ال إثبات عقيدة باحلّجة الرشعية اليت قد تكشف عن الواقع وقد ال تكشف؛ وذلا
 يف األحاكم الرشعية مقبول خبالفه يف أصول ادلين.األقوال 
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فيظهر أّن اجلواب عن هذا اإلشاكل غري تامٍّ، لكن يمكن أن يقال يف اجلواب إّن مبادئ حتصيل 
ا  ايلقني قد ال تكون رصف اتلقليد عن ًعلم واحد، بل قد يكون جتميع القرائن ىلع مسألة ما مفيدا

إمجاع امللّيّني بما فيهم علماء ومفّكرين من مسلمني ويهوٍد  لليقني، فيف مثل مسألة اتلوحيد يكون
سبباا لليقني بوجود اهلل، وكذا يف إثبات وغريها ونصارى وغريهم ىلع اتلوحيد مضافاا إىل أدلٍّة إمجايلٍة 

املعاد وانلبّوة، كما يمكن حتصيل ايلقني بقول ًعلٍم يف جزئيات العقائد بأن جيّربه يف بعض املسائل 
هل قّوة رأٍي بالنسبة إىل ساير العلماء فيقدّله يف ساير املسائل اليت لم جيّربه اعتماداا ىلع اتلجربة فريى 

السابقة، وكيف اكن فأسباب حتصيل ايلقني خمتلفة، وقد يكون جتميع القرائن سبباا لليقني، وإن اكن 
يد ايلقني، واملهّم كون ايلقني لّك واحٍد من تلك القرائن ليس موجباا لليقني بمفرده، ولكّن تراكمها يف

، وإن اكن حاصالا من اتلقليد، وسنبحث عن كيفية حصول ايلقني من  احلاصل من أّي سبٍب حّجةا
.  اتلقليد يف عنواٍن مستقلٍّ

فيظهر أّن اجلواب عن هذا اإلشاكل غري صحيح، إاّل أن نقول بأّن تقليد ًعّمة انلاس وايلقني 
احلاصل هلم من اتلقليد يف أصول ادلين هو مزيٌج من األدلّة اإلمجايلة وتقليد العلماء، فإذا صادف هذا 

ائد عن ديلل ايلقني الواقع حيكم بإيمانهم وهم معذورون، لكن مع ذلك هم ملكّفون بتحصيل العق
 وبرهان، كما يظهر هذا القول من الشيخ الطويس اذلي سنشري إيله. 

 معذورّية الكفار يف تقليدهمثاني ا: 
ا اتلقليد لو اكن  بل وايلهود فانلصارى ا،معذورا  باتلقليد ضالٍّ  لاكن لّك  ادلينية يف العقائد جائزا

وهو  ذلك ىلع هلم احلّجة قامت قد ألنّهم ا؛أيضا معذورون  عقائدهم يف لعلمائهم املقدّلون والالدينّيون
 [104، ص 2؛ انظر: اكشف الغطاء، انلور الساطع، ج 73تصحيح اعتقادات اإلمامية، ص  ]انظر: املفيد،جمتهدهم.  قول

 مناقشة

ا  ا إذا اكنوا جازمني بصّحة مذهبهم؛ ألّن اإلنسان ما دام جازما يمكن االلزتام بمعذورية الكّفار أيضا
بمذهبه فهو ال حيتمل اخلالف يف مذهبه حّّت يبحث عن حّقانّية مذهبه أو سائر املذاهب، وال يواخذ 

ون بصّحة مذهبهم وبطالن فكما أّن عواّمنا ًعمل»برتكه اتلحقيق كما رّصح به، يقول السّيد اخلميين: 
سائر املذاهب، من غري انقداح خالف يف أذهانهم ألجل اتللقني والنشوء يف حميط اإلسالم، كذلك 
ا  عواّمهم من غري فرق بينهما من هذه اجلهة، والقاطع معذور يف متابعة قطعه وال يكون ًعصياا وآثما

ا لو احتمل خالف مذهبه وترك انلظر إىل وال تصّح عقوبته يف متابعته ... نعم، فيهم من يكون مقرّصا 
ا أو تعّصباا، كما اكن يف بدو اإلسالم يف علماء ايلهود وانلصارى من اكن كذلك ]اخلميين، « حّجته عنادا

ا صاحب كتاب القوانني. [200، ص 1املاكسب املحّرمة، ج  ]انظر: القّم، قوانني ، ورّصح باملعذورية أيضا
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 [432، ص 4األصول، ج 

 اتلقليد يف أصول ادلين إماكنعدم  ثاثل ا:
املطلوب يف أصول ادلين اإلذًعن واالعتقاد، وحصول الظّن وايلقني انلاتج عن قول شخص آخر 
ا للتلكيف، وإنّما يصح اتلقليد واألخذ بقول الغري يف  ليس من األمور االختيارية حّّت يصبح موردا

ضاه ال االعتقاد به يف نفس األمر، ولكن يف الفروع ادلينية فقط؛ ألّن املراد منه العمل ىلع مقت
ا فإّن االعتقاد احلاصل من الظّن واتلقليد العقائد املطلوب االعتقاد ال العمل،  قابالا يكون وأيضا

، قوانني األصول، ج ، وصاحبه غري مأمون ىلع زواهل، فيجب تثبيته بانلظر. للزوال ؛ 351، ص4]انظر: القّّمّ
 [106، ص 2ر الساطع يف الفقه انلافع، ج انظر: اكشف الغطاء، انلو

 مناقشة

ا يف االستدالل فإنّه  ،ويمكن حصول العلم واالطمئنان للمقدّل أيضاّ  ،حصول العلم ليس منحرصا
أنّه أعلم منه يف االستدالل وانلظر، وليس من أهل اهلوی إذا اعتقد املقدِلّ أّن مقدّله خبرٌي يف العقائد و

حيصل هل االطمينان بقوهل، ويعتقد بما يقول به، وقد حيصل للعوام باتلقليد واالستدالل اإلمجايل يقنٌي 
إذ قد ال حيصل  ،وال فرق بني االستدالل واتلقليد من هذه انلاحيةال حيصل من انلظر واالستدالل، 

يف العقائد ليس هو االعتقاد  والعلم املطلوب ،ل وقد حيصل العلم من اتلقليدالعلم من االستدال
اجلازم املطابق للواقع، بل األعّم منه ومن االعتقاد اجلازم اذلي يمكن أن يكون غري مطابق للواقع 

، ص 2، ج ؛ شرب، حّق ايلقني349و 348، ص 1]انظر: اخلويئ، موسوعة اإلمام اخلويئ، ج اذلي هو ايلقني العريف. 
571] 

 :واجلواب عن كون االعتقاد احلاصل من اتلقليد يف معرض الزوال
كذلك االعتقاد احلاصل من االستدالل  ،احلاصل من اتلقليد حيتمل فيه الزوال دكما أّن االعتقا -أ 

ا  فقد يعتقد اإلنسان  ،وقد يزول بتشكيك يف واحد من أراكن االستدالل ،يف معرض الزوالهو أيضا
]انظر: اكشف الغطاء، انلور ة ىلع أساس استدالل، ثّم بعد زمان تتغري عقيدته بسبب استدالل آخر. بعقيد

 [108، ص 2الساطع، ج 

أّن حمّل الالكم هو صّحة االعتقاد احلاصل باتلقليد ما دام ثابتاا لم يزل، فاحلّجة أجنبّية عن  -ب
 [210]انظر: الصدر، االجتهاد واتلقليد، ص ابلحث. 

ا  األدلّة انلقلية  :رابع 

 توجد آياٌت ورواياٌت تدّل ىلع عدم جواز اتلقليد منها:
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ٍة  إِنَّا وََجْدنا آبَاَءنا ىلَعَ يف مواضع عّدةٍ كقوهل تعاىل: آلبائهم قد ذّم الكّفار يف تقليدهم  أنّه  مَّ
ُ
أ

َولَوْ  آثَارِِهْم ُمْقتَُدوَن  وإِنَّا ىلَعَ 
َ
ْهَدى قاَل أ

َ
ا وََجْدُتْم َعلَيِْه آباَءُكمْ  ِجئْتُُكْم بِأ  .[24و 23]الزخرف  ِممَّ

ولاكن هلم االعرتاض جبوازه يف رشيعة  ،فلو اكن اتلعويل ىلع اتلقليد مرضي ا ملا توّجه إيلهم ذمٌّ 
فيجوز خبالف الفرق بأّن هذا تقليٌد ألهل احلّق د بالقول بوجو االعرتاضوال سبيل إىل دفع  ،اإلسالم

فال يتحّقق فارق بالنسبة إىل  ،بأنّه مقدّل ألهل احلّق  هألّن الك املقدّلين يعتقد يف تقليد ؛تقليدهم آلبائهم
؛ اكشف الغطاء، انلور 413]انظر: احلائري، الفصول الغروية، ص . وحتّققه حبسب الواقع ال جيدي ،معتقدهما
 [106، ص 2الساطع، ج 

 مناقشة

 االستدالل بهذه اآليات:  ويمكن اجلواب عن
بل تذّم اتلقليد األعّم بال منشأ صحيح، فإّن  ،أنّها ليست يف مقام اذلّم للتقليد بصورٍة ًعّمةٍ  -أ

ا ا الا تذّم تقليد الكّفار بسبب العصبية ملا اكن عليه أوّ فاآلية  ،األب بما هو أٌب ال يصلح ألن يكون مقدلَّ
وهذا أجنيب عن اتلقليد ىلع أساس استدالل صحيح عّمن يكون أهالا ذللك، اكلعقالء  ،اآلباء

ال يريدون إاّل الوصول إىل الواقع، فاآلية ووالعلماء اذلين يرومون احلقيقة، وليس هلم حتّي ألّي طرف، 
: الصدر، االجتهاد ]انظرالكريمة تذّم تقليد من ال أهلّية هل، أّما اذلّم عن أصل اتلقليد فيه ساكتة عنه. 

 [210واتلقليد، ص 

الكّفار الزتموا بدين آبائهم  اآليات خمتّصٌة فيمن أقيمت عليه احلّجة بعد اإلرشاد، فهؤالء هذه -ب
ا من بعد ما تبنّي هلم بطالن ما اكن عليه آبائهم باملنطق واالستدالل من جهة انليب  وال تدّل  ،تقليدا

واذلي  -ولو بتقليد غريه من جهة حسن ظّنه به  -هل االطمئنان ىلع أّن اجلاهل الغافل اذلي حصل 
يعاقب ىلع  ، فالحبيث ال يمكنه حتصيل أزيد مّما وصل إيله ،حصل هل الظّن من خالل طرق معّينة

، القوانني، ج ذلك.   [210؛ الصدر، االجتهاد واتلقليد، ص 375، ص 4]انظر: القّّمّ

وإنّما  احلّق، طريقة آبائهم يه معتقدين بكون يكونوايات لم يمكن اجلواب بأّن املخاطبني باآل -ج
ا للحّق، والشاهد عليه قوهل  َ  :الزتموا بها تعّصباا وعنادا ن َبْعِد َما َتبنَيَّ نُفِسِهم مِّ

َ
ْن ِعنِد أ ا مِّ َحَسدا

ا وَُعلُو اوََجَحُدوا بَِها َواْستَيَْقنَتَْها  :وقوهل  [109]سورة ابلقرة:  لَُهُم احْلَق   نُفُسُهْم ُظلْما
َ
]سورة انلمل:  أ

ْبنَاَءُهمْ  :وقوهل  [14
َ
، وغري ذلك، فمن ابلعيد ًعدةا أن [146]سورة ابلقرة:  َيْعِرفُونَُه َكَما َيْعِرفُوَن أ

يكون الكّفار املذمومون يف هذه اآليات ىلع اتلقليد معتقدين بأحّقّية طريقة آبائهم ولو باتلقليد؛ 
ا بعد تنبيه األنبياء هلم ىلع ذلك بادلالئل واملعجزات.   الفصول ]انظر: احلائري،لوضوح فسادها خصوصا

 [413 ص الغروية،
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نَُّه اَل إهَِل إاِلَّ  :خمطاباا نبّيه  ب العلم يف العقائد ادلينية كقوهل ما دّل ىلع وجو ومنها:
َ
فَاْعلَْم أ

ا لوجوب اتلأيّس به  [19]سورة حمّمٍد:  اهللُ  ، واآلية وإن اكنت متعلّقها اتلوحيد فيجب ىلع األّمة أيضا
 ادلين يتّم املطلوب.إاّل أنّه باإلمجاع ىلع عدم القول بالفصل بني اتلوحيد وغريه من أصول 

يَن آَمنُوا بِاهلِل ورَُسوهِلِ ُثمَّ لَمْ وقوهل تعاىل:  ِ َما الُْمْؤِمنُوَن اذلَّ ْنُفِسِهْم يِف  إِنَّ
َ
ْموالِِهْم وأ

َ
يَْرتابُوا وجاَهُدوا بِأ

اِدقُونَ  وََلَِك ُهُم الصَّ
ُ
والشّك يف . فإنّها تصف املؤمنني بعدم الريب [15]سورة احلجرات:  َسِبيِل اهلِل أ

 [547؛ املجليس، حّق ايلقني، ص 57]انظر: الشهيد اثلاين، حقائق اإليمان، ص إيمانهم. 
وغريها من اآليات انلاهية عن ، [36]سورة اإلرساء:  َواَل َتْقُف َما لَيَْس لََك بِِه ِعلْمٌ وقوهل تعاىل: 

نَّ اَل ُيْغينالعمل بالظّن مثل قوهل تعاىل:   .[36]سورة يونس:  احْلَقِّ َشيْئااِمَن  إِنَّ الظَّ
يِب احْلََسِن ُموىَس 

َ
ُيَقاُل لِلُْمْؤِمِن يِف قرَْبِهِ َمْن َرب َك؟ قَاَل: َفيَُقوُل: اهلُل. َفيَُقاُل »قَاَل:  وما ورد َعْن أ

ٌد. َفيَُقاُل: َمْن إَِماُمَك؟ َفيَُقوُل: فاَُلٌن. هَلُ: َما ِدينَُك؟ َفيَُقوُل: اإْلِْساَلُم. َفيَُقاُل هَلُ: َمْن نَِبي َك؟ َفيَُقوُل: حُمَمَّ 
ْمٌر َهَدايِن اهلُل هَلُ وثَبَّتيَِن َعلَيِْه. َفيَُقاُل هَلُ: َنْم نَْوَمةا 

َ
اَل ُحلَُم ِفيَها نَْوَمَة  َفيَُقاُل َكيَْف َعِلْمَت بَِذلَِك؟ َفيَُقوُل: أ
ِة ... وُيَقاُل لِلاَْكفِِر: َمْن َرب َك؟ َفيَُقوُل: اهلُل. َفيَُقاُل: َمْن نَِبي َك؟ َفيَُقوُل: الَْعُروِس، ُثمَّ ُيْفتَُح هَلُ بَاٌب إِىَل اجْلَنَّ 

ٌد. َفيَُقاُل: َما ِدينَُك  ْيَن َعِلْمَت َذلَِك؟ َفيَُقوُل: َسِمْعُت حُمَمَّ
َ
 َيُقولُونَ  انلَّاَس  ؟ َفيَُقوُل اإْلِْساَلُم. َفيَُقاُل: ِمْن أ

ن  لَْم يُِطيُقوَها َفُقلْتُُه. نُْس واجْلِ َبانِِه بِِمْرَزَبٍة لَِو اْجتََمَع َعلَيَْها اثلََّقاَلِن اإْلِ   ، ص3]اللكيين، الاكيف، ج « َفيرَْضِ
238 - 239]. 

، 2أنيس املجتهدين يف علم األصول، ج  ]انظر: الرنايق،وغريه ىلع وجوب انلظر  واستدّل بهذه الرواية الرنايق

، [26، ص 2]انظر: اللكيين، الاكيف، ج وبما دّل من األخبار ىلع أّن اإليمان ما استقّر يف القلب  ،[959ص 
 [210الصدر، االجتهاد واتلقليد، ص  ]انظر:. واالستقرار ال يتحّقق إاّل بانلظر

 مناقشة

فاجلواب نفس ما قلنا يف اجلواب عن  ،مدلول اآليات والروايات هو لزوم العلم يف العقائد
ا أصالا  ،وهو أّن اتلقليد يف العقائد ال خيلو من ثالث حاالٍت  ،الستدالل اثلالثا إّما أن ال يفيد اعتقادا

ا فإن اكن االعتقاد جزمي ا وموجباا الطمئنان انلفس فال إشاكل يف عدم  االكتفاء به، وإن أفاد اعتقادا
نَُّه ، وآية [571، ص 2ايلقني، ج ]انظر: شرب، حّق فيشمله إطالق اآليات اليت تأمر باإليمان 

َ
اَل إهَِلَ فَاْعلَْم أ

وأّما كون هذا االعتقاد يف معرض  ،وال ديلل ىلع عدم كفاية هذا اجلزم إذا طابق الواقع ،إاِلَّ ُهوَ 
ا، فهو مشرتٌك يف االعتقاد احلاصل من االستدالل ،الزوال بتغيري نظر من يقدّله فإنّه كذلك يف  أيضا

فيف مفروض اإلشاكل تغيري نظر العالِم اذلي قدّله العايّمّ مصداٌق واضٌح  ،باستدالٍل آخر معرض الزوال
زال اكن مبنيا ىلع االستدالل و دهألّن اعتقا ؛لكون االعتقاد احلاصل من انلظر يف معرض الزوال
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 .باستدالل آخر
ا بني هذا الظّن  والظّن احلاصل من وإن اكن االعتقاد احلاصل من اتلقليد ظّنيا فال فرق أيضا

 ،فيكيف فيهما معا ،فإن قلنا بكفاية الظّن يف االعتقاد بأصول ادلين كما يقول به بعضهم ،االستدالل
نعم، يف هذه الصورة إذا حصل للمقدّل العلم  .فكذلك ال يكيف يف لكيهما ،وإن قلنا بعدم كفاية الظنّ 
ا.   [571، ص 2؛ شرب، حّق ايلقني، ج 86و 85ص  ]انظر: الصدر، االجتهاد واتلقليد،يكون اتلقليد صحيحا

اخلرب أنّه لم يقيّد إيمان املؤمن بكونه حاصالا عن  ويف اجلواب عن خصوص الرواية نقول ظاهر هذا
استدالٍل أو تقليٍد، بل يقول املؤمن يف اجلواب يشٌء هداين اهلل إيله وثبّتين عليه، واهلداية واتلثبيت 

 ليد كما يمكن أن تكون حاصلةا من االستدالل.يمكن أن تكون حاصلةا من اتلق
ذٌب يف قوهل: "اهلل ريّب وحمّمٌد نبِّي"؛ ألنّه لم يكن مؤمناا يف ادلنيا، بل اكن اكوأّما الاكفر فالظاهر أنّه 

ا؛ ذلا ليس هل ديلٌل يف اجلواب، فيقول سمعت انلاس، والشاهد عليه  ا باهلل أو منافقا مضافاا إىل  -اكفرا
ما ورد يف روايٍة آخرى شبيهٍة بهذه الرواية وفيها:  -لاكفر عليه يقتيض أنّه ليس بمؤمٍن باهلل أّن إطالق ا

وَيُقوُل: قَْد َسِمْعُت انلَّاَس َيُقولُوَن. َفيَُقواَلِن هَلُ: اَل َدَريَْت. ويَُقواَلِن  ؟ َفيَتَلَْجلَجُ َمْن َرب َك يقوالن للاكفِر: »
  انلَّاَس هَلُ: َما ِدينَُك؟ َفيَتَلَْجلَُج، َفيَُقواَلِن هَلُ: اَل َدَريَْت. ويَُقواَلِن هَلُ: َمْن نَِبي َك؟ َفيَُقوُل: قَْد َسِمْعُت 

َماِء: َكذَ  ُل َعْن إَِماِم َزَمانِِه، قَاَل: َفيُنَاِدي ُمنَاٍد ِمَن السَّ
َ
« َب َعبِْديَيُقولُوَن. َفيَُقواَلِن هَلُ: اَل َدَريَْت. ويُْسأ

ا بما يقول به يف  فقوهل: "كذب ،[240و 239، ص 3]اللكيين، الاكيف، ج  عبدي"، يدّل ىلع أنّه لم يكن معتقدا
 اجلواب.

ألّن احلّق اكن جيري  ؛ بعد نقله اخلرب األّول يقول: "لعّل املراد بالاكفر يف هذا اخلرب املنافقويف الوايف
ا ،ىلع لسانه من دون أن يعلق بقلبه منه يشءٌ  خبالف اجلاحد  ،إذن اكن عنده مستودًعا ال مستقر 

ا ؛أصالا  وإن لم يقّر به يف  ،ومئٍذ اكذبااوحيتمل أن يكون اجلاحد يقّر باحلّق ي ،فإنّه اكن ال يقّر باحلّق رأسا
ا، ويؤّيد هذا ما جاء يف اخلرب من قول املنادي من السماء: "كذب عبدي".  ادلنيا فيعّم الكّفار مجيعا

 [619، ص 25]الفيض الاكشاين، الوايف، ج 

 عن الروايات اليت تقول إّن اإليمان هو ما استقّر يف القلب يمكن أن يقال: ويف اجلواب
ال أن يكون حبيث ال يزول  ،االستقرار جمّرد اتلحّقق أو اتلحّقق ىلع وجه ادلوامالظاهر من 

عن انلاتج واالعتقاد  ،مع أّن االعتقاد اتلقليدي قد يكون حبيث ال يزول بالتشكيك ،بالتشكيك
 ،فاالستقرار واثلبات ال ينايف اتلقليد وال يستلزمه االستدالل ،ادليلل قد يكون يف معرض الزوال

إن أراد من ادليلل ما يشمل لقول املرجع، فادليلل لإليمان « إّن االستقرار ال يتحّقق إاّل بادليلل»: وقوهل
ا، وإن أراد منه ما يقابل هذا املعىن فيه دعوى بال ديلل، مع أّن الزم  احلاصل من اتلقليد موجوٌد أيضا
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؛ الصدر، االجتهاد 415و 414 ص الغروية الفصول ]احلائري، هذا القول خروج أكرث املسلمني عن اإلسالم.
 [211و 210واتلقليد، ص 

ا:  اتلقليد حيتمل فيه خالف الواقع خامس 
فهو حيتمل الرضر واستحقاق  ،إّن اتلقليد حيتمل فيه أن يكون خالف الواقع فيستحّق العقاب

 [108، ص 2]اكشف الغطاء، انلور الساطع، ج فال بّد هل من اتلماس ادليلل.  ،العقاب

 مناقشة

ا حيتمل خالف الواقع، وقد يعتقد اإلنسان بعقيدٍة ىلع  يف -أ  االعتقاد ىلع أساس االستدالل أيضا
  ]املصدر السابق[أساس استدالل، ثّم يغرّي عقيدته باستدالل آخر. 

 باتلقليد، ال يكون معىنا الحتمال خالف الواقع، ولو حصل اجلزم وايلقني العريّف للعايمّ إذا  -ب
ايلقني جهالا مرّكباا. نعم، إذا حصل للمقدلِّ الرتديد يمكن أن نوّجه إيله اتللكيف يف رفع هذا الرتديد اكن 

 باالستدالل.

ا:  اإلمجاع سادس 

والسّيد احلكيم يف والشهيد اثلاين يف بعض رسائله  العاّلمة احليّلّ يف ابلاب احلادي عرشذكر 
بأّن العمدة يف ادليلل هو اإلمجاع املنقول  -تضعيفه ألدلّة عدم جواز اتلقليد  بعد -املستمسك 
، ابلاب احلادي عرش، ص . املستفيض ؛ احلكيم، مستمسك 754، ص 2؛ الشهيد اثلاين، رسائل الشهيد اثلاين، ج 1]احليّلّ
 [104و103، ص 1العروة، ج 

 مناقشة

 ويف اجلواب عن االمجاع نقول:
ذهب مجع من العلماء إىل كفاية اتلصديق بالعقائد ولو لم يكن حاصالا عن أّن املسألة خالفّية و -أ 

انلظر واالستدالل، ومنهم الشيخ الطويس واخلواجة نصري ادلين الطويس، واملحّقق األردبييل والشيخ 
القاين والسّيد اخلويئ، ابلهايئ والعاّلمة املجليس والفيض الاكشاين والشيخ األنصاري واملاّل نظرعيل الط

 وسنتعّرض تلفاصيل أقواهلم يف القول جبواز اتلقليد. 
كيف يصّح دعوى اإلمجاع ىلع أمر تكون سرية ًعّمة املسلمني وعلمائهم ىلع خالفه؛ فإّن  -ب

العلماء يعاملون معاملة اإلسالم مع لّك من يظهر اإلسالم من غري فحص عن إسالمه من أنّه تقليدي 
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 من لكثري حصل وقد ،والربهان ادليلل من العقائد هذه هل حصلت قد منهم ، وقليٌل أو استداليل
 بقوهل. يوثق من أو بقول بهم، املحيطة الظروف ناحية أو من اتلوارث، عن طريق املسلمني

الحتمال استناد أّن هذا اإلمجاع ليس تعّبدي ا، أو ىلع األقّل حيتمل أن يكون مدركي ا؛  الظاهر -ج
فال يمكن االستناد ايله، والظاهر أّن اتلقليد اذلي  ،املجمعني ىلع ما ذكر من األدلّة العقليّة أو انلقلّية

ا للعلم فهو خارج عن معقد إمجاعهم ،اتلقليد املفيد للظنّ  هويف اإلمجاع  ]الصدر،  .فإذا اكن مفيدا
 [531ل، ص ؛ املشكيين، حوايش ىلع كفاية األصو339و 211االجتهاد واتلقليد، ص 

 جواز اتلقليد -2
ذهب مجع من العلماء إىل عدم لزوم اتلصديق بالعقائد ادلينية ىلع أساس  انلظر واالستدالل، 
وهؤالء بني مرّصٍح بكفاية مطلق الظّن يف أصول ادلين، ولو اكن حاصالا من اتلقليد، وقائٍل بكفاية 

صول الظّن أو ايلقني، وقائٍل بكفاية األدلّة العقائد اإلمجايلة احلاصلة من اتلقليد من دون تعّرٍض حل
رصف اتلصديق لعواّم انلاس اإلمجايلة اليت عند ًعّمة انلاس ىلع اتلوحيد وانلبّوة، ومرّصٍح بأنّه يكيف 

بأصول ادلين إمجاالا ولو اكن من غري استدالل، كما قال بعضهم جبواز اتلقليد إذا حصل منه اجلزم 
 وايلقني. 

ا -أ  اجلواز مطلق 
ا املحّقق األردبييل وهذا نّص عبارته:  بل ظيّن: أنّه »ومّمن رّصح بكفاية الظّن وجواز اتلقليد مطلقا

بديلٍل ضعيٍف باطٍل، وتقليٍد كذلك،... وعدم نقل  ،يكيف يف األصول الوصول إىل املطلوب كيف اكن
والسلف، بل اكنوا يكتفون بمجّرد االعتقاد، وفعل صورة  واألئّمة  اإلجياب عن انليّب 

 [54، ص 1؛ انظر: الطالقاين، اكشف األرسار، ج 183، ص 2]األردبييل، جممع الفائدة، ج الواجبات. 

ورّصح الفيض الاكشاين بكفاية معرفة إمجال العقائد ادلينية ولو اكن عن اتلقليد من دون تعّرٍض 
 حلصول الظّن أو اجلزم:

وال  -ولو بتقليد ًعلٍم متديٍّن حيسن اعتقاده فيه  -يكيف للعايّمّ أن حيّصل العقائد احلّقة إمجاالا و»
 -جيب عليه معرفة اتلفاصيل، وال انلظر فيها من جهة الربهان وادليلل، زيادةا ىلع ما ورد يف الرشع 

الف ذلك، فلم يثبت؛ إذ ال سواٌء يف ذلك الفروع واألصول ... وما اشتهر بني متأّخري أصحابنا مّما خي
]الفيض « العاّمّية واآلراء الضعيفة، انلظر واالستدالل يف املعارف ديلل عليه يعتّد به. كيف وأىّن للعقول

 .[907، ص 2الاكشاين، علم ايلقني، ج 

ول، ]العاميل، زبدة األصبالظّن. ء استشلك الشيخ ابلهايئ يف لزوم القطع بالعقائد ومال إىل االكتفاكما 
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 االكتفاء باألدلّة اإلمجايلة -ب
يف كتابه "حّق ايلقني" بعد نقله اخلالف يف كفاية الظّن يف العقائد يرتيض القول بعدم  واملجليس

اكن يكتيف بإظهار الشهادتني  انليّب لزوم االستدالل يف العقائد واالكتفاء باألدلة اإلمجايلة كما أّن 
ابلعرة تدّل ىلع ابلعري، وأثر االقدام يدّل ىلع املسري، أفسماٌء ذات » وارتىض استدالل األعرايب بقوهل

]املجليس، ولم يرّصح بكفاية الظّن يف العقائد. « أبراٍج وأرٌض ذات فجاج ال يداّلن ىلع اللطيف اخلبري
 [548 - 546حّق ايلقني، ص 

 اتلصديقكفاية  -ج
ورّصح بكفاية مطلق اتلصديق بالعقائد احلّقة اخلواجة نصري ادلين الطويس يف رسالة صغرية كتبها 

 يف أقّل ما جيب االعتقاد به يف جواب بعض إخوانه:

وليس عليه حبٌث عن تعلّم األدلّة اليت حّررها املتلكّمون، بل مهما خطر يف قلبه اتلصديق باحلّق »
العرب أكرث من ذلك، وىلع   ديلل وبرهان فهو مؤمن. ولم يكلّف رسول اهلل بمجّرد اإليمان من غري

]الطويس، رسالة أقّل ما جيب االعتقاد به املطبوعة يف ذيل كتاب « هذا االعتقاد املجمل استمّر األعراب وعواّم اخللق

 .(1) [471تلخيص املحّصل املعروف بنقد املحّصل، ص 
]راجع: صدر املتأهلني، رشح وقريٌب من هذه العبارات لصدر املتأهّلني الشريازي يف رشحه ىلع الاكيف. 

 [510، ص 2أصول الاكيف، ج 

 اجلواز إذا حصل ايلقني من اتلقليد -د

وأّما القول جبواز اتلقليد يف العقائد إذا حصل للمقدّل اجلزم وايلقني فهو خمتار الشيخ األنصاري 
]انظر: اخلويئ، موسوعة اإلمام الشيخ جواد اتلربيزي. اخلميين و ن املعارصين اكلسيّد اخلويئ والسّيدوكثرٍي م

، ص 6؛ اتلربيزي، دروٌس يف مسائل علم األصول، ج 7، ص 1؛ اخلميين، استفتاءات، ج 349و 348، ص 1اخلويئ، ج 
420] 

واز االكتفاء بالظّن يف العقائد الشخ األنصاري يف "فرائد األصول" بعد نقل األقوال يف جيقول 

                                      
[ القول بكفاية الظّن إىل اخلواجة يف كتابه  انليب األراك ]العرايق، معالم الزلىف، ص نسب بعضهم اكلشيخ عبد  -

، ص الفصول ولم جنده يف الفصول كما اعرتف بعدم وجدان هذا القول يف الفصول الشيخ األنصاري. ]فرائد األصول، ج 
] 
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وكيف اكن، فاألقوى كفاية اجلزم احلاصل من اتلقليد؛ لعدم ادليلل ىلع اعتبار الزائد ىلع »ادلينية: 
املعرفة واتلصديق واالعتقاد، وتقييدها بطريق خاّص ال ديلل عليه. مع أّن اإلنصاف: أّن انلظر 

لوجوب انلظر يف األصول ال يفيد بنفسه اجلزم؛ لكرثة  واالستدالل بالرباهني العقلّية للشخص املتفّطن
ا يصعب اجلواب عنها للمحّققني  الشبهات احلادثة يف انلفس واملدّونة يف الكتب، حّّت أنّهم ذكروا شبها
الصارفني ألعمارهم يف فّن الالكم، فكيف حال املشتغل به مقداراا من الزمان ألجل تصحيح عقائده، 

ا والشيطان يغتنم الفرصة إللقاء الشبهات والتشكيك ليشتغل بعد ذلك بأمور  معاشه ومعاده، خصوصا
]األنصاري، الرسائل، « شيئاا إاّل القليل ولم حيّصلوا منها يف ابلدهّيات، وقد شاهدنا مجاعةا رصفوا أعمارهم

 .[575 - 574، ص 1ج 

 لزوم اتلحقيق ومعذورية املقِّلد املصيب  - ـه
من الشيخ الطويس أنّه مع الزتامه بلزوم أن تكون أصول ادلين ىلع أساس اتلحقيق  ويظهر

واالستدالل، لكّنه يقوّل "املقدّل للحق غري مواخٍذ ومعفوٌّ عنه يف تقليده، وإن اكن خمطئاا يف تقليده، 
نات وإن خمطئاا يف ىلع أّن اذّلي يقوى يف نفيس: أّن املقدّل للمحّق يف أصول ادليا: »يقول الشيخ يف العّدة

تقليده، غري مؤاخٍذ به، وأنّه معفوٌّ عنه، وإنّما قلنا ذلك ملثل هذه الطريقة اليّت قّدمناها أليّن لم أجد 
ا من الطائفة وال من األئّمة  قطع مواالة من سمع قوهلم، واعتقد مثل اعتقادهم، وإن لم  أحدا
 .[731، ص 1ج ]الطويس، العّدة، « يسند ذلك إىل حّجة عقٍل أو رشٍع 

 واستدّل القائلني جبواز اتلقليد بأدلٍّة منها:

 قبول إسالم من أظهر الشهادتني -أ
اكن يكتيف بإيمان املؤمنني وإسالمهم بالشهادتني، وال يكلّفهم باملعرفة ووجوب  إّن رسول اهلل 

َونَلُِقَل ذلك  ،انلظر واالجتهاد، فلو اكن انلظر واجباا لاكن رسول اهلل يكلّف لّك من أسلم ىلع يده بذلك
عواطف ال بالعقل بل يظهر أّن إسالم الكثري منهم اكن بال ،يف األخبار واآلثار تلوافر ادلوايع ىلع نقله

 [208؛ الصدر، االجتهاد واتلقليد، ص 107]انظر: العرايق، املعالم الزلىف، ص واالستدالل. 

 مناقشة

ف املسلمني بانلظر واالستدالل، ويقبل ال يكلّ   إنّه ليس بالصحيح أن يقال إّن رسول اهلل
نعم، بما أّن أكرث أهل  .ادلين فقطعّم، ويعلّمهم فروع أإسالم من أسلم ولو اكن مبتنياا ىلع تقليٍد 

ويعلّمهم شيئاا  ،يقبل منهم األدلّة البسيطة واإلمجايلة ىلع اتلوحيد وانلبّوة اكنمّكة واملدينة أمينّي 
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، واآليات القرآنية اليت [60]انظر: الشهيد اثلاين، حقائق اإليمان، صفشيئاا ىلع حسب أفهامهم وعقوهلم 
بل أكرثها حول اتلوحيد واملعاد، وهم  ،األحاكم فقط مقترصةا ىلع تعليهم ليس يتلوها رسول اهلل 

إسالمهم  واذلين أسلموا وقَبل انليّب  ،يسمعون هذه اآليات ويرونها مطابقةا لفطرتهم فيخضعون هلا
بعضهم أظهروا اإلسالم بألسنتهم ولم يؤمنوا بقلوبهم، فهذا اإلسالم ليس حمّل الالكم  ،ىلع أقسام

. نعم، إّن انليب مأمور بعدم تفتيش بواطن األفراد، وجيري عند اهلل وعند انليّب  وليس بمقبولٍ 
وبعضهم اعتنقوا اإلسالم بقلوبهم،  ،ويف الواقع هم ليسوا بمسلمني ،عليهم أحاكم ظاهر اإلسالم

 ،أدتّلهم بسيطةا وإمجايلةا اكنت نعم،  .وهؤالء ال يمكن أن يقال إّن إسالمهم اكن ىلع أساس اتلقليد
واكن يرّبيهم ويزّكيهم ويعلّمهم الكتاب واحلكمة ويرّقيهم شيئاا  ،منهم بهذا اإلمجال واكتىف انليّب 

ولكن ال يكتيف بذلك منهم، ولكّفهم  ،فيف بداية األمر يقبل منهم اإلسالم ،فشيئاا حسب عقوهلم
بل لكّفهم املعرفة ولكن ىلع  ،ولم يكتِف هلم بأخذ األحاكم العملية فقط ،باتلفقه يف ادلين بمعناه العامّ 

من آيات القرآن  الكثريكما أّن  ، األدلّة البسيطة الفطريةفيقبل من العايمّ  ،دراكهمإحسب عقوهلم و
ولكن حبسب الظاهر يه مشتملة ىلع  ،وإن اكنت مشتملةا يف باطنها ىلع معارف دقيقة ألهل املعرفة

رِْض  تعاىل: قوهلأدلّة واضحة وبسيطة يفهمها ًعّمة انلاس، مثل 
َ
َماَواِت َواأْل يِف اهلِل َشكٌّ فاِطِر السَّ

َ
أ

َرُكْم إىَِل  َجٍل ُمَسّم   يَْدُعوُكْم يِلَْغِفَر لَُكْم ِمْن ُذنُوبُِكْم وُيؤَخِّ
َ
 .[10]سورة إبراهيم:  أ

يِهْم آيَاتِنَا يِف اآْلفَاِق َويِف وقوهل :  َ لَُهمْ  َسرُنِ ْنُفِسِهْم َحّتَّ يَتَبنَيَّ
َ
نَُّه ىلَع أ

َ
َولَْم يَْكِف بَِربَِّك أ

َ
نَُّه احْلَق  أ

َ
لُكِّ   أ

 .[53]سورة فّصلت:  ٍء َشِهيدٌ يَشْ 

 لزوم كون أكرث انلاس غري مومنني -ب
لو اكن جيب انلظر واالستدالل يف أصول ادلين للزم أن ال يكون أكرث انلاس مؤمنني؛ إذ إّن 

ابلاقون فهم ًعجزون عن انلظر، أو ال ينظرون  اوأم ،انلظراألوحدي من العلماء هو من يقدر ىلع 
ويكتفون بما عندهم من اإليمان املتوارث من السلف إىل اخللف  ،حّّت مع تمّكنهم لعدم اهتماهمهم

فيكتيف عندئٍذ بالظّن االطمئناين،  ،[57، ص 1؛ الطالقاين، اكشف األرسار، ج 107]العرايق، املعالم الزلىف، ص 
 .أين حيصل هذا الظّن، سواٌء أكان من االستدالل والربهان أو من اتلقليد وال فرق من

 مناقشة

حصيلة اتلقليد واالعتماد ىلع يه وًعّمة انلاس أكرث عقائدهم  ،هذا االستدالل يف اجلملة صحيحٌ 
ولكن يمكن أن يقال  ،ىلع أساس الفطرة واألدلّة اإلمجايلةمبني ا وإن اكن بعضها مثل اتلوحيد  ،العلماء

هم ملكّفون بتحصيل املعرفة واتلدبّر حسب ما يستفاد من اآليات والروايات، ولكن إذا تركوا هذا 
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وأّما قول املستدّل بأّن أكرث أهل  ،الغري لقولالواجب ال يواخذون به إذا حصل هلم ايلقني بتقليدهم 
ا  ،العلم واملحّققني من لّك مذهب أيضا مقدّلون ولكن ليسوا مقدّلين  ،يف اجلملة صحيحٌ فهذا أيضا

بل بمعىن أنّهم مقدّلون يف االستدالالت اليت يقيمونها ىلع  ،بمعىن أنّهم الزتموا بيشٍء بال ديلل عليه
حيث يستدلّون باستدالالت ىلع عقيدة  ،وهذا تقليد علّم رائٌج قلّما خيلو منه ًعلمٌ  ،صّحة مذهبم

وجعلوها  ،ّية ىلع مقّدماٍت أخذوها عن غريهم أو عن املشهورمعّينة، ولكّن هذه االستدالالت مبن
 اكملسلّمات.

