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 التفكري النقدّي

 حممد باقر الصدر أمنوذجًا

 

 حيدر حّب اهلل

 

 النوع الثالث: التفكري النقدّي أو بصرية النقد ــــــ

كري النقدّي هو التفكري الذي ينبين على عدم التقليد، فأولئك األشخاص التف

الذين اعتادوا يف حياتهم على أن جيعلوا عقوهلم مقلِّدة ال يعرفون التفكري النقدّي يف 

شيٍء، بل من الصعب عليهم أن ينقدوا ذلك الذي قلَّدوه، ونقُدهم لغريه عادًة ما يكون 

وأساس التفكري النقدّي هو التحرُّر من سلطٍة فكرّية أقوى تقليدًا ملقلَّدهم يف النقد. 

تهيمن على اإلنسان، ومن َثّم فاخلطوة األوىل هي أن يتجّرأ على توجيه السؤال العلمّي 

هلذه السلطة نفسها. وإذا مل ميلك اإلنسان هذه اجلرأة ـ واليت هي ُبْعٌد تربوّي نفسي ـ 

قدّي. نعم سيوفَّق ُرَبما للدفاع عن فكرٍة، ال يف فإنه لن يوفَّق يف ممارسة أّي تفكرٍي ن

نقدها. وكثريون يف الساحات العلمّية جييدون عملّية الدفاع عن هذا املفكِّر أو الفقيه 

أو العامل أو ذاك، وعن هذه الدولة أو تلك، وعن هذا التنظيم السياسي أو ذاك، 

لنقد، لكنَّه خيتلف عنه ولكنَّهم ال جييدون نقدهم ونقد أفكارهم. فالدفاع يشبه ا

 خبيٍط رفيع.

التفكري النقدّي تفكرٌي رافض للتقليد، ويطمح لتوجيه أسئلٍة. وهو بطيء 

التصديق يف الوقت نفسه؛ فإّن اإلنسان الذي ميتلك تفكريًا نقدّيًا جتد التصديق عنده 

ه متأخِّرًا؛ ألّن األفكار حني تأتي إىل ذهنه سوف ختضع ملعاجلٍة وتصفية، وكأنَّ

يضعها يف حقٍل حراري أو إشعاعي معيَّن، ثّم بعد ذلك تأتي مرحلة التصديق بها. فحني 
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يسمع خربًا أو قّصة أو حادثة، أو ُيْنَقل له كالٌم، أو يرى فكرًة، فهو مرتيٌِّث يف 

االقتناع بها، وبطيء التصديق، خبالف املقلِّد، الذي هو سريع التصديق للجهة اليت 

 ذه نقطٌة مهّمة يف هذا املوضوع.يقلِّدها عادًة. وه

وبعد إيضاح هذا املستوى ال ُبدَّ من احلديث عن املستويات والدرجات اليت 

تكون فيه؛ إذ ُتطرح مستويات ثالثة للتفكري النقدي، ال ُبدَّ من استعراضها؛ ملالحظة 

 أّن السيد الصدر يف أيِّ درجٍة منها:

 

 املستوى األّول: النقد السطحّي ــــــ

ستوى السطحّي يف التفكري النقدّي ـ وال نقصد بكلمة االسطحّي  التقليل امل

من شأنه، بقدر ما نريد توصيفه فقط ـ هو النظر الشكالنّي للقضّية. وإذا أردُت أن 

أعطي مثااًل قريبًا مّنا ميكن احلديث عن بعض املناقشات اجلامعّية للبحوث، فمع 

ج املاجستري والدكتوراه، جند بعضهم أحيانًا احرتامي لكّل املناقشني يف حبوث خترُّ

يقدِّمون اعرتاضات سطحّية وشكلّية هي جزٌء من وظيفتهم، كاعرتاضهم على 

استخدام هذه املفردة أو تلك، وعلى عدد الكلمات املوظَّفة يف هذا العنوان أو ذاك، 

ابع العاّم على وعلى الشؤون الصياغّية والشكلّية واألسلوبّية والطباعّية وحنو ذلك. فالط

االعرتاضات والنقدّيات اليت تقدَّم يف أمثال هذه البحوث هو السطحّية، ومعاجلة 

 الشكل والظاهر.

ومن هذا النوع من النقد ما نسمِّيه بالنقد اجُلملي، وهو نقٌد شاع يف الفرتة 

األخرية، حيث يتّم أخذ مجلٍة من نصٍّ طويل أو من مشروع فكري، ثّم تقديم املشروع 

 أو تلك! لفكري على أّنه هذه اجلملة، وحصر العملية البحثّية والتحليلّية فيه بهذه اجلملةا

 

 املستوى الثاني: النقد املوضعّي ــــــ

مرحلة »تدخل العملّية النقدّية يف بعض األحيان يف مرحلٍة أعمق، سنطلق عليها: 

بتسليط الضوء عليه،  ، أي تأخذ جزءًا من الفكرة أو النظرّية، وتبدأ«النقد املوضعي
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وكأنَّما تشرِّحه، كما ميارس الطبيب اجلّراح ذلك، أو تأتي جبزٍء من نظرّيٍة يف علم 

أصول الفقه أو الفلسفة أو علم الكالم اجلديد مثاًل، ثّم ُيصار إىل تسليط الضوء عليه 

 بطريقٍة ممتازة، ونقده.

 

 املستوى الثالث: النقد البنيوّي ــــــ

لبنيوّي أّن الباحث يأخذ جسم النظرّية والفكرة بشكٍل عاّم بعني نعين بالنقد ا

االعتبار، وبعد ذلك يوجِّه سهام النقد إليه، فيدَّعي أن هناك مشكلًة تعرتي هذه 

النظرّية أو الفكرة من أقصاها إىل أقصاها. ففي بداية األمر يتّم تلّقي الرؤية بشكٍل 

ا، أو يتّم تلّقي مدرسٍة فكرّية كاملة ومن كامل، ليتحوَّل بعد ذلك إىل عملّية نقده

ثّم يقدِّم النقد جملموعها، ال أّنه ميارس النقد جلزئّية هنا أو جزئّية هناك فقط، بل 

النقد يوجَّه إىل اخلارطة واهليكلّية العاّمة، والنسيج احلاكم، والبنية التحتّية، 

 واملسار العاّم، هلذه املدرسة أو هذا االجتاه والرؤية.

إذا حلَّلنا منط النقد ومستواه عند السيد الصدر فسنراه يرتاوح يف الغالب و

والنقد البنيوّي. فحني كان يناقش كان يناقش  ويتأرجح تارًة بني النقد املوضعّي

مدارس فكرّية، وهو أمٌر ليس بالسهل على اإلطالق، فقد يكون يف متناول اإلنسان 

كّن مناقشة مدرسة فكرّية تتألَّف من مناقشة فكرة معّينة أو نظرّية خاّصة، ل

جمموعة هائلة من األضالع ليس باألمر اهليِّن، بل حيتاج إىل جهٍد أكرب يف العملّية 

 النقدّية؛ حّتى يتمكَّن الباحث من النجاح يف ذلك.

وأعتقد أّن السقف الذي عاجله السيد الصدر يف تفكريه النقدّي كان انطالقًا 

باملوضعّي، ووصواًل إىل النقد البنيوّي، وذلك حني نقد  من النقد السطحّي، مرورًا

االجتاهات املاركسّية يف االقتصاد، واملادِّيني يف الفلسفة، واملدارس املنطقّية يف علم 

املنطق. فنحن أمام رجل ال تقف انتقاداته أو نقدّياته عند أفكار داخل أطٍر، كما هو 

 الدين الطوسي أو اقحمقِّق النائيين مثاًل، احلال الغالب عندنا حني ننتقد فكرًة لنصري

حيث تعّج بهذا احلال املنظومة اإلسالمّية، وإنَّما قدَّم الصدر نقدًا للمدارس والرؤى 
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بشكٍل كامل، وهذا األمر ليس بالشيء اهليِّن، بصرف النظر عن مدى جناحه يف 

 نقدّياته.

اجلانب السطحّي إىل  نا حباجٍة إىل استلهام عملّيات النقد عنده، وختّطيإّن

اجلانب املوضعّي، وختّطي اجلانب املوضعّي أيضًا إىل اجلانب البنيوّي، فنقرأ املدارس 

 قراءًة بنيوّية.

يف بعض األحيان يطالع اإلنسان مقاالٍت أو حبوثًا متعلِّقة بنقد مدارس فكرّية 

ي يقوم أخرى، لكّنه يكاد الشعور بشيٍء من اإلحباط؛ وذلك ألّن هذا الشخص الذ

بعملّية النقد ميارس نقدًا موضعّيًا ملدرسٍة، وهذا الشيء غري منطقيٍّ، كما أشرنا قبل 

قليل. فنقد الرأي الفقهي يف مسألٍة تفصيلّية يف باب الطهارة أو يف باب العقوبات 

اجلزائّية، أو نقد آلّية اعتمدوها يف فقه النكاح والطالق، ال يعين صّحة تسميته 

هما أّدى ببعض ُكتَّابنا ، أو نقد املدرسة وأصول التفكري. واخللط بينبالنقد البنيوّي

هم حني يكتبون يف نقد املدارس يستخدمون هذه الطريقة، حبيث ينظر إليهم إىل أّن

اآلخرون بنظرٍة سطحّية؛ ألّن هذا ال يشكِّل نقدًا مدرسّيًا، بَقْدر ما هو نقٌد حمدود 

 الدائرة.

 

 من اآلخر إىل الذات ــــــ جماالت التفكري النقدّي،

وإذا جتاوزنا مستويات النقد، اليت نستلهم من السيد الشهيد مستوياٍت عميقًة 

فيها، ندخل يف جماالته. فغالبًا ما نقدِّم النقد لآلخرين، مبعنى أن يكون نقُدنا لغرينا، 

نسجٌم مع وهو أمٌر سهل. ولو أردُت أن أحفر قلياًل فإّن نقد اآلخرين يعزِّز الذات، وم

األنانّية والذاتّية، وال أقول: هي ذاتّيٌة، بل أقول: إنها تصلح لالنسجام مع الذاتّية؛ ألّن 

من طبع اإلنسان ورغبته أن ُيسقط اآلخر، لكْن من الصعب أن يرغب يف نقد ذاته، 

 فنقُد الذات فيه جهاد مع النفس، وفيه حماربة لألنا يف هذا اإلطار.

ر سنجده اشتغل على امللفَّْين معًا انقد اآلخر؛ ونقد وإذا رصدنا السيد الصد

الذات . والقسم الثاني حيتاج إىل حماربة لألنا؛ ألنَّك تقوم يف نقد الذات مبحاربة ذاتك 
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للَوْهلة األوىل. فحني يقوم السيد الصدر بنقد األّمة اإلسالمّية فهو ينتقد ذاته 

ينتقد ذاته أيضًا، وحني ينتقد احلركة  اجلماعّية، وحني ينتقد املؤسَّسة الدينّية فهو

اإلسالمّية فهو ينتقد نفسه أيضًا، وحني ينتقد احلوزات العلمّية فهو ينتقد نفسه أيضًا، 

 وكذا الربامج التعليمّية.

إّن عملّية نقد الذات حتتاج يف بعض األحيان إىل جهاد. فمن السهل عليَّ أن أنتقد 

نتقد ذاتي؛ بل أحيانًا جند أّن نفس هذا النّقاد اآلخر، لكّن من الصعوبة مبكاٍن أن أ

حينما يصرف نظره تلقاء نفسه تتعطَّل آلّياته العقلّية النقدّية، فيكون األمر صعبًا 

عليه، وكأنَّما وضعت القيود يف يَدْيه، فعقُله ال يقدر على ممارسة عملّية النقد الرائعة 

تدخل بقّوٍة، من حيث شعر أم مل اليت كان ميارسها ضّد اآلخرين؛ ألّن األنا هنا 

يشعر، ونقد األّمة واحلوزة واملرجعّية ومناهج التعليم واحلركة اإلسالمّية وغري ذلك 

 هو جزٌء من عملّية نقد الذات.

وكما استخدم هذا الشهيد الكبري هذا املزدوج من نقد اآلخر ونقد الذات، 

ال جنمد على نقد اآلخر، فال  حنن اليوم أيضًا مطالبون باستلهام هذا املنهج، يف أن

نرى هذه الذوات اليت رمبا تكون خاطئًة، كما ال جنمد على نقد الذات؛ كي ال 

 نغرق أيضًا يف عملّية إحباٍط غري سليمة.

 

 أخالقّيات النقد عند السيد الصدر ــــــ

سأكتفي يف احلديث عن أخالقّيات النقد عند السيد الصدر بأمرين، من باب 

 .«األدبّية»و ؛«املوضوعّية»ما واضحان: التذكري، وه

من النادر أن جتد شخصًا حينما يناقش فكرًة يتماهى مع خصمه، حّتى تظّن 

أّن هذا الشخص مقتنٌع بها، بل خيتلق هلا األدّلة والوجوه واالعتبارات، ثّم يقوم بعد ذلك 

مع األفكار،  بالنَّْقد. وهذه هي قّمة اإلنصاف واملوضوعّية. فعلى الباحث أن يتماهى

حّتى لو كانت من أكثرها ُبْعدًا عن فكره، وعليه تقمُّص شخصّية اخَلْصم، ثّم 

التفكري ملصلحته، ثّم تقديم أقصى ما ميكن تقدميه، وبعد ذلك يعود ملمارسة عملّيٍة 
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 نقدّية.

وهذا األمر ليس بسيطًا، وإنَّما حيتاج إىل تربّية روحّية وأخالقّية، وإميانّية 

 كيفّية ممارسة هذا النوع من النقد. وال حنتاج إىل شواهد حينما نطلق هذه أيضًا، يف

االّدعاءات؛ ألّن اجلميع قد الحظ منَجَز هذا الرجل الكبري، وإنَّما نريد أن نستجمعها؛ 

 لنستلهم منها.

أّما أدبيَّته وهدوء لغته، فهو ليس رجاًل متوتِّرًا فاقدًا ألعصابه، وليس رجاًل 

 مشيته، فيشعرك كأنَّه ميلك الساحة؛ نظرًا لثقته بنفسه اليت ميلكها. متعثِّرًا يف

والنقد األدبي هو نقٌد منطلق من ثقٍة بالذات، أّما النقد اهلائج املنفعل فقد يأتي أحيانًا 

من اخلوف وعدم الوثوق من صّحة النقد. فعلى الباحث التنبُّه إىل الثقة بنفسه، وعدم 

انها. كما وعليه أن يقدِّم رؤيته وانتقاداته بطريقٍة هادئة، تعنيف اآلخرين جّراء فقد

شاعرًا أّن امليدان ميدانه. ويف حالة عدم ثقته بنفسه وبفكره بطريقٍة علمّية ال ينبغي له 

 الدخول إىل امليدان، فيوتِّر الساحة.

حنن حمتاجون اليوم أن نستلهم من هذا الرجل الكبري أخالقّية النقد يف 

املوضوعّي املميَّز جدًا؛ واألدبّي املميَّز كذلك. وهناك فرٌق بني اخلطابات  ُبْعَدْيها:

التَّْعَبوّية واخلطابات الفكرّية. ونقُل اخلطاب التَّْعَبوّي إىل الفكر كارثٌة يف كثرٍي من 

األحيان، كما أّن نقل اخلطاب الفكري أحيانًا إىل اخلطاب التَّْعَبوّي فيه كوارث. 

 إىل هذا الفصل بطريقٍة وبأخرى. فنحن حنتاج حّقًا

 

 خماطر النَّْقد وهواجسه ــــــ

 هناك مشكلتان يف التفكري النقدّي:

أن يعيش التفكري النقدّي رغبًة يف النقد لشهوة النقد؛ فهناك  املشكلة األوىل:

أناٌس ميتلكون شهوة النقد كما هي شهوة الطعام والشراب واجلاه والسلطة 

هذه الشهوة، لتصبح عقدًة ووسواسًا يف داخله. ورغم أّن التفكري والشهرة، فتتملَّكه 

النقدي هو وعٌي وبصرية؛ ألنه قائم على رفض التقليد، إاّل أّن شهوة النقد ليست َوْعيًا، 

وإّنما هي عجٌز عن تقبُّل احلقيقة يف بعض األحيان، وغشاٌء حاجب بني اإلنسان وبني 
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مًا دائمًا، وال مفكِّرًا متمرِّدًا دائمًا، وإنَّما نريد احلقيقة. فنحن ال نريد مفكِّرًا مسلِّ

مفكِّرًا مستعّدًا لقبول احلقيقة، ومستعّدًا يف الوقت عينه للتمرُّد على ما يراه باطاًل، 

 أّما أن يعيش عقدة النقد بشكٍل دائم فهي مشكلٌة كبرية يف هذا اإلطار.

نقد أيضًا؛ فكثريون مّنا ال يريدون اإلحجام عن النقد لُعْقدة ال املشكلة الثانّية:

النقد ويهابونه ويرفضونه وينَأْون بأنفسهم وباآلخرين عنه؛ ألّن النقد ُمخيٌف بالنسبة 

إليهم، وال سيَّما إذا طال الذوات الشخصّية والسياسّية واالجتماعّية والفكرّية 

لتوتُّر، وألّننا مل والدينّية، فيصبح اإلنسان رافضًا للنقد؛ ألّنه عقدٌة وخميف ويوجب ا

 نرتبَّ على ثقافة النقد، علمًا أّن املوضوع ليس فكرّيًا هنا، وإنَّما هو تربويٌّ بامتياٍز.

حنن حنتاج إىل أن يكرَّس هذا األمر يف مدارسنا الدينّية والعصرّية منذ اللحظة 

قافة أن ال األوىل اليت يدخل فيها احلوزوّي واجلامعّي قاعات التعليم؛ لكي يرتبَّى على ث

تتملَّكه شهوة النقد، وال شهوة التقليد، وهي ثقافة جتعله متحرِّرًا من عقدة نقد 

 الذات، ومن أن يكون حمبطًا أو فاقدًا للثقة بالنفس.

 

 النوع الرابع: التفكري البدائلّي، أو عقلّية البحث عن حلٍّ ــــــ

ح بعض التفصيل بعد هذا االستعراض املوجز ألقسام التفكري وجماالته، وطر

حول التفكري النقدّي، وما له من مصائر ونتائج وجماالت وحدود وأخالقّيات 

وخماطر، علينا التذكري بالتفكري البدائلّي الذي وجدناه عند الشهيد الصدر. فالنقد 

يف بعض األحيان كاٍف لوحده، كما إذا سار اإلنسان فوجد َحَجرًا يف وسط الطريق، 

احلالة إزالة هذا احَلَجر لفتح الطريق، وليس املطلوب منه اإلتيان فاملطلوب منه يف هذه 

حَبَجٍر بديل! لكّن التفكري النقدي لوحده يصبح هّدامًا يف بعض األحيان إذا مل ُيْرَفق 

 بالبدائل. فنحن حباجٍة اليوم يف ساحتنا اإلسالمّية إىل نوعني من التفكري النقدّي:

الطرقات، أو خيفِّف احلموالت اليت تئّن منها  ـ تفكرٌي نقدّي يزيل األحجار من1

السفينة املشرفة على الَغَرق وسط البحار، وهي األحجار واحلموالت اليت تؤثِّر على منّو 

وتطّور األمة اإلسالمّية، سواء أكانت أحجارًا فكرّية أم اعتقادّية أم فقهّية أم نفسّية 
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وضعها جانبًا، لتأخذ احلياة جمراها أم اجتماعّية أم عرفّية... فهنا يكفي إزالتها و

 الطبيعي التكاملي.

ـ تفكرٌي نقدّي يرفع املشكلة ويضع البديل معًا، وال يعيش رغبة النقد فقط 2

ما للتغيري واإلصالح وحتسني األمور والتصويب، ل النقد. فالنقد ليس للنقد، وإّنألج

ذا ما فعله السيد الصدر وقد حيتاج النقد إىل اخلطوة الالحقة، وهي وضع البدائل. وه

حينما كان ينتقد املدارس األخرى؛ حيث كان يضع بدياًل. ففي الفصل األّول والثاني 

من ااقتصادنا  حينما انتقد املدارس األخرى جتده قد وضع يف الفصل األخري البديل، 

ّية ويف ااألسس املنطقّية لالستقراء  حينما انتقد املدارس التجريبّية والعقلّية والوضع

 وضع بديله املتمثِّل باملذهب الذاتي للمعرفة. وهذا البديل جدُّ ضروريٌّ يف بعض األحيان.

 

 البدائلّية من رحم الرسالّية ــــــ

إّن مشكلة البعض من نّقادنا اليوم أّنهم ال حيملون َهمَّ وضع البديل، وكأنَّهم 

 هذا الرجل. فالرسالّي ال يف  الرسالّيةا غري معنّيني بهذا املوضوع. وهنا تأتي خاصية

يتلذَّذ بسقوط املبنى، وإنَّما يصبح سعيدًا ببنائه مّرًة ثانية بنحٍو أفضل. وكثريون 

كانت عندهم إرادة النقد كيف ما كان، لكنَّهم افتقدوا ِهمَّة صناعة البديل، سواء 

من السهل أن كان بدياًل موضعّيًا أم جذرّيًا؛ ألّن وضع البديل أصعب من النقد أحيانًا؛ ف

 تهدم بناًء، لكْن من الصعب أن تقوم بتشييد بناٍء آخر.

 

 كلمٌة أخرية ــــــ

أعتقد أّن االستلهام من هذا الشهيد الكبري، من تفكريه املنظَّم، وفهمه 

الواضح لآلخرين، ومن قدرته النقدّية املمنهجة والصحيحة، ومن رؤيته البدائلّية اليت 

عند اآلخرين، ومن أخالقّياته...، من مجيع هذه األمور  ال تقف عند حدود تهديم ما

ميكن استلهام الكثري؛ إلحياء هذه املسلَّمات يف حياتنا اليومّية، ويف حمافلنا العلمّية 

 والدينّية، إْن شاء اهلل تعاىل.

 



 

 
 

 فلسفة علم الكالم

 

 محمد صفر جبرئيليالشيخ 

 حسن علي مطرترجمة: 

 

 ــــــ ٌلمدخ

فلسفة، ويتّم التعبري عن  ،إن لكل واحد من العلوم، حتى العلوم الدينية منها

. إن فلسفة كل علم تابعة لذلك العلم «الفلسفات املضافة»جمموع هذه الفلسفات بـ 

بة إىل تبلور وومتفّرعة عنه، مبعنى أنه ما مل يتّم التأسيس لذلك العلم ال تصل الن

لفلسفات املضافة على الدوام معارف من الدرجة الثانية، فلسفته. من هنا كانت ا

 كما أن املضاف إليه فيها معرفة من الدرجة األوىل. 

إن فيلسوف كل علم يعمل على تشريح العلم املنشود له، ويدرس ماهيته، 

فها؟ وما ويستفهمه عن األسلوب واملنهج املناسب الذي يّتبعه؟ وما هي النماذج اليت يوّظ

ا اليت يستفيد منها؟ ويف احلقيقة فإن ما يقوم به الفيلسوف يف هذا النوع هي القضاي

 من العلوم هو رصد مسائل ذلك العلم. 

عام، وال  بشكٍل  1ا«الفلسفة املضافة»مل يتّم حتى اآلن تنقيح وبيان تعريف 

ة علم ففلس»اولفسن  يف كتابه  ِدْبخاص. كما مل ُي م بشكٍلفلسفة علم الكال

تعريف هلذه الفلسفة، ولذلك لست هنا بوارد بيان تعريف جامع ومانع  أّي «الكالم

 لفلسفة علم الكالم، ولكن الذي ميكن قوله يف هذا الشأن هو: 

والعلوم من  ،إن فلسفة علم الكالم بوصفها واحدة من الفلسفات املضافة»

م، وتعمل الدرجة الثانية، ختوض يف املباني والقواعد النظرية والتحليلية لعلم الكال

                                                      



 

 

هـ 1437م ـ  2016ــ خريف وشتاء  41و  40ــ العددان  11و  10السنتان  ــ نصوص معاصرة  

14 

 . «على تنقيح مبادئه التصورية والتصديقية

أخرى: إن فلسفة الكالم علم ينظر إىل الكالم ويدرس موضوعه  وبعبارٍة

وحمموله ومبادئه ومقّدماته وغاياته وطرقه وأساليبه وارتباطه بالعلوم األخرى، كما 

دل أو النقل واجل يدرس قيام واستناد املسائل الكالمية إىل العقل والربهان، والظّن

الفلسفة اإلغريقية  :من قبيل ،والتعّبد، ويبحث يف نفوذ وتأثري العوامل اخلارجية

 يف علم الكالم.  ،واحلضارات األخرى

، فإن املباحث اليت  2ابااللتفات إىل تعريف فلسفة الكالم، ووظائفه وأهدافه

 نتناوهلا يف هذه املقالة حتت هذا العنوان عبارة عن: 

  ـ التسمية.1

 ـ تعريف علم الكالم. 2

 ـ موضوع علم الكالم. 3

 ـ غايات وأهداف علم الكالم. 4

 مني. ـ وظائف ومسؤوليات علم الكالم واملتكل5ِّ

 ـ مناهج وأساليب علم الكالم. 6

 ـ عالقة علم الكالم بالعلوم األخرى. 7

 ـ دائرة ومساحة علم الكالم. 8

 ـ املذاهب واملدارس الكالمية. 9

 وعناصر الظهور.  ـ أسباب10

 ـ مصادر علم الكالم. 11

 ـ املراحل التارخيية لعلم الكالم. 12

 ـ االجتاهات الكالمية عند اإلمامية. 13

 ـ خصائص التفكري الكالمي الشيعي. 14

م ـ مبقدار ما تقتضيه هذه املقالة ورعاية حجمها ـ تقريرًا ما يلي نقدِّ ويف

. وال خيفى أن العناوين التسعة األوىل املتقّدمةن توصيفيًا ـ حتليليًا خمتصرًا للعناوي

 حصرًا مشرتكة بني مجيع املذاهب اإلسالمية، وأما العناوين الثالثة األخرية فناظرٌة
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 إىل الكالم الشيعي فقط. 

 

 ــــــ (3)ـ وجه التسمية1

نذكرها على النحو  ، 5اعّدة وجوه  4ا«علم الكالم»ذكروا لتسمية هذا العلم بـ 

 : التالي

مون بالبحث هي: إن أهم وأّول مسألة تناوهلا املتكلِّـ حدوث وقدم كالم اهلل: 1

 . «علم الكالم»أو قديم؟ من هنا أطلقوا على هذا العلم مصطلح  هل كالم اهلل حادٌث

تبدأ مسائل هذا العلم بعبارة: ـ عناوين وبدايات فصول املسائل الكالمية: 2

 . «علم الكالم»ذا العلم بـ . ومن هنا اشتهر ه«الكالم يف كذا»

إن علم الكالم جيعل الفرد قادرًا ـ القدرة على املناظرة واجلدل والكالم: 3

غري القدرة على الكالم  ئًاعلى املناظرة والكالم واجلدل. وليست املناظرة واجلدال شي

 . «الكالم»واحلوار، ومن هنا اشتهر هذا العلم بـ 

ل ماّدة استحكام وقّوة األدلة تشّك نإحيث ـ قّوة أدلة علم الكالم: 4

ة حمكمة الستحكام وقّوة الكالم، وبااللتفات إىل أن علم الكالم يشتمل على أدّل

. كما يقال للدليل األقوى من بني سائر األدلة «علم الكالم»وقوّية أطلق عليه اسم 

 . «هذا هو الكالم»األخرى: 

. «املنطق»مة مباحثهم بـ ّددأب الفالسفة على تسمية مقـ مواجهة الفالسفة: 5

روا عن ، كي يعبِّ«علم الكالم»ـ مون يف املقابل إىل تسمية علمهم بفعمد املتكلِّ

 ويعترب مقّدمة للفلسفة.  ،الذي يعين النطق والكالم ،استغنائهم عن املنطق

موضع تأّمل ونقاش. كما أن الشواهد التارخيية ال   6اإن الكثري من هذه الوجوه

باإلضافة  ،ع ذلك فإن الوجه الثالث متقّدم على الوجوه األخرى؛ ألن املناظرةتؤّيدها. وم

 .  7اإىل دورها الرئيس يف علم الكالم، تكون مالزمة له أيضًا

 

 ــــــ ـ تعريف علم الكالم2

لتعّرف على ذات وحقيقة املعرَّف، أو معرفته اإن اهلدف من التعريف إمنا هو 
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إن املراد من التعريف إما »قال الالهيجي يف ذلك:  كما.  8اومتييزه من األمور األخرى

 .  9ا«هو الوصول إىل كنه الشيء، أو متييزه التاّم

إن الغاية األوىل ترتبط باملفاهيم احلقيقية واملعقوالت األولية، واليت تقوم على 

ية فهي . وأما الغاية الثان«ناطق حيواٌن»إنه  :احلّد والرسم. كما ُيقال يف تعريف اإلنسان

علم هو  بعض العلوم. إن اهلدف من تعريف كّل :ها، ومنترتبط باألمور االعتبارية

 .  10اكي ال حيصل اخللط بينها ؛معرفة وجه امتيازه من سائر العلوم األخرى

يكون التعريف إما  ،العلوم ااالعتبارية  :هاويف األمور االعتبارية، ومن

ج. وبطبيعة احلال حيث يكون املوضوع أمجع باملوضوع، أو بالغرض والفائدة، أو املنه

 .  11اوأمنع يكون التعريف به هو األكمل أيضًا

ومنها ما هو تعريف  ؛من هنا فقد قّدمت تعريفات متعّددة لعلم الكالم

 ومنها ما هو تعريف بالغاية.  ؛باملوضوع

هب اعترب علم الكالم من العلوم اآللية، فعمد إىل تعريفه بالغاية، وذ ْنهناك َم

آخرون إىل اعتباره من العلوم األصلية، فعّرفوه باملوضوع. ويف احلالة األوىل يكون لعلم 

 .  12االكالم صبغة دفاعية، وأما يف احلالة الثانية فتكون صبغة علم الكالم معرفية

رين ـ الذين وّسعوا من دائرة علم الكالم وعملوا على ومن وجهة نظر املتأّخ

ـ يكون علم   13ا«املوجود مبا هو موجود»لة بـ املتمّث ،وضوعاتامل ى إىل أعّمتسريته حّت

 .  14االكالم جزءًا من العلوم األصلية أيضًا

 ،ى العصر الراهنمنذ القدم وحّت ،مونبااللتفات إىل ما تقّدم فقد عمد املتكلِّ

 .إىل تعريف الكالم بالعديد من التعاريف

 :  15ابذكر مخسة من هذ التعاريفما يلي نكتفي  ويف

صناعة الكالم يقتدر بها اإلنسان على نصرة اآلراء »هـ : 339ـ الفارابيا1

 .  16ا«ما خالف هلا باألقاويل ح بها واضع املّلة، وتزييف كّلواألفعال اقحمدودة اليت صرَّ

ن احلجاج على العقائد اإلميانية باألدلة علم يتضّم»هـ : 808ـ  732ـ ابن خلدونا2

 .  17ا«ةف وأهل السّنَلبتدعة املنحرفني يف االعتقاد عن مذاهب السَّعلى امل والرّد ،العقلية

علم ُيقتدر معه على إثبات »هـ : 756ـ  710ـ اقحمقق عضد الدين اإلجييا3
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 .  18ا«هَبودفع الشُّ ،بإيراد احلجج ،العقائد الدينية

صناعة نظرية ُيقتدر بها على إثبات »هـ : 1972اق الالهيجياـ اقحمقق عبد الرّز4

 .  19ا«العقائد الدينية

وكما ترى فإن موضوع علم الكالم يف هذه التعاريف األربعة هو العقائد 

ة العقلية والنقلية، وغايتها إثبات الدينية واإلميانية، وأسلوبها يقوم على توظيف األدّل

 .  20االشبهات املطروحة ورّد ،والدفاع عنها ،العقائد

يبحث علم الكالم يف العقائد »: هـ.ش 1358رياـ الشهيد مرتضى املطه5َّ

اإلسالمية وما جيب االعتقاد واإلميان به من وجهة نظر اإلسالم، ويعمل على 

 .  21ا«والدفاع عنها ،واالستدالل هلا ،توضيحها

وتكمن أفضلية هذا التعريف على سائر التعاريف األخرى يف أنه ـ باإلضافة إىل 

ات جيعل بيان العقائد اإلسالمية من مهّم اشتماله على مجيع حماسن التعاريف األخرى ـ

مني؛ إذ قد يكون منشأ الشبهات واالعرتاضات الصادرة عن علم الكالم واملتكلِّ

املخالفني للتفاسري اخلاطئة للعقائد واملفاهيم الدينية وما إىل ذلك، وإن طريق الدفاع 

سري الصحيح عن الدين واإلجابة عن هذا النوع من الشبهات يكمن يف التوضيح والتف

 .  22اللمفاهيم والعقائد الدينية

 

 ــــــ ـ موضوع علم الكالم3

، أما املشهور فيقول بوجود  23ارأى أن علم الكالم ال موضوع له ْنهناك َم

ده. فقد ذهب اخلواجة نصري الدين رغم اختالفه يف وحدته أو تعدُّ ،موضوع هلذا العلم

ش  إىل االعتقاد بأن .هـ1358ريااملطهَّ مة الشهيد مرتضى، والعاّل 24اهـ 726الطوسيا

ل لعلم الكالم موضوعًا، ولكنه ليس شيئًا واحدًا، وإمنا هناك عّدة أمور تشكِّ

جامعة. ويرى اخلواجة نصري  موضوعًا هلذا العلم، من هنا ال ُبدَّ هلذه األمور من جهٍة

ذات الباري  الدين بأن اجلهة اجلامعة تكمن يف انتساب مجيع املسائل الكالمية إىل

ري أن جهة االشرتاك تكمن يف ، بينما يرى األستاذ الشهيد مرتضى املطهَّ 25اتعاىل

 ن لوحدة هذه املسائل. الغاية والغرض املبيِّ
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يقول الشيخ الشهيد مرتضى املطهري: حاول بعض علماء اإلسالم أن يقّدموا 

موه للعلوم الفلسفية قدَّلعلم الكالم موضوعًا وتعريفًا مشابهًا للموضوع والتعريف الذي 

؛ ألن وحدة املوضوع هذا خطٌأ والنظريات املختلفة اليت أبرزوها يف هذا اجملال، ولكّن

أن العلوم اليت تكون بني َبْيَد  إمنا ترتبط بالعلوم اليت حتكم مسائلها وحدة ذاتية.

علم أن  املطهَّريواحد. يرى  مسائلها وحدة اعتبارية ال ميكن أن يكون هلا موضوٌع

ن هذا النوع من العلوم له موضوعات متعّددة ومتباينة، إ :الكالم من النوع الثاني، وقال

 .  26ال منشأ وحدتها واعتبارهان الغرض واهلدف املشرتك هو الذي يشكِّإو

مل  ويف املقابل يذهب مشهور العلماء إىل القول بوحدة موضوع علم الكالم، وإْن

ما أبدوه  وأهّم .حد، واختلفت آراؤهم يف هذا الشأنيتفقوا فيما بينهم حول موضوع وا

 يف ذلك عبارة عن: 

 .  27اـ املوجود مبا هو موجود

 ااملعارف اليت تقع يف طريق إثبات العقائد الدينية .   28اةـ املعلومات اخلاّص

 .  29اووجود املمكنات ،ـ وجود اهلل

 وأفعاله.  ،وصفاته ،ـ ذات الباري تعاىل

 .  31اأو أوضاع الشريعة ، 30اـ عقائد اإلميان

 

 ــــــ ما هو منشأ االختالف؟

تطّوره ومساره التكاملي  ،سائر العلوم األخرىك ،علم الكالمكان لحيث 

أو مرحلة من الزمن، ثّم مّت  رمبا كان له شيء داخل ضمن موضوعه يف مقطٍعف

 آخر يف املراحل الالحقة.  استبداله بعد ذلك بشيٍء

ففي القرون  ؛إن علم الكالم تطّور عرب القرون»اني: قال الشيخ جعفر السبح

األوىل كان اهلدف هو الدفاع عن العقائد اإلميانية فقط، ومل يكن هناك أّي غرض 

ولكن مبرور الزمن واحتكاك الثقافات وازدهار الفلسفة مل جيد  ؛سوى ذلك

والبحث  ،كياتمن الطبيعيات والفل ،ع يف املعارف الكونيةاملتكلمون ُبّدًا من التوسُّ

عن القواعد العاّمة يف األمور العاّمة وغري ذلك، وبذلك اختلفت كلمتهم يف بيان 
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 .  32ا«موضوع العلم

بعض إىل القول بأن موضوع علم الكالم من وجهة الوعلى هذا األساس ذهب 

رين هو املوجود مبا هو موجود مني هو أحوال الشريعة، ومن وجهة نظر املتأّخنظر املتقّد

 .  33انهج قانون اإلسالمعلى 

أن َبْيَد  ، 34اأوسع إن البحث يف األقوال املذكورة يف هذا الشأن حتتاج إىل جماٍل

األفضل القول بأن موضوع علم الكالم هو ذات وصفات اهلل تعاىل. كما أن القول بأن 

 .  35اأيضًا؛ ألن مآله إىل ذات اهلل وصفاته املوضوع هو العقائد اإلميانية مقبوٌل

 

 ــــــ غايات وأهداف علم الكالم ـ4

ق بالسؤال القائل: ما هي أهداف وغايات وفوائد علم الكالم؟ جند ما يتعّل يف

حيث قال ـ بعد  ؛ 36ايف ما قاله اقحمقق عبد الرزاق الالهيجي اجلواب األفضل واألكمل

م إن أهداف وغايات علم الكال :علم فائدة وغاية ـ اإلشارة إىل ضرورة أن يكون لكّل

 :  37اهاة أمور، ومنعّد

ي من حضيض التقليد إىل ذروة أـ بالنظر إىل الطالب يف قّوته النظرية هو الرتّق

اجلهة األوىل نظرية، وهي اليت تتمّثل باملعرفة  :اإليقان. وله من هذه الناحية جهتان

ي وه ،«معرفة اهلل»وعلى رأسها  ،الدينية التحقيقية واملعرفة التفصيلية مبعارف الدين

ي املعرفة واجلهة األخرى اجلهة العملية والرتبوية، حيث تؤّد ؛ 38اأفضل الفرائض

 التحقيقية إىل ترسيخ االعتقاد باهلل، األمر الذي يؤّدي بدوره إىل اإلخالص يف األعمال. 

بإيضاح اقحمّجة هلم إىل  ،ب ـ بالنظر إىل تكميل الغري هو إرشاد املسرتشدين

 ندين بإقامة الربهان واحلّجة عليهم. وإلزام املعا ،عقائد الدين

وهو حفظ عقائد الدين عن أن يزلزهلا شبه  ،ج ـ بالنسبة إىل أصول اإلسالم

 املبطلني. 

وهو أن تبنى عليه ما عداه من العلوم  ،د ـ بالنظر إىل فروع اإلسالم الشرعية

 د صانٍعألنه ما مل يثبت وجو ؛وإليه يؤول أخذها واقتباسها ،الشرعية، فإنه أساسها

وال  ،ر علم تفسري وحديثنزل للكتب مل يتصّورسل للرسل وُمف ُمكلِّعامل قدير ُم
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 .  39اعلم فقه وأصوله

ة بإخالصها يف األعمال هـ ـ أيضًا للطالب يف قوته العلمية، وهو صّحة النّي

إذ بهذه الصّحة يف النية  ؛قة باألفعالته يف األحكام املتعّلوصّحة االعتقاد، وبقّو

 ب الثواب عليه. وترتُّ ،عتقاد يرجى قبول العملواال

ه هو الفوز بسعادة الدارين، فإن هذا الفوز مطلوب لذاته، و ـ وغاية ذلك كّل

 فهو منتهى األغراض إىل غاية الغايات. 

إن أساس العلوم الدينية »وقال اخلواجة نصري الدين الطوسي يف هذا الشأن: 

 ،ول اليقني، وال يتّم بدونه اخلوض يف سائرهاالذي حتوم مسائله ح ،علم أصول الدين

ى ال حّت ،إىل تقديم شروعه كأصول الفقه وفروعه، فإن الشروع يف مجيعها حمتاٌج

 .  40ا«كان مقلدًا ألصوهلا ـ كباٍن على غري أساس يكون اخلائض فيها ـ وإْن

 

 ــــــ منيـ وظائف ومسؤوليات الكالم واملتكل5ِّ

املذكورة لعلم الكالم، وفوائده وغاياته، ميكن بيان بااللتفات إىل التعاريف 

 : التاليوظائفه ومسؤولياته على النحو 

 ة . والسّن ؛ـ استخراج واستنباط القضايا االعتقادية من املصادر الدينية االقرآن1

 ـ تنظيم وتنسيق وتبويب القضايا. 2

 ـ بيان وشرح وإيضاح القضايا. 3

 عيات القضايا. ـ إثبات مد4َّ

 .  41اـ الدفاع واجلواب عن الشبهات5

 

 ــــــ (42)ـ مناهج وأساليب علم الكالم6

 «االستدالل الربهاني»يقوم على  إن علم الكالم ـ خالفًا للفلسفة اليت هي علٌم

د ـ يعمل على توظيف مجيع أنواع االستدالل. وإن هذه اخلصوصية تنشأ من تعدُّ  43افقط

كما ـ وميكن بيان أهداف علم الكالم  .الكالمع األهداف والغايات يف علم وتنوُّ

 : التاليعلى النحو ـ م أن ذكرنا تقدَّ
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 ـ املعرفة الدينية التحقيقية. 1

 ـ إثبات موضوعات ومبادئ العلوم الدينية األخرى. 2

 وإلزام املعاندين.  ،ـ إرشاد املسرتشدين3

 .  44اـ الدفاع عن األصول والعقائد الدينية4

، إذ من حيث  45األوىل والثانية ال ُبدَّ من االستدالل املفيد لليقنيولتحقيق الغاية ا

اًل، ومن حيث املادة جيب أن ًا ومعّلالصورة جيب أن يكون القياس أو االستقراء تاّم

م ميكن يكون برهانيًا أيضًا. وأما لتحقيق الغاية الثالثة والرابعة فباإلضافة إىل ما تقدَّ

ن قبيل: التمثيل واخلطابة واجلدل والشعر، وأنواع م ،االستفادة من أساليب أخرى

 .  46ااألساليب العقلية والنقلية

م يريد أن لي هو االستفادة من العقل. فاملتكلِّوبطبيعة احلال فإن األصل األّو

ن غرضه إن الغرض حيدد األسلوب أيضًا، وحيث إحيث  يستفيد من العقل، ولكْن

ن جتربته أحيانًا، ويف بعض املباحث ال الدفاع عن أصول الدين، فإنه يستفيد م

حيث ال يستطيع توظيف  ،مبحث اإلمامة :مندوحة له من توظيف التاريخ، من قبيل

أن تارخيها وحادثة السقيفة ميكن َبْيَد  رغم أن البحث العام يف اإلمامة عقلي، ،العقل

 .  47اتوظيفها يف هذا السياق

 

 ــــــ بعض املسائل

 بعض من القول بأن أسلوب االستدالل الكالمي منحصٌرـ إن ما ذهب إليه ال1

، ليس صحيحًا؛  48اباجلدل، والقول بأن هذا األسلوب هو املعّرف لألحباث الكالمية

ال جيوز توظيف أسلوب اجلدل لتحقيق الغاية األوىل امعرفة يف ما تقدَّم أّنه إذ ذكرنا 

ينحصر البحث يف توظيف األسلوب  ما يتعلق بالغايتني األخريتني ال اهلل التحقيقية . ويف

 .  49ااجلدلي، بل ميكن أن ُيستفاد من أسلوب اخلطابة أو الربهان أيضًا

آخر ال يفيد  ـ يتصّور البعض أن االستفادة من أسلوب اجلدل أو أّي أسلوٍب2

أن هذا التصّور  ، إاّل 50اللنقص اليقني، وإمنا يفيد اإلقناع أو اإللزام، مستوجٌب

م. وكأن هناك ن عدم العلم أو الغفلة عن غاية الكالم ورسالة املتكلِّاخلاطئ ناشئ ع
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دائم للحصول على األدلة  بأن املخاطبني بالبحوث الكالمية على استعداٍد ًاتصّور

والذين ال يرومون  ،م دائمًا مع الذين يبحثون عن احلقيقةالربهانية، أو أن تعامل املتكلِّ

 .رين واضٌحالتصوُّأن خطأ كال  اخلصام واجلدل. إاّل

  

 ــــــ ـ ارتباط علم الكالم بالعلوم األخرى7

أو من خالل  ؛فآخر إما أن يكون من خالل التوقُّ علم بعلٍم أـ إن ارتباط كّل

 التقّدم. 

ف على علم آخر مبعنى أن حيثّية ذلك العلم وتصديق مسائله تتوّق ف علٍمـ توق1ُّ

  53اأو املبادئ  52اأو الغاية  51ااعتبار املوضوععلى علم آخر، وهذا بدوره إما أن يكون ب

 .  54اأو األسلوب

على علم آخر قد يكون بسبب سهولة فهم ذلك العلم بالقياس إىل  م علٍمـ تقد2ُّ

وقد يكون جلهة اإلتقان  ؛العلم اآلخر، ولذلك ُيساعد على فهم قضاياه ومفاهيمه

زيد من اإلتقان واإلحكام، واإلحكام، مبعنى أن مسائل ومباني ذلك العلم حتظى بامل

وجتعلها أكثر  ،ز األسس والقواعد الفكرية والعلمية للفردمن هنا فإن دراسته تعّز

أفضل، أو أن أسسه الفكرية  إتقانًا وإحكامًا، وتساعده على فهم هذا العلم بشكٍل

 ض لسوء الفهم. ما يتعرَّوالعلمية تغدو من املتانة والقّوة حبيث قّل

لم الكالم والعلوم الدينية والبشرية األخرى عالقة تبادلية تقوم ب ـ هناك بني ع

. إن  56ا، فهو يستفيد من بعض العلوم، وُيفيد بعض العلوم األخرى 55اعلى األخذ والعطاء

رة يف علم الكالم، أما املنطق وعلم املعرفة والتاريخ والعلوم التجريبية من العلوم املؤثِّ

رة بعلم الكالم. فعلم الكالم يستفيد العلوم املتأثِّ الفقه واألصول والتفسري فهي من

من  ،لعلم الكالم «مبادئ»رة، وإن هذه العلوم متّثل يف الواقع أحيانًا من العلوم املؤثِّ

ر يف علم الكالم من قبيل: املنطق والفلسفة وعلم املعرفة. وهناك بعض العلوم اليت تؤثِّ

 ل: التاريخ والعلوم التجريبية. طريق التأييد أو التعارض أحيانًا، من قبي

ج ـ دور علم الكالم بني العلوم األخرى: يلعب علم الكالم بالنسبة إىل العلوم 

ن من بهذا العلم. فلو مل نتمّك رهٌن «موضوعها»ق ر؛ ألن حتقُّالدينية األخرى دور املؤثِّ
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ال يكون س، إثبات ذات الباري تعاىل من طريق علم الكالم، ومل نثبت وجوده املقدَّ

، ليكون ٌف؛ إذ لن يكون هناك مكلِّموضوٌع «احلديث»و «التفسري»و «الفقه»لعلم 

لكتاٍب، كي يصل الدور إىل تفسري  ٌلعن فعله. ولن يكون هناك منزِّ هناك حديٌث

، ليصل بنا الكالم إىل حجّية رِسل لرسوٍلذلك الكتاب، ولن يكون هناك ُم

 .  57اينه وتبويبهجلمعه وتدو كالمه، وتكون هناك ضرورٌة

أجل، إن علم أصول الدين هو أساس مجيع العلوم الدينية، وتدور مسائل هذا 

العلم على حمور اليقني، ومن دونه ال ميكن الدخول يف مسائل العلوم الدينية األخرى، 

الع على املسائل املتعلقة بأصول من قبيل: أصول الفقه وفروعه؛ ألن البدء بها دون االّط

 .  58ااء السقف من دون وضع األساسالدين، كبن

وعال بالدليل العقلي، وكذلك  أخرى: ما مل تثبت ذات وصفات اهلل عزَّ بعبارٍةو

ث من رواية ر من تفسري القرآن، وال اقحمدِّفسِّامل، لن يتمكن |نبّوة النيب حممد

لكالم ر علم ا. إن هذا الكالم ال يعين نفي تأثُّ 59ااحلديث، وال الفقيه من بيان الفقه

 بغريه من العلوم الدينية األخرى، كما سيأتي حبثه بالتفصيل. 

 .  60اواملسائل ؛واملبادئ ؛علم يتألف من ثالثة أركان، وهي: املوضوع د ـ إن كّل

 علم ببعضها.  مبنزلة اقحمور الذي يربط مسائل كّلـ املوضوع: 

دورها على علم، وهي ب من األمور اليت ترتبط بها مسائل كّل:  61اـ املبادئ

 قسمني: 

األمور اليت تبّين حدود وتعريف املوضوعات أو أجزاء أـ املبادئ التصّورية: 

علم. وهذا النوع من األمور يتّم طرحه بطبيعة احلال يف  وأعراض املوضوع يف كّل

 مة ذلك العلم. مقّد

وهي إما من األصول البديهية اليت ال ميكن التشكيك ب ـ املبادئ التصديقية: 

أكرب من  ن الكّلإ :، من قبيل 62اا، واليت ال ميكن أن يتطّرق إىل الذهن خالفهافيه

أو  ؛«األصول املتعارفة»سّمى بـ ا ُياجلزء، وامتناع اجتماع النقيضني وارتفاعهما، مّم

مع أن بعض  ،ر خالفهاواليت ميكن التشكيك فيها وتصوُّ ،األصول غري البديهية

كانت  تها ـ وإْنعلى حجِّي مل يقم يف ذلك العلم دليٌل كْناألدلة العلمية يستند إليها، ول
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األصول »وهي اليت تسّمى بـ  ،قد مّت إثباته ـ آخر مستندة إىل دليٍل تها يف علٍمحجِّي

الذي يتّم االستناد إليه يف مجيع العلوم التجريبية  ،«يةأصل العّل» :من قبيل ،«املوضوعة

 .  63ا علم الفلسفةأن حبثه يتّم يف والبحوث العلمية، إاّل

تها على حجِّي وهي القضايا اليت يتّم حبثها يف ذلك العلم، وُيستدّلـ املسائل: 

 .  64اعلم واليت متّثل يف احلقيقة الغاية واهلدف الرئيس لكّل ،وصّحتها

مات العلوم يراد منه إن ما يتّم احلديث عنه يف هذا القسم من املبادئ ومقّد

 . «األصول املوضوعية»

 ما يلي سوف ندخل يف بيان عالقة علم الكالم ببعض العلوم األخرى.  ويف

 

 ــــــ ـ الكالم واملنطق1ـ 7

إن علم املنطق ُيعنى بدراسة القوانني الصحيحة للتفكري السليم، والتوظيف 

نظري واستداللي،  فهو علٌم ،. وكذلك علم الكالم 65االصحيح ألساليب االستدالل

مني من ق من مبادئه الضرورية. من هنا يعمد بعض املتكلِّومن هنا سيكون علم املنط

تفصيلي أو خمتصر يف بداية رسائلهم  املسلمني إىل تناول مسائل املنطق بشكٍل

 . 66االكالمية

  

 ــــــ ـ الكالم وعلم املعرفة2ـ 7

 ،يبحث يف مدركات اإلنسان، ويعمل على تقييم أنواعها إن علم املعرفة علٌم

 .  67اصّحتها وخطئها د مالكاتوُيحدِّ

دم، وال يعرف بوصفه فرعًا وعلى الرغم من أن هذا العلم غري ضارب يف الق

ما يتعلق مبسائل البحوث الدينية العريقة، حيث ال يتجاوز عمره بضعة  يف مستقالًّ

ًا، حيث جند له جذورًا يف النصوص الكالمية أن له أصواًل قدمية جّد إاّل ، 68اقرون

م أن ذكرنا فإن هذا العلم يبحث يف مسائل من قبيل: ة. وكما تقدَّوالفلسفية القدمي

دوات املعرفة، وحدود املعرفة، أالفكر، واملعرفة، وحكاية العلم عن الواقع، و

وما إىل ذلك. وإن الكثري من مسائل علم الكالم من القضايا  ،وأقسام املعرفة
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عرفة الباري تعاىل وصفاته. غاياته م خبارية، ولذلك فإنه حيكي عن اخلارج. وأهّماإل

التعّرف على أدواتها  ،وتشخيص صدقها من كذبها ،ومن الطبيعي لفهم تلك القضايا

. من هنا كان هذا العلم  69ا«املعرفة»بالتعّرف على علم  وحدودها، وهذا بدوره رهٌن

فة، إذ ما مل يتّم فهم نظرية املعر ؛علم الكالم أيضًا :هامًا على مجيع العلوم، ومنمتقّد

طرح املسائل من  ويتبني مقدار حصول اإلنسان على معرفته، لن يكون هناك فائدٌة

فإن الذي يتصّور عدم إمكان التعّرف على العامل، والذي يعيش الفلسفية والكالمية؛ 

م استحالة التعّرف على األمور غري التجريبية، لن ينتفع باملسائل العقلية املسبوقة ْهَو

 .  70افةباإلميان بأصل املعر

 

 ــــــ ـ الكالم والفلسفة3ـ 7

أخرى: عن أحوال  يبحث يف أحوال املوجود املطلق، وبعبارٍة إن الفلسفة علٌم

، «املوجود مبا هو موجود»الوجود الكلي، وجمموع القضايا واملسائل اليت تتبلور حول 

 أيضًا.  «املوجود مبا هو موجود»وموضوعه هو 

 إىل الفلسفة من ناحيتني: من هنا فإن علم الكالم حباجة 

من  حيث كان موضوع الفلسفة االوجود املطلق  أعّمـ من ناحية املوضوع: 1

إىل الفلسفة  حباجٍة ،علم الكالم :هاوم األخرى كانت مجيع العلوم، ومنموضوع العل

الذي هو  ،مبعنى أن علم الكالم يف تصديقه وعلمه مبوضوعه ، 71ايف إثبات موضوعها

 حباجة إىل الفلسفة.  ،ذاته وفعله ااهلل وصفاته و

إىل الفلسفة هي العلوم اليت ال  وبطبيعة احلال فإن العلوم اليت تكون حباجٍة

يذهب إىل االعتقاد بأن أصل إثبات  ْن. وهناك من العلماء َم 72ايكون موضوعها بديهيًا

يهي ال ن موضوع علم الكالم بدإحيث و.  73اودليل إىل برهاٍن اهلل بديهي، وليس حباجٍة

م أن ذكرنا فإن أنه كما تقدََّبْيَد  يكون حباجة إىل الفلسفة من هذه الناحية أبدًا.

، وإذا كان أصل وجود «اهلل، وصفات ذاته، وصفات فعله»موضوع علم الكالم هو 

بالدليل واالستدالل  اهلل بديهيًا فإن وجود صفاته نظرية، وبذلك فإنها حتتاج إىل إثباٍت

 .  74ابه الفلسفة[ ل]وهذا ما تتكفَّ
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إن الكثري من املسائل الفلسفية تعترب من مبادئ ـ من ناحية املبادئ واملقّدمات: 2

ر كان ر املؤثِّْوعب دورًا حموريًا يف املسائل الكالمية. وإن هذا الدَّلاألدلة الكالمية، وت

مؤلفات  ر يفْوبارزًا منذ املراحل السابقة لعلم الكالم. ورمبا أمكن مشاهدة هذا الدَّ

جتّلى هذا الدور يف مرحلة اخلواجة نصري الدين  وإْن ، 75اهـ  فما بعد413الشيخ املفيدا

هـ  بشكل أكرب، ليبلغ ذروته يف احلكمة املتعالية لصدر 726الطوسيا

 هـ . 1050املتأهلنيا

م ال ميتلك معرفة أو رؤية بشأن مسائل من قبيل: أصالة الوجود، فلو أن املتكلِّ

ة واملعلول، وامتناع الدور الوجود، ووحدة الوجود وأقسامها، والعّل والتشكيك يف

وما إىل ذلك، كيف كان ميكنه شرح كالم اخلواجة نصري الدين  ،والتسلسل

استلزمه؛ الستحالة  املوجود إن كان واجبًا فهو املطلوب، وإاّل»إذ يقول:  ؛الطوسي

 .  76ا«ر والتسلسلْوالدَّ

أربعة وعشرين صفة ثبوتية وسلبية لذات الباري  أو أنه أثبت مع وجوب الوجود

ضون يف مون يف القرن اهلجري اخلامس يتعرَّه كان املتكلِّ. وكما قيل يف حمّل 77اتعاىل

كانت ذروة ذلك تعود إىل اخلواجة نصري الدين  كتبهم إىل املسائل الفلسفية، وإْن

يخ املفيد يف أوائل جند الش :حيث بلغ كماله على يديه. فعلى سبيل املثال ،الطوسي

هلذا النوع من املسائل.  «اللطيف من الكالم»ص حبثًا حتت عنوان املقاالت خيصِّ

اخلامس والسادس  يطرح يف الياقوت بعض املسائل  انوكذلك جند النوخبيت االقرن

الفلسفية قبل بيان املسائل الكالمية. وهكذا األمر بالنسبة إىل ابن ميثم 

 عد املرام، وغريه. هـ  يف قوا679البحرانيا

 

 ــــــ ـ علم الكالم والعلوم التجريبية4ـ 7

من خالل توظيف املبادئ  باإلضافة إىل إمكان حبثه مسألًة ،إن علم الكالم

فت العقلية واالستداللية، يستطيع توظيف املنهج واألسلوب التجرييب أيضًا، ورمبا توّق

ة إذا أراد خاّصووم التجريبية، النتائج الكالمية يف بعض املوارد على توظيف العل

. وإن  78اال ينتمي إىل النصوص الدينية بصلٍة املتكلم إثبات القضايا الدينية من طريٍق
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 ميكن أن تبّين هذه العالقة:  التاليةاألمثلة 

ال َشكَّ يف جدوائية أصل الدين والتدّين ن: ـ إثبات جدوائية الدين والتدي1ُّ

، وإن من الطرق إلثبات ذلك هو االستفادة من العلوم لإلنسانية واجملتمعات البشرية

 التجريبية واملخربية واإلحصائية. جاء يف القرآن الكريم:

 .  28االرعد:  ﴾ َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُبَأاَل ِبِذْكِر اهلِل﴿ـ 

 .  45االعنكبوت:  ﴾ِإنَّ الصَّاَلَة َتْنَهى َعْن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر﴿ـ 

هذا املّدعى من خارج الدين إمنا يكون من خالل توظيف العلوم  أن إثبات إاّل

 .  79امن علم النفس، وعلم االجتماع، وعلم اإلحصاء األعّم ،التجريبية

يف برهان اإلمكان والوجوب ُيستفاد من املبادئ العقلية. وأما ـ إثبات الصانع: 2

ريبية واملشاهدة والتجربة فيتّم توظيف العلوم التج «إتقان الصنع»و «مْظالنَّ»يف برهان 

 .  80اواالختبار

تقّدم أن ذكرنا أن البحث عن فلسفة األحكام يتّم من ـ فلسفة األحكام: 3

بتوظيف  أن إثبات وبيان فلسفة وحكمة بعض األحكام رهٌن خالل علم الكالم، إاّل

ضح فوئدها الكثرية على جسم حيث تّت ،فريضة الصوم :من ذلكوالعلوم التجريبية. 

ى علم النفس. وحّت ،يةنسان ونفسّيته من خالل االستفادة من معطيات العلوم الطّباإل

 .  81ا«صوموا تصّحوا»أنه قال:  |األكرم  وي عن النيّبوقد ُر

 

 ــــــ ـ علم الكالم وأصول الفقه5ـ 7

. كما أنه يشتمل على  82اإن لعلم أصول الفقه بدايته وجذوره ومسريته التارخيية

. وحيتمل قّويًا أن تأسيسه يعود إىل القرن اهلجري الثاني  83اّصة أيضًامسائل وحبوث خا

. ويف الفرتة التالية  84اهـ 148ا×هـ ، واإلمام الصادق114ا×يف عصر اإلمام الباقر

وخاصة  ، 85ا«االمتزاج»، ليدخل بعد ذلك مرحلة «التدوين»و «التصنيف»جتاوز مرحلة 

راحل الالحقة إىل تشذيب هذا العلم من رغم سعي األصوليني يف املوبعلم الكالم. 

من تأثري  التخلُّصنوا من مل يتمّك فإّنهم،  86اعلم الكالم أيضًا :ها، ومنالعلوم األخرى

من املسائل الكالمية.  علم الكالم أبدًا، فكانوا على الدوام حتت تأثري مسألٍة
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علم األصول يف  واخنفضت نسبة إقحام املسائل الكالمية يف ْتوبطبيعة احلال فقد قلَّ

هـ ، ليقع علم األصول هذه املّرة 1208لة بعصر الوحيد البهبهانيااملرحلة اجلديدة املتمثِّ

 .  87احتت تأثري الفلسفة

 على علم األصول على حنوين، وهما:وميكن بيان تأثري علم الكالم 

 أـ بيان املسائل الكالمية غري ذات الصلة بقواعد االستنباط. ومن املسائل اليت

 : لتاليةذكرت يف كتب أصول الفقه يف هذا السياق ميكن ذكر املوارد ا

^ة، واألئّم|ـ يف ذكر ما جيب معرفته يف صفات اهلل والنيّب1
 .  88ا

 .  89اخبارـ يف صفة العلم الواقع عند اإل2

 . 90امه أم ال؟تقدَّ ْنمتعّبدًا بشرائع َم |ـ هل كان النيّب3

ات أو العامل أن حيكم يف الشرعّي |إىل النيّبـ ال جيوز أن يفّوض اهلل تعاىل 4

 .  91االصواب مبا شاء إذا علم أنه ال خيتار إاّل

 .  92اار خماطبون بالشرائعـ إن الكّف 5

ف عليها تصديق بعض مسائل علم ب ـ بيان بعض مسائل علم الكالم اليت يتوّق

 أصول الفقه. 

، أو  93ا«المية لالجتهاداملباني الك»ويذكر هذا النوع من املباحث حتت عنوان 

 .  94ا«املبادئ الكالمية»

 

 ــــــ املبادئ الكالمية ألصول الفقه

إن اجملموعة الثانية من املباحث واملسائل الكالمية اليت يتّم طرحها يف علم 

وارتباط كامل باملوضوع، بل تلعب دورًا حموريًا فيه؛ وذلك  أصول الفقه ذات صلٍة

 ل الفقه عليها. ف بعض مسائل علم أصولتوقُّ

وقد كان تداول هذه املسائل والبحوث يف الكتب األصولية شائعًا منذ املراحل 

صارت األنظار فيما بعد إىل طرحها يف موضعها  األوىل لتأسيس علم أصول الفقه، وإْن

وهو علم الكالم، ليتّم بعد ذلك إحالة قارئ كتب أصول الفقه عليها يف  ،املناسب

ن أبدًا من ختليص نفسه من أن هذ العلم مل يتمّكَبْيَد  . 95االكالمذلك املوضع من علم 
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ن من اإلحالة عليها، وجد نفسه مضطّرًا ىل أنه مل يتمّكإ فمضافًاها، تسطوتها وهيمن

 تفصيلي مسهب.  إىل حبثها يف كتب أصول الفقه بشكٍل

 :  96االتاليةميكن اإلشارة إىل املوارد ومن تلك املسائل الكالمية 

 .  97اح العقلينيْبن والُقحُلْسـ ا1

 ـ التالزم بني حكم العقل وحكم الشرع. 2

 .  98اـ قبح تأخري البيان عن وقت احلاجة3

 .  99اـ قبح العقاب بال بيان4

 .  100اأو معنى ـ قبح اخلطاب الذي ال يرمي إىل مفهوٍم5

 .  101ان األوامر اإلهليةـ شرائط ُحْس6

 .  102اـ التكليف مبا ال ُيطاق7

 ّية الكتاب والسنة. ـ حّج8

 .  103افْطـ قاعد الل9ُّ

 .  104اواإلمام ـ عصمة النيّب10

 .  105اـ النظر والعلم احلاصل منه11

 .  106اـ احلكمة اإلهلية12

 

 ــــــ ـ علم الفقه وعلم الكالم6ـ 7

تها العلم باألحكام الشرعية الفرعية من أدّل»عن:  إن علم الفقه عبارٌة

 .  107ا«املكلَّف ه فعُلالتفصيلية، وموضوُع

 :  108اوتفّرع عنه من عّدة جهات ،«علم الكالم»ر هذا العلم بـ وقد تأّث

ر ْوما مل يثبت أصل التكليف ووجود مكّلف، ال يصل الدَّـ من جهة املوضوع: 1

 .  109اإىل فعل املكلَّف

ن التكليف وشرائطه، واملواد ما مل يثبت ُحْسـ من جهة املبادئ واملقّدمات: 2

ت اليت تثبت التكليف البشري يف خمتلف أبعاده يف علم الكالم، ال يصل واملقّدما

ما يأخذ هذه املوارد واملسائل الدور إىل بيان كيفية التكليف وامتثاله. وإن الفقيه إّن
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 . «أصاًل موضوعيًا»من علم الكالم، ويعمل على توظيفها واالستفادة منها بوصفها 

علم الكالم يطّور املعرفة التحقيقية لدى  إن :قيل يف حمّلهـ من جهة الغاية: 3

خ اعتقاده وإميانه باهلل سبحانه اإلنسان خبالقه، ويبلغ بها مرحلة التحقيق، وُيرسِّ

 .  110اة وإخالص العبادةوتعاىل وأحكامه الدينية، ويصل يف ضوء ذلك إىل طهر النّي

األحكام،  من جهة املصادر ومدراك إن علم الفقهـ من جهة املصادر واملدارك: 4

انية القرآن الكريم ة، يفتقر إىل علم الكالم. فما مل تثبت حّقوعمدتها القرآن والسّن

ر إىل إمكان االستناد إليها واالستنباط منها ْوة يف علم الكالم ال يصل الدَّّية السّنوحّج

مات من اكتشاف واستخراج املباني واملقّد ن فقيٌه. وإذا متّك 111ايف علم الفقه

 ،«مالفقيه املتكلِّ»ة، كان هو ّنّية القرآن والسللفقه، واستطاع أن ُيثبت حّج الكالمية

 .  112اواحد الفقه والكالم، ليضطلع بأعباء العلمني يف وقٍت ْيالذي يطري جبناَح

 

 ــــــ ـ علم التفسري وعلم الكالم7ـ 7

والكشف عن مقاصدها  ،عن بيان معاني اآليات القرآنية إن التفسري عبارٌة

 .  114ا، وموضوعه هو كالم اهلل تعاىل 113اداليلهاوم

 يفتقر علم التفسري إىل علم الكالم من جهتني يف احلّد األدنى، وهما: 

الذي يشّكل موضوعًا لعلم  «كالم اهلل»: إن مصداق ـ من جهة املوضوع1

والتعّرف  «كالم اهلل». وال خيفى أن احلديث عن  116ا«القرآن الكريم»هو   115االتفسري

إذا ثبتت حجّية القرآن الكريم بوصفه  يكون ممكنًاعانيه ومقاصده إمنا على م

عاء كان صادقًا يف اّد |األكرم  وأن النيّب ،إثبات هذا األمر كالمًا إهليًا. وإّن

. ورغم أن مسألة النسخ ُتبحث يف علم أصول  117االنبّوة، يقع على عاتق علم الكالم

أن اختالفها عن مسألة البداء ُيبحث يف علم َبْيَد  ،«األمر والنهي»الفقه ضمن قسم 

 .  118االكالم

 ؛عن: القرآن عبارٌةـ على الرتتيب ـ : إن مصادر علم التفسري ـ من جهة املصادر2

انية القرآن الكريم وحجّية السنة الشريفة . إن بيان وإثبات حّق 119اوالعقل ؛ةوالسّن

 ال ـ بعد إثبات صدق النيّبم يف علم الكالم، وذلك ـ بطبيعة احليضطلع به املتكلِّ
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انّيته ، وإعجاز القرآن الكريم، وصيانته من التحريف الذي يعكس حّق|األكرم

ته مرتبطة مبقام يكانت ذاتية حّج وإْن ،ية القرآن الكريم ذاتيةأيضًا. وستكون حّج

، والطريق الثاني هو  120افيمكن بيانها من طريقني «اإلثبات»، وأما يف مقام «الثبوت»

مني، حيث يتّم إثباتها بالعلم احلصولي والربهان العقلي، احلكماء واملتكلِّ طريق

السحر  :من قبيل ،ضح معنى اإلعجاز، واختالف املعجزة عن العلوم الغريبةويّت

والطلسمات والشعوذة، وامتيازه من أعمال املرتاضني، وكيفية إسناد املعجزة إىل 

دق صاحب دعوى الرسالة وسائر املسائل صضرورة ومالزمة اإلعجاز ل ،مّدعي النبّوة

ريم بالقطع احلصولي اعلم ّية القرآن الكالعميقة يف هذا احلقل. وعندها تثبت أحّق

 .  121االيقني 

 

 ــــــ ـ مساحة علم الكالم8

 ،بتعريفه ًاوحتديد مساحته، قد يكون رهن ،إن البحث عن رقعة علم الكالم

ليس  مني ووظائفهم. ولكْنسالة املتكلِّوبيان موضوعه وأهدافه وغاياته، وكذلك ر

رًا وجاّدًا يف حقل علم يف أن املورد الثالث والرابع يلعبان دورًا مؤّث هناك من شكٍّ

النظر عن مقام التعريف وتعيني املوضوع، بل  بغّض ،الكالم. لذلك فإن علم الكالم

ألن املهّمة الرئيسة  واسعة؛ وذلك ع من البداية مبساحٍةكان يتمّت ،ى يف مقام الواقعوحّت

والدفاع عن املعتقدات  ،مني يف حقل اإلجابة عن األسئلةوالرسالة اجلاّدة للمتكلِّ

الدينية يف رّد الشبهات واإلشكاالت، كانت تضطّرهم إىل العثور على اجلواب 

ولرمبا كانت الشبهات  .شبهة بالشكل الالئق سؤال، ودفع كّل املناسب عن كّل

ى فروع الدين ومسائل األحكام أيضًا. أصول العقائد، وتشمل حّت والتساؤالت أبعد من

ويف إطار القيام  ،تذكر على ذات األساس وهناك يف النصوص الروائية مناذج واضحٌة

 بتلك الوظيفة والرسالة. 

نتيجة للتفكيك  ؛أقّل وعلى الرغم من اكتفاء علم الكالم ـ فيما بعد ـ برقعٍة

أنه بااللتفات َبْيَد  ص،أصحاب العلم والفكر والتخصُّ أو حتديد وظائف ،بني العلوم

إىل مسار التحّول والتطّور يف هذا العلم فقد حتّولت مسائله وتطّورت بدورها أيضًا، 
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سعت رقعته ومساحته مبرور األيام أيضًا، ولذلك يبدو أن هذا األمر إمنا كان ولرمبا اّت

كان ذلك بدوره ميضي على  وإْنر والتحّول احلاصل يف علم الكالم، بفعل التطّو

 مني ووظائفهم. أساس أهداف وغايات علم الكالم، ورسالة املتكلِّ

من هنا جيب اعتبار مسائل علم الكالم أوسع من تلك اليت تذكر يف الكتب 

 ،وحتى يف العصر الراهن ،مون يف السابقوبطبيعة احلال كان املتكلِّ .الكالمية

المية املسائل املرتبطة بأصول الدين، أما الرؤية غالبًا ما يبحثون يف كتبهم الك

ما سعت رقعتها، وأخذت ختوض يف املسائل اليت قّلاجلديدة ملسائل علم الكالم فقد اّت

مني كان القدماء يتطّرقون إليها، وميكن مشاهدة ذلك بكثرة يف كتب املتكلِّ

 املعاصرين. 

 

 ــــــ القضايا الدينية

رة يف ومؤّث لقضايا الدينية وأقسامها أن تكون نافعًةميكن للنظرة العابرة على ا

. ويف العادة يتّم تقسيم «وال سيَّما يف املرحلة املعاصرة» ،بيان رقعة ومساحة علم الكالم

 القضايا الدينية إىل قسمني رئيسني، وهما: 

 أو الناظرة إىل الواقع.  ،ـ القضايا اإلخبارية1

 م. َيىل الِقأو الناظرة إ ،ـ القضايا اإلنشائية2

القضايا » :حتت عنوان ،أضاف إىل هذين القسمني قسمًا ثالثًا ْنوهناك َم

 .  122ا«التوصيفية

صاف وهي من املضامني املعرفية، ولذلك فإنها تقبل االّتالقضايا اإلخبارية: 

 .  123اال يرتضي أصل هذا التقسيم ْنبالصدق أو الكذب، وهناك َم

بسبب داللتها  ؛صاف بالصدق أو الكذباالّتوهي ال تقبل القضايا اإلنشائية: 

 ،أنها باعتبار مصدرها ومنشأ صدورها رة عن الواقع ونفس األمر، إاّلاملطابقية املعبِّ

 .  124اتستلزم الصدق والكذب ،وكذلك أهدافها وغاياتها

قوله  :إن القضايا اإلخبارية يف إطار القضايا العقالنية االستداللية، من قبيل

 تعاىل: 



 

 

هـ 1437م ـ  2016ــ خريف وشتاء  41و  40ــ العددان  11و  10ــ السنتان  نصوص معاصرة  

33 

 .  22ااألنبياء:  ﴾ َلَفَسَدَتاَهٌة ِإالَّ اهلُلْو َكاَن ِفيِهَما آِلَل﴿ـ 

 قوله تعاىل:  :أو القضايا املرتبطة باملوضوعات الواقعية، من قبيل

 .  4االسجدة:  ﴾ الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواأَلْرَض َوَما َبْيَنُهَما ِفي ِستَِّة َأيَّاٍماهلُل﴿ـ 

 ﴾َجَعْلَناُه ُنْطَفًة ِفي َقَراٍر َمِكنٍي ُثمَّ*  اإِلنَساَن ِمْن ُساَلَلٍة ِمْن ِطنٍي َوَلَقْد َخَلْقَنا﴿ـ 

 .  13ـ  12ااملؤمنون: 

 .  125امن قبيل: قصص األنبياء ،أو القضايا التارخيية

، من وميكن لنا الوقوف على القضايا اإلنشائية يف القرآن الكريم بكثرٍة

 قبيل: 

 ـ األوامر والنواهي. 1

 ـ الوعد والوعيد. 2

 ـ التعليم والدعاء. 3

 ـ املسائل االستفهامية. 4

 .  126اـ املسائل اليت يتّم بيانها على صيغة الرتّجي والتمّني وما إىل ذلك5

فإن علم الكالم املتعارف واملتداول بني املسلمني مل يكن سابقًا كما ذكرنا و

ا كان يقتصر على القضايا م ذكرها، وإمنيتعّرض جلميع القضايا الدينية املتقدِّ

الناظرة إىل الواقع االقضايا اإلخبارية ، بل إنه مل يكن يتناول مجيع القضايا 

ل بصفات الباري تعاىل اإلخبارية، وإمنا كان يقتصر على بيان أهّمها، وهو املتمثِّ

ن . وفيما بعد بدأت األسئلة تطرح حول فائدة الدي 127اوأفعاله والنبّوة واإلمامة واملعاد

وفلسفة األحكام وآثارها ومثارها يف خمتلف أبعاد احلياة، األمر  ،وغايته وحكمته

. كما  128اّية أكربمني من املسلمني إىل تناول القضايا اإلنشائية جبّدالذي دعا املتكلِّ

ميكن العثور على مناذج من الكتب القدمية اليت تناولت هذا األمر، حيث جند من 

هـ  يف 260ان هذه املسألة، من أمثال: الفضل بن شاذاناالعلماء الذين تصّدوا لبي

هـ  يف علل الشرائع، واخلواجة نصري الدين 381شيخ الصدوقالكتاب العلل، وا

هـ  يف أسرار 1289هـ  يف جتريد االعتقاد، واحلاجي السبزواريا672الطوسيا

أفضل وأمشل،  رين بشكٍلفات املتأخِّاحلكم. ليتّم بعد ذلك تنقيحها وتدوينها يف مؤلَّ
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ي بر إمه كتابه امقّد :هاري، ومنفات الشيخ مرتضى املطهَّكما نرى ذلك يف مؤلَّ

ملي يف كتابه احكمت اآلجهان بيين ، واإنسان وإميان ، وعند الشيخ جوادي 

 فاته األخرى. مؤلَّو ،جعفر السبحاني يف كتابه امدخل مسائل جديد  والشيخعبادت ، 

ل مهّمتهم يف القضايا اإلخبارية ـ بالدفاع عن صدقها مون ـ من خاليقوم املتكلِّ

الدفاع عن جدوائيتها بلون ق بالقضايا اإلنشائية يتكّفما يتعّل ومطابقتها للواقع، ويف

 .  129اوصالحيتها يف تقديم احللول واإلجابات عن املسائل الكالمية

والدفاع  ،«يالنظر»د اًل ببيان الُبْعثانية: إن علم الكالم كان متكفِّ وبعبارٍة

. وأما بعد ذلك «الوجود والعدم»ويف حقل  ،«احلكمة النظرية»قة بـ عن املسائل املتعّل

ن والعمل بالواجبات وفائدة وآثار الدين والتديُّ ،«احلكمة العملية»فقد ضّم البحث عن 

هادي السبزواري يف طليعة هذا  إن املاّل :وترك اقحمظورات أيضًا. ورمبا أمكن القول

يف  «أسرار احِلَكم»اه، ليضطلع بهذه املهمة اخلطرية، من خالل تأليفه لكتاب االجت

 . «احلكمة العملية»و ؛«احلكمة النظرية» :قسمني

أو  «أصول الدين»ثالثة: إن حدود علم الكالم ال تقتصر على مسائل  وبعبارٍة

أيضًا.  «تالواجبات واقحمظورا»و «فروع الدين»ى فقط، بل تشمل أحيانًا حّت «العقائد»

ف بشرح وإثبات أصول العقائد والدفاع عنها، ومكلَّ م كما هو مسؤوٌلفاملتكلِّ

 «فروع الدين»البحث عن فبالدفاع عن فروع الدين أيضًا.  ٌفكذلك هو مكلَّ

ن السؤال عندما إ، ويف حقل علم الفقه، و«الفقيه»تقع على عاتق  «األحكام العملية»و

جابة عنه من اختصاص علم الفقه والفقهاء، وأما يكون بشأن سند احلكم تكون اإل

اإلجابة عنه تقع  إذا كان السؤال يهدف إىل معرفة فلسفة أو حكمة احلكم فإّن

 مني.على عاتق علم الكالم واملتكلِّ حينئٍذ

إن هلذا النوع من البحوث جذورًا تارخيية ضاربة يف القدم، حيث كانت 

 ،األكرم دون على النيّبِفان اليهود َي. فقد ك|األكرم مطروحة منذ عصر النيّب

 ها: وحكمة بعض األحكام العملية، ومن بشأن فلسفة ويطرحون عليه أسئلًة

 مخسة خمتلفة؟  احلكمة من إقامة الصلوات اليومية اخلمس يف أوقاٍتما هي ـ 

 ـ ملاذا جيب غسل أربعة أعضاء من اجلسم يف الوضوء فقط؟ 
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 سل من البول والغائط؟ وال جيب الُغ ،ـ ملاذا جيب الغسل من اجلنابة

 . 130اـ ملاذا أوجب اهلل صوم شهر رمضان؟ 

 ف ما ترثه األنثى؟ ْعر ِضَكـ ملاذا يرث الذَّ

ة األطهار واألئّم ×ليت مّت طرحها على أمري املؤمننيوما إىل ذلك من األسئلة ا

 جييبون عن تلك األسئلة والشبهات، كما جند يف القرآن ^من بعده، وكانوا

 .  131امن هذا القبيل عن بعض املوارد الكريم إجاباٍت

 

 ــــــ ـ املذاهب واملدارس الكالمية9

طوال تاريخ الفكر الديين يف اإلسالم ظهر الكثري من املذاهب واملدارس 

عة واملختلفة، وموضع البحث عن هذه املذاهب واملدارس يقع يف الكالمية املتنوِّ

 فة يف امللل والنحل. الكتب املؤلَّالكتب التارخيية لعلم الكالم و

إىل التعريف بأهل احلديث  ،عابر وعلى حنٍو ،ض باختصاٍرما يلي نتعرَّ ويف

 واملعتزلة واألشاعرة. 

 

  ــــــ ـ أصحاب احلديث1

يف املعارف  جاه خاّصهم أتباع اّت  132ا«أصحاب الظاهر»أصحاب احلديث أو 

ى األبعاد األخرى من ل االعقائد ، وحّتمن الفروع االفقه  واألصو الدينية، األعّم

ملنهجهم وأسلوبهم يف تعلم  خاّص املعارف اإلسالمية املختلفة، حيث قالوا باعتباٍر

باعها، وإن مصدرهم الرئيس يف التعاطي مع التعاليم الدينية هو املصادر األحاديث واّت

النصوص العقائدية من  واالجتاه الغالب بينهم هو االستناد إىل ظاهر .الروائية واحلديثية

وليس له أّي دور يف معرفة  ،ية للعقل. هؤالء يعتقدون أن ال حّج 133اةالكتاب والسّن

 ى يف استنباط األحكام وفروع الدين. وحّت ،أصول الدين

هـ ، وسفيان بن 179هـ ، ومالك بن أنسا241وقد كان أمحد بن حنبلا

وفهم  ،بشّدة مجيع أنواع التأويل بونيتجنَّ ،وغريهم من الظاهريني ،هـ 197نةاْيُعَي

 . درايٍة َمْهالنصوص القرآنية والروائية َف
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ه هؤالء إىل املباحث الكالمية باهتًا للغاية، وكانوا يكتفون لقد كان توجُّ

عالقة  تًا، ومل تكن تربطهم أّيْحليًا َبَدكما كان أسلوبهم َج .منه مبقدار الضرورة

وا يقفون منه موقف املخالف. فكان أمحد بن بالكالم العقلي والربهاني، بل كان

 .  134ا«ما مذهيب احلديثصاحب كالم، وإّن لسُت»: حنبل يقول صراحًة

تقوم اهلندسة الفكرية ألصحاب احلديث على ثالثة أحباث رئيسة، وهي: 

كما أن االعتقاد حبدوث القرآن الكريم،  .التشبيه والتجسيم، واجلرب، واإلرجاء

 .  135امن مجلة خصائصهم البارزة ،لقيامةورؤية اهلل يف يوم ا

 

  ــــــ ـ املعتزلة2

ـ  80ظهر هذا املذهب يف أوائل القرن اهلجري الثاني على يد واصل بن عطاءا

 هـ ، ويقوم على مخسة أصول اعتقادية، وهي: 131

 ـ التوحيد. 1

 ـ العدل. 2

 ـ الوعد والوعيد. 3

 ـ املنزلة بني املنزلتني. 4

 .  136اوالنهي عن املنكر ،وفـ األمر باملعر5

 ل اخلطوط العريضة يف هذا املذهب، وإاّلوبطبيعة احلال إن هذه األصول تشّك

 .  137افإن املعتقدات اخلاّصة باملعتزلة ال تنحصر بهذه األصول اخلمسة فقط

من العقل والنقل، وكان العقل ـ بطبيعة  ًالقد كان منهجهم الكالمي مزجي

 .  138الى النقلعندهم ع ًاماحلال ـ مقدَّ

 وميكن لنا أن نشاهد ضمن الشخصيات البارزة يف هذا املذهب: 

 هـ . 210ـ أبو سهل بشر بن معتمرا1

 هـ . 235فاـ أبو هذيل العاّل2

 هـ . 302بائياـ أبو علي اجُل3

 هـ . 321ـ أبو هاشم اجُلبائيا4
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 هـ . 319ـ أبو القاسم البلخيا5

 هـ . 414اراـ القاضي عبد اجلّب6

 هـ . 528ار اهلل حممود الزخمشرياـ ج7

 .  139اهـ 655الدين ابن أبي احلديدا ـ عّز8

 ْي: لقد تبلور التفكري الغالب واملهيمن على هذا املذهب يف مدرسَتاملدارس

 .  140االبصرة وبغداد

هـ  131ااًل على يد واصل بن عطاءفقد مّت تأسيس هذه املدرسة يف البصرة أّو

حيث  ، ، وبعد ذلك حبوالي القرن انتقلت إىل بغدادهـ145مبساعدة عمرو بن ُعبيدا

 هـ . 210واصل منهجها بشر بن معتمرا

أنهم  فقون يف األصول العامة واملنهج الفكري، إاّلإن أتباع هاتني املدرستني يّت

آراء املعتزلة يف بغداد يف الغالب تتناغم مع  . وإّن 141اخيتلفون يف بعض املسائل الكالمية

 .  143ا«عاالعتزال املتشيِّ»يطلق على هذه املدرسة مصطلح  ْن. وهناك َم 142اةعقائد اإلمامي

ختتلف آراء معتزلة بغداد عن آراء معتزلة البصرة يف حقل النبّوة واملعاد؛ ألن 

. وقال  144ابعض مشايخ هؤالء مييلون إىل الروافض، وبعضهم اآلخر مييل إىل اخلوارج

وعن الشيعة أخذوا أكثر آرائهم اخلاّصة »قني يف التعريف باملعتزلة: بعض اقحمقِّ

 .  145ا«باإلمامة

 

 ــــــ وشائج االرتباط بني الشيعة واملعتزلة

على الرغم من اختالف الشيعة واملعتزلة يف الكثري من املسائل، وإقامتهم 

منهما الكتب يف الرّد  واحٍد املناظرات بينهما يف املسائل اخلالفية، وكتابة أتباع كّل

خاّصة أن بعض كبار الشيعة قد وأنهم ال خيتلفون كثريًا يف األصول،  ، إاّلعلى اآلخر

االقرتاب من الشيعة. كما ب قاموابعض أتباع املعتزلة  كما أناقرتبوا من املعتزلة، 

تلميذًا لواصل بن عطاء ـ  ذهبت بعض الفرق الشيعية االزيدية ؛ ـ باعتبار زيد بن علّي

 ^ة أهل البيتلون أئمة املعتزلة على أئّمانوا يفضِّباع منهج االعتزال، وكإىل اّت

. أما الشيعة اإلمامية فقد احتفظوا باملسافة اليت تفصلهم عن مذهب  146اأيضًا
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ته بعد أن علموا بتبعّي االعتزال، بل قام بعض شيعة الكوفة باالبتعاد عن زيد بن علّي

 مامي صلتهم باملعتزلة. . ويف الوقت نفسه مل يقطع أتباع املذهب اإل 147الواصل بن عطاء

ل وال ُبدَّ من التأكيد على أن هذا االرتباط والتقارب ـ كما ذكرنا ـ ال ميثِّ

 .  148ادلياًل على وحدة املذهبني واملدرستني يف املناهج واألصول الفكرية

وقد أدرك آلفرد مادلونغ هذه احلقيقة ـ خالفًا للكثري من املستشرقني ـ حيث 

خني لإلسالم ـ سواء يف القرون الوسيطة أو شيعي املعتزلي جعل املؤرِّإن التقارب ال»قال: 

 إاّل ،رًا باآلخر يف ظهورهمنهما متأثِّ ط، واعتبار كلٍّْلالقرون املعاصرة ـ يعانون من اخَل

 ها: ومن ،ة وقرائن ترّد هذا اخللطأن هناك أدّل

ة األوائل ايف القرن رًا يف تعاليم مجاعات املعتزلة والشيعـ لقد أعيد النظر مؤّخ1

قني، وقد مّت العثور على املزيد من الوثائق اليت تثبت أن اهلجري الثاني  من قبل اقحمّق

د عن بعضهما. فلم يقتصر اخلالف بينهما على هاتني احلركتني كانتا يف غاية الُبْع

ل عنوان العمود الفقري بالنسبة إىل الشيعة على وجه مسألة اإلمامة ـ اليت متثِّ

واليت تعود  ،بل امتّد اخلالف بينهما إىل املسائل ذات الصبغة الكالمية ،صوص ـاخل

حيث وضع املعتزلة معايري قاسية  ،رَدية اإلنسان والقضاء والَقإىل اهلل وصفاته وحّر

احنراف صورة الشرك واخلروج عن ربقة اإلسالم، وبذلك حفروا  ختلع على كّل

ى إىل حدوث الكثري ميكن عبوره، األمر الذي أّدخندقًا عريضًا بينهم وبني اآلخر ال 

 من أنواع التضاد واالختالف يف اآلراء بينهم وبني الشيعة. 

 ـ االختالف يف أوجه النظر والنزاعات املريرة بني اإلمامية واملعتزلة. 2

 .  149اهام املعتزلة للشيعة بالكفر واخلروج عن الدينـ اّت3

فإن األصول املروية عن أئمة »هذا التوّهم:  كما قال العالمة الطباطبائي يف ردِّ

 .  150ا«ال تالئم مذاق املعتزلة يف شيٍء ،وهي املعتربة عند القوم ،^أهل البيت

رين ى بعض املفكِّ، بل وحّت 151اوعليه فإن التصّور اخلاطئ لبعض املستشرقني

دى ، يف القول بتأثري املعتزلة على الفكر الكالمي ل 152ااملسلمني من أهل السنة

 .  153اال أساس له من الصّحة ،الشيعة، والقول بدينونة الشيعة للكالم املعتزلي

مديدة  وكما سبق أن ذكرنا فإن الفكر الكالمي الشيعي قد ظهر قبل مّدٍة
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 .  154امن ظهور مذهب االعتزال

 

  ــــــ ـ األشاعرة3

يف  ة، وقد ظهرإن املذهب األشعري من أشهر املذاهب الكالمية بني أهل السّن

 بداية القرن اهلجري الرابع. 

بن إمساعيل األشعري. ولد يف البصرة  وقد مّت تأسيسه على يد أبي احلسن علّي

ر بوالده الذي كان من . تأثَّهـ330أو  324، وكانت وفاته يف بغداد سنة هـ260عام 

ه أتباع أصحاب احلديث، وترعرع على هذا املنهج الفكري منذ نعومة أظفاره، ولكّن

ى األربعني من عمره، ثّم ترك االعتزال يف شبابه حنو االعتزال، وبقي على ذلك حّت مال

 .  156ا، واحناز إىل عقائد أهل احلديث 155ابعد ذلك لبعض األسباب

ه كان ]بعكس وكان منهجه الكالمي مزجيًا من النقل والعقل، ولكّن

 .  157ام النقل على العقلاملعتزلة[ يقدِّ

القائم بني العقالنية  يم طرح جديد لريفع به التضاّدلقد عمد األشعري إىل تقد

، وخمتلفًا معهما فقًا مع كال اجلماعتني من جهٍةوالنزعة الظاهرية، فكان بذلك مّت

حيث وافق أصحاب املنهج العقلي يف أن االستدالل العقلي يف إثبات  ،أخرى من جهٍة

ف يف ذلك رسالة لوب، وألَّومط وال حرامًا، بل هو راجٌح ،العقائد الدينية ليس بدعًة

، هذا يف حني أن أصحاب احلديث كانوا «استحسان اخلوض يف علم الكالم»

. وقد سعى األشعري ـ من  158احمّرمة يعتربون علم الكالم واالستدالل العقلي بدعًة

وسط بني أصحاب احلديث  خالل تأسيسه هلذا املذهب اجلديد ـ إىل تقديم منهٍج

هد قام به يف هذا السياق يكمن يف محل أصحاب احلديث ج وكان أهّم .واملعتزلة

ما من إخراج أصحاب  ن إىل حدٍّعلى توظيف العقل للدفاع عن عقائدهم، وبذلك متكَّ

قاعدة عقلية  زاء كّلإبواحلديث من املبالغة يف حبس أنفسهم داخل شرنقة احلديث، 

صول األشعرية املقابلة عقلية على األ يضعون قاعدًةأخذوا من أصول املعتزلة  على أصٍل

 .  159اهلا

بني العقل والظواهر الدينية يقّدم األشاعرة  ضأخرى عند التعار ومن جهٍة
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ق بصفات الذات ما يتعّل لذلك خالفوا عقائد املعتزلة يف الظواهر على العقل، ونتيجًة

عاته أيضًا، ومل والصفات اخلربية. كما رفضوا أصل التحسني والتقبيح العقلي ومتفّر

عقلي، وكانوا يف هذا الشأن منسجمني متام االنسجام مع أصحاب  يقبلوا بأّي واجٍب

 .  160ااحلديث

هـ ، وأبو إسحاق 403: يعترب القاضي أبو بكر الباقالنيا 161االشخصيات

هـ ، واإلمام حممد 478هـ ، وإمام احلرمني عبد امللك اجلويينا418اإلسفرائيينا

هـ ، وسعد الدين 756هـ ، وعضد الدين اإلجييا606هـ ، والفخر الرازيا505الغزاليا

هـ ، وعالء الدين 816هـ ، والسيد الشريف اجلرجانيا791زانيااالتفت

هـ  من الشخصيات البارزة يف هذه 1323هاهـ ، والشيخ حممد عبُد879القوشجيا

 املدرسة. 

 

 ــــــ (162)تطّور املذهب األشعري

فة من قبل املعتزلة. ويف املرحلة لقد واجه هذا املذهب منذ بداية تأسيسه خمال

إىل تأسيس مذهب فكري ينافس به األشعري،   163اريدي السمرقنديذاتها عمد املاُت

 ودعا إليه أصحاب املنهج الظاهري. 

هـ  من 447ـ  320كما كان آل بويه االذين حكموا يف الفرتة الواقعة ما بني 

قوا اخلناق على ، فضيَّف الضّدأتباع املنهج العقلي، فوقفوا من املنهج األشعري موق

ع ال فاعل يف هذه الفرتة. وخالفًا للمتوقَّ نوا من تسجيل حضوٍراألشاعرة، فلم يتمكَّ

هـ  ـ وال سيَّما يف كتابه أوائل املقاالت ـ ذكرًا 413فات الشيخ املفيدانرى يف مؤلَّ

 ة. لون مدرسة كالمية مستقّلصرحيًا ملصطلح األشاعرة بوصفهم ميثِّ

من  هـ، بدعٍم447سقوط الدولة البويهية، وانتصار السالجقة يف عام  وبعد

ق املذهب األشعري انتصارًا ساحقًا جعله يبسط سيطرته على كامل املنهج هؤالء، حّق

 ه واصل خمالفته للعقل. ، ولكّن 164اةالفكري السائد لدى أهل السّن

خذ هـ ، ليّت505ويف تلك املرحلة خفت بريق الكالم األشعري على يد الغزاليا

كبري. وقد  صبغة عرفانية. ويف الوقت نفسه عمد إىل ترسيخ أصول األشاعرة بشكٍل
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قام  الذي ،هـ 606ذلك من الفلسفة على يد الفخر الرازيا اقرتب هذا املذهب بعد

من الزمن حتى  فرتٌة بتطوير الكالم األشعري وضاعف من قّوته وسطوته. ومل متِض

ى بلغ األمر بالشيخ حممد ، حّت 165املنهج العقلياجته بعض األشاعرة إىل ا

وتأويل  ،مبكانة العقل هـ  ـ وهو من أتباع هذا املذهب ـ إىل االعتقاد اجلاّد1323هاعبُد

 .  166ايف األشياء أيضًا نيح الذاتيْبن والُقْسجه إىل االعتقاد باحُلالظواهر، واّت

 

 ــــــ (167)ـ الشيعة اإلمامية4

لون األكثرية بني الفرق واملذاهب ميثِّ «عشرية ثينالا»إن الشيعة اإلمامية 

ه احلسن ْيوإمامة ولَد ×. وقد ذهبوا إىل إمامة اإلمام علّي 168االشيعية األخرى

، وقالوا بعصمتهم، وأن ^ة من ساللة اإلمام احلسني، واألئمة التسع’واحلسني

 .  169اما كان بالنّص الشرعيتعيينهم إّن

 

 ـ يتبع ـ

 

 

الهوامش
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 فة الفقهفلس

 ية والتأثريْنوالِبيف اهلوّية  قراءٌة

 

 أبو القاسم علي دوستالشيخ 

 وسيم حيدرترجمة: 

 

 ــــــ مقّدمة

يف  «فلسفة الفقه»من الزمن على تداول مصطلح  لقد مضى أكثر من عقٍد

لقيت وُأ ،تبت املقاالتاقحمافل العلمية احلوزوية واجلامعية يف إيران على حنٍو جاّد، وُك

بشأن ماهية فلسفة الفقه،  ،مت املقرتحات، وُعقدت االجتماعاتدِّخلطب، وُقا

 .  1اوارتباطها بسائر العلوم األخرى ،وفائدتها ،ومسائلها ،وتارخيها

له بداية  ،ن ومستقّلإن احلديث عن فلسفة الفقه ليس حديثًا عن علم مدوَّ

عن علم يف طور  هو حديٌث وحقيقة معّينة إىل جانب العلوم األخرى، بل ،ونهاية واضحة

هذه احلقيقة إىل أن خيتلف املتكّفلون بالبحث عن  ْتالتدوين والظهور. لقد أفَض

ة وأساسية، وبذلك عّرضوا مسار التحقيق فلسفة الفقه فيما بينهم حول مواضع هاّم

  .إىل الكثري من املشاكل

 ما يلي قائمة بعناوين املوارد اليت وقع االختالف حوهلا:  ويف

 ما هي فلسفة الفقه؟  ـ

 ـ ما هي مسائل فلسفة الفقه؟ 

 ـ ما هي فائدة فلسفة الفقه؟

أصول  :هاالفقه وسائر العلوم األخرى، ومن ـ ما هو االرتباط القائم بني فلسفة
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 الفقه؟ 

 ؟ «فلسفة الفقه»يف مصطلح  «الفلسفة»ـ ما هو معنى كلمة 

االقتصار فيها على التوصيف  أم يتّم ،وتوصية يف فلسفة الفقه ـ هل هناك تنظرٌي

إىل املاضي واحلاضر فقط،  يكون لنا يف احلقيقة نظٌرو ،والبيان والتوضيح فقط

 آخر؟  وإيكال التنظري وإبداء اآلراء إىل علٍم

وحتليل مبادئهم  ،ـ ما هو موقع البحث يف األساليب واملناهج الفقهية للفقهاء

  وقواعد آرائهم وتنظرياتهم يف فلسفة الفقه؟

أما املشكلة األخرى يف بعض اجلهود واملساعي املبذولة ايف غري االختالفات 

وترك  ،املشار إليها آنفًا  فتكمن يف اخلوض الواسع يف املسائل الذهنية العقيمة

 «تعريف وحتديد فلسفة الفقه»املباحث الضرورية. فعلى سبيل املثال: إن احلديث بشأن 

ا الشأن، ونقضها وإبرامها ـ بااللتفات إىل أنه طبقًا ومقارنة النظريات املطروحة يف هذ

ًا ومشريًا إىل مسائل هاّمة متّس عنوانًا آلّي «فلسفة الفقه»وجيه يعترب عنوان  الحتماٍل

علم ـ ال ميكن أن يكون حبثًا  إليها احلاجة يف نظام االستنباط، وال يتّم حبثها يف أّي

ًا ومشريًا إىل ما عنوانًا آلّي «فلسفة الفقه»رب عنوان ى إذا مل نعتعينيًا نافعًا ومثمرًا. وحّت

، وقلنا بأصالته، ورأيناه ناظرًا إىل املباحث اليت تشرف على عموم الفقه  2اتقّدم بيانه

ـ مثل  «فلسفة الفقه»، مع ذلك ال يبدو احلديث الواسع عن تعريف وحتديد  3امن اخلارج

ألن إبداء تعريف جامع ومانع جلميع  ؛رًااحلديث الواسع عن تعريف سائر العلوم ـ مربَّ

! وبطبيعة بل هو مستحيٌل ،يف غاية التعقيد واإلشكال العلوم ـ بل مجيع الظواهر ـ أمٌر

احلال علينا أن ال نتجاهل واقع أن نوع اجلهود املبذولة قد حالفها النجاح من بعض 

يف العلوم  عادًةطرح مسائل يف هذه اجلهود اليت ال تبحث  :اجلهات، وذلك من قبيل

، وإن ي والعلمي بشأنها ضرورّيالتمهيدية لالستنباط والفقه، يف حني أن البحث الفّن

 جتاهلها يضّر بنظام االستنباط. 

ل خطوة كبرية يف إطار خدمة الفقه وتكامل نظام أرى أن اجلهة املذكورة متثِّ

وأمثاهلا، والعمل على  االستنباط، ومن هذه الناحية ال ُبدَّ من تقدير اجلهود املبذولة

 ين يف هذا اجملال ودعمهم. تشجيع املتصّد
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 عرب عّدة حماور:  «فلسفة الفقه»حال سنواصل البحث بشأن  أّيوعلى 

 

 ــــــ ـ ماهية فلسفة الفقه1

 ذكروا يف بيان ماهية الفقه تعاريف، من قبيل: 

قه، وجتيب عن عن املسائل اليت تبحث يف مشولية الف إن فلسفة الفقه عبارٌة»أـ 

تلك اجملموعة من املسائل األساسية اليت تواجه الفقه، وهي املسائل اليت تدرس مسار 

 .  4ا«: عمل الفقيهواآلخر ؛: الفقه بأكملهأحدهما :عمل الفقه يف حقلني

إن فلسفة الفقه عبارة عن التفكري بشأن املباني واألهداف، ومصادر »ب ـ 

 .  5ا«ة حول منهج التحقيق والتفسرياألحكام، ومتهيد النظريات العاّم

إن فلسفة الفقه ـ بوصفها واحدة من الفلسفات املضافة والعلوم من الدرجة »ج ـ 

الثانية ـ تبحث عن املباني النظرية والتحليلية بشأن الفقه، وتعمل على تنقيح مبادئه 

علم الفقه  أخرى: إن فلسفة الفقه أو معرفة التصورية والتصديقية واملنهجية. وبعبارٍة

يقوم ـ بوصفه علمًا ناظرًا ـ بالنظر إىل الفقه، ويعمل على حتقيق موضوع علم الفقه  علٌم

ماته وغاياته واألساليب املعرفية للفقه، وارتباطه بسائر وحمموله ومسائله ومبادئه ومقّد

 يبحث يف املباني : إن فلسفة الفقه علٌمأدّق العلوم والظواهر األخرى. وكذلك بعبارٍة

ف، من القضايا اليت يكون موضوعها فعل املكلَّ النظرية للفقه بوصفه جمموعًة

 .  6ا«وحمموهلا األحكام التكليفية والوضعية

تقريري يبحث يف ماهية ووجود ومبادئ وأطراف  إن فلسفة الفقه علٌم»د ـ 

 .  7ا«وغايات الفقه

الفقه. ويف احلقيقة ة علم جتيب عن السؤال عن ماهّي  8اإن فلسفة علم الفقه»هـ ـ 

أخرى: إن  ته. وبعبارٍةلتبني لنا طبيعة نسيج هذا العلم وماهّي ؛تعمل على علم الفقه هي

 .  9ا«عاكسة حلقيقة علم الفقه تاريخ وفلسفة علم الفقه مرآٌة

عن جمموعة من األفكار النظرية والتحليلية يف باب  إن فلسفة الفقه عبارٌة»و ـ 

جمموعة من األفكار النظرية والتحليلية يف حقل  علم الفقه، كما أن فلسفة

 .  10ا«الرياضيات



 

 

هـ 1437م ـ  2016ــ خريف وشتاء  41و  40ــ العددان  11و  10ــ السنتان  نصوص معاصرة  

56 

 ــــــ نقد وحتليل هذه التعاريف

وارد النقد والبحث يف مة ـ لست هنا رغم أني ـ بسبب ما ذكرته يف املقّد

فات اليت ال سيَّما إذا أخذنا بنظر االعتبار بعض املؤلَّوالتفصيلي هلذه التعاريف ـ 

أنين أرى نفسي مضطرًا إىل  إاّل، جامع نسبيًا ـ وحبثته بشكٍل لت بهذا األمرتكّف

للوصول إىل بيان الرأي  ؛متهيدًا لنقد وحتليل هذه التعاريف ؛التذكري ببعض األمور

 املختار. 

 ؛«جمموع الفقه» :ـ إن رسم حقلني لفلسفة الفقه يف التعريف األول، وهما1

يف هذا التعريف! فليس من الواضح ـ من من األمور الغامضة واملبهمة  ،«عمل الفقيه»و

خالل الفهم اخلاص املتبلور لدى القائل بهذا التعريف عن الفقه، ويراه منفصاًل عن 

 «ة الفقه يف حقل عمل الفقيهاملسائل الواردة يف دراسة آلّي»عمل الفقيه ـ كيف أدخل 

املسائل » :لقائلةضمن فلسفة الفقه؟! وحنن يف األساس ال نرى مفهومًا واضحًا للعبارة ا

 ! «وعمل الفقيه ؛اليت تبحث مسار الفقه يف حقلني: جمموع الفلسفة

، ويف التعريف «التفكري»تفسري فلسفة الفقه يف التعريف الثاني بـ  ـ مّت2

، يف حني «الت النظرية والتحليلية يف باب علم الفقهجمموعة من التأمُّ»السادس بأنها 

ل والتفكري، كما أن بوصفها علمًا هي غري التأّمأنه من الواضح أن فلسفة الفقه 

فلسفة الرياضيات وسائر الفلسفات املضافة ـ ما مل ينظر إليها بوصفها علمًا ـ ال ينبغي 

ل. وامللفت أن التعريف األول والتعريف الثاني لفلسفة الفقه تفسريها بالتفكري والتأمُّ

ا القائل: هل فلسفة الفقه من واحد، من هنا جيب علينا أن نسأل هذ كالهما لقائٍل

سنخ املسائل االتعريف األول  أم من سنخ التفكري االتعريف الثاني ؟! وبالتالي عليه أن 

 وإما التعريف الثاني.  ؛ا التعريف األولحيسم أمره، وأن خيتار إّم

ـ أما التعريف الثالث لفلسفة الفقه فعلى الرغم من تأكيده على إشراف 3

بارها من العلوم من الدرجة الثانية، وبذلك يكون هذا التعريف فلسفة الفقه، واعت

موضوع الفقه »لة بالتحقيق يف أن اعتباره فلسفة الفقه متكّف على الطريق الصحيح، إاّل

يضعه يف عني  «وحمموله ومسائله ومبادئه ومقّدماته وغاياته وطرقه وأساليبه املعرفية

يتكفل  مسائل الفقه؟! ليس هناك علٌمل بتحقيق اإلشكال. فهل فلسفة الفقه تتكّف
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ُيلقى على عاتق ذلك العلم  علٍم فإن التحقيق يف مسائل كّل ؛آخر بتحقيق مسائل علٍم

 حصرًا.

واإلشكال اآلخر الذي يواجه هذا التعريف يكمن يف تأكيده على تفسري 

ف، وحمموهلا بوصفه جمموعة من القضايا اليت يكون موضوعها فعل املكلَّ «الفقه»

 .  11األحكام التكليفية والوضعيةا

تقريري يبحث يف ماهية ووجود ومبادئ  ـ إن تفسري فلسفة الفقه بأنها علٌم4

على ما جاء يف التعريف الرابع، إمنا يقوم ـ من وجهة  ،وطرق وغايات منظومة الفقه

قائل جتاه الفلسفات املضافة، نظرنا ـ على أساس الرؤية اخلاّصة اليت حيملها هذا ال

مع االعتقاد بأن وفلسفة الفقه، حيث يفرغ هذا السنخ من العلوم من التنظري،  :هانوم

 ال يكون هناك وجٌه  12ال بالتنظري يف علمها اخلاصالفلسفة املضافة تستطيع أن تتكفَّ

 صر احصر العلم بكونه تقريريًا .هلذا احل

فهومًا ل فلسفة الفقه بالبحث يف وجود وطرق الفقه ال نرى له مثّم إن تكّف

 واضحًا مبعزل عن التحقيق يف مورد ماهيته ومبادئه الواردة يف هذا التفسري أيضًا! 

الذي ذهب إليه القائل  ،ـ إن القول بتساوق فلسفة الفقه مع فلسفة علم الفقه5

ال خيلو من اإلشكال، وميكن القول به على أساس احتمال يف  ،بالتعريف اخلامس

 ارة إليه يف هذا املقال الحقًا.شفلسفة الفقه على ما ستأتي اإل

ة الفقه  يف فكما يكمن اإلشكال اآلخر على هذا التعريف ااخلامس لفلس

 الغموض الذي تشتمل عليه التعابري الواردة فيه. 

 ـ مةمن بني التعاريف املتقّدـ فًا ْعـ ال َشكَّ يف أن أكثر تعاريف فلسفة الفقه َض6

ا إىل تعريف فلسفة الفقه ـ بوصفها علمًا ـ بأنها حيث ذهب ؛هو التعريف الثاني والسادس

الت واألفكار. فالقائل بالتعريف السادس يرى فلسفة الفقه جزءًا من جمموعة من التأمُّ

وال  ،ل والتفكري ال هو صحيٌح، يف حني أن تفسري علم األصول بالتأمُّ 13اعلم األصول

لتعريف من القول بأن فلسفة ! من هنا مل يكن ما ذهب إليه صاحب هذا ابه جند قائاًل

جمموعة من املباحث النظرية والتحليلية اليت حنصل عليها من خالل »عن  الفقه عبارٌة

 أمرًا اعتباطيًا.   14ا«دراسة الفقه معرفيًا
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 ــــــي املختارأروال  التحقيق

يتّم بيان ماهية العلم وتعريفه عادة من خالل البحث يف موضوعه أو حمموالته 

و الغرض والغاية من تأسيسه وتدوينه. فعلى سبيل املثال: يتّم تعريف علم ومسائله أ

ة املعتربة، ة األربعة: القرآن، والسّناألصول أحيانًا من خالل موضوعه اوهي األدّل

والعقل، واإلمجاع، أو كل ما يصلح أن يكون مستندًا يف استنباط األحكام ، 

يبحث فيه عن  علٌم»قال يف تعريفه مثاًل: زونه من سائر العلوم األخرى، فيوبذلك مييِّ

 .  16ا« 15االعوارض الذاتية لألدلة األربعة، مطلقًا أو بقيد الدليل

 فونه من طريق بيان مسائله، وهذا بدوره يتّم من خالل طريقني: وأحيانًا يعرِّ

 ـ من طريق بيان املسائل اجلزئية واملتعّددة. 1

 امة. ية والعـ من طريق بيان املسائل الكّل2

يبحث فيه عن القواعد التمهيدية  علٌم»وميكن اعتبار تعريف أصول الفقه بأنه 

 من هذا القبيل.   17ا«لتحصيل احلّجة على احلكم الشرعي

كما أن معرفة وتعريف ماهية أصول الفقه من طريق بيان غايته أو الفائدة 

 العلم أيضًا. آخر ينتهجه علماء أصول الفقه لتعريف هذا  بة عليه أسلوٌباملرتّت

صناعة تستعمل يف استنباط »وميكن أن يكون تعريف هذا العلم بأنه 

 من هذا القبيل.   18ا«أو رفع احلرية يف مقام العمل ،األحكام

إن االستفادة من هذا األسلوب تصلح ـ غالبًا ـ يف مورد العلوم اليت بلغت مرحلة 

صني فيها صورة لدى املتخّصن. وهي العلوم اليت يكون الظهور واالستقرار والتمكُّ

فقون إىل تها. ويّترغم إمكان حدوث االختالف بينهم يف بيان ماهّي ،واضحة عن هويتها

 حدٍّ كبري على تعيني بدايتها ونهايتها. 

ما فهو  أما األسلوب والطريقة األخرى اليت ميكن توظيفها لفهم وتعريف علٍم

شري له، مع مقارنته بسائر العلوم أو ألفاظ العنوان امل ،العمل على تشريح ألفاظه

والناظرة إىل  ،املشابهة له. وتستعمل هذه الطريقة ـ غالبًا ـ يف العلوم من الدرجة الثانية

إىل بعض الفلسفات  «فلسفة الفقه»آخر. فعلى سبيل املثال: قام البعض مبقارنة  علٍم

 .  19البيان ماهيتها ؛املضافة
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يف عنوان علٍم ما، وااللتفات إىل املفهوم  كما أن تفسري لفظ أو ألفاظ مستعملة

النظر عن مقارنتها بألفاظ العلوم األخرى، كما كان هو  لتلك األلفاظ ـ بغّض اخلاّص

ما. وقد مّت  أخرى تنفع يف تعريف علٍم طريقٌة ،الشأن بالنسبة إىل األسلوب السابق ـ

 «فلسفة الفقه»ن يف تبيني ى اآلاستعمال هذا األسلوب يف بيان اآلثار اليت مّت عرضها حّت

 بكثرة. 

نتاج هو والطريق اآلخر الذي يستعمل يف بيان العلوم يف طور التكوين واإل

االهتمام بالفراغ واخلأل الذي ميكن لتأسيس وتدوين العلم املنشود أن يتدراكه. 

ر هلا ـ هو تصوُّ ى قبل اختيار عنواٍنوالذي حيصل بالنسبة للعلم يف هذا األسلوب ـ حّت

موارد الفراغ واخلأل املوجود يف هذه العلوم، والعمل على وضع هذه األنواع من الفراغ ـ 

لتشكيل مسائل العلوم اليت هي  ؛بسبب االرتباط املوجود فيما بينها ـ إىل جوار بعضها

أو  بل دائمًا ـ حموٌر ،على وشك التبلور والظهور. وحيث سيكون هلذه املسائل ـ غالبًا

لذلك العلم، وإن  «موضوعًا»ن ذلك اقحمور أو تلك اقحماور ستكون حماور حمّددة فإ

سيكون مبنزلة  ،ورفع النواقص، وملء الفراغات املنشودة ،إيضاح تلك املسائل

 جديد!  لذلك العلم، وهنا يتبلور عندنا علٌم «الثمرة»و «الغاية»

ال إن اختالف هذا األسلوب عن األسلوبني الثاني والثالث من الوضوح حبيث 

ر العلم يف ل فيكمن يف أن مفسِّحيتاج إىل توضيح. وأما اختالفه عن األسلوب األّو

قًا، ويسعى يف تفسريه إىل العثور على املوضوع أو األسلوب األول يواجه علمًا متحّق

وبيان مسائله وتوضيحها وتوصيفها، كما يبحث عن الغايات والنتائج  ،املوضوعات

ق يف هذا األسلوب يسعى إىل تدوين مسائل حني أن اقحمّق بة على ذلك العلم، يفاملرتّت

ق غاية يسعى إليها. وبالتالي سيظهر ي ترتيبها وتنسيقها وحبثها جمموعة إىل حتّقيؤّد

دة، كما هو الشأن بالنسبة إىل جديد له مسائله وموضوعه وغايته اقحمّد عندنا علٌم

 قة. سائر العلوم املتحّق

ر فلسفة الفقه قبل تعيني األساليب واملناهج اليت إن ما تقّدم ُيثبت أن تصوي

ل ببيان ماهية الفقه أن يعمل ـ قبل تقّدمت اإلشارة إليها ليس صحيحًا! فعلى املتكفِّ

شيء ـ على بيان املنهج الذي يّتبعه يف هذا البحث، وأن يلتزم بلوازمه، وحيكم  كّل
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ألسلوب األخري يف بيان ماهية ق الذي ينتهج اعلى أساسه. فعلى سبيل املثال: إن اقحمّق

ف االجتهاد فلسفة الفقه اوتعيني مسائلها ، ويضع الكثري من املسائل ـ اليت يتوّق

من العلوم ـ بوصفها من املسائل  ها، ومل يتّم حبثها يف أّي علٍماجلامع والتقين على حلِّ

، ال  20انهجاليت ميكن حبثها يف فلسفة الفقه، ويضع هلا تعريفًا متناسبًا مع هذا امل

ينبغي اإلشكال على ما يقوم به من خالل مقارنة فلسفة الفقه بسائر العلوم الناظرة 

 والفلسفات املضافة. 

ًا ومشريًا إىل املسائل ق يرى فلسفة الفقه عنوانًا آلّيويف احلقيقة إن مثل هذا اقحمّق

هتمام، ولذلك باال ومل حتَظ ،ها غري ظاهرة للعيانالضرورية واملرتبطة ببعضها، ولكّن

كي يتّم تدارك نواقصه يف إطار تكامل الفقه  ؛جيب حبثها خلف كواليس هذا العلم

عليه أن يالحظ املسائل   21اق يف املنهج واألسلوب الثانيواالجتهاد. يف حني أن اقحمّق

املطروحة يف الفلسفات املضافة ضمن تشريح املفردات والكلمات املستعملة يف 

يف ذلك اإلطار تعريفًا لفلسفة الفقه. ومن الواضح أن لألسلوب م العنوان، وأن يقدِّ

ليس من الالزم والقتضاء املنهج الثاني والرابع،  ًاآخر مغاير واملنهج الثالث اقتضاًء

االلتفات يف هذا املنهج إىل سائر العلوم الناظرة، بل ال ُبدَّ من دراسة األلفاظ واملفردات 

حيث نرى  ،، وتقديم تعريف للعلم املنشود على أساسهااملستعملة يف عنوان العلم بدّقٍة

هذا األمر يف التعاريف اليت مّت تقدميها عن فلسفة الفقه ـ واليت انعكست يف الوثائق 

 . م ـ بكثرٍةما تقدَّ املكتوبة اليت أشرنا هلا يف

فلسفة »نواصل البحث من خالل بيان الضرورات امللحوظة يف عرض تعريف 

ل املنسجم مع مة، باستثناء األسلوب األّواألساليب واملناهج املتقدِّ على أساس «الفقه

 قة. العلوم املدّونة واملتحّق

 

 ــــــاملقارنة على أساس  «فلسفة الفقه»ماهية 

ومن  ،على أساس تفسري املفردات «فلسفة الفقه»يف هذه الرؤية يتم تعريف 

 ْيظرة، وعليه ال ُبدَّ من تفسري كلمَتخالل التقّيد مبقارنة هذا العلم بسائر العلوم النا

، والعمل على بيان ماهّية هذه الفلسفة من خالل النظر إىل سائر «الفقه»و «الفلسفة»
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 العلوم الناظرة ومن الدرجة الثانية. 

 

 ــــــ «الفلسفة»بيان كلمة 

دون إضافة أّي  ،«الفلسفة»إن املعنى الشائع والسائد الذي نفهمه من كلمة 

هل هذا  ولكْن . 22ا«العلم الذي يبحث عن حقيقة الوجود»هو أنها تعين  شيء آخر،

ظ يف الفلسفات املضافة أيضًا؟ يف هذه املعنى اأي البحث عن الوجود  جيب أن ُيلَح

بالعلوم اليت حتمل عنوان الفلسفة املضافة أن تبحث عن وجود وحقيقة  دراحلالة جي

 ل هذه الرؤية. املضاف إليها ضرورة، وتعيني مسائله من خال

موا هلا يف قطرنا، وقدَّ «فلسفة الفقه»وبطبيعة احلال إن عموم الذين حبثوا يف 

ن مفهومها عند أون على القول بأن هذه الكلمة من املشرتك اللفظي، وتعريفًا، يصرُّ

ن لزامًا على ْو. من هنا فإن هؤالء ال يَر 23ااإلضافة غري استعماهلا عند عدم اإلضافة

قوا مقتضيات ه أن تبحث يف خصوص حقيقة وماهية الفقه فقط، وقد طبَّفلسفة الفق

 رؤيتهم يف معرض بيان ماهية الفقه ومسائله. 

إن االعتقاد بوجود التفاوت واالختالف املفهومي بني الفلسفة املطلقة والفلسفة 

القول ق بفلسفة الفقه وسائر الفلسفات املضافة ـ إىل ما يتعّل املضافة قد دعا البعض ـ يف

بضرورة التقّيد باألسس والقواعد احلاكمة على املوضوع اأي املضاف إليه يف 

 ، يف حني ال وجود ملثل هذا التقّيد يف الفلسفة املطلقة.  24االفلسفات املضافة 

إن هذه الرؤية إىل معنى ومفهوم الفلسفة املضافة قد أّدى إىل قبول التوصية 

لسفات املضافة اباإلضافة إىل الرؤية التارخيية والتنظري والبحث عن الضرورات يف الف

والتوصيفّية واحلكاية عن الكينونات  أيضًا، مع أن مقتضى الفلسفة املطلقة وغري 

 املضافة ليس كذلك، بعد أن كان املسموح فيها هو بيان الكينونات فقط. 

 ة علوٌمإن الفلسفات املضاف»د على ما تقّدم: ية اليت تؤكِّالتالمتّعن يف العبارة 

تبحث يف األسس والقواعد النظرية والتحليلية للظواهر برؤية من الدرجة الثانية، ورؤية 

من أن تكون تلك  تارخيية، وحتّدد أحناءها اليت هي من نوع الوصف والتوصية، أعّم

الظواهر من سنخ العلوم، من قبيل: فلسفة الفيزياء، وفلسفة العلوم االجتماعية، 
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، وفلسفة احلقوق، أو أن ال تكون من سنخ العلوم، من قبيل: وفلسفة علم األخالق

 فلسفة اللغة، وفلسفة الفن. 

نا أن نعترب مصطلح الفلسفة يف الفلسفات لال ينبغي  هواجلدير باالهتمام هو أن

مبعنى امليتافيزيقا ومعرفة  ،املضافة هو نفسه مصطلح الفلسفة يف الفلسفة املطلقة

فإن الفلسفات  ؛م وخصائص واحدة بالنسبة إليهماالوجود، والقول بوجود أحكا

الت النظرية املضافة تهتّم ـ من موقعها بوصفها علومًا من الدرجة الثانية ـ بالتأمُّ

والعقالنية بشأن الظواهر العلمية أو غري العلمية. وعلى هذا األساس جيب أن تتناغم 

وتتقّيد بها،  ،إليها الفلسفة املضافة مع القواعد احلاكمة على املوضوع واملضاف

اليت تعمل على بيان  ،مبعنى أن فلسفة الفقه ـ خالفًا للفلسفة املطلقة وامليتافيزيقية

بعيدًا عن األحكام املسبقة ـ  ،حيادي بشكٍل أحكام وعوارض املوجود مبا هو موجوٌد

 د بالقواعد احلاكمة على القضايا الفقهية وأنشطة الفقهاء. عليها أن تتقيَّ

اآلخر الذي جيب االلتفات إليه هو أن فالسفة الفقه عليهم أن ال ينظروا والشيء 

تارخيية فقط، بل عليهم أن يدرسوا احلوادث الفقهية يف  إىل املضاف إليهم نظرًة

املراحل السابقة حبيث تكون ناجعة ومفيدة يف اكتشاف املعايري واملالكات الواقعية 

 .  25ا«وأحناء التوصية

م ذكره ليس مورد اتفاق بني مجيع الذين حبثوا يف ما تقدَّ وبطبيعة احلال فإن

لني بهذا البحث على وجود د بعض املتكفِّة فلسفة الفقه. من هنا فقد أكَّماهّي

ة وعدم اختاذ يواحلّر ؛وحضور اخلواص الثالثة للفلسفة املطلقة، وهي: امعرفة الوجود

أو تنظري  يف  البحتة من دون توصيٍةوالتقّيد بالبحث والرؤية التارخيية  ؛مسبق أّي موقٍف

 الفلسفات املضافة. انظر إىل هذه العبارات القائلة: 

إن املسألة إمنا تكون مسألة فلسفية إذا كانت تروم اإلجابة عن السؤال »ـ 

إن فلسفة الفقه  :. يف حني أننا إذا حتّدثنا عن فلسفة الفقه جيب القول«املاهية»بشأن 

 .  26ا««ما هو علم الفقه؟»القائل:  لسؤالتروم اإلجابة عن ا

ع بها الفلسفة. فكما تعمل ر اليت تتمتَّإن فلسفة الفقه حتمل معها صفة التحرُّ»ـ 

الفلسفة على مناقشة ونقد املتبنيات واألحكام الثابتة يف العلوم األخرى، كذلك تعمل 
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ى علم ّتفلسفة الفقه على مناقشة ونقد األحكام والفرضيات الثابتة للفقه، بل وح

 .  27ا«األصول وعلم الرجال أيضًا

ال ميكن يف فلسفة علم الفقه إبداء األحكام على شكل قواعد معيارية. »ـ 

فإذا قلنا يف بيان احلدود القائمة بني الفقة واألعراف والتقاليد: هذه هي حدود الفقه، 

ف، لُعْرل ال الفقه، وهنا جيب أن يتدّخف، وهنا جيب أن يتدّخْروهذه هي حدود الُع

معياري ليس من الفلسفة  كان هذا منا إفتاًء. هذه قاعدة معيارية. واحلديث على حنٍو

كم إذا أردمت بل هو حديث معياري وحقوقي وفقهي. عليكم االلتفات إىل أّن ،يف شيٍء

 .  28ا«القيام بتحقيق منهجي جيب عليكم عدم الغفلة عن منهج العمل وأسلوبه

ـ انطالقًا من هذه الرؤية  «فلسفة الفقه»بيان ماهية ا إىل ْويبدو أن الذين سَع

من خالل التقّيد مبقارنتها  «فلسفة الفقه»امعرفة معاني الكلمات املستعملة يف عنوان 

يف فلسفة  «الفلسفة»بسائر الفلسفات املضافة  ـ عليهم ـ يف معرض تفسري كلمة 

ه، اليت مّتت اإلشارة إليها يف الفقه، ويف حّل االختالفات املوجودة يف ماهية فلسفة الفق

النص املشار إليه ـ أن يأخذوا بنظر االعتبار تعاريف سائر الفلسفات املضافة املدّونة 

موا لفلسفة الفقه تعريفًا مناسبًا واملتعّينة. والعمل على حّل اخلالفات املتقّدمة، وأن يقدِّ

 ملاهية سائر الفلسفات املضافة األخرى. 

ما يقوم على فرض إمكانية هذه التوصية وهذا اإللزام إّن وبطبيعة احلال فإّن

معّين بشأن الفلسفات املضافة املتبلورة واملتكّونة، يف حني أن الذي  الوصول إىل قراٍر

ضح لنا ـ من خالل دراسة الكتب واألحباث املنجزة بشأن موضوعات من قبيل: يّت

م ذكرها تالفات اليت تقدَّفلسفة العلم، وفلسفة احلقوق، وفلسفة اللغة ـ أن االخ

يف سائر العلوم الناظرة والفلسفات  ى يف فلسفة الفقه ـ أو على حنو أشّدحّت موجودٌة

 املضافة ـ أيضًا. 

 

 ــــــ «الفقه»بيان كلمة 

. هذا  29ا«مطلق الفهم والعلم واإلدراك»من قبل علماء اللغة بأنه  «الفقه»لقد فّسر 

العلم »وختصيصها بـ  ،دائرة املفهومية هلذه الكلمةوقد قام بعض اللغويني بتضييق ال
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 .  31ا«رالعلم احلاصل بالتفكري والتدبُّ»، أو  30ا«بالدين اخلاّص

اهلل تعاىل شاهدًا  ورمبا أمكن اعتبار سبب عدم استعمال هذه الكلمة يف حّق

 .  32اسةقدَّل يف الذات اإلهلية املعلى التضييق األخري ملفهومها؛ إذ ال معنى للتفكري والتأمُّ

ه أكثر من استعمال مل يستعمل القرآن الكريم مفردة الفقه بصيغتها، ولكّن

ويف مجيع هذه االستعماالت أريد من هذه الكلمة املعنى اللغوي االذي هو  .اتهامشتّق

 .  33ال ر والتأمُّمطلق الفهم، أو الفهم املقرون بالتدبُّ

نتها الدينية عرب املراحل لقد شهدت هذه الكلمة تضييقًا معنويًا يف حاض

وأخذت ُتستعمل يف معنى  ،التارخيية، حيث خرجت يف املرحلة األوىل من عمومها

 .  34ا«العلم بالشريعة»

 «الفقيه»، و 35ا«العلم وفهم دين اإلسالم»يف هذا االستعمال يرادف  «الفقه»إن 

تذكريًا بهذا  «الفقه األكرب». وإن يف التعبري بـ «الشخص العامل مبجموع الدين»يعين 

 االستعمال. 

ويف املرحلة الالحقة واجهت هذه الكلمة تضييقًا آخر يف االستعمال، حيث 

العلم باحلالل واحلرام واألحكام العملية واالعتبارية لدين »أخذت ُتستعمل يف معنى 

 «الفقه األصغر»و «أصول العقائد»يف قبال  «الفروع الفقهية». وإن التعبري بـ «اإلسالم

 بهذا االستعمال.  رٌيتذك

فقيل  ،. ثّم اختّص بذلك علم الشريعة..علم بشيء فهو فقٌه كّل»قال ابن فارس: 

 .  36ا«لكل عامل باحلالل واحلرام: فقيٌه

أنه حيث  دًا من جهتني، إاّلكان مقيَّ يف هذا االستعمال وإْن «الفقه»إن لفظ 

جتهاد أو التقليد ـ يكون مطلق ـ من طريق اال ٍليشمل العلم باحلالل واحلرام بشك

بالعلم احلاصل من االجتهاد فقط، ومن هنا سيكون إطالق الفقيه  ًا، وال خيتّصعاّم

 .  37اكة االستنباط ـ صحيحًاَلعلى الذي حيفظ املسائل ـ رغم افتقاره مَل

تطلق هذه الكلمة يف املصطلح املعاصر على جمموع املسائل الكاشفة عن 

، وهي املسائل اليت يستنبطها  38اة األخرىعتبارات اإلهلّياحلالل واحلرام وسائر اال

 الفقيه بالسعي واالجتهاد من املصادر واملستندات املعتربة. 
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يف مصطلح  «الفقه»والسؤال الذي يطرح نفسه هنا يدور حول معرفة مفهوم 

مرّكب من كلمتني  إن فلسفة الفقه مصطلٌح». وقد قيل يف هذا الشأن: «فلسفة الفقه»

ع باملعنى تتمتَّ من هاتني الكلمتني مفردٌة «الفقه». وإن كلمة «الفقه»و ؛«الفلسفة» هما:

 .  39ا«االصطالحي الواضح والفاقد لإلبهام والغموض

عن  عبارٌة «الفقه»إن »طرح احتمالني بشأن هذه الكلمة، وقال:  ْنوهناك َم

بارة عن ف، وحمموهلا عجمموعة من القضايا اليت يكون موضوعها فعل املكلَّ

 نه جمموعٌةإالذي هو التعريف العادي للفقه، أي  ،األحكام بنحو االقتضاء والتخيري

ل أسلوبًا من  . وهذا ميثa body of prepositionِّمن القضايا، وعلى حّد تعبري الغربيني ا

  نعمل على ؟النظر إىل العلم. يف معرض اجلواب عن السؤال القائل: اما هي الرياضيات

ونقول: اهذه هي الرياضيات . وكذلك يف اجلواب عن  ،عة من القضايابيان جممو

ونقول: اهذه هي الفلسفة .  ،  نطرح عددًا من القضايا؟السؤال القائل: اما هي الفلسفة

 a body of  أو اa body of knowledgeل نوعًا من الرؤية إىل العلم اوهذا ميثِّ

preposition .  

ر إىل العلم فهي أن نعمد إىل تسمية نشاط العلماء أما الطريقة األخرى يف النظ

 ؛رْوعلمًا، مبعنى القول: إن العلم هو جمموع نشاط العلماء، وال يلزم من ذلك حمذور الدَّ

ألننا يف هذا إمنا نشري إىل جمموع نشاط العلماء االبحوث اليت يتداولونها، واحلوارات 

اتات اليت يقومون بها، واملناقشات اليت يتّم تبادهلا فيما بينهم، والردود واإلثب

ونطلق على جمموع ذلك تسمية العلم. فالعلم هو جمموع  ،واملناظرات اليت يعقدونها 

فإن العلم هنا يطرح على ؛  a body of prepositionد الـ انشاط العلماء، وليس جمرَّ

  . activityشكل نشاط ا

هي الزاوية اليت يتّم فيها حبث وهذا الكالم بعينه يرد يف مورد الفقه أيضًا. فما 

؟ هل يبحث الفقه بوصفه جمموعة من القضايا، أم بوصفه «فلسفة الفقه»يف  «الفقه»

من القضايا نسعى وراء البحث عن  نشاطًا مجاعيًا للفقهاء؟ هل هناك جمموعٌة

مبعنى أن هناك سلسلة من األحباث النظرية اليت تدور حول هذه اجملموعة  ،فلسفتها

بوصفها جمموعة من القضايا ـ أم أننا نسعى  ،فلسفة الرياضيات :ايا ـ مثلمن القض
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ر فيها؟ ف على األمور املرتبطة بها أو األشياء اليت تؤثِّوراء فلسفة نشاط الفقهاء للتعرُّ

رة يف هذا العلم بهذا ويف هذه احلالة ميكن للكثري من األمور املعاشية أن تكون مؤثِّ

 .  40ا«ل، مبعنى جمموع القضايالم باملعنى األّواملعنى الثاني، دون الع

كان واضح املفهوم وفاقدًا للغموض عندما يكون  وإْن «الفقه»نرى أن مفهوم 

بة! املركَّ «فلسفة الفقه»أنه يفقد هذا الوضوح عندما ُيستعمل ضمن عبارة  مفردًا، إاّل

الم القائل الوارد يف ك ،«نشاط الفقهاء اجلماعي»على  «الفقه»كما أن إطالق 

ال سيَّما إذا كان هذا القائل ـ كما يقتضيه كالمه وف، غري متداول بني الُعْر ،الثاني

 د مشري إىل ما يسعى إليه فيلسوف الفقه. ، ال أن يراه جمرَّ«الفقه»ـ يريد تفسري 

 «فلسفة الفقه»يف مصطلح  «الفقه»والذي يبدو مطابقًا للتحقيق هو أن كلمة 

 : التاليةمن الوجوه  ميكن تفسريها بواحٍد

مبعنى الشريعة، أي اجملعوالت واالعتبارات  «الفقه»ـ أن يتّم تفسري كلمة 1

يف هذا التفسري ليس من سنخ العلم  «الفقه»واضح أن ومن الااألحكام .   41ااإلهلية

 كان من سنخ العلوم مبعنى جمموع املسائل والقضايا.  مبعنى اإلدراك والفهم، وإْن

بوصفه جمموعة من القضايا اليت هي حصيلة جهود  «الفقه» ـ أن ُيفّسر2

واليت يتّم البحث عنها بدافع الكشف عن الشريعة واألحكام. فعلى سبيل  ،اجملتهد

كتاب  و، أو كتاب جواهر الكالم، املثال: إن الوجه يف تسمية رسائل املراجع

القضايا اليت  نصوصًا فقهية، يعود إىل اشتماهلا على جمموعة من ،مسالك األفهام

يف هذا التفسري  «الفقه»ف من خالل سعيه واجتهاده. كما أن ل إليها اجملتهد واملؤلِّتوصَّ

قًا للعلم، ويكون هناك وقع متعّل ح بوصفه علمًا مبعنى الفهم واإلدراك، وإْنَرال ُيْط

 . «العلم بالفقه»أو  «علم الفقه»استعمال لـ 

حيث  ،ستنباط واجتهاد يقوم بها الفقيهبوصفه عملية ا «الفقه»ـ أن ُيفّسر 3

يف  «الفقه». وميكن تفسري كلمة  42ايستخرج األحكام من املصادر املعتربة عنده

عن القواعد واألصول اليت مّت وضعها  بهذا الوجه؛ ألن أصول الفقه عبارٌة «أصول الفقه»

فقه هذا »أو  ،«فقه اإلمامية»لتنظيم عملية االستنباط. كما أنه عندما ُيقال مثاًل: 

 ـ يف الغالب ـ هذا املعنى واملفهوم.  «الفقه»راد من كلمة ُي ،«الفقيه
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بعد هذا اإليضاح يطرح هذا السؤال اجلوهري نفسه: ما معنى الفقه يف مصطلح 

 جيب تعريفه؟  ؟ وطبقًا ألّي وجٍه«فلسفة الفقه»

الشريعة  :عن عبارٌة «الفقه»ل لـ إن موضوع فلسفة الفقه طبقًا للتعريف األّو

، وإن |األكرم واألحكام اإلهلية اليت متّثل جانبًا من حقيقة الدين النازل على النيّب

فلسفة الفقه هي العلم الناظر إىل الشريعة. ومن الطبيعي أن تكون القضايا اليت تؤخذ 

بنظر االعتبار بوصفها من مسائل فلسفة الفقه ـ بوصفها علمًا ـ جيب أن تكون 

الشريعة. ويف هذه احلالة تكون فلسفة الفقه جزءًا من فلسفة الدين؛ بأمجعها مرتبطة ب

 ألن عالقة الشريعة ـ مبعنى األحكام والتعاليم اإلهلية ـ بالدين هي عالقة األخّص

 . باألعّم

استنباطات »عن:  وطبقًا للتعريف الثاني للفقه يكون موضوع فلسفة الفقه عبارًة

ل باملسائل املرتبطة بهذه اجملموعة ة الفقه تتكفَّ، وفلسف«الفقهاء ونظرياتهم الفقهية

 من االستنباطات والنظريات. 

ى عن الوضع حّت ،كبري ويف التعريف الثالث للفقه خيتلف األمر إىل حدٍّ

احلاكم على التعريف الثاني، ففي هذا التعريف يكون موضوع فلسفة الفقه هو 

 االجتهاد وعمليات االستنباط. 

ى يف مجيع هذه تتجّل  43ااالختالفات اليت سبق ذكرها وبطبيعة احلال فإن

إىل تعريف فلسفة الفقه طبقًا ملا خيتاره من املناهج  ٍقحمّق التعاريف، حيث يعمد كّل

 الفكرية، ويعمل على تنسيق مسائله وحبوثه. 

على أساس أسلوب التحقيق يف األلفاظ والكلمات  ناكما علينا أن ال ننسى أّن

ن فلسفة الفقه ومقارنتها بالعلوم الناظرة والفلسفات املضافة ـ كما املذكورة يف عنوا

كما جيب أن نكون بصدد تعريف فلسفة الفقه وتقديم صيغة  ،هو مفروضنا الراهن ـ

د احلاصل من ذلك التحقيق ية هلا. جيب أن نسري يف هذا اإلطار، وأن نأخذ التقيُّْنوِب

 . وتلك املقارنة يف هذا الشأن بنظر االعتبار

 

  ــــــ على أساس التأّمل يف كلمات عنوان هذا العلم «فلسفة الفقه»بيان ماهية 

م، وإن إن تفسري فلسفة الفقه على أساس هذا املنهج، يشبه األسلوب املتقدِّ
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املسائل اليت مّت طرحها يف تعريف هذا العلم على أساس النهج السابق جتري يف هذا 

 املنهج أيضًا. 

ق يف األسلوب السابق على التقّيد الذي يفرضه اقحمّق إمنا االختالف يف

وتقديم مسائله، يف حني أنه ال يكون متقّيدًا  ،وبيان ماهية فلسفة الفقه ،التعريف

بذلك طبقًا لألسلوب مورد البحث ااملقارنة مع سائر العلوم الناظرة والفلسفات 

 املضافة . 

 

  ــــــ رابع )أسلوب العنوان املشري(على أساس األسلوب ال «فلسفة الفقه»بيان ماهية 

كما سبق فإن تفسري اوتقديم املسائل لـ  فلسفة الفقه طبقًا هلذه الرؤية يشتمل 

على اختالف جوهري مع اآلراء واملواقف السابقة. إن هذه الرؤية ترى فلسفة الفقه 

باط، وفهم عنوانًا جملموعة من املسائل اليت ال ُبدَّ من االهتمام بها يف نظام االستن

أنه مل  الشريعة، وبناء الفقه الكاشف، والقريب من الواقع يف حدود اإلمكان، إاّل

 «موضع»بالشكل املناسب، وعليه ال ُبدَّ من البحث هلا عن  يتّم حبثها يف أّي علٍم

ة، ال يف مسائل هامشية واستطرادّية. ، وحبثها يف إطار مسائل مستقّلخاّص «موطن»و

والفقه  ؛طمح إليه فيلسوف الفقه يف هذا األسلوب هو الشريعة تارًةإن املوضوع الذي ي

. وتعترب ثالثًةوآلية االستنباط  أخرى؛ امبعنى جمموعة من القضايا الكاشفة  تارًة

د نفسها مبقتضى األلفاظ املستعملة فلسفة الفقه علمًا ناظرًا إىل هذه الظواهر، وال تقيِّ

ائر الفلسفات املضافة األخرى، وال يستوحش يف العنوان، أو مبقتضى مقارنتها بس

فيلسوف الفقه من التنظري بعيدًا عن املسائل واألحباث التارخيية والتوصيفية 

فإن دافعه يف اختيار املسائل واألحباث هو تعويض النواقص،  عاّم والوجودية، وبشكٍل

 وقياسه إىل األقران.  ،د حتمًا مبقتضيات العنوانمقّي وليس تأسيس علٍم

من التوضيح نقول: إن االجتهاد واالستنباط اجلامع والفين ـ حبيث  وملزيٍد

يف اخلطأ،  نسبٍة ة من مصادرها املعتربة بأقّلميكنه أن يستخرج األحكام اإلهلّي

رفة الفقيه بالعلوم األدبية، مات. وإن معف على مقّدواإلجابة عن احلوادث الواقعة ـ يتوّق

وفهم القرآن واألحاديث وفتاوى الفقهاء، وأحوال  ،ها: الصرف والنحو واللغةومن
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ما ـ على التاريخ والكالم وبعض العلوم األخرى، ومعرفة  الع ـ إىل حدٍّّطالرجال، واال

ص، وامتالك احلّد الكايف من أصول ف، وكيفية التفاهم واحلوار والتخصُّالُعْر

 مات الضرورية لالجتهاد. الفقه، من املقّد

مات، يبقى ى بعد أن يطوي مجيع هذه املقّدحّت ،أن الفقيه غري أن احلقيقة هي

ي، حيث يواجه على املستوى العملي من ناحية االجتهاد اجلامع والفّن يعاني من مشكلٍة

ومنظم ومتناسق،  جاّد مة بشكٍلعشرات املسائل اليت مل يتّم حبثها يف العلوم املتقدِّ

أن نذكر يف هذا السياق ـ على سبيل وميكن  .«حلقة مفقودة»ن ْيهناك يف الَب وكأّن

 : التاليةاملثال ـ األمور 

 ـ دائرة الشريعة ومساحتها. 1

 ة، وعلل الشرائع يف االستنباط. ـ موقع مقاصد الشارع العاّم2

 .  44ايف بيان األحكام ^ة املعصومنيـ دور األئّم3

 . يف القول والفعل والتقرير ^ة األطهارواألئّم |األكرم ـ شأن النيّب4

 ـ ضوابط اكتشاف وفصل األدلة املبّينة للشريعة ومتييزها من غريها. 5

 ومتييزها من بعضها.  ،ـ املعيار يف القضايا احلقيقية واخلارجية6

ف ومعايري ْررين للشريعة بالُعر النصوص الصادرة عن الشارع واملفسِّـ حدود تأث7ُّ

 عصر ومكان الصدور. 

 للمصاحل واملفاسد الواقعية.  ة أو عدم تبعية األحكامـ تبعّي8

 ـ إمكان أو عدم إمكان فهم هذه املصاحل واملفاسد من قبل العقل. 9

 ل الفقهاء يف تشخيص مصاديق وموضوعات األحكام. ـ حدود تدخ10ُّ

 ر. ـ فصل الثابت عن املتغي11ِّ

 ومعايري الكشف عنها.  ،ـ حدود حضور املصلحة يف الفقه12

 منّظم.  ـ دراسة األحكام بشكٍل13

ف، ـ إيضاح العناوين الرئيسة يف آلية االستنباط، من قبيل: العقل، والُعْر14

 واملصلحة، والشّم الفقهي، وتنقيح املناط، والذوق الفقهي، وما إىل ذلك. 

 واعتباره أو عدم اعتباره.  ،ـ إيضاح بناء العقالء15



 

 

هـ 1437م ـ  2016ــ خريف وشتاء  41و  40ــ العددان  11و  10ــ السنتان  نصوص معاصرة  

70 

 ـ اعتبار القياس أو عدم اعتباره. 16

اصطياد القواعد الفقهية من النصوص الواردة يف ـ صّحة أو عدم صّحة 17

 املوارد اجلزئية. 

وما إىل  ، 45اوإيضاح حدود هذا التأثري ،ـ تأثري الزمان واملكان يف االستنباط18

 ذلك. 

من املسائل اليت ال يستطيع الفقيه جتاهلها يف  ضًا من فيٍضْيكان هذا َغ

حنو جاّد وال  ال على ،من العلوم املتقّدمة استنباطه، ومع ذلك مل يتّم حبثها يف أّي واحٍد

 على حنو غري جاّد!

وعلى الرغم من وجود الرتابط بني مجيع هذه املسائل افهي مرتبطة بالشريعة 

والقضايا الفقهية واالجتهاد، ولذلك فإن االهتمام بها يرتك تأثريًا ملحوظًا يف تكامل 

يتّم اجلمع بينها أبدًا، ومّت االكتفاء  أنه مل االجتهاد، وتطابق الفقه مع الشريعة ، إاّل

بداية  عابرة وغري كافية يف علم األصول أو الكالم أو يف أحيانًا باإلشارة إليها إشارًة

 أو نهاية النصوص الفقهية!

فوا إىل هذا السنخ من ن على املعاصرين والالحقني أن يتعرَّمن هنا يتعيَّو

على غرار دراسة املسائل والبحوث اجلوهرية  ،املسائل، وأن يعملوا على حبثها ودراستها

واألساسية يف أصول الفقه. ال َشكَّ يف أن أهمية هذه املسائل إذا مل تكن أكثر من 

 منها قطعًا! ها ليست بأقّلاملسائل املتعارفة يف أصول الفقه، فإّن

وعلى هذا األساس فإن الرأي مورد البحث يقوم على االعتقاد بوجوب ختصيص 

فقه بهذا النوع من املباحث واملسائل، وتقديم تعريف متناسب مع هذه املسائل فلسفة ال

 والغرض من فلسفة الفقه. 

ل جزءًا من األمر اآلخر الذي جيب العمل عليه من وجهة نظري ـ والذي يشكِّ

ل ودراسة وحتليل املشارب واملناهج الفقهية للمذاهب فلسفة الفقه ـ هو التأمُّ

 عوا على قّمة الفقه والفقاهة. إن هذا النهج وإْنشخاص الذين تربَّى األواجلماعات، وحّت

مني افلسفة مناهج الفقهاء ، عًا ودراسة تارخيية لألساليب الفقهية للمتقدِّكان يعين تتبُّ

ع اآلراء واألفكار ن الفقاهة املنضبطة والفنّية تقوم على ركيزتي تتبُّإحيث  ولكْن
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ف على فهم اء الفقهاء يف الكثري من املوارد يتوّقع آروالتحقيق، وإن مقتضى تتبُّ

م أن هذه احلركة وضرورية. وتوهُّ مناهجهم الفقهية، تبدو الدراسة املذكورة هاّمًة

  !ال ميكن قبوله  46اجمّرد حركة تارخيية ال تأثري هلا يف االجتهاد

 ة فلسفة الفقه. ويف نهاية هذا املقال سوف نشرح خمتارنا بشأن ماهّي

 

 ــــــ (47)سائل فلسفة الفقه وهيكلتهاـ م2

لقد كان لالختالف وعدم الثبات يف تصّور وبيان ماهية فلسفة الفقه تأثري يف 

تصوير ورسم مسائلها. وهذا التأثري طبيعي؛ ألن اقحمقق الذي يعّرف فلسفة الفقه يف 

العلم  إطار البحث يف ألفاظ عنوان افلسفة الفقه ، أو الذي يضيف إىل ذلك مقارنة هذا

من خلف كواليس فلسفة  بسائر العلوم الناظرة، أو اقحمقق اآلخر الذي يكون له نظرٌة

الفقه إىل املباحث الضرورية املرتوكة واملؤثرة يف الفقه واالستنباط، ال ميكنهما 

االتفاق على املسائل اليت يقّدمانها لفلسفة الفقه، ولو حدث أن اتفقا فإن اتفاقهما هذا 

خذ من قبلهما يف وجود خلل يف تقديم املسائل على أساس املبنى املّت سوف ُينبئ عن

ظري للمباحث واملسائل نة الفقه بالتفماهية فلسفة الفقه. كما أن مقتضى تكّفل فلس

 هلذا العلم هو غري إنكار هذا االقتضاء. 

حال فقد اختلفت األقوال يف بيان مسائل فلسفة الفقه. وإن هذا  أّيوعلى 

 أو األهّم يف الغالب ـ يكمن يف بيان عدد املسائل أو تشخيص ما هو املهّم االختالف ـ

آخر ال ميكن اعتبار ذلك  يف بياٍن ْدِرومل َي منها، وإذا جاء ذكر بعض املسائل يف بياٍن

حمقق  دلياًل على إثباتها من قبل البعض وإنكارها من قبل البعض اآلخر، وكأن كّل

ض املسائل، دون أن يكون بصدد إنكار املسائل إمنا كان نظره موّجهًا إىل بع

 ق اآلخر. األخرى اليت ذكرها اقحمّق

ق ببيان ما يتعّل دير بالذكر أننا من خالل التتّبع يف الوثائق املكتوبة يفومن اجل

أنه مل  رة باالختالفات املتقّدمة، إاّلماهية ومسائل فلسفة الفقه وجدنا اآلراء متأّث

لضروري الذي أشرنا إليه آنفًا، ولذلك نرى خلطًا خاطئًا يف حيدث التفكيك والفصل ا

 بيان مسائل فلسفة الفقه. 
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 : التاليةما يتعلق ببيان مسائل فلسفة الفقه مّت طرح املقرتحات  ويف

ـ تعريف الفقه، وبيان موضوع الفقه، ومنهج االستدالل الفقهي، عصمة 1

، والفصل بني أغراض ×مامبني أقوال وأفعال وتقارير اإل، والفصل ^املعصومني

وغايات األحكام الفقهية، وإشراف القرآن والروايات على اجملتمع العربي يف تلك 

ي به إىل البؤس واهلوان، وجتنيبه ما يؤّد ،الفرتة، وضمان الفقه ملا يسعد اإلنسان

 ل، ومقارنةية والتعقُّوحتديد املفاهيم الفقهية على املستوى الكّمي، وفهم الدين للحّر

 .  48اميثولوجيا التحقيق التارخيي املعاصر والفقهي

ـ البحث يف أهداف وغايات الفقه أو مقاصد الشريعة، ومساحة الفقه، وموقع 2

الفقه بني العلوم الدينية، وعالقة الفقه بسائر العلوم األخرى، وارتباط الفقه بالزمان، 

نصوص، وأسلوب وميثولوجيا التحقيق يف النصوص واألسانيد، ومناهج تفسري ال

 .  49االتحقيق الفقهي، ومصادر الفقه، ومعرفة االجتهاد

شيئًا واحدًا، فعمد لذلك  «فلسفة علم الفقه»و «فلسفة الفقه»ر تصوَّ ْنـ هناك َم3

وكان علم  لو ظهر علٌم»، قائاًل:  50ا«الرؤوس الثمانية»إىل تقريب مسائلها من مبحث 

حلقول العلمية ـ موضوعًا له، فسوف حنصل على من ا الفقه ـ الذي هو يف حّد ذاته حقٌل

أو اختصاره بـ  ،«فلسفة علم الفقه»من الدرجة الثانية، ميكن التعبري عنه بـ  علٍم

. إن هذا العلم اجلديد ـ أي فلسفة الفقه، كما تقّدم أن ذكرنا ـ يبحث «فلسفة الفقه»

احلقل املعريف. فعلى ما ُيقال يف حقل علم الفقه يعود إىل هذا  يف علم الفقه، وكّل

بالنسبة إىل علم من  «الرؤوس الثمانية»عنه بـ  ونرُيعبِّالقدماء سبيل املثال: إن ما كان 

العلوم إذا وقع موردًا للبحث والتحقيق يف خصوص علم الفقه فإنه يتعلق باحلقل املعريف 

 لفلسفة الفقه، مبعنى أن تعريف علم الفقه، وموضوع هذا العلم، والغاية منه،

سه، وفهرسة وفائدته، ومرتبته وموقعه بني سائر العلوم األخرى، ومبدعه ومؤّس

 .  51ا«مباحثه ومسائله وأحنائه التعليمية، تعود بأمجعها إىل حقل فلسفة الفقه

مسائل متعلقة بالقضايا واملوضوعات، »ـ إن تقسيم مسائل فلسفة الفقه إىل 4

قة باملوضوع واقحممول مسائل متعّل» ، وتقسيمها إىل 52ا«وتصديقات القضايا الفقهية

ّد من املقرتحات ، وطرح املسائل املرتبطة بواحد من هذه العناوين، ُيَع 53ا«ومساحة الفقه
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 األخرى املطروحة يف بيان مسائل فلسفة الفقه. 

، ومالزمتها أو عدم مالزمتها |ـ إن البحث يف مفهوم خامتية رسول اهلل5

ة أو عدم سراية الشريعة إىل مجيع املسائل والفروع لدوام واستمرار الشريعة، وسراي

رة، وبيان ضابطة هلذا الفصل الشرعية، والفصل بني األحكام الثابتة واملتغيِّ

، وبيان عالقة الفقه باألخالق |والتفكيك، ودراسة مناصب وشؤون رسول اهلل

ف تقليد ملكلَّهلا عقليًا، وتوجب على ا والكثري من مباحث مسألة التقليد االيت ُيستدّل

من املراجع وأخذ األحكام عنه ، قد مّت اقرتاحها يف بعض الكلمات بوصفها  مرجٍع

 .  54امن مسائل فلسفة الفقه

 

 ــــــ وحتقيق دراسٌة

على   55اعلم أصيل وغري آلي ال َشكَّ يف توّقف تعيني مباحث ومسائل كّل

إذا مل يتّم التعاطي مع التصّور الدقيق للماهية واملوضوع والغرض من ذلك العلم. و

ًا  جيب إيضاح الوجوه فلسفة الفقه طبقًا للمنهج الرابع ااعتباره عنوانًا مشريًا وآلّي

أو االقرتاب  ،واحد ل إىل وجٍهملا أمكن التوصُّ املتقّدمة فيه قبل حتديد مسائله، وإاّل

 منه! 

 تفاق، إاّلأمكن اعتبار حماور بوصفها من حماور اال يف املقرتحات السابقة وإْن

من حماور االتفاق. ففي املقرتح الثالث ـ على سبيل  أن موارد االختالف أكثر بكثرٍي

فلسفة »ل ـ مّت اعتبار والصادر للغرابة من ذات الشخص الذي تقّدم باملقرتح األّو ،املثال

رًا ومقّررًا للمحاور من الفقه، ويقرتح له بعض املسائل، يف بوصفها علمًا معّب «الفقه

ني أنه بالنسبة إىل املقرتحات األخرى حتتل التوصية والتنظري مكانة ومنزلة خاّصة ح

 يف فلسفة الفقه، ويتّم طرح مسائلها على أساس هذه الرؤية أيضًا. 

فق ه فإن الذي ميكن اعتباره بوصفه من املسائل املّتوعلى الرغم من ذلك كّل

بأصل وجود الفقه، من قبيل: بيان عليها من قبل اجلميع يف فلسفة الفقه مسائل ترتبط 

ما خيرج  ماهية الفقه، وحتديد موضوعه، وغايته ومسائله، ومنهجه التوصيفي، وكّل

لني بالبحث عن فلسفة الفقه عن هذه األمور جيب إيكاله إىل إيضاحه من قبل املتكفِّ
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لفقه ق إىل رسم مسائل لفلسفة احمّق سار كّل م، وإاّلما تقدَّ واقحماور املشرتكة يف

 بعينه!  دون أن خيتار لنفسه مبنًى م البعض منهم مبقرتحاٍتطبقًا ملبناه، ولرمبا تقّد

أو كتاب غري ما نقلناه يف  ق بهيكلة فلسفة الفقه مل نعثر على بياٍنما يتعّل يف

يف هذا الشأن،  توضيح مسائل فلسفة الفقه، وعليه سنعرض عن طرح حبث مستقّل

 . خرىأملناسبة ة لنا ونرتك بيان النظرية املنشود

 

 ــــــ ـ موضوع فلسفة الفقه3

ميثل اقحمور املشرتك ملسائل ذلك العلم، حبيث تبحث  يف كّل علٍم «املوضوع»إن 

لذلك املوضوع واقحمور.   56اتلك املسائل يف العوارض املطلقة، أو العوارض الذاتية

 وميكن ملوضوع العلم أن يكون واحدًا أو متعّددًا. 

ًا كان منهجها وأسلوبها ـ من بني املناهج واألساليب اليت الفقه أّي وإن فلسفة

رنا كيفما فّس هأو عدد من املوضوعات. ويبدو أن تقّدم ذكرها ـ تشتمل على موضوٍع

مبعنى جمموعة من القضايا ـ اليت  ،«الفقه»فلسفة الفقه أمكن اعتبار موضوعها هو 

عمليات االستنباط »ن مصادرها ـ ويتّم استنباطها واستخراجها من قبل الفقيه م

. وإذا اعتربنا فلسفة الفقه بوصفها عنوانًا مشريًا إىل املسائل املختلفة اليت «واالجتهاد

ـ مبا هي جمموعة من االعتبارات  «الشريعة»جيب طرحها يف نظام االستنباط فإن 

ن املسائل واملوضوعات اإلهلية ـ ستكون من موضوعات فلسفة الفقه أيضًا؛ ألن جزءًا م

 . «الشريعة»مورد البحث يف فلسفة الفقه ـ من هذه الزاوية ـ يدور حول حمور 

ل ميّث «االجتهاد املضاف إىل املذاهب واجلماعات واألفراد»ىل ذلك فإن ومضافًا إ

من هنا تكون ول موضوعًا لعدد من مسائل فلسفة الفقه أيضًا، حمورًا آخر يشّك

موضوعات فلسفة الفقه أيضًا. وعلى هذا األساس فإن  من «املشارب واملناهج الفقهية»

 ل موضوعًا لفلسفة الفقه. تشّك «الشريعة والفقه وعمليات االستنباط واملناهج الفقهية»

 

 ــــــ (57)ـ الغرض من فلسفة الفقه وفائدتها4

 جيب القول يف هذا الشأن: 
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ماهية الفقه، تعمل يف اخلطوة األوىل على إيضاح   58اإن فلسفة علم الفقه»ـ 1

أم ال؟ وهل ميكن عّده جزءًا من العلوم أم ال؟ ويف  ؟ وهل هو معقوٌلوهل هو علٌم

ه هو نوع من احلقيقة فإنه يبحث يف إثبات معقولية علم الفقه، وإن احلديث عن التفقُّ

م املعقول. واملسألة الثانية اليت يتّم إيضاحها لعامل الفقه هو حتديد ما الذي عليه التكلُّ

ح لعامل الفقه واآلخرين ما هي األمور اليت يقوم عليها علم له؟ األمر الثالث أنه يوّضفع

ب على فلسفة علم فائدة ترتّت ورمبا كانت هذه أهّم ؟عنه واليت تكون خارجًة ،الفقه

بعه الفقيه الفالني ح لنا ما هو األسلوب الذي يتَّالفقه... إن فلسفة الفقه هي اليت توضِّ

هنا إىل نسيج علم تنباط... ميكن لالهتمام بفلسفة علم الفقه ـ اليت تنبِّيف عملية االس

عون ي وتنتج فقهاء يتمتَّوترشدنا إىل علم فقٍه أكثر غناًء وعقالنية ـ أن ترّب ،الفقه

 .  59ا«مبنهج استنباطي أفضل...

ادئه. ر يف مبها تؤثِّأّن ر ملسائل فلسفة علم الفقه يف ذات علم الفقه، إاّلْوال َد»ـ 2

ضح لنا كيف يكون ويّت ،فعلى سبيل املثال: عندما نبحث يف فلسفة علم الفقه

ر هنا هو أن الفقيه عندما ْوفيها، فإن الدَّ للقواعد واملباني الكالمية والعقائدية دخٌل

، وإن تنقيح املباني فتاء يّتجه إىل تلك املباني والقواعد، فيعمل على تنقيحهايتصّدى لإل

 .  60ا«...مسائل فلسفة علم الفقهمن آثار  أثٌر

إن املسار الطبيعي لتدوين العلوم اإلسالمية أفرز علم األصول. وميكن حاليًا »ـ 3

أيضًا، ويتّم البحث فيه عن  «فلسفة الفقه»آخر باسم  إىل جوار هذا العلم تأسيس علٍم

 .  61ا«ث يف أصول الفقهَحمسائل مل ُتْب

ها ترتك على الفقه واملسائل الفقهية ونشاط إن حتقيقات فلسفة الفقه ومسائل»ـ 4

ر ـ على سبيل املثال ـ يف اعتبار الفقه يف احلّد األقصى الفقهاء تأثريًا كبريًا، فإنها تؤّث

أو يف احلّد األدنى، أو يف تقديم نظرية حول ماهية احلكم، والفقه احلكومي، 

لفقه متنح الفقيه نظرة وكذلك يف مسألة اجتماع األمر والنهي أيضًا، كما أن فلسفة ا

والعمل على إجياد احللول  ،ناقدة، وتساعده على اكتشاف النواقص ونقاط الضعف

 .  62ا«وإثبات مبادئه التصديقية ،ل بإيضاح املبادئ التصورية لعلم الفقههلا. كما تتكّف
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 ــــــ وحتقيق دراسٌة

األفكار  ر وتصديق فلسفة الفقه، وعدم تناسقال خيفى أن االختالف يف تصوُّ

ع من فلسفة يرتك بتأثرياته امللموسة على ما هو املتوقَّ ،حول املوضوع وبيان مسائله

عاء من خالل أدنى تأّمل يف الكتابات اليت أجنزت حول الدوافع ضح هذا االّدالفقه. ويّت

 واليت نقلناها يف هذا املقال! فإن النّص ،من بيان الفائدة والغرض من فلسفة الفقه

على سبيل املثال ـ قد تبلور على أساس التصّور التوصيفي والتقريري لفلسفة ل ـ األّو

األول إمنا ميكن  . كما أن مفاد النّص 63االفقه على ما يعتقده صاحب هذا النّص

القول به على أساس املبنى الذي يعترب دراسة مناهج ومشارب الفقهاء جزءًا من فلسفة 

ضرورة عدم خلط دراسة املناهج مبسائل فلسفة الفقه، أما على أساس املبنى القائل ب

 ر الذي مّت التأكيد عليه يف هذا النّص. الفقه فال أرضية للتصوُّ

الرابع على أساس األسلوب الرابع من  وضوح تبلور النّصعلى أحٍد ال خيفى 

صول ض هلا يف أر إشارة فلسفة الفقه إىل املسائل اليت يتّم التعرُّمة اتصوُّاألساليب املتقدِّ

على سائر  لفلسفة الفقه بناًء يف حني ال لزوم للثمرة املذكورة يف هذا النّص، الفقه 

 األساليب. 

ل احلوار بشأن الغرض والثمرة من الفلسفة أن حال جيب على متكفِّ أّيوعلى 

ننا مل إوحيث  .ض بعد ذلك إىل هذا البحثن موقفه بشأن املباحث السابقة، ليتعرَّيبيِّ

إذ أرجأنا حتديد هذا  ؛مةذه اللحظة موقفًا واضحًا يف قبال املسائل املتقدِّخذ حتى هنتَّ

املوقف إىل احلوار األخري يف هذا املقال، فإننا سنرتك اإلجابة احلامسة يف هذا الشأن 

 إىل ذلك احلوار أيضًا. 

 

 ــــــ ـ عالقة فلسفة الفقه بالفقه ومعرفة الفقه والكالم وأصول الفقه5

 «فلسفة الفقه»ول يف بيان عالقة فلسفة الفقه بالفقه: ال َشكَّ يف أن أـ ميكن الق

ن عن ًا كان تفسريه، علمان مستقاّلأّي «الفقه»ًا كان معناها وتفسريها، وأن أّي

نه اخلاص. إن هذا االستقالل واالنفصال بني منهما مسائله وتعيُّ واحٍد بعضهما، ولكّل

 ث قال اجلميع بعدم احلاجة إىل ذكره. هذين احلقلني العلميني من الوضوح حبي
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حاد بني وبطبيعة احلال فإن البحث ـ بعد االعرتاف بهذا االنفصال وعدم االّت

وال َشكَّ يف  .واسعة وكبرية العلمني ـ بشأن نسبة فلسفة الفقه إىل الفقه حيتّل مساحًة

فعلى سبيل  كبري. تأثري االختالفات السابقة على تعيني وحتليل هذه النسبة إىل حدٍّ

ل بالتحليل والتنظري يف مبادئ ومصادر املثال: إذا قلنا بأن فلسفة الفقه تتكفَّ

عالقة أصول الفقه بالفقه، مبعنى أن العالقة  :كانت عالقتها بالفقه من قبيل 64االفقه

وال  ،ستكون هي عالقة املقّدمة بذي املقّدمة، واليت بدونها ال ينتظم عقد الفقه

د حكاية فلسفة الفقه وتقريره عن الفقه يف حني لو ذهبنا إىل جمرَّ .يكتب له الظهور

رية للفقه، واليت تعمل فإن فلسفة الفقه ومسائلها ـ عمومًا ـ ستكون من املبادئ التصوُّ

ق وظهور على توضيح بعض املفاهيم املستعملة يف الفقه، دون أن تكون من علل حتقُّ

 الفقه أو الفقاهة واالجتهاد. 

بعض يف معرض القال  ا يتعلق بنسبة فلسفة الفقه إىل معرفة الفقهم ب ـ يف

ال »اإلجابة عن السؤال القائل: ما هو الفرق بني معرفة علم الفقه وفلسفة علم الفقه؟: 

 .  65ا«واحد تقريبًا فرق بني هذين األمرين، فإنهما شيٌء

الذي  ر حكاية فلسفة الفقه، وهويبدو أن هذا اجلواب يقوم على أساس تصوُّ

فإنه على أساس توسيع رسالة ومسائل الفلسفات  ، وإاّل 66ايعتقد به هذا القائل

وتكّفل هذا النوع من العلوم ببيان مبادئ وغايات وسائر شؤون املضاف إليه،  ،املضافة

ل هامشًا صغريًا من مسائل فلسفة علم الفقه، ولذلك فإن معرفة علم الفقه إمنا تشكِّ

 ًا واحدًا. ال يصّح اعتبارهما شيئ

عام ـ  هناك ـ بشكٍل»ج ـ قيل يف بيان العالقة بني فلسفة الفقه وعلم الكالم: 

مسألتان أو ثالث مسائل كالمية ال ُبدَّ من حبثها يف فلسفة الفقه أيضًا، وجيب على 

ومن تلك ، د موقفه بشأنها؛ وذلك ملا هلا من التأثري يف طريقة استنباطهالفقيه أن حيدِّ

ر ـ ال حمالة ـ فإن التصّور الذي حيمله الفقيه عن العصمة يؤثِّ ؛ألة العصمةمس :املسائل

 .  67ا«يف طريقة تعاطيه مع الكالم الذي ينقل له عن املعصوم

خذ رة يف الفقه ـ اليت جيب على الفقيه أن يتَّال َشكَّ يف أن املسائل الكالمية املؤثِّ

االستنباط ـ ال ميكن حصرها مبسألتني  اًل، لينتقل بعد ذلك إىل ممارسةموقفًا منها أّو
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، والبحث يف الشؤون القولية ×يان مساحة الشريعة، وعصمة اإلمامأو ثالث؛ فإن ب

يف بيان األحكام، وحدود رعاية  ^ة، ودور األئّم^والفعلية لألئمة املعصومني

رون الشريعة يف معرض بيان والذين يفسِّ ×التقاليد واألعراف من قبل اإلمام

ل جزءًا من املسائل الكالمية اليت جيب م، وما إىل ذلك من املسائل، تشكِّاألحكا

زائها، ليقّدم بعد ذلك إخذ موقفًا واضحًا بعلى املتكّفل بعملية االستنباط أن يتَّ

أما بشأن ضرورة حبث هذه املسائل يف فلسفة الفقه فهناك  .استنباطًا منضبطًا وجامعًا

اإلشارة  ْتفلو أن هذه املسائل ـ اليت متَّ هذا اخلصوص.كبري للبحث واحلوار يف  سٌعمتَّ

إليها يف كالم هذا القائل ـ قد حبثت يف أصول الفقه هل كان هذا القائل يعتربها من 

سنخ مسائل فلسفة الفقه؟! أجل، على أساس اعتبار آلية فلسفة الفقه بالنسبة إىل 

ًا، وسوف تدخل هذه املباحث الضرورية واملهملة يكون كالم هذا القائل صحيح

فيلسوف الفقه سوف يتناول هذه  املسائل ـ بطبيعة احلال ـ يف منظومة فلسفة الفقه، وإّن

ر يف تكامل االستنباط املسائل من خالل إدراكه أن وضوح وشفافية هذه املسائل تؤثِّ

يف علم الكالم أن يتناول هذه املسائل  م والعامل املختّصوالفقه. كما ميكن للمتكلِّ

د باعتبار تعدُّ ؛من مسائل عّدة علوٍم ميكن أن تعّد مسألٍة وهذا ألن كّل ؛دوافع أخرىب

 الدوافع واختالفها. 

ق بالعالقة واملقارنة بني فلسفة الفقه وأصول الفقه توجد آراء ما يتعّل د ـ يف

 وتصّورات خمتلفة، ومن ذلك ما قيل: 

اته، وأما فلسفة الفقه ـ أو ـ يعّد أصول الفقه من مجلة آليات الفقه وأدو1»ـ 1

ن أصول الفقه إـ حيث 2ة الفقه. معرفة علم الفقه ـ فتقع يف منطقة خارجة عن آلّي

ل جزءًا رئيسًا من منظومة الفقه الكربى فإنه ُيعّد لذلك من موضوعات فلسفة يشّك

الفقه، مبعنى أن فلسفة الفقه ـ لكونها من العلوم الناظرة ـ تدرس أصول الفقه بوصفه 

ل أصول الفقه بالناحية االستنباطية من ـ يتكّف3جزءًا استنباطيًا يف منظومة الفقه. 

ل بهذه الناحية، وإمنا تعمل من موقف الناظر ها ال تتكّفالفقه، وأما فلسفة الفقه فإّن

على حتديد مجيع جوانب الفقه من حيث املبادئ والصور واألجزاء والغايات واملسائل، 

 .  68ا«ل االستنباطدون أن تتدّخل يف حق
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ما  نسعى يف علم األصول إىل حتصيل مطلق احلجج الشرعية، مبعنى كّل»ـ 2

حيظى  أمارًة «اليد» ةط يف حتصيل احلّجة الشرعية. فأن تكون قاعدمن شأنه أن يتوّس

أننا ال َبْيَد  ية عندنا. كما نعترب حبث االستصحاب مبختلف صوره أمرًا هاّمًا.بأهّم

ألننا قد ذكرنا يف بداية تعريف فلسفة الفقه  ؛ل يف فلسفة الفقهنطرح هذه املسائ

حبثنا للمسائل الكلية النظرية والتحليلية ال يعين وجوب أن  ّنأ عن قيدًا، وهو عبارٌة

ط يف حتصيل احلّجة الشرعية. ولذلك ما من شأنه أن يتوّس نطرح يف فلسفة الفقه كّل

لعثور على وسائط لتحصيل احلّجة الشرعية فإننا لو قلنا بأن علم األصول يسعى إىل ا

عنا اعتبارها من املسائل النظرية َسفإن ذلك سيشمل الكثري من املسائل اليت ال َي

ي أرى أننا إذا اعتربنا والتحليلية العاّمة اليت جيب طرحها يف فلسفة الفقه. ولذلك فإّن

 .  69ا«ه سيشمل مجيع مسائل فلسفة الفقهفإّن علم األصول مبعناه األعّم

مصطلح  «فلسفة الفقه»آخر إىل القول بأن  م يف موضٍعـ لقد ذهب هذا املتكل3ِّ

إن دور العلوم اخلارجية يف االجتهاد الفقهي ميّثل »إذ يقول:  ؛«أصول الفقه»جديد لـ 

ب عليه الكثري من الثمار، لذلك ميكن ـ من هذه اجلهة ـ اعتباره من حبثًا نظريًا ترتّت

 .  70ا«كما يف املصطلح اجلديد ،«فلسفة الفقه» علم األصول، أو البحوث اهلاّمة يف

أصول »و «فلسفة الفقه»ة على اعتبار فني من أهل السّند بعض املؤلِّهذا وقد أكَّ

شيئًا واحدًا، أو القول بالقرابة املاهوية بني هذين العلمني، حيث جند عبارته يف  «الفقه

الذي هو  ،رتاع الشافعي لعلم أصول الفقهاخ»تقول:  «فلسفة الفقه»معرض حديثه عن 

 .  71ا«كفلسفة الفقه

بعض إىل القول بأن فلسفة الفقه المة ذهب عن التعبريات واألقوال املتقدِّ ومبعزٍل

مة ألصول إىل القول بأن فلسفة الفقه متمِّ آخر وذهب بعٌض ؛ 72امن أصول الفقه أعّم

املنطقية القائمة بني مسائل هذين  إىل القول بأن النسبة قسٌم ثالثوذهب  ؛ 73االفقه

 .  74االعلمني هي نسبة العموم واخلصوص من وجه

 

 ــــــ وحتقيق دراسٌة

مة، واالكتفاء بالقول: إن نرى أن نعرض عن النقد اجلزئي للنصوص املتقّد

دون الوصول إىل نقطة  ،والبحث عن العالقة بينهما ،مقارنة فلسفة الفقه بأصول الفقه
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الغرض  حتديدى ق مباهية ومسائل فلسفة الفقه ـ بل وحّتما يتعّل يف دةواضحة وحمّد

يف   75اوالفائدة اليت نرجوها من فلسفة الفقه ـ سيكون عماًل مبهمًا، بل ومتناقضًا

بعض األحيان! وكما أثبتت املسائل املتقّدمة يف هذا التحقيق هناك آراء خمتلفة بشأن 

إذا  رًا، إاّلا جيعل اجلمع بينها أمرًا متعذِّماهية فلسفة الفقه ولوازمها األخرى، مّم

 ون للبحث يف فلسفة الفقه إىل توافق يف هذا الشأن. توّصل املتصدُّ

 والذي ميكن قوله يف الفضاء العلمي الراهن واحلاكم على فلسفة الفقه: 

 ،ـ طبقًا للتصّور الذي يرى فلسفة الفقه عنوانًا مشريًا إىل املسائل الضرورية1

مسائل  ق باالرتباط مع الشريعة والفقه واالستنباط، فإّنما يتعّل ملطروحة يفوغري ا

كانت  فلسفة الفقه ستكون غري املسائل املطروحة واملتداولة يف أصول الفقه، وإْن

مسائلها الرئيسة قد تكون من سنخ مسائل أصول الفقه، حيث تتبع ذات الغرض، 

كبري ـ اعتبار عدم  س ميكن ـ إىل حدٍّب عليها نفس الثمرة. وعلى هذا األساوترتّت

أنهما  انفصال فلسفة الفقه عن أصول الفقه يف سنخ املسائل والغرض والنتيجة، إاّل

ات املسائل، كما ينفصالن يف خيتلفان وينفصالن عن بعضهما يف مصاديق وجزئّي

 ،األربعة ةاملوضوع أيضًا؛ ألن موضوع أصول الفقه ـ حبسب التقارير املتعارفة ـ هي األدّل

 أو ما يصلح أن يكون سندًا معتربًا يف عملية استنباط احلكم الشرعي، يف حني أّن

 موضوع فلسفة فقه الشريعة هو الفقه واالستنباط واملناهج الفقهية للفقهاء. 

ـ وأما طبقًا العتبار فلسفة الفقه علمًا تقريريًا وحاكيًا ـ يف قبال اعتباره 2

مع أصول الفقه ـ الذي هو علم  قه لن تكون على متاٍسفلسفة الف دستوريًا ـ فإّن

ال يف اهلدف والفائدة، وال يف املوضوع واهليكلية، وال يف املاهية  ،دستوري وتنظريي ـ

إذا أّنه منهما يف اجتاه منفصل عن اآلخر. يف حني  واحٍد واملسائل. وسوف يسري كّل

رة يف الفقه واالستنباط فما ة املؤثِّل ببيان املسائل النظريقلنا بأن فلسفة الفقه تتكفَّ

ية خرب بعض ـ نضع احلديث عن أسانيد االستنباط وحّجالعلى تصريح  دمنا ـ بناًء

طبقًا  ،الواحد، وأمثال هذه املسائل ـ اليت ال َشكَّ يف أنها من مسائل أصول الفقه

 جلميع املذاهب واملسالك ـ على عاتق فلسفة الفقه يكون من الصعب احلديث عن

من حقل أصول  انفصال هذين العلمني، بل جيب التأكيد على أن فلسفة الفقه أعّم
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مسائل علم أصول الفقه، تشتمل على املسائل مضافًا إىل  ،الفقه؛ ألن فلسفة الفقه

 األخرى الناظرة إىل عمومات الفقه والفقاهة أيضًا. 

طعي بشأن ف احلكم القحال فإن الذي أريد التأكيد عليه هو توقُّ أّيوعلى 

 مة.موضوع هذا املقال على حتديد املوقف من املسائل املتقّد

  

 ـــــــ خمتارنا يف ماهية وموضوع ومسائل وهيكلة وغرض فلسفة الفقه 6

ا خمتارنا يف مورد ماهية وموضوع ومسائل وهيكلة وغرض وفائدة وموقع أّم

ذه الفلسفة بأصول فلسفة الفقه، ومعرفة منهج التحقيق يف فلسفة الفقه، وارتباط ه

الفقه وفلسفة علم الفقه، وارتباط النظرية املختارة بالقضايا املشار إليها يف هذا 

 : أمورف على بيان يتوّقفاملقال، 

ـ كما تقدم أن ذكرنا يف املقال األول فإن الفقيه املتكّفل بعملية االستنباط 1

سائل مل يتّم حبثها يف حيتاج يف مسار استخراج األحكام من املصادر املعتربة إىل م

كامل.  العلوم التمهيدية لالستنباط أصاًل، أو مل يتّم تنقيحها والبحث عنها بشكٍل

 وقد تقّدمت أمثلة هذا النوع من املسائل يف املقال األول. 

بدافع تنظيم عملية  ـ إن علم أصول الفقه ـ الذي مّت تأسيسه بال أدنى شك2ٍّ

تاريخ ـ على الرغم من رقعته الواسعة ـ من ناحية استنباط األحكام، وتكامل عرب ال

أنه  ى ذهب البعض إىل االعتقاد بضرورة تقليص حجمه، إاّلحّت ،ية وحجم مسائله ـكّم

باإلجابة عن املسائل املشار إليها يف املقال األول، وإن يف الوضع الراهن ال يفي مع ذلك 

مومًا ـ ختلو من هذه املسائل. من النصوص األصولية لعلماء اإلمامية وغري اإلمامية ـ ع

ل القسم هنا فإني أذهب إىل االعتقاد بأن ما مّت حبثه حتى اآلن من أصول الفقه إمنا ميثِّ

وإن الذي مّت تدوينه إمنا هو الكتاب األول من  ،األول من األقسام الثالثة هلذا العلم

 الكتب الثالثة يف هذا العلم. 

لفقه أن الذي هو يف متناول أيدينا من هذا ل اوصون يف علم أصيدرك املتخصِّ

ق بفهم النصوص ما يتعّل وظيفة الفقيه يف»العلم إمنا هو املسائل اليت تبحث عن 

 . «الشرعية
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عاء من خالل إلقاء نظرة على نصوص أصول الفقه لدى ميكن توظيف هذا االّد

ائل املبحوثة بشأن هي املس ـ على سبيل املثالـ ة بوضوح. ومناذج ذلك الشيعة وأهل السّن

د، ومباحث القطع، ، واملطلق واملقيِّواخلاّص الوضع، واألوامر والنواهي، والعاّم

، واحلديث  76امن األحناء ى األصول العملية بنحٍوواألمارات، والتعادل والرتاجيح، وحّت

ن على املتكّفل بعملية االستنباط أن يعرفها، ويفهم عن القواعد والضوابط اليت يتعيَّ

ليستنبط األحكام الشرعية ـ اليت جيب عليه  ؛لنصوص الشرعية من خالل رعايتهاا

 ديه تطبيقها يف حياتهم العملية ـ من مصادرها املعتربة. وعلى مقلِّ

يف حني أن هناك ـ مبوازاة هذه املسائل ـ مسائل أخرى جيب أن تعمل على إيضاح 

، وأن جتيب عن أسئلة من «ةن للنصوص الشرعيوظائف أو مسؤوليات املعصوم املبيِّ»

 قبيل: 

عمد املبينون للنصوص الشرعية على إدخال األعراف السائدة يف  حدٍّ أـ إىل أيِّ

 عصورهم عند بيان األحكام الشرعية؟ 

ب ـ ما هو مدى االعتماد على القرائن احلالية ورعاية أوضاع املخاطبني 

 ؟ ^للنصوص يف كلمات املعصومني

ة واألئّم |األكرم  سبحانه وتعاىل والنيّبج ـ ما هو مدى أخذ اهلل

 املصاديق املستقبلية عند صدور النّص بنظر االعتبار؟  ^املعصومني

ل بعملية االستنباط أن يتعامل مع الكلمات الصادرة د ـ هل جيب على املتكفِّ

دة أم كلمات متعّد ،ديندة ألشخاص متعّدبوصفها كلمات متعّد ^عن املعصومني

 . 77اواحد؟ م كلمة واحدة عن شخٍصأ ،واحد لشخٍص

واألئمة  |األكرم ية اليت كان مينحها النيّبهـ ـ ما هو حجم احلّر

وبيان املضامني دون االهتمام  ،للرواة يف نقل األحاديث باملعنى ^نواملعصوم

 باقحمافظة على نصوص األلفاظ واجلمود عليها؟ 

ئر شؤون املعاني والبيان و ـ ما هو مدى حضور اجملاز والكناية واالستعارة وسا

 واملعاني يف النصوص الشرعية؟ 

واسع، نرى وجوب أن يكون هو  ل جزءًا ضئياًل من كتاٍبإن ما ذكر يشّك
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وظائف ومسؤوليات املعصوم »هو:  ،الكتاب الثاني ألصول الفقه، حتت عنوان عاّم

 . «املبّين للنصوص الشرعية

ال َشكَّ يف وجود  .الكتاب الثانيكما أن مباحث أصول الفقه ال تنتهي بانتهاء 

عات وأصول الفقه، وأنها على الرغم من عدم اندراجها قة من سنخ متفّرمسائل متفّر

يفهم النصوص الشرعية ،  ْنللكتاب األول االذي يقع على عاتق َم ضمن العنوان العاّم

ذا العلم أن يبحث ل ببحث هع من املتكفِّأننا نتوّقَبْيَد  للكتاب الثاني، أو العنوان العاّم

اإلشارة  ْتهذه املسائل أيضًا، وأن ُيفرد هلا كتابًا ثالثًا يف موضوع أصول الفقه. وقد متَّ

 إىل بعض هذه املسائل يف املقال األول. 

وبطبيعة احلال فإن دعوتي إىل إضافة كتابني آخرين إىل كتاب أصول الفقه 

 ؛ورفع عدد صفحاته ،ص األصوليةاملوجود حاليًا ال تعين توسيع احلجم الكّمي للنصو

حول أمثال املسائل املتقّدمة  إذ مبوازاة خلّو النصوص األصولية الراهنة من البحث اجلاّد

جند إىل ذلك بعض املباحث الزائدة وغري الضرورية أيضًا. وعليه ميكن من خالل 

ل احلذف الفين واالحرتايف لبعض املباحث غري الضرورية والزائدة أن نفسح اجملا

مضافًا إىل أن توسيع احلجم الراهن  ا،م ذكرها. هذللمسائل الضرورية اليت تقدَّ

كي ال جيد الفقيه نفسه جمربًا على  ؛لنصوص أصول الفقه ـ إذا اقتضت الضرورة ـ

  .استطرادًا يف الفقه، ال إشكال فيه أبدًا «احللقات املفقودة»حبث تلك 

ه يف استنباط األحكام امتالكه تعريفًا ـ إن من املسائل اليت حيتاج إليها الفقي3

ه. ال ميكن دقيقًا للفقه، ومعرفة املدارس الفقهية واألطياف واألفراد البارزين يف التفقُّ

ع التتبُّ ياته الفقهية القائمة على ركيزَتْيم عملللفقيه ـ دون امتالك هذه املعرفة ـ أن ينّظ

قه عند املذاهب الفقهية املختلفة، وما والتحقيق. إن معرفة الفقيه بالتعريف الدقيق للف

الت، والوقوف الكامل على املناهج الفقهية طرأ على هذا التعريف من التحوُّ

 ،كي يتّم التشكيك يف ضرورتها. والفقيه ؛تارخيية حبتة وأساليبها، ليست معرفًة

مني، مع ف إىل آراء املتقّدى إذا مل يعرتف حبجّية اإلمجاع والشهرة، وال يريد التعرُّحّت

كي يصل إىل االطمئنان الكامل  ؛كاملة مبا تقّدم ذلك جيب عليه أن حييط إحاطًة

ن احلكم بشأن أقوال اآلخرين ـ الذي إو ،بالنسبة إىل الكثري من الفروع الفقهية. هذا
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ف على مناهج من خالل التعرُّ ى إاّلال ينفك عن اخلطوات الفقهية ـ ال يتأّت هو جزٌء

هناك من فقهاء  :رق والنحل الفقهية املختلفة. فعلى سبيل املثالاالجتهاد لدى الف

من أمثال: ابن جنيد اإلسكايف، والفضل بن شاذان، ويونس ، اإلمامية ورواة احلديث

ابن  :من أمثال ،ب إليه القول بالقياس، وفقهاء آخرونَسْنُي ْنبن عبد الرمحن، َم

حيث  ،ق األردبيليالواحد، أو اقحمّقينسب إليه اعرتاضه على العمل خبرب  ْنَم ،إدريس

ينسب إليه خمالفة املشهور. يف حني أن الذي ُيستفاد من منهج هؤالء يف االجتهاد ليس 

هؤالء ـ ضمن  فإّن ؛أو الشهرة ،أو خمالفة مطلق خرب الواحد ،هو النزوع إىل القياس

آن وثوابت متناسقة ـ يذهبون إىل االعتقاد بعدم إمكانية ختصيص عمومات القر فكرٍة

ة النبوية مبجّرد خرب الواحد أو الشهرة، وعدم العمل بها يف املوارد اخلاّصة. وعلى السّن

د عن املشهور أو خرب الواحد، هذا األساس فقد مّت اإلعراض يف الكثري من املوار

ن اإلطار العام هو إة. وحيث العاّم ةفتاء اعتمادًا على ما تقتضيه القواعد واألدّلواإل

خذ شكل االجتاه إىل القياس، األدلة اخلاّصة والعمل بالعمومات  فقد اّت اجتاوز

ى ذلك وقد أّد .واإلعراض عن خرب الواحد، أو كان الالزم من ذلك جتاوز رأي املشهور

 !  78ام ذكر أمسائهم مبا نسب إليهمإىل اشتهار هؤالء الذين تقدَّ

وانفصاله عن  ،نسدادالة القائمة على االعتقاد باهكما أن ضرورة معرفة الفقا

االستنباط القائم على انفتاح باب العلم أو العلمي، أو معرفة االجتهاد القائم على حجّية 

الظنون املرتاكمة، وفصل ذلك عن العمليات واخلطوات الفقهية القائمة على عدم 

ية الظنون املرتاكمة والتفكري الرياضي واملدرسي ـ وهما منهجان خمتلفان متام حّج

لعني منهما تأثريه املختلف ـ ليس باألمر الذي خيفى على املطَّ ختالف، ولكلٍّاال

والعارفني مبنهج االستنباط. من خالل هذا التوضيح ندرك أن الكالم اآلتي ليس 

بالكالم الذي ميكن أن يكون متطابقًا ومنسجمًا مع الواقعية احلاكمة على 

أن للمجتهد بتاريخ االجتهاد، كما ال شأن ال ش»م: العمليات الفقهية. يقول هذا املتكلِّ

حيث حبث  ،يف خصوص الفقه ،له بتاريخ األصول، وال شأن له بتاريخ الفقه. نعم

إمجاعات القدماء والشهرة بينهم، متّس احلاجة إىل التحقيق التارخيي، وأما يف ما عدا 

صاحب املستند  ذلك، من قبيل: حتّول الفقه يف املرحلة املتوّسطة بني الشيخ النراقي ا
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على  والشيخ األنصاري وصاحب الكفاية فال ربط له باالجتهاد. وبطبيعة احلال بناًء

إىل  القول بتأثري إمجاعات القدماء أو الشهرة بينهم على االستنباط تكون هناك حاجٌة

وأما على القول بعدم حجية اإلمجاع ـ كما هو مذهب بعض كبار ؛ تاريخ الفقه

إىل تاريخ  روا اإلمجاع والشهرة ـ فال تعود هناك من حاجٍةالذين أنك ،العلماء

 .  79ا«الفقه

فإن معرفة  ؛مني وأقواهلمد الوقوف على آراء املتقدِّإن تاريخ االجتهاد ال يعين جمرَّ

ل باالستنباط، وهو ويتكفَّ ،ل جزءًا من تاريخ االجتهادأساليب ومناهج اجملتهدين ميثِّ

 ال ميكن اجتنابه.  أمٌر

لي يقوم على تطابق ألفاظ عنوان العلم مع  َشكَّ يف أن األصل والقانون األّوـ ال4

مسائله وبنيته. كما أن األصل والقاعدة تقوم على عدم نقل املفردة من معناها إىل 

وعليه فإن األصل األولي يف استعمال اللفظ الرتكييب . معنى آخر أو االشرتاك اللفظي

اله بشأن علم ومفهوم ال يكون عنوانًا مشريًا، هو استعم «فلسفة الفقه»ملصطلح 

معناه، وأن تكون املسائل اليت تكّون  «الفقه»معناها، ولـ  «الفلسفة»فيكون لـ 

جمموع هذا العلم من سنخ املباحث اليت تنطبق عليها هذه العبارة املرّكبة، دون 

 احلاجة إىل التصّرف يف هذه الكلمات. 

سنخ مسائل فلسفة الفقه عن سنخ مسائل  ـ ال خيفى أنه ال ضرورة لفصل5

 ،منهما خصائص خمتلفة عن خصائص اآلخر واحٍد الفلسفات املضافة، وإعطاء كّل

ر ذلك جيب أن نضع يربِّ وما مل يكن هناك من دليٍل .لذلك ما مل تكن هناك ضرورٌة

ذا يف فلسفة الفقه مسائل يتّم حبث سنخها يف سائر الفلسفات املضافة أيضًا. وعليه إ

كان سنخ مسائل الفلسفات املضافة من املسائل الوجودية االفلسفية ، والتقريرية، 

ة وجب مراعاة هذه اخلصائص يف مسائل فلسفة الفقه د يف إثبات نظرية خاّصدون تعهُّ

 أيضًا. 

قة بالفلسفات املضافة، ويعّد القدر ـ إن الذي يثبته البحث يف النصوص املتعّل6

ق عليه اجلميع، هو املباحث الوجودية بالنسبة إىل املضاف للفلسفة، ن منها، ويتفاملتيقَّ

وإذا  .ولذلك فإن الواقع احلاكم والغالب على الفلسفات املضافة هو احلكاية والتقرير
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ما يقوم يف الواقع باالستنتاج وأخذ اللوازم ر إىل التنظري واحلكم أحيانًا فإّنعمد املقّر

دون أن يكون قاصدًا اخلروج من حدود دائرة من تلك احلكاية وذلك التقرير، 

 البحوث الفلسفية، على الرغم من أنه قد تكون هناك بعض االستثناءات أيضًا. 

 

 ــــــ مقرتحان

 م أقرتح ما يلي: طبقًا ملا تقدَّ

واليت هي من سنخ املسائل األصولية  ،ـ إن املسائل الضرورية يف االجتهاد1

مّت حبثها يف الفقه  نها يف أصول الفقه الراهن ـ سواٌءللفقه، واليت مل يتّم البحث ع

وكما قلنا جيب  .ما أو مل يتّم حبثها فيه ـ جيب أن تلحق مبسائل أصول الفقه ملناسبٍة

 إضافة كتابني آخرين إىل كتاب أصول الفقه الراهن. 

ح أن يكون حمور املسائل األصولية طبقًا هلذا املقرتح، نرجِّ ،وبطبيعة احلال

 .  80ا«األحكام والتعاليم اإلهلية»وعها هو وموض

ـ حصر مسائل فلسفة الفقه باملسائل الناظرة إىل عموم الفقه امبعنى جمموع 2

القضايا املستنبطة من قبل الفقيه  واالجتهاد، دون أن تدخل يف مباحث أصول الفقه أو 

 سائر العلوم التمهيدية للفقه واالجتهاد. 

فيلسوف الفقه مبسائل من قبيل: تعريف الفقه  لطبقًا هلذا املقرتح يتكفَّ

واالجتهاد، ويتناول احلديث عن: املبادئ واملصادر والغايات والتاريخ ومناهج االجتهاد، 

دون أن يكون سنخ مباحثه من سنخ مباحث أصول الفقه. فعلى سبيل املثال: إن التقرير 

قيه أو ذاك يف االجتهاد، بشأن ماهية االجتهاد، أو املستند الذي يعتمد عليه هذا الف

ة ية أو عدم حّجياحلكم يف مورد حّج أّن ستكون من مباحث فلسفة الفقه، إاّل

ع بأهمية يف االجتهاد، مثل: خرب الواحد، فهو من مباحث العنصر الكذائي الذي يتمّت

ق يف أصول الفقه عند أصول الفقه. ومن املمكن ـ بطبيعة احلال ـ أن يعمد اقحمّق

مني يف هذا ة خرب الواحد إىل التتّبع والتحقيق يف آراء وأقوال املتقدِّيالبحث عن حّج

ي ذلك بدافع ه حيث ال يؤّدتقريرية، ولكّن الشأن، وبذلك يكتسب نشاطه صبغًة

ما، يكون ما يقوم به يف اجملموع  التقرير، وإمنا بدافع البحث والتحقيق إلثبات نظريٍة
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 نشاطًا أصوليًا. 

وبعيدة عن  ،ح تكون مباحث فلسفة الفقه تقريرية ومعرفيةوطبقًا هلذا املقرت

املواقف اخلاصة. ومن املمكن لفيلسوف الفقه يف حقل نشاطه ـ بطبيعة احلال ـ أن 

أن سنخ هذه األحكام  إاّل ،يصدر األحكام، أو ُيشكل على أساليب ومناهج االجتهاد

واألخذ به. فعلى  «ٌنما هو كائ»واإلشكاالت يبقى يف حدود رفع التقرير عن لوازم 

ة خرب الواحد يف يية أو عدم حّجسبيل املثال: إن فيلسوف الفقه ال يعمل على إثبات حّج

ية خرب ية أو عدم حّجب عن رأيه يف مورد الالزم من القول حبّجِره ُيْعاالستنباط، ولكّن

ية ّجية أو عدم حار الفقهي الكذائي يقوم على حّجالواحد. أو أنه حيكم بشأن أن التّي

ه فهم العقل يف استنباط األحكام الشرعية، وُيقيم الدليل على هذا احلكم، ولكّن

ية فهم العقل يف كشف األحكام الشرعية، وُيحيل هذه املهمة جم عن إثبات حّجُيْح

 إىل أصول الفقه. 

ضح من خالل هذا الكالم أن سنخ مباحث أصول الفقه خيتلف عن سنخ اتَّ

ب الظاهر ـ يف بعض املسائل اكما يف البحث َسحدا ـ حَباّت وإذا .مباحث فلسفة الفقه

ما يكون ية خرب الواحد  فإن ذلك إّنية أو عدم حّجمني بشأن حّجدِّحول آراء املتق

 لغايتني وغرضني خمتلفني متامًا. 

 ميزة املقرتح الثاني هي:  إّن

صل لن يكون عنوانًا مشريًا؛ لكونه خالف األ «فلسفة الفقه»ن عنوان إأـ 

 والقاعدة. 

يف هذا املصطلح الرتكييب ستحتفظ مبعناها األصلي،  «الفلسفة»ب ـ إن كلمة 

ولن تكون من املشرتك اللفظي. أما الفقه فسوف يكون مبعنى جمموعة القضايا 

 املستنبطة واالجتهاد. 

، «الفقه»ة املرتبطة بـ ية والعاّمتبحث يف املسائل الكّل «فلسفة الفقه»ج ـ إن 

 بسائر الفلسفات املضافة.  كون من هذه الناحية شبيهًةوبذلك ت

د ـ إن فيلسوف الفقه يسعى إىل معرفة ظواهر الفقه وتقريرها، وإذا بادر إىل 

ًا، فإمنا يكون ذلك منه بدافع بيان وتفسري هذه خذ موقفًا خاّصأو اّت ،إصدار حكٍم
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املعرفة الوجودية ملباحث ه يريد التنظري بعيدًا عن االلتفات إىل سنخ الظاهرة، ال أّن

 فلسفة الفقه. 

 

 ــــــ خالصة املقال وبيان الرأي املختار 

 .ضح خمتارنا بشأن اخليارات املذكورة يف العنوان السادس من خالل ما تقّدميّت

 : التاليوميكن لنا إمجاله على النحو 

 . «الفقه»توصيفي وحتليلي وانتقادي ناظر إىل  علٌم «فلسفة الفقه»ـ إن 1

هو الفقه امبعنى علم الفقه وجمموع القضايا  «فلسفة الفقه»ـ إن موضوع 2

 املستنبطة  واالستنباط واملناهج الفقهية. 

 عن مباحث حتليلية وتقريرية عن موضوعاتها.  ـ إن مسائل فلسفة الفقه عبارٌة3

 ة، وهي: ـ جيب تنظيم مباحث فلسفة الفقه ضمن ثالث جمموعات عاّم4

 اظرة إىل علم الفقه. أـ املسائل الن

 ب ـ املسائل الناظرة إىل االجتهاد. 

 ج ـ املسائل الناظرة إىل االجتهاد الفقهي. 

عن إيضاح املباحث واملسائل  ـ إن الغرض والغاية من فلسفة الفقه عبارٌة5/6

رية  ، وفائدتها معرفة جانب من املبادئ التصوُّالناظرة إىل عموم الفقه اباملعنى األعّم

لى املصادر واملبادئ والغايات واجلذور ععام  ف بشكٍلامعرفة املفهوم ، والتعرُّ للفقه

 التارخيية هلا واألساليب الفقهية. 

ويف موضع العلوم الفلسفية امن سنخ املعرفة  ،ـ إن فلسفة الفقه تقع خارج الفقه7

 الوجودية . 

 رير والنقد. ـ إن أسلوب التحقيق يف فلسفة الفقه التوصيفية، يقوم على التق8

متامًا عن سنخ مباحث أصول الفقه،  ـ إن سنخ مباحث فلسفة الفقه منفصٌل9

 ويبحثان عن غرضني خمتلفني عن بعضهما. 

ـ إن فلسفة علم الفقه امبعنى جمموع القضايا املستنبطة من املصادر  متثل 10

 جزءًا من فلسفة الفقه، وإن هذين العنوانني ليسا شيئًا واحدًا.
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الهوامش
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 ماهّية فلسفة الفقه
 

 جابر توحيدي أقدمالشيخ 

 عبد الرحيم سليماني بهبهانيالشيخ 

 وسيم حيدرترجمة: 

 

 ــــــ متهيد

 ليس سؤااًل عن علم مدّون وقائم ومستقّل «فلسفة الفقه»ـ إن السؤال عن ماهية 1

، «ما الشارحة»أخرى: إن ماهية هذا السؤال من سنخ  بعبارٍةوسائر العلوم األخرى.  عن

عن  . فكما ورد يف علم املنطق: إن السؤال يكون تارًة«ما احلقيقية»وليس من سنخ 

 ماهية الشيء قبل السؤال عن وجود ذلك الشيء ااهللّية البسيطة  والعلم بوجوده، وتارًة

، ويف «ما الشارحة»أخرى يكون بعد العلم بوجوده. ويف احلالة األوىل ُيسّمى السؤال بـ 

ى أن أو حّت «ماهية فلسفة الفقه». وهنا إذا حتّدثنا عن «ما احلقيقية»ة الثانية بـ احلال

ال يعين ذلك أن  «ماهية فلسفة الفقه»ميكن له أن يوجد، وإذا كان الكالم بشأن 

آخر ميكن طرحه  بالضرورة، بل إن هذا يف حّد ذاته سؤاٌل ملثل هذا العلم من وجوٍد

 مًا له. من األشكال متمِّ بعد السؤال األول، ويكون بشكٍل

. «الفقه»و ؛«الفلسفة»لفظ مرّكب من كلمتني، وهما:  «فلسفة الفقه»ـ إن 2

كلمة ذات معنى اصطالحي واضح ال لبس  «الفقه»ومن هاتني الكلمتني تعترب كلمة 

م على مقاس فقد مّت تفصيلها طوال تارخيها املرتامي يف الِقَد «الفلسفة»وأما كلمة  .فيه

ها لسوء احلظ . ولكّن 1ادة اواملتخالفة أحيانًا من املعاني واملصطلحات املتعّد الكثري
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ر على معناها املتقّدم املهجور، ليست مثل األلفاظ املنقولة اليت ينطوي مفهومها املتأّخ

بل مبثابة األم الرؤوم اليت حتتضن الكثري من األبناء، األمر الذي يوّفر أرضية خصبة 

وإن الطريق إىل اخلالص من هذه  .راف عن املعنى واملغالطةلسوء الفهم واالحن

مورد من  املهلكات يكمن يف تعيني املعنى االصطالحي املراد للمستعمل ايف كّل

 موارد استعمال هذه الكلمة ، وجتّنب اخللط بني هذه املعاني واملفاهيم. 

ة من املعاني ، وتلك اجملموع«الفلسفة»النظر عن املعاني اللغوية لكلمة  ـ بغّض3

 االصطالحية املهجورة، ميكن لنا أن نذكر استعمالني رئيسني هلذه الكلمة، وهما: 

 مفرد وغري مضاف.  ـ استعماهلا بشكٍلأ

 مرّكب ومضاف.  ـ استعماهلا بشكٍلب 

ما يتعلق باالستعمال األول هلذه الكلمة  إن املعنى الشائع والسائد الذي نفهمه يف

، وأما الفلسفة يف «العلم الذي يبحث يف حقيقة الوجود»عن:  يف عصرنا الراهن عبارٌة

 متنّوعة، من قبيل:  شكلها الرتكييب واإلضايف ااالستعمال الثاني  فتشتمل على معاٍن

 وهكذا.  ،تـ املذاهب الفلسفية املعّينة، مثل: فلسفة إفالطون، وفلسفة كاْنأ

: الفلسفة اإلغريقية، أو شعب، مثل ـ جمموع املدارس الفلسفية يف ثقافٍةب 

 .  2اوما إىل ذلك ،والفلسفة اإلسالمية

عن: سلسلة من املعارف واملعلومات البشرية اليت ال ميكن  ـ إن الفلسفة عبارٌةج 

علمًا، بل فلسفة. وإن  «التوحيد»إثباتها بالتجربة احلسّية. يف هذا املصطلح ال ُيعترب 

، وإن ذكر «علم التوحيد»ليس صحيح، و «فلسفة التوحيد»استعماله على صيغة 

إمنا يأتي للتعبري عن نوع املطالب اليت يتّم  «املضاف»للفلسفة  «التوحيد»املضاف إليه 

 واإلشارة إىل موضوعها.  ،تناوهلا

، «علم األخالق»ـ األمور االعتبارية واملعيارية: يف هذا التعبري ال يصّح استعمال د 

. إن هذا «فلسفة السياسة»و ،«فلسفة األخالق»مال ، بل ال ُبدَّ من استع«علم السياسة»و

ن هذه العلوم تابعًة لرغبات وأمزجة الناس، وال ْوبني أولئك الذين يَر االستعمال شائٌع

 .  3ان هلا مكانة ومنزلة واقعيةْويَر
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يضاف إىل الفلسفة، من  علٍم ـ إن التحقيق النقدي للمبادئ واألصول يف كّلهـ 

يعين التحقيق النقدي يف أصول املبادئ العامة للعلوم اليت هي  ،«فلسفة العلوم»قبيل: 

رة يف يعين التحقيق يف القوانني العامة املؤّث «فلسفة التاريخ»عن حبث معريف، ويف  عبارٌة

عن التحقيق يف املبادئ  عبارٌة «فلسفة األخالق». وإن  4ااألحداث والوقائع التارخيية

يف علم األخالق عن التعريف بالفعل احَلَسن والفعل  ثالتصديقية لعلم األخالق. نتحدَّ

نا قبل ذلك نكون قد فرغنا عن األصل املوضوعي القائل بوجود أفعال القبيح، ولكّن

 :، أو إىلوشّر ؛خري :ئة، وأن هناك مالكات لتقسيم األفعال إىلنة وأخرى سيَِّسَح

وكيف  ،«صول املوضوعةاأل»وقبيح. ويف فلسفة األخالق يتّم البحث بشأن هذه  ؛نَسَح

نة وقبيحة؟ َسوما هو املالك لتقسيم األعمال إىل َح ؟تكون هناك أفعال حسنة وقبيحة

 . 5اح؟ْبن والُقومن أين ينشأ احُلْس

 يف علٍم ،«املبادئ»أو ما ُيصطلح عليه بـ  ،ـ كما يتّم بيان األسس واملبانيو 

س لذلك ة، والواضع واملؤّسآخر، وموارد أخرى أحيانًا، من قبيل: اجلذور التارخيي

من قبيل:  وهو.  6االعلم، وأهداف وأساليب التحقيق، ومسار تطّور ذلك العلم أيضًا

الرؤوس »مون يبحثونها يف مقّدمة العلوم حتت عنوان املسائل الثمانية، اليت كان املتقّد

 ااملعتّدعن: الغرض والغاية من تدوين أو حتصيل العلم، وفائدته  ، وهي عبارٌة«الثمانية

ف الكتاب م أو باخلاّصة ، ومؤّلْسمة اعنوان الكتاب، وتعريف العلم بالرَّبها ، والسِّ

ة العلم اوأنه من أّي سنخ من العلوم العقلية أو النقلية؟ ، ومرتبة ن العلم، وماهّيأو مدوِّ

 العلم، وتقسيماته ابيان أجزاء وأبواب العلم ، وأحناؤه التعليمية االتقسيم والتحليل

ذكر هذه األمور الثمانية ليس من باب  والتحديد والربهان . وبطبيعة احلال فإّن

ما يتّم اخلوض يف هذه األمور يف حتصيل العلم ملا تشتمل عليه من احلصر العقلي، وإّن

 .  7االفائدة والتأثري

فلسفة »مة يف العبارة املرّكبة من املعاني املتقدِّ «الفلسفة»ـ ما هو املراد من 4

إىل جوار علم الفقه وغريه من  مستقّل ه علٌمأّن «فلسفة الفقه»ن فهمنا لـ إحيث و؟ «فقهال

ل استبعاد املعاني األربعة األوىل، واحتمال باإلمكان من خالل أدنى تأمُّ هالعلوم يبدو أّن

هلذا  والعثور على جواب قطعّي ،ن أحد هذين املعنينيأن تعيُّ أحد املعنيني األخريين، إاّل
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 ال يبدو بسيطًا.  ،ؤالالس

نواجه أحيانًا علمًا جتاوز مراحل  توضيح األمر: إننا يف مقام بيان ماهية العلم

ومسائل واضحة ومتمايزة، وأحيانًا يكون احلديث عن علم يف  تكوينه، وله موضوٌع

ومسائل ومباحث معّينة. ويف احلالة  ،ويفتقر إىل هوية خارجية متمّيزة ،طور التكوين

 يكون تعيني ماهية مثل هذا العلم على شيء من التعقيد، وميكن بيانه يف األوىل ال

 يني: التالاحلّد األدنى من خالل الطريقني 

ـ من طريق االستقراء وجتميع مسائل ومباحث ذلك العلم، والوصول ايف ضوء 1

ذلك  إىل تعريف يستوعب هذه املسائل بقدر اإلمكان، وحيول دون دخول املسائل 

 األخرى. 

وتقديم تعريف يضمن ذلك  ،ـ من طريق كشف موضوع وغرض ذلك العلم2

من املسائل اليت ختوض فيها جمموع املباحث اجلارية يف ذلك  كان أعّم الغرض، وإْن

 العلم. 

قبل  «املفهومية»ال يزال يطوي مرحلته  ما الذي جيب فعله عند حتديد ماهية علٍم

للموضوع  اضح أن ماهية مثل هذا العلم تابعٌةومن الأن ُيبصر النور يف عامل املصداق؟ 

على أساس هذا املوضوع والغاية ميكن  هوبطبيعة احلال إن .سم لهوالغرض الذي ُر

، «فلسفة الفقه»االهتمام يف حقل  أن الذي يستحّق حتديد حقل مسائل العلم أيضًا، إاّل

اية امسًا لعلم مل يولد هو أننا قد اخرتنا منذ البد ،تهوالذي يزيد يف صعوبة حتديد ماهّي

، ثّم نسعى إىل بيان ماهية ذلك العلم الذي حيمل تلك التسمية. فهل هذا االسم بعُد

أم أن حتديد االسم لعلٍم ما  ؟مضمون جمّرد عالمة وعنوان مشري ال يشتمل على أيِّ

 حيمل يف أحشائه نوعًا من حتديد ذلك العلم؟ إن االحتمال الثاني هو األقرب للواقع. 

جديد حتت عنوان  وضيح ذلك: إن جذور هذا البحث والعمل على تأسيس علٍمت

ما نشأ عندما شهدت املرحلة املعاصرة بداية بلورة تدرجيية لعلوم من إّن «فلسفة الفقه»

فلسفة »، و«فلسفة الدين»الدرجة الثانية من نوع الفلسفات املضافة، من قبيل: 

وما إىل ذلك من الفلسفات األخرى،  ،«خالقفلسفة األ»، و«فلسفة السياسة»، و«التاريخ

ر وجدوائية تطّو من هذه العلوم ببيان مباحث قّيمة ونافعة. إّن واحٍد وقد تكّفل كّل
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رين إىل التساؤل عن مدى إمكانية هذا النوع من العلوم هو الذي دعا بعض املفكِّ

؟ «فلسفة الفقه»التأسيس لعلم مشابه هلذه العلوم املذكورة بشأن الفقه، حتت عنوان 

 وإذا أمكن ذلك فما هي حدود املساحة املفهومية ودائرة مشول هذا العلم؟ 

 من خالل هذا التوضيح ميكن اإلضاءة على دائرة هذا العلم املقرتح إىل حدٍّ

تسعى إىل بيان ذلك  «فلسفة الفقه»كبري. يرى املقرتحون إلقامة مثل هذا العلم أن 

نها سائر الفلسفات املضافة املشابهة األخرى امن قبيل: السنخ من املسائل اليت تبحث ع

من  «فلسفة الفقه»وما إىل ذلك ، وميكن بيان ماهية  ،وفلسفة التاريخ ،فلسفة الدين

 ومعرفة أغراض وموضوعات ومسائل هذه العلوم.  ،خالل الرجوع إىل هذه العلوم

ة مسائلها ـ من خالل الرجوع إىل هذه العلوم االفلسفات املضافة  ودراس5

ومباحثها ندرك أن هذه العلوم تهتّم مبجموعتني من املسائل ذات الصلة باملضاف إليها 

 االعلوم الناظرة إليها ، وهما: 

 ـ حتليل مبادئ تلك العلوم. 1

ـ بيان مسائل من قبيل: املبادئ التصّورية، واملوضوع، والغاية، واملساحة، 2

مون من إىل ذلك من املسائل اليت عاجل املتقدِّوما  ،رهوتاريخ ذلك العلم، ومسار تطوُّ

 .  الرؤوس الثمانيةاالعلماء القسم األكرب منها حتت عنوان 

من هاتني اجملموعتني ـ من  واحدٍة جعل كّل ْنرين َموهناك من العلماء واملفكِّ

ثال ـ ما يتعلق بعلم األخالق ـ على سبيل امل . ففيمستقّل مة ـ موضوعًا لعلٍماملسائل املتقدِّ

فلسفة »جعلوا البحث عن املبادئ التصديقية لعلم األخالق موضوعًا لعلم باسم 

، وجعلوا البحث عن الرؤوس الثمانية ونظائرها مرتبطًا «ما فوق األخالق»أو  ،«األخالق

رين اآلخرين أن الكثري من العلماء واملفكِّ . إاّل 8ا«فلسفة علم األخالق»آخر باسم  بعلٍم

رة هذا الفصل والعمل على تكثري العلوم، وجعلوا كال النوعني ا ضروْومل يَر

ما يتعلق حبقل األخالق ـ على سبيل املثال ـ  واحد ايف والقسمني من املسائل حتت علٍم

  . «فلسفة األخالق»باسم 

وماهية وتعريف  ،ر يف دائرة املباحثواضح أن اختالف هذين الرأيني يؤثِّومن ال

خذ يف هذا باملبنى والرأي الذي يّت رهٌن «فلسفة الفقه»مصري  هذه العلوم أيضًا، وإّن
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 الشأن. 

ـ كما تقّدم يف الفقرة الرابعة فإن التعّرف على مسائل ومباحث العلم يلعب 6

كما ميكن هلذه املعرفة يف مقام  .كامل له دورًا حموريًا يف إمكان صياغة تعريٍف

كبري يف معرفة جامعية ومانعية أو  دٍّاحلكم بشأن التعاريف املتقّدمة أن تساعد إىل ح

عدم جامعية ومانعية تلك التعاريف. وعليه من املناسب ـ قبل الدخول يف نقل التعاريف 

ونقدها ودراستها ـ  ،واحلكم بشأنها ،رين يف حقل فلسفة الفقهمة من قبل املفكِّاملقدَّ

رفة اليت حصلنا عليها يف م رؤوس املسائل اهلاّمة يف فلسفة الفقه اعلى أساس املعأن نقدِّ

الفقرة اخلامسة من هذا العلم، وطبقًا للمبنى الثاني من املبنيني واملنهجني املذكورين 

 يف تلك الفقرة . 

 عن:  وهذه املسائل عبارٌة

 ـ تعريف الفقه. 

 ر الفقه. ـ تاريخ تطوُّ

 ـ بنية الفقه وهيكلته وتقسيماته. 

 ـ موقع الفقه. 

 م األخرى. ـ ارتباط الفقه بالعلو

 ـ منهج الفقه. 

 ـ غاية الفقه وأهدافه. 

 ـ مساحة الفقه. 

 ة األحكام الفقهية. ـ ماهّي

 ـ مراحل احلكم الفقهي. 

 ـ أنواع احلكم. 

 رة. ـ األحكام الثابتة واملتغيِّ

 ـ ارتباط املصاحل واملفاسد باألحكام. 

 ـ مصادر تشريع الفقه. 

 ة مصادر التشريع. يـ حّج
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 فسري النصوص. ـ أساليب ت

 ـ ميثولوجيا وعلم منهج التحقيق يف األسانيد. 

 ـ أنواع االستدالالت الفقهية. 

 ـ تعريف االجتهاد. 

 رة يف االجتهاد. ـ العوامل املؤثِّ

 ر االجتهاد. ـ تاريخ تطوُّ

 ـ دور املصاحل االجتماعية يف االستنباطات الفقهية. 

 ـ دور الزمان وتأثريه يف االستنباط. 

 

 ــــــ «فلسفة الفقه»مناقشة تعاريف  ـ7

قني على أن تعريف األشياء من قبل اقحمّق هناك إمجاٌع «التعريف»ما يتعلق بـ  يف

 غري ميسور للبشر، وأن ما ُيذكر حتت عنوان احلّد التاّم ،اتهاوبيان ذاتّي ،حبدودها

األشياء االتعريف ذكر للخواص واآلثار ولوازم  هو ـ يف الواقع ـ إاّل واجلنس والفصل إْن

من هنا يذهب البعض يف مقام التعريف إىل االعتقاد بعدم جدوائية الدخول يف  .م ْسبالرَّ

من قبلهم  أنه ويف الوقت نفسه هناك إمجاٌع ونقضها وإبرامها، إاّل ،مناقشة التعاريف

حبيث يتّم التعريف بالشيء على أفضل  «التعريف»أيضًا على وجوب العمل يف مقام 

الوجوه بقدر اإلمكان، وأن يتّم متييزه من سائر األشياء األخرى، ويكون  وأوضح

مستوعبًا جلميع مصاديقه. من هنا ندخل يف بيان ومناقشة التعاريف املطروحة يف حقل 

 ي: التالعلى النحو  «فلسفة الفقه»

 

  ــــــ لالتعريف األّو

هية. واملراد باملسائل عن املسائل العقلية ما قبل الفق عبارٌة «فلسفة الفقه»إن 

العقلية ما قبل الفقهية هي املسائل العقلية اليت جيب تنظيمها وتنقيحها بالرباهني 

العقلية قبل الدخول يف الفقه، وال تعّد من مسائل الفقه أبدًا. إن املسائل ما قبل الفقهية 

 .  9امبسائل علم الكالم ترتبط بعلم الكالم، وإن الكثري من تلك املسائل ممتزجٌة
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  ــــــ لمناقشة التعريف األّو

 : التاليةميكن لنا بشأن هذا التعريف أن نذكر األمور 

ل امن األسلوبني املذكورين ـ إن هذا التعريف ينطبق على املنهج واألسلوب األّو1

فلسفة علم »و «فلسفة الفقه»حيث يتّم الفصل والتفكيك بني  ،يف الفقرة اخلامسة 

 . «الفقه

ذات املبادئ التصديقية  «املسائل العقلية ما قبل الفقهية»املراد من ـ إذا كان 2

حلصر مسائل هذا العلم خبصوص علم الكالم، بل  لعلم الفقه لن يكون هناك وجٌه

إن اجلزء األكرب من هذه املسائل ترتبط ومتتزج بأصول الفقه، وجزء منها بعلم 

ال ومشرتك معها. وأما إذا كان بعلم الرج ممتزٌج ـ تهرغم قّلـ الكالم، وعدد منها 

جمّرد ذلك القسم من املبادئ التصديقية لعلم  «املسائل العقلية املتقّدمة»املراد من 

لتخصيص هذه اجملموعة  ال يكون هناك وجٌهفبعلم الكالم،  جاملرتبط واملمتز ،الفقه

 من املسائل. 

املبادئ »يف الواقع حمل  قد حلَّ «املباحث العقلية ما قبل الفقهية»ـ إن التعبري بـ 3

بشكل مطلق يشمل مجيع املبادئ التصديقية أم بشكل  سواٌء، «التصديقية للفقه

الستبداله بالتعبري  مقّيد، يف حني يبدو التعريف الثاني أجلى وأوضح، وليس هناك وجٌه

 األول. 

 

 ــــــ التعريف الثاني

ن املبادئ التصّورية عن جمموع القضايا اليت تتحّدث ع إن فلسفة الفقه عبارٌة

ة، وتلك اليت ال تكون من املسائل الفقهية والتقسيمات الفقهّي ،والغاية ،والتصديقية

 .  10اواألصولية والكالمية والروائية واألخالقية

 

 ــــــ مناقشة التعريف الثاني

متتاز يف  «فلسفة الفقه»ـ يقوم هذا التعريف على أساس الفرضية القائلة: إن 1

كامل، واليت تنكر تداخل مسائل  لها ومباحثها من العلوم األخرى بشكٍلحدود مسائ
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هذا العلم وامتزاجها بالعلوم األخرى. ويف معرض مواصلتنا هلذا الكالم االفقرة 

 ث عن هذا األمر بالتفصيل. الثامنة  سوف نتحدَّ

وسليب، مبعنى أن القسم األول  ؛ـ إن هذا التعريف يشتمل على قسمني: إجيابي2

هدف إىل بيان جامعية التعريف، وأما القسم الثاني فيهدف إىل بيان مانعية التعريف ي

أن هذا التعريف ـ لألسف الشديد ـ مل  اوبذلك يكون التعريف جامعًا ومانعًا ، إاّل

قًا يف هذه الغاية. فعلى سبيل املثال: إن جزءًا من املبادئ التصديقية الذي مّت يكن موفَّ

اإلجيابي من التعريف من مباحث فلسفة الفقه هو باإلضافة إىل اعتباره يف القسم 

فلسفة الفقه يقع بنفسه موردًا للبحث يف أصول الفقه، واجلزء اآلخر ُيبحث يف علم 

لبيان األمور  أو معيارًا م مالكًاالكالم، وأما القسم السليب من التعريف فال يقدِّ

قه، وما هو املالك واملعيار يف بقائها واملوارد اليت جيب أن تبقى يف دائرة فلسفة الف

وما هو  ؟وما هي املوارد اليت جيب أن خترج من دائرة فلسفة الفقه ؟ضمن هذه الدائرة

 املالك يف إخراجها؟ 

 

 ــــــ التعريف الثالث

 ض جملموع املباحث الفقهية بشكٍلعن املسائل اليت تتعّر إن فلسفة الفقه عبارٌة

لة اجلوهرية اليت تواجه الفقه برّمته. وهي املسائل اليت كامل، وجتيب عن تلك األسئ

ما ميارسه الفقيه  :الثانيو ؛جمموع الفقه :األولتبحث يف مسار عمل الفقيه يف حقلني: 

ر قال مقرتح التعريف بعد ذلك: من هنا يذهب بنا التصوُّ يف حقل اختصاصه الفقهي. ثّم

ل قع بعد فلسفة الفقه. إن الذي تتكفَّإىل أن العلم األول وعلم الرجال يأتي يف الوا

هو األصول والرجال، وتضع حتت تصّرف  ،د لهومتهِّ ،فلسفة الفقه برتسيخه وبيانه

 .  11اة تطبيق ذلك يف حقل الفقهالفقيه آلّي

 

 ــــــ مناقشة التعريف الثالث

ـ يقوم هذا التعريف امثل التعريف الثاني  على الفرضية القائلة بفصل حقل 1

 الفقه عن العلوم األخرى، وسيأتي البحث يف ذلك.  فلسفة
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ر يف أصل التعريف املالك الذي حيول دون تداخل مسائل علوم من َكـ مل ُيْذ2

يف فلسفة الفقه، وإن الذي  ،وعلم الرجال ،وعلم أصول الفقه ،قبيل: علم الكالم

من اإلبهام اقحميط ل شيئًا ال ُيقلِّ ـ للتعريف املذكور على شكل نتيجٍةـ ُيذكر بعد ذلك 

باملالك املشار إليه. ملاذا وكيف يقع علم أصول الفقه والرجال بعد فلسفة الفقه؟ أال 

يف تثبيت وبيان بعض املباحث املشار إليها يف التعريف؟ وال  دوٍر تلعب هذه العلوم أيَّ

وضيحًا ة تطبيقه يف يد الفقيه؟ هذا ما ال جند له تيف وضع آلّي إاّل يكون هلا من تأثرٍي

 شافيًا يف هذا التعريف. 

 

 ــــــ التعريف الرابع

 يبحث يف مسائل الفقه واالجتهاد الفقهي، ويسعى إىل حّل إن فلسفة الفقه علٌم

 نوعني من املسائل، وهما: 

قة مبجموع الفقه بوصفه علمًا، واملسائل اليت يواجهها، من قبيل: أـ املسائل املتعلِّ

، وعالقة الفقه بالتاريخ والزمان، ومصادر الفقه، وعلم أهداف الفقه، ومساحة الفقه

منهج التحقيق التارخيي يف الفقه، وأساليب تفسري النصوص، وعالقة الفقه بالعلوم 

 وما إىل ذلك.  ،األخرى

ب ـ املسائل الناظرة إىل مسار الفقه والفقيه، وتعود إىل كيفية عمل اجملتهد، 

 ،اد، ومعرفة االجتهاد، وأساليب اختالف الفقهاءالعناصر املؤثرة يف االجته :من قبيل

 وما إىل ذلك. 

الشيء الذي جيب االلتفات  يقول صاحب هذا التعريف يف معرض توضيحه: إّن

ر الفكري. فكما صف به الفلسفة من التحرُّصف مبا تّتفلسفة الفقه تّت إليه هو أّن

مات لسفة الفقه بنقد مسلَّمات العلوم األخرى تقوم فتقوم الفلسفة مبناقشة ونقد مسلَّ

 .  12اى علم األصول والرجال أيضًابل وحّت ،الفقه

 

  ــــــ مناقشة التعريف الرابع

إن الشطر األول من هذا التعريف ال ينسجم مع الشطر التفصيلي الذي يتلوه؛ 
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وهو األقرب  ،ا أن يكون مبنزلة تفسري للشطر األولوذلك أن الشطر الثاني إّم

له. وعلى االحتمال األول يرد اإلشكال بأن الشطر الثاني يشتمل  ًامتمِّأو م ؛لالحتمال

ألن مسائل النوع  إليها الشطر األول من التعريف؛ على مسائل تتجاوز املباحث اليت ُيشري

قة مبجموع الفقه ، ليست من قبيل مسائل الفقه األول من القسم الثاني ااملسائل املتعّل

االحتمال الثاني ـ الذي نذهب من خالله إىل جعل كال  واالجتهاد الفقهي. وأما على

أخرى: أن جنعل الشطر األول قسيمًا للشطر  وبعبارٍة. مًا لآلخرشطري التعريف متمِّ

ن إالقسم الثاني ـ فيكون التداخل حاصاًل، و ْيالثاني، وليس مقسمًا لكال نوَع

أن تكون هناك  الشطر الثاني لوحده سيكون مستوعبًا للشطر األول أيضًا، دون

قًا يف تقديم تعريف ن هذا التعريف مل يكن موفَّإ :إىل ذكره. خالصة الكالم حاجٌة

 مسائل فلسفة الفقه.  ْيجامع وواحد يشمل كال نوَع

 

 ــــــ التعريف اخلامس

عن التفكري بشأن قواعد وأهداف ومصادر األحكام  إن فلسفة الفقه عبارٌة

 . 13اأسلوب التحقيق والتفسري والتمهيد للنظريات العاّمة بشأن

ل، والعثور على العّلة. توضيح صاحب التعريف: إن الفلسفة هي نفس التعقُّ

يعين ذلك أننا  ،أو حكمة األحكام ،فعندما يتّم احلديث يف الفقه عن علة األحكام

 «فلسفة الفقه». إن  14انروم العثور على قواعد األحكام، ال أن نكتفي بتقريرها فقط

، «ما هو كائٌن»، مبعنى أنها تنظر إىل «فلسفة حتققية»ما هي حبتة، وإّن فًةليست فلس

.  15ا«ما جيب أن يكون»، وتسعى إىل أن تستخرج منه وتضع احللول ملا هو معدوٌم

وعندما يسعى الفقيه إىل معرفة ماهية فلسفة الفقه عليه أن يرى ما هي املصادر اليت 

واإلمجاع؟ وهل هناك تبويب  ،والعقل ،ةوالسّن ،نه هذه اإللزامات: هل هي القرآنتلقِّ

 .  16امن أصول الفقه بني هذه املصادر؟ إن فلسفة الفقه أعّم

 

 ــــــ مناقشة التعريف اخلامس

علمًا؟ إن املراد من العلم  «التفكري والتمهيد»ـ هل ميكن تسمية عملية 1
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ون، بل املراد هو راملنشود هنا ليس مطلق اإلدراك والتفكري الذي ميارسه املفكِّ

وعليه ال  .وأسلوب وغرض خاّص جمموعة من القضايا املرتابطة اليت تهدف إىل موضوٍع

ل نتائج هذه رون علمًا. أجل، عندما تتحوَّميكن تسمية النشاط الذي ميارسه املفكِّ

إىل جمموعة من القضايا املرتابطة واملنتظمة يف سلك  علٍم األنشطة الفكرية يف كّل

 د واألصول اخلاّصة املدّونة ميكن حينها أن نطلق عليها تسمية العلم. من القواع

اطبقًا للقاعدة  مبعناها األعّم «فلسفة الفقه»ـ إن هذا التعريف يسعى إىل بيان 2

أنه يفتقر إىل التعبري الشامل جلميع َبْيَد  واملنهج الثاني املذكور يف الفقرة اخلامسة ،

مساحة وحدود الفقه،  :ستوعب مباحث من قبيلمسائل هذا العلم، كما أنه ال ي

 وما إىل ذلك.  ،وتاريخ تطّور الفقه، وتاريخ تطّور االجتهاد

 

 ــــــ التعريف السادس

الت واألفكار النظرية والتحليلية عن جمموع التأمُّ إن فلسفة الفقه عبارٌة

 .«علم الفقه»والعقالنية يف حقل 

ل عن ماهية الفقه وحدها هي اليت توضيح صاحب التعريف: وعليه ليس السؤا

ى األسئلة عن ب، بل تدخل ضمن إطاره حّتْسفَح «فلسفة الفقه»تكون داخلة ضمن 

مبعنى أنه باإلضافة إىل علل قيام العلم تكون علل وجود ذلك العلم  ،مباني الفقه أيضًا

هية أو ة قضّية فقوذلك ألن السؤال عن عّلة أو أدّل ؛أيضًا «فلسفة الفقه»حتت  داخلًة

جمموعة من القضايا الفقهية ليس سوى السؤال عن ماهّيتها، وإن مجيع مسائل فلسفة 

، وإن السؤال عن قواعد الفقه «ما هو علم الفقه؟»الفقه ال تندرج حتت السؤال القائل: 

 .  17امن أوضح األسئلة املطروحة يف فلسفة العلم

 

 ــــــ مناقشة التعريف السادس

ل الذي أوردناه على التعريف السابق االتعريف اخلامس  يرد ـ إن اإلشكال األّو1

الت النظرية جمموعة من التأمُّ»على هذا التعريف أيضًا؛ ألنه يرى فلسفة الفقه 

ر، ل واملفكِّل والتفكري من وظائف املتأمِّ، يف حني أن التأمُّ«والتحليلية والعقالنية



 

 

هـ 1437م ـ  2016ــ خريف وشتاء  41و  40ــ العددان  11و  10ــ السنتان  نصوص معاصرة  

105 

  .حياملعنى االصطالوهذا ما ال ميكن تسميته علمًا بـ

من قبيل: مراحل  ،ـ إن هذا التعريف ال يشمل املباحث التارخيية والتقريرية2

 وما إىل ذلك.  ،الفقه، ومراحل االجتهاد

 

 ــــــ التعريف السابع

 موضوع حبثه هو علم الفقه نفسه. إن فلسفة الفقه علٌم

ه ـ يعترب علم الفق توضيحات مقرِتح التعريف: طبقًا هلذا التعريف لو وجد علٌم

ـ موضوعًا له نكون قد حصلنا على علم من الدرجة الثانية،  الذي هو فرع علمّي

ما ُيقال بشأن علم  . وكّل«فلسفة الفقه»أو  ،«فلسفة علم الفقه»ميكن تسميته بـ 

الرؤوس »مون مصطلح ما كان ُيطلق عليه املتقدِّ الفقه يعود إىل هذا احلقل املعريف. وإّن

وحتقيقه يف خصوص علم الفقه فسوف يرتبط باحلقل املعريف لو مّت حبثه  «الثمانية

لفلسفة الفقه، مبعنى أن تعريف علم الفقه، وموضوع علم الفقه، والغرض منه وغايته، 

فه، وفهرسة مباحثه سه ومؤّلوفائدته، ومرتبته وموقعه بني العلوم األخرى، ومؤّس

 .  18اة الفقهومسائله، وأحناؤه التعليمية، تعود بأمجعها إىل حقل فلسف

 

 ــــــ مناقشة التعريف السابع

 .إن اإلشكال الذي يرد على هذا التعريف يكمن يف غموضه وعدم وضوحه

وقد التفت صاحب التعريف ـ بطبيعة احلال ـ إىل ذلك أيضًا، ولذلك جنده يقول 

 كّل ّنإبعد ذلك: إليضاح مفهوم فلسفة الفقه ال ُبدَّ لنا من تقديم مزيد من التوضيح؛ إذ 

هنا على اما ُيقال بشأن علم الفقه ينطوي على الكثري من املسائل اليت نذكرها ه

 .  19اشكل فهرسة لتلك املسائل

ثم تعّرض بعد ذلك إىل ذكر أربع عشرة مسألة من املباحث واملسائل الرئيسة 

 لفلسفة الفقه. 

 

 ــــــ التعريف الثامن

 ،بغية التعّرف عليه برّمته ؛فقهعن العلم الناظر يف ال إن فلسفة الفقه عبارٌة
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دون أن يكون هلذه املعرفة العاّمة مدخلية أو تأثري  ،بوصفه علمًا قائمًا ،ومجيع أحنائه

 .  20ايف الفقه

 وقال صاحب هذا التعريف يف بيانه وشرحه التفصيلي: إن فلسفة الفقه علٌم

ومنسجم،  متناغم وبشكٍل ،عرب عّدة مراحل عاّم يسعى إىل معرفة الفقه بشكٍل

مات حبيث ميكنه من خالل هذه املعرفة أن يصل إىل مسار وحدود وأبعاد ومجيع املقوِّ

ن ـ باإلضافة إىل ذلك ـ الداخلية وغايات ومبادئ وخصوصيات هذا العلم، وأن يتمكَّ

من التحقيق يف تفكيك وحتليل الضوابط االستنباطية من موقع املشرف والناظر. إن 

مات ومبادئ وغايات عمومات الفقه، ومسائله هي مجيع مقوِّ موضوع هذه املعرفة هو

 .  21ام والتالي يف الفقهصات املوضوع واقحممول واملقّدومشّخ

 

 ــــــ مناقشة التعريف الثامن

إن هذا التعريف يقوم على أساس رؤية تعترب فلسفة الفقه عاّمة، وغري خمتّصة 

لى هذا األساس يكون هذا باملباني التصديقية وفرضيات علم الفقه فقط، وع

 م لنا تعريفًا جامعًا. التعريف قد جنح يف غايته، حيث قدَّ

 

  ــــــ ـ نسبة فلسفة الفقه إىل العلوم األخرى8

فإن  ؛ال نروم هنا البيان التفصيلي لنسبة فلسفة الفقه إىل سائر العلوم األخرى

لتوّصل إليه من معرفة على أساس ما مّت اـ وإمنا نروم  ،ذلك حيتاج إىل حبث مستقّل

واشرتاك مسائل هذا  بيان هذه املسألة القائلة: هل هناك تداخٌل ـ ماهية فلسفة الفقه

من قبيل: أصول الفقه، وعلم الكالم، وعلم الرجال  ،العلوم ومسائل العلوم األخرى

 أم ال؟  ،وما إىل ذلك

اع االشرتاك من أنو نوٍع إذا كان اجلواب بالنفي، وعمدنا إىل إنكار وجود أّي

إذا مل ـ فسوف يلزم من ذلك إعادة النظر يف أكثر التعاريف املتقّدمة  ،والتداخل مطلقًا

؛ ألن هذه التعاريف قد صيغت حبيث ال تكون ـ من األحناء بنحٍو ،نقل يف مجيعها

مانعة من هذه الناحية، وال تنفي االشرتاك والتداخل بني مسائل هذا العلم والعلوم 
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 األخرى. 

 ،أخرى ذلك سيفضي بنا إىل طرح أسئلٍة فإّن ا إذا كان اجلواب باإلجيابوأم

من العلوم  واحٍد من قبيل: كيف يكون اشرتاك مسائل هذا العلم مع مسائل كّل

أو العموم  ،األخرى؟ هل يكون هذا االشرتاك على حنو العموم واخلصوص من وجه

ألحوال هل من الصواب من هذه ا حاٍل أّيأو التساوي؟ وعلى  ،واخلصوص املطلق

 ح لتفكيك وتأسيس العلم؟ بهذه اخلصوصية أم ال؟ وما هو املالك املصحِّ تأسيس علٍم

اًل يف معرض اإلجابة عن السؤال األول اتداخل أو عدم تداخل املسائل  جيب أّو

  .بني علمني «لتداخلا»أن نعمل على إيضاح النسبة اليت ميكن اعتبارها مصداقًا لـ 

بعض األحيان طرح مسألة يف علٍم ما، مع أنها ليست من مسائله،  أـ يتّم يف

من قبيل: عدم حبثها وطرحها يف علم آخر، واحلاجة إىل تبيينها ـ  ألسباٍب ولكْن

متّس احلاجة إىل  ـ ريًا أو تصديقيًا هلذا العلملالنتفاع بنتيجتها بوصفها مبدأ تصّو

القول بتداخل هذين العلمني، بعد أن طرحها يف هذا العلم، ويف هذه احلالة ال ميكن 

 كان طرح هذه املسألة يف ذلك العلم جملّرد االستطراد. 

واحد موضوعًا يف علمني خمتلفني، وال يكون طرح  ب ـ وأحيانًا يكون شيٌء

أن حيثية وجهة البحث عن ذلك املوضوع يف ذينك  هذا املوضوع فيهما استطرادًا، إاّل

أخرى: إن حمموالت مسائل هذين العلمني خمتلفة رغم  رٍةبعباوالعلمني تكون خمتلفة. 

اشرتاك موضوعات مسائلها. ومن هذا القبيل: موضوع علم الصرف وعلم النحو، 

أن حمموالت املسائل يف هذين العلمني  ، إاّل«الكلمة»فاملوضوع يف هذين العلمني هو 

؛ ألن «التداخل»اختالف حيثية وجهة البحث هنا متنع من صدق  خمتلفة. وعليه فإّن

 وحدة املسائل تعود إىل وحدة املوضوع واقحممول معًا، ال إىل وحدة املوضوع وحده. 

تكون حمموالت املسائل يف  ،باإلضافة إىل وحدة املوضوعات ،ج ـ وأحيانًا

العلمني متحدة أيضًا، ويكون االختالف ماثاًل يف األغراض واألهداف من طرح مسائل 

ية قول ى سبيل املثال: إن اهلدف من ذكر مسألة العصمة وحّجفعل .هذين العلمني فقط

املعصوم يف علم الكالم غري اهلدف الذي ينشده فيلسوف الفقه من طرح هذه املسائل 

 يف فلسفة الفقه. 
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فهل ميكن هلذا االختالف يف اهلدف والغرض أن يكون مانعًا من صدق 

ر ماهية مسائل  ميكن أن يغيِّد األغراض الواضح أن اختالف وتعدُّمن ال؟ «التداخل»

الذي  ،د الغرضخارج عن ماهية املسألة، وإن تعدُّ أمٌر «غرض طرح املسألة»العلم؛ ألن 

 تها. د واختالف ذات املسألة وماهّيهو أمر خارجي، ال ميكن أن يكون سببًا يف تعدُّ

ذكر  واليت تقدم ،ومع أخذ مسائل فلسفة الفقه بنظر االعتبار ،مطبقًا ملا تقدَّ

مسائل فلسفة الفقه تتداخل مع  ضح أّنفهرستها اإلمجالية يف الفقرة السادسة، يّت

وعلم الرجال. فعلى سبيل املثال:  ،وعلم الكالم ،من قبيل: أصول الفقه مسائل علوٍم

واحد من مصادر  ية ودليل اعتبار كّلإن البحث عن صّحة النصوص وقداستها، وحّج

رتكة يف فلسفة الفقه وعلم الكالم، كما أن البحث عن الفقه، يعّد من املسائل املش

صّحة النصوص الروائية وتبويب األحاديث ُيعّد من املسائل املشرتكة بني فلسفة الفقه 

ومراحل وأركان وأنواع احلكم،  ،مسائل من قبيل: ماهية احلكم وإّن .وعلم الرجال

ة الظواهر وخرب يصوص، وحّجرة، وأساليب ومناهج تفسري النواألحكام الثابتة واملتغيِّ

 وما إىل ذلك، تعّد من املسائل املشرتكة بني فلسفة الفقه وعلم األصول.  ،الواحد

م بعد القبول بالتداخل بني مسائل فلسفة الفقه والعلوم ذات الصلة ـ على ما تقدَّو

علوم. ر إىل بيان النسبة بني مسائل فلسفة الفقه وهذه الْويف الفقرة السابقة ـ يصل الدَّ

ل أكرب ميكن للعلوم ذات الصلة باستثناء أصول الفقه الذي يكون موضع تأمُّو

منها  واحٍد واحد، واعتبار النسبة القائمة بني كّل حلكٍم األخرى أن تكون مشمولًة

إىل  ـ ، مبعنى أن هناك بينهاوبني فلسفة الفقه هي نسبة العموم واخلصوص من وجٍه

منهما. وبطبيعة احلال  واحٍد ة بكّلد أخرى كثرية خاّصموارـ جوار املسائل املشرتكة 

واحد من هذه العلوم مع فلسفة الفقه، وحجم تداخلها مع  موارد اشرتاك كّل فإّن

لدخول يف تفاصيل هذا ل واحدة، وعليه ال نرى حاجًة ليس على وتريٍة ،فلسفة الفقه

مع مسائل فلسفة ومقدار تداخل مسائله  ،ما يتعلق بأصول الفقه البحث. وأما يف

 ؛ذهب إىل القول بوجود التباين بينهما ْنَمفمنهم  :بني العلماء هناك اختالٌففالفقه، 

ن النسبة القائمة إ :وقال آخرون ؛من فلسفة الفقه قال بأن أصول الفقه أعّم ْنوهناك َم

 فما هو السّر يف هذا االختالف؟  .بينهما هي نسبة العموم واخلصوص من وجٍه
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االختالف ينشأ أحيانًا من االختالف يف فهم تعريف وماهية هذين  ـ إن هذا1

من  أو هو مزيٌج ،أو علم قواعد ،توصيفي أو تارخيي العلمني. فهل فلسفة الفقه علٌم

ه؟ وهل تعمل فلسفة الفقه على تناول املبادئ التصديقية للفقه فقط أم أنها ذلك كلِّ

عن قواعد  : هل علم األصول عبارٌةأخرى من ذلك؟ ومن ناحيٍة تشمل ما هو األعّم

الستنباط احلكم الشرعي وما ينتهي إليه اجملتهد يف مقام العمل امباحث األصول 

العملية ، أم عبارة عن القواعد املمهدة لتحصيل احلّجة على احلكم الشرعي؟ وهل 

 ون من تدوينها أم أنها شاملةعن تلك املباحث اليت فرغ األصولّي علم األصول عبارٌة

مل يتّم االلتفات  وإْن ،رة يف حتصيل احلّجة الشرعية على األحكامجلميع القواعد املؤثِّ

مة يؤدي إىل نتيجة مغايرة واحد من هذه املباني املتقّد ى اآلن؟ إن اختيار كّلإليها حّت

 ختتلف عن النتائج احلاصلة من اختيار املوارد األخرى. 

مه البعض لـ من التفسري الذي يقدِّـ ويف بعض املوارد ينشأ هذا االختالف 2

. فالذي يرى االختالف يف األغراض رافعًا للتداخل، والذي يرى وحدة «التداخل»

 د األغراض  مصداقًا للتداخل، ال ميكنهما الذهاب إىل رأٍيى مع تعدُّاملسائل احّت

 ق بالنسبة القائمة بني فلسفة الفقه وعلم األصول. ما يتعّل واحد يف

غ التأسيس لعلمني د األغراض قد يسوِّيف الفقرة الثامنة أن تعدُّلقد شرحنا 

 .أن ذلك ال يرفع التداخل بينهما ني رغم وجود املسائل املشرتكة بينهما، إاّلمستقّل

ادئ التصورية واملباحث الذي يشمل املب ،وعليه لو اعتربنا فلسفة الفقه باملعنى األعّم

وما إىل ذلك، باإلضافة إىل  ،اريخ تطّور االجتهادوت ،من قبيل: مراحل الفقهالتارخيية، 

ًا كان معناه من أّيـ نسبتها إىل علم األصول  الفرضيات واملبادئ التصديقية للفقه، فإّن

مبعنى أن ، هي نسبة العموم واخلصوص املطلق ـ مت اإلشارة إليهابني املعاني اليت تقدَّ

 من أصول الفقه.   فلسفة الفقه أعّم

تتداخل يف اجلملة مع مسائل عدد من  «فلسفة الفقه»ضح أن مسائل اّتإىل هنا 

ضح أيضًا أن النسبة القائمة بني فلسفة الفقه وعلم أصول الفقه هي نسبة العلوم. واّت

ل جزءًا رئيسًا من مسائل العموم واخلصوص املطلق، وأن مسائل علم األصول تشكِّ

أم   فلسفة الفقهانا تأسيس علم باسم أننا مع ذلك نقول: هل يصّح ل فلسفة الفقه. إاّل

 ال؟ 



 

 

هـ 1437م ـ  2016ــ خريف وشتاء  41و  40ــ العددان  11و  10ــ السنتان  نصوص معاصرة  

110 

مة يف مقّد ،صاحب كفاية األصول ،كما أشار الشيخ اآلخوند اخلراساني

خمتلف  إذا  تعريف علم األصول إىل أن تأسيس وتدوين علم جديد ايشتمل على غرٍض

آخر كان ذلك أمرًا  مل يكن مشرتكًا يف اجلزء األكرب من مسائله مع علٍم

آخر يف مجيع مسائله، أو مل تكن املسائل  ا إذا كان مشرتكًا مع علٍممستحسنًا، وأم

لتأسيس  ة لالهتمام وااللتفات، فلن يكون هناك وجٌهة بالعلم اجلديد مستحّقاخلاّص

 واحد، ولكْن وميكن لضمان كال الغرضني حبث املسائل يف إطار علٍم .علم جديد

 كورين . من جهتني وحيثيتني امبا يتناسب مع اهلدفني املذ

ن عدد املسائل غري املشرتكة لفلسفة الفقه والعلوم ذات الصلة اباستثناء إوحيث 

ل مانعًا االهتمام فإن وجود املسائل املشرتكة بينهما ال ُيشكِّ أصول الفقه  ال تستحّق

 . «فلسفة الفقه»من تأسيس 

لفقرة م يف ابالنظر إىل الشرح والبيان املتقدِّ ،ق بعلم األصولما يتعّل ويف

ننا إذا كنا نروم إصدار احلكم إ :التاسعة، ميكن لنا أن نصل إىل نتيجة مفادها

الذي كان جيب تدوينه من هذين األمرين اأصول  فإّن النظر عن الواقع القائم بغّض

ذلك  ولو متَّ .للحصول على نظام جامع ومعقول، هو فلسفة الفقه ؛وفلسفة الفقه  ؛الفقه

علم أصول اامسه  مستقّل إىل تأسيس علٍم هناك ضرورٌةر ملا كانت مبكِّ بشكٍل

ر وجوب طرح بعض مباحث مبكِّ رون املسلمون بشكٍل. وقد أدرك املفكِّ الفقه

ت فلسفة الفقه، وعمدوا بالفعل إىل طرح مسائل يف إطار جمموعة من البحوث متَّ

من فلسفة الفقه  وإذا كانوا مل يتناولوا املباحث األخرى .«علم أصول الفقه»تسميتها بـ 

هم يف مقام االنتفاع يف البحوث الفقهية مل فرمبا كان السبب يف ذلك يعود إىل أّن

وم ذات لإليها، رغم أن بعضًا من هذه البحوث قد مّت طرحها ضمن الع يلمسوا حاجًة

 الصلة األخرى. 

حيث أّدى املسار الطبيعي لتدوين العلوم اإلسالمية إىل تدوين علم  وباختصاٍر:

م إىل حدٍّ ر واملثمر اواملتضخِّإىل جوار هذا العلم املتني واملتطوِّ ،ًاألصول ميكن حالّيا

أيضًا، والبحث فيه عن مسائل مل يتّم  «فلسفة الفقه»جديد باسم  ما ، التأسيس لعلٍم

 البحث عنها يف أصول الفقه.
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الهوامش
                                                      



 

 

 

 والقانون فلسفة احلقوق
 

 محمود حكمت نيا. د

 مطرحسن ترجمة: 

 

 ــــــ مقّدمة

أو فروع علمية تنظر إىل ذات العلوم املضافة إليها  إن الفلسفات املضافة حقوٌل

نظرة خارجية شاملة، وبأسلوب عقالني ناقد ومباشر. وإن من الفلسفات املضافة 

. وميكن العثور على املسائل واملباحث العاّمة لفلسفة احلقوق ضمن «فلسفة احلقوق»

، أو  3ا«علم احلقوق»، أو  2ا«نظرية احلقوق»، أو  1ا«فلسفة احلقوق» عناوين، من قبيل:

. وباإلضافة إىل هذه املسائل ميكن العثور على فلسفة احلقوق  4ا«الفلسفة احلقوقية»

ة تشتمل على عناوين خمتلفة. ويف هذا صًا، واجتاهات خاّصعلى حنو أكثر ختصُّ

ىل فلسفة احلقوق وأّمهات املسائل املقال نسعى إىل تكوين رؤية خمتصرة وعابرة إ

 املبحوثة فيها. 

 

 ــــــ ـ تعريف فلسفة احلقوق1

اعلى شكل مضاف ومضاف إليه  من  «فلسفة احلقوق»ف مصطلح يتألَّ

جمموعة من »عبارة عن  . إن احلقوق مبعنى عاّم«احلقوق»و ؛«الفلسفة»هما:  ،كلمتني

من أجل إحالل  ؛الجتماعية للناسالقواعد اجلامعة وامُللزمة اليت حتكم احلياة ا

 .  5ا«ى رجال احلكم والدولة مهّمة تطبيقهاوتطبيق العدالة، ويتوّل ،النظام

إن هذه القواعد تتبلور ضمن إطار احلاجة واملباني الفكرية، واألطر العلمية 
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والثقافية يف قالب املصطلحات والقواعد والتصنيفات واألشكال اخلاصة، وعلى 

وُيطلق عليه مصطلح النظام احلقوقي، ويتّم يف ذلك املصطلح  ،ةأساس مصادر خاّص

إىل ذلك النظام اخلاص. فعندما نذكر احلقوق اإلسالمية ـ  «احلقوق»إضافة كلمة 

 .  6اعلى سبيل املثال ـ نريد بذلك النظام احلقوقي لإلسالم

م أو النظا ،ذلك لرمبا مّت التأسيس لعلم معّين لتعليم احلقوقومضافًا إىل 

حال ميكن للفلسفة أن  أّياحلقوقي اخلاص، يطلق عليه اسم احلقوق أيضًا. وعلى 

 واحد من هذه العناوين املذكورة.  تضاف إىل كّل

 ، وهي: تعمال فلسفة احلقوق يف أربعة معاٍنوعلى هذا األساس ميكن اس

ـ الفلسفة احلقوقية، مبعنى الفلسفة بوصفها جمموعة من القواعد املشتملة 1

 األوصاف املتقّدمة. على 

 ـ فلسفة احلقوق، مبعنى الفلسفة بوصفها علمًا يدرس هذه القواعد. 2

، من قبيل: فلسفة ـ فلسفة احلقوق، مبعنى فلسفة النظام احلقوقي اخلاّص3

 .  7ااحلقوق يف اإلسالم، أو فلسفة القوانني العرفية

رته لتحليل وفهم الفلسفة بوصفها علمًا تتّم بلومبعنى ـ الفلسفة احلقوقية، 4

 وتفسري النظام احلقوقي اخلاص. 

 من املعاني األربعة املتقّدمة، املراد من احلقوق يف مقالنا هذا هو املعنى األول وإّن

نها جمموعة من القواعد احلاكمة على العالقات والروابط االجتماعية اليت تتمتع إأي 

 ها ضمن نظام معّين. النظر عن تبلور بالضمانة اإلجرائية والتطبيقية، بغّض

ما حنن فيه فهي كلمة  أما الكلمة األخرى اليت جيب االلتفات هلا يف

دة وخمتلفة، وقد شهدت تطّورات على مّر التاريخ. إن . إن للفسلفة معاني متعّد«الفلسفة»

عن مطلق العلوم املعقولة، ومل تكن تشمل العلوم  الفلسفة يف معناها القديم عبارٌة

، ال العلم بأحوال املوجود مبا هو موجوٌد»عن  يف املعنى اآلخر فهي عبارٌة املنقولة. وأما

 .  8ا«ن خاصمبا له من تعيُّ

أنها يف الوقت نفسه  من املعاني املتقّدمة، إاّل ًاراد من الفلسفة أّيأما هنا فال ُي

ي أو بعيدة عنها؛ ألن فلسفة احلقوق ليست من سنخ العلوم النقلية، بل ه ليست أجنبيًة
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أخرى  . ومن ناحيٍةعقالنّي بصدد البحث يف الضرورات واقحمظورات احلقوقية على حنٍو

تدرس أحوال وعوارض احلقوق والقواعد احلقوقية من حيث كونها حقوقية أو جيب 

هنا النظر عن احلقل احلقوقي اخلاص الذي حيتويها. فلو شبَّ أن تكون كذلك، بغّض

فأحيانًا تدرس خصوصيات  ؛ن على نوعنياحلقوق باجلسم فإن دراسة اجلسم تكو

ُيدرس جمموع اجلسم أو أجزاؤه من حيث كونها  وتارًة ؛كل جسم بشكل مستقّل

 تنا هي من السنخ الثاني للفلسفة.جزءًا من جمموع اجلسم. ودراس

عمد ـ بداًل من تعريف الفلسفة من طريق املوضوع ـ إىل تعريف  ْنوهناك َم

يسعى الفيلسوف من خالل دراسته الدقيقة إىل »ذه الرؤية ووصف اآللية الفلسفية. يف ه

. ومن خاّص ، والعامل اإلنساني بشكٍلعاّم ينا وعقيدتنا بشأن العامل بشكٍلْعتقييم َو

عامة ومنتظمة عن  خالل هذا البحث والتحقيق يبذل الفيلسوف جهدًا لرسم صورٍة

ة يعمل على من األفكار العاّمر فيه ونطرحه. إن إدراك هذا النوع مجيع ما نعلمه ونفكِّ

ن الفرد العادي من مناغمة رؤيته عن الكون واألمور ميكِّ ،جامع وشامل طرٍح

 .  9ا«عماله وسلوكه على أساسهاأاإلنسانية، وأن يقيس أفعاله و

وبهذا املعنى يكون ما يقوم به فيلسوف احلقوق هو الدراسة النقدّية جملموع 

أخرى  ا. مضافًا إىل ذلك تستعمل الفلسفة يف معاٍناحلقوق، وتقديم صورة عاّمة عنه

بل إن  ،أيضًا. وبهذا املعنى ال تكون الفلسفة العلمية منفصلة عن سائر العلوم األخرى

مرتبة من املعرفة إىل مرتبة أخرى أكمل منها بشأن  :نسبة العلوم إىل الفلسفة من قبيل

أكمل من معرفة احلقوق . وبهذا املعنى تكون فلسفة احلقوق مرتبة  10اما أمٍر

 وقواعدها. 

بااللتفات إىل املعاني املتقّدمة ميكن تعريف فلسفة احلقوق مبفهوم و

 ؛بالنسبة إىل جمموع القواعد العاّمة وامللزمة  13اواالنتقادي  12ااخلارجي  11ا«التفكري»

 وإقامة العدل. وعلى هذا األساس فإن الفلسفة من سنخ التفكري ،مْظلغاية إحالل النَّ

 ،الذي ينظر إىل األمور من خارجها، بعيدًا عن القواعد الداخلية والنظام احلقوقي

 .  14اانتقادية الذي يبحث يف احلقوق برؤيٍةو

يف األعمال التقليدية للقاّرة ال سيَّما فات الفلسفية ـ ونشهد يف بعض املؤلَّ
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عمدت هذه الرؤية  . فقد«النظرية احلقوقية»و «فلسفة احلقوق»األوروبية ـ تفريقًا بني 

، واعترب هلا  16اوالعلم احلقوقي  15اباجلانب التحليلي «النظرية احلقوقية»إىل ختصيص 

 : وهيأربعة حقول دراسية، 

 بشكٍل  18ا: وهنا يتّم حبث أمور من قبيل: مفهوم احلقوق 17اـ التحليل احلقوقي1

حات  احلقوقية، ، والنظام احلقوقي، واملفاهيم ااملصطل 19اعام، واملعايري احلقوقية

 ، ومصادر احلقوق.  20اات احلقوقيةواآللّي

،  22ا«نظرية التشريع»: ويف هذا القسم يتّم حبث  21اـ علم املنهج احلقوقي2

، ن تفسري القواعد، ومناطق الفراغ، والتضاّدوالذي يتضمَّ ، 23اواحلكم بشأن احلقوق

 والتعارض، واالستدالل بشأن القواعد مورد البحث. 

، ومنهج معرفة  25ا: وفيها يتّم حبث علم املعرفة احلقوقية 24ااملعرفةـ نظرية 3

 اآلراء احلقوقية. 

م اليت يتّم ذكرها يف َي: مبعنى دراسة الِقضمون العقائدي للحقوقملـ حتليل ا4

أنها موجودة يف التشريع، والقرارات القضائية، والتحليالت  ، إاّلاحلقوق صراحًة

، وهي من األمور اليت على الرغم من عدم ذكرها يف ضميّن بشكٍل ،النظرية للحقوق

 يف ذهن أصحاب القرار احلقوقي.  أنها حاضرٌة أّي قاعدة حقوقية، إاّل

من الناحية النظرية والتطبيقية يف احلقوق قيمة  «النظرية احلقوقية»إن لـ 

 كبرية. فهي من حيث تشرحيها لظاهرة احلقوق وبيانها لتعقيداتها تشتمل على قيمة

نظرية، ومن حيث تلبيتها للحاجة التطبيقية يف حقل علم املنهج يف تفسري القوانني 

 ة عملية وتطبيقية. يوفنون التشريع وبيان الرتكيبة احلقوقية حتظى بأهّم

. ويف هذه الرتكيبة تعمل «فلسفة احلقوق»أما القسم اآلخر من علم احلقوق فهو 

ري من علم احلقوق، حيث تهتّم به من هذه فلسفة احلقوق على االهتمام بالقسم املعيا

 الناحية. 

، والعالقة والنسبة بني  26اويف هذا احلقل يتّم حبث مشروعية القواعد احلقوقية

القواعد احلقوقية والقواعد األخالقية، ومضمون القيم احلقوقية اليت هي من قبيل: 

 .  27اوما إىل ذلك ،العدالة، واملساواة، واإلنصاف، واألمن احلقوقي
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: من األوىل :ميكن حبثها من زاويتني «احلقوق»ميكن القول بأن  عاّم وبشكٍل

واالهتمام  ،«املعيارية»: من الناحية واألخرى ؛هناك قواعد ّنأالناحية التوصيفية، و

ن هذين إ. وحيث «ضرورات وحمظورات»مبسألة أن احلقوق تشتمل على أمور قيمية و

املستوى املاهوي ميكن لنا أن نرصد هلما حقلني  هما علىْيالبحثني خيتلفان يف سنَخ

 خمتلفني من البحث أيضًا. 

قة باحلقوق وقواعدها على أخرى: ميكن دراسة املباحث واملسائل املتعّل وبعبارٍة

واملستوى احلقوقي اخلارجي. كما ميكن تناول  ؛مستويني: املستوى احلقوقي الداخلي

 والناحية املعيارية.  ؛الناحية التوصيفية املسائل احلقوقية اخلارجية من ناحيتني:

باإلمكان أن جنعل فلسفة احلقوق شاملة لكال  هويف هذا النطاق يبدو أّن

واحد شامل. وطبقًا هلذا  واملعيارية، واستعماهلا ضمن تعريٍف ؛الناحيتني: التوصيفية

مللزمة ا عن الدراسة اخلارجية للقواعد التحليل ميكن القول: إن فلسفة احلقوق عبارٌة

 بأسلوب عقالني ـ انتقادي.

واملسألة األخرى اليت جيب االهتمام بها هنا هي أننا يف احلقوق نبحث أحيانًا يف 

قون القواعد، وأحيانًا يتّم حبث األفعال أو ترك األفعال بالنسبة إىل أولئك الذين يطبِّ

و األفعال أخرى: أحيانًا يكون موضوع البحث والتحقيق ه بعبارٍةوتلك القواعد. 

ما بشأن  ن من خالل هذا البحث احلكم بنحٍووتبعاتها، على الرغم من أننا نتمكَّ

مباشر. وقد ذكرنا قيد  أخرى ميكن حبث هذه احلقوق بشكٍل احلقوق، ومن ناحيٍة

املباشر هنا لنثبت أن القواعد احلقوقية تتبلور أحيانًا على شكل أفعال اإلنسان، 

كان حبثًا  لناحية أيضًا. كما أن هذا البحث وإْنوميكن حبث آثارها من هذه ا

ق بذات احلقوق مباشرة، بل من ناحية أنه يقع موردًا أنه ال يتعلَّ حقوقيًا خارجيًا، إاّل

عن مباحث فلسفة احلقوق أيضًا؛ ألن القواعد  أن هذه الدراسة خارجٌةَبْيَد  للعمل.

يقع موضوعًا للبحث هو فعل  مباشر، إمنا الذي احلقوقية ال يتّم حبثها هنا بشكٍل

غري مباشر. وبااللتفات إىل هذا  األفراد، أما القواعد احلقوقية فهي تبحث بشكٍل

ومن خالل  ،األمر جيب القول: إن فلسفة احلقوق من الناحية اخلارجية واالنتقادية

 مباشر.  تبحث يف جمموعة من القواعد احلقوقية بشكٍل ،األسلوب العقالني
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 ــــــ فة احلقوقية فلسـ أهّم2

ية نظرية وعملية كبرية. فمن الناحية النظرية تؤّدي إن لفلسفة احلقوق أهّم

 مباحث فلسفة احلقوق إىل فهم احلقوق ومفاهيمها الرئيسة وأنظمتها احلقوقية بشكٍل

ية ضح مفردات من قبيل: العدل واألمن واحلّردقيق وعميق. ومن خالل ذلك سوف تّت

واحد من هذه األمور إىل األمور األخرى،  . وتتّم دراسة نسبة كّلواملساواة ونظائر ذلك

تتّم اإلجابة عن السؤال  :مع بيان موارد التعارض والتزاحم فيما بينها. فعلى سبيل املثال

ية؟ أو بني العدل واألمن؟ القائل: ما الذي علينا فعله يف حالة التعارض بني األمن واحلّر

رها، ويتّم بيان ما هي القضية الثابتة؟ وما هي القضية غيُّويتّم إيضاح ثبات القواعد وت

ر؟ ويتّم بيان حدود املتغّيرة يف النظام احلقوقي؟ وما هي الضابطة على فرض التغيُّ

وما إليها، وما هي نسبة واجبات  ،األخالق :من قبيل ،احلقوق مع احلقول املساخنة

، وما هي حقٍل القضايا يف كّل وحمظورات هذين احلقلني إىل بعضهما؟ مع بيان ماهية

بني قواعد هذين احلقلني؟ وما الذي جيب فعله يف حالة  مصادرها؟ وهل هناك اختالٌف

االختالف؟ ويف احلّد األدنى يتّم حتديد موارد الغموض واإلمجال فيها. وسوف يتّم 

ضح وسوف يّت ،وتأثريها على تركيبة احلقوق ،التعّرف على موقع املدارس احلقوقية

واحدة من هذه املدارس على احلقوق وبنيتها. ومضافًا إىل  لتأثري الذي ترتكه كّلا

ل أرضية ذلك فإن لفلسفة احلقوق فوائد تطبيقية كثرية. إن هذه املباحث تشكِّ

صاحلة لفهم األنظمة احلقوقية واختالفاتها، وبالتالي إمكان أو عدم إمكان تطبيقها. 

ضح أسلوب التطبيق واملقارنة أيضًا. إن فلسفيًا سيّتومن خالل معرفة األنظمة احلقوقية 

ملباحث فلسفة احلقوق يف التشريع وفكرة التقنني دورًا كبريًا. إن هذا النوع من 

ذلك تلعب دورًا ومضافًا إىل ي إىل تسهيل فهم القوانني والقواعد. املباحث سوف يؤّد

ق، ولرمبا أمكن هلا أن تكون رًا يف املناهج واألساليب التفسريية واحلكم والتطبيمؤثِّ

 يف تعديل وتكميل وإصالح القوانني أيضًا.  نافعًة

طبقًا ملا مّت التوصل إليه يف حقل فلسفة  ،ه أنه ميكنمن ذلك كلِّ واألهّم

 ة مناسبة لرسم السياسات يف دائرة احلقوق وتطبيق العدالة. بناء أرضّي ،احلقوق
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 ــــــ ـ أهّم مسائل فلسفة احلقوق3

رون حاليًا دراسة مساحة واسعة من املسائل واملباحث حتت ر العلماء واملفكِّيباش

ل َبمّت إصدار موسوعة فلسفة احلقوق من ِق :. فعلى سبيل املثال فلسفة احلقوقاعنوان 

عاملًا يف حقل فلسفة احلقوق وسائر احلقول التابعة لفلسفة احلقوق، من حوالي   324ا

فر بري غري  على حتقيقها، وقد مّت تنظيم بلدًا، وقد أشرف اكريستو  40ا

موضوعات فلسفة احلقوق يف هذه املوسوعة ضمن مخسة عشر حمورًا عاّمًا، وما يقرب 

 عن:    عنوانًا فرعيًا. وإن هذه اقحماور عبارٌة450من الـ ا

 ـ تاريخ فلسفة احلقوق. 1

 ـ املدارس واملناهج. 2

 ـ معرفة الشخصيات. 3

 ـ جماالت احلقوق. 4

 ـ احلقوق اجلزائية. 5

 ـ احلقوق اإلدارية. 6

 ـ احلقوق اخلاصة. 7

 ـ احلقوق العامة. 8

 ـ احلقوق الوضعية. 9

 ـ حقوق األموال. 10

 ـ حقوق اجلنح ااملسؤولية املدنية . 11

 ـ مسائل منظومة احلقوق. 12

 ـ احلقوق واإلطالق. 13

 ـ النظام واملنهج. 14

 ـ التفسري واالستدالل. 15

والبعض اآلخر هو ذات  ؛ق بفلسفة احلقوقيدًا أن بعض هذه اقحماور يتعّلضح جيّت

عندما ُيدرس تاريخ فلسفة احلقوق فسوف تدور مسائله بشأن  :فلسفة احلقوق. فمثاًل

ق فلسفة احلقوق، وكذلك معرفة الشخصّيات والتعريف بعلماء فلسفة احلقوق يتعّل
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 ة مسائل فلسفة احلقوق. مباشرة بفلسفة احلقوق أيضًا، وال يكون من مجل

هذه اقحماور تقوم على أساس القوانني  املسألة األخرى اجلديرة باالهتمام هي أّن

بدورها إىل منظومة القوانني العرفية  فية، وإن املصطلحات املستعملة فيها ناظرٌةْرالُع

افر اجلهود لتحديد مصطلحات ضيف فلسفة احلقوق من تال ُبدَّ أيضًا. يف حني أنه 

فون بصدد دراسة قون واملؤلِّإذا كان اقحمّق إاّل ،اور بعيدًا عن النظام احلقوقياقحم

فني اآلخرين يف هذا احلقل إىل واحد من املؤلِّ فية. كما عمد كّلْرمنظومة احلقوق الُع

بيان املسائل طبقًا ملا حيمله من اهلواجس واهلموم واالهتمامات الفكرية، دون أن 

جامع  حبيث يكون هلا بناٌء ،ظومة منطقية عن املسائلوارد تقديم منيف يكون 

. والطريق اآلخر ملعرفة مسائل فلسفة احلقوق يقوم على أساس معرفة موضوع  28اومانع

ما ـ إىل العثور على  وغاية هذا احلقل، مبعنى أن نسعى ـ من خالل احلصول على تعريٍف

ب االلتفات إليه هو أننا نشهد أن الذي جيَبْيَد  مسائله، وتصنيفها ضمن طبقات مناسبة.

يوم ظهور دراسات نظرية وانتقادات جديدة يف حقل احلقوق. إن جذور بعض  يف كّل

ق حبقول العلوم هذه املسائل يعود إىل موارد احلقوق الداخلية، وبعضها اآلخر يتعّل

يًا أمام ل حتدِّر على حقل احلقوق، وتشكِّواألفكار واملعارف البشرية اليت تؤثِّ

 مسائل فلسفة احلقوق قد ختتلف من مرحلٍة علومات الراهنة. وحصيلة الكالم هي أّنامل

إىل أخرى. فإذا أردنا أن حنكم بشأن هذه املسائل وجب علينا القول: إمنا نستطيع 

أن يعثر على مكانته العلمية اخلاّصة.  حبٍث تقديم ضابطة ميكن على أساسها لكّل

 نخ مباحث فلسفة احلقوق فقط. وبشكٍلمعيار لسأخرى: إمنا ميكن حتديد  بعبارٍةو

أّي  عنإىل ماهية احلقوق، وأما  ميكن القول: إن مسائل فلسفة احلقوق ناظرٌة عاّم

من أبعاد احلقوق الراهنة تبحث هذه احلقوق؟ فهذا يرتبط حبقول ومسائل العلوم  ٍدُبْع

 البشرية. 

ر يف فلسفة األمر يؤّثاًل وتكاماًل فإن هذا وحيث تشهد مسائل العلوم حتوُّ

وية يف املاضي مطروحة، ومل َساحلقوق أيضًا. فعلى سبيل املثال: مل تكن احلركة النَّ

يف فهم ال سيَّما وإناث من تأثري يف حقل احلقوق، و يكن لتقسيم الناس إىل ذكوٍر

وتفسري قواعد احلقوق. أما اليوم فيقوم البعض بدراسة اختالف األجناس يف خمتلف 
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ومن هنا ختضع  ،من حقل املعرفة واألخالق واحلقوق والسياسة ـ ـ األعّماحلقول 

 إىل هذا النوع من األحباث أيضًا.بدورها  «احلقوق»

قة بالفهم الفلسفي، وكذلك مل نشهد يف املاضي اهتمامًا باملسائل املتعّل

ظهرت  وبالتالي مل يتّم طرح الكثري من املسائل يف جمال احلقوق أيضًا. أما اليوم فقد

 قل، وتركت بتأثريها على احلقوق.الكثري من املسائل يف هذا احل

ُيضاف إىل ذلك أن املدارس الفكرية ترتك تأثريها على احلقوق وفهمها بشّدة، 

 لتغدو هي نقطة االلتقاء والنزاع بني خمتلف املذاهب الفكرية بشأن فلسفة احلقوق. 

فة احلقوق ضمن حمورين م ميكن وضع مسائل فلسبااللتفات إىل ما تقدَّو

 وحمور يتناول األجزاء واملفاهيم احلقوقية.  ؛عاّم حمور يتناول احلقوق بشكٍل :نيعاّم

املباني، واملصادر،  :قة باحلقوق بشكل عام إىلميكن تقسيم املسائل املتعّل

واألهداف، وامليثولوجيا، والتفسري، والتطبيق، ومعرفة احلقوق، وارتباط احلقوق 

من قبيل: االرتباط بني احلقوق واألخالق. كما ميكن اعتبار املسائل  ،بعلوم أخرى

املتعلقة بأجزاء احلقوق أمورًا من قبيل: ماهية قاعدة احلقوق، ومفاهيم العدالة، 

وما إىل ذلك. وبطبيعة  ،، والنظم، والتكليف والتعّهد، وثبات وتفسري القواعدواحلّق

اّصة يتّم حبثها ودراستها يف الفلسفة حقوقي مسائل خ نظاٍم احلال هناك يف كّل

اخلاّصة بذلك النظام. فلو ألقينا نظرة على النظام احلقوقي يف اإلسالم ـ على سبيل 

املثال ـ سوف جند أن هلذا النظام احلقوقي مسائل خاّصة ال وجود هلا يف األنظمة 

القرآنية مفهومة  األخرى. ومن تلك املسائل اهلامة ـ مثاًل ـ السؤال القائل: هل اخلطابات

من الناس، وإن  خاّص لعدٍد لعاّمة الناس، أو أن هذه اخلطابات ال ميكن فهمها إاّل

 ؟اآلخرين إمنا يتوّصلون إىل فهم هذه اخلطابات اعتمادًا على فهم هذا العدد اخلاّص

فإن هذه املسألة من خمتّصات القرآن، وال ميكن أن تكون  كما هو واضٌحو

احلقوقية األخرى. وسوف نشري الحقًا إىل بعض املسائل اهلاّمة يف  يف األنظمة مطروحًة

 فلسفة احلقوق. 

 

 ــــــ قاعدة احلقوق أـ

وخالفًا للقواعد  .يعلم اجلميع بوجوب التبعية للقوانني والقواعد احلقوقية
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الضمان التطبيقي  األخالقية البحتة فإن التخّلف عن هذه القواعد يستدعي حّق

وس، من قبيل: بطالن العمل احلقوقي، واإللزام بفعله أو تركه، ودفع املناسب وامللم

فه. د حياته مثنًا لتخلُّف واملتمرِّى حتمل العقوبة، بل قد يدفع املتخلِّالغرامة، أو حّت

باع والسؤال اجلوهري املطروح هنا: ما هو منشأ هذا النوع من اإللزام؟ وملاذا جيب اّت

وملاذا ميكن لبعض الناس أن يضعوا هذا النوع من القواعد احلقوقية واحرتامها؟ 

ف عنها؟ إن اإلجابة عن هذه ة الناس باحرتامها وعدم التخلُّعاّم اويلزمو ،القواعد

 .  29احقوقية يعترب قاعدًة «األسئلة»

من االلتفات إىل أن الكالم يف مبحث قاعدة احلقوق يدور حول دليل ال ُبدَّ وهنا 

أو مؤسسة حقوقية  منظومٍة النظر عن أّي بغّض ،عاّم كٍلومنشأ إلزامية القواعد بش

امللزم يقع السؤال  «السبب»بعبارة أخرى: عند السؤال عن وتكون هي مورد البحث. 

عن املؤسسة واملنظومة احلقوقية  وتارًة ؛عن أصل اإللزام يف القواعد احلقوقية تارًة

رية ـ َساحلقوق والقواعد اأُلث حول شرعية العقوبة أو شرعية ة. فعندما نتحدَّاخلاّص

سة خاّصة، وليس عن احلقوق ومؤّس قًا مبنظومٍةعلى سبيل املثال ـ يكون البحث متعّل

. ويف احلالة الثانية نروم معرفة سبب وجود هذه املنظومة يف احلقوق. عاّم بشكٍل

ال: ملاذا فعلى سبيل املث ؟أخرى: ملاذا يتّم إضفاء الشرعية على مثل هذه املنظومة وبعبارٍة

وينزلوا  ،ى أن حيكموا عليهمميكن لعدد من األفراد أن يعاقبوا اآلخرين، بل وحّت

. فاألول يعود إىل هم عقوبة اإلعدام؟ إن اختالف هذين احلقلني من البحث واضٌححبقِّ

من اإللزام أو الضمانة التنفيذية اخلاّصة، من  أصل اللزوم، والثاني إىل نوع خاّص

أننا نالحظ يف َبْيَد  اإلعدام. :مثل ،ى نوع خاص من العقوباتو حّتأ، قبيل: العقوبة

فقيل ـ ؛ قة بفلسفة احلقوق خلطًا بني هذين النوعني من األحباثبعض الكتابات املتعّل

أو قاعدة عاّمة يقوم عليها النظام  إن املبنى عبارة عن أصٍل»مثاًل ـ بشأن مبنى احلقوق: 

أو قيل يف تعريف ؛  30ا«لقواعد احلقوقية على أساسهااحلقوقي، ويتّم وضع القوانني وا

، واليت تقوم عليها عن أكثر القواعد واملالكات مشوليًة إن املبنى عبارٌة»آخر: 

 .  31ا«القواعد األخرى

يتّم اعتبار األصول العاّمة واألحكام  ،وطبقًا هلذا االجتاه ،ما حنن فيه ويف
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القاعدة والركيزة يف احلقوق اإلسالمية، حيث لية والعناوين الثانوية هي املبنى واألّو

قد اعترب مرادفًا لـ  «املبنى»عام فإن  . وبشكٍل 32اتستنبط منها أحكام املوارد اجلزئية

 .  33ا«مالكات األحكام»

وهكذا نالحظ أن هذه التعاريف ـ على فرض صّحتها ـ إمنا ترتبط مبباني 

 . عاّم احلقوقية بشكٍلاألنظمة واملؤسسات احلقوقية، دون مبنى القواعد 

 بغّض ،والنتيجة هي أن مبنى احلقوق هو الدليل على إلزامية القواعد احلقوقية

 ة.النظر عن املؤسسة أو احلكم والقاعدة اخلاّص

األمر اآلخر الذي جيب االلتفات إليه هنا هو اختالف مبنى احلقوق عن فلسفة و

مية. ففي فلسفة األحكام يتّم ه يف احلقوق اإلسالإلياألحكام، حيث مّت االلتفات 

ر يف احلديث عن األهداف واآلليات واآلثار الوضعية للحكم، األمر الذي قد يؤثِّ

إمنا نسعى إىل الدليل على فا يف املبنى احلقوقي للحكم وضعها وإظهار معقوليتها، وأّم

ة يف وبطبيعة احلال قد يكون هلذا النوع من اآلثار مدخلّي .مشروعية ذلك احلكم

حال ميكن تقسيم املواقف واآلراء بشأن أسس ومباني  أّيلعثور على املبنى. وعلى ا

 واآلراء اليت تنزع إىل حتكيم اإلرادة.  ؛إىل قسمني: اآلراء العقالنية عاّم احلقوق بشكٍل

 

 ــــــ النزعة العقالنية ـ1

لزام يقوم أساس القول بالنزعة العقالنية على أن القواعد احلقوقية هي منشأ اإل

ن أنفسهم ملزمني بتطبيق القواعد والقوانني واحرتامها، ْويف حّد ذاتها، وإن األفراد يَر

 ِلن عن تلك القواعد. ْعالنظر عن مقام امُل بغّض

بداًل من البحث يف مقام الواضع للحقوق، وتربير وجود مثل و ،يف هذه الرؤية

اعد احلقوقية، وثبوت اإللزام هذا احلق له، يتّم احلديث ـ يف الغالب ـ عن مضمون القو

من بني املدارس احلقوقية تؤمن مدرسة احلقوق الطبيعية وهلذا النوع من القواعد. 

على حتديد األصول والسلوك االجتماعي  ببداهة االفرتاض القائل بأن اإلنسان قادٌر

من أنواع القوانني الرمسية أو احلكم القانوني  عن أّي نوٍع الصحيح بشكل مستقّل

عني، وأن ُيلزم نفسه بتطبيقها مبعزل عن وجود وضوع من قبل احلكام واملشرِّامل
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أن َبْيَد  ر طوياًل،السلطات التنفيذية والقضائية. وعلى الرغم من أن هذه الرؤية ال تعمِّ

إن »إذ يقول يف هذا الشأن: ؛ فات أرسطوطاليسباإلمكان العثور على جذورها يف مؤلَّ

طبيعية، واجلزء اآلخر يقوم على األسس  وق السياسية له جذوٌرى باحلقجزءًا مما ُيسمَّ

واحد يف مجيع املواطن، وال ربط  التشريعية والقانونية. والطبيعي منها ما يكون له أثٌر

. يشري أرسطوطاليس يف هذا الكالم إىل أمرين  34ا«له باختالف اآلراء واملواقف

: إن اإلنسان قادر على واآلخر ؛عية: إن جذور القواعد والقوانني طبيلاألّو :رئيسني

 إدراك هذه القواعد والقوانني. 

هو  فها .جاء بعد عصر أرسطوطاليس ليشري إىل نفس هذه املطالب ْنوهناك َم

صحيح فسوف جند أن أصول  رنا بشكٍللو فكَّ»اغريشيوس  يقول يف هذا الشأن: 

نا ندركها حبواّساحلقوق االطبيعة  يف حّد ذاتها حتمل نفس وضوح األمور اليت 

 اإلشارة يف هذا الكالم إىل إدراك اإلنسان بشكل أوضح.  ْتمتَّ وقد . 35ا«اخلارجية

من هنا يذهب القائلون باحلقوق الطبيعية إىل رفض ضرورة وضع هذه القوانني 

ن أن وجود هذه القواعد والقوانني يتجاوز ْوصريح، حيث يَر ام بشكٍلمن قبل احلّك

 ام. إرادة احلّك

عدم »ام القائل بـ لتالي فإن مدرسة احلقوق الطبيعية ترفض مذهب احلّكوبا

ام د يد احلّكقيِّ، وتسعى إىل فتح طريق أمام تقييم القوانني، وُت«وجود قانون غري عادل

ر العقالنية ـ ُطتعمل ـ يف سياق وضعهم ضمن اأُلويف وضع القواعد والقوانني احلقوقية، 

هم. إن نظرية احلقوق الطبيعية تشتمل يف اجملموع على البحث عن طرق لإلشراف علي

م عددًا نظرية من نظريات احلقوق الطبيعية تقدِّ كّل على ثالث خصائص هاّمة. وإّن

 على أساسها احلكم بشأن القوانني.من القوانني الرئيسة واألساسية، حبيث ميكن 

. وال «وضع» إن مشروعية هذه القواعد ذاتية، وال حتتاج إىل: اخلصوصّية األوىل

 رين يف احلقوق الطبيعية بشأن عدد عناوين هذه القواعد. فاق بني املنظِّيوجد اّت

ز حدود ن احلقوق الطبيعية نظرية أخالقية ومثالية، تتجاوإ :اخلصوصية الثانية

 املطالب العملية لإلنسان.

نه يطيع هذه إخمتار، و ن اإلنسان يف هذه الرؤية كائٌنإ :اخلصوصية الثالثة
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 .  36اومتناغمة مع العقل لقواعد والقوانني ما دامت منسجمًةا

آخر إىل تعداد سبعة معايري للنظريات  هذه الرؤية ذهب بعٌض مقابلويف 

مة. ومن هذه املعايري السبعة احلقوقية، بداًل من االقتصار على الضوابط الثالث املتقّد

لثالثة األخرى ترتبط بنظريات هناك أربعة معايري خاّصة باحلقوق الطبيعية، واملعايري ا

من تلك اليت تندرج يف قالب النظريات الفطرية  احلقوق األخالقية ـ املثالية، األعّم

من إضافة هذا التوضيح، وهو أن مدرسة احلقوق ال ُبدَّ . وومن غريهاوالطبيعية 

القية الطبيعية تعترب فرعًا من مدارس احلقوق املثالية، وعليه فإن معايري املدارس األخ

 يف مدرسة احلقوق الطبيعية أيضًا.  موجودٌة

 عن: أما املعايري املشرتكة يف احلقوق الطبيعية واألخالقية فهي عبارٌة

 .  38ا، والقابلية على التعميم والشمولية 37اـ املعيار التعميمي والشمولي1

ن من إسناد التقصري األخالقي أو مبعنى أننا قبل أن نتمّك ،يةـ معيار احلّر2

 يته الفردية. وعامل معّين جيب أن نفرتض حّر احلقوقي إىل سبٍب

 لإلنسان.   39اـ معيار الكرامة الذاتية3

ة وباإلضافة إىل هذه املعايري الثالثة املشرتكة هناك أربعة معايري أخرى خاّص

 بالنظريات احلقوقية الطبيعية، وهي: 

على إدراك وفهم ـ إن اإلنسان كائن عقالني، وعليه فإنه ميتلك القدرة 1

 القواعد احلقوقية. 

ـ عندما متّس احلاجة إىل تطبيق األصول والقواعد العامة على املوارد اجلزئية 2

بوصفها أسلوبًا لتوجيه العمل. وعلى هذا األساس هناك   40اتستعمل العقالنية العملية

 معقول لتشخيص القواعد.  طريٌق

حّد ذاتها وسيلة للوصول إىل أهداف  م اجلوهرية اليت ال تعترب يفَيـ وجود الِق3

ًا. وعليه فإن هذه م تعترب يف حّد ذاتها هدفًا غائيًا، ال آلّيَيأخرى: هناك ِق أخرى. وبعبارٍة

 ن. ع واملقنِّالقيم تشتمل على اعتبار ذاتي، وال حتتاج إىل وضعها من قبل املشرِّ

نسان من الوضع ر عن كمال املطلوب، وخترج اإلم اجلوهرية تعبَِّيـ إن الِق4

 .  41االقائم، لتدخله يف الوضع املطلوب واملنشود
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هناك يف احلقوق قواعد وقوانني  من خالل االلتفات إىل هذه الضوابط ندرك أّن

ة تشتمل على اعتبار ذاتي، وميكن تطبيق هذه القواعد على قواعد أكثر منها عاّم

هذه القواعد كمااًل  لوحيث متثِّ .وهناك للتطبيق طريق عقالني مناسب .جزئية

م نفسه برعاية هذه القواعد ِزن اإلنسان ينشد الكمال، فإنه ُيْلإلإلنسان، وحيث 

 والقوانني. وعلى هذه الشاكلة يتبلور النظام احلقوقي القائم على القواعد الطبيعية. 

 

 ــــــ ـ النزعة اإلرادية2

طبقًا هلذه الرؤية ال يف مقابل النزعة العقالنية تطرح النزعة اإلرادية نفسها. 

يكمن مبنى اعتبار القواعد احلقوقية يف ذاتها، بل إن اعتبارها يكمن يف اإلرادة اليت 

ث عن قامت بوضعها. وعليه بداًل من احلديث عن ذات القوانني من األجدر أن نتحدَّ

مشروعية اإلرادة اليت وضعت هذه القواعد. وبااللتفات إىل خمتلف اآلراء ميكن هلذه 

رادة أن تنبثق عن اإلرادة التشريعية هلل تعاىل، أو عن إرادة الشخص الذي حيظى من اإل

قبل اهلل باألهلية الختيار أو وضع القواعد االجتماعية، أو عن إرادة احلاكم السياسي 

 وعليه بطبيعة احلال أن يثبت للناس شرعية حكومته يف وقٍت ،الذي حيكم الناس

ملشروعية القواعد أن تنشأ عن إرادة الشعب أو آخر ميكن  سابق. وطبقًا لرأٍي

أو من طريق  ؛ا بشكل مباشرإّم ؛مةِزْلمن خالل وضع القوانني احلقوقية امُل ،اجملتمع

لني والوكالء الذين ينتخبهم هلذه الغاية. وعليه فطبقًا جلميع هذه اآلراء مّت القول املمثِّ

من التأكيد هنا ال ُبدَّ طبيعة احلال بأن اإلرادة هي منشأ اعتبار القواعد احلقوقية. وب

 تها؛ إذ قد يرى شخٌصعلى أن متام الكالم يدور حول حقوقية القواعد، دون مطلوبّي

على االعتبار احلقوقي. وميكن  ه ال يراها مشتملًةأن القاعدة الطبيعية مطلوبة، ولكّن

 فات توماس هابز. مشاهدة منوذج هلذا التفكري يف مؤلَّ

يف سلك  ه منخرٌطأن هابز ال ينكر القوانني الطبيعية، ولكّنفعلى الرغم من 

إن القاعدة الطبيعية »حيث قال يف تعريف القاعدة الطبيعية:  ،القائلني بالنزعة اإلرادية

أو قاعدة عاّمة يتّم اكتشافها بواسطة العقل، ومتنع اإلنسان من  عن حكٍم عبارٌة

ر له سبل السعادة يف ه ما من شأنه أن يوفِّأو يسلب ،ي إىل تدمري حياتهيؤّد ارتكاب فعٍل
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 .  42ا«يعتقد أنه الطريق األفضل للمحافظة عليها احلياة، أو مينعه من ترك فعٍل

لضمان  ن توماس هابز ال يرى القواعد الطبيعية وحدها كافيًةإحيث  ولكْن

سة واحد أو مؤّس ه يذهب إىل ضرورة حشد مجيع القوى ووضعها بيد شخٍصفإّن األمن

، تعمل على إلزام الناس وإجبارهم على تطبيق القوانني. وبالتالي فإن القانون  43ااحدةو

رها له الدولة توفِّ ع بدعامٍةإذا متتَّ إاّل ،مهما كان صحيحًا ال تثبت له احلجّية

 .  44اوالسلطة

قية إىل القول بأن يذهب أغلب أصحاب النزعة التحقُّ ،وباإلضافة إىل هابز

ر احلاكم. وميكن هلذا الدستور أن يصدر مباشرة عن احلاكم، احلقوق هي الدستو

غري  ما، أو أن يتّم هذا األمر بشكٍل وذلك بأن يصدر أمرًا صرحيًا بالقيام بأمٍر

م من هذا َهسائد بني الناس، فُيْف ٍفمباشر، وذلك من طريق السكوت عن ُعْر

 ف. د ذلك الُعْره يؤيِّأّن تالسكو

، قائاًل بأّن جذور ي مذهَب احلقوق الطبيعية بشّدٍةوقد خالف املذهُب التارخي

 اعتبار احلقوق ال تكمن يف ذات القواعد، وإمنا يف الروح الوطنية. 

حيث قالوا بضرورة  ،وهكذا األمر بالنسبة إىل القائلني بعلم االجتماع احلقوقي

 .البحث عن جذور اعتبار القوانني يف الوجدان العاّم

يف عنصر واحد، وهو قوهلا بأن مبنى اعتبار القواعد  تشرتك مجيع هذه اآلراء

واحد من هذه اآلراء  رغم أن كّل ،وليس يف ذات القوانني ،احلقوقية يكمن يف اإلرادة

مت يف دِّوإثبات مشروعية القواعد، وُق ،عة يف إنكار احلقوق الطبيعيةقطع طرقًا متنوِّ

 ة خمتلفة.هذا السياق أدّل

  

 ــــــ كر الديينمبنى احلقوق يف الف ـ3

ك بعض إىل اإلجابة عن مسألة املبنى الداخلي للحقوق من طريق التمسُّالسعى 

حيث نرى مناذج من هذا التفكري يف األفكار اليونانية ااإلغريقية   ،باملفاهيم الدينية

 القدمية، ويف الالهوت املسيحي، والكالم والفقه اإلسالمي. 

 ؛ني، وهما: النزعة اإلرادية البحتةمني عاّمميكن تقسيم اآلراء الدينية إىل قس
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الالهوت العقلي اأو  والنزعة اإلرادية احلكيمة اليت وضع هلا ادلفكيو  مصطلح

 .  45انصف العقلي 

إن املشكلة األوىل اليت تواجه املسلك الالهوتي البسيط وذا النزعة اإلرادية 

جمّرد اإلرادة اإلهلية، أي على  البحتة هي العدالة. طبقًا هلذه النظرية تقوم احلقوق على

ما سواه. وحيتمل  األوامر والنواهي الصادرة من قبل املوجود األمسى واألفضل من كّل

لة العدالة املثرية أل الذي أعطي ـ مبوجب هذ النظرية ـ عن مسأن يكون اجلواب األّو

 .  46ا«ق به إرادة اهلل تعاىلإن العدالة تطلق على األمر الذي تتعّل»: هوللقلق 

 ؛وعلى أساس النظرية الثانية ليست العدالة تلك اليت تأمر بها الذات اإلهلية

انطالقًا من  ؛انطالقًا من رغبتها، بل إن العدالة هي الشيء الذي يأمر به اهلل تعاىل

ية سلوكه وأدائه أن حتيد ى لقدرة اهلل وحّرصافها باحلقيقة، حبيث ال ميكن حّتاّت

 .  47اعنها

ح ْبن وُقالذين ينكرون ُحْس تني الرؤيتني بني املسلمني أيضًا. فإّنويتّم طرح ها

الذين  ،ليةْدالَع مقابلهمون على النزعة اإلرادية البحتة والبسيطة، ويف رُّاألفعال ُيِص

اليت هي شديدة القرب من النزعة  ،يدافعون عن النزعة اإلرادية احلكيمة

من دراستها يف ال ُبدَّ   إلثبات رأيه بأدلٍةك أتباع كال الرؤيتني. وقد متسَّ 48االعقالنية

 املوضع املناسب. 

 

 ــــــ معرفة احلقوق ب ـ

تعترب فرعًا من فروع الفلسفة اليت  ، 50اأو نظرية املعرفة ، 49اإن اإلبستيمولوجيا

اتها ومبانيها، وتعمل على تقييم قابلية االعتماد تبحث يف ماهية وحدود املعرفة، وفرضّي

 . 51االدعاوى املعرفية والتعويل على

فإن  ؛ 52اضح أن علم املعرفة خيتلف عن فلسفة العلممن خالل هذا التعريف يّت

فلسفة العلم تبحث يف أساليب وأهداف العلم، يف حني أن علم املعرفة يبحث يف ذات 

على حقل يبحث يف طرق   علم املعرفةا. ويف اللغة الفرنسية تطلق عبارة  53ااملعرفة

 ونقد نتائجها. ، حتصيل املعرفة
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لعلم املعرفة ميكن تعريف علم معرفة احلقوق  وبااللتفات إىل التعريف العاّم

من حقول املعرفة، ولذلك  خاّص أيضًا. فإن علم معرفة احلقوق يبحث يف حقٍل بوضوٍح

عن التأّمل االنتقادي للمعرفة احلقوقية  إن معرفة علم احلقوق عبارٌة»قيل يف تعريفه: 

 .  54ا«رق احلصول عليهااحلاصلة، وط

. ويشري هذا القيد إىل أن علم املعرفة «االنتقادي»ورد يف هذا التعريف قيد 

احلقوقية ال يسعى إىل معرفة ما هو املوجود فقط، بل إنه كذلك حيكم بشأن قيمة 

 مثل هذه املعرفة أيضًا. 

 أوضح، والتمييز بني عمل وإذا أردنا تعريف علم املعرفة احلقوقية بشكٍل

إن احلقوق تطلق على جمموع القواعد  :احلقوقي وفيلسوف احلقوق، أمكن القول

 وباختصاٍر .املشتملة على ضمانة تطبيقية وتنفيذية، وحتكم العالقات االجتماعية

من احلقوقي  . إن كالًّ 55ا«األوامر احلقوقية»ميكن أن نطلق على هذه القواعد تسمية 

. مع فارق أن «ساتري واألوامر احلقوقيةالد»وفيلسوف احلقوق يسعى إىل معرفة 

هو و .احلقوقي يبحث يف خصوص ما يتّم طرحه بوصفه أمرًا، وخيضعه للدراسة

تها واعتبارها ما مّت إبداء الرأي بشأن صّحَبيدرسه من خالل تفسري حقله الشمولي، ولُر

قوق ات واألدوات احلقوقية. يف حني أن علم معرفة احلمن خالل االلتفات إىل اآللّي

يبحث يف األمر احلقوقي بوصفه معرفة وظاهرة معرفية، ويعمل من الناحية املعرفية 

يف  على تقييم أسلوب التوّصل إىل هذه املعرفة. فعلى سبيل املثال: إن العامل املختّص

معرفة احلقوق يعمل على مقارنة معرفة احلقوق باملعرفة احلاصلة من العلوم التجريبية، 

عن  ويف الرؤية األوىل تبدو املعرفة يف العلوم التجريبية خمتلفًةويبحث يف سنخها. 

املعرفة يف علم احلقوق. إن موضوع احلقوق هو سلوك اإلنسان وفعله. وإن السلوك 

ويف ظروف خاّصة، وعلى هذا األساس فهي تشتمل  ،خاّص ق يف زمٍنواألفعال تتحّق

وذلك يف ظّل ظروف  ،ةواحد كل سلوك يقع مّرًة ّنأي إ ،على خصوصية تارخيية

خاّصة، وإن هذا العمل بصفاته اخلاصة غري قابل للتكرار، يف حني هناك قابلية 

التخطيط ألسلوب فهم  للتكرار يف الظواهر الطبيعية، وعلى هذا األساس يتّم

الظواهر. وبااللتفات إىل هذه احلقيقة يدرك املختّص يف معرفة احلقوق استحالة 
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عرفة التجريبية يف معرفة الظواهر احلقوقية، وأنه جيب توظيف االستفادة من أسلوب امل

 .مناسب آخر ملعرفة الظواهر يف هذا احلقل أسلوٍب

الضرورات »أو أن الكالم يف احلقوق والقواعد احلقوقية يدور حول 

الوجود ». إن معرفة هذا السنخ من األمور خيتلف كثريًا عن سنخ «واقحمظورات

ناحية املعرفية أن نرصد لكال هذين احلقلني أسلوبًا ، وال ميكن من ال«والعدم

توظيف أسلوب واحٍد وجب عليه يف احلّد األدنى إثبات  عى شخٌصواحدًا، أو إذا اّد

 ذلك. 

فإن موضوع معرفة احلقوق هو مفهوم احلقوق وأشكاله  عاّم وبشكٍل

ملفاهيم األساسية، من قبيل: املعايري احلقوقية، وموضوعات القضايا احلقوقية، وا

 معرفية.  ا يتّم حبثه برؤيٍةوما إىل ذلك، مّم ،احلقوقية اجلوهرية

 

 ــــــ مصادر احلقوق ج ـ

إن السؤال يف فلسفة احلقوق يقع أحيانًا عن أسباب اإللزام  :سبق أن قلنا

ضاح . وبعد اّت«مباني احلقوق»وإن اإلجابة عن هذه األسباب ُيعّد من  .بالقواعد والقوانني

يواجه فيلسوف احلقوق سؤااًل آخر، وهو: أين ميكن العثور على القواعد  املباني،

 ؟احلقوقية

. إن ملصادر احلقوق «مصدر احلقوق»إن موضع استخراج القواعد احلقوقية يعترب 

 املبنى ميكن العثور على املصدر. ضاحإذ من خالل اّت ؛ارتباطًا وثيقًا مبباني احلقوق

الطبيعية والنزعة العقالنية ـ على سبيل املثال ـ  ث عن رؤية احلقوقفعندما نتحدَّ

طرح مباحث  ل للحقوق. وبعد القبول بهذا املصدر يتّمستكون الفطرة هي املصدر األّو

 هاّمة أخرى، من قبيل:

ما هو أسلوب استنباط وفهم القواعد الفطرية؟ مع االلتفات إىل وجود الكثري 

رى الناس أنفسهم ملزمني بإطاعتها، أو أن من القواعد يف احلياة االجتماعية، واليت ي

 .احلكومات تلزم الناس بإطاعتها

كيف يتّم متييز هذا النوع من القواعد وفصله عن القواعد الفطرية؟ هل 

إن ميزة وخصوصية القواعد الفطرية تكمن يف عموميتها من الناحية  :ميكن القول
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من الناحية الزمانية واملكانية ال ى إذا مل تكن القاعدة عاّمة الزمانية واملكانية، حّت

من قبل اجلميع أمكن احلكم  من هنا إذا كانت القاعدة مقبولًة ؟تكون فطرية

بأنها فطرية، وإذا مل تكون موردًا لقبول اجلميع أمكن القول بعدم فطريتها. ويف 

املقابل يذهب أصحاب النزعة اإلرادية إىل القول بأن مصدر احلقوق هو الشيء الذي 

ع. ففي احلقوق اإلسالمية ـ مثاًل ـ عندما تعترب اإلرادة ر عن إرادة املشرِّله أن يعبِّ ميكن

احلكيمة هلل تعاىل أساسًا وقاعدة ملشروعية القوانني فإن أسس احلقوق ـ اليت يتّم 

عن األمور  ـ عبارٌة «جَجاحُل»أو  «األدلة»التعبري عنها يف املصطلح األصولي والفقهي بـ 

عن إرادة الشارع. وعليه عندما نقول يف احلقوق اإلسالمية: إن القرآن حّجة  راليت تعبِّ

ر عن اإلرادة التشريعية واحلكيمة هلل تعاىل، هذا يعين أن مفاد اآليات القرآنية ُيعبِّ فإّن

وبطبيعة احلال هناك الكثري  .وإن القواعد احلقوقية يتّم احلصول عليها من هذا النّص

يف أصول الفقه حول أساليب استنباط القواعد من هذا املصدر،  من املباحث املطروحة

 «ة املعصومنينَُّس»ه. وجيري نفس هذا الكالم بشأن من حبث ذلك يف حملِّال ُبدَّ و

ف، ضح موقع مفاهيم من قبيل: سرية العقالء، والُعْرأيضًا. ومن خالل هذه الرؤية يّت

ى سبيل املثال: إذا وقع الكالم يف تها. فعليوالعقل، واإلمجاع، وسائر األدلة وحّج

ف على ة سرية العقالء تصّب كل اجلهود ـ من خالل التعرُّيأصول الفقه عن حّج

خصوصيات وصفات الشارع، وطريقة تشريعه ومضامني أحكامه ـ يف توحيد مسلكه 

حاد املسلك واملنهج ـ من نسبة سرية ن ـ بعد إثبات اّتلكي نتمّك ؛مع مسلك العقالء

ية هلذه السرية. ويوجد ما ُيشبه هذا الكالم يف سائر بغية إثبات احلّج ؛إليه العقالء

اآلراء املطروحة يف النزعة اإلرادية، ويتّم احلكم طبقًا للمبنى بشأن مصادر من قبيل: 

ه القضائي. فية، والنظريات احلقوقية، والتوجُّْرالقوانني الوضعية، والقواعد الُع

ملصادر يتّم البحث يف أمور من قبيل: ترتيب هذه املصادر، وبطبيعة احلال بعد تعيني ا

، بوصفها من املباحث مصدٍر وأسلوب االستفادة منها، وطريقة تفسري القواعد يف كّل

 . ٍةالتالية اليت جتب دراستها بدّق

 

 ــــــ أسلوب معرفة احلقوق د ـ

 :متنّوعًة كمصطلح استعماالٍت «أسلوب املعرفة»إن لـ 
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مل أسلوب املعرفة مبعنى إدراك األدوات والفنون وطرق حتصيل يستع تارًةف

نريد  «أسلوب معرفة احلقوق»ن. وبهذا املعنى عندما نذكر املعرفة يف حقل معريف معيَّ

بذلك طرق وأدوات وفنون الوصول إىل القواعد احلقوقية. ميكن التعبري عن هذا 

 .«أسلوب احلقوق»االستعمال بـ 

سلوب املعرفة فهو لبيان األسس النظرية ملذهب فلسفي أما االستعمال اآلخر أل

معّين. ومن طريق معرفة األسس واملفاهيم الرئيسة ملذهٍب ما ميكن لنا أن نستعرض 

منطق فهم ذلك املذهب. وعليه فإن أسلوب معرفة احلقوق يف هذا االستعمال يعين 

 للوصول إىل منطق فهم ذلك املذهب. ؛معرفة أسس املذهب احلقوقي

أما االستعمال الثالث ألسلوب املعرفة فهو اإلشارة إىل علم يدرس أساليب و

 الوصول إىل املعرفة. ويف هذا االستعمال يكون أسلوب معرفة احلقوق جزءًا من علٍم

غاية يف أسلوب املعرفة يف  يبحث يف أساليب احلصول على القواعد احلقوقية. إن أهّم

أو  ،ن من الوصول إىل املعرفةنهجية للتمكُّعلم هي توظيف األصول والقواعد امل كّل

أخرى ميكن تقييم املعطيات املعرفية،  االقرتاب منها يف احلّد األدنى، ومن ناحيٍة

 تها أو خطئها. وإبداء الرأي بشأن صّح

: بلحاظ األوىل :إن احلقوق تتعاطى مع مسائل أساليب املعرفة من جهتني

  القواعد املستخلصة من املصادر.تفسري: ىخرواأل ؛اكتشاف القواعد من املصادر

ننا نكون أحيانًا بصدد احلصول على القواعد املعتربة من إ :توضيح ذلك

املصادر، كأن نروم ـ على سبيل املثال ـ الوصول إىل قاعدة حقوقية من القرآن 

املشتمل  مناسب للوصول إىل النّص اًل من االعتماد على أسلوٍبأّوال ُبدَّ الكريم. وهنا 

يف اخلطوة التالية من تفسري النّص احلقوقي ال ُبدَّ على القاعدة احلقوقية، وبعد ذلك 

 مساحته التنفيذية. الذي مّت احلصول عليه، وتبيني أبعاد موضوعه وحدوده، مع حتديد

ألن هذه العالقة  ؛وثيقة إن بني أسلوب معرفة احلقوق واملباني واملصادر عالقًة

 ؟بة على تطبيق األسلوبوما هي النتيجة املرتتِّ ؟ب اكتشافهد ما الذي جيهي اليت حتدِّ

ن علينا يف األسلوب ا من ناحية املبنى احلقوقي من القائلني بالنزعة اإلرادية تعيَّفلو كّن

 ع.تكون نتيجة إعمال األسلوب هي إحراز إرادة املشرِّ أن نعمل بشكٍل
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مصدر  إذ لكّل ؛ضًاية أيكما حتظى مصادر احلقوق يف أسلوب املعرفة بأهّم

خصائص ال ميكن احلديث عن األسلوب من دون أخذها بنظر االعتبار. فعندما 

ث عن املصادر يف النظام احلقوقي يف اإلسالم ـ على سبيل املثال ـ تنقسم املصادر نتحّد

واملصادر غري اللفظية. إن لكل  ؛ني، وهما: املصادر البيانية أو اللفظيةإىل قسمني عاّم

 هذين النوعني خصائص جيب أخذها بنظر االعتبار يف أسلوب الفهم.  من واحٍد

ما حنن فيه، وعلينا أن نرى  ن هاّمًا يفر واملبيِّوباإلضافة إىل ذلك يبدو دور املفسِّ

ر يف سياق الفهم جمّرد عنصر يعمل على فهل املفسِّ ؟ر من سياق الفهمأين موقع املفسِّ

 ؟ياته ورواسبه وخصوصياته غري القليل من التأثريتطبيق األسلوب، دون أن يكون ملتبّن

ر مهما أمكن، وجعل حضوره يف سياق أخرى: هل جيب التقليل من دور املفسِّ وبعبارٍة

 ،ر كبريًا يف الفهمأم على العكس من ذلك، حيث يكون دور املفسِّ ،الفهم باهتًا

ر، والقول بأن ه للمفسِّر كلُّْوأو أن الدَّ ؛والعمل على تنظيمهر، ْووجيب فهم هذا الدَّ

ة كبرية، أو ـ على فرض ير ال حتظى بأهّموإرادة املقرِّ إن نّص ؟ر هو اقحموراملفسِّ

ه قد نواجه هنا مسألة وإذا جتاوزنا ذلك كلَّ ،يتها ـ يستحيل الوصول إليها. هذاأهّم

ماهية  :جيب االهتمام بها قبل الدخول يف حبث أسلوب املعرفة، وهي ،فلسفية أخرى

ف على هذه املاهية ومن خالل التعرُّ ؟الفهم. فعلينا أن نرى ما هي املاهية الفلسفية للفهم

ميكن الدخول يف أسلوب املعرفة. وهذا هو الشيء الذي يتّم حبثه اليوم يف 

ل أساس مسائل األساليب املعرفية يف حقول مجيع اهلرمنيوطيقا الفلسفية، ويشكِّ

 العلوم. 

ما ـ  بعد التعّرف على ماهية الفهم أو افرتاض نظريٍةميكن لنا ـ  وباختصاٍر

البحث يف أسلوب املعرفة يف احلقوق. ويف هذا البحث هناك مدخلية لثالثة عناصر، 

كًا. ِرْدر واإلنسان بوصفه ُم: املفسِّوثالثًا ؛: املصدروثانيًا ؛: أساس التقننياًلأّو :وهي

ومع افرتاض اقحمورية ميكن على  .هموهنا يأتي دور تعيني ما هو اقحمور يف سياق الف

يف األسلوب ال ُبدَّ ع، وعليه أساس ذلك بيان قواعد األسلوب. فهل اقحمورية إلرادة املشرِّ

 ية هو النّص، والقول بأن الذي حيظى باألهّمأم اقحمورية للنّص ،من البحث عن اإلرادة

أم أن اقحمورية  ،فقط ّصمن االلتفات يف سياق الفهم إىل النال ُبدَّ دون سواه، وعليه 
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 فهم عند اإلمكان يف هذه الناحية؟من طرح قواعد الال ُبدَّ ر وخصوصياته، وللمفسِّ

أنها لن  كان هو اقحمور ال ميكن جتاهل األمور األخرى، إاّل ًابطبيعة احلال أّيو

اختاذ القرار يف هذا الشأن ـ وخاّصة يف حقل  تلعب الدور األساسي. ومهما كان فإّن

جيب أن نقوم بها يف املوضع  ،إىل حتقيق ودراسة أخرى قوق اإلسالمية ـ حباجٍةاحل

 .  56ااملناسب

 

 ــــــ سائر املسائل هـ ـ

ل جانبًا من العناوين الرئيسة لفلسفة احلقوق، وقد تناولنا احلقوق م ميثِّما تقدَّ

ن قبيل: . وباإلضافة إىل هذه املوارد هناك موارد هاّمة أخرى، معاّم فيها بشكٍل

وما إىل ذلك من  ،أهداف احلقوق، وعالقة احلقوق باألخالق، وعالقة احلقوق بالدين

 األمور اهلاّمة. 

 

 ــــــ ـ مفاهيم احلقوق األساسية4

ية قصوى، تطالعنا يف احلقوق مفاهيم جوهرية حتظى معرفتها وحتليلها بأهّم

، والعدالة، واألمن، ، والتكليفوهي مفاهيم من قبيل: القاعدة احلقوقية، واحلّق

 والضمانة التنفيذية، والعقوبة، وما إىل ذلك. 

معّين  ية حبيث تغدو بنفسها مشتملة على حقٍلإن بعض هذه املفاهيم من األهّم

ل ـ على سبيل املثال ـ تشكِّ «فلسفة العقوبة»و «فلسفة احلّق»من املسائل الفلسفية. فإن 

رين مد الكثري من املذاهب الفلسفية واملفكِّوقد ع .جزءًا هامًا من املسائل الفلسفية

جوهرية  ـ مثاًل ـ تالحقنا أسئلٌة إىل التنظري يف هذه احلقول. فعندما نواجه مفهوم احلّق

 ْن، وَم، وموضوع احلّق، وعالقته بالتكليف، ومصاديق احلّقمن قبيل: ماهية احلّق

 .وما إىل ذلك من األمور ماهية اعتبارية أم انتزاعية؟ ، وهل ماهية احلّقعليه احلّق

 وميكن ملعرفة هذه املاهية أن تعمل على إيضاح خمتلف أبعاد احلقوق. 

أساسية وجوهرية، من قبيل: ما  هناك أسئلٌةفوهكذا األمر يف فلسفة العقوبة، 

هو الدليل على شرعية العقوبة؟ وما هي أهداف العقوبة؟ وعلى أساس ذلك يتّم حتديد 
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 أيضًا.  مقدار وأنواع العقوبات

 

 ــــــ االستنتاج

مفادها:  لنصل إىل نتيجٍة ،ومعنى الفلسفة ،تناولنا يف هذا املقال مفهوم احلقوق

من خالل انتهاج  ،ورؤية انتقادية ،خارجية ن فلسفة احلقوق تدرس احلقوق بنظرٍةإ

األسلوب العقالني. ومن املعاني املذكورة للحقوق أردنا املعنى القائل بأن احلقوق 

وعة من القواعد احلاكمة على احلياة االجتماعية املشتملة على ضمانة تنفيذية جمم

إن مسائل فلسفة احلقوق حتتوي على حقلني عامني، يرتبط أحدهما  :مناسبة. وقلنا

ق باألجزاء واملفاهيم األساسية للحقوق. ومن خالل معرفة مبجموع احلقوق، واآلخر يتعّل

ماهية هذا احلقل من املعرفة، ويتّم إدراك  ضحودراسة مسائل فلسفة احلقوق تّت

دقيق، والعثور على  راته بشكٍلمنظومته املنهجية، ويغدو باإلمكان متابعة متغّي

رات احلياة االجتماعية، والوصول إىل األمن يواكب متغّي احلقوقية املناسبة بشكٍل

 ية.املقرتن بالعدالة واحلّر

 

 

الهوامش
                                                      

(1) philosophy of law.  

(2) legal theory.  

(3) gurisprudence. 

(4) legal philosophy. 

(7) common law. 
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 فلسفة العرفان

 ليةحتلي قراءٌة

 

 هادي وكيليد. 

 حسن مطرترجمة: 

 

 ــــــ متهيد

لنجاة  ة أحناء العامل النامي على طرٍقتشتمل مجيع املسالك املعنوية يف كاّف

 اإلنسانية، وتعاليم خاصة للدفاع عن معتقداتها وتعاليمها. 

على مسألة تدعو إىل التأّمل، مفادها أن التجربة  «فلسفة العرفان» تقوم

 شخص.  ق بالنسبة إىل كّلاملباشرة ممكنة، وقابلة للحصول والتحقُّالالهوتية 

 ،«اجلهاد»ت ثقافية مفعمة ومشحونة مبفاهيم تعيش مجيع األديان على عتبا

بوصفه أمرًا وسيطًا بني البشرية واأللوهية. وهذا األمر ال يقوم على األسس الفردية، 

ن األديان يعمل على صّب التجربة وإمنا يقوم على القواعد االجتماعية. إن كل واحد م

العرفانية األصيلة للفرد يف قالب األدبيات واملصطلحات السائدة يف تراثها الثقايف 

اخلاص. إن فلسفة الدين ـ اليت تسعى إىل فهم طبيعة وماهية األلوهية ـ تتجاهل هذه 

 الفوارق الثقافية. 

ول إىل جتربة أما فلسفة العرفان فتخطو خطوة متقّدمة، حيث تسعى للوص

 من طريق إدراك االرتباط اقحموري فيما بينها.  ،بشرية عن األلوهية

 اًل من دراسة معنى ومفهوم العرفان والتجربة العرفانية. وللبدء ال ُبدَّ أّو

. ويف «الغموض واخلفاء»من أصل إغريقي مبعنى  مأخوٌذ «العرفان» إن مصطلح
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إىل السلوكيات الدينية السّرية. ويف  «يالعرفان» عامل العدمية يعود تعبري السلوك

 «الباطنية» املسيحية األوىل كان هذا املصطلح يعود إىل التفاسري امللغزة والرمزية

احلضور الباطين للسيد املسيح يف  :للنصوص املقّدسة أو احلضور الباطين، من قبيل

اليت  ،«عرفانيةاإلهليات ال» مراسم العشاء الرّباني. ومل يطلق هذا املصطلح على معنى

دين . إن عاّمة العرفاء ـ املوحِّ 1ايف اآلونة األخرية إاّل ،ُيقصد بها التجربة اإلهلية املباشرة

دهم الكبري دين ـ يالحظون جتاربهم العرفانية بوصفها جزءًا من تعهُّمنهم وغري املوحِّ

اس فإن . وعلى هذا األس 2اجتاه تغيري البشرية، وليس بلوغ الغاية من جماهداتهم

عن التفكري اخلالص والشامل جملموعة من األفعال  عام عبارٌة العرفان بشكٍل

 ،اليت تهدف إىل تغيري اإلنسان ،واألقوال والنصوص واآلراء والسنن والتجارب املختلفة

 خمتلفة.  الذي يتّم تعريفه يف األعراف املتنّوعة بطرٍق

من كتاب  بتأثرٍي ؛حتى اآلن ـ لقد عمد الكثري من الفالسفة املولعني بالعرفان ـ

إىل طرح الكثري من األحباث  ،«أنواع التجربة الدينية» وليم جيمز القّيم حتت عنوان

الفلسفية التفصيلية واملوّسعة يف خصوص التعريف بالتجارب العرفانية. تركز هذه 

اجملموعة من الفالسفة غالبًا على موضوعات من قبيل: تبويب التجارب العرفانية، 

ماهية هذه التجارب يف األديان املتنّوعة والسنن العرفانية املختلفة، وتأثري لغة وثقافة و

والشواهد  باألدّلةالعرفاء يف هذا النوع من التجارب، وحجم متّسك التجارب العرفانية 

عيات العرفانية. وقد عمد بعض الفالسفة إىل حبث التأكيد على ية املدَّعلى أحّق

 .  3امن أجل الدفاع عن الرتكيبة العرفانية املنسجمة ؛التجربة العرفانية

خاص إىل حبث املوضوعات واملسائل اليت  نسعى يف هذه املقالة بشكٍلوحنن 

ق خبصوص التجربة ما يتعّل يف ،تهتّم بها فلسفة العرفان يف مسار البحث الفلسفي

 العرفانية. 

 

 ــــــ ـ التجربة العرفانية1

راد منها عرفانية ـ بسبب املعاني املتنّوعة اليت ميكن أن ُتإن أّي تعريف للتجربة ال

ما. وميكن هنا طرح  ـ جيب أن تكون يف احلّد األدنى مقّيدة ومشروطة إىل حدٍّ
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 :مفهومني مرتابطني عن التجربة العرفانية على طاولة البحث

 .هلذا املصطلح ن االستعمال األعّميبيِّ ،ق بتعريف عاميتعّل :لاألّو

ق بتعريف حمدود، ينظر يف الغالب إىل السلوكيات اخلاصة، يتعّل :والثاني

 بالبحث والدراسة من الزاوية الفلسفية.  ًاويعترب العرفان جدير

 

 ــــــ املفهوم الواسع للتجربة العرفانية أـ

إن التجربة العرفانية يف هذا املفهوم عبارة عن التجربة املعرفية ما فوق احلسية ـ 

ما دون احلسية ـ اإلدراكية، اليت هي حصيلة إدراك الواقع أو القضايا اإلدراكية، أو 

أن يدرك بأدوات اإلدراك احلّسي أو الكيفيات  املعّبرة عن الواقع الذي ال ميكن عادًة

 احلسّية ـ اجلسدية أو الباطنية العادية. 

 : التاليميكن تفصيل خصائص هذا املفهوم من التجربة العرفانية على النحو و

ى من دون يف هذا التعريف؛ ليكون مقبواًل حّت «املعريف»قيد ـ إمنا يتّم أخذ 1

اإلقرار بأن العرفاء يف احلقيقة يتوّصلون إىل جتربة احلقائق أو القضايا اليت تعكس 

 م ذكره. الواقع، بالشكل الذي تقدَّ

ال  من النوع الذي ـ إن التجربة ما فوق احلسّية ـ اإلدراكية تشتمل على إدراٍك2

ميكن الوصول إليه من خالل اإلدراك احلّسي، والكيفيات احلّسية ـ اجلسدية امن 

 أو احلرارة يف اجلسم، واحلّس الداخلي من اجلسم واملّخ ،اإلحساس باألمل :قبيل

ث بعض العرفاء عن والرؤية الباطنية العادية. وقد حتدَّ ،واألعضاء واملواضع واألحشاء 

ع احلواس اإلدراكية، وينسجم مع املساحة غري خاص يتناسب م معنوّي حسٍّ

الفيزيائية. وميكن ألغلب التجارب ما فوق احلسّية ـ اإلدراكية أن تكون مقرونة 

ما فوق  أن يعيش جتربًة باإلدراك احلّسي أيضًا. فعلى سبيل املثال: ميكن لشخٍص

ما فوق » قيد حسّية ـ إدراكية يف الوقت الذي ينهمك فيه بالنظر إىل الشمس. إّن

 هو الذي جيعل التجربة عرفانية.  «احلسّية

قحمتوى  ناضجة عن اخلأل التاّم ـ إن التجربة ما دون احلسّية ـ اإلدراكية عبارٌة3

حاالت اليقظة اخلالصة، أو املشتملة  :الفينومينولوجيا أو شيء من هذا القبيل، مثل
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إىل  ـ ياإلدراك احلّس رغم عدم تناسبه مع يفتقر ـعلى مضمون فينومينولوجي، الذي 

 خصلة صناعة املفهوم املوجودة يف اإلدراك احلّسي الدقيق. 

 الواقعيات يعين إدراك الفرد حلضور واقعية أو عدد من الواقعيات.  «إدراك» ـ إن4

: لاألّو :على سبيل املثال تشتمل على عنصرين «القضايا املعّبرة عن الواقع» ـ إن5

 : إن اهلل هو جوهر وباطن النفس.والثاني ؛مةعدم وجود واقعية ثابتة ودائ

 :على حنوين «القضايا املعّبرة عن الواقع» ميكن تفسري إدراك

حبيث يكون هناك  ،: أن يدرك الفرد حضور واقعية أو عدد من الواقعياتلاألّو

إمكان أن  :أو عدد من القضايا املعّبرة عن الواقع. مثال ذلك فجائي لقضيٍة ظهوٌر

ر إدراك تبعية الفرد العميقة وجود اهلل اواقعية ، وعلى أساس ذلك يوّفيكون إدراك 

 هلل اقضية معّبرة عن الواقع . 

ن إشراقًا مباشرًا ومن : هو أن إدراك القضايا املعّبرة عن الواقع يتضّمالثانيو

هذا الوعي هو عدم ثبات مجيع الواقعيات اليت  دون وسيط إلدراك الواقعية. ومثاُل

 ربة اقحمو املضموني جلميع الظواهر. حتصل إثر جت

 ، Noeticا «معرفية» عى وليم جيمز ـ جتربةإن التجربة العرفانية ـ كما اّد

تشمل العلم بذلك الشيء الذي حصل عليه الفرد. وأما حجم ما ينشأ من هذا العلم عن 

 ذات التجربة فهو ما سنخضعه للبحث الحقًا. 

أو املسموعات الدينية ـ غري  ،يل: املشهوداتإن التجارب ما فوق احلسّية ـ من قب

قادرة على حتصيل التجربة العرفانية. إن التعريف املتقّدم يشمل التجارب االستثنائية، 

 ن والتبصري أيضًا.، والتكهُّ 4امن قبيل: التجارب اخلارجية، والتليباثي

 عن إدراك أعيان أو كيفيات من النوع الذي إن مجيع هذه التجارب عبارٌة

، ميكن أن تناله احلواس أو الرؤية الباطنية العادية، من قبيل: األفكار البشرية

 واحلواث الفيزيائية املستقبلية.

ال مناص من اشتمال تعريف التجربة العرفانية هنا على شيء من اإلبهام 

 لتجربة غري عرفانية.  والغموض؛ ألنه يشتمل على جمموعة من األشياء اليت تقع عرضًة

من القول بأن  ،د ما ذهب إليه وليم جيمزثار العرفانية املوجودة ال تؤيِّإن اآل
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وتزول.  وسرعان ما تضمحّل ،تبقى مّدة قصرية ،التجربة العرفانية جمّرد حادثة عابرة

ليوم واحد أو  إن هذه التجربة جيب أن متثل الوعي الثابت للشخص، حبيث تستمّر

 ق. أو قابل للتحقُّ ،عرفاني ثابت ث عن وعٍيمن اليوم. وعليه من األفضل احلدي جلزٍء

قت التجربة العرفانية مبفهومها العام يف األعراف الدينية لإلسالم، لقد حتّق

عاء يف بعض ى األديان البدائية أيضًا. وقد مّت االّدواليهودية، واملسيحية، والبوذية، وحّت

 ،مثل: اهلل ،ا فوق احلسيةق بالواقعية مهذه األعراف أن هذا النوع من التجارب قد تعّل

وعلى الرغم من ذلك هناك الكثري من األعراف البوذية  . 7 ا6اأو النرفانا ، 5اأو الرباهما

ة. وبداًل من ذلك يذهب البعض منها إىل ي التجربة الواقعية ما فوق احلسيعاليت ال تّد

على املستوى غري والذي يشمل إدراك العامل  ،«اإلدراك املفتقر إىل البنية» القول بتجربة

. إن التجربة املفتقرة إىل البنية هي مثرة وحصيلة اإلشراق  8ااملفهومي املطلق أو النسيب

 أو ،«تات هاتا» على املاهية غري الثابتة جلميع األشياء. يتحّدث البوذيون عن جتربة الـ

 من خالل غياب املعرفة احلسية ـ احلقيقة، واليت ال ميكن بلوغها إاّل «صريورة»

اإلدراكية العادية. إن جتارب هذه اجملموعة من البوذيني هي دون احلّسية ـ اإلدراكية، 

الع عليها يستوجب التعّرف على املاهية احلقيقية للواقعية. وعلى الرغم من وإن االّط

تعترب ـ طبقًا للتعريف  ،جتارب اذين ميند  :ذلك فإن بعض التجارب البوذية، مثل

جارب العرفانية؛ إذ ال ربط هلا بإدراك الواقعية أو القضايا املعّبرة الت :السابق ـ من قبيل

 .  9اعن الواقع

 

 ــــــ ـ املفهوم احملدود للتجربة العرفانيةب 

إن التجربة العرفانية يف مفهومها اقحمدود ـ الذي حيظى باهتمام الفالسفة ـ 

إن هذه التجربة ترتبط  متفّرع من التجربة العرفانية يف مفهومها الواسع. ترتبط بغصٍن

أو ما دون احلسية ـ  ،بالتجربة التوحيدية ما فوق احلسية ـ اإلدراكية خاّص بشكٍل

الذي ال  ،اليت هي نتيجة إلدراك الواقعيات أو القضايا املعّبرة عن الواقع ،اإلدراكية

أو  ،اإلدراك احلسي، والكيفيات احلّسية ـ اجلسدية :يتّم احلصول عليه من طرق مثل

 لرؤية الباطنية العادية. ا
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أو ذوبان  ،إن التجربة التوحيدية تشتمل على ترّدد واضطراب فينومينولوجي

إذ يفرتض فيها أن املفاد املعريف للتجربة املذكورة يبقى صرحيًا يف تلك  ؛راتللتكثُّ

عن جتربة  الصفة الفينومينولوجية. إن األمثلة والنماذج على مثل هذه التجربة عبارٌة

حاد بني حاد مع اهلل يف العرفان املسيحي، واالّتار وحدة الطبيعة بأكملها، واالّتاعتب

ق فيها النفس وذات الفرد يف التجربة اهلندوسية، اليت تتحّق  11اوالرباهما  10ااألمتن

رات، والتجربة البوذية الفاقدة للبنية، بالرغم من أبديتها املطلقة، وفناء مجيع التكثُّ

واليت يبقى فيها  ،. وعليه فإن التجارب الثنوية ـ بطبيعة احلال ـ 12اةوالتجارب التوحيدي

 ،عند اليهود  13اوجتربة القّبالة ؛كامل الشخص واإلله متمايزين من بعضهما بشكٍل

على التجربة  بناًء ،والتجارب الشخصية لألرواح ؛منذ سفريوت السماوي املنفرد

لعدم كونها من التجارب  ؛فانيةالعرفانية اقحمدودة، لن تكون من التجارب العر

 التوحيدية. 

إذا مّت  يف هذا املفهوم اخلاص، إاّل «التجربة العرفانية» من هنا سوف تستعمل

ُيطلق على األفعال  «العرفان» التصريح باخلالف. وعلى هذا األساس فإن مصطلح

 واألقوال والنصوص واآلراء واألعراف املرتبطة بالتجارب التوحيدية. 

من احلذر وعدم اخللط بني التجربة العرفانية والتجربة الدينية. فاملراد  وال ُبدَّ

أو حمتوى متناسب مع اخللفية  من التجربة الدينية هي التجربة املشتملة على مضموٍن

أو مصطبغة بالصبغة الدينية. إن هذه التجربة رغم اشتماهلا على الكثري من  ،الدينية

شمل املشهورات واملسموعات الدينية والتجارب غري أنها ت التجارب العرفانية، إاّل

لـ اذين ميند ، وخمتلف املشاعر واألحاسيس الدينية، مثل: اهليبة والعلّو  ةالعرفاني

الديين أيضًا. كما تشمل هذه التجربة التجربة الدينية اجلوهرية اوهو املصطلح الذي 

 .  14اأيضًا «طلقاالرتباط امل» مبعنى الشعور بـ ،ُيطلقه شاليرماخر عليها 

جتربة غري   15اية أو القدسية ااخلارقة للطبيعة ميكن لنا تسمية التجربة اإلهل

حيث تنشأ عن إدراك الواقعيات أو القضايا املعّبرة عن الواقع، واليت ال  ؛توحيدية

حتصل يف الغالب من طرق، من قبيل: اإلدراك احلسي، والكيفيات احلّسية ـ 

ئ حبضور اهلل جتربة اطنية العادية. وميكن عّد الشعور الدافأو الرؤية الب ،اجلسدية
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 قدسّية.

تلك الطائفة من التجارب الدينية اليت تشمل  مقابلإن التجارب القدسية تقع يف 

أنها ال تشمل إدراك الواقعيات غري َبْيَد  ،املشاعر واألحاسيس ـ على سبيل املثال ـ

 ية أو القضايا املعّبرة عن الواقع. احلّس

للتعبري عن التجارب  «التجربة القدسية» يعمد رودولف أوتو إىل استعمال مصطلح

ي، وتعّد األرضية املهيبة للشخص املتلّق «املغاير متامًا» األمر :املتعلقة بواقعيات من قبيل

. طبقًا هلذا املفهوم  16اال ميكن إدراكه وسرب أغواره ابة بالتزامن مع حضور سرٍّواجلّذ

 من التجربة املقّدسة.  أن تكون شيئًا آخر غري نوٍع «العرفانية» أوتو ال ميكن لتجربة

 

 ــــــ ـ مقوالت التجارب العرفانية2

وال ُبدَّ من القول  ،هذا .ميكن تقسيم التجارب العرفانية الدينية بطرق خمتلفة

كية بأن هناك تفاوتًا واختالفًا جذريًا بني التجارب العرفانية ما فوق احلسّية ـ اإلدرا

  :ما يلي نشري إىل بعض التقسيمات والتجارب العرفانية ما دون احلسّية ـ اإلدراكية. ويف

 

 ــــــ ـ اآلفاقي واألنفسيأ

ي ـ إدراكي، أو حسي ـ ما كانت التجربة مشتملة على مضمون حّسكّل

أو رؤية باطنية، أمكن تسميتها جتربة آفاقية. وعليه فإن التجارب اآلفاقية  ،جسدي

انية موجودة على أشكال متنّوعة. فعلى سبيل املثال: إن يقظة الشخص العرفانية العرف

الذي يفرض نفسه على إدراك الشخص احلّسي للعامل، وكذلك  ،حاد الطبيعةالّت

التجارب اآلفاقية القدسية غري التوحيدية، من قبيل: جتربة حضور اهلل أثناء إمعان 

نظرنا جتارب أنفسية غري آفاقية. كما ميكن النظر يف حبيبات الثلج، تعترب من وجهة 

يف بعض التعاليم العرفانية، وجتربة اهلل احلاصلة من  «الفراغ» أو «اخلأل» لتجربة

 ل مناذج من التجارب األنفسية. ر من قيود التجربة احلسّية، أن متثِّالتحرُّ

 

 ــــــ ـ اإلهلي وغري اإلهليب 

ارب اإلميانية املرتبطة بتجربة إدراك ميكن القول بوجود متايز ذوقي بني التج
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اهلل وبني التجارب غري اإلميانية. فالتجارب من القسم الثاني ميكن أن تشمل طيفًا من 

إدراك الواقعية الغائية إىل عدم إدراك أّي واقعية. وأما التجارب اإلميانية القدسية فهي 

، يف حني أن العرفان جتارب ثنوية ميتاز فيها اهلل من الشخص اآلخر متايزًا واضحًا

 حاد أو العينية مع اهلل. ق باالّتاإلمياني يتعّل

 

 ــــــ حاد مع اهللـ االّت1

واحدة يتيمة فقط، بل يشتمل على  إن االحتاد مع اهلل ال يشتمل على جتربٍة

يتضمن نفي التمايز بني الشخص واخلالق،  «االحتاد» طيف واسع من التجارب. إن

 ينية بينهما.ل نوعًا من العوميثِّ

ومن األمثلة  .وقد حتّدث العرفاء املسلمون حول هذا االحتاد بأشكال خمتلفة

، «اهلل ليس يف جّبيت إاّل» ، أو تعابري من قبيل:«أنا احلق» ج:احلاّل البارزة على ذلك قوُل

 .«أهوى أنا ْنأهوى، وَم ْنأنا َم» أو

بأشكال خمتلفة أيضًا. ومن وقد بّين العرفاء من املسيحيني االحتاد مع األلوهية 

حيث حتّدث عن هذا االحتاد حتت  ،م 1153ـ  1090اابرنارد كلروو :هؤالء العرفاء

 .«تناظر احلّب» عنوان

م  االحتاد مع اهلل بقطرة املاء اليت تسقط 1366ـ  1295اوقد شّبه هنري سوسو

ن هذه القطرة ستكتسب طعم ولون ذلك إإذ  ؛يف كأس حيتوي على شراب

 . 17االشراب

 الذي يشّبه هذا االحتاد بـ ،م 1381ـ  1293اوهكذا يان فان رويسربوك

 . 18ا«احلديد املنصهر يف النار، والنار يف احلديد»

عام  لقد اجتاز العرفان املسيحي يف العصور الوسطى ـ يف احلّد األدنى ـ بشكٍل

عن: مرحلة  ٌةثالث مراحل وصفت يف إطار اليقظة التوحيدية. وهذه املراحل الثالث عبار

 ؛ومرحلة االحتاد الكامل ؛حاد مع اهللمة لالّتالصمت اليت تعّد يف حّد ذاتها مقّد

ن الشعور باالستالب من وراء وهذه املرحلة األخرية تتضّم .ومرحلة االنفصال عن الذات
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 .  19انفس الشخص

 

 ــــــ ـ العينية مع اهلل2

من اليقظة جتاه  عون بنوٍعيتمّت هميتحّدث العرفاء املؤمنون باهلل أحيانًا وكأّن

الكلمة الشهرية حلسني بن منصور  :االستغراق أو العينية مع اهلل. ومن األمثلة على ذلك

؛ والصويف اليهودي إسحاق  20ا«أنا احلّق» ه عند صلبه:وهي قوُل ، م922ـ  858اجاحلاّل

غليان » ائلة:حيث حتّدث عن االستغراق يف اهلل من خالل عبارته الق ، م1291ا؟ ـ آكر

حيث  ، م1327ـ  1326ا؛ والعارف املسيحي مايسرت إْكَهرت 21ا«محئة املاء يف عنٍي

 . 22اعاء العينيةمن اّد حتّدث عن نوٍع

عاءات العرفانية بوصفها ادعاءات والسؤال املطروح هنا: متى ظهرت هذه االّد

ومتى ظهرت  ؟ونيةأو املعرفة الك ،عينية متناغمة مع مقاصد القول بـ األوهية اجلميع 

  ؟فة على األوصاف املرتبطة بالتجارب التوحيديةهذه املتغّيرات املتطّر

 

 ــــــ ـ العرفان السلوكي والعرفان اجلذبيج 

بة اإلهلية نتيجة للسلوك واجملاهدة، يف ْذيف العرفان السلوكي يعترب العرفاء اجَل

الذي يؤّدي إىل اجلذبة حني يذهب العرفان اجلذبي إىل القول بأن السلوك ليس هو 

وتدعوهم  ،اإلهلية، بل إن اجلذبة اإلهلية هي اليت تدفع العرفاء املنتشني بالشراب اإلهلي

اجملذوب او  السالك اجملذوباإىل السلوك واجملاهدة. وإن استعمال مصطلحي 

 شري يف احلقيقة إىل هذا التقسيم.   يف مقابل بعضهما يالسالك

اليت يهدف العارف  ،من أشهر صور العرفان السلوكيتعترب القّبالة اليهودية 

ء احال ـ سو . وعلى أّي 23افيها إىل إدخال صيغة رّب األنواع يف احلياة الباطنية ألتباعها

عرفانًا أم ال ـ  ،ى يف تعريف العرفان الواسعأكانت القّبالة يف حالتها السلوكية، وحّت

كن اعتبارها من العرفان بلحاظ أم يف كونها من العرفان، وإْن هناك موضع للشّك

 .  24امفهوم االحتاد مع رّب األنواع أو املطلق والالمتناهي
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 ــــــ ـ العرفان الصامت والعرفان الناطقد 

  يعين السلب Apophasisمن اللفظ اليوناني ا إن العرفان الصامت املشتّق

مبعنى  ، Cataphasisالعرفان الناطق املشتق من اللفظ اليوناني ا مقابلوالسكوت، يف 

 م.اإلجياب والتكلُّ

يذهب العرفان من النوع األول إىل القول باستحالة احلديث عن املوضوعات أو 

القضايا املعّبرة عن الواقع املرتبط بالتجربة العرفانية، فهذه األمور بأمجعها من األمور 

اخلوض يف  اليت ال ميكن أن توصف. ويف املقابل يذهب العرفان من النوع الثاني إىل

 لب التجارب العرفانية. عيات خاصة يف صبيان مّد

وميكن مشاهدة منوذج للعرفان من النوع األول يف النّص القديم لتاو باسم 

والذي يعود إىل القرن السادس قبل امليالد،  ،الذي هو من تأليف االووتسه  ،اتاووته 

ى أرقى األمساء ال او، وحّتى أمسى التعاليم ال متثل التحّت» حيث يبدأ بهذه الكلمات:

يكفي للتعريف به. ميكن وصف التاو بال كلمات، وميكن أن ُيعرف دون 

 .  25ا«تسميته

يف التقابل احلاصل بني هذين النوعني من اإلدراك الصامت واإلدراك الناطق 

على القول باستحالة التعّرف  يقول توماس كيتينج: إن العرفان املسيحي يصّر بشّدٍة

 اهلل. ويف املقابل فإن التمايز بني هذين النوعني من العرفان يعود بشكٍلعلى وجود 

إذ يعمد أحدهما  ؛«الطريقة العرفانية» واضح إىل االختالف القائم يف منظومة إعداد

د توظيف األدوات إىل توظيف األدوات اإلجيابية، يف حني يقتصر اآلخر على جمرَّ

 .السلبية للوصول إىل الطريقة العرفانية

ق باإلعداد من النوع الناطق يؤخذ التوضيح الكالمي وإقامة الدليل ما يتعّل يف

والتصوير والذاكرة واملشاهدة بنظر االعتبار إلدراك موقع اليقظة العرفاني. أما 

ترتيب » مضمون توعوي لغاية من أّي «التخلية» ن عملاإلعداد من النوع الصامت فيتضّم

 .  26اذي يعترب وراء ماهياتنا االستداللية واحلسّيةال ،الستقبال جميء اهلل «البيت
 

 ــــــ ـ أوصاف التجربة العرفانية3

 ــــــ ـ استحالة التفسريأ

ذهب وليم جيمز إىل اعتبار عدم إمكانية تفسري أو توصيف التجربة العرفانية 
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 . وبطبيعة احلال ليس من الواضح ما إذا كان 27اصفة ذاتية يف هذا النوع من التجارب

أم كالهما.  ،أو املوضوع مورد التجربة ،الذي يستحيل بيانه وتفسريه هو ذات التجربة

وقد سبق ألوغسطني أن ذكر املسألة املنطقية لعدم اإلمكانية، من خالل عبارته اليت 

جيب عدم اعتبار اهلل مستحيل التوصيف؛ ألنك عندما تقول هذا الشيء » قال فيها:

ألنك إذا قلت: إن اهلل يستحيل  ؛المك متناقضًاتكون قد وصفته، وبذلك يكون ك

  غري قابل X. لو قلنا إن ا 28ا«وصفه، تكون قد جعلته بهذ الكالم قاباًل للوصف

قض مع يتناوهذا  ، Xمن حقيقة ا للتفسري نكون يف احلقيقة قد كشفنا عن جانٍب

ل آلفني رًا من قبوقد أعيدت صياغة هذه املسألة مؤخَّاستحالة بيانه والكشف عنه. 

 .  30ا، وكيث يندل 29ابالنتينغا

 يف ما يلي:هذه املسألة، جنملها  هناك عّدة إجابات حلّلو

ص ما : االمتناع الكامل عن الكالم والتزام الصمت يف خصولاجلواب األّو

 حيدث يف التجربة العرفانية.

 ن العرفاء ال يوافقون هذا احلّل.أ إاّل

ف من الدرجة األوىل واألوصاف من الدرجة : أن منّيز بني األوصاالثاني اجلواب

من الدرجة الثانية، وجعله  ًاالثانية، وذلك باعتبار عدم قابلية البيان والتفسري مصطلح

 منحصرًا باملصطلحات من الدرجة األوىل. 

يف  هي «  غري قابل للشرح والتفسريXإن ا» أن نقول مثاًل: :الثالثاجلواب 

نوع  القائم على استحالة بيانه وتفسريه بأّي ، Xاحلقيقة قضية يف خصوص مصطلح ا

 من أنواع اجلوهر. 

 ، وإن النفي Xر ومتسلسل ملا قيل بشأن ا: عبارة عن سلب متكّرالرابعاجلواب 

الالمتناهي، أو سحب الكالم الذي  «الصمت» د ملا أطلق عليه امايكل سلز  اسماملؤّب

 .  31اقيل

 النفي الالمتناهي املوجود يف بعض ميكن لنا العثور على جذور هذا الصمت يف

ن بيان احلقيقة عن إحيث  ،حاالت اليقظة يف الفناء لدى اذين ميند  يف الديانة البوذية

عن نطاق صياغتنا املفهومية بهذا الشأن، لذلك فإننا ال  الواقع ـ كما هو ـ خارٌج
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 عندما نقول: نستطيع بيان تلك احلقيقة، وإمنا نستطيع جتربتها فقط. وعلى هذا فإننا

نعين بذلك أن الواقعية كما هي ختتلف عن ذلك الشيء  «إن الواقعية ليست واقعية»

إن الواقعية ليست غري » الذي نعمل على صياغة مفهومه، فعلينا أن نقول أيضًا:

، وعلى هذا األساس جيب علينا بعد قولنا شيئًا حول الواقعية أن نقوم مباشرة «واقعية

إن الواقعية ليست غري واقعية، وال ليست غري » لك بأن نقول:بنفي ذلك القول، وذ

 . 32اوعلى هذا املنوال دواليك .«واقعية

أما النموذج الثاني هلذا النوع من الرؤية فهو اجتاه اديونيسيوس  يف الهوته 

 السّر املطلق األكثر غموضًا واستعصاًء» الذي حتّدث فيه عن اهلل بوصفه ،السليب

ي نتحّدث بشأنه عن أشياء ال توجد فيه. إن مثل هذا السلب املتواصل ، والذ«على الفهم

 جيعل التجربة العرفانية فوق مستوى البيان والتفسري. 

يطرحه اوليم ألستون ، حيث  «استحالة التفسري» مفارقة حلّل اخلامس اجلواب

 مما قال: إن العرفاء الذين يعرتفون بعدم إمكان التعّرف على ذات احلق لديهم الكثري

. وعلى هذا األساس عندما يتحّدث  33اوبشأن جتاربهم اخلاصة ،يقولونه بشأن اهلل

ن إىل التذكري بصعوبة توصيف التجربة ْويسَع «استحالة البيان والتفسري» العرفاء عن

يف إطار املصطلحات السائدة واملتداولة، دون االستعارة والتمثيل والرمز. يذهب 

ل اخلصوصية االستثنائية للعرفان، بل ميّثل هذا األمر ال ميثِّأليستون إىل االعتقاد بأن 

لعموم العلوم والفلسفة والدين أيضًا. ومع هذا فإن رؤية ألستون قد ال تنسجم  خصوصيًة

 . «استحالة البيان والتفسري» مع االجتاهات الصرحية يف القول بـ

تفسري فهي اليت تقّدم ملسألة مفارقة استحالة البيان وال السادسة طريقة احلّلأما 

م . يقول هؤالء إن 1969ـ  1958م  ونينيان مسارتا1960ريتشارد غيلا :من بها كلٌّ

يرمي يف الغالب إىل بيان عنوان ينطوي على توقري  «استحالة البيان والتفسري» التعبري بـ

وتقديس يهدف إىل التعبري عن قيمة جتربة العارف وتعزيزها. وهكذا عمد اواين 

حيث ال يعرفون شيئًا عن جتربتهم، فإنهم بطبيعة  ؛وت  إىل القول بأن العرفاءبراودف

ألنهم ال يعرفون مجيع اللغات  ؛احلال ال يستطيعون تفسري جتربتهم بأّي لغة من اللغات

املمكنة. وقد استنتج أن القول باستحالة التفسري والبيان إمنا يهدف إىل إثبات عدم 
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عاء أن هذه التجربة ليست اّد م مع التجربة العرفانية، إاّلمنظومة لغوية تنسج وجود أّي

تبّين وتعّرف مفهوم  «استحالة البيان والتفسري» ال يقبل الوصف والتفسري. إن عبارة

 . 34االسّر

بشأن إمكان وجود جتربة عرفانية بهذا االختالف  لقد أثار هذا الرأي أسئلًة

ميكن ورية األخرى اليت تقبل التوصيف. الفاحش بالنسبة إىل سائر أنواع التجارب البش

القول يف مواجهة براودفوت: إن عجز العرفاء عن فهم املوضوع العرفاني، وعدم 

ممكنة، ال يعين أنهم كانوا يف ذروة ابتهاجهم العرفاني  لغٍة متكنهم من فهمها بأّي

 كٍلحال جيب على العرفاء أن يؤمنوا بش أّيعاءات تفوق معرفتهم. وعلى يطرحون اّد

بوه، ن اللغات اليت يعرفونها ال تستطيع توصيف وبيان الشيء الذي جرَّإحيث  ؛معقول

 بشرية قادرة على وصف هذه التجربة.  فهذا يعين يف احلقيقة أنه ال توجد لغٌة

يرى أن التأكيد على عدم إمكان بيان التجربة  ْنهناك من الفالسفة َم

، وبالتالي فصل العرفان عن «الالمعقولية» العرفانية يعّبر عن سعي يهدف إىل إثبات

دائرة العلوم واملعارف البشرية األكثر حسّية. لقد أبدى اغريس يانتسن  انتقادات 

بوصفه سعيًا  ،واسعة النطاق جتاه التأكيد على عدم إمكان بيان التجربة العرفانية

من ذلك إدخاهلا يف  يرمي إىل إخراج التجربة العرفانية من دائرة التعابري املعقولة، وبداًل

 «معقولية» . وقام آخرون بالدفاع عن 35ادائرة اهليجان واملشاعر واألحاسيس اجلّياشة

 . 36االعرفان يف مواجهات هجمات نزعة الالمعقولية

ق تتعّل حال فإن مسألة عدم إمكان بيان التجربة العرفانية تواجه أسئلًة أّيوعلى 

 وهذا ما سوف نتناوله بالبحث يف القسم اخلامس. بالقيمة املعرفية للتجارب العرفانية، 

 

 ــــــ ـ املفارقةب 

القائمة يف  «املفارقة» د الباحثون يف الشأن العرفاني أحيانًا على طبيعةيؤّك

ضح دائمًا ما إذا كانت املفارقة تكمن يف هذه أنه ال يّت التجارب العرفانية، إاّل

 ، أم يف موضوعها، أم فيهما معًا.التجربة

 ، على النحو«املفارقة» ما يتعلق بـ ميكن لنا التمييز بني أربعة مفاهيم يفو
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 : التالي

 ،عن الشيء غري املتوّقع ـ عبارٌة  37ا«األتيمولوجيا» ـ طبقًا لـ «املفارقة» ـ إن مفردة1

 أو الذي يصعب أو يتعّذر توّقعه. 

ال  يان مفهوٍمبغية ب ؛ـ ميكن يف استعمال الشكل غري املناسب منطقيًا لأللفاظ2

مقصودة. ميكن هلذا األمر  «مفارقة» ذلك لأن ُيشكِّ ،نريد له أن يكون فاقدًا للمعنى

دون اللجوء إىل احليل  أو بسبب صعوبة بيان معلومٍة ،أن حيدث عند التالعب باأللفاظ

 اللغوية. 

ـ كما مّت التصريح به يف الفلسفة ـ أن تشمل التناقض  «املفارقة» ـ ميكن لـ3

 . «املفارقة الكاذبة» ما قيل يف :نطقي غري املتوّقع، من قبيلامل

تس  املفارقة مبنزلة خصوصية عاملية للتجارب العرفانية، ْسإـ يعترب افالتري 4

 .  38اومساوية لنوع منطقي من التناقض املقصود

حيث تكون التجارب العرفانية غري عادية، وتكون كيفية احتاد النفس 

وغري قابلة  ،عةغري متوّق ،تبعًا لذلك ؛قارير العرفاء ستكونعجيبة ومذهلة، فإن ت

من اشتمال هذه التقارير على  بعيد. وعليه لن يكون هناك مناٌص للتصديق إىل حدٍّ

وحتتوي على  ،مفارقة. كما ستبدو التقارير املتعلقة بالتجارب العرفانية متناقضة

فانية أحيانًا أشكااًل غري مناسبة مفارقة من الناحية املفهومية؛ إذ تستعمل اللغة العر

كي ال حيصل خواء واقعي مقصود. وعلى الرغم من ذلك فإن  ؛على املستوى املنطقي

نتائج املفارقة يف هذا املفهوم سوف تكون يف التقارير من اجملموعة األوىل للتجارب 

 .  39امنها يف املنظومات العرفانية من اجملموعة الثانية العرفانية أقّل

ن لنا ملاذا جيب أن تشتمل التجارب العرفانية لك ال منتلك دلياًل واضحًا يبيِّومع ذ

ما يتعلق باملفاهيم من الدرجة الثالثة والرابعة على  أو املوضوعات ذات الصلة بها يف

على أن تقرير التجربة العرفانية جيب أن  ال يوجد هناك دليٌل عاّم . وبشكٍلمفارقٍة

يف  ما شاهدنا يف الفقرة السابقة عندما حيدث إشكاٌليشتمل على خواء منطقي. وك

 ،«الصمت» غالبًا رفع هذا التناقض من خالل االستناد إىل توضيح ما يبدو متناقضًا يتّم

 أو اإللغاء واإلبطال الذي يسوق الكالم إىل ناحية الصمت. 



 

 

هـ 1437م ـ  2016ــ خريف وشتاء  41و  40ــ العددان  11و  10ــ السنتان  نصوص معاصرة  

151 

إن السعي إىل إظهار التجارب العرفانية بوصفها من األمور اليت تنطوي على 

ميكن أن ينشأ من  «املتناقضات» ارقة يف املفاهيم من اجملموعة الثالثة والرابعة منمف

وجود الرغبة العارمة يف إعادة اللغة ـ اليت خرجت عن مسارها األصلي من الناحية 

ة ـ إىل مسارها السابق يف حدود اإلمكان. فعلى سبيل املثال: يتحدث اذين ياملنطق

ىل مرحلة ذهنية تفوق الفكر والالفكر. وعلى الرغم ميند  يف البوذية عن الوصول إ

من ذلك فإن هذه الدعوى تعود يف الغالب إىل املراحل الوسيطة، ال إىل التفكري 

والالتفكري، ومتيل األمور يف الغالب إىل احلديث عن مرحلة من املراحل الذهنية اليت 

ن العمل. إن القول بأن يغيب فيها اجلهد الذهين، ويقف فيها تبويب األنشطة الذهنية ع

وال إىل عدم التفكري، وال إىل  ،ال يكون ساعيًا إىل التفكري «غري الناشط» الذهن

أخرى يذهب  وجيعله مشّوشًا. ومن ناحيٍة ،يضّر بالوصف املذكور ،اخلواء املنطقي

 افريتس شتال  إىل القول بأن اللغة العرفانية اليت تنطوي على املفارقة تدخل بشكٍل

يف حني أن العرفاء يستعملون  . 40ام يف خدمة بيان الدعاوى املتينة منطقيًاومنظَّمنهجي 

إىل نقل اللغة إىل  . إن التطابق اللفظي جيعلهم حباجٍة 41االلغة الشائعة لبيان جتاربهم

 املستوى املتناقض يف املفهوم الثالث والرابع. 

 

 ــــــ ـ االستمرارية4

فون أحيانًا بذوي النزعة االستمرارية ـ إىل َرْعلقد سعى بعض الفالسفة ـ الذي ُي

. لقد أثارت  42االتعريف بالتجارب العرفانية املشرتكة بني كافة الثقافات واألعراف

. يفرتض افالتري  43استس  الكثري من املسائل واألحباثإالرؤية االستمرارية لـ افالتري 

ات واملراحل والظروف   حدوث نوعني من التجارب العرفانية يف مجيع الثقافإستس

  :االجتماعية

 ؛«تنظر إىل تلك الناحية من املفاهيم» اليت ،: التجربة اآلفاقية الكونيةلاألّو

 كي تصل إىل الواحد أو توحيد الكثرة أو إىل الكثرة الكونية من طريق بلوغ

 بوصفه حياة أو يقظة داخلية جتاه الكون والعامل. الوحدة اليت يتّم جتربتها «الواحد»

  اآلفاقية إستسن. إن جتربة ابوصفها واقعية عينية مقّدسة مقرونة باملباركة والتيمُّ
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 .  44ار شرحها وتفسريهاالكونية تنطوي على مفارقة، كما أن هذه التجربة يتعذَّ

كي  ؛«تنظر إىل هذه الناحية من الذهن» الوحدة األنفسية الكونية اليت :الثاني

جتربة  ةاهريولتجربة اليت تعترب من الناحية الظأي ا ،«اليقظة البحتة» تصل إىل

بينما أطلق ؛ «يقظة التوحيد»   على هذه التجربة مصطلحإستس. وقد أطلق ا 45االالشيء

.  46ا Pure Concious Event PCEأو ا «الواقع التوعوية اخلالصة» آخرون عليها مصطلح

ومن مجيع أنواع  ،الفرد من أّي مضمون جترييب «تفريغ» إن هذه التجربة تشتمل على

الت ة والتخيُّيالكيفيات الظواهرية الشاملة للمفاهيم واألفكار واإلدراكات احلّس

  إستسواعية خالصة. يذهب ا ة. وهنا حيصل الفرد على يقظٍةاليت تنشد اللّذة احلّسي

 إىل اعتبار هذا النوع من التجربة ـ على غرار التجربة اآلفاقية ـ متضّمنًا لشعور املباركة

، كما حيتمل استحالة القدرة على والتيّمن جتاه عينية مقّدسة، تنطوي على مفارقٍة

للوعي العرفاني يقع    هذه التجربة كساحٍلإستسبيانها وشرحها وتفسريها. يصف ا

 يف منزل يف منتصف اليقظة اآلفاقية الكونية. 

بني التجربة    بالتجارب العرفاني اليت تؤمن باهلل من طريق التمييزإستسل ايتنّز

والتفسري إىل مستوى التجربة األنفسية الكونية. وقد ذهب إىل االعتقاد بأن التجربة 

والذي خيتلف هو تفسريها فقط. وقد وصف  ،األنفسية يف مجيع الثقافات متشابهة

ر عن إن وصف التجارب العرفانية ُيعبِّ :انينيان مسارت  كونية التجربة التوحيدية قائاًل

 .  47ال أساسًا مشرتكًا بني جتارب املؤمن وغري املؤمنُيشكِّ غطاء تفسريي

بسبب تبسيط أو حتريف التقارير العرفانية.  ؛  للنقد الشديدإستسلقد تعّرض ا

ألن االحتاد مع  ؛ـ مسارت  إستسهو انيلسون بايك  ينتقد رؤية ا ها :فعلى سبيل املثال

للتشخيص، ال أساس هلما يف اهلل يف العرفان املسيحي ينقسم إىل قطبني قابلني 

أنهما ال  ر، إاّلمربَّ نان التجربة بشكٍلاإلهليات املسيحية. وعليه فإن هذين القطبني يبيِّ

 .  48ايعمالن على تقوية التفسري

ـ إىل التمييز بني ثالثة أنواع من اليقظة  ستسهذا وقد ذهب تزيهنر ـ خالفًا إل

 العرفانية: 

حيث تشمل التجربة التوحيدية للطبيعة  ، Panenhenicـ التجربة اآلفاقية ا1
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 نفس الفرد. 

 اليت تفوق الزمان واملكان.  ،ـ التجربة التوحيدية للوحدة الثابتة2

ب اليت تشتمل على نوعني من الثنائية بني اجملرِّ ،ـ جتربة املؤمن باهلل3

مرتبة أعلى  . يذهب تزيهنر إىل القول بأن جتربة املؤمن 49اابالكسر  واجملرَّب ابالفتح 

إذ يرى أن جتربة املوّحد تعّبر عن عالقة العارف اقحمورية باالستغراق  ؛من جتربة املوّحد

 يف احلقيقة الغائية. 

 يصف اوليم فني رايت  أربعة شواخص للتجربة العرفانية اآلفاقية، وهي: 

 ـ مفهوم توحيد الطبيعة. 1

 . ـ مفهوم الطبيعة مبثابة احلضور احلّي2

 ما يفرتض يف الطبيعة يندرج ضمن دائرة احلضور الطبيعي.  كّل أّنـ مفهوم 3

 ـ التجربة البوذية غري البنيوية. 4

يذهب افني رايت  ـ مثل تزيهنر ـ إىل القول بالتمييز بني جتربتني عرفانيتني 

: التجربة اإلميانية املقرونة واألخرى ؛: جتربة اليقظة اخلالصة للخألاألوىل :أنفسيتني

 .  50اق العشقبني العارف ومتعّل «العشق املتبادل» بإدراك

 

 ــــــ ـ معرفة التجربة العرفانية5

 سؤااًل مفاده:  51ا«أنواع التجربة الدينية» يف كتابه الشهري  لقد طرح اوليم جيمز

ية تلك اجملموعة من العواطف واألحاسيس هل ميكن لألحوال العرفانية أن تثبت أحّق»

 ها جذور احلياة الدينية؟ ميكن تقسيم هذا السؤال إىل قسمني: اإلهلية اليت تعود إلي

ر يف كون جتاربه مطابقة للواقع أو للقيمة : هل جيوز للفرد أن يفكِّلاألّو

 املدعومة بالدليل؟ 

: هل جيوز لنا ـ حنن الذين ال منتلك جتارب عرفانية ـ أن حنكم من طريق الثاني

مشتملة على قيمة ثابتة  أو ،رب مطابقة للواقعاعتبار مثل هذه التجابة اختبار األدّل

 بالدليل؟

 حبثهما واإلجابة عنهما بشكٍل ميكن رغم الصلة الوثيقة بني هذين السؤالنيو
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 . مستقّل

ميكن لنا تسمية اإلجابة الفلسفية الرئيسة على حنو اإلجياب عن السؤال األول 

واب اإلجيابي عن السؤال ، وتسمية الدفاع الرئيس عن اجل«اجتاه السلوك الثنائي» بـ

 . «برهان اإلدراك احلّسي» الثاني بـ

 

 ــــــ جاه السلوك الثنائيـ اّتأ

اها الفرد استنادًا إىل التجربة دافع اوليم ألستون  عن املعتقدات اليت يتبّن

. وقد  52اال سيَّما تلك اليت تتبلور عنده على أساس اإلميان باهللوالعرفانية والقدسية، 

بوصفه أمرًا شاماًل لألساليب اليت تعمل من الناحية  «السلوك الثنائي» تعريفذهب إىل 

االجتماعية على قولبة العقائد االداخلية ، ومن الناحية املعرفية على تقييمها من حيث 

. إن السلوك الذي يقولب  53اة متنّوعةياقحمتوى االداخلي  على أحناء معرفية وحّس

السلوك » ل منوذجًا مناليت تنشأ عن اإلدراك احلّسي يشكِّالعقائد الفيزيقية ـ العينية 

من القضايا  نر النتائج احلاصلة من خالل أسلوب معيَّ، أما السلوك الذي يصوِّ«الثنائي

 آخر.  فهو منوذٌج

ثنائي من الناحية املعرفية  األستون  قائاًل: إن تربير أّي سلوٍك وهنا يستدّل

كانت ال يكتب هلا البقاء  طريق غري ذي صلٍة أّي ر؛ ألن وثاقته منْويستلزم الدَّ

 أيضًا، إاّل «سلوك اإلدراك احلّسي» واالستمرار. وعلى الرغم من أن هذا األمر يشمل

 ثنائية.أننا ال نستطيع أن جنتنب السلوكيات ال

وعلى هذا األساس فإن األستون  جيادل قائاًل: إن اخلوض يف السلوكيات 

ن مثل إياق إثبات وجود دليل مناسب للتفكري يف هذا الشأن، والثنائية إمنا يأتي يف س

ن تبدو معقولة. وحاليًا هناك سلوكيات ثنائية تتضّم «غري املوثوقة» هذه السلوكيات

 ،التجارب العرفانية بلورة العقائد بشأن اهلل وأهدافه بالنسبة لنا، واألرضية اليت تعّد

 .«هنى اهلل لي يف الوقت الراقد جتّل»من قبيل: 

يف مثل هذا السلوك  شخٍص نستنتج من برهان األستون  أنه من املعقول لكّل

إذا كان هذا السلوك يبدو غري موثوق. وعليه فإننا  أن يعترب نتائج عقائده حقيقية، إاّل
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 جنيب عن السؤال األول باإلجياب. 

 

 ــــــ ـ برهان اإلدراك احلّسيب 

ة لبعض التجارب الدينية املستدّل قام خمتلف الفالسفة بالدفاع عن القيمة

. لقد عمد هؤالء  54اوالعرفانية، وال سيَّما تلك التجارب املرتبطة بالتجربة اإلهلية

بالنسبة إىل التجارب املرتبطة  «املدرك باحلّس» الفالسفة إىل التأكيد على طبيعة

 .«برهان اإلدراك احلّسي» واليت أطلق عليها اسم ،باهلل

 : التاليةالجتاه ضمن الفقرات وميكن تبويب هذا ا

ـ إن التجارب اإلهلية تشتمل على بنية ذهنية ـ عينية مقرونة مبضمون معريف 1

عيات عاء عينية التجربة. كما أن لألذهان نزعة إىل االشتمال على املّدحيتوي على اّد

احلقيقية القائمة على مثل هذه التجارب. وباإلضافة إىل ذلك هناك مستويات عرفانية 

، وميكن لآلخرين السعي  55اللوصول إىل رؤية لصاحل التجربة العرفانية اإلهلية

. يف مجيع هذه  56اعاءات األفراد من الطرق العرفانية املناسبةللوصول إىل صّحة اّد

 . األساليب تكون مجيع التجارب اإلهلية يف حّد ذاتها مدركة باحلّس

اهد لصاحل اعتبارها. إن ما ية حتتوي على بعض الشوـ إن التجارب شبه احلّس2

إنه قد عاش  :على هذا التصّور القائل دليٌل يبدو من أن شخصًا قد عاش جتربة شيٍء

. وعليه فإن التجربة اإلهلية حتتوي على شواهد جتربة االحتكاك بذلك الشيء حقيقًة

 لصاحل اعتبارها. 

والسنن تعترب ية للناس يف خمتلف األمكنة واألزمنة ـ إن توافق املدركات احلّس3

. وعلى هذا األساس فإن التوافق بشأن التجارب اإلهلية يف  57اسندًا لصاحل تعزيزها

 ل سندًا لصاحل تعزيزها وتقويتها. احلاالت املختلفة واملتنّوعة يشكِّ

ـ ميكن للمزيد من تعزيز ودعم اعتبار التجربة الدينية أو العرفانية أن يكون 4

قبيل: التقديس الذي يشعر به الشخص يف حياته إثر  ناشئًا عن تأثريات مناسبة، من

 .  58اجتربته

ر شواهد أصلية لصاحل اعتبار بعض التجارب ـ إن الفقرة األوىل والرابعة توف5ِّ
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 املرتبطة باهلل. 

قة باهلل يف احلسابات النهائية أو عدم إن السؤال عن مطابقة التجارب املتعلِّ

للشواهد املفيدة األخرى، وقّوة  لي املستدّلباستحكام املورد األص مطابقتها رهٌن

االعتبار. خيتلف املدافعون عن  مقابلاملالحظات اليت تقع موردًا للمعادلة احلسابية يف 

، ودافعوا عن ق باستحكام املورد األصلي املستدّلما يتعّل برهان اإلدراك احلّسي يف

ة بدرجات خمتلفة. ملتضاّدالشواهد ا مقابلالقدرة الثابتة لربهان اإلدراك احلسي يف 

عن السؤال  إجيابّيفقوا بأمجعهم على الوصول إىل جواب وعلى الرغم من ذلك فقد اّت

 الثاني. 

 

 ــــــ ـ النقد املعريف: إمكان مقاربة التجربة احلّسيةج 

أو  ،من العمل الثنائي من الفالسفة الذين استدلوا على الضّد هناك أيضًا عدٌد

 ،. وهنا سيتّم الرتكيز على بعض املوضوعات 59اأو كالهما ،يبرهان اإلدراك احلّس

 بالنسبة إىل املعطيات املعرفية العامة.  وال سيَّما املرتبطة بالتجربة القدسية والعرفانية

لقد احتدم اجلدال بني الفالسفة من خالل برهان اإلدراك احلّسي على أساس 

إلهلية واإلدراك احلّسي. وال ُبدَّ من دراسة خلفية استحالة املقارنة املّدعاة بني التجارب ا

 مسألتني، وهما: 

 للمقارنات املستحيلة؟  أـ هل هناك وجوٌد

 من الناحية املعرفية املفهومية؟  هلا فهل هي موجودٌة ب ـ وإذا كان هناك وجوٌد

 

 ــــــ ـ فقدان إمكانية التقييم1

ن الطبقات املناسبة للتقييم عى ـ ترفع فقداإن القدرة على املقارنة ـ طبقًا للمّد

من خالل توظيف  ،يللتجربة اإلهلية. ميكن لنا من خالل اإلدراك احلّس بادلاملت

ي أن نعمل على تعيني الشرائط السابقة باللحاظ العّل ،األساليب واملناهج االستنتاجية

اغة ة املفهومة إىل صيتلك العّل معلوالتاملناسب، وأن نعمل من خالل ربط واقعة بسائر 

مبعلوالتها على اكتشاف اآلليات ة العديد من اجلهات، وأن نعمل من خالل ربط عّل
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 العلية.

 بلوغها لتقييم التجربة اإلهلية. إن هذه األمور ال ميكن

 ال ينفّك جزٌء «إمكانية التقييم املتبادل» يذهب اإيفان فيلز  إىل االستدالل بأن

ي الناجح. وعليه فإن السلوك املعريف من أنواع السلوك املعريف احلّس نوٍع عن كّل

 . 60ااحلّسي الذي تتبلور فيه التجارب العرفانية عن اهلل تعاني نقصًا وضعفًا شديدًا

ن اريتشارد غيل  يذهب إىل االستدالل بأن االتفاق الواحد بني املتلقني إو ،هذا

حيح يف التجربة اإلهلية غري ممكن، سواء أكان املتلقي يف موقف نفسي وجسدي ص

 جربة املطابقة للواقع أم مل يكن.وصادق بالنسبة إىل الت

إىل االستنتاج قائاًل: إن  ،ألسباب مماثلة ؛من هنا يذهب اسي. بي. مارتني 

عاءات الذهنية اليت هي من االّد إىلعاءات املتعلقة بالتجربة اإلهلية أقرب بكثري االّد

أنا » اءات العينية اليت هي من قبيل:، منها إىل االدع«أنا أتصّور أني أرى ورقة» قبيل:

 .  61ا«أرى ورقة

، وال يظهر وقد ذهب اوليم راو  إىل القول بإمكان أن يظهر اهلل لشخٍص

وعليه ـ خالفًا لإلدراك احلّسي ـ فإن حرمان اآلخرين من امتالك التجربة لشخص آخر. 

ذيب اإلهلية يف ظّل ظروف مشابهة للظروف اليت عاشها الشخص ال يستوجب تك

اعتبار تلك التجربة. وعليه فإننا ال منتلك طريقًا إىل تعيني الوقت واحلالة اليت ال تكون 

فيها التجربة اإلهلية معتربة أو ذات قيمة. ويف هذه احلالة ال نستطيع تقييم جتربة 

 .  62اواعتبارها موثوقة

 

 ــــــ ـ فقدان الظرف املكاني ـ الزمين هلل2

قاطع يثبت أن شخصًا قد  ال باستحالة العثور على دليٍلق ْنهناك من الفالسفة َم

على  دليٌل لكي يدّل إذ ؛ 63اأو أنه قد حصل لقاء بينه وبني اهلل ،عاش التجربة اإلهلية

ها أو توّهمها أو تصّورها يف  ، ال أنه قد ظّنXأن شخصًا ما قد عاش جتربة احلالة ا

وضوعًا مشرتكًا للمدركات ل مذهنه فقط، جيب أن يكون من املمكن له أن يشكِّ

متزامن ويف وقت واحد . وبعكس  احلسّية املتنّوعة اواليت ال ضرورة حلصوهلا بشكٍل
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ال و  ـ Xذلك فإن هذا الشيء إمنا يكون ممكنًا إذا كان متايز املدركات املتعلقة بـ ا

حية   من الناXية املمكنة ـ من سائر املوضوعات املشابهة لـ اسيَّما اإلدراكات احلّس

  Xاإلدراكية أمرًا ممكنًا. وإن هذه احلاجة الثانية إمنا تكون ممكنة إذا كان ا

  Xموجودًا يف املكان ويف الزمان أيضًا. إن الظروف املكانية ـ الزمانية جتعل متّيز ا

أمرًا  مشابه للظروف املكانية ـ الزمانية األخرى من املوضوعات املشتملة على ظهوٍر

 ممكنًا ومقدورًا.

 وال زمان. وعليه لن يكون باإلمكان العثور على دليٍل إن اهلل ال حيتويه مكاٌنو

 إهلية.  يدل على أن شخصًا ما قد عاش أو خاض جتربًة

 

 ــــــ ـ تقييم الرباهني غري القياسيةد 

على الرغم من أن ألستون يدافع عن اخلصائص اإلدراكية ـ احلّسية للتجربة 

أنه ال وجود للقيود يف خصوص  جتاهه السلوكي الثنائي، إاّلبسبب ا ؛العرفانية اإلهلية

من أنواع املعطيات  نوٍع ق باملعطى الداخلي للسلوك الثنائي. ميكن لكّلاإلدراك املتعّل

. وعلى هذا األساس فإن عدم القابلية على املقارنة الداخلية املعرفية أن تكون موجودًة

كان كبريًا ـ ال ميكن أن يضّر بهذا  وإْنبني التجارب اإلهلية واإلدراك احلّسي ـ 

 .  64امباشر جاه بشكٍلاالّت

عاء يف مورد برهان اإلدراك ل عدم إمكان مقارنة مورد االّديف خصوص حتمُّ

عن اإلدراكات احلسّية بوصفها  ع املقارنات املستحيلة بثبات مستدّلاحلّسي، تتمّت

وغري املؤيدة وبني املدرك القابل  منوذجًا للمعرفة. إنها تساوي بني املدارك املؤيدة

ة وبني النوع الذي ميكن الوصول إليه من خالل اإلدراك احلّسي. وعلى للمقارنة بشّد

مدرك جتربة » ًا كانت ـ جيب أن تكون جمّردالرغم من ذلك فإن احلاجة املستدلة ـ أّي

ملدرك حتى إذا ز بهذا اع مبدرك مؤيد فإنه سوف يتعّزكان لقاء اهلل يتمّت . فإْن«ومؤيدة

ع كن الوصول إليه من اإلدراك احلّسي. وأما إذا مل يتمّتمي كان خمتلفًا عن نوٍع

 ؛د التجربة ـ مهما كان هذا املدرك ـ فإنه لن يكون قاباًل للتوجيه واإلثباتمبدرك يؤّي

هلذا السبب بالذات، وليس ألنه يفتقر إىل قابلية التقييم املقابلة واملتناسبة مع اإلدراك 
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 ي. احلّس

رمبا ذهب القائلون باستحالة املقارنة إىل االعتقاد بأننا نقصد تربير وتوجيه 

حيث  ة؛ ألننا ال منتلك تربيرًا أو توجيهًا كافيًا إاّلة املستدّلائيعاءات العينية الفيزياالّد

 ي يف املتناول.ائوالفيزي تكون القدرة على التقييم املتبادل للنوع العيين

ذلك فإن االعتقاد املذكور ال يبدو مقنعًا. فقد مّت دعم  وعلى الرغم من

دة أكثر من الالزم. فنحن نواجه ية العادية باملستندات املؤّيائمعتقداتنا العينية الفيزي

عاءات هناك شبكات عنقودية مفعمة باملؤيدات. ومع ذلك فإن هذا ال يعين تربير االّد

ملماثلة اليت تغدو بواسطتها غري قابلة أو ليس بالطبقات ا ،دونها العرفانية بدرجٍة

 للتوجيه والتربير. 

إن املشكلة اليت نواجهها يف برهان استحالة اشتمال اهلل على األبعاد هي أن 

ط بني اخلصائص الكيفية ية إمنا يأتي من طريق التوّسائحتديد هوية األعيان الفيزي

ر عن السلوك يت نصدرها تعبِّة. إن األحكام الواآلراء النسبية لتعيني املكان واهلوّي

ن سبب عدم واضح يبيِّ الذي يوّحد بني املكان واهلوية. ليس هناك من دليٍل العاّم

دون أن وته، املرتبط به، ومبعيار تعيني هوّي ة اهلل يف السلوك العاّمإمكان تعيني هوّي

نا أن نسيء . علي 65ايةائيكون رهنًا بالسلوك العام املرتبط بتعيني هوية األعيان الفيزي

 ية بوصفه منوذجًا جملموع املعرفة بشكٍلائة األعيان الفيزيبسلوك حتديد هوّي الظّن

 . عاّم

 

 ــــــ جاه الثنائيـ برهان اإلدراك احلّسي بوصفه أمرًا تابعًا لالّتهـ 

ي برهان اإلدراك احلّسي إىل االجتاه الثنائي. ومن األدلة يف اخلتام جيب أن يؤّد

ذا حصرنا الكثري من التجارب اإلهلية على أساس التجارب العرفانية على ذلك أننا إ

 للشك. دون االجتاه الثنائي، كان هناك جماٌل ،عاءات الصادقةبطرح االّد

كما قال اوليمز  بشأن اترييزا آفيالي : إنها مل تعتقد أبدًا  :فعلى سبيل املثال

وع من أنواع احلقيقة. إن املعيار ل مستندًا كافيًا إلثبات أّي نأن جتاربها لوحدها تشّك

 ،ريف وثاقة جتاربها يقوم على كيفية ارتباط هذه التجارب بسلوكها العيين املتأّخ
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بالشكل الذي يتّم فيه التصديق بها ضمن سلوكها الديين، بل ويف صميم سلوكها 

 دقيق.  ة على حنٍوع بالقدرة اخلاّصالديين. إن التجربة العرفانية ال تتمّت

يًا إىل االجتاه الثنائي سبب الثاني الذي جيعل برهان اإلدراك احلّسي مؤّدأما ال

ـ تتبلور ضمن السلوك العام، وهذا  5و  4فهو أن اهلوية اإلهلية ـ كما تقّدم يف القسم 

آخر  اجتماعي واضح متامًا، يقوم فيه الفرد بتصديق جتارب عرفانية لشخٍص سلوٌك

ل جتاربها يف حّد ذاتها ق بترييزا ال متثِّملثال املتعلِّبوصفها جتارب مرتبطة باهلل. ففي ا

ال جتربة  ،بالنسبة إليها مصدرًا موثوقًا يف الداللة على أنها تعيش جتربة إهلية

وإمنا عمدت يف ذلك إىل احلكم بشأن جتاربها على أساس تعاليم  ،شيطانية

التجارب اإلهلية على  الكنيسة. وبالتالي يبقى هذا السؤال قائمًا: ما هي حدود اشتمال

د األرضية الكافية إلثبات أنها جتارب إهلية؟ لذلك فإن إذعان اجلزئيات اليت متهِّ

الشخص حبصول جتربة إهلية خاصة ميكن له أن يكون مثرة تشبيه وحتليل الوضع 

 اجتماعي أوسع.  الراهن بسلوٍك

 

 ــــــ ـ العرفان، التجربة الدينية واجلنسية6

ة من أنصار احلركة النسوية االجتاهات الذكورية يف لقد جعل الفالسف

 ما يلي هناك ثالث مسائل رئيسة:  فًا لسهام نقدهم. ويفَدالعرفان والرؤية الفلسفية َه

ـ يرى الفالسفة املعاصرون من الذكور العرفان موضوعًا حموريًا للمضامني 1

ا النوع من التجارب النفسية اخلاصة للشخص االنعزالي. يعتقد هؤالء الفالسفة أن هذ

. ويف املقابل جيب على هؤالء الفالسفة أن يدرسوا  66ايعكس مفهوم العرفان وقيمته

 التبعات السياسية ـ االجتماعية للعرفان، مبا يف ذلك إخفاقات السطوة واهليمنة األبوية. 

جلانب الرئيس منهجي ا ـ إن الباحثني يف الشأن العرفاني قد جتاهلوا بشكٍل2

وجعله أمرًا هامشيًا. ميكن للمزيد من  ،أو قاموا بتحجيمهان النسوي، من العرف

 .  67ايف العرفان الذكوري ين االجتاه الذكوري اقحموراالهتمام بالنساء أن يبيِّ

د األسلوب الذي على ـ إن الرتكيبة التقليدية الذكورية عن اهلل هي اليت حتد3ِّ

هلية. من هنا فإن التجربة اإلميانية أساسه يبحث الفالسفة الذكور بشأن التجارب اإل
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م الذكورية واالختالفات اجلنسية يف َيبصياغة املفاهيم والِق منذ البداية مشروطٌة

. إن هذه الرؤية تظهر أن الرجال يدركون التجربة اإلهلية بوصفها  68االسلوك الديين

بالقدرة. إن منوذج م َعْفوبعيد عن املتناول، وُم ،ز متامًامواجهة للبشر مع موجود متميِّ

مغاير »وهو  ،عن التجربة القدسية لـ ارودولف أوتو  عن احلقيقة هذا االجتاه عبارٌة

 ،ي إىل الشعور باالجنذاب املهولللمستحيل على الفهم، واملقتدر الذي يؤّد «بالكامل

. يذهب اأوتو  إىل القول بأن هذه األمر  69االعارف يف خوائه «يتخّبط ويستغرق» حيث

 ل جوهر التجربة الدينية. ميثِّ

رون من أنصار احلركة النسوية مياًل إىل وعلى الرغم من ذلك يبدي املفكِّ

إنكار الثنائية بني األمر القدسي واألمر الذي جيعل من حتليل اأوتو  من الناحية 

هون من أنصار احلركة النسوية بالتأكيد على . يقوم املتألِّ 70االتكوينية أمرًا ممكنًا

ق التجربة اإلهلية، ويعملون على التذكري بالتجارب اليت خاضتها ة املتشابهة ملتعّلاملاهي

اجلسماني اقحمتقر من  ما يتعلق باألمر القدسي يف مظهرهّن املشهورات من النساء يف

 قبل الرؤية الذكورية. 

إصالحية تدعو إىل التفاؤل بالنسبة إىل  لقد وضع نقد احلركة النسوية منظومًة

 يف العرفان والدراسات العرفانية.  اليت ال يرقى إليها الشّك ،الذكوريةالنزعة 

يف الوقت الذي تكون فيه دراسة التبعات  ،ق بالبحث األولما يتعّل ويف

من  ص منها بشكٍلوال ميكن التخلُّ ،السياسية ـ االجتماعية للعرفان إلزامية

أنها يف الوقت  املقبلة، إاّل يف األحكام االجتماعية األشكال، وجيب أن يكون هلا دوٌر

معّين.  نفسه ليست وظيفة الفالسفة بالضرورة، وال هي وظيفة مجيع الفالسفة بشكٍل

ق بدراسة النواحي اهلاّمة للظواهر ما يتعّل جيب لتقسيم العمل أن حيّرر الفالسفة يف

 ومعرفة العرفان، رغم العلم الثابت بالعصبية الذكورية اقحمتملة. 

: إن نقد احلركة النسوية جيب أن يساعد على تطبيع مفهوم من هنا يقال

الطبيعة اخلصوصية للعرفان والتجربة الدينية اليت قام اوليم جيمز  بسحبها إىل ساحة 

 الفلسفة. 

 ،قة بالعرفان النسويل إجيابي يف البحوث املتعلِّوقد أّدى البحث الثاني إىل حتوُّ
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 ية هذا العرفان وحمتواه. وأهّم

 ،ز بني املّدعى الذكوري لـ اأوتو وص البحث الثالث علينا أن منيِّويف خص

القائم على أن منط جتربته القدسية يتضّمن التجربة الدينية يف أعمق وجوهها، وبني 

التنّوع اهلائل للتجربة الدينية والعرفانية للرجال على طول التاريخ. وهذا األمر يشمل 

املخالف  ،ويشمل االحتاد العرفاني مع اهلل ؛جتارب الذكور للقرب التشبيهي من اهلل

 كما يشمل التجربة القدسية لـ اأوتو .  ؛متامًا إلشراقات احلركة النسوية

حال ال ُبدَّ من األخذ بنظر االعتبار أن الدراسات اجلنسية يف التجربة  أّيوعلى 

جديدة  رؤىو اجلنسية والعرفان قد بدأت حديثًا وبصعوبة، وقد فتحت أمام فهمنا آراًء

 هلذه الظواهر البشرية ـ اإلهلية.
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 فلسفة األخالق

 تعريفها وموضوعها وعالقتها بالعلوم األخرى 

 

 حسن معّلميد. الشيخ 

 حسن مطرترجمة: 

 

 ــــــ متهيد

واحد من هذه  وقد تناول كّل .لقد تبلور الكثري من العلوم يف حقل األخالق

 عن:  زاوية معّينة. والعلوم املذكورة عبارٌة العلوم مسألة األخالق من

 ـ علم األخالق. 1

 ـ األخالق التوصيفية. 2

 ـ الرتبية والتعليم. 3

 ـ فلسفة علم األخالق. 4

 ـ فلسفة األخالق. 5

وآثارها ونتائجها.  ،يبحث علم األخالق يف الصفات واألفعال احلسنة والقبيحة

بة عليها؟ وما هي الصفات ر والفوائد املرتّتوما هي الصفات األخالقية؟ وما هي اآلثا

 اليت جيب اكتسابها؟ وما هي الصفات اليت جيب االبتعاد عنها؟ 

ن والقبيح من األفعال والصفات، وآثارها، َسحصيلة القول: إن معرفة احَل

ي بالصفات واألفعال احلسنة، واالبتعاد عن األفعال والصفات وأساليب وطرق التحّل

 .  1ال مضمون علم األخالق وحمتواهالسّيئة، متثِّ

أما األخالق التوصيفية فتبحث يف أخالق املدارس واملذاهب واألمم والشعوب 
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واألفراد، من قبيل: أخالق اإلسالم، وأخالق املسيحية، وأخالق اهلنود احلمر، وأخالق 

 الزنوج، وأخالق نريون، وأخالق غاندي، وما إىل ذلك. 

يف أساليب وطرق اكتساب الفضائل، وجتّنب  كما تبحث الرتبية والتعليم

 وميكن لنا أن ندرج السري والسلوك العرفاني يف هذا احلقل.  .الرذائل

نها تبحث يف تعريف علم إوتبحث فلسفة األخالق يف الرؤوس الثمانية، أي 

األخالