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Summary 

 One of the new issues appeared in the arena of both religious thought 
and scientific thought is the issue of human cloning, which is considered 
as one of the most important medical scientific achievements in the last 
century. At a later period, there was another scientific achievement in the 
field of stem cells, where many questions were raised at the intellectual 
level in this field, such as the legality of benefiting from this modern 
technology, in addition to some doctrinal problems related to creatorism, 
besides many other questions raised by scholars about the scientific 
religious approach established by Islamic scholars to answer these 
questions on such new topics. Some scholars have offered answers to 
these doctrinal problems objectively and clearly. They concluded that this 
scientific development does not contradict religious theological view 
about Creation and the Creator, and does not raise a problem from the 
legal (religious) point of view as well. We have decided to study the truth 
of this topic scientifically, showing the position of religion scholars about 
it, and proving that religion does not oppose scientific development, 
especially the matt human cloning; because it does not contradict the 
limitation of creation without a previous substance to God Almighty. 
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 االستنساخ البرشي وإشاكيلة اخللق يف الفكر ادليين

 خادل يونس انلعماين

 ali.sheikh@aldaleel-inst.comاإللكرتوين: لربيد ا استاذ مساعد يف لكية الشيخ الطويس اجلامعة، العراق.

 

 اخلالصة
 ستنساخ االمن املسائل اجلديدة املطروحة يف ساحة الفكر ادليين والعليم ىلع حدٍّ سواء يه مسألة  

 هناك اكن الحقة فرتة ويف، املايض القرن يف يةالطبّ  العلمية جنازاتاإل أهمّ  منيعّد  اذلي ،البرشي
 األسئلة يف من وعة  جممطرحت ىلع املستوى الفكري  حيث، اجلذعية اخلاليا جمال يف آخر عليم جنازإ

العقدية اليت  شاكيلاتاإل بعض ، وأيًضااحلديثة اتلقنية هذه من االستفادة مرشوعيةك ،املجال هذا
 العليمادليين  املنهج عن ابلاحثني جانب من مطروحة استفسارات إىل ترتبط باخلالقية، باإلضافة

، وقد تصّدى املستحدثة املواضيع هذه مثل يف علماء االسالم لإلجابة ىلع هذه التساؤالت دلى راملقرّ 
وتوّصلوا إىل أّن هذا اتلطّور  ووضوح، بموضوعيةالعقدية  شاكيلاتاإلبعض العلماء لإلجابة ىلع هذه 

العليم ال يتقاطع مع الرؤية ادلينية الالكمية حول اخللق واخلالق، وال يثري معضلًة من انلاحية الرشعية 
ملوضوع علميًّا وبيان موقف علماء ادلين منه، وإثبات أّن ادلين ال دراسة حقيقة ا ارتأينا وقد أيًضا،

يعارض اتلطّور العليم وباخلصوص االستنساخ البرشي؛ ألنّه ال يتعارض مع حرص اخللق بال ماّدٍة 
 . سابقٍة باهلل 
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 املقّدمة
 ألنّ  يف اعلم ادلنيا؛ املفّكر والعاقل اإلنسان وجود لوازم من العليم رواتلطوّ  ابلحث مسألة إنّ 

املخلوقات، وهذه املية الفريدة  من غريه عن هوتمّي  اإلنسان تقّوم اليتيه  اتلعقل واتلفّكر واتلدبّر
من خالل االستكشافات العلمية  الواسع الكون هذا يف جهولامل اكتشاف لإلنسان يه اليت تساعده ىلع

؛ لإلنسان العليم اتلطوير عجلة عرقلةىلع خمتلف املستويات؛ هلذا  ال يمكن  العليم ماتلقدّ املرتبطة ب
ألّن احلاجة يه اليت تدفع االنسان للتفّكر واالخرتاع يف كيفية رفع حاجاته ادلنيوية من خالل ما هو 

يف  موجود ومتوّفر من إماكنات جعلها اخلالق حتت تسخري اإلنسان ليستفيد منها كما يف قوهل 
نأهُ ن الكريم: القرآ يًعا مي رأضي ََجي

َ َماَواتي َوَما يفي األأ ا يفي السَّ َر لَُكم مَّ ويف  ،[13]سورة اجلاثية:  وََسخَّ
يف  واالستفادة منه العليم اتلطّور نتائجاملقابل من الرضوري كبح َجاح وطغيان بعض اذلين يستغلّون 

عارض اتلطّور العليم إطالقًا، وباخلصوص تقويض األسس األخالقية يف األرسة البرشية، وادلين ال ي
؛ البرشية لصالح نتاجئها واستثمار العلمية احلركة هذه هداية ىلإ اذلي تهدف تعايلمه اإلساليمادلين 

 ادلين مثل واملعرفة العلم طلب ىلع تباعهأ حّث  األديان مندين   يوجد الوال نبالغ إن قلنا إنّه 
ومن هنا حناول تسليط الضوء ىلع  اإلنسانية، خلدمة علومهم روايسخّ  أن أمرهم هأنّ  إاّل  اإلساليم،

هو اخلالق الوحيد يف  موضوع االستنساخ البرشي وما يتعلّق بأصل خلقة االنسان، وكون اهلل 
هذا الكون، فهل عملية االستنساخ تعين أّن اإلنسان أصبح خالًقا؟ أم أنّه يدخل ضمن العلل املعّدة 

ا يف هذه املقالة سنتناول هذا املوضوع بشلٍك عليمٍّ رصنٍي من حيث ابلعد لعملّية اخللق فقط؟ هن
 الالكيم والعليم.

 

 املطلب األّول: تعريف املفاهيم
جيب يف ابلدء تعريف معىن االستنساخ واخللق واإلبداع، ومن ثّم الفرق بينهم يلتبنّي هل يدخل 

موقف اإلسالم من عملية االستنساخ بشلٍك  االستنساخ ضمن عملية اخللق واالبداع أم ال؟ يلّتضح نلا
شّفاف، وهل االستنساخ البرشي يعين وجود خالق آخر مستقلٍّ مع اهلل، أم أنّها جمّرد عملية كشٍف 

 عليمٍّ بلعض العلل املعّدة لعلمّية اخللق؟
ا معىن االستنساخ لغة   -1  واصطالح 

ومنه نسخ  ،انلقل معاٍن، أحدها مفهوم االستنساخ لغًة مأخوذ  من النسخ، ويطلق النسخ ىلع
خُ الكتاب: أي نقل صورته إىل كتاٍب آخر كقوهل تعاىل:  تَنأسي ، واثلاين يعين اإلزالة، يقال إينَّا ُكنَّا نَسأ

، قال إبطال اليشء وإقامة آخر ماكنهأي  اإلبطال، واثلالث وانتسخته أزاتله نسخت الشمس الظّل 
نأ آيَةٍ تعاىل:  ]انظر: ابن  اتهنسخت الريح آثار ادليار غرّي والرابع هو اتلغيري، يقال  َوَما نَنأَسخأ مي
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، واملعىن األّول هو املراد من االستنساخ يف هذا ابلحث، وهو طلب [61، ص 3منظور، لسان العرب، ج 
احلصول ىلع نسخة أخرى غري املنقول عنها، وقد يطلق ىلع هذه اتلقنية تسمية النسخ، أو االستنساخ 

  .أو الالجنيس، أو حنو ذلك من إطالقات تبًعا نلوع االستنساخ احليوي،
هو احلصول »أّما من انلاحية االصطالحية فذهب بعض ابلاحثني إىل تعريف االستنساخ بقوهل: 

 ابليولويج فاالستنساخ يعين معاجلة خليةٍ  وباملعىن أو أكرث طبق األصل من األصل نفسه، ىلع نسخةٍ 
 ادلمرداش،] «اذلي أخذت منه الاكئن الحّ  نلفس مماثلةٍ  ر إىل نسخةٍ م وتتطوّ يك تنقس معنّيٍ  اكئٍن  من

من اتلاكثر الالجنيس  نوع  » :، وقال بعضهم اآلخر: إّن االستنساخ هو[24ص  االستنساخ قنبلة العرص،
تماًما من حيث اخلصائص الوراثية  مطابقةٍ  كنسخةٍ  حٍّ  تكّون اكئٍن وهو ويكون يف اإلنسان وغريه؛ 

 .[229، ص االستنساخ جدل العلم وادلين واألخالق، هاين رزق]« آخر حٍّ  الفييولوجية والشلكية لاكئٍن و
أخذ نواة خلّية من اكئن ّح حتتوي ىلع  بأنّه:املفهوم العليم لالستنساخ كذلك ذكر بعضهم يف بيان 

من موروثاتها يلأيت اجلنني أو املخلوق مطابًقا  مفرغةٍ  ، ثّم زرعها يف بويضةٍ املعلومات الوراثّية اكّفةً 
  [16 ، صاالستنساخ البرشي ،عّز ادلين حبر العلوم ]انظر:. تماًما لألصل

بدون  عن احلصول ىلع النسخ طبق األصل يف انلبات أو احليوان أو اإلنسان عبارة   فاالستنساخ هو
ليت تكون طبق األصل يه اليت حتتوي ىلع ّية، والنسخة اونثأحاجة إىل تالقح خاليا جنسيّة ذكرّية و

فيكون املخلوق انلاتج صورة منه تماًما  ،عةاالرتاث اإلريث الاكمل املوجود يف خاليا صاحب الزر
، يف الفقه املعارص حبوث  ، اجلواهري]انظر:  تمام الشبه ء متشابهةً آالف النسخ فتيج اكلكتاب اذلي نطبع منه

احلصول ىلع نسخ طبق األصل من الاكئن من دون  تلعريف العليّم هو، فاالستنساخ يف ا[291، ص 2 ج
 [27ع، ص ميان الرش االستنساخ اجليين البرشي يف محد،ألحاج العريب بن ]انظر: ب. الزتاوج

ا -2  معىن اخللق لغة  واصطالح 
اليشء، أحدهما تقدير : يف عرف أهل اللغة اخلاء والالم والقاف أصالنبالنسبة ملفهوم اخللق 

األصل اثلاين فصخرة  اخلقت األديم للسقاء، إذا قدرته وأمّ : ل فقوهلماألوّ  افأمّ  واآلخر مالسة اليشء،
 [213]انظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ص . خلقاء، أي ملساء

ويطلق اخلالق ىلع املبدع لليشء املخرتع هل ىلع غري  ،إجياد اليشء من عدمٍ وقال بعضهم اخللق هو 
 ([خلق)ة الوسيط، مادّ  املعجم، وآخرون إبراهيم مصطىف]انظر: . الصانع هو واخلالق ،سابٍق  لٍ مثا

ما يراد إظهاره بعد  تقدير أمشاج،»كما عّرفه املناوّي هو:  اخللقف وأما يف املعىن االصطالح
 آخر،ويستعمل اخللق يف إبداع اليشء من غري أصل، كما يستعمل يف إجياد يشء من يشء  االمزتاج،

من آخر، فقد جعله  ا اخللق اذلي هو إجياد يشءٍ سبحانه، وأمّ هلل  واخللق بمعىن اإلبداع ال يكون إاّل 
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 . [324 ص ،اتلوقيف ىلع مهمات اتلعاريف، املناوي]« لغريه يف بعض األحوال -تعاىل  -هلل ا

ا -3  معىن االبداع لغة واصطالح 
 فاإلبداع أخّص  ،سابٍق  اخرتاع اليشء ىلع غري مثالٍ ىلع  يطلق اإلبداع يف عرف أهل اللغة اإلبداع
تعاىل  -هلل من أسماء ا :وابلديع اخرتعته ال ىلع مثال،: أبدعت اليشء»، يقول ابن منظور: من اخللق

أن يكون بمعىن مبدع أو  وجيوز يشء، ّك  ل قبلوهو ابلديع األوّ  ،األشياء وإحداثه إياها إلبداعه -
رأضي كما قال سبحانه:  اخللق يكون من بدع

َ َماَواتي َواألأ يُع السَّ ًرا قََض  َوإيَذا بَدي مأ
َ
َما أ  ُكن هَلُ  َيُقوُل  فَإينَّ

مثال ع ال عن اخلالق املخرت -سبحانه  -خالقهما ومبدعهما فهو  :أي [117]سورة ابلقرة:  َفيَُكونُ 
 [60، ص 8]ابن منظور، لسان العرب، ج . سابق

 :ة وال زمان، ومنه قوهل تعاىلبمادّ  غري مسبوقٍ  إجياد يشءٍ  :الح ىلعويطلق اإلبداع يف االصط
 رأضي َوإيَذا قََض

َ َماَواتي َواألأ يُع السَّ ًرا فَإينََّما َيُقوُل هَلُ ُكنأ َفيَُكونُ  بَدي مأ
َ
أي اذلي ، [117: سورة ابلقرة] أ

 ،اتلوقيف ىلع مهمات اتلعاريف، املناوي]انظر:  سابٍق  أبدع وابتكر وأوجد السماوات واألرض ىلع غري مثالٍ 
غري  واإلبداع اذلي هو إجياد يشءٍ  اخللق اذلي هو إجياد اليشء من غري أصل، فإنّ  ومن ثمّ  ،[324 ص

ا اخللق وأمّ  ىلع إجياد اليشء من عدم، ه القادرألنّ ؛ تعاىلهلل  يف جانب اران إاّل ة ال يتصوّ بمادّ  مسبوقٍ 
إجياد اليشء من ال  ، فاالبداع هوسبحانههلل من غري ا ره يتصوّ فإنّ  اذلي هو إجياد يشء من يشء،

]انظر: اجلرجاين، . يشء واخللق إجياد يشء من وقيل اإلبداع تأسيس اليشء عن اليشء، يشء،
 [21اتلعريفات، ص 

وقد ذكر بعض املحّققني الفرق بني اخللق واإلجياد واإلحداث واإلبداع واتلقدير واجلعل واالخرتاع 
واتلكوين، فإّن انلظر يف اإلجياد اىل جهة إبداع الوجود فقط، ويف األحداث إىل اإلجياد من جهة 

اخللق إىل كون اإلجياد  احلدوث وكونه حادثًا، ويف اإلبداع إىل اإلجياد ىلع كيفّية لم يسبقها غريها، ويف
ىلع كيفيّة خمصوصة، ويف االخرتاع إىل جهة االشتقاق بسهولة، ويف اتلقدير إىل جهة اتلحديد وتعيني 
احلدود فقط، ويف اتلكوين إىل اإلجياد ومن جهة حالة الكون وابلقاء إَجااًل، ويف اجلعل إىل جهة 

وََخلََق ُكَّ ر والتسوية واتلصوير قوهل تعاىل: إحداث تعلّق وارتباط، ويدّل ىلع أّن اخللق غري اتلقدي
يًرا دي رَهُ َتقأ ٍء َفَقدَّ يي َخلََق فََسوَّى :، وقوهل [2]سورة الفرقان:  يَشأ ، وقوهل: [2]سورة األىلع:  اذلَّ

 نَاُكمأ رأ نَاُكمأ ُثمَّ َصوَّ تسوية ؛ فإّن اتلقدير قد حتّقق بعد اخللق، وكذلك ال[11]سورة األعراف:  َخلَقأ
ا :واتلصوير، ويدّل ىلع كونه غري اإلجياد واإلبداع قوهل  أَماءي برََشً َن ال ]سورة الفرقان:  َخلََق مي

نأ َماءٍ ، وقوهل:  [54 نأ  :، وقوهل [45]سورة انلور :  َخلََق ُكَّ َدابٍَّة مي ٍج مي نأ َماري َانَّ مي
وََخلََق اجلأ

 ىلع صدق مفهوم اخللق إذا اكن من ماّدة وسابقة. ، مّما يدّل [15]سورة الرمحن :  نَارٍ 
ء ىلع خصوصّية وصورة معّينة وىلع هذا جيوز إطالق اخلالق ىلع غري اهلل املتعال، فإّن إحداث يش
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من ماّدة موجودة ممكن لغريه تعاىل، فهو خلق برشي، أو عملية تكوين برشية، وبهذا اللحاظ صّح 
ُق الأَعلييمُ إينَّ َربَّ اتلعبري بقوهل تعاىل:  اَلَّ َفتَبَارََك ، وقوهل عّز من قائل: [86]سورة احلجر:  َك ُهَو اخلأ
َاليقينيَ 

َسُن اخلأ حأ
َ
، وأّما كونه أحسن اخلالقني مضافًا إىل قدرته اتلاّمة وعلمه [14]سورة املؤمنون:  اهلُل أ

وحكمته وإحاطته، فإّن خالقّيته إذا اكنت عن ماّدة وسابقة، فتلك املاّدة أيًضا من خلقه، وال يمكن 
أن خيلق شيئًا من دون سابقة أو بسابقة منه، وىلع هذا االعتبار إطالق اآليات الكريمة:  لغريه 
 َّءٍ اَل إيهَلَ إيال ُزقُُكمأ ،  [102]سورة األنعام:   ُهَو َخاليُق ُكِّ يَشأ ُ اهللي يَرأ نأ َخاليٍق َغريأ ]سورة فاطر:  َهلأ مي
، فإّن اخلالق املطلق احلّق هو اهلل العزيز املتعال، وخالقّية غريه بواسطته ويف املرتبة اثلانية، [3

، [131 - 126، ص 3، ج ن الكريمآيف لكمات القر حقيق]انظر: مصطفوي، اتلكرازقّيتهم وقدرتهم وعلمهم. 
،  من اليشءأو إبدااًع  اا جديدً ق بالبرش أو باحليوان أو انلبات ليس خلقً تعلّ  فاالستنساخ سواء   نإذ
 ،هلل ا وذلك باالعتماد ىلع ما خلق تعاىل،هلل استفادة من األسباب الكونية اليت جعلها ا ما هووإنّ 

فييائية ىلع الكيماوية والوتسليط بعض املؤثرات العلمية  يف رحم،اكئن ح ووضعها  بأخذ خلية من
. ما يسىم باالستنساخ فيحدث، ا تلقنيات اتللقيح واإلخصاب الصنايع واهلندسة الوراثيةوفقً  ،اخللية
 [27ع، ص ميان الرش االستنساخ اجليين البرشي يف، لحاج؛ ب343ص  أصل اعتبار املآل، عمر جدية،]انظر: 
 

 برشي يف العلمستنساخ الاالاملطلب اثلاين: 
 اخللية طبيعة عن خمترص تعريف تقديم من بدّ  ال العمليةإجراء هذه  كيفية بيان يف خولادل قبل

، واجلنيس الطبييع تكاثرها كيفية وعن احليوانات، سائر مع اإلنسان فيها يشرتك اليت ،احليوانية
 يلّتضح املراد من االستنساخ بشلك أفضل.

 احليوانية اخللية تركيب -1
 من 46 ىلع وحتتوي فيها، احليوية الفاعلية مبدأ تعدّ  مركزية نواة من احليوانية اخللية بترتكّ 
 رقيق بغشاء حماطة ويه ،(اجلينات) الوراثية للعوامل احلاملة( الكروموسومات) الصبغية األجسام
 ،نفسها اخللية بغشاء بدوره املحاط( يتوبالزماس) يسىم خمصوص غذايئ سائل اخلارج من بها وحييط
بني انلواة  وما اليت تمثل الصفات الوراثية، بالصبغيات، وذللك سيّم ؛ قاتم رشيط هل لون صبيغوهو 

 [178، ص الوراثة واإلنسان الربييع،]. السيتوبالزم اخللوي وجدار اخللية ميلء بالسائل

 اخللوي اتلاكثر أنواع -2
 الطبييع اتلاكثر -أ

 من جسم ّك  ينشطر وفيها هانموّ  إىل يويؤدّ  ،الطبيعية اجلسم أعضاء َجيع يف يتمّ  اذلي وهو
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 تكامله بعد شطر ّك  ويذهب اكمل جسم إىل نفسه نصف ّك  يكمل ثمّ  نصفني إىل الصبغية األجسام
 ّك  حيتوي قسمني إىل ذلك بعد اخللية تنقسم ثمّ  ،نواتني إىل ذلك بعد تنقسم اليت ،انلواة أطراف إىل

. األوىل اخللية يف موجودة اكنت اليت (46) الصبغية األجسام عدد نفس حتمل ةمستقلّ  نواة ىلع منها قسم
 [13 ص طبية، ىوفتاو البرشي ستنساخ اال فقه]انظر: احلكيم، 

 اجلنيس اتلاكثر -ب
خباليا جنسية من اذلكر،  وهو يقوم ىلع وجود ذكر وأنىث، حيث يتم تلقيح اخلاليا اجلنسية األنثوية

انلباتات، واحليوانات اثلديية،  ا بعضبهفتتكون لقيحة ينشأ عنها الاكئن الح، وهذه الطريقة تتاكثر 
ابلويضة غري  ل، فقد حاول ابلاحثون حّث واالستنساخ بتنشيط اخللية هو من انلوع األوّ ؛ واإلنسان

سعد ]انظر:  .حة، دون وجود حيوان منويلية ملقّ خنّها كأ تلكوين جنني االنقسام وانلموّ  حة ىلعامللقّ 
 [433ص  الوراثية، أحاكم اهلندسة بن عبد العزيز،
 نواة مع اذلكري املنوّي  احليوان نواة حدتتّ  اتللقيح بعد هفإنّ  احلاتلني الك يف هأنّ  هنا باإلشارة واجلدير

 46 ىلع حتتوي واحدةً  نواةً  يلصريا اكروموسومً  23 ىلع منها كل  حيتوي واذلي ،األنثوية ابلويضة
 يف ذلك بعد املشرتكة انلواة تبدأ ثمّ  واألنىث، اذلكر بني املشرتكة الوراثية الصفات حتوي ،اكروموسومً 

 طبق نسخةً  ليس احلاصل اجلنني أنّ  هنا الواضح ومن، اجلنني حصول طريق يف واالنقسام اتلاكثر
. هلما ابن   فهو الوراثية، صفاتها حيمل بينهما مشرتكة نتاجإ حصيلة هو بل ،األنىث أو اذلكر من األصل

 ]املصدر السابق[
 برشيال ستنساخ اال عملية -3

البرشي،  ستنساخ اال عملية عن خمترصٍ  بيانٍ  يف نرشع اتلمهيدية عريفاتاتل هذه من االنتهاء وبعد
 جديدة طريقة فااكتش من اتلقنيات أحدث واستخدام علمية جتاربإجراء  بعدفقد استطاع العلماء 

 وقد، وانلبات احليوان ىلع عملياتها جناح بعد اإلنسان ىلع تطبيقهايمكن  احلية الاكئنات إلنتاج
ووجه هذه التسمية برشي(، ال ستنساخ اال عملية، أو )(اجليين ستنساخاال) بـ العملية هذه يتسمّ 
 من ابلويضة تفريغ وبعد أنثوية، بويضة بأخذهذه العملية  وتتمّ  اجلنني يشطر إىل أجنة متعددة، أنّ 

 املفرغة، ابلويضة داخل العادية اخللية نواة تزرق ثمّ  نواتها، منها وتؤخذ اعدية جسم خلية تؤخذ نواتها
 داخل نواتها تبديل بعد ابلويضة توضع ثمّ  جديًدا، اكئنًا مكونة باالنقسام تبدأ كهربائية رشارة وبتأثري
ىلع الودل  اجلنني ال يطلق إاّل  ألنّ  ؛هذه التسمية خاطئة، وكجنني فيه مسريتها تلبدأ االنىث رحم

الرحم بعد بداية ج ما يكون للخاليا املوجودة خارإنّ  ،والفصل ال يكون للجننيه، يف بطن أمّ  املستور
صها يف مرحلة تسبق تمايز اثلاين اذلي هو أربع خاليا قبل ختّص  أو تان،ل اذلي هو خليّ انقسامها األوّ 

 تهاياالواجب تسمية األشياء ىلع مسمّ  فإنّ  ،غري صحيح اإلطالق وإذااكن هذا نسجة واألعضاء،األ
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]انظر: العقون، موقف الرشيعة حنوها. أو بشطر اخلاليا و بفصل اخلاليا، كأن يقال االستنساخ، احلقيقية
 [21اإلسالمية من االستنساخ، ص 

 نىثأو ذلكرٍ  حيتاج ال هوأنّ  اخللية، صاحب للاكئن تماًما مطابًقا كونه اجلديد الاكئن سمات ومن
 نطاق خارج اإلنسان تكوين عمليات تكون ألن ييؤدّ  اممّ  فقط، نىثاأل إىل إاّل  حيتاج وال ،تلكوينه

 إطالقًا، القديم عن اجلديد الاكئن تميي يمكن ال هستنساخ ألنّ باال العملية هذه يتوسمّ ، رسةاأل
 املجرمون يستخدمها أن املمكن من إذ ؛كبريةً  أخالقيةً  مشاك بستسبّ  العملية هذه نّ إ: ويقال

 يمكن وال جبريمة إحداهما تقوم تماًما متطابقتان نسختان هناك تكون كأن العدالة، من للهروب
 [20 ص طبية، فتاوي واخلاليا اجلذعية.. البرشي ستنساخ اال فقه]انظر: احلكيم، . احلقييق الفاعل معرفة
 املؤمنني ةً خاّص  انلاس بني وحرية كبرية ةضجّ  مثار اكن واذلي العملية هذه يف املهمّ  اإلشاكل إنّ 
 هألنّ ؛ واألنىث اذلكر بني مشرتكً  نتاًجاإ احلقيقة يف ليس العملية هذه من احلاصل اجلنني أنّ  هو منهم،
 واحدةٍ  نواةٍ  تكثري عن عبارة بل لألنىث، ابلويضة ونواة لذلكر املنوي احليوان نواة بني تالقح نتيجة ليس

 إاّل  حيمل ال وباتلايل آخر، حيوانٍ  بلويضة( سيتوبالزم) غذايئٍّ  بمحيٍط  باالستعانة واحدٍ  لطرٍف 
 األب من للكٍّ  ةللبنوّ  العريف املعىن ينتيف وباتلايل انلواة، صاحب وهو واحد لطرف الوراثية الصفات

 صنايع تلقيح عملية عن عبارة يه البرشي  االستنساخ عملية أنّ  إىل اإلشارة ، وهنا جيبواألم
 من الرحم إىل اتللقيح بعد إاعدتها ثم ابلويضة، إىل احلياة رسّ  ىلع حتتوي اليت انلواة فيها تنقل معّدل،
]انظر: الكعيب، مقالة االستنساخ البرشي، نصوص  .الطبييع بالطريق ذلك بعد اجلنني يلحصل أخرى

 معارصة، حبوث ودراسات[
فاالستنساخ يتّم عن طريق نقل اخلاليا بغري طريقة اتلوادل الطبيعية اليت تتّم عن طريق اخلاليا 
اجلنسية عند اندماجها يف داخل الرحم، وإنّما تؤخذ نواة خلّية من خاليا اجلسم ويه حتتوي ىلع 

من نواتها، السّتة واألربعني رشيًطا، ثّم تودع داخل بيضة ناضجة تّم إخالؤها ذات الكروموزمات 
طبق األصل عّمن أخذت  وحينئٍذ ترشع انلواة الضيفة باالنقسام باجّتاه تكوين جنني سيكون صورةً 

منه نواة اخللّية؛ ألّن اذلي حيّدد جهة االنقسام هو السيتوبالزم، وبما أّن السيتوبالزم هنا بليضة 
الكروموزمات يف نواة اخلليّة وحيث إّن  ،ناضجة فإّن االنقسام للخلّية سيكون باجّتاه تكوين جنني

 ،حبر العلوم ]انظر:. اكملة، فمعىن ذلك أّن الصفات الوراثّية للجنني ستكون مطابقة تماًما لصاحب انلواة
 [23، ص االستنساخ البرشي

 ،احليواين ستنساخ اال أساس ىلع قائمال 1997 اعم يف االكتشاف العليم الكبري احلوادث هذه ومن
 ردود وأوجدت كبريةً  اعمليةً  ةً ضجّ  أثار، واذلي املوجود احليوان من األصل طبق نسخة ىلع احلصول أي

قام فريق  1997يف اعم ف، اإلنسان ىلع تطبيقها إماكن مع ةً خاّص  وخمالف موافق بني متباينة أفعال
حماولة جتريبّية، استطاعوا خالل ذلك  277 سكتلندا بإن من أربعة علماء يف معهد روزلني يف مكوّ 
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ا، جنح احلمل يف ثالثة عرش منها، ولم تكتمل الوالدة إاّل يف حالة واحدة يه جنينً  29احلصول ىلع 
ا جبينات برشّية إلنتاج عوامل اتلخثري جنحوا يف استنساخ سّت نعجات معّدلة وراثيً  قدانلعجة دويل، و

والدة تلك النسيخة  لم تتمّ  ، ولكنمعّدلةً  برشّيةً  ويل اليت حتمل جيناٍت دادلموّية، وأشهرها يه انلعجة 
]انظر: السزبواري، االستنساخ بني كما ذكرها بعض ابلاحثني املعدلة إاّل بعد مرورها خبطوات عديدة 

 :ذه اخلطوات يه اكتلايلوه ،[38 - 36اتلقنية والترشيع، ص 
أّن ا سنوات، وعرفت سابقً  6األوىل: أخذ خلية من رضع انلعجة املراد استنساخها، وكن عمرها 

حتتوي ىلع العدد اليلّك للكروموسومات، فيه حتتوي ىلع ّك  جسمّيةً  ا اكنت خليةً هذه اخللية لمّ 
 .العوامل الوراثّية

فقط،  اثلانية: احتضان هذه اخللية يف أطباق خمتربّية مزوّدة باملواد الغذائّية الرضورّية بلقائها حّيةً 
 .ها وانقسامهانلموّ  وإن لم تكن اكفيةً 

، و لكن دون الفعايلات ةً ، ويه النسبة األدىن بلقائها حيّ 20 /1: ختفيض تغذيتها بنسبة اثلاثلة
 (، ويف هذه احلالة يتوّقف الزمن عند هذه اخلاليا ةً الطبيعّية )أي: العمليات األيضّية للخلية اكفّ 

ىلع تنشيطها يف وهذه احلالة يه املطلوبة للسيطرة  إلاعدة برجمتها، )اهلامدة(، وتصبح جيناتها عرضةً 
 .الوقت املناسب

أزيلت انلواة  - ا يف انلوعتمامً  مغايرةٍ  - من نعجة أخرى بةٍ الرابعة: احلصول ىلع بويضة غري خمّص 
 .ا فقط غذائيًّ املحتويات األخرى، فأصبحت مستوداًع  احلاوية ىلع اجلينات الوراثّية مع اإلبقاء ىلع ّك 

ثّم تعريضهما  ابلويضة()نب اخللية اخلايلة من انلواة وضع اخللية اهلامدة الاكملة جب: اخلامسة
تني )مثل فقاعيت صابون(، واثلانية تلويلد الطاقة فستعاد لشحنتني كهربائيّتني، األوىل دلمج اخلليّ 

وحتفيها ىلع إاعدة االنقسام وممارسة فعايلاتها الطبيعّية، فاكنت احلصيلة أنّه تّم  حيوية اخللية انلائمة
دد اليلّك من كروموسومات اخللية احلاوية ىلع نواة خلية الرضع إىل املستودع الغذايّئ، إدخال الع

 .الرضع( مع خلية ابليضة املزنوعة عنها انلواة)فحصل مزج نواة اخللية اجلسمّية 

 ا الحتوائها العدد اليلّكّ توًّ  احلصول ىلع ابليضة كما لو اكنت خمّصبةً ويه مرحلة السادسة: 
ام تكّون وبعد حوايل ستّة أيّ  - اذلي هو مهّمتها الطبيعّية - للكروموسومات، وتركت اخللية تلتاكثر

أة حلضانتها، وبعد اجلنني منها، ثّم نقلت تلك اخلاليا املتاكثرة من املخترب وزرعت يف رحم نعجة مهيّ 
 هذه انلعجة عبارةً اكنت دويل، فإكمال مّدة احلمل ودلت احلامل املولودة اجلديدة اليت أطلق عليها اسم 

 [38 - 36]انظر: املصدر السابق، ص  .للنعجة اليت تربّعت خباليا رضعها عن نسخة مطابقةٍ 
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 برشي يف ادلينال ستنساخ االاملطلب اثلالث: 
وتتعارض  هل تتناىفبرشي يف ادلين فالسؤال املهّم يف هذا املجال هو: ال ستنساخ االأّما خبصوص 

مع ما جاء يف األديان بصورة اعّمة ويف ادلين اإلساليم بصورة خاّصة،  إنسانحيوان أو خ استنسا عملية
يستطيع خلق املوجودات احلّية؟ سنحاول هنا اإلجابة ىلع هذا التساؤل  -سبحانه  -من أّن اخلالق وحده 

اإلسالم، ومفاد من خالل انلّص ادليين اإلساليم املعترب القرآن الكريم والسّنة الرشيفة وآراء علماء 
تتعارض مع ما جاء يف آيات كثرية من أّن عملية خلق  -االستنساخ  -السؤال: هل هذه العلمية 

اإلنسان يه حمصورة باهلل تعاىل؟ وكذلك فإّن ظاهر انلّص القرآين، يؤّكد ىلع أّن عملية خلق اإلنسان 
أنىث فقط دون ذكر، ويكون  االستنساخ يكون من خليةتتّم عن طريق الزوجني اذلكر واألنىث، ويف 

، فهل هناك تعارض بني آيات القرآن الكريم واالستنساخ يف هذا املستنسخ أنىث حتمل صفات األنىث
فهناك رأي يقول إّن مسألة االستنساخ البرشي قد تتعارض مع االعتقاد ادليين الراسخ من املجال؟ 

جهة مع االعتقاد بوحدانية اخلالق، وهو االعتقاد اثلابت يف َجيع األديان السماوية، وكذلك تتعارض 
 ية اإلسالمّيةالرشعّية ادلين األحاكم أنّ  بماالرشعّية ادلينية اإلسالمّية من جهة أخرى، و األحاكممع 
 النسب بأحاكمترتبط  برشيستنساخ الاالخبصوص  كبريةً  مشلكةً  ، فسنواجهللعناوين تابعة

 اكنلاكح ،املعامالت باب يف كثرية أحاكم من عليها عيتفرّ  وما ،احلاصل اجلنني هلذا واملواريث
؛ ألنّها تبحث يف ؛ وهناك رأي  آخر يرى أّن عملية االستنساخ ال تتعارض مع االعتقاد ادليينوغريها

العلل املعّدة للخلق ال أصل اخللق، وباتلبع فإّن العناوين انلاجتة عن هذه العناوين هلا أحاكم رشعية 
األجوبة ىلع املسأتلني الالكمية  يانبل العلماءخاّصة بها يف إطار األصول الرشعية املعتمدة، وقد تصّدى 

الالكمية فقط دون اتلطّرق إىل اجلوانب الترشيعيّة  والفقهية الرشعية، وهنا سأحاول مناقشة املسألة
إاّل ىلع حنو اإلجياز؛ ألنّها حباجة إىل آراء اجتهاديّة ختصصّية، وباخلصوص قضّية اتلعارض بني 

 االستنساخ البرشي واالعتقاد بوحدانية اخلالق.

 الرأي القائل باملعارضة -أ
هناك رأي بلعض أتباع األديان وباخلصوص بعض علماء اإلسالم يذهب إىل عدم جواز هذا انلوع  

عدم قبول عملية  منها ميتوهّ  حماذيربوصفها  سيقت اليت األمور بعضمن االستنساخ البرشي، وذكر 
 يف وجهال ضحيتّ  لم، ولكّن هذا املحذور رسةاأل نطاق خارج ح لاكئن انتاجً االستنساخ باعتبارها إ

وقد أشار بعض املعارضني لعملية االستنساخ أنّها تعين حماولًة تغيري  ،هأجل من امتناع االستنساخ
لَّ خلق اهلل، ويه من رغبات الشيطان كما ذكر القرآن الكريم، قال تعاىل:  ضي

ُ
َمنِّ نَّ َوأَل

ُ
ُهمأ يَنَّ ُهمأ َوأَل

نأعامي َوآَلُمَرنَّ 
َ ُ َوآَلُمَرنَّ ُهمأ فَلَيُبَتيُّكَنّ آذاَن األأ ذي الشَّ  َخلأَق اهللي َوَمنأ َيتَّ نَّ ُهمأ فَلَيَُغريِّ ًّ خي نأ ُدوني اهللي يأطاَن َويلي ا مي

انًا ُمبيينًا َ ُخِسأ ي اكن هدفه وما القائل هنا هو الشيطان الرجيم، واذّل ، و[119]سورة النساء:  َفَقدأ َخِسي
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 ىإحدو ،عليهازال منذ بدء اخلليقة غواية اإلنسان، وحرفه عن الفطرة السليمة اليت فطره اهلل 
، واالستنساخ البرشي هو تغيري خللق اهلل؛ ذلا فهو طرق غوايته أن يوسوس لإلنسان بتغيري خلق اهلل

خلق اهلل هو دين اهلل ولكن هذا االستدالل باآلية غري تامٍّ، فاملراد من تبديل  منيهل عنه يف اإلسالم،
وليس خلق حيوان أو إنسان من خالل بعض اجلينات أو اخلاليا، يقول الطباطبايئ يف تفسري 

 َّن ُ الزنعة  اهإيّ  هاهلل قد أوجد يف فطرة اإلنسان منذ خلق هذه اجلملة تشري إىل أنّ : » َخلأَق اهللي فَلَيَُغرييّ
 ة الصفات واخلصال احلميدة األخرى، ولكنّ بقيّ  إىل اتلوحيد وعبادة الواحد األحد، باإلضافة إىل

وساوس الشيطان واالجنراف وراء األهواء والزنوات تبعد اإلنسان عن الطريق املستقيم الصحيح، 
فأقم من سورة الروم، إذ تقول:  30والشاهد ىلع القول اآلية ، ةة الشاذّ وحترفه إىل الطرق املعوجّ 

ونقل  ،مفطر انلاس عليها ال تبديل خللق اهلل ذلك ادلين القيّ يت ا فطرة اهلل الّ وجهك لدلين حنيفً 
القصد من اتلغيري املذكور يف هذه اآلية من سورة النساء هو  ه بأنّ ه فِّس أنّ  عن اإلمام الصادق 

، ص 3]الطباطبايئ، امليان يف تفسري القرآن، ج « تغيري فطرة اإلنسان وحرفها عن اتلوحيد وعن أمر اهلل
464]. 

القرآن الكريم ف، جاة الزونايف ظاهرة سنّ تأدلّة املعارضني أيًضا أّن عملية االستنساخ البرشي ومن 
االستنساخ يقوم ىلع االستغناء عن أحد  انلاس خلقهم اهلل أزواًجا من ذكر وأنىث، ولكنّ يؤّكد أّن 

س هذا يف ولي ،الفطرة اليت فطر اهلل انلاس عليها اجلنسني، واالكتفاء جبنس واحد، وهذا ضدّ 
فاإلنسان بفطرته حمتاج إىل اجلنس اآلخر، ليس ملجرد النسل، ، مصلحة اإلنسان حبالة من األحوال

َاس  لَُهنَّ  :منهما اآلخر، كما قال تعاىل ل كل بل يلكمّ  نأتُمأ بلي
َ
َاس  لَُكمأ َوأ  [187ابلقرة: ]سورة  ُهنَّ بلي

ييُهَو قال تعاىل:  إىل صاحبه ليسكن إيله، الرجل واملرأة يف حاجةٍ و ن َخلََقُكم اذلَّ َدةٍ  نَّفأٍس  مِّ  َواحي
نأَها وََجَعَل  ُكنَ  َزوأَجَها مي تهما يّ ذرّ  ة والرمحة، فإنّ وتقوم بينهما املودّ  ،[189]سورة  األعراف:  إييَلأَها لييَسأ
 ق سكن كٍّ حيقّ  ة، واالستنساخ الإىل األمومة وإىل األبوّ وإيلهما، أي إىل األرسة  ما تكون حاجةً  أشدّ 

، ولكّن ق األرسة اليت حيتاج الطفل البرشي إىل العيش يف ظالهلامن الزوجني إىل اآلخر، كما ال حيقّ 
وهو اختالل  ،قد نظر إىل العنوان اثلانوي الالزم نلفس العملّيةا الرأي ّن هذهذا أيًضا كسابقه، إ

أمر صحيح إذا طّبق هذا االستنساخ بصورة  وهو ،انلظام، ولم تنظر إىل نفس العملّية بعنوانها األّويل
فال  ذكر ير اذلوانلظام، أّما إذا طّبق بصورة ضّيقة حبيث ال يلزم منه املحذاختالل  واسعة أّدت إىل

 [297، ص 2، ج حبوث يف الفقه املعارص، اجلواهري]انظر: إشاكل فيه. 
األسبق األزهر  شيخكما ذكروا بعض األمور األخرى تتعارض مع عملية االستنساخ البرشي كقول 

ه. كرامتو باإلنسان ه عبث  ووصفه بأنّ  ،«رشاًع  االستنساخ البرشي حرام   نّ إ»: طنطاوي حممد سيد
 مة اإلنسان،كرا ي إىل امتهانالستنساخ يؤدّ ، فا[55]العقون، موقف الرشيعة اإلسالمية من االستنساخ، ص 

كرامة الفرد اليت  إهدار فيتمّ  طرق اتلناسل غري اجلنسية، وذلك باتلالعب بطريقة اتلناسل باستخدام
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من الرجل واملرأة يف عملية  كٍّ  فدور االستنساخ البرشي، يف عملية ،احلرص ّك  حيرص عليها اإلسالم
ا إذا جاء اجلنني عن أمّ  ما،تهصفاواجلنني يرث  معروف،جناب الطبييع دور إجيايب فّعال كما هو اإل

ويف هذا إهانة  من الرجل واملرأة من هذا ادلور اإلجيايب، كٍّ  ذلك يعين جتريد طريق االستنساخ فإنّ 
 [162، ص رؤية فقهية تربوية معارصة ..االستنساخ البرشي وصناعة األطفال العطارة،]انظر: . منهما للكٍّ 

هللي ُملأُك وكذلك فإّن عملية االستنساخ البرشي خمالفة لسّنة اهلل يف خلقه لإلنسان، قال تعاىل: 
رأضي 

َ َماَواتي َواألأ ُكورَ   يََشاءُ  َما خَيألُُق السَّ يَمن يََشاُء اذلُّ يَمن يََشاُء إينَاثًا َويََهُب ل َرانًا   َيَهُب ل وأ يَُزوُِّجُهمأ ُذكأ
َ
أ

يًما يََشاءُ  َمنأ  ُل َوجَيأعَ َوإينَاثًا  ير   َعلييم   إينَّهُ  َعقي ، فاآليتان فيهما داللة ىلع أّن [50و 49]سورة الشورى:  قَدي
حيصل تلقيح ابلويضة فينشأ عن ذلك  حيث ،يف خلق اإلنسان أن يكون من ماء الزوجنيهلل ة اسنّ 

انلاس يقسمون  الرتتيب فإنّ بهذا »يقول بعض املفِّسين خبصوص هذا العطاء اإلليه لألوالد:  ،الودل
إىل أربع جماميع: من عنده األوالد اذلكور ويريد ابلنات، ومن عنده ابلنات ويريد اذلكور، ومن عنده 

شخص ال  أّي  والعجيب أنّ . اذلكور واإلناث، واملجموعة اليت تفتقد األبناء ويأملون ويرغبون فيهم
ر العلوم، م وتطوّ و يف الوقت احلارض، بالرغم من تقدّ يف املايض أ يستطيع االنتخاب يف هذا املجال سواء  

 نوع املولود ا لم يستطع أن يهب األبناء للعقيم احلقييق، أو يعنّي أحدً  ورغم املحاوالت العديدة فإنّ 
ا لرغبة اإلنسان بالرغم من دور بعض األطعمة أو األدوية يف زيادة احتمال والدة اذلكر أو األنىث، وفقً 
]ماكرم الشريازي، األمثل يف تفسري « ة نتيجة حتمية هلذا األمرد احتمال وال توجد أيّ ىق جمرّ هذا يب  أنّ إاّل 

، ومع أّن الطّب احلديث ومن خالل عملية االستنساخ واتللقيح [573، ص 15كتاب اهلل املزنل، ج 
يكون االصطنايع وغريه ومن خالل علم اجلينات والكروسومات قد كشف األسباب اليت تؤّدي إىل أن 

يبىق نفس الرّد ىلع هذا املنع واملعارضة من كونها ال ترتبط بموضوع  املودل ذكًرا أو أنىث، ولكن
 الوحدانية يف خالقية اهلل سبحانه، بل يه عملية كشف العلل املعّدة لعملية الوالدة فقط.

خللق من وقد ُذكر كذلك بعض املحاذير األخرى اليت ال تدخل يف موضوع حبثنا، وهو إشاكيّلة ا
 ابلويضة فيها تفسد فاشلة جتارب سبقهي قد العملية هذه جناح نّ أ خالل االستنساخ البرشي، من قبيل

 اكن إن، وهذا فاسد ومرفوض، لكن هذا املحذور غري صحيح، فاملطلوب الحّ  الاكئن تنتج أن قبل
 أةاملهيّ  ابلويضة قتل يستتبع هألنّ  ممنواًع؛ اكن للفشل معرًضا اكن المّ  الح الاكئن نتاجإ أنّ  منه املراد
 قتل أو ادلم املحرتم الحّ  الاكئن قتل عملية ماملحرّ  أنّ : فاجلواب، اجلنني كإسقاط محمرّ  وهو ،هلا

 عملية فامللكّ  ىلع ماملحرّ  وليس اإلسقاط، بمثل وذلك احلياة، إىل الطريق يف يه اليت حةامللقّ  ابلويضة
 لإلنسان فيجوز موته، يف يد هل يكون أن دون من احلياة رشوط يستكمل أن قبل يموت ح اكئن انتاج
 عدم نتيجة للسقوط ًضامعرّ  احلمل اكن وإن للحمل، أةً مهيّ  اكنت إذا اجنسيًّ  بزوجته يتصل أن

 الستكمال املناسب الظرف ؤتهيّ  عدم أو ابلويضة، أو احليمن، قصور بسبب هل، احلياة رشوط استكمال
 فقهاحلكيم،  ]انظر: .املذكورة العملية من يوجد مانع ال حالٍ  ّك  وىلع للحياة، وكسبه هنموّ  اجلنني
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، ص 12؛ جمموعة من املؤلّفني، املوسوعة الفقهية، ج 26 ص طبية، فتاوي واخلاليا اجلذعية.. البرشي ستنساخ اال
352] 

 الرأي القائل بعدم املعارضة -ب
دون بعدم معارضة عملية االستنساخ البرشي وهناك رأي  أخر وهو رأي أغلب العلماء، إذ يعتق

مع االعتقاد ادليين بصورة اعّمة، واالعتقادات ادلينية اإلسالمية بصورة خاّصة؛ ألنّها داخلة ضمن 
 ،غريها أو الطريقة بهذه الحّ  الاكئن نتاجإ إباحة الظاهر» العلل املعّدة للخلق، يقول السّيد احلكيم:

 املزيد استكشافها يف يكون واليت فيه، تعاىل اهلل أودعها اليت الكون نواميس استخدام إىل يرجع اممّ 
 صدق ىلع وتنبيًها ةاحلجّ  تثبيت يف اسزتادة صنعته، ةودقّ  قدرته وعظيم ،تعاىل اهلل آيات معرفة من

مأ : قائل من عزّ  قال كما ادلعوة، يهي مأ  ويف اآلفَاقي  يف آيَاتينَا َسُُني هي َ  َحّتَّ  أنُفسي  لَمأ  أوَ  احلَقُّ  أنَّهُ  لَُهمأ  يَتَبَنيَّ
يد   ءٍ يَش  ُكِّ  ىلَعَ  أنَّهُ  بيَربيَك  يَكأفي   طريق عن اكن ما إاّل  ذلك من حيرم وال، [53: لتفّص ]سورة  َشهي
 خارج اصناعيًّ  تلقيًحا األجنيب الرجل حبيمن املرأة بويضة تلقيح وجوًبا األحوط ىلع به ويلحق الزىن،
 ذلك عدا ما اأمّ  ،للناكح لحملّ  سبب   بينهما ليس نيأجنبيّ  ألبوين الحّ  الاكئن ينتسب حبيث الرحم،

 .[22 ص طبية، ىوفتاو البرشي ستنساخ اال فقه]احلكيم،  «نفسه يف حيرم فال
وليك يّتضح املراد من اخللق يف الفكر ادليين االساليم جيب دراسة بعض اآليات القرآنية اليت 

يف حمكم تناولت هذه املسألة للوصول إىل نتيجة وحصيلة معرفّية حول معىن اخللق، قال اهلل 
َاليقينيَ كتابه: 

َسُن اخلأ حأ
َ
خالقني غري اهلل  وجود ، فهل هذا يعين[14]سورة املؤمنون:  َفتَبَارََك اهلُل أ

 حّت يذكر يف القرآن الكريم أحسن اخلالقني؟
هنا  املرادف ،اخللق يكون بمعىن اإلجياد وال موجد سوى اهلل ويكون بمعىن اتلقدير فاجلواب: أنّ 

، ر ويصنع اليشءر ويقدّ قد يصوّ  اإلنسان أنّ  ؛ رينرين واملقدّ خري املصوّ هو اهلل مع أّن  فهو خلق  برشيل
وأطلق اخللق يف القرآن والكم الرشيعة ىلع إجياد األشياء  ،لق أصله اإلجياد ىلع تقدير وتسويةاخلألّن 

إجياد البرش  إنّ و ،فهو إخراج األشياء من العدم إىل الوجود إخراًجا ال صنعة فيه للبرش ،املعدومة
كصانع  ،منها وتقدير مقادير مطلوبةٍ  ،ما هو تصويرها برتكيب متفرق أجزائهابصنعتهم أشياء إنّ 

بما أودعت اخللقة  ، بعضها من بعضفاخللق وإجياد العوالم وأجناس املوجودات وأنواعها وتودّل  ،اخلزف
وال عربة بما قد يقارن بعض ذلك  ،وهو من تكوين اهلل تعاىل اإلهلية فيها من نظام اإلجياد فذلك خلق  

باسم  اإلجياد من انلاس، فاإلجياد اذلي هو اإلخراج من العدم إىل الوجود بدون عمل برشي خّص 
ىلع معىن اإلجياد  لفظ اخللق هو أقرب األلفاظ يف اللغة العربية داللةً  ألنّ  ؛اخللق يف اصطالح الرشع

فذللك  ؛ة خلق يف اصطالح أهل اإلسالمدلول مادّ وصار ذلك م ،اذلي هو صفة اهلل تعاىل ،من العدم
َفَمن خَيألُُق َكَمن اَل  :خص إطالقه يف لسان اإلسالم باهلل تعاىل

َ
ُرونَ  أ فاَل تََذكَّ

َ
]سورة انلحل:  خَيألُُق أ
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ُ اهللي :  وقال، [17 نأ َخاليٍق َغريأ فال يطلق  ،اسم اخلالق به تعاىل ، وخّص [3]سورة فاطر:  َهلأ مي
ي : ما حاكه اهلل يف القرآن من قول عيىس ، وريهىلع غ ريأ نيي َكَهيأئَةي الطَّ َن الطِّ لُُق لَُكم مِّ خأ

َ
ينِّ أ

َ
أ

ني اهللي 
ًا بيإيذأ نُفُخ فييهي َفيَُكوُن َطريأ

َ
 فيه أصل اإلطالق اللغوي ذلك مراًع  فإنّ ، [49]سورة آل عمران:  فَأ

ة ختصيص تلك املادّ  اهلل تعاىل، ثمّ  يف اخللق اذلي ال يقدر عليه إاّل  َق لَ ة خَ قبل غلبة استعمال مادّ 
َاليقينيَ  :ومن أجل ذلك قال تعاىل ؛املوجودات بتكوين اهلل 

َسُن اخلأ حأ
َ
]سورة املؤمنون:  َفتَبَارََك اهلُل أ

 [327، ص 1]انظر: ابن اعشور،  اتلحرير واتلنوير، ج . [14

يقول صاحب  غري اهلل؟ تثري هذا التساؤل: هل يوجد خالق  اليت القني عبارة أحسن اخل ويف إشارةٍ إىل
 ألنّ  ؛ال حاجة فيه هلذه اتلربيرات هلذه اآلية يف وقٍت  ين تربيراٍت وضع بعض املفِّس »تفسري األمثل: 

ا بني ا جوهريًّ أن هناك اختالفً  بمعىن اتلقدير والصنع، ويصح ذلك بالنسبة لغري اهلل، إاّل  (اخللق)لكمة 
 ، صورهاا خلق اهلل، فهو يغرّي وصورها، بينما يصنع اإلنسان أشياءه ممّ  خيلق اهلل املوادّ  ... اخللقني

ومن ، أو ماكنةً  ارةً ، أو يصنع من احلديد سيّ واآلجرّ  اكجلّص  ةً يلّ أوّ  ا حيث يستخدم موادّ كمن يبين دارً 
جند ما صنعه  يف وقٍت  ،[16 :سورة الرعد] ءٍ يَشأ  ُكِّ  ُق الي خَ  اهللُ فـ  ،جهة أخرى ال حدود خللق اهلل

  أنّ ه فيما بعد، إاّل ا جيب سدّ ا، ويف كثري من األحيان جيد اإلنسان فيما خلقه نقًص ا جدًّ اإلنسان حمدودً 
قدرة اإلنسان ىلع صنع األشياء جاءت بإذن من اهلل،  إنّ  ثمّ ، أو عيٍب  نقٍص  اهلل يبدع اخللق دون أّي 

]ماكرم الشريازي، تفسري األمثل يف «  الورق ىلع الشجرك بإذن اهلل، حّّت يف العالم يتحرّ  ءٍ يش حيث ّك 
 .[430، ص 10كتاب اهلل املزنل، ج 

وهناك توضيح  آخر فلسيف ملسألة اخللق واالستنساخ، وهو القول إّن العلّة الفاعلة احلقيقية اليت 
يف االصطالح ادليين، وأّما  ، وهو اهلل يصدر عنها اخللق بشلك مستقّل يه اذلات واجبة الوجود

بقّية الفواعل فيه ترّصف يف العلل املعّدة ليس إاّل، فالفاعل احلقييق واخلالق للّك املوجودات املمكنة 
وحده ال رشيك هل، وهو ما يطلق عليه بالعلّة املوجدة والفاعلة، وأّما بقّية املمكنات فيه  هو اهلل 

من خالل اتلرّصف يف العلل املعّدة فقط، واالستنساخ من هذا  -جازي باتلعبري امل -تصنع وختلق 
وتطبيق  اإلليه، عن قيام العلماء بدراسة لقوانني اخللق فاالستنساخ ال يعدو أن يكون عبارةً القبيل، 

 وليس إبدااًع  صورة فوتوغرافية لألصل، زنلةوهو بم ،ذلك ىلع اخللية اجلسدية من دون تالقح طبييع
اخللق اذلي انفرد  ا منوادلافع إىل هذا اتلميي هو اخلشية من اعتبار االستنساخ رضبً  ا،جديدً  اأو خلقً 

 [343ص أصل اعتبار املآل، عمر جدية، ]انظر:. هلل به ا
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 اخلاتمة 

 من خالل ما ذكرناه يّتضح ما ييل:
طبق األصل يف انلبات أو احليوان أو  عبارة عن احلصول ىلع نسٍخ أّن عملية االستنساخ يه  -1

نوثّية، والنسخة اليت تكون طبق األصل يه أبدون حاجة إىل تالقح خاليا جنسّية ذكرّية و اإلنسان
 فيكون املخلوق انلاتج صورةً  ،عةااليت حتتوي ىلع الرتاث اإلريث الاكمل املوجود يف خاليا صاحب الزر

 .تمام الشبه ء متشابهةً فتيج ،ف النسخآال اكلكتاب اذلي نطبع منه ،منه تماًما
هناك نظرّيتان ترتبط بمسألة كون االستنساخ البرشي يتعارض مع إشاكيلة اخللق يف الفكر  -2

ادليين، األوىل معارضة  هلذه العملية وتعتربها تدّخاًل يف عملية اخللق اإلليه، وقد ذكرنا بعض أدتّلهم 
إىل العنوان اثلانوي  اخ البرشي، ولكّن ما ذكروه ناظر  من القرآن الكريم ىلع عدم جواز االستنس

قد يكون يف و ،نظر إىل نفس العملّية بعنوانها األّويلّ يوهو اختالل انلظام، ولم  ،الالزم نلفس العملّية
انلظام، أّما إذا طّبق بصورة اختالل  إذا طّبق هذا االستنساخ بصورة واسعة أّدت إىل اصحيحً  اأمرً  نفسه

 فال إشاكل فيه. ذكر ير اذلوث ال يلزم منه املحذضّيقة حبي
نظرية القائلني بعد معارضة عملية االستنساخ البرشي مع الفكر ادليين، وذكروا أدلًّة من  -3

انلّص ادليين القطيع وهو القرآن الكريم ىلع جوازه، واستشهدوا بعملية خلق الطري من قيبل انليب 
وغريه من األنبياء، فالفاعل احلقييق واخلالق الوحيد باستقاليلة هو اإلهل املبدع وحده ال  عيىس 

رشيك هل، ويطلق عليه بالعّلة املوجدة والفاعلة، وأّما بقّية املمكنات فما تقوم به يدخل ضمن نطاق 
، واالستنساخ اتلكوين ال اإلبداع، وختلق من خالل اتلرّصف يف العلل املعّدة فقط، فهو خلق  برشيل 

، اإلليه عن قيام العلماء بدراسة لقوانني اخللق فاالستنساخ ال يعدو أن يكون عبارةً من هذا القبيل، 
 ومن ثّم تكوين خملوقاٍت بعد اكتشاف تلك القوانني.
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Summary 

Perfect finality that accompanies the existence of man who looks for his 
essence and his true affiliation, does not come except through a divine 
worldview comprehending all aesthetic perfections, to which (divine 
worldview) the series of longitudinal causes ends and the potentials needs 
to exist and to continue in existence. It is this divine worldview that reason 
appeals to under a structural authority in order to establish an ideology 
that contributes to diagnosing the beginning and the end of its 
movement. This structural authority that deals with the authentic 
methods of the divine worldview and answers the problems that try to 
exclude some of them from structural authority by studying its principles 
and its cognitive limits. Finally, we get to know the basic elements of this 
authority, which represent the authenticity of the structural authority of 
rational approaches and show that there is no incompatibility between 
the rational approach and the traditional approach. In this study, the 
author follows the analytical, descriptive, and finally critical method to 
find out the reality of the structural authority if the divine worldview. 

Keywords: structural authority, rational approach, suspending,Intuition , 
self-reproduction and non-self reproduction. 
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 املرجعّية ابلنائّية للرؤية اإلهلّية

 مسعود ذبيح كمال

الربيد اإللكرتوين:  .العاملية، قسم الالكم االساليم، اجلزايراستاذ مساعد يف جامعة املصطىف 
k.m.thabih@aldaleel-inst.com 

 

 اخلالصة
إّن الغائية الكمايلة اليت تالزم الوجود اإلنساين ابلاحث عن ذاته وانتمائه احلقييق، ال تتأّّت إاّل يف ظّل 

كونية إهلية جامعة للّك الكماالت اجلمايلة، وتنتيه إيلها سلسلة املعايلل الطويلة، وتفتقر إيلها  رؤية
املمكنات حدوثًا وبقاًء. تلك الرؤية اإلهلية يه اليت حيتكم إيلها العقل البرشي يف ظّل مرجعية بنائّية 

ة ابلنائّية اليت تتناول تلأسيس أيديولوجيا تساهم يف تشخيص مبدإ حركته ومنتهاها. هذه املرجعي
املناهج اتلصديقية للرؤية اإلهلية ومعاجلة اإلشاكيلات اليت تسىع إىل جتريد بعضها عن عنوان املرجعية 
ابلنائّية، وذلك من خالل دراسة منطلقاتها وحدودها املعرفية، نلقف يف األخري ىلع املكّونات 

عية ابلنائّية للمنهج العقيل، وعدم اتلنايف بني املنهج األساسية هلذه املرجعية، وتتمّثل يف اتلصديق باملرج
العقيل واملنهج انلقيل. واتّبعت يف هذه املقالة املنهج اتلحلييل واتلوصييف، وأخرًيا انلقدي للوقوف ىلع 

 حقيقة املرجعية ابلنائّية للرؤية اإلهلية.
الكشف والشهود، اتلوادل اذلايت : املرجعية ابلنائّية، املنهج العقيل، اتلعطيل، اللكمات املفتاحية

 والغريي.
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 املقّدمة
إّن ّك علٍم يرجع إىل جمموعة من مسائل خمتلفة تلتيق َجيًعا يف حمور واحد جامع ملوضواعت تلك 
املسائل، يعرف يف االصطالح املنطيق بـ "املوضوع" اذلي يمكن أن يكون طريًقا إىل تمايز العلوم 

، اجلوهر انلضيد، ص  لعلم وماهيّته وحتتكم إىل . تلك املسائل املتنوّعة اليت بها تتشلّك هوّية ا[212]احليّلّ
مرجعية علمية بنائّية تكون نسبتها إىل عموم القضايا اتلصديقية للعلم نسبة اتلويلد واالنبثاق، حبيث 

 .(curriculum)يرتّشح االعتقاد بها من تلك املرجعية ابلنائّية اليت نطلق عليها "املنهج" 
ة يف تكوين املدلول االصطالح للمنهج هذه املرجعية اتلأسيسية ذات الطابع اتلويلدي، وادلخيل

جمّرد طريقة يعتمدها ابلاحث يف دراسة مسائله وقضاياه، أفاكره »ترفض تسطيحها إىل اعتبار املنهج 
 .[17]الفضيل، خالصة علم الالكم، ص « ونظرياته

ليس ذلك االخزتال السطح يف املكون الصوري )الطريقة واهليئة( إاّل نتيجة غلبة املعىن اللغوي 
؛ الفريوزآبادي، القاموس املحيط، 346، ص 1]اجلوهري، الصحاح، ج وهو بمعىن الطريق الواضح  -للمنهج 

ية أو األسلوب ادلرايس ىلع املكّون املاّدي )املبادئ والقواعد(، وإاّل فالطريقة ابلحث - [210، ص 1ج 
 ال يمكنهما أن يعكسا سببية اتلصديق بالقضايا اليت تبىن عليها مسائل العلم.

فعىل سبيل املثال: طريقية الفطرة حنو ابلحث واتلصديق بالرؤية اإلهلية، كما حيكيه قوهل تعاىل: 
 َّيتي َفَطَر انل

َرَة اهللي الَّ ين َحنييًفا فيطأ َهَك ليدلِّ قيمأ وَجأ
َ
قي اهللي فَأ

َلأ يَل خلي ال  [30]سورة الروم:  اَس َعلَيأَها اَل َتبأدي
توجب االرتقاء إىل املرجعية ابلنائّية املستجمعة للمكّونني املاّدي والصوري مًعا، خبالف املنهجية 
العقلية وانلقلية واتلجريبية، اليت تقوم ىلع املبادئ املحّددة واتلأيلف الواضح، كما أّن اختصاص 

العرفانية باتلفسري احلقييق والظيّل للوجود واملوجودات ال يكسبها عنوان املرجعية اتلأسيسية،  الرؤية
 ذلات السبب املتقّدم.

: مقومات تشكيل املنهج  أّوال 
باعتباره مرجعيًة بنائّية تساهم يف خلق رؤيٍة تصديقيٍة  -إّن املرتكزات ادلخيلة يف تكوين املنهج 

ثالثة مقّومات، يفيض اإلخالل بأحدها إىل جتريد املنهج عن الواقع املرجيع  عبارة  عن -بمسائل العلم 
 ابلنايئ العليم، وتفريغه عن هويته اتلصديقية الشمويلة، وتلك املقومات يه:

 األّول: املكّون املاّدي الصوري

 اثلاين: اتلوادل اذلايت
 اثلالث: اتلوادل الغريي

فاملراد به: وجدان املنهج للمبادئ والقواعد واهليئة  أّما األّول )املكّون املاّدي والصوري(
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االستداليلة اليت توجب عروض اتلصديق ىلع القضيّة العلمية، ىلع حنٍو يمكن حماكمتها واتلديلل ىلع 
 جمموعها بانليف أو اإلثبات.

من  -إلنسان وأّما اثلاين )اتلوادل اذلايت( فاملراد به سببية املرجعية ابلنائّية حلصول اتلصديق ذلات ا
بتلك القضايا العلمية، أي: أن يكون تودّل االعتقاد اذلايت معلواًل تللك املرجعية  -حيث إنّه اكسب 

ابلنائّية، واملنهج اتلأسييس. وبعبارة أخرى كونه اكسبًا يهدف إىل حتصيل اتلصديق ذلاته من دون 
 إىل املرجعية العليا. مالحظة الغري، سواء  اكن واجًدا للتصديق أو ال، وذلك باالستناد

وأّما اثلالث )اتلوادل الغريي( فاملراد به طريقية املرجعية ابلنائّية إلثبات تلك القضايا العلمية للغري 
من حيث إنّه مكتسب. وبعبارة أخرى كونه مكتسبًا يهدف إىل حتصيل اتلصديق عن طريق إثبات 

ريتني عند املقارنة بني هليتني: األوىل: هل يتمّكن الغري هل. وبناًء عليه يّتضح الفرق بني احليثيتني األخ
املنهج انلقيل من إيصايل إىل مرتبة اتلصديق؟ واثلانية: هل يتمّكن املنهج انلقيل من إثبات "ما وصلت 

 إيله" لغريي ىلع تقدير التسليم به؟
مات ادلخيلة إّن وحدة اجلواب بنعم يف الك االستفهامني تكشف عن وجدان املرجعية ابلنائّية للمقوّ 

تلكوين املنهج املرتّشحة عن تلك املواّد واهليئات، وصريورته ذات هوية تصديقية تشمل الوصول 
 )اتلوادل اذلايت( وااليصال )اتلوادل الغريي(.

فاملنهج وفق هذه الرؤية جيب ان يكون ذا مرجعية بنائّية نلا، ويستطيع الغري إخضاعه للمحاكمة 
واتلقييم اذلي يؤّدي إىل إثباته أو نفيه، وحتّقق هذا فرع ارتكازها )املرجعية( ىلع مبادئ وهيئات حمّددة 

هو يكشف عن فقدانه املعالم، وأّما يف حالة العجز عن وقوعه طريًقا تلحقيق اتلوادل الغريي، ف
 للمكّونني ادلاخليني املاّدي والصوري، وباتلايل انسالخه عن حقيقة املرجعية ابلنائّية الشمويلة. 

هذه املحاولة اجلاّدة واملتأنّية يف قراءة واستيعاب مقولة "املنهج اتلصدييق" ال تسىع إىل االنتهاء إىل 
وقوف ىلع اخللط بني الطريقية الالواضحة أحيانًا، عبارة "ال مشاّحة يف االصطالح" بقدر ما حتاول ال

واملنهج اذلي جيب أن تكون معامله حمددة، ويمكنه تأسيس رؤية إهلية تنتج رًؤى أيديولوجيًة، وهذا 
 يتطلّب تقديم ما يصلح أن يكون داعًما هلذه املحاولة.

 ثاني ا: الفطرة والكشف ودعوى املنهجية
سجيل اتلحّفظ ىلع توصيف ّك من الفطرة والكشف باملنهج باإلماكن يف ضوء تلك املعطيات ت

اتلصدييق، واعتبارهما مرجعية بنائّية ذات مكّونات ماّدية صورية للتصديق بالرؤية اإلهلية، وأمارة 
 ذلك اتلحّفظ تتجىّل يف فقدانهما تللك املقّومات اثلالثية اليت يرتكز عليها املنهج.

تللك  [781، ص 2]راجع: اجلوهري، الصحاح، ج تعين اخللقة أّما فقدان الفطرة ويه يف اللغة 
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]راجع يف ذلك: اهلادي، اهلل خالق املقّومات، فإنّه يرجع اىل طبيعة اخلصوصيات اذلاتية لألمور الفطرية 
 ، ويه: [35، ص 1؛ مصباح اليدي، دروس يف العقيدة االسالمية، ج137الكون، ص 

 عدم قبول اتلعليل.  -4عدم االكتساب.  -3الرسوخ. اثلبات و -2العمومية والشمويلة.  -1

 تلك اخلصوصيات َجيًعا يمكن مالحظتها يف قضية )اإلنسان باحث عن الكمال(؛ إذ إنّها:
أّواًل: ال ختتّص بفرد دون آخر، وهذا هو جانب العمومية، وثانيًا: يمتنع زواهلا ملالزمتها للطبيعة 

ا: ليس طريق حتصيلها انلظر والفكر، وهذا هو جانب عدم اإلنسانية، وهذا هو جانب ثباتها، وثاثلً 
 كسبيتها، وأخرًيا: ال تقع يف جواب لم العلّية، وهذا هو جانب عدم قبوهلا للتعليل. 

وفق هذه اخلصوصيات اذلاتية نستوعب أّن الفطرة تمّثل بعًدا داخليًّا، وحالة تكوينية تالزم اخللقة 
ملبادئ تصديقية استداليلة  -بما يه يه  -الختيار، وليست خاضعة وانلوعية اإلنسانية اخلارجة عن ا

صاحلة ألن تكون يف معرض املحاكمة ادلائرة بني انليف واإلثبات، كما أنّها ال تتجاوز اإلحساس اذلايت 
الشخيص اذلي يتحّقق عند ارتفاع املانع ووجود الرشط، وباتلايل تفقد اتلوادل الغريي؛ وذلا لم جند 

الغريزة ويه تلتيق مع الفطرة يف ابلعد ادلاخيل اتلكويين منهًجا يسىّم بـ "املنهج الغرائزي" من اعترب 
  [304، ص 3]راجع: الطريح، جممع ابلحرين، ج والغريزة يه الطبيعة والقرحية، واجلمع غرائز. 

صنفيها إّن العامل اذلي دفع إىل توصيف الفطرة أو الوجدان باملنهج هو إشارة انلصوص انلقلية ب
القرآين واحلدييث إىل اعتبار الرؤية اإلهلية اتلوحيدية من األمور الفطرية اليت ُصبغ عليها اإلنسان، 

بأَغًة َوحَنأُن هَلُ اَعبيُدونَ كما قال تعاىل:  َن اهللي صي َسُن مي حأ
َ
بأَغَة اهللي َوَمنأ أ ، حيث [138]سورة ابلقرة:  صي

 [12، ص 2]انظر: اللكيين، أصول الاكيف، ج تظافرت انلصوص الروائية يف تفسريها بـ "اتلوحيد". 
هذه اإلشارة انلقلية وحدها ال تكيف لالجّتاه إىل اعتبار الفطرة والوجدان منهًجا يقوم ىلع اتلصديق 

ية، وهذا ما كّنا نعنيه بمجموعة من املبادئ والطرق املحّددة يكون الغرض منها تأسيس رؤية اعتقاد
]احلائري، من لكمة "املرجعية ابلنائّية" خصوًصا إذا قلنا: إّن الفطرة يف اآلية القرآنية "بمعىن ابلداهة" 

أّن احلّد األوسط ال يغيب عن اذلهن دلى تصّور األصغر »وتعين وفق لغة املنطق  [17أصول ادلين، ص 
، ويصطلح ىلع ذلك بـ "الفطريات اليت [17السابق، ص ]املصدر « واألكرب، فتعترب انلتيجة بديهيةً 

 .[322، ص 3]املظفر، املنطق، ج قياساتها معها" 
تؤّكد هذه الفطرية العقلية وقوع ثالث قضايا أّويلة يف طريق االستدالل العقيل ىلع بعض جوانب 

 والقضايا يه: عند تناوهل فطرية املعارف ادلينية،  الرؤية اإلهلية وفق بيان السّيد اخلميين 
األوىل: فطرية االجنذاب حنو الكمال، اثلانية: فطرية انلفور من انلقص، اثلاثلة: فطرية حّب 

الفطرة ال بّد أن تتوّجه إىل الواحد »الراحة. وداللة كٍّ من االجنذاب وانلفور ىلع فطرية اتلوحيد يه أّن 
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، وال تكون الكرثة دو ن حمدودية، واملحدودية نقص، ولّك نقص األحد؛ ألّن ّك كثرٍي ومرّكٍب ناقص 
، [212و 211]اخلميين، األربعون حديثًا، ص « مرغوب عنه من جانب الفطرة، وليس بمرغوب فيه

إىل تعميم داللة تلك القضيتني  واستناًدا إىل هذا اتلحليل الربهاين الوجداين يتّجه السّيد اخلميين 
طلقة( جلميع الكماالت، وخلّو ذاته املقّدسة من ّك نقص، أن استجماع اهلل )اهلوية امل»باجّتاه إثبات 

. وأّما القضية اثلاثلة فيه تتوّسط يف إثبات فطرية املعاد [212]املصدر السابق، ص « قد ثبت بالفطرة أيًضا
 [213و 212]املصدر السابق، ص )يوم القيامة(. 

اليت تؤلّف اهليئة االستداليلة للمنهج  بناًء ىلع ذلك: ينبيغ اتلميي بني املواّد )املبادئ( الفطرية
ـ "املنهج الفطري" واعتباره مرجعيًة بنائّية قائمًة بذاتها يف عرض املناهج  العقيل، وبني تبين فّكرة تسىّم ب

 األخرى، اكتلجرييب والعقيل وحنوهما. 
مكّونات ّك ذلك يؤّكد رضورة أن يكون تشخيص املنهج واتلوصيف باملرجعية يعتمد ىلع وجدانه لل

األساسية ادلخيلة يف حتديد هوّيته العلمية، وباخلصوص املكّونني املاّدي والصوري، وبعيًدا عن 
انلتائج اليت تنتيه إيلها هذه املدرسة أو تلك، تلبعّيتها إيله، وتقّدمه عليها بالرتبة املعرفية، وهذا 

 يساوق القول: باتلمايز بني اتلوظيف املدريس واملنهج اتلأسيس. 
أّما ما يرتبط بالكشف والشهود، فاملشاهدة دلى العرفاء يه: رؤية األشياء بدالئل اتلوحيد، و

وتكون أيًضا رؤية احلّق يف األشياء، وتكون أيًضا حقيقية ايلقني ويه تتلو املاكشفة، فاملاكشفة يه: 
رضة يه حضور حتقيق األمانة بالفهم، وحتقيق زيادة احلال، وحتقيق اليت تعطيها املحارضة، واملحا

القلب بتواتر الربهان ... يف وقت اتلخيّل، وهو اختيار اخللوة واإلعراض عن ّك ما يشغل عن احلق. 
 )بترّصف([ 132، ص 2]انظر: ابن العريب، الفتوحات املّكية، ج 

وتوصيفهما باملنهج، فهذا يتطلّب االستعراض االَجايل للتحّوالت املعرفية ملا يسّميه أصحاب 
بـ "مبادئ علم العرفان" اليت فرضت وجودها العنواين، باعتبارها جزًءا متّمًما الكتمال هوية العرفان 

 [212]احليل، اجلوهر انلضيد، ص العلم اذلي ينحّل إىل موضوع ومسائل ومبادئ. 
ثّمة نصوص عرفانية كثرية تتحّرك بعضها حنو اإلقرار باألزمة احلقيقية بالغموض اذلي يكتنف 

العرفانية )اتلصديقية( من حيث الكشف عن ماهيتها وحتديد معاملها، األمر اذلي جعل تلك املبادئ 
ال بأس بأن جنعل العلوم الفكرية املبتنية ىلع القواعد »بعض أصحاب العرفان يتجه إىل القول: 

 املنطقية من َجلة األمور الكشفية، ونقول: إّن وزان العلوم انلظرية بالقياس إىل املعارف اذلوقية،
 . [82]ابن تركة، اتلمهيد يف رشح قواعد اتلوحيد، ص « كوزان العلم اآليل املنطيق إىل العلوم انلظرية

نلمس ذلك الغموض يف نوعية األجوبة اليت يقّدمها صائن ادلين بن تركة عن أهّم استفهام مفصيل 
تمده املاكشفة واملشاهدة يهّدد ابلنية اتلحتية لـ "علم العرفان"، وذلك عند السؤال عن امليان اذلي تع
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أن األمور الكشفية طورها فوق »يف بناء رؤيتها الكونية، حيث بعدما اكن اجلواب األّول عبارًة عن 
قد ». جاء نّص اتلمهيد اكتلايل: [80]املصدر السابق، ص « طور العقل، وأنّها ال تدخل حتت حكم ميان

ص ومرتبة ميانًا يناسبه؛ وذللك جتدهم ثبت عند املحّققني من أهل الكشف أّن هل حبسب ك شخ
يظهرون لشخص من تلك احلقائق ما خيفون عن آخر، وخيفون عنه يف وقت ما يظهرون هل يف وقت 
آخر، ولوال ذلك ما يمكن اإلنسان من اتلفرقة بني اإللقاء الصحيح اإلليه وبني التسويل الفاسد 

 .[81]املصدر السابق، ص « الشيطاين
ا هلذا اإلبهام يف مقطٍع يرشح طريق استعالم املبادئ العرفانية من خالل وجهني: جند وضوًحا نسبيًّ 

ا وعقاًل أو حدًسا وكشًفا، » إما بظهور آثارها يف العالم، ومشاهدة العارف تلك اآلثار واألحاكم حسًّ
ىلع وتعلّمه منها، وهو بمزنلة ابلنية اتلحتية يف العلوم الرسمية، وإّما بأخذها عن صاحب كشٍف أ

]املصدر السابق، ص « وأكمل منه، اكلكّمل من األنبياء واألويلاء، وذلك بمزنلة املبني يف العلم األىلع
79]. 

 ثاثل ا: وقفات يف ضوء تلك املدخالت

أّن املرّبر لالقتصار ىلع نصوص اتلمهيد دون االستشهاد بانلصوص السابقة عليه، يتمحور يف  -1
استكمال الرؤية حول تلك املبادئ العرفانية يف فكر صائن ادلين، وحماوالته اتلصاحلية بني طريق أهل 

سار العرفاين اتلصفية )العرفاء( وأهل انلظر )العقليون(، ويه حماولة تندرج ضمن دائرة عقلنة امل
ولو بمقدار نتاجئه، دون املساس باستقاليلته كعلم ذات سيادة قائم بذاته. هذه العقلنة اليت كشفت 
عن طبيعة اتلحّول يف أزمة العالقة بني العقل وابلاطن، واالستدالل واملشاهدة نشاهدها بوضوح يف 

 [553املصدر السابق، ص  ]انظر:عالج االتهامات املتبادلة بني الفريقني يف أكرث من موطن. 

ينتيه ابن عريب إىل حرص طريق العلم الصحيح يف القذف انلوراين اإلليه، ونفيه ملن ال ماكشفة  -2
؛ يلكشف القيرصي علّة ذلك بقوهل: [218، ص 1]انظر: ابن العريب، الفتوحات املكية، ج ومشاهدة هل 

والعقل تارًة أخرى، فيه حمّل واليتهما، والوهم  ألّن املفّكرة قّوة  جسمانية  يترّصف فيها الوهم تارةً »
ا « ينازع العقل، والعقل النغماس آتله يف املاّدة الظلمانية ال يقدر ىلع إدراك اليشء إدرااًك تامًّ

. وبناًء عليه إذا اكن طريق العرفاء يقوم ىلع أساس اتلصفية [784]القيرصي، رشح فصوص احلكم، ص 
ان الطريق الفطري من حيث إنّهما بعدان داخليان، يفرتق اثلاين عن والقذف انلوراين، فهو ىلع وز

األّول يف تأّصله ومالزمته للوجود اإلنساين، وخيتّص اثلاين بأهل الصفوة من أهل اهلل، والكّمل من 
اخللق، ويفتقر إىل جمموعة من حتّقق الرشائط ورفع العالئق للوصول إىل تلك املنازل واملقامات 

حبسب استعداده، ومن الواضح أن َجيع ذلك ال يصّحح للكشف والشهود اعتبارهما  واملراتب كل 
 منهًجا. 
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ينشأ اتلحّفظ من إدراج املاكشفة واملشاهدة يف دائرة املناهج ابلنائّية من فقدانها للمكونات  -3
ا واضًحا اثلالثة املتقّدمة، وحتديًدا املبادئ اتلصديقية اليت حاولت الفحص عنها ولم أجد هلا أثرً 

مشّخًصا غري ذلك الغموض اذلي ذكرته سابًقا. فليس من السهولة االقتناع بأّن خطوات تهذيب 
انلفس عن طريق اخللوات واملجاهدات وسلوكها إىل يّط تلك املنازل واملقامات يمكن اعتبارها 

ية؛ إذ إّن شأنها يف مكّوناٍت ماّديًّة )مبادئ( تكسب املاكشفة املرجعية ابلنائّية تلأسيس الرؤية اإلهل
، فكما ال يمكن توصيف الوح ذلك شأن الوح ـ مع وجود الفارق ـ اذلي خيتّص به األنبياء 

باملنهج ـ وليس انلقل ـ فكذلك طريق اتلصفية، مع اتلأكيد ىلع أنّه طريق تدعمه انلصوص ادلينية 
]انظر: املجليس، حبار األنوار اىل. اليت تشري إىل جريان ينابيع احلكمة عند إخالص العبد هلل تبارك وتع

، لكّن طريقية اإلخالص يشء  واالرتقاء إىل املنهجية يشء  [242، ص 67دلرر أخبار األئّمة األطهار، ج 
 آخر. 

إذا تّم جتاوز تلك املالحظات املبنائّية ىلع اعتبار الكشف منهًجا، واتلزّنل إىل بلوغه مستوى  -4
تشكيك يف جعله طريًقا معرفيًّا إىل إثبات الرؤية اإلهلية، تلوّقف طريقيته املرجعية ابلنائّية، أمكننا ال

ملن شاء  -تعاىل  -احلّق »ىلع اتلصديق بها يف رتبٍة سابقٍة؛ إذ إّن مقّدمات ونتائج املاكشفة تعترب هبًة 
وراء طور من عباده، ال يستقّل العقل بإدراكها، لكن يقبلها فال يقوم عليها ديلل وال برهان؛ ألنّها 

 . [94، ص 1]ابن العريب، الفتوحات املّكّية، ج « مدارك العقل
والسبيل إىل تلك اهلبة الرّبانية يتجىّل يف االعتصام بنور انلبّوة والوالية؛ يلمكن بهما اتلميي بني 

قال ، وقد [81]ابن تركة، اتلمهيد يف رشح قواعد اتلوحيد، ص اللقاءات الرمحانية واإللقاءات الشيطانية 
« وهذا ال يعرفه بطريق نظر فكري، بل هذا الفّن من اإلدراك ال يكون إاّل عن كشف إليه»ابن عريب: 

فمن ترّصف »، وكتب القيرصي قائاًل: [345]ابن العريب، فصوص احلكم، املطبوع ضمن رشح القيرصي، ص 
هم فقد خِس خِسانًا فيما جاءت األنبياء به بعقله أو اعتقد أن احلكماء والعقالء غري حمتاجني إيل

 .[520]القيرصي، رشح فصوص احلكم، ص « مبينًا

ا: املنهج العقيل بوصفه مرجعية  بنائّية  رابع 
املالحظة اليت ينبيغ اتلأكيد عليها ترتبط برضورة اتلميي بني العقل بوصفه قّوًة إدراكيًة واملنهج 

اش من جهة اإلثبات وانليف؛ لوضوح أنّه العقيل بوصفه مرجعيًة بنائّية، فاألّول لم يقع مورًدا للنق
الفصل اذلي يمتاز به اإلنسان عن سائر مشاركته يف احليوانية الشهوية والسبعية، بينما اثلاين )املنهج 
العقيل( الواقع يف طريق تأسيس الرؤية اإلهلية هو موطن اإلثبات أو انليف بني  األشعرية واالعزتايلة، 

 نية كما الحظنا ذلك يف صدر املقالة.وكذلك بني الفلسفية والعرفا

بناًء ىلع ذلك: توّسط ادلعم القرآين إلثبات مرشوعية املنهج العقيل عن طريق ادلعوة إىل اتلفكري 
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، يالحظ عليه: أّن [64]انظر: الطباطبايئ، الشيعة يف االسالم، ص واتلدبّر يف اآليات اآلفاقية واألنفسية 
موضوع تلك ادلعوة القرآنية عبارة  عن العقل باعتباره قّوًة إدراكيًة تقع يف طريق املعرفة اإلهلية، 
وليس املنهج العقيل اذلي يمكن حّده بأنّه جمموعة من املبادئ اتلصّورية واتلصديقية احلاصلة عن 

نليف. تلك القّوة العقلية اليت بها يفرق "احلّق طريق العقل، واليت يؤلّف بينها للوصول إىل اإلثبات أو ا
وابلاطل" و"اخلري والرّش" و"احلسن والقبح" يه موضوع اآليات ادلاعية إىل احلركة الفكرية عرب 

لُونَ تفعيلها، كقوهل تعاىل:  قي ٍم َيعأ يَك آَليَاٍت ليَقوأ ولُووقوهل:  [4]سورة الرعد:  إينَّ يفي َذل
ُ
ُر أ َما َيتََذكَّ  إينَّ

َابي  بلأ
َ لُونَ وذّم تعطيلها، كقوهل تعاىل:  [19]سورة الرعد:  األأ قي رَثُُهمأ اَل َيعأ كأ

َ
 [103]سورة املائدة:  َوأ

لُونَ وقوهل:  قي م  اَل َيعأ نَُّهمأ قَوأ
َ
يَك بيأ  وغريها.  [58]سورة املائدة:  َذل

عن إشاكيلة اجلمع بني دعوة القرآن لالنتفاع من العقل  يعزز ذلك جواب املحّقق ابلحراين 
وبني إنكاره االجّتاه  [16، ص 1]انظر: اللكيين، أصول الاكيف، ج واعتباره احلّجة ابلاطنة يف منطق الروايات 

اغية ما تدّل عليه هذه األدلّة مدح العقل الفطري »األخباري احلدييث حلّجيّة العقل، حيث قال: 
 129، ص 1]ابلحراين، احلدائق انلارضة يف أحاكم العرتة الطاهرة، ج « نّه بهذا املعىن حّجة  إهلية  الصحيح ... وأ

]انظر: املصدر . وأّما األدلّة العقلية اليت يطلق عليها "الرباهني" فيه خارج نطاق ادلعوة القرآنية. [130و
 [131السابق، ص 

صاحلة تلأكيد مرشوعيته )حّجيته(، تلك املمارسة نعم، املمارسة اتلطبيقية القرآنية للمنهج العقيل 
يَهة  إيالَّ اهلُل لََفَسَدتَااليت ظهرت يف قوهل تعاىل:  َما آل وقوهل تعاىل:  [22]سورة األنبياء:  لَوأ اَكَن فييهي

 نَُّكمأ إييَلأنَا اَل تُرأَجُعوَن
َ
نَاُكمأ َعبَثًا َوأ َما َخلَقأ نَّ

َ
بأتُمأ أ فََحسي

َ
َقُّ اَل إيهَل إيالَّ ُهَو رَبُّ َفتََعاىَل  أ

أَمليُك احلأ اهلُل ال
يمُ  َكري

، إذ إّن اآلية األوىل تشري إىل الربهان ىلع وحدانية اهلل [115و 114]سورة املؤمنون:  الأَعرأشي الأ
 تعاىل، واألخرى إىل رضورة االعتقاد باملعاد عن طريق املالزمة العقلية بينه وبني احلكمة اإلهلية.

ا:  خصائص املنهج العقيل خامس 
يتمّتع املنهج العقيل بنوعني من اخلصائص، األّول نسميه املوضوعية؛ الرتباطه باملكّون املاّدي 
والصوري اذلي يتقّوم به املنهج العقيل، واثلاين نسّميه باخلصائص املحمويلة؛ الرتباطه باحلاالت اليت 

 تعرض ىلع مبادئه.

 اخلصائص املوضوعية  -1

املنهج العقيل ىلع املواّد اليت تنتيم إىل املواّد االستداليلة ايلقينية، ويه اليت يصطلح عليها يقوم 
ـ "املنهج العقيل الربهاين".  املنطق األرسطي يف حبث الربهان بـ "املبادئ ايلقينية"، وبذلك يصح تسميته ب

]انظر: بق للواقع املانع من انلقيض اخلصوصية اذلاتية اليت تتمّتع بها املواد الربهانية يه ايلقني املطا
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، وهذه اخلصوصية يه اليت تؤّهل املنهج الربهاين لإلنتاج ايلقيين عند [199احليل، اجلوهر انلضيد، ص 
؛ 199]راجع: ابن سينا، الشفاء، قسم الربهان؛ احليل، اجلوهر انلضيد، ص وجدانه لرشائط اتلأيلف الصحيح. 

  [351، ص 3املظفر، ج 
ابلحث عّما إذا اكنت ثّمة مواّد واجدة  تللك اخلصوصية اذلاتية يف نفسها )مدركت قبلية( املهّم هو 

أو تنتيه إيلها )مدركت بعدية( واجلواب: باإلجياب؛ نظًرا إىل ادراك العقل حنوين من املواّد الواجدة 
العلمية )ما ينبيغ أن  للتطابق الواقيع املانع من انلقيض، األّول: املواّد العقلية انلظرية ذات اهلوية

قضايا يوجبها العقل الرصيح ذلاته ـ ال بسبب من األسباب اخلارجة »يعلم( وعمدتها: األّويّلات، ويه 
، مثل: [200]احليل، اجلوهر انلضيد، ص « عنه ـ وإنّما يتوّقف احلكم بها ىلع تصّور طريف القضّية ال غريه

العلوم إىل علّة قائمة بذاتها، وأّما بقية املواد األخرى:  استحالة اجتماع انلقيضني وارتفاعهما، وانتهاء
الفطريات، اتلجريبيات، احلدسيات، املتواترات، احلّسّيات، فقد وقع اخلالف يف اعتبارها من 

]انظر: عن املنطق األرسطي.  املعارف القبلية أو املعارف ابلعدية، وهنا نقطة افرتاق الشهيد الصدر 
 [437ة لالستقراء، ص الصدر، األسس املنطقي

واثلاين: املواّد العقلية ذات اهلوية الفعلية )ما ينبيغ ان يفعل( وعمدتها: قضية اتلحسني واتلقبيح 
العقليني، كقبح الظلم وحسن العدل، اليت تنبثق منها جمموعة من القواعد األخرى، اكستحالة نقض 

 احلكيم غرضه.

 ننتيه يف ضوء تلك اخلصوصية املوضوعية إىل: 
أّواًل: أّن تلك املبادئ العقلية تستمّد مرشوعيتها من واقعيتها انلفس أمرية، دون احلاجة إىل 
اتلدّخل اخلارج عن ذاتها، ويه ما يصطلح عليه أصويلًّا بـ "احلّجة اذلاتية" يف مقابل "احلّجة اجلعلية". 

 [62و 61]انظر: الصدر، دروس يف علم األصول، احللقة األوىل، ص 

ىلع األّويلات القبلية بلعض تلك املبادئ العقلية  اإلشاكيلة اليت أوردها الشهيد الصدر ثانيًا: 
تثبت »ايلقينية، اكتلجريبيات واملتواترات واحلدسيات واحلّسيات؛ باعتبارها قضايا استنتاجيًة 

لصدر، حبوث ]ا« حبساب االحتماالت وبالطريقة االستقرائية اليت يسري فيها الفكر من اخلاّص إىل العامّ 
، ال تستلزم جتريد املنهج العقيل من تلك اخلصوصية اذلاتية، أعين: [131، ص 4يف علم األصول، ج 

اتلطابق الواقيع املانع من انلقيض، لوجدانها يف األّويلات اليت يلزتم بها الصدر بطابعها القبيل غري 
ال يمكن أن نفرتض إثباتها  -ضني استحالة اجتماع انلقي -إّن هذه القضية »االستنتايج، حيث يقول: 

]الصدر، األسس املنطقية لالستقراء، ص « بادليلل االستقرايئ، بل جيب أن تفرتض ثابتًة ثبوتًا أّويلًّا قبليًّا
437]. 

فإذا لم نفرتض »عن منشإ ذلك الوجوب املؤّدي إىل قبلية القضّية األّويّلة بقوهل:  يكشف الصدر 
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من املحتمل يف أي احتمال أاّل ينيف نقيضه، وباتلايل يصبح من املستحيل  منذ ابلدء عدم اتلناقض اكن
 .[437]املصدر السابق، ص « استخدامه )املنهج االستقرايئ( كأداٍة إلثبات أّي يشءٍ 

 اخلصائص املحمويلة -2

  ما يعرض ىلع تلك املبادئ ايلقينية الواقعة يف مرتبة موضوع املنهج العقيل عبارة عن ثالثة أمور:

 القدرة ىلع بناء رؤية إهلية شمويلة -أ
إّن املحدودية اليت يتّصف بها املنهج احليّس الرصف، وعدم ضمان حّقانيته بانلحو اذلي حيّقق 
حالة ايلقني املطابقني وتوقّف انلقل ىلع العقل هو املوجب لعدم االعتماد ىلع األّول، وانتفاء الشمويلة 

فإنّه ذو طابع شمويل يمتّد إىل إثبات َجيع املسائل الكربوية للرؤية عن اثلاين، خبالف املنهج العقيل، 
 اإلهلية ابتداًء من اتلوحيد وانتهاء باملعاد ويوم اآلخرة.

 إفادته لليقني ىلع مستوى اإلثبات وانليف -ب
تعّدد املوقف البرشي من حيث اتلصديق بالرؤية اإلهلية وعدمه، يوجب مطابلة الطرفني مًعا 

 اإلثبات أو انليف، وهذا ال يتأّّت إاّل يف ظّل املنهج العقيل؛ لصالحيته ىلع إثبات يشٍء ليشٍء بادليلل ىلع
أو نيف يشٍء عن يشٍء؛ ذلا فهو يسلك استدالاًل عقليًّا نتيجته تارًة إثبات الرؤية اإلهلية، وأخرى نيف 

 ضّدها.
لألشعري أن يوّظف املنهج العقيل  اخلصوصية اتلباديلة املذكورة للمنهج العقيل يه اليت أعطت احلّق 

يف نيف الرؤية االعزتايلة يف قضية احلسن والقبح العقليني، كما سمح للغزايل عرض "تهافت الفالسفة" 
من خالل استخدام ذات اآليلات اليت أفرزت يف انلهاية "تهافت اتلهافت" البن رشد، وهذا لكّه ال 

 ه اعجز  عن إثبات الرؤية اإلهلية، بلعدها املاورايئ. سبيل إيله من خالل املنهج احليّس املحض؛ فإنّ 
 حتقيقه للتوادل اذلايت والغريي -ج

يف ضوء اتلمايز بني اتلوادل اذلايت واتلوادل الغريي، إذ إّن األّول ذو طابع وصويل يهدف إىل حتصيل 
قني بلحاظ ايلقني بلحاظ اإلنسان بما هو اكسب، واثلاين ذو طابع إيصايل يهدف إىل حتصيل ايل

اإلنسان بما هو مكتسب، ندرك أّن املنهج العقيل الربهاين هو السبيل إىل ذلك؛ الحتمال إنكار املنهج 
انلقيل )الرشيع( عند عدم ثبوت الرؤية اإلهلية، وباتلايل يمتنع إثباتها عن طريق انلقل، وهذا معناه: 

 فقدانه للتوادلين مًعا.

ا: االّّتاهات حول مرشوعية امل  نهج العقيل يف بناء الرؤية اإلهليةسادس 
يتّم حتديد االجّتاهات حول مرشوعية املنهج العقيل من خالل تسجيل املوقف الرصيح للّك واحد 
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 منها حول مقدار مساهمته يف إثبات الرؤية اإلهلية ايلقينية املطابقية، وهنا تنحرص يف ثالثة اجّتاهات:

 االّّتاه األّول: اتلعطيل
املمثل اذلي جنده ىلع الساحة هلذا االجّتاه هو أصحاب الكشف والشهود وأصحاب احلديث، فاألّول 

املفّكرة قّوة جسمانية يترّصف فيها الوهم تارةً والعقل أخرى، فيه حمّل واليتهما، والوهم »يؤّكد ىلع أّن 
ة ال يقدر ىلع إدراك اليشء إدرااًك ينازع العقل، والعقل النغماس آتله )املنهج العقيل( يف املاّدة الظلماني

إّن أكرث أصحابنا قد تبعوا َجاعًة ». بينما اثلاين يقول: [784]القيرصي، رشح فصوص احلكم، ص « تماًما
من املخالفني من أهل الرأي والقياس ومن أهل الطبيعة والفالسفة وغريهم من اذلين اعتمدوا ىلع 

. [126، ص 1]ابلحراين، احلدائق انلارضة، ج « األنبياء  العقول واستدالالتها، وطرحوا ما جاءت بها
يكشف كل من انلّصني السابقني عن املنطلقات اليت أّدت إىل تعطيل املنهج العقيل عن إثبات الرؤية 

 اإلهلية، وسلب صفة املرشوعية عنه، ومرجعها إىل ثالثة منطلقاٍت:
 املنطلق األّول

يتألّف منها املنهج العقيل يكشف عن ظّنيتها؛ ألّن ايلقني املانع تفاوت حكم العقل ىلع املواّد اليت 
من انلقيض ال تتفاوت فيه النسبة احلكمية، وحينئٍذ تؤول انلتيجة إىل الظّن؛ تلبعيتها ألخّس 

 املقّدمات، وهذا االختالف يف احلكم مرجعه إىل انتفاء العصمة اذلاتية عن العقل البرشي.
العقل إّما أن يكون راجًعا إىل املبادئ العقلية الربهانية ذات الطابع  ويمكن دفعه بأن تفاوت حكم

ايلقيين املطابيق، وإّما أن يكون راجًعا إىل اخللل الواقع يف اتلأيلف بينها أثناء عملية اتلطبيق. واألّول 
نفس األمري،  غري معقوٍل ىلع حنو اإلطالق؛ ملنافاته مع أّويّلة تلك املبادئ )املواّد( وتقّررها الواقيع

كما تقّدم اتلمثيل عليها باألّويلات. وأّما اثلاين، فال مالءمة بني وقوع اخلطإ يف اتلطبيق وسلب ايلقينية 
عن املبادئ الربهانية ادلخيلة يف تكوين بنية املنهج العقيل، وإاّل ألمكن تعدية ذلك إىل َجيع املناهج 

وض اخلطإ اتلطبييق عليه، إّما للغفلة عن ضوابط اتلصديقية، بما فيها املنهج انلقيل؛ الحتمال عر
 القياس املنتج، وإما لعدم انتخاب احلدود الصحيحة ادلخيلة يف احلّقانية.

 املنطلق اثلاين
إشاكيلة تعارض العقل وانلقل يقوم ىلع افرتاضني: األّول الصيغة القطعية اليت يتمّتع بها املنهج 

ثلاين: وجود إدرااكت عقلية تتناىف مع املحتوى ادلاخيل لدليلل ، واانلقيل؛ باعتبار نسبته إىل اهلل 
 انلقيل، وحينئٍذ تربز االحتماالت اتلايلة:

 إعطاء املرشوعية هلما مًعا من جهة الصدور وادلاللة. -1

 إلغاء املرشوعية عنهما. -2
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وراء دوران وضوح فساد االحتمالني املذكورين، تلناقُض كٍّ منهما صدقًا أو كذبًا، اكن سببًا 
 املوقف بني إعطاء املرشوعية ألحدهما وسلبها ىلع اآلخر، ولكن أيّهما؟ 

ألّن العقل مصّدق للرشع يف ّك »ينتيه بعض أصحاب االجّتاه ادليين إىل ترجيح انلقل ىلع العقل؛ 
، ص 1ل، ج ]ابن تيميّة، درء تعارض العقل وانلق« ما أخرب به، والرشع لم يصّدق العقل يف ّك ما أخربه به

138]. 

 ويمكن دفعه:
بني اتلصديق العقيل والرشيع من جانب واحد،  -يف اتلعليل  -أّواًل: عدم وضوح افرتاض اتلالزم 

 وهو العقل دون اثلاين، إاّل ما يأيت يف األمر اثلاين.
ثانيًا: عدم استلزام صدق الشارع لصدق العقل مرجعها إىل احتمال عروض اخلطإ عليه، إّما يف 

دئه الربهانية وإّما يف طريقة تأيلفها، وىلع الك اتلقديرين يكون رجواًع للمنطلق األّول، وجوابه ما مبا
 تقّدم.

ثاثلًا: باإلماكن افرتاض عكس انلتيجة املذكورة، وذلك بإعطاء املرشوعية للعقل وسلبها عن 
ل اذلي هو أصل انلقل، يف العق -ألّن العقل أصل انلقل، فلو قّدمناه عليه اكن ذلك قدًحا »انلقل: 

والقدح يف أصل اليشء قدح  فيه، فاكن تقديم انلقل قدًحا يف انلقل والعقل َجيًعا، فوجب تقديم 
 . وهو تعليل  نسبه ابن تيمّية إىل الرازي ولم أجد مناقشًة علميًة هل.[4]املصدر السابق، ص « العقل

رابًعا: اتلنايف املذكور بني العقل وانلقل، ال بّد من افرتاضه بني ديللني قطعيني تتاكفئ نسبتهما 
من املستحيل »وعليه  -إذا لم يقبل اتلأويل  -الصدورية وادلاليلة، وإاّل وجب تقديم القطيع ىلع غريه 

ه حقيقة ال تفرضها أن يوجد أّي تعارض بني نصوص الرشيعة الرصحية وأدلّة العقل القطعية. وهذ
العقيدة فحسب، بل يربهن عليها االستقراء يف انلصوص الرشعية، ودراسة املعطيات القطعية للكتاب 
« والسّنة، فإنّها َجيًعا تّتفق مع العقل، وال يوجد فيها ما يتعارض مع أحاكم العقل القطعية إطالقًا

 .[133]الصدر، دروس يف علم األصول، احللقة األوىل، ص 
 نطلق اثلالثامل

قد يستفاد من بعض اآليات القرآنية والروايات إلغاء مرشوعية املنهج العقيل، وجتريده عن 
 احلّجية، ويه:

 الطائفة األوىل: اآليات، وأهّمها:

تَُك أّواًل: قوهل تعاىل:  َمرأ
َ
ُجَد إيذأ أ اَلّ تَسأ

َ
نأ  قَاَل  قَاَل َما َمنََعَك أ تيَني مي نأُه َخلَقأ نَا َخريأ  مي

َ
نأ  أ تَُه مي نَاٍر وََخلَقأ
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نيٍ   .[12]سورة األعراف:  طي
تقريب ذلك: تفّرع انلتيجة الظّنّية ويه "أنا خري  من املخلوق من طنٍي" من سلوك قياٍس عقيلٍّ 
منطيقٍّ مكّوٍن من صغرى، ويه "أنا خملوق  من ناٍر" وكربى ويه "املخلوق من ناٍر خري  من املخلوق من 

 عدم اعتبار املنهج العقيل، نلتاجئه الظّنّية.طنٍي"، يكشف ذلك عن 
ويالحظ عليه: بعد الفراغ من الطويلة بني مرشوعية املنهج العقيل وانلقيل يقال: ابتناء املنهج 
العقيل ىلع مبادئ برهانية مطابقية يوجب خروج القياس اإلبلييس عن كونه منهًجا عقليًّا، النتفاء 

لو قاس نورية آدم »ذكور، بل ايلقني بعدم مطابقتها للواقع؛ ألنّه ايلقني الواقيع عن كربى القياس امل
، ص 1]الاكيف، أصول الاكيف، ج « بنورية انلار عرف فضل ما بني انلورين، وصفاء أحدهما ىلع اآلخر

 .، كما جاء عن اإلمام الصادق [58
ٍء فَُردُّوهُ إيىَل ثانيًا: قوهل تعاىل:  تُمأ يفي يَشأ ري فَإينأ َتَناَزعأ خي

مي اآلأ َوأ نُوَن بياهللَّي َوايلأ مي اهللي َوالرَُّسولي إينأ ُكنأتُمأ تُؤأ
ياًل  وي

أ
َسُن تَأ حأ

َ
يَك َخريأ  َوأ  . [59]سورة النساء:  َذل

تقريب ذلك: داللة اآلية ىلع حرص مرجعية اتلنازع يف طريق املنهج الرشيع )اهلل والرسول(، يوجب 
 لوقوع اتلنازع.إلغاء مرشوعية املنهج العقيل اذلي ي

ً
 ؤّكده اعتبار تضارب االستدالالت العقلية منشأ

ويالحظ عليه: اآلية تشتمل ىلع موضوع وحممول، والكهما ال ينطبقان ىلع املنهج  العقيل الربهاين، 
أّما عدم انطباق موضوعها وهو اتلنازع؛ فألنّه فرع عدم العلم، واخلصوصية اذلاتية للمنهج العقيل 

األمر بتحكيم »ا عدم انطباق حمموهلا وهو وجوب الرّد إىل اهلل والرسول، فألنه يعين: تنيف ذلك، وأمّ 
، ص 5]الصدر، حبوث يف علم األصول، ج « اهلل والرشيعة يف شؤون احلياة وعدم االحتاكم إىل أهواء انلاس

86]. 
ات السبب، واجلملة فاآلية أجنبية عن حمّل الالكم، وإاّل للزم انليه عن إطاعة أويل االمر أيًضا؛ ذل

ري يف اآلية املذكورة جاءت بعد قوهل تعاىل:  مأ
َ ويلي األأ

ُ
يُعوا الرَُّسوَل َوأ طي

َ
يُعوا اهلَل َوأ طي

َ
يَن آَمنُوا أ ي َها اذلَّ يُّ

َ
يَا أ

نأُكمأ   . [59]سورة النساء:  مي
نٍَة إيَذا قََض اهلُل وَ ثاثلا: قوهل تعاىل:  مي ٍن َواَل ُمؤأ مي نأ َوَما اَكَن ليُمؤأ ُة مي يرَيَ نأ يَُكوَن لَُهُم اخلأ

َ
ًرا أ مأ

َ
رَُسوهُلُ أ

مأ َوَمنأ َيعأصي اهلَل َورَُسوهَلُ َفَقدأ َضلَّ َضاَلاًل ُمبيينًا ريهي مأ
َ
. بتقريب: رضورة تبعية [36]سورة األحزاب:  أ

 يدّل ىلع نيف تبعية غريهما.  ورسوهل  إرادة اإلنسان إلرادة اهلل 
 تقدير شموهلا ملحّل الالكم، ال داللة فيها ىلع سلب املرشوعية عن املنهج ويالحظ عليه: اآلية ىلع

العقيل القطيع اذلي يمتنع تعارضه مع القضاء اإلليه، وإاّل لزم تصديق انلقيضني، وهنا تعود إشاكيلة 
 اتلعارض بني العقل وانلقل واجلواب عنها ما تقّدم يف املنطلق األّول.
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 ت، وأهّمها:الطائفة اثلانية: الروايا
]املجليس، حبار « دين اهلل ال يصاب بالعقول: »الرواية األوىل: قول اإلمام عيّل بن احلسني 

. حيث تدّل ىلع انليه عن االعتماد ىلع العقل يف بناء الرؤية اإلهلية الكونية [303، ص 2األنوار، ج 
 )العقيدة( واأليديولوجيا )الفروع(.

ويالحظ عليه: الرواية يف مقام اإلشارة إىل حمدودية العقل، وهذا ال يلزم منه إلغاء مرشوعيته 
ال يصاب بالعقول انلاقصة : »بنحو مطلق، ويدّل ىلع ذلك توصيف الرواية للعقل من خالل قوهل 

العقيل يبتين  . وقد عرفت أّن املنهج[303]املصدر السابق، ص ...« واآلراء ابلاطلة واملقائيس الفاسدة 
 ىلع مبادئ تصديقية يقينية يمتنع معها انلقيض.

بما أوّحد اهلل؟ : »الرواية اثلانية: عن يونس بن عبد الرمحن، قال: قلت أليب احلسن األّول 
ضّل، ومن ترك  فقال: يا يونس، ال تكونن مبتداًع! من نظر برأيه هلك، ومن ترك أهل بيت نبّيه 

، حيث تدّل ىلع عدم حتصيل اتلوحيد عن [56، ص 1]الاكيف، أصول الاكيف، ج « ركتاب اهلل وقول نبّيه كف
 طريق الرأي واالجتهاد العقيل. 

، ةٍ املرتكز ىلع مبادئ ظّنيّ  ويالحظ عليه: أّن املراد بـ "الرأي" يف الرواية وغريها انلظر الشخيصّ 
الضاللة واالحنراف، وسلب  : "ال تكونّن مبتداًع" وهذا ما يوجب الوقوع يفوقرنية ذلك قوهل 

 . عنوان اتلوحيد احلقييق عن اهلل 

 االّّتاه اثلاين: حرص املرجعية يف املنهج العقيل
ينّص ىلع حرص املرجعية ابلنائية للرؤية اإلهلية يف املنهج العقيل، سلبها عن املنهج انلقيل، ويرتكز 

 ىلع منطلقني:
ة إهلية تقوم ىلع خمالفة املبادئ العقلية ايلقينية، يوجب املنطلق األّول: اجّتاه انلقل إىل تأسيس رؤي

ف اتلاّم يف اعلم اتلكوين( الواقعني عدم الوثوق باملنهج العقيل، اكإلعجاز والوالية اتلكوينية )اتلرصّ 
فكرة حتّول العصا  يف طريق إثبات صدق مّديع انلبّوة واالرتباط بالسماء عن طريق الوح، حيث إنّ 

]سورة األعراف: ، وانبجاس اثنيت عرشة عينًا عند رضب احلجر [20]سورة طه:  حية تسىع عند إلقائها إىل
، واإلرساء بإنساٍن من مّكة إىل القدس، ومن ثّم [27]سورة مريم:  ، ووالدة الشخص من دون أٍب [165

وهكذا، َجيعها تتناىف مع إدراك العقل القطيع ملبدإ السببية  [1]سورة اإلرساء: العروج به إىل السماء 
 .ورضورة أن يكون للّك حادثٍة علّة  

 ويالحظ عليه:
وانلقل الرصيح،  ة اتلعارض بني العقل القطيعّ أّواًل: يمكن إرجاع املنطلق املذكور إىل إشاكيلّ 
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 األّول. وحينئٍذ يصّح اجلواب عليه بنفس الصياغة اليت تقّدمت يف االجّتاه 
ثانيًا: ىلع تقدير التسليم باملورد املذكور يف حمّل الالكم، فهذا ال يوجب جتريد املنهج انلقيل من 
املرشوعية اليت يستمّدها من حكم العقل القطيع، وإاّل لزم من وجوده عدمه، بل اغية ما يرتتّب ىلع 

فاء احلّجية عن املنهج انلقيل بنحو ذلك عدم مرشوعية انلقل يف حالة معارضته للمبادئ العقلية، ال انت
 اإلطالق.

ثاثلًا: يرتكز الالكم املذكور ىلع تصورين خاطئني: األّول يعود إىل خطإ فهم املعجزة، وأنّه يعين أمر 
خارق للعقول اإلنسانية ويقع ىلع خالف املبادئ العقلية، وهذا غري تامٍّ، وإاّل للزم لغوية اإلعجاز، 

 فهم قانون السببية، وذلك عند حرصه يف العلل املاّدية دون غريها من العلل واثلاين يعود إىل خطإ يف
وليس  -املاورائية، واستناًدا إىل ذلك: نفهم تعقيب القرآن يف مواطن كثرية من األمور اخلارقة للطبيعة 

ني اهللي"  -للمبادئ العقلية 
 .[49]سورة آل عمران: بقوهل: "بيإيذأ
الواردة يف سياق  (1)وره إىل ما يعرف يف لكمات املتلكّمني بـ "شبهة الرباهمة"املنطلق اثلاين: وتعود جذ

احلديث عن حكم العقل برضورة بعثة األنبياء، حيث ذهبت الرباهمة إىل قبح ابلعثة، والوجه يف ذلك: 
نه، وإن اكن ألّن انليب إّما أن يأيت بما يوافق العقل أو بما خيالفه، فإن اكن األّول فيف العقل به غنية  ع»

]ابلحراين، قواعد املرام يف علم الالكم، ص « اثلاين قبح اتّباعه؛ ألّن اتّباع ما خيالف العقل قبيح  يف العقل
124]. 

واجلواب عن ذلك: ننكر املالزمة بني تطابق انلقل للعقل واالستغناء عن الوح؛ ألّن مقتض 
ىلع ما يدخل يف وجدانه ذلاته وكماالته  حمدودية العقل وتنايه إدراكه، يوجب حرمانه من الوقوف

احلقيقية، والوصول إىل املطلوب، وهذا اتلنايه ال يؤول إىل انتفاء مرشوعية املنهج العقيل كما تقّدم، 
إىل وقتنا املعارص يف األوساط الفكرية، حيث من يستدّل ىلع  -ىلع قدمها  -ونلحظ امتداد الشبهة 

 نظًرا الكتمال العقول البرشية وقدرتها ىلع بناء نظام معريف متاكمل.انتهاء حاجة اإلنسان إىل السماء؛ 

 االّّتاه اثلالث: الوسطية
 املكّونات األساسية اليت يعتمد عليها االجّتاه الوسطي عبارة عن أمور ثالثة: 

 اتلصديق باملرجعية ابلنائّية للمنهج العقيل. -1

 قيل واالستقرايئ.عدم اتلنايف بني املنهج العقيل واملنهجني انل -2

                                      

 [60، ص 2الرباهمة: فرقة هندية تنتسب إىل رجٍل يسىّم براهما نىف مبدأ انلبّوة. ]راجع: الشهرستاين، امللل وانلحل، ج  - 
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 حمدودية املنهج العقيل. -3

أّما املكّون األّول، فإنّه يرجع إىل خصوصية اإلراءة اتلاّمة اليت يتمّتع بها املنهج العقيل، ويه اتلطابق 
الواقيع املانع من انلقيض، ويه من سنخ اخلصوصيات اذلاتية اليت ال تكتسب املرشوعية من غريها، 

 رجعيات األخرى.وإاّل استحال إثبات امل
وأّما املكّون اثلاين، فإنّه يكشف عن طبيعة توافقية بني املنهجني العقيل وانلقيل، وماهية انسجامية 
بني العقل والفطرة. مّما يعين امتناع ارتكاز الرؤية اإلهلية ىلع املنهج العقيل اذلي يؤول إىل اتلصادم 

أكرث انلاس انتفاعهم بالسمعيات » رائع، إذ يقول: بينه وبني الفطرة. يقّرر ذلك صدر املتأهّلني يف نّص 
أكرث من العقليات، وال يصّدقون باألشياء إاّل بماكفحة احلّس للمحسوس وال يذعنون بالعقليات ما 
لم يقرتن معها انتهاء نقلها إىل حمسوس ... إّن الرشع والعقل متطابقان ... وحاىش الرشيعة احلّقة اإلهلية 

اكمها مصدمًة للمعارف ايلقينية الرضورية، وتبًّا لفلسفٍة تكون قوانينها غري ابليضاء أن تكون أح
 .[303، ص 9]صدر املتأهّلني، احلكمة العقلية يف األسفار العقلية األربعة، ج « مطابقٍة للكتاب والسّنة

ية يقف احلكيم صدر املتأهّلني ىلع تشخيص املانع من اعتماد مرجعية املنهج العقيل يف بناء الرؤ
اإلهلية، حيث يرجعه إىل أمرين: األّول: الزنعة احلّسّية املتأّصلة يف املعرفة البرشية، واليت اكنت سببًا 

، وإيقاف اتلصديق بها [151]سورة األعراف: وراء العدول عن الرؤية اإلهلية إىل عبادة عجل السامري 
 واثلاين: إشاكيلة املصادمة بني ايلقني الرشيع وايلقني الربهاين. [55]سورة ابلقرة: ىلع رؤية اذلات اإلهلية 

وأّما املكّون اثلالث، فإّن املحدودية للمنهج العقيل ويلدة توّسط املفاهيم والصور العقلية يف تكون 
 مبادئه اتلصديقية، ويه اليت تتسّبب يف حرمانه من الوقوف ىلع احلقائق الوجودية بما يه يه.

ملحدودية عند رسم حدود منطقة العقل ورؤية مقدار ما يمكن للمنهج العقيل إثباته نستوعب تلك ا
أو نفيه ىلع صعيد الرؤية االهلية، وهذا التشخيص احلدودي يمنع ورود العقل إىل منطقة املحّرمات 

ُرُكُم اهلُل املعرفية، تلك احلدود اليت رسمها انلّص انلقيل ابتداًء من قوهل تعاىل:  َسهُ َوحُيَذِّ ]سورة  َنفأ
لم يطلع العقول ىلع حتديد )حقيقته( صفته، ولم : »، ومروًرا بقول أمري املؤمنني [30آل عمران: 

 .[9]نهج ابلالغة، اخلطبة األوىل، ص « حيجبها عن واجب معرفته
حكومة العقل املطلقة اليّت تمنع املنهج انلقيل من املشاركة فيها، بمقتض السيادة العقلية 

اليلة، واليت نشاهدها يف مظهرين: األّول: إثبات الوجود الواجيب باذلات، ووجوب الطاعة االستق
املطلقة، ال تعطي هلا )احلكومة( احلّق يف جتاوز حدودها املعرفية، للوقوف ىلع تفاصيل املعاد والربزخ 

ل الرؤية والعقاب، لعدم جتاوز املحدود حّده. ندرك من ذلك: عدم صّحة حماولة عقلنة ّك تفاصي
اإلهلية وإخضاعها ملحاكمته إثباتًا أو نفيًا، يف الوقت اذلي ندرك خطأ حماولة رشعنة ّك مبادئ املنهج 
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العقيل ونتاجئه، أعين: ابلحث عنها يف املحتوى ادلاخيل للنصوص انلقلية؛ ألّن صيغتها ايلقينية 
 الواقعية حاكمة  ىلع ظواهر انلصوص اتلعّبدية.

للبحث عن  ذكورة للمنهج العقيل يه ذاتها اليت ساقت انليب إبراهيم إّن املحدودية امل
َت االطمئنان القليب بالرؤية اإلهلية عرب قوهل:  أَموأ ِيي ال

رييني َكيأَف حُتأ
َ
، ويه [260]سورة ابلقرة:  رَبِّ أ

 ويلك! ال تدركه العيون يف مشاهدة األبصار، ولكن رأته القلوب»يقول:  اليت جعلت عليًّا 
 . [98، ص 1]الاكيف، أصول الاكيف، ج « حبقائق اإليمان

 يف ضوء ذلك: يمكننا حتديد خريطة املنطقة املعرفية اليت ترتبط باملنهج العقيل ضمن ثالث مناطق: 
األوىل: املنطقة املختّصة، وفيها تكون احلكومة املطلقة للمنهج العقيل، حيث ال يمكن توّسط 

 ية اإلهلية ىلع مستوى اتلوحيد وانلبّوة.املنهج انلقيل يف إثبات الرؤ
اثلانية: املنطقة املشرتكة، وفيها يتبادل املنهجان العقيل وانلقيل مسألة إثبات الرؤية اإلهلية ىلع 

 مستوى اإلمامة واملعاد.
اثلاثلة: املنطقة املمنوعة، وفيها يكون املنهج العقيل اعجًزا عن اإلثبات أو انليف، ويه اليت نسّميها 

"منطقة املحّرمات املعرفية"، وخطورة االقرتاب منها اكن سببًا للتصديق باألسطورة وإنكار بعض  بـ
 املاورائيات الواقعية.
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 اخلاتمة وانلتائج

 مّما سبق ذكره يمكن للقارئ الكريم الوقوف ىلع انلتائج اتلايلة اليت تمّخضت عنها هذه املقالة:

تكوين املنهج باعتباره مرجعيًة بنائيًة تساهم يف خلق رؤية يه: األّول: املرتكزات ادلخيلة يف  -1
 املكون املاّدي الصوري، اثلاين: اتلوادل اذلايت، اثلالث: اتلوادل الغريي.

يتمّتع املنهج العقيل بنوعني من اخلصائص: األّول نسميه املوضوعية؛ الرتباطه باملكّون املاّدي  -2
ملنهج العقيل، واثلاين نسّميه باخلصائص املحمويلة؛ الرتباطه باحلاالت اليت والصوري اذلي يتقّوم به ا

 تعرض ىلع مبادئه.

يتّم حتديد االجّتاهات حول مرشوعية املنهج العقيل من خالل تسجيل املوقف الرصيح للّك  -3
يف ثالثة واحد منها حول مقدار مساهمته يف إثبات الرؤية اإلهلية ايلقينية املطابقية، وهنا تنحرص 

 اجّتاهات:

 األّول: اتلعطيل، اثلاين: حرص املرجعية يف املنهج العقيل، اثلالث: الوسطية.

 حتديد خريطة املنطقة املعرفية اليت ترتبط باملنهج العقيل ضمن ثالث مناطق: -4

 األوىل: املنطقة املختّصة، اثلاين: املنطقة املشرتكة، اثلالث: املنطقة املمنوعة.

  اعتبار طريق الكشف والشهود منهًجا يساهم يف بناء الرؤية اإلهلية.اتلحّفظ ىلع -5

 عدم معقويلة اتلصادم بني املنهجني العقيل وانلقيل للخصوصية اذلاتية يف األّول. -6
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Hints from the Muslim Scholars’ views about Humanism and 
Alienation 
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Summary 

Alienation is among the topics of anthropology that thinkers of different 
walks have been concerned to study and research on. Many opinions have 
been put forward about what alienation is and how it has been formed, 
based on the view that each trend takes about the nature and reality of 
man. On this basis, the current study, according to an analytical, 
descriptive approach, sheds light on the reality and nature of alienation 
by studying and analyzing the various definitions given about this concept. 

Based on many Qur’anic verses and Prophetic traditions, it can be said 
that the reality of man is man’s essence itself, which is expressed by “I 
(ego)” and “myself”, and that the elevation and loftiness of this fact has a 
relationship with the extent of man’s connection with God. So, if someone 
forgets God, he shall be alien and forget even himself. It is from this point 
of view that alienation should be studied, starting with alienation from 
God. This has been confirmed by all teachings of heavenly religions, 
especially Islam, which has established a clear path for man’s perfection 
and for the treatment of self-alienation. 

Keywords: humanism, alienation, self, God, man, ego. 
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 قبس من رؤى العلماء املسلمني حول األنسنة واالغرتاب

 اعدل لغريب

 . الربيد اإللكرتوين: دكتوراه يف الفلسفة االسالمية، جامعة املصطىف العاملية، اجلزاير
a.laghrib@aldaleel-inst.com 

 

 اخلالصة
يعترب االغرتاب أحد املوضواعت اليت تقع ضمن حقل األنرثبولوجيا ومعرفة اإلنسان، حيث عين 
املفّكرون ىلع اختالف مشاربهم ببحثها ودراستها. وقد طرحت العديد من اآلراء حول ماهية 

القًا من الرؤية اليت يّتخذها ّك اجّتاه حول ماهية اإلنسان وحقيقته. االغرتاب وكيفية تبلوره وذلك انط
ىلع هذا األساس يسلّط اتلحقيق احلايل وفق منهج حتلييل وتوصييف الضوء ىلع حقيقة وماهية االغرتاب 
من خالل دراسة خمتلف اتلعاريف اليت ُعرضت حول هذا املفهوم وحتليلها. واعتماًدا ىلع العديد من 

والروايات يمكن القول إّن حقيقة اإلنسان يه نفسه ذاتها، واليت يعرّب عنها بـ "األنا" و"نفيس". اآليات 
وأّن ريّق هذه احلقيقة وتعايلها هل عالقة بمدى ارتباطه باهلل، حبيث إّن اإلنسان إذا نيس اهلل فإنّه 

القًا من الغربة عن سيصبح غريبًا وينىس حّّت نفسه. فمن هذه اجلهة يتوّجب دراسة االغرتاب انط
أّكدته َجيع تعايلم األديان السماوية ال سّيما ادلين اإلساليم، اذلي وضع منهاًجا تلاكمل اهلل. وهذا ما 

 اإلنسان ومعاجلة االغرتاب اذلايت.

 األنسنة، االغرتاب، انلفس، اهلل، اإلنسان، األنا.         اللكمات املفتاحية:
 

-----------------------------  
  57 - 39ص. ، ص، العدد  الرابعرابعة، السنة ال2022جملة ادليلل،  

 2022/1/19القبول:     ، 2021/12/11استالم: 
 ت وابلحوث العقديّةامؤسسة ادليلل لدلراسانلارش: 

 املؤلف ©
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 املقّدمة
يشريون إيلها بعبارة "أنا" و"نفيس". فإذا اكنت إّن للبرش مهما اكنت ثقافتهم ولغتهم حقيقًة وواقعيًة 

العيش ممكنًا من دون اتلعّرف ىلع األمور واحلوادث اليت تدور حول اإلنسان، فإّن احلياة من دون 
ا؛ ألّن معرفة األنا وانلفس تقود اإلنسان  معرفة "األنا" و"انلفس" واجلهل بها لن يكون مرّبًرا وميِّسً

يتوّجب أن يتحىّل ويتمّتع بها. وما دام اإلنسان لم يتعّرف ىلع نفسه، فلن إىل معرفة الكماالت اليت 
يتحّرك حنو الكماالت والقيم اليت ينبيغ عليه اتلحيّل بها، بل سيؤّدي جتاهله هلا وغفلته عنها إىل 

 ضياع نفسه وأناه.
ث إّن عليه السيع وىلع الرغم من أّن "األنا" و"انلفس" يه من أكرث األشياء قيمًة عند اإلنسان، حبي

وراء تكاملها ورشدها، إاّل أّن انلاس يغفلون وينسون ذلك نتيجة بعض العوامل املعرفية وانلفسية 
والسلوكية واالجتماعية والعاطفية. ما يؤّدي إىل غفلة اإلنسان عن "أناه" و"نفسه" وغربته عنها وسعيه 

ملفّكرين يف القرون األخرية إماطة اللثام وراء "أنا اآلخر". وىلع هذا األساس فقد حاول العديد من ا
عن ماهية هذه احلقيقة، وسعوا حنو الكشف عن هذه الظاهرة السلوكية اليت تربط بهوية اإلنسان 
وحقيقته؛ إذ تّم اتلعّرض إيلها ضمن عنوان "االغرتاب" أو "االستالب" وغريها، وقّدمت العديد من 

 ادلراسات واتلحقيقات يف هذا املجال.
 أحد املصطلحات اليت شاع استخدامها يف القرون األخرية، ىلع هذا فإّن مفردة "االغرتاب" بناءً 

 بني العديد من وقعت دموية ومعارك أزمات وحروب من البرشية اعنته هو ما انتشارها ىلع ساعد وما
االغرتاب  اإلنسان. وقد عين بدراسة ىلع وما خلّفه ذلك من انعاكس - العاملية احلروب خاّصةً  - ادلول

يف األنرثبولوجيا وخمتلف حقول ادلراسات والعلوم اإلنسانية؛ إذ عوجلت وحبثت هذه املسألة اليت 
 . [16]جمموعة من املؤلّفني، املعجم الفلسيف، ص  Alienation"1يعرّب عنها يف اللغات األوربية بلفظ "

خالق، واحلقوق، وعلم انلفس عالوًة ىلع األنرثبولوجيا، يف السوسيولوجيا، والبسيكولوجيا، واأل
 اإللكينييك وبعٍض آخر من فروع العلوم اإلنسانية.

وىلع الرغم من أّن طرح مسألة االغرتاب وتبيينها قد نسب يف ادلراسات اإلنسانية واألنرثبولوجية 
 ولودفيغ (م1770-1831) (Georg Hegel)م أمثال جورج هيجل  19و 18إىل بعض علماء القرنني 

 (م1818-1883) (Karl Marx)وكرل ماركس  (م1775-1833) (Ludwig Feuerbach)فويرباخ 
، إاّل أّن ادلراسات املعّمقة تشري إىل أّن اجلذور [307و 291و 225، ص 7]كوبلستون، تاريخ الفلسفة، ج 

                                      

" بمعىن ينقل أو حيّول أو يسلّم أو يبعد، Alienare" املشتّقة بدورها من الفعل "Alienatioويه مشتّقة من اللكمة الالتينية " - 
 " اليت تعين االنتماء إىل اآلخر.Alienusوهذا الفعل الالتيين مشتقل بدوره من لكمة التينية يه "
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العميقة لطرح هذا املوضوع تعود إىل أبعد من ذلك؛ ألنّه يرجع إىل تعايلم األديان السماوية أساًسا. 
فقد اهتّمت األديان السماوية بهذه املوضوع أكرث وأكرب من غريها من املفّكرين أو املدارس، وذلك 

موعًة من احللول للوقاية بصور وأشاكل وبيانات خمتلفة، حمّذرةً منه ومبيّنًة نماذج هلا، كما قّدمت جم
 [71 - 69]رجیب، انسان شناىس، ص منها وعالجها. 

من هنا يأيت اتلحقيق احلايل إىل دراسة موضوع االغرتاب وماهيته؛ باعتباره أحد املوضواعت املهّمة 
اليت تمّس اإلنسان املعارص خصوًصا، وأنّه أحد إفرازات احلداثة واألنسنة، وذلك وفق منهج حتلييل 

صييف يعتمد ىلع العقل ويسىع إىل تقديم رؤية ادلين اإلساليم ىلع ضوء رؤى العلماء املسلمني وتو
 اذلين اعجلوا هذا املوضوع باإلستعانة باآليات والروايات اليت تعّرضت إىل هذه املسألة.

ألة وقبل اتلعّرض إىل دراسة مفهوم االغرتاب ورؤى املفّكرين املسلمني حوهل، جتدر اإلشارة إىل مس
مهّمٍة مرتبطٍة أشّد االرتباط بهذا املفهوم، ويه مسألة تبيني حقيقة اإلنسان وانلفس اإلنسانية 
وماهيتها؛ وذلك ألّن إدراك ماهية االغرتاب منوط بمعرفة معىن انلفس االنسانية، ومن هنا سيتّم 

 اتلعّرض بما يسمح به جمال املقال تلعريف انلفس. 
 

 تعريف انلفس
يون عّدة معاٍن خمتلفٍة للنفس اكلروح والشخص وعني اليشء، وحقيقة اليش وذاته، لقد ذكر اللغو

؛ الراغب 233، ص 14]ابن منظور، لسان العرب، ج وما يكون به اتلميي وادلم، اإلنسان َجيعه واجلسد. 
 [617، ص 12؛ الفيويم، املصباح املنري، ج 818األصفهاين، مفردات ألفاظ القرآن، ص 

ردة الروح هلا عالقة مبارشة مع حبث االغرتاب. كما أّن "حقيقة اليشء" تنطبق ىلع ويبدو أّن مف
 الروح يف مورد اإلنسان، فيمكن كذلك االستفادة منها يف هذا الصدد. 

وللنفس يف القرآن الكريم استخدمات متعّددة  منها: اذلات، شخص اإلنسان )أي املوجود املرّكب 
، ومراتب انلفس ىلع اعتبار أّن للنفس مراتب اكملسّولة واألّمارة من الروح وابلدن(، روح اإلنسان

؛ الطربيس، جممع ابليان يف تفسري 1412]الراغب األصفهاين، مفردات ألفاظ القرآن، ص واللّوامة واملطمئّنة. 
   [133، ص 1القرآن، ج 

لعقلية وانلقلية إىل وذهب املفّكرون املسلمون من أمثال ابن سينا وغريهم باالعتماد ىلع األدلّة ا
]ابن سينا، انلفس من كتاب أّن لإلنسان عالوًة ىلع ابلعد املاّدي بعًدا جمّرًدا هو نفس اإلنسان وذاته. 

؛ الطباطبايئ، نهاية 245، ص 8؛ صدر املتأهلني، احلكمة املتعايلة يف األسفار األربعة، ج 303 - 288الشفاء، ص 
نا" و"أنت". وللنفس مراتب يه انلباتية واحليوانية واإلنسانية. . إذ يعرّب عنها بـ "أ[240احلكمة، ص 
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فاملراتب انلباتية واحليوانية وإن اكنت رضوريًة حلياة اإلنسان، إاّل أنّها ال تشلّك حقيقته، وإنّما حقيقته 
تكمن يف املرتبة العايلة للنفس. وهنالك من يذهب إىل أبعد من ذلك حينما يرى أّن اإلنسان وإن اكن 

 بعدان ماّدي وجمّرد، إاّل أّن حقيقته الواقعية ليست مرتبطًة بانلفس املستقلّة، وإنّما يه تلك انلفس هل
اليت يه عني اتلعلّق والفقر إىل اهلل تعاىل، فهذه األخرية يه ما يشلّك حقيقة اإلنسان. ومن هنا يمكن 

إنّما مع أخذ مبدئه وعلّته بعني نيل حقيقة اإلنسان وإدراكها إذا لم ننظر إيله بنظرة استقاليلة، و
ا هو املبدأ، وانلفس يف هذه احلالة ليست سوى مظهر  االعتبار. ووفق هذه الرؤية فإّن ما ننظره إيله حقًّ
وجتلٍّ هلا، فيه يف ذاتها ليست موجوًدا مستقالًّ حّّت يمكن إدراكه. وبهذا فإّن "أنا" اإلنسان وحقيقته 

]مطهری، ياداشت مها إاّل من خالل ارتباطها بعلّتها اليت يه اهلل تعاىل. ال يمكن أن يتحّدد معناها ومفهو
 [121، ص 2و 1هاى مطهرى، ج 

بناًء ىلع هذا فإّن للنفس يف اللغة معاين خمتلفًة، كما أّن هلا استخدماٍت متعّددًة يف القرآن ولكمات 
مت يف القرآن ولكمات املفّكرين املفّكرين املسلمني. ومن بني املعاين اليت تدّل عليها اللغة واستخد
 روح اإلنسان، حيث يعرّب عنها بكلمات مثل "أنا" و"نفس".         

 

 مفهوم االغرتاب
.  لالغرتاب استخدمان: اعمل وخاصل

يتضّمن االغرتاب يف االستخدام العاّم مسائل من قبيل: ازدواج الشخصية أو الشخصية اثلنائية يف 
علم انلفس، واإلنسان املنحرف يف علم االجتماع خاّصة يف رؤية دوركيم، وذلك من خالل تفّكك 

ت، االغرتاب يف ]حليم بركالقيم واملعايري االجتماعية وأزمة اهلوية يف ابلحوث اثلقافية واالجتماعية 
، كما أنّها يف اثلقافة القرآنية تشتمل نسيان انلفس والغفلة عنها من جهة، [43اثلقافة العربية، ص 

واالهتمام بانلفس "أهّمتهم أنفسهم" من جهة أخرى. وبعبارة أخرى فإّن الغفلة عن انلفس أو االهتمام 
 .الزائد بالشهوات انلفسية وإرضاءها يعّد من موارد االغرتاب

ويف االستخدام اخلاّص يتّم اتلأكيد ىلع هذه انلقطة، ويه رضورة عدم اخللط بني هذه املوارد 
واالغرتاب، حيث يعتربون لالغرتاب خصوصيًة ويه أّن للفرد صورًة عن ذاته ختتلف عن صورته 

قيقية، وكأّن الواقعية اليت يتحّرك يف احلياة وفقها، ويف الواقع هو مسلوب وغريب عن ذاته الواقعية واحل
 اإلنسان يعّد ذاته احلقيقية موجوًدا غريبًا، واملوجود اآلخر اذلي صّوره عن نفسه هو ذاته.

واإلنسان يف ثقافة األديان السماوية وخاّصًة اإلسالم هو موجود يمكن أن يرتيق ويتاكمل ويتعاىل 
بهويته الواقعية أو أن يتهاوى بها. وكذلك يمكن لعلمه احلضوري نصف الشعوري أو الالشعوري أن 
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ء األصالة يثري ويكّمل معرفته بهويته وذاته احلقيقية أو أن يغفل عنها وينساها، ومن خالل إعطا
للبعد احليواين يعّد ذاته موجوًدا آخر )حيوانًا( وخيتار نمط حياة حيوانيًّا ويتزّنل بسبب أعماهل إىل مرتبة 
احليوانية أو أدىن من ذلك. مثل هؤالء انلاس قد ابتعدوا يف الواقع عن ذاتهم احلقيقية وسلبوا عنها، 

 انسان ]رجیب،ة اجلديدة ينّظمون نمط حياتهم. يعتقدون ذاتهم موجوًدا دنيئًا، وىلع أساس هذه الصور
 [71 - 69 ص شناىس،

حياول هذا املقال عرض رؤية بعض املفّكرين املسلمني حول مسألة االغرتاب، وذلك يف ضوء 
الرؤية اليت تّم اتلنظري هلا يف اثلقافة اإلسالمية وإهلام املعارف القرآنية واملدعومة باملعارف العقلية 

 اإلسالمية.
م الرؤية اإلسالمية حول مسألة االغرتاب كغريها من العديد من املسائل األخرى ىلع أربعة تقو
 أقسام:
 ـ أصول مسألة االغرتاب وأسسها.1

 ـ اتلنظري اذلي يمّثل اهليلك األساس للرؤية.2

 ـ صور االغرتاب.3

 ـ عالج االغرتاب.4

 

 ـ أسس مسألة االغرتاب وأصوهلا1

تشلّك األساس اليت تقوم عليه هذه الظاهرة، حبيث يكون لالعتقاد أو  إن ملسألة االغرتاب أصواًل 
عدم االعتقاد بها وطبيعة املوقف جتاه أّي أساس منها تأثري  خاصل يف فهم هذه الظاهرة وحتديد الرؤية 
السلمية منها. وىلع هذا األساس يتّم يف هذا الشطر من املقال بيان بعض األسس واألصول اخلاّصة 

 اب، كما ذكر بعض املفّكرين املسلمني.   باالغرت
 

 أ ـ وجود هوية وذات إنسانية

بغّض انلظر عن االجّتاه املنكر ألّي وجود خاريج، فإّن املوقف الفكري اآلخر للمدارس البرشية 
قد انقسم حول مسألة وجود هوية وذات إنسانية عموًما إىل جمموعتني: املذاهب اليت تعتقد بأّن 

]جمموعة من وهويًة تسىّم إنسانًا، واملذاهب اليت تنكر اذلات واهلوية اإلنسانية لإلنسان. لإلنسان ذاتًا 
 فما بعد[ 520املؤلّفني، حبوث يف الالكم اجلديد، ص 



 45 .................................................................................  قبس من رؤى العلماء املسلمني حول األنسنة واالغرتاب

لإلنسان أّن اإلنسان عبارة  عن صفحة بيضاء  -ما فوق احليوانية  -يعتقد املنكرون للهوية املستقلّة 
يعىن به أو أّن اإلنسان هو واحد من احليوانات اليت ال ختتلف اختالفًا يتكّون يف نطاق هذا العالم، و

ماهويًّا فيما بينها، وإنّما هو حيوان أكرث تعقيًدا فحسب، وىلع أيّة حال فهو فاقد  هلوّيٍة مستقلٍّة فوق 
 [93 - 87]مصباح يزدی، به سوی او، ص املرتبة احليوانية. 

لمني أّن للنوع اإلنساين ذاتًا وهويًة مستقلًّة، ويه ما فوق يف قبال ذلك يرى بعض املفّكرين املس
املرتبة احليوانية ويتمّتع بها أفراد اإلنسان اكّفًة، كما أّن وجود هذه اهلوية املستقلّة واملا فوق احليوان 

هدة ا جند من أنفسنا مشايف أنّ  ا ال نشّك إنّ »هو بديه أو قريب إىل ابلداهة ولّك واحٍد يدرك ذلك، يقول: 
من  اهذه املشاهدة اليت ال نغفل عنه حينً  إنسان هو مثلنا يف ّك  أنّ   حنيك عنه: بأنا، وال نشّك معىًن 

 .[365، ص 1]الطباطبايئ، امليان يف تفسري القرآن، ج  «أحيان حياتنا وشعورنا
متعّددة موضوع يف موارد  -وغريه من املفّكرين املسلمني كما مّر  -فمثاًل يعالج السّيد الطباطبايئ 

أّن اإلنسان مرّكب من جسم وروح، وأّن اهلل خلق اإلنسان مرّكبًا من جزئني ومن جوهرين هما اجلسم 
ا من بً هذا انلوع، حني ما أنشأ مركّ  -سبحانه  -وقد أنشأ اهلل »والروح. حيث يقول السيّد الطباطبايئ: 

]الطباطبايئ، امليان يف تفسري « نلفس والروحد يه اة بدنية، وجوهر جمرّ ا من جوهرين، مادّ فً ني ومؤلّ ئجز
 .[298؛ مطهری، سريى در نهج ابلالغه، ص  65، ص 2القرآن، ج 

مثلما يعتقد بعض علماء علم احلياة  -هذا ويؤّكد العاّلمة ىلع مسألة مهّمٍة ويه أّن اإلنسان 
 تقبل اتلحّول واالخنفاض ال ينحرص يف ابلعد اجلسماين والظواهر اإلنسانية، وال -والعلوم اإلنسانية 

إىل املادة )اجلسم وآثار اجلسم(، بل حّّت آثار ابلدن الطبيعية أيًضا نشأت من هوية اإلنسان ما فوق 
 احليوانية.

« اإلنسان واحد حقييق هو املبدأ الوحيد جلميع آثار ابلدن الطبيعية واآلثار الروحية»يقول: 
 . [77، ص 20]الطباطبايئ، امليان يف تفسري القرآن، ج 

 
 ب ـ الروح هوية اإلنسان احلقيقية

يذهب املفّكرون املسلمون إىل أّن هوية اإلنسان ترتّكب من بعدين، هما اجلسم والروح، فلو أنكر 
أحدهم ابلعد الروحاين واخزتل اإلنسان يف ابلعد املادي واجلسماين، فإّن هذا األمر غري صحيح؛ ألن 

يف ابلعد املاّدي فحسب فإّن هّمته ستقترص ىلع هذا ابلعد فقط، ما حتليل اإلنسان نلفسه إذا احنرص 
يؤدي إىل زوال إنسانية اإلنسان اليت ترتبط بابلعد الروح وانلفيس، وسيتزّنل اإلنسان إىل حّد املاّديات. 

 [295]مطهری، سريى در نهج ابلالغه، ص 
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لّك حقيقة اإلنسان وهوّيته احلقيقية هذا ويؤّكد بعض املفّكرين املسلمني هذا األمر، وهو أّن ما يش
هو روحه اليت تنعكس من خالهلا آثار ابلدن الطبيعية واآلثار الروحية، فليست هوية اإلنسان 
احلقيقية وفق هذه انلظرة يه ابلدن اجلسماين، وال مزيج من الروح واجلسم، بل يه موجود بسيط 

ل ما يتخيّ ال كما ربّ  ، عنه بأناالروح تمام حقيقة اإلنسان اذلي يعرّب  نّ إ»جمرد. يقول السيد الطباطبايئ: 
... وليس هو شيئًا من  ها هيئة أو صفة اعرضة هلأو أنّ  ،الروح أحد جزيئ اإلنسان ال تمامه نلا أنّ 

 .[69، ص 7]الطباطبايئ، امليان يف تفسري القرآن، ج « أعضائنا أو أجزاء بدننا
 

 ن احلقيقية ـجـ ّتّرد هوية اإلنسا

لقد ذهب املفّكرون املسلمون من أمثال ابن سينا وغريهم إىل االعتماد ىلع األدلّة العقلية وانلقلية 
]ابن سينا، انلفس من كتاب إىل أّن لإلنسان عالوًة ىلع ابلعد املاّدي بعًدا جمرًدا هو نفس اإلنسان وذاته. 

؛ الطباطبايئ، نهاية 245، ص 8ة يف األسفار األربعة، ج ؛ صدر املتأهلني، احلكمة املتعايل303 - 288الشفاء، ص 
 [240احلكمة، ص 

فمثاًل يذهب السّيد الطباطبايئ يف موارد متعّددةٍ إىل جتّرد هوية اإلنسان احلقيقية وعدم ماّديته. 
العديد من الشواهد ىلع جتّرد الروح،  [253 - 250]ص وبناًء ىلع هذا فقد ذكر يف املجدّل السادس عرش  

اإلنسان واحد حقييق ... كما أنّه جمرد »وأنّها هوية اإلنسان احلقيقية. وقد وصل إىل نتيجة مفادها أّن: 
 .[113، ص 2؛ ج 139، ص 20]امليان، ج  «يف نفسه عن املاّدة

ا يف تشكيل ظاهرة االغرتاب وبيانها واملوقف  إّن للك واحد من األسس اثلالثة املذكورة دوًرا خاصًّ
منها، فمن ينكر اهلوية واذلات اإلنسانية رأًسا، أو ال يؤمن بكون الروح ركنًا أصياًل فيها أو يعتربها 
ماّديًة، فإّن موقفه من االغرتاب سيكون خمتلًفا عّمن يعتقد بوجود هوية حقيقية ومستقلّة لإلنسان، 

 دة.وأّن الروح تشلّك ركنها الركني وأنّها جمرّ 

 
 ـ االغرتاب2

بناًء ىلع األسس املذكورة أعاله يمكن القول إّن الرؤية اإلسالمية إىل االغرتاب تتحّدد فيما ييل: 
إن أّي إنسان ال يدرك بصورةٍ صحيحٍة أّن هل هويًة حقيقيًة، وأّن الروح تشلك كيانه احلقييق، وأنّها 

 جمردة، فإنّه يعيش مغرتًبا. 
ود اذلي يمتلك صورةً ظاهريًة عن ذاته ختتلف عن صورته الواقعية وبعبارة أخرى إّن املوج

الصحيحة هلا فإنّه يعيش حالة من اتلوّهم، وبدل أن يعمل من أجل ذاته احلقيقية فإنّه يتحّرك يف سبيل 
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 [445]رسوش، قصه ارباب معرفت، ص ذاته املتوّهمة. هذا ما يمّثل حالة اغرتاب اإلنسان عن ذاته. 
عض األعالم أنّه بالرغم من أّن دلى اإلنسان معرفًة إَجايلًة ويف الوقت نفسه يقينّيًة هذا ويعتقد ب

ال تقبل الشّك عن ذاته وحقيقة هويته، إاّل أّن املعرفة الاكملة واتلفصيلية ألّي إنسان بذاته وهويته 
بالعلم  -يته احلقيقية اليت تمّثل هو -احلقيقية والواقعية إنّما حتدث عندما يدرك اإلنسان روحه املجّردة 

 اتلفصييل.

 هذه املعرفة اليت تكون بعلمه احلضوري تتضّمن ثالث حقائق:
َها انلَّاُس األّول: العلم احلضوري بالفقر املحض، فاإلنسان لو يعرف ذاته جيد أنّها عني فقر:  يُّ

َ
يَا أ

يدُ  َمي
ُّ احلأ ُفَقَراُء إيىَل اهللي َواهلُل ُهَو الأَغيني

نأتُُم الأ
َ
مالك  -فاحلاجة إىل رّب »؛ وهلذا يقول: [15]سورة فاطر:  أ

 .[7و 3، ص 8]امليان يف تفسري القرآن، ج  «حقيقة اإلنسان والفقر املكتوب ىلع نفسه -مدبر 
 نّ إ» اثلاين: العلم احلضوري بأّن ذاته منقطعة عن أّي موجود آخر سوى اهلل. يقول يف هذا املجال:

وجد  ،ه و نسبته إىل سائر أجزاء العالمما يلتفت إىل حقيقة موقفه من ربّ نياملتنبه إىل هذه احلقيقة ح
 .[167، ص 6]امليان يف تفسري القرآن، ج  «وقد اكن جيدها ىلع غري هذا انلعت ،عن غريه نفسه منقطعةً 

ي بأّن ذاته َجيًعا يه عني االحتياج إىل اهلل، فاإلنسان لو ينقطع عن غري اثلالث: العلم احلضور
ته ويكّون دائًما ذاته وهويته احلقيقية جيد أّن ذاته متعلّقة  باهلل بشلك تام، وأّن اهلل هو مالكه ومدبّره. ذا

ر ألمرها ها املدبّ  ربّ ها باإلحاطة واتلأثري إاّل ال يمسّ »واإلنسان يبلغ هذه انلتيجة حينما يهتم بنفسه: 
ها ليس هلا من دونه بربّ  يته، ووجدها خايلةً امها بقدرته وهدااذلي يدفعها من ورائها وجيذبها إىل قدّ 

 .[93، ص 6]الطباطبايئ، امليان يف تفسري القرآن، ج  «من والٍ 
إّن اإلنسان املغرتب هو من لم يدرك روحه املجردة وهويته احلقيقية وظّن أّن بعده احليواين هو هويته 

ىن أّن األمور انلفسية والروحية احلقيقية. ظاهره يف هذه احلالة هو إنسان وحقيقته يه حيوان، بمع
والفعايلات وامليول اكّفة يه حيوانية؛ ألنّه ملا اعتقد أّن بعده اجلسماين واحليواين هو حقيقته فقد اختار 

أَسانٍ »نمط احلياة احليوانية.  وَرةُ ُصوَرةُ إين أُهَدى َفيَتَّبيَعهُ  اَل  ،َوالأَقلأُب قَلأُب َحيََوانٍ  ،فَالصُّ ريُف بَاَب ال  َواَل  ،َيعأ
يَاءي  ،بَاَب الأَعىَم َفيَُصدَّ َعنأهُ  حأ

َ يَك َميُِّت األأ ]انظر: مطهری، فلسفه اخالق، ص  .[78]نهج ابلالغة، اخلطبة « وََذل
165 – 179] 

مكتفيًا بذاته، انلوع اآلخر من االغرتاب يف نظر املفّكرين املسلمني هو أن يعترب اإلنسان مستقالًّ و
أو أنّه مرتبط ومتعلّق بغري اهلل، يف هذه احلالة أيًضا يرسم اإلنسان صورًة خاطئًة عن هويته ويصبح 

 مستلبًا وغريبًا.
وبهذا يّتضح جواب إشاكٍل قد ينقدح يف اذلهن وهو: أليس اتلوحيد اخلالص واخلضوع اتلاّم هلل 
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من يسلّط اهلل ىلع ذاته، ويعّد رغبة اهلل رغبته ولّك ما نواًع من االغرتاب، فقد يقال إّن اإلنسان املؤ
يقوهل يعمله، وأوج اتلوحيد وقمته أن خيضع اإلنسان مطلًقا هلل وينىس ذاته. إذن اإلنسان املوّحد هو 

فإّن لإلنسان هويًة إهليًة نشأت منه وتعود إيله، حقيقته وهويته  -كما ذكر سابًقا  -مغرتب أيًضا. لكن 
لّق واالرتباط باهلل، وخضوعه هلل يه نفس انعتاقه. فاهلل هو أصلنا وخبضوعنا هلل نعتق يه عني اتلع

ُعونَ  أنفسنا: ي َوإينَّا إييَلأهي َراجي فإذا شهدنا أنفسنا شهدنا اهلل، وإذا خضعنا  ،[156: ]سورة ابلقرة إينَّا هللي
 ووجدنا اهلل وجدنا ذواتنا.

]املجليس، حبار « من عرف نفسه فقد عرف رّبه»يف: من خالل هذه الرؤية، ندرك احلديث الرش
نأُفَسُهمأ  ، واآلية الرشيفة:[32، ص 2األنوار، ج 

َ
أَساُهمأ أ ن

َ
يَن نَُسوا اهلَل فَأ ي احلرش: ]سورة  َواَل تَُكونُوا اَكذلَّ

 [48]راجع: بزریگ، حقيقت و چيسّت از خود بياگنیگ، ص . [19
 

 اهلوية االجتماعية( االجتمايع )ضياع -االغرتاب اثلقايف 

إّن االغرتاب فردي واجتمايع، وما ذكر سابًقا مرتبط باالغرتاب واالستالب الفردي، لكن قد 
يصبح املجتمع مستلبًا ومغرتًبا أحيانًا، فيعتقد نفسه جمتمًعا آخر. فهنا كذلك، يظّن املجتمع هوية 

 بل والوطن. جمتمع آخر غري هوّيته، وجيعل من املجتمع اآلخر األساس واألصل،
لقد ظهرت يف املجتمعات العربية واإلسالمية رًؤى وأفاكر ومعتقدات وتيارات تروج هنا وهناك 
تعترب أّن املجتمع املثايل هو املجتمع الغريب واحلضارة الغربية، بل يرى أتباع هذه اتلّيارات أّن  تقّدم 

الغرب واألفاكر واملمارسات الغربية،  املجتمع العريب واإلساليم وتطّوره رهني  بمدى قدرته ىلع تمّثل
إىل درجة أنّهم يرون رضورة أن يصري املجتمع اإلساليم غربيًّا بصورة اكملة حّّت يصبح متقّدًما، 

]راجع: حليم بركت، االغرتاب يف اثلقافة العربية، ص وباتلايل فهم يرمون إىل تغريب املجتمعات اإلسالمية. 
9] 

 ـ صور من االغرتاب3

 لك عّدة أشاكل يمكن تصّورها لالغرتاب، حيث يمكن ذكر ما ييل منها:  إّن هنا

 أ ـ إضفاء األصالة ىلع اآلخر فيما يتعلّق بنمط احلياة
يعطي اإلنسان املغرتب األصالة لآلخر يف بعض نمط حياته أو لكه، فيجعل اآلخر هو األصل يف 
اتلقييمات، والشعور باآلالم، وتشخيص األمراض، واملشالكت وطرق حلّها، واحلاجات واملثل، 
ويقيس أموره ىلع أساسه، حيكم عليها، وخيتار، ويعمل طبقها. يتحّدث القرآن الكريم عن املرابني 
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يَك بي بقوهل:  أَمسِّ َذل َن ال يأَطاُن مي يي َيتََخبَُّطُه الشَّ َبا اَل َيُقوُموَن إيالَّ َكَما َيُقوُم اذلَّ ُكلُوَن الرِّ
أ
يَن يَأ ي نَُّهمأ اذلَّ

َ
أ

َبا ثأُل الرِّ َيأُع مي َما ابلأ  .[275ابلقرة: ]سورة  قَالُوا إينَّ
رئ إىل هذه انلتيجة ويه أنّه باالتلفات إىل بقليل من اتلأّمل يف مضمون اآلية الرشيفة، يصل القا

حمورية الربا وأكل الربا يف اآلية الرشيفة، فإّن املقتض الطبييع لسري ابلحث هو أن يقال بأّن ظهور 
مثل هذه احلالة للمرابني هو بسبب قوهلم: الربا مثل ابليع والرشاء، وإذا لم يكن هناك مانع من ابليع 

با أيًضا. لكن مثلما هو مالَحظ، اآلية الرشيفة تقول: املرابون يقولون ابليع والرشاء، فال مانع من الر
والرشاء مثل الربا. ذهب بعض املفِسين يف تبيني هذا الالكم وتوجيهه إىل القول بأّن هذه اجلملة تشبيه 

لكن  معكوس استخدمت بقصد املبالغة، بمعىن أّن مقتض الالكم هو أنأ يشبَّه الربا بابليع والرشاء،
]رجيب، االغرتاب عند العاّلمة الطباطبايئ، املعارف لغرض املبالغة حدث العكس وُشّبه ابليع والرشاء بالربا. 

 احلكمية[
؛ وهلذا فإنّه ال يمةوا يف موقف خارج عن العادة القواقفً  يكونبه اخلبط واالختالل  من استقرّ  إنّ 

يقول الربا مثل ابليع والرشاء، قد يقول أيًضا ابليع  يرى فرقًا بني ابليع والرشاء والربا، فكما يمكن أن
 والرشاء مثل الربا. لقد ساوى بينهما!

املالحظة املكّملة يف تفسري العاّلمة حول هذه اآلية هو أنّه نظر إيلها من خالل حلاظ مسألة 
االغرتاب وإعطاء األصالة إىل اآلخر. بهذه انلظرة، اإلنسان املغرتب، اذلي يعطي األصالة لآلخر، 

ملرايب، األصالة يعتقد باألصالة لشؤون اآلخر،  واألصالة للّك مسائل اآلخر وفروعه وأبعاده. يف نظر ا
مع الربا وابليع والرشاء أيًضا مثل الربا. يف الواقع، يفّكر بهذه الطريقة وهو أّن الربا ليس فقط ال إشاكل 
فيه، بل الطريق السليم لكسب الربح هو الربا وليس ابليع والرشاء. يرّشع ابليع والرشاء ألنّها يشبهان 

 الربا يف كسب الربح. 
يب أّن اإلنسان حيوان لكّما تمتع من ادلنيا بصورة كبرية ومتنامية اكن أكمل يف الواقع، حيسب املرا

وأقرب إىل اهلدف، وأكل الربا هو املصداق األتّم هلذا اتلمتّع، وأّن ابليع والرشاء أيًضا ال بّد أن يسري 
 حنو هذا االجّتاه.

يقة ظلم نلفسه وحرب وهذا ويرى العاّلمة اجلعفري، أّن من يعلم أّن ظلم اآلخرين هو يف احلق
]جعفری، ترَجه و تفسري عليها ومع ذلك يظلمهم، فهو يف احلقيقة ينكر ذاته وباتلايل فهو مغرتب عنها. 

 [117و 116، ص 1نهج ابلالغه، ج 
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 ب ـ اختال اتلوازن الرويح

 إذا اغرتب اإلنسان وترك عنانه بيد غريه، يفقد توازنه لسببني:
ألنّها ال تنسجم مع مقتض بنيته الوجودية، فإنّها تؤّدي إىل فقدان األّول هو أّن حركت اآلخر 

 اتلوازن.
اثلاين هو أّن ذلك اآلخر يشمل موجوداٍت متعّددًة ومتنوّعًة. ذلك اآلخر ولو اكن نواًع خاًصا من 

فله أفراد متعّددة ومتنوّعة. هذه املوجودات  -كبقية انلاس اآلخرين ىلع سبيل املثال  -املوجودات 
املختلفة أو األفراد املتعّددة، دليها رغبات متضاّدة أو ىلع األقّل خمتلفة، تؤّدي إىل اإلخالل بتوازن 

مي  اإلنسان املغرتب. القرآن الكريم اذلي يعّد اإلنسان املرشك مغرتًبا يقول:
َ
قُوَن َخريأ  أ َباب  ُمتََفرِّ رأ

َ
أ
َ
أ

ارُ  ُد الأَقهَّ أَواحي َكءُ  فييهي  رَُجاًل  َمثاًَل  اهللُ  رَضََب يقول أيًضا: . و[39يوسف: ]سورة  اهلُل ال  ُمتََشاكيُسونَ  رُشَ
يرَُجٍل  َسلًَما َورَُجاًل  َياني  َهلأ  ل تَوي  . [29الزمر: ]سورة  َمثاًَل  يَسأ

َق بيُكمأ َعنأ َسبييليهي  ويقول أيًضا: بَُل َفتََفرَّ  .[153األنعام: ]سورة  َواَل تَتَّبيُعوا السُّ
من سورة ابلقرة أيًضا مثلما مّر، اعترب سلوك املرايب اكإلنسان املرصوع اذلي ال فقد  275يف اآلية 

 اتلوازن وفقدان اتلوازن يف سلوكه هو نتيجة اختالل توازنه الروح واستقامة فكره.

 
  ـجـ العبثية والالمعيار

خيتار اهلدف بصورة معقولة طبًقا ملا مّر، يبتىل اإلنسان املغرتب بالعبثية. يف الواقع، هو بنفسه ال 
ومدروسة، بل هو مذبذب يف حياته وسلوكه. يف رؤية القرآن الكريم، املنافقون اذلين هم قسم  من 

يَك اَل إيىَل َهُؤاَلءي َواَل إيىَل َهُؤاَلءي املغرتبني، يوصوفون بهذا الشلك:  َ َذل ليلي  َوَمنأ  ۚ  ُمَذبأَذبينَي بنَيأ
 اهللَُّ  يُضأ

دَ فَلَنأ   .[143النساء: ]سورة  هَلُ َسبيياًل  جَتي
هم مصداق ومورد لـ: "يميلون مع ّك ريح" ومن  كذا اإلنسان حسب تفسري اإلمام عيل ه

ال يوجد دليهم معيار، وعدد أوئلك الغرباء جيلب  -املتعّدد واملتشّتت كما قيل  -دون ذلك اآلخر 
 مة الطباطبايئ، املعارف احلكمية[]رجيب، االغرتاب عند العاّل  عليهم العبثية واالضطراب.

 ـ فقدان االستعداد والقدرة ىلع تغيري احلال
اإلنسان املغرتب اذلي يعتقد اآلخر ذاته ويغفل عن نفس واقعه، أو نتيجة اعتقاده حبسن وضعه 
غري مستعدٍّ بأّي شلٍك من األشاكل إىل تغيري وضعه، ويقاوم ذلك، أو أنّه نتيجة غفلته عن نفسه 

ه، ال يفّكر يف تغيري الوضع، ومن هنا، ليس هل القدرة ىلع تغيري الوضع، وألنّها َجيًعا وحسن وضع
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 اكنت نتيجة اختياره وانتخابه الوايع، يقع حمالًّ لإلدانة.
إّن العديد من اآليات مع إدانتها للكّفار واملنافقني ترى أّن طريق اهلداية أمامهم مسدود، وأّن 

نأ هادٍ قوهل تعاىل:  مثل -استمرار ضالتلهم حتيم  ليلي اهلُل فَما هَلُ مي
 - [33الرعد: ]سورة  َوَمنأ يُضأ

الواضحة  وكأن هذه يه احلقيقة. هؤالء سعداء بما عندهم من علم قليل يف قبال أدلّة األنبياء 
َن والقاطعة:  نأَدُهمأ مي ريُحوا بيَما عي

َيِّنَاتي فَ ا َجاَءتأُهمأ رُُسلُُهمأ بيابلأ مأ َما اَكنُوا بيهي فَلَمَّ مي وََحاَق بيهي
لأ الأعي

ئُونَ  زي تَهأ  . [83اغفر: ]سورة  يَسأ
َمتأ يََداُه إينَّا ويقول يف موضع آخر:  َ َما قَدَّ َرَض َعنأَها َونيَسي عأ

َ
َر بيآيَاتي َربِّهي فَأ

نأ ُذكِّ مَّ لَُم مي ظأ
َ
َوَمنأ أ
َقُهوهُ  نأ َيفأ

َ
نًَّة أ كي

َ
مأ أ  قُلُوبيهي

مأ َوقأًراَجَعلأنَا ىلَعَ بًَدا  َويفي آَذانيهي
َ
تَُدوا إيًذا أ أُهَدى فَلَنأ َيهأ ُعُهمأ إيىَل ال ]سورة  َوإينأ تَدأ

 .[57الكهف: 
وسنذكر فيما بعد أّن نسيان األعمال السابقة وعدم تقييمها هو اعمل  مهمل لالغرتاب. وقد طرح 

 العجز عن تصحيح الوضع وعدم القدرة ىلع اتلغيري يف هذه اآلية أيًضا باعتباره مظهًرا لالغرتاب.   

 
 ـ أصالة املاّدة واملاّديات

 هوية اإلنسان الواقعية، لكن إذا اعتقد اإلنسان مثلما مّر، يشلّك ابلعد الروحاين وما فوق احليواين
أّن ذاته يه اآلخر، من الطبييع أن يعتقد أن هوية اآلخر يه هويته. وببيان القرآن، خيلع اإلنسان 
املغرتب دائًما ىلع نفسه احليوانية بدل هويته الواقعية، وألن احليوانية أخذت حمّل اإلنسانية؛ فهو 

 د هو هذا اجلسم وهذا الرخاء املاّدي.يعتقد أّن ّك ما هو موجو
فليس اإلنسان سوى هذا اجلسم املاّدي وهذه الغرائز احليوانية، كما أّن اعمله منحرص يف العالم 

اَعَة قَائيَمةً املاّدي. ويف هكذا ظروف، يقل املغرتب:  ُظنُّ السَّ
َ
. ويقول: [36الكهف: ]سورة  َوَما أ

 َّإيال َ ُر  َحيَاَوقَالُوا َما يهي هأ ليُكنَا إيالَّ ادلَّ نأيَا َنُموُت َوحَنأيَا َوَما ُيهأ لأمٍ بيذَ  لَُهمأ  َوَماُتنَا ادلُّ نأ عي يَك مي إينأ ُهمأ إيالَّ  ل
 .[24اجلاثية: ]سورة  َيُظنُّونَ 

نتيجة نظرة كهذه، تصري حاجات إنسان كهذا أيًضا حاجاٍت حيوانيًة: الغذاء واللباس واتلمتع 
نأَعامُ ببقية الذلائذ ادلنيوية: 

َ ُكُل األأ
أ
ُكلُوَن َكَما تَأ

أ
 .[12حممد: ]سورة  َيتََمتَُّعوَن َوَيأ

َيَاةي وغها: كما أّن هذه املنتجات املادية والكماالت ادلنيوية تصري يه كماهل ويفرح ببل
َوفَريُحوا بياحلأ

َرةي إيالَّ َمتَاع   خي
نأيَا يفي اآلأ َيَاُة ادلُّ

نأيَا َوَما احلأ مثل هذا اإلنسان، ينفد صربه عند أدىن . [26الرعد: ]سورة  ادلُّ
 : ُّ َجُزواًع مرض جسيم ألنّه بالنسبة إيله جّد مهمٍّ ُه الرشَّ يدرك  . لكّنه ال[20املعارج: ]سورة  إيَذا َمسَّ

حجم السقوط املعنوي اذلي ابتيل به وخطورة املرض الروح واإلنساين اذلي أصابه، بل يعتقد حبسن 
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ا يه جيدة بالنسبة إيله، وقد  األعمال اليت يه عالمة املرض وسبب السقوط. ألنّه لو اكن حيوانًا، فحقًّ
َِسي قلنا إنّه يعّد نفسه حيوانًا: 

خأ
َ  نُنَبِّئُُكمأ بياألأ

َمااًل قُلأ َهلأ عأ
َ
نأيَا   يَن أ َيَاةي ادلُّ

يُُهمأ يفي احلأ يَن َضلَّ َسعأ ي اذلَّ
نُوَن ُصنأًعا نَُّهمأ حُيأسي

َ
 .[104و 103الكهف: ] َوُهمأ حَيأَسبُوَن أ

فرد كهذا إذا رأى األلم هو ألم حيوان فإنّه يعتقد أّن العالج هو عالج حيوان، وينظر أساًسا إىل 
مادية، حّّت ولو يعاقبه اهلل فإنّه بدل أن يستفيق ويتنبه ويرجع يقوم بتفسري تلك ّك األمور من زاوية 

 العقوبة ماّديًّا ويف إطار هذا العالم.
 ََُّعون اءي لََعلَُّهمأ يرَضَّ َّ َساءي َوالرضَّ

أ
َأ لََها بيابلأ هأ

َ
نَا أ َخذأ

َ
ّ إيالَّ أ ٍ نأ نيَبي َيٍة مي نَا يفي قَرأ

رأَسلأ
َ
َ   َوَما أ نلأ ا َماَكَن ُثمَّ بَدَّ

تًَة َوهُ  نَاُهمأ َبغأ َخذأ
َ
اُء فَأ َّ اُء َوالِسَّ َّ ََسنََة َحّتَّ َعَفوأا َوقَالُوا قَدأ َمسَّ آبَاَءنَا الرضَّ يِّئَةي احلأ ُعُرونَ السَّ ]سورة  مأ اَل يَشأ

 .[95و 94األعراف: 

 ـ عدم استخدام العقل والقلب

من يبتىل باالغرتاب يعتقد الشيطان أحيانًا، أو احليوان أحيانًا، أو موجوًدا آخر أحيانًا ذاته 
ويستسلم هل وخيترص ذاته يف هذه ادلنيا وذلائذها. باتلايل خيتم ىلع أدوات املعرفة اإلنسانية العقالنية 

 والقلبية دليه، ويسّد طرق املعرفة احلقيقية ىلع نفسه.  
 َّن

َ
يَك بيأ ينَ َذل اَكفيري

َم الأ ي الأَقوأ دي نَّ اهللََّ اَل َيهأ
َ
َرةي َوأ خي

نأيَا ىلَعَ اآلأ َيَاةَ ادلُّ تََحبُّوا احلأ يَن   ُهُم اسأ ي وئَليَك اذلَّ
ُ
أ

مأ  بأَصاريهي
َ
مأ َوأ هي عي مأ وََسمأ  قُلُوبيهي

وئَلي َطبََع اهللَُّ ىلَعَ
ُ
 .[108و 107انلحل: ]سورة  َك ُهُم الأَغافيلُونَ َوأ

ذا اخلتم ىلع القلب والسمع واألبصار من خالل اختيار احلياة احليوانية، والسري يف ذلك حيصل ه
وئَليَك الطريق، ولّك ذلك نتيجة اختيار احلياة احليوانية؛ وهلذا إنسان كهذا هو أقّل شأنًا من احليوان: 

ُ
أ

وئَليَك ُهُم الأَغافيلُونَ 
ُ
َضلُّ أ

َ
نأَعامي بَلأ ُهمأ أ

َ ؛ ألّن احليوانات لم خترت احليوانية بل [179األعراف: ]سورة  اَكألأ
خلقت حيوانًا، وليس حركتها يف مسري احليوانية نتيجة االغرتاب، لكن اإلنسان خلق إنسانًا، وإذا 

 اختار احليوانية فقد اغرتب عن نفسه.

 
 ـ عالج االغرتاب4

ستفاقة من الغفلة، سيكون هل إّن القيام بتقييم نقدي للمايض مصحوًبا باتلقوى، بعد ايلقظة واال
نفع كبري للوقاية من الوقوع يف ورطة االغرتاب وانلجاة منه. فلو لم يقم الفرد أو املجتمع بعملية نقدية 
لألعمال اليت يقوم بها، بأن ال تكون هناك حماسبة للنفس يف ابلعد الفردي، وأن ال تكون هناك 

أن ال يكون هناك اعرتاف ومراجعة يف جمال طريقة معلومات اكفية عن اثلقافة اذلاتية والغريبة، و
ا،  واخرتاق اثلقافة الغريبة للثقافة اذلاتية، فإّن إماكنية االبتعاد عن اهلوية الواقعية سيكون كبرًيا جدًّ
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إىل وهذا االبتعاد يمكنه أن ينجّر إىل احلّد اذلي يؤّدي فيه إىل نسيان اذلات واثلقافة اذلاتية، و
]رجيب، االغرتاب عند العاّلمة الطباطبايئ، املعارف ىق هناك جمال للنجاة من االغرتاب. االغرتاب، وال يب

 احلكمية[
 نأُفَسُهمأ

َ
أَساُهمأ أ ن

َ
يَن نَُسوا اهلَل فَأ ي  .[19احلرش: ]سورة  َواَل تَُكونُوا اَكذلَّ

يقول علماء العلوم االجتماعية حول جناة اإلنسان من معضلة االغرتاب: بعد أن يالحظ اإلنسان 
أنّه قد توّرط يف االغرتاب، فعليه أن يراجع ويقيم ماضيه. فال يمكنه من خالل العزم ىلع مالحظة 

عاّلمة ]رجيب، االغرتاب عند الذاته من أّول وهلة، ومن دون مالحظة املايض، أن حيّل معضلته. 
 الطباطبايئ، املعارف احلكمية[

ا ومضبوطة، حيث اعتربت اتلقوى نقطة ابلداية:  طرحت يف هذه اآلية الرشيفة، مسألة دقيقة جدًّ
يَن آَمنُوا اتَُّقوا ي َها اذلَّ يُّ

َ
، فإذا صارت تقوى اهلل يه مدار احلياة فلن يكون هناك حاكم ىلع اهللَ  يَا أ

 نسان باملناعة الاكفية من االغرتاب.اإلنسان سوى اهلل، ويتمتع اإل
املرحلة اثلانية، يه مراجعة األعمال اليت قام بها من أجل سعادته. فاإلنسان يف اللحظة نفسها اليت 
يقوم بها بعمل من أجل اهلل، قد يتحّكم فيه آخر بشلك اغمض، من هنا، عليه أن يراجع ويقّيم حّّت 

يغفل وخيدع الفرد ذاته يف نفس اتلقييم واملراجعة أيًضا؛  تلك األعمال اليت يظّن أنّها حسنة، وقد
ُقوا اهللَ وهلذا ذكر القرآن مّرةً أخرى:   .َواتَّ

يقول املفِّسون يف ذيل هذه اآلية إّن املراد من اتلقوى اثلانية هو اتلقوى يف مراجعة األعمال 
إنّه يتوّرط يف خداع نفسه، ويسري بها وتقييمها. فلو لم يتحلَّ اإلنسان يف هذه املرحلة أيًضا باتلقوى، ف

حنو االغرتاب. فالقرآن الكريم يقول: يا أيها اذلين آمنوا، اعملوا بهذه الطريقة حّّت ال تبتلوا بنسيان 
 -، وباتلايل نسيان أنفسكم. وىلع هذا، مراجعة األعمال وتقييمها لوحده غري اكٍف. بل جيب اهلل 

اجعة األعمال مصحوبة باتلقوى اإلهلّية حّّت تبلغ انلتيجة أن تكون مر -حسب انلظرة القرآنية 
 ]رجيب، االغرتاب عند العاّلمة الطباطبايئ، املعارف احلكمية[املرجّوة. 

جتدر اإلشارة يف انلهاية إىل أنّه من املمكن أن يقوم انلاس واملجتمعات يف املايض باتلخطيط ووضع 
مع االختيار احلّر للناس  -مشلكة االغرتاب، لكن ايلوم برامج ألنفسهم يك يقوا أنفسهم وحيفظوها من 

قد يقوم اآلخرون باتلخطيط ووضع الربامج للناس واملجتمعات، وهذه املسألة يه نفسها مسألة  -
الغزو واالغرتاب اثلقايف املطروحة ايلوم. يتوّجب علينا أن ال نتصّور أنّنا إذا غفلنا عن أنفسنا وتوقّفنا 

 وجد هناك خمّططات تستهدفنا.جانبًا فإنّه ال ت
يف قريتنا العاملية هناك دائًما طوائف اجتماعية، وأحزاب سياسية، ومستثمرون، والقوى املتسلّطة 
تسىع من أجل أهدافها املاّدية، من خالل وضع اخلطط اهلّدامة بللوغ أهدافها واالستفادة من األفراد 
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ّور أنّهم يسعون إىل املثل اإلنسانية وحقوق البرش واملجتمعات املختلفة. ومن سذاجة اتلفكري أن يُتص
واألهداف اإلنسانية العايلة من خالل الزناع أو الصلح مع بقّية البرش واملجتمعات اإلنسانية. يف مثل 
هذه الظروف، تعّد الغفلة عن هذه املخّططات اهلّدامة والربامج الغريبة خطًرا كبرًيا، وإذا أردنا انلجاة 

 أكل ليشغلين خلقت فما»حني قال:  جيب علينا اخّتاذ منهج أمري املؤمنني  من هذه املهلكة
 وتلهو أعالفها، من ، تكرتش(1)تقّممها شغلها املرسلة أو علفها، هّمها املربوطة، اكبلهيمة الطّيبات،

 .[45نهج ابلالغة: الكتاب ]« اعبثًا وأهمل سًدى أوأترك. بها يراد عّما
بناًء ىلع هذا، قد حيدث االغرتاب أحيانًا بأيدينا وأحيانًا أخرى بغفلتنا وبرجمة الغري. حيّل اإلنسان 
املوجود اآلخر حمّل ذاته أحيانًا فيغرتب، وأحيانًا يغفل عن ذاته فيقوم اآلخرون بتحديد ذاٍت هل 

العاّلمة الطباطبايئ، املعارف رجيب، االغرتاب عند ]فيستثمرونه ويعّينون هل ذاتًا تتناسب مع أهدافهم. 
 احلكمية[

ويف املجتمعات البرشية أيًضا، يغفل املجتمع عن ذاته فينهض املستثمرون من أجل حتديد هويته 
اثلقافية ويعطونه املثال والقدوة. وعليه بمقدار ما يعترب االغرتاب الفردي ضارًّا، كذلك فقدان اهلوية 

وعليه يلزم من أجل انلجاة واتلخلّص من هاتني اآلفتني معرفة اثلقافية واالجتماعية ضاّرًة أيًضا، 
 اهلوية الفردية واالجتماعية الواقعية، وأن حنرص عليها باستمرار.                     

 نأُفَسُكمأ
َ
يَن آَمنُوا َعلَيأُكمأ أ ي َها اذلَّ يُّ

َ
ُكمأ  اَل يَا أ تُمأ  إيَذا َضلَّ  َمنأ  يرَُضُّ تََديأ ُعُكمأ  اهللي  إيىَل  اهأ يًعا َمرأجي  ََجي
َملُونَ  ُكنأتُمأ  بيَما َفيُنَبِّئُُكمأ   .[105املائدة: ]سورة  َتعأ

 

  

                                      

 .أي ابلهيمة السائبة شغلها أن تلتقط القمامة -
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 اخلاتمة
إّن للنفس يف اللغة والقرآن معاين متعّددًة من بينها الروح اإلنسانية، وقد استخدم بعض العلماء 

 املسلمني هذا املعىن، حيث عرّبوا عنه باألنا وانلفس. 
وىلع الرغم من أّن انلفس يه أمر  جمّرد وواحد، إاّل أّن هلا مراتب نباتيًة وحيوانيًة وإنسانيًة. وحيث 
إّن املراتب انلباتية واحليوانية رضورية وأساسية بالنسبة للحياة اإلنسان، إاّل أنّها ال تشلّك حقيقة 

حاد اإلنسان عنها فإنّه سيقع يف  اإلنسان وبّله. وما يشلّك حقيقته هو املرتبة العايلة للنفس، فلو
 االغرتاب واالبتعاد عن أناه. 

إّن أنا اإلنسان مرتبطة  أشّد االرتباط باهلل اذلي أوجدها وخلقها؛ إذ ال استقالل هلا باذلات، وأّما 
وجودها فمتعلّق  أشّد اتلعلّق باهلل. وىلع هذا األساس فإّن انلظرة االستقاليلة للنفس يه نظرة اغرتاب، 

من رأى انلفس كذلك فإنّه غريب  عن نفسه وعن األنا. ومن هنا يمكن القول إّن هنالك عالقة و
تالزم بني االغرتاب عن انلفس واالبتعاد عن اهلل؛ إذ أشارت العديد من األدلّة العقلية واآليات 

 وانلصوص إىل ذلك. 
اهلل تعاىل، ال يمكنه تقديم  بناًء ىلع ما تقّدم فإّن من يهمل ابلعد الروح لإلنسان والعالقة مع

 حتليل معقول ومقبول حول مفهوم االغرتاب.  
      

  



 15جملة ادليلل العدد ............................................................................................................................... 56

 قائمة املصادر
 القرآن الكريم.

 نهج ابلالغة. 

ابن سينا، احلسني بن عبد اهلل، انلفس من كتاب الشفاء، حتقيق حسن حسن زاده آميل، قم، مكتب اإلعالم 
 ه.  1417اإلساليم، 

 م.  1995لسان العرب، دار إحياء الرتاث، بريوت، كرم، ابن منظور، حممد بن م

 ش. 1395، بهار 27، شماره 8چيسّت از خود بياگنیگ، جمله حكمت آيني، سال بزریگ، سيدعبادين، حقيقت و 

 ش.  1374جعفری، حممدتىق، ترَجه و تفسري نهج ابلالغة، مكتب نرش اثلقافة اإلسالمية، 

 م. 2006، 1العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، ط  حليم بركت، االغرتاب يف اثلقافة

 ه. 1412الراغب األصفهاين، حسني بن حممد، مفردات ألفاظ القرآن، دار العلم، بريوت، 

 ش.1380 ، قم، مخيىن امام پژوهىش و آموزىش مؤسسه شناىس ]علم اإلنسان[، انسان رجیب، حممود،

 ش. 1373ت ]قصة أرباب املعرفة[، مؤسسة الرصاط اثلقافية، طهران، رسوش، عبدالكريم، قصه ارباب معرف

 ه.1423حياء الرتاث العريب، بريوت، صدر املتأهلني، إبراهيم، احلكمة املتعايلة يف األسفار األربعة، دار إ

 ه. 1417الطباطبايئ، حممدحسني، امليان يف تفسري القرآن، جامعة مدرسني، قم، 

 ه. 1416، نهاية احلكمة، جامعة مدرسني، قم، الطباطبايئ، حممدحسني

 م. 1986الطربيس، الفضل بن حسن، جممع ابليان يف تفسري القرآن، دار املعرفة، بريوت، 

 ه.1405الفيويم، أمحد بن حممد، املصباح املنري، دار اهلجرة، قم، 

 ش. 1367ش، طهران، كوبلستون، فردريک، تاريخ فلسفه ]تاريخ الفلسفة[، ترَجه داريوش آشوری، رسو

 ش. 1362املجليس، حممدباقر، حبار األنوار، دار الكتب اإلسالمية، طهران، 

 ش. 1388، قم،  مخيىن امام پژوهىش و آموزىش مصباح يزدی، حممدتىق، به سوى او ]اتلوجه حنوه[، مؤسسه

 ش. 1366مطهری، مرتض، سريى در نهج ابلالغة ]سري  يف نهج ابلالغة[، صدرا، طهران، 

 هش.1366مطهری، مرتض، فلسفه اخالق ]فلسفة األخالق[، صدرا، طهران، 

 ش.1378ستاذ مطهري[، صدرا، طهران، مطهری، مرتض، يادداشت هاى استاد مطهری ]مذكرات األ

 

Refrence 
Ibn Sina (Avicenna), al-Hussein bin Abdullah, Al- Nafs min Kitab al-Shifa’, achieved by 

Hassan Zadeh Amoli, Qom, Islamic Information Office, 1417 AH. 



 57 .................................................................................  املسلمني حول األنسنة واالغرتابقبس من رؤى العلماء 

Halim Barakaat, Alienation in Arab Culture, al-Wah al-Arabiyya Center for Studies, 
Beirut, 1st edition, 2006 AD. 

Copleston, Frederick, A History of Philosophy, translated by: Dariush Ashuri, Soroush, 
Tehran, 1367 Iranian Calendar. 

Al-Majlisi, Muhammad Baqir, Biharul-Anwar, Darul-Kutub al-Islamiyya, Tehran, 1362 
Iranian Calendar. 

Mahmoud Rajabi, Humanism, Imam Khomeini Foundation for Education and 
Research, Qom, 1380 Iranian Calendar. 

Motahhari, Morteza, Philosophy of Ethics, Sadra, Tehran, 1366 Iranian Calendar. 

Motahhari, Morteza, A Journeyin Nahjul-Balagha, Sadra, Tehran, 1366 Iranian 
Calendar. 

 

 

 

 

 

 

  



 15جملة ادليلل العدد ............................................................................................................................... 58

 

 

Making use of the Wisdom-Discretion Method in the Production of 
Human Sciences 

 

Abdul-Hussein Khosropanah 

Professor in the Department of Philosophy at Islamic Culture and Thought Foundation, Iran. 
E-mail: khosropanahdezfuli@gmail.com 

 Muhammad Qommi 

PhD in Transcendental Wisdom, Iran Foundation for Philosophical Studies and Research, Iran. 

Summary 

In dealing with unoriginal human sciences, Muslim scholars have followed three 
approaches: 1- Acceptance in a manner of selection, criticism and production. 2- 
Acceptance in a manner of arbitrary picking of data and facts. 3- The production of 
religious science, which appeared eighty years ago and started its way towards 
development. We think that religious science is based on four elements: basics, 
methodology, orientation and wisdom functions. Our approach is firstly based on 
studying what earlier and contemporary scholars proposed, showing their strengths 
and weaknesses, and then we offered the wisdom-discretion method in the 
production of human sciences. This approach confirms that, in addition to basics and 
resources, a new approach is necessary in this concern. We think that scholars of 
humanities, such as sociology, political sciences, economics, administrative science 
and psychology, can, by making use of this approach, theorize and establish Islamic 
humanities. The wisdom-ijtihad (discretion) method is a completely comprehensive 
one due to three strategic symmetrical ijtihadi (discretional) kinds with three tasks 
undertaken by modern human sciences: the first stage of the ijtihad strategy describes 
the pet person. In its second stage, discretionary (ijtihadi) strategy is concerned with 
the description of the actually existed person. As for criticizing the actually existed 
person leading him to be a favorite person, it is the function of the third discretionary 
strategy. Of course, we cannot overlook the role of reason that has a special use and 
position in addition to the wisdom approach.In this article, we try to introduce the 
wisdom-discretion approach to know how to use it in the process of the production of 
the humanities. 

Keywords: Islamic human sciences, wisdom-discretion approach, an existing person, 
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 مؤسسة ايران لدلراسات وابلحوث الفلسفية،ايراندكتوراه يف احلكمة املتعايلة، 

 

 اخلالصة

 سلك العلماء املسلمون يف تعاملهم مع العلوم اإلنسانية غري األصيلة ثالث اجتاهات:

د ظهر . إنتاج العلم ادليين، وق3 . قبول ىلع حنو اتلقايط.2 . قبول بنحو االنتقاء واالنتقاد واإلنتاج.1
العلم ادليين يف رأينا هو  هذا االجتاه األخري منذ ثمانني سنة سبقت، ثّم بدأ يف يّط مسريه حنو اتلطّور.

علم يتأّسس بناًء ىلع أربعة عنارص: املباين، واملنهجية، واتلوّجه والوظائف احليكمية، أّما منهجنا فهو 
رصون، وحتديد نقاط قّوته وضعفه، ثّم  طرح يقوم أّواًل ىلع دراسة ما طرحه العلماء السابقون واملعا

االجتهادي يف إنتاج العلوم اإلنسانية، هذا انلموذج اذلي يرى ويؤّكد أنّه باإلضافة  -انلموذج احليكيم 
إىل املباين واملصادر، ال بّد من منهج جديد، ونعتقد أّن علماء اإلنسانيات كعلم االجتماع والعلوم 

دارة وعلم انلفس يمكنهم من خالل استخدام هذا انلموذج أن ينّظروا السياسية واالقتصاد وعلم اإل
االجتهادي هو نموذج ّلّك وشامل ثلالثة  -للعلوم اإلنسانية اإلسالمية ويؤّسسوها. انلموذج احليكيم 

املرحلة األوىل ف ،أقسام اجتهادية اسرتاتيجية متناظرة مع ثالث مهاّم تقوم بها العلوم اإلنسانية احلديثة
االسرتاتيجية االجتهادية يف مرحلتها و ،ن االسرتاتيجية االجتهادية تقوم بوصف اإلنسان املرغوبم

اثلانية تهتّم بوصف اإلنسان املوجود فعاًل، أّما نقد اإلنسان املوجود فعاًل وقيادته حنو اإلنسان املرغوب 
 هل استخدام وماكنة خاّصة فهو وظيفة االسرتاتيجية االجتهادية اثلاثلة، وال ننىس دور العقل اذلي

االجتهادي؛ نلعرف  -سنسىع يف هذا املقال إىل اتلعريف باملنهج احليكيم  ىلع املنهج احليكيم. عالوةً 
 طريقة استخدامه يف إنتاج العلوم اإلنسانية.

 االجتهادي. -العلوم اإلنسانية اإلسالمية، املنهج احلكيم  اللكمات املفتاحية:
-----------------------------  

    79 - 58ص. ، ص، العدد  الرابعرابعة، السنة ال2022جملة ادليلل،  
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 املقّدمة

يف حقبتني لكّيتني:  شهد تاريخ العلوم اإلنسانية الكثري من املّد واجلزر، لكن مع هذا يمكن َجعها
 -2العلوم اإلنسانية الالكسيكية اليت بدأت يف زمن أرسطو واستمّرت إىل القرن اتلاسع عرش.  -1

العلوم اإلنسانية احلديثة اليت رشعت يف القرن اتلاسع عرش وما زالت مستمّرًة حلّد اآلن، ويمكن 
 تلخيص االختالف األسايس بني هاتني احلقبتني يف أمرين:

تّمت العلوم اإلنسانّية الالكسيكية اعدةً بوصف اإلنسان املرغوب وتغيري اإلنسان الفعيل إىل اهأ ـ 
إنسان مرغوب، أّما معرفة اإلنسان املوجود فعاًل فيه مسألة لم تبدأ إاّل يف القرن اتلاسع عرش، حيث 

شاف العوامل املنشئة سىع العلماء إىل كشف علل الظواهر املتعلّقة باإلنسان الفعيل أحيانًا، وإىل اكت
( Auguste Comte( )1798 - 1857لإلنسان الفعيل أحيانًا أخرى، ويمكن عّد أوغست كونت )

( زعييم هذين اتليارين اتلبييين واتلأوييل الذلين Wilhelm Dilthey( )1833 – 1911) 1ودتلاي
 تشالّك يف جمال العلوم اإلنسانية.

األمر اآلخر اذلي حدث يف عرص انلهضة هو أّن علماء العلوم اإلنسانية يف القرن اتلاسع عرش ب ـ 
استندوا إىل مباين احلداثة اكألنسنة، والزنعة اذلاتية والعلمانية؛ وهذه األفاكر اليت ظهرت يف القرن 

يات اثلالثة: السادس عرش وترّبعت ىلع عرش الفكر، وبيّنوا من خالهلا حقيقة اإلنسان يف املستو
وصف اإلنسان الفعيل وتغيري اإلنسان الفعيل إىل إنسان مرغوب، وأصبحت ووصف اإلنسان املرغوب، 

 للكثري من انلظريات حّّت 
ً
 بشلك رصيح. رون بهذه املباين وإن لم يهتّم املنّظ تلك املباين اثلالثة منشأ

تقريبًا، وقد  ة العلوم منذ ثمانني سنةً أّما العلماء املسلمون فقد اهتّموا بمسألة العلم ادليين وأسلم
من إسماعيل الفارويق يف واشنطن وحممد نقيب العطاس يف كواالالمبور،  اكن من رواّد هذا املسري كل 

وواصل هذا املسري كل من ادلكتور حسني نرص، وآية اهلل مصباح اليدي، وادلكتور أمحد األمحدي 
 س حتّول العلوم اإلنسانية، ومركز حتقيقات العلوم اإلنسانية.ومراكز مثل مركز اثلورة اثلقافية، جمل

شيئًا فشيئًا  وقد هّيأ انلمّو واتلاكمل اذلي شهدته العلوم اإلنسانية خالل هذه اثلمانني سنًة األرضيةَ 
إلنتاج العلوم اإلنسانية اإلسالمية، وقد نرش املعهد العاليم للفكر اإلساليم يف أمريكا ثالثمئة كتاب 

بًا حول العلوم اإلنسانية اإلسالمية، كما اكن ملؤّسسات أخرى ىلع غرار املعهد العاليم للفكر تقري
ندونيسيا، آثار  إاإلساليم واحلضارة )إستاك( يف مالييا، وجامعة رشيف هداية اهلل اإلسالمية يف 

 ونشاطات  متعّددة  يف هذا املجال.

                                      

 مؤّرخ، اعلم اجتماع، اعلم نفس، وفيلسوف أملاين. 1
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يف هذا العمل بشلك جّدي، من خالل نشاطات ويف إيران كذلك رُشيع منذ ثالثني سنة تقريبًا 
إىل اآلن نرشت ثالث مؤّسسات  2007متعّددة أسفرت عن نتائج جديرة باالهتمام؛ مثاًل منذ سنة 

مركز دراسات احلوزة واجلامعة، ومركز دراسات وث، احبم واأليفقط ويه مؤّسسة اإلمام اخلميين للتعل
ىلع ذلك فإّن  العلوم اإلنسانية اإلسالمية، عالوةً اثلقافة والفكر اإلساليم مخسمئة كتاب حول 

 املقاالت اليت نرشت حول العلوم اإلنسانية اإلسالمية أكرث بكثرٍي من الكتب املؤلّفة يف هذا الصدد.
سىع  إذاألمر اذلي حظي باالهتمام أكرث يف هذا املسار اتلطوري هو أسلمة العلوم اإلنسانية، 

بما يتناسب واملعارف اإلسالمية،  هاوإصالح هاتهذيبونسانية احلديثة العلماء إىل تنقية العلوم اإل
ألنّهم  ؛ا فشيئًا اتّضح أّن العلماء املسلمون عليهم أن ينتجوا العلوم اإلنسانية اإلسالميةولكن شيئً 

ة ال تتناسب يوجدوا أّن مباين العلوم اإلنسانية احلديثة ىلع غرار األنسنة والزنعة اذلاتية والعلمان
املباين اإلسالمية، وال يمكن للتغيري يف ابلناء العلوي للعلوم اإلنسانية احلديثة أن يتخلّص من املشلك و

نطولوجية، سماعيل الفارويق ىلع املباين األإهلذا أّكد  ؛القاعدي هلذه العلوم يف املجتمع اإلساليم
اليدي َجيع املباين، كما أّكد  ب العطاس ىلع املباين األنرثوبولوجية، وأّكد األستاذ مصباحيوحممد نق

ا إىل جانب بعضهما، يف حني ذكر ادلكتور عً الشيخ جوادي آميل ىلع رضورة االعتماد ىلع الوح والعقل م
األسس امليتافييقية بشلك اعم، وقد اكن هاجسه يف احلقيقة العلوم اتلوحيدية، ولم  لگشينمهدي 

 األنرثوبوجلية واالبستمولوجية باذلكر.ويتعّرض للمباين اجلزئية األنطولوجية 
املنهج اإلساليم  دّ ضافة إىل املباين واملصادر اإلسالمية، يعوكتتّمة للمسار السابق اذلكر نرى أنّه باإل

العنرص األسايس يف إنتاج العلوم اإلنسانية اإلسالمية، وهذا ما اكنت تعاين منه انلظريات السابقة، 
 -هلذا فقد عمدنا منذ عرش سنوات سبقت إىل طرح انلموذج احليكيم  ؛فيه لم تهتّم باجلانب املنهيجّ 

االجتهادي، ونؤّكد ىلع أّن هذا انلموذج هو تتّمة نلظريات السابقني، مع فارق وهو أّن هذا انلموذج 
ووظائف  منهجّية، وتوّجهٍ  يتضّمن منهجّية إسالمية، فنحن نعّد العلم اإلساليم هو ما ارتكز ىلع مبانٍ 

االجتهادي بشلك يؤّمن هذه العنارص األربعة، ليك  -مية، وسعينا ألن نطرح انلموذج احليكيم إسال
ا يف حتقيق العلوم اإلنسانية اإلسالمية. وأكيد  أّن تقديم نموذج واحد يتضّمن يمّكن استخدامه حقًّ 

ا فانلموج هلذ ؛منهجّية واحدة ال يتناىف مع أن يكون للعلوم االجتماعية نماذج ومنهجيات جزئية
االجتهادي اليلّك اذلي طرح من أجل العلوم االجتماعية يمكن أن يكون هل تطبيق خمتلف  -احليكيم 

باختالف العلوم، مثل أن حيصل أساتذة االقتصاد بناًء ىلع هذا انلموذج اليلّك ىلع نماذج جزئية يف 
العلوم السياسية وعلوم الرتبية، جمال االقتصاد ال يكون هلا استعمال يف العلوم اإلنسانية األخرى مثل 

العلوم االجتماعية يمكنهم أن يستخدموا انلموذج  وغريه، ونعتقد أّن أساتذة العلوم اإلنسانية وخاّصةً 
ىلع األسس واملنهجية  ةً مبنيّ  جديدةً  صاتهم ويؤّسسوا نظرياٍت االجتهادي يف ختّص  -احليكيم 

لم واحد، يمكنهم أن حيصلوا ىلع ختّصص جديد اإلسالمية، ومن خالل َجع انلظريات اجلديدة يف ع
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 وحيّققوا بذلك العلم اإلنساين اإلساليم.
كميًا وثالث -انلموذج احليكيم  أقسام من املنهج االجتهادي، ويمكن  ةاالجتهادي يتضّمن منهًجا حي

م علم انلفس وعلواالقتصاد، واالجتماعية اكلعلوم السياسية،  لعلماء العلوم اإلنسانية وخاّصةً 
االجتماع من خالل استخدام هذه املناهج إنتاج العلوم اإلنسانية اإلسالمية يف انلطاقات اثلالثة: 
وصف اإلنسان املرغوب، وصف اإلنسان الفعيّل وتغيري اإلنسان الفعيل إىل إنسان مرغوب. وقد اكتمل 

وانعكس يف االجتهادي أكرث بعد أن مّرت عليه عرش سنوات، وجرى تطبيقه  -انلموذج احليكيم 
 -. يف هذا املقال نسىع للتعريف بانلموذج احليكيم 1العديد من رسائل ادلكتوراه وادلراسات العلمية

 .2االجتهادي، وبيان كيفية استخدامه يف إنتاج العلوم اإلنسانية اإلسالمية

 االجتهادي -املنهج احلِكيم 

 .وصف اإلنسان املرغوب -1مهاّم:  ، فإّن العلوم اإلنسانية واالجتماعية تتكّفل بثالثأرشناكما 
أّما اإلنسان املنظور يف ّك علم  .تغيري اإلنسان الفعيل إىل إنسان مرغوب -3 .وصف اإلنسان الفعيل -2

يشري إىل حنو استعماهل يف ذلك العلم؛ مثاًل يف العلوم االقتصادية اإلنسان فمن العلوم االجتماعية، 
ويف علم  ،نسان السيايس، واإلنسان يف علم اإلدارة هو املنظّمةاالقتصادي، ويف العلوم السياسية اإل

االجتماع هو املؤسسات االجتماعية، واإلنسان يف علم انلفس يشري إىل السلوك والعمليات اذلهنية 
اتلوزيع والرثوة، ويغطي والشعورية والالشعوية، وقد يستعمل اإلنسان كذلك أحيانًا بمعىن اإلنتاج 

اط اإلنساين؛ أي النشاطات االقتصادية والنشاطات السياسية وبقية النشاطات؛ أحيانًا أخرى النش
 Friedrich August von)أو هايك  (Milton Friedman)مثاًل عندما يتحّدث فريدمن 

Hayek)  ًهلذا فعنوان اإلنسان هو  ؛اعن اإلنسان العقاليئ فإنّهما يقصدان اإلنسان املرغوب اقتصادي
ناه، پ]راجع: خِسو  عناوين أخرى ختتلف باختالف املجاالت اليت يستخدم فيها.عنوان منزتع يشري إىل

 [93، ص سومبيست گفتار درباره فلسفه و فقه علوم اجتماع، مقال 

االجتهادي ألجل حتقيق املهاّم اثلالثة للعلوم اإلنسانية اليت حتتاج  -وقد عرضنا املنهج احليكيم 
                                      

 ]عرشون مقااًل حول الفلسفة وفقه فلسفه و فقه علوم اجتماع رهگفتار دربا ستيبوّضحنا رؤيتنا يف كتب خمتلفة مثل:   1
ی نظر یادهايبن :علوم انساىن فهفلس ، ]منهج العلوم االجتماعية[علوم اجتماع شناىس روش ،العلوم االجتماعية[

  ]اتلنظري يف العلوم اإلنسانية احلكمية[حكىم در علوم انساىن یپرداز هي، نظر]فلسفه العلوم اإلنسانية.. األسس انلظرية[
  ]ابلحث عن العلوم اإلنسانية اإلسالمية[.اسالیم علوم انساىن یو در جستجو

كمية، أي العلوم اإلنسانية املبتنية ىلع املباين بدل العلوم اإلنسانية اإلسالمية سنستخدم اصطالح العلوم اإلنسانية احلي  2
 األهداف احليكمية، اليت سيأيت توضيحها يف هذا املقال.االجتهادية و -احليكمية، املنهجية احليكمية 
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 -االجتهادي، واملنهج احليكيم  -حتت انلموذج احليكيم  إىل منهج وتقنيات حبث، واليت تأيت
كيم أي منسوب إىل احليكمة، واملنهج ا - االجتهادي هو يف احلقيقة منهج استداليل جتهادي، فهو حي

االستداليل هو املنهج العقيل واتلجريب اذلي يستند أحيانًا إىل ابلدهيات، ونصوغه يف شلك قياس 
ىلع انلتيجة، وقد نستفيد أحيانًا أخرى من اتلجربيات  يتألّف من صغرى وكربى نلحصل

نلحصل ىلع  واملحسوسات واملشاهدات، وجنعلها يف شلك استدالل وقياس، ونضّم إيلها كربى لكّيةً 
 انلتيجة.

املنهج االجتهادي هو االجتهاد املعروف املعتمد يف احلوزات العلمية، حيث يسىع العلماء 
من املتون ادلينية اإلسالمية يمكن تناقله مع اآلخرين، وقد جعلوا  ممنهٍج  وفهمٍ  احلوزويون إىل استنباٍط 

هلذا املنهج قواعد وضوابط يمكن تعليمها لآلخرين، مثل أصول الفقه، القواعد الرجايلة، وبعض 
هلذا فنحن نستند يف نموذجنا هذا إىل منهج  ؛قواعد علم اللغة، وهذا لكّه يلكون االجتهاد ممنهًجا

 ]راجع: خِسوپناه، نظريهيعتمد ىلع قواعد املنطق ومنهج اجتهادي ىلع قواعد أصول الفقه.  استداليل
 [پنجمر علوم انساىن حكىم، فصل دپردازی 
ن ويستخدمان يف احلوزات احلايلة، أّما حنن فقد قّسمنا االجتهاد إىل هذين املنهجني متداوال إنّ 

االجتهاد، فعىل الرغم من املباحث املختلفة اليت ثالثة أقسام، وأضفنا بعض األمور املبتكرة هلذا 
طرحها الفقهاء حول االجتهاد، إاّل أنّنا نرى أنّها غري اكفية وال تليّب حاجيات مسائل العلوم اإلنسانية، 

 .ه املقالةبل حتتاج إىل تفصيل أكرث وأقسام أخرى سنشري إيلها يف هذ
ط املنطقية هل، وكيفية تشكيله وتقييمه، هذا املقال لن يتطّرق إىل طرق االستدالل والضواب

وسنحيل القارئ املحرتم إىل الكتب املنطقية، ولكّننا سُنّكز ىلع املنهج االجتهادي، وسنوّضح األقسام 
كميةااالجتهادي، واسرت -نموذجنا أطلقنا عليه احليكيم  .اثلالثة اجتهادية من  - تيجيتنا ابلحثية حي

 ثالثة أقسام.

 تيجية االجتهاداسرتالقسم األّول من ا
اهلدف من هذا القسم األّول هو الفهم اجلامع واملمنهج للنصوص ادلينية وتطبيقه ىلع شؤون احلياة، 
ومن أهّم املهاّم األساسية هلذا القسم هو أنّه يزوّدنا بوصف لإلنسان املرغوب، فنحن ال يمكننا وصف 

ىل ابلدهيات، وكذلك يف علم انلفس، علم اإلنسان املرغوب بمنهج عقيل استداليل حمض وباالستناد إ
االجتماع واالقتصاد مثاًل جند أّن املنهج اتلجريب مع أنّه يدنّلا ىلع بعض السلوكت املعيارية والسلوكت 
املنحرفة، إاّل أنّه ليس مؤّهاًل ألن يشّخص نلا اإلنسان املرغوب، ومن هنا اكن احلصول ىلع وصٍف 

خالل االستناد إىل املنهج االستداليل، وال بّد من االستناد إىل املنهج لإلنسان املرغوب غري متاح من 
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 االجتهادي واالستفادة من انلصوص ادلينية.
املتون املقّدسة يف املسيحية واألديان األخرى ال يمكن مقارنتها مع املتون اإلسالمية من حيث 
حمتواها الغين، فاملصادر ادلينية اإلسالمية اليت حبوزتنا، تقّدم نلا مساعدة كبرية ملعرفة أوصاف 

وتيِّس نلا بذلك  اثلقافة وعلم انلفس،والسياسة واإلنسان املرغوب يف املجاالت املختلفة اكالقتصاد 
يّط مسرٍي طويٍل يف العلوم اإلنسانية، لم يطوه علماء العلوم اإلنسانية احلديثة بسبب عدم توفّرهم ىلع 

 معارف كهذه.

 : املناهج السّتة يف القسم األّول من االسرتاتيجية االجتهاديةأّوال  
يوجد ضمن هذه األقسام يشتمل القسم األّول من اسرتاتيجية االجتهاد ىلع ستة أقسام جزئية، و

الستة كذلك تقنيات، وسنسىع هنا باستخدام مباحث واصطالحات أبدعناها إىل رسم خّطة ملا يقوم 
ليك يتمّكن أساتذة العلوم اإلنسانية من  ؛به الفقيه أو يستطيع أن يقوم به يف القسم األّول من االجتهاد

املنهج  -2 .املنهج اإلسنادي -1لسّتة يه: االستفادة منها يف ختّصصاتهم املختلفة، هذه املناهج ا
 .املنهج االنطبايق -6 .املنهج الشبيك -5 .املنهج االستنطايق -4 .املنهج االستنبايط -3 .االستفهايم

 ]راجع: اتلنظري يف العلوم اإلنسانية احليكمية، الفصل اخلامس[
، (االستفهايم واالستنبايطواإلسنادي )ا من املناهج اثلالثة األوىل وقد استفاد الفقهاء عمليً 

ويمكن مشاهدة هذا األمر بسهولة يف مؤلّفاتهم، أّما املنهج الرابع )االستنطايق( فهو منهج أبدعه وبيّنه 
الشهيد حممدباقر الصدر يف اتلفسري املوضويع، واملنهج اخلامس أي الشبيك فهو من إبداعنا، استناًدا 

ت األخرى، أّما املنهج السادس االنطبايق فهو إىل مباحث اللسانيات لسوسور وبعض الشخصيا
 ا.ا من طرف الفقهاء، لّكنهم لم يبّينوه نظريً مستخدم عمليً 

 املنهج اإلسنادي  أ ـ

يف هذا املنهج يسىع الفقهاء إىل إسناد انلصوص إىل الشارع املقّدس، أي أنّهم يفهمون من خالل 
ما صدرت من الشارع املقّدس أم ال، ويستعمل الفقهاء يف هذا املنهج علم  هذا املنهج هل أّن عبارةً 

وقدرته  هالرجال وعلم ادلراية؛ علم الرجال ملعرفة املحّدث والراوي ويبنّي مدى وثاقة الراوي وعداتل
ىلع ضبط املطالب، أّما علم ادلراية فهو ملعرفة احلديث ويبحث حول أقسامه: اكخلرب الواحد واخلرب 

الضعيف، واملوثّق، واحلسن، واخلرب الصحيح، واملعنوي واإلَجايل[، وتواتر ]اتلواتر اللفظي امل
يستلزم أّواًل اتلأّكد من سند  املرفوع واخلرب املوضوع، فاالستناد إىل حمتوى روايةٍ واملرسل، واملسند، و

عدا بعضها كحديث الغدير وحديث اثلقلني  ما اجة إىل حبٍث حب فالروايات،  املعصوم إىل احلديث
املتواترين والقلّة القليلة منها، أّما بقية األحاديث والروايات فال بّد من دراستها استناًدا إىل علم 
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 ]راجع: املصدر السابق[الرتاجم والفهارس وادلراية وفحص الرواة ونوع احلديث. والرجال 
اجلوامع الرئيسية واثلانوية  متمكنني يفأن يكون اذلين يشتغلون يف هذا اتلخّصص ال بّد إّن 

أليب جعفر حممد بن يعقوب  "الاكيف" -1للروايات، اجلوامع الرئيسة عند الشيعة يه الكتب األربعة: 
أليب جعفر حممد بن عيل بن بابويه  "من ال حيرضه الفقيه"كتاب  -2 .(ه 329أو  328اللكيين )الوفاة: 

ملحمد بن احلسن  "االستبصار" -4 ".تهذيب األحاكم" -3 .(ه 381وفاة: املعروف بالشيخ الصدوق )ال
أليب جعفر أمحد بن حممد بن خادل  "املحاسن"(، وهناك كتاب آخر مهّم وهو ه 460الطويس )الوفاة: 

، وهو من املراجع الروائية املهّمة للشيخ الربيق وهو من أصحاب اإلمام اجلواد واإلمام اهلادي 
لعبد اهلل بن جعفر  "سنادقرب اإل"إىل كتاب مهّم آخر وهو كتاب  والشيخ الصدوق، إضافةً اللكيين 

، وقد ذكر كذلك ابن شهر آشوب اهلادي واإلمام العسكري  نياحلمريي وهو من أصحاب اإلمام
اإلمام من الروايات عن اإلمام الصادق واإلمام الاكظم و جمموعةً  اذلي يضمّ  "معالم العلماء"كتابًا عنوانه 

 "االستبصار"، لكن لألسف هذا الكتاب ليست حبوزتنا اآلن، وبما أّن َجيع روايات كتاب الرضا 
كذلك، فإّن الكتب اثلالثة األوىل: الاكيف، ومن ال حيرضه الفقيه وتهذيب  "اتلهذيب"جاءت يف 

ال يمكن فيها ف ربحّ األحاكم يه اجلوامع الروائية األساسية عند الشيعة، وإذا لم يتمّكن أحد من اتل
 عّده اعرفًا باحلديث.

ملحمد بن املرتض املعروف  "الوايف"كتاب  -1وهناك بعض اجلوامع الروائية اثلانوية للشيعة مثل: 
ملحمد بن احلسن املعروف بالشيخ  "وسائل الشيعة" -2 .(ه 1091ت باملال حسن الفيض الاكشاين )

(، وقد ه 1110 تملحمدباقر بن حممدتيق املجليس ) "األنوارحبار " -3 .(ه 1104 تاحلّر العاميل )
حبار "ىف األساس من الكتب األربعة، أّما العالمة املجليس يف  "الوايف"استفاد الفيض الاكشاين يف كتاب 

 وسىع ألن حيافظ ىلع أحاديث الكتب األخرى يك ال تندرس. ،فقد تعّدى الكتب األربعة "األنوار
من املباحث يف املنهج اإلسنادي، ولكّن حديثنا هنا هو أّن أحد مناهج االجتهاد طبًعا هناك الكثري 

من القسم األّول هو املنهج اإلسنادي اذلي يستخدم العلوم املذكورة وكذلك بعض اتلقنيات ليك يتمّكن 
يضع الشخص من أن يفهم أّن حديثًا ما هل هو للمعصوم أم ال، وإذا لم حيصل هل االطمئنان فال بّد أن 

 احلديث جانبًا.
 املنهج االستفهايمب ـ 

املنهج اثلاين يف االجتهاد من القسم األّول هو املنهج االستفهايم، اذلي يعين فهم انلصوص استناًدا 
إّن كتاَب اهلل ىلع »: اإىل درك العبارة واإلشارة، وقد نقلت رواية عن أكرث من معصوم واحد جاء فيه

 ، باَرُة للَعوامِّ، واإلشاَرُة للَخواصِّ ؛ فالعي باَرةي واإلشاَرةي واللطائفي واحلَقائقي أرَبعةي أشياَء: ىلَع العي
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، واحلقائُق لألنبياءي  ىلع هذه  وبناءً  .[18، ح 20، ص 92]املجليس، حبار األنوار، ج « واللطائُف لألويلاءي
اذلي يعّد من املباحث اهلرمونيطيقية، يأيت ىلع  - اآلية أو الرواية -يين ادل الرواية فإّن تأويل انلّص 

 احلقائق. -4 .اللطائف -3 .اإلشارة -2 .العبارة -1مستويات:  ةثالث

هلذا  ؛وما نؤّكد حنن عليه هو مراد الشارع املقّدس، أي ما يريد الشارع املقّدس أن يُفهمنا إيّاه
ملتون من خالل املنهج االستفهايم، ال بّد أن يرايع قواعد اللغة، فإّن الشخص اذلي يسىع إىل فهم ا

وأن يفهم املعاين اللغوية، ويكون مّطلًعا ىلع علم القراءات؛ وىلع امليّك واملدين، واملحكم واملتشابه 
وأسباب الزنول، أو ما يعرف يف االصطالح اإلساليم بعلوم القرآن، وهذا حّّت يمكنه استخدام املنهج 

فهايم ويمكنه نسبة املعىن واملراد من املنت للشارع املقّدس، وال يقع يف حمظور اتلفسري بالرأي، االست
من سلبيات هذا املنهج، بأن حيّمل الشخص خلفياته وافرتاضاته ىلع املنت، وهذا ما يؤّدي  دّ اذلي يع

پردازی در علوم انساىن  : خِسوپناه، نظريهجعرا ]إىل أن ال يتمّكن الشخص من فهم مراد املؤلّف أو املتلكّم. 
 [پنجم، فصل حكىم

 املنهج االستنبايط ـج ـ 

املنهج اثلالث من القسم األّول من االسرتاتيجية االجتهادية هو املنهج االستنبايط، اذلي يتوىّل 
، كشف القواعد اللكّية من انلصوص ادلينية، فعندما جنمع انلصوص ادلينية يف جمال السياسة مثاًل 

، وفًقا هل ال بّد أن يكون للشعب "مبدأ املشاركة"ّلّك يمكن أن نطلق عليه  إحنصل ىلع قاعدة أو مبد
ال رضر وال رضار "يف عملية إدارة ابلدل لكّها. َجيع القواعد الفقهية والالكمية اليت حبوزتنا مثل  دور  

قاعدة ) "قاعدة اإلحسانو"، "قاعدة العدالةو"، "قاعدة الضمانو" "،قاعدة ايلدو" "،يف اإلسالم
فاملنهج اإلسنادي  نيه قواعد مستخرجة من القرآن. إذ "قاعدة احلُسن والقبح العقليني"و (اللطف

يبحث إسناد الالكم إىل الشارع املقّدس، واملنهج االستفهايم يتوىّل دراسة إسناد املحتوى إىل الشارع 
مية لآليات والروايات، ويمّكننا املنهج االستنبايط من املقّدس، ويزوّدنا باملدلوالت املطابقية وااللزتا
 املصدر السابق[ :]راجعاستخراج القواعد اللكّية من انلصوص ادلينية. 

 املنهج االستنطايقد ـ 

أّما املنهج الرابع اذلي نقّدمه يف القسم األّول من االجتهاد فهو املنهج االستنطايق؛ وهو منهج ينطوي 
األهّمية، ودليه استعمال مفيد  يف اتلجديد واستخراج انلظريات يف جمال العلوم اإلنسانية ىلع كثري من 
ضافة إىل ادلالالت االلزتامية ابليّنة اليت جتماعية، ويستخدم الكتشاف اإلشارات؛ أي باإلوالعلوم اال

ها من خالل حنصل عليها من خالل املنهج االستفهايم، هناك دالالت الزتامية غري بيّنة حنصل علي
املنهج االستنطايق، وحيدث هذا األمر عندما نكتشف األسئلة اجلديدة يف االختصاصات املختلفة 

ولعل املصدر السابق[  :]راجعونعرضها ىلع املتون ادلينية، وحنصل ىلع ادلالالت االلزتامية غري ابليّنة. 
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]راجع: الصدر،  .مدباقر الصدرأّول من استعمل هذا املنهج بشلك منّقح وبيّنه كمنهج هو الشهيد حم
 القرآنية[املدرسة 

 املنهج الشبيكد ـ 

املنهج الشبيك أو منهج اتلفسري الشبيك، هو منهج كشف االرتباط املنّظم للمفاهيم القرآنية 
ا، حبيث إذا لم يرغب الشخص يف والروائية حول املوضواعت املختلفة، وهو منهج هل استعمال مهّم جدًّ 

استخدام املناهج السابقة اذلكر، أو لم يتمّكن من استخدامها لعدم ختّصصه، يمكنه أن يستفيد من 
علم انلفس وعلم واإلدارة واالقتصاد وهذا املنهج، فأساتذة العلوم االجتماعية اكلعلوم السياسية 

االرتباط املنّظم للمفاهيم القرآنية أو املفاهيم  يمكنهم أن يستخدموا هذا املنهج ويكتشفوا ،االجتماع
 الروائية.

الشبكة  -3 .املجموعة ادلاليلة -2 .اآلية ادلاليلة -1وحيوي هذا املنهج ىلع مخس مراحل: 
استخدام املنهج االستنطايق الستنطاق الشجرة ادلاليلة، وبطّي هذه  -5 .الشجرة ادلاليلة -4 .ادلاليلة

اج املذهب السيايس اإلساليم، واملذهب االقتصادي، واملذهب السلويك، املراحل يمكننا استخر
واملذهب األمين وخمتلف املذهب اإلساليم األخرى من اآليات والروايات. يف مرحلة اآلية ادلاليلة 
حنيص يف ابلداية اآليات اليت تدور حول املوضوع املنظور مثل الوالية أو املال، ثّم حنّدد املوضواعت 

وتشري إىل نوع من االرتباط بينها وبني املوضوع قيد ادلراسة،  ،اليت ذكرت يف اآليات املذكورةاألخرى 
ثّم نبحث عن اآليات والروايات املتعلّقة بذلك املوضوع اجلديد كذلك، ثّم جنعل ّك قسم من 

ل شبكية املوضواعت يف جمموعة، وباتلدقيق يف الروابط املوجودة بني املجمواعت ادلاليلة يمكن تشكي
إىل ارتباط عّدة مواضيع خمتلفة مع بعضها، وعندما نصل إىل اكتشاف طريقة ارتباط  داليلة تشري

تلك املوضواعت حبيث يّتضح دلينا مستوى املوضواعت هل هو أصيل أو فريع، نكون قد حصلنا يف 
غصان، أو احلقيقة ىلع شجرة تتموضع فيها املوضواعت حبسب أهّميتها يف اجلذر أو اجلذع أو األ

األوراق واثلمار، وبعد أن حنصل ىلع هذه الشجرة، يمكن أن نعرض عليها أسئلة جديدة واستنطاقها. 
 [پنجم، فصل حكىم در علوم انساىن یپرداز ] راجع: خِسوپناه، نظريه

األساتذة يف اتلخّصصات املختلفة يمكنهم بدل أن يتخّصصوا يف علوم القرآن والعلوم الروائية 
أن يراجعوا الكتب اجلّيدة اليت ألّفت يف اتلفسري، هؤالء األساتذة أمامهم يف احلقيقة  واتلفسريية

غة طريقان؛ األّول أن يقوموا بدراسة القواعد اتلفسريية، أي يصبحوا مسلّطني ىلع القواعد العاّمة للّ 
يات غة والقواعد األخّص، وأن يتأكّدوا من حصوهلم ىلع فهم ممنهج لآلوالقواعد اخلاّصة للّ 
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، أّما الطريق اثلاين فهو أن يستندوا إىل اتلفاسري املعتربة كمالك؛ كتفسري امليان للعالمة 1والروايات
 عن اتلعريف، نين غنيين جّيدين يعّدان تفسرييالطباطبايئ، وتفسري تسنيم آلية اهلل جوادي آميل الذل

ا، ختلو من اتلعقيدات املوجودة يف ضافة إىل هذين اتلفسريين هناك تفاسري أخرى ألّفت يف زماننوباإل
للشيخ  "اتلفسري األمثل"اتلفسريين السابقني، وتضع بني يدي املخاطب انلقاط األساسية، من بينها 

وهو دورة اكملة يف اتلفسري  ،للشيخ حمسن قراءيت "تفسري نور"نارص ماكرم الشريازي، وأبسط منه 
بلغة بسيطة وسهلة متضّمنة للكثري من انلقاط يف العلوم اإلنسانية املستخرجة من القرآن، حبيث 
يمكن لألساتذة يف خمتلف العلوم حّّت وإن لم يكن هلم اّطالع ىلع العلوم احلوزوية، أن يستفيدوا منه 

ا اتلفسري ألّف بشلك مضبوط وسلس وتعّرض ملختلف يف إطار ما حّددناه يف املنهج اتلفسري الشبيك. هذ
ل املختلفة الكثرية، ويضع بني يدي املخاطب ادلاللة املطابقية ااملباحث دون تعقيد ودون ذكر األقو

وااللزتامية بشلك بنّي، وهذا احلّد يكيف ألن نستفيد منها ومن املنهج اتلأوييل الشبيك ليك حنصل ىلع 
 ابليّنة، وحيصل دلينا فهم أعمق لآليات.ادلالالت االلزتامية غري 

 املنهج االنطبايق ـهـ 

نسىع يف هذا املنهج ألن نطبّق ما وصلنا إيله من معارف من انلصوص ادلينية ىلع مواضيعها 
، وتوضيح ذلك أّن [پنجم، فصل حكىم در علوم انساىن یپردازه ] راجع: خِسوپناه، نظريومصاديقها اخلاّصة 

حكم أو حممول، وحنن  "واجبة"موضوع و "الصالة"، "الصالة واجبة"ّك حكم هل موضوع؛ كقضية 
جاويدان  هنو از اصالت وجود و ماهيت از منظر استاد خِسوپناه، جمل تبييىن ،]قىم ".أصالة الوجود واملاهية"نرى 

 [156 - 133ص ، 1395 زمستان و پايي، 30خرد، عدد 
 ،لفظ دليه مفهوم "الضاحك"دليه مفهوم، معىن أو حميك، مصداق وفرد، مثل  أّن ّك موضوٍع ونرى 

( حّّت األلفاظ املهملة )األلفاظ اليت لم توضع ملعىًن  هومفهومه هو ما نتصّوره يف اذلهن، وكما نعلم فإنّ 
، أّما املعىن فهو ما وضع لفظيل  دليها مفهوم، أي أّن لفظها يتبادر إىل اذلهن، وهلا ىلع األقّل مفهوم  

، أيًضا، أي أّن اللفظ حييك عن املحيكّ  اذلي وضع ملعىن الطاولة ويه املحيكّ  "طاولة"اللفظ هل، مثل 
ا فسيكون مصداقه ا، فسيكون مصداقه فرًدا خارجيًا كذلك، وإذا اكن ذهنيً وإذا اكن املفهوم خارجيً 

مثل زيد املوجود يف اخلارج واذلي يعّد فرًدا لإلنسان، ذهنيًا، أّما الفرد اخلاريج فهو جمموعة املصاديق 
كذلك مصداق طول القامة أو قرصها، ابلياض أو السواد، ابلدانة أو انلحافة، األبّوة أو األمومة أو 

 ابلنّوة، وغريها من األمور، أي أّن شخًصا أو فرًدا هو جامع املصاديق.
ذلك املفهوم واملحيك أو املعىن اذلي اكتشفناه ونسىع من خالل املنهج االنطبايق ألن جند مصداق 

                                      

 فهم دقيق.حنن الشيعة من املخّطئة، أي أنّه يمكن للعالم أن يبنّي أّن قاعدًة ما  لم تراع يف موضع معنّي؛ وهلذا لم حيصلوا ىلع  1
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من انلصوص ادلينية يف االجتهاد من القسم األّول؛ أي أن نطّبق املفهوم واملحيك أو املعىن ىلع املصداق 
وألجل هذا ال بّد أّواًل أن نشّخص املوضوع ليك يمكن تطبيق ذلك املعىن اليلّك اذلي  ؛ا هلوالفرد تبعً 

ص ادلينية أو غري ادلينية ىلع املوضوع اخلاريج وجند مصداقه، وقد يقصد حصلنا عليه من انلصو
باملوضوع أحيانًا نفس املفهوم اليلّك اذلي ينطبق عليه احلكم، اذلي يمكن كذلك احلصول عليه من 

 انلصوص ادلينية، ولكن نرغب يف تطبيقه ىلع املصاديق اخلارجية.

املوضواعت املبتكرة من طرف  -2 .ضواعت اتلكوينيةاملو -1وتقّسم املوضواعت إىل ثالثة أقسام: 
املوضواعت املبتكرة من طرف  -4 .املوضواعت املبتكرة من طرف العرف اخلاّص  -3 .العرف العامّ 

. أّما املوضواعت اتلكوينية فيه [پنجم، فصل حكىم در علوم انساىن یپرداز ] راجع: خِسوپناه، نظريهالشارع 
انلبات واجلماد اليت حتمل عليها أحاكم معّينة، أي َجيع املوجودات اليت واحليوان وىلع غرار اإلنسان 

الِسطان، وفريوس كورونا وغريه يه موضواعت ويف العالم، وكذلك الظواهر مثل السكتة ادلماغية، 
من انلاس  تكوينية، وهناك موضواعت مبتكرة من طرف العرف العام ويه موضواعت ابتكرها جمموعة  

ني اذلين ليس دليهم ختّصص معنّي، مثل الكثري من األلعاب اليت يمارسها انلاس يف الشوارع العادي
ن، مثل وواحلدائق، أّما املوضواعت املبتكرة من العرف اخلاّص، فيه اليت يبتكرها العقالء املتخّصص

واخلمس اليت  من قبيل الصالة والصوم ابلنوك يف العلوم اإلنسانية فيه من هذا انلوع، أّما موضواعت  
 حّددها الرشع املقّدس فيه ما نطلق عليها املوضواعت املبتكرة من طرف الشارع.

ا ولكّيًا حصلنا عليه من  وعليه، فاملوضواعت ليست ىلع حنو واحد، وإذا أردنا أن نطّبق مفهوًما اعمًّ
حنّدد املوضوع خالل مناهج خمتلفة مثل منهج اتلأويل الشبيك ىلع موضوع ثّم مصداق ما، ال بّد أن 

هو املنهج القيايس، أي أن نفهم اليلّك ثّم نبنّي  من أّي نوع هو، ثّم نستخدم املنهج االنطبايق اذلي اعدةً 
ما يه مصداق ذللك اليلّك، ونستنتج أّن احلكم اليلّك ينطبق ىلع تلك الظاهرة، مثاًل نستخرج  أّن ظاهرةً 

ثّم نفحص شخًصا ما ومن خالل عالمات الصرب  ،"اإلنسان املؤمن صبور"من انلصوص ادلينية أّن 
 فيه حنكم أنّه مؤمن؛ فهذا منهج قيايس طبّقنا فيه الكربى ىلع املصداق. اليت وجدناها متوّفرةً 

ذلا، من أجل أن نشّخص صغرى ومصداق ّلّك ما ال بّد أّواًل أن حنّدد موضوع ذلك احلكم اليلّك، 
َصلّوا َكما : »أن نستعني بالشارع؛ مثال: قال الرسول  وإذا اكن املوضوع من ابتاكر الشارع، لزم

بنّي الصالة للناس  ، فهذا يعين أّن الرسول  [279 ، ص82 نوار، جاأل جلىس، حبارامل]« َرأيتموين اَُصيّل 
بصورة مصداقية، ورّصح أّن هذه الصالة يه مصداق تللك الصالة اللكّية. وإذا اكن املوضوع مبتكًرا 

َحَلّ مثل قول الشارع املقّدس  ،للعرف العلم، يمكن أن نستنجد بالعرف العامّ  امن الشارع مبينً 
َ
َوأ

َبا َم الريّ َيأَع وََحَرّ
أي أّن أّي معاملة باستثناء املعاملة الربوية حرام، وقد  .[275 :ابلقرةسورة ] اهلُل ابلأ
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ومن خالل العرف العام يمكن أن نفهم أّن هذه  ،1األخرية ظهور معاملة اخللوّ  شهدنا يف املئة سنةٍ 
 هلذا فيه مصداق للبيع وحيكم عليها باحللّية. ؛املعاملة ليست ربويةً 

ا، ال بّد للمتخّصصني من الولوج وحتديد مصداق ذلك املوضوع، مثل إذا اكن املوضوع عرفًا خاصًّ 
ما يه حقيقة "أو  "ما يه حقيقة القرض؟"أو  "ما يه حقيقة انلقود؟"أسئلة وموضواعت ىلع غرار 

آراءهم حوهلا، وال  ايه لكّها أسئلة ليس لعواّم انلاس أن جييبوا عنها أو يبدو "،الضمان االجتمايع؟
 ،من أن يردوا هذا املجال، مثال ىلع ذلك كذلك املوسيىق اليت يه من صنع البرشبّد للمتخّصصني 

 ولكن دليها آالت ووسائل ال بّد للمتخّصصني يف هذا املجال أن يبّينوها.
مثل  ،وإذا اكن املوضوع تكوينيًا، ال بّد كذلك للمتخّصصني يف ذلك املجال أن يبدوا رأيهم حوهل

يه مسألة ال يمكن أن جييب عنها انلاس العاديون،  "،هو موت أم ال ؟أاملوت ادلمايغ "احلديث عن 
تقريبًا، وبعد أن استشاروا واستفادوا من  عقدينوقد حبث مراجع اتلقليد هذه املسألة منذ 

املتخّصصني يف هذا املجال وقّدموا هلم توضيحات اكفية ووافية، وصلوا إىل أّن املوت ادلمايغ هو موت 
ية، ويمكن أن ترتتّب عليه األحاكم الفقهية، وال إشاكل يف زراعة أعضاء من مات من انلاحية الفقه

بهذا انلحو للمرىض ومن تعرضوا للحوادث، يعين أّن موضواًع كهذا اذلي يعّد موضواًع تكوينيًا، يتبنّي 
 مصداقه بعد أن يبدي املتخّصصون رأيهم.

نقوم بهذا العمل عن طريق املنهج ، عندما نرغب يف تطبيق حكم ىلع موضوع ما، فإنّنا نإذ
القيايس، أي أنّنا حنمل احلكم اليلك ىلع املصداق، وحقيقة األمر أنّنا ننتقل من اليلّك إىل اجلزيئ، أّما 
ما يهّم هو أن نفهم أّواًل أّن ذلك الفرد اخلاريج مصداق ألّي موضوع هو، وهذا العمل هو يف العادة من 

كن محل ذلك احلكم ىلع ذلك الفرد بشلك صحيح، مثال ذلك لعبة وظيفة املتخّصصني، وهذا ليك يم
الشطرنج املتداولة حايلًا، نريد أن نعرف هل يه مصداق للقمار أم أنّها مصداق لرياضة فكرية، 

من طرف العرف  أخرى واعدةً  ، وقد يتّم تارةً تارةً  تشخيص املصداق قد يتّم من طرف العرف العامّ 
فمعرفة املوضوع ومعرفة املصداق يه من املراحل  نطرف الشارع. إذ وقد يتّم كذلك مناخلاّص، 

املهّمة اليت يقوم بها أحيانًا العرف العاّم، وأحيانًا أخرى العرف اخلاص، وأخرى كذلك الشارع هو 
 اذلي حيّددها.

انلقطة،  هذه املرحلة حتوز ىلع أهّمية ودّقة كبرية، واملجال هنا ال يتّسع بلحثها، وإنّما نشري إىل هذه

                                      

اخللّو أو الفروغية أو بدل اخللو أو خلّو القدم أو الِسقفلية وغريها يه لكّها اصطالحات تطلق ىلع أخذ العوض مقابل إخالء  -1
 املحّل املستأجر. 
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ألّن العقالء يف السياق العقالين الليربايل خيتلفون عن  ؛1«ال وجود لعقالء بما هم عقالء»ويه أنّه 
وهلذا  ؛وعن العقالء يف سياق العقالنية االشرتاكية (Feminismالعقالء يف سياق العقالنية النسوية )

ن اإليطايل افإّن تشخيص موضوع ومصداق حكم ّلك حيتاج إىل ختّصص ودقة اعيلة، مثاًل الشعب
 اواألملاين الذلان دافعا عن الفاشية وانلازية، اكن دفاعهم هذا أمًرا عقالنيًا ولكن يف سياق أيديولوجي

ية، وأّن ما ينعتنا به بعض خاّصة، وال بّد من االنتباه أّن البرش ال يمكن أن ال تكون هلم أيديولوج
ألنّه ال وجود ملجتمع  ؛هو ديلل ىلع عدم فهمهم "مؤدجلني"املفّكرين وحيّقروننا وخيطؤوننا به من أنّنا 

، فلّك جمتمع دليه عقيدة يف احلياة، هذه العقيدة مؤّسسة ىلع مبادئ وأسس فكرية، ادون أيديولوجي
] راجع: خِسوپناه،  م ويمكن أن ال تكون كذلك.وهذه األسس الفكرية قد تكون مستندة إىل اإلسال

  [پنجم، فصل حكىم در علوم انساىن یپردازه نظري

 القسم اثلاين من اسرتاتيجية االجتهاد
االجتهاد من القسم اثلاين هو اجتهاد رصدي ىلع شلك منظومة ألجل معرفة شؤون اإلنسان 

اخلارجية لإلنسان )الشأن اإلنساين احلقييق اخلاريج، ويمكن توضيحه كما ييل؛ أّواًل أّن احلقيقة 
أوراق وأغصان ووجذع  رواملتحقق خارًجا( دليها نواٍح خمتلفة؛ يعين أنّه كما أّن الشجرة دليها جذ

. يف والوظائفالعلل وادلالئل ووثمار، فإّن الشأن اإلنسان احلقييق دليه نواٍح خمتلفة مثل: اهلوّية 
ية ويه أنّه يمكننا من خالل مفهوم أو قضّية أن نتعّرف ىلع جانب ابلداية سنذّكر بالواقعية الشبك

واحد من احلقيقة اخلارجية، وننقل هذا الالكم إىل ّك الوقائع فنقول: صحيح  أّن الشؤون اإلنسانية 
يه وقائع، ولكن للّك  "مسرية أربعني اإلمام احلسني"أو  "شهادة أيب مهدي املهندس"احلقيقية مثل 
 العلل والوظائف.وادلالئل وخمتلفة مثل: اهلوّية واقعة نواٍح 

وطبًقا ملا قمنا به من تتبّع، فإّن الشأن اإلنساين احلقييق هل عرش نواٍح، ونعتقد أنّه ألجل معرفتها 
 .النشاط الفردي -1: ال بّد أن نتّبع الواقعية الشبكية، هذه انلواح العرش للشأن اإلنساين احلقييق يه

                                      

وأحيانًا  (Reasonال بّد هنا من االنتباه؛ ألن ال خُيلط بني العقل والعقالنية، فالعقل دليه معنيان؛ يستعمل أحيانًا بمعىن ) 1
يف القياس االستثنايئ إذا إذا نقض اتلايل  :(، املعىن األّول هو االستدالل املنطيق والريايض، مثاًل Rationalityأخرى يمعىن )

نقض املقّدم هو من هذا انلوع، أّما العقل اذلي يستعمل يف العلوم اإلنسانية فهو ليس هذا فقط، بل هو يف كثري من األحيان 
أي أّن األشخاص أو األيديولوجيات ال تطرح أفاكرها لكّها بناًء ىلع االستدالل املنطيق، مثاًل يعتقد ابلعض أّن العقل العريف؛ 

األصالة للفرد، وبعض آخر أّن األصالة للمجتمع، وآخرون أّن األصالة للعدالة واحلرية، أو مثل ما يطرح يف بعض 
ة"، وكما هو واضح فإّن طرح آراء كهذه ليس نابًعا من استدالٍل منطيق؛ دولة األقلية" أو "دولة األكرثي"األيديولوجيات من 

هلذا فإنّنا نشاهد يف كثري من احلاالت يف العلوم اإلنسانية أّن العقل العريف هو يتدّخل. وكذلك ليست العقالنية العلمانية 
ن الزواج وتكوين األرسة، ونعّده حنن اكلعقالنية اإلسالمية، مثاًل  نرى توّجًها يتشلّك أوساط الشباب حبيث يعزفون ع

 معضلًة اجتماعيًة، أّما اذلين يتّبعون العقالنية العلمانية ال يعّدونه معضلًة، بل يرون أنّه تعريف جديد للعائلة.     



 15جملة ادليلل العدد ................................................................................................................................72

 ااأليديولوجي -5 .املؤسسات االجتماعية -4 .الرموز االجتماعية -3 .يعجتماالنشاط اال -2
اثلقافة  -9 .اتلديّن االجتمايع -8 .املنظمات االجتماعية -7 .ابلىن االجتماعية -6 .االجتماعية
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الشأن اإلنساين احلقييق أمًرا ىلع أهمية كبرية، فالفقيه مثاًل ال بّد هل أن يعرف الشأن وتعترب معرفة 
احلقييق لإلنسان بشلك صحيح ليك يمكنه أن يرتّب عليه احلكم الصحيح؛ أي أّن الفقيه إذا لم يعرف 

لإلنسان الشأن اإلنساين احلقييق ال يمكنه إصدار احلكم الصحيح، وألجل معرفة هذه انلواح العرش 
يمكن االستناد إىل املناهج العقالئية املتعارفة، طبًعا مع إجراء بعض اتلغيريات عليها، وقد ذكرنا يف 

وألجل هذا ال بّد أّواًل من معرفة  ؛املنهج االنطبايق أنّنا نسىع إىل احلكم ىلع املوضوع والشأن احلقييق
لعرش اليت ذكرناها للشأن احلقييق الشأن احلقييق لإلنسان بشلك صحيح، وفيما خيّص انلواح ا

 .انلظام ادلاخيل -1لإلنسان، نعتقد أّن ّك ناحية من هذه انلواح دليها ثالثة عنارص أساسية ويه: 
فالشأن احلقييق لإلنسان دليه  ناللوازم واملحصوالت اخلارجية، إذ -3 .العوامل وادلالئل اخلارجية -2

للشأن احلقييق لإلنسان، وال بّد  صبح دلينا ثالثون ناحيةً يفعرش نواٍح، وللك ناحية ثالثة عنارص، 
 :]راجع أن نعرفها من خالل املناهج اإلنسانية املختلفة واملتعارفة، وهذه املناهج كذلك دليها تقنيات.

 املصدر السابق[
 وملعرفة الشأن اإلنساين احلقييق بنواحيه اثلالثني، ال بّد أن نستنطقه، فالشأن احلقييق لإلنسان
هو اكملنت املكتوب دليه دالالت؛ أي أّن تلك انلواح اثلالثني دليها ظهورات يشاهدها اجلميع، وإذا 
استنطقناها ستّتضح دلينا دالالت أخرى، هذا االستنطاق حيتاج إىل مستنطق، أي ال بّد أن نطرح 

املرغوب اذلي حصلنا من اإلنسان  ىلع الشأن اإلنساين احلقييق ليك ينطق، هذه األسئلة مستلّة   أسئلةً 
من انلماذج  عليه من خالل االجتهاد من القسم األّول، هذا الفضاء اذلي سينفتح نلا ال يوجد يف أيٍّ 

وقد تمكّننا يف بعض احلاالت أن نثبت  - اتلبيينية واتلأويلية واالنتقادية، وحنن نّديع ىلع األقّل 
لنواح العرش للشأن اإلنساين احلقييق من انلصوص ماكننا استخراج امليات املرغوبة لإأنّه ب - اّداعءنا

اإلنسان وا، ادلينية؛ أي يمكن احلصول من انلصوص ادلينية ىلع موارد اكإلنسان املرغوب سلوكيًّ 
اثلقافة املرغوبة واحلضارة املرغوبة، وعندما حنصل ىلع اإلنسان املرغوب يف تلك وا، املرغوب اجتماعيًّ 

يمكن عرضها ىلع الشأن اإلنساين احلقييق والقيام باستنطاقه، وحنن  أسئلةً انلواح العرش، سنواجه 
والكيفّية، إاّل أنّنا ال نكتيف  شبه الكّميةومع أنّنا نؤّيد املناهج واتلقنيات املعروفة يف املناهج الكّمية، 

اإلنسان م األسئلة املأخوذة من اأي باستخد ،ضافة إىل املنهج االستنطايقبها، بل نستخدمها باإل
 مثل اإلنسان املرغوب الفردي أو االجتمايع أو املؤّسيس أو املظهري أو اثلقايف أو احلضاري -املرغوب 

 من نواح الشأن احلقييق لإلنسان، ونستنطقها مثل املنت املكتوب. ونعرضها ىلع ّك ناحيةٍ  -
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وباالضافة إىل هذا، فإّن املناهج اليت َدرَسها ويدرّسها أساتذة العلوم اإلنسانية املختلفة يمكن أن 
امليات اليت تمّي حبوثنا يف العلم ادليين عن مباحث اآلخرين هو أّن أنّنا  ىحدإترد هذا املجال، أّما 

الشأن اإلنساين احلقييق  استفدنا من فلسفة العلوم اإلنسانية احلديثة كذلك؛ هلذا فمناهج وصف
املنهج الظاهرايت  -3 .وادلاليل اتلحلييلو. املنهج اتلأوييل 2 .املنهج اتلبييين -1حسب نظرتنا يه: 
 انظر:املنهج اخلطايب. ] -6 .املنهج الوظييف -5 .املنهج اتلارييخ وعلم األنساب -4 .)الفينومينولويج(

 املصدر السابق[
علّة بتقنيات كمية وشبه كمية، اتلقنيات الكمية جلمع املعلومات ىلع ، يبحث عن الاملنهج اتلبييين

اتلحليل واستبيان اإلبالغ اذلايت الفردي، واملالحظة املبارشة )دون واسطة(، وغرار: منهج املقابلة، 
االختباري )أسلوب املالحظة يف وضعية مراقبة وحتليل واملسح )املعطيات املتحكم بها(،  واحلكم

األوصاف املشرتكة(، أّما املناهج شبه الكّمية فيه مثل حتليل املحتوى اذلي يسىع إىل تتّبع تكّرر 
انلظرية وحتليل املضمون اذلي يسىع إىل ابلحث عن شبكة العالقات بني املضامني، ومواضيع معّينة، 

( اليت تستخدم لكشف انلظرية أو انلظرية اجلزئية، منهج دليف Grounded Theoryاملجّذرة )
اذ القرارات، وكشف توافق العقل اجلميع، وتستعمل َجيع هذه املناهج سواء اذلي يعد منهًجا الخّت 

ية أو شبه الكّمية ملعرفة العلل اخلارجية املؤثّرة يف الظاهرة اإلنسانية، أي النشاط الفردي الكمّ 
 املؤّسسة وبقّية املوارد.وز الرموواالجتمايع و

ادلوافع، وامليوالت واتلحلييل وادلاليل، فهو من أجل معرفة ادلالئل، و، املنهج اتلأوييلأّما 
ادلاخلية املؤثّرة يف الظواهر اإلنسانية، أي معرفة تلك العوامل وادلوافع ادلاخلية اليت أّدت إىل النشاط 

بل قد تتحّول أحيانًا ادلوافع فردية إىل دوافع  ،فقط ديةً الفردي واالجتمايع. ادلوافع ليست دوافع فر
َجاعية، أي أّن اإلرادات الفردية املتعّددة تتحّول إىل إرادة َجعية، وتتحّول امليول الفردية ادلاخلية 

ىلع غرار املناهج  ،إىل ميول َجاعية داخلية، وهذا لكّه إنّما يتعّرف عليه من خالل املنهج اتلأوييل
احلياة االجتماعية للمؤلف، والعادات اليت وحول املؤلّف اليت تعتمد ىلع معرفة املؤلّف،  املتمحورة

 اعش أو يعيش املؤلّف يف وسطها، ويه أمور حتوز ىلع أهّمية كبرية.
أو الفينومينولويج هو منهج جّيد ملعرفة املكّونات ادلاخلية للظاهرة اإلنسانية،  املنهج الظاهرايت
اهرة بمجّرد مالحظة عواملها اخلارجية ولوازمها؛ هلذا فإّن املباحث اليت طرحها أي أنّنا نعرف الظ

 هنا. كبريةً  ( كبحث االتلفات وظهور تلك الظاهرة يقّدم نلا مساعدةً Edmund Husserlهورسل )
وهما طبًعا منهجان خمتلفان عن بعضهما، فهما يستعمالن ألجل املنهج اتلارييخ أو علم األنساب، 

سار اتلطوري للظاهرة اإلنسانية، عندما نسىع مثاًل للبحث حول املوسيىق يف إيران، فإّن دراسة امل
أحد املناهج اليت نستعملها يف هذا الصدد هو املنهج اتلارييخ أو علم األنساب، وهذا ليك نعرف كيف 
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حث عن مسار ي سلكته إىل أن وصلت إىل ما يه عليه، أو مثاًل ابلتطّورت املوسيىق وما هو املسار اذل
 يخ.يالغرب؟ فإنّنا حنتاج إىل املنهج اتلاربالعداء للغرب يف إيران وتبيني: ملاذا ال يثق الشعب اإليراين 

هو منهج يستخدم ملعرفة نتاج الظاهرة اإلنسانية، فلّك ظاهرة إنسانية دليها املنهج الوظييف، 
ا، والوصول إىل يمكن معرفتها ظاهراتيًّ يه ظاهرة ف ،مثاًل   نتاجات وآثار، كأربعني اإلمام احلسني

عللها عن طريق مناهج تبيينية وتأويلية؛ كما يمكن اتلعّرف ىلع مسارها اتلطّوري عن طريق وأسسها 
 املنهج اتلارييخ، وآثارها ونتاجاتها عن طريق املنهج الوظييف.

اب دليه أصل  ودليه هو منهج حيّدد ادلاّل املركزي وادلواّل املحيطة، فلّك خطاملنهج اخلطايب، 
فروع، واملبدأ اخلطايب هو اذلي يكشف األصل والفروع، وحسب رأينا فإّن األخطاء املوجودة يف 

ن يه أنّهم ونا فيها أساتذة اجلامعات وابلاحثعَ انلماذج املعرفية املوجودة يف العلوم اإلنسانية، واليت أوقَ 
وهلذا استخدموا منهًجا واحًدا، بعضهم استخدم  ؛توّهموا أّن الشأن اإلنساين احلقييق هو واقع واحد

املنهج اتلأوييل، وبعضهم اخلطايب وبعضهم اتلارييخ، يف حني أنّه ال بّد نلا إذا أردنا معرفة اإلنسان أن 
نعلم أّن معرفة الشأن اإلنساين احلقييق وأسسه ونتاجاته ختتلف عن بعضها، ولّك منها يتطلّب منهًجا 

ا.   السابق[ ]راجع: املصدرخاصًّ
نواٍح خمتلفة  ادام اإلنسان ذ وخالصة األمر أنّه إذا أردنا أن نعرف الشأن احلقييق لإلنسان، وما

االجتمايع واتلارييخ، وألجل هذه وال بّد أن نعرف النشاط الفردي ف، (املجتمع واتلاريخوالفرد )
يف املناهج ادلراسية واجلامعية،  من جمموع املناهج واتلقنيات املوجودة املعرفة ال بّد أن نشلّك منظومةً 

هلذا ال يكيف أن نكون فقط وضعيني  ؛ونبنّي أّي ناحية من نواح الشأن اإلنساين يبحث ّك منهج
طيقيون، أو نفعل كما وينفنستخدم املنهج اتلبييين، أو نستند فقط إىل املنهج اتلأوييل كما يفعل اهلرم

من استخدام مناهج وتقنيات خمتلفة  املنهجني، بل ال بدّ بأن َجع بني هذين  فعل فيرب 
املظهر واملؤسسة وابلنية وليك نتوّصل إىل معرفة األبعاد املختلفة للشأن اإلنساين مثل األيديولوجيا 

 وأمور أخرى.
العلوم اإلنسانية احلايلة دليها ختّصصات علمية خمتلفة، ومذاهب خمتلفة يف ّك علم كعلم 

جتماع، واالقتصاد، ولن نتمّكن أبًدا من حتديد الشأن اإلنساين كحقيقة من خالل انلفس، وعلم اال
مشاهدة العلوم بشلك انتقايئ، بل اقرتحنا املنهج املنظويم، وإذا استخدم هذا املنهج سيتغرّي حتًما فضاء 

ث ّك اعلم هذه من املسلّم أن يبح هنتحار، فإنّ العلوم اإلنسانية احلايلة، عندما نواجه مثاًل ظاهرة اال
جتماع من ناحية اجتماعية اعلم انلفس من من ناحية نفسية، واعلم اال :الظاهرة من زاوية ختّصصه

و...، أّما حديثنا هنا فهو أّن منهج املنظومة إذا تّم، يمكنه أن يعرف األبعاد املختلفة بصورة أدّق، 
 ا.ويشلّك نظاًما معرفيًّ 
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 تهادية القسم اثلالث من االسرتاتيجية االج
اهلدف من هذا القسم هو نقد الشأن اإلنساين الفعيل، وتغيريه إىل شأن إنساين مرغوب، وليك 

وألجل  ،نتمّكن من نقد الشأن اإلنساين الفعيل فإنّنا نتّبع املنهج االنتقادي اذلي هو نفسه املنهج املقارن
أطلقنا عليه املنهج العقالين  تغيري الشأن اإلنساين الفعيل إىل شأن إنساين مرغوب سنستخدم منهًجا

 اإلساليم.
جتهاد القسم األّول، وعرفنا الوضع املوجود تيجية االاوبعد أن قمنا بوصف الوضع املرغوب يف اسرت

عن طريق القسم اثلاين من اسرتاتيجية االجتهاد، فإنّه باالستعانة باملنهج املقارن، نقارن بني الشأن 
نقد الشأن اإلنساين الفعيل؛ مثاًل نقارن  املرغوب، ويمكن عندئذٍ اإلنساين الفعيل والشأن اإلنساين 

ا مع مظهر العزاء املرغوب، وسيّتضح الرشخ الكبري ا فعليًّ مظهر العزاء الفعيل اذلي يعّد شأنًا إنسانيًّ 
بينهما، وبهذا املنوال يمكن أن نفهم مثاًل إىل أّي حّد خيتلف نظام اتلعليم والرتبية الفعيل عن نظام 

لرتبية واتلعليم املرغوب؛ وكذلك يمكن عن طريق املقارنة مالحظة ابلون الكبري بني اثلقافة الفعلية ا
وبني اثلقافة املرغوبة،  ،املمارسة االقتصادية الفعلية للحاّكم وأمور فعلية أخرىواحلضارة الفعلية، و
بة أخرى، ثّم نقوم بنقد الشؤون املمارسة االقتصادية املرغوبة للحاّكم وأمور مرغوواحلضارة املرغوبة، و

 الفعلّية.
وبعد نقد الشأن اإلنساين الفعيل، يأيت طرح تغيري الشأن اإلنساين الفعيل بالشأن اإلنساين املرغوب، 

سبل نسلكها:  ةوألجل هذا اتلغيري دلينا أربع ؛ذنا هلذا الغرض املنهجية العقالنية اإلسالميةوقد اخّت 
]راجع: إجياد ابلىن املناسبة.  -3 .وضع القوانني احلقوقية -2 .االسرتاتيجية املستندات  تدوين  -1

 املصدر السابق[
وباالستناد إىل االسرتاتيجية االجتهادية يف قسميها األّول واثلاين يمكننا أن ندّون املستندات 

ألسس اخلاّصة االسرتاتيجية ووضع الوقانني احلقوقية، لكن ال يمكننا تشكيل ابلىن، لكن املباين وا
املقاصد اللكّية، واملقاصد واحلاكمة ىلع السياسة واالقتصاد وأمور أخرى، تزوّدنا باألحاكم الرشعية، 

تمّثل العقالنية اإلسالمية، وهذه العقالنية تساعد لتشكيل  معرفيةٍ  أو شبكةٍ  أو منظومةٍ  اخلاّصة نلظامٍ 
 مثل الصناعة ال بّد أّواًل بىًن  أي أنّ  ،البرشية ابلىن بانلظر إىل مصلحة املجتمع وبانلظر إىل اتلجارب

نفس اليشء بالنسبة بلىًن وعلوم اهلندسة، وبعد ذلك اتلكنولوجيا،  أن تُؤّسس العلوم األساسية، ثمّ 
اكبلنوك أو الضمان واتلأمني االجتمايع، فيه مثل الصناعة، والعقالنية اإلسالمية مثل اتلكنولوجيا، 

 ]راجع: الصدر السابق[ وما شابه ذلك. صولٍ فيه تتأّسس ىلع مباٍن وأ
وبهذا فقد اتّضح أنّه عن طريق االسرتاتيجية االجتهادية القسم اثلالث يمكن تشكيل ابلىن، هذا 

استخدموها ولكن لم يبيّنوا منهجها،  نال يعتّد بها كثرًيا، ما عدا بعض الفقهاء اذلي األمر يعترب مسألةَ 
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اكبلنوك  هاال بّد الفقهاء أن ال حيرصوا اجتهادهم يف حتريم ظواهر أو حتليل وما جتدر اإلشارة إيله هو أنّه
ألّن هذا  ؛الليربايلة أو االشرتاكية اوالضمان واتلأمني االجتمايع، واليت أّسست يف إطار األيديولوجي

شكيل العمل جيعل الفقه يف خدمة هذه األنظمة الليربايلة واالشرتاكية، بل ال بّد للفقه أن يهتّم بت
يف إيران، اذلي شلّك احلكومة ادلينية كمؤّسسة لكّية ىلع أساس  ابلىن، كما فعل اإلمام اخلميين 

 نظرية والية الفقيه، كما أّسس جممع تشخيص مصلحة انلظام ىلع أساس عنرص املصلحة يف الفقه.

الزبائن، أي  % من5% من الفائدة املحّصلة لـ 95ىلع سبيل املثال ابلنية الفعلية للبنوك تعطي 
% من الشعب، وبهذا الشلك من اهليلكة، فإّن انلظام ابلنيك 5% من األشخاص يف خدمة 95أّن ثروة 

يف احلقيقة هو يف خدمة مؤّسسات انلظام الليربايل؛ وهلذا فإّن املرحوم الشيخ شاه آبادي وألنّه يعرف 
؛ ليك ال يكون [168 - 157عارف، ص ]راجع: شاه آبادی، شذرات املانلظام ابلنيك، شلّك رشكت خمّمسة 

 هلا وضع ونتاج هذه ابلنوك.
تشكيل ابلىن ليس وظيفة الفقه وحده، بل ال بّد للحكماء أن يردوا امليدان يلؤّسسوا للمباين 
واألسس واألحاكم احليكمية، ثّم يرشع الفقهاء يف األسس االجتماعية واألحاكم الفقهية، ويتمّكنوا 

األحاكم الفقهية واألسس، يلصل العقالء أتباع العقالنية اإلسالمية إىل مستوى من إدارة هذا القيّم و
]راجع: خِسوپناه، بيست گفتار درباره فلسفه و فقه علوم اجتماع، ص يؤّسسون فيه للمؤّسسات واملنّظمات. 

436 – 438] 

 انلتيجة
بعد أن درسنا وحبثنا انلظرّيات اليت طرحت يف جمال العلوم اإلنسانية طوال اثلمانني سنًة السابقة، 

كميًة، وقد عرضناه بني يدي االجتهادي -احليكيم "عرضنا انلموذج  " ألجل جعل العلوم اإلنسانية حي
وجرى تكميله بناًء ىلع األساتذة والطاّلب لالستفادة طوال أكرث من عرش سنواٍت، ويقّدموا انتقاداتهم 

ا هو منهجيته احليكمية االجتهادية، املنهج احليكيم هو املنهج  - هذا. ما يمّي هذا انلموذج وجيعله مهمًّ
االستداليل اذلي يستخدم يف الكتب املنطقية والفلسفة اإلسالمية، أّما املنهج االجتهادي فهو ال يكتيف 

ل يطرح ثالثة أقسام من االجتهاد بانلظر إىل احلاجات باملنهج االجتهادي املعروف يف احلوزات، ب
 -2 .توصيف اإلنسان املرغوب -1واملناهج املطروحة يف العلوم اإلنسانية احلديثة، هذه األقسام يه: 

إىل إنسان مرغوب، وبانلظر إىل هذه األقسام،  هنقد اإلنسان الفعيل وتغيري -3 .توصيف اإلنسان الفعيل
اسرتاتيجيات االجتهاد، القسم األّول منها ملعرفة الشأن اإلنساين احلقييق،  عرضنا ثالثة أقسام من

أي اإلنسان املرغوب، القسم اثلاين ملعرفة اإلنسان الفعيل، أي نشّخص الشأن اإلنساين احلقييق أو 
ة احلقيقة اإلنسانية بوصفها حقيقة وموضواًع خارجيًا، وأّما القسم اثلالث من االسرتاتيجية االجتهادي

فنستفيد منها يف نقد اإلنسان الفعيل وتغيريه إىل إنسان مرغوب. يتضّمن القسم األّول من االسرتاتيجية 
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 .املنهج االستنطايق -4 .املنهج االستنبايط -3 .املنهج االستفهايم -2 .املنهج اإلسنادي -1االجتهادية: 
املجتمع واملنهج االنطبايق. يشمل الشأن اإلنساين ثالثة مصاديق يه: الفرد،  -6 .املنهج الشبيك -5

الفردي، النشاط  النشاطواتلاريخ، وتنقسم أفعال ونتاجات هذه املصاديق بدورها إىل ثالثة أقسام: 
األيديولوجيات، واالجتمايع النشاط اتلارييخ؛ النشاطات االجتماعية يه: الرموز، واملؤسسات، 

اثلقافة واحلضارة، وتمّثل هذه النشاطات العرشة انلواح املختلفة واتلديّن، واملنّظمات، وابلىن، و
عوامل ودالئل خارجية وكذلك لوازم وللشأن احلقييق لإلنسان، وللّك منها كذلك نظام داخيل، 

ناحية، ويمكن وصفها حسب  30ونتاجات خارجية، وبهذا يصبح للّك شأن إنساين حقييق ما جمموعه 
املنهج  -3 .اتلحلييل وادلاليلواملنهج اتلأوييل،  -2 .املنهج اتلبييين -1ينا عن طريق املناهج اتلايلة: رأ

املنهج اخلطايب.  -6 .املنهج الوظييف -5 .املنهج اتلارييخ وعلم األنساب -4 .الظاهرايت الفينومينولويج
ن الفعيل وتغيريه إىل إنسان بعد وصف اإلنسان املرغوب واإلنسان الفعيل، يأيت دور نقد اإلنسا

ّن نقد إمرغوب، وهو ما يتكّفل به القسم اثلالث من االسرتاتيجية االجتهادية، وقد بيّّناها وقلنا 
اإلنسان الفعيل يتّم عن طريق املنهج املقارن، وألجل تغيري اإلنسان الفعيل إىل إنسان مرغوب نطوي 

. تشكيل ابلىن 3 .وضع القوانني احلقوقية -2تدوين املستندات االسرتاتيجية،  -1ثالث مراحل: 
 ن األوىل واثلانية عن طريق القسم األول واثلاين من االسرتاتيجية االجتهادية،ااملناسبة، وتتّم املرحلت

 واملرحلة اثلاثلة اليت تتمّثل يف تشكيل ابلىن تتّم عن طريق منهج العقالنية اإلسالمية.
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Summary 

Some periods in the history of Islam witnessed a semi-rupture between religious 
thought and reason, resulted from the absence of philosophical and rational 
approaches that let the way wide open for the predominance of theological thought 
with its justificatory tendency. Despite the appearance of new rationalistic aspects in 
the form of new I’tizal (seclusionism) tendencies, they were not sufficient to bridge 
the rift between reason and religion, and the best example on the new I’tizal is Taha 
Abdurrahman, who combined  logic with linguistics on the one hand, and heritage 
(turath) with modern studies n the other, through a critical study of heritage, using 
the latest tools of scientific criticism, due to his specialization in the studies of 
philosophy of religion beside his writing on the reason-religion duality. We try, in this 
article, to discuss the opinions of Taha Abdurrahman in the process of his analysis of 
the concept of reason and its role in religious knowledge. One of the most important 
results we have got at is that Taha Abdurrahman, concerning reason and its area, 
focuses on the framework of practical practice and the use of reason, not on 
theoretical and subjective limits of abstract reason. It means that all of what he has 
mentioned relates to the thinker not thinking, and relates to the rational person and 
the process of reasoning, not to reason itself, and the difference between them is so 
vast. 
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 )عند طه عبدالرمحن( العقل وادلين يف الفكر العريب املعارص

 احلامديمنصف 

 alhamedi@aldaleel-inst.com. الربيد اإللكرتوين: دكتوراه يف الفلسفة، جامعة الزيتونة، تونس
 

 اخلالصة
 اوبني العقل، نتج عنهادليين بني الفكر  شبه قطيعةٍ  بعض الفرتات من تاريخ اإلسالملقد شهدت 

ترك املجال واسًعا وفسيًحا أّدى إىل  عند بعض املدارس اإلسالمية، ماغياب انلهج الفلسيف والعقيل 
ورغم ظهور مالمح عقالنية جديدة يف صورة نزاعت  ،لغلبة الفكر الالكيم ذي الزنعة اتلربيرية

 مثالٍ وأفضل  ،لرأب الصدع بني العقل وادلين يف الفكر العريب أنّها لم تكن اكفيةً  االعزتال اجلديد، إاّل 
ات من تباره زاوج ضمن مرشوعه بني املنطق وبني اللسانيّ باع ؛طه عبد الرمحن هو لالعزتال اجلديد

وبني الرتاث وبني األحباث احلديثة ضمن دراسة نقدية للرتاث مستعينًا بأحدث أدوات انلقد  ،جهة
أّن  إاّل  ،ثنائية العقل وادلينوكتابته يف أحباث فلسفة ادلين يف طه عبد الرمحن  ختّصصورغم ، العليم

 ه، وسنحاول يف هذا املقال مناقشة آراءأثر من الوجود يف كتابات ة" ال جند هل أّي مصطلح "املعرفة ادليني
، ومن أهّم انلتائج اليت توّصلنا فهوم العقل ودوره يف املعرفة ادلينيةمل هحتليليف عملية طه عبد الرمحن 

حلدود انلظرية اىلع ال  للعقل ومساحته، يف إطار املمارسة العملية طه عبد الرمحن يرّكزأّن  إيلها يه
أي أّن َجيع ما ذكره يرد ىلع املفّكر ال ىلع اتلفكري، ويرد ىلع العاقل وىلع  ،واذلاتية للعقل املجّرد

 .والفرق بينهما شاسع ،عملية اتلعّقل ال ىلع العقل نفسه
 طه عبد الرمحن - الفكر العريب - ادلين - العقلاللكمات املفتاحية: 

-----------------------------  
  103 - 80ص. ، ص، العدد  الرابعرابعة، السنة ال2022جملة ادليلل،  

 2021/12/29القبول:     ، 2021/11/20استالم: 
 ت وابلحوث العقديّةامؤسسة ادليلل لدلراسانلارش: 

 املؤلف ©
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 املقّدمة 
يف اكتشاف كون جديلة العالقة بني العقل  صعوبةً ال جيد املتابع للفكر العريب قديًما وحديثًا 

وادلين قد استأثرت باهتمام العلماء واملفّكرين العرب منذ بداية تشلّك احلضارة العربية اإلسالمية؛ 
كيف وقد اكنت هذه اثلنائية يه الركيتني اللتني انبنت عليهما هذه احلضارة؛ فقد اكن ظهور اإلسالم 

أن  ضارةحلال يمكن وإيذانًا ىلع بزوغ شمس احلضارة العربية.  خاتم   و دين  يف اجلزيرة العربية بما ه
ىلع  ؛اذلي هو أىلع جوهرة زود اهلل بها اإلنسان وال يوجد فكر يف غياب العقل ،من دون فكر تقوم

نطق هما قوام اإلنسانية وفق اتلعريف احلّدي لإلنسان عند أرسطو والفلسفة اعتبار أّن العقل وامل
أّن العالقة بينهما لم  ة عموًما. ورغم أّن احلضارة العربية قد قامت ىلع ثنائية ادلين والعقل، إاّل املشائي

 بني هاتني الركيتني ورصااًع حتت مسىّم  ؛ فقد شهد تاريخ الفكر العريب قطيعةً تامٍّ  تكن ىلع وفاقٍ 
ياسة هذا اتلنافر حني قّرب رصاع "العقل وانلقل" حينًا أو "الرأي واحلديث" حينًا آخر. وقد غّذت الس

الساسة َجاعة أهل احلديث باعتبارهم محاة لدلين وأنصاًرا هل، ىلع حساب أهل الرأي بما هم أنصار 
رواة يرشعنون  وصناعةتلقريب رواة احلديث  ني ماّسةً للعقل دون ادلين. وقد اكنت حاجة األمويّ 

ا مع مسلّمات العقل يًّ حاديث تتعارض لكّ  وإن لزم األمر وضع أحّّت  ،السلطة ويدافعون ىلع السلطان
ة انعكست اآلية يف برهة زمنية من اسيّ وأسسه. ومع سقوط ادلولة األموية وتأسيس ادلولة العبّ 

بل وقع  ،لعّل أوجها اكن يف زمن املأمون حيث قّرب إيله أهل الرأي وأبعد عنه أهل احلديث ،تارخيها
ما، إىل أن جاء املتولّك يلعيد أهل احلديث إىل الواجهة وإىل دائرة اتلأثري. ويف  اتلنكيل بهم يف زمٍن 

حني سىع السالجقة إىل محاية  اازداد األمر سوءً  املقابل، وقع القضاء ىلع املعزتلة بما هم محاة العقل. ثمّ 
ىلع املدرسة احلديثية  ها أزهر الفاطمينياإلعالمية اليت يشنّ  - اسية من اهلجمات العلمية"اخلالفة" العبّ 

اسية. وقد اكن العقل الفلسيف العرفاين هو رأس حربة علماء األزهر آنذاك، فما اكن من نظام العبّ 
يلوقف هذا  ؛س هل املدرسة انلظامية يف بغدادؤسّ يلالغزايل  امللك السلجويق سوى انتداب أيب حامدٍ 

تة اليت هلذه الزجية املؤقّ  ئح ابلاطنية" ثمرةً ار القادم من القاهرة فاكن "تهافت الفالسفة" و"فضااتليّ 
وال غرابة  ،نموذًجا( والرازّي  ت أربع سنوات بني السلطة وبني علماء املدرسة األشعرية )الغزايلّ استمرّ 

يف رحلة الشّك اليت أنتجت  ا يف انلهج املعريف للغزايل اذلي دخل مبارشةً يًّ يف أن يشهد اتلاريخ تغيرًيا لكّ 
 .ةً أكرث عقالنيّ  ةً صوفيّ  شخصيةً 
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 املطلب األّول: تعريف املفاهيم

 ـ العقل 1
 العقل يف اللغةأـ 

 منها كما ييل: يستعمل لفظ "العقل" ضمن عّدة استعماالت أذكر مخسةً 
 .[159 ، ص1 العني، ج الفراهيدي،] «العقل نقيض اجلهل»منها ما يأيت بمعىن العلم: قال اخلليل:  -1
َعَقَل بطن املريض بعد ما استطلق: استمسك. »منها ما يأيت بمعىن احلبس والربط: قال اخلليل:  -2

قال: صدقة اعمٍ  ،وَعَقلأُت ابلعري عقاًل  قال أي الرباط، والعي « من اإلبل وجيمع ىلع ُعُقل شددت يده بالعي
 .[املصدر السابق]

 العقل يف االصطالحب ـ 
جلوهر املفارق للماّدة ذاتًا وفعاًل، ومن الفالسفة من يقول إّن العقل يف مصطلح الفالسفة هو ا

 [282]انظر: الشريازي، املبدأ واملعاد، ص العقول بهذا املعىن هم املالئكة بلسان الشارع. 
عند َجاعة أو أّمة  املشهورة وقد يطلق العقل ويراد به جمموعة متبّنيات العرف السائد والقضايا

يبىن فيه ىلع التسامح عن اتلفكري اتلدقييق، فيطلق عليه بعضهم العقل العريف، من األمم، وكثرًيا ما 
 والعاقل عندهم هو من يلزتم بتلك املشهورات واألعراف.

وقد يطلق ويراد به طريقة اتلفكري املشرتك عند َجاعة أو أّمة معّينة، متضّمنًا ّك ما يؤثّر يف ذلك 
الظواهر االجتماعية اليت يلزتمون بها، وحتكم طريقة انلمط اتلفكريي وحيّدده، فيعكس ويفِّس 

حياتهم وتعاملهم فيما بينهم ومع اآلخرين، واعدةً ما تضاف مفردة العقل هنا إىل تلك األّمة واجلماعة، 
فيقال العقل العريب أو العقل الغريب، أو العقل ابلدوي وهكذا، وجتد هذا اإلطالق يستعمل كثرًيا يف 

 ث.علم االجتماع احلدي
وأّما معىن العقل املقصود هنا اذلي هو من أدوات املعرفة، فهو قّوة انلفس اليت بها تدرك املعاين 
واملفاهيم املجّردة اللكّّية، وبها تستفيض انلفس من اعلم املبادئ العلوي؛ تلتودّل الصور العلمية فيها 

، ص 4بعدها؛ الشريازي، األسفار، ج وما  64]انظر، ابن سينا، انلفس من كتاب الشفاء، ص وتتكّون العلوم 
، وبه حتصل مرتبة اتلعّقل يف اإلدراك اليت تمّي اإلنسان عن سائر احليوانات، فيقال وما بعدها[ 418

 عنه إنّه حيوان ناطق. 
وهلذه األداة ادلور األسايس يف حصول العلوم اتلصّورية واتلصديقية، واتلميي بني احلسن والقبيح 

  والرّش. من األفعال واخلري
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 العقل انلظري والعقل العميل

انلظرية  املشهور عند احلكماء أّن العقل انلظري هو قّوة انلظر يف َجيع العلوم، فهو يدرك القضايا
آالته، وأّما  بمعونة يدركها اجلزئية والقضايا بذاته، يدركها اللكّّية فالقضايا واجلزئية، اللكّّية والعملية

 الفعل هذا أو جيب فعله، الفعل هذا: قبيل يه القضايا العملية اجلزئية منالعقل العميل فمدركته 
جيب تركه؛ ألجل الوصول إىل األغراض اليت خيتارها اإلنسان بتوّسط أفعاهل االختيارية، وذلك 

]انظر: الطويس، رشح اإلشارات واتلنبيهات،  .باالستعانة بمدركت العقل انلظري، ووظيفته تدبري ابلدن
 وما بعدها[ 351، ص 2ج 

هذه الصورة  فتكون لإلنسان ال اللكّّية، املحّركة اجلزئية يه العملية وحقيقة ذلك أّن القضايا
العميل، وكماهل يف  بالعقل وذللك سيّم  اجلزئية علًّة لرتّشح الشوق ثّم انقداح اإلرادة حنو ذلك الفعل؛
ب فعله أو تركه، ال عن الصور الوهمية اإلنسان أن ينفعل عن مدركت العقل انلظري يف حتديد ما جي

 واخليايلة اتلابعة مليول القّوة الغضبية أو الشهوية.

      
 العقل يف القرآن ـجـ 

بل ورد بصيغة الفعل ضمن عّدة صور؛ إذ  ،لم يرد لفظ "العقل" بصيغة املصدر يف القرآن الكريم
 واحدٍ  مورًدا كما ورد يف موردٍ  22لون" يف ، كما ورد يف صورة "يعقآيةً  24قد ورد يف صورة "تعقلون" يف 

عيرييف صورة "نعقل" يف قوهل تعاىل:  صَحابي السَّ
َ
ُل َما ُكنَّا يفي أ و نَعقي

َ
]سورة امللك:  َوقَالُوا لَو ُكنَّا نَسَمُع أ

ي ويف مورد آخر ىلع حنو "يعقلها" يف قوهل تعاىل:  ،[10 ُبَها ل لَُها إيالَّ  اسي َوَمالنَّ َوتيلَك األمثَاُل نرَضي  يَعقي
يُمونَ الأ  وعليه، فقد ورد ذكر جذر "ع ق ل" يف صورة الفعل املضارع يف  ؛[43]سورة العنكبوت:  َعال

انلقاط اليت يمكن استنتاجها من هذا األمر؟ من املمكن أن نستنتج أّن  وأربعني مورًدا لكن ما يةثمان
رآن الكريم يرّكز ىلع فعل اتلعّقل وىلع احلركة استعمال هذا اجلذر بصيغة الفعل ال املصدر ىلع أّن الق

ّن صيغة فعل املضارع تشري إىل أّن هذا أدون اثلبات اذلي تمّثله الصورة املصدرية أو االسمية. كما 
الفعل هو حركة استمرارية خبالف صيغة املايض اليت تدّل ىلع حصول حدث يف زمن قد مض وفات. 

 ل يف القرآن الكريم هو احلالة الفعلية املستمّرة.ومن هنا نستكشف أّن من ميات اتلعقّ 
مسألة أخرى تضاف إىل غياب الصيغة املصدرية للعقل ويه أّن أداة اتلعّقل يف القرآن الكريم 

بل يه القلب؛ فإذا اكن العقل باملعىن املصدري وهو مركز تلثبيت الصور العقلية  ،ليس العقل نفسه
باعتبار أّن القلب يتناسب أكرث من  ؛يلت عملية اتلعّقل إىل القلبمفقوًدا يف القرآن الكريم، فقد أح

لون قال تعاىل:  .العقل مع أيّة حركة استمرارية ومتغرية رُيوا يفي األرضي َفتَُكون لُهم قُلُوب  يَعقي فَلَم يَسي
َ
أ

 . [46]سورة احلّج:  بيَها
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 العقل عند طه عبد الرمحند ـ 
لقد خّصص ادلكتور طه عبد الرمحن كتابه "العمل ادليين وجتديد العقل" تلحليل مفهوم العقل 

يبذل  طه عبدالرمحنمة، هو أّن ّن ما ينبيغ اتلنويه إيله ضمن هذه املقدّ أودوره يف املعرفة ادلينية. غري 
فهو وإن  ،املراد منها املعىن تبليغوحيّس أنّها أقدر ىلع  ،ة بهقصارى جهده يف سبيل حنت مفاهيم خاّص 

حيث  ،أنّه يطلق ىلع "العقل انلظري" مثاًل تسمية "العقل املجّرد" اكن يستعمل مفهوم "العقل"، إاّل 
 يقول: 
... وإنّما هدفنا يف هذا  ليس غرضنا هنا أن نبارش حتليل وتقويم هذا اخلطاب العقالين اإلساليم»

]طه عبد الرمحن،  « العقل انلظري أو قل "العقل املجّرد"الفصل باذلات، أن نبنّي احلدود اليت تتطّرق إىل
 .[15العمل ادليين وجتديد العقل، ص 

 إىل جانب ذلك يسيّم "املعرفة ادلينية" بتسمية "املمارسة اإلسالمية للعقل" حيث يقول:
ذا ونمّي فيها صنفني: صنف احلدود اخلاّصة ويه اليت تكشف عنها املمارسة اإلسالمية العربية هل»

، وصنف احلدود العاّمة ويه اليت تكشف عنها خاصٍّ  العقل داخل بعض الشعب املعرفية بوجهٍ 
 .[16 املصدر السابق، ص]« اعمٍّ  املمارسة العلمية والفلسفية بوجهٍ 

وخيالف بشّدة املفهوم اجلوهري للعقل أو ما  ،تعّقيلٍّ  عن فعٍل  طه عبد الرمحن العقل عبارةً  دُّ عُ يَ 
يطلق ىلع  ،ة إىل ثالث مراتبايلّ وىلع هذا األساس يقّسم ادلكتور هذه الفعّ  ،يسمّيه بتشييئة العقل

ة من دون ايلّ وختتّص بانلوع اذلي تصدر عنه هذه الفعّ  ،املرتبة األوىل منها تسمية "العقل املجّرد"
ديد الوحياين وانلقيل. كما يطلق ىلع صاحب هذا العقل تسمية االستعانة بالعمل الرشيع والتس

 [25 املصدر السابق، ص]. "املقارب"
ينشأ عن  - خالفًا لسابقه -أّما املرتبة اثلانية للممارسة العقلية، فيسّميها "العقل املسّدد" وهو 

ل تسمية ادلخول يف العمل الرشيع قصد جلب اتلوفيق اإلليه. وقد أطلق ىلع صاحب هذا العق
. أّما املرتبة اثلاثلة والعليا للممارسة العقلية، فتختّص بانلوع اذلي [58 املصدر السابق، ص] "القرباين"

ينتج عن الزنول يف مراتب العمل اإلساليم طلبًا للتويّل واتلويلة اإلهلية ضمن اتلجربة الصوفية 
املصدر ]يسيّم صاحب هذا العقل "املقّرب".  العرفانية. ويطلق ىلع هذه املرتبة تسمية "العقل املؤّيد" كما

 [157 السابق، ص
ة تعّقلية ايلّ أّن العقل انلظري أو ما يسميه هو العقل املجّرد هو عبارة عن فعّ  طه عبد الرمحنويرى 

العقل املجّرد عبارة عن الفعل اذلي يّطلع به صاحبه ىلع » يقول يف هذا املجال:و ،رتقبل اتلغرّي واتلطوّ 
]طه  «جوه يشء ما معتقًدا يف صدق هذا الفعل، ومستنًدا يف هذا اتلصديق إىل ديلل معنّي وجه من و
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 .[17عبد الرمحن، العمل ادليين وجتديد العقل، ص 
مّداعه عرب استقراء األقوال يف جوهرية العقل واليت حرصها يف قولني  ثباتوقد أقام ادليلل ىلع إ

فقط، أقام ديلاًل إلبطاهلما مًعا. فانتىه به احلال إىل تثبيت قوهل بكون العقل فعاًل ال جوهًرا؛ يقول يف 
ل وانلاس يف مسألة العقل ىلع رأيني متباينني ظاهًرا مّتفقني مآاًل: أحدهما أّن العق» هذا املجال:

]طه  «اإلنساين واحد ال يتغرّي، واثلاين أنّه واحد يف جوهره متغرّي يف أعراضه؛ والك الرأيني مردود عندنا
 .[404عبد الرمحن، اللسان وامليان أو اتلكوثر العقيل، ص 

ىلع نظريته حول اتلكوثر العقيل القائلة باختالف العقول  يشري إىل ديلله يف رّد هذين الرأيني بناءً  ثمّ 
إىل جانب تكوثرها أي تشّعب املدارك اتلعّقلية  ،وكذلك تكرّثًا يف الشخص الواحد ،ّدة وضعًفاش

دليه وهو أّن األصل يف العقل الكرثة،  ل، ينطلق من مبدإٍ . ضمن ديلله ىلع إبطال الرأي األوّ (1)وتقلّبها
 أدىن مراتب اتلعّقل فيكون ذو العقل يف ،لزتام بوحدة العقلبينما من يقول جبوهرية العقل مضطر لال

ختالف واقع العقل اذلي  - كما يراها ادلكتور -اليت ال مرتبة أدىن منها. مضافًا إىل القول بوحدة العقل 
 :طه عبدالرمحنيشري إىل تعّدد إدرااكت العقل. يقول 

لعقل الرأي األّول يبلغ الغاية يف إفقار العقل، فمعلوم أنّه ال قلّة أقّل من الوحدة، فيكون ذو ا»
الواحد ال أحد أفقر منه، فضاًل عن أّن ما عليه واقع إدرااكت اإلنسان من تكثري رصيح يكّذبه أيّما 

 .]املصدر السابق[« تكذيب

ويف معرض رّده للرأي اثلاين، يسّخف اتلفرقة بني اجلوهر والعرض يريم األدلّة عليها بالضعف 
قة بني اجلوهر والعرض، ىلع كرثة دورانها ىلع األلسن أّما الرأي اثلاين، فال نسلّم ألهله اتلفر»فيقول: 

 أو تعليالٍت  خالصةً  ألنّها تفرقة بعيدة تظّل األدلّة عليها إّما حتّكماٍت  ؛وطول رسوخها يف القلوب
 لو فرضنا وجود هذا اجلوهر، مع العلم أّن هذا ؛ إذ ليس نلا سبيل إىل العلم جبوهر العقل حّّت متلكّفةً 

]املصدر « أمر غري مسلّم؛ ولّك ما نعلمه ينحرص فيما خنربه يف أنفسنا ويف غرينا من األعراض اإلدراكية
 .السابق[

ىلع اعتبار أّن املراد اتلديلل عليه هو هذه اإلدرااكت هل  ؛ال خيىف يف الكمه املصادرة ىلع املطلوب
حناول االستدالل عليه بكونه عرًضا يعّد  رض؟ فحني نأخذ كونها عرًضا أمًرا مسلًّما ثمّ يه جوهر أم ع

 نا ندرك يف ذواتنا أنّها عرض. مصادرة ىلع املطلوب ال يشفع فيها القول إنّ 
يتبنّي من هذه املقّدمة أّن فيما ذكرنا من » يشري برصاحة إىل معارضته جلوهرية العقل فيقول: ثمّ 

باإلنسان يفارق بها احليوان،  قائمة   أي ذات   ،احرتاًزا عن القول بأّن العقل "جوهر"أوصاف العقل 
                                      

 وهذه انلظرية قريبة من معىن احلركة اجلوهرية دون القول باحلركة يف اجلوهر. 
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تأثًّرا بنظرية الفكر ايلوناين  ؛ويستعّد بها لقبول املعرفة، كما يسود االعتقاد بذلك يف اثلقافة الغربية
ة، وأخرجت بعض أّن اثلقافة اإلسالمية العربية يه األخرى أخذت بهذه انلظري يف "العقل"، ومعلوم  

 .[17]طه عبد الرمحن، العمل اإلساليم وجتديد العقل، ص « شعب املعرفة اإلسالمية ىلع مقتضاها
لفكر ايلوناين أّدى إىل إخراج بعض ل تبًعاأّن القول جبوهرية العقل  حينئذٍ  طه عبدالرمحنيرى 

عب املشار إيلها. غري أنّه شعب املعرفة اإلسالمية من دون أن يشري من قريب أو من بعيد إىل هذه الش
خيزتل احلكمة والفلسفة عموًما يف املقاربة  طه عبدالرمحنة، وهو أّن يّ ی ذي أهمّ ينبيغ اإلشارة إىل معًط 

ائية اليت ورثها احلكماء املسلمون األوائل عن ايلونان. وهذا ما يرّبر أيًضا تأكيده ىلع الزنعة املشّ 
ائية يف جمال العقل واتلعّقل. وبما أّن هذه املدرسة للمشّ  ويه املية األساسية ،اتلجريدية للعقل

يصة للجوهر تتلّخص يف الفلسفية حترص احلركة يف األعراض وتنفيها عن ساحة اجلوهر؛ فإّن اخلّص 
 ة  تكامليّ  وحالة   ة  ايلّ يرى أّن اتلعّقل فعّ  طه عبدالرمحن اثلبات ونيف احلركية والفاعلية. وبما أنّ 

ة. أتصّور لو أنّه ايلّ حتول دون حتّقق هذه الفعّ  -ىلع ذلك  بناءً  -، فإّن القول جبوهرية العقل ة  وتصاعديّ 
، فهناك خلط  انفتح ىلع مدرسة احلكمة املتعايلة القائلة باحلركة اجلوهرية، الرتفع دليه هذا االشاكل

ذاتًا وفعاًل وبني العقل واضح  عند طه عبد الرمحن بني العقل باملعىن الفلسيف اذلي هو جوهر  جمرد  
ًك أو  املعريف اذلي هو قّوة  من قوى انلفس مسؤولة  عن اإلدراك اتلعّقيل املجّرد، وكذلك بني العقل ُمدري
العقل ُمدَرًك أي املعقوالت، وكذلك بني انلفس والعقل بوصفه قّوًة هلا، إذ إّن بعضهم يطلق لفظ 

  قواها وبه تتمّي عن غريها.العقل ىلع انلفس؛ باعتبار أّن العقل هو أهمّ 
ىلع "جوهرية" العقل و"تشييئيته" باعتبار أّن القول بالتشييئية يؤّدي  طه عبدالرمحنيعرتض كما 

ة" و"اكتساب الصفات واألفعال" ... أّما " و"التشّخص" و"االستقالل" و"اتلحّدد باهلويّ إىل "اتلحّي 
موم اجلواهر. وأّما التشّخص واالستقالل واتلحّدد اتلحّي، فهو من خمتّصات اجلواهر املاّدية ال ع

ما هو فيه تيش بأّن املبىن املعتمد دلى ادلكتور إنّ  - ات الوجوديّ وإن  اكنت من خاّص  -ة، فيه باهلويّ 
 القول بأصالة املاهية. 

ول وليس جوهًرا. يق ةً ايلّ رضورة أن يكون العقل فعّ  طه عبدالرمحنىلع ما ذكره آنًفا يستنتج  وبناءً 
فعىل هذا، ال يعدو العقل أن يكون فعاًل من األفعال أو سلوًك من السلوكت اليت يّطلع »يف هذا الصدد: 

بها اإلنسان ىلع األشياء يف نفسه ويف أفقه، مثله يف ذلك مثل ابلرص بالنسبة للمبرصات، فابلرص ليس 
و فعل معلول ذلات حقيقية،  بنفسه، وإنّما هو فعل معلول للعني، فكذلك العقل هجوهًرا مستقالًّ 

 بها اإلنسان يف نطاق املمارسة الفكرية اإلسالمية العربية، أال ويه القلب فالعقل ويه اذلات اليت تمّي 
 .[18]طه عبد الرمحن، العمل ادليين وجتديد العقل، ص « للقلب اكبلرص للعني

ة اذلي يتبىّن البن تيميّ  مؤّيًدا لالكمه جاء يف الكمٍ  طه عبدالرمحنوملزيد اتلأكيد ىلع رأيه، يذكر 
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طه عبد بالعاقل؛ يقول  قائم   حيث يقولون إّن العقل عرض   ،رأي القائلني بنظرية اتلضايف يف العلم
ايل واحلريك للعقل عن هذه املمارسة اإلسالمية العربية، فاسم العقل ولم يغب هذا املفهوم الفعّ »: الرمحن

وهو اذلي يسىّم عرًضا قائًما  إنّما هو صفة  " - ةكما يقول ابن تيميّ  -َجهور العقالء عند املسلمني و
. وقد اخّتذ العقل بمعىن "فعل القلب" عندهم صوًرا [286، ص 9]ابن تيمّية، جمموع فتاوى، ج  "بالعاقل
يتبىّن مقولة  لرمحنطه عبدا. يّتضح جليًا أّن [19]طه عبد الرمحن، العمل ادليين وجتديد العقل، ص « خمتلفة

 يقول بمقولة اإلضافة يف العلم. ألنّه ؛املتلكّمني حول العلم وحول الوجود اذلهين
 

  وتكرثّه العقل املطلب اثلاين: خاصّية
 تبّدل وتغرّي العقل -1

لقد صاغ ادلكتور طه عبد الرمحن تصّوًرا جديًدا يف جمال العقل؛ إذ يعتربه جمّرد فاعلية وليس قائم 
كما وقف ىلع أّن هذه ، بنفسه، باعتيار أّن "العقل ال يقيم ىلع حال، وإنّما يتجّدد ىلع ادلوام"اذلات 

يف  "اإلنساين للفعل العقيلّ  ةً ممّي  ةً يّ خاّص "ّية متكوثرة، حبيث جعل هذا اتلكوثر الفاعلية ذات خاّص 
وىلع اعتبار اتلكوثر  ،اعليةمن األدلّة القاطعة ىلع وصف العقل بالف . هذا وقد عقد َجلةً ةً مظاهره اكفّ 
ألّن العقل ال يقيم ىلع حال، وإنّما  ؛العقل بالعقل اإلنساين؛ فليس يتكوثر إاّل  ةً خاّص  العقيل ميةً 

 [21 ص العقيل، اتلكوثر أو وامليان الرمحن، اللسان ]انظر: طه عبد. يتجّدد ىلع ادلوام ويتغرّي من دون انقطاع

 قائًما عتقاد املوروث عن ايلونان، ليس العقل جوهًرا مستقالًّ فعىل خالف ما ساد ويسود به اال
ما  عن الفعل اذلي يّطلع به صاحبه ىلع وجه من وجوه يشءٍ  العقل املجّرد عبارة  ، فبنفس اإلنسان

حييل قوهل بكون العقل  ثمّ  معتقًدا يف صدق هذا الفعل، ومستنًدا يف هذا اتلصديق إىل ديلل معنّي.
 وليس جوهًرا إىل مقولة اتلغرّي: "أن تتغرّي ىلع ادلوام".  ايلةً فعّ 

اكن عليه أن حيّدد صورة هذا اتلغرّي؛ فباإلضافة إىل  متعّددةً  لكن بما أّن للتغرّي واتلبّدل نواح
ية القصوى اليت أوتلها فلسفة العلم املعارص وفلسفة املنطق وسائر الفلسفات لصعوبة تنّبهه إىل األهمّ 

نظًرا إىل تشّعب الوسائل اإلدراكية واملعرفية يف جماالت اشتغال هذا العقل، فقد  ؛ل البرشيإدراك العق
أشار طه عبد الرمحن إىل أّن هذا اتلغرّي يتجاوز داعوي اتلعّدد  املعريف والرتاكم املعريف واتلويلد انلحوي 

 د الصويت يلقول باتلكوثر العقيل.واتلعدّ 
مضافًا إىل حتديد صورة تعريف  هالية وتدوينحتديد اآليلات اتلعقّ وإذا اكن ألرسطو قصب السبق يف 

اإلنسان املتعّقل، فقد واجه هذا اتلعريف أحيانًا بعض التساؤالت: هل اتلعقل وانلاطقية ذايت 
يمكنه أن يصدق  ئاإلنسان وفصله املقّوم حبيث ال ينفّك اذلايت عن ذاته؟ وهل اتلعّقل مفهوم ّلّك متواط
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ة اذلاتية من قبيل انلوع يّ ك خيرج من دائرة املفاهيم اللكّ أم أنّه مفهوم مشكّ  ،ىلع السويةىلع مصاديقه 
 واجلنس والفصل؟

بل جاء  ،أّن لفظ "ع ق ل" لم يرد يف القرآن الكريم بصيغة املصدر "عقل" طه عبدالرمحنيالحظ 
فعلية واالستمرارية من الصفات ال ا يضيف عليه َجلةً ىلع صيغة املضارع "يعقلون" و"تعقلون" ممّ 

لصفة ثابتة  اقً للمعقوالت أكرث منها حتقّ  نفسيةً  ايلةً ل فعّ ي كون عملية اتلعقّ والسيالن. وهذا األمر يقوّ 
يف جمال ابلحث القرآين، يمكن أن نضيف إىل ذلك أّن وية ألمر معقول. حتصل إثر وقوع صورة لكّ 

وال ينسبها إىل وصف  ،ي تكون سمته اتلقلّبلية للقلب اذلايلة اتلعقّ القرآن الكريم ينسب هذه الفعّ 
واذلي تكون سمته الربط واتلثبيت. يف هذا اإلطار يقول  ،مصدري هو "العقل" خبالف ما هو مشهور

ت عليها الفلسفة يف مفهومها اتلقليدي، نابت قة  هناك عقليتان: إحداهما ضيّ »طه عبد الرمحن: 
 .[206ص  الفلسفة، فقه الرمحن، ]طه عبد «مغايرةً  واثلانية متّسعة من شأنها أن تورثنا فلسفةً 

 إىل أّن العقل االصطالح يرى أّن عملية اتلعّقل تقتيض حتصيل هذا االختالف ىلع بساطته، يؤرّش 
صور لكّية ثابتة للمعقوالت. كما يقتيض أّن تكون آيلة اتلعّقل يه خصوص العلم احلصويل. وهو ما 

ة وهو ما يعرّب عنه ادلكتور طه عبد الرمحن باصطالح "اتلاكثر" يّ ر اللكّ حييل العقل إىل واعء تلجميع الصو
 واذلي يستعيض عنه باصطالح آخر هو "اتلكوثر".

 

 تكوثر العقل -2
من  جلملةٍ  وتصفيٍف  عن جتميعٍ  إذا اكن اتلاكثر عبارةً ، فبدل "اتلاكثر"فهو "اتلكوثر" أّما خبصوص 

قة املعقوالت املتحقّ ف ،فإّن اتلكوثر خبالف ذلك ،ل "احلافظة"ة للمعقوالت يف واعء العقيّ الصور اللكّ 
 بل يه حالة حيوية متاكملة ومزتايدة.  ،ة ثابتةيّ د صورة لكّ إثر عملية اتلعّقل ليست جمرّ 

ج تسىع نظرية اتلكوثر العقيل إىل جتاوز نظرية اتلاكثر املعريف اذلي يرتكز ىلع مبدأي اتلدرّ و
تتجاوز سابقتها عرب زيادة يف تراكم احلقائق مع صون ما حيافظ ىلع ابلقاء من رتقاء؛ فلّك نظرية واال

حقائق انلظريات السابقة. أّما ما تذهب إيله نظرية اتلكوثر العقيل فهو أّن انلظريات املعرفية تتشّعب 
الزيادة  إبدوتتقلّب يف احلقائق بكيفية ال يطاهلا احلرص أو اتلقّيد باملعىن اذلي يفيد أنّها ال تنضبط بم

ّن العقل الفلسيف متكوثر أومبدإ الصيانة كما هو األمر يف الرتاكم املعريف. ترى نظرية اتلكوثر العقيل 
ا هو "فعل رصيح" وهو يف نطاق ومضمونًا خبالف العقل االصطالح، فالعقل عمومً  يف حقيقته صورةً 

إّن العقل ىلع احلقيقة عقول » القول:معها املمارسة الفلسفية أحّق بأن يعترب فيه اتلعّدد إىل درجة يصّح 
شّّت، ال باإلضافة إىل األفراد املختلفني أو الطوائف الكثرية أو األقوام املتفّرقة، وإنّما باإلضافة إىل 

 .[405ص  العقيل، اتلكوثر أو وامليان الرمحن، اللسان ]عبد «الفرد الواحد
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ة يف احلافظة وحتاول حتقيق ابلعد يّ  للصور اللكّ تتجاوز الرتاكم الكيّم  ننظرية اتلكوثر العقيل إذ
يل". كما أّن هذه انلظرية تتقاطع مع ما هو مسلّم يف املنطق الصوري من أّن الكييف لعملية "الفعل اتلعقّ 

بل جتعلها  ،. فيه ال حتيل ىلع انلاطقية واتلعّقل صفة اثلبات واذلاتيةل  ومتعقّ  ناطق   اإلنسان حيوان  
وخبالف ما رسخ يف أذهان انلاس من االعتقاد املوروث عن أرسطو من أّن "اإلنسانية"  ؛لةً متحوّ  حالةً 

تطابق "العقالنية" يف جنس احليوان، فإّن طه عبد الرمحن يرّد هذا القول بعد أن يشلك عليه بثالثة 
 يمكن تلخيصها كما ييل:  إشاكالٍت 

ى أدىن وهو يف حني أنّه يتعلّق بمستوً  ،الالكمم أّن فعل اتلعّقل يتعلّق باملستوى اتلواصيل من توهّ  -1
 املستوى اتلعاميل.

باعتبار أّن مقام الالكم  ؛توّهم حتّقق اتلعّقل ىلع مقتض اتلجريد اذلي ال يليق بمجال اخلطاب -2
ة اتلعّقل؛ يّ ة اخلطاب مع خاّص يّ ة؛ وعليه تتقاطع خاّص يّ أحوال مشّخصة تتقابل مع انزتاع املعاين اللكّ 

ما اقرتب املتلكّم أخرى لكّ  وبعبارةٍ  ،ما زادت العناية باألحوال املشّخصة قّل طلب املعاين املجّردةإذ لكّ 
 من "اخلطابية" ازداد بعًدا من اتلعّقل.

أّن اتلكوثر العقيل يقتيض  مع التسليم بأّن العقل هو ما يمّي اإلنسان عن غريه من احليوان إاّل  -3
 :د إىل إحدى ثالث صورٍ ا حييل هذه الكرثة واتلعدّ ممّ ، متعّددةً أن يكون العقل عقواًل 

ة ا يليغ ذاتيّ ة ممّ يّ ا جيعل غري اإلنسان مشرتًك معه يف هذه اخلاّص كون العقل ىلع مراتب ممّ  -أ
 عن ذاته. باعتبار أّن اذلايت ال ينفّك  ؛ل لإلنساناتلعقّ 
 حبيث يمكن ملتعّقٍل  ،ت وتباعدتتّصلت هذه األطوار أم انفصلآ سواء   كون العقل ىلع أطوارٍ  -ب

 وهو ما يليغ صفة اآليلة عن اتلعّقل. ،وهكذا ثانٍ  يدركها بطورٍ  ثمّ  ،لٍ أوّ  ما بطورٍ  أن يدرك حقيقةً 
تقرص  بل جيوز أن يقوم به ىلع فرتاٍت  ،حبيث ال يالزم العقل صاحبه ،كون العقل ىلع فرتاٍت  - ج

من أّن العقل هو ما عبد به الرمحن واكتسب  ،جاء يف الرواياتا وهذا األمر ال يبعد كثرًيا عمّ  ،أو تطول
عبد الرمحن، اللسان ]طه  ر صدور املعصية من الفرد.به اجلنان، فلو اكن هذا العقل مقيًما ما أمكن تصوّ 

 [219ص  وامليان أو اتلكوثر العقيل،
فلسفة الوقعت فيه  آخر بعد أن يرّد طه عبد الرمحن اتلعريف املشهور لإلنسان يشري إىل خطإٍ و
وجعلت ابلعد األخاليق عنرًصا من ضمن عنارص العقل  وعميلٍّ  مت العقل إىل نظريٍّ حني قسّ  ئية،ااملشّ 

أّن رأي طه عبد الرمحن ىلع العكس من ذلك، يقول بأنّه من األوىل إدراج العقليات ضمن  . إاّل العميلّ 
لإلنسان ىلع أنّه "خملوق متخلّق" بداًل من  ينتيه إىل اقرتاح تعريف بديل األخالق وليس العكس. ثمّ 

 كونه حيوانًا ناطًقا.
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 تشلّك حقيقة اتلكوثر دلى طه عبد الرمحن: يتجىّل اتلكوثر ضمن ثالث مياٍت و
وإنّما يتجّدد ىلع  ،العقل، أي أنّه ال يقيم ىلع حال أوالها هو أّن اتلكوثر فعل عقيل فال يتكوثر إاّل 

 يقوم بها اإلنسان طلبًا للتاكمل. وهو أسىم فاعليةٍ  ،ادلوام
ل ا جيعل فعايلة اتلعقّ ممّ  ،الفعل القاصد فال يتكوثر إاّل  ،ثاين ميات اتلكوثر يه أنّه فعل قصدي

 .قصديةً  فاعليةً 
الفعل انلافع والفعايلة الطابلة للمنفعة؛ إذ  ثالث مميات اتلكوثر أنّه فعل نفيع، فال يتكوثر إاّل 

أنّه  وظاهر   ،احنّط  تعّطل، وإذا قصد فال بّد هل أن يطلب ما ينتفع به وإاّل  د وإاّل العقل ال بد هل أن يقص
بما يضمن الزيادة يف  بما يرتفع برتبته، وال سبيل هل إىل هذا االرتفاع يف الرتبة إاّل  ال انتفاع هل إاّل 

 تكرّثه.  

 مراتب العقلاملطلب اثلالث: 
وهو ما دفعه إىل أن ينتقد  ،عّقل ىلع وترية واحدةال يرى طه عبد الرمحن اتّصاف اإلنسان باتل

" ىلع اعتبار أّن هذا ناطق   اتلعريف املشهور واملأخوذ عن فالسفة ايلونان من أّن "اإلنسان حيوان  
وانلاطقية بما يه  ،واحليوانية بما يه جنس هل ،لإلنسان اتلعريف يفرتض كون اإلنسانية بما يه نوع  

ىلع قاعدة "اذلايت ال ينفّك عن اذلات" تكون هذه  ات اإلنسان وبناءً هل، يه لكّها من ذاتيّ  مقّوم   فصل  
. فتكون ىلع وترية واحدة. متواطئةٍ  يف اإلنسان، وتنطبق ىلع مصاديق اإلنسان بصورةٍ  الصفات ثابتةً 

دها نستنتج من تعريف ة العاقلة يف اإلنسان. عنة املدركة والقوّ وإذا علمنا أّن انلاطقية ليست سوى القوّ 
" أّن اتلعّقل أمر ذايت يف اإلنسان وفصله املقّوم هل واذلي يمّيه عن سائر أنواع ناطق   "اإلنسان حيوان  

 احليوانات.
 يف مقابل ذلك، يرى طه عبد الرمحن أّن العقل ليس ىلع وترية واحدة، فهو هل مراتب وأطوار  

احلقائق املختّصة باإلنسان، بل يمكن أن يّتصف غري . يقصد باملراتب أّن اتلعّقل ليس من وفرتات  
من اتلعّقل أىلع من مرتبة تعّقل اإلنسان. يقول طه  بل قد يكون هناك من هل مرتبة   ،اإلنسان باتلعّقل
قد يكون العقل ىلع مراتب: إذ ليس من الرضوري أن خيتّص اإلنسان وحده بالعقل، »عبد الرمحن: 

فيه  ، كما أنّه ال مانع من أن تفوقه رتبةً أو غري معلومةٍ  ، معلومة  ئنات  وال مانع من أن تشاركه فيه اك
دونه؛ وإذا تقّرر هذا، ظهر أّن العقالنية ال تطابق اإلنسانية كما  أو ىلع العكس من ذلك أن تزنل رتبةً 

 أعقل من اإلنسان، فيه أوىل بالعقالنية منه.  اعتُقيد، فإذا اكنت هناك اكئنات  
 ،ونان اذلين اكنوا األصل يف هذا االعتقاد ابلاطل، ذهبوا إىل وجود هذه الاكئنات األعقلويبدو أّن ايل

 أعقلها َجيًعا، فجاء موقفهم جامًعا بني انلقيضني: أحدهما، "تمّي حّّت  ورتّبوا بعضها فوق بعٍض 



 15جملة ادليلل العدد ................................................................................................................................92

هلة، وهو اإلنسان بالعقل"، وهو يتضّمن معىن "توّحد العقل"، واثلاين، "وجود من هو أعقل منه" اكآل
 .[218 عبد الرمحن، اللسان وامليان أو اتلكوثر العقيل، ص]طه  «رصيح يف تعّدد العقول

كون العقل ذا مراتب أنّه يصدق ىلع أفراد اإلنسان بكيفيات خمتلفة من ال يقصد طه عبد الرمحن 
تياته؛ ىلع ّن العقل ليس من خمتّصات اإلنسان وليس من ذاأتشتّد صعوًدا وتضعف نزواًل، بل يقصد 

ّن اآلهلة تتعّقل إاعتبار أّن من أبدعوا تعريف اإلنسان باحليوانية انلاطقة العاقلة، هم أنفسهم يقولون 
من اتلضاّد بني اختصاص  ا حييلنا إىل حالةٍ أىلع من تعّقل اإلنسان ممّ  أشّد وبمرتبةٍ  األشياء بصورةٍ 

اآلهلة بصفة اتلعّقل. وهذا اتلضاّد يقودنا  ل من جهة، وبني اتّصاف غريها أية بوصف اتلعقّ اإلنسانيّ 
أن تكون  ل لإلنسان، ينبيغ مع وصف اآلهلة باتلعّقلإىل أحد احتمالني؛ إذ ىلع القول بذاتية اتلعقّ 

ىلع اتّصاف غري اإلنسان  من اإلنسان. أّما االحتمال اثلاين، فيقتيض بناءً  هذه اآلهلة أشّد إنسانيةً 
 من ذاتيات اإلنسان. باتلعّقل أن ال يكون اتلعّقل

وتطبيًقا للتمثيل  - ىلع ما مّر ذكره بناءً  -يسرتسل طه عبد الرمحن يف هذا اتلميّش يلفرتض  ثمّ 
ل اإلنسان قياًسا بتعّقل اآلهلة، إىل إماكن تعّقل الاكئنات ادلنيا قياًسا بتعّقل املنطيق بتعدية حالة تعقّ 

من اتلعّقل وإن اكن بمرتبة أدىن  من اإلنسان حظل  رتبةً اإلنسان؛ فلم ال يكون للاكئنات اليت يه أدىن م
إنّه ما املانع من أن تكون املوجودات ادلنيا يه  ثمّ »من مرتبة تعّقل اإلنسان؛ يقول طه عبد الرمحن: 

وأن تكون نسبتها من العقل باإلضافة إىل اإلنسان كنسبة اإلنسان منه باإلضافة إىل  ،األخرى اعقلةً 
. فال تعترب، وختريٍص  ما دون اإلنسان منه، إنّما يه جمّرد ظنٍّ  ويظهر يل أّن دعوى خلوّ  الاكئنات العليا؛

 وصّحةً  وإذا اكن األمر كذلك، فيجوز أن يوجد العقل حيث توجد احلياة، فتتفاوت العقول سعةً 
 .[219و 218ص  السابق، ]املصدر «ولطافةً  بتفاوت احلياة طاقةً 

عليا قياًسا باإلنسان، تّتصف باتلعّقل تلعدية  ل بوجود موجوداٍت يرتكز طه عبد الرمحن ىلع القوو
حمور االستدالل دليه هو تعّقل  نإماكن االتّصاف بالعقل للموجودات اليت يه أدىن من اإلنسان. إذ

اإلهل( إىل جانب اتّصاف اإلنسان باتلعّقل. طبًعا ال يتوّقف األمر ىلع وصف  املوجودات العليا )اآلهلة /
نا، بل يمكن أن ينسب هذا اإلشاكل ىلع أوصاف من قبيل احلياة والوجود والسمع وابلرص وغري العقل ه

 وبأيّة صورةٍ  بأي شلكٍ  ،ان يف َجيع الصفات املشرتكة بني اهلل وبني املخلوقذلك، ويف لكمة، األمر سيّ 
 .يّتصف بها اخلالق واملخلوق

واليت  ،طه عبد الرمحن وقع أسري املدرسة الالكمية اليت ينتيم إيلها ريف احلقيقة، يبدو هنا أّن ادلكتو
 ّن الصفات املشرتكة بني اخلالق واملخلوق يه من قبيل املشرتكت اللفظية وليست مشرتكٍت إتقول 
 . معنويةً 
 



 93 ............................................................................  العقل وادلين يف الفكر العريب املعارص )عند طه عبدالرمحن(

 حمدودية العقل املجّرداملطلب الرابع: 
ن حدوده اخلاّصة، أي احلدود اليت ضمن حديثه عن العقل يف قسمه األّول، أي العقل املجّرد وع

انلظر يف اإلهليات اإلسالمية أو ما يمكن أن نطلق عليه "املعرفة  - طه عبدالرمحنكما يرى  -تعوق 
ادلكتور إىل ثالثة أوصاف يه الوصف الرمزي للّغة واذلي حيّصل  - أي احلدود -ادلينية". واليت يرجعها 

كما يقول  -هو الوصف الظيّن اذلي يسىع  ا. وثانيه1قعيةً ومفاهيم وليست حقائق وا ذهنيةً  تصّوراٍت 
 عرب مدلول األلفاظ إىل حتصيل يقني ال يدرك من جهتها. يقول ادلكتور يف هذا املجال: - ادلكتور

باملعىن اذلي نقول به عن  2اأّن املقال انلظري يف اإلهليات ليس مقااًل علميًّ  ال خيىف ىلع أحدٍ »
 . فهو ال يتوافر ىلع أدوات مقاربة وال ىلع وسائل اختبار، صوريةً هما علم  الرياضيات والطبيعيات أنّ 

يتمّي  من اخلطاب العادي اذلي يتداوهل اعّمة انلاس. جزء   مستمدل  . وإنّما هو جزء  اكنت أو جتريبيةً 
ستدالالت اليت تنسب هلا الصفة الربهانية املفيدة من اال متاكمٍل  بكونه جيتهد يف اصطناع جهازٍ 

 . تلحصيل ايلقني؛ ومن هذه االستدالالت، تلك اليت اشتهرت باسم األدلّة ىلع وجود اهلل
 ،لكن املتأّمل يف تفاصيل هذه األدلّة الوجودية، ال يلبث أن يتبنّي أنّها ىلع عكس ما يّديع أصحابها

 .[28رمحن، العمل ادليين وجتديد العقل، ص ]طه عبد ال« ال تتجاوز حّد الظنّ 
يرّصح ادلكتور بوضوح أّن انلظر واتلأّمل يف األحباث اإلهلية ليس علميًا طبق حتديد دائرة العلم 

من اخلطاب  يتطّرق إىل أّن املقال انلظري يف اإلهليات هو جزء   بما خيضع إىل اتلجربة دون غريه. ثمّ 
من دائرة عموم  - أكان عن قصد وعمد أم ال سواء   -ّن ادلكتور يوّسع العادي والعايّم. وهو ما ينبئ بأ

 لو اكن ما يقع فهمه من ادلين، هو من املعرفة ادلينية حّّت  املمارسات انلظرية لعموم املسلمني؛ فلّك 
يردف ذلك  وما سائر العواّم سوى مقدّلين تقليًدا أعىم. ثمّ  ،ذلك عن جهل مرّكب أو عن تقليد أعىم

. وضمن يةٍ ظنّ  الستدالالت يف اإلهليات، بما يف ذلك األدلّة ىلع وجود اهلل ليست سوى أدلّةٍ بأّن ا
 فيقول: ية لألدلّة، يذكر أربعة وجوهٍ توضيحه للصفة الظنّ 

وجيتهد يف إخراجها ىلع مقتض  ينترص هلا صاحبها، ويقصد املغابلة بها، إاّل  ما من مسألةٍ »
الربهان، وإن بعدت عّما يشتغل به الربهانيون من أمثال املنطقيني والرياضيني. كذلك أمر "انلّظار" يف 

عن  إخراجهم ألدتّلهم ىلع الوجود اإلليه. وىلع الرغم من هذا اتلخريج الربهاين، تظّل هذه األدلّة بعيدةً 
 .]املصدر السابق[« ال خيتلف فيها اثنان صحيحةً  أن تكون صوًرا استداليلةً 

                                      

هيم وصوًرا ذهنيًة ليست سوى رموٍز تشري إىل وقائع وليست يه الواقع. الحظوا أّن ادلكتور يرى ادلكتور أّن اللغة حتيك مفا -
 يتحّدث عن املفاهيم باحلمل الشايع الصنايع وليس باحلمل األّويّل.

 ( اذلي يتحّقق عرب آيلته املعروفة ويه اتلجربة واالختبار باملخترب.scienceيقصد هنا العلم ) -
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يشري ادلكتور أساًسا إىل أسلوب املجادلة الراجئة خصوًصا يف املجال الالكيم؛ حيث ال ترتيق إىل 
السؤال اذلي يطرح نفسه هو: هل إّن َجيع أمور  مستوى الربهان العقيل اذلي يفيض إىل ايلقني. لكنّ 

اإلليه يه من هذا القبيل، حبيث يمتنع أن ترتيق إىل مستوى  "انلّظار" يف إخراج أدتّلهم ىلع الوجود
الربهان؟ وإن اكن األمر كذلك، ما هو سبب هذا االمتناع، هل هو امتناع عقيل؟ ال يُتصّور ذلك بأّي 

 . احتمال امتناع الربهنة ىلع الوجود اإلليه؛ وإنّما هو جمّرد احتمال ليس إاّل وجه، بل ال يعقل حّّت 
، جمّردةً  ليست أدلّة الوجود اإلليه صوًرا استداليلةً » ادلكتور إىل الوجه اثلاين فيقول: إثر ذلك، يشري

وإنّما يه صور مشّخصة، أي صور حتمل مضامني لكّما اكنت صلتها باملعتقدات واملقاصد ألصق، اكن 
جيري ىلع  تأثريها يف املخاطب أعمق، ولّما اكنت هذه األدلّة ال تنفّك عن املعتقدات واملقاصد، فقد

لسان الواحد مّنا ذكر ديلل صحيح ىلع دعوى يّدعيها من غري أن يقصد اتلديلل به، فال يعّد هذا 
ال حتتاج إىل الربهان، فيكون هلذا  ةٍ ادليلل برهانًا ىلع دعواه؛ كما أنّه قد يأخذ يف اتلديلل ىلع قضيّ 

 .بق[]املصدر السا «ادليلل فائدة مقامية غري اتلديلل ىلع هذه القضية
بعد تناوهل لألسلوب اجلديل يف تناول الوجود اإلليه وحبث مسائل اإلهليات، يشري يف هذا الوجه إىل 

وهو تناول الوجود اإلليه بأسلوب اخلطابة، كما هو ديدن الواّعظ وادلاعة يف  ،أسلوب أدىن من اجلدل
 خطابهم لعاّمة انلاس.
حيث يسىع إىل إثبات أّن ادليلل املنطيق ال عن الوجه اثلالث،  طه عبدالرمحنإثر ذلك، يتحّدث 

إّن صّحة ادليلل املنطيق ليست » يمكن أن يكون رشًطا اكفيًا لصّحة الربهنة ىلع الوجود اإلليه، فيقول:
ذلك أنّه قد يستقيم ادليلل وال حيصل اإلثبات الوجودي.  ؛رشًطا اكفيًا للربهنة ىلع وجود اهلل تعاىل

 هان الصحيح:واملثال ىلع ذلك، هذا الرب

 إّما أّن الكون غري موجود أو أّن اهلل موجود.
 لكن الكون موجود

 اهلل موجود نفإذ
ألّن مقّدمته  ؛، وال يقتنع به أحدفهذا ادليلل وإن صّحت صورته، ال يعّد إثباتًا لوجود اهلل 

 .[29وجتديد العقل، ص ]طه عبد الرمحن، العمل ادليين « األوىل أخىف من انلتيجة وأحوج منها إىل اتلديلل
إذا جاز أّن الصّحة املنطقية ال تكيف إلثبات » ا ذكره انلتيجة اتلايلة فيقول:إثر ذلك، يستنتج ممّ 

الوجود اإلليه، فجواز كونها غري اكفية للتصديق باملوجود اإلليه أوىل: فال يشء يمنع من أن يستمّر 
ألّن انلظر  ؛يل برهاين مستقيم مثبت للوجوداجلاحد ىلع اعتقاده يف عدم الوجود ولو اهتدى إىل سب

]املصدر السابق، ص « ليس بالرضورة باعثًا ىلع العمل يف هذا املسلك من مسالك اتلقّرب من األلوهية
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 .[29و 28

 ادلراسة انلقدية
هناك عّدة مالحظات يمكن تسجيلها ىلع ما طرحه طه عبد الرمحن يف هذا املوضوع بدًءا من 

قل، إذ إنّه خلط خلًطا كبرًيا بني العقل باملعىن الفلسيف اذلي هو جوهر  جمّرد  تامل، حتديده ملاهية الع
والعقل املعريف، وبني انلفس بوصفها جوهًرا جمّرًدا ناقًصا وبني العقل املعريف أيًضا، وانتىه إىل تعريفه 

 ل، وهو دور واضح.، وهو تعريف للعقل بالفعل املنسوب للعقل، أي: اتلعقّ تعّقليةً  ايلةً فعّ بكونه 
هناك مالحظة تنطبق ىلع أدتّله اثلالثة اليت ذكرها، ويه أنّها تنصّب َجيًعا ىلع سوء استعمال كما 

العقل وىلع إساءة اتلرّصف يف هذه القابلية ىلع االستدالل. وال تعين بالرضورة وجود نقص يف العقل. 
عنوان معوقات وموانع حتول دون حتت د ّن هذه انلقائص اليت أشار إيلها ونسبها للعقل املجرّ أأي 

استعمال العقل. فإن صدق ىلع ما ذكره  ءالربهنة العقلية، إنّما يه يف احلقيقة نقص يعود إىل من ييس
 أنّها نقائص، فإنّها تعود إىل العاقل وإىل صاحب العقل ال للعقل نفسه. 

الطة من قبيل مغالطة اتلعميم؛ إذ أّما املالحظة اثلانية، فتنصّب ىلع اشتمال الكم ادلكتور ىلع مغ
اإلهليات انلظرية اليت يه حمصول العقل  نقصد نيف صفة العلمية عبيعتمد ىلع َجلة من املقّدمات 
"بالعقل املجّرد"؛ ويف سبيل نيف هذه الصفة، ينتيه إىل  طه عبدالرمحنانلظري أو ما يصطلح عليه 

ز حّد الظّن. وبليان ذلك، يذكر ثالثة وجوه يه املقاربة وال تتجاو ةً يّ استنتاج كون اإلهليات انلظرية ظنّ 
للربهنة ىلع  إىل جانب كون ادليلل املنطيق رشًطا غري اكٍف  ،اخلطابية للعقل املجّرداملقاربة و ،اجلديلة

أّن مقّدمته  للربهنة ىلع إثبات وجود اهلل، وإن صّحت صورته إاّل  د ىلع مثالٍ مي اعتُ  اإذ ،وجود اهلل تعاىل
 أخىف من انلتيجة. 

ا للّك متخّصٍص يف العلوم العقلية أّن مثاهل اذلي استشهد به ىلع ذلك لم يراعي فيه  ومن الواضح جدًّ
أّي رشٍط من رشائط مقّدمات الربهان، فمعلوم يف علم املنطق أنّه كما أّن للصورة القياسية رشوًطا 

اّدة، فليس ّك مقّدمٍة تصلح ألن تكون من مقّدمات خاّصًة تلكون من الرضوب املنتجة، كذلك امل
الربهان، ويعّد هذا من عوامل انقسام الصنااعت القياسية إىل مخسة أقسام يه الربهان واجلدل 

 واخلطابة واملغالطة والشعر.
ولعّل هذا ما يفِّس سبب جميئه بمثال مترّبٍع من قبله، حيث اختاره خمتّل املاّدة يلورد عليه هذا 

يراد، وكن األوىل واملناسب ملقتض اتلحقيق أن يورد هذا اإلشاكل ىلع واحٍد من الرباهني الفعلية اإل
 اليت ذكرها احلكماء أو املتلكّمون ىلع إثبات الوجود اإلليه.

يف صورته يصّح أن يكون  صحيٍح  ، هو: ليس ّك ديلٍل أن يثبته هذا االّداعءأقىص ما يمكن  إنّ 
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يف جهة اإلجياب هو املوجبة  ةٍ ة اليت أقىص ما تستلزم من صحّ يّ عاىل. أي السابلة اللكّ برهانًا ىلع وجوده ت
ال تكون ديلاًل إلثبات وجوده  - وإن صّحت صورتها -ة؛ أي بعض األدلّة يّ اجلزئية ال املوجبة اللكّ 

هناك فزئية، أخرى، إىل جانب هذه املوجبة اجل . بعبارةٍ ؛ ألجل اختالل رشائط ماّدة الربهان فيهاتعاىل
ىلع مقتض "العقل الربهاين". خبالف ما وقع فيه  إماكنية أن توجد أدلّة برهانية ىلع إثبات وجوده 

املوجبة اجلزئية إىل نتيجة لكّية يه "اإلهليات  - من غري وجه حقٍّ  -ادلكتور من مغالطة، حيث عمّم 
 .ةٍ غري يقينيّ  ة  يّ القول: بعض اإلهليات انلظرية ظنّ . واحلال أنّه اكن ينبيغ عليه "ة  ال يقينيّ  ة  يّ انلظرية ظنّ 

طه عبد الرمحن نا أن نبحث عن تربير إىل ما توّصل إيله ادلكتور من استنتاج، هو أّن ردهذا، وإذا أ
أّن سمته  أىرو ،اىلع استقراء للواقع الفكري اذلي ينتيم إيله الكميًّ  قد انطلق من استنتاج واقيع بناءً 

 ،وشّدة غلبة املقاربة اجلديلة اليت تنترص للفكرة املوروثة ،تغييب العقل الربهاينالغابلة عليه يه 
وحماولة االنتصار هلا وإن أّدى األمر إىل يّل عنق ادليلل تلربير السائد ىلع حساب العقل الربهاين. 

دليلل املنطيق وال يفيدها ا ،ال ترتيق للربهان ايلقيين خطابيةً  فاستنتج كون املمارسة اتلعّقلية جديلةً 
إىل مستوى ادليلل الربهاين بسبب غياب املمارسة اتلعّقلية  ه ال يرتّق لكنّ  ،يف يشء وإن صّحت صورته

 الربهانية مثلما أشري إيله أعاله.
أخرى ترد ىلع طرح ادلكتور، وهو أّن َجيع ما ذكره يتزّنل يف إطار  شاكيلةً إهناك أّن زد ىلع ذلك 
ة للعقل املجّرد. أي أّن ة واذلاتيّ ار إعمال العقل ال أنّه من قبيل احلدود انلظريّ ة ويف إطاملمارسة العمليّ 
يرد ىلع املفّكر ال ىلع اتلفكري، ويرد ىلع العاقل وىلع عملية اتلعّقل ال  طه عبدالرمحنَجيع ما ذكره 

م الرماية . فعىل سبيل املثال، من خيطئ اهلدف ضمن تسديد سهىلع العقل نفسه. والفرق بينهما شاسع  
يف أداة  ذايتل  يف السهم أو يف قوس الرماية، أي إشاكل   حنو اهلدف، حيتمل أن يكون اخلطأ من مشلٍك 

من  - اكن سبٍب  ألّي  -الرماية، وإّما أن يكون هذا اإلشاكل، يف الرايم نفسه باعتبار عدم تمّكنه 
شاكالت يف سوء االستفادة من العقل؛ حسن استعمال األدوات املتوّفرة هل. فهنا، تنصّب َجيع هذه اإل

يف  يف االستفادة من طاقة العقل، ال عن قصورٍ  كشف عن قصورٍ يإذ االكتفاء بدور املقاربة اجلديلة 
نروم االعتماد ىلع العقل الربهاين بدل االكتفاء "بالعقل"  العقل نفسه، فليس ذنب العقل انلظري أاّل 

ألدلّة املنطقية اليت تكون بعض مقّدماتها أخىف من نتاجئها ال اجلديل أو اخلطايب. كما أّن وجود بعض ا
. قنييمن قبيل برهان الصدّ  وال يشّق هلا بنان   ،حتجب وجود أدلّة أخرى برهانية ال يرق إيلها الشّك 

 ىلع سبيل اذلكر ال احلرص.  [28 - 18، ص 3ابن سينا، اإلشارات واتلنبيهات، ج ]انظر: 
"، يشري إىل نقطة ثانية مؤّداها أّن االهليات انلظرية ةً ال يقينيّ  ةً يّ يات ظنّ إثر حديثه عن كون "اإلهل

 تشبيهية ال تزنيهية. يقول ادلكتور يف ذلك ما ييل:
إّن املشلكة العظىم اليت اعرتضت سبيل "انلّظار" يف الصفات يه حتديد اجّتاههم من االختيارين »
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ا يقف خلف هذه املشلكة هو الطبيعة اخلاّصة بلنيات اتلايلني: "التشبيه" و"اتلعطيل". وعندنا أّن م
 .[30 عبد الرمحن، العمل ادليين وجتديد العقل، ص]طه  «اللغة اإلنسانية وآليلاتها اتلبليغية
هو االستمرار يف اخللط بني حمدودية "العقل املجّرد"  طه عبدالرمحنما جتدر اإلشارة إيله حول الكم 
اليت ينبيغ أن يتنّبه إيلها املتعّقل أو "انلاظر" ضمن  تهاتلعّقل ووسيل بما يه نقائص نظرية تمّس جهاز

وبني املمارسة العملية لعملية اتلعّقل اليت يمكن أن تستفيد من اإلماكنات  ،هليات انلظريةتعّقله لإل
 ة. فالعنوان يتحّدثكما يمكن أن تيسء االستفادة من هذه القوّ  ،انلظرية لقّوة العقل ىلع أحسن وجهٍ 

هليات انلظرية اإل طه عبدالرمحنعن حمدودية العقل املجّرد وعن حدوده، ويف هذا اإلطار اعترب 
، بينما الكمه يتحّدث عن املشلكة اليت تواجه "انلّظار" يف فهم الصفات، ويه وليست تزنيهيةً  تشبيهيةً 

 مشلكة عملية حتصل ىلع مستوى املمارسة، وليست بالرضورة حمدودية نظرية.
 طه عبدالرمحن، فإّن املشلكة اليت يشري إيلها أم عمليةً  بقطع انلظر عن كون املسألة نظريةً أّما 

حيث يغلب عليها الفهم التشبييه  ،مشلكة جّدية تمّس فهم املدرسة الالكمية اليت ينتيم إيلها ادلكتور
ا وليس مشرتًك للصفات؛ ومضافًا إىل ما أشري إيله سابًقا من التشّبث بكون الصفات مشرتًك لفظيً 

، لعّل أشّدها هو ما يقول به أصحاب املقاربة الظاهرية اختياريةً  تشبيهيةً  معنوًيا، فإّن هناك مقاربةً 
ع أصحابها أّن هلل يًدا ووجًها مثلما نلا جوارح أي عملية اليت توقّ  -كما هو حال القرشيني -لأللفاظ 

زنلة اإلنسان املتحّي يف املاكن والزمان. ومضافًا إىل إىل م - جّل وعال -وإنزاهل  السقوط يف أنسنة اهلل 
 يقول ادلكتور: ،هذه احلالة الشديدة يف "التشبيه" هناك موانع لغوية توقع "انلاظر" يف معضلة التشبيه

عن طريق استحضار اذلهن  من خصائص هذه الطبيعة اللغوية أّن فهم املعاين املبلّغة ال يتّم إاّل »
فراد اليت تندرج حتت هذه املعاين، ويتكّون هذا اجلزء باذلات، من األفراد اليت من جمموعة األ جلزءٍ 

لكونها تمّثل الصفات املطلوبة  ؛تصلح أن تكون نماذج ملا يمكن أن يقع حتت هذه املعاين من األفراد
 .[30 املصدر السابق، ص] «خري تمثيل. ونصطلح ىلع تسمية هذه انلماذج باسم "انلماذج املثىل"

عرب  باعتباره ال يقدر ىلع فهم املعاين إاّل  ؛يتحّدث عن الفهم العريف طه عبدالرمحن يّن بادلكتوركأ
 -استحضار اذلهن بلعض األفراد اليت تندرج حتتها هذه املعاين؛ فإذا اكن احلديث مثاًل عن كون اهلل 

عرب استحضار أداة السمع دلى  إاّل  - حسب رأي ادلكتور -سميًعا، فال يمكن فهم ذلك  -تعاىل 
 ه عرب أدوات السمع وآالتنا نسلّم أنّه ال يمكن السمع إاّل السامعني مثل األذن دلى البرش؛ أي كأنّ 

ما  سميًعا بأداة ذللك. وأتصّور أنّ  - تعاىل عن ذلك -ذللك، نفهم كون اهلل  اكألذن وغريها. ونتيجةً 
ه نتيجة خصائص الطبيعة اللغوية اليت تنسحب ىلع َجيع حيصل ضمن الفهم العريف للمسألة ال أنّ  ُذكر

األفهام؛ إذ يمكن االّداعء أّن فهم معىن األلفاظ هل القدرة ىلع االرتقاء فوق مرتبة الفهم العريف وخيرج 
 من سجن تبسيط املعاين يف ابلعد الظاهري يلتلّمس معاين فوق ذلك وأعمق من الظاهر.
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 "تشبيه اختياري"ديث عن معضلة التشبيه، ويقّسم ذلك إىل يف احل طه عبدالرمحنيسرتسل  ثمّ 
تشبيه اضطراري" وهو ما يضطّر "انلاظر" إىل الوقوع و"حول اختيار املقاربة القهرية ملعىن األلفاظ، 

 فيه بسبب ما يطلق عليه "الطبيعة اللغوية"؛ يقول يف هذا املجال:
مادي يف "التشبيه االختياري". لكن ما حيلته مع ىلع أيّة حال، فانلاظر املتبرّص ال جيّوز نلفسه اتل»

"التشبيه االضطراري" اذلي هو من اللغة بمزنلة "العورة" من ابلدن، إذ ينشأ عن اللغة من حيث يه 
يف سلب الصفات، كأن  نلغة، أي نسق من الرموز وابلنيات الصورية؟ فهل حيرص انلاظر نفسه إذ

ماكن ..."، ويعلن أّن الطريق مسدود إىل إدراك احلقائق  يقول: "ليس جبسم وليس يف زمان وليس يف
 .[32و 31]املصدر السابق، ص « وتفصياًل، فيسقط يف اتلعطيل؟ الغيبية َجلةً 

يبدو أّن هناك فرقًا بني الوصف السليب وبني سلب الوصف؛ إّن سلب الوصف هو تعطيل الوصف 
 وصف. يف املقابل، يمكن أن يوصف أمر   ّي ما وعدم وصفه بأ بأن يقال: ينبيغ عدم اخلوض يف موضوٍع 

كأن نقول: "زيد قائم" كما يمكن أن نسلب عنه وصف القيام كأن نقول: "زيد  ،إجيايبٍّ  ما، بوصٍف 
ليس قائًما" فيستلزم ذلك أنّه إّما نائم وإّما جالس وإّما غري ذلك؛ ال أنّه سلب للوصف. من ذلك، 

فهذا وصف سليب، يسلب عنه تعاىل أّي وصف ، [11]سورة الشورى:  ء  يَشأ  هي لي ثأ مي كَ  َس يأ لَ حني نقول 
 تشبييه يتّصف به من سواه، ال أنّه سلب للوصف وتعطيل.

أي احلدود اليت تعوق انلظر يف اإلهليات اإلسالمية  -إثر تناوهل للحدود اخلاّصة للعقل املجّرد وىلع 
احلدود املنطقية املستدّل عليها بالرباهني  رشع يف حبث احلدود العاّمة للعقل املجّرد. ترتّكب هذه -

 الرياضية الصحيحة. حول هذه احلدود املنطقية، يقول ادلكتور:
إذا اكن جيوز للمنطيق أن حيّرر ما شاء من لوائح الرموز، ويقّرر ما شاء من املسلّمات والقواعد يف »

جّرد، ال تلبث أن جتعل العمل املنطيق بناء األنساق اليت شاء، فإّن هذه القدرة اليت يزوّده بها العقل امل
عبد الرمحن، العمل ادليين وجتديد ]طه « يف يده أقرب إىل ممارسة اللعب واتلالعب منه إىل ابلناء واإلفادة

 .[40، ص العقل
، وهذا هو دور العقل املجّرد يف االستفادة من املنطق؛ طه عبدالرمحنهو املنطق عند  نهكذا إذ

وتالعبًا ال ختضع إىل منطق، وال  مل املنطيق واملمارسة املنطقية حسب رأيه لعبةً األمر اذلي جيعل الع
فهل  ،منطق غري منتج وغري بّناء ال أفهم أّي  . رصاحةً إىل قانون. مّما جيعل املمارسة املنطقية غري بّناءةٍ 

 ؟بينما املنطق جيعل العمل املنطيق لعبًا وتالعبًا يعين ذلك أّن الال منطق ذا فائدةٍ 
 ال يقع يف هذه املمارسات غري انلافعة، وإن بلغت أقىص وحّّت » فيقول: طه عبدالرمحنيستطرد  ثمّ 

الغايات يف اتلجريد والعمق واإلحاكم، فإنّه يأخذ يف ابلحث عن الطريقة اليت يستفيد بها من 
 ذلك بأن يطلب نظريةً  اإلماكنات اإلجرائية املتعّددة اليت توّفرها هل أدواته الرمزية والصورية، ويتّم هل
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 اكنت هذه انلظرية حسابيةً  يمكن أن يطّبق عليها نسقه املختار، وتصدق عليها قوانينه، سواء   علميةً 
سا(،  ـأو غريها، وتلزمه إذذاك املقابلة بني عنارص نسقه )ونرمز إيله ب أو فييائيةً  أو هندسيةً 

بارات هذا النسق، سا، أي الرتاكيب املكّونة بني ع ظا(، ثمّ  ـوموضواعت هذه انلظرية )ونرمز إيلها ب
]املصدر  «من عنارص سا، وقضايا هذه انلظرية، ظا، أي األحاكم املقيض بها بصدد موضواعت ظا

 .السابق[
ومن بني احلدود العاّمة املرتبطة باحلدود املنطقية املستدّل عليها بالرباهني الرياضية الصحيحة، 

متناع احلصول ىلع طريقة آيلة للربهان ويطلق عليها تسمية "عدم إىل برهان ا طه عبدالرمحنيشري 
 ". ويقول يف هذا الصدد:ابلّت 
عدم ابلت: ّك عبارة يف النسق سا مقابلة لقضية صادقة يف انلظرية ظا، تكون موصوفة بدم ابلّت »

النسق سا غري يف هذا النسق؛ ويكون  1"أو "ال مبتوتًا فيها" إذا لم تكن ال يه وال نقيضها "مربهنةً 
مبتوت فيه إن لم توجد طريقة مضبوطة تبنّي ما إذا اكنت عبارة من النسق أو لم تكن مربهنة فيه. 

 .[41 املصدر السابق، ص] «ية ابلّت ومعلوم أّن من األنساق املنطقية املشهورة ما يّتصف خباّص 
ا ثانيًا هو عدم اتلمام مثل استحالة عدم الربهان  طه عبدالرمحنإىل جانب حّد عدم ابلّت، يذكر  حدًّ

عدم اتلمام: ّك مربهنة يف » فيما خيّص عدم اتلمام ما ييل: طه عبدالرمحنة صادقة. يقول ىلع قضيّ 
النسق تقابلها قضية صادقة من قضايا انلظرية ظا، لكن هناك قضية صادقة يف ظا، ال تقابلها أيّة 

 .[املصدر السابق]« وعدم اتلمام حدوًدا لألنساق الصورية مربهنة. ويشلّك عدم ابلّت 

 هذا ابلحث بما ييل: ّخصويف آخر حبثه حول احلدود املنطقية، يل
ال يمكن الربهان عليها بواسطته  حيتوي ىلع األقّل عبارةً  حاصل القول إّن النسق املنطيق القوّي »

اتلمام(، وأّن النسق األقوى ليس مزوًّدا بطريقة ة املقابلة هلا يف انلظرية صادقة )عدم مع أّن القضيّ 
 املصدر السابق، ص]« مقعِّدة تلحديد انتماء بعض العبارات أو عدم انتمائها إىل مربهناتها )عدم ابلّت(

43]. 
بعد تناوهل للحدود املنطقية للعقل املجّرد، ينتقل إىل احلديث عن احلدود الواقعية املستمّدة من 

كنسبية األنساق املنطقية واسرتقاق اآللة لإلنسان، والفوىض يف انلماذج وانلظريات املمارسة العلمية، 

                                      

(، ويه ّك قضية تكون مشتّقة Théorèmeاهلامش: استعملنا مصطلح "مربهنة" يف مقابل اللفظة األجنبية )يقول ادلكتور يف  1
عن طريق القواعد االستداليلة من مسلّمات معيّنة أو من مربهنات أخرى مشتّقة من هذه املسلّمات. وقد عرّب قدماء املناطقة 

و"ادلعوى"، إاّل أنّنا نميل إىل استعمال "مربهنة" يف سياق املنطق الريايض، العرب عن هذا املفهوم بـ "املطلب" و"املسألة" 
 واستعمال املصطلحات القديمة يف سياقات علمية أخرى.
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ينتقل إىل احلدود الفلسفية املستنبطة من أصول ومبادئ العقل املجّرد، مثل الصفة املاّدية  العلمية. ثمّ 
صاف بعدم ، ومثل اتلداخل مع الالعقالنية واالتّ 3واتلوسيط 2واتلحيي 1: اتلظهريةبمظاهرها اثلالث

 الرضورة.

 الكمه كما ييل: طه عبدالرمحنيف خاتمة احلديث عن احلدود اخلاّصة والعاّمة للعقل املجّرد، خيتم 
ولّما اكن العقل املجّرد بفضل تزنيله ىلع العمل وتوجيهه ىلع مقتضاه، يأخذ يف ترك وصفه العقالين »

رتأينا أن خنّص هذا العقل اذلي يسّدده ا ؛صاف بوصف عقالين أفضل وأعقليلّتجه إىل االتّ  األصيلّ 
وحنن ماضون بإذن اهلل، إىل وصفه وانلظر يف مدى وحدود  4العمل وجيّدد بلاسه باسم "العقل املسّدد"
 .[53 عبد الرمحن، العمل ادليين وجتديد العقل، ص]طه  «إماكناته يف تكميل احلال العقيل لإلنسان

 بالعمل؛ أي أّن العقل أّن العقل املجّرد ال يكون عمله مسّدًدا إاّل  طه عبدالرمحنخالصة الكم 
 ا صحيًحا بسبب ما مّر ذكره من آفاٍت وال تدّينً  دينيةً  املجّرد أو العقل انلظري لوحده ال يفيد معرفةً 

تطرأ عليه. واألمر اثلاين، هو اتلأكيد ىلع تسديد العقل انلظري بالعمل ال بالوح وال باتلجربة 
 عصومة.امل

 

 

 

 

 

 

                                      

 ّن املنهج العقيّل ما إن يتعلّق بموضوع ما، فإنّه جيعله َجلًة من الظواهر القابلة للتحليل واتلجريب.أيرى ادلكتور  -

 ال يتّم كمال ظهوره إاّل بإدخاهل يف حّي ماكين وزماين. أي أّن أّي يشٍء ما، -

 إّن العلم احلاصل يف العقل املجّرد ال ينقدح يف ذهن اإلنسان ألّول مّرة وإنّما هو مستفاد  من اصطناع الوسائط. -

املمارسة الفكرية اإلسالمية؛ يغلب مفهوم "العقل املسّدد" اذلي هو العقل العميل ىلع مفهوم العقل انلظري يف »يقول ادلكتور:  -
ويظهر ذلك يف تعريف علماء املسلمني الشهري للعقل بوصفه العلم بوجوب الواجبات وجواز اجلائزات واستحالة 
املستحيالت؛ يقول ابن األزرق يف كتابه "بدائع السلك يف طبائع امللك": "من الفطن يف العقل معرفة كماهل الرشيّع وهو 

نفسه، فعىل أنّه علوم رضورية جبواز اجلائزات ووجوب الواجبات واستحالة املستحيالت، فيه علوم  متوقّف ىلع تصّوره يف
 «. رشعية يظهر ىلع وفقها آثار فعلية قويلة"
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 اخلاتمة وانلتيجة
يف الواقع وكما ذكرنا يف ادلراسة انلقدية، هناك بعض املالحظات املعرفية ىلع ما ذكره طه عبد 

 الرمحن خنترصها بما ييل:
يه هو العقل املجّرد ليس جوهًرا وإنّما أّن العقل انلظري أو ما يسمّ من طه عبد الرمحن ما ذكره  -1

عرب استقراء  هذه ادلعوىىلع  اذلي أقامه ادليللور؛ تعّقلية، تقبل اتلغرّي واتلطوّ هو عبارة عن فعايلة 
تثبيت كون و ،أقام ديلاًل إلبطاهلما مًعاوواليت حرصها يف قولني فقط،  ،األقوال يف جوهرية العقل
 للتعّقل هو العقل واضح  فالعقل فعاًل ال جوهًرا؛ 

ً
، ولم حيّدد أّن الفعل حيتاج اىل مبدإٍ وما يكون مبدأ

 .ماهيته وحقيقته
طه عبد الرمحن، وقع أسري  ريبدو أّن ادلكتوخبصوص ما ذكره حول صفات اخلالق واملخلوق ف -2

املدرسة الالكمية اليت ينتيم إيلها واليت تقول بأّن الصفات املشرتكة بني اخلالق واملخلوق يه من قبيل 
 .معنويةً  املشرتكت اللفظية وليست مشرتكٍت 

استقراء للواقع الفكري اذلي  من من استنتاج انطلقطه عبد الرمحن توّصل إيله ادلكتور  ما -3
وشّدة غلبة املقاربة اجلديلة اليت  ،سمته الغابلة عليه يه تغييب العقل الربهاينو ،ينتيم إيله الكميًا

تلربير السائد ىلع وحماولة االنتصار هلا وإن أّدى األمر إىل يّل عنق ادليلل  ،تنترص للفكرة املوروثة
ال ترتيق للربهان  خطابيةً  استنتج كون املمارسة اتلعّقلية جديلةً  ؛ ذلا فهوحساب العقل الربهاين

يق إىل مستوى ادليلل تال تر فيه ،وإن صّحت صورته ،وال يفيدها ادليلل املنطيق يف يشء ،ايلقيين
 .إيله انمثلما أرش الربهاين بسبب غياب املمارسة اتلعّقلية الربهانية

وهو أّن َجيع ما ذكره يتزّنل يف إطار املمارسة  طه عبد الرمحن،شاكيلة أخرى ترد ىلع طرح إهناك  -4
أي أّن َجيع ما  ،ويف إطار إعمال العقل ال أنّه من قبيل احلدود انلظرية واذلاتية للعقل املجّرد ،العملية

والفرق  ،ذكره يرد ىلع املفّكر ال ىلع اتلفكري، ويرد ىلع العاقل وىلع عملية اتلعّقل ال ىلع العقل نفسه
كشف عن قصور يف االستفادة من طاقة العقل، ال يبينهما شاسع؛ إذ االكتفاء بدور املقاربة اجلديلة 

من  الربهان بداًل  يه يفاالعتماد عل مذنب  من عدلعقل انلظري لنفسه، فليس عن قصور يف العقل 
كما أّن وجود بعض األدلّة املنطقية اليت تكون بعض مقّدماتها  ،االكتفاء "بالعقل" اجلديل أو اخلطايب

 .ال يرق إيلها الشّك وال يشّق هلا بنان أخىف من نتاجئها ال حتجب وجود أدلّة أخرى برهانية
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Summary 

The great scientific development and its consequent results in the field of 
technology in recent times, led some people to go too far in defining the 
ability of science to answer all man’s basic questions. So, they believed 
that science would be able be an alternative to religion in presenting a full 
worldview. This article tries to compare between the worldview coming 
out of science and the one that religion leads to, in order to provide a 
deeper picture of the issue of the relationship between science and 
religion; for the worldview coming out of science suffers from 
epistemological problems that refute its sufficiency to play the role of the 
main source that could meet man’s cognitive needs and draw to him the 
outlines of his life. It is an incomplete view that does not care about all 
man’s basic aspects, and it is not safe enough to conform with reality. As 
for religion, according to a systematic religious knowledge and being 
based on the philosophy of man’s existence, it offers a complete, 
comprehensive and certain worldview that answers all man’s basic 
questions and covers all aspects of his life. This view also explains some 
facts in the history of science, such as the scientific renaissance in Europe 
and the scientific backwardness of Muslims after they had experienced 
the golden scientific age. 
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 العلم وادلينالرؤية الكونية بني 
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 الصة اخل

ي حصل يف جمال العلم وما أعقبه من نتائج ىلع صعيد اتلكنولوجيا يف العصور ر اهلائل اذّل اتلطوّ  إنّ 
تساؤالت  ماكنيات العلم وقدرته ىلع اإلجابة ىلع ّك إفراط يف حتديد إىل اإل همى ببعضأدّ  ،األخرية

 ةٍ كونيّ  ادلين يف تقديم رؤيةٍ در  ىلع أن يكون بدياًل عن  العلم  قافاعتقدوا بأنّ  ،ةاإلنسان األساسيّ 
عليها ادلين  يت يدّل ة املنبثقة عن العلم وتلك الّ يقارن بني الرؤية الكونيّ  . حياول هذا املقال أنّ اكملةٍ 

ة املنبثقة عن العلم تعاين الرؤية الكونيّ إذ  ؛ا أعمق عن موضوع العالقة بني العلم وادلينيلقّدم تصويرً 
تنيف استحقاقه وجدارته ألن يلعب دور املصدر األساس يف تلبية حوائج اإلنسان  ةٍ من مشاك معرفيّ 

اقصة  ال تهتّم بكّل جوانب اإلنسان األساسّية، ، فإنّها رؤية  نة وترسيم اخلطوط العريضة حلياتهاملعرفيّ 
ومن منطلق فلسفة وجوده  ةٍ منهجيّ  ةٍ دينيّ  ا ادلين ووفق معرفةٍ أمّ وغري مأمونٍة يف مطابقتها مع الواقع، 

 وتغّطي ّك  ،ةتساؤالت اإلنسان األساسيّ  جتيب ىلع ّك ويقينّيًة  وشاملةً  اكملةً  ةً كونيّ  ه يقّدم رؤيةً فإنّ 
ة يف جوانب حياة اإلنسان، كما توّضح هذه الرؤية بعض احلقائق يف تاريخ العلم مثل انلهضة العلميّ 

 .العليمّ  بعدما جّربوا العرص اذلهيبّ  ف املسلمني العليمّ روبا وختلّ أ

  .ة، العلم ادليينّ العلم، ادلين، العقل، الرؤية الكونيّ  ة:يّ فتاحاللكمات امل
 

-----------------------------  
 129 -104ص. ، ص، العدد  الرابعرابعة، السنة ال2022جملة ادليلل،  

 2022/2/2القبول:     ، 2022/1/8استالم: 
 ت وابلحوث العقديّةامؤسسة ادليلل لدلراسانلارش: 

 املؤلف ©

 
 

 

 



 15جملة ادليلل العدد ............................................................................................................................. 106

 مةقدّ امل

اتلجريبية،  ر اهلائل يف خمتلف العلومض من اتلقّدم واتلطوّ العرص احلديث بما تمخّ  أنّ  شّك  ال
ة يف جمال اتلقنية وتوفري الرخاء والعيش املريح لإلنسان أفض إىل مكتسبات مثرية وإجنازات هامّ 

ات اإلنسان اليت اكن حيلم بها منذ ظهوره وىلع ق الكثري من أمنيّ احلديث. لقد استطاع العلم أن حيقّ 
ة وانلقل وإدارة لفة يف جمال الصحّ ب ىلع املشاك املختمدى العصور مثل الطريان وغزو الفضاء واتلغلّ 

ات والقرون. إّن البرش باستخدام العلم استطاع أن يقوم ا اكن يعاين منه ىلع مّر األلفيّ املدن وغريها ممّ 
مامه أن من أن يزيح الستار عن الكثري من الغاز الطبيعة ففتح ـاملجاالت وتمكّ  فضل يف ّك أ بعمٍل 
ر أّن قدرة يتصوّ  همللبحث عن أرسار الكون؛ األمر اذلي جعل بعض واسعةً  وجماالٍت  ا جديدةً آفاقً 

ق  بوجوده ا يتعلّ تساؤالت اإلنسان األساسية واملصريية ممّ  جابة عن ّك بإماكنه اإل العلم النهائية وأنّ 
جتريبه داخل املخترب. فال جمال  لسائر املصادر   ما تمّ وكونه ومآهل ومستقبله، فليس يف هذا العالم إاّل 

ا يف اإلجابة ىلع أسئلة اإلنسان األساسية تلعب دوًرا معرفيًّ  ألنّ  - ها ادلينويف مستهلّ  -املعرفية 
 وتكوين رؤية كونية صحيحة شاملة لإلنسان. 

هذا، ولكن هل أنتجت تلك الرؤية الكونية اليت ترعرعت يف أحضانها العلوم احلديثة ويلد 
سان احلديث؟ وباألحرى هل استطاعت العلوم احلديثة أن ع منها لإلنالسعادة السوي اذلي اكن يُتوقّ 

ية كونية شاملة لإلنسان؟ وهل استبدلت هذه الرؤية الكونية تلك الرؤية الكونية اليت ؤتسهم يف بناء ر
يه  وما ،حيصل اإلنسان عليها من خالل ادلين؟ ومن جانب آخر، ما يه مواصفات الرؤية العلمية

ل دور ادلين يف اخلارطة املعرفية اليت ترسمها هذه ة وامتيازاتها؟ وكيف يتمثّ ميات الرؤية الكونية ادليني
 الرؤية ضمن خطوطها العريضة؟

نظًرا ملوضوعية دور الرؤية الكونية يف حتديد مسري حياة اإلنسان ومصريها ويف تصوير نمط حياته 
ر يف تكوين الرؤية الكونية دلى وسعادته، فمن الرضورّي أن نسرب املبادئ املعرفيّة اليت قد يكون هلا دو

اإلنسان ونقّيمها، ومن أبرز هذه املصادر املعرفية بل أهّمها هما ادلين والعلم، فنحاول يف هذا املقال 
وبمنهج عقيل وحتلييل أن نسلط الضوء ىلع كفاءة ك منهما تلقديم رؤية كونية اكملة وشاملة يضمن 

 تىه كماهل الالئق به.السري عليها سعادة اإلنسان والوصول إىل من
 

 :  خل تمهيديمدأّوال 

 تعريف العلم  -1

 اإلجنليية هو ما نقصده من العلم هنا، أي املعرفة املنظمة اليت تعرّب  (Science)إّن ما يعادل مفردة 
وهو ما  ،ستقراء يف جمال اعلم الطبيعة وقوانينها وشؤون املجتمعو اال عن خصوص ما يكتسب باحلّس 
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شين، من العلم العلماين إىل العلم ادليين، ص ]لگ .جتماعيةالطبيعية والفييائية والعلوم االيشمل العلوم 
61] 

ذلك املفهوم األسايس املحوري  نّ إيمكننا القول  ،ة واإلمعان يف تعاريف العلمنا ومن خالل ادلقّ إنّ 
ىلع ذكر عنوان "  وذللك يأيت الكثريون ؛احليّسّ  اتلجريباملنهج  ووه ،يف تعريف العلم هو منهجه

ة مثل الفيياء ا. وبهذا ال ينحرص العلم املبحوث عنه بالعلوم الطبيعيّ ا توضيحيًّ اتلجريب" باعتباره قيدً 
بل يشمل العلوم اإلنسانية مثل علم االجتماع وعلم انلفس وغريها من  ،مياء وعلم األحياءيوالك

 ا هلا. خذ من اتلجربة منهجً العلوم اليت تتّ 

 
 ادلينتعريف  -2

رين وابلاحثني، ولكن ما نقصده من ادلين يف دة عن ادلين يف لسان املفكّ لقد وردت تعاريف متعدّ 
 (ةالقرآن والسنّ )من احلقائق والقيم اليت وصلت إىل انلاس عن طريق الوح  هذا ابلحث هو جمموعة  
 [128، ص رد اسالیميكد با رويم جدالكناه، پخِسو] .ألجل هداية اإلنسان

ختالف يف فهم  ولكن اال ،سالميف اإل -ما القرآن سيّ  ال -ة لرغم من وحدة انلصوص ادلينيّ وىلع ا
ت أحيانًا إىل ظهور دة عن ادلين، أدّ ا تسّبب يف بروز قراءات متعدّ هل دةٍ متعدّ  انلصوص ووجود تفسرياٍت 

ما نفهمه من  مذاهب دينية خمتلفة. وىلع هذا األساس فنحن نتعاىط بصورة مبارشة مع مدارس وحّّت 
يف الفهم وإصابة ادلين الواقيع.  ئمن املمكن أن خنط ،ضوئه حناول االقرتاب من ادلين. نعم يفادلين و

ه أن نقارن بني الرؤية الكونية ئضو يفاملقصود من ادلين يف حبثنا هذا واذلي نريد  وىلع هذا املبىن، فإنّ 
قة عن العلم اتلجريب يه املعرفة ادلينية. ولكن ال وبني الرؤية العلمية املنبث ،املنبعثة عنه )أي ادلين(

ة، بل إّن املراد هو املعرفة ادلينية اليت تطابق ادلين القراءات يف االعتبار والصحّ  يعين هذا تساوي ّك 
حبيث حتاول أن  ،صاهلا بادلين عن طريق وسائط معصومةمن خالل اتّ  ،معرفة أخرى أكرث من أّي 

يلها يه املعرفة ادلينية املنبثقة إاملعرفة ادلينية اليت نصبو  ية. وبهذا فإنّ تقرأ ادلين بموضوعية ومنهج
 .  هل ابليت أعن االجتهاد وفق مدرسة 

 
 تعريف الرؤية الكونية -3

 دراكيةً إى معرفة به. فمع أّن بلعض احليوانات قوً وهل يُدرك العالم ، إذ اإلنسان خبالف احليوانات إنّ 
م إذ ال يمكن هلا أن تقدّ  ؛ها تفتقر إىل معرفة العالم أنّ قوى من اإلنسان إاّل أقد يكون بعضها  ةً يّ حسّ 

عنه. فاإلنسان من دون احليوان هل رؤية كونية عن العالم. والرؤية الكونية يه نوع من  ا أو رؤيةً تفسريً 



 15جملة ادليلل العدد ............................................................................................................................. 108

 ه، جمموعیمطهر] .تللك املدرسة ا فكريًّ مبىًن بوصفه مدرسة  اتلفسري عن العالم والوجود تعتمد عليها ّك 
 [75، ص 2 آثار، ج

عن اإلنطبااعت اليت حيملها الشخص أو  (World View) الرؤية الكونية ويف رؤية أخرى، تعرّب 
 تقديم تفسري للظواهر الكونية، وبعبارة أخرى هو املدرسة الفكرية عن العالم والكون، واليت تتوىّل 

شين، ]لگ .و ادلينأو الفلسفة أىل العلم إتلك  ىويمكن أن تستند جمموعة الرؤ ،تفسري اإلنسان للكون
 [13من العلم العلماين إىل العلم ادليين، ص 

 نفسه  رؤية اإلنسان حولما يشمل  يديولوجيا إذا اعتربنا األخريةمن األ الرؤية الكونية أخّص  إنّ 
اعتربنا األخرية ولوجيا إذا ييد. ويه خمتلفة عن األتلك الرؤية ه املنبعث عنسلوكالكون وكيفية و

ها ، وباتلايل فإنّ )احلكمة العملية( باجلانب العميل وتبيني ما ينبيغ وما ال ينبيغ بمثابة حقل معريف يهتمّ 
: مصباح  اليدي، ]انظر )احلكمة انلظرية(. بما يوجد وما اليوجد  عن الرؤية الكونية اليت تهتمّ تتمّي 

  [341و 340، ص 13جمموعه آثار، ج  ؛ مطهری،29و 28دروس يف العقيدة اإلسالمية، ص 
 

 الرؤية الكونية املنبثقة عن العلمثاني ا: 

إّن الرؤية الكونية اليت تنثبق عن العلم يه رؤية ىلع العالم من نافذة انلظريات العلمية اليت حيصل 
الواقع عليها العالم يف هذه العلوم من خالل املنهج اتلجرييب ابلحت، وىلع غرار ذلك يقّرر احلقيقة و

 حول الكون اذلي يشمل اإلنسان نفسه.  

الغوامض واملجهوالت  يف ابلداية ومع ازدهار العلم اكن هناك مبالغة يف قدرة العلم ىلع تبيني ّك 
تعّرضت األسس العلمية جلدل ، و. ولكن اخنفض هذا اتلبايه بالعلمةً جابة عن التساؤالت اكفّ واإل

العلمية إىل املستويات  األخري يتعامل ايلوم حبذر مع تعميم انلتائجشديد يف الغرب نفسه، فأصبح هذا 
العلم ذاته . إّن من يعتمد ىلع العلم بوحده يف اكتشاف احلقائق يتجاهل بأّن ختبارض لاللم تتعرّ  اليت

 جابةً إب منه أن يقّدم نرتقّ  وهو يطرح العديد من املسائل اليت ال ،دائمٍ  ميتافيييقٍّ  حباجة إىل توجيهٍ 
 [68و 48و 47شين، من العلم العلماين إىل العلم ادليين، ص ]لگ .عليها

 ّك  ءحهم بالعلم وتشبّثهم به تلكوين رؤية كونية تيضمع ذلك، لم يتنازل امللحدون عن تبجّ 
 جوانب احلياة اإلنسانية. 

؟ إّن د اإلنسان برؤية كونية صحيحةولكن أين تكمن احلقيقة؟ هل يمكن للعلم اتلجرييب أن يزوّ 
ة واإلمعان يف املباين املعرفية للمنهج اتلجرييب وحقيقة انلظريات العلمية وكيفية تكوينها، ادلقّ 

 اعء نستعرض بعضها: دّ حول هذا اال ةٍ جادّ  تكشف عن مالحظاٍت 
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من  اتها كمصدر وحيد تلكوين الرؤية الكونية هو نوع  ة ونظريّ ك بالعلوم اتلجريبيّ اتلمسّ  نّ ـ أ1
ات اتلجريبية املكتيف بها يف تكوين رؤيته الكونية، ك بانلظريّ ألّن املتمسّ  ؛م املسبقب واحلكاتلعّص 

ويتعامل معها  ،يعتين باآلثار واتلأثريات املنبعثة عنها وال ،ية يف دراساتهاملادّ  يأبه بالعوامل غري ال
قبل ابلحث العليم  معاملة األمور العدمية غري الواقعية، فيحكم بصورة ضمنية ومن ابلداية وحّّت 

وقد  ،ن بهذة الرؤية بالوضعينيوكية. يُعرف القائلون بهذه املدرسة واملتمسّ بعدم وجود حقائق غري مادّ 
 اعء خلوّ إىل ادّ  (logical positivists) نون املنطقيودين منهم وهم الوضعيبلغ األمر ببعض املتشدّ 

فالقضايا القابلة للتأييد احليّس فقط يمكن أن  جريبية من ادلاللة واملعىن.ية واتلالقضايا غري احلسّ 
 تكون صادقًة أو اكذبًة 

[Carroll David W., Purpose and Cognition, p. 127] 

ها ليست موضوع معاجلة العلوم اتلجريبية ألنّ  ؛جتريبيةً  اعء ليس قضيةً دّ مع أّن نفس هذا اال
 .1 ية عليهاجراء اتلجربة احلسّ إواليمكن 

ا ا مهمًّ غفلت جانبً أها نّ إ إذ ؛الرؤية الكونية احلاصلة عن العلوم اتلجريبية يه رؤية ناقصة نّ ـ أ2
ية اليت ال يمكن أن تقع حتت جمهر ا من الواقع، ويه األمور والعوالم غري املادّ ا هامًّ من احلقيقة وبعدً 
تدرس  فيه غري قادرة ىلع أنّ بل تتداوهلا يد ادلراسة العقلية امليتافييقية وحسب.  ،ادلراسة اتلجريبية

 ا.وتعالج نفسها، كيف ال ودراسة اعتبار الرؤية الكونية هو أمر ميتافيييق وليس جتريبيًّ 

لمعرفة اتلجريبية أن جتيب ىلع هذا ل ؟ فال يمكنم الأي حنن نتساءل هل هناك اعلم غري مادّ و
ي حلكم واملعاجلة فيها حمدود بالعالم املادّ ية، ودائرة األّن موضوع املعرفة فيها يه األمور املادّ  ؛السؤال

 وساكت عن العالم امليتافيييق.

عن اإلنسان كما اكنت تعطي عن  ناقصةً  ومن هذا املنطلق، تعطي الرؤية العلمية املحضة صورةً 
بوصفها ية د وهو نفسه وروحه، فإذا اقترصنا ىلع اتلجربة احلسّ اإلنسان هل بعد جمرّ  احلقيقة. نلفرتض أنّ 

ه حصل ىلع الصورة الاكملة حلقيقة نفسه طمئنان بأنّ داة املعرفية الوحيدة، فلن حيصل لإلنسان االاأل
ق واإلنسان تصف نلا اإلنسان املحقّ  صحيحةً  إنسانيةً  اع علومً أبًدا. وهكذا كيف يمكننا أن نتوقّ 

                                      

اكن الوضيعون املنطقيون يف ابلداية قائلني بأّن القضية جيب أن تكون قابلًة للتأييد احليّسّ ليك تكون ذات معىًن، ولكن انتبه   
إىل أنّه يلزم هذا املعيار خلّو القضايا العلمية عن املعين ملشلكة  (Rudolf Carnap)بعضهم أمثال رودولف اكرناب 

مكننا جتربة ّك مصاديق احلكم اليلّكّ للوصول إىل تأييده، فعيل هذا األساس اقرتح معيار قابلية االستقراء املعروفة؛ ألنّه ال ي
 اتلجربة احلّسيّة معياًرا للقضايا العلمية ليك تكون ذات معىًن.

[Hunt Shelby D., Controversy in Marketing Theory: For Reason, Realism, Truth, and 
Objectivity, p. 216] 
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 ل إىل هذا األخري؟املطلوب ليك يصف نلا طريقة الوصول من األوّ 

 عن العالم واإلنسان، معرفةٍ  واقعيةٍ  أن حيصل ىلع معرفةٍ  اإلنسان بل يرى من الرضورّي  حيّب ـ 3
، حنن حناول أن حنصل ىلع رؤية كونية إساس هذا املبدأىلع ول.  وال تتبدّ ال تتغرّي  حمكمةٍ  ثابتةٍ  راسخةٍ 

لعلمية بكشف انلظريات ا ومن جهة أخرى ال تهتمّ  ،صحيحة حتيك نلا الواقع واحلقيقة. هذا من جهة
هم ال يلزتمون باملنهج  أنّ ا، وإن حاول علماء الطبيعة فهم الطبيعة وكشف قوانينها إاّل احلقيقة دائمً 

 للبحث العليم امنهجً بوصفه الواقيع 

[Barbour Ian G, Issues in Science and Religion, p. 164] 

ساس انلظرية أؤات ىلع قرتاح اتلنبّ فا ،اها يف الواقع يف معرض اتلغيري واتلحّول دائمً إنّ  ومن ثمّ 
ؤات هو الطريق املرسوم يف العلوم اتلجريبية تلقييم وإجراء االختبارات يف املخترب تلقييم تلك اتلنبّ 

من أن تكون تلك  ؤ أعمّ تها وجناحها يف اتلنبّ ايلّ تها. فتوظيف انلظرية وفعّ انلظريات وابلحث عن صحّ 
ع باالنسجام ؤ أو تتمتّ إذ كم من نظريات ناجحة يف اتلنبّ م ختالفه. أللواقع  ة مطابقةً انلظريّ 

(coherentism) 1 أو اجلمال(beauty of theory) – لصدق  هموهما معياران آخران يعتقد بهما بعض
 دّ نموذج بطليموس اذلي اكن يع نّ أسبيل املثال  ها ال تعكس الواقعية. فعىل أنّ إاّل  - انلظريات العلمية

عن  ؤيزال يعمل بصورة ناجحة يف اتلنبّ  فالك اتلدوير اكن والأمع ما يقرتحه من للكون  ااألرض حمورً 
ومن هنا  ،ه قد ثبت عدم انطباقه ىلع الواقعمع أنّ  ،مواضع الكواكب وانلجوم والظواهر انلجومية

 ا يدور حول الشمس.رض كوكبً األ دّ استُبدل بنموذج كوبرنيكوس اذلي يع

وال يلزتم  ،غري ممكن ما أمر   ة للمنهج اتلجرييب من أجل إبداء نظريةٍ املرااعة ادلقيقة واتلامّ  نّ ـ أ4
الرؤية العلمية تقفز يف  ع انلظريات العلمية ودراستها عن قرب يثبت بأنّ ة. فتتبّ به العالم الطبييع ابلتّ 

من ة مستندة ىلع جمموعة يّ من أجل بناء نظرية لكّ  معرفيةً  املرحلة األخرية  من طرح انلظرية قفزةً 
للمنهج  حجر الزاوية الشواهد واتلجارب اجلزئية، وهذا ما يعرف بأسلوب االستقراء اذلي يشلّك 

 ,see: Popper, Karl Raimund].ةيّ ىل انلظريات العلمية اللكّ إاتلجرييب اذلي ينتيه يف سريه العليم 

The Logic of Scientific Discovery, p. 4-5] 
وُيعرتف بها يف  ،علميةً  ظريات املعروفة باعتبارها نظرياٍت بل إّن هناك من انل ،ليس هذا فحسب
ها لم حتصل من خالل اتلجربة واملشاهدة واالستقراء مثل نظرية االنفجار  أنّ املحافل العلمية إاّل 

 ،واحدةً  ةً  مرّ اّل إولم حيدث ىلع فرض حدوثه  ،نسانإاذلي لم يشاهده أي  (Big Bang theory)العظيم 
 قتيض تكرار املشاهدة. مع أّن اتلجربة ت
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ع بها رؤية كونية يه القيمة املعرفية اليت تتمتّ  ة بالغة يف تقييم أّي يّ من اخلصوصيات اليت هلا أهمّ ـ 5
ها بسبب طبيعة تلك الرؤية. وهذا من نقاط الضعف اليت تعاين منها الرؤية الكونية اتلجريبية، فإنّ 

ي مّر بنا يف فيها اذلية ابلعد الوظيّ ىلع أهمّ  وبناءً  ،انلاقصستقراء اال انلظريات العلمية اليت تعتمد ىلع
ايلقني املنطيق، خبالف الرؤية ادلينية اليت تصل القيمة  ىترتيق إىل مستو ال ،يف انلقاط املاضية

سسها الفلسفية أاملباين املنطقية الضعيفة للوضعية و ايلقني. إنّ  ىساسية إىل مستوصوهلا األأاملعرفية يف 
الوضعيني. ىلع سبيل  ىأّدت إىل استنتاجات ضعيفة ونتائج متناقضة يف اآلراء امليتافييقية دلة اهلشّ 

 ،ا عن نوع خاص من ميتافييقياب عن نظرية داروين من نتائج ولوازم لم يكن خارجً رتّ تما  املثال إنّ 
ب عنها يرتتّ  ه الفإنّ  ىلع فرض قبول نظرية داروين، يف مبانيها. فحّّت  ما اكنت ميتافييقيا خاطئةً وإنّ 

 .ا تلك انلتائج اليت ذكرت هلامنطقيًّ 

[Sweetman, Evolution, Chance, and God, p. 7] 

ر نليف الغاية واتلصميم من وراء الطبيعة واملثال اآلخر هو قول الوضعيني بالصدفة يف موضوع اتلطوّ 
يف ل اذلهن واتلعقّ  دور نساين وتقليلختيار اإلة يف نيف اإلرادة وااليّ وقوهلم باملوجبية العلّ  ،من جانب

ل ماكن تدخّ إأو يف نيف ، [Sweetman, Evolution, Chance, and God, p. 208] ةمور الفييولوجياأل
بني الصدفة واملوجبية  اواضحً  ااإلهل يف الظواهر الطبيعية من جانب آخر، يف حني أّن هناك تناقًض 

 ة. يّ العلّ 

عتبار يف تقييم املدارس الفكرية ن نأخذها بعني االأمن َجلة الطرق واآليلات اليت يمكننا ـ 6
ن ابة عليها يف حياة اإلنسان من حيث تعايله وضمالكونية يه أن ندرس آثارها وانلتائج املرتتّ  ىوالرؤ

ياة اإلنسان بل حصلت يف ح ،عةتلك السعادة املتوقّ  ؤّمنالعرص احلديث لم يولكّن كماهل وسعادته. 
رؤية اكالكتئاب املفرط واالضطراب الشديد و - م مشاك كبرية لم يسبق هلا مثيل  اتلقدّ  اهذ وحتت ظّل 
مثيل  ايسبقهم ل اإلنسان رة من صنعوكوارث مدمّ  - معىًن  حياته بشلك قاتم وبدون أّي  اإلنسان

ومثل اتللوث ابلييئ وازدياد حرارة  ،رواح املالينيأزهقتا أ تنيلحلربني العامليتني األوىل واثلانية الاك
ومثل األمراض احلديثة اذلي ظهرت  ،حتباس احلراريفئة واالاالزدياد الغازات ادل األرض نتيجةً 

خلف الفكر  كونيةً  هناك رؤيةً  أنّ  شّك  الويله العلم واتلقنية احلديثني. إّدى أنلمط احلياة اذلي  نتيجةً 
هذه الظواهر العلمية واتلكنولوجية يف الغرب، فما نراه يف الغرب ىلع مستوى  ّك عنها الغريب تمّخضت 

ا  ظهورً جتماعية ليس إاّل الفكري واتلقين وما يعانيه من األزمات واملشاك األخالقية وانلفسية واال
 ا هلذه الرؤية الكونية. يً وجتلّ 
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 بثقة من ادليننالرؤية الكونية املثاثل ا: 

إعطاء رؤية كونية صحيحة ومطابقة لواقع اإلنسان.  يه - خبالف العلم -وظيفة ادلين األصلية  إنّ 
ين أّت؟ وأين أىلع أسئلة مثل: من هو اإلنسان؟ من  صحيحةً  م لإلنسان إجاباٍت فقد جاء ادلين يلقدّ 

 ص هل؟بلوغ الكمال املخّص  إلنسانهو اآلن؟ وإىل أين يذهب؟ ما السعادة والكمال؟ وكيف يمكن ل

العقل وحده هو الوحيد املسؤول عن االجابة ىلع هذه  نّ إ -كما اعتقد احلداثيون فعاًل  -قد يقال 
مثل العقل إىل من يعلّمه فلسفة  ةٍ حيتاج، حيث ال حيتاج اإلنسان اذلي ُزوّد بقوّ  األسئلة وحسب، فال
فما موضع احلاجة  ،[21احلدايث، ص  : املوسوي، القرآن والعقل]انظرساسية سئلته األأاحلياة ومن جييب ىلع 

لة عن ادلين عن الرؤية الكونية اليت  الرؤية الكونية املتحّص تمّي تإىل ادلين يف هذا املضمار؟ وكيف 
 ينادي به العقل؟

 
 دور العقل يف الرؤية الكونية ادلينية -1

 ارةٍ العقل بمحّرك سيّ  يه. فإذا شّبهناله ويقوّ بل أّت يلكمّ  ،و تهميشهأالعقل  تلحجيملم يأت ادلين 
إّن ادلين يوّفر ف السّيارة، نطلقتفإّن ادلين الصحيح يوّفر هل الوقود ليك يشتغل و ،مظلمةٍ  تسري يف يللةٍ 

ليشاهد جمااًل أوسع وأبعد يف اآلفاق واألنفس يلكشف ما لم يكد يراه بعني  (telescope)بًا مقراللعقل 
هلم دفائن  اادليين للناس ليستأدوهم ميثاق الفطرة ويلثريو دة. لقد أّت األنبياء بالوحالعقل املجرّ 

 [: نهج ابلالغة، اخلطبة األوىل]انظر .العقول

وأسسه  صوهلأ يف تكوين رؤية ادلين الكونية، وادلين خيضع ّك  اكبريً  اويف احلقيقة، إّن للعقل دورً 
االستنتاج واحلكم حني اختيار تلقييم العقل وحتميصه. فللعقل ادلور الرئييس يف الفهم واالستدالل و
دوره يف اختيار ادلين  محتجّ و أادلين وبعده. خبالف املدارس اليت تعادي العقل يف اختيار ادلين 

الرؤية الصحيحة اليت  الصحيح، وبعد اختياره تستهني بدور العقل يف احلصول ىلع املعرفة ادلينية. إنّ 
ثبات األحاكم ادلينية. فال يليق إ يف قل حّّت تنادي بمحورية الع هل ابليت أتنبعث عن مدرسة 

بعدما اكن هو املرجع الوحيد يف احلكم  ،يله يف استنباط فروع ادلينإتهميش دور العقل وعدم الرجوع 
 [129، ص 2 صول الفقه، جأ: املظفر، ]انظر .صول ادلين وإثباتهاأيف 

يشء وال يمكنه احلكم يف َجيع  ه ال يعرف ّك باحلكم بأنّ  هذا، فإن العقل بنفسه يستقّل  مع ّك 
 [34: املوسوي، القرآن والعقل احلدايث، ص ]انظر .قدراته حمدود ه ومع ّك األمور، فإنّ 

هم تنازلوا عن موضعهم السابق بعدما فإنّ  ،ايًض أا لم يطل اتلبايه بالعقل دلى احلداثيني كثريً  
احلروب واالستعمار وتلويث ابليئة  العقل احلدايث من ايلهإ ىدّ أشاهدوا الفجائع والفضائح اليت 
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ا دلى ا عدائيًّ يأخذ موضعً  وحّّت  ،يزّنلوا العقل عن تلك القمة املرموقةأن  إىل همحدا با ممّ  ،وغريها
ا مّ أ ،[70و 32: املوسوي، القرآن والعقل احلدايث، ص ]انظريله يف مرشوع ما بعد احلدايث إبالنسبة  همبعض

ومن جانب آخر ال  ،يستهان به من جانب موضع حموري الفهو ة موضع العقل يف الرؤية اإلسالمي
 ل.ا يمكنه أن يتحمّ يتحّمل أكرث ممّ 

 

 الرؤية الكونية ادلينية وفقالعلم  -2

 تشمل ّك  بل يرسم لإلنسان خريطةً  ،عن احلقيقة شاملةً  وصورةً  اكملةً  كونيةً  إّن ادلين يقّدم رؤيةً 
م العالم بصورته احلقيقية اليت ال تنحرص بالعالم هذه الرؤية تقدّ بعاد حياته املعرفية والعملية. إّن أ

م العالم املاّدي غري منقطع عن منشئه ومبدئه كما تقدّ  بل بعوالم حقيقية ال تناهلا يد احلّس  ،ياملادّ 
ومنتهاه. إّن املعرفة العلمية بفضل هذه الرؤية الشاملة جتد ماكنها احلقييق وماكنتها الصحيحة يف 

عت بفلسفة متقنة يف أسسها املنطقية املعرفة اإلنسانية، وعليه فإّن املعرفة العلمية إذا ما تمتّ  هيلكية
ووقعت ضمن شبكة معرفية متينة اعّمة، فإنّها ال تقع يف استنتاجات خاطئة  ،وخلفياتها املعرفية
 لة.ة صحيحة ومفّص بل تساهم يف بناء رؤي ،ب عليها نتائج ولوازم معرفية خاطئةرتتّ يميتافييقية وال 

ضح بصورة أجىل وأوضح يف العلوم تأثري الرؤية الكونية الصحيحة يف ادلراسات العلمية يتّ  إنّ 
فالعلوم اإلنسانية أو االجتماعية تسىع  ،عن اإلنسان صحيحةً  اإلنسانية اليت حتاول أن تعطي صورةً 

اغية الوصول للكمال اإلنساين  ابلداية إىل انلهاية تلحّققوطريق الوصول من الاكمل لوصف اإلنسان 
هذه احلقول  يف ّك  ادلين دورً ل أنّ  شّك  ، وال[570، ص 1 ، جاسالیم علوم انساىن یناه، در جستجوپخِسو]

ها يه الغاية الرئيسة من إنزال األديان ويه فلسفتها األصلية. إّن ادلين هو واملجاالت اثلالثة، بل إنّ 
تعرف اإلنسان ومبدأه ومقصده واغيته وكماهل والعالم اذلي يعيش نعم العون للعلوم اإلنسانية ليك 

 أكمل. إّن العلم بهذه الصورة ينطلق يف حركةٍ  رشاداٍت إفضل وأ فيه؛ وباتلايل ليك تعطي هل توصياٍت 
بموضواعت وحقول اغيتها هو خدمة  نفعه، كما جيعله يهتمّ تها يف صالح اإلنسان يلبلغ اغية ؤمبد

: موسوي، ]انظر .حلاق األرضار عليه وإحباطهإوليست  ،ي واألخاليق واملعنويادّ اإلنسان وسمّوه امل
 [89- 52اإلنسان بني املعتقد ادليين واألنسنة، ص 

أّي نوع  من االبتعاد عن ادلين يف املجتمع  ىلع مّر العصور ق فيه العلم وتطويره واتلعمّ لم يشلّك 
وبنيت ىلع  ،د املسلمني قد حظيت باإلتقان واملتانةوذلك ألّن امليتافييقا والفلسفة عن ؛اإلساليم

ساس الفلسفة أ. فعىل ، فعلماء الطبيعة عند املسلمني اكنوا علماء ديٍن يف الوقت نفسهأساس الربهان
رادته إة اإلهلية ومع املشيّ  ّي ة املفروضة يف العالم املادّ يّ تعارض بني العلّ  اإلسالمية لم يكن هناك أّي 

دار انلقاش  ،فإّن مضامني انلصوص اإلسالمية ما فتئت تشّجع املسلمني ىلع العلم واتلعلّم. نعم ؛ابتاتً 
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بني العلماء يف مدلول لكمة "العلم" يف انلصوص اإلسالمية، وهل أنّه يدّل ىلع العلوم ادلينية أم يشتمل 
ا هو معروف االجتماعية ممّ  ىلع انلافع من العلوم  اكلعلوم اتلجريبية مثل الفيياء والكيمياء والعلوم

مات احلكمة من عدم وجود من الروايات تلمامية مقدّ  ايلوم. ولكن يمكن األخذ باإلطالق يف كثريٍ 
وعدم وجود قدر متيقن يف مقام اتلخاطب وعدم انرصاف العلم  ،و مقايلة ىلع اتلقييدأقرينة حايلة 

يف ىلع لسان قارون لقرآن، حيث قال إىل العلم الرشيع الستخدامه يف غري العلوم ادلينية يف ا
يإينَّ طريقة اكتسابه لألموال والكنوز:  نأدي لأٍم عي وتييتُُه ىلَعَ عي

ُ
 ا القول. فهذ[78 :القصص]سورة  َما أ

مشلكة  ة. غري أنّ واذلي اكتسبه بطريقته اخلاّص  ،به يشري إىل أّن قارون اكن دليه علم االقتصاد اخلاّص 
أو أنّه لم يرد أن يلتفت إىل ما وراء  ،آخر اكن يعلم شيئًا واغب عنه يشء   هقارون اكنت تكمن يف أنّ 

ا ليس العامل الوحيد لضمان سعادته وتأمني سوء العاقبة، فيقول املال مهما اكن كثريً  ذلك، وهو أنّ 
  :اهلل

َ
ُقُروني َمنأ ُهَو أ

َن الأ نأ َقبأليهي مي لََك مي هأ
َ
نَّ اهلَل قَدأ أ

َ
لَمأ أ َولَمأ َيعأ

َ
رَثُ ََجأًعاأ كأ

َ
ًة َوأ نأُه قُوَّ ]سورة  َشدُّ مي

ىلع أتباعها  ... ويف مقابل ذلك، ذهب أتباع العلم احلقييق إىل رفض هذه انلظرة والردّ  [78 :القصص
يَن ر القرآن قوهلم: وكنوا يأملون أن يكونوا ماكنه، وقد قرّ  ،ن انبهروا بمكتسبات قارونممّ  ي َوقَاَل اذلَّ

وتُوا 
ُ
ابيُرونَ أ اَها إيالَّ الصَّ ًا َواَل يُلَقَّ َل َصاحلي يَمنأ آَمَن وََعمي لأَم َويألَُكمأ ثََواُب اهللي َخريأ  ل  :القصص]سورة  الأعي

ة قارون تشري إىل وجود نوعني من العلم: علم "عندي" الكريمة القرآنية اليت حتيك قّص  يةاآل . فهذه[80
ر افة ادلينية، وعلم "من عند اهلل" اذلي ينظر إىل العالم من منظعالقة بالوح واملعر اذلي ليس هل أّي 

 .ديينٍّ  ليهٍّ إ جامعٍ 

وارتباطهم مع العلم وكيفية مواكبتهم  ،ل يف أوضاع املسلمني وأحواهلم احلايلةاملتأمِّ  هذا، ولكنّ 
مع  اريج تطابق  رة ال يوجد يف الواقع اخلفيف هذه العصور املتأخّ  ؛أخرى هل ىلع أرض الواقع يشاهد حالةً 

ر ل يف علل تأخّ هتمام بالعلم. من هنا جيدر ابلحث واتلأمّ ية االهمّ أيف انلصوص حول  ما هو مبثوث  
ت رؤية اده يف العالم. فكيف تغرّي قني يف جمال العلم ومن روّ بعدما اكنوا من املتفوّ  ،املسلمني العليم

ونه دّ بل اكنوا يع ،العمل العليم والفكر ادليينا بني جيدون تعارًض  وقد اكنوا ال ،املسلمني عن العلم
 وال ،ةيا حول دور رؤية ادلينملا بيّّناه نظريًّ  هذا الواقع امليداين مورد نقٍض  دّ ا؟ فهل يع دينيًّ وعماًل  عبادةً 

هتمام بالعلم وتطّوره؟  إّن من الرضوري أن نرصد بنظرة حتليلية دور ادلين يف الواقع سّيما اإلسالم يف اال
ندرس العوامل اتلارخيية امليدانية اليت جيب أن ة، كما يّ ربّ وارييخ وأحداثه نظري انلهضة العلمية األاتل
 ر العليم للمسلمني.ثّرت يف اتلأخّ أ

 

 دور الرؤية الكونية ادلينية يف انلهضة العلمية واتلقنية الغربية -3

م يف جمال العلم املانع من اتلقدّ  نّ أصني من انلاس وغري املتخّص  ىلع الرغم مّما اشتهر ىلع لسان عوامّ 
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انلهضة يف الغرب قد حدثت بعد حماولة  نّ إإذ  ؛فاتهاواتلقنية يف الغرب اكن ادلين والكنيسة وترصّ 
ذ إ ؛آخر ا تشري إىل أّن احلقيقة يه يشء  كرث عمقً ابلحوث وادلراسات األ زاحة ادلين وتهميشه، ولكنّ إ

سبيل املثال درس اخلرباء سبب ازدهار العلم احلديث يف  يف بدو هذه احلركة. فعىل اهامًّ  الدلين دورً إّن 
بلون الرؤية  ة، واعتقدوا أّن ذللك عالقةً ة الزمنيّ دّ فه يف الصني أو اهلند خالل ذات املا وختلّ ربّ أو

حضان أ ا. فلم يكن يف وسع العلم احلديث أن يظهر يفروبّ أواأليديولوجيا اليت سادت الصني واهلند و
ة فقط، مور روحانية خفيّ أالعلل احلقيقية لظواهر الطبيعة يه  تعتقد أنّ  1الطاوية ألنّ  ؛اثلقافة الصينية

بينما تهمل قضايا  ،خالق والسلوك االجتمايعد األتعايلم كونفوشيوس اليت راجت هناك تؤكّ  كما أنّ 
املنهج  دّ قافة اهلندية اليت اكنت تعطار اثلإم يف ن العلم من حتقيق تقدّ ـالوجود والطبيعة. ولم يتمكّ 

ر عن ع بالواقعية، واهلدف األصيل الغايئ اليت ترسمه هذه املدرسة هو اتلحرّ ا وال يتمتّ اتلجرييب وهميًّ 
نهاية هلا من الوالدة واملوت. فيما اكن اإلنسان الغريب انلرصاين  بدورات ال اي يشبه فخًّ هذا العالم اذل

 ؛ل واالكتشافه قابل للتعقّ ه خلق من قبل اهلل العادل، كما أنّ ألنّ  ؛جيابيةإّن العالم ظاهرة أيعتقد 
اهلل أمر البرش بإعمار  ألنّ  ؛ر، ويمكن اإلنسان أن يستوعب الظواهر الكونيةخالقه حكيم ومدبّ  ألنّ 

يين، شين، من العلم العلماين إىل العلم ادل]لگ .وامر تعجييةأع ال يرشّ  األرض واستيفاء خرياتها، وهو 
 [19ص 

ر اإلنسان الغريب، مام تطوّ أا وىلع العكس االعتقاد القائل بأّن الرؤية الكونية ادلينية اكنت مانعً 
رسطو ىلع وجه أورؤية  ،ىلع وجه العمومالفلسفة ايلونانية املانع اكن  رين بأنّ يعتقد بعض املفكّ 

أّما سيف واملعريف الغريب، اخلصوص اليت هيمنت ىلع األوساط العلمية واألكاديمية والفكر الفل
أرسطو قد  نّ أابلاعث ىلع النشاط العليم ودراسة الطبيعة اكن الرؤية الكونية ادلينية. فيف نظر هؤالء 

للرؤية اليت اكن يعتمدها يف تقسيم اجلسم  ية نتيجةً و املشاهدة ادلقيقة لألجسام املادّ أهمل اتلجربة أ
ويه  -ة األوىل )أو اهليوىل( ية. فاملادّ ة يف األجسام املادّ عن املادّ  . فقد اكن يمّي الصورةوصورةٍ  ةٍ إىل مادّ 

، أّما الصورة ة واستعداد األشياء ليس إاّل يه قوّ  - اجلسم ة الفييائية بمعىنة الفلسفية وليست املادّ املادّ 
إذا حصلت دلى صورة اليشء  هلذه الرؤية، فإنّ  اة وتعطي الفعلية واتلأثري. وفقً فيه اليت حتمل ىلع املادّ 

تكون  ،ةً اكفّ  اتهطبيعته وماهيته وخصوصيّ  العقل عن طريق حتليل األشياء بواسطة اتلعريف، فإنّ 
ية ي باملالحظة احلسّ ها تغين اإلنسان عن دراسة املوجود العيين املادّ دلى اإلنسان. وباتلايل فإنّ  معلومةً 

                                      

.كبري ىلع ادليانات األخرى، وخاصة ابلوذيةانلظام ادليين والفلسيف الصيين، يتّخذ العديد من األشاكل املختلفة، ويؤثّر بشلك  -
 

يقال إنّه كتبه الفيلسوف احلكيم الوتسو ( وداودجينغ" )"الكتاب املقّدس األّول واألكرث تأثريًا يف الطاوية هو بال شك كتاب 
(.) 
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خذ يف تّ ينفسه هو ية اسة املوجودات غري املادّ ا يف دربعً ادلقيقة واتلجربة. فاملنهج العقيل اذلي اكن متّ 
 .يةدراسة املوجودات املادّ 

[Peterson, Reason & Religious Belief: An Introduction to the Philosophy of 

Religion, p. 246] 

هذه الرؤية نفسها اكنت السبب يف تقويض املنهج الريايض والقياسات الرياضية يف الفيياء 
ه لو ألىق شخص جبسمني سبيل املثال  اكنت الرؤية السائدة يف الفيياء القديمة أنّ  فعىلالقديمة. 

ولكن اغيللو  ،يصل إىل األرض قبل اآلخر ااجلسم األثقل وزنً  خمتلفني يف الوزن من ارتفاع ما فإنّ 
فلو أّن . يف آن واحد اهما يسقطان معً وأثبت أنّ  ،ثبت باملنهج الريايض واتلجربة خطأ هذا االعتقادأ

 ،الريش ىلع سبيل املثال يسقط بِسعة أقل من اتلّفاحة فإّن ذلك ليس بسبب قلّة وزنهاإلنسان يرى أّن 
بل بسبب تأثري مقاومة اهلواء عليه؛ فذللك فإّن الريش واتلّفاحة يسقطان ىلع األرض يف زمان واحد 

 عند عدم تأثري مقاومة اهلواء.

إىل األشياء والظواهر الطبيعية ىلع رؤية الفيياء  -الفاعلية  وليست -لقد هيمنت انلظرة الغائية 
طر الفيياء القديمة أرين يف حتديد وكنت هذه املسألة يه املعيار اذلي اعتمده بعض املفكّ  ،القديمة

سبيل املثال إذا  سس الفيياء الالكسيكية. فعىلأورسم مالحمها ونقطة اتلحول اليت بتغيريها ُشيِّدت 
ذا إو أجابته ستكون: يك تُصبح شجرة بلوط. إ وط؟ فإنّ فييايئ القديم: ملاذا تنمو نواة ابللّ سأنلا ال

  ه يقول: يك تسيق انلباتات!سأنلاه: ملاذا تمطر السماء؟ فإنّ 
[Barbour, Issues in Science and Religion, p. 16 - 17] 

ة ذلك تكمن يف علّ  انلظرة؟ يبدو أنّ يائيون القدماء هذه الظواهر وفق هذه يل الفولكن ملاذا حيلّ 
 لوانها مطابقةً أشاكهلا وأالظواهر بمختلف  دّ هم قد استلهموا هذه انلظرة من رؤية كونية يونانية تعأنّ 

 للصورة الاكئنة يف عقل اإلهل والصادرة عنه بهذه الصورة بالرضورة. فالغايات اإلهلية قد عّينت للّك 
ا يه عليه. وهذا ما ف عمّ فال يمكن هلذه الظواهر  أن تتخلّ  ،ظواهر العالم ما جيب أن تكون عليه

 .مني بمعرفة الطبيعة يعنون بغايات اإلهل وليس بفعله اجلربيجعل املهتّ 
[Peterson, Reason & Religious Belief: An Introduction to the Philosophy of 

Religion, p. 245] 

ا بسبب اثلورة الكوبرنيكية ومنهجها اذلي استقته ا رويدً ت رويدً هذه انلظرة إىل ظواهر العالم تغرّي 
ه اعقل وخمتار ـلإه صادر عن ر ادلين املسيح إىل العالم ىلع أنّ من تصوّ  -ولو بشلك خيف وغري مبارش  -

بدلت لفهم فعل اإلهل. وبهذا  استُ  ، وقد اعتمدت يف منهجها هذا ىلع اتلجربة أداةً هيف الوقت نفس
رسطي ىلع األوساط فضت هيمنة الفكر األأىل الظواهر واألشياء بوصفها وحتليلها. لقد انلظرة الغائية إ

عت هذه ضوئه. بل تمتّ  يف صبحت انلصوص ادلينية تفِّس أالغربية بما يف ذلك الكنسية إىل أن 
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. لدلين نفسه ى معارضةً اتلفسريات بنوع من القداسة إىل احلّد اذلي اعتربت فيه الرؤى املعارضة هلا رؤً 
واذلي بدأ مع  انلهضة الكوبرنيكية جيد  ،ل يف املنهج اتلجرييب يف دراسة الظواهر الطبيعيةاملتأمّ  إنّ 
 ه مستلهم  بل إنّ  ،عن الرؤية الكونية لألديان اإلبراهيمية ه نوع من انلظرة إىل العالم  لم تكن خافيةً أنّ 

تلك الفرتة بني ادلين وانلظريات العلمية ها وقعت بعد منها. والكثري من اتلعارضات اليت قد  يبدو  أنّ 
رسطي أو ا بني اتلفسري األبل اكنت تعارًض  ،ا بني العلم وادلينا حقيقيًّ لم تكن يف واقع األمر تعارًض 

 ايلوناين لدلين مع العلم. 

 

 مالحظة

سايس يكمن  يف ولكن السؤال األ ،لقد اعجلنا موضوع تأثري الرؤية الكونية يف النشاط العليم
ة أن يسربوا سعوا بدقّ  همبعض فرأينا أنّ  ،وليس الرشق ،اا وتقنيًّ م الغرب علميًّ ة تقدّ موضوع علّ 

ر اهلائل اذلي غرّي وجه حياة ف إىل اتلطوّ اخللفيات الفكرية والفلسفية هلذه االنتقال الكبري من اتلخلّ 
 اليت تهتمّ  ،والعلمية الغربية اإلنسان، فاعتربوا تغيري الرؤية األرسطية املهيمنة ىلع األوساط الفكرية

السبب الرئيس هلذا االنتقال.  وية دون كيفياتها هوبغايات الظواهر املادّ  ،ةبالصورة املعقولة دون املادّ 
ا جتري بصورة جربية مورً أالظواهر  ولم ترَ  ،ةباملادّ  تهتمّ  فتحّولت الرؤية ايلونانية األرسطية إىل رؤيةٍ 

لالهتمام بالعالم املاّدي ومعرفته.  دةً واالنتقال يف الرؤية جعل األرضية ممهّ عن عقل اإلهل، فهذا اتلغيري 
 ،رين وتوصيفه باإلفراطولكن هذا القول باإلضافة إىل عدم قبوهل من جانب بعض املفكّ 

[Peterson, Reason & Religious Belief: An Introduction to the Philosophy of 

Religion, p. 212] 

 بعض املالحظات:لو من خيال 

بدأ هذه اثلورة تفلم  ،اعم 1600كرث من أالرؤية املسيحية اكنت ترافق املجتمع الغريب  نّ أ :اًل أوّ 
 ،جياد هذا اتلغيريإيف  املسيحية اكفيةً  ةهذه الرؤي تهذه ادلورة الزمنية الطويلة، فإذا اكن  بعد ميضّ اّل إ

 األقل بعدما ُعّطلت مراكز تعليم الفلسفة أو ىلع ؟فلم لم حيدث يف عرص هيمنة الكنيسة ىلع الغرب
 ار الفكر املسيح يف األوساط العلمية؟ سايلونانية يف الغرب واحن

يات بل هو أحد جتلّ  ،ية ال تالزم عدم االهتمام بالعالم املادّ فكرة تمايز الصورة عن املادّ  أنّ  :اثانيً 
 (Immanuel Kant) تميي إيمانويل اكنط كما أنّ ي والظواهر املوجودة فيه، االهتمام لفهم العالم املادّ 

 بل فتح نافذةً  ،نييّ ر األوربّ ب تأخّ إىل املثايلة األملانية لم يسبّ  ي اجنرّ واذل "،فنومنو" "نومنبني "ر شهوامل
يف الفلسفة ختتلف  ادة األوىلاملة الفلسفية اليت تعرف باملادّ  أنّ إىل ضافة إمامهم لفهم العالم. أ جديدةً 
  [5، ص 8، جمموعه آثار، ج ی: مطهر]انظر .يله احلكماءإشار أة الفييائية كما ادّ عن امل
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وادلارس تلاريخ العلم والفكر أّن ابلاحث حول واقعة انلهضة الفكرية األروّبّية وجذورها  :اثاثلً 
، ايلوناين يف األوساط الفكرية والعلمية واثلقافية الغربية بصمات رجوع الفكر والفنّ  ىللغرب ير

]انظر: املوسوي، اإلنسان بني املعتقد األمر اذلي ساهم يف اهتمام الغربيني بالعقل والفلسفة واملنهج العقيل. 
 [23ادليين واألنسنة، ص 

رين  رؤية املفكّ تغرّي  ستندات اتلارخيية يهاملانلظرة اليت يمكن ادلفاع عنها من خالل الشواهد و إنّ 
هذا املنعطف ووذلك من خالل استخدام العقل.  ،وابلحوث  منهجهم يف ادلراساتالغربيني وتغرّي 

 Albertus)لربت الكبري أحماوالت  إىل -من حيث املنهج املعريف والفلسيف  - تعود جذورهاتلارييخ 

Magnus) كويين وتوما األ(Thomas Aquinas) العقل  قحمما األخري اذلي حاول أن يسيّ  وال
 بعدما اكن حمذوًرا يف أوساط الكنيسة املعرفية. ادلينية يف دراساته الالكمية وحبوثهاألرسطي 

[see: King, D. Brett & others, History of Psychology: Ideas and Context, p. 94] 

 ه ىلع ألربت وتوما،ثار ابن سينا ودراساتآلوال شبهة فيه هو اتلأثري العميق  شّك  واألمر اذلي ال
ما سيّ  ف الغربيني ىلع تراث الفلسفة ايلونانية وال الغرب أن تعرّ  يفخو العلم ايلوم حّّت يذعن مؤرّ و

واألخذ به يف  معرفيةً  فقبول العقل أداةً  ،من ابن سينا وابن رشد اكن من خالل آثار كٍّ  ،األرسطية
 .رين املسلمنياملفكّ  بسبب تأثريالغرب اكن 

[See: Gutas, Ibn Sina (Avicenna), Stanford Encyclopedia of Philosophy] 

ن يف وانقسم العلماء اإلهليّ   ني اكنت بدرجةٍ يّ تأثري الفكر الفلسيف والعقيل اإلساليم ىلع األوربّ  إنّ 
تباع أوبني  -معظمهم من اإلهليني املسيحيني و -ا بني أتباع مدرسة ابن رشد املعروفني بالرشديني ربّ أو

  [See: ibid].اإلهليني ايلهودمعظمهم من ومدرسة ابن سينا املعروفني بالسينيويني 

 فال ،ر العلوم يف الغرب دون ابلالد الرشقيةردنا أن نكون منصفني يف احلكم حول سبب تطوّ أفإذا 
ىل إ ،أثري الفكري واثلقايف للفكر واحلضارة اإلسالمية ورؤيتها الكونية ىلع الغرباتلأن ال نتجاهل  بدّ 

 .ذا اتلطّورة انلاقصة هلمنها العلّ  احدةٍ و  ّك جانب سائر األسباب والعلل اليت تشلّك 

 اف املسلمني علمي  ختلّ  -4

ر الغرب وعلل اثلقافة اإلسالمية من عوامل تطوّ  تالسؤال اذلي يطرح نفسه هنا هو: إذا اكن
وملاذا لم ختدم هذه  ،ر عن ركب العلم واتلقنيةبل تأخّ  ؟م العالم اإلساليم نفسهمه، فلماذا لم يتقدّ تقدّ 

 ر واتلقدم؟اثلقافة نفسها يف اتلطوّ 

اهات عن امليول واالجّت  انبثقت دةً متعدّ  تفسرياٍت  - بمعىن انلصوص الوحيانية -دلين ل أنّ  شّك  ال
  واليت ترتك بصماتها وآثارها ىلع تفسريه. ولكن ليست ّك خذ بها املفِّس أاليت  املسبقةواملفروضات 

وذلك لوجود تفاسري متعارضة يف بعض  ؛ة واالعتبارمن حيث الصحّ  ى واحدٍ ستوً هذه اتلفسريات يف م
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جبانب اتلفسري  اتلفاسري املتعارضة. فهناك تفاسري خاطئة   ة ّك األحيان ومن الرضوري عدم صحّ 
 ىحناول أن ندرس ربطها مع العلم. بعبارة أخر الصحيح اذلي جيب أن نتعرَّف عليه ونعرتف به، ثمّ 

، عقل در هندسه آمىل یجواد]بل يقع اتلعارض بني انلقل والعلم  ،عارض بني ادلين والعلمليس هناك ت
أو بعبارة ثانية بني املعرفة ادلينية والعلم. فاحلصول ىلع املعرفة ادلينية الصحيحة  ،[13، ص معرفت ديىن

 رؤية صحيحة ل خطوة للحصول ىلعوّ أاليت حتصل من خالل املنهجية واملباين اتلفسريية الصحيحة هو 
مثيل هل بني املدارس الفكرية  ا الالعلم والعقل اهتمامً ب حول العلم وادلين. فمع اهتمام ادلين احلّق 

ا مع ا عدائيًّ ادلين تأخذ موقفً إىل ارات الفكرية اخلاطئة اليت تنسب نفسها األخرى، جند بعض اتليّ 
 العلم والعقل. 

العلم بعد عصور ذهبية اكن فيها الرائد دون الرقيب يف ف العالم اإلساليم عن ركب ة ختلّ علّ  إنّ 
إىل الغرب من الرؤية العقلية  ه املسلمونرالعلم واملعرفة، تكمن يف اتلخيّل اتلدرييج عن ما صدّ 

 . والعليماملعريفاجلانب هتمام بواال
إن  تقدير، ىلع أقّل  العقيل نهجبالعقل وامل مهتّمةً كن لم ت اليت فاكراألدارس وبعض امل وقد سادت

كشيف اكلصوفية ال نهجبامل وتهتمّ  ،العقل ودوره يف املعرفة وترفض ا جتاهه،عدائيًّ  اهلا موقفً  نقل إنّ لم 
هل احلديث اذلي اكن ينظر إىل ظواهر انلصوص أار تيّ كو ،[16]انظر: يوسفيان ورشييف، عقل و وح، ص 

 [9، ص 3سبحاين، امللل وانلحل، ج ]انظر:  .املصدر الوحيد املعترب للمعرفةبوصفها ادلينية 

اجلرب ورفض احلسن والقبح  ةاذلي اكن يميل إىل فكر -لفكر األشعري ا من جانب آخر، إنّ 
يلقيض ىلع دور العقل العميل يف  أّت - [71]انظر: السبحاين، رسالة يف اتلحسني واتلقبيح، ص العقليني 

 بذ دور العقل انلظري جانب اإلهمال والنسيان. ارات اليت اكنت تنيلكمل عمل اتليّ  ؛العالم اإلساليم

 اصوفيًّ  هالغزايل اذلي اكن يف الوقت نفس د  حممّ  ار الفكري هو أبو حامدٍ برز األمثلة ىلع هذا اتليّ أمن 
ر عن اذلكر. فعىل هذا املنطلق، اكن حيذّ  غينل  العقل الفلسيف معروف   فموقفه املتشّدد ضدّ  ا،شعريًّ أو

 واملعروف عند انلاس أنّ  ،ها تشبه الفلسفةن مزاولة الرياضيات بذريعة أنّ الغزايل املسلمني ع
 ؛واإلحلاد الكفر أهل هم -نظره  يف -الفالسفة  وألنّ  ،ةالرياضيات والفلسفة يشبهان بعضهما يف ادلقّ 

الضالل، ص الغزايل، املنقذ من ]ا من الكفر واإلحلاد ب الرياضيات أن يكون اإلنسان قريبً فبانلتيجة تسبّ 
م العلوم واحلكمة ولو من املرشك تعلّ  ىلع تأكيًدااملصادر اإلسالمية جيد  اذلي يطالع . ولكنّ [19

  [27 - 25: املوسوي، القرآن والعقل احلدايث، ص ]انظر .واملنافق
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ا:   الربط بني العلم وادلين يف ضوء الرؤية الكونيةرابع 

يلها الكثري من إمسألة كيفية العالقة والربط بني العلم وادلين يه من املسائل اليت تعّرض  إنّ 
حوهلا. ورّبما يتبادر إىل  ونماذج خمتلفةً  وقد قّدموا نظرياٍت  ،صحاب املدارس الفكرية املختلفةأ

حكمنا حول  اإلجابة ىلع مسألة الربط بني العلم وادلين هلا دور مصريي يف اذلهن بصورة بدهية أنّ 
  .من العلم وادلين يف اآلخر تأثري الرؤية الكونية املنبثقة عن كٍّ 

 يةد رؤيتنا عن كيفية تأثري الرؤوبعبارة أخرى إّن رؤيتنا عن كيفية العالقة بني العلم وادلين حتدّ 
وادلين عن اآلخر  من العلم كٍّ  سبيل املثال إذا قلنا بتمايزٍ  من العلم وادلين يف اآلخر. فعىل الكونية للكٍّ 

واستقالهلما، فإنّا نكون قد سددنا الطريق أمام هذا اتلأثري. واذا قلنا بوحدتهما فإنّا فتحنا ابلاب ىلع 
ق يف املوضوع جيعلنا نصّدق بما هو اتلعمّ  منهما ىلع اآلخر. ولكنّ  مرصاعيه أمام تأثري أسايس للكٍّ 

 .نية يه اليت حتّدد كيفية العالقة بني العلم وادلينوهو أّن الرؤية الكو ،لعكس ما تبادر نلا يف األوّ 
حقيقة  مامن العلم وادلين أن يعاجلهما هل ين يريد كل ذلم الطبيعة والوح ادليين الومن العل فمع أّن الكًّ 

 ،رها عن العلم وادلينمدرسة فكرية تصوّ  ّك  تقّدمبيد أنّه وواقعية واحدة يف العالم العيين، 
بني  ةقارنيجب املف ،وفق الرؤية الكونية اليت الزتمت بها دينيةً  ومعرفةً  علميةً  وباألحرى معرفةً 
 راتها وتفسرياتها عن العلم وادلين. معرفتها أو تصوّ 

اتلعارض  -اهات ثالثة األقوال املختلفة حول الربط بني العلم وادلين ضمن اجّت إىل  ونشري فيما ييل
 مدرسة يف كيفية معاجلتها هلذه املدرسة:  دور الرؤية الكونية للّك د وحناول أن حندّ  -واتلاكمل اتلمايز و

 اتلعارض -أ

فرض وقوع الوحدة واملشابهة بينهما يف املوضوع  ىلعمن املمكن وقوع اتلعارض بني العلم وادلين 
 اّص اخل ة باملعىنهليالوح وادلين املرتبطة بالعلوم اإلحينما تكون موضواعت ولكن و الغاية أو املنهج.  أ

العلم  عارضة بنيلملد األرضية مهّ يفهذا  ،درسها العلميىلع نفس الظواهر الطبيعة اليت  مشتملةً 
، وحينما تلعارضب اوحينما تكون اغية ادلين يه تبيني الوقائع واألعيان الطبيعية فهذا يسبّ  ،وادلين

 .اأيًض  تلعارضهماحد منهج اإلهليات والعلم يف ادلراسة فهذا يفتح املجال يتّ 
[Peterson, Reason & Religious Belief: An Introduction to the Philosophy of 

Religion, p. 198] 

اذلين يعتمدون املنطق اتلجرييب  (philosophical naturalism) أتباع املذهب الطبييع إنّ 
 (textualism)ة يّ تباع انلّص أأو  (Fundamentalism)واألصويلني  ،للمعرفة اوحيدً  اومعطياته مصدرً 

 اه. هم من املنتسبني إىل هذا االجّت  ونها قطعيةً ادليين اليت يعدّ  لون ىلع ظواهر انلّص اذلين يعوّ 

 مكون بظواهر انلصوص ادلينية وينطلقون منها، ثمّ هناك بعض املتدينني املثقفني اذلين يتسّ 
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بالعلم الصادق، يف مقابل يأخذون بانلظريات العلمية اليت توافق هذه الظواهر فيعرّبون عنها 
 .ون عنها بالعلم ابلاطلفيعرّب  ،انلظريات املعارضة مع ظواهر انلصوص ادلينية

[Peterson, Reason & Religious Belief: An Introduction to the Philosophy of 

Religion, p. 199] 

حدة بني امللحدين يات املتّ ما يف الوالسيّ  ال ،ادلارويين طّوراملناقشات الكثرية حول نظرية اتل إنّ 
ني اذلين اكنوا يرون يف هذه يّ نني انلّص كون بهذه انلظرية لرفض ادلين، وبعض املتديّ اذلين اكنوا يتمسّ 
 هلم يه من أمثلة هذا القسم. ادينيًّ  اونه معتقدً ا مع ما اكنوا يظنّ انلظرية تعارًض 

 
 اتلمايز -ب

قهما بساحتني منفصلتني وتعلّ  ،ليت العلم وادلينمن املدارس الفكرية إىل تمايز مقو ذهب كثري  
من املوضواعت واملناهج و  ار بتمايز العلم وادلين يف ّك تباع هذا اتليّ أيعتقد وا عن اآلخر. تمامً 

بينما  ،موضوع ادلين هو اهللأّن ا. فعىل معتقد هؤالء بدً أي تعارض بينهما أالغايات، فلن حيدث 
مصدر معرفة حقائق الطبيعة هو  الطبيعة. الوح هو املصدر ملعرفة اهلل، لكنّ  وموضوع العلم ه

والعقل. يستهدف ادلين حتقيق القرب اإلليه، بينما حياول العلم استيعاب حقائق الكون.  احلواّس 
 يف لغة ادلين تتجىّل  ل لغة العلم بروح الفرضية واتلخمني وحماولة السيطرة ىلع الطبيعة، لكنّ تتمثّ 
 [63شين، من العلم العلماين إىل العلم ادليين، ص ]لگ .س العبادة و اخلضوعطقو

 هوفلسفة اللغة هم من القائلني بهذ الوضعيةو وكسية اجلديدة والوجوديةذتباع املدارس األرثوأ إنّ 
  .م مع رؤيتهم الكونية ومبانيهم الفلسفيةءالفكرة ولكن طبق تفاسري وطرق خمتلفة تتال

[Peterson, Reason & Religious Belief: An Introduction to the Philosophy of 

Religion, p. 200] 

من القائلني بتمايز العلم وادلين نظر إىل العلم وادلين والربط بينهما من نافدة رؤيته  الكًّ  أنّ  شّك  ال
اجلدد موضوع العلم كس ذرثوسبيل املثال اعترب األ حكم بتمايز العلم وادلين. فعىل ومن ثمّ  ،الكونية

 اإلهل يف املسيح، كما اعتربوا اغية العلم معرفة األنماط احلاكمة هو اعلم الطبيعة وموضع ادلين هو جتيّل 
ل واتلجربة هو اتلعقّ فا منهج العلم عندهم مّ أعداد اإلنسان ليك يواجه اإلهل، إواغية ادلين  ،ىلع العالم
 ذلك وفق رؤيتهم الكونية.  ان، ولّك  اإلهل لإلنسومنهج ادلين هو جتيّل  ،البرشية

ية ودورها ووظائفها وا األشياء املادّ دّ عيتقتيض أن فتباع املدرسة الوجودية ا الرؤية الكونية ألأمّ 
ا اغية العلم يف موضوع ادلين عندهم هو الواقعية الشخصية واألخالقية. وأمّ لكّن ، ولعلما موضوعَ 
 واغية ادلين يه معرفة عالقة الشخص باإلهل. ،يه معرفة عالقة الشخص باألشياءفرؤيتهم 
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منهج ادلين  نّ أيف حني ، عن الشعور واألحاسيس عندهم ه خالٍ ا بالنسبة إىل املنهج العليم فإنّ مّ أ
تباع املدرسة الوضعية فاكنوا يرون موضوع أا مّ أاهلواجس الشخصية واألحاسيس يف نظرهم. ب مفعم  

قابلة للتجربة مثل اإلهل، ومنهج الهو األعيان غري  ينوموضوع ادل ،العلم هو األعيان القابلة للتجربة
اتلجرييب اذلي اكن عندهم هو املنهج الصحيح الوحيد  لمعن حتكيم الع العلم يف نظرهم اكن عبارةً 

يمكن  وال ،يف نظرهم هو الطريق احلقييق لكسب املعرفة اتلجرييب ملعرفة احلكم الصادق، فالعلم
بلغ األمر من اإلفراط يف الوضعية وقد . حقيقيةً  أن يعطي معرفةً  ا غري جتريبٍّ هجً لدلين اذلي يسلك من

، فهكذا حيصل القضايا غري اتلجريبية من املعىن اعتقدوا خبلوّ أنّهم  عند الوضعيني املنطقيني إىل حدٍّ 
 عىن واملفهوم. ىل املإو بني ادلين بقضاياه اليت تفتقر  ،عىناملذات  اتلمايز عندهم بني العلم بقضاياه 

ا تني خمتلفتني تمامً هم يعتقدون بلعبتني لغويّ فلسفة اللغة، فإنّ  ون منهجتبنّ يا بالنسبة إىل من أمّ 
وموضوع ادلين  ،موضوع ابلحث يف العلم عندهم هو قضايا وظيفتها تبيني اخلارج نّ إلدلين والعلم. ف

ل اغية يف رؤية أتباع فلسفة اللغة تتمثّ و. االطمئنان انلفيس جيادإالروح أو  اكملهو قضايا وظيفتها اتل
ىل مقاصد إل يف لغتها اليت تريم اغية ادلين تتمثّ  كما أنّ  ،مـإىل اتلنّبؤ واتلحكّ  وعدالعلم يف لغتها اليت ت

 وتلوفري الرخاء الروح واالطمئنان.  ،عبادية

 
 اكمليةاتل - ـج

بني العلم وادلين، حبيث حياول ك منهما تقديم تبيينات صادقة  اتلاكملبعالقة  هميعتقد بعض
 تفسرياتار اتلعارض تيّ  طرحساس مناهج واغيات خمتلفة. فبينما يأىلع  اخمتلفة يكمل بعضها بعًض 

ار تباع تيّ أ ويذهبعن موضواعت خمتلفة،  خمتلفةً  فسرياٍت ار اتلمايز تتيّ يطرح  ،وضوع واحدملواحدة 
ار أن يتعاملوا تباع هذا اتليّ أحياول بعض  ؛ إذوضوع واحدملخمتلفة لدلين والعلم  اتفسريإىل ت اتلاكمل
وحياول بعضهم اآلخر أن يدرجوا العلم وادلين ضمن  ،ةعيات األديان معاملة املفروضات العلميّ مع مدّ 

 ىلإادلين يسىع و ،كشف علل الوقائع ىلإساس هذه الرؤية يسىع العلم أ. ىلع فرضيات أو أطر أعمّ 
 الوقائع. كشف معىن

من العلم وادلين  الكًّ  بأنّ  واعتقداو "،اتلفاعل" شار بعض ابلاحثني إىل هذه الزنعة حتت عنوانوقد أ
حول بداية نشوء  العلم يطرح تساؤالٍت  سبيل املثال أنّ  فعىل ،يمكنهما أن يستفيد من جتارب اآلخر

ضطلع به. توهو ما يمكن لإلهليات أن  ،ة عليهاعن اإلجاب ه اعجز  الكون وكيفية نهاية العالم، غري أنّ 
يف احليلولة دون وقوع حاالت اإلفراط  -يف نظر هؤالء ابلاحثني -يساهم اتلفاعل بني العلم وادلين 

ه وينبّ  ،نني من اتلعامل الساذج مع انلصوص ادلينية ذلك حتذير املتديّ إذ يتوىّل  ؛منهما واتلفريط يف كٍّ 
شين، من العلم العلماين إىل العلم ]لگ .طوا يف نزاعت اتلعميم واإلطالق والوثنية يتورّ ني ئلاّل العلماء اتلجربيّ 
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االختالف  ة الربط بني العلم وادلين بأنّ د رؤى املدارس املختلفة حول قضيّ رسضح نلا من خالل اتّ 
يف كيفية تصوير الربط بينهما يأيت من خالل االختالف يف الرؤى الكونية، فالطريق املنهيج واملنطيق 

أفضل طريق ملعرفة العالقة احلقيقية بني  يف احلكم بني هذه األقوال يه معاجلة رؤاها الكونية، كما أنّ 
مثل  معرفيةٍ  اإلنسان بأداةٍ  نّ أقد بحنن نعتوالعلم وادلين هو ابلحث عن الرؤية الكونية الصحيحة. 

وبرؤية  ،وبمنهج معريف مثل االستدالل الربهاين ،مثل ابلدهيات العقلية وبمصادر معرفيةٍ  ،العقل
رؤية الكونية الصحيحة تلصل لة لد اخلطوط األصلية العامّ يمكنه أن حيدّ  ،معرفية مثل الرؤية الواقعية
فيطابق العقل السليم والفطرة  ها،ه الرؤية الكونية ونتاجئد مكتسبات هذإىل ادلين الصحيح اذلي يؤيّ 

هل يلحصل ىلع رؤية كونية  ل مشواره يف تقديم عونٍ اإلنسانية. فيرثي هذا ادلين الصحيح العقل ويكمّ 
ينتيه دور العقل بعدما وصل إىل ادلين  بعاده الوجودية، فالأجوانب حياته و بكّل  تعتين ،اكملة شاملة

ا يف ادلين ا ومصباحً ا يصبح مفتاحً فبعدما اكن العقل معيارً  ،العقل بدور جديد بل يبدأ ،الصحيح
صوهل، ومصباح يف فهم الكتاب أثبات مبادئ ادلين وإالعقل ميان ومعيار يف  ا، واتلوضيح أنّ يًض أ

 یجواد] .رسارهاأ األحاكم الرشعية واستنباطها، ومفتاح يف إدراك خصوصيات األحاكم ووالسّنة وتليّق 
 [214و 213، رشيعت در آينه معرفت، ص مىلآ

ا بصورة هذه الرؤية الكونية اليت تأيت بصورة منظومة اكملة متماسكة حصل عليها العقل إمّ  إنّ 
 .ة وبمدد ادلينا بصورة غري مستقلّ ة وإمّ مستقلّ 

فهكذا وضمن هذه الصورة يمكن الالكم عن الربط بني العلم وادلين ضمن مفهوم "العلم ادليين" 
 اذلي حناول أن نوضح مالحمه يف ابلحث اتلايل.

 

ا:   العلم ادليينخامس 

ىل العالقة بني إيمكننا أن ننظر من خالهلا  فضل رؤيةٍ أنظرية العلم ادليين يه  بأنّ  هميعتقد بعض
من اتلعارض بني  إذ لن حيدث أّي نوٍع  ؛[384، ص رد اسالیميكد با رويم جدالكناه، پخِسو]العلم وادلين 

بل يه نظرية تسىع  ،فق رؤيتهأتلحديد العلم وتضييق  ني. إّن نظرية العلم ادليين ليست نظريةً احلقل
تلحكيم ابلىن املعرفية وتسديد الرؤية الكونية للعلم. فيه طريقة لإلجابة الصحيحة لإلشاكيلات اليت 

ح لإلجابة عن تلك وذلك أّن هذا األخري يفتقر يف ذاته إىل األداة املعرفية اليت تصل ؛يطرحها العلم
، وبعبارة أخرى فإّن العلم يقع بعد ادلين اساسً أنّه ال يوازيه إإذ  ؛التساؤالت. إّن العلم يقع تلو ادلين

فيه أّن العلم مع حمدوديته يف  شّك  ا  اليف املستوى الطويل وليس جبانبه يف مستوى العريض. فممّ 
ها. فعىل اإلنسان أن يسىع املوضوع واملنهج والغاية يشلّك قسًما من منظومة البرش املعرفية وليس لكّ 
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جزء من هذه املنظومة يف ماكنه  حبيث يقع ّك  ،بلناء منظومة فكرية صحيحة وعميقة ومنسجمة
فليست منفعة العلم ادليين  ،ىل احلقيقة والواقعإ نظرية العلم ادليين يه طريق احلقييق الالئق به. إنّ 

 ها تنفع املجتمع البرشي بأَجعه.بل إنّ  ،ىل املجتمع ادليين فحسبإ راجعةً 

من و ،ارات فكرية إسالمية خمتلفةمن العلماء وابلاحثني اذلين ينتمون إىل تيّ  كبريةً  إّن جمموعةً 
مني والفالسفة واحلكماء والفقهاء واملتلكّ  ،اإلنسانيةالعلوم سائر و االجتماعوعلماء  ةعلماء الطبيع

نتاج العلم وفق رؤية شاملة إ كيفية اتلنظري وفقّدموا نموذجهم اذلي يبنّي  ،بدوا رأيهم يف هذا املجالأ
 تأخذ جذورها وتشّيد مبانيها وفق الرؤية الكونية ادلينية. ويبدو أّن هذه الرؤية صحيحة وعميقة ال

دور ادلين احلقييق يف تصوير احلقيقة لإلنسان وترسيم اخلطوط العريضة يف كيفية ذا الحظنا إما سيّ 
 سلوكه يف خمتلف مناح احلياة.

يلثبت مباين ادلين الصحيح  ار العقالنية اإلسالمية اذلي يبدأ سلوكه املعريف بالعقل املستقّل تيّ  إنّ 
ه ألنّ  ؛ةة واملستنبطة من القرآن والسنّ إىل املعارف املستخرج هنفس صوهل ينقاد حبكم العقل املستقّل أو
مسائل  ثبت حمدودية العقل يف قدرته ىلع أّن جييب عن ّك أتها وصدقها من جانب، كما أنّه ثبت صحّ أ

اإلنسان من جانب آخر. ومن هنا حتاول العقالنية اإلسالمية أن توّضح املباين الصحيحة تلكوين الرؤية 
 تقديم رؤية صحيحة عن اعلم الوجود واألنسان. ىلإعمد تالكونية الصحيحة اليت ينطلق منها العلم. ف

ما تنبعث عن الفرضيات إنّ  ،بعض اتلعارضات بني العلم وادلين وخصوًصا يف العلوم اإلنسانيةإّن 
ومع تغيري املعلومات  .ر ىلع القضايا وابليانات العلميةية امليتافييقية هلذه العلوم، حيث تؤثّ لالقب

يمكننا أن نقيض  ،سالميةإوتبديلها بمفروضات قبلية ميتافييقية  ،تافييقية للعلمانيةياملسبقة امل
 [384، ص رد اسالیميكد با رويم جدالكناه، پخِسو] .ىلع هذا اتلعارض

سة وابلحث منذ اوطوال القيام بادلر -هم بل إنّ  ،معريفٍّ  ال يقوم العلماء بابلحث العليم يف خإلٍ 
رون بمعارف متأثّ  -بداء انلظرية إل يف مرحلة  انلهاية اليت تتمثّ ابلداية ومع مرحلة طرح الفرضية حّّت 

قد ال  ريقة جتريبية، بل إنّها معلومات  ومعلومات لم حيصلوا عليها من خالل ابلحث العليم وبط
يها الرؤية الكونية اليت يلزتم بها هو. فعىل سبيل املثال شاع بني العلماء نّبه علبل ت ،ه هلا ابلاحثيتنبّ 
ؤ تنظيم اتلجارب اإلنسانية واتلنبّ  الغاية من اتلنظري عندهم يه مثل أنّ  الفروض املسبقةمن  كثري  

للفهم ويمكن  الطبيعة قابلة   ما وراء الظواهر، أو أنّ  وواقعيةٍ  وليس توصيف حقيقةٍ  ،بالظواهر
 یها هاگ، ديدشىن]لگ .كم ىلع العالم الفييايئّ ا حيواحدً انونًا ق ، أو أنّ رياضيةٍ  توصيفها من خالل لغةٍ 

 [359دانان معارص، يكيف فلسىف
 Max)أذعن ماكس بورن  سبيل املثال فعىل ،هناك شواهد ومؤيدات كثرية لصالح هذه اتلحليل

Born)  لگشين، من العلم العلماين فلسفيًّا ال فييائيًّا.  بأّن ما أجنزه يف جمال اذلّرة اكن تعميًما 1926اعم[



 125 ...................................................................................................................  الرؤية الكونية بني العلم وادلين

 [98إىل العلم ادليين، ص 

ر ومع انلظر إىل تاريخ العلم وتطوّ  ،نا ومن خالل رصد نشاط العلماء ابلحيث يف العلوم الطبيعيةإنّ 
ر ابلاحثني تؤثّ  ىالرؤى الكونية واملعلومات املسبقة دل نّ إيمكننا القول  ،انلظريات يف العلوم الطبيعية

رصد ادلكتور مهدي لگشين يف جهٍد ممّيٍ هذا اتلأثري  د. وقىلع النشاط العليم ضمن خمتلف مراحله
 :ىلع خمتلف مراحل تكوين انلظرية، ونشري فيما يأيت باختصار إىل رأيه

حممد عبد  العالم الفيياء ابلاكستاين من سبيل املثال اختار كل  يف اختيار املسألة للبحث، فعىلـ 1
موضوع  (Sheldon Lee Glashow)غالشو شيدلون و (Steven Weinberg) واينربج ستيفنو ،السالم

منهم دافعه اخلاص للبحث  ولكن اكن للكٍّ  ،توحيد الطاقة انلووية الضعيفة والطاقة الكهرومغناطيسية
يف هذه املسألة. فبينما اختار غالشو هذه املسألة لفائدتها يف مقام العمل فإّن واينربغ اختبارها ألجل 

ه اكن يريد وذلك ألنّ  ؛السالم فقد اكن انتخابه هلا بدافع ديين ا الربوفيسور عبدتبسيط القضايا، أمّ 
]لگشين، من العلم . ومن هذا األخري وحدة املدبِّر ،دبريأن يستنتج من وحدة القوى الطبيعية وحدَة اتل

 [155العلماين إىل العلم ادليين، ص 

 (Wernerغ ريهايزنبفرينر يف اختيار االختبار وانتقاء املشاهدات، فعىل سبيل املثال خالف ـ 2

(Heisenberg  ّلفيياء دون وهو ما تسبّب يف تأخري اتلحقيقات حول ا ،ةعة القويّ تدشني األجهزة املِس
 .ةماكنية اتلجزئة غري املتناهية لذلرّ إر ه خالف تصوّ وذلك أنّ  ،ةيّ اذلرّ 

تلربير  -فعىل سبيل املثال اعتمد بعض العلماء ، يف اتلعبري عن نتائج االختبارات وتعميمهاـ 3
بقوانينه انلظم املوجود يف العالم وتصويره، وجتّنب اتلمّسك باالتّفاق والصدفة يف كيفّية نشوء الكون 

ىلع اتلصميم اذليك اذلي يلزم وجود مصّمم وخالق قادر حكيم، يف حني اتلجأ بعضهم إىل  -املتينة 
مع أنّه ليس هناك أّي  (Many-worlds interpretation) فرضيات ونظريات مثل تفسري عوالم متعّددة

 شاهد جترييب ىلع هذه الفرضية األخرية، وليس هلا أّي مبىًن إاّل رؤيتهم اإلحلادية. 

 Big)  بعدما ساقت الشواهُد العلماَء إىل قبول نظرية االنفجار العظيميف اتلنظري العليم، فمثاًل ـ 4

Bang theory) االعتقاد باهلل إىل بلورة بعض ىلإ، اتلجأ بعض العلماء اذلين لم يريدوا أن يقرتبوا 
 .د نظرية اخللقنظرية االنفجار العظيم اكنت تؤيّ  ألنّ  ؛انلظريات املنافسة أو دعمها

ة مّ اين نظرية النسبية العانشتأيسبيل املثال لم يعلن  للنظريات العلمية، ىلع يف اإلعالن العامّ ـ 5
أصل  وكن يرى النسبية العاّمة متعارًضا مع  ،ةيّ العلّ أصل ا به اكن معتقدً نّ أل ؛ بعد ميض سنتنيإاّل 

  بعدما ارتفعت عنه الشبهة.ومن هنا لم يعلن نظريته إاّل العلّّية، 

 علميةً  قراءةً  ليس تضييق اعلم الوجود إىل نطاق املاّدةفيف اتلعبري عن انلظريات العلمية، ـ 6
 ة.من الرؤية الكونية املاّديّ  خذ  ه متّ بل إنّ  ،وجتريبيةً 
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يف اختيار املعايري تلقييم انلظريات العلمية ونقدها. فعىل سبيل املثال، بعدما قُّدمت نظرية ـ 7
 ،ين بعض املفاهيم اليت تعرّب عن هذه انلظريةاينشتأمياكنياك الكّم واتلعبري اإلحصايئ عنه، ناهض 

 .فاعلةغري ها غري واقعية وهمها بأنّ واتّ  ، هلاينار الكوبنهاغأن انتقد اتليّ بعد ما سيّ  وال

خليفة بوصفه يف توجيه وظائف العلم. ىلع سبيل املثال تعّرف الرؤية الكونية ادلينية اإلنسان ـ 8
عن هذه الرؤية لن يذهب اإلنسان إىل  ا عن عمران األرض، فمنطلقً مسؤواًل كونه رض واهلل ىلع األ

ط العدواين فرط والتسلّ ىلع استثمار األرض امل اليت حتّث  ىختريب الطبيعة وهدمها خبالف تلك الرؤ
 [60 - 54]حسىن، علم ديىن، ص . فتنتيه إىل ختريب الطبيعة وادلمار والفساد يف األرض ،ىلع الشعوب

 طارها فلن حيدث أّي إالرؤية ادلينية أو  (Paradigm) ابلحث العليم إذا تّم يف براديغم أنّ  شّك  ال
من القضايا اليت   من جمموعةٍ من اتلعارض واتلصادم بني العلم وادلين. فإذا اكن العلم يتشلّك  نوٍع 

  نواًع انلظريات العلمية اليت تنتجها هذه الرؤية الكونية تشلّك  فإنّ  ،تصف نلا العالم الطبييع ومظاهره
الرؤية   هذه التسمية أنّ يها )العلم ادليين(، وال يرضّ آخر من العلم يمكننا أن ننسبها إىل ادلين ونسمّ 

 بل تشلّك  ،الكونية واألسئلة امليتافييقية اليت جتيب عليها تلك الرؤية ال تدخل يف مسائل العلم
عل العلم ىلع حنٍو جيتلك املبادئ يه  ه وإن اكن كذلك ولكنّ ألنّ  ؛رية واتلصديقية للعلماملبادئ اتلصوّ 

العلم  أخرى. وبما أنّ  ى كونيةٍ حضان رؤً أيودل يف تلف عن العلم اذلي خيبلغتها ومسائلها وجهتها 
. كما يمكننا صحيحة   فتسميته بالعلم ادليين تسمية   ،ادلينية ئة بربكة املباديتعنّي بهذه الصورة اخلاّص 

واليت تشري إىل حقيقة العالم الطبييع  ،ا أن نستفيد من تلك القضايا املوجودة يف انلصوص ادلينيةأيًض 
 نتاج انلظريات العلمية. إطار حركة إهلا يف ادخإيمكن  ياٍت لنستلهم منها فرض

 ألنّ  ؛نةة ومتعيّ ريب يف تأثري املبادئ ادلينية ورؤيتها الكونية يف تكوين علوم إنسانية خاّص  الف
ىلع مسائل العلوم اإلنسانية، فالوظيفة األصلية هلذه العلوم يه أن تصف اإلنسان  اهلذه املبادئ تأثريً 

يف  شّك  ق، والنسان املحقّ ا من اإلي إىل االنسان املطلوب انطالقً واملطلوب والطريقة اليت تؤدّ ق املحقّ 
 ما يف احلقلني األخريين من العلوم اإلنسانية. سيّ  ال الدلين دورً  أنّ 
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ال يمكن للعلم أن يزوّد اإلنسان برؤية كونية صحيحة وكملة من خالل انلظريات العلمية واملنهج 
ينظر  وهف ؛إىل احلقيقة قة  ضيّ  نافذة   والعلم ه نّ أل ؛العليم اذلي يقوم ىلع املشاهدة واتلجربة وحسب

ي. إىل نطاق حمدود وهو العالم املادّ  - أداته املعرفية املحدودة ويه اتلجربة ووه -ق طار ضيّ إمن خالل 
وترُثي وتدعم  ،املنطيق السليم من جهةٍ دها العقل اليت يُثبتها ويؤيّ  -املعرفة ادلينية الصحيحة  إنّ 

بعاد اإلنسان أ تستوعب ّك  شاملةً  كونيةً  ألن تقّدم رؤيةً  صاحلة   -العقل اإلنساين من جهة أخرى 
 للّك  اا وربًط  وعمقً الوجودية واملعرفية، كما تزوّده بمنظومة مفهومية منسجمة ومرتابطة تعطي معىًن 

 عن اإلنسان وأفعاهل تشتمل ذات معىًن  اكملةً  الكونية ترسم خريطةً هذه الرؤية  بعاد حياة اإلنسان. إنّ أ
بما يف ذلك ابلحث العليم والقيام بكشف حقائق  ،نشاطات اإلنسان وفّعايّلاته يف ضمنها ىلع ّك 

ضوء ما  يفالطبيعة واألمور املرتبطة باإلنسان ضمن العلوم الطبيعية أو االجتماعية )اإلنسانية(. ف
دراسة موضوع العالقة بني العلم وادلين من منظر الرؤية الكونية املنبثقة عن  ال، إنّ طرحناه يف املق

أو  -العالقة بني ادلين  تساس هذا املنهج، ليسأ فضل منهج ملعاجلة املوضوع. فعىلأمنهما هو  كٍّ 
بل  ،عريفمن حيث الرتتيب امل ى واحدٍ ويف مستوً  والعلم َعرأضيةً  - باألحرى املعرفة ادلينية الصحيحة

بل ينطلق من خلفيات ميتافييقية مسبقة،  ،. فالعلم ال يبدأ عمله من نقطة الصفر املعريفة  طويلّ يه 
ه ىلع أسس ومثقلة بفرضيات معرفية غري جتريبية تشلّك رؤيتها الكونية املسبقة، فلو شّيد العلم حبثَ 

 ،يته يف ضوء شبكتها املفاهيميةؤمعرفية رصينة أخذها من املعرفة ادلينية الصحيحة، ونّظم نشاطه ور
مع الزتامه باملنهج  -يها بالعلم ادليين، واذلي ه يعرض نفسه يف صورة جديدة يمكننا أن نسمّ فإنّ 

واغيات ووظائف  وسيعةٍ  رؤيةٍ و وأفٍق  ،يتمّتع خبلفية معرفية متينة ألنّه ؛ال يعارض ادلين - اتلجرييب
بل من حمّفزاته، فمثل هذه الرؤية  ،أمام اتلقّدم العليمّ  انعً متعايلة. إّن ادلين وفق هذه الرؤية ليس ما

 ة.يّ شعال فتيل رشارة انلهضة العلمية األوربّ إالكونية اكنت السبب يف ظهور العرص اذلهيب اإلساليم و
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Summary 

The study discusses the ontological dimensions that the Wise Creator has 
put in human beings to distinguish them from other beings, and it shows 
how these dimensions have impact on man’s commitment to religion, and 
how they themselves are affected by religion as well. The study concludes 
that there is a mutual complementary relationship between these two 
matters by giving an introduction explaining the concept of religious 
knowledge and human dimensions, showing that man has fixed facts, and 
discussing the role of these dimensions in shaping the system of religious 
knowledge and the role of religious knowledge in forming those 
dimensions and determining their functions. So, the study explains two 
facts; the analysis of man’s reality and the impact of religion on man’s 
perfection.The approach followed in this study is the rational analytical 
approach alongside with the traditional approach. This is because the 
result in this study depends on the observation of rational and logical data 
beside the observation of traditional standards as well. The cognitive 
dispersion we are undergoing with the discrepancy of goals, methods and 
behavior drives man to know the standards through which man can find 
the right way of thinking, and then know the final goal that he must get 
to; and consequently, the right path that man follows in this life shall be 
clear. 
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 املعرفة ادلينية واألبعاد الوجوديّة لإلنسان

 الشيخخليل  حممد باقر

 baqery86@gmail.com. الربيد اإللكرتوين: باحث يف الفقه واملعارف االسالمية، حبرين

 

 اخلالصة
يف اإلنسان يلتمّي بها عّما سواه يتعّرض ابلحث إىل بيان األبعاد الوجوديّة اليت أودعها اخلالق احلكيم 

من املوجودات، وكيفّية تأثري هذه األبعاد يف إنشداد اإلنسان لدلين، وكيفّية تأثّرها بادلين أيًضا، 
وخيلُص إىل وجود عالقة تباديّلة تكاملّية بني هذين األمرين؛ وذلك من خالل تقديم مقّدمٍة شارحٍة 

نسانّية، وبيان أّن لإلنسان حقائق ثابتة هل، وعرض دور هذه األبعاد ملفهوم املعرفة ادلينّية واألبعاد اإل
ذلا سيتكّفل  يف تشكيل منظومة املعرفة ادلينّية، ودور املعرفة ادلينّية يف تشييدها، وحتديد وظائفها.

املنهج وابلحث احلارض ببيان حقيقتني، هما حتليل حقيقة اإلنسان، وتأثري ادلين يف كمال اإلنسان، 
ًما للمنهج انلقيّل؛ وذلك تلوّقف انلتيجة الواضحة يف املتّ  بع يف ادلراسة هو املنهج العقيّل اتلحلييّل منضَّ

إّن واقع  هذا ابلحث ىلع مالحظة املعطيات العقلّية واملنطقّية، ومالحظة اثلوابت انلقلّية أيًضا.
السلوك حيّث اإلنسان حنو معرفة ما فيه من تباين يف الغايات واملناهج ووالتشّتت املعريّف اذلي نعيشه 

معرفة الغاية اليت جبب أن ينتيَه  ميالٍك يستطيع من خالهل أن يقف ىلع طريقة اتلفكري الصحيح، ثمّ 
  إيلها، وىلع إثره يتعنّي نمط السلوك اذلي يسلكه اإلنسان يف هذه احلياة.

عقل، الفطرة، االختيار، الضمري املعرفة ادلينية، األبعاد الوجودية لإلنسان، ال اللكمات املفتاحية:
 .األخاليق، علم الالكم اجلديد

-----------------------------  
 161 - 130ص. ، صالرابع  ، العددرابعة، السنة ال2022جملة ادليلل،  

 2022/2/29القبول:     ، 2022/1/21استالم: 
 ت وابلحوث العقديّةامؤسسة ادليلل لدلراسانلارش: 

 املؤلف ©
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 املقّدمة
أولت اثلقافة ادلينّية أهمّيًة خاّصًة وممّيةً باإلنسان؛ حيث أبرزت املاكنة احلقيقية هل يف هذا الوجود، 
ثّم ما فتأت تزوّده بما يساهم يف ارتقائه ووصوهل إىل كماهل، وليس بأدّل ىلع ذلك أن تصّدت رشائعها 

وابلحث ، يمارسها؛ فيسلك بها إىل كماهلللكشف عن احلقائق الواقعية، وجعلها يف متناول اإلنسان 
 احلارض يتعّرض إىل أسس ابلناء ادليين لإلنسان، وذلك عرب سربي جهتني:

 األوىل: تبيني األبعاد الوجودية لإلنسان.

والعالقة املتبادلة بينهما  اثلانية: تبيني كيفية تأثريها يف املعرفة ادلينية وتأثري املعرفة ادلينّية فيها،
 كامل اإلنسان.يف سبيل ت

األّول: رشح مصطلحات ابلحث، والوقوف ىلع حدود املعرفة  :مطالب أربعةوذلك عرب ابلحث يف 
اثلالث: العالقة املتبادلة بني األبعاد الوجوديّة لإلنسان و اثلاين: األبعاد الوجوديّة لإلنسان.و ادلينّية.

 .ينّيةابلعد األخاليّق واملعرفة ادل:  والرابع واملعرفة ادلينّية.

 األّول: مصطلحات ابلحث املطلب
 ونقف فيه مع مفردات العنوان )املعرفة، ادلينّية، األبعاد الوجوديّة لإلنسان( 

 
 املعرفة -1

 :لغة  
واملالحظ يف . [281، ص 4]ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج « السكون والطمأنينة»قال ابن فارس:  

نعم، زاد فيه معىن اتلفكر؛  أنّه لم يبتعد عن هذا املدلول اللغوي.موارد متعّددة من االستخدام القرآيّن 
َقِّ كما يف قوهل تعاىل:  َن احلأ ا َعَرفُواأ مي مَّ عي مي مأ َن ادلَّ يُض مي يُنَُهمأ تَفي عأ

َ
، وقوهل [83 املائدة: سورة] تََرى أ

رَثُُهُم الأ تعاىل:  كأ
َ
ُروَنَها َوأ َمَة اهللي ُثمَّ يُنكي فُوَن نيعأ ري  .[83 : سورة انلحل] اَكفيُرونَ َيعأ

]الراغب « إدراك اليشء بتفّكٍر وتدبٍّر ألثره»: إّن معىن املعرفة يف اآليتني: قال الراغب األصفهاينّ 
 .[33 ص، القرآن يف غريب فرداتاألصفهاين، امل

 ا:اصطالح  
تؤّدي إىل سكون  ثابتةٍ  منهجّيةٍ  بأنّها إدراك احلقائق بصورةٍ  جاءت املعرفة يف الكم املتخصصنيو

 انلفس، وتدبّر األثر.
خذ يف املعرفة  إذوبما تقّدم ينكشف نلا وجود فرٍق بني اصطالّح العلم واملعرفة؛ 

ُ
زيادًة ىلع  - أ
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]ابن « نقيض اجلهل»؛ حيث عّرف بأنّه سكون انلفس، وتدبّر األثر، ولم يؤخذا يف العلم - اإلدراك
 .[110، ص 4فارس، معجم مقاييس اللغة، ج 

 ادلينية -2

 :  لغة 
، ج كتاب العني]الفراهيدي، « والطاعة والعادة اجلزاء»ذكر اخلليل الفراهيدي أّن ادلين يطلق ىلع: 

 .[73، ص 8
، ص 2]املصدر السابق، ج « االنقياد واذلّل »وذكر ابن فارس أّن اجلامع بني هذه األمور اثلالثة هو: 

319]. 
ُل باتلأّمل يف لكماتهم أّن  نقياد، وانلتيجة: ويه ادلين يُلحظ فيه أمران، املبدأ: وهو االواملتحصَّ

 اجلزاء.
ا:  اصطالح 

وأّما ادلين يف االصطالح فال بّد أن نعرتف ابتداًء بصعوبة إجياد جامٍع يمكن من خالهل تعريف 
 ،[26]رشاد، فلسفة ادلين، ص « لقد توّسع لفظ ادلين حبيث لم يعد قاباًل للمعرفة» قيل: ادلين حّّت 

 اًل أن حيّددوا أموًرا، ويه:ومرجع ذلك إىل أّن َمن تصّدوا تلعريف ادلين اكن ينبيغ هلم أوّ 
 ما األساس واملعيار يف كون ادلين دينًا؟

 للتعريف؟ قابلة   هل ادلين من املفاهيم اليت هلا ماهّية  

 ت أيًضا؟هل ادلين املقصود هو خصوص ما زال موجوًدا، أم يشمل ادليانات اليت بادت أو نُسخ

 هل ادلين هو املنظومة الفكرّية، أم السلوك اخلاريج للمتديّن، أم هما مًعا؟

  يومنا احلارض.لم حُتسم يف أحباث فلسفة ادلين حّّت  وغريها من أسئلةٍ 

]انظر: ىلع تبار فريوزجایی، معرفت ديىن، حقيقت،  ا.وىلع هذا األساس ُذكرت هل تعريفات متعّددة جدًّ 
 [23 - 18 ماهيت و ارزش، ص

حنو سلوٍك يف احلياة ادلنيا يتضّمن صالح ادلنيا بما يوافق الكمال األخروي، واحلياة ادلائمة »منها: 
 .[130، ص 2، ج امليان يف تفسري القرآن]الطباطبايئ، « احلقيقّية عند اهلل سبحانه

ذات الصلة  )Structural(ابلينيوّية  )Ontological(هو مدلول جمموع املقوالت الوجودية » ومنها:
جيت من قيبل رّب الوجود 

ُ
نزلت، أو أ

ُ
بالوجود واإلنسان والعالم، وجمموع األحاكم واألخالق اليت قد أ
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 .[30]رشاد، فلسفة ادلين، ص  «ومدبِّره، بهدف تأمني كمال اإلنسان وسعادته األبديّة
تلعليم انلاس الطريقة اليت يريدها  ما أّت به األنبياء واملرسلون اذلين نزل عليهم الوح؛» ومنها:
 [19]العاميل، دور العقل يف تشكيل املعرفة ادلينية، ص  «من عباده أن يسلكوها يف حياتهم. 

هو  -كما ثبت يف حملّه  -فإّن اذلي حيكم به العقل  ،يف تعريف ادلين ومهما وُجد من اختالٍف 
اللطف ال يتّم إاّل بإيصال هذا ادلين إىل البرش عرب  ّن هذاإرضورة بعثة األنبياء؛ لطًفا من اهلل تعاىل، و

 عن هذا احلكم العقيّل.  حاكيةً الطرق املتعارفة؛ وذلا فهذه اتلعريفات وغريها ليست إاّل 
للوصول إيله  1وهذا يعين أّن هناك واقًعا واحًدا لدلين جيب علينا أن نسىع عرب معايري خاّصةٍ 

 وإدراكه.
اتلعريف ينبيغ أن تأخذ من حدود حكم العقل برضورة انلبّوة، واذلي ّن حدود أوتوضيح ذلك 

 ثبت مّما حَكَم به العقل أمران:
بني انلاس  ف ىلع وجود طريٍق األّول: أّن اإلنسان قد ُخلق ألجل اتلاكمل، وهذا اتلاكمل يتوقّ 

ي  ،وخالقهم  . باألنبياء م بسبيل تكاملهم، وهو طريق الوح اذلي خّصه اهلل العال
ما تنشأ من مصالح ومفاسد واقعية ال يمكن أن يصل اإلنسان إيلها إنّ  اثلاين: أّن أحاكم اهلل 

 بمحض ما يملكه من أدوات معرفّية.
 وباتلايل: فإّن أقرب اتلعريفات السابقة إىل هذه احلقيقة هو اثلالث منها.

 تنبيه
يقّرها العقل يف الوصول إىل إّن املّتصف بكونه دينيًّا هو خصوص ما ثبت صدوره بالطرق اليت 

]فريوزجايي، املعرفة ادلينية.. حقيقتها وماهيتها وقيمتها، ص  املعرفة؛ فما ُذكر من كفاية "كون الغرض دينيًّا"
؛ للتوّصل إىل إدخال  [99]املصدر السابق، ص  ، أو كفاية "عدم اتلعارض مع مالاكت املعرفة ادلينّية"[91

مثل اتلجارب الطبيعّية يف املعرفة ادلينّية غري اكٍف؛ بعدما اكنت خارجًة عن حدود ما حكم به العقل 
 من رضورة وجود ادلين، وحدوده.

سيكون داخاًل يف دائرة السنن اليت سّنها اهلل  وباتلايل: فعدا ما تتكّفل به الرشيعة من نظاٍم تكاميلٍّ 
 بتالء، كسّنة اال ،تلاكمل اإلنسان عرب ما أتاحه هل من أدوات معرفّية تمّكنه من إعمار األرض

 واالستخالف، وإنزال الربكت، واإلمداد اإلليه.

                                      

 اكملعايري اليّت يقنّنها علم أصول الفقه للوصول إىل املعرفة ادلينيّة.  1
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نعم، تكّفلت الرشيعة ببيان حقائق جتعل من اإلنسان يف عالقاته مع تمام املوجودات حتت نظاٍم 
فه يف خمتلف القضايا اليت يواجهها، وهذا ما يبتين عليه نظام واحٍد قادٍر ىلع إجياد تناسق بني مواق

الترشيع »الترشيع اإلساليم املبحوثة قضاياه يف ادلراسات الفقهّية؛ وذلا ُعّرف احلكم الرشيع بكونه 
، ص 1]الصدر، دروس يف علم األصول، ج  «تلنظيم حياة اإلنسان، وتوجيهه -تعاىل  -الصادر من قيبل اهلل 

176]. 

 لة ابلحثحصي
ا مّ م إدراك احلقائق ادلينّية اثلابتة»املقصود من املعرفة ادلينّية هو  وقد حتّصل من جمموع ما سبق أنّ 

من عباده أن يسلكوها يف  - تعاىل -اهلل تلعليم انلاس الطريقة اليت يريدها  أّت به األنبياء واملرسلون
الرشيعة واملعاين اليت حتصل من الكم ابلاري تفسري » يقرب منه تعريفها بـ:و ،«وتدبّر آثارهاحياتهم 

 .[16]الرجياين، املعرفة ادلينية يف نقد نظرية د. رسوش، ص « ة ادلينوأقوال أئمّ 

 األبعاد الوجوديّة لإلنسان -3
ونقصد بها األبعاد اليت بها قوام وجود اإلنسان يف هذه النشأة، وبمجموعها يتمّي اإلنسان عن سائر 

 ، وحبُسن اتلعامل معها يرتيق اإلنسان يف طريق اتلاكمل.املخلوقات األخرى

 وابلعدان األساس يف وجود اإلنسان هما:
ا من الفراغ يف ابلعد املاّدّي: وهو اجلانب املحسوس يف اإلنسان؛ حيث يشغل اإلنسان به حّيً 

 اخلارج، ويمكن إدراكه عرب إحدى احلواّس اخلمس.
صف بصفات املاّدة؛ فال تشغل حّيًا يف اخلارج، وال يمكن يت ال تتّ ابلعد غري املاّدّي: ويه األبعاد ال

 إدراكها باحلواّس.
تنعكس ىلع سلوك اإلنسان يف اخلارج، وهذه األبعاد يه: الفطرة والعقل واحلّس  نعم، هلا آثار  

 األخاليّق واالختيار.
عرفة ادلينّية يف حياة اإلنسان واذلي نسىع إيله يف هذه املقالة هو الوقوف ىلع ادلور املتبادل بني امل

  أبعادها، ودور هذه األبعاد يف الوصول إىل املعرفة ادلينّية وباتلايل بلوغ اإلنسان إىل كماهل.بشّّت 

 
 األبعاد الوجوديّة لإلنسان: اثلاين املطلب

لاكئنات، ة الإلنسان تمّيًا عن سائر املوجودات، وأّن هل أبعاًدا أبرزته ومّيته عن بقيّ  ال شبهة أنّ 
يًّا؛ اعقٍل يقايس بني أفعاهل وأفعال غريه، كما أنّه ال شبهة يف أّن هذا املائز ليس مادّ  وهذا ما يدركه أّي 
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يّة من هذه اجلهة، فاللّك يشغل حّيًا من الوجود إذ ال يتمّي اإلنسان عن غريه من املوجودات املادّ 
 اخلاريّج.

ال حيث يضع هل هدفًا ينشد الوصول إيله ويسىع ومكمن هذا الفرق يف قابلّية اإلنسان للكم
ّن اإلنسان مزوّد  يف أصل أأي: ، [4]راجع: مصباح اليدي، معرفة اذلات وبناؤها من جديد، ص  1تلحقيقه

اًل ملعرفة الكماالت وتمييها، وقادًرا ىلع أن يسلك الطريق الصحيح يف  خلقته بمقتضيات جتعله مؤهَّ
بمؤرّشات بلوغه إيلها؛ يدّل ىلع ذلك ما نشاهده من تطّور الفت يف املجتمعات الوصول إيلها، واعرفًا 

اإلنسانّية، وركود ىلع حركة واحدة واغية واحدة يف غريها من املجتمعات، كمجتمعات احليوانات 
 بتمامها.

 - بعد معرفة مصدر الوجود -واملتأّمل يف حال البرشّية يرى بوضوح أنّه لم يشغلها شاغل  فكريل 
 إاّل ابلحث يف حقيقة اإلنسان، واغية وجوده، والطريق املوصل إيلها.

تشلّك رأس ماٍل هل تمّده بالعون يف مسريته حنو  وال حمالة أّن يف مكنون اإلنسان حقائق ثابتةً 
 الكمال، ويه أمور  ثالثة:

 ابلعد الفطرّي، ويعين: مرجعّية الفطرة يف مقاييسه.ـ 1

 حاكمّية العقل يف معتقداته. ابلعد العقيّل، ويعين:ـ 2

 ابلعد األخاليّق، ويعين: أصالة احلّس األخاليّق يف اغياته، وثبوت االختيار يف سلوكه.ـ 3

ماد ابلناء لإلنسانّية، فمّت لم جيعل اإلنسان العقَل حاكًما يف عقائده،  إّن هذه األمور اثلالثة يه عي
ائه، أو جعل سلوكه بيد غريه فقد آذنت إنسانيّته أو لم جيعل الفطرة مقياًسا يف صّحة مبتنياته وآر

 باألفول؛ ذلك أنّه تنازل عن ميٍة مّما مّي وجوده عن سائر املوجودات.
ا -وكذا العكس؛ فإنّه مّت ما أحكم اإلنسان هذه العنارص اثلالثة، وَوع  ُسبل اتلعامل بها  - حقًّ

 والرفعة بها. ارتقت إنسانيّته، وتعاىل يف السموّ 
، غري حقيقّيةٍ   هذا األساس يمكننا تقسيم األبعاد الوجوديّة لإلنسان إىل قسمني، أبعاٍد وجوديّةٍ وىلع

 ة األبعاد اليت ُذكرت.، ويه بقيّ حقيقّيةٍ  وهو ابلعد املاّدّي، وأبعاٍد وجوديّةٍ 
 اإلنسان ونقصد باحلقيقّية أّن اإلنسان يتمّي بها دون سائر املخلوقات، وبغري احلقيقّية ما ال يتمّي 

 .حبوٍث  ضمن يف وذلك إَجااًل،للتعريف حبدود هذه احلقائق  املطلببها عّما سواه. وقد عقدنا هذا 

                                      

وهذا ما يصطلح عليه الفالسفة بـ "الكمال اثلاين"، وهو املقصود يف بقّية ابلحث أيًضا، والكمال األّول يف اصطالحهم هو   1
 [305، ص 2مقّومات املاهيّة أو الصورة انلوعيّة للّك ماهيٍّة. ]املال صدرا، األسفار العقليّة يف احلكمة املتعايلة، ج 
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 : مرجعّية الفطرة يف مقاييس املعرفةأّوال  
للمعرفة البرشّية يمكن ىلع أساسها قياس الصواب  1اٍت واملقصود من املرجعّية هو وجود أّويلّ 

متاحًة يف  -تعاىل  -واحلقيقة، بل يه طريق  للوصول إىل أرق احلقائق، وهذه األّويلات قد جعلها اهلل 
أودع يف  متناول ّك فرٍد من أفراد البرش؛ ليك يرجع إيلها يف سبيل الوصول إىل كماهل؛ ذلك أّن اهلل 

ًة تمّكنه من الرجوع إيلها يف الوصول إىل أجوبة حتديد األسس املعرفّية اليت ينطلق خلقة ّك إنسان قوّ 
 منها يف إثبات احلقائق اليت حوهل، وتلك القّوة يه اليت نسّميها الفطرة.
َرُة يف اللغة، يه: "فتح اليشء، وإبرازه"، ويه "اخليلأقة" أيًضا.  طأ ة، ج يس اللغيمقا]الفريوزآبادي، والفي

 [510، ص 4
انلاَس وهم مّتصفون بها، واليت تعّد من لوازم  -تعاىل  -الكيفّية اليت خلق اهلل »وُعّرفت بأنّها 

. واملستفاد من هذا اتلعريف أّن أهّم خصائص الفطرة 2 [175]اخلميين، األربعون حديثًا، ص  «وجودهم
 يه:
اتّصاف اإلنسان بها منذ خلقته، أي: أنّها أمر  موهوب  من قيبل اهلل تعاىل، وليست أمًرا  -1 

 ا.اكتسابيًّ 
شخٍص مّتصٍف  لإلزالة أو اتلخلّف يف أّي  أنّها من لوازم الوجود اإلنساين؛ فليست قابلةً  -2

 باإلنسانّية.

 نقلب أو يتغرّي.للتغيري واتلبديل؛ فإّن الزم الوجود ال ي أنّها ليست قابلةً  -3
 وإن -وجودها  أصل يف - ىلع العادات واتّلقايلد، بل ليست قابلًة للّتأثر بها أنّها ليست مبنّيةً  -4
 .عنها الغفلة أو إذاكئها، يف تساهم اكنت
أّن سبيل الكشف عن فطرّية أمٍر ما هو مالحظة املجتمعات اإلنسانّية، فما تستقّر عليه ىلع  -5

                                      

 ملعىن املنطيق.ال نقصد من األّويلّات هنا ا -1

من لوازم الوجود، وقد ختّمرت يف  -الفطرة  -ال يمكن أن خيتلف فيه اثنان، من ناحية أنّها »وقد بنّي هذا اتلعريف بقوهل:  -2
أصل الطبيعة واخللقة؛ فاجلميع: من اجلاهل واملتوّحش واملتحرضِّ واملديّن وابلدوّي جممعون ىلع ذلك، وليس ثّمة منفذ  

 اهب والطرق املختلفة للتسلّل إيلها واإلخالل بها. للعادات واملذ

إّن اختالف ابلالد واألهواء واملأنوسات واآلراء والعادات، اليت توجب وتسبّب اخلالف واالختالف يف ّك يشء، حّّت يف األحاكم 
ثّم إّن «. م قّوًة وضعًفا ال تؤثّر فيهاالعقليّة، ليس هلا مثل هذا اتلأثري أبًدا يف األمور الفطرية، كما أّن اختالف اإلدراك واألفها

تعريف الفطرة قد صار حمّل نزاع وإن اتفقت لكمات األكرث ىلع خصائصها، وللمزيد يالحظ: خِسوپناه، انسان شناىس 
 حكمت در انسان شجاری، ؛183 - 161 ص قرآن، در شناىس انسان مباىن عبداهلل، نرصی، ؛75 – 65اسالیم، ص 

 .وغريها ،114 – 106 ص صدرایی،
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 . داتها وتقايلدها، وىلع تباعدها واختالف شخصياتها فهو أمر  فطريل اختالف أعرافها، واع
 ألحاكم تها للمرجعّية يف املعرفة البرشّية حّّت ويرتتّب ىلع هذه اخلواّص ما تقّدم ذكره، من صالحيّ 
 . للفطرة أيًضا كما سيأيتالعقل، وهذا ما تثبته مصادر املعرفة ادلينّية من معىًن 

م  باملعىن -تنادي به الفطرة ومن أوضح مصاديق ما   انلقص؛ عن وانلفور الكمال حّب  -املتقدِّ
 أفراد من أحدٍ  حال ذلك يف خيتلف ال قّوٍة، من أويتّ  بما نقصه رفع يف يسىع وهو إاّل  إنسانًا جتد ال فإنّك
 ّية.البرش

ىلع معرفة اخلصائص متقّدمة اذلكر، واتلصديق بها؛  وإّن وجودها وأمثاهلا يف اإلنسان خلرُي ديلٍل 
 .اذلكر سالفة اخلمس للخصائص واجد   أنّه أيقنت فيك الكمال حّب  دافع بصدقٍ فإنّك إن راجعت 

ىلع بطالن ما ذهب إيله بعض علماء  كما أّن هذه ادلوافع بما هلا من خصائص خرُي شاهدٍ 
، من كون اإلنسان حمكوًما بواقعه االجتمايع،  (Émile Durkheim)االجتماع، مثل: إيميل دوركيم

 ليس إاّل  فهو اذلي يكّيف وجدان اإلنسان ومشاعره، وهو املتكّفل بصياغتها، وأّن ما نسّميه فطرةً 
 1 [30]مطهري، املجتمع واتلاريخ، ص  نتيجة اجلرب االجتمايّع.

إىل الواقع، وإاّل فالرجوع إىل   عند َمن ينكر إماكن وصول اإلنسانفإّن هذا الالكم ال يستقيم إاّل 
إىل هذه  أفعال اإلنسان انلاشئة من حّب الكمال مثاًل، وَسربأ دوافعه كفاية  يف اإلذاعن بكونها ال تمّت 

 الفكرة بصلة.

 

 : حاكمّية العقل يف معتقدات اإلنساناثاني  
ات صّحته أو فساده هو معتقٍد يصل إيله اإلنسان فاملرجع يف إثب ّن أّي أواملقصود من احلاكمّية هو: 

 .سيتبنّي  كماحكم العقل؛ وذلك ملحّل قدرته ىلع صيانة الفكر اإلنساين 
وقد ُعرِّف العقل يف لكمات اللغويني بكونه "نقيض اجلهل"، كما ُعرِّف أيًضا بمعىن "الربط 

 [159، ص 1]الفراهيدي، كتاب العني، ج . واحلبس" و "اإلدراك"

                                      

األمور االجتماعية حصيلة املجتمع، ال حصيلة فكر الفرد وإرادته، وتمتاز بأنّها: خارجيّة، وجربّية، واعّمة؛ »نقل عنه قوهل:  -1
فيه خارجيّة ألنّها مفروضة ىلع الفرد من اخلارج، أي من املجتمع، ويه موجودة يف املجتمع قبل أن يوجد الفرد، اكلعادات 

االجتماعية وادلينيّة، ويه جربّية؛ ألنّها مفروضة ىلع الفرد وقادرة ىلع تكييف الوجدان واملشاعر واألفاكر واتلقايلد 
 «.والعواطف الفرديّة بشلكها ولونها، وصفتها اجلربّية تتطلّب أن تكون اعّمة وشاملة
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، وهل أربع وظائف 1من آالت اإلدراك واملعرفة مفهوم العقل بوصفه آلةً واذلي يهّمنا بيانه هنا هو 
 ، ويه بالرتتيب:2ّيةأساس
اتلجريد: ويه قدرته ىلع سلب اإلشارة احلّسّية عن املوجود اخلاريج، أي: قدرته ىلع رفع  -1

 .3املشّخصات اخلارجّية لليشء، ويه مالبسات الزمان واملاكن، وتعّقل اليشء بما هو يف نفسه
اتلميي: ويه قدرته ىلع معرفة ما يتقّوم به اليشء من غريه، وذلك عرب تكرار اإلدراك ملصاديق  -2

املقايسة بينها؛ يلصل إىل اتلميي بني ما ال يمكن سلبه عن اذلات، وبني ما يمكن سلبه  ثمّ  متعّددةٍ 
 عن اذلات.

أو  إىل آخر، حبيث خيرج بمعلومةٍ  إىل أخرى، أو مفهومٍ  الرتتيب: ويه قدرته ىلع ضّم معلومةٍ  -3
 جديدين. مفهومٍ 

 :ثالثةٍ  ىلع أحناءٍ  - يف العقل - وهذا
فله أن يقّسم  ،، أي: توحيد الكثريواحدٍ  حتت عنوانٍ  متعّددةٍ  اتلصنيف: وهو إدراج معلوماٍت  -أ

 احليوان مثاًل إىل أصناٍف، اكنلاطق والصاهل.
فللعقل أن  ،، أي: تكثري الواحدواحدٍ  ن موجودٍ م اتلحليل: وهو استخراج عناوين متعّددةٍ  -ب

 حيلّل اإلنسان مثاًل إىل كونه جسًما حّساًسا متحّراًك ناطًقا.
فللعقل القدرة ىلع أن جيعل  ،ىلع املفهوم الواحد تلضييق دائرته الرتكيب: وهو إضافة قيودٍ  -ج
أضاف إيله  منحرًصا يف أفراد معّينني، كما لو أضاف قيد انلاطقّية إىل مفهوم احليوان، ثمّ  اعمًّ  امفهومً 

 قيد الاكتب والشاعر أيًضا، فإّن املفهوم حينئٍذ ستتضاؤل دائرة وجوده.
احلكم: ويه قدرته ىلع اإلدراك املشتمل ىلع نيٍف أو إثباٍت، وهو املسىّم باتلصديق، أي: ضّم  -4

                                      

يُذكر يف لكمات بعض املفّكرين من كون العقل هو يف قبال ما يُذكر يف الفلسفة من كون العقل جوهًرا جمّرًدا ذاتًا وفعاًل، أو  -1
قد ضاع بني ركم  -أعين: مفهوم العقل  -العادات والرتاث، فيقال: العقل العريب مثاًل، ومّما يؤسف هل أّن هذا املفهوم 

تلقّدم يف جمموعة من اتلجاذبات حّّت َعُِس ىلع كثرٍي من ابلاحثني حتديد مفهوم واحٍد للعقل، وصار هذا املفهوم سببًا إلاعقة ا
َدة ىلع حبثه  -وبعض الظّن ليس بإثٍم  -املجاالت املعرفيّة، وظيّن  أّن السبب يف ذلك هو أّن ّك من أراد أن يضيف رونَق اجلي

 استعمل مفهوم العقل حّّت ضاع بني ركم تلك األحباث؛ ومن هنا اضطررت ذلكر خصائص مفهوم العقل املذكور هنا.

؛ اخلواجة الطويس، 26 - 24تفاد من لكمات املناطقة مع ترتيٍب وتوضيٍح هل. ]راجع: املظفر، املنطق، ص: هذا خالصة املس -2
 [69 - 66؛ املرصي، أصول املعرفة واملنهج العقيل، ص 12 - 10رشح اإلشارات واتلنبيهات، ص 

ته إاّل عرب وساطة احلواّس إىل شخٍص معقوٍل يف فللعقل مثاًل أن حيّول زيًدا من كونه موجوًدا خارجيًا ال يمكن أن تُنال معرف  3
 اذلهن، جمّرٍد عن أّي خاّصيٍّة تتوقّف ىلع احلواّس إلدراكها.
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؛ لتشكيل قضّية قابلة للصدق والكذب، كقونلا: اإلنسان ممكن مبايٍن  إىل مفهومٍ  مستقلٍّ  مفهومٍ 
 الوجود.

ليس قّوةً  -يف اإلنسان ىلع حنو اهلبة  أودعها اهلل اليت بهذه اخلصائص  -والعقل بهذا املعىن 
كر املحاسيب "، فقد ذيف أصل وجودها، وإىل هذا يرجع اتلعريف املشهور للعقل بكونه "غريزةً  اكتسابّيةً 

يف أكرث خلقه، لم يّطلع عليها العباد  -سبحانه  -غريزة  وضعها اهلل »: العقل تعريف يفه(  243ت )
، وال ذوٍق، والطعمبعضهم من بعٍض  ّيٍة وال حبسٍّ : أيًضا، وقال «، وال اّطلعوا عليها من أنفسهم بَروأ

 .[201حاسيب، العقل وفهم القرآن، ص ]امل« فهو غريزة  ال يُعرف إاّل بفعاهل يف القلب واجلوارح»
 عند بالرضوريات العلم يلزمها غريزة   العقل»وقد تبعه يف ذلك املحّقق نصري ادلين، حيث ذكر: 

ق يف تفسري العقل»، وأيّده العاّلمة احليّلّ بقوهل: «اآلالت سالمة ]العاّلمة احليّل، كشف « هذا هو املحقَّ
 .[234 ، صالعتقاداملراد يف رشح جتريد ا

العقل » وتفسري العقل بالغريزة معاَضد  بنصوص متعّددة، منها: ما ورد عن أمري املؤمنني 
 .وغريه، [82]الريشهري، العقل واجلهل يف الكتاب والسّنة، ص  «غريزة  ترّبيها اتلجارب

، وسيأيت يف جماالت املعرفة تهاوهذه اخلصائص املذكورة يه اليت تعطي العقل أهلّية احلاكمّية وشأنيّ 
 بيان أّن هل هذه احلاكمّية أيًضا يف جماالت املعرفة ادلينّية.

 

 : أصالة احلّس األخاليّق يف اغيات فعل اإلنسان، وثبوت اإلختيار يف سلوكهاثاثل  
إّن مّما يدخل يف حّد اإلنسان وحقيقته كونه خمتاًرا يف أفعاهل، أي أنّها مسبوقة  بإرادة منه تكّفلت 

 آخر. ىلع فعٍل  الفعل ىلع الرتك، كما تكّفلت برتجيح فعٍل برتجيح جانب 
، فإنّا ما إن نفرض ترجيًحا اعتباطيةٍ  ىلع آخر ال يتأّّت دلى اإلنسان بصورةٍ  وهذا الرتجيح لفعٍل 

 لفعل ىلع آخر إاّل ونفرض أنّه مسبوق  بتصّور اغية دفعت اإلنسان للرتجيح.
سان ثلبوت هذه اخلاّصّية فيه، أنّه لو تزامحت وإّن من أجىل وأوضح ما يكشف عن إذاعن اإلن

رغباته واختلفت لرأى من نفسه الَميأل إىل طرٍف واحٍد من أطراف تلك الرغبات، يرّجحه ىلع غريه، 
 ويتحّمل مسؤويلة اإلقدام عليه.

ومن جهة أخرى يرى بأّن َمن حوهل من بين نوعه يستطيعون كشف رغبته ىلع إثر ما خيتاره من 
 حّسنون صدوره منه، أو يقبّحونه.فعٍل؛ فيُ 

بينهم  واتلأّمل يف هذا السلوك اذلي جتمع عليه املجتمعات العقالئّية يكشف عن وجود أمٍر مشرتكٍ 
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 وبهذه -يمكنهم أن يتحاكموا يف صّحة أفعاهلم إيله، وأنّهم قادرون ىلع اتلنّبه إيله، ومثل هذا األمر 
 ، الختلف من جمتمع إىل جمتمع آخر، وإاّل للتخلّف قابل غري واقعيًا أمًرا يكون أن بدّ  ال - اخلواّص 

ومن زمان إىل زمان آخر، مع أنّا جند أّن اجلميع يستقبح اجلهل مثاًل وحيّسن العلم، ويمدح العطاء 
 مثاًل ويذّم اإلمساك عنه.

سابًقا من فاملقصود من ابلُعد األخاليّق اذلي دلى اإلنسان ال بّد أن يرتبط بما أدركناه  1وىلع هذا
حكٍم للفطرة والعقل؛ ليك يكون متوائًما معهم، معينًا لإلنسان يف الوصول إىل كماهل اذلي حتّثه الفطرة 

 حنوه، وغري متعارض مع ما يفرضه العقل من أحاكم.
فاإلنسان كما يرى فرقًا بني إقدامه ىلع صعود جبٍل وبني سقوطه؛ فيسيّم الفعل األّول اختياريًّا، 

 ن من فعله مهما بذل من جهٍد.ـين قهريًّا، فكذلك يرى بأّن بعض ما يريد ال يتمكّ ويسيّم اثلا
يتعارف لبسه يف بالده؛ فيسيّم األّول  وكذلك يرى فرقًا بني حّبه للعلم والعدل وبني حّبه للباٍس 

 .، ويسيّم اثلاين اعدًة شعبّيةً اغيًة كمايّلةً 
 أساسها يتحّمل ّك فرٍد مسؤويّلة أفعاهل، ويف اإلنسان، وىلع عندفالقسم األّول: صفة االختيار 

 الوقت نفسه يرى بأّن بعض األفعال ال تتأّّت منه، أو ال يستطيع محاية نفسه منها.
والقسم اثلاين: صفة تعليل أفعاهل بغايات كمايّلة، وىلع أساسها يمدح الفاعل وحيّسن فعله، أو 

 يذّم ويقّبح. 

شّذت يف  اإلنسان وأغمضها؛ ملا يكتنف املسألة من آراءٍ  وهذا املبحث من أعقد مباحث معرفة
 ف فمالت إىل جانب اتلفريط تارًة وإىل جانب اإلفراط أخرى؛ فيف القسم األّول ذهبت َجاعة  اتلطرّ 

إىل جانب اإلفراط فاعتقدت بأّن إرادة اإلنسان يه احلاكمة، وال إرادة فوقها، وهذا مذهب 
دائيمٍّ إىل  بشلٍك  فألغت إرادة اإلنسان، وحكمت بكونها مقهورةً  "اتلفويض"، أو إىل جانب اتلفريط

 أىلع منها، وهو مذهب "اجلرب". إرادةٍ 

 .2وبني هذين املذهبني مّن اهلل علينا بمعرفة "األمر بني األمرين"

                                      

 أي: كونه أمًرا واقعيًّا ال تتخلّف عنه املجتمعات العقالئيّة.  1

يل العرفية خيتار عبًدا من عبيده، ويزوّجه َمثُل هذا َمثَُل املوىل من املوا»ذكر السيّد العاّلمة مثااًل تلقريب هذه الفكرة، فذكر:    2
.  إحدى فتياته، ثم يقطع هل قطيعًة وخيّصه بدار وأثاث وغري ذلك مّما حيتاج إيله اإلنسان يف حياته إىل حنٍي حمدوٍد وأجٍل مسىمًّ

 ؛ اكن ذلك قول "املجرّبة".فإن قلنا: إّن املوىل وإن أعطی لعبده ما أعطی وملّكه ما ملّك، فإنّه ال يملك، وأين العبد من امللك

زتلة" وإن قلنا: إّن املوىل بإعطائه املاَل لعبده وتمليكه جعله مالاًك، وانعزل هو عن املالكيّة، وكن املالك هو العبد اكن ذلك قول "املع
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ويف القسم اثلاين تباينت اآلراء يف معيار حتسني اإلنسان لفعل أو تقبيحه؛ فتطّرفت بعض اآلراء 
، وهو مذهب "انلفعّية"، فرديّةً  لفعَل احلسَن هو ّك ما يعود لإلنسان بمنفعٍة وإن اكنت منفعةً وعّدت ا

وأفرطت آراء  أخرى فجعلت احلَسَن من األفعال اعئًدا إىل ّك اعدات قبيلة أو جمتمع، وهو مذهب 
 .""النسبّية

اقًعا يستطيع اإلنسان إدراكه نشدادنا إىل الكمال، وأّن هلذا الكمال واوقد مّن اهلل علينا بإدراك 
 والسيع حنو حتقيقه. 

 :وهذا ابُلعد كسابقيه يتمّي بأمورٍ 
زوّد اإلنسان بها بمعّية تزويده هل  ، وكدٍّ منه؛ فهو هبة  إهلّية  اتّصاف اإلنسان به من دون سيٍع  -1

 بنعمة احلياة.

 يه إرادة واهب تلك اإلرادة.بإرادٍة من اإلنسان يف عني وجود إرادة أقوى منه، و أنّه مسبوق   -2
أنّه مناط حتّمل اإلنسان ملسؤويّلة ما يصدر منه من أفعال؛ وذلك عرب تصحيح نسبته إيله؛ إذ  -3

 نسبة الفعل إىل اإلنسان ملا اكن مسؤواًل عنه. لو لم تصحّ 
فعٍل أنّه رشط  يف وصف أفعال اآلخرين باحلسن أو القبح؛ ولواله ملا أمكن أن تلوم أحًدا ىلع  -4

 فعله، أو تمدحه ىلع فعٍل آخر.
 

 خالصة ما تقّدم
بها يتمّي عن غريه  هتشلّك اهلوّية األساس هل، وأنّ  وحصيلة ما وقفنا عليه أّن لإلنسان أبعاًدا ثالثةً 

 من املخلوقات، وهبها اخلالق إىل اإلنسان وزوّدها بها ليك تكون املنطلق األساس يف رحلته حنو الكمال.

 ّي يف اإلنسانابلعد املادّ 

نلا ليك يكون آلًة تتناسب مع هذه النشأة يف  وأّما ابلعد املاّدّي فهو ابلعد ابلديّن اذلي وهبه اهلل 
 ويعمر األرض. يتاكثرويتغّذى ووصول اإلنسان إىل كماهل؛ فعربها ينمو 

 يف منظومته.وسيأيت بيان دور هذا ابلعد يف املعرفة ادلينّية، وما اذلي أواله ادلين هلذا ابلعد 

                                      
مه يف الرّقيّة، وإّن العبد ]املفوّضة[. ولو َجعنا بني الُملكني، حبفظ املرتبتني وقلنا: إّن للموىل مقامه يف املولويّة، وللعبد مقا

إنّما يملك يف ملك املوىل، فاملوىل مالك  يف عني أّن العبد مالك؛ فهنا ُملك  ىلع ُملٍك؛ اكن ذلك القول احلّق اذلي رآه أئّمة أهل 
 [.100، ص 1امليان يف تفسري القرآن، ج « ]، وقام عليه الربهان ابليت
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 العالقة املتبادلة بني األبعاد الوجوديّة لإلنسان واملعرفة ادلينّيةاملطلب اثلالث: 
نتعّرض يف هذا الفصل إىل األدوار األساسّية اليت تساهم فيها األبعاد الوجوديّة لإلنسان يف املعرفة 

وعيه ادلييّن، وحتميله املسؤويلة ادلينّية، وبيان كيفّية تأثريها يف شّد اإلنسان حنو اتلديّن، وتشكيل 
 جتاه ادلين، مع بيان كيفّية تأثري املعرفة ادلينّية يف هذه األبعاد.

 وإَجال ذلك: 
 سوَق  يتكّفل ديٍن  وجود رضورة فطرته تدرك -عنده  معرفة أّول ويه -إّن اإلنسان ما إن ييع نلفسه 

الوجودات من دون أن تكون حمكومًة لقّوة  ان إىل كماهل عرب اتلديّن به، ووجود قّوةٍ حتكم هذهاإلنس
ىلع اإلنسان، ويه تشلّك ابلذرة األوىل عنده يف حركته  أخرى؛ وهذه هداية  فطرّية  مّن بها اهلل 

 حنو خالقه.
ثّم مع تفّتح قدرته ىلع إعمال غريزة اتلعّقل دليه يُذعن برضورة وجود طريٍق يكشف هل السبيل 

 ن من الوصول إيله، وقادر  ىلع تمييه وحتليل مفاهيمه.ـبينه وبني خالقه، وأنّه متمكّ 
وبعد ضّم هذين األمرين إىل االتلفات إىل كونه خمتاًرا يف أفعاهل، وأّن اغيات أفعاهل حيكمها الضمري 

 خالقه جتاه وظيفته معرفة يف السيع عن مسؤواًل  حينئذٍ يرى اإلنسان نفسه  ،األخاليّق اذلي حيمله
 وامتثاهلا؛ تأديًة حلّقه، وشكًرا إلنعامه.

ا، وقدراٍت متمّيةً  رابعةٍ  ومن جهةٍ  دخٍل يف حتّققها؛  لم يكن هل أّي  يرى بأّن بلدنه تركيبًا خاصًّ
فيتوّصل من خالل ذلك إىل حكمة خالقه، وعنايته به، وأّن مقتض هذه العناية أن يمنحه ما يتكّفل 

 تمراريته.بتقويم بدنه، واملحافظة ىلع اس
هذا عرض  رسيع  ملراحل تكّون املعرفة ادلينّية عند اإلنسان يُوقفنا ىلع العالقة القائمة بني أبعاد 

 اإلنسان احلقيقّية واملعرفة ادلينّية.
تلفات إيلها، كما يزوّده ثّم إّن ادلين بدوره أيًضا يزوّد اإلنسان يف هذه األبعاد بما حيّفزه ىلع اال

خ فيه فكرة يف تغذيتها وتعزيزها، وبيان كيفّية االستفادة القصوى منها، فريسّ  باحلقائق املساهمة
الرجوع إىل ضوء الفطرة واالستهداء بها، ويتيح هل القدرة ىلع استنطاق وتعّقل احلقائق واملعارف 
ن ادلينّية، وجيعل من قدرته ىلع االختيار طريًقا تلاكمله ورُشده، ومن ضمريه األخاليّق مقياًسا حلس

 األفعال وقبحها.
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 : الفطرة واملعرفة ادلينّيةال  أوّ 

 :وفيه جهتان
يشهد اتلاريخ بأّن املجتمعات اإلنسانّية ما فتأت تنشد ادلين، وترنو حنوه، يذعن : اجلهة األوىل

بهذا ّك قارٍئ تلارخيها، مالحٍظ ملسريها، بل استحالة انفاكك اإلنسان عن االنشداد إىل ادلين مقولة 
 .1 ىلع سبيل املاكبرةيبتعد اإلنسان عن اتلصديق بها إاّل  حقٍّ ال

ولست ترى شاهًدا أصدق ىلع هذه احلقيقة من رؤية ما يقوم به من يّديع حتّرره عن ادلين من 
استماتته يف ادلفاع عن إحلاده؛ فإّن يف هذا ادلفاع وكشًفا ملكنون فطرته اليت تناديه بلزوم اتلديّن 

 إيلها طلبًا لسكون نفسه. ئيلتج عقيدة مشّوهةٍ  واحلاجة إيله، ولو خبلق
دلاريس األديان يف توجيهها، وتفسريها بتفسري يتالءم مع  مهّمةً  وقد شلّك رسوخ هذه الظاهرة ماّدةً 

فقد فِّست طائفة من ابلاحثني سلوك اتلديّن عند املجتمعات اإلنسانّية بكونه  ،رسوخها واستقرارها
ادث الطبيعة، وأرجعوا ذلك إىل تفسري املجتمعات ابلدائّية حلوادث ناشئًا من خوف اإلنسان من حو

، وفِّست طائفة  أخرى جنوح اإلنسان إىل ادلين جبهله بالعلل 2هلةمن اآل الطبيعة بأنّها غضب  
 خارٍج عن املاّدة. ا للحوادث ينسبها إىل موجودٍ احلقيقّية للحوادث، فحيث ال جيد اإلنسان تفسرًيا ماّديًّ 

ما تطّورت عنارص الكشف عن علل احلوادث زال خوف اإلنسان، واستغىن ىلع ذلك أنّه لكّ  ورتّبوا
 .3يل يستغين عن االعتقاد بادليناوباتل ،عتقاد بهذا املوجود اخلارج عن حدود املاّدةعن اال

ة ؛ وأّن الطبق4فِّست هذه الظاهرة بأنّها ويلدة اجلهل واتلناقض الطبيق يف املجتمع وطائفة  ثاثلة  

                                      

من املمكن أن يضمحّل ويتالىش ّك يشء حنبّه، »م(:  Ernest Renan( )1829)يقول املؤّرخ الفيلسوف أرنست رينان  - 1
ولّك يشء نعّده من مالّذ احلياة ونعيمها، ومن املمكن أن تبطل حّرّية استعمال العقل والعلم والصناعة، ولكن يستحيل أن 

املاّدي اذلي يوّد أن حيرص الفكر اإلنساين يف ينمح اتلديّن أو يتالىش، بل سيبىق أبد اآلباد حّجًة ناطقًة ىلع بطالن املذهب 
[. ويقول 111، ص 4]نقاًل عن: حممد فريد وجدي، دائرة معارف القرن العرشين، ج « املضائق ادلنيئة للحياة الطينيّة

دي حّت املؤّرخ الشاّك يب»( يف كتابه "دروس اتلاريخ" حتت عنوان "ادلين واتلاريخ": William Durantويليام ديورانت )
]ديورانت، دروس اتلاريخ، « احرتاًما متواضًعا لدلين؛ ألنّه يراه مؤّديًا وظيفته، وال غىن عنه ىلع ما يظهر يف ّك عرص وميرص

 [.89ص 

( )حوايل: Lucretius( يف "دروس اتلاريخ" عن الشاعر الروماين لوكريشيوس )William Durantنقل ويليام ديورانت ) - 
 [.89]ديورانت، دروس اتلاريخ، ص « اخلوف هو اذلي خلق اآلهلة يف ابلداية»ق. م.( قوهل:  99

إّن العلم حييل إىل اتلقاعد أبا الطبيعة )اهلل(، ويقّدم هل ّك الشكر ىلع : » (Auguste Comte)يقول أوغست كونت - 3
 [.482، ص 1]نقاًل عن: مطهری، جمموعه آثار، ج « اخلدمات اليت اكن يسديها من قبل بشلك مؤقٍّت 

تستخدم الطبقات املستغلِّة هذه اخلاّصيّة )اجلهل(؛ »( حيث يقول: Karl Marxويه انلظرية اليت يتبناها اكرل ماركس ) - 4
الهتمامها بإخفاء استغالهلا عن أعني الطبقات الاكدحة، فيه حباجة إىل سلبيّة هذه الطبقات وَجودها؛ يك يستمّر اضطهادها، 
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ات يف أخرويٍّ جتد فيه تعويًضا عّما تفقده من مذلّ  احلاكمة تقوم بتوجيه آمال الطبقة الاكدحة إىل اعلمٍ 
 هذا العالم.
َجيع ما دلى اإلنسان من دوافع يه  ة لإلنسان، وذهب إىل أنّ َمن أنكر وجود دوافع مستقلّ  وهناك

ا بواقعه االجتمايع، فهو اذلي صنيعة املجتمع اذلي يعيش يف وسطه؛ وذلك لكون اإلنسان حمكومً 
 يكّيف وجدان اإلنسان ومشاعره، وهو املتكّفل بصياغتها.

 وهو -انلقص  وبئس - واملتأّمل يف هذه اتلفسريات ال يرى إاّل أنّها قد اشرتكت يف نقٍص هذا، 
 ئهلا أوهاًما يلتجخال من خيرتع بصورة -وفقها  ىلع - يُصّور حيث وكرامته؛ اإلنسان عقل امتهان

إيلها، أو عصبياٍت يتحارب عليها، أو شهواٍت ونزواٍت يقتات بها، ثم يرث هذه األوهام جيل  بعد 
 اعرتاًضا أو تساؤاًل! ابدوجيٍل يتعاهدونه فيما بينهم إىل يومنا احلارض من دون أن يُ 

ن حنو لفطرة سيع اإلنسا وأين هذه اتلفسريات من اتلفسري اذلي يرى يف الظاهرة ادلينيّة استجابةً 
، وأّن البرشّية مهما اختلفت مشاربها ومذاهبها يتوّجهون بالفطرة إىل الكمال اذلي ال 1الكمال املطلق

نقص فيه، ويعشقون الكمال اذلي ال عيب فيه وال كمال بعده، وال يتوّقف هذا اتلوّجه، وال يربد هذا 
ذلك  جلميل ىلع اإلطالق إاّل الوجود، وهو اهلل تقّدست أسماؤه؛ وهل ا إالعشق إاّل عند إدراك مبد
 نقص؟! املحبوب اذلي تزّنه عن ّك 

ه ب نّه مّت ما انقاد إيلها بلغتإوبهذا يُعرف ما للفطرة من دور بارز يف حتديد مصري اإلنسان؛ إذ 
 حضيض حظرية املاّدة. إىل كماهل اذلي ينشده، وارتفعت به عن

 الفطرةاجلهة اثلانية: معطيات املعرفة ادلينّية ودورها يف 
إّن انلصوص ادلينّية تكّفلت بيان أمرين مهّمني بالنسبة إىل هذا ابلعد اإلنساين، هما عنرص 

 التشييد وعنرص الرتشيد.
أّما عنرص التشييد فهو واضح  يف انلصوص اليت أّكدت أصالة وجود هذا ابلعد يف اإلنسان، وأنّه هو 

مًرا مالزًما للوجود اإلنساين غري قابٍل للتبديل؛ احلاّث هل ىلع اتلمّسك بادلين، كما نّصت ىلع كونه أ
يَك كقوهل تعاىل:  قي اهللي َذل

َلأ يَل خلي يتي َفَطَر انلَّاَس َعلَيأَها اَل َتبأدي
َرةَ اهللي الَّ يني َحنييًفا فيطأ َهَك ليدلِّ قيمأ وَجأ

َ
فَأ

                                      
عها وإيمانها بالقضاء املحتوم، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى جيب توجيه أمل اجلماهري بالسعادة كما أنّها حباجة خلضو

 [.166، ص 1]انظر: بولزتر، أصول الفلسفة املاركسية، ج « حنو العالم اآلخر

ىلع األرض؛ ... فاستخدمت وهكذا يُعطی األمل والعزاء بدخول اجلنّة ىلع أنّها تعويض عّما بذتله الطبقات الشعبيّة من تضحيٍة 
 ادليانة إذن منذ أقدم العصور بوصفها قّوًة فكرّيًة للمحافظة ىلع انلظام، وأفيونًا للشعوب، حسب ما يقول ماركس.

 كما تقّدم عند احلديث عن الفطرة. - 1
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رَثَ انلَّاسي اَل َيعألَُمونَ  كأ
َ
نَّ أ يُن الأَقيُِّم َولَكي  .[30 الروم:]سورة  ادلِّ

ويف هذا اتلأكيد دعم  حلّقانّية فرضّية فطرّية ادلافع ادلييّن عند اإلنسان، مّما يضيف تناغًما أعمق 
بني دوافع اإلنسان ومعطيات ادلين؛ فإّن ادلين اذلي يؤّكد ىلع حاجات اإلنسان ال حمالة يكون مزوًَّدا 

 مشلكة يواجهها. ات اليت حتّل أّي باإلماكنيّ 
ة ىلع ما تدعو إيله فطرة اإلنسان شفيع  يف تقّبل اإلنسان وضح: تأكيد املعرفة ادلينيّ أ وبعبارةٍ 

يت ال تطاهلا الفطرة؛ إذ لن يرى صدقًا أوضح من اتلأكيد تلحكيم هذا ادلين يف املناح األخرى حلياته الّ 
 ىلع ما خيفيه يف نفسه.

 أيًضا، منها: واتلأكيد هذا يكون يف صيٍغ متعّددةٍ 
نَُّكمأ إييَلأنَا اَل : طمأنُة اإلنسان بهدفّية وجوده، كقوهل تعاىل -

َ
نَاُكمأ َعبَثًا َوأ َما َخلَقأ نَّ

َ
بأتُمأ أ فََحسي

َ
 أ

، فإّن فطرة حّب الكمال تأىب لإلنسان أن يعتقد بكون وجوده جمرد [115 املؤمنون:]سورة  تُرأَجُعونَ 
نسق سائر املخلوقات األخرى اليت ال يرتبط وجودها إفراٍز من إفرازات الطبيعة، أو أنّه خملوق  ىلع 

 بكمال يعود إيلها.
ترسيخ فكرة وجود اخلالق املحّب لإلنسان، واملعيّن به وبشؤونه، قد أتاح لإلنسان أن يتاكمل  -

حتت نظره؛ فجعل بابه مفتوًحا ملناجاته، وبّث اهلموم والشكوى إيله، واألنس بقربه، ومن ذلك قوهل 
نُواأ َوإي تعاىل:  مي ُؤأ  يلي َويلأ

يبُواأ تَجي يَسأ
اعي إيَذا َداَعني فَلأ َوَة ادلَّ يُب َدعأ جي

ُ
يب  أ ري

بَاديي َعينِّ فَإيينِّ قَ لََك عي
َ
يبي َذا َسأ
 .[186 : ابلقرة]سورة  لََعلَُّهمأ يَرأُشُدون

إىل  رّي العطش الفطرّي لإلنسان يف اخللود، واحلياة األبديّة؛ وذلك عرب حتويل فكرة املوت -
تمتاز خبصائص ال يمكن توّفرها يف هذه احلياة ادلنيا، فقد كشفت انلصوص  منطلق إىل حياٍة حقيقّيةٍ 

و  َولَعيب  َوإينَّ : ادلينّية عن هذه احلقيقة يف العديد من املوارد؛ كقوهل تعاىل نأيَا إيالَّ لَهأ َيَاةُ ادلُّ
هي احلأ َوَما َهذي

َيَ  َ احلأ َرَة ليَهي اَر اآلخي  .[64 : العنكبوت]سورة  َواُن لَوأ اَكنُوا َيعألَُمونادلَّ
وإّن لكشف ادلين هلذه احلقائق واتلأكيد عليها دوًرا مؤثًرا يف سلوك اإلنسان؛ فإّن بها تزدان 

 ي يبذهل يف هذه ادلنيا إىل ذّلٍة يف اغية العذوبة.اتلضحّية يف عينه، ويتحّول اجلهد اذّل 
 راز املصداق احلقييّق اذلي ترجوه الفطرة يف حبثها عن الكمال؛ فإنّ وأّما عنرص الرتشيد، فمجاهل إب

فيستبدلون الكمال احلقييّق بغريه، فترُبز  ،كثرًيا من انلاس قد تشّط بهم املذاهب، وتتقاذفهم األفاكر
اإلنسان شوقًا للوصول إيله؛ كما يف  ئانلصوص ادلينّية طريقة تشخيص املحبوب احلقييق اذلي يمتل

ُعوَن إيالَّ اىل: قوهل تع ري َضلَّ َمن تَدأ َحأ
ُّ يفي ابلأ رضُّ

أ ُكُم ال تُمأ َوَكَن  َوإيَذا َمسَّ َرضأ عأ
َ
أرَبِّ أ ا جَنَّاُكمأ إيىَل ال إييَّاُه فَلَمَّ

أَساُن َكُفوًرا ن  .[67 : اإلرساء]سورة  اإلي
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 : العقل واملعرفة ادلينّيةاثاني  

 :وفيه جهتان
 :العقل عنرص رئيس يف ادلاعئم األوىل لدلين :اجلهة األوىل

من احلقائق ادلخيلة يف  يشلّك العقل عنرًصا رئيًسا يف ادلاعئم األوىل لدلين؛ حيث تتوّقف َجلة  
 تشييد املعرفة ادلينّية ىلع اتلصديق واإلذاعن إىل أحاكمه.

العقل يف حقل املعرفة ليت يقّدمها ا اإلسهامات أهمّ  املبحث هذا يف -موجز  بشلك -ونستعّرض 
؛ للكشف عن املنجزات الكبرية اليت تتوّقف ىلع الرجوع إىل هذه ادلينّية، وما يرتبط بها من أحباٍث 

 عند اإلنسان، ويه أربعة أدوار. الغريزة اليت أودعها اهلل 
 األّول: إنتاج أسس املعرفة ادلينّية

 إهو تعضيد دعوى الفطرة يف االنشداد إىل مبد ،أّول دور يقوم به العقل يف سبيل املعرفة ادلينّية إنّ 
 ،ن العقل بما أويت من قدرة ىلع ترتيب املعلومات أن يضّم املقّدمات الفطرّيةـالوجود؛ حيث يتمكّ 

، وأّول كشٍف يتصّدى هل العقل يف هذا املجال هو إثبات اتلوحيد؛ جديدةً  يلُنتج معرفةً  بعضها إىل بعٍض 
 ، هما:تنيوذلك عرب ضّمه إىل قضيّ 

 انشداده إىل الكمال املطلق اذلي ال حّد هل، وهذا ما تقّدم إثباته. -1
الوجود اثلاين أو  ألنّ  ؛ر لم يكن مطلًقااستحالة تثيّن وتكرر الكمال املطلق؛ إذ لو تثىّن أو تكرّ  -2
ا هل، ويستحيل أن جيتمع وجود احلّد مع عدمه.املكرَّ   ر سيكون حدًّ

ة، بل يه أّسها وأبرزها يرتهن إثباتها بالرجوع إىل أهّم املعارف ادلينيّ وهكذا نرى أّن واحدةً من 
 العقل. الفطرة ثمّ 

يّة ة؛ ألّن حجّ وال يقف األمر عند ذلك، بل يستحيل اتلمّسك باألدلّة انلقلّية يف إثبات هذه القضيّ 
معه كتابًا، فال حمالة تكون ا، وأنزل  بعد أن يثبت نلا وجوُد خالٍق قد بعث نبيًّ انلّص ادلييّن ال تثبت إاّل 

رتبة انلّص ادلييّن متأّخرةً عن رتبة إثبات اخلالق ووحدانيته، وهذا هو املعربَّ عنه باستلزام ادلور عند 
 اتلمّسك بانلّص ادلييّن يف إثبات أصول العقيدة؛ وذلا يعرّب عن هذه انلصوص بأنّها إرشاديّة.

بّد أن يكون إيله  الكمال املطلق، وأّن سيع اإلنسان المّتصٍف بصفة  ثّم بإذاعن العقل بوجود خالٍق 
 يذعن بأمرين آخرين أيًضا:

األول: رضورة أنأ يتكّفل هذا اخلالق بإجياد طريٍق يرتضيه ليك يتمّكن اإلنسان من بلوغ االمر 
 مع - لاكن إيداع فطرة حّب الكمال عند اإلنسان كماهل، وأّن هذا الطريق مأمون  يف اإليصال؛ وإاّل 
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 .لغًوا -الكمال  طريق بيان عدم

 وهذه رضورة انلبّوة.
ا يف الزتام ما يصدر منه مّت ما وصل إىل امللكّ األمر  ف؛ إذ لو لم جتب هذه اثلاين: أّن هلذا اخلالق حقًّ

هذه الرضورة برضورة  ولنسمِّ  ي يدعوه لسلوك طريق الكمال.املتابعة نلاقض اإلنسان نداء فطرته اذّل 
 .1حّق الطاعة

هكذا خيرج العقل يف مرحلته األوىل مع ادلين بنتائج حموريّة وأساسيّة يف املعرفة ادلينيّة، تنتج هذه و
 األحاكم من خالل قدرته ىلع ترتيب القضايا اليت تغّذيه بها فطرته، وضّم بعضها لآلخر، وانلتائج يه:

 . احلكم بوحدانّية اخلالق.1
 لق.. احلكم برضورة وجود طريٍق يوصلنا باخلا2

 . احلكم برضورة االلزتام بأوامره ونواهيه.3
من اآليات املنّبهة ىلع حّقانّية ادلين بعنوان العهد؛  وهذه انلتائج تفِّس نلا السبب يف ورود َجلةٍ 

يأَطانَ كقوهل تعاىل:  ن اَل َتعأبُُدوا الشَّ
َ
َهدأ إييَلأُكمأ يَا بيَني آَدَم أ عأ

َ
لَمأ أ

َ
]سورة يس:  ني  إينَُّه لَُكمأ َعُدول ُمبي  أ

رين، كقوهل تعاىل: [60 رأ إينَّ ، وكذلك اآليات الواصفة لوظيفة األنبياء بكونهم مذكِّ
نَت فََذكيّ

َ
َما أ

، كقوهل تعاىل:  ، واآليات اليت بيّنت أّن االبتعاد عن اهلل [21]سورة الغاشية :  ر  ُمَذكِّ   َواَل نسيان 
ي  نَساُهمأ  اهللَ  نَُسوا ينَ تَُكونُوا اَكذلَّ

َ
نُفَسُهمأ  فَأ

َ
؛ فإّن إنكار االلزتام بالعهد فرع  لوجوده [19]سورة احلرش:  أ

 اتلذّكر والنسيان.  اواإلعراض عنه، وكذا مفهوم
يت تستفهم بصورة إنكارّية ىلع من يكفر باهلل؛ مثل كما أّن هذه احلقائق جتيّل نلا اآليات الكثرية الّ 

  الَتأ رُُسلُُهمأ ققوهل تعاىل: 
َ
ري  َشكل  اهللي  يفي أ َماَواتي  فَاطي رأضي  السَّ

َ ، أو ىلع من [10]سورة إبراهيم:  َواألأ
َباب  ؛ كقوهل تعاىل:يرُشك باهلل رأ

َ
أ
َ
قُوَن َخريأ   أ مي اهللُ  ُمتََفريّ

َ
دُ  أ أَواحي ارُ  ال ّن إ؛ إذ [39]سورة يوسف:  الأَقهَّ

 ما يتأّّت يف صورة اتلنبيه ىلع أمٍر ال ينبيغ الغفلة عنه أو إنكاره. االستفهام اإلنكارّي إنّ 

                                      

حتمال اذلي يستتبع حركة من اإلنسان إّن هذا احلّق إنّما يلزم اإلنسان إذا توفّر هل انكشاف ملطلوب املوىل بمقدار عقاليّئ من اال  1
 املتعارف.

وبعبارة أخرى: إّن األصل األّويّل اذلي حيكم به العقل يف لزوم متابعة أوامر املوىل هو أن حيصل هل انكشاف بمقدار يقبّح العقالء 
ة املحتمل )املنَكشف(، عدم متابعته هل، وهذا املقدار قد يكون العامل فيه هو قّوة االحتمال )اإلنكشاف(، وقد يكون قوّ 

وهذا الرأي برزخ  بني القولني املشهورين يف علم األصول، أعين: القول بقاعدة "قبح العقاب بال بيان" اليت ترى بأّن لزوم 
املتابعة منحرص  حبصول العلم باتللكيف دلى اإلنسان، وقاعدة "حّق الطاعة" اليت ترى كفاية مطلق االحتمال يف دخول 

 دة اإلنسان، وتفصيله موكول إىل حملّه يف علم أصول الفقه. اتللكيف يف عه
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 اثلاين: إثبات إماكن فهم ادلين
وأّما ادلور اثلاين للعقل يف جمال املعرفة ادلينّية فهو يتجّسد حبكمه بلزوم قدرته ىلع الرجوع إىل 

إدراك هذا ادلين ولزوم إتاحة ن إماك رضورة تالزمُ  - املتقّدمة -فإّن رضورة انلبّوة  روافد ادلين؛
الوصول إيله، واالستفادة منه، عرب الطرق املتعارفة للوصول إىل املعرفة، وإاّل لاكن من أوضح مصاديق 
نقض الغرض؛ إذ إّن عدَم القدرة ىلع الوصول إىل معرفة دينّية واقعّية يعين عدم الطريق تلحقيق فطرة 

 حّب الكمال عند اإلنسان.
هو  دين ّك واحدٍ »: ادلين تعريف معرض يفدلخل الواضح يف قول بعض ابلاحثني ومن هنا يُعلم ا

]رسوش، قبض وبسط  «عنُي فهمه للرشيعة، أّما الرشيعة اخلالصة فال وجود هلا إاّل دلى الشارع 
ا يبىق حينئٍذ عن جدوائّية ذلك الترشيع مع احتفاظ الشارع به، [30الرشيعة، ص  ، فإّن تساؤاًل ُملحًّ

 .1م إتاحته للملكّفني بتلك الرشيعةوعد
هذا فيما يعود إىل أصل روافد املعرفة ادلينّية، وهو بعينه جاٍر يف ّك مصدٍر تثبت هل صفة املرجعّية 
يف املعرفة ادلينّية أيًضا، فما ذهب إيله َجاعة  من العلماء من استثناء ظواهر القرآن الكريم عن 

 مع األخذ باآليلات اليت يّتخذها العقالء كطريق إلحراز مراد حّّت  اليت ثبتت لظاهر الالكم - 2يّةاحلجّ 
 عرب ال يتيِّس لعاّمة انلاس الرجوع إيله إاّل  مضامني القرآن وشموخها إىل درجةٍ  املتلكّم؛ حمتّجني بعلوّ 

يلزم منه ما تقّدم بعينه؛ إذ يبىق  -واحٍد فقط، وهو اتلفسري والرشح الصادر من املعصوم  طريٍق 
ّية تفسري املعصوم التساؤل عن جدوائّية إنزاهل للناس مع عدم تيسريه هلم، خصوًصا مع كون حجّ 

متوّقفة  ىلع ثبوت أصل ميجء ادلين، وميجء ادلين متوّقف  ىلع فهم القرآن وإدراك كونه ُمعجًزا، 
 ة االحتجاج بظواهر القرآن.اإلحالة ىلع أمٍر يتأّخر ثبوته ىلع ثبوت صحّ  فكيف تصحّ 

 ثلالث: وضع الضوابط إلحراز احلّجة ىلع ادلينا
إّن أّول ممّحٍص للنصوص  إذومن ناحية ثاثلة يُعطی للعقل زمام حتديد دائرة روافد املعرفة ادلينيّة؛ 

الرشعّية من جهة قبوهلا أو رّدها هو حكم العقل؛ فمّت ما الحظ العقل أّن ظاهر آيٍة ال ينسجم مع 
أمر بإاعدة انلظر فيها، ومّهد املقّدمات أمام ابلاحث للوصول إىل نتائج  ،املوازين واملعايري العقلّية

ا روائيًا ال يتماىش مع معطيات العقل الواضحة حكم برّده،  مرضّية، وكذا احلال فيما لو واجه نصًّ

                                      

ينيّة، ص:   1  37- 22للمزيد من توضيح الفكرة يالحظ: دور العقل يف تشكيل املعرفة ادلِّ

هم َجاعة  من أعالمنا اإلماميّة ُعرفوا باألخبارية؛ نسبًة لعملهم خبصوص األخبار، وهم يف هذه املسألة ىلع أقوال أيًضا،  - 2
، 1؛ دروس  يف علم األصول، ج 35 - 27، ص 1للمزيد يالحظ: ابلحراين، احلدائق انلارضة يف أحاكم العرتة الطاهرة، ج 

 .310 - 305ص 
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 وكشف للباحث عن حاجة املروّي إىل أن يرّده إىل أهله.

 الرابع: تنظيم عالقات انلصوص الرشعّية
ة، أعين به: تنظيم يّ األهمّ  بالغ   ما اكن انلّص ادلييّن مقبواًل جتىّل للعقل دور  آخر، وهو دور   مّت ثمّ 

من علم أصول الفقه، ُعرّب  واسعةً  عالقة انلّص مع انلصوص األخرى، وقد أخذ هذا ابلحث مساحةً 
ل يف هذه املباحث ؛ حيث حتلّ وما بعدها[ 313، ص 1]دروس  يف علم األصول، ج  عنه بـ "ادليلل العقيل"

 العالقة بني األحاكم الرشعّية وبيان انعاكس ذلك ىلع انلصوص ادلينّية.
ومن أمثلة ذلك: أّن العقل حيكم باستحالة اجتماع الضّدين، فإذا توّجه للملكّف يف مورٍد واحٍد 

؛ كما لو اكن يف داٍر مغصوبٍة وحّل وقت الصالة، فإنّه حينئٍذ يُطلب منه الكّف  ف  عن اتلرصّ أمر  ونيه 
يف ادلار كما يُطلب منه امتثال الصالة، فقد طرح األصويلون سؤااًل عن كيفّية تأيّت امتثال األمر يف 
هذه الصورة مع أّن الصالة اليت سيمتثل بها األمر ستكون بعينها مصداقًا للغصب املنيّه عنه، وأطالوا 

ألصويّلة األخرى، وانعكست بدورها ىلع يف اإلجابة بإجابات ساهمت يف إثراء الكثري من املباحث ا
 يف فهم انلصوص ادلينّية. حقائق مهّمةٍ 

سم تتّ  وهكذا يُبحث عن عالقة األحاكم الرشعّية بمقّدماتها ورشوطها وقيودها، ولكّها أحباث  
 بادلّقة؛ نظًرا لكون احللول املقّدمة فيها مبنّيًة ىلع أحاكم عقلّية رصفة.  

 

 ادلينّية والعقل اجلهة اثلانية: املعرفة
فقد بادهل ادلين ذلك عرب ترشيد استعماهل، ويمكن أن نشري  ،لدلين وكما قّدم العقل خدماٍت جليلةً 
 إىل ذلك من خالل هذه العناوين:

 ل: إرشاد العقل إىل حدودهاألوّ 
احلقائق، أو  أنّه يبىق حائًرا اعجًزا عن إدراك بعض ت قدراته إاّل إّن العقل مهما تعاظم شأنه، وعلّ 

اإلحاطة بها، وقد تكّفلت جمموعة  من انلصوص ادلينّية للكشف عن احلدود اليت ينبيغ أن يتجّنبها 
 العقل، والكشف عّما ينبيغ أن يكون مِسًحا إىل تفّكره.

ومن ذلك فتح املجال أمامه للتفّكر فيما يمكن من خالهل إدراك اخلالق تعاىل، فيف انلّص املعترب 
إيّاكم واتلفّكر يف اهلل، ولكن إذا أردتم أن تنظروا إىل عظمته »أنّه قال:    جعفرٍ عن اإلمام أيب

؛ فإّن يف هذا انلّص تشخيًصا بيّنًا للطريق املوصل [93، ص 1]اللكيين، الاكيف، ج  «فانظروا إىل عظيم خلقه
 إىل معرفة اهلل تعاىل.
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 اثلاين: تزويد العقل بمباحث للتفّكر
يف  طی السابق أن اختّصت ادلراسات اإلسالمّية بمباحث مهّمة لم تكن معهودةً وقد ترتّب ىلع املع

ل؛ وذلك بإثرائه غريها من ادلراسات؛ حيث فتحت مفاهيم املعرفة ادلينّية بابًا واسًعا للعقل للتأمّ 
قة صارت حموًرا لدلراسات الفلسفّية اإلسالمّية؛ مثل: أحباث الصفات اإلهلّية، وكيفّية عال بموضواعٍت 

الصفات باذلات، وكذا حقيقة انلبّوة والوح، والرابطة بني اإلنسان والعوالم األخرى، وغريها من 
 مباحث.

 اثلالث: إرشاده إىل أسباب السعادة
 هذا جمال أنّ  إاّل  لدلين، متابعته رضورة ىلع تتوّقف سعادته أنّ  -تقّدم  كما -إّن العقل وإن أدرك 

للسعادة، وأّما جزئيات هذا السبب، وإبراز مصاديقه فالعقل قارص  عن فهوم اليلّك امل هو اإلدراك
للعقل ىلع اإلذاعن بما يأتيه من  ؛ وذلا جاءت انلصوص ادلينّية مربزًة هلذه املحدوديّة، حاثّةً 1إدراكها

ني اثأ : قيبل ادلين، ومن لطيف ما ورد يف هذا الصدد قوهل تعاىل
أ
أ َن الضَّ زأَواٍج مي

َ
زي َثَمانييََة أ َمعأ

أ َن ال ي َومي ننَيأ
 
ُ مي األأ

َ
َم أ َكَريأني َحرَّ

ي قُلأ آذلَّ  اثأنَنيأ
ُ رأَحاُم األأ

َ
تََملَتأ َعلَيأهي أ ا اشأ مَّ

َ
ي أ قينيَ نثَيَنيأ ٍم إين ُكنتُمأ َصادي

لأ ي َنبُِّؤويني بيعي   نثَينَيأ
ي 
َن اإلأ َكَريأني َحرَّ َومي

ي قُلأ آذلَّ ََقري اثأنَنيأ
َن ابلأ ي َومي مأ بألي اثأننَيأ

َ
ي أ نثَينَيأ

ُ
رأَحاُم األ

َ
تََملَتأ َعلَيأهي أ ا اشأ مَّ

َ
ي أ نثَيَنيأ

ُ
مي األ

َ
َم أ

ٍم إينَّ  ُكنتُمأ ُشَهَداءَ 
لأ ي عي لَّ انلَّاَس بيَغريأ ُضي بًا يلي ني افأرَتَى ىلَعَ اهللي َكذي مَّ لَُم مي

ظأ
َ
اُكُم اهلُل بيَهـَذا َفَمنأ أ اهلَل إيذأ وَصَّ

َم الظَّ  اَل  ي الأَقوأ دي نيَ َيهأ يمي  .[144 - 143 األنعام:]سورة  ال

 ؛أتاحت هل احلكم ىلع وفقها ة املتاح إدراكها للعقل بتمامها، ثمّ فقد عرضت اآلية املعطياتي املاّديّ 
اكنوا حيّرمون  ليك يتبنّي هل عجزه عن اإلدراك لألحاكم، فإّن َجاعًة من املتلكّفني يف أحاكم اهلل 

بعًضا من األنعام ىلع اإلناث وحيلّلون أخرى هلم، وكذا حيلّلون بعًضا منها لذلكور وحيّرمون أخرى 
عليهم، ففّصلت اآليتان أّواًل هذه األنعام، وبيّنت املعطيات اليت فيها، واألحاكم املتصوَّرة، والطرق 

ختمت ببيان عجز اإلنسان عن إدراك األحاكم  اليت من خالهلا يمكن احلكم يف أمثال هذه القضايا، ثمّ 
 الرشعّية، وتفصيل ما احتوت عليه اآلية:

                                      

ثّم إنّه قد يتوّهم بأّن للعقل أن يدرك مصلحًة يف فعل ما فيتأّّت هل رأًسا احلكم بوجوبه، أو يدرك مفسدًة ما فيحّق هل حتريمها،  -1
قد : »م ينشأ من ُحسبان أّن املصلحة علّة  تاّمة  للحكم، واحلّق أنّها جمّرد مقتٍض يف ذلك؛ قال السيّد اخلويّئ وهذا اتلوهّ 

تكون املصلحة املدركة بالعقل مزامحًة باملفسدة وبالعكس، والعقل ال يمكنه اإلحاطة جبميع جهات املصالح واملفاسد 
أو مفسدٍة ال يمكن احلكم بثبوت احلكم الرشيع ىلع طبقهما، وهذا القسم هو واملزامحات واملوانع، فبمجّرد إدراك مصلحٍة 

: "ليس يشء  أبعَد من دين اهلل عن عقول الرجال". : "إّن دين اهلل ال يصاب بالعقول" وقوهل القدر املتيّقن من قوهل 
]اخلويئ، موسوعة « ة هذا املعىن فهو احلّق فإن اكن مراد األخباريني من عدم حصول القطع باحلكم الرشيع من املقّدمات العقليّ 

 [. 59، ص 47اإلمام اخلويئ، ج 
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 أّواًل: املعطيات املحسوسة، ويه حبسب معطيات احلّس ثمانية:

 صنفا الضأن، أي: اذلكر واألنىث. -1
 صنفا املعز، أي: اذلكر واألنىث. -2

 .ما اشتمل عليه رحم أنىث الضأن، وهو إّما ذكر أو أنىث -3
 ما اشتمل عليه رحم أنىث املعز، وهو إّما ذكر أو أنىث أيًضا. -4

 واملتحّصل من ذلك أربعة  من اذلكور، وأربعة  من اإلناث، والالكم بعينه جاٍر يف اإلبل وابلقر.
 ثانيًا: األحاكم املتصوَّرة، ويه حبسب القسمة العقلّية ثالثة:

 حلّية َجيع األصناف. -1
 حرمة َجيع األصناف. -2

، وبعضها حرام . -3  اتلفصيل فيها، فبعضها حالل 
ّن من تكون دعواه اتلفصيل ال بّد أن يستند يف تفصيله إىل مالٍك رّجح ىلع أساسه جانب أثاثلًا: 

 أدوات هذا اتلفصيل يه: احلرمة ىلع احللّية، أو العكس، وقد بيّنت اآلية أنّ 
ٍم إينأ دعوى العلم بذلك  -1

لأ قينيَ  َنبُِّؤويني بيعي املراد من  وهم ال يملكون ذلك؛ فإنّ  ُكنتُمأ َصادي
تيح لإلنسان من أدوات معرفيّة يبلغ بها إىل 

ُ
األمر هنا هو بيان العجز؛ فيكون داالًّ ىلع أن ما أ

 املعلومات قارص  عن إدراك أمثال هذه احلقائق.

مأ ُكنتُمأ ُشَهَداءَ  :بهذا اتلفصيل من اهلل  شهود وصّيةٍ  -2
َ
اُكُم اهلُل بيَهـَذا أ ؛ فإّن إيذأ وَصَّ
أن تكونوا قد سلكتم طريًقا غري متعارف، وهو  اتلفصيل إن لم يكن عرب طرق العلم املتعارفة فال بدّ 

االتّصال بالوح، وأنتم قارصون عن إثبات ارتباطكم باهلل تعاىل؛ إذ طريق إثبات هذا االرتباط هو 
 .1 مّمن ارتبط باهلل تعاىليستقّل العقل باستحالة صدوره إاّل  الُمعجز اذلي

 

 : ابلعد األخاليّق واملعرفة ادلينّيةرابعال املطلب
 :وفيه جهتان

 اجلهة األوىل: ابلعد األخاليّق واملعرفة ادلينّية

                                      

 ولم أجد فيما بني يدّي من تفاسري من رشح اآلية بهذه الطريقة. - 1
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إّن هذه الصفة تعّد  إذإّن ثلبوت هذا ابلعد لإلنسان دوًرا أساسيًّا يف تليّق اإلنسان للمعارف ادلينيّة؛ 
 ركنًا ركينًا يف تصّور وظيفة اإلنسان جتاه ادلين، فيه كما عرفنا سابًقا تتضّمن حيثيتني:

 الضمري األخاليّق: وهو قدرة اإلنسان ىلع تميي الفعل احلسن عن الفعل القبيح. 

 االختيار: وهو قدرة اإلنسان ىلع السيطرة ىلع أفعاهل وحتّمل املسؤويلة جتاهها.

للعبد، وإدراك  : تصحيح صدور اتللكيف من اهلل يتجىّل هذا ابلعد يف ثالثة أمور، يهو
اإلنسان لقبح اخلروج عن زّي العبودية للمنعم عليه، وتصحيح استحقاق اإلنسان للثواب والعقاب 

 تبًعا ملا يقوم به من أعمال، وبيان ذلك:

 األّول: تصحيح اتللكيف
رة بعثة األنبياء؛ يلكونوا الواسطة بني اإلنسان واخلالق يف بيان طريق قد تقّدم أّن العقل حاكم  برضو

 الكمال اذلي تنشده فطرتهم، وال حمالة أّن هذه ابلعثة تستتبع رسم طريٍق يأخذ بيد اإلنسان حنو كماهل.
والطريق اذلي رسمه األنبياء عبارة  عن جمموعة ترشيعات تضمن لإلنسان مّت ما اخّتذها كنهٍج يف 

 ه أن تبلّغه إىل الكمال، أي: جتعله يف رصاط الوصول إيله.حيات
ح  وال ريب أّن املراد من اتللكيف هو صدوره من امللكَّف، حبيث يكون الفعل منسوًبا إيله، واملصحِّ

 معىًن  اكن ملا الرتك ىلع أو الفعل ىلع جمبوًرا اكن لو إذ اختياره؛ هو -املعىن  بهذا -تللكيفه بالترشيعات 
لوقوع الفعل فيه، وال يُتصّور أن يصدر منه  حمالًّ  إاّل  ليس حينئذٍ  اإلنسان فإنّ  والترشيع، للتلكيف

.  يشء 

 :  قال السّيد العاّلمة
عباَده ىلع اإليمان ولم يشأ منهم ذلك  يف طائفة من اآليات أنّه تعاىل لم يضطرّ  -تعاىل  -وقد بنّي »

اذلي هو رفع املانع  -بل أذن هلم يف خالفه، وهذا اإلذن   يكونوا جمربين عليه،باملشيئة اتلكوينية حّّت 
 هو اختيار العباد وقدرتهم ىلع جانيب الفعل والرتك. - اتلكويينّ 

وهذا اإلذن ال ينايف األمر الترشييع برتك الرشك مثاًل، بل هو األساس اذلي يبتين عليه األمر 
 .[367، ص 7]امليان يف تفسري القرآن، ج « وانليه

ة لإلنسان، يّ يكون وجود الترشيعات ادلينيّة واحًدا من دالئل رضورة ثبوت االختيار واحلرّ وبهذا 
استسالم »اتّباع ادلين جمرد  ؛ حيث يرى أنّ (Erich Fromm)ريك فروم إال العكس كما ذهب إيله 

 العصيان، الكربى وخطيئته الطاعة األساسية -اإلنسان  أي -لقّوة تعلو ىلع اإلنسان، وفضيلته 
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فإّن  ؛(1)[31 ادلين واتلحليل انلفيس، ص]فروم،  «الشأن وتافه اعجًزا كونه أساس ىلع اإلنسان ويصّور
ما يكون يف حتّرره عن تمام القيود، واحلال هذا اتلفسري لدلين مرجعه إىل انلظر إىل أّن كمال اإلنسان إنّ 

 أنّه ال دل يف ابتعاده عن ادلين إاّل أّن هذا األمر مّما ال يمكن أن يتحّقق؛ إذ اإلنسان مهما اكبر وجا
أخرى ينربي لدلفاع عنها؛ فيعود مستسلًما لقّوة هذه العقيدة، مضافًا إىل ما  حمالة يتقّمص عقيدةً 

 تقّدم سيأيت أّن كمال اإلنسان احلقييّق يكمن يف تبعّيته لدلين احلّق املرتبط خبالق اإلنسان.

 : تصحيح املجازاةيناثلا
بلعد تكليَف اإلنسان، وحيّثه ىلع الطاعة فإنّه يصّحح جمازاته أيًضا؛ فإّن املجازاة وكما يصّحح هذا ا

 ، وهذان وصفان يتفّراعن ىلع االختيار.متفّرعة  ىلع وجود اعٍص ومطيعٍ 
 : إناطة السنن الكونية بأعمال اإلنسانالثاثل

 السنن يف الفاعل ادلور هل يكون أن أيًضاهذا، ويتفّرع ىلع ثبوت صفة االختيار ألفعال اإلنسان 
ار األرض؛ فإّن ثبوتها مع ثبوت فطرة حّب الكمال دليه يعّينان ىلع اإلنسان أن يتعّرف وإعم الكونّية

ىلع أرسار العالقات القائمة بني أفعاهل والسنن الكونّية احلاكمة يف جمريات اتلاريخ والطبيعة، وأن 
 يتعّرف ىلع دوره، وماكنته يف هذه السنن.

 ثلانية: املعرفة ادلينّية وابلعد األخاليقّ اجلهة ا
 ربط اإلنسان بالقيم املطلقة -أ

قد ف؛ ينمشلكة ذات حدّ إّن أكرب مشلكٍة يعاين منها اإلنسان يه االبتعاد عن الوجود املطلق، ويه 
 " إىل املطلق، وقد تتحّقق يف "حتويل املحدود إىل مطلق".انتماء الالتتحّقق يف "

؛ فإّن نتيجة الالانتماء يه الضياع، والشعور اهلمكعن  إاعقة حركة اإلنسان يف يشرتكنواملشلكتان 
 إىل مطلقاملحدود حتويل  وحتديد موقعه منه، ونتيجة بالكون، ة اإلنسان، وعبثية ارتباطهحركبعبثية 

 ُق تطوي - ، وجيعله هو األساس يف ّك حتركتهاإلنسان والءه لقضّية من القضاياّول وذلك حينما حي -
 عن كماهل. هإقعاد، وحركة اإلنسان

 وأّول ما يقّدمه ادلين لإلنسان هو إلغاء ارتباطه بالغايات املحدودة، والرغبات املانعة عن اتلاكمل:
 ُعدَ  آَخرَ  إيلًَها اهللي  َمعَ  اَل جَتأَعلأ ُموًما َفتَقأ ، ويربط كمال اإلنسان بسعيه [22]سورة اإلرساء:  خَمأُذواًل  َمذأ

يُّ إىل اهلل، وربط أفعاهل بالوجود املطلق وهو وجود اهلل تعاىل، يقول تعاىل: 
َ
نَساُن يَا أ ي

َها اإلأ
ح   َك إينَّ  ًحا َربَِّك  إيىَل  اَكدي يهي  َكدأ  .[6]سورة االنشقاق:  َفُماَلقي

                                      

 .384للمزيد يالحظ: نرصی، مباىن انسان شناىس در قرآن، ص   1
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 تنظيم دوافع اإلنسان -ب
اته؛ يلليّب بذلك حاجًة أخرى من االحتياجات األساس وىلع وفق هذا االرتباط يبين ادلين ترشيع

اليت تعين أن ال يكون اإلنسان حبيًسا ألغراضه اذلاتّية،  (1)عند اإلنسان، ويه حاجة "جتاوز اذلات"
كما  -فرًدا اكن أم جمتمًعا  -ونزاعته، بل يأخذ به ادلين إىل املرتبة اليت جيعله فيها ينظر ملصالح غريه 

 سه وأكرث.ينظر ملصالح نف

 ويمكن ذكر موردين أّكدت عليهما املعرفة ادلينّية لكونهما يساهمان يف هذا اتلنظيم:
األّول: ترشيع العبادات املرشوطة بأن يقوم بها اإلنسان متقّرًبا بها هلل تعاىل؛ فإنّها تريّب يف اإلنسان 

 القدرة ىلع جتاوز ذاته.  -بشلٍك كبرٍي  -
اثلاين: ربط قيمة العمل بدوافعه ال بنتاجئه؛ فإّن قيمة العمل بنظر ادلين نابعة  من مدى خلوص 

ثأَقاَل ادلافع عند العامل ونظافته، وال يرتبط بمقدار انلتيجة واألثر املرتتّب عليه:  َملأ مي َفَمنأ َيعأ
ًا ةٍ َذرَّ   .[7]سورة الزلزلة:  يََرهُ  َخريأ

 
 قية وتنظيم العالقات االجتماعيّةدعم الفضائل األخال -ج

ة دلى اإلنسان؛ فإّن االجتماع إّن لوجود اتللكيف واملجازاة دوًرا واسًعا يف دعم الفضائل األخالقيّ 
البرشّي قد يكون اعماًل تلجاوز القيم عند رشحية من بين اإلنسان، واذلي يكبح َجاح هذه الرشحية 

 مة، ووجود قدرٍة تطال اجلميع ثوابًا وعقابًا.قائٍم ىلع أسس العدل واحلك هو وجود قانونٍ 
وهذا ما عّززته املعرفة ادلينّية يف الكثري من نصوصها، ومن أَجعها هلذا املعىن قوهل تعاىل: 

نأ 
َ
َساني  لَيأَس  ﴿َوأ

أ ن ي
نَّ  َسىَع  َما إيالَّ  ليإلأ

َ
يَُه َسوأَف يَُرى َوأ َف ُثمَّ   َسعأ وأ

َ ََزاَء األأ  - 39انلجم:  ]سورة  جُيأَزاُه اجلأ
ىلع أّن اإلنسان مرتهن  بأعماهل وسعيه، وأّن هناك مّطلًعا ىلع هذه األعمال، قادًرا  ؛ فإنّها ناّصة   [41

 ته واختياره ليست مفتاًحا للتجاوز ىلع اآلخرين.يّ ىلع أن جيازَيه جزاًء وافيًا، وأّن حرّ 
 حنًوا من املقامرة رب، فال يراه إاّل خذ اإلنسان طريق الفضيلة ىلع سبيل اجلوكم من فرٍق بني أن يتّ 
يمه وفضائله، وبني أن يّتخذه ىلع للتمّرد لم يبارحها إاّل  مّت حصلت هل أدىن فرصة    وهو منسلخ  عن قي

 سبيل االعتقاد حبكمة بارئ تلك الفضائل يف نفسه احلاّث عليها يف تكايلفه.
ة واالختيار، وبني يّ ضيلة بدعوى احلرّ وكذا كم من فرٍق بني أن ينفلت اإلنسان عن رباط القيم والف

                                      

جعلها بعضهم يف أىلع مراتب حتقيق اذلات؛ كما  يذكر علماء انلفس أّن من احتياجات اإلنسان حاجة "جتاوز اذلات"، بل - 1
 يف انلظرية املعروفة بـ "هرم ماسلو".
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تنتظم فيها حياته لكّها  دها بطريقةٍ أن يستند يف سلوكه إىل ادلين اذلي يهّذب مناح اختياره، ويرشّ 
 .حتت نظاٍم واحدٍ 

وينعكس عنرص االختيار ىلع اإلنسان يف نظرته هلذه ادلنيا أيًضا؛ ذلك أّن اتلفاته إيله جيعله ينظر 
يتنافس فيها املتنافسون ىلع بلوغ الكمال اإلنسايّن، وأنّها ليست مضمار  جعله اهلل  للحياة ىلع أنّها
ٍت زائٍل قد تُتاح لإلنسان فرص  للسعادة فيغتنمها، أو تغشاه ظلمات اتلعاسة فيجهد جمّرد أمٍر مؤقّ 

 نفسه من دون بلوغ يشٍء.
 

 الكشف عن أرسار السنن -د
فقد أخذت انلصوص ادلينّية ىلع اعتقها أن  ،إعمار األرضق بدور اإلنسان يف وأّما فيما يتعلّ 

تكشف لإلنسان أرساًرا يف هذه السنن هيهات أن يدركها لوحده، ونلذكر هنا بعًضا منها مّما يفِّس نلا 
 ا هلا، ويه: حركة املجتمعات، وتطّورها من خالهلا، وفيما ييل بيان خمترص  جدًّ 

، آيةً  47 أّكد عليها القرآن الكريم؛ حيث وردت يف قرابة سّنة االبتالء: ويه من أهم السنن اليت
يف سبيل  بأزماٍت وحاجاٍت يضطرّ  ويه تشري إىل أّن من أهداف خلقة اإلنسان أن يبتليه اهلل 

يقع االمتحان يف كيفيّة توظيفها من  ل قدراته؛ للكشف عن حلول هلا، ثمّ رفعها وحلّها إىل أن يُعمي 
رأضي إينَّ بله، ومن أوضح آياتها اليت تنفعنا يف املقام قوهل تعاىل: قي 

َ ا َجَعلأنَا َما ىلَعَ األأ
ينَةً  َبألَُوُهمأ  لََها زي ُهمأ  نلي يُّ

َ
َسنُ  أ حأ

َ
 .[7]سورة الكهف:  َعَماًل  أ

ن هلم يف ـمن خالهلا املؤمنني بأن يمكّ  سّنة االستخالف واتلمكني: ويه السّنة اليت وعد اهلل 
األرض، وهذا اتلمكني واالستخالف يالزم تهيئة األسباب هلم؛ وذلك بإعطائهم القدرة ىلع إدارة 

 هللُ اوََعَد موارد األرض، باإلضافة إىل إدارة املوارد البرشّية؛ وهذا ما يمكن معرفته من قوهل تعاىل 
ينَ ا ي نُكمأ  آَمنُواأ  ذلَّ لُواأ  مي َاتي ا وََعمي احلي َفنَّهُ  لصَّ لي تَخأ رأضي ا ىفي  مأ لَيَسأ

َ لََف ا َكَما ألأ تَخأ ينَ ا سأ ي ن ذلَّ مأ  مي نَنَّ  َقبأليهي  َويَلَُمكِّ
ينَُهُم  لَُهمأ  يادي ي نَلَُّهم لَُهمأ  رأتََض ا ذلَّ ن َويَلُبَدِّ نًا مي مأ

َ
مأ أ فيهي بُُدونيَني  َبعأدي َخوأ ئً  َيعأ ُكوَن ىبي َشيـأ ي

ا َوَمن َكَفَر اَل يرُشأ
ئَليَك ُهُم  وأ

ُ
يَك فَأ َد َذل ُقونَ ٱَبعأ  .[55]سورة انلور :  لأَفاسي

وذلك  اهم،بإيمان أهل القرى )املجتمعات( وتقو سّنة إنزال الربكت: ويه سنّة ربطها اهلل 
َل كما يف قوهل تعاىل:  ،جبعلها طريًقا إىل إنزال بركته عليهم هأ

َ
نَّ أ

َ
َقوأاأ اَمنُواأ وَ آ لأُقَرىاَولَوأ أ نَا  تَّ لََفتَحأ

م بََركَ  َن  ٍت َعلَيأهي َماامي رأضي اءي وَ لسَّ
َ ن ألأ بُواأ  َولَكي نَاُهم َكذَّ َخذأ

َ
بُونَ بيمَ  فَأ سي  .[96: األعراف]سورة  ا اَكنُواأ يَكأ

 حبيث تشمل ،واملالحظ أّن معىن لكمة )بركت( مضافًا إىل تنكريها يضيف شمواًل يف الربكت الُمزَنلة
 يّة اكألموال والرثوات والطاقات.الربكت املعنوّية اكلعلم واألمن والسالمة، واملادّ 
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سّنة اإلمداد: ويه سّنة يتوّفر ىلع طبقها لإلنسان املدُد اإلليّه اذلي يفتح هل أبواب الكمال، وهذه 
نأ  الُكًّ السّنة ال تقترص ىلع فئة دون فئة أخرى بل تعّم اجلميع؛ طبًقا لقوهل تعاىل:  دُّ َهُؤاَلءي َوَهُؤاَلءي مي نُمي

 .[20: إلرساء]سورة ا َعَطاءي َربَِّك َوَما اَكَن َعَطاُء َربَِّك حَمأُظوًرا
فكذا حيصل  ،وحمّل االبتالء يف هذه السّنة هو أّن هذا املدد كما يمكن أن حيصل دلى طاّلب اآلخرة

لوحدها بعنوان سّنة اتلعجيل؛ ملفاد قوهل تعاىل:  ةً ة سنّ دلى طاّلب ادلنيا، بل يمكن أن تعّد هذه اخلاّصيّ 
 َيُد  نأ م لَةَ ااَكَن يُري َعاجي

لأنَا لأ يَمن نُ افييَها َما نَشَ  هَۥل  َعجَّ يُد ُثمَّ َجَعلأنَا هَلُ ُء ل ُحوًرا ري ُموًما َمدأ اَلَها َمذأ  َجَهنََّم يَصأ
 .[18 :اإلرساء]سورة 

 ادلينّيةاملطلب اخلامس: ابلعد املاّدّي واملعرفة 
 وفيه جهتان:

 اجلهة األوىل: ابلعد املاّدّي واملعرفة ادلينّية
 االستدالل ىلع وجود اهلل وثبوت حكمته -1

كما اكن لألبعاد الوجوديّة السابقة دور  تكاميلل مع املعرفة ادلينيّة، فكذلك األمر يف ابلعد املاّدّي؛ فإّن 
اإلنسان إذا اتلفت إىل أّن وجوده املاّدّي حمتاج  من جهات متعّددة، فهو حمتاج  من جهة أصل وجوده؛ إذ لم 

 يف َجيع شؤونه وحركته يعرتف أنّه يف تمام هذه يكن موجوًدا فاكن، وهو حمتاج  يف بقائه أيًضا، وحمتاج  
اجلهات ال بّد أن يكون مرتبًطا بوجود يرّتفع عن ّك هذه االحتياجات، وليس هذا الوجود إاّل الوجود اذلي 

بذلك يف وهو وجود اهلل تعاىل، وقد أخرب اهلل  -كما تقّدم  -تدّل عليه الفطرة، ويدّل عليه العقل 
يُّ قوهل: 

َ
نتُمُ َها انلَّ يَا أ

َ
ُّ  ُهوَ  َواهللُ  اهللُ  إيىَل  الأُفَقَراءُ  اُس أ يدُ  الأَغيني َمي

 .[5]سورة فاطٍر:  احلأ
كما أّن مشاهدة اإلنسان بلديع خلقته، وإبداع تركيبه، وتناسق َجيع ما يف هذا الكون يعطيه 

وم عرفة أّن هذه العطايا يف ي داللًة وافيًة ىلع حكمة هذا اخلالق، وقد ورد يف داعء اإلمام احلسني 
اإلهلّية حّجة  ىلع اإلنسان؛ لكونها من أوضح الطرق وأقربها لالستدالل ىلع وجود اخلالق احلكيم؛ 

يَما و»حيث قال:  تيَني بيَعَجائيبي حكمتك، َوأيقظتين ل عأ َفتََك، َوَروَّ ري تيَني َمعأ أَهمأ ل
َ
نأ أ

َ
تََك بيأ وأَجبأَت َعيَلَّ ُحجَّ

َ
أ
َت يفي َسمَ 

أ
ريَك، َوأوجبت عيلَّ َطاَعتيَك َذَرأ

َك، َوَنبََّهتأيني لشكريَك وذيكأ نأ بََدائيعي َخلأقي َك مي رأضي
َ
ائيَك َوأ

بَاَدتيَك   . [372، ص 57]املجليس، حبار األنوار، ج « وَعي
 مالءمة الترشيعات مع احلاجات املاّديّة لإلنسان -2

 ثّم إّن هذا اإلدراك للحكمة إذا ضممناه إىل إدراك اإلنسان لوجود حاجات ماّديّة أودعها اهلل 
يف خلقته يذعن اإلنسان بأّن الترشيعات اليت تأيت من هذا اخلالق ال بّد أن تكون متالءمًة مع حاجاته، 

املذّلات كما هو منطق  مقّننة لرغباته؛ فال تسمح هل باالنفالت كما هو منطق املاّديّة، وال حترمه
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 الرهبانّية.

 اجلهة اثلانية: املعرفة ادلينّية وابلعد املاّديّ 
وقد أولت املعرفة ادلينيّة اهتماًما بهذا ابلعد يف اإلنسان؛ فجاءت ترشيعاتها متناغمًة مع 

 احتياجات اإلنسان، ويتجىّل ذلك يف موارد نذكر بعًضا منها.  
 يف الترشيعات 1الوسطيّة -1

جت الرشيعة طريًقا وسًطا يف تلبية حاجات اإلنسان، فبالرغم من اهتمامها ابلالغ باجلانب انته
الفكرّي إاّل أنّها لم تهمل اجلانب احليّسّ واملاّدّي يف اإلنسان؛ فجاءت ترشيعاتها كخليط بني اجلانب 

؛  زّنه رّبه عن أّي حدٍّ ومقايسٍة فاملصيّل يف صالته يمارس بنّيته تعّبًدا فكريًّا، وي»الغييّب واجلانب احليّسّ
ومشابهٍة، وذلك حني يفتتح صالته قائاًل "اهلل أكرب"، ولكّنه يف الوقت نفسه يّتخذ من الكعبة الرشيفة 
ا، منطًقا واعطفًة، جتريًدا  شعاًرا رّبانيًّا يتوّجه إيله بأحاسيسه وحركته؛ ليك يعيش العبادة فكًرا وحسًّ

 .[310أصول ادلين، ص ]الصدر، موجز  يف « ووجدانًا
فالترشيعات ادلينّية ليست ذات منًًح عقيلٍّ حبٍت، وليست ُمغرقًة يف املاّدة والطقوس، بل جاءت 

 بطريقٍة جتمع بني هذين اجلانبني يف اإلنسان، تلليّب حاجة اإلنسان وترتيق به. 

 الوسطّية يف ضبط غريزة اإلنسان -2
اإلنسان من جهة ترشيعاتها؛ كذلك بّلت حاجات اإلنسان وكما بّلت الرشيعة احلاجة املاّديّة يف 

انلابعة من طبيعة تركيبته املاّديّة؛ كحاجته اجلنسّية، فقّننت هل طريقة ينتظم بها سلوكه يف هذه 
النشأة، وتضمن هل تلبية متطلّباته، ومن أبلغ اتلعبريات اليت جاءت تلكشف عن اهتمام الرشيعة 

َاس  لَُهنَّ نَّ هُ بهذا اجلانب، قوهل تعاىل:  نأتُمأ بلي
َ
َاس  لَُكمأ َوأ ، فبيّنت أّن العالقة [187]سورة ابلقرة:   بلي

الزوجّية اليت حتّث الرشيعة عليها يه العالقة اليت تضمن للطرفني أن يكون بمزنلة اللباس لآلخر؛ 
 .(2)اًحا يسرتيح إيلهفلّك واحٍد من الزوجني يعّد سرًتا لآلخر، وزينًة يزتّين بها، وردًءا حيفظه، ومسرت

 
  

                                      

 الوسطية تعين عدم اإلفراط واتلفريط - 1

 هذا ما يستفاد من تشبيه الزوج باللباس. - 
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 اخلاتمة
توّصلنا يف هذا ابلحث إىل أّن العالقة بني املعرفة ادلينيّة واألبعاد الوجوديّة لإلنسان يه عالقة 
اتلاكمل، وأّن املعرفة ادلينّية قادرة  ىلع تلبية حاجات اإلنسان يف َجيع أبعاده؛ وذلك ىلع إثر انلتائج 

 اتلايلة:
ما أّت به األنبياء واملرسلون اذلين نزل عليهم الوح؛ »أّن أقرب تعريف للمعرفة ادلينّية هو:  -1

 «.من عباده أن يسلكوها يف حياتهم تلعليم انلاس الطريقة اليت يريدها 
 أّن لإلنسان أبعاًدا متعّددةً تشلّك رأس ماٍل هل يف مسريته حنو الكمال، ويه أربعة أبعاٍد: -2

 لفطرّي، ويعين: مرجعّية الفطرة يف مقاييسه.ابلعد ا

 ابلعد العقيّل، ويعين: حاكميّة العقل يف معتقداته.

 ابلعد األخاليّق، ويعين: أصالة احلّس األخاليّق يف اغياته، وثبوت االختيار يف سلوكه.

 ابلعد املاّدّي، ويعين: وجود آلٍة تتناسب مع هذه النشأة يف وصول اإلنسان إىل كماهل.

أّن الفطرة يه أّول مساهٍم يف املعرفة ادلينّية عند اإلنسان، وقد قّدمت املعرفة ادلينّية دورين  -3
 أساسيني يف الفطرة، هما: دور التشييد، ودور الرتشيد.

أّن للعقل أدواًرا متعّددًة ترتبط باملعرفة ادلينّية، فهو يساهم يف إنتاج أسس املعرفة ادلينّية،  -4
ادلين، كما يضع الضوابط إلحراز احلّجة ىلع ادلين، وينّظم عالقات انلصوص  وإثبات إماكن فهم

 الرشعّية، ويف قبال ذلك ترشد املعرفة ادلينّية العقل إىل حدوده، وتزوّده بمباحث للتفّكر.

 أّن ابلعد األخاليّق عند اإلنسان يتكّون من: -5
 احلسن عن الفعل القبيح.الضمري األخاليّق: وهو قدرة اإلنسان ىلع تميي الفعل 

 االختيار: وهو قدرة اإلنسان ىلع السيطرة ىلع أفعاهل وحتّمل املسؤويلة جتاهها.
يساهم ابلعد األخاليّق عند اإلنسان يف تصحيح اتللكيف، وتقبيح العصيان، كما أّن من خالهل  -6

 يقّر اإلنسان بصّحة املجازاة، وصّحة إناطة السنن الكونية بأعمال اإلنسان.
يَم املطلقة، وتساهم يف تنظيم دوافعه، وتدعم الفضائل  -7 تربط املعرفة ادلينّية اإلنسان بالقي

األخالقية دليه، وتنّظم العالقات االجتماعّية، كما أنّها تكشف هل عن أرسار السنن اإلهلّية وتبنّي هل 
 دوره فيها.
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Summary 

The relationship between science and religion is one of the important 
topics in the philosophy of religion. There are four theories on the 
explanation of this relationship: the theory of “contradiction between 
science and religion,” the theory of “the differentiation of science and 
religion,” the theory of “the intersection of science and religion,” and the 
theory of “the marriage of science and religion.” In this article, we shed 
light on the theory of the marriage of science and religion, and see that 
the relationship between them is a coordinate, complementary 
relationship. There is no doubt of the many intersections of science and 
religion; science has discovered the secrets of nature in the light of the 
development of natural and experimental sciences, revealing new 
dimensions of the scientific miracles of the definitive Religious Text. The 
development of modern natural sciences explains to us some of the 
wisdom hidden behind some of worship rituals. And among the services 
of religion to science is that Religion invites for contemplating and 
thinking thoroughly about cosmic facts, stimulating minds, and 
encouraging people to search and study the secrets of all things in the 
world of nature, and moreover, to offer secrets of natural sciences and 
open new horizons of knowledge for scientists and scholars that have not 
been preceded by any human science.The method followed in this article 
is the analytical rational method. 
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 بني العلم وادلين العالقة اتلاكملية

 مصطىف عزيزي

 m.azizi@aldaleel-inst.com استاذ مساعد يف قسم الفلسفة، جامعة املصطىف العاملية. الربيد اإللكرتوين:

 اخلالصة
أربع نظرّياٍت حول تبيني إّن موضوع عالقة العلم وادلين من األحباث املهّمة يف فلسفة ادلين، وهناك 

ة مايز العلم وادلين"، ونظريّ اتل " ةة "اتلعارض بني العلم وادلين"، ونظريّ نظريّ  هذه العالقة ويه:
. وسنسلّط الضوء يف هذه املقالة ىلع نظرية ة "تعاضد العلم وادلين""تداخل العلم وادلين"، ونظريّ 

ة بينهما يه العالقة اتلاكملّية اتلناسقّية. وال خيىف اتلعاضد بني العلم وادلين ونرى أّن العالقة القائم
 الطبيعة رموز أّن هناك خدماٍت متبادلًة بني العلم وادلين؛ ومن َجلة خدمات العلم لدلين كشف

 العليمّ  لإلعجاز جديدةٍ  أبعادٍ  عن يكشف مّما واتلجريبّية، الطبيعّية العلوم تطّور ضوء يف وأرسارها
بعض  وراء املكنونة احليَكم بعض نلا يبنّي  الطبيعّية احلديثة العلوم كما أّن تطّور للنّص ادلييّن القطيّع،

 احلقائق يف واتلفّكر اتلعّقل إىل ادلين َجلتها دعوة فمن للعلم ادلين وأّما خدمات العباديّة، املناسك
 اعلم يف املخلوقة واألشياء األمور أرسار عن ابلحث ىلع انلاس وتشجيع العقول، وإثارة الكونّية،
 جديدةٍ  معرفّيةٍ  آفاقٍ  وفتح وأرسارها، الطبيعّية العلوم عن وومضاٍت  مالمح وكذلك تقديم الطبيعة،
 واملنهج املّتبع يف هذه املقالة هو املنهج العقيل اتلحلييّل. .وابلاحثني للعلماء

 العلم، ادلين، اخلدمات املتبادلة، العالقة اتلاكملّية، اعلم الطبيعة. اللكمات املفتاحية:
 

-----------------------------  
 176 - 162ص. ، ص، العدد  الرابعرابعة، السنة ال2022جملة ادليلل،  

 2022/2/2القبول:     ، 2022/1/7استالم: 
 ت وابلحوث العقديّةامؤسسة ادليلل لدلراسانلارش: 

 املؤلف ©
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 املقّدمة
بني العلم وادلين: االجّتاه اذّلي يرّكز ىلع إقصاء ادلين وحتييده  العالقةهناك اجّتاهان أساسّيان حول 

من العلم ويرى الفصل بينهما، بل يؤّكد ىلع اتلعارض واتلنايف بينهما. ويف املقابل هناك اجّتاه  آخر يدافع 
ول االجّتاه عن العالقة اتلاكملّية واتلعاضديّة بني العلم وادلين، ويرّكز ىلع اتلواؤم واتلناغم بينهما. حيا

األخري أن يبنّي أّن ادلين حمتاج  إىل العلم يف بعض املوارد، كما أّن العلم يفتقر إىل ادلين يف بعض 
املجاالت. من هذا املنطلق بدأ املفّكرون يسلّطون الضوء ىلع اخلدمات املتبادلة بني العلم وادلين 

 حتياجات املتبادلة بينهما.ويؤّكدون ىلع العالقة اتلاكملّية بينهما من خالل إبراز اال
 عن تكشف اليّت اتلجريبّية اجلدير باذلكر أّن املقصود من مفردة "العلم" يف هذا ابلحث العلوم

ـ  عنها ويعرّب  احليّسّ  اتلجرييبّ  باملنهج املاّدّي  املحسوس الواقع  اذّلي العلم مطلق قبال يف - "science"ب
 :قسمني إىل تنقسم ويه - "knowledge" بـ عنه يُعرّب 
 .وغريها األرض وعلم والكيمياء والفيياء األحياء علم مثل الطبيعّية العلوم -أ

 وعلم واالقتصاد االجتماع وعلم انلفس كعلم اتلجرييبّ  املنهج ىلع تبتين اليّت اإلنسانّية العلوم -ب
 .وغريها اإلدارة

 .اإلنسانّية اتلجريبّية والعلوم الطبيعّية اتلجريبّية للعلوم ونقصد بالعلم هو العلم الشامل
 املعتقدات من مؤلَّفة   جمموعة  »: هو ابلحث هذا يف "ادلين" من مفردة املراد من جهٍة أخرى أنّ 

 األخالقيّة القيم من جمموعة   وأيًضا واملعاد، اكملبدإ انلظرّية املسائل عن تبحث اليّت الكونّية والرؤية
 القوانني من جمموعة   وأيًضا انلفسانّية، الرذائل عن وتنهيه اإلنسانّية الفضائل إىل اإلنسان ترشد اليّت

 جاءت واالجتماعيّة املتمّثلة يف انلصوص ادلينيّة اليّت الفرديّة والعبادات السلوكيّة الفرعّية واألحاكم
 ان،لإلنس واألخروّية ادلنيوّية السعادة تلحقيق العظام؛ أنبيائه طريق عن - تعاىل - اهلل قيبل من

 فاملقصود .[19ص  ،ىنيی معرفت دجوادی آمىل، مزنلت عقل در هندسه] واآلخرة ادلنيا يف والفوز والفالح
 األديان، بني املشرتكة اجلوانب ىلع ويرّكز اتلوحيديّة، األديان َجيع يشمل ابلحث هذا يف ادلين من

 .األصيل اإلساليمّ  ادلين هو حبثنا يف لدلين األتمّ  املصداق ولكنّ 
حناول يف هذه املقالة أن نسرب غور العالقة اتلاكملّية اتلعاضديّة بني العلم وادلين من خالل املنهج 
العقيّل اتلحلييّل، ونرُبز أهّم اخلدمات املتبادلة بني العلم وادلين؛ ليك نُثبت من خالل هذه ادلراسة أّن 

 مكن تطبيقها ىلع ادليانة اإلسالمّية.نظرّية اتلعارض بني العلم وادلين نظرّية  خاطئة  وباطلة  وال ي
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 تعاضد العلم وادلين
هناك نظرّية  حول نسبة العلم وادلين تسىع إىل حتقيق العالقة الوثيقة بينهما، وترّكز ىلع اتلاكمل 
بني العلم وادلين يف كشف حقائق الكون، أال ويه انلظرّية اتلاكملّية بينهما. حسب هذه انلظريّة 

تعارٍض وتناٍف بني مسائل ادلين والعلم، بل حتاول نظرّية اتلاكمل أن ترسم جمموعًة ليس هناك أّي 
متناسقًة متماسكًة يساهم العلم وادلين فيها يف تبيني احلقائق الكونية والظواهر الطبيعية، ويف حتقيق 

فسرٍي شامٍل متوائٍم رؤيٍة كونّيٍة منسجمٍة. ونظرية اتلاكمل بني العلم وادلين تساعدنا ىلع فهٍم متاكمٍل وت
منسجٍم للعالَم. ويمكن يف هذا الصدد اإلشارة إىل الكم العاّلمة مرتض مطهري حول العالقة الوثيقة 

 بني العلم وادلين حيث يقول:
العلم يمنحنا انلور والقدرة، واإليمان يمنحنا العشق واألمل وادلفء، العلم يصنع األداة، »

واإليمان إرادُة اخلري،  ،اه، العلم قدرة  د االجّت واإليمان حيدّ  ،عةواإليمان املقصد، العلم يمنح الِس
ُم ما ينبيغ أن يُفعل، العلم ثورة  العلم يكشف عمّ   واإليمان ثورة   خارجيّة   ا هو موجود ، واإليمان يُلهي

 وجود اإلنسان ، العلم ينيّم ةً إنسانيّ  اواإليمان جيعل الروح روحً  اإنسانيًّ  ا، العلم جيعل العالم اعلمً ة  باطنيّ 
واإليمان يبين  ،ويسمو به إىل أىلع، العلم يبين الطبيعة عموديّةٍ  يه بصورةٍ واإليمان ينمّ  ،أفقّيةٍ  بصورةٍ 

 اإلنسان.
واإليمان يمنحه قّوًة  ،العلم يمنحه قّوًة منفصلةً  ةً، لكنّ العلم واإليمان الكهما يمنحان اإلنسان قوّ 

 ،العلم َجال العقل واإليمان َجال الروح، العلم َجال الفكر اإليمان، لكنّ . العلم َجال  وكذلك صلةً متّ 
العلم يمنحنه أمان اخلارج  ، لكنّ اواإليمان َجال اإلحساس. العلم واإليمان الكهما يمنحان اإلنسان أمانً 

يق من العلم ييق من األمراض والسيول والزالزل والفيضانات، واإليمان ي واإليمان يمنحه أمان ابلاطن.
مع  اة. العلم جيعل العالَم منسجمً العدميّ ييق من و إٍ،ملجوجود االضطرابات والوحدة والشعور بعدم 

 .[32، ص 2ج  ،جمموعه آثار ی،مطهر]« همع ذات ااإلنسان، واإليمان جيعل اإلنسان منسجمً 
العلم وادلين، يدافع عن اجّتاه اتلاكمل واتلعاضد يف نسبة  (1947-1861)وايتهيد  نورث اكن ألفريد

ًدا منسجًما يف ضوء تعاضد العلم وادلين. كذلك جورج  ويؤّكد أنّه بإماكننا أن نصّور نظاًما موحَّ
يعتقد بأنّه علينا أن نستخرج املّدعيات الالكميّة  (-George Schlesinger( )1946)شلزينجر 

والعقديّة حول العالَم اخلاريّج، ثّم نقوم بتقييمها العليّم بمساعدة املالحظة واملنهج اتلجرييّب، وإن 
 اكن منهج العلم وادلين واغيتهما وموضوعهما خيتلف بعضها عن بعٍض. 

[Peterson, Reason & Religious Belief, an Introduction to the Philosophy of Religion, 

p. 300] 

اجلدير باذلكر أّن هناك خلاًل منهجيًّا ونظريًّا يف هذا الالكم، كأّن جورج شلزينجر أعطی املعيارّية 
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 إىل العلم يف تقييم القضايا ادلينّية انلاظرة إىل العالم، يف حني أّن أكرث انلظرّيات العلمّية ليست قطعّيًة.
ىلع نظرّية اتلعاضد واتلاكمل فإّن لغة ادلين ليست لغًة أسطورّيًة فرديًّة لكغة ادلاعء واملناجاة بناًء 

الفرديّة، بل لغة ادلين تكشف عن الواقع، وحتيك عن احلقيقة، كما أّن لغة العلم تكشف عن الواقع، 
 َ م، من دون أّي رؤيٍة إذن يساهم ادلين والعلم يف إعطاء رؤيٍة منسجمٍة متوائمٍة متالئمٍة من العال

 [Barbour, Issues In Science and Religion, p. 3]. استقاليّلٍة انفصايّلٍة إيلهما
يعتقد باتلناسق بني  (Donald Mackay( )1987-1922)كذلك الفيلسوف الربيطايّن دونادل مك يك 

 العلم واإلهلّيات ويقول:
ناك موضوع  وحادثة  واحدة  مع تفسرٍي واحٍد هل، اتلعارض" بني العلم وادلين حيصل فيما إذا اكن ه»"

و"اتلمايز" بني العلم وادلين فيما إذا اكن هناك موضواعن متغايران مع تفسرييأن متغايرين هلما. 
و"اتلاكمل واتلعاضد" بني العلم وادلين يتحّقق فيما إذا اكن هناك موضوع  واحد  مع تفاسري متعّددةٍ هل، 

 «تهما، فهذا هو اتلعاضد واتلاكمل بني العلم وادلينمع تغاير منهجهما واغيا
[Peterson, Reason & Religious Belief, an Introduction to the Philosophy of Religion, 

p. 300]. 

، ولكّنهما يتأّمالن  إذن من منظار مك يك فإّن اغية العلم وادلين واحدة  ومنهجهما متعّدد  وخمتلف 
ا من هذه احلقيقة الواحدة، ويبحثان حول موضوٍع و احٍد، ولّك واحٍد منهما يقّدم تفسرًيا وبيانًا خاصًّ

ويكّمل بعضه بعًضا. بعبارٍة أخرى إذا أردنا أن نفهم الواقع اخلاريّج فهًما شاماًل اكماًل فنحتاج إىل 
"اتلعاضد اتلفاسري العلمّية وادلينّية مًعا يف تبيني حقيقٍة واحدةٍ، وهذا هو املقصود من نظرّية 

 واملكّملّية".
ىلع سبيل املثال أّن مهّمة العلم وشأنه تبيني العالقات العلّّية واملعلويّلة بني الوقائع واألحداث 
؛ فذلا يأيت دور ادلين يلبنّي  الطبيعّية وتوصيفها، ولكن ليس هذا تمام الواقع، بل فيه خلل  ونقصان 

وتدبريه هلا. ومن املوارد  -تعاىل  -اء، وهو ربوبّية اهلل املعىن والروح السائدة ىلع هذه األحداث واألشي
 اليّت يتاكمل فيها العلم وادلين مًعا يف تقديم رؤيٍة كونّيٍة مشرتكٍة يه:

أّن اغية العلم يه كشف انلظم السائد ىلع الطبيعة، ويتمّثل هذا انلظم يف القواعد العلمّية.  -1
 اغية العالم ومعناه، وهو اهلل تعاىل، وأن يعرف ماكنته ولكّن هدف ادلين هو أن يتعّرف اإلنسان ىلع

 يف الكون.
أّن العلم يبنّي صورًة منسجمًة من العالَم الطبييّع املاّدّي، ولكن من جهٍة أخرى يثري العلم  -2

تساؤالٍت ال يقدر ىلع اإلجابة عليها، فيحتاج العلم إىل ادلين حاجًة ماّسًة لإلجابة عن هذه األسئلة. 
 اعلم الفيياء احلائز جلائزة نوبل:  (Charles Hard Townes)تشارلز هارد تاونز  يقول
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أنا أعتقد أنّنا إذا حبثنا عن األمور من منظار العلم فحسب، فتبىق األسئلة املتعلّقة بمبدإ الوجود »
بال جواٍب، فنحتاج إىل إجابٍة دينّيٍة أو ميتافييقّيٍة، إذا اكن من املقّرر اإلجابة ىلع هذا انلوع من 

 « األسئلة
[Cosmos, Bios, Theos La Salle, Illinois, P. 123].  

  خيىف أّن هناك ثالثة مناهج متداولٍة بليان اتلناسق واتلعاضد بني العلم والالهوت:ال
 (Natural Theology)الالهوت الطبييّع  -أ

بناًء ىلع هذه الرؤية يّدع بأنّه يمكن استنتاج وجود اهلل تعاىل من خالل شواهد انلظم السائد ىلع 
م أكرث فأكرث. يشّجع الالهوت الطبييّع االجّتاه العقيّل، الطبيعة، فالعلم يُطلعنا ىلع هذا انلظم وانلظا

م؛ ذلا يقول إيان باربور اإلهلوحياول أن يستنتج وجود  إّن الالهوت : »(Ian Barbour) من العالَم املنظَّ
الطبييّع يمكن أن يُري أّن افرتاض وجود اهلل افرتاض  معقول  للكون، ولكّن هذا انلوع من االستدالل 

 .[Barbour, Issues In Science and Religion, p. 100]« بعيد  عن احلياة العملّية للمجتمع ادليينّ 
يف الكون أكرث معقويلًة من االحتمال  اإلهليريد باربور أن يقول إّن االحتمال اذّلي يرّكز ىلع وجود 

 اذلي ينفيه  من الكون.
 Theology of Nature))الهوت الطبيعة  -ب

وفق هذه الرؤية أّن منشأ الالهوت وجذوره ترجع إىل أمٍر وراء العلم وخارجه، ولكن تؤثّر انلظرّيات 
قد الهوت الطبيعة بأّن املعتقدات العلمّية اجلديدة ىلع إاعدة انلظر يف بعض اتلعايلم ادلينّية. يعت

املذهبيّة إذا أرادت أن تنسجم وتتواءم مع العلم، فمن الرضورّي إجراء بعض اتلعديالت ىلع اتلعايلم 
 ادلينّية.
بناًء ىلع هذه الرؤية يتعاىط ويتعامل العلم : (Systematic Synthesis)اتللفيق املنسجم  -ج

شاملٍة ومتاكملٍة من خالل رؤيٍة كونّيٍة منسجمٍة تتضّمن وادلين مًعا ألجل تكوين ميتافييقيا 
 [82دی، ص يىن توحين در افق جهان بيعلم و د ،لگشىن]ميتافييقيا شاملًة. 

اجلدير باذلكر هو: أّن موقفنا من عالقة العلم وادلين يف هذا ابلحث هو موقف اتلعاضد والتساند 
؛ ملا تعانيه هذه انلظرّيات اثلالث من 1وتمايٍز وتداخٍل وليس موقف تعارٍض اتلاكمل فيما بينهما و

                                      

، حبيث يكّذب أحدهما املراد من موقف اتلعارض بني العلم وادلين هو القول باتلنايف بني شيئني ىلع وجه اتلناقض واتلضادّ  - 1
 اآلخر يف احلاكية والكشف عن الواقع.

( ىلع حدٍة، من دون Independenceواملراد من موقف اتلمايز بني العلم وادلين هو إّن ّك واحٍد منهما يتعلّق بنطاٍق مستقلٍّ )
لرفع اتلعارض بني العلم وادلين وحرص أن يتدّخل أحدهما يف شأن اآلخر. ويف احلقيقة نظرّية اتلمايز بني العلم وادلين حماولة  
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انلقد واإلشاكل واخلَلل. ولكّن العالقة اتلعاضديّة بني العلم وادلين تتمّثل يف ُصَوٍر وأشاكٍل متعّددةٍ 
 مثل اخلدمات املتبادلة بني العلم وادلين أو نظرّية "العلم ادلييّن". 

 مالحظة
ا  ال جيوز أن نتوّقع من ادلين أن يبنّي نلا َجيع القوانني واألحاكم يف العلوم الطبيعّية واإلنسانّية كمًّ

وكيًفا، حبيث حيتوي ىلع جمموعٍة شاملٍة من القوانني الفييائّية والكيميائّية وغريها من العلوم 
وال البرشّية؛ إذ ليس ادلين علم األحياء وال الفيياء وال الكيمياء وال علم انلفس وال علم االجتماع 

عليم السياسة واالقتصاد بمعناه ادلقيق العليّم كعلٍم مستقلٍّ ىلع حدٍة، بل ادلين يهيمن ويسيطر ىلع 
َجيع هذه العلوم من جهة دورها وتأثريها يف حتقيق السعادة ادلنيوّية واألخروّية لإلنسان. بمعىن أّن 

اّديّة وآثارها الفييائّية والكيميائّية، ادلين ليست وظيفته ومهّمته يه بيان العنارص املؤلِّفة لألشياء امل
وال كشف العالقات والروابط العلّّية بني األحداث واألشياء يف اعلم الطبيعة كما هو شأن سائر 
العلوم، بل اغية ادلين ومهّمته الرئيسة أن يبنّي نلا كيف نستفيد من هذه األشياء والقوانني الطبيعيّة 

عادة الواقعّية اإلنسانّية. بعبارٍة أخرى شأن ادلين هو بيان َجيع ما هل بشلٍك صحيٍح؛ حّّت نصل إىل الس
تأثري  ودور  يف هداية اإلنسان حنو السعادة احلقيقيّة يف ادلنيا واآلخرة، وتوجيه أعماهل وسلوكّياته 

ة استخدام ومعتقداته حبيث تكون يف اجّتاه مرضاة اهلل وإرادته، وبيان القيم األخالقّية واإلهلّية يف كيفيّ 
مصباح يزدی، ] العلوم وانلتاجات الفكرّية البرشّية، وهذا ما تعجز عنه العلوم الطبيعّية واتلجريبّية.

 [59اىس اسالم ، ص يه سينظر
واجلدير باذلكر أّن ادلين أحيانًا يتطّرق إىل بعض القوانني الطبيعّية كمراحل تطّور اجلنني وحركة 

ت وغريها من القضايا العلمّية، ولكن ليس غرضه من ذكرها يف األرض وعملّية اللقاح يف انلباتا
وحكمته ابلالغة وإتقان صنعه، أو بيان اإلعجاز العليّم  انلصوص ادلينّية إاّل بيان عظمة اهلل 

لرتسيخ املعتقدات اتلوحيديّة وهداية البرش حنو سعادته احلقيقّية. وبناًء ىلع نظرّية اتلعاضد ينبيغ هنا 
 أن نشري إىل اخلدمات املتبادلة بني العلم وادلين يف هذا املجال:

 

 

                                      
 ّك واحٍد منهما بإطاره اخلاّص.

واملقصود من موقف اتلداخل بني العلم وادلين هو أّن ادلين يتضّمن القضايا العلميّة يف داخله؛ فالقضايا العلمّية داخلة  يف نطاق 
"،  ادلين، وتعّد من َجلة القضايا ادلينيّة. بناًء ىلع نظريّة اتلداخل فإنّ  النسبة بني ادلين والعلم يه "عموم  وخصوص  مطلق 

بمعىن أّن ادلين أعّم وأشمل من العلم، وادلين يتضّمن العلَم ويشتمل عليه. اجلدير باذلكر هو أّن هذه انلظريّات اثلالث تعاين 
 من اخللل، فمن أراد اتلفصيل فلرياجع كتاب "العلم وادلين" الصادر من مؤّسسة ادليلل.
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 اخلدمات املتبادلة بني العلم وادلين
اتلاريخ اكن هناك اجّتاهان يرّكزان ىلع تعارض العلم وادلين، وجيعل أحدهما خمالًفا لآلخر،  رّ مىلع 

الطائفة األوىل اجلّهال اذّلين يتظاهرون باتلديّن ويستغلّون ادلين وجهل انلاس، فريتزقون من ادلين. 
يرفضون العلماء بسالح حياول هؤالء أن يُبقوا انلاس يف اجلهالة، ويغّطون عيوبهم حتت لواء ادلين، و

 ادلين، وحيّذرون انلاس من العلم بذريعة أنّه ينايف ادلين.
يم  االجّتاه اثلاين اذّلي يضّخم اتلعارض بني العلم وادلين رشحية  من املثّقفني اذّلين نبذوا القي

اتلقّيد وااللزتام اإلنسانّية واألخالقّية وراء ظهورهم، وتذرّعوا بذرائع شّّت يلرّبروا اإلباحّية وعدم 
 بادلين؛ ذلا يعتمدون ىلع العلم ويعّدونه حاجًزا ومانًعا من اتلقّرب إىل ادلين.

وال يشعر بأّي تعارٍض وتناٍف  مًعا،هناك اجّتاه  ثالث  عرب اتلاريخ يستفيد من موهبة العلم وادلين 
هان األّول واثلاين عن العلم وادلين بينهما، فيحاول هذا االجّتاه أن يزيل غبار اتلنايف اذّلي أثاره االجّتا

وهذا االجّتاه اثلالث يرّكز ىلع اخلدمات املتبادلة بني العلم وادلين. ، [179، ص بيست گفتار ،یمطهر]
إذن من الرضورّي أن نسلّط الضوء ىلع هذه اخلدمات املتبادلة؛ لُنى مدى تعاضد أحدهما باآلخر، 

اخلدمات واملساعدات اليّت قّدمها ادلين للعلم، أو بالعكس هذه فيف هذا املجال نستعرض شطًرا من 
 قّدمها العلم لدلين:

: خدمة العلم لدلين  أّوال 

كشف رموز الطبيعة وأرسارها يف ضوء تطّور العلوم الطبيعّية واتلجريبّية يكشف أبعاًدا  -1
ل هذه االكتشافات جديدةً من اإلعجاز العليّم للقرآن الكريم، فالقرآن قبل أربعة عرش قرنًا وقب

ابلاهرة يف العلوم واتلقنية تنبّأ وأخرب عن حقيقٍة كونّيٍة طبيعّيٍة كحركة األرض، أو لقاح انلباتات، أو 
أّن مراحل تطّور اجلنني يف بطن األّم وما شابه ذلك، وهذا يُثبت أحّقّية القرآن الكريم. بعبارٍة أخرى 

، وهذا يفيد املثّقفني بعض احلقائق الطبيعّية يف القرآن الكريم يمك ن إثباتها باملنهج اتلجرييّب احليّسّ
 اذّلين ال يقتنعون إاّل بلغة العلم واتلجربة، وجيعلهم يعرتفون بإعجاز القرآن الكريم وعظمة اهلل تعاىل.

بما أّن العلوم اتلجريبيّة القطعية تكشف عن بعض حقائق األمور بشلٍك تفصييلٍّ وجزيئٍّ،  -2
ات والروابط ادلقيقة والعجيبة بني أجزاء النسيج ادلاخيّل ليشٍء واحٍد، أو بني األشياء وتُبنّي العالق

وحكمته وإتقان صنعه وعلمه وقدرته. بتعبرٍي  -تعاىل -املتعّددة، فهذا يساعد اإلنسان ىلع معرفة اهلل 
ّصًة "علم األحياء" تعّد آخر إّن االكتشافات العلمّية املدهشة املحرّية اليّت أثمرتها العلوم الطبيعّية خا

"صغرى" لربهان انلظم، فإذا ُضّمت إيلها "الكربى اللكّّية" يتألّف منهما هذا القياس املنطيّق: العالم 
 يسوده نظم  ونظام  دقيق  )صغرى(، ولّك ما يسوده نظم  ونظام  دقيق  فله ناظم  حكيم  قادر  عليم  )كربى(.
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املنشودة من تطّور العلوم احلديثة وازدهارها احلصوَل ىلع  وإن اكن هدف اإلنسان احلدايّث واغيته
الرفاهية والراحة والذّلة أكرث فأكرث، ولكن ينتفع بها املوّحدون واملؤمنون لرتسيخ املعتقدات ادلينّية يف 

ذلا نرى أّن بعض رّواد علم الفيياء ؛ فليس هناك تعارض  بينهما نفوسهم، وتلقوية إيمانهم باهلل 
يقول بأّن الغاية من علم الفيياء يه فهم اعلم الطبيعة كصنٍع من مصنواعت اهلل تعاىل،  يرّصحون

إنيّن أريد أن أكتشف كيف خلق اهلل العالم؛ إذ ال أحّب أن أعرف ظاهرة كذا أو عنرص »أينشتاين: 
 ,French]« كذا؛ بل أريد أن أعرف تصميم اهلل للكون، ولكّن سائر املسائل تعّد من اجلزئيّات

Einstein, A Centnary Volume, p. 67] . 
ليس هدف »وهو من أقطاب علم الفيياء يف أواخر القرن العرشين:  (Witten)وأيًضا يقول وينت 

اعليم الفيياء أن يعرف كيف حياسب األشياء، بل اغيته من دراسة علم الفيياء أن يتعّرف ىلع أصوٍل 
 .[Ibid]« وقوانني يعتمد عليها اعلَم الكون

، فيه تابعة  للمصالح واملفاسد  -3 َكم  وعلل  ال شّك يف أّن املناسك واتلعّبديّات يف الرشيعة هلا حي
احلقيقّية، ولكّن كثرًيا منها خميفل عّنا وغري مكشوٍف نلا. وتطّور العلوم احلديثة الطبيعيّة يبنّي نلا بعض 

لعباديّة، ويمنح لإلنسان روح اتلعّبد وااللزتام واتلقّيد احليَكم املكنونة وراء األمور اتلعّبديّة واملناسك ا
 بالعبادات الفرديّة واالجتماعّية أكرث فأكرث.

بعبارٍة أخرى إّن تقّدم العلوم اإلنسانّية والطبيعّية واالجتماعّية هل دور  مهمل يف ترسيخ القيم 
البرشّية الضخمة املرتاكمة طول  األخالقّية وإشاعتها ىلع املستويني الفردّي واالجتمايّع. واتلجارب

حياة اإلنسان وكرثة اختباراته لألمور تكشف عن احلقائق اليّت جاء بها الوح اإلليّه عن طريق 
لسعادة اإلنسان. فالعلم واالكتشافات العلمّية تدعم اإليمان وتقّوي االعتقاد باتلعايلم ادلينّية.  األنبياء

يف القرآن الكريم هو اإلعجاز العليّم؛ فقد تتطّرقت بعض ىلع سبيل املثال إحدى جوانب اإلعجاز 
اآليات القرآنّية إىل األحداث والظواهر العلمّية اليّت لم تُكتشف يف عرص نزول الوح، وقد كشف 
العلماء اللثام عنها يف القرون األخرية، وهذا إن دّل ىلع يشٍء فإنّما يدّل ىلع مدى تطابق انلّص القرآيّن 

العلمّية، وكذلك يدّل ىلع اجلنبة اإلعجازّية للقرآن اليّت تقّوي اإليمان واالعتقاد  مع اتلطّورات
 باتلعايلم ادلينّية، فينبيغ هنا أن نشري إىل بعض اآليات اليت تدّل ىلع اإلعجاز العليّم للقرآن الكريم:

بَاَل  َوتََرى حركة األرض: - ي
َدةً  حَتأَسبَُها اجلأ َ  َجامي َحابي  َمرَّ  َتُمرُّ  َويهي  .[88انلمل: ]سورة  السَّ

رأَسلأنَا لقاح انلباتات: -
َ
َياحَ  َوأ َا لََواقيحَ  الرِّ نَزنلأ

َ
نَ  فَأ َماءي  مي َقيأنَاُكُموهُ  َماءً  السَّ سأ

َ
نتُمأ  َوَما فَأ

َ
نينيَ  هَلُ  أ ازي

َ  خبي
 .[22احلجر: ]سورة 
َفَة َعلََقًة  مراحل تطّور اجلنني: - نَا انلُّطأ ظاًما ُثمَّ َخلَقأ َغَة عي أُمضأ نَا ال َغًة فََخلَقأ نَا الأَعلََقَة ُمضأ فََخلَقأ

اليقنيَ 
َسُن اخلأ حأ

َ
ناُه َخلأًقا آَخَر َفتَبارََك اهلُل أ

أ
أَشأ ن

َ
ظاَم حَلأًما ُثمَّ أ نَا الأعي  .[14املؤمنون: ]سورة  فََكَسوأ
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رينَ  بىََل معرفة وجود بصمات األصابع وعدم اشرتاك فرديأن فيها:  - نأ نَُسوَِّي قَادي
َ
  َبنَانَهُ   ىلَعَ أ

 .[4القيامة: ]سورة 
المي َوَمنأ يُريدأ  تضايق الصدر عند الصعود يف السماء: - يسأ

رَُه ليإلأ حأ َصدأ َ يَُه يرَشأ دي نأ َيهأ
َ
َفَمنأ يُريدي اهلُل أ

َما ُد يفي السَّ عَّ نَّما يَصَّ
َ
رَُه َضيًِّقا َحرًَجا َكأ لَُّه جَيأَعلأ َصدأ نأ يُضي

َ
 .[125األنعام : ]سورة  ءي أ

قي وجود املشارق املتعّددة:  - َمشاري
أ رأضي َوَما بَيأنَُهما َورَبُّ ال

َ َماَواتي َواألأ سورة الصاّفات: ] رَبُّ السَّ
5]. 

 الودل فإنّ  القريبة، القرابة تنكحوا ال»قد ورد يف الرتاث احلدييّث هذا احلدديث انلبوّي الرشيف:  -
يًّا خيلق . الضاوّي أي الضعيف انلحيف، [106، ص 3 انلهاية يف غريب احلديث واألثر، ج ]اجلزري،« ضاوي

فقد أخرب هذا احلديث قبل قرون أن زواج األقارب القريبني يوجب أن خُيلق الودل انلاتج منه حنيًفا 
 هزياًل، وقد أثبت هذه انلقطة العلم اتلجرييّب احلديث.

ا العلوم الطبيعّية واتلجريبّية لدلين يه أنّها تساعد وتعني الفقيَه من اخلدمات املهّمة الّت تقّدمه -4
املجتهَد للتعّرف ىلع األبعاد والزوايا الاكمنة للموضواعت املستحدثة. وال خيىف أّن علم الفقه هو قانون 

ت احلياة البرشّية ودستورها من املهد إىل اللحد، فيجب ىلع الفقيه أن يبنّي حكَم اهلل يف املوضواع
احلديثة ابلديعة غري املسبوقة اليّت تُطرح ألّول مّرٍة يف الفقه. ىلع سبيل املثال موضوع "اذلاكء 

يُثري أسئلًة فقهّيًة مهّمًة ىلع الفقيه املجتهد  -وهو من املوضواعت احلديثة العرصّية  -االصطنايّع" 
احلكم ينبيغ أن يدرس اذلاكء  جُييب عليها ويبنّي فيها حكَم اهلل تعاىل، ولكن قبل اإلجابة وحتديد

االصطنايّع دراسًة شاملًة معّمقًة يلعرف أبعاد وزواياه بصورةٍ اكملٍة؛ ألّن اإلفتاء وبيان احلكم الرشيّع 
رهني معرفة املوضوع معرفًة دقيقًة شاملًة. فعىل الفقيه ابلارع أن يستعني باملتخصصني وأصحاب 

ويستفيد من معلوماتهم العلمّية القيّمة يف هذا املجال. اتلخّصص بليان وإيضاح املوضواعت اجلديدة 
ومن هنا يأيت دور العلوم الطبيعّية املهتّمة بهذا املوضوع اجلديد تلبّينه وتوّضحه وتكشف عن أبعاده 

 وخمتلف جوانبه. وهذا يعّد من أبرز اخلدمات العلمّية لدلين.
 ثاني ا: خدمة ادلين للعلم

واتلفّكر يف احلقائق الكونيّة، وإثارة العقول، ويشّجع ىلع ابلحث يدعو ادلين إىل اتلعّقل  -أ
واتلفتيش عن أرسار األمور واألشياء املخلوقة يف اعلم الطبيعة، وتُعّد هذه ادلعوة من أهّم اخلدمات 
اليّت يقّدمها ادلين للعلم. لقد حّث القرآن الكريم ىلع اتلفّكر واتلدبّر يف خلق السماوات واألرض 

الليل وانلهار واألبعاد الوجوديّة لإلنسان من بدنه وروحه وعقله. وهذا التشجيع مّهد  واختالف
األرضّية للمفّكرين والعلماء ألن يبذلوا قصارى جهودهم لكشف الروابط والعالقات املوجودة بني 

يف احلقيقة دوًرا  (Fideism)األشياء، ويدّونوا علوًما متعّددًة. إّن للمحّفزات وادلوافع ادلينّية واإليمانّية 
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 فّعااًل يف تطّور العلوم الطبيعّية وكماهلا وازدهارها. يقول العاّلمة الطباطبايّئ:

يمكن أن نقول بكّل جرأٍة إّن السبب الرئييّس الهتمام املسلمني واشتغاهلم بالعلوم العقلّية من »
هذه العلوم يف بداية األمر سواء  اكن عن طريق ترَجة  -الطبيعّيات والرياضّيات وغريها من العلوم 

رهني املحّفزات اثلقافّية وادلوافع اليّت أثارها القرآن  -وعن طريق االبتاكر واإلبداع يف آخر املطاف 
 .[111، القرآن يف اإلسالم، ص يئّ الطباطبا]« املجيد يف نفوس املسلمني

ياء الفائز جبائزة الفيلسوف واعلم الفي (Arthur Leonard Schawlow) آرثر شاولوكذلك يقول 
إّن ادلين يوّفر أرضّيًة عظيمًة للبحث العليّم؛ ألّن السماوات تبنّي عظمة اهلل وتُظهر صنعه، »نوبل: 

 «إذن ابلحث العليّم يُعّد عبادًة ألّن العلم يربز عجائب اخللقة أكرث فأكرث
[Margeneau, Cosmos, Bios, Theos, La Salle, Illinois, P. 106] 

ة خدمات ادلين للعلم هو أّن ادلين وضع للعلم أطًرا وموازين أخالقيًّة وإيمانّيًة من َجل -ب
ومعنوّيًة، وأرّص ىلع أّن العلم جيب أن يتأّطر بالقيم األخالقّية واإلنسانّية. فلو خرج العلم عن هذا 

لم وبسبب انلطاق األخاليّق وهذه القيم، فهذا من شأنه أن يسّبب ارتكاب اجلرائم البشعة باسم الع
 العلم، فاإليمان هو اذّلي ينّور طريق العلم وجيعل هل اغياٍت مطلوبًة.

لقد تقّدمت العلوم الطبيعّية تقّدًما باهًرا مدهًشا يف العرص الراهن، ولكن لم تستطع أن جتيب  -ج
بات عن األسئلة املبدئّية األساسيّة للبرش وسكتت وعجزت عنها. بعبارٍة أخرى لم يلّب العلم متطلّ 

البرش يف جوانب احلياة الفرديّة واالجتماعّية، ولم يستطع أن جييب عن األسئلة األساسيّة اليّت تنبثق 
من عقل اإلنسان املعارص وفطرته اتلوحيديّة. فبدأت تظهر أرضار العلم بال إيماٍن وديٍن وآثاره 

 عرشين بشلٍك عجيٍب.السلبّية؛ فذلا نشاهد الرتاجع إىل ادلين واملعنوّية يف منتصف القرن ال
ومن هذه األسئلة املهّمة: ملاذا وُجد العالَم ومن أين نشأ؟ هل للعالَم هدف  واغية  وما يه اغيته؟ ملاذا 
ُخلق اإلنسان وما ماكنته يف العالم؟ ما مصري اإلنسان وما منتهاه؟ ما معىن احلياة ومصدرها؟ ما وظائف 

حلُسن والقبح يف حياة اإلنسان؟ وغريها من التساؤالت اإلنسان وحقوقه؟ ما معىن اجلّيد والرديء وا
" "scienceاملهّمة اليّت شغلت بال اإلنسان املعارص. لقد اعرتف علماء الطبيعة والفيياء بأّن العلم 

اعجز  وقارص  عن اإلجابة ىلع هذه األسئلة، وأّن ادلين قادر  ىلع اإلجابة عليها، وحّل هذه املشاك 
 الفكرّية. 

إّن العلم حيتاج إىل ادلين حّّت »الفيلسوف واعلم الفيياء:  (Henry Margeneau)ول مارجنو ذلا يق
 .[Ibid, P. 62]« يرّبر هل مصدر جناحه وإجنازاته

برأيي عندما نواجه عجائب احلياة وغرائبها علينا أن نسأل "ملاذا"؟ وال »: آرثر شاولووكذا يقول 
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 «املمكنة يه اإلجابات ادلينّيةنسأل "كيف" فقط. فتكون اإلجابات 
[Cosmos, Bios, Theos: Scientists Reflect on Science, God, and the Origins of the  

Universe, Life, and Sapiens, p. 105]. 

قد يقول علماء الفيياء إّن الفيياء اعجزة  عن اإلجابة، ولكن ابلديل هو يف العلوم اإلنسانية 
ادلين، ولكّن هذا الكم غري صائٍب؛ ألّن العلوم اإلنسانّية والفلسفة رغم تقّدمها  والفلسفة وليس يف

ال تقدر ىلع بيان الغاية احلقيقّية والسعادة األصلّية لإلنسان، وال طرق الوصول إيلها؛ والشاهد عليه 
 ما نرى من اتلناقضات واتلهافتات يف هذا املجال.

يٍة كونّيٍة توحيديٍّة وتفسرٍي إليهٍّ رّباينٍّ، وهذه الرؤية خيدم ادلين العلَم يف ضوء إعطاء رؤ -د
اتلوحيديّة تؤثّر ىلع اكتشاف العلوم وإبداعها تأثرًيا بالًغا. فبعض انلظرّيات العلمّية املهّمة اكنت متأثّرةً 

 فكرة بأنّ  (Albert Einstein)ومستلهمًة من الرؤية الكونيّة ادلينّية، ىلع سبيل املثال يعتقد أينشتاين 
"أّن الطبيعة قابلة  للفهم واإلدراك" مقتبسة  من ادلين، بمعىن أّن األنظمة السارية يف العالم يمكن 

، كما أّن ادلين بدون العلم أعىم.  لگشىن، ]انظر: للعقل أن يُدركها، فالعلم بدون ادلين ناقص  وقارص 
 [82دی، ص يىن توحين در افق جهان بيعلم و د

اعلم الكونّيات الرويّس املعروف بأّن ابلحث عن  (Andrei Linde)وأيًضا يعتقد أندريه يلنده 
اليّت بصدد كشف نظرّيٍة موّحدةٍ منسجمٍة تستوعب تربير ّك صور  -"انلظرّية الشاملة" يف الفيياء 

 The]تلوحيديّة اإلهلّية. مأخوذ  من الرؤية ا -املاّدة وأشاكهلا، وتبنّي َجيع الطاقات الطبيعّية وتوّضحها 

Christian Science Monitor, P. B4] 
من جهٍة أخرى فإّن العلوم اإلنسانّية اكالقتصاد وعلم االجتماع وعلم انلفس وعلم القانون والعلوم 
الرتبوّية وغريها رهينة  بمعرفٍة عميقٍة ودقيقٍة عن حقيقة اإلنسان. وادلين يساعد هذه العلوم اإلنسانّية 

م تعريٍف حقييقٍّ دقيٍق عن هوّية اإلنسان وأبعاده الوجوديّة، وأنّه يتألّف من ابلعدين الروّح بتقدي
.  وابلديّن، وللّك واحٍد منهما آثار  ولوازم خاّصة 

اكن علماء الفيياء يعتقدون برضورة استقالل حبوثهم عن املفروضات  1960قبل سنة  -ه
كن ظهرت بعض املدارس يف فلسفة العلم وأبطلت هذه املزاعم، الفلسفّية واملبادئ امليتافييقّية، ول

واعرتفت بأّن العلم يعتمد ىلع املفروضات الفلسفّية وامليتافييقّية أشّد االعتماد، ومع إنكارها ال 
معىن لألحباث العلميّة واتلجريبّية، وينبيغ هنا أن نستعرض شطًرا من هذه االفرتاضات املسبقة اليّت 

 لعلوم الطبيعّية واتلجريبّية:تركن إيلها ا
 هناك اعلَم  عيينل مستقلل عن أذهاننا، وهو منشأ اتلأثّرات احلّسّية. -

 يمكن أن يعرف اإلنسان هذا العالَم العييّن يف ضوء اتلجربة والرباهني العقلّية. -
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 أّن املعطيات اتلجريبّية يمكن االعتماد عليها والوثوق بها، وال ختدعنا. -

 إلنسان أن يصّور اعلَم الطبيعة بصورٍة رياضّيٍة ويف قالَب علم الرياضّيات.يمكن ل -
أّن القوانني األساسّية السائدة يف اعلَم الطبيعة قوانني موّحدة  وثابتة  مستمّرة  يف ّك األزمنة  -

 واألمكنة، ويمكن معرفتها.
عرفيّة هو األديان اتلوحيديّة واحلّق أّن مصدر هذه االفرتاضات املسبقة ومنشأ هذه القبلّيات امل

 اإلبراهيمّية والفلسفات العقلّية القديمة.
واجلدير باذلكر أّن بعض كبار علماء الفيياء يرّصح بصوٍت اعٍل أّن للعلم مفروضاٍت ميتافييقّيًة 
وعقلّيًة يعجز العلم عن إثباتها، بل هناك افرتاضات  مسبقة  تعتمد عليها العلوم بوصفها مسلّماٍت 

 ستلزم قبوهلا نواًع من "اإليمان":ي
إذا قيل إّن ادلين يتطلّب ويقتيض نواًع من اإليمان حبقائق غري قابلٍة لإلثبات، فكذلك العلوم »

ت در آستانه قرن يمعنو ن ويد علم و ،لگشىن] «الفييائّية املعتمدة ىلع الرياضّيات تقتيض نواًع من اإليمان
 [40، ص  كمي ست ويب
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 اخلاتمة وانلتيجة
بناًء ىلع "نظرية اتلعاضد" ليس هناك أّي تعارٍض وتناٍف بني مسائل ادلين والعلم، بل حتاول  -1

أن ترسم جمموعًة متناسقًة ومتماسكًة يساهم العلم وادلين فيها يف تبيني  نظرّية اتلعاضد واتلاكمل
 دوينألّن كتاب اتلكوين وكتاب اتلاألشياء والظواهر، ويف حتقيق رؤيٍة كونّيٍة منسجمٍة؛ وذلك 

 .)الترشيع( الكهما من جانب اهلل 

 ال خيىف أّن هناك ثالثة مناهج متداولٍة بليان اتلناسق واتلعاضد بني العلم والالهوت: -2
 .(Natural Theology)الالهوت الطبييّع  -أ

 .Theology of Nature))الهوت الطبيعة  -ب

 .(Systematic Synthesis)اتللفيق املنسجم  -ج

 من َجلة خدمات العلم لدلين: -3
الكشف عن األبعاد اجلديدة لإلعجاز العليّم للقرآن الكريم بصورٍة خاّصٍة وللتعايلم ادلينيّة  -أ

 بصورٍة اعّمٍة.
 أّن املعطيات واالكتشافات العلمّية احلديثة تعّد "الصغرى" لربهان انلظم. -ب
الطبيعّية يبنّي نلا بعض احليَكم املكنونة وراء األمور اتلعّبديّة واملناسك تطّور العلوم احلديثة  -ج

 العباديّة، ويمنح لإلنسان روح اتلعّبد وااللزتام واتلقّيد بالعبادات الفرديّة واالجتماعّية أكرث فأكرث.

 ومن اخلدمات املهّمة اليّت يقّدمها ادلين للعلم: -4
ر يف احلقائق الكونيّة، وإثارة العقول، ويشّجع ىلع ابلحث يدعو ادلين إىل اتلعّقل واتلفكّ  -أ

واتلفتيش عن أرسار األمور واألشياء املخلوقة يف اعلم الطبيعة، وتُعّد هذه ادلعوة من أهّم اخلدمات 
 اليّت يقّدمها ادلين للعلم.

آفاقًا  قّدم ادلين مالمح وومضاٍت من العلوم الطبيعّية وأرسارها، وفتح للعلماء وابلاحثني -ب
 معرفّيًة جديدًة.

أّن ادلين وضع للعلم أطًرا وموازين أخالقّيًة وإيمانيًّة ومعنوّيًة، وأرّص ىلع أّن العلم جيب أن  -ج
 يتأّطر بالقيم األخالقّية واإلنسانّية.
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