 يف سورة احلجرات قوهل  -ج
 ْعَراُب  قَالَِت

َ
ْسلَْمنَا قُولُوا َولَِكنْ  تُْؤِمنُوا لَمْ  قُْل  آَمنَّا اأْل

َ
ا أ يَمانُ  يَْدُخِل  َولََمّ ]سورة  قُلُوبُِكمْ  يِف  اإْلِ

 .[14احلجرات: 
ينيف اإليمان عن قلوبهم،  أمرهم باإلقرار باإلسالم مع كونه  وتقريب االستدالل بها أنّه 

 [209]الصدر، االجتهاد واتلقليد، ص  .ديلٍل وإسالمهم من دون نظٍر  كون وإطالق اآلية يشتمل لصورة

 مناقشة

بها و ،يف قبول اإلسالم الظاهري من اآلية أّن إظهار الشهادتني اكٍف يمكن أن يقال إّن القدر املسلّم 
ولكن ليس هذا بإيمان واقيع ينفع يف اآلخرة ما لم يدخل  ،حتقن ادلماء وتصّح انلاكح واملواريث

: قال  ،بأّن اإلسالم الواقيع هو اذلي ال يدخل فيه الريبيرّصح القرآن ذلا يف اآلية بعدها ؛ القلب
 يَن آَمنُوا ِ َما الُْمْؤِمنُوَن اذلَّ وََلَِك إِنَّ

ُ
ْنُفِسِهْم يِف َسِبيِل اهلِل أ

َ
ْموالِِهْم وأ

َ
بِاهلِل ورَُسوهِلِ ُثمَّ لَْم يَْرتابُوا وجاَهُدوا بِأ

اِدقُونَ   .[15]سورة احلجرات:  ُهُم الصَّ

ا واقعي ا  ال يعدّ  فإذا لم يصل اإلسالم إىل مرحلة ايلقني القليب  .صادقااوإسالما
الشهادتني والعمل ونطق إاّل أن يقال إّن املراد باآلية إّن اإلسالم هل مراتب وأّول مراتبه هو إظهار 

ىلع مقتضاها، وان لم يصل إىل مرحلة ايلقني، ولكّن الظاهر من اآلية ما ذكرناه من أّن إسالمهم اكن 
هم قوٌم من »حيث يقول:  هذه اآلية ظهار الشهادتني، ويؤّيده ما ذكره الطربيس يف شأن نزولرصف إ

إنّما اكنوا  ،ولم يكونوا مؤمنني يف السّ  ،وأظهروا اإلسالم ،يف سنٍة جدبةٍ  بين أسٍد أتوا انليب 
أن خيربهم بذلك  -سبحانه  -فأمره اهلل  ،واملعىن أنّهم قالوا صّدقنا بما جئت به ،يطلبون الصدقة

َولَِكْن قُولُوا  ،أي لم تصدقوا ىلع احلقيقة يف ابلاطن قُْل لَْم تُْؤِمنُوا يلكون آيةا معجزةا هل فقال:
ْسلَْمنَا

َ
؛ الطباطبايئ، امليان، 208، ص 9]الطربيس، جممع ابليان، ج أي انقدنا واستسلمنا خمافة السيب والقتل.  أ

 [329و 328، ص 18ج 
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 سرية املسلمني -د
ادلين ما لم يقعوا يف خطر الضالل، أو يف سرية املسلمني ًعّمةا ىلع عدم الفحص وانلظر يف أصول 

 .معرض املناظرة مع غريهم، ومن املعلوم أّن سرية الكثري من الفقهاء ىلع ذلك أيضا
نعم، سرية علماء الالكم يه ابلحث عن احلجج ألصول ادلين؛ ألّن ذلك ختّصصهم وشأنهم، وذلك 

ا هو الشّك والريب يف صّحة أصول وال يعّد خافياا ىلع أحٍد أّن اذلي يكون  ،شاهٌد ملا قلناه مرض 
العقائد؛ فإنّه مالزٌم لفقدان عقد القلب، فاملطلوب من لّك مسلٍم هو الوثوق، وعقد القلب بصّحة 

]انظر: الصدر، االجتهاد واتلقليد، ص أصول ادلين سواٌء أكان حاصالا من االستدالل وانلظر أو من اتلقليد. 
209] 

 مناقشة

ا إيمان أكرث انلاس مزيٌج من األدلّة ، لو ثبت صّحة هذه السرية هذا االستدالل صحيحٌ  وأيضا
نعم، دور اتلقليد يف عقائدهم غري قابٍل  .وليس مبتنّيا ىلع رصف اتلقليد ،اإلمجايلة الفطرية واتلقليد

 . لإلنكار

 اتلقليد يف الفروع جائٌز فكذا يف األصول - ـه
إّن حتصيل فروع ادلين أسهل من أصول ادلين، والشارع اكتىف باتلقليد، فباألولوية ال بّد أن 

 [417]انظر: العاميل، زبدة األصول، ص يكتىف به يف أصول ادلين مع غموض مسائلها. 

 مناقشة

: يكيف يف أصول ادلين االستدالل باألدلّة البسيطة والفطرية، وال جيب ىلع ًعّمة انلاس العلم  أّوالا
 بالرباهني العميقة والعلم جبميع الشبهات املتعلّقة بأصول ادلين.

ثانياا: أن أصول ادلين منحرصٌة يف موارد معدودة، ويمكن معرفتها باألدلّة اإلمجايلة، بينما الفروع 
 ، الفقهية كثريةٌ وليست منحرصةا يف فروع معدودة، واليت تصل إىل آالف املسائل، والعلم بها تفصيالا
ومعرفة العلوم اليت يتوّقف عليها االستنباط، والوصول إىل درجة االجتهاد حيتاج إىل رصف أوقاٍت 

 كثريٍة وذهٍن قويٍّ متمّرس ال يمكن لعاّمة انلاس من بلوغه.

 شمل الفروع واألصولتأدلّة جواز اتلقليد  -و
ْكِر إِْن مثل قوهل تعاىل:  ،غري مقيّدة بالفروعو أدلّة اتلقليد مطلقةيقول العاميّل: إّن  ْهَل اذلِّ

َ
لُوا أ

َ
فَْسأ
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، كما أّن الروايات اليت يستدّل بها [418]العاميل، زبدة األصول، ص ، [43]سورة انلحل:  ُكنْتُْم ال َتْعلَُمونَ 
ا َمْن اَكَن ِمَن » اإلمام العسكرّي  مثل الرواية املنقولة يف اتلفسري املنسوب إىل -ىلع اتلقليد  مَّ

َ
فَأ

ْمِر َمْواَلُه فَِللَْعَوامِ 
َ
ا أِل ا ىلَعَ َهَواُه ُمِطيعا يِنِه خُمَالِفا ا دِلِ نْ  الُْفَقَهاِء َصائِناا نِلَْفِسِه َحافِظا

َ
وه أ ُ ًعّمٌة يه  -« ُيَقدلِّ

ئهم يف إنكار الرواية فيها مذّمة عواّم ايلهود بسبب تقليدهم لعلما بل صدر، تشمل األصول والفروع
إنّهم : »، وعندما يسأل الراوي عن الفرق بني عواّم الشيعة وايلهود، يقول اإلمام نبّوة نبّينا 

وبعد ذلك  ،«وهمومع ذلك قدّل  ،من قبيل الكذب وأكل احلرام والرشاءعلموا من علمائهم الفسق ابلنّي 
ويفّرق  ،علماؤهم مثل علماء ايلهود بني تقليد عواّم الشيعة وتقليد ايلهود إذا اكن يساوي اإلمام 

ا هلواه  ا دلينه خمالفا بني تقليدهم وتقليد عواّم ايلهود إذا اكن من يقدّلونه من العلماء صائناا نلفسه حافظا
ا ألمر مواله، فيف هذه الصورة يقول اإل وبما أّن مفروض املسألة  ،"فللعواّم أن يقدّلوه" :مام ومطيعا

 [109]انظر: األراك، معالم الزلىف، ص مل الرواية العقائد وغريها. فتش ،اتلقليد يف العقائد

 مناقشة
من ثبوت اتلوحيد وانلبّوة،  ولكن يمكن أن يقال يف اجلواب عن هذا االستدالل بأنّه بعد الفراغ

جيوز السؤال من أهل اذلكر، وتقليد العلماء يف املسائل اجلزئية فيما يتعلّق بأصول ادلين؛ ألّن املراد 
من اذلكر إّما هو القرآن أو اتلوراة والكتب السابقة، ويف الك الفرضني بعد ثبوت حّقانية القرآن 

ه بما يف هذه الكتب، وما أنزل فيها من املعارف والكتب السابقة يمكن السؤال عّمن يعتمد علي
ا ادلينية، كما هو املذكور عن اتلقليد يف تفسري اإلمام العسكرّي  ؛ ألّن معرفة الفقيه بكونه حافظا

ا ألمر مواله متفّرعٌ  ، حّّت يعرف هل هو حافظ لدلين  ىلع ثبوت أصل ادلين عند العايمّ دلينه ومطيعا
 ومطيع ألمر اهلل أم ال؟

ؤّيد كون املراد من عموم هذه اآليات والروايات املسائَل اجلزئيَة للعقائد ما ورد يف روايات آخرى وي
َعْن َعيِلِّ بِْن الُْمَسيَِّب الَْهْمَدايِنِّ »: من أخذ معالم ادلين عن الرواة اثلقات مثل ما عن اإلمام الرضا 

يِت بَِعيَدٌة ولَْسُت قَاَل: قُلُْت لِلرَِّضا  ْن آُخُذ َمَعالِمَ  : ُشقَّ ِصُل إيَِلَْك يِف لُكِّ َوقٍْت، فَِممَّ
َ
قَاَل: ِمْن  ِدييِن؟ أ

ا انرَْصَ  ْنيَا. قَاَل: َعيِل  ْبُن الُْمَسيَِّب: فَلَمَّ يِن وادل  ُموِن ىلَعَ ادلِّ
ْ
ِّ الَْمأ فُْت قَِدْمنَا ىلَعَ َزَكِريَّا َزَكِريَّا بِْن آَدَم الُْقّمِّ

 
َ
ا اْحتَْجُت إيَِلِْه. بِْن آَدَم فََسأ  [148، ص 27]احلّر العاميل، وسائل الشيعة، ج تْلُُه َعمَّ

ولكّن هذا بعد  ،ومعلوم أّن معالم ادلين تشمل العقائد ادلينية كما تشمل الفروًعت واألحاكم
 الفراغ من ثبوت اتلوحيد وانلبّوة وإمامة اإلمام كما هو واضح.
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 عن انلظر واالستدالل انليه -ز
مثل القول املنسوب ورد انليه عن انلظر واالستدالل يف أصول ادلين يف روايات وأخبار كثرية، 

ومثل قوهل ، فإّن دينهّن ليس مبتنياا ىلع انلظر واالستدالل ،: "عليكم بدين العجائز"للنيّب األعظم 
 [108الزلىف، ص ]انظر: العرايق، املعالم عزمت عليكم أن ال تتلكّموا فيه". القدر: " يف مسألة. 

 مناقشة

 أّما عن رواية "عليكم بدين العجائز" فنقول:
: لم تنقل يف مصدر معترب من مصادر  من ناحية السند هذه الرواية املنسوبة إىل انليّب  أّوال 
ا اعرتفوا بأنّه من املوضوًعت  ،ورواها بعضهم بغري إسناد ،الشيعة ]انظر: العجلوين، وحّّت أهل السّنة أيضا

فكيف بإثبات  ،؛ وال يمكن إثبات فرع فقيهٍّ خبرٍب يكون سنده بهذا الضعف[70، ص 2اخلفاء، ج  كشف
 بني إنّ »: قال املعزتيل اهلل عبد بن عمر أنّ  روى فإنّه اثلوري، سفيان مصنوًعت من وقيل إنّه ،اتلوحيد
يُهو تعاىل:  اهلل قال عجوز: فقالت ،مزنتلني بني مزنلةا  واإليمان الكفر ِ  اَكفِرٌ  فَِمنُْكمْ  َخلََقُكمْ  اذلَّ
 بدين عليكم :فقال الكمها، سفيان واملؤمن، فسمع الاكفر إال عباده من جيعل فلم ،ُمْؤِمنٌ  َوِمنُْكمْ 
 .[63]الشهيد اثلاين، حقائق اإليمان، ص « العجائز
اإلمجايلة البسيطة من : من ناحية ادلاللة يمكن أن يكون املقصود من الرواية االكتفاء باألدلّة ثاني ا

 بم»: هلا فقال مغزهلا تدير عجوز ىلع  انليب كما قيل إنّه مرّ  ،دون مالحظة الشكوك والشبهات
 يدور ال صغره ىلع مغزهلا أنّ  بذلك أرادت ،سكن حّّت  مغزهلا يدها عن العجوز فرفعت رّبك؟ عرفت

ا غري موجود ،«بهذا العالم الكبري فكيف مديٍر، غري بنفسه من يف مصادر  ةٍ وإن اكن هذه احلاكية أيضا
، القوانني املحكمة يف األصول، ج . ةالشيعة وال يف مصادر أهل السنّ   الفصول ؛ احلائري،393، ص 4]انظر: القّّمّ

 [415 ص الغروية،

 يعين عليكم بدين العجائزئد ادلينية، يمكن أن يكون املقصود من الرواية ايلقني بالعقا ثاثل ا:
كما يمكن أن يكون املقصود منها أّن اإليمان اإلمجايل ىلع أساس  ،حيث ال خيتلج يف إيمانهّن أدىن شكٍّ 

 أفضل من األدلّة اتلفصيلية اليت تنتج الشّك واإلبهام واحلرية. ،األدلّة اإلمجايلة اليت تنتج ايلقني
ا:  .األمور لّك  يف عليه  مادواالعت  اهلل إىل لكها األمور يمكن أن يكون املراد تفويض رابع 

 [96، ص 2]انظر: الرازي، تفسري الفخر الرازي، ج 

 وأّما عن رواية عدم اخلوض يف مسألة القدر والالكم فيه فنقول:

:   اهلل رسول خرج علينا» :ة عن أيب هريرة أنه قالهذه الرواية منقولة يف مصادر أهل السنّ  أّوال 
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 هلك إنّما إيلكم؟ بهذا أرسلت أم أمرتم أبهذا وجهه ... فقال امحرّ حّّت  فغضب القدر، يف نتنازع وحنن
، 3]الرتمذي، سنن الرتمذي، ج « فيه تنازعوا أاّل  عليكم عزمت ،األمر هذا يف تنازعوا حني قبلكم اكن من

ورد يف مصادرنا روايات يف انليه عن اخلوض يف قد و ،املضمونحيث والرواية ال بأس بها من  .[300ص 
... فاََل تَِلْجُه  حَبٌْر َعِميٌق »حينما سأل الراوي عن القدر قال:  منها ما روي عن أمري املؤمنني  ،القدر

ـَلَّْفهُ  والظاهر أّن املقصود من  .[365ص  ،اتلوحيد، لصدوق]ا  «َطِريٌق ُمْظِلٌم فاََل تَْسلُْكُه... رِس  اهلِل فاََل تَك
ال تدّل ىلع انليه عن مطلق لكّنها و ،الوصول إىل كنه مسألة القدر يمكنهاهذه الروايات أّن العقول ال 

ْنُفِسِهْم َما  انلظر، فقد ورد اإلنكار ىلع تارك اتلفّكر واالستدالل يف قوهل تعاىل:
َ
ُروا يِف أ أَولَْم َيتََفكَّ

َجٍل  َخلََق اهللُ 
َ
رَْض َو ما بَيْنَُهما إاِلَّ بِاحْلَقِّ َو أ

َ
ماواِت َو اأْل  .[8]سورة الروم:  ُمَسّم   السَّ

رِْض وقد أثىن ىلع اذلين يتفّكرون ويتدبّرون يف قوهل تعاىل: 
َ
َماَواِت َواأْل ُروَن يِف َخلِْق السَّ  وَيتََفكَّ

ا، كما  فنهيه  ،[191]سورة آل عمران:  ا عميقا ا غيبي ا وحبرا عن اخلوض يف القدر لعلّه بسبب كونه أمرا
؛ ألّن فاملراد من ترك املسألة يف القدر اتلفويض يف مثل ذلك إىل اهلل  ،عيلٌّ اإلمام أشار إيله 

]انظر: الشهيد اثلاين، حقائق بها، واتلعّمق فيها بشلك مفصل.  االعتقادذلك ليس من األصول اليت جيب 
 [63و 62اإليمان، ص 

 وجوب اتلقليد وحرمة انلظر -2
، وينسب هذا القول إىل املعزتلة وبعض العاّمة، علماء الشيعة بنيلم جند قائالا بوجوب اتلقليد 

ولعلّهم يقولون حبرمة انلظر ووجوب االكتفاء باألدلّة اإلمجايلة يف املعارف ادلينية، وليس الزم القول 
وأّما القول حبرمة » حبرمة انلظر وجوب اتلقليد، وقد رّصح بذلك الشيخ األنصاري حيث يقول:

كما أنّه ال يراد منه حرمة انلظر حّّت بالنسبة إىل من اعتقد  ،بوجوب اتلقليد انلظر، فليس قوالا 
بل الظاهر أّن املراد منه لّك من حّصل االعتقادات احلّقة بطريٍق من  ،أو ترّدد فيه ،خالف احلّق 

ا ؛الطرق ا اكن أو بانلظر أو بالفطرة أو بما فرض كونه طريقا حيرم عليه اخلوض يف مالحظة  ،تقليدا
 .[84]األنصاري، االجتهاد واتلقليد، ص « ّحتها وسقمها باالستدالالت والرباهنيص

 و استدل هلذا القول :

 زوم املحذور يف وجوب انلظر واإلستداللل -أ
لزوم انلظر واالستدالل يف العقائد يستلزم حمذوراا؛ ألّن امللكّف بانلظر واملعرفة، إذا لم يكن يعرف 
اهلل فال يمكنه العلم بأوامر اهلل ونواهيه، وبانلتيجة ال يمكن أن يّتصف بعنوان امللكّف، وإذا اكن 

ا باهلل، فيف هذه احلالة يكون أمره بتحصيل العلم حماالا  ]انظر: ؛ ألنّه حتصيل حاصٍل. ذلك الشخص ًعلما
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 [61الشهيد اثلاين، حقائق اإليمان، ص 

 مناقشة
، وجوب املعرفة عند اإلمامية واملعزتلة عقيلٌّ  يلزم ىلع قواعد األشاعرة؛ إذ  وهذا اإلشاكلال سميعٌّ

؛ إلنكارهم احلسن والقبح العقليني  .الوجوب عندهم سميعٌّ
ا بأّن هذا ادليلل كما يدّل ىلع امتناع  ، يدّل ىلع امتناع اتلقليد االستدالل يف العقائدوجياب أيضا

ا باملسائل  ا، فينسّد باب معرفة اهلل تعاىل، وّك من يرجع إيله ىف اتلقليد ال بّد وأن يكون ًعلما فيها أيضا
ا به إن ألنّه  غري ممكن؛ األصويلة يلصح تقليده، فيقال: علم هذا الشخص باهلل   لم يكن ًعلما

ا بأمره باملقّدمات ،به حني لكّف  .استحال أن يكون ًعلما
ا، وال خملص هلم إاّل أن يعرتفوا بأّن وجوب املعرفة بما و ، فيبطل ما أمٌر أجابوا جنيب أيضا عقيلٌّ

 [62و 61يمان، ص ]انظر: الشهيد اثلاين، حقائق اإل. غري ممكٍن، أو سميعٌّ  ادعوه من أّن العلم باهلل 

 اإلستداللانليه عن انلظر و -ب
يَن َكَفُروا :انليه عن انلظر يف اآليات والروايات مثل قوهل  ِ ]سورة  َما جُيَاِدُل يِف آياِت اهلِل إاِلَّ اذلَّ

رأى الصحابة يتلكّمون يف مسألة القدر،  وانلظر يفتح باب اجلدال فيحّرم؛ وألّن انليّب  [40اغفٍر: 
، 3]الرتمذي، سنن الرتمذي، ج  «إنّما هلك من اكن قبلكم خبوضهم يف هذا»وقال: ، فنهاهم عن الالكم فيها

عليكم بدين »وقال:  عنه نىه واملراد منه ترك انلظر واالستدالل؛ إذ لو اكن واجباا ملا  [300ص 
 .[135، ص 2صول، ج الفصول يف علم األ]انظر: « العجائز

 مناقشة
 وََجاَدلُوا بِابْلَاِطِل يِلُْدِحُضوا بِِه احْلَقَّ إّن املنيّه عنه يف اآلية اجلدال بابلاطل، كما ىف قوهل تعاىل: 

ْحَسنُ وََجاِدلُْهْم بِالَّيِت  :ال اجلدال باحلّق، لقوهل  [5]سورة اغفٍر: 
َ
فاألمر  ،[125سورة انلحل: ] يِهَ أ

ا ليس منهّيا عنه.  باجلدال باحلّق يدّل ىلع أّن اجلدال مطلقا
عليكم بدين العجائز فقد حبثنا عنهما يف  واجلواب عن رواية انليه عن اتللكّم بالقدر وقوهل 

 أدلّة جواز اتلقليد.

 انلظر واالستدالل بدعة -ب
ولو اكنوا  ،وأصحابه االشتغال به انلظر واالستدالل بدعٌة يف ادلين؛ إذ لم ينقل عن انليّب 
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اشتغاهلم باملسائل إيلنا كما نقل  ،تلوّفر ادلوايع ذلك من خالل انلقل؛اشتغلوا بهما لوصل إيلنا 
 الفقهية ىلع اختالف فروعها، وّك بدعٍة مردودةٌ. 

 مناقشة
 واب:إن اكن املقصود من كون انلظر واالستدالل بدعة مطلق انلظر واالستدالل فنقول يف اجل

:  القرآن الكريم مملوٌء باملناظرات مع الكّفار مّما وقع من األنبياء السابقني، وأمر نبيَّنا  أّوال 
ْحَسنُ  :فقال 

َ
وغري ذلك من اآليات واألخبار اليت وردت ، [125]سورة انلحل:  وََجاِدلُْهْم بِالَّيِت يِهَ أ

اليت يه مذكورة يف  وأصحاب ادليانات املختلفة الزنادقةمع  يف مناظرات اإلمامني الصادق والرضا 
ا كتاب االحتجاج للشيخ الطربيس، اذلي موضوعه  كتاب الاكيف وغريها من كتب احلديث، خصوصا

ا مناظراٌت  من قبيل هشام بن  -ألصحاب األئّمة احتجاجات انليّب واألئّمة مع املخالفني، وورد أيضا
 .مع املخالفني بتأييٍد من األئّمة  -احلكم 

ألنّهم اكنوا يشاهدون املعجزات  واالستدالل العقيل؛ أصحاب انليّب حباجٍة إىل انلظرلم يكن  ثاني ا:
عدم طرّو سّيما مع قلّة الشبهات وال  ،ورؤية أحواهل وأفعاهل ابلاهرات، بل اكن يكفيهم رؤية انليّب 
 التشكياكت اليت حصلت بعد زمانهم.

الكتب الالكمّية، واالستدالل ىلع الوجه  وإن اكن املقصود تدوين األدلّة واألبواب ىلع ما مجعته
 بدعٌة، فاجلواب: هو املقّرر يف علم الالكم 

ا عدم ،أّن اغية ما يدّل عدم اشتغال األصحاب بذلك عدم وجوبه :أّوال    ءيش تعاهدهم ىلع وأيضا
، غري  ذلك.األمر ك يكن لم ، وهناإيله اتلفاتهم حال ءٍ يش ترك ىلع هو تعاهدهم املرضّ  بل مرضٍّ

الفقه وأصول الفقه  كعلماجلواب انلقيض ذللك االشاكل هو: أّن كثرياا من العلوم األخرى  وثاني ا:
األخرى  العقلية، فهذه العلوماالستدالالت فيها من والرجال اكنت ىلع نفس حال الكتب الالكمية وما 

ا والفقه بالشلك املبوّب  ،فعلم األصول والرجال مستحدث ،لم تكن مدّونةا بالشلك املوجود اآلن أيضا
ا مستحدث ا  ،ايلوم مع هذه االستدالالت أيضا اأفيلزم كون هذه العلوم بدعةا وحراما مع أّن  ،يضا

ن، ال االهتمام واجلهد يف تدوين ما سمعوه من ابلدعة املحّرمة هو إدخال ما ليس من ادلين يف ادلي
ادلين وتبويب العقائد بشلك علّم وعقيل ومنطيق، وتأيلف الكتب وابلحوث اليت من خالهلا تعايلم 

، القوانني املحكمة يف األصول، ج يمكن اذلّب عن شبهات امللحدين وتشكياكت الضالنّي املضلّني.  ]انظر: القّّمّ
 [212االجتهاد واتلقليد، ص  ؛ الصدر،399و 398، ص 4
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 انلظر واالستدالل مظنة الوقوع يف الضالل -ج
ومظنّة الوقوع يف الضاللة؛ إلثارته الشكوك  يمّهد األرضّية لضالل امللكّفنيإّن وجوب انلظر 

 .والشبهات خبالف اتلقليد؛ فإنّه طريق سالم

ا، فيحرم انلظر ىلع املقدلَّ يرد عليهو : أّن هذا االستدالل كما جيري يف املقدّل جيري فيمن يقدلَّ أيضا
ا، فيتسلسل، أو ينتيه إىل ناظٍر، فيلزم املحذور مع زيادة احتمال كذب املقدّل.  ]انظر: الرنايق، أنيس أيضا

 [960، ص 2املجتهدين، ج 

األصول من دون االحنياز إىل أّي طرٍف يكون  انلظر يف، فإّن األمر ىلع العكس أن يكون ويمكن
ى عن مجيع الشبهات

ا
، فإّن فإذا أخذ اإلنسان اعتقاداته ادلينية ىلع أساس االستدالل الصحيح ،بمنأ

ومن  الشبهات، فإّن عقائده تزتلزل بسبب ،خبالف املقدّل  ،ال تزتلزل نتيجة الشبهات تلك االعتقادات
خبالف من أخذ دينه  ،عقائده زوالفهو يف معرض إماكنية  ،أخذ دينه من أفواه الرجال أزاتله الرجال

 [212]انظر: الصدر، االجتهاد واتلقليد، ص . باالستدالل

 ائجانلت
  :ذكرنا مّما ظهر

 ،اتلقليد جبواز الفقهاء من مجع حرصّ  ولكن ،العقائد يف اتلقليد جواز عدم الفقهاء بني املشهور -أ
ا جبوازه قائلٍ  بني ما وهم  العريف ايلقني منه حصل إذا جبوازه وقائٍل  ،الظنّ  منه حصل وإن مطلقا

 املقدّل  ولكنّ  ،لليقني املوجبة املتقنة باألدلّة االعتقادات حتصيل جيب بأنّه وقائٍل  ،انلفس واطمئنان
ويظهر أّن هذا  هذا اإليمان،منه  يقبل ،وحصل هل ايلقني العريف ،احلّق  تقليده صادف اتلارك للنظر إذا

 .لألدلّة هو األقربالقول 
 ومن منه األعمّ  بل ،للواقع املطابق واجلزم هو ايلقني ليس العقائد يف الالزم ايلقني من املقصود -ب
 احتمال مع جيتمع ويمكن أن ،للواقع مطابق وغري مرّكباا جهالا  يكون أن يمكن اذلي ،العريف ايلقني

 .ىلع قول بعضهم العرف به ال يعتىن اذلي العقيل اخلالف

 .الظنّ  بكفاية بعضهم حورصّ  ،الظنّ  كفاية عدم واملشهور ،حبث حمّل  العقائد يف الظنّ  كفاية -ج
 ،والظاهر عدم املالزمة ،حبث حمّل  اتلقليد وجواز العقائد يف الظنّ  جبواز القول بني املالزمة -د

 وإن اكن بينهما نوع تقارب.
 تفاصيل حتصيلىلع ًعّمة انلاس  وال جيب ،الفطرية اإلمجايّلة األدلّة اإليمان يف حتصيل يكيف -ه
 ىلع العقائد. األدلّة
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 درقائمة املصا
 القرآن الكريم 
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Summary 

The matter of life after death is one of the important matters that have 
preoccupied man’s mind since ancient times. Every person feels within 
himself how eager he is to know the world after death, and what shall 
happen to him then. All religions have argued that man should survive 
after death, except that they differed in the way of his survival. Some 
think that man remains purely physical; for they believe that the reality of 
man is based on body only, whereas some others believe that man only 
remain spiritually; for they see the corruption of human body after death 
and see the impossibility of reconstructing that structure as it has been 
before death. Others have argued that both soul and body remain 
together in the world after death, meaning that the Resurrection is both 
physical and spiritual at the same time. But as for empiricists, they 
sometimes infer from near death experiment that there is life after. Near 
death experiment is temporary death experienced by some people who 
moved to the world after death, and upon their return to this world, they 
talked about the facts and events they met there. However, some 
philosophers have made use of rational arguments to prove the existence 
of the world after death. 

Keywords: man, death, life after death, religion and life after death, 
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 احلياة بعد املوت بني العلم وادلينحقيقة 

 حممد عبد اللطيف
 mahdi.dj313@gmail.comالربيد اإللكرتوين: ، اجلزائر. صطىف العامليةاملطالب دكتوراه يف الفلسفة اإلسالمية، جامعة 

 اخلالصة

يلتمس  إنسانٍ  ام، فلّك مسألة احلياة بعد املوت من املسائل اليت شغلت ذهن اإلنسان منذ قديم األيّ  دّ تع
وما املصري اذلي يؤول إيله، فذهبت مجيع األديان  ،يف باطنه ذلك الشوق يف معرفة ًعلم ما بعد املوت

 ا؛رصفا  اه جسماني  ءبقا دّ فبعضهم عهم اختلفوا يف كيفية بقائه، أنّ  إاّل  ،إىل لزوم بقاء اإلنسان بعد املوت
 ؛فقط ابقاء اإلنسان روحاني   دّ آخر ع وبعٌض  ؛حقيقة اإلنسان تقوم ىلع ابلدن فقط ه يؤمن بأنّ ألنّ 

إىل  آخرون ذهبقد وذلك ملشاهدتهم فساد بدن اإلنسان بعد املوت واستحالة إًعدة ذلك الرتكيب، و
ا وأمّ ه، املعاد جسماين وروحاين يف الوقت نفس ت، أي أنّ ا يف ًعلم ما بعد املوبقاء الروح واجلسم معا 

ّ  أصحاب املذهب اتلجرييب فتارةا  قرتاب من املوت إلثبات بقاء وا بتجارب املوت الوشيك أو االاستدل
ت وانتقلوا إىل ًعلم ما بعد املوت وعند رجوعهم بوا املوت املؤقّ احلياة بعد املوت، ويه جتارب أفراد جرّ 

ّ  وا بسد تلك الوقائع اليت ًعشوها، كما أنّ إىل ادلنيا قام وا برباهني عقلية إلثبات بعض الفالسفة استدل
 ًعلم ما بعد املوت.

اإلنسان، املوت، احلياة بعد املوت، ادلين واحلياة بعد املوت، العلم واحلياة بعد  اللكمات املفتاحية:
 املوت.
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 مةاملقدّ 

ا بالنسبة للبرش ىلع اختالف مذاهبهم ومشاربهم، قا ا مؤرّ  موضوع احلياة بعد املوت هاجسا يشلّك 
م األولويات اليت ما فتئ عرب العصور واألزمان املختلفة سلّ  هذا املوضوع وما زال حيتّل  وقد احتّل 

ة واملصريية ببساطة االنسان يسع وراء إجابة مقنعة حوهلا، فليس باإلماكن جتاوز هذه املسألة املهمّ 
تلف اثلقافات ة، ومن هنا نرى يف خمة املتينة والقويّ يعتمد ىلع األدلّ  رصنيٍ  وحبٍث  ومن دون حترٍّ 

ا بما يسّّم  بعد املوت.  هناك حياةا  فق ىلع أنّ األديان السماوية تتّ  ، وّك "احلياة بعد املوت" واألديان اهتماما
لم يرجع أحد إيلنا بعد املوت يلخربنا حبقيقة ما جيري يف هذه املرحلة، فإّن الرساالت السماوية  ولّما
 .نلا الكثري من األمور واجلزئيات حول هذا املوضوع املهمّ  بيّنت

هذا احللم عرب  نسان من املوت، ولطاملا حلم باخللود ىلع هذه األرض، وقد استمرّ فلطاملا خاف اإل
د مع أواخر القرن العرشين، حينما حدثت ثورة كبرية يف أخذ يتبدّ  ه أنّ إاّل  ،خمتلف مراحل اتلاريخ
قام العلماء برصف ماليني ادلوالرات ىلع مشاريع تهدف إلطالة وقد خللود، ا رحلة ابلحث عن رسّ 

 لم تنجح أيّ وا، ها باءت بالفشل مجيعا  أنّ حماولة اخللود. إاّل وعمر اإلنسان وعالج اهلرم والشيخوخة 
ا. أنّ بحوا ورصّ  ه،جتربة، فيئس العلماء من جتارب وحماوالت كهذ  ه ال عالج للموت أبدا

ولكن ليس يف ًعلم الطبيعة كما يعتقد  ،اىلع أّن اإلنسان يمكن أن يبىق حي   دّل وهذا اإلحساس ي
من آمن بوجود ًعلم آخر غري ًعلم الطبيعة ذهب إىل  ذللك لّك  ؛ذلك من ال يؤمن بوجود ًعلم اآلخرة

 بعوا طريق الويحاتّ  -مثلما سيأيت  -نون تفسري املوت بما يتناسب مع معتقداته أو مبانيه، فاملتديّ 
ة العقلية إلثبات ك باألدلّ كما أّن بعضهم تمسّ  ،لإلثبات وجود ًعلم ما بعد املوت وإثبات بعض جزئياته

 نتقال من نشأة إىل نشأة أخرى.موت اإلنسان هو اال وأنّ  ،ذلك العالم

ظهور أحباث حول نوعية الفضاء بعد بعد أن وطأت قدم اإلنسان القمر و -ه العلم اآلن لقد اجّت 
ىلع شفا " إىل حماولة استكشاف ما يسّّم  -اخلاريج، وما يوجد به من اكئنات حية أو مصادر مياه 

يه ظاهرة غري طبيعية نادرة و، (Near Death Experience) بـ ةأو ما يعرف باإلجنلييّ  "املوت
ت تودي حبياتهم قد مّروا بأحداث ضوا حلوادث اكداحلدوث. تتلخص ماهيتها يف أّن بعض من تعرّ 

فهذه الظاهرة  والعذاب. بة واجلميلة ومنهم من وصفها بالرشّ منهم من وصفها بالطيّ  ،وأماكن خمتلفة
مر به اإلنسان يف حادث سيارة ذلك ما يل امثوعنوان خيزتل فيه اسم هذا العلم اجلديد،  عبارة عن

س  السكتة القلبية. وهذا العلم حياول أن يؤسّ حّّت  خطري، أو ىلع وشك الغرق يف املحيط أو ابلحر، أو
ا ا حني تتوقّ اإلنسان يموت إلكينيكي   ها أنّ أصوهل وقواعد منهجه، وأهمّ  ف نبضات القلب دليه، طبقا

 ف.ية، ويظهر ذلك ىلع اآلالت الالزمة اليت تسجل هذا اتلوقّ للمعايري الطبّ 
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يعّد من انلاحية الطّبّية إنساناا مّيتاا، ألّن لّك وبعبارة أخرى لّك من حصلت هل هذه اتلجربة فإنّه 
 عالمات املوت اجلسديّة تكون متحّققةا فيه، إاّل أنّه وبعد مرور فرتة من الزمن يرجع إىل احلياة.

ا للمنهج العلّم اتلجرييب، فقد تمّ  ف قلب )أي املوت اإللكينييك(، حالة توقّ  2000إحصاء  وطبقا
مع هؤالء العائدين من  فةٍ مكثّ  إجراء مقابالٍت  % منها(، وتمّ 16 )حوايل 151ًعدت منها للحياة 

ا  ؛املوت بغية اتلعرف ىلع حالة اإلنسان وشعوره وهو يفارق احلياة. وبالطبع فقد تفاوتت اإلجابات، وفقا
 هم إىل السكتة القلبية. فبعضف القلب، أو حّّت ي إىل املوت وتوقّ لألشخاص وسياق احلادث اذلي يؤدّ 

ته. وقد يّ شعر باحلزن ىلع فراق ذرّ  -ن اكن هل أطفال ممّ  -اآلخر  همه شعر بالرعب، وبعضأنّ اعرتف ب
من  حيدث نوعٌ  ، ثمّ دوتنفصل عن اجلس ،ها تنتقل إىل أىلعالروح كأنّ  اكن الشعور الغالب هو أنّ 

 اتلحرر من متاعب احلياة ايلومية.

ياة بعد املوت ومقارنتها مع ما يقوهل العلم ة ادلين حول احلنظريّ  إىل بيانهذه املقالة  وسعينا يف
بعنا يف هذا اتلحقيق املنهج اتلوصييف اتلحلييل، من خالل طرح رؤية بالنسبة هلذا املوضوع، وقد اتّ 

عن  امن مصادر املعرفة باعتباره معصوما  اأساسي   امصدرا بوصفه ستعانة بالويح اتها ىلع االدينية تقوم آيلّ 
الة يف هندسة املعرفة ادلينية ستفادة من العقل باعتباره أحد املصادر الفعّ آخر اال ، ومن جانٍب إاخلط

أكرث ما يركّز إّن وضوع احلياة بعد املوت، حبيث ملوالبرشية، ومقارنة هذه الرؤية ادلينية مع رؤية العلم 
ختالف بني اك واالشرتية يف الوصول إىل نتاجئه، مع ذكر نقاط االاتلجارب احلسّ  اتلجريب هو عليه العلم

 هاتني الرؤيتني.

 :  مفردات ابلحثتعريف أّوال 

 حقيقة اإلنسان بني العلم وادلين -1

 اإلنسان عن سائر ه "حيوان ناطق"؛ وبهذا اتلعريف يتمّي بأنّ  نطقعّرف اإلنسان يف علم امل
وقابلية إذا ما  ة ومّنة ويلاقةاحليوانات املشرتكة معه يف اجلنس، فاإلنسان هو حيوان ناطق صاحب قوّ 

م اإلنسان عن بقية املوجودات كرّ  ا. فاهلل ا واقعي  ا حقيقي  إنسانا  أوصلها إىل الفعلية، فسيكون حينئذٍ 
ْمنا بيَنة العاقلة اليت وهبها هل، حيث قال: بفضل تلك القوّ  آَدَم ومََحَلْناُهْم يِف الرَْبِّ َوابْلَْحِر  َولََقْد َكرَّ
لْناُهْم ىلَع َوَرَزقْناُهْم ِمَن  يِّباِت َوفَضَّ ْن َخلَْقنا َتْفِض  الطَّ ه بنّي  أنّ ، حّّت [70 :اإلرساء]سورة  يالا َكثرٍي ِممَّ

َولََقْد  يصل إىل مرتبة اإلنسان، حيث قال: السري الطبييع خللقته واملراحل اليت يمر عليها حّّت 
نْساَن ِمْن ُساللٍَة ِمْن طنيٍ  ُثمَّ َخلَْقنَا انل ْطَفَة َعلََقةا فََخلَْقنَا  قَراٍر َمكنٍي  ُثمَّ َجَعلْناُه ُنْطَفةا يف  َخلَْقنَا اإْلِ

ا آَخَر َفتَبارَكَ  ناُه َخلْقا
ْ
نَْشأ

َ
ا ُثمَّ أ ا فََكَسْونَا الِْعظاَم حَلْما ْحَسُن الَْعلََقَة ُمْضَغةا فََخلَْقنَا الُْمْضَغَة ِعظاما

َ
 اهلُل أ
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ون يه انلفس اإلنسانية. ، واخللق اآلخر كما يقول العلماء واملفّس [14 - 12: املؤمنون ]سورة اخْلاِلقنيَ 
 [20 ، ص15 ، جامليان يف تفسري القرآنالطباطبايئ، ]

تشري إىل هذه احلقيقة، فقد جاء يف رواية أيب اجلارود عن أيب جعفر  ةا ريكما أّن هناك أحاديث كث
  :يف قوهل ُمَّ ث  

َ
ْ أ  شَ ن

ْ
 .[369 ، ص57 ج حبار األنوار،  املجليس،] «فهو نفخ الروح فيه» :رَ ا آخَ قا لْ خَ  اهُ نَ أ

ها جوهر نّ إنسان غري بدنه، إذ من نفس وبدن، فنفس اإل ابا ان اإلنسان مركّ دّ إّن ادلين والعقل يع
، كما أّن ادلين والعقل يثبتان وجود عالقة وطيدة بني عنرصيٌّ  يٌّ بينما ابلدن مادّ  ،ةد عن املادّ جمرّ 

ولّما اكنت انلفس انلاطقة يه موضوع ما »انلفس وابلدن، وأّن قوام ابلدن بانلفس، يقول ابن سينا: 
اإلشارات ]ابن سينا،  ...« باجلسم ما يه ذات آلةٍ للصور املعقولة غري منطبعة يف جسم تقوم به، بل إنّ 

د انلفس وعالقتها بابلدن، ىلع جترّ  ةا دمتعدّ  ، بل أقام الفالسفة براهني عقليةا [264، ص 3 ج ،واتلنبيهات
ة، فيكون حملّه اذلي هو انلفس اكالستدالل ىلع جتّردها بتجّرد ًعرضها، فالعلم حقيقة جمّردة عن املادّ 

انلقل  . كما أنّ [277 ص راد،كشف امل مة احليّل،العاّل ]ي ال حمالة، وذلك الستحالة حلول املجّرد يف املادّ  ادا جمرّ 
فَلَْم يَسِ د تلك الرباهني العقلية، حيث يقول تعاىل: يؤيّ 

َ
رِْض َفتَُكوَن لَُهْم قُلُوٌب َيْعِقلُوَن بِها أ

َ
رُيوا يِف اأْل

ْو آذاٌن يَْسَمُعوَن بِها فَإِنَّها اَل 
َ
بْصاُر َولِكْن َتْعَّم الُْقلُوُب الَّيتأ

َ
ُدو  َتْعَّم اأْل  .[46 :احلجّ ]سورة  رِ يِف الص 

"انلفس"، وإّن املدافعني عن وجود  اسمه ىلع موجوٍد غري ماّديٍّ  ةا شتملمحقيقة اإلنسان  د  عُ فادلين يَ 
 ،من اخلصوصّيات وابلدن، عن طريق جمموعةٍ  فسما حيكمون باتلمايز بني انل مثل هذا املوجود ًعدةا 

وبعد ذلك وبانلظر إىل أّن هذه اخلصوصّيات ال يمكن إسنادها إىل اجلسم املاّدّي أو إىل أّي نوع 
 [276 ص كشف املراد،مة احليّل، العاّل ]جسمايّن، يصلون إىل جوهرّية الروح وجتّردها. 

 موجودٍ عن  ون اإلنسان يف املرتبة احلايّلة من احلياة عبارةا دّ وبعض الفالسفة بالرغم من أنّهم يع
الشيخ ابلهايئ، ]، إاّل أنّهم يرّصحون بأّن حقيقة اإلنسان تتمّثل يف الروح فقط. وروٍح  من جسمٍ  مرّكٍب 

 [193 ، ص2 جالكشكول، 
ىلع أنّه عبارٌة عن قفص، حبيث تكس الروح هذا القفص  ف مّرةا إّن ابلدن يف هذه انلظرّية، يعرّ 

ف مّرة أخرى ىلع أنّه آلة تستعمله ويعرّ  ؛عند املوت وتّتصل بعالم املجّردات واملوجودات غري اجلسمانّية
ا ىلع هذا القول وصّوره الروح وتترّصف فيه الستكمال جوهرها. إّن الفيلسوف الغريب اذّلي أّكد كثريا 

 ، صرشح حكمة اإلرشاقالشريازي، ؛ 337 ، صأفالطون يف اإلسالمبدوي، ]وجامعة هو أفالطون. بأحناء عديدة 
431] 

. فيف اتلصوير ادليكاريّت، ةا خاّص  ديكارت بهذا املوضوع وأواله عنايةا  ويف القرن اخلامس عرش اهتمّ 
غري املاّدّي اذّلي ينسب يّدىع بأّن الشخص الواقيّع إّما انلفس أو الروح؛ الروح هو املوجود ذو الشعور و

ما مع ابلدن. هذه يه الروح اليّت  هل ارتباٌط  اإلرادة وغريها، وىلع لّك حالٍ والفكر وإيله اإلحساس 
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ا حبيث نكون كما حنن عليه، حنن ندرك يف اتلجربة املستقيمة وبدون واسطة مع أنفسنا أنّنا جتعلنا شيئا 
ديكارت، ]ا، حبيث يمكن أن نكون موجودين بدون أن يكون هناك بدن. ا واحدا مع ابلدن لسنا شيئا 

 [100 - 98 ، صاتلأّمالت يف الفلسفة األوىل

 انلظريات يف هذا ابلاب تقسم بشلك ًعم إىل قسمني:  وخالصة األمر أنّ 
رصف، وال  انلظرّيات الفييائّية أو املاّديّة، حبيث تّتفق لكّها ىلع أّن اإلنسان موجود ماّدّي  :لاألوّ 

 .وجود ليشء اسمه انلفس أو الروح غري املاّديّة وغري ابلدنيّة

انلظرّيات املزدوجة واثلنائّية، واليّت تعتقد بأّن اإلنسان مرّكب من بدن ماّدّي وروح غري  :واثلاين
 ماّديّة.

ري املاّديّة، للروح غ من أتباع هذه انلظرّية تعطي ماكنة خاّصةا  واجلدير باذلكر هو أّن هنالك جمموعةا 
ها اجلوهر األصيّل للشخص اإلنسايّن، بينما يذهب آخرون إىل أّن الّك من ابلدن والروح هما دّ وتع

 اجلوهر األصيّل للشخص.

ر إّن اجلمع بني اتلصّور اذّلي قّدمه علماء الفيياء وعلماء علم األحياء حول العالم، وبني اتلصوّ 
كيف يمكن أن يوجد موجوٌد ذو إدراٍك وذهٍن يف ًعلٍَم يعّرفه اذّلي نراه حنن ليس باألمر السهل؛ إذ 

 العلماء بأنّه مشلّك من ذّرات ماّديّة خايلة من اذلهن واإلدراك حمكومٍة بقوانني جربّية؟

من العلماء منذ القديم إىل مواجهة فكرة انلظرة  كبريةا  هذه يه اخلصوّصية اليّت دعت جمموعةا 
ا خيّص اإلنسان. فاإلدراك واإلرادة وغريها يه من األمور اليّت ال يمكن نسبتها فيم املياكنيكّية ىلع األقّل 

إىل اجلسم واملاّدة؛ وذللك جرى االستدالل ىلع وجود انلفس املجّردة والعارية عن أّي نوع من 
 اجلسمانّية.

 حقيقة املوت بني العلم وادلين -2

  يومنا هذا حمّل اآلالف من السنني حّّت إّن املوت هو الظاهرة الوحيدة اليت بقيت منذ عرشات 
املجتمعات باختالف عقائدها وبيئاتها ومستوياتها  الشعوب وّك  اهتمام اإلنسان وعنايته، فلّك 

 يف حياتها. سةا مقدّ  باملوت وتمنحه ماكنةا  احلضارية تهتمّ 

دة، عبارات متعدّ املوت ب عّرفواا، جند أّن العلماء وعندما نبحث يف الرتاث ادليين واإلساليم خصوصا 
ومنهم من قال  ،[369 ، ص4 ، جانلهاية يف غريب احلديثابن أثري، ]ّن املوت هو انلوم اثلقيل إفمنهم من قال 

املوت هو  نّ إوقال الزبيدي  ،[129 ، صاتلعريفاتاجلرجاين، ]ا للحياة نّه صفة وجودية خلقت ضد  إ
وقال  ،[586 ، ص1 ، جتاج العروسالزبيدي، ]ما قد سكن فقد مات  السكون، يقال مات سكن، وّك 
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 ، ص4 ، جامليان يف تفسري القرآنالطباطبايئ، ]مة الطباطبايئ: املوت هو زهاق الروح وبطالن حياة ابلدن العاّل 

ا أكرث من ترك انلفس استعمال آالتها ويه ه ليس شيئا ف املوت بأنّ ا الشيخ الرئيس فقد عرّ وأمّ  ،[37
ليست  غري جسماينٍّ  انلفس جوهرٌ  ا، وكما يرتك الصانع آالته فإنّ  بدنا يسّّم األعضاء اليت جمموعها 

 ما تبطل األعراض واخلواّص وإنّ  ،وال ذاتها ،للفساد، فباملوت ال يبطل جوهر انلفس ا وال قابلةا عرضا 
ألّن  ؛ذللك ال يفسد ؛ا اجلوهر فال ضّد هلوالنسب واإلضافات اليت بينها وبني األجسام بأضدادها، وأمّ 

فحّت اجلسم ال يفىن وال يتالىش  ؛[340 ، صرسائلابن سينا، ]انظر: ما يفسد من ضّده يشء يفسد إنّ  لّك 
 يشءٍ  ما تتالىش وتنقطع النسب ويستحيل بعضه إىل بعض، فتبطل خواّص من حيث ما هو جوهر، وإنّ 

 منه وأعراضه.

، وعندها يبىق ابلدن بغري حسٍّ  ا فساد الرتكيب فيحصل من استيالء الربد ىلع األعضاء حّّت وأمّ 
 [221 ، ص3 ، جالشفاءابن سينا، ]حيصل املوت الطبييع. 

 ،للنفس وليس يف هذه املفارقة فسادٌ  ،املوت هو مفارقة انلفس للبدن وما جيمع هذه اتلعاريف أنّ 
فال يلزم منه ما يلزم  دٌ ألنّه جمرّ  ؛ا جوهر انلفس فهو باقٍ ما يفسد الرتكيب احلاصل من املزاج، وأمّ وإنّ 

من األعراض اليت يف األجسام من الزتاحم. فاملوت إذا هو نهاية حياة وبداية حياة أخرى، نهاية حياة 
 وبداية حياة أخروية أكمل. دنيوية أخّس 

 ، واتلويّف عرّب عن املوت باتلويّف  للموت؛ إذ قدالقرآن الكريم  وتقرتب اتلعاريف السابقة من تعريف
استوفيته: إذا » ه؛ أي بتمام حقيقته، قال ابن منظور يف لسان العرب:ع وأخذ اليشء لكّ سرتجاهو اال

ىلع أّن املوت هو انتقال اإلنسان  ، وهذا ما يدّل [400 ، ص15 ، جلسان العربابن منظور، ] «أخذته لكّه
ْنُفَس حِ أخرى، قال تعاىل:  إىل حياةٍ  حبقيقته من حياةٍ 

َ
 .[42 الزمر:]سورة  اَمْوتِهَ نَي اهلُل َيتََوَّفَّ اأْل

ق ببطالن األعصاب ووقوفها عن أفعاهلا. ا أصحاب املذهب اتلجرييب فيعتقدون أّن املوت يتحقّ وأمّ 
اعترب  إذ ،1959حبث فيها موضوع املوت العصيب أو موت ادلماغ يف فرنسا سنة  ةٍ ل مرّ وقد اكنت أوّ 

عت ابلحوث حول هذا املوضوع يف أمريكا لك توسّ ق بعد اإلغماء، وبعد ذاملوت العصيب يتحقّ  فيها أنّ 
نما بدؤوا بابلحث عن كيفية تشكيل ادلماغ واألعصاب ادلماغية وعالمات موت يح ،1968سنة 

 ق املوت بالسكتة ادلماغية أم ال.ادلماغ. كما أنهم خيتلفون يف حتقّ 

ابلعض »: "املوتاحلياة ما بعد "يف كتابه  (Raymond Moody) يدمو ديمونايقول ادلكتور ر
الوفاة انتقال  دون أنّ ي إىل احنالل الويع فيما يلبث آخرون، ىلع القناعة ذاتها، يؤكّ املوت يؤدّ  د أنّ يؤكّ 

، احلياة ما بعد املوتموري، ] «أو نقل انلفس أو نقل اذلهن أو اإلنسان املّيت إىل بعد آخر من حقيقة الواقع

 ل للموت.هب اتلجرييب يقول باتلفسري األوّ اه الغالب يف املذجّت اال أنّ  إاّل  .[23 ص
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 حقيقة احلياة بني العلم وادلين -3

 ، جالكّشافالزخمرشي، ] «ما يصّح بوجوده اإلحساس»اختلف العلماء يف رسم حقيقة احلياة، فقيل يه 

ا، وهو ما يوجب كون اليشء حي  »يه  ال اجلرجاينوق ،[258 ، ص5 ج فتح القدير، الشواكين،؛ 134 ، ص4
 ةٌ قوّ »وقيل يه  .[260 ، صاللكّيّاتالكفوي، ؛  94 ، صاتلعريفاتاجلرجاين، ] «اذلي يصّح منه أن يعلم ويقدر

املناسب  ها مرشوطة باعتدال املزاج؛ واملراد باملزاج: الرتكيب اخلاّص نّ إواحلركة، و ينشأ عنها احلّس 
ابن ًعشور، ؛ 722 ، ص1 ، جاصطالحات الفنونكشاف املولودي، ] «بات العنرصيةما من املركّ  تليق بنوٍع  مناسبةا 

عتدال انلويع، وتفيض منها سائر القوى تتبع اال ةٌ قوّ »وقيل يه  .[377و 376 ، ص1 ، جاتلحرير اتلنوير
بات العنرصية هل مزاج خمصوص هو نوع من أنواع املركّ  عتدال انلويع أّن لّك احليوانية، ومعىن اال

 ذللك املزاج املسّّم  نوع من أنواع احليوانات تابعةٌ  اة يف لّك أصلح األمزجة بالنسبة إيله، فاحلي
، فاضت عليه من نويعٌّ  اعتداٌل  عنرصيٍّ  ٍب ه إذا حصل يف مركّ عتدال انلويع. ومعىن الفيضان: أنّ اال

الظاهرة وابلاطنة والقوى املحّركة إىل  ى أخرى، أعين احلواّس انبعثت منها قوا  ة احلياة، ثمّ قوّ  إاملبد
 «ملا عداها للمزاج انلويع، ومتبوعةٌ  ذلك بتقدير العزيز العليم، فيه تابعةٌ  . لّك جلب املنافع واملضارّ 

ا من ا قريبا . فإذا امزتجت العنارص األربعة امزتاجا [722 ، ص1 ، جكشاف اصطالحات الفنوناملولودي، ]
قت بها انلفس مزتاج احلاصل يف انلبات واحليوان، تعلّ االمن  يكون أتمّ مزتاج اذلي عتدال وهو االاال

 ها تشري إىل حياة احلّس واحلركة.هذه اتلعاريف يف أنّ  انلاطقة اإلنسانية. وتشرتك لّك 

الُوا إِْن َوقَ واحلركة، كقوهل تعاىل:  بمعىن حياة احلّس  ا احلياة يف القرآن الكريم فقد وردت تارةا وأمّ 
ْنيَ َحيَ  إاِلَّ يِهَ  ، وأخرى بمعىن احلياة املعنوية، كقوهل تعاىل: [29 األنعام:]سورة  نيَ ا حَنُْن بَِمبُْعوثِ ا َومَ اُتنَا ادل 
ْحيَيْناُه وََجَعلْنا هَلُ نُوراا َيْميش

َ
َوَمْن اكَن َميْتاا فَأ

َ
لُماِت لَيَْس خِباِرٍج  أ  اِمنْهَ بِِه يِف انلَّاِس َكَمْن َمثَلُُه يِف الظ 

 .[122 األنعام:]سورة 

ها ألنّ  ؛ا ىلع احلياة املعنويةز كثريا ه يركّ ، كما أنّ ةٌ مقطعيّ  ها حياةٌ فادلين يثبت وجود احلياة ادلنيا وأنّ 
ن لإلنسان احلياة األخروية احلقيقية، فيف الكثري األساس يف بناء روح اإلنسان وتكاملها، ويه اليت تؤمّ 

وإذا قسناها إىل احلياة األخروية فيه عبارة عن هلو ولعب،  ،تةا مؤقّ  احلياة ادلنيا حياةا  دّ عتمن اآليات 
ْنيَ ِذهِ احْلَيَ ا هَ َومَ  قال تعاىل: اَر اآْلِخَرَة ليَِهَ احْلَيَوَ  ا إاِلَّ اُة ادل  ]سورة  َيْعلَُمونَ  نُواْ اُن لَْو اكَ لَْهٌو َو لَِعٌب َوإِنَّ ادلَّ

 .[64 العنكبوت:

 حقيقة احلياة بعد املوت بني العلم وادلين -4

انلظر عن اذلين ينكرون احلياة الشخصّية بعد املوت فيما يتعلّق بالشخص اإلنسايّن، يوجد  بغّض 
ا عن ا معّينا تعطي تصويرا  هويف الوقت نفس ،هناك أربع نظرّيات أساسّية تؤّيد احلياة بعد موت ابلدن
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، بل وحتكم  وحسباحلياة بعد املوت ممّكنةا  دّ املجموعة ال تعأخرى، أّن هذه  تلك احلياة. وبعبارةٍ 
 كذلك بوقوعها احلتّّم. 

أو  يف مقابل ذلك جند بأّن املنكرين للحياة بعد املوت، إّما أنّهم يعلنون أّن تلك احلياة غري ممكنةٍ 
 [323 ، صدليينالعقل واالعتقاد ابرتسون، ]أنّهم يستبعدون وجودها حبيث يصعب بعد ذلك االعتقاد بها. 

 هذا ويمكن تلخيّص هذه اآلراء كما ييل:

 نظرية إحياء األبدان أو بعث األبدان :(1)انلظرية 
ذلك ابلدن الرتايّب  بعد املوت، يتالىش بدننا اذّلي يمّثل احلقيقة اإلنسانّية؛ ولكن يسرتجع اهلل 

 يف مقطع معنّي من الزمن يف املستقبل، ويعيد إنشاءه وإحياءه من جديد، بعنوان شخص إنسايّن. 
[Kai Nielson, The Faces of Immortality, p. 1-3] 

 نظرية اتلناسخ (:2انلظرية )
يودل من  -يعين الروح  -جوهرنا غري املاّدّي  بعد املوت، يتالىش وينعدم بدننا إىل األبد، ولكنّ 

جديد يف أبدان أرضيّة )إنسانّية أو حيوانيّة( يف ًعلم الطبيعة، ويمكن أن حتدث هذه الوالدة عّدة مّرات 
ُعرف هذا انلحو من ابلقاء بالـ والوالدات املتكّررة؛ هذه تحّقق بقاؤنا عن طريق يو ،أو بدفعات كثرية

 . همة يميل إيلها بعض"اتلناسخ" ويه نظريّ 
  نظرية الوجود غري املتجّسد أو عودة الروح إىل ابلدن (:3انلظرية )

بعد املوت ينعدم بدننا، ولكّن اجلوهر غري املاّدّي اذلي هو قوام حقيقة اإلنسان، يواصل حياته يف 
 .(1)"ًعلم جمّرد وغري ماّدّي، ويمكن تسمية هذه انلظرّية بـ "الوجود غري املتجّسد

[Hick, Death and Eternal Life, p. 404 - 407] 
من  عن موجود مرّكٍب  اإلنسان يف املرتبة احلايلّة من احلياة عبارةا  دّ فهذه انلظرية بالرغم من أنّها تع 

 جسم وروح، إاّل أنّها ترّصح بأّن حقيقة اإلنسان تتمّثل يف الروح فقط.

]ابن سينا،  ذه انلظرية، يمكن اإلشارة إىل ابن سينامن بني الفالسفة املسلمني ابلارزين واألوفياء هل

 285 ، صتهافت الفالسفةالغزايل، ]بني املتلكّمني يمكن اإلشارة إىل الغزايل من و، [344، ص رسائل ابن سينا

بتدائية والغائية، ىلع الرغم حول اقرتان الروح مع ابلدن يف احلياة اال إّن الكم هؤالء رصيحٌ ثم  .[286و
رشح الطويس، ]الروح من ابلدن يف احلياة الوسطى، يمكن اتلقاطه من لكماتهم.  القول خبلوّ  من أنّ 
 [885 ، ص2 ، جاإلشارات

                                      
 ابلدن". كذلك "عدم اتلجّسد املؤقّت" أو "عودة الروح إىل . وتسّّم 1
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بعد موت ابلدن الرتايب وإنكار وجود أي نوع  ئهاوبقا انلفسة ابن سينا حول جتّرد تلفات إىل أدلّ باال
 ا قابالا يف احلياة الوسطى أمرا  فسانلبدين آخر غري هذا انلوع ابلدين املذكور، يصبح عدم جتّسد 

 ستنتاج.لال

أّن  - [286و 285 ، صتهافت الفالسفةالغزايل، ]ح بذلك الغزايل كما يرصّ  -ومن لوازم هذه انلظرية 
وليس للبدن أّي  ،اهلوية الشخصية ألّي إنسان يف الفرتات اثلالث للحياة تستند إىل الروح أو انلفس

الروح[ املوجود يف ادلنيا  فرتاض بأّن اإلنسان ]=يف حقيقة اإلنسان أو يف هويته. يمكن اال دخل، سواءٌ 
يف النشأة الوسطى، ويرتبط يف النشأة انلهائية مع  بدنٍ   أّي املقرتن مع بدن خاص، ال يكون هل أصالا 

ادلنيا. اآلن جند  بدن ترايب آخر، ويف نفس األمر يكون هذا اإلنسان بعينه هو نفس اإلنسان املوجود يف
انلفس اإلنسانية ىلع ابلدن، بشلك  ئكمن اخلصوصيات ال تتّ  نوٍع  أنفسنا يف مقابل هذا السؤال: يف أّي 

 ،تكون فيه تلك اخلصوصيات دائما مع الروح، مع األخذ بعني انلظر اهلوهوية املستندة إىل الروح
 حلياة الروحانية.تشخيص كيفية ا إىلتلفات إىل اخلصوصيات املذكورة ووذلك باال

 بل هو أنت عند اتلحقيق، وهل فروعٌ  ،فهذا اجلوهر فيك واحدٌ » يقول ابن سينا يف هذا املجال:
 .[82 ، صاإلشارات واتلنبيهاتابن سينا، ] «يف أعضائك ى منبّثةٌ وقوا 
إىل القوى اإلدراكية اكلوهم وإىل  بدنيةا  بإحصائه للقوى ابلاطنية، ينسب يف آخر األمر أدواٍت و

بعضها  دّ ، بل يعوحسب جسمانيةا  للقوى العقلية أدواٍت  دّ األمور املساعدة يف اإلدراك اكذلاكرة، وال يع
 [445و 424 ، ص1 ، جرشح اإلشارات واتلنبيهاتالطويس، ]من القوى اخلالصة للروح اإلنسانية.  ئااشان

 ييل: ت يه كمابعض انلتائج املستخلصة من هذه اللكما

ّن الروح اإلنسانية تفقد بعد موت ابلدن العديد من نشاطات مرحلتها ادلنيوية، اكلكثري من ـ أ1
 اإلدرااكت.

ا ألّن اذلاكرة مرتبطة كثريا  ؛ّن الروح اإلنسانية بعد موت ابلدن، ال تأيت معها ذكرياتها السابقةـ أ 2
فاذلاكرة ىلع  نر املايض. إذىلع تذكّ  تكون قادرةا بابلدن، والروح من دون وجود الوسيلة ابلدنية ال 

 ة وبعدها.يف اهلوية الشخصية يف مراحل احلياة األّويلّ  ليس هلا دورٌ  األقّل 

ما  وليس للبدن وللقوى املرتبطة بنحوٍ  ،ّن دور اهلوية الشخصية يكون لكّه ىلع ًعتق الروحـ أ 3
 يف اهلوية الشخصية. ةٌ مع ابلدن حّص 

دافع كذلك عن نظرية "عدم اتلجّسد املؤّقت" أو "عودة ( Stephen T. Davis) سفإّن ستيفن دي
. ىلع لّك وتوما األكويينّ  (Augustine) مثل أغوسطنيالروح إىل ابلدن" اليت قّررها بعض الفالسفة، 

ا واجلسم األخروي كما أثبته الفيلسوفان حال يظهر أنّه أثبت كذلك اهلوهوية للجسم املوجود حايل  
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ها ىلع الروح، لكّ  ئكابقان. يف واقع األمر، هذا ادلفاع يقوم ىلع مبىن أّن اهلوية الشخصية ال تتّ الس
 نا سنكون يف مرحلة زمنية معّينة من دون بدن.بالرغم من أنّ 

ح غري متجّسدة، حبيث وور يٍّ مادّ  من جسمٍ  مكّونىلع أّن اإلنسان هو موجود  عتقاد قائمٌ إّن هذا اال
. إّن نفس ا اكمالا نسانا إ ىمنهما ىلع حدا  واحدٍ  لّك  دّ ، ولكن ال يعتكون بال بدنٍ يمكن للروح أن 

ا من جزءا  دّ ثنني يعمن هذين اال ا؛ بل لّك واحدٍ ا، وبدنه كذلك ليس إنسانا اإلنسان ليست إنسانا 
ة يف احليا ه وجد يف احلياة األوىل كذلك يستقرّ اإلنسان. واإلنسان جبميع ساحاته الوجودية كما أنّ 

عن  يه عبارةٌ  -عن روح اإلنسان من دون بدن  اليت يه عبارةٌ  -هلذا فإّن احلياة الوسطى  ؛انلهائية
 صورة ناقصة من الوجود اإلنساين.

س، ويه بالرغم من أنّه يعترب بأّن ابلدن األخروي هو فهناك مالحظة أخرى تظهر يف نظرية دي
 Glorified) اننا الرتابية ستتحّول إىل أبدان مقّدسةنفسه ابلدن ادلنوي الرتايب ولكّنه يعتقد بأّن أبد

Body).وحيدث هلا ارتباط جديد مع أرواحنا ، 

 :الثة اّدًعءاتس إىل ثفة دينظريّ  تلخيصيمكن 

 ّن الروح وبعد موت ابلدن، يف احلياة الوسطى، تكمل حياتها إىل مّدة معّينة من دون بدن.ـ أ1

أخرى مع  الغائية، يبعث بدننا وخيرج من الرتاب ويّتحد مّرةا عند القيامة أو يف طليعة احلياة ـ  2
 الروح.

 بعد حصول الوحدة بني انلفس وابلدن، يتحّول ابلدن إىل ذلك اليشء املسّّم بابلدن املقّدس.ـ  3

ألنّه يكون لإلنسان يف الفرتة ما بني  ؛ًعء األّول، هذه انلظرية عن نظرية قيامة األبدانيفصل االدّ 
يتمّتع باإلدراك والشعور. كذلك ىلع عكس انلظرية اثلانية، فإّن  دين والقيامة ابلدنية وجودٌ املوت ابل
 وهلذا يعتقد بأنّ  ؛من ابلدن يه حالة طبيعية للشخص اإلنساين أّن حالة اخللوّ رى ّدًعء ال يهذا اال

تجّسدة ال املغري  ي واملتعارفة يف الروحالكثري من اخلصوصيات والقدرات املوجودة يف اإلنسان املادّ 
ّن ماهية فإ حسب رؤية توما األكويينو ،ناقٌص  تجسد هو وجودٌ املّن الوجود غري إوجود هلا. وبتعبري آخر 

 انلفس ال تتناسب مع عدم وجود ابلدن، والبرش يصل إىل السعادة انلهائية عندما تمزتج الروح مّرةا 
يس هلا يف حياتها املؤقّتة اخلصوصيات دة لتجسّ امل ريالروح غ أخرى مع ابلدن. من الرضوري أنّ 

إدراك ما يدور حوهلا عن طريق العني ود، دّ  حمماكين - االستقرار يف موقع زماينوابلدنية، اكنلوم 
ه يمكن القبول بأّن بعض األمور امليش وغريها. رغم أنّ وة اجلسمانية، اإلحساس باأللم أو الذلّ وواألذن، 

حساس باألمور املحيطة عن طريق بعض اإلوتباط مع اآلخرين، رتالوالويع، وامليل، وعتقاد، اكال
 مع الروح. موجودةٍ  اإلدرااكت اكلرؤيا، لكّها عبارة عن أمورٍ 
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ًعء اثلاين من هذه اجلهة، أّن حقيقة اإلنسان يه روح وبدن كذلك، وابلدن املّدىع هو هذا االدّ 
 هو احلال يف الوضع الراهن، وللّك بدنٍ  مشّخص كما بدنٌ  نفٍس  ابلدن احلايل. عند القيامة يكون للّك 

ّن إ األكويينّ كذلك. يف غري هذه الصورة ال يمكن تأمني اهلوية الشخصية. وىلع حّد قول  متعّينةٌ  نفٌس 
 يعطي تللك املادة يوم القيامة شالكا  ّن اهلل إبل  ،اليت صنع منها بدننا ال تفىن باملوت ة واهليوىلاملادّ 
 ه انلفس اآلن، وتتحّقق بذلك اهلوية الشخصية بشلك اكمل.ا اكذلي ترتبط ببدني  

للفساد؛ ال يشيب وال  وغري قابٍل  ًعء اثلالث، فيقوم ىلع أساس أّن ابلدن األخروي أبديٌّ ا االدّ أمّ 
ا يف امللكوت اإلهلية. إّن هذا ابلدن اجلديد ليس وال يضعف. وبهذا ابلدن يكون اإلنسان حارضا  بَلي

ويرتبط مع ابلدن السابق كما ترتبط بذرة القمح مع سوقها.  يٌّ مادّ  بل هو جسمٌ  ،يٍّ ا غري مادّ موجودا 
 Davis, The]ما فيهما.  ةٍ ما ومادّ  ويمكن تربير ارتباط اجلسمني املذكورين عن طريق وجود نفٍس 

Resurrection of the Dead, PP.122-127] 

بني ابلدن احلايل وابلدن األخروي،  رقٍ يمكنها تصوير وجود ف اكمن يف أنّهتس فة ديإّن قّوة نظريّ 
وال  ةٍ آيلّ  هذه انلظرية ال تعطي أّي  يتناسب فيه ابلدن األخروي مع لوازم احلياة األبدية. ولكنّ  بشلكٍ 
من انلاحية القابلية(. باإلضافة  عن حتّول ابلدن احلايل إىل ذلك ابلدن امللكويت )ىلع األقّل  ةٍ عمليّ  أّي 

يف احلياة الوسطى، فكيف يمكن  وبدنٍ  من روٍح  مشلّكةٍ  ةٍ عن هويّ  اإلنسان عبارةا  إىل هذا، فإنّه إذا اكن
ة، ىلع فرض إثبات عينية ابلدن األخروي مع ابلدن احلايل؟ إذا اعتقدنا ته الشخصيّ هويّ ديد عندها حت

 بال بدنٍ  معنّيٍ  زمينٍّ  بأّن حقيقة اإلنسان يه عبارة عن جمموع الروح وابلدن، ونعتقد بأنّه يف مقطعٍ 
مع ابلدن، فهذه ليست من االعتقادات الصائبة واملناسبة. ال خيىف علينا القول  ارتباٍط  وحّّت بدون أّي 
 أن يكون ابلدن السابق وابلدن الالحق من ماّدةٍ  س اليت يّديع فيها بأنّه من الرضورّي فبأّن لكمات دي

 .ما إىل حدٍّ  مضطربةٌ  أو ال يكونان كذلك، يه لكماٌت  واحدةٍ 

هذه انلظرّية اليّت يه عبارة عن تركيب بني انلظرّية األوىل وانلظرّية اثلاثلة، تقول إنّه  (:4انلظرية )
به، إاّل أنّه يف  بالرغم من أّن بدننا يتالىش بعد املوت، وجوهرنا غري املاّدّي يواصل حياته يف ًعلم خاصٍّ 

 .غري ماّديّةٍ  ا مع روٍح تاليش ويرتبط جمّددا من الزمن يف املستقبل يعاد تركيب ابلدن امل معنّيٍ  مقطعٍ 

إذا أردنا اتلفصيل يف هذا املطلب أكرث، نقول إّن بعض أتباع هذه انلظرّية، يقبلون بـ "عدم موت 
ولكّن هناك آخرين ال يرتّددون يف أّن اإلنسان بعد املوت  ،الروح"، وكذلك ببعث ابلدن الرتايّب وإًعدته

بالنسبة بلدن احلياة األخروّية. ويمكن  متفاوتةا  ، إاّل أّن هلم توصيفاٍت ماينٌّ وكذلك جس رويحٌّ  هو موجودٌ 
رشح ، ؛ الشريازي 462و 460 ، صالشفاءابن سينا، ]اجلسّّم".  –تسمية هذه انلظرّية بنظرّية "ابلقاء الرويّح 

 [438 ، صاهلداية األثريية

وسطى واغئّية. يوجد دلينا يف احلياة وفهذه انلظرّية، تشري إىل وجود ثالثة أنواع من احلياة، أوىل 



 14جملة ادليلل العدد   ...................................................................... 150

األوىل ابلدن الرتايب وكذلك ابلدن املثايل، ولكن االرتباط اتلدبريّي لروحنا مع ابلدن الرتايب هو ارتباط 
دبريّي مع ابلدن الرتايب، تعيش الروح مؤّقت. ويف احلياة اثلانية اليّت تبدأ بعد قطع الروح الرتباطها اتل

 -من انلاحية الوجوديّة  -ا يف احلياة اثلاثلة، فيعاد جتديد ابلدن الرتايب يف ًعلم املثال مع ابلدن املثايل. أمّ 
أخرى عالقتها اتلدبريّية مع ابلدن  ة، والروح تعيد مّرةا يّ من ابلدنّية املادّ  جديدةٍ  إىل أن حيظى بمرتبةٍ 

 املثايل.

وسطى، حبيث يكون عملها اكحلائل بني  ، فيه مرحلةٌ مؤّقتةٍ   واقع األمر، لّك ما هو اآلن بصورةٍ يف
انلقطة امللفتة للنظر يه أّن املطابق هلذه انلظرّية حول احلياة الوسطى، أّن واملقطع األّول واثلالث. 

ّن الروح يبىق ارتباطها مع ويف واقع األمر أ ،بشلك اكمل عن ابلدن الرتايب ارتباط الروح غري مستقلٍّ 
 مع العوالم األخرى يف هذا العالم. ابعد موت ابلدن الرتايب، كما أّن هلا ارتباطا  ّي العالم املادّ 

مع الروح.  ّن ابلدن اذّلي يدخل يف ًعلم املثال، يوجد هل كذلك اآلن ارتباٌط إوخالّصة القول، 
، ونسبة اغيئٍّ  صوريٍّ  إىل وجودٍ  احلايلّ  ّي فهدف اإلنسان يف حركته الوجوديّة هو اتلحّول من الوجود املادّ 

بدن هذا العالم، ال  نفستلك احلياة إىل هذه احلياة يه نسبة انلقص إىل الكمال. فبدن ذلك العالم هو 
فقط بالشّدة والضعف، كما أنّه يف هذه احلياة تمايز هذه األبدان يكون  هو غريه وال هو مثله، ولكنّ 

ا لّك هذه املراتب تعترب بدنا  عن بدن فرتة الشباب والشيخوخة، ولكنّ  جند أّن بدن فرتة الطفولة متمايزٌ 
 [349 - 346 ، ص5 ، جرشح املنظومةاري، والسزب؛ 199 - 185 ، ص9 ، جاألسفارالشريازي، ]ا. واحدا 

ا عن كيفيّ ريات تعطي وجها تلك انلظ م أّن لّك من املسلّ  ة اختالف بدن احلياة احلايلة ا أكرث انسجاما
إاّل انلظرّية األخرية.  ّي منها أوَّف للبدن الرتايب املادّ  أّي واحدةٍ  دّ مع بدن احلياة انلهائية، ولكن ال تع

 القرآن الكريم. يمكن اعتبار هذه انلظرّية أقرب نلصوص األديان اتلوحيديّة وخاّصةا و

 :مّما سبق أنّهوتبنّي 

. وىلع أساس رصٍف  أو ماّديٍّ  عن موجوٍد جسماينٍّ  ىلع أساس القول األّول، فإّن اإلنسان عبارةٌ  -1
؛ وأّما ىلع أساس أو غري ماّديٍّ  رويحٍّ  فقط عن جوهرٍ  القول اثلاين واثلالث فإّن حقيقة اإلنسان عبارةٌ 

حة اجلسمانّية، وكذلك ىلع الساحة غري املاّديّة القول الرابع فإّن حقيقة اإلنسان تقوم ىلع أساس السا
 الروحانّية. 

 - ي ابلدنأ -ىلع أساس القول األّول، فإّن اهلوّية الشخصّية تّتكئ ىلع الساحة اجلسمانّية  - 2
الروح واحلاالت الروحّية أو انلفسانّية يه اليّت تتكّفل بهذه  إنّ وىلع أساس القول اثلاين واثلالث ف

 ّما ىلع أساس القول الرابع فإّن ابلدن هل دور يف اهلوّية، وكذلك الروح أو انلفس.املسألة، وأ

أّن القول األّول يتحّدث عن موت ابلدن، خبالف األقوال اثلالثة األخرى اليّت تتحّدث عن  - 3
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موت الشخص اإلنسايّن. وبما أّن عنوان "موت ابلدن" أعّم من عنوان "موت الشخص"، فإّن العنوان 
ولكّن العنوان األخري يشمل القول األّول فقط. ومن جهة أخرى فإّن  ،ّول يشمل لّك األقوال األربعةاأل

عنوان "عدم موت اإلنسان" أخّص بشلك ما من عنوان "احلياة بعد املوت"؛ ألّن هذا العنوان األخري 
 األخرية. يشمل لّك انلظرّيات األربعة، أّما العنوان األّول فيشمل فقط األقوال اثلالثة

وسطى ونهائية. تكون روح اإلنسان يف احلياة ومن احلياة، أوىل  وعليه فإّن اإلنسان يمّر بثالثة أنواٍع 
 باقيةٌ  . إّن احلياة انلهائية يه حياةٌ مثايلٍّ  ويف احلياة الوسطى مع بدنٍ  يٍّ مادّ  مع بدنٍ  األوىل وانلهائية مقرتنةا 

، ىلع مؤّقتةٍ  واقرتان الروح وابلدن الرتايب يف تلك احلياة ال يكون بصورةٍ  ،وال يطرأ عليها املوت وثابتةٌ 
ا، حّت ي  ا ومادّ ا ترابي  يكون يف احلياة اإلبتدائية وانلهائية بدنا  خالف احلياة األوىل. كما أّن ابلدن احلايلّ 

 ولو أمكن أن خيتلفا يف بعض اخلصوصيات، اكملتانة واثلبات.

 ل ثبوت احلياة بعد املوتنظرة ادلين حوثاني ا: 

رَْض َوما بَيْنَُهما إاِلَّ بِاحْلَقِّ  مة الطباطبايئ يف تفسري قوهل تعاىل:العاّل  يرى
َ
ماواِت َواأْل ما َخلَْقنَا السَّ

َجٍل ُمَسّم  
َ
 باحلّق وأجٍل  وات واألرض وما بينهما مقرونٌ اّن خلقة ما يف السمأ [3 األحقاف:]سورة  َوأ

للسببّية أو للمصاحبة(، واألجل املسّّم هو احلياة عند اهلل، واليت يه حياة تاّمة سعيدة  ، )وابلاءمسّم  
من غري فناء وزوال وال شوب بمزامحات احلياة ادلنيا وآالمها وأعراضها وأغراضها، ويه حياة ادلار 

هُلُ إاِلَّ بَِقَدٍر َمْعلُومٍ ٍء إاِلَّ ِعنَْدنا َخزائِنُُه وَ َوإِْن ِمْن يَشْ  اليت نزلت منها كما قال سبحانه: ]سورة  ما نزَُنِّ

 .[21احلجر:

ت أفمنبع حياة مجيع هذه املوجودات ىلع كرثتها وتفصيلها حياة تاّمة غري حمدودة ومعادها إىل ما بد
منه. وهذا هو اذلي يعطيه كون اخللقة باحلّق، فإّن ابلاطل هو الفعل اذلي ال ينتيه إىل اغية تكون يه 

يلها، واملراد بالفعل، ومن املحال أن يكون املراد والغاية بالفعل نفس الفعل، وباخللق نفس املنتىه إ
، ا غري متغرّيٍ من انلقص إىل الكمال، ثابتا  ٍج  يف أصل وجوده غري متدرّ اخللق، إاّل أن يكون اكمالا 

 لسابقة قوهل سبحانه:من القضايا اليت قياساتها معها. ومثل اآلية ا فالرباهني مطبقة ىلع ذلك ىلع أنّه
 رَْض َوما بَيْنَُهما باِطالا

َ
ماَء َواأْل يف  -سبحانه  -، وحيث لم يفّرق [27ص، ]سورة  َوما َخلَْقنَا السَّ

السياقني بني املوجودات احلّية باعتقادنا وغريها، والعاقلة وغريها، علمنا بذلك أّن حكم املعاد واحلرش 
 يعّم اجلميع.

رِْض َواَل َومَ  األرض: ىلعقال يف خصوص األحياء  -سبحانه  -ثّم إنّه 
َ
ائٍِر يَِطرُي  َط ا ِمْن َدابٍَّة يِف اأْل

ْمثَ جِبَنَ 
َ
َمٌم أ

ُ
ْطنَ الُُكْم مَ اَحيِْه إاِلَّ أ ونَ  ٍء ُثمَّ إِىَل اِب ِمْن يَشْ ا يِف الِْكتَ ا فَرَّ . وظاهر [38 :األنعام]سورة  َربِِّهْم حُيرَْشُ

س غري باطل اخللق، ففيهم اغية مقصودة من اا أمثال انلإنّما هو لكونهم أمما آخر اآلية أّن حرشهم 
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اخللقة، ويه العود، فالفرق والنرش مقصود للجمع واحلرش، كما أّن اجلمع واحلرش مقصود للفرق 
فحرشهم إىل ، [21 احلجر:]سورة  ٍء إاِلَّ ِعنَْدنا َخزائِنُهُ َوإِْن ِمْن يَشْ  والنرش، يعطي ذلك قوهل سبحانه:

ْطنَ مَ  ا أمثال انلاس أو اكنلتيجة هل، ويبنّي السبب يف ذلك قوهل تعاىل:رّبهم نتيجة كونهم أمما  ا يِف ا فَرَّ
 [194و 193، صاإلنسان والعقيدةالطباطبايئ، ]انظر:  .ءٍ اِب ِمْن يَشْ الِْكتَ 

ة األصول العقديّ  من بني أهمّ  دّ ا يف ًعلم اآلخرة، يععتقاد باحلياة بعد املوت وإحياء انلاس مجيعا فاال
جهدهم إلقناع انلاس به  وبذلوا لّك  ،ا ىلع هذا األصلد األنبياء كثريا أكّ  إذيف مجيع األديان السماوية. 

وحتذيرهم من عواقب اتلهاون بتلك احلياة األبدية. وقد اعترب القرآن الكريم بأّن اإليمان باحلياة بعد 
 باتلوحيد. لإليمان دالا املوت تعّد عِ 

يه املالك األساس يف  دّ تع دةٍ جمرّ  عرتاف بروٍح ر الصحيح للحياة بعد املوت يقوم ىلع االّن اتلصوّ إ ثمّ 
باع طرييق العقل وانلقل إلثبات نها ستبىق بعد املوت. ويمكن اتّ إتشكيل هوية اإلنسان الشخصية، و

 وجود احلياة بعد املوت.

وأّن  ،صف بصفة احلكمةيتّ  ياة بعد املوت هو أّن اهلل ة العقلية ىلع إثبات احلومن بني األدلّ 
ة هو ًعلم الزتاحم، مقتضاها وصول املخلوقات إىل اغيتها وكماهلا الالئق واملناسب هلا. وبما أّن ًعلم املادّ 

أكرث نيل   ذلك اتلعارض والرصاعب ىلعيرتتّ تعارض املصالح لكسب اخلري املتصّور  واملطلوب، فحيث ت
ُ ّظ  يصل إىل درجة انلظام األحسن، ومن هنا نُ من الكماالت، حّّت ّوره تصما يمكن  قت أنواع سّ مت ون

ر معها األرضية والظروف املناسبة إلجياد تتوفّ  تها وتفاعالتها وحراكتها بصورةٍ تها وكيفيّ يّ العنارص وكمّ 
قد تّم  ّي العالم املادّ ا إذا اكن خلق وخلق انلباتات واحليوانات وأكمل املوجودات اذلي هو اإلنسان، وأمّ 

يمتنع معها وجود الاكئنات احلّية أو رشدها أو نمّوها، فإّن ذلك سيكون خالف احلكمة.  بصورةٍ 
ويمكنه احلصول ىلع الكماالت األبدية اخلادلة،  ،اإلنسان يمتلك الروح القابلة للبقاء باإلضافة إىل أنّ 

ة من حيث ادلرجة والقيمة الوجودية، فإذا يّ دّ ها بالكماالت املايستتلك الكماالت اليت ال يمكن مقا
من وجود حياة  نإذ بدّ  م مع احلكمة اإلهلية، فالءحتّددت حياته بهذه احلياة ادلنيوية فإّن ذلك ال يتال

 ال تتناىف حياته مع احلكمة اإلهلية. حّّت  ؛أخرى لإلنسان وراء هذه احلياة ادلنيوية املحدودة القصرية
 [39و 38 ، صيف العقيدةدروس مصباح اليدي، ]

ه لوالها وأنّ  ،ها يه الغاية من خلق اإلنسانالقرآن الكريم ىلع ثبوت احلياة بعد املوت وأنّ  كما استدّل 
عن  مزّنهٌ  -سبحانه  -، واهلل ا وباطالا يف إطار ادلنيا، وألصبح إجياده وخلقه عبثا  لصارت حياته منحرصةا 

 فعل العبث، يقول اهلل تعاىل: 
َ
  مْ تُ بْ سِ حَ فَ أ

َ
 ا وَ ثا بَ عَ  مْ اكُ نَ قْ لَ ا خَ مَ نَّ أ

َ
 املؤمنون:]سورة  ونَ عُ جَ رْ  تُ ا اَل نَ يَلْ إِ  مْ كُ نَّ أ

 وَ  اِت اوَ مَ ا السَّ نَ قْ لَ ا خَ مَ وَ ، ومن لطيف ابليان يف هذا املجال، قوهل سبحانه: [115
َ
ا مَ هُ نَ يْ ا بَ مَ وَ  َض رْ اأْل

  نَّ كِ لَ وَ  قِّ احْلَ  بِ الَّ ا إِ مَ اهُ نَ قْ لَ ا خَ مَ   نيَ بِ عِ اَل 
َ
  مَ وْ يَ  نَّ إِ   ونَ مُ لَ عْ  يَ اَل  مْ هُ رَثَ كْ أ

  مْ هِ اتِ يقَ مِ  ِل ْص فَ الْ
َ
]سورة  نيَ عِ مْجَ أ
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ا، وذلك يعرب عن أّن النشأة ه ذكر يوم الفصل بعد نيف كون اخللقة لعبا ، فرنى أنّ [40 - 38 ادلخان:
 [398 ص، حمارضاٌت يف اإلهليّاتالسبحاين، ]األخروية تصون اخللقة عن اللغو واللعب. 

 نظرة العلم حول ثبوت احلياة بعد املوتثاثل ا: 

 "بالروح" أو "الويع" أو "العقل" ما يسّّم  دّ تع حياءعلوم الطب واأل من وجهة نظر علمية حمضة، فإنّ 
 فإنّ  ، ويه باتلايل تستبعد اتلفسريات ادلينية وامليتافييقية للموت. ومن ثمّ ّي من اجلسد املادّ  اجزءا 

اتلفاعالت الكيميائية  دّ يع ابلاحثني يسعون إلجياد تفسري علّم وعقالين هلذه الظاهرة. وهناك افرتاٌض 
 استثنايئٍّ  رٍ اجلسد حتت توتّ فيعيش  ، هذه الرؤىة يه اليت تُودّل يّ رات احلسّ احليوية داخل ادلماغ واتلصوّ 

 يستشعر فيه خطر املوت ادلاهم.

ىع: الرباهني كن إقامة نوعني من الرباهني تثبت نلا هذا املدّ بعد املوت يم فإلثبات وجود حياةٍ 
قرتاب "جتارب اال ـ بالعقلية الفلسفية والرباهني القائمة ىلع جتربة األشخاص الشخصية واليت تسّّم 

 من املوت" أو "املوت الوشيك".

أخرى،  ةا مرّ  بوا املوت وًعدوا إىل احلياة الرباهني اتلجارب الشخصية لألفراد اذلين جرّ نيومن ب
-Near) قرتاب من املوتأو اال (Life-after-life) عوا جتربة احلياة األخرىهم ادّ حبيث جند أنّ 

death) مةٍ متقدّ  أو غيبوبةٍ  رسيريٍّ  . ويه جتربة تعرّب عن جمموعة من الرؤى واألحاسيس بعد موٍت .
ادلخول يف نفق  ملاضية، ثمّ لرشيط احلياة ا اكملةٍ  ومن بينها اإلحساس باالنفصال عن اجلسد ورؤيةٍ 

ما يرويه العائدون من املوت  . ورغم أنّ أبديٍّ  وسالمٍ  ال نهايئٍّ  والشعور حببٍّ  ،ناصعٍ  يُفيض إىل ضوءٍ 
ا. ي  ا أو لكّ ا جزئي  ر إمّ  أّن الكثري من عنارص هذا السيناريو تتكرّ ختتلف بعض تفاصيله وتلويناته، إاّل 

بعض  رتبطة بأحاسيس األلم وعدم السعادة. كما أنّ امللبية" ا بعض "اتلجارب السهناك أيضا  لكنّ 
ها تتقاطع رب تبدو وكأنّ اجتويه ال عالقة هلا باملوت،  حاالت "االقرتاب من املوت" قد حتدث يف سياقاٍت 

العقل واالعتقاد برتسون، ]. ةٍ وروحانيّ  ةٍ وجوديّ  باعتقاداٍت وغريها  ةٌ وسيكولوجيّ  ةٌ فييولوجيّ  فيها اعتباراٌت 
 [244و 243 ، صادليين

ومن بني الرباهني الفلسفية اليت أقامها فالسفة الغرب ىلع وجود احلياة بعد املوت هو برهان توما 
ّن السعادة ال إ لق من أجل بلوغ الغاية انلهائية )السعادة(، ثمّ اكن يعتقد بأّن اإلنسان خُ  إذ، كويينّ األ

ة فيه، كما أّن إرادتنا وجسمنا فيه يّ وام الرثوات املادّ وذلك لزوال وعدم د ؛يمكن حتصيلها يف هذا العالم
ذللك من  ؛الم خيلقنا عبثا  -تعاىل  -ضعيف وعلمنا فيه ناقص، ومن جهة أخرى حنن نعلم أّن اهلل 

]املصدر أن نصل إىل الغاية اليت من أجلها خلقنا، ومقتىض هذا األمر وجود حياة بعد املوت.  الرضورّي 
 [349 ص السابق،
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ا:   تمايز نظرة ادلين والعلم للحياة بعد املوترابع 

فق ىلع انتقال اإلنسان إىل األديان تتّ  يف ادليانات ىلع وجود احلياة بعد املوت، فلّك  مجاٍع إيوجد شبه 
وهل اإلنسان ينتقل إىل ًعلم اآلخرة بروحه  ،ات ذلك العالم أنّهم خيتلفون يف جزئيّ إاّل  ،حياة أخرى

هم يثبتون وجود ًعلم اآلخرة بالربهان سفة فإنّ ا أتباع العلوم العقلية اكلفالوأمّ  ؟طوجسده أم بروحه فق
ا العلم اتلجرييب  أّن ادليلل العقيل ًعجز عن بيان حقيقة ذلك العالم جبميع جزئياته، وأمّ إاّل  ،العقيل

 ،دةاإلنسان املجرّ  عن الوصول إىل روح قارصٌ  هألنّ  ؛اي  ا مادّ  موت اإلنسان تفسريا فقد فّس  كعلم الطّب 
 ا إثبات وجود ًعلم آخر غري ًعلم الطبيعة، فالعلوم اتلجريبية ًعجزةٌ هذا إذا اكن يؤمن بوجودها، وأمّ 

  للتجربة.وذلك ألّن ًعلم اآلخرة ال يمكن أن يكون موضوًعا  ؛عن اإلدالء بآرائها فيه

نتقال إىل بوا املوت واالة اليت ًعشها بعض من انلاس اذلي جرّ ا بالنسبة للتجارب الشخصيّ وأمّ 
هم استطاعوا توصيف بعض حقائق ًعلم الربزخ، اذلي هو أخرى فإنّ  ةا الرجوع مرّ  ومن ثمّ  ،الربزخ
لعالم اآلخرة وليس ًعلم اآلخرة بنفسه. فيبىق ادلين والويح هو اذلي يمكن توصيف ذلك العالم  مةٌ مقدّ 

وصاف اليت وردت يف األديان املختلفة حول ذللك جند مجيع األ ؛وذلك إلحاطته به ؛بأوصافه الواقعية
االختالفات بالرغم من  تلك األديان، ة ما نقلتهد صحّ وهذا ما يؤيّ  ،كثريةٌ  شرتاكٍ اًعلم اآلخرة هلا نقاط 
 .الكثرية املوجودة بينها

عنا أحوال انلفس اإلنسانية بعد مفارقتها إذا تتبّ ف ،تفسري ادلين لطبيعة احلياة بعد املوتوحول 
وذلك عن طريق اآليات والروايات اليت أشارت  ،ألبدانها وجدنا أّن احلياة بعد املوت يمكن إثباتها نقالا 

وانتقاهل إىل ًعلم اآلخرة، ويه كثرية يف هذا املجال،  ،إىل أحوال اإلنسان بعد مفارقته للحياة ادلنيا
 خمتلفةٍ  وأشاكلٍ   ًعلم اآلخرة بأنواٍع من الروح وابلدن يف م لكٍّ بت تنعّ تثها وحنن إذا الحظناها وجدنا أنّ 

م فيها الصاحلون يتنعّ  ةٍ إىل جنّ  مٌ أو وقوعها يف خمتلف أنواع العذاب، وأّن ًعلم اآلخرة مقسّ  ،من انلعيم
ّن إب فيها املجرمون الظاملون ألنفسهم ولآلخرين. ويعذّ  نارٍ إىل و ،قون املطيعون ألوامر املوىل املتّ 

وختتلف عنها  به انلعم ادلنيوية صورةا اّن الكثري من نعمها تشإ، وال ألم فيها ودلٌ خا اجلنة نعيمها أبديٌّ 
ْزواُجُكْم حُترَْبُوَن  ، وغري ذلك من األوصاف. قال تعاىل:حقيقةا 

َ
ْنتُْم َوأ

َ
يُطاُف َعلَيِْهْم  اْدُخلُوا اجْلَنََّة أ

ْكواٍب َوفيها ما تَْشتَهيِه 
َ
ونبِِصحاٍف ِمْن َذَهٍب َوأ ْنتُْم فيها خادِلُ

َ
ْعنُيُ َوأ

َ
ْنُفُس َوتذََل  اأْل

َ
الزخرف، ]سورة  اأْل

، القّّمّ ]ة نعيمها وعذابها. ا مواصفات احلياة األخرويّ دا ، كما أّن حديث املعراج حييك نلا جيّ [71و 70
 [3 ، ص2 ، جتفسري القّّمّ 

د من طرف والقياس الربهاين املؤيّ كما يمكن كذلك إثبات ًعلم اآلخرة عن طريق ادليلل العقيل 
ألّن العقل ال يمكنه أّن يدرك جزئيات ذلك  ؛ّلّكٍّ  ه يثبت نلا وقوع تلك احلياة بشلٍك أنّ  الرشع، إاّل 

  للنفس يف ذلك العالم.نيالعالم، فيثبت نلا السعادة والشقاوة اثلابتت
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من الرشع ومنه ما هو مدرك  جيب أن يعلم أّن املعاد ما هو منقول»قال الشيخ الرئيس ابن سينا: 
 .[423 ، صالشفاءابن سينا، ] «بالعقل والقياس

عنا صفحات اتلاريخ جند ىلع أّن املوت ليس نهاية احلياة، فإذا تتبّ  تفقوحنن جند أّن مجيع األديان اتّ 
 أّن الفراعنة يف مرص اكنوا يسعون إلبقاء أجسام موتاهم عن طريق اتلحنيط ودفن الطعام والرشاب إىل

ما حيتاجونه يف سفرهم إىل احلياة  وخالصة األمر لّك  ،جانبهم وحتليتهم بمختلف أنواع اجلواهر القّيمة
 ( Osiris)بصور أوزيريس  نةٍ األخرى، واكنوا يوارونهم الرتاب يف مقابر مزيّ 

ّ
ن )هلإ ًعلم اآلخرة(. كما أ

إحياء ذكرى ملوتاهم وادلًعء  فريقيا اكنوا يقيمون مراسمأيوس وادليانات السابقة يف وشنفوأتباع ك
 بعقيدة أو ما يسّّم  (Karma) فاكنوا يعتقدون بالاكرما ذيّونوابلا اهلندوس وألرواحهم بالسعادة. وأمّ 

أنا أعتقد بقيامة األبدان واحلياة ": القولا بتكرارهم كثريا  فهم حيمدون اهلل  انلصارىا اتلناسخ. وأمّ 
 .[319 ، صعتقاد ادليينالعقل واالبرتسون، ]انظر:  ".األبدية

بأّن  ونيعتقد وافني اكن أّن بعض املؤلّ يف األديان، حّّت  كبريةٍ  ةٍ يّ فاحلياة بعد املوت حتظى بأهمّ 
ا خللقه  لو لم يكن اهلل موجودا حّّت »عتقاد باهلل تعاىل، واكن يقول: من اال عتقاد باحلياة بعد املوت أهمّ اال

 Corliss Lamont, The]« يقوم بتأمني احلياة األبدية للبرش احمضا  اانلاس بأوهامهم؛ بعنوان كونه خريا 

Illusion of Immorality, p.7]. 

، فطريٌّ  عتقاد باحلياة بعد املوت أمرٌ زت عليه اآليات والروايات هو أّن االما ركّ  باإلضافة إىل أّن أهمّ 
يف  ،بنهاية عمره و بموته ا للفناء، وأن يلتذّ فإذا اكن اإلنسان قد خلق للفناء فيجب أن يكون ًعشقا 

وقت، وهو يفّر منه بكّل وجوده.  ا لإلنسان يف أّي حني أنّنا نرى أّن املوت بمعىن الفناء لم يكن سار  
فالسيع إلبقاء أجسام املوىت عن طريق اتلحنيط، وبناء املقابر اخلادلة كأهرام مرص، واجلري وراء ما 

ىلع عشق اإلنسان ملفهوم ابلقاء. فإذا  عمر، لّك ذلك ديلٌل يسّّم بماء احلياة ودواء الشباب وما يطيل ال
كّنا قد خلقنا للفناء فما معىن حّب ابلقاء سوى أنّها عالقة شاغلة بال جدوى وال فائدة. بينما حنن 

عليه فإّن عشق ابلقاء  ا حلساب وغرض، وبناءا يف وجودنا إنّما هو وفقا  نعتقد بأّن لّك ما خلقه اهلل 
 مع اخللق والعالم بعد ادلنيا. ، منسجمٌ خاصٌّ  ال بّد أن يكون هل حساٌب 

ا يف العالم ىلع أّن للماء وجودا  فإّن ذلك ديلٌل  ،اوبتعبري آخر: فلو أّن نظام اخللق أوجد فينا عطشا 
وجود اجلنس اآلخر يف  اخلاريج، كذلك فإّن وجود الغريزة اجلنسية وامليل إىل اجلنس اآلخر يدلّل ىلع

ال يّتفق مع حكمة  خاريجٌّ  وموضوعٌ  العالم اخلاريج، وإاّل فإّن االجنذاب بدون أن يكون هل مدلوٌل 
فإنّنا جند دالئل  ،ريخاريخ البرشي منذ أيّام نشأة ذلك اتلاأخرى فعندما نبحث يف اتل اخللق. ومن جهةٍ 

بعد املوت. فاآلثار اليت وصلت إيلنا من البرش الغابرين عتقاد الراسخ دلى اإلنسان باحلياة ىلع اال كثريةا 
وباألخّص طريقة دفن املوىت، وكيفية بناء القبور، وحّّت دفن األشياء  - ريخاوحّّت إنسان ما قبل اتل -



 14جملة ادليلل العدد   ...................................................................... 156

ماكرم الشريازي، ]عتقاد باحلياة بعد املوت. ىلع ما ترّسخ يف وجدانهم من اال املختلفة مع املوىت، لكّها ديلٌل 
 [257 ، ص14 ، جمثلاأل

إّن اتلحقيقات ادلقيقة تشري إىل أّن » يقول صاموئيل كنيك أحد علماء انلفس املعروفني:
ألنّهم اكنوا يلحدون موتاهم  ؛معّينةٌ  وىل ىلع سطح األرض، اكنت هلم اعتقاداٌت املجموًعت البرشية األ

يف األرض، ويضعون معهم وسائل وآالت أعماهلم اليت اكنوا يمارسونها قبل املوت إىل  معّينةٍ  بطريقةٍ 
 ، صعلم االجتماعكنيك، ]« الطريقة فإنّهم يثبتون اعتقادهم بوجود ًعلم ما بعد املوت جانبهم، وبهذه

192]. 

كتوّهمهم أّن  ا يف اعتقادهما خاطئا فهؤالء اعتقدوا باحلياة بعد املوت، وإن اكنوا قد سلكوا طريقا 
 عتقاد القديم جمّرد وهمٍ ا. ىلع لّك حال، فال يمكن قبول أّن ذلك االبهذه احلياة تماما  تلك احلياة شبيهةٌ 

 للتلقني والعادة. أو نتيجةا 

 عتقاد باملعاد. فلّك إنسانٍ آخر ىلع فطرية اال ، ديلٌل "الوجدان"ومن جهة ثاثلة، فإّن وجود حمكمة 
ا وصفها فإنّه يستشعر يف أعماقه ويف وجدانه الطمأنينة اليت ال يمكن أحيانا  ا حسنا عند ما ينجز عمالا 

ا اجلنايات الكربى، فإنّه يستشعر عدم . وىلع العكس عندما يرتكب اذلنوب وخصوصا أو الكمٍ  بيانٍ  بأّي 
إىل االنتحار، أو يسلّموا أنفسهم إىل املحاكم نليل العقاب  همتصل احلالة يف بعض الراحة، إىل حدّ 

ىلع عذاب الضمري والوجدان. ولإلنسان أن يسأل نفسه:  واتلعلّق ىلع أعواد املشانق. لّك ذلك ديلٌل 
كعالم انلفس هل تلك املحكمة، وال يكون هلذا العالم العظيم مثل  صغريٌ  كيف يمكن أن يكون ًعلمٌ 

 أمرٌ  عتقاد بمسألة املعاد واحلياة بعد املوتحكمة؟! وبهذا الشلك يّتضح أّن االهذا الوجدان وهذه امل
 [258 ، ص14 ، جاألمثلماكرم الشريازي، ]. فطريٌّ 

 تائجانل

عن مفارقة  خلصنا إىل أّن نظرة ادلين للموت بأنّه عبارةٌ  قنا إيله من أحباٍث من خالل ما تطرّ  -1
ا جوهر ما يفسد الرتكيب احلاصل من املزاج، وأمّ للنفس وإنّ  انلفس للبدن وليس يف هذه املفارقة فسادٌ 

 نفال يلزم منه ما يلزم من األعراض اليت يف األجسام من الزتاحم. فاملوت إذ دٌ ه جمرّ ألنّ  ؛انلفس فهو باقٍ 
ا العلم وبداية حياة أخروية أكمل. وأمّ  خّس هو نهاية حياة وبداية حياة أخرى، نهاية حياة دنيوية أ

كذلك  همه يوجد بعض أنّ ق ببطالن األعصاب ووقوفها عن أفعاهلا، إاّل فنظرته إىل املوت هو أنّه يتحقّ 
آخر من  أو نقل انلفس أو نقل اذلهن أو اإلنسان املّيت إىل بعدٍ  ن يؤكدون ىلع أّن الوفاة انتقاٌل ممّ 

 حقيقة الواقع.

 يوجد أربع نظرّياٍت فا بالنسبة للحياة الشخصّية بعد املوت فيما يتعلّق بالشخص اإلنسايّن، وأمّ  -2
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 ا عن تلك احلياة. وبتعبريٍ ا معّينا را تعطي تصوّ  هويف الوقت نفس ،تؤّيد احلياة بعد موت ابلدن أساسّيةٍ 
بوقوعها احلتّّم، يف  ، بل وحتكم كذلك وحسباحلياة بعد املوت ممكنةا  دّ ّن هذه املجموعة ال تعإآخر، 

أو  ،مقابل ذلك جند بأّن املنكرين للحياة بعد املوت، إّما أنّهم يعلنون ىلع أّن تلك احلياة غري ممكنةٍ 
 أنّهم يستبعدون وجودها حبيث يصعب بعد ذلك االعتقاد بها.

جع اهلل ه بعد املوت، يتالىش بدننا اذّلي يمثّل احلقيقة اإلنسانيّة؛ ولكن يسرتاعتقد بأنّ  همفبعض
  ٍمن الزمن يف املستقبل، ويعيد إنشاءه وإحياءه من جديد،  معنّيٍ  ذلك ابلدن الرتايّب يف مقطع

 أو ماّديٍّ  جسماينٍّ  فقط عن موجودٍ  . وىلع أساس هذا القول، فإّن اإلنسان عبارةٌ إنساينٍّ  بعنوان شخٍص 
جوهرنا غري  إىل األبد، ولكنّ بعد املوت يتالىش وينعدم بدننا  اآلخر إىل أنّ  هم، وذهب بعضرصٍف 
ودل من جديد يف أبدان أرضّية )إنسانّية أو حيوانّية( يف ًعلم الطبيعة، ويمكن أن ي (الروح)املاّدّي 

الوالدات املتكّررة؛  هذه بقاؤنا عن طريق يكون. وكثريةٍ  أو بدفعاٍت  حتدث هذه الوالدة عّدة مّراٍت 
أخرى ذهبت إىل أّن بدننا بعد املوت ينعدم، ولكّن  ، وطائفةٌ وُعرف هذا انلحو من ابلقاء بالـ "اتلناسخ"

، ويمكن وغري ماّديٍّ  جمّردٍ  اجلوهر غري املاّدّي اذلي هو قوام حقيقة اإلنسان، يواصل حياته يف ًعلمٍ 
ا آخر األقوال اليت أرشنا إيلها فهم يعتقدون بأنّه تسمية هذه انلظرّية بـ "الوجود غري املتجّسد". وأمّ 

 به مع بدنٍ  خاصٍّ  م من أّن بدننا يتالىش بعد املوت، وجوهرنا غري املاّدّي يواصل حياته يف ًعلمٍ بالرغ
ا مع من الزمن يف املستقبل يعاد تركيب ابلدن املتاليش ويرتبط جمّددا  معنّيٍ  ، إاّل أنّه يف مقطعٍ مثايلٍّ 
 اجلسّّم". -يّح . ويمكن تسمية هذه انلظرّية بنظرّية "ابلقاء الروغري ماّديّةٍ  روٍح 

وسطى ونهائية. تكون روح اإلنسان يف احلياة األوىل ومن احلياة، أوىل  اإلنسان يمّر بثالثة أنواٍع  -3
، باقيةٌ  . كما أّن احلياة انلهائية حياةٌ مثايلٍّ  ويف احلياة الوسطى مع بدنٍ  يٍّ مادّ  مع بدنٍ  وانلهائية مقرتنةا 

، ىلع مؤّقتةٍ  واقرتان الروح وابلدن الرتايب يف تلك احلياة ال يكون بصورةٍ  ،وال يطرأ عليها املوت وثابتةٌ 
 ا، حّّت ي  ا ومادّ ا ترابي  بتدائية وانلهائية بدنا خالف احلياة األوىل. كما أّن ابلدن احلايل يكون يف احلياة اال
 ولو أمكن أن خيتلفا يف بعض اخلصوصيات، اكملتانة واثلبات.

عتقاد باحلياة بعد املوت، فإذا اكن اإلنسان قد آليات والروايات هو فطرية االأّن ما ركزت عليه ا -4
يف حني أنّنا نرى أّن املوت  ،ا للفناء، وأن يلتّذ بنهاية عمره وبموتهخلق للفناء فيجب أن يكون ًعشقا 

شق ديلل ىلع ع وهذاوقت، وهو يفّر منه بكّل وجوده.  بمعىن الفناء لم يكن سار ا لإلنسان يف أّي 
 اإلنسان ملفهوم ابلقاء. 
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Summary 

The question of creation and its explanation is one of the most important questions 
that have preoccupied man’s mind since old times. Man tried to explain all phenomena 
in the universe through the cognitive approaches and tools he had, and justified the 
existence of the world and its phenomena according to these approaches. Theologians 
relied on the tool of reason to prove the First Cause and Wise Creator Who had 
created all creatures. In contrast, materialists relied on the materialistic approach in 
explaining the emergence of the universe and all its phenomena, so they said that 
either the world ha come into existence by chance, or it was matter that had created 
all things from nothing. In this article, we try to discuss this problem through the 
descriptive and analytical approach according to the approaches and thoughts of both 
theologians and materialists. Through the study, it has appeared that the arguments, 
established by theologians to prove the existence of the Creator of this world, are true 
and perfect, whereas the arguments, established by materialists to prove their claim, 
are false. 

Keywords: the approach of the theologians, materialists, the beginning of the 
universe, phenomena of the universe. 
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  عرض وحتليلمنهج اإلهلّيني واملاّدينّي يف تفسري نشأة الكون وظواهره.. 

 نصري جثيل داوود املوسوي

 Nassear.Almousaoy@gmail.Comالربيد اإللكرتوين:   دكتوراه يف اللغة العربية، اجلامعة املستنرصية، العراق.

 اخلالصة
 حاولفقد  تعّد مسألة اخللق وتفسريها من املسائل املهّمة اليت شغلت ذهن اإلنسان منذ القدم، 

، وقد قام بتعليل الكون من خالل املناهج واألدوات املعرفية اليت يملكها ظواهر تفسري اإلنسان
ا هلذه املحدوث العالم وظواهره  بات املبدإ األّول ون ىلع أداة العقل يف إثاإلهليّ  وقد اعتمد ناهج،وفقا

ا  وىلع انلقيض من هذا املنهج فقد  اإلهل املتعايل.، وهو واخلالق احلكيم اذلي أوجد املخلوقات مجيعا
العالم إّما وجد اعتمد املاّديّون ىلع املنهج احليّسّ املاّدّي يف تفسري ظواهر الكون ونشأته، فذهبوا إىل أّن 

ما نشأت الطبيعة إنّ  نّ أنشأة العالم، أي لة املاّدة يف تفسريهم فاق، وإّما قائٌم ىلع أصالبالصدفة واالتّ 
دم، وحناول معاجلة هذه الع من املاّدة يه اليت خلقت املوجودات بعد أن اكنت يف كتأبالصدفة، أو 

اإلشاكيلة من خالل املنهج اتلوصييف واتلحلييل ملنهج اإلهليني واملاّدينّي وآرائهم، وتبنّي من خالل 
األدلّة اليت أقامها اإلهليون ىلع إثبات خالٍق هلذا العالم يه أدلّة صحيحة واكملة، وىلع ابلحث أّن 

 العكس من ذلك فإن األدلّة اليت ساقها املاّديّون إلثبات مّدًعهم باطلٌة وغري صحيحٍة.

 املنهج، اإلهليون، املاديون، نشأة الكون، ظواهر الكون. اللكمات املفتاحية:
 

-----------------------------  
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 ت وابلحوث العقديّةامؤسسة ادليلل لدلراسانلارش: 
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 املقّدمة
ىلع وجٍه يقنع  الكون حاول تفسري ظواهر -منذ أن أطّل بظهوره ىلع الكون  -اإلنسان املفّكر  إنّ 

 ، عقله ووعيه وفكره، وقد قام بتعليل حدوث العالم وظواهره ىلع مناهج خمتلفٍة، منها ما هو إليهٌّ
، فمنهج اإلهلّيني منهٌج قائٌم ىلع اتلدبري واتلقدير واخللق، أي:   موجودااهناك  نّ أومنها ما هو إحلاديٌّ

العالم إّما  فقائٌم ىلع أنّ  (اإلحلادينّياملاّدينّي )تعاىل. وأّما منهج ي ا أنشأ العالم ودبّره وأوجده، وهو اهلل لكّ 
ما الطبيعة إنّ  نّ أفاق، وإّما قائٌم ىلع أصالة املاّدة يف تفسريهم نشأة العالم، أي: وجد بالصدفة واالتّ 

)املاّدة( يه اليت خلقت املوجودات بعد أن اكنت يف  الطبيعة نّ أأو  ،نشأت بالصدفة، كما يقول األّول
 :((Karl Marx اكرل ماركس  أوجدها. يقولّلّكٍّ  موجودٍ كتم العدم، كما يقول اآلخر، من دون وجود 

ا، وما علموا أنّ  انلاس يظّنون أنّ  إنّ » هذا اخلالق املوهوم خملوق أوهامهم وخياالتهم، ذلك  هلم خالقا
ا يلجوقوف أمام احلوادث الطبيعية توهّ هم لّما عجزوا عن الأنّ  نوا به ن إيله فيسكّ ؤوموا ألنفسهم خالقا

. وىلع [26، ص 1، ج رشح رسالة احلقوق لإلمام زين العابدين، القبانيج]« روعهم، وهذا اخلالق هو خملوق أوهامهم
إن اكن اهلل موجوداا فقد كسبت لّك : »(Blaise Pascal)انلقيض من ذلك قول العالم الفرنيّس باساكل 

ا فلم خنس شيئاا  .[84]باساكل، خواطر، ص « يشٍء، وإن لم يكن موجودا
واملاّديّون يف تفسري نشأة الكون وظواهره، األدلّة اليت صاغها اإلهلّيون  قاليف هذا امل لسنتناوو   
 :مطلبني يفويقع 

 تفسري منهج اإلهلّينياألّول :  املطلب
 قسمني: يفويقع 

 عند فالسفة الغرب  نشأة الكون وظواهره: تفسري القسم األّول
خالٍق متعاٍل هو اذلي  أدلّةا كثريةا ىلع وجود يف تفسري نشأة الكون وظواهرهيطرح الفالسفة الغربّيون 

 أبدع خلق الكون وظواهره، وهو اإلهل اخلالق، ومن تلك األدلّة:
. ومفاده: أّن الكون منّظٌم (Aristotle)وهو خمتار أرسطوطاليس ادليلل األّول: ديلل املحّرك األّول، 

ا من اجلماد إىل انلبات  (، بدءا بصورٍة تصاعديٍّة دقيقٍة ىلع وفق شعار أّن )الطبيعة ال تفعل شيئاا باطالا
إىل احليوان إىل اإلنسان، ومن اإلنسان إىل األجرام السماوّية إىل اآلهلة، فلّك هذه املخلوقات تتحّرك 
، زماناا وماكناا، باستثناء املحّرك األّول، فهو املحّرك اذلي ال يتحّرك حيث تنتيه إيله  حركةا تصاعديّةا
مجيع املتحّراكت، بمعىن أّن اللّك يتحّرك حوهل شوقاا إيله، فهو صورٌة وعقٌل حمٌض. ومن صفات هذا 

 املحّرك أنّه:
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 أزيلٌّ من دون حمّرٍك حيّركه. -أ
 سام واتلجّزؤ.غري قابٍل لالنق -ب
]انظر: إمام عبد الفتاح إمام، أرسطو واملرأة، ص فعٌل وعقٌل خالٌص )فكٌر، وعقٌل(، فهو أعقل العقالء  -ج

ويرى  .[135؛ عزت قرين، الفلسفة ايلونانيّة حّّت أفالطون، ص 94؛ ماجد فخري، أرسطو واملعلّم األّول، ص 29
يقّوي اإليمان » هعامل مع هذا ادليلل باحرتاٍم؛ ألنّ ه ينبيغ اتلأنّ  (Immanuel Kant)اكنط  الفيلسوف

 .[37، ص اإلحلاد واالغرتاب]ماسرتسن، « باهلل ىلع املنطق السليم
 René)قد قال به: ديكارت و، (Ontology) (األنطلويجّ )الوجودّي  ادليلل: ادليلل اثلاين

Descartes).  ويثبت وجود اهلل عن طريق حتليل تصّوره كاكئٍن اكمٍل، بمعىن إثبات وجود اهلل من ذات
 هذا ادليلل . ويمكن اتلعبري عن[327ص املعجم الفلسيف،  ،: مراد وهبة]انظر فكرة اهلل، أي: من جمّرد تعريفه

 بالصورة القياسّية اآلتية: 
(، ويه فكرة اهلل -  من  فكرٌة عن يشٍء ينسب إيله عدٌد ال نهايئٍّ )ويه فكرة أكرث الاكئنات كماالا

 الصفات اليت تشتمل ىلع الكمال املطلق.
 ق فيما هل الكمال املطلق.الوجود صفٌة تتحقّ  -
ا إذن: ال - ها خمتلفٌة من حيث درجة بما أنّ  -الاكئنات  نّ أخر آ وبمعىنا  ،بّد أن يكون اهلل موجودا

 هو اهلل.و ،كماٍل أكربيف  مع غريها رجع ملشاركتها ت -الكمال 
إنساناا  هب أنّ »: هيوم هذا ادليلل، يقول - رموز املنهج احليّسّ  منوهما  -اكنط وهيوم  وقد انتقد   

ا عن أن حيّدد  اجتّرد من لّك يشٍء يعرفه أو يراه بلد ا تماما  -بالرجوع إىل أفاكره اخلاّصة فحسب  -ًعجزا
أو أن يعطي أفضليةا بلعض األشياء ىلع األخرى، أو  تلك الصورة اليت يمكن أن يكون عليها الكون

ه ال يمكنه أن يتصّور أّي يشٍء بوضوٍح، وإن وجد يشٌء واضٌح فهو مستحيٌل، حلالٍة ىلع أخرى، كما أنّ 
أو متضّمٌن تلناقٍض، فلّك الصور اليت يف خمّيلته يه ىلع درجٍة واحدٍة من املساواة يف الوهم، كذلك ال 

، ورفض فكرةا أخرى، أو يمكنه حتديد أّي س بٍب واضٍح؛ لكونه الزتم بفكرٍة واحدٍة أو بمذهٍب معنّيٍ
االستغراب، العدد السابع، اإلحلاد ، جملّة غيضان السيد عيل]« هما ممكنان بالقدر نفسهمذهباا آخر، بالرغم من أنّ 

 ،  . [35و 34ص  اإلحلاد واالغرتاب؛ ماسرتسن، 192ص األبستملويج، ديفيد هيوم تمثيالا

ا واكنت بأنّ هيوم  إذن: يقرّ  أن نتصّورها  األشياء اليت من املمكن أن نتصّورها موجودةا بإماكننا أيضا
غري موجودٍة بالقدر نفسه من اإلماكن، ومن ثّم فال وجود لاكئٍن يشتمل عدم وجوده ىلع تناقٍض، كما 

إن ما يدعم فكرة املوجود و ،ودنطباٍع رضوريٍّ عن موجوٍد واجب الوجااتلجربة ال تقّدم نلا أّي  أنّ 
هو اخليال اذلي يمّد معرفتنا اتلجريبّية ببعض الصفات مثل  - (Hume)هيوم  كما يقول - الرضورّي 
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القدرة واحلكمة والعلم والالتنايه يف لّك يشٍء، فاخليال هو اذلي يصنع لّك ذلك، ومن ثّم فبإماكن هذا 
ا بقواعد جتريبّيٍة مادّ اخليال أن يسلب تلك الصفات، ويضع نقيضها؛ فا ما يٍّة، وإنّ خليال ليس حمكوما

ا  -ه يعتمد ىلع املخّيلة فقط، واملخّيلة تستطيع هو جامٌح ال حدود هل؛ ألنّ  أن تسلب الوجود عن  -دائما
 أّي موجوٍد اكن، ومن ثّم ينهار هذا ادليلل الوجودّي. 

 "، وقدديلل احلدوث" وقد يسّّم ب، (Cosmology) (الكوسمولويجّ )الكويّن  ادليللادليلل اثلالث: 
. وهذا ادليلل ينطلق من حدوث العالم وظواهره، وينتيه إىل موجوٍد آخرونو أرسطوطاليس قال به

، وال يمكن التسلسل إىل ما ال ّن للّك حركٍة حمّراكا إرضوريٍّ هو اهلل، ومن ذلك ديلل احلركة، حيث 
ٌة أىلع منه، نتوّقف عند حمّرٍك أّوٍل حيّرك، وال حتّركه علّ  بّد نلا من أن نهاية يف سلسلة املحّراكت، وال

. يقول ًعلم [193، ص بستمولويجاالستغراب، العدد السابع، اإلحلاد األ، جملّة د عيل: غيضان السيّ ]انظر وهو اهلل
الكون ليس فقط أغرب  شخصي ا فأنا أشّك بأنّ »: (John Haldane)حياء اتلطّورّية جون هودلين األ

ه توجد أشياء أخرى يف السماء واألرض ما أغرب مّما نستطيع أن نتخّيل، وأعتقد بأنّ مّما نعتقد، وإنّ 
، فإذا اكن [370 - 369، ص وهم اإلهل]دوكيزن، « أكرث بكثرٍي مّما حلمت به فلسفٌة ما، أو تقّدر أن حتلم به

طة بمعرفته، فكيف بمن خلقه؟ يقول الفييايّئ هذا حال الكون املخلوق، وحنن ًعجزون عن اإلحا
 .[148، ص براهني وجود اهلل]ًعمري، « ااإلهل خيفٌّ ليس ديناا حق   لّك ديٍن ال يقول إنّ »: باساكل األملاينّ 

 نشأة الكون وظواهره عند فالسفة املسلمنيتفسري اثلاين: القسم 

خالٍق  أدلّةا كثريةا وبراهني ىلع إثبات وجود يف تفسري نشأة الكون وظواهره ذكر الفالسفة املسلمون
(، وهذا يعتمد ىلع واإلماكن الوجوب) ، سنقترص ىلع ديلٍل عقيلٍّ واحٍد، وهو ديللمتعاٍل هلذا الكون

حبوث يف العقيدة ؛ 71، ص دروس يف العقيدة اإلسالمية مصباح اليدي، :]انظر: املقّدمتني العقلّيتني اآلتيتني
، ص نافذة ىلع الفلسفة؛ الساعدي، 59 ص ،بداية املعرفة؛ العاميل، 65، ص الفلسفة اإلسالميةاملظفر، ؛ 36، ص اإلسالمية

47] 

 الواجب واملمكن املقّدمة األوىل: -أ
)واجب الوجود(، وهو املوجود بذاته، وال  إّما أن يكون -حبسب العقل  -املوجود  أنّ  الفالسفة يرى

، وهو اهلل، وإّما أن يكونحيتاج إىل موجوٍد آخر، وهو أزيلٌّ  الوجود  نّ أ)ممكن الوجود(، أي:  وأبديٌّ
والعدم بالنسبة إيله متساويان، فهو املوجود اذلي ال يوجد بذاته، بل يفتقر يف وجوده إىل موجوٍد آخر 

)ممتنع   يفيض عليه الوجود، اكملخلوقات األخرى من إنساٍن وحيواٍن ونباٍت ومجاٍد، وإّما أن يكونحّّت 
 لّك ماهّيٍة ممكنٍة بذاتها ال توجد ما لم جيب وجودها؛ ألنّ  نّ أجود(، وهو رشيك ابلاري. وبمعىنا آخر الو

؛ ألنّ الوجود مساوٌق للوجوب، وّك ماهّيٍة ممكنٍة ال يمكن أن جتب إاّل  معىن كونها   بسبٍب خاريجٍّ
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بتها إىل الوجود، ما دام الوجود نسبتها إىل الوجود والعدم متساويٌة. ومعىن الوجوب ترّجح نس ممكنةا أنّ 
الصدر، : ]انظر.  من سبٍب خاريجٍّ دام وجوب املاهّية املمكنة ال يمكن أن ينشأ إاّل  مساوقاا للوجوب، وما
 [104، ص األسس املنطقية لالستقراء

الفلسفة تبحث يف املوجود، وأّما املمتنع واملحال فليس هل وجوٌد خاريجٌّ إطالقاا؛ ذللك قّسم  وبما أنّ 
لّك  بمعىن أنّ  -حبسب احلرص العقيّل  -ىل واجب الوجود، وإىل ممكن الوجود إالفالسفة املوجود 

 تفتقر يف وجودها يه من املوجودات اإلماكنّية اليت يستوي فيها الوجود والعدم، فيه خلوقةاملوجودات امل
إىل العلّة اليت خترجها من العدم إىل الوجود، ىلع أن تنتيه سلسلة العلل إىل موجوٍد غري معلوٍل ملوجوٍد 
ا اىل علٍّة أخرى، وهو واجب الوجود، وهو أبسط  آخر، حبيث ال يكون ممكن الوجود، وليس حمتاجا

ّدماٍت عقلّيٍة حبتٍة، وال حيتاج أليّة مقّدمٍة الرباهني الفلسفّية إلثبات وجود اهلل، وهو مؤلٌّف من مق
 ّيٍة وجتريبّيٍة. حسّ 

 أو )قانون العلّّية( )قانون السببّية( العلّة واملعلولاملقدمة اثلانية:  -ب
ّية، ويه من أبرز املباحث الفلسفّية اإلهلّية اليت يرتكز عليها إثبات الصانع، فالسببيّة أو العلّ    
« دث الكون ختضع لقانوٍن صارٍم هو تعاقب السبب وانلتيجة أو العلّة واملعلولمجيع حوا أنّ » معناها

، حمارضات يف الفلسفة اإلسالميةمطهري،  ؛47، ص الفلسفة اإلسالميةاملظفر، : انظر ؛43ص منطق ابن خدلون، ]الوردي، 
وجود اليشء يؤّدي إىل وجود يشٍء آخر، وعدمه إىل  ، بمعىن أنّ [204، ص م األعظماملصمّ ؛ اللوايت، 148ص 

 :]انظر« وجود علّته رضوريٌّ وواجٌب  إذا وجد املعلول فإنّ » عدم وجود ذلك اليشء، وبمعىنا آخر

 ليه، فنيف السببية هو من أهّم املبادئ اليت اعتمدت يف نيف الفكر اإل[159ص نهاية احلكمة،  الطباطبايئ،
كثرياا من اخلوارق   الوجود خاضٌع لسبٍب من األسباب، فاملالحدة يرون بأنّ لّك يشٍء يف القائل: بأنّ 

واملعاجز ال تقبل وفق هذا املنهج؛ إذ ليس للّك حادٍث سبٌب بالرضورة، فهناك أشياء يمكن أن تقع بال 
 ابلعرة تدّل ىلع سبٍب! فإذا قال لك ملحٌد : كيف تثبت يل وجود اهلل؟ فهو ال يقبل أن تقول هل: إنّ 

من أبرز األسس و [264   261، ص فلسفتناالصدر،  :]انظر السببّية! إابلعري، وهكذا؛ ألنه ال يقول بمبد
 :ّية اآليتاليت يقوم عليها قانون العلّ 

 وجوب وجود املعلول لوجود علّته. -أ

 بني املعلول وعلّته تناسٌب وسنخّيٌة. -ب
 رّس الغىن يف العلّة، ومنشأ الفقر يف املعلول. -ج

ه ليس هناك من فرأى األّول أنّ هيوم ة بانلقد هو الغزايّل والسببيّ  إولعّل من أبرز من تعّرض ملبد
 : رضورةٍ أن تربط بني السبب واملسّبب، فقد يكون سبٌب دون مسّبٍب، والعكس صحيٌح، فمثالا
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 هلم ديلٌل إاّل ها الفاعل بالطبع؟ فليس احرتاق القطن، ليست انلار يه من أحرقته، فما ادليلل ىلع أنّ 
هدة تدّل ىلع احلصول عندها، وال تدّل ىلع احلصول امشاهدة حصول االحرتاق عند مالقاة انلار، واملش

انلار يه السبب يف  حصول االحرتاق عندما اقرتبت انلار من القطن ال يدّل ىلع أنّ  نّ أبها، أي: 
انلار يه سبب  ه، لكن من جيزم بأنّ يلإالقطن احرتق عندما وصلت انلار  االحرتاق، بل من املؤّكد أنّ 

 [129، ص بيان الفساد يف مغالطة اإلحلاد ابلغدادي، :]انظر ذلك؟!
هذا املذهب يقتيض حّد القدرة اإلهلّية كما  السبب اذلي دفع الغزايّل إىل نيف السببية هو أنّ  إنّ 

الفاعل هو اهلل  نّ أ: اهلل يترّصف يف األمور كيف يشاء، أي يعتقد، وهو يريد أن يثبت سعتها؛ ألنّ 
 بإرادته وقدرته اليت  اهلل تعاىل، وال يتحّقق يشٌء يف الوجود إاّل إاّل  اه ال سبب حقيقي  باعتبار أنّ  ؛فقط

 نستطيع تفسري يه العلّة اتلاّمة للّك موجوٍد، فهو اذلي أحدث اإلحراق للقطن، وليس انلار، حّّت 
 )فكرة العادة( يف تفسري العالقة بني السبب واملسّبب، وإنّ  الغزايّل قد طرح حدوث املعجزة، بمعىن أنّ 
 يف طبيعتهما، بمعىن أنّ   يف اذلهن اذلي اعتاد ذلك، وليس إىل يشٍء متاّصٍل هذا االقرتان ال يكون إاّل 

. العالقة بني السبب واملسبّب ليست حتمّيةا بل يه اغبلّيٌة، وهذا قريٌب من منطق العلم يف هذا العرص
 [58، ص الفلسفة اإلسالميةظّفر، امل: ]انظر

العالقة بني شيئني ال يمكن أن تعطينا أّي فكرةٍ عن وجود  )قانون العلّية(؛ ألنّ  فقد أنكرهيوم  أّما
ليست دلينا »يمكن إدراكه باحلّس، إذ يقول:  ال -بمعناه ادلقيق  -ّية قانون العلّ  ارتباٍط بينهما؛ ألنّ 

ا، ويف مجيع األحوال املاضأيّة فكرٍة عن العلّة واملعلول غ ة بدت يري فكرٍة عن أشياء اكنت مرتبطةا دائما
ما حنن نالحظ هذه ، وليس يف وسعنا انلفوذ إىل سبب هذا االرتباط، وإنّ غري منفصلٍة بعضها عن بعٍض 

ا هلذا االرتباط املستمّر، فإنّ الواقعة فقط، وجند أنّ  حرض  األشياء تتحّدد بالرضورة يف اخليال، فإذا ه تبعا
، ص مواجهة اإلحلاد يف منطلقاته املعرفية]األحسايئ، « ا يف احلال فكرة زميله املرتبط به ًعدةا انطباع الواحد كّونّ 

، ص األسس املنطقية لالستقراء ؛ الصدر،61و 60، ص فلسفتناالصدر،  ؛35  30، ص فمن خلق اإلهل ًعمري، :انظر ؛37
ا؛ بسبب األلفة واالعتياد عليهما، أي : ها تنشأ يف اذلهن بسبب نّ أ، أي: [105 تكرار وجودهما معا

السبب واملسّبب، وّك واحٍد منفصٌل أحدهما عن اآلخر، حيث ال توجد عالقٌة فعلّيٌة بني الظاهرتني، 
ا عقب الظاهرة األوىل ولكّن اإلنسان الحظ أنّ  فربط بينهما بسبب اقرتانهما  ،الظاهرة اثلانية تأيت دائما

زماناا وماكناا، فاإلنسان يشعل انلار، ثّم يشعر باحلرارة وادلفء، وهذه ظاهرٌة أخرى قد يف الوجود 
يّة العلّ  نّ أباا، أي: هلما سبباا، وثانيهما مسبّ جاءت عقب الظاهرة األوىل فريبط بينهما، فيجعل أوّ 

ا بني حادثني، بمعىن أنّ ليست إاّل   )أ( سبباا لوجود )ب(، من دون أن يكون )أ( حدث ه لكّما حدث تتابعا
، أو أّن ذهننا حمكوٌم ومقهوٌر بأن يراها هكذا، [71  53ص الرؤية الكونية حول وجود اهلل، دشيت، : ]انظر )ب(

الكمه بقوهل: هيوم  ، ثّم خيتم[160، ص اإلحلاد أسبابه ومفاتيح العالجحممد نارص، : ]انظراكنط  كما يقول
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 ال يشء يصدر عن ال" تلك القاعدة اليت جاءت بها الفلسفة القديمة وحبسب هذه الفلسفة فإنّ »
 ..االحلاد حممد نارص، :انظر ؛207صحتقيق يف اذلهن البرشي، ]حمجوب، « تكيف عن أن تكون قاعدةا ًعّمةا  "يشءٍ 

ابطتان، احلادثتني مرت بمعىن أنّ  .[104، ص األسس املنطقية لالستقراء؛ الصدر، 230، ص أسبابه ومفاتيح العالج
هذا الربط هو جمّرد افرتاٍض ذهينٍّ ذايتٍّ قائٍم ىلع تدايع   أنّ ويعرّب عن األّول بالسبب واثلاين باملسّبب إاّل 

ا عقب وجود  املعاين، حيث ال يوجد ديلٌل يف العقل أو الواقع ىلع رضورة وجود الظاهرة اثلانية دائما
  الظاهرتني.الظاهرة األوىل، كما ال يوجد ديلٌل ىلع عالقٍة بني

ة من أهّم املسلّمات العلمّية، فلواله ملا اكن مبدأ السببيّ  بأنّ وهيوم  ويمكن الرّد ىلع قول الغزايلّ 
األشياء حتدث بتحّقق  ّية( تعين أنّ )العلّ  باإلماكن الكشف عن ظواهر الطبيعة وقوانينها، فالسببية

 لو افرتضوا أسبابها، فاذا لم يوجد سبب يشٍء ما ال يوجد، وهذا أمٌر ال معىن ألن خيتلف فيه، حّّت 
ا وهمي ا؛ ألنّ  اغية  ه رضوريٌّ ألّي علٍم أو معرفٍة، فإنّ وجود نظاٍم يف الطبيعة أو الكون، ولو اكن ذلك أمرا

ذا ال يمكن أن يتّم لوال وجود عالقٍة سببّيٍة بني الظواهر العلم هو أن يكون قادراا ىلع اتلنّبؤ، وه
نيف سببّية يشٍء ليشٍء ال ينقض أصل السببّية، بل ينيف منهما ما يكون بني  واألشياء يف اخلارج، ثّم إنّ 

هناك سبباا آخر،  )ب(، ال ينيف السببية، بل يعين أنّ  )أ( ليس سبباا لوجود اكتشاف نّ أالشيئني، أي: 
: قد توجد بذرٌة وأرٌض وماٌء وشمٌس، لكن لم تنبت، وهذا يعين أنّ  لّك ًعمٍل يتوّقف تأثريه ىلع  فمثالا

ه قد يكون ماحلاا، وابلذرة موجودٌة، لكن يمكن أن تكون غري )أنظمة(، فاملاء موجوٌد، ولكنّ  عوامل
 يتكّون منها السبب اذلي أنتج ك حّّت صاحلٍة، وهكذا، فأّي سبٍب هو نتيجة جمموعة عوامل تتشاب

هذا النسق ابلديع اذلي ينتظم الشمس » العالقات املتشابكة يلنتج املسّبب بعد ذلك، بمعىن أنّ 
 عن حكمٍة وتدبري اكئٍن ذكٍّ قادٍر ... وحني نقارن ونوائم بني والكواكب والشهب ال يمكن أن يصدر إاّل 
هذه العلّة ليست  اتلنّوع اهلائل من األجسام نذهب إىل أنّ  هذه األشياء بعضها وابلعض اآلخر يف هذا

، بل بارعٌة لّك الرباعة يف املياكنيك واهلندسة ، مواجهة اإلحلاد يف منطلقاته املعرفية]األحسايئ، « عمياء متعّسفةا

: لو أنكرنا مبدأ العلّ [237و 236ص  فهل  - ّية األشياء املحسوسةيف حالة عدم اتلصديق بعلّ  -ّية . فمثالا
ا؟ وإذا كّنا ال نتصوّ يّ نا ال نتصّور مبدأ العلّ هذا يعين أنّ  ي نفاه هيوم؟ وهل ينيف اإلنسان ره، فما اذّل ة أيضا

 سيّد. يقول ال"اتلجربة يه املقياس األسايّس تلميي احلقيقة" قاعدة شيئاا ال يتصّوره؟ ىلع اعتبار أنّ 
 إن اكنت خط -يه ركية املذهب اتلجرييب اليت  -القاعدة املذكورة  إنّ »حمّمدباقر الصدر: 

ا
سقط  أ

لنا أن نتساءل عن السبب اذلي جعل فاملذهب اتلجرييّب بانهيار قاعدته الرئيسية، وإن اكنت صواباا 
ها اتلجريبيّني يؤمنون بصواب هذه القاعدة، فإن اكنوا قد تأّكدوا من صوابها بال جتربٍة، فهذا يعين أنّ 

نسان يملك حقائق وراء ًعلم اتلجربة، وإن اكنوا قد تأّكدوا من صوابها بتجربٍة اإل قضّيٌة بدهّيٌة، وأنّ 
احلقيقة اليت »ـ، ف[68 ، صفلسفتنا]الصدر، « اتلجربة ال تؤّكد قيمة نفسها سابقٍة، فهو أمٌر مستحيٌل؛ ألنّ 
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العلّة تصّوراا  ّية، سواء أصّدقنا بها أم ال، وليس تصّورنا نتصّور مفهوم العلّ ال يمكن إنكارها يه أنّ 
ّية درجٍة معّينٍة من احلرارة للغليان، ال نعين مرّكباا من تصّور الشيئني املتعاقبني، فنحن حني نتصّور علّ 

ا بني فكريت احلرارة والغليان، بل فكرٌة ثاثلٌة تقوم بينهما، فمن أين جاءت ة تركيباا اصطناعي  يّ بهذه العلّ 
 لسابق، صا]املصدر « ا لم يكن لذلهن خالقّيٌة ملعاٍن غري حمسوسٍة؟!يت لم تدرك باحلّس؛ إذهذه الفكرة الّ 

61]. 
احلّس ال يكتسب صفةا  ّية ال يمكن إثباته واتلديلل عليه باحلّس؛ ألنّ مبدأ العلّ  إنّ » وبمعىنا أدّق 
ا إىل مبدإضوء هذا املبد يف موضوعّيةا إاّل  ّية، العلّ  إ، فنحن نثبت الواقع املوضويّع ألحاسيسنا استنادا

 عقيلٌّ 
ٌ
ا عليه، بل هو مبدأ فليس من املعقول أن يكون هذا املبدأ مديناا للحّس يف ثبوته، ومرتكزا

 قال تعاىل:  .[266 لسابق، صا]املصدر « يصّدق به اإلنسان بصورٍة مستغنيٍة عن احلّس اخلاريجّ 
َ
ْ قُ لِ خُ  مْ أ  وا

 يَشْ  رْيِ غَ  نْ مِ 
َ
   ونَ قُ الِ اخْلَ  مُ هُ  مْ ٍء أ

َ
 وَ  اِت وَ امَ وا السَّ قُ لَ خَ  مْ أ

َ
 .[36و 35: الطور]سورة  ونَ نُ وقِ  يُ اَل  ْل بَ  َض رْ اأْل

 تفسري  منهج املاّدينّي: املطلب اثلاين

ا قسمني يف يقعو  :أيضا
ر الكون أو هل العالم حتكمه الصدفة انلاجتة عن تطوّ بمعىن: ، الصدفة منهج تفسري: األّول قسمال

من أهون ما خلّفت نلا القرون ابلعيدة أوهام بعض السوفسطائينّي  ذا املنهجوه حتكمه الرضورة؟
 (Democritus) ديمقراط فاق، وينسب ذلك إىلما وجد بالصدفة واالتّ العالم إنّ  ايلونانّيني بزعمهم أنّ 

 يسّميها بالصدفة، كما يف الفصل الرابع من املقالةأرسطو  . واكن[48، ص الفلسفة اإلسالمية املظّفر، : ]انظر
 . )كتاب الطبيعة( اثلانية من

ىل قسمني: أحدهما صدفٌة مطلقٌة، وأخرى صدفٌة إوقد قّسم السّيد حمّمدباقر الصدر الصدفة 
، أي: بدون سبٍب، كغليان املاء  نسبّيٌة، فاألوىل: يه أن توجد حادثٌة من دون أّي لزوٍم منطيقٍّ أو واقيعٍّ

منطيقٍّ أو واقيعٍّ هلذا  ن حادثتان من دون أّي لزومٍ إذا حصل من دون أّي سبٍب، واألخرى: يه أن تقرت
االقرتان، أي: بدون أيّة رابطٍة سببّيٍة حتّتم اقرتان أحدهما باألخرى، كما إذا تعّرض ماٌء معنّيٌ حلرارةٍ 

الخنفاض يف درجة احلرارة إىل الصفر  هبدرجة مئٍة فحدث فيه الغليان، وتعّرض ماٍء آخر يف الوقت نفس
بنتيجٍة مفادها: الصدر  رجوخي ،اليت بدأ فيها غليان املاء األّول هااالجنماد يف اللحظة نفسفحدث فيه 

أو أيّة وجهة نظٍر فلسفّيٍة أخرى  ،ن الصدفة املطلقة مستحيلٌة من وجهة انلظر الفلسفّية األرسطّيةأ
  السببّية إتؤمن بمبد

ا
فيها استحالٌة من وجهة نظٍر وأّما الصدفة النسبية فليس . عقلي ا قبلي ا بوصفه مبدأ

فمثال الصدفة ، [36، ص األسس املنطقية لالستقراء الصدر، :]انظر السببية إها ال تتعارض مع مبدفلسفيٍة؛ ألنّ 
ه لو نّ إ قوهل:ىلع صّحة قانون الصدفة املطلقة ب (Aldous Huxley) املطلقة ما استدّل به أدلوس هكسيل
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فإنّه أن يأيت ماليني السنني،  ىة آالٍت كتابّيٍة ىلع غري هدا ىلع ستّ  فرضنا وجود قروٍد ستٍة تقوم بالطبع
، (William Shakespeare) شكسبريويليام  لّك أشعار زمٌن تكون فيه هذه القرود قد أتت ىلع طبع
وهكذا حدث نظام الكون بعد احلركة العشوائّية اليت  ،وىلع طبع مجيع الكتب يف املتحف الربيطاينّ 

، وال تتجاوز عّما فيه تمام اليشء يف طبيعته، طرأت ىلع األثري ؛ ألّن الطبيعة ال تفعل شيئاا لغري معىنا
 :ـهكسيل ب ويرّد ىلع ،[57  52، ص ةالفلسفة اإلسالميّ  املظّفر، :]انظرواحلكمة تشهد بذلك 

ا ري ا، بل األقرب إىل األلفة أاّل هذا الفرض ليس رضو نّ أ -1  جند يف خطوط القرود عيناا وال أثرا
ماليني اخلطوط بال  شكسبري منا جدالا بهذا الفرض لوجدنا إىل جانب أشعارألشعار شكسبري، ولو سلّ 

، مع العلم بأنّ هدا  ، حبيه ما من يشٍء يف هذا الكون العظيم إاّل ى ومعىنا ث  بتقديٍر حمكٍم، ونظاٍم مستمرٍّ
 [26و 25، ص شبهات امللحدين مغنية، : ]انظر. لو زحزح عنه النفرط عقد الكون وتناثر

هذه املقالة  ه خبياٍل أرّق وأدّق، ويف احلقيقة أنّ ديمقراط، ولكنّ  هذا اخليال هو اجرتاٌر لقول نّ أ -2
القرود  هكسيل فرض تنطوي يف جوهرها ىلع االعرتاف بالسببية، وما فيها من وجود املمكنات؛ ألنّ 

 تأيت ىلع جمموعة الكتب املوجودة يف املتحف الت السّتة ماليني السنني حّّت السّتة ورضبها ىلع اآل
 ها علٌّة غري مفّكرٍة، وغري شاعرٍة.الربيطايّن، هو فرٌض للعلّة املوجبة حلدوث تلك الكتب، ولكنّ 

  الطفل، هما:تان يدركهما لّك إنساٍن حّّت يّ توجد بده -3
 توجبه، أي: يستحيل وجود اليشء املمكن بال علٍّة. بّد هل من علّةٍ  لّك ممكٍن ال نّ أ ـأ

 بّد أن يوجد املعلول، أي: يستحيل ختلّف املعلول عن العلّة. ه إذا وجدت العلّة فالنّ أ -ب
ٍة أن تعيش ماليني السنني بقدرة غري قادٍر، تعمل ه جاز لقروٍد ستّ لو فرض أنّ  كسيل:وهنا، نقول هل 

ه جاز آلالٍت اكتبٍة أن تعمل بقدرة غري قديٍر ماليني السنني، وال عملها غري املنّظم، وفرض أنّ  يلل نهارٍ 
وات واألرض، أفال جيوز يف هذه القرود وآالتها اهلا من الورق ما يمأل السم يصيبها العطل، وفرض أنّ 

رج من رضبها ىلع حرٍف واحٍد ه ال خيأن ترضب ىلع حرٍف واحٍد فقط من احلروف اليت يف اآلالت، فإنّ 
بّد أن يأيت زمٌن تكون هذه القرود قد أتت ىلع  ه ال صحٌف مكتوبٌة حبرٍف واحٍد، فكيف تقّدر أنّ إاّل 

طبع مجيع كتب املتحف الربيطايّن؟ وكذلك نقول هل: من أين يتبنّي حتمّية صدور هذا الكون العظيم 
 يتكّون الكون من ي يضمن صدور لّك االحتماالت حّّت ادلقيق يف قوانينه من الصدفة اتلائهة؟ ومن اذل

 [54  52، ص الفلسفة اإلسالمية املظّفر، :]انظر أحد هذه االحتماالت؟
، وال تتجاوز عّما فيه تمام اليشء يف  -4 أّن قول الصدفوّيني بأّن الطبيعة ال تفعل شيئاا لغري معىنا

ألحد  اهل اإلمام جعفر بن حمّمٍد الصادق طبيعته، وأّن احلكمة تشهد بذلك، فريّد عليهم بما ق
فمن أعطى الطبيعة هذه احلكمة، والوقوف ىلع حدود األشياء بال جماوزٍة هلا؟ وهذا قد »الشاّككني: 
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تعجز عنه العقول بعد طول اتلجارب؟ فإن أوجبوا للطبيعة احلكمة والقدرة ىلع مثل هذه األفعال فقد 
ت اخلالق، وإن أنكروا أن يكون هذا للطبيعة، فهذا وجه اخللق أقّروا بما أنكروا؛ ألّن هذه يه صفا

يهتف بأّن الفعل للخالق احلكيم، وقد اكن القدماء طائفةا أنكروا العمد واتلدبري يف األشياء، وزعموا 
أنّها كونها بالعرض واالتّفاق، واكن مّما احتّجوا به هذه األمور اليت تكون ىلع غري جمرى العرف 

ا مبّدل اخللق، فجعلوا هذا ديلالا والعادة، اكإل ا أو يكون املولود مشّوها ا إصبعا ا أو زائدا نسان يودل ناقصا
ىلع أن كون األشياء ليس بعمٍد وتقديٍر، بل بالعرض كيفما اتّفق أن يكون، وقد اكن أرسطو طاليس 

ةا ألعراٍض تعرض رّد عليهم فقال: إّن اذلي يكون بالعرض واالتّفاق إنّما هو يشٌء يأيت يف الفرط مرّ 
ا  للطبيعة فزتيلها عن سبيلها، وليس بمزنلة األمور الطبيعّية اجلارية ىلع شلٍك واحٍد جرياا دائما
ا، وأنت يا مفّضل ترى أصناف احليوانات جتري ىلع مثاٍل ومنهاٍج واحٍد، اكإلنسان يودل، وهل  متتابعا

 .[121و 120، ص توحيد املفّضل]املفضل، « يدان ورجالن، ومخس أصابع
وىلع العموم، فنظرّية الصدفة ال يمكن أن تثبت أمام الواقع لو تأّملنا قليالا بهذا الكون املنّظم 

أنا ال أشعر بأيّن نتاٌج »)بعد رجوعه عن اإلحلاد(:  (Jean-Paul Sartre)يقول جان بول سارتر  واملرتّب،
ا، ويتّم حتضريه، وموضوٌع  للصدفة، أو بأيّن ذّرٌة وتراٌب يف الكون، ولكن أشعر بأيّن شخٌص اكن منتظرا
ا، باختصاٍر اكئٌن فقط، فاخلالق هو من يستطيع وضعه هنا، وهذه الفكرة عن ايلد الصانعة تشري  مسبقا

ذا العالم حتكمه القوانني . فه[335، ص قادين إىل اإلسالم ح  العظيم للمسيحيّب ]سايمون ألفريدو، « إىل اهلل
ما  : إنّ (Arthur Koestler) آرثر كويستلر يقول الربيطاينّ  ،املحكمة اليت ال تدع جماالا للخروج عنها

ا لقانوٍن لم يكتشف، وقد ألّف كتاباا بهذا املعىن  ، لو رجعت إىل جذوره ستجده خاضعا نعّده صدفةا
 !ملصادفة(، فكيف بعد أن توّسع العلم بشلٍك كبرٍي ومذهٍل؟)جذور ا أسماه

 ، وهو منهٌج فلسيفٌّ إحلاديٌّ يقوم ىلع أساس أنّ (Materialism) منهج املاديّةتفسري اثلاين:  القسم
يه نتاٌج  املاّدة يه املكّون األسايّس للطبيعة، وإن لّك األشياء  بما فيها اجلوانب العقلّية اكلويع 

يّة يه املنسوبة إىل املاّدة، ويه يف ه يمكن معرفة العالم من خالهلا. والفلسفة املادّ ماديٍّة، وإنّ تلفاعالٍت 
ا  قبال الفلسفة املثايّلة، اليت ترى أنه يمكن معرفة العالم، لكنهم ينفون أن يكون ويع انلاس انعاكسا

أي: ينكرون إماكنية معرفة العالم معظم الفالسفة املثايلني ال أدريون،  للواقع املوضويع. وهذا يعين أنّ 
 .والكون عن طريق الويع واإلدراك والفكر والشعور

 ولعّل أبرز ما يستنبط من الالكم سالف اذلكر هو:
 اٍت الا من تغرّي ريخ واملجتمع تبدأ أوّ احركة اإلنسان وحركة اتل ة، وأنّ أساس الكون هو املادّ  أنّ  -أ
يف األفاكر واألخالق والعالقات  اٌت تتبعها تغرّي  ثمّ  ،نفسهاة حتدث يف داخل املادّ  عميقةٍ  ةٍ يّ مادّ 

؛ فيه ختلق الروح والعقل؛ إذ العقل والفكر إهلّيةا  ة صفاٍت ها ختلع ىلع املادّ ة. بمعىن أنّ االجتماعيّ 
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: ]انظر ة يه الوجود اذلي هل صفات احلركة والزماكناملادّ  نّ أأي:  !ة للمادّ ٌة؛ إذ ال وجود إاّل والويع لكّه مادّ 

يشء فوق  تقوم بشؤوننا، وال» ة( يه اليت)املادّ  ، فالطبيعة[308، ص 2، ج املعجم الفلسيفمراد وهبة، 
 هراءا من القول، الطبيعة، وليست احلوادث  اليت يسّميها بعضهم  خوارق للعادة، ووراء الطبيعة إاّل 

 وخط
ا
 .[90، ص مبادئ الفلسفة]رابوبرت،  «يف املالحظة، منشؤها اختالٌط يف العقل، وإضالل رجال ادلين أ

يّة يف فرتة العصور الوسطى من خالل اإليمان باملعتقدات ادلينّية؛ تلكون وقد ازدهرت املادّ  -ب
يّة بعدها للنرصانّية االثنينيّة القائلة باملاّدة الغلبة  لسلطة املاّدة ىلع سلطة العقل، ثّم خضعت املادّ 

مبادئ ]رابوبرت، « ال قّوة بال ماّدٍة، وال ماّدة بال قّوةٍ »، أي: [91، ص لفلسفةمبادئ ا رابوبرت، : ]انظر. والروح

 Thomas) توماس هوبز يّة يف إجنلرتا بفضل. وأّما يف العصور احلديثة فقد انتعشت املادّ [92، ص الفلسفة

Hobbes)  نتيجة احلركة، ّن لّك مظاهر العالم احلقيقّية أها، وئأصالة املادة، ونيف ما وراإىل اذلي ذهب
 لم تستطع ها أجساٌم طبيعّيٌة رقيت حّّت ليس هناك أرواٌح غري جمّسدٍة بعد أن فّس الّروح بأنّ  هوأنّ 

 حواّسنا إدراكها، ثّم انترشت بعد ذلك يف فرنسا.
 ة ادلائمة اتلغرّي  شالكا من أشاكل املادّ ليس إاّل » هيّة العقل والفكر والويع والشعور بأنّ فّست املادّ  -ج

ة كتلةا عديمة احلياة، ال حراك بها تأيت إيلها الروح  ويه منفصلٌة عنها  فتنفخ واتلنّوع، وليست املادّ 
ة املتنوّعة ... واحلياة والفكر ليستا ة ومظهٌر من مظاهر املادّ ما القّوة مالزمٌة للمادّ فيها، وتنتج احلياة، وإنّ 

اج جزيئات املادّ ة، وهما نتيجٌة المزتاتني للمادّ  صفتني غريزيّ إاّل  ا معّقدا مدخل نقدي ]الرشقاوي، « ة مزجا

بوجود قّوٍة، وروٍح، وهلإ منفصٍل عن املاّدة، يسبح فوقها »، وإن القول [249، ص دلراسة الفلسفة
ة، وإن  قوالا هراءا، ومن السخف القول بوجود روٍح جمّردٍة وقّوةٍ خالقٍة للمادّ ويسّخرها، ليس إاّل 

رادات، فيه وظيفٌة ألحد األعضاء العقلّية اكألفاكر، واالنفعاالت، والعواطف، واإلالظواهر انلفسّية 
 .[249]املصدر السابق، ص « يّة، وهو املخّ املادّ 

ها موجودٌة بشلٍك مستقلٍّ خارج ة، أي: )الوجود والطبيعة(، وإنّ ينّي يعتقدون بأولوّية املادّ املادّ  أنّ  -د
خبالف املثايّلني اذلين يعتقدون  ،تتحّسسه حواّس اإلنسان اخلمس ها لّك ماعقونلا، ويعّرفونها بأنّ 

املاّدة واحلواّس اخلمس ليست موجودةا، بل يقترص وجودها ىلع  (، وإنّ ، العقل)الروح بأولوّية الفكر
الفلسفة  نّ أوبمعىنا آخر  يّة والفلسفة املثايّلة()الرصاع بني الفلسفة املادّ ـ العقل، وهو ما يسّّم ب

يٌّ من عقله، الفكر من نتاج املاّدة، واملاّدة ليست من نتاج الفكر، ففكر اإلنسان نتاٌج مادّ  دّ يّة تعاملادّ 
 وتقع املاّديّة ىلع نوعني:وليس اإلنسان من نتاج الفكر، وهو ما ينفيه الفالسفة املثايّلون. 

 )اآليّلة( يّة املياكنيكّيةانلوع األّول: املادّ 
علٌم يدرس مواضيع وقوانني وصف احلركة، أي: حركة األجسام  االصطاليحاملعىن ب املياكنياك



 14جملة ادليلل العدد   ...................................................................... 172

وقد فّست املياكنياك باستحياٍء  ،باستعمال مفاهيم املاكن والزمان برصف انلظر عن مسبّبات احلركة
لّك  نّ أمن املفاهيم الفييائّية انليوتنّية حدوث الظواهر الكونيّة ىلع وفق احلركة املياكنيكّية، أي: 

هم تصّوروا العالم كٍة مسبّبٌة عن قّوٍة حمّركٍة معّينٍة تدخل اجلسم املتحّرك من اخلارج، وهذا يعين أنّ حر
 آلةا ضخمةا تنقل القّوة املحّركة من جزٍء إىل آخر منها، ويؤّدي ذلك إىل حركتها الشاملة. 

 :ـوقد اعرتض ىلع أصحاب هذه انلظرّية ب
)اهلل(،  كما يقولون، ال من قّوٍة خارجٍة عنه هإذا اكن انلظام الكويّن قد تودّل من الكون نفس -أ

)اتلودّل اذلايّت( لظواهر الكون والطبيعة. وهنا  أودعت فيه انلظام واالنسجام املنّظم، وهذا ما يعرف ب
إدراك، فكيف نّظمت  الشعور، وال ويع وال نسأل: إذا اكنت املاّدة جامدةا عمياء، ال روح فيها و

ا ىلع سنٍن ثابتٍة، ونواميس حمكمٍة؟  نفسها بنفسها، وقّدرت لّك يشٍء تقديرا
بّد أن يفرتض وجود قّوةٍ حمّركٍة  إذا اكنت لّك حركٍة مسبّبةا عن قّوةٍ خارجّيٍة، كما يقولون، فال -ب
ا نؤمن بموجوٍد ما وراء املاّدة يلكون  يّلة للعالم دخلتها من اخلارج، وكذلك يلزم أنحلركة املاّدة األوّ  أيضا

 ىلع األقّل السبب يف أّول حركٍة يف ًعلم املاّدة.
نا ال يمكن حرص ما تفّس احلراكت الوضعّية واالنتقايّلة، واحلّق أنّ القّوة املياكنيكّية إنّ  نّ أ -ج

بّد أن نؤمن بوجود علٍّة أخرى، وًعمٍل آخر  الظواهر الكونّية باتلبّدالت واتلغرّيات املاكنّية، وعندئٍذ ال
اتلفسري املياكنييّك للعلّّية يقوم ىلع أساس اعتبارها  نّ أتلفسري نشأة سائر الظواهر الكونّية، وبمعىنا آخر 

 
ا
يٍّة يف احلقل يّةا تقوم بني ظواهر مادّ  رابطةا مادّ يّة  إاّل تدرجيي ا، فيه ليست  يف نظر املياكنياك املادّ  مبدأ
ّية املياكنيكّية إذا ذللك اكن من الطبييّع أن تنهار العلّ  ؛جرييّب، وتستكشف بالوسائل العلمّيةاتل

ها لم ا وراء الطبيعة من علٍل وأسباٍب؛ ألنّ عجزت اتلجربة يف بعض املجاالت العلمّية عن الكشف عمّ 
، فإذا خانتها اتلجربة، ولم يربهن عليها اتلطبإاّل  تتمّ  يق العميّل سقطت عن درجة  ىلع أساٍس جترييبٍّ

 [267، ص فلسفتنا الصدر، :]انظر. الوثوق العلّّم واالعتبار
؟ فإن قلتم باألّول:  فقطأو أشباحٌ  أرواحٌ  هل يهو ؟الروح والعلم واإلبداع والعقل وننكرت هل -د

 فقد ناقضتم أنفسكم بأنفسكم، وإن قلتم باثلاين، أعدنا السؤال: هل تشّك األشباح وتنكر؟! وهل
)قول  أو روٌح بال ماّدةٍ  ،ينّي()قول املادّ  ماّدٌة بال روٍح  إّما فاإلنسان، يتعّقليوجد اكئٌن غري اإلنسان 

ا ،املثايّلني( أدرّيني(. ثّم ملاذا يغضب املاديّون إذا  )قول الال أو هو يشٌء ال تعرف حقيقته، أو هما معا
هذا يميش ىلع أربٍع، وذاك   أنّ ة، إاّل ئالشلك واهلي  يفشّبهوا باحليوانات، ما داموا ال يمتازون عنها إاّل 

ه ال وجود للعقل بزعمهم؟! وبماذا يمّيون بني ىلع رجلني؟! ثّم ملاذا يرّبرون أقواهلم بمنطق العقل مع أنّ 
ا بال عقولٍ  ا بال أرواٍح، وأجساما . الصدق والكذب، واحلّق وابلاطل، والعلم واجلهل، ما داموا أشباحا
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 [67و 66، ص 1، ج رشح رسالة احلقوق نيج،القبا :]انظر
ن يبحثون عن ًعمٍل وجعل املاّديّ  ؛ىلع أصحاب هذا املنهج اتداقتنوبسبب كرثة االعرتاضات واال

آخر تلفسري هذه اتلغرّيات واتلبّدالت احلاصلة يف ظواهر الكون، حيث فّسوا بعض هذه احلراكت 
 أدناه.اذلاتّية للماّدة، وهو ما سنتناوهل تفسرياا ديناميكي ا يلفرضوا نوًعا من احلركة 

 (ة)اجلديلّ  يّة ادليالكتيكّيةانلوع اثلاين: املادّ 
تعين فّن مأخوذٌة من )ديايلغو(، و غريقيّةٌ أبمعناه اللغوّي لكمٌة  (Dialectic) )ادليالكتيك( اجلدل

جمادلة الغريم املجادلة واملناقشة مع اخلصم وصوالا إىل احلقيقة عن طريق كشف اتلناقضات يف 
. وادليالكتيك  من حيث جوهره  ضّد امليتافييقيا واتلغلّب ىلع هذه اتلناقضات عن طريق الفكر

ا، كما يقول يلنني.   [22املاّديّة ادليالكتيكية واملاّديّة اتلارخييّة، ص  ستالني، :]انظرتماما

 ، منها:)اجلدل( بتعريفاٍت متعّددةٍ  وأّما يف االصطالح فقد عّرف ادليالكتيك
يف  علم القوانني العاّمة للحركة، سواءٌ »اكرل ماركس كما نقله السّيد حمّمدباقر الصدر:  قول -1

 .[207 ، صفلسفتنا]الصدر، « العالم اخلاريّج أم الفكر البرشّي 
هو دراسة   املعىن اخلاّص باللكمةب ادليالكتيك »: (Vladimir Lenin)فالدمري يلنني  قول -2

]ستالني، املاّديّة ادليالكتيكية واتلارخيية، ص « ماهّية األشياء؛ إذ اتلطّور هو رصاع املتضاّداتيف  اتاتلناقض

34]. 
ستالني ويلنني و (Angels)أجنلز و ماركسو (Hegel)هيجل ومن أبرز منّظري هذه الفلسفة: 

(Stalin).  ّاجلديلّة( قائمٌة ىلع: يّة ادليالكتيكيّةفاملاد( 
)الوجود، الطبيعة، اليشء( و)الويع، الفكر،  يه تدرسف ،()رسمديّةٌ  وأبديّةٌ  ةٌ املاّدة أزيلّ  أنّ  -أ

]ستالني، « لوحة العالم يه لوحٌة تبنّي كيف تتحّرك املادة؟ وكيف تفّكر املادة؟»، بمعىن أّن العقل، اذلات(

هريقليطس  غرييقّ . وهنا، ينقل يلنني قول الفيلسوف اإل[47املاّديّة ادليالكتيكية واتلارخيية، ص
(Heraclitus) ّالعالم هو واحٌد، لم خيلّقه أّي هلإٍ أو أّي إنساٍن، وقد اكن وال يزال وسيكون » :، القائل إن

ا لقوانني معّينةٍ  يّة ياهل من رشٍح رائٍع ملبادئ املادّ »، فقال عنه: «شعلةا حّيةا إىل األبد تشتعل وتنطفئ تبعا
وهذه يه انلظرة العاّمة للحزب املاركيّس اللينييّن، اليت سّميت بـ . [43]املصدر السابق، ص « ادليالكتيكّية

املاّديّة ادليالكتيكّية؛ ألّن أسلوبها  يف انلظر إىل حوادث الطبيعة أو طريقتها يف ابلحث واملعرفة  »
اتلأرخييّة  ديالكتيكّيٌة، وألّن تعليلها حوادث الطبيعة، وتصّورها هلذه احلوادث نظرٌة ماّديٌّة. أّما املاّديّة

فتوّسع نطاق مبادئ املاّديّة ادليالكتيكّية حّّت تشمل دراسة احلياة االجتماعّية، وتطبيق هذه املبادئ ىلع 
 17]املصدر السابق، ص « حوادث احلياة االجتماعّية، أي: ىلع درس املجتمع، وىلع درس تاريخ املجتمع
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 .[18و
من أصغر األشياء بأمجعها  الطبيعة إّن ن. يقول أجنلز: املاّدة يف حركٍة دائمٍة طاملا وجد الكو أنّ  -ب

إىل اإلنسان، يه يف  )ويه اخللّية احلّية األوىل( إىل أكربها، من حبّة الرمل إىل الشمس، من الربوتيست
صدر : امل]انظر. حالٍة دائمٍة من النشوء والزوال، يف حالة تغرّيٍ متواصٍل، يف حالة حركٍة وتغرّيٍ ال يتوّقفان

 [26السابق، ص 
والكون من جمّراٍت وجنوٍم وأجراٍم سماوّيٍة،  ،حتكم الطبيعة والبرشيه اليت قوانني املاّدة  أنّ  -ج

ا » هنّ إ: قول ستالنيي أو  "لعقل الّلّكّ "لأو  "للفكرة املطلقة"خالفاا للمثايّلة اليت تعترب املسألة جتسيدا
، وإنّ العالم بطبيعته مادّ  القائل: إنّ  إيّة ماركس الفلسفّية من املبدتسري مادّ  "للويع" حوادث العالم  يٌّ

وتكّييف بعضها  ،بني احلوادث العالقات املتبادلة ة املتحّركة، وإنّ املتعّددة يه مظاهر خمتلفٌة للمادّ 
ا بصورٍة متبادلٍة  ة املتحّركة، يه قوانني رضورّيٌة تلطّور املادّ  كما تقّررها الطريقة ادليالكتيكّية  بعضا

ا لقوانني حركة املادّ  نّ إو  .[42]املصدر السابق، ص « ة، وهو ليس حباجٍة ألّي عقٍل ّلّكٍّ العالم يتطّور تبعا
إّن العالم املاّدّي اذلي »: ه ال وجود هلأّي يشٍء يف الكون ال خيضع للحّس أو اتلجربة، فإنّ  أنّ  -د

تدركه حواّسنا، واذلي ننتّم إيله  حنن أنفسنا هو الواقع الوحيد، وأّما إدراكنا وفكرنا فهما ليسا سوى 
، هو ادلماغ؛ ألّن املاّدة ليست من نتاج العقل، بل إّن العقل نفسه ليس  نتاٍج عضويٍّ ماّديٍّ جسديٍّ

، بمعىن أّن املاّديّة ترى بأنّه يمكن معرفة العالم وقوانينه [45ابق، ص ]املصدر الس« سوى نتاج املاّدة األىلع
بالعمل واتلجربة، وال توجد أشياء يف العالم ال يمكن معرفتها، وإنّما فيه أشياء ال زالت جمهولةا بعد، 

العلم  وإنّها ستكتشف يف املستقبل، خبالف املثايّلة اليت تنكر إماكن معرفة العالم وقوانينه، حّّت أنّ 
 ال يستطيع معرفتها. 

عطائنا احلقيقة املوضوعّية، إالقادرة ىلع  وحدها  يه  ... إذا اكنت علوم الطبيعة»أنّه  وهذا يعين
 .[51]املصدر السابق، ص « أصبح من الواجب نبذ لّك نظرّيٍة إيمانّيٍة ىلع اإلطالق

وبني املاديّة  ،القضايا الفكرّية فقط ترص ىلعاليت تق املزاوجة بني املاّديّة ادليالكتيكّية األغريقّية -ه
ريخ واالجتماع واالقتصاد، ااتل ادليالكتيكّية املاركسّية اليت تشمل القضايا الفكرّية، فضالا عن قضايا

ا للحّس واتلجربةفّسوا ظواهر الكون والوجود تفسرياا مادّ  بعد أنوأّي يشٍء يف الوجود،   :]انظر ي ا خاضعا

ا، وأن ليست هناك أنظمٌة »بمعىن أّن  ،[24، ص فلسفتنا الصدر، ا وأبدا العالم يتحّرك، ويتطّور  دائما
اجتماعّيٌة ثابتٌة غري قابلٍة للتغّيري، واتلايل يمكن أن حيّل انلظام االشرتاّك حمّل انلظام الرأسمايّل كما 

 .[38ادليالكتيكية واتلارخيية، ص  ]ستالني، املاّدية« حّل انلظام الرأسمايّل يف حينه  حمّل انلظام اإلقطايعّ 
ريخ نضاٍل ورصاٍع بني الطبقات ... اتأريخ لّك جمتمٍع إىل يومنا هذا، لم يكن سوى ت إنّ »: يلنني يقول
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ا بانقالٍب ثوريٍّ يشمل املجتمع بأرسه، وإّما ]فيه[ دين ... دين واملضطهِ بني املضطهَ  حرٌب تنتيه دائما
ابانهيار الطبقتني املتصارعتني  الرصاع الطبيّق » ؛ إذ[96]انظر: ستالني، املاّديّة ادليالكتيكيّة واتلارخييّة، ص « معا

، ص مدخل نقدي دلراسة الفلسفة]الرشقاوي، « ريخاهو املحّرك للحوادث، وهو املفتاح اذلي يتيح فهم اتل

]ستالني، املاّديّة  «اجتناب اخلطإ يف السياسة جيب أن يكون اإلنسان ثوري ا ال إصالحي ا»؛ وألجل [207

 .[40ادليالكتيكيّة واتلارخييّة، ص 
 (Ludwig Feuerbach) لودفيغ فويرباخ يّةرخيّية، ومادّ ااتل (Hegel)هيجل  املزاوجة بني مثايّلة -و

األملانّيني، فضالا عن الوضع االقتصادّي يف إجنلرتا الرأسمايّلة، واالشرتاكّية الفرنسّية املرتبطة باثلورة 
ا سّّم  ، فهذه بأمجعها  أنتجتةالفرنسيّ  ة يّة اجلديّلة( اليت تؤمن بتطّور املادّ )املادّ  بـ طفالا جديدا

ا لقوانني حركة املادّ  أي: أنّها أخذت نواة ماّديّة  ة، بال حاجٍة إىل روٍح كونّيٍة،املتحّركة والعالم وفقا
 جانٍب، ومن جانٍب آخر، فإنّ هذا من فويرباخ وهيجل، وتركت القشور )املثل، وادلين، واألخالق(، 

 من ظروٍف عقلّيٍة واقتصاديٍّة واجتماعيٍّة ةٍ عبارٌة عن أخالٍط وأمشاٍج غري متجانسماركس  فلسفة
 ، بل والفرتة اليت سبقته، استقاها من فكرماركس سيطرت ىلع الغرب يف املّدة اليت ًعش فيها ّيةٍ حملّ 

داروين ، وفويرباخ، وهيجل ، و((Thomas Moreوتوماس مور  ((Platoأفالطون وهريقليطس 
Darwin)) ،فضالا عن انلظرة ايلهوديّة اتلقليديّة للمال واالقتصاد واحلقد ىلع الكنيسة واملجتمع ،

يّة واإلحلاد يف بوتقٍة واحدٍة تلنتج املاركسيّة اليت )اخليايّل(، واملادّ  حيث مجع فيه بني الفكر الطوباوّي 
 [179 - 177، مدخل نقدي دلراسة الفلسفة الرشقاوي، : ]انظر .يه إفراٌز للحضارة الغربّية

 )الربويلتاريا( ىلع ثورة العّمالإنّما يتحّقق من خالل ريخ وانلضال الطبيّق اّي للتالفهم املادّ   -ز
ا ملحو ادلولة واألرسة ؛الربجوازّيني : ]انظر. من أجل اسقاط الرأسمايّلة، وحتكيم الربويلتاريا، تمهيدا

]ستالني، املاّديّة ادليالكتيكيّة « العنف هو املودّل للّك جمتمعٍ »؛ ألّن [179، دلراسة الفلسفة نقديٌّ  مدخٌل  الرشقاوي،

أّن الربويلتاريا باستخدام سيادتها السياسّية تنزتع رأس املال شيئاا فشيئاا من »، بمعىن [104واملاّديّة، ص 
 .[104صدر السابق، ص ]امل« الربجوازّية، وجلميع أدوات اإلنتاج

ة واالقتصاديّة، هدف طبقة الربويلتاريا أو ديكتاتورّية الربويلتاريا، هو السيطرة السياسيّ  أنّ   -ح
ايّلة ومندوبيها املنتخبني بإرادة الطبقة ىلع وسائل اإلنتاج، فضالا عن سيطرتها من خالل جمالسها العمّ 

ل بداية حتّوٍل تأرييخٍّ ًعلّمٍّ ال أنفسهم، فيه تمثّ عمّ العاملة ىلع مفاصل ادلولة، أي: من خالل ثورة ال
)الطبقة العاملة( أن تتّخذ الوسائل اثلورّية إلدارة  ىلع الربويلتاريا أنّ  ىلع مستوى العالم لكّه. بمعىن

يف املال  الرصاع مع الرأسمايّلة الربجوازّية إلسقاطها، وإحالل االشرتاكّية حملّها، ثّم إحالل الشيوعّية
 حّت جتتّث عوامل الرصاع نهائي ا عن طريق ادلم األمحر، كما يقول ؛دلولة، واحلكم، واألرسةوا

مدخل الرشقاوي، : ]انظر.  تعيش البرشّية يف أسعد وأمجل عصورها، ومن ثّم سقوط الطبقات حّّت ماركس
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 [207، ص نقدي دلراسة الفلسفة
ين، واألعراف، ابلناء الفوقايّن، أي: ينتج ادل)العامل االقتصادي( ينتج  ابلناء اتلحتاينّ  أنّ  -ط

ادلين عند املاركسّيني  مصدره العامل االقتصادّي والطبيّق وليس اهلل؛  أنّ  وانلظم ... بمعىن
ة لّك ة ... املادّ  املادّ ال هلإ إاّل »: ماركس ة. يقولإذ ال وجود لغري املادّ  ؛ة باملادّ فاملاركسّيون ال يؤمنون إاّل 

 .[214، ص دلراسة الفلسفة نقديٌّ  مدخٌل ]الرشقاوي، « ةٌ ياة مادّ يشٍء ... واحل
 : إنّ ماركس ادلين هو من خمرتًعت الطبقة املستغلّة يف املجتمع تلخدير الشعوب. يقول أنّ  -ي

]الرشقاوي، « رسقته  تسهّل ادلين هو األفيون اذلي خيّدر الشعب حّّت  ادلين نفثة املظلوم املضطهد ... إنّ »

  .[214مدخل نقدي دلراسة الفلسفة، ص 
 الفلسفة املاركسيّةوبعد هذه املقّدمة نستعرض اآلن األصول والقواعد العاّمة اليت تقوم عليها 

 يه: و )املاّديّة ادليالكتيكيّة(،
 يف لّك ظاهرةٍ  ين(، وهو أنّ )اجتماع الضدّ  )قانون نيف انليف( أو : اتلضاّد ادلاخيلّ  األّول األصل

ثّم حيدث بينهما رصاٌع  ،الكون مرّكبٌة من ضّدين، يعّدان العامل املحّرك للّك ظاهرٍة يف الكون وتغرّيها
، وتكون الغلبة فيهما لألقوى ادليالكتيك  يلنشأ من ذلك الرصاع ظاهرٌة جديدٌة، وهذا يعين أنّ  ؛داخيلٌّ

حتتوي ىلع نطفٍة تأخذ : بيضة ادلجاجة) : فمثالا  .ادراسة اتلناقضات يف ماهّية األشياء نفسه قائٌم ىلع
الشحنة الكهربائيّة )و ،تهضم املواّد الغذائّية يف نفسها، وبعد ذلك توجد الفرخة(ف بانلمّو تدرجيي ا

العامل وصاحب )و (،عملّية اجلمع والطرح يف الرياضّيات)، و(املوجبة والسابلة يف الظواهر الفييائّية
 ،ملعمل، واألب واالبن، ووحدة رصاعهم املزنل، والفالح واإلقطايعّ اهو وحدة رصاعهم فاملصنع، 

أكانت الشواهد  رييّخ للبرشّية، سواءٌ ا، وهذا الرصاع يؤّدي إىل اتلطّور اتل(األرض همفوحدة رصاع
يف رييّخ ما حيصل  مثالا  ارخيّية، فمثال احلقل اتلاواقعةا يف احلقول العلمّية أم يف احلقول االجتماعّيةا واتل

 )الربويلتاريا(، وطبقة األغنياء احلاكمة العاملة من رصاٍع طبيقٍّ بني الطبقة املجتمع الرأسمايلّ 
 تنترص ىلع الطبقة الرأسمايّلة يلنتج عن ذلك ة(، فتأخذ الطبقة العاملة بانلمّو واتلطّور حّّت )الربجوازيّ 

، وهذا الرصاع واتلفاعل بني األشياء  الرصاع ظهور طبقٍة جديدٍة يه طبقة املجتمع االشرتاّك الشيويعّ 
ما يؤول إىل خلق ماّدةٍ جديدٍة أو ماّدتني جديدتني. يقول رئيس وهو  ،اآلنفة اذلكر  يؤّدي للنيف
القضّية عمومّية اتلناقض معىنا مزدوٌج، »: (Mao Zedong) ماو تيس تونغ مجهورّية الصني الشعبّية

يف عملّية تطّور لّك يشٍء تقوم  تطّور اكّفة األشياء. واثلاين: هو أنّ ة اتلناقض قائٌم يف عمليّ  األّول: هو أنّ 
]الصدر، « تناقٌض  نفسها  احلركة  : إنّ (Angels)أجنلز   انلهاية. يقولحركة أضداٍد من ابلداية حّّت 

 .[228، ص فلسفتنا
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:  ستالني وقد فّس     نقطة االبتداء يف ادليالكتيك  إنّ »اتلناقض احلاصل يف ظواهر الطبيعة، قائالا
لّك أشياء الطبيعة وحوادثها حتوي تناقضاٍت  خالفاا للميتافييقيا يه وجهة انلظر القائمة ىلع أنّ 

؛ ألنّ  ا، وفيها مجيعا  داخلّيةا ا جانباا سلبي ا، وجانباا إجيابي ا، ماضياا وحارضا ا عنارص تضمحل أو هلا مجيعا
أي: انلضال بني القديم واجلديد، وبني ما يموت ويودل، بني ما يفىن تتطّور، فنضال هذه املتضاّدات، 

املادية ادليالكتيكية ]ستالني، « يّة إىل تغرّياٍت كيفّيةٍ ويتطّور، هو املحتوى ادلاخيّل تلحّول اتلغرّيات الكمّ 

انلظر واألفاكر احلقيقة تنشأ وتتبلور يف اجلدال، يف اصطدام وجهات  أنّ  ، بمعىن[33، ص رخييةاية اتلواملادّ 
الواقع اذلي يعكسه  أنّ »ـ سبب هذه اتلناقضات يف أفاكر انلاس بيلنني  واآلراء املختلفة، وقد علّل

 ليست حركة الفكر إاّل ...  فكرنا حيوي تناقضاٍت، فجدل األشياء ينتج جدل األفاكر، وليس العكس
ا حلركة الواقع، منقولةا  ًعمل احلركة يف  نّ أ، أي: [192در السابق، ص ]املص« يف مّخ اإلنسان وحمّولةا  انعاكسا

ال تفىن "، أي: "رسمديّةٌ " هايّة، بمعىن أنّ ظواهر الكون هو اتلضاّد ادلاخيّل الاكمن يف داخل الظواهر املادّ 
حركة اتلطّور من األدىن إىل األىلع، ال جتري بتطّور احلوادث تطّوراا  نّ أ، وبمعىنا أدّق: "وال تستحدث

ا، بل بظهور نضال اتلناقضات املالزمة لألشياء واحلوادث اليت تعمل ىلع أساس هذه رخيي ا متناات سقا
 .[197، ص دلراسة الفلسفة نقديٌّ  مدخٌل  الرشقاوي،  :]انظر اتلناقضات

وجود الظواهر الطبيعّية يبدأ من الوحدة إىل الكرثة، ومن العاّم إىل اخلاّص،  أنّ يرى  فهذا األصل
)العدم(،  )الوجود(، ويودل من أعماقها فكرة  أعّم الظواهر، ويه فكرةفيف ابلدء ليس هناك إاّل 

 -اليت يه اجلامع بني الوجود والعدم  - )الصريورة(، فالصريورة وبرتكيب هاتني الفكرتني تظهر فكرة
جديٌد،  خذ بدورها موقع املوضوع، ويظهر من أعماقها مقابلها، فترتّكب معه، ويتحّقق تركيٌب تأ

ـ ب (Hegel)هيجل   ينتيه إىل أخّص املفاهيم، وّك هذه املراحل اثلالثة يسّميهاويستمّر هذا الوضع حّّت 
 .[205 - 200، ص نافلسفت الصدر، :]انظر. )ادليالكتيك( الشامل للظواهر اذلهنية والعينية اخلارجية

 :ـويرّد ىلع هذا األصل أي: اجتماع الضّدين  ب
ا ال ينكر وجود موجودين مادّ  نّ أ  -أ ينّي متجاورين ومتقاربني أحدهما جنب اآلخر بنحٍو يؤّدي أحدا

 أحدهما إىل إضعاف اآلخر، كما نلحظ ذلك يف املاء وانلار.
 شامٍل للّك ال يمكن اتلعايط معها كقانوٍن ّلّكٍّ )حالة اتلضاّد(  هذه احلالة يرى اإلهلّيون أنّ   -ب

، "العالم حادٌث "ظواهر الكون، حيث توجد مئاٌت بل آالف احلاالت اليت ختالف ذلك، فمثالا قونلا: 
 ؛ ملا أمكن اتلصديق حبدوث العالم، وإاّل "العالم ليس حبادٍث " ه ال يصّح مع صدق نقيضه، وهوفإنّ 

اانلق إنّ "ذللك يقول املناطقة:  ا، وال يكذبان معا ، [45، ص 1ج املنطق، ]املظفر، " يضني ال يصدقان معا
 ًعلم الطبيعة قائٌم ىلع أساس اتلناقض واتلضاّد، من مثل اجتماع ين يرّصون ىلع أنّ ينّي اذّل خبالف املادّ 

 (،)اهلجوم وادلفاع يف احلرب الواحدة(، و)انلرص واهلزيمة(، و)املوت واحلياة يف اجلسم اإلنساينّ 
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اهلجوم وادلفاع يف احلرب، واتلقّدم والرتاجع،  والواقع أنّ »: ماو تيس تونغ و)ابلذرة والشجرة(. يقول
وانلرص واهلزيمة لكّها ظواهر متناقضٌة، وال وجود للواحدة من دون اثلانية، وهذان الطرفان 

رهما، وحياّلن هما يتّحدان ببعضهما فيؤلّفان جمموع احلرب، ويفرضان تطوّ يتصارًعن، كما أنّ 
 .[333و 232، ص فلسفتنا]الصدر، « مشالكتها

؛ إذ يعترب فيها» بأنّ تونغ  الصدر ىلع وقد رّد السيّد تونغ  هذا انلّص أكرث انلصوص السابقة غرابةا
هذا املفهوم عن احلرب ال يصّح  ا ينطوي ىلع انلقيضني، ىلع انلرص واهلزيمة، مع أنّ احلرب اكئناا حقيقي  

، فاحلرب يف  اتلحليل الفلسيّف عبارةٌ عن ّيٍة بدائّيٍة تعوّدت ىلع أخذ األشياء يف إطارها العامّ  يف ذهنإاّل 
 يف أسلوب اتلعبري، فانلرص غري اهلزيمة، واجليش املنترص غري اجليش كرثٍة من احلوادث، لم تتوّحد إاّل 
ت إىل نقاط الضعف اليت أدّ  ة اليت مّهدت لالنتصار غري الوسائل أواملنهزم، والوسائل أو نقاط القوّ 

اهلزيمة، وانلتائج احلاسمة اليت أّدت إيلها احلرب، لم تكن بسبب رصاٍع ديالكتييكٍّ، وتناقضات 
، ص فلسفتنا]الصدر، « ، بل بسبب الرصاع بني قّوتني خارجّيتني، وغلبة أحداهما ىلع األخرىموّحدةٍ 

233]. 
اللكمتني ليستا  ضاّد بمعىنا واحٍد، مع أنّ انلصوص املاركسيّة تستعمل اتلناقض واتل نّ أ -ج

يعين إثبات  اتلناقض يه حالة انليف واإلثبات، واتلضادّ  مرتادفتني يف املصطلح الفلسيّف، فإنّ 
هما من انليف واإلثبات. وأّما استقامة اخلّط املتعاكسني، فاستقامة اخلّط وعدم استقامته نقيضان؛ ألنّ 

 من االستقامة واالحنناء الك   عليهما اتلناقض بمفهومه الفلسيف؛ ألنّ واحنناؤه فهما ضّدان، وال يصدق 
ة استعمال مصطلح ما هو إثباٌت يقابل إثبات آخر، وكذلك أساءت املاركسيّ ليس نفياا لآلخر، وإنّ 

ا، فالفرخ ضّد ابليضة، وادلجاجة ضّد الفرخ، مع د  اتلضاّد، فاعتربت اليشء املختلف عن اآلخر ض
اتلضاّد يف املصطلحات الفلسفّية ليس جمّرد اختالٍف بني األشياء فحسب، بل الضّد هو الوصف  أنّ 

 [223و 222، ص فلسفتناالصدر، : ]انظر. اذلي ال يمكن أن جيتمع مع الوصف اآلخر يف يشٍء واحدٍ 
ال  ين وانلقيضني يف بعض احلوادث والظواهر الكونّية،جتماع الضدّ اوجود اتلضاّد، أي:  نّ أ -د

ما هو حاصٌل يف موضوعني، ما ذهبوا إيله إنّ  يّون؛ ألنّ عالقة هل باتلضاّد أو اتلناقض اذلي قال به املادّ 
ه ليس من باب اتلناقض، كما يف األمثلة اليت ألنّ  ؛وهو ال مانع من حدوثة وحصوهل يف الظاهرة الواحدة

ا جتماع يف موضوٍع واحٍد، وزماٍن واحٍد، الما تتحّقق االستحالة العقلّية فيما لو اكن اوإنّ  ،ذكرت  آنفا
ما تتحّقق يف وهذا ناتٌج عن وجود شبهٍة يف مساواة اتلناقض املنطيّق بالفلسيّف، فاالستحالة املنطقّية إنّ 

عبارٌة عن العنارص املختلفة املوجودة يف » األمثلة املزبورة، خبالف اتلناقضات الفلسفّية اليت يه
 للنظرّية املاّديّة ةٌ حتليليّ  دراسةٌ ]اهلادي، « اعل بينها مزاٌج ثالٌث، وعنرٌص جديدٌ اليشء، واذلي حيصل من اتلف

، كما هو احلال يف اتلناقضات واملتضاّدات يف ًعلم الطبيعة، كرتّكب املاء من [21ادليالكتيكيّة، ص 



 179 ...............................  منهج اإلهلّيني واملاّدينّي يف تفسري نشأة الكون وظواهره.. عرض وحتليل

 [211، ص فتنافلس الصدر، :]انظر. عنرصي األوكسجني واهليدروجني أو ترّكب امللح من الصوديوم واللكور
، بعده ماركس، وهيجل اتلاكمل ليس مبني ا ىلع الرصاع بني انليف واإلثبات، كما تصّوره نّ أ -ه

يّة قّوة كماٍل أخرى، وإماكن اتلبّدل إىل نوٍع يف لّك نوٍع من األنواع املادّ  وأنصارهما، بل هو مبينٌّ ىلع أنّ 
فهنا، نسأل: هل يشمل هذا القانون الفكر آخر، ولّما اكن هذا القانون عندهم يشمل لّك يشٍء، 

ه )نعم( فهو انتحاٌر للماركسّية بيدها؛ ألنّ ـ املاركيّس، واألصول ادليالكتيكّية نفسها أو ال؟ فإن أجاب ب
هذا الرصاع؟  ا سيؤول إيلهيتال انلتيجةإن صدق ىلع الفكر املاركيّس، ورصاعه مع ما يف داخله، فما 

؛ ألنّه سيؤّدي إىل هذه األصول اليت تعتمد عليها ية، وعدم شمويلتهاويف ذلك نقٌض ألصول املاركس
انلظرية املاركسية يف تفسري العالم إىل أضدادها، وهذا يعين بطالنها، وعندئٍذ تصري انلتيجة تبّدل 

 .املاّديّة إىل امليتافييقّية، واحلركة إىل اجلمود، والرصاع إىل اتلوافق، وهكذا
شمول قانون رصاع املتناقضات، وتبّدل اليشء إىل ضّده لألصول  وإن أجاب بانليف، وعدم

ا للقانون، وخرقاا لقواعدهم اليت جيب أن تعّم وال ختّصص، وقد سعوا  ادليالكتيكّية اكن ذلك نقضا
جاهدين إىل استثناء فكرهم املاركيّس عن هذا القانون، ويف ذلك نقٌض ألصول ادليالكتيكّية، وعدم 

انلظام االشرتاّك هو انلظام األفضل اذلي ستتحّول إيله مجيع املجتمعات  ة ترى أنّ فاملاركسيّ شموهلا، 
 .البرشّية بعدما حيدث يف داخلها رصاٌع ونضاٌل بني الربجوازية ونقيضها

لقد اكن عليهم أن جييبوا عن هذه األسئلة املحرجة، ولكّنهم يمّرون عليها كأن لم يسمعوا بها؛ 
 [28و 27 للنظرّية املاّديّة ادليالكتيكيّة، صةٌ حتليليّ  دراسةٌ  اهلادي، :]انظرية ىلع نظرّيتهم. فراراا من نتاجئها السلب

بّد وأن يكون للّك واحٍد من الضدين تركيٌب آخر  لو اكنت لّك ظاهرٍة مرّكبٍة من ضّدين، فال -و
ا؛ ألنّ  ا، وباتلايل ف لّك واحٍد منهمنهما ظاهرةٌ كونّيٌة، وهذا يستلزم أن يتألّ  الك   أيضا ما من ضّدين أيضا

 ف لّك ظاهرٍة حمدودٍة ومتناهيٍة من أضداٍد غري متناهيٍة.بّد أن تتألّ  ال

]انظر: ستالني، املاّديّة ادليالكتيكيّة  يه الواقع املوضويّع املعطى نلا يف األحاسيس املاّدة : إنّ يلنني يقول -ز

ة، اكلشعور، واإلرادة، ليست من سنخ املادّ  - تغرياٌت ويه يف حركتها تتوارد عليها  - [46واتلارخيية، ص 
ة لظهور هذه الكماالت ة، فما العلّ واملشاعر انلفسانّية اليت برهن فالسفة اإلسالم ىلع جترّدها من املادّ 

احلركة احلاصلة يف  ا حيصل يف املادة العجماء؟ وكذلك فإنّ ة؟ وهل يصّح أن نعّده رصاًعا داخلي  يف املادّ 
ة، بل يه نافذةٌ إىل أعماقها وصميم ليست مقترصةا ىلع سطوح األجسام، وقشورها اخلارجيّ ة املادّ 

 .[43 للنظرّية املاّديّة ادليالكتيكيّة، ص ةٌ حتليليّ  دراسةٌ  اهلادي، :]انظر. جوهرها
، اتلغرّي اتلدرييجّ » قانون اتلطّور(، فاحلركة تعين )رصاع املتناقضات أو : حركة املاّدةاثلاين األصل

لّك يشٍء  . ومفاد هذا األصل أنّ [88، ص ىلع الفلسفة نافذةٌ ]الساعدي، « وخروج اليشء من القّوة إىل الفعل
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لّك يشٍء يتحّرك ويتبّدل يف هذا الكون  نّ أ( خاضٌع للتطّور والصريورة، أي: أو فكريٍّ  يٍّ يف الكون )مادّ 
ا. ويّديعة اهلائلة، من أصغر اذلّرات إىل الكواكب واملجموعة انلجميّ   وال يبىق ىلع حاهل األّول أبدا

الطبيعة يف حالة حركٍة وتغرّيٍ دائمني، خالفاا ألصحاب  هم  وحدهم  من يقول بأنّ وأصحابه بأنّ  ستالني
 24ة، ص رخييّ اة اتليّ ة واملادّ ة ادليالكتيكيّ يّ املادّ ستالني،  :]انظر امليتافييقيا اذلين يقولون بسكون الطبيعة ومجودها

احلركة يف مفهومها ادليالكتييّك تقوم ىلع الرصاع واتلناقض اذلي يعّد القّوة ادلاخليّة  بمعىن أنّ ، [25و
أي: أّن لّك حركٍة يف الطبيعة من شأنها أن تنتج صورةا أكمل ، واتلاكمل ادلافعة للحركة واخلالقة للتطّور

الوضع  إنّ »: أجنلز ول الربيطاينّ هذا الرصاع بني انلقيضني يودّل احلركة. يق وإنّ من الصورة السابقة، 
ها، يف حالة نظر إىل الاكئنات، ويه يف حالة حركتها، يف حالة تغرّي ن فعندما ،خيتلف لّك االختالف

نا مغمورون يف اتلناقضات، فاحلركة نفسها يه تأثرياتها املتبادلة ىلع بعضها ابلعض، جند أنفسنا بأنّ 
 بواسطة كينونة جسٍم ما، يف ماكٍن اكن ال يمكن أن حيدث إاّل يف امل مياكنييكٍّ  أبسط تغريٍ  ، إنّ تناقٌض 

ا  ما، يف حلظٍة ما، ويف نفس تلك اللحظة كذلك، يف غري ذلك املاكن، أي: كينونته وعدم كينونته معا
ا مستمر  واحدٍ  يف ماكنٍ  ا، وحّل هذا اتلناقض حالا ، يف نفس اللحظة الواحدة، فتتابع هذا اتلناقض تتابعا
 .[205، ص فلسفتنا]الصدر، « مع هذا اتلتابع، هو ما يسّّم باحلركةمتواقتاا 

)قفزات اتلطّور(،  )كيفّية( ّية إىل تغرّياٍت نوعّيةٍ : وهو قانون حّتول اتلغرّيات الكمّ اثلالث األصل
، وىلع نسٍق واحٍد، بل حتدث يفاتلغرّيات الكونّية املستمرّ  ويعين أنّ   ة والطارئة، ليست لكّها تدرجيّيةا

كثرٍي منها ظواهر نوعيٌّة جديدةٌ بصورٍة مفاجئٍة، ال تشابه الظواهر السابقة هلا، حبيث ال نعّدها امتداداا 
)القفزة(، كما يف تعّرض املاء إىل تغرّيٍ  )الطفرة( أوـ للتغرّي واحلركة السابقة، وهو ما أسماه املاركسّيون ب

، وهو حتّول املاء إىل خباٍر. يقولكّّمٍّ من خالل زيادة احلرارة فيحدث عند نقطٍة معيّ   نٍة تغرّيٌ كّّمٌّ
، ال تؤّدي نموٍّ بسيطةا  حركة اتلطّور حركة دّ عي، ال اادليالكتيك خالفاا للميتافييقي إنّ » :ستالني

ّيٍة ضئيلٍة وخفّيٍة إىل اٍت كمّ ريها تطّوراا ينتقل من تغيدّ بل يع اتلغيريات الكّمّية فيها إىل تغيرياٍت كيفّيةٍ 
، بل يه يرياٍت كيفّيٍة، وهذه اتلغيرياٍت ظاهرةٍ وأساسّيٍة، أي: إىل تغريغيت ات الكيفّية ليست تدرجيّيةا

ات جائزة الوقوع، بل يه ريرسيعٌة فجائّيٌة، وحتدث بقفزاٍت من حالٍة إىل أخرى، وليست هذه اتلغي
ة يّ ة واملادّ ة ادليالكتيكيّ يّ املادّ ستالني، ]« ّيٍة غري حمسوسٍة وتدرجيّيةٍ اٍت كمّ ريرضورّيٌة، ويه نتيجة تراكم تغي

 .[27، ص ةرخييّ ااتل
، واآلخر ، حيصل ببطءٍ تدرييجٌّ  كّّمٌّ  اتلطّور ادليالكتييّك  للماّدة  نوًعن: أحدهما تغرّيٌ  وهذا يعين أنّ 

من اتلغرّيات جة، وهو االنتقال ة املتدرّ يّ ات الكمّ للتغرّي  نتيجةا  ةٍ دفعيّ  حيصل بصورةٍ  فجايئٌّ  نويعٌّ  تغرّيٌ 
، فإنّ اتلغرّيات الكمّ  نّ أّية إىل اتلغرّيات الكيفيّة، أي: الكمّ  ها تتبّدل إىل ّية حينما تبلغ درجةا معّينةا
ه (، فإنّ درجٍة مئوّيةٍ  100) ترتفع درجة حرارته إىلو، فاملاء  مثالا حينما يوضع ىلع انلار جديدةٍ  ةٍ كيفيّ 
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ة إىل يّ )من الكمّ  ن حالة السيالن إىل احلالة الغازيةسينقلب، ويقفز يلتحّول إىل خباٍر، أي: م
: حينما يصاب اإلنسان جبراثيم مرضّيٍة فتقوم بعض الكرّيات املوجودة يف هيجل ة(، كما يقولالكيفيّ 

دام هذا  املرض، وما ادلم إىل مواجهة اجلراثيم، فينشأ من هذا الرصاع مناعٌة يف جسم اإلنسان ضدّ 
ا يواصل  ة إىل يّ اإلنسان حياته، فإذا غلبت اجلراثيم عليه حان وقت حصول اتلغريات الكمّ الرصاع قائما

 للنظرية ةٌ حتليليّ  دراسةٌ ؛ اهلادي، 245و  244، ص فلسفتنا الصدر، :]انظر. ، وعندها حيصل املوتجديدةٍ  ةٍ كيفيّ 

الب يف املجتمع البرشّي، وإّن القانون اجلاري ىلع الطبيعة قائٌم ىلع االنق .[7املاّديّة ادليالكتيكيّة، ص 
وانتقاهل من الكّم إىل الكيف جيب أن يتّم بصورٍة طبيعّيٍة ذاتّيٍة من دون تدّخل أيّة عوامل خارجّيٍة، 

 .  دراسةٌ ]انظر: اهلادي، أي: ىلع غرار اتلبّدالت واتلغرّيات الطبيعّية الكيفّية احلاصلة ىلع حنو ذايتٍّ تلقايئٍّ
 [108ة ادليالكتيكيّة، ص  للنظرّية املاّديّ ةٌ حتليليّ 

واخلالصة أّن هذه األصول اثلالثة اليت تقوم عليها انلظرّية ادليالكتيكّية اليت طرحها الفيلسوف 
األملايّن هيجل لم يهدف من ورائها اإلحلاد، وإنكار العوالم الغيبّية وراء املاّدة، ولكّن تلميذه فويرباخ 

إنكار اخلالق، إذ تصّور أّن العالم بما فيه من الرصاع هو من استنتج منها اإلحلاد، ورتّب عليها 
ادلاخيّل، وأّن املاّدة بما حتتويه من اجلديلّة واتلضاّد يمكن أن يفّس حتّول املاّدة وتكاملها من تلقاء 
، مع أّن اإلليّه واملادّي سواٌء يف هذا األصل، فال االعتقاد  نفسها من دون احلاجة إىل أّي ًعمٍل خاريجٍّ

عوالم الغيبّية، ووجود اخلالق يستلزم نيف هذه األصول، وال إثبات هذه األصول يستلزم نيف تلك بال
العوالم الغيبّية؛ ألّن هذه األصول  ىلع فرض ثبوتها  ال تتجاوز عن كشف قوانني وأنظمٍة يف الطبيعة 

املاّدة والطبيعة ديلالا ىلع تنجّر إىل ظهور تنوًّعٍت وكماالٍت يف املاّدة، فليس وجود هذه األصول يف ًعلم 
عدم وجود يٍد غيبيٍة وراء العالم املاّدّي أوجدت هذه القوانني والسنن يف املاّدة نفسها؛ إذ إّن انفجار 

 . ]انظر: اهلادي، دراسٌة حتليليٌّة املاّدة إنّما يكون مستحيالا لو تّم يصورٍة عفوّيٍة من دون تدبرٍي خاريجٍّ علويٍّ

 .[45 - 44ة ادليالكتيكيّة، ص للنظرّية املاّديّ 
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 خاتمة ابلحث
 ويمكن إمجال ملخص ابلحث باآليت:

أّن املالحدة يقولون: إنّنا ال نؤمن إاّل باملاّدة؛ إذ "ال هلإ إاّل املاّدة"، بدالا من "ال هلإ إاّل اهلل"، وهذا  -أ
يعين أنّهم ال يؤمنون باملقّدسات، من مثل اهلل، واألنبياء، والرسل، وادلين، والرشع، وما فيه من قيٍم 

ٍة، تعيش يف رصاٍع دائٍم، سالحها املخلب وانلاب، وفضيلٍة وأخالٍق؛ إذ احلياة عندهم  عبارٌة عن مادّ 
بعد أن أطلقت العنان للغرائز والشهوات، من ثورة اجلنس، وثقافة العرّي، فأخذت تصّدر هذه 
ابلضاعة إىل بالد الرشق اإلساليّم، ولكّنهم نسوا أو تناسوا أنّهم خملوقون من جسٍد )ماّدٍة(، وروٍح. 

جلسد؟ أليست يه الروح، فهل الروح ترى باحلواّس أو باملخترب؟! وما وهنا نتساءل: من اذلي حيّرك ا
مصري ابلدن بعد مفارقته الروح؟ وما مصري الروح بعد مغادرتها ابلدن؟ أليس اهلل اكلروح مع الفارق، 
فإذا اكنت الروح ال ترى، ولو بأدّق األجهزة العلمّية، فكذلك احلال ينطبق ىلع اهلل سبحانه، بمعىن أّن 

َماَواِت حيمل الكون، وما فيه، قال تعاىل:  وح إذا اكنت حتمل ابلدن، فإّن اهلل الر وَِسَع ُكرِْسي ُه السَّ
رَْض 

َ
فَلْيَنُظِر ، ولكن ىلع هؤالء أن ينظروا إىل أصل خلقهم، قال تعاىل: [255]سورة ابلقرة:  َواأْل

نَساُن ِممَّ ُخِلَق  َائِِب خَيْ  اٍء َدافٍِق مِ  ُخِلَق ِمنْ  اإْلِ لِْب َوالرتَّ ، ثّم [7 - 5]سورة الطارق:  ُرُج ِمن بنَْيِ الص 
 يعودوا إىل رشدهم وعقلهم من دون أنانّيٍة وتعّصٍب.     

إن سلّمنا بأّن املاّدة يه األصل يف وجود العالم الحتوائها ىلع القوانني الفييائيّة اليت حتكمها  -ب
أل: ومن اذلي أودع هذه القوانني واألنظمة يف املاّدة العجماء كونها تنبض باحلركة والنشاط، فهنا نس

الصماء اليت ال ترى وال تسمع وال تشّم، ما لم ُيَفْض عليها بالقابلّيات واالستعدادات املناسبة نلمّوها 
: ما املحّرك األّول اذلي حّرك هذه املاّدة من العدم إىل الوجود، رشيطة أن  وحركتها؟ وبمعىنا أرسطيٍّ

أو املاّدة؟ واحلال أنّها متحّركٌة من حمّرٍك أّوٍل،  ون هذا املحّرك غري قابٍل للحركة؟ فهل هو اهلل يك
 حبسب قانون تسلسل العلل.
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Summary 

One of the essential pillars of Islam is the care for man’s human aspects, and the 
most important elements of which are the cognitive and emotional sides. And 
these two sides represent the cornerstone of the behavioral aspect. The 
cognitive dimension develops beliefs, and the more your cognitive dimension is 
based on mental proofs, the more sober man’s beliefs shall be. The same is said 
about the emotional aspect represented by morals, that whenever the 
emotional aspect is inspired by human values and principles that Islam has 
declared, morals shall be high and shall not be affected by alien moralities. Also, 
with regard to the behavioral aspect, whenever a person relies on 
demonstrative reason and the values and principles stipulated by the Sharia, he 
shall be more sober-minded, preserving the rights of individuals and society. As 
for cognitive, emotional, and behavioral aspects according to humanists, they 
depend on material matters that lead to relative knowledge. In the cognitive 
aspect, empirical reason is adopted to lead to relative knowledge. In the 
emotional aspect; humanists see that values and principles in societies are at 
one level and there is no difference between them; as they differ according to 
different cultures of societies. And as for the behavioral aspect -because of 
cognitive and emotional aspects- it is natural to see phenomena that contradict 
human nature; therefore, man behaves beastly and lustfully because of the 
exclusion of religion and reason in daily life. 

Keywords: humanism, human aspect, modern humanism, Islamic religion.  
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 دراسة نقدية ..ابلعد اإلنساين يف ادلين اإلساليم واألنسنة احلديثة

 

 عيل ادليوان

 aldywanly01@gmail.comالربيد اإللكرتوين:   ماجستري يف علوم احلديث، جامعة آل ابليت العاملية، العراق.

 اخلالصة
ابلعد  ماته هومقوّ  وأهمّ حد األراكن األساسية يف اإلسالم هو االهتمام بابلعد اإلنساين لإلنسان، أ نّ إ

ما اكن لكّ و العقائد، ابلعد املعريف ينّّم فالن احلجر األساس للبعد السلوك، يمثّ فهما املعريف والعاطيف، 
، وكذلك احلال للبعد العاطيف نسان رصينةا عقائد اإل اكنتمن الرباهني العقلية،  ابعدك املعريف مستندا 

 ،نها اإلسالممن القيم واملبادئ اإلنسانية اليت بيّ  اما اكن ابلعد العاطيف مستلهما فلكّ  ،ل باألخالقاملتمثّ 
 ،ىل ابلعد السلوكإخالق ادلخيلة ىلع جمتمعاتنا، وكذلك بالنسبة ر بها األوال تؤثّ  خالق رفيعةا األ اكنت
 انا مزّت  اكنت عليها الرشيعة، نسان يعتمد ىلع العقل الربهاين والقيم واملبادئ اليت نّص ما اكن اإلفلكّ 

ىلع  تعتمد يهفا ابلعد املعريف والعاطيف والسلوك عند دًعة األنسنة مّ أوحيفظ حقوق الفرد واملجتمع، 
ىل إي ية، فيف ابلعد املعريف يعتمد العقل اتلجرييب اذلي يؤدّ املعرفة النسبمور املاّديّة اليت تؤّدي إىل األ

ىل القيم واملبادئ يف املجتمعات إدًعة األنسنة ينظرون  نّ إف ؛يف ابلعد العاطيف ايضا أاملعرفة النسبية، و
ا يف مّ أها ختتلف باختالف ثقافات املجتمعات، وألنّ  ؛ها يف عرٍض واحٍد وال يوجد بينها تفاضلبأنّ 

نشاهد ظواهر ختالف الفطرة  نّ أسلوك فبسبب بعدهم املعريف والعاطيف، فمن الطبييع ابلعد ال
 ، بسبب استبعاد ادلين والعقل.شهويةا  بهيميةا  نسان سلوكياٍت اليت جعلت سلوكيات اإل ،اإلنسانية

 األنسنة، ابلعد اإلنساين، األنسنة احلديثة، ادلين اإلساليم. اللكمات املفتاحية:
-----------------------------  

 202-187ص. ، صلث، العدد  اثلارابعة، السنة ال2021جملة ادليلل،  
 2021/11/7القبول:     ، 2021/10/13استالم: 
 ت وابلحوث العقديّةامؤسسة ادليلل لدلراسانلارش: 
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 مةاملقدّ 
بسبب ما جاء به من  ؛ويكيدون هلصون به ادلوائر عداء يرتبّ منذ أن بزغت شمس اإلسالم واأل

ساليم اذلي طت الضوء ىلع ابلعد اإلنساين يف ادلين اإلت باإلنسان وسلّ مة اهتمّ تعايلم ومبادئ قيّ 
ما يف  ر هل لّك نسان هو خليفة اهلل يف األرض، وسخّ اإل سة، اليت تبنّي أنّ أشارت إيله انلصوص املقدّ 

 ابلعد اإلنساين وابلعد ادليين لإلنسان اذلي ال تزال ال يفصل اإلسالم بني هالوجود، ويف الوقت نفس
نسان وجتعله سلطان هذا ىل تأيله اإلإرة اليت تصل مة واملتأخّ يديولوجيات والفلسفات املتقدّ بعض األ

امللحدون وغريهم، حيمل الكثري من املغالطات اليت   ًعمٍّ  له بشلكٍ نسين اذلي يمثّ الكون،  فالفكر األ
 ،و الفئويةأنسان عن ادلين، من خالل توجيه األنظار بلعض املمارسات الشخصية يريد بها عزل اإل

و حتريف الوقائع اتلارخيية من حروب وغري ذلك أصت بغطاء ادلين، ًعت ادلموية اليت تقمّ امثل الرص
املدارس ت رؤيته الكثري من نساين، وهذا الرأي تبنّ إه غري نّ أعن ادلين ب صورةا  امن الوقائع، ليك يرسمو

الفلسفية والفكرية اكلليربايلة والعلمانية واملاركسية وغريها وحظيت بقبول يف كثري من املجتمعات 
من خالل هذه الشعارات ومن هذه الشعارات: جيب  السمّ  دّس يف ةا اقبرّ  لكونه حيمل شعاراٍت  ؛الغربية

ع حبياة يلتمتّ  ؛نسانسب هلذا اإلر والعيش املنااستخدام العلم والعقل يف حياتنا ادلنيا تلحقيق اتلطوّ 
نسان وال جيب املساس وسيلة اكنت، وجيب احرتام معتقدات اإل بعاد املعاناة بأّي إة سعيدة نفعية وحرّ 

وترشيع  ن يوجد قانونٌ أىل إانلاس هلم االستقاليلة باملعتقد واألخالق والسلوك، وال حاجة  نّ إبها، و
ية،  نراه يف  الطبيعة املادّ  ماء الطبيعة، واحلقيقة يه فقط ما ورا ىل ذلك، وال توجد حقيقةٌ إيرشدنا 

ينكر : »(Stephen Law) فعندهم املعرفة نسبية، واألخالق النسبية، والسلوك نسيب، يقول ستيفن لو
دون اإلهل  االبرش لن يكونوا أخيارا  ه ال يمكن وجود قيمة أخالقية دون اإلهل، وأنّ اإلنسانويون الزعم بأنّ 

، وال يوجد تفاضل بني املجتمعات من حيث [ نسانوية املستحيل، ص]الرماح، اإل «ن يرشدهمأو دون دي
يف هذه املقالة دراسة مقارنة  جنريسوف ور ثقافته بسبب الظرف املحيط به. جمتمع تتأثّ  اثلقافة، فلّك 

 .اإلنساين لإلنسانابلعد من االهتمام بدًعة األنسنة  ما يّدعيه وبني بني تعايلم ادلين اإلساليم

 : اتلعريفاتال  وّ أ

 ادلين -1
]الزبيدي، تاج العروس  كثرية منها: الطاعة، واخلضوع، واالنقياد جاء معناه يف املعاجم اللغوّية بمعانٍ 

، العادة، واحلال، والسرية، والسياسة، والرأي، واحلكم، والطاعة [، ص من جواهر القاموس، ج 
]اجلرجاين، ا لفظ ادلين ىلع الرشيعة يوم ادلين، وكما تدين تدان، ويطلق أيضا واجلزاء، ومنه: مالك 

ؤمن بها، وتوصلك يحاكم واألخالق اليت ل العقائد واأل: فادلين يمثّ اما  اصطالحا أ، و[اتلعريفات، ص 
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سوف يقول الفيل .يمان بالقيم املطلقة والعمل بهاه اإلبأنّ ف ادلين ا يعرّ ىل سعادة ادلارين، وأيضا إ
ل العقائد ل يمثّ واألوّ  ،يوهلا جانبان أحدهما رويح واآلخر مادّ » :(Durkheim) االجتمايع دوراكيم

 .[، ص ]صليبا، املعجم الفلسيف، ج « واملشاعر الوجدانية، واألخري يمثل الطقوس والعادات

 نساناإل -2

 نسان من املنظور ادلييناإل -أ
ه يشمل املذّكر واملؤنّث، وألنّ  ومجعه أنايّس وآناس، وهو اسم جنٍس ، مفّكرٌ  يحٌّ  : اكئنٌ نسان لغةا اإل

ا اإلساليم الفقه ]موسوعة. نس بعضه ببعض؛ وهلذا قيل: اإلنسان مدين بالطبعيأ  ج ، ابليت أهل ملذهب طبقا
 [ ص ،

لّفة من رة، ومن تلك اجلملة انلفسية املؤية املصوّ ف من هذه اجلملة احلسّ ا: مؤلّ نسان اصطالحا واإل
ل، واإلرادة، فهو إذن جسم وعقل، دراك، واتلعقّ حساس، واإلاحلاالت املتداخلة، اكالنفعال، واإل

ا علنه، فهو اجلسم املحسوس بأعضائه ، أمّ ٍن لَ وعَ  إىل رسٍّ  نسان منقسمٌ اإل نّ إ»وقال الفارايب: 
الفارايب، ] «الترشيح ىلع باطنه، وأما رّسه، فقوى روحه ىلع ظاهره، ودّل  وامتساحه، وقد وقف احلّس 

نسان هو املعىن القائم بهذا ابلدن، وال اإل نّ أويرى الفالسفة اإلهليون  .[30رسالة فصوص احلكم، ص 
مة هلذا نسانية املقوّ ا هذا اهليلك املخصوص، بل اإليله بأنّ إمدخل للبدن يف مسّماه، وليس املشار 

 ذن يشء مغاير جلملة أجزاء ابلدن.اهليلك، فاإلنسان إ

 نسان من منظور دًعة األنسنةاإل -ب
 لإلهل والرشائع وجعل اإلنسانية بديالا  اكمٍل  قصاءٍ مع إنسان املحور هلذا الكون، األنسنة جتعل اإل

ه يملك نّ أنسان، وي إىل تأيله اإلا يؤدّ حيان! ممّ األ ضبل عن اإلهل يف بعوحسب، ليس عن ادلين 
لإلنسان،  ا نفسه، وإذا وجد اإلهل )احلاكم( يكون تابعا اّل إ، وليس لإلنسان مطلقةا  سلطويةا  صالحياٍت 

بهذه احلياة من مجيع جوانبها  ن يهتمّ أنسان هذه احلياة ادلنيوية يه املبدأ واملنتىه، فيجب ىلع اإل وأنّ 
بـأّن ( ، ويعتقد إريك فروم )وحساٍب  فقط، وال يعتين بما وراء ذلك من معادٍ 

]املوسوي، جديلة الرؤية األنسنية  «ر انلوع اإلنساينة اإلنسان يه يف طريق تطوّ ة اإلهل بمحبّ استبدال حمبّ »
 .[، ص والرؤية العقدية، جملّة مؤّسسة ادليلل، العدد 

 (Humanism) األنسنة-3

ة من ها مشتقّ نّ أ بعضهم نسنة يف معاجم اللغة العربية حلداثته، لكن يرىلم يرد مصطلح األ
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من اللغة الالتينية وتعين  ةٌ مشتقّ ف اا اصطالحا مّ أر، واملفكّ  هو: الاكئن اليحّ  واإلنسان لغةا  ،اإلنسان
 عن سائر د اإلنسان نلفسه بالعلوم الليربايلة اليت بها يكون جالء حقيقته كإنسان متمّي تعهّ »

، [اسات اإلسالمية بنني بأسوان، العدد اثلالث، ص ]ًعطف، األنسنة عند حسن حنيف، جملّة لكّية ادلر« احليوانات
 ز وتهتمّ اه فكري للعديد من املدارس الغربية اليت تركّ ، ويه اجّت "الزنعة اإلنسانية"تأيت بمعىن و

و طريقة حياة تتمحور أو موقف أعقيدة » بأنّها فها معجم وبسرتي، وعرّ باإلنسان من حيث ابلعد املادّ 
د ىلع كرامة الفرد و الفلسفة اليت ترفض ًعدةا ما وراء الطبيعة، وتشدّ أاإلنسانية، و القيم أحنو املنافع 

أي  [.]املوسوي، اإلنسان بني املعتقد ادليين واألنسنة، ص « وقيمته وقدرته ىلع حتقيق اذلات من خالل العقل
 الاكئن البرشي.د حبسب حاجات ها جيب أن حُتدّ ، لكّ إواخلط وحتديد الصحّ  معيار اخلري والرشّ  أنّ 

 بعاد اإلنسانية األ -4
ا تسجد هل بعاد جعلت من الطني برشا ي وابلعد الرويح لإلنسان، وهذه األلة بابلعد املادّ املتمثّ 

نسانية عند ية، واإل ابلعد اإلنساين ملفهوم املساواة يف اإلسالم واالختيار واحلرّ املالئكة، فمثالا 
ما،  ها يف نفسها حقيقةٌ نسانية، فإنّ مثل اإل»": شاراتاإل"ابن سينا يف كتاب الفالسفة القدماء كما يقول

ا األذهان يف موجودةٌ  أو األعيان يف موجودةٌ  أنّها ليس وماهّيته ا ما ، ولو اكن مقوّ إيلها مضافاا بل هلا، مقوما
، اإلشارات واتلنبيهات، ج ]ابن سينا «ما هو جزؤها املقوّ ا عمّ ل معناها يف انلفس، خايلا هلا، الستحال أن يتمثّ 

 .[، ص 

 :لها ثالثة معانٍ فا يف الفلسفة احلديثة مّ أو
اخلصائص  ، اكحلياة، واحليوانية، وانلطق، وّك  ّلّكٌّ اإلنسانية كما عند الفالسفة القدماء معىنا  -أ

 انلاس.بني املشرتكة 
ه عن غريه من األنواع القريبة، انلويع اذلي يمّي  همة لفصلنسانية ويه اخلصائص املقوّ اإل -ب
ا ا اكن أو مجاعي  نساين فردي  ر اإلاملثال األسايس للتطوّ  نّ إ: »(Auguste Comte) تنأوغست كو يقول

 ص ، ج الفلسيف، ]صليبا، املعجم «ب إنسانيتنا ىلع حيوانيتنايقوم يف علم االجتماع الوضيع ىلع تغلّ 
]. 

)املوجود األعظم(، وبدورهم يساهمون يف تنمية  انلوع اإلنساينفراد أاإلنسانية يه جمموع  -ج
، قال ا اكمالا نسانا إ اإلنسان ىل الفعل، يلصبحإة جها من القوّ اخرإ، وهارالصفات اإلنسانية وتطوّ 

 -نسانية أو اإل -نسان اإل ة املستنتجة من ادلراسات الوضعية تعدّ الفلسفة العامّ  نّ إ»ت: نأوغست كو
 .[]املصدر السابق، ص «  ل الاكئنات املعلومةأوّ 
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 : األسس واملبادئ املعرفية واتلارخيية لألنسنةاثاني  

 األسس واملبادئ املعرفية لألنسنة -أ

من انلاحية العملية ويه رفض القبلية والفوقية أي اتلعايلم السماوية واألعراف االجتماعية  -
وضمان السعادة لإلنسان من خالل االهتمام به وتلبية حواجئه، ساليم، صيلة اليت أمضاها ادلين اإلاأل

اقة، اليت تنطلق من اإليمان جبمال احلياة ووجوب ر اتلقين وإطالق الشعارات الربّ من خالل اتلطوّ 
، []عبري، الزنعة اإلنسانية يف الفكر السيايس الغريب املعارص، املجلّة السياسية وادلويلة، بال عدد، ص  االستمتاع بها
م د وحتجّ نسان وتقيّ ية اإلنسان، ومواجه السلطة ادلينية اإلهلية اليت تقف بوجه حرّ يات اإلواحرتام حرّ 
 وال يستطيع حتسني حاهل يف ادلنيا. افا متخلّ  انسانا إوباتلايل يكون  ،من قدراته

مصدر نسان اإلجعل من انلاحية انلظرية ويه جعل العقل اإلنساين هو احلاكم وحتريره، و -
، وترشيع القيم، وتقرير العقل البرشي هو املرشد واهلادي لإلنسان ملعرفة احلّق  الزعم بأنّ املعرفة، و

نسان هو ن اإلأ، و[]معزي، الزنعة اإلنسانية يف فلسفة ويلام جيمس، ص ( اإلنسان)مصري هذا الاكئن اجلليل 
بداع واتلاكمل، ىلع اإل اإلنسان قادرٌ  نّ أل مركز الكون، ويشء، ويمثّ  موضوع العلم، وهو مقياس لّك 

الزنعة اإلنسانية يه ذلك اجلهد املتواصل واملبذول من أجل اتلوصل إىل  إنّ » (:) يقول غوته
اه العقالين يل االجّت يقول أحد أوائل ممثّ  .[]احلسن، ادلين وانلّص واحلقيقة، ص « أروع صيغة للوجود البرشي

صويل املغلق يف اه األهم )االجّت نّ أبما » (:-) الكونيش ية غيوموربّ يف املسيحية األ
هم يرفضون هم يريدون أن ينّظم اجلميع إيلهم يف جهلهم هذا. إنّ فإنّ  ،املسيحية( جيهلون قوى الطبيعة

عن احلقائق ويريدوننا أن نؤمن بشلك ساذج ىلع طريقة الفالحني: أي دون أن  أو تقصٍّ  حبٍث  لّك 
ظاهرة  يشء أو عن لّك  ه ينبيغ ابلحث عن لّك لظواهر أو عللها. وحنن نقول بأنّ نبحث عن أسباب ا

« همونه بالزندقةهم يشتبهون به ويتّ ما يقوم بابلحوث اتلجريبية فإنّ  اشخصا  طبيعية. وإذا ما علموا بأنّ 
فما  ،ىل اآلنإو)هيوم( وغريه يرفضون ادلين  أنّ جند يف املقابل  .[]هاشم، مدخل إىل اتلنوير األورويّب، ص 

بعته ىل املنهج اذلي اتّ إعارض العلوم اتلجريبية وادلين، وسبب هذا يرجع تلج زال العالم الغريب يروّ 
منهما يف  الكنيسة، والوقوف بوجه العلوم اتلجريبية، وال يمكن مجع العلوم اتلجريبية وادلين، وكٌّ 

ر الغرب واستخدام اتلكنلوجيا وا تطوّ ىل املسلمني، عندما شاهدإوصلت هذه اثلقافة  ا، وأسفا وادٍ 
 هذا بسبب تركهم لدلين، واالهتمام بالعلم. اروفتصوّ  ،احلديثة

 األسس واملبادئ اتلارخيية لألنسنة -ب
العقل احلجاب  دّ يمان، وتعىل تعارض العقل  واإلإفات الكنيسة، اليت اكنت تنظر ونقصد به ترصّ 
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وال يمكن  ،بني ادلين وادلنيا بسبب اعتقادهم بوجود  تعارٍض ما نّ إو ،األعظم، وهذا لم يأت من فراٍغ 
صلية اليت بسبب اخلطيئة األ امذنبا  بوصفهنسان ىل اإلإاجلمع بينهما، وكذلك الكنيسة اكنت تنظر 

هذه االعتقادات وغريها سيطرت ىلع الفكر املسييح يف عرص القديس  تالزمه من والدته، فلّك 
)ىل فرتة توما األكويين إ و ش بني ًعيم اذلي ًع( )أوغسطينوس 
قدم العالم وخلود  نّ أ، فقد بنّي واذلي عقلن ادلين وًعش يف بني ًعيم ( 

الكنيسة بهذه االعتقادات، بل  ، ولم تكتِف []املصدر السابق، ص  انلفس ال عالقة للفلسفة بهما
ر األنسان الغريب من وىل نفإى ا أدّ اذلي اكنوا خيالفون اعتقادها، ممّ دت الكثري من العلماء قتلت ورشّ 

لعصور ام ن نقسّ أر، ويمكن ىل اتلحرّ إقصت ادلين ودعت أههم حنو األنسنة اليت قصاء وتوجّ هذا اإل
آخر، األوىل )بني القرن اخلامس والعارش( واثلانية )بني القرن احلادي عرش واخلامس  االوسطى تقسيما 

العقلنة إذا جاز اتلعبري بدأت من القرن اثلاين عرش اىل عرص  نّ أن نبنّي أجل أا اتلقسيم من عرش( وهذ
 همّ أي من اكن العامل املادّ  إذاالقتصادي واتلجاري،  انلهضة، فظهرت اجلامعات، وحصل انلموّ 

 تأسيس جامعة السوربون يف نشاء اجلامعات ونرش هذا الفكر، فقد تمّ إالعوامل اليت ساعدت يف 
وكسفورد يف إجنلرتا، وجامعة بولونيا يف إيطايلا. فظهرت املنهجية السكوالئية، يقول أباريس، وجامعة 

بذرة  و السكوالئية(ألقد أدخلت املنهجية املدرسانية )» :دوراكيم مؤسس علم االجتماع الفرنيس
 اوحاولت أن تقيم توازنا ىل رحم العقيدة ادلينية، يف الوقت اذلي رفضت فيه إنكار هذه العقيدة. إالعقل 

ة العقل تني الكبريتني اللتني اكنتا تسيطران ىلع أناس القرون الوسطى: قوّ بني هاتني القوّ 
  .[]املصدر السابق، ص « ة العقيدة املسيحيةرسطوطالييس، وقوّ األ

 بعاد اإلنسانية من منظور ادلين اإلساليم وداعة األنسنة: األاثاثل  

 من منظور ادلين اإلساليمبعاد اإلنسانية األ -أ
ل بعاد: ابلعد املعريف لإلنسان املتمثّ أ ةيف ثالث ٌل ابلعد اإلنساين يف املنظور اإلساليم متمثّ  نّ إ

هناك عالقة  .ل بالسلوكوابلعد السلوك املتمثّ  ،ل باألخالقوابلعد العاطيف لإلنسان واملتمثّ  ،بالعقائد
الن حجر األساس للبعد السلوك، عريف والعقدي( يمثّ ابلعدين )امل نّ إ إذبعاد، طويلة بني هذه األ

ر ىلع سوف تؤثّ ف ،من العقائد الصحيحة واألخالق اإلنسانية أساسيةٌ  نسان قاعدةٌ إلفعندما يكون ل
ها مزرعة اآلخرة، ىل ادلنيا بأنّ إىل اتلاكمل، وينظر إمراتب السعادة، ويسع  سلوكه ويعيش أسّم

 معىن هلا.هذه احلياة ال أنّ  وأسوف يفىن وينعدم، ه نّ أيشعر ب نوسبيل انلجاة، ول

ابلعد املعريف لإلنسان: ونتناول به ابلعد العقدي يف اإلسالم اذلي ينّّم ابلعد املعريف لإلنسان،  -
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د نسان الاكمل، فهو القدوة  اذلي حيدّ ىل مقام اإلإنسان ونعين به احلكمة العلمية اليت يصل بها اإل
 ... وردّ  ة واإلمامة واملعاديمان الصحيح، يف مسألة اتلوحيد وانلبوّ االعتقاد واإلمسرية اإلنسان حنو 

 ،احلسني  اهلل عبد أيب لإلمام احلكمة ]الريشهري، جواهر الشبهات، وفلسفة بعثة األنبياء منها تعليم احلكمة

ْنُفِسِهْم َيتْلُوا َعلَيِْهْم آياتِِه لََقْد َمنَّ اهلُل ىلَعَ الُْمْؤِمنِنَي إِْذ َبَعَث  :قال تعاىل ، [ ص
َ
ِفيِهْم رَُسوالا ِمْن أ

يِهْم َوُيَعلُِّمُهُم الِْكتاَب َواحْلِْكَمَة َوإِْن اكنُوا ِمْن َقبُْل ليَِف َضاَل  ومن  ؛[آل عمران: ]سورة  ٍل ُمِبنيٍ َوُيَزكِّ
د بن حممّ »نسان عن سائر املخلوقات، فقد جاء يف الاكيف:  به اإلجل ذلك خلق اهلل العقل ومّي أ

د بن مسلم: عن أيب احلسن، عن سهل بن زياد، عن ابن أيب جنران، عن العالء بن رزين، عن حممّ 
يت ، قال هل: أقبل، فأقبل، ثم قال هل: أدبر، فأدبر، فقال: وعزّ العقل اهلل ا خلق، قال: لمّ جعفر 
]اللكيين،  «اك أًعقباك أثيب، وإيّ اك أنىه، وإيّ اك آمر، وإيّ ، إيّ حسن منكا أما خلقت خلقا  وجاليل

د املناهج عند مسألة املنهجية، وبسبب تعدّ  وعنرص يف ابلعد العقدي ه وأهمّ  .[، ح ، ص الاكيف، ج 
 تعتمد ىلع ظواهر انلصوص مهما اكنت  املدرسة احلشوية اليتة مدارس، فمثالا املسلمني، نشأت عدّ 

و ...، وهذه  يةا مادّ  اهل يدا  ، وأنّ ذللك ذهبوا إىل االعتقاد جبسمانية اهلل  ؛للعقل ابلديه خمالفةا 
ا للعقل ن اكن خمالفا إادليين و د بظاهر انلّص بعوها، ويه اتلعبّ اتّ انلتائج ظهرت بسبب املنهجية اليت 

 والربهان.
رة بالفكر الغريب، وهذا املنهج القراءات )نظرية نسبية املعرفة ادلينية( املتأثّ د وهناك منهجية تعدّ 

ما يفهمه صحيح وصائب وهل  ادليين حبسب ما حيمل من ثقافة، وّك  إنسان يفهم انلّص  لّك  يرى أنّ 
 هافيما بينها، فلكّ  ا متناقضةا ادليين الواحد مئات األشخاص أفهاما   لو فهم انلّص د به، حّّت اتلعبّ 

عندي، وهذا سار يف مجيع املعارف ادلينية يف األصول  احلّق  نّ إ، وال يستطيع أحد أن يقول صحيحةٌ 
اليت اعتمدت ىلع اتلجربة  () نسيس بيكوناية أمثال فروالفروع. واملدرسة احلسّ 

ىل ما وراء إي يوصلنا ية االستقرائية يف كشف الواقع، وترك املنهج العقيل الربهاين امليتافيييق اذلاحلسّ 
ا اعتاد أن يدرك نسان لمّ اإل» :ال واقع هل، قال الشيخ ابن سينا يشء ال يدركه احلّس  الطبيعة، وّك 
 .[]ابن سينا، اإلهليّات، ص « ال حقيقة هل ا، صار يعتقد أن ما ال يدركه حس  األشياء باحلّس 

لإلنسان يف اإلسالم، إّن فلسفة خلق اإلنسان ابلعد العاطيف لإلنسان: ونتناول ابلعد األخاليق  -
هو اتلاكمل، واتلاكمل مرتبط ومرهون باملعرفة والعبادة هلل تعاىل، والعبادة انلابعة واملتحّركة من 
ق القلب والروح تساعد اإلنسان يف وصوهل إىل هدفه انلهايئ، ومن مراحل اإلنسان الاكمل هو اتلخلّ 

ا ما سايم واتلاكمل املعنوي وانلفيس واملعريف األفضل، ولقد اكن حق  باألخالق احلسنة، اذلي يوجب الت
م فتلكّ  .[، ص ، ج ]املجليس، حبار األنوار «إنّما بعثت ألتّمم ماكرم األخالق: »قاهل الرسول األعظم 

 خاليقرسية، واألخالق االجتماعية، وجعل هذا ابلعد األخالق الفردية، واألخالق األاإلسالم عن األ
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ن من القواعد نسان عن بايق املخلوقات، وهذا ابلعد األخاليق يتكوّ  اإل، وتمّي ل معيار اخلري والرشّ يمثّ 
ذن إ ابلعد العاطيف لإلنسان، ونعين به احلكمة العملية لإلنسان، ينّّم وهو سس واملبادئ والقيم، واأل
بع الفضيلة يف سلوكه، ي يتّ نسان ومدى انسجامها مع املجتمع اذلخالق اإلأمن عقيدة حتكم  بدّ  ال

. وعقيدة [ ص القديمة، والفلسفة اإلسالم يف ]سحمراين، األخالق نسان هو مقياس األشياء ال يكون اإلحّّت 
، فنجد الفيلسوف انساني  إ حيمل سلواكا  اأخالقي   الق جمتمعا ختيمان باهلل ووجود يوم اآلخرة سوف اإل

ة شافية ىلع دلّ أه ال جيد نّ إ»: اإلهل ويقول وجود ىلع الربهنة ىلع العقل قدرةَ  رغم إنكاره األملاين اكنط
م بالصواب العميل يف ىل أن يسلّ إ هيف الوقت نفس ه يضطرّ ، ولكنّ []خان، اإلسالم يتحّدى، ص « وجوده

ة هل واحلياية اإلىل أهمّ إه ينظر ادلين من انلاحية األخالقية، وكذلك فوتلري ينكر ما وراء الطبيعة، ولكنّ 
بإجياد  هذه العقيدة وحدها كفيلةٌ  هما أساسان إلقامة املبادئ األخالقية، ويرى فوتلري أنّ اآلخرة بأنّ 

تب ىلع ذلك انهيار ب، وسيرّت ا للعمل الطيّ هذه العقيدة زالت فلن جند دافعا  طار أخاليق أفضل. ولو أنّ إ
[]املصدر السابق، ص . انلظام االجتمايع للمجتمع

ة من حاكم الرشعية يف اإلسالم املستلّ أي األ ،ك لإلنسان: ونتناول ابلعد الفقيهابلعد السلو -
ىل الرشيعة إأوك حتديد ضوابط السلوك البرشي  إذ، (ة الرشيفةالقرآن الكريم والسنّ )مصادر الترشيع 

وهذا نصاف انلاس من نفسك، إنصاف اهلل وإىل إاليت يراد بها تربية اإلنسان املسلم، واليت تهدف 
نتاج تفاعل عنارص املضمون العقائدي » ابلعد السلوك لإلنسان، واذلي هو ابلعد الفقيه ينّّم 

.  [ ص الصادق، حممد بن جعفر اإلمام عند اإلساليم الرتبوي ]دياملة، الفكر« الفكري واملحتوى العاطيف الرويح
ل واملساواة، ورفض الظلم ىل حفظ حقوق انلاس وإقامة العدإيهدف ويسع وكذلك ابلعد الفقيه 

للحفاظ ىلع سلوك البرشية، من خالل وضع طرق  ة الرشيفة... اليت بينها القرآن الكريم والسنّ  واجلور
نسان وفرضها ىلع اإل يف تقويم هذا السلوك، منها: الربامج العبادية اليت رشعها اهلل  وقوانني تصّب 

الِلُكٍّ َجَعلْنَا  :يف األصول والفروع اكلصالة والصوم والزاكة ، [املائدة: ]سورة  ِمنُْكْم رِشَْعةا َوِمنَْهاجا
 ابالسلوك البرشي، فتجد هناك اختالفا  ج بها للريقّ ونظمها وتدرّ  بها اهلل ، وهذه الرشائع رتّ واحلجّ 

ها وسيلة ة بأنّ ىل الرثوإبني جمتمعاتنا واملجتمعات الرأسمايلة، فعَل سبيل املثال اإلنسان املسلم لم ينظر 
نكار اذلات، من خالل إتلحقيق السعادة الروحية و ها وسيلةا دّ ما يعنّ إة، وإلشباع رغباته اخلاّص 

  ىلع األرض. تسخريها للمجتمع، وشعوره باملسؤويلة اليت مّحلها هل عندما جعله خليفةا 

 نسانية من منظور دًعة األنسنةبعاد اإلاأل -ب
)املعرفة النسبية( وهو االعتماد ىلع العقل اتلجرييب القائم باذلات وترك ابلعد املعريف لإلنسان  -

يته العقل الربهاين اذلي يستخدم به رشوط الربهان وقوانينه )قضايا يقينية وبدهية وقطعية وتكون حجّ 
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،  كما يف املسائل الربهانية واذلي يقابل العقل العريفدراك احليّس واذلي هو وراء اإل ،اكلعلم( ةا ذاتي
قة باملنهج ي باملحسوسات املتعلّ أية ق باملشاهدات احلسّ والويح والشهود )امليتافيييق(، أي متعلّ 

العلّم اتلجرييب فقط، وك يشء وراء ذلك ال واقع هل وال يمكن الكشف عنه، وهذا العقل اتلجرييب 
األخالق واحلقوق مه القيم وىل ادلين والويح ليك يعلّ إيعتمد عليه يف معرفة الوجود، وال حيتاج 

]املوسوي، اإلنسان بني املعتقد  حاكم اليت تضمن هل السعادة.ن يضع القوانني واألأوالواجبات، بل بإماكنه 
 [ادليين واألنسنة، ص 

األفعال الصائبة ختتلف باختالف  األخالقية( بمعىن أنّ  النسبية)ابلعد العاطيف لإلنسان  -
ر باملاكن ها تتأثّ ألنّ  ؛املعايري األخالقية متساوية وال يوجد تفاضل فيما بينها اثلقافات، وكذلك لّك 

اختيار املبادئ األخالقية اليت تناسبه، أي   يف)الزماكنية(، فاإلنسان حرٌّ  والزمان والظروف املحيطة
نسان اإل من ادلين، فال حيتاج ةا خالق ليست مستمدّ األ نّ إوال وجود هلا، و مطلقةٌ  ليس هناك  حقيقةٌ 

إىل نسان ها الطبيعة واتلجربة، وال حيتاج اإلفير خالق، وإنّما تؤثّ م األىل ادلين ورجال ادلين ليك يتعلّ إ
ينكر اإلنسانويون الزعم » :خالق، حيث يقول ستيفن لوفيجب فصل ادلين عن األ ،ىل ادلينإ أن يلجأ

 دون اإلهل أو دون ديٍن  االبرش لن يكونوا أخيارا  ه ال يمكن وجود قيمة أخالقية دون اإلهل، وأنّ بأنّ 
ية احليوانية ، فيجب ىلع اإلنسان االهتمام برغباته احلسّ []الرماح، اإلنسانوية املستحيلة، ص « يرشدهم

  .زمة اهلويةأىل إت و االهتمام بما وراء الطبيعة، اليت أدّ أاهلل،  الشهوانية، فال يوجد عندهم حّب 
لت إىل يشٍء يف املجتمع الصنايع نسان تبدّ حقيقة اإل  يعاين من أزمة اهلوية؛ ألنّ اإلنسان الغريب نّ إ

نسان اإل نّ أنسان ونفسه، وحتقيق السعادة ادلنيوية من خالل االعتقاد بة، وترك اإلواليشء فاقٌد للهويّ 
من  خمتار ومريد وك يشء هو موجود خلدمته، وال يوجد يشء فوق سلطته يلزمه بقانون معني، وهو

 ه يعتقد بقدرته ىلع املعرفة، وبناء ذاته.ألنّ  ؛د مصريهحيدّ 
ي ادلنيوي، فتستخدم احليلة واملكر، بالسلوك املادّ  ابلعد السلوك لإلنسان: وهو حمصورٌ  -

نسان، تلغطي جرائم ادلول ىل اإلنسانية وحقوق اإلإانة اليت تدعو واستخدام الشعارات الرنّ 
تسكت عن تسلط دول االستكبار  هواالقتصادية واالجتماعية ، ويف الوقت نفساالستعمارية السياسية 

ر اتلكنولويج والصنايع اذلي خرى،  ومع اتلطوّ العالّم ىلع مجيع مفاصل احلياة ادلنيوية لدلول األ
ىل إى ا أدّ شباع رغباته الشهوية، ممّ إر فقط يف نسان يفكّ األنسنة جعلت اإل وصل إيله الغرب نرى أنّ 

ها ءهذه يه حياته وال يوجد ورا نسان أنّ خت يف ذهن اإلها رسّ ألنّ  ؛حاالت االنتحار واالكتئابنرش 
 ىل تسويف أهدافه العليا والسامية.إى ا أدّ يشء، ممّ 
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  نسانيةبعاد اإلاألحول  داعة األنسنةنظرّية ادلين اإلساليم وة بني نظرّية يسمقا: ارابع  

 اإلساليم ودًعة األنسنةابلعد املعريف لإلنسان بني ادلين  -أ
ة، وهذه انلظرة اإلسالميّة انعكست ه اكئن متكّون من الروح واملادّ نسان بأنّ ىل اإلإفاإلسالم ينظر 

، بل يعطي املجال للعقل الربهاين والويع والكشف ىلع ابلعد املعريف، فاإلسالم ال حيرص املعرفة باحلّس 
ا دًعة األنسنة فابلعد مّ أ العمق الفكري للفرد واملجتمع، والشهود، وجتذير الويع العقدي اذلي يشلّك 

، أي ىل احلكم الّلّك إاملعريف عندهم ينحرص يف العقل اتلجرييب، وهو االنتقال من القضايا اجلزئية 
لون ابلعد املعرفة بالعقل الربهاين ابلعيد عن املغالطة ة ىلع األوهام وامليول، ويعّط املعرفة النسبية املبنيّ 

ىل السعادة والكمال، وكذلك اإلسالم إنسان هم واخليال املستند ىلع القضايا ايلقينية، ويوصل اإلوالو
ما يقف نّ إلويج، وويقف يف وجه اتلطور اتلكن الو ،اتهاىل ترك ادلنيا وعدم االستفادة من مذلّ إال يدعو 

ف واجبات وتسوّ خرين، اإلسالم بوجه اتلكنولوجيا اليت تسلب احلقوق الشخصية وتهتك حقوق اآل
 نسان يف قبال نفسه واملجتمع. اإل

يله إانلظام األخاليق اذلي يدعو  نّ إابلعد العاطيف لإلنسان بني ادلين اإلساليم ودًعة األنسنة:  -ب
ي لإلنسان، وهذه القيم األخالقية يه ز ىلع ابلعد الرويح واملادّ ركّ يالفردي واالجتمايع  هاإلسالم ببعدي

زمة خطرية يعاين منها املجتمع اآلن من احنطاط فكري أىل إي وجتاهلها يؤدّ  ،عكمال الفرد واملجتم
ن حيرتم أىلع الفضائل األخالقية اكلرمحة والعدل واملساواة و اإلسالم حّث  نّ أرغم  ،ف ثقايفوختلّ 
 ويغّض  ،ته وإقامة جسور اتلعارف مع الشعوب األخرىنسانيّ إد نسان هذه القيم انلبيلة اليت جتسّ اإل

وبينه وبني النسبية األخالقية  انلظر عن اللون والعرق وادلين واجلنس واالهتمام بالكماالت انلفسية،
لألخالق اليت  ةية لإلنسان وانلفعية الرباغماتيشباع الرغبات املادّ إعند دًعة األنسنة اليت ركزت ىلع 

يمان األخالقية، من خالل اإل ، فاإلسالم يدعو اىل االهتمام برتبية املالاكتشاسعٌ  يروجون هلا بونٌ 
َها انلَّاُس إِنَّا َخلَْقناكُ  :اليت بينها ادلين اإلساليم، قال تعاىلواتلعايلم والعمل الصالح  ي 

َ
ْم ِمْن َذَكٍر ـيا أ

نىْث وََجَعلْناُكْم ُشُعوبا 
ُ
تْقاُكْم إِنَّ  اهللَ  اَوأ

َ
ْكَرَمُكْم ِعنَْد اهلِل أ

َ
]سورة سبإٍ:   َعِليٌم َخِبريٌ َوقَبائَِل تِلَعاَرفُوا إِنَّ أ

د يف مجيع من مفاصل احلياة، مثل صالة اجلماعة واجلمعة يمان والعمل الصالح جتسّ ، وهذا اإل[
ة والرجل، وتشجيع أة املرالوادلين وصلة األرحام، واالهتمام بعفّ  واألعياد اإلسالمية وبرّ  ومناسك احلجّ 

، وأداء ا وعالنيةا وعيادة املرىض، وادلًعء للمؤمنني رس   املجتمع ىلع الزواج لالبتعاد عن الفاحشة،
يثار ى إىل اإلبل تتعدّ  ،ل عن طريق الزاكة والصدقاتدها وقوانني اتلاكفل االجتمايع اليت تفعّ ة ورّ اتلحيّ 

ها تقوم ىلع أساس نّ فإخالق عند دًعة األنسنة كما قلنا ا األمّ أواتلضحية يف سبيل املجتمع املؤمن، 
ىل إفاته، كما نشاهد ايلوم ولألسف الشديد الرتويج يف ترصّ  نسان حرٌّ اإل نّ أعن ادلين، و نفيع بعيد
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 .بال قيٍد وال رشٍط رغباتهم الشهوانية احليوانية  ةنىث  تللبيتاحه الفرصة لذلكر واألإالزواج املثيل، و
هو نتاج  ًعمٍّ  وك بشلكٍ ابلعد السل نّ إابلعد السلوك لإلنسان بني ادلين اإلساليم ودًعة األنسنة:  -ج

 نسان، وال يوجد سلوكٌ ان احلجر األساس لسلوك اإلدّ وهذان ابلعدان يع ،ابلعد املعريف وابلعد العاطيف
من ابلعدين )املعريف والعاطيف(، فابلعد السلوك يف ادلين اإلساليم انطلق من جتذير الويع من  خالٍ 

ية ابلعد العاطيف الوجداين من خالل هذه املفاهيم، خالل املفاهيم العقدية والعلمية والعقلية، وتنم
رشاد املجتمع يف املجال األخاليق واالجتمايع واالقتصادي، فهذه املستويات اثلالثة ساهمت بشلك إو
للتفكري الغريب  مغايرٍ  ر الطاقات الاكمنة عند األنسان، بنحوٍ ال يف تغيري الوجود اإلنساين، وتفجّ فعّ 

كرب من منافعها. وهذه املستويات اثلالثة أرضارها أاليت تكون  ،فرد والرأسمايلةية العلمانية للواحلرّ 
نسان، وموضويع حبسب الواقع اذلي نسان بشلك تدرييج حسب مستويات اإلصالح اإلإسعت يف 

نسان ن يكون هل دور املصلح إلصالح الغري، حبيث أصبح اإلوأرة نسان واإلماكنات املتوفّ يعيش فيه اإل
ق يف الوقت ل املسؤويلة يف املجتمع من خالل شعوره باملسؤويلة، فيتحقّ ر، ويتحمّ ر ويؤثّ يتأثّ  ارسايل  
ة واإليثار ومحايته من ة واألخوّ صالح الفرد واملجتمع وحتقيق السعادة، وحتفي روح املحبّ إ هنفس

بالسلوك  رَق لم تأنّها الع ىلع احلضارات القديمة واحلديثة االحنراف، واجلدير باذلكر عند االّط 
 متحرّضٍ  نسانٍ إاإلنساين وتعميق العالقات االجتماعية كما فعلت احلضارة اإلسالمية من صناعة 

ملن يقف  األمر واضحٌ وهذا  ،واتلقوى يتعاون ىلع الربّ  خرين متماساكا حيرتم حقوق اآل ا،وخلقي   اسلوكي  
يف املجتمعات اإلسالمية  ء خلٍق ا حيصل من سونسبةا ملوليس  ،ىلع املنظومة األخالقية اإلسالمية

، للمنظومة األخالقية اإلسالمية بصلةٍ  ّت وال يم ،فرادمن بعض األ اشخصي   افا ل ترصّ والعربية اليت تمثّ 
ب السلوك اإلنساين يهذت جيد أنّها تؤّدي إىلاملنظومة من خالل اتلاكيلف ادلينية هذه ق يف اذلي يدقّ ف

نسان عن فعل الفحشاء ب السلوك وتبعد اإلالصالة اليت تهذّ جند  فمثالا  ،والفقري ق بني الغينّ فرّ توال 
ىلع الطاعة  ن انلفسوابلخل، والصوم اذلي يمرّ   انلفس من الشحّ نيّق ت يتواملنكر، وكذلك الزاكة ال

 خاء وتبادل املنافع واخلربات وتالقح األفاكر.ة واإلخ روح املحبّ اذلي يرسّ  واحلجّ  واتلقوى،
هو نتاج ابلعد املعريف  -كما ذكرنا  -هذا ابلعد  نّ إالسلوك عند دًعة األنسنة، فأّما خبصوص ابلعد 

ا عند ادلين اإلساليم، فسوف خيتلف هذين ابلعدين عند دًعة األنسنة خيتلفان عمّ  والعاطيف، فبما أنّ 
  .ية بشلكها السليبىل قراءة احلرّ إى ، وهذا اذلي أدّ ايضا أالسلوك 

قت ما حقّ نّ إبني الفقراء واالغنياء، وبني احلاكم واملحكوم، و املطلوبة العالقةق األنسنة لم حتقّ و
ز الفكر الغريب يف شأن اإلنسان ىلع بعده انلفعية، وسلب احلقوق من خالل الرأسمايلة املقيتة، فريكّ 

سان ميول اإلن  الرؤية الفردانية إىل جانب اعتقاده بأنّ الفردي يف مقابل بعده االجتمايع، فيتبىّن 
ا ال يدرك الفرد ة يف الفكر الغريب حد   ىلع عقله، وتبلغ الفردانيّ طُة ىلع أفعاهل، بل وحّّت ورغباته مسلّ 
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باعٍث غري إرادته هو، وال  مقياٍس آخر ما خال الفرد ذاته، وأّي  معه مصلحة أحٍد غريه، فريفض أّي 
 ةا مهمّ  اأمورا  لة امليول الفردية فإنّ ة جهٍة إكراه أحٍد ىلع العمل وفق تشخيصها. وبإقرار أصاأليّ  حيّق 

، واملسموح واملمنوع، والعدل اكحلسن والقبح، والصدق والكذب، واحلق وابلاطل، واخلري والرشّ 
 ية الغربيةبدمائها برعم احلرّ  ىوالظلم، والفضائل األخالقية واإلنسانية، ستنحر بيد تلك امليول لريو

يات دًعة األنسنة يف ، ومن متبنّ  [، ص نسان، جملّة مؤسسة ادليلل، العدد ]اخلزريج، اإللزامات ادلينية وحّرية اإل
آخر، فسلوكيات املجتمع  من سلوكٍ  ما خريٌ  سلواكا  يع أنّ ال جيوز إلنسان أن يدّ  هابلعد السلوك هو أنّ 

ال فراد املجتمع، وهذه الرغبات أفرد من  تلف السلوك حبسب الرغبات للّك خيو ،واحدٍ  ه يف عرٍض لكّ 
 حيدّ 

ٌ
األخالق  ةو رغبات أخرى، بسبب مقولة تشكيكيأ، بل تسيطر عليها رغبة معنّيٌ  دها مبدأ

ىل آخر، وإن اكنت إفسوف خيتلف السلوك من شخص  ،ها التشكيكؤخالق مبداأل عندهم، وبما أنّ 
زنلة وهذه الرغبات قد تكون بم .ا بعض من هذه السلوكياتد أحيانا هناك قوانني برشية وإنسانية حتدّ 

ىل شن احلروب، إى ذلك ن أدّ إي وبابلعد املادّ  نسان يهتمّ اإلهل، فال يعارضها يشء، فجعلت اإل
رات، مراض انلفسية، وانتشار تعايط املخدّ  األواستعمار الشعوب، وسلب احلقوق واالنتحار، وتفيّش 

فعلت  ي ىلع حقوق اآلخرين للحصول ىلع الكماالت الشخصية، وكماوالزواج املثيل، واتلعدّ 
 اكنت أخالقيةا  سواءٌ  ،وسيلة ىل حتقيق املصالح الشخصية بأّي إالرأسمايلة والعلمانية وغريهما يف السيع 

 .أو غري أخالقية، وتأيله الرغبات جبعلها احلقيقة الوحيدة ويه معيار اخلري والرشّ 

 

 انلتيجة
عن فكرة  اىل العالم بعيدا إنظرنا  إن انّ أل ؛عن ادلين بعاد اإلنسانية بمعزلٍ م عن األال يمكن اتللكّ 

ابلعد ببعده اإلنسان فسيكون ي، الرويح واملادّ  هىل اإلنسان بكال بعديإادلين اإلساليم اذلي ينظر 
اجلنس » :()  ًعلم الفيياء امللحد ستيفن هوكينغكما يعرّب و فقط، ياملادّ 

 هذا ، فنسأل ما اذلي يمّي (1)«ط احلجمىلع سطح كوكب متوسّ  كيميائيةا  حثالة   البرشي ليس إاّل 
نسان يصبح املخلوق عن بقية املخلوقات من حجر وشجر ومدر، فهذه انلظرة من هذا ابلعد جعلت اإل

صاهل بالسماء، اذلي رسمته هل الرشيعة سري الشهوات احليوانية، وتفريغه من حمتواه الرويح، واتّ أ
َوإِْذ قَاَل َرب َك لِلَْماَلئَِكِة إيِنِّ : هذا اخلليفة اإلليه، وتكريمه، قال تعاىل سة، بما يتناسب معاملقدّ 
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َماَء َوحَنُْن نَُسبُِّح حِبَمْ  جَتَْعُل ِفيَها َمْن ُيْفِسُد ِفيَها َويَْسِفُك ادلِّ
َ
رِْض َخِليَفةا قَالُوا أ

َ
ُس َجاِعٌل يِف اأْل ِدَك َوُنَقدِّ

ْعلَمُ 
َ
 : عن اإلمام الصادق "نوارحبار األ"، وجاء يف [: سورة ابلقرة] َما اَل َتْعلَُمونَ  لََك  قَاَل إِينِّ أ

م، فقال رسول اهلل: د تقدّ ن وأقام جربيل، فقال: يا حممّ حرضت الصالة، فأذّ   أرسي برسول اهللا لمّ »
، ص ]املجليس، ابلحار، ج « أمرنا بالسجود آلدمني منذ م اآلدميّ ا ال نتقدّ م يا جربئيل: فقال هل: إنّ تقدّ 

 لّك  بأن ليس ي واملعنوي لإلنسان، جيب أن نبنّي ية االهتمام بابلعد املادّ بعد بيان أهمّ و .[، ح 
بل توجد بعض املواطن اإلجيابية ، فيه تدعو انلاس إىل السيع والعمل ومراًعة  ،اثلقافة الغربية فاسدة

ماكرم ]خامنيئ، . ساننغفلت عن اتلاكمل احلقييق لإلأها ة يف الوقت والطاقات اإلنسانية، ولكنّ ادلقّ 
 [ص ، األخالق ورذائلها، ج 

 
 

 

 
  



 201  ......................................  ابلعد اإلنساين يف ادلين اإلساليم واألنسنة احلديثة.. دراسة نقدية

 املصادرقائمة 
 القرآن الكريم

 .ه عالم اإلساليم، قم، ،  مكتب اإلإهليات الشفاءنا، يابن س

 م. ،  ط ،واحلقيقة، الشبكة العربية لألحباث والنرش، بريوت احلسن، مصطىف، ادلين وانلّص 

 م. خامنيئ، عيل، ماكرم األخالق ورذائلها، مؤسسة اتلاريخ العريب، بريوت، الطبعة األوىل، 

 .هل ابليت، حتقيق عبد الصبور شاهني، تعريب ظفر اإلسالم خانأى، نارش مكتبة اإلسالم يتحدّ خان، وحيد ادلين، 

ة املقدسة، ية فصلية فكرية تعىن بادلراسات وابلحوث العقدية، نرش مؤسسة ادليلل اتلابعة للعتبة احلسينادليلل، جملّ 
 .م ، سنة و  انالعدد

نصاري، عند اإلمام جعفر بن حممد الصادق، نرش رشكة أبناء رشيف األ دياملة، حسناء، الفكر الرتبوي اإلساليم
 م.  األوىل، الطبعة بريوت،

، نرش مؤسسة دار احلديث العلمية اثلقافية، قم، الريشهري، حممد، جواهر احلكمة لإلمام أيب عبد اهلل احلسني 
 ش. 

 .ه  دار وقف دالئل، الرياض، الطبعة اثلانية، الرماح، إبراهيم بن عبد اهلل، اإلنسانوية املستحيلة، نرش

  ادلين، وفهم املعرفة نظرية ، القلم، جملة، العدد رسالة

القاموس، نارش دار الفكر، حتقيق عيل الزبيدي، حممد بن حممد بن عبد الرزاق املرتىض، تاج العروس من جواهر 
 ه.  ، بريوت،يهاليل وعيل سري

.م السحمراين، أسعد، األخالق يف اإلسالم والفلسفة القديمة، نارش دار انلفاس، بلنان، الطبعة األوىل، 

 م. ملعجم الفلسيف، نرش الرشكة العاملية للكتاب، بريوت، ا ،صليبا، مجيل

 م. حممد، األنسنة دلى حسن حنيف، العدد اثلالث، ًعطف مصطىف 

عبري سهام مهدي، الزنعة اإلنسانية يف الفكر السيايس الغريب املعارص، املجلة السياسية وادلويلة، جامعة بغداد، لكية 
 .العلوم السياسية

 .ه نرش وحتقيق وتصحيح دار احلديث، قم،  الاكيف، اللكيين، حممد بن يعقوب،

نسان بني املعتقد ادليين واألنسنة، نرش مؤسسة ادليلل لدلراسات وابلحوث العقدية، سنة سوي، روح اهلل، اإلاملو
م. 

 م. ، الزنعة اإلنسانية يف فلسفة ويلام جيمس، رسالة ماجستري، جامعة قسنطينة، اجلزائر، ةمعزي، ورد

 .ه إحياء الرتاث العريب، بريوت، نوار، نرش دار املجليس، حممدباقر بن حممدتيق، حبار األ

https://www.ralqalam.com/article/
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فقه ال، نرش مؤسسة دائرة معارف ملذهب أهل ابليت  اموسوعة الفقه اإلساليم طبقا  سيدحممود، هاشّم شاهرودي،
 ش. ساليم، قم، الطبعة األوىل، اإل

 م.الطبعة األوىل، هاشم صالح، مدخل إىل اتلنوير األوريب، دار الطليعة، بريوت،
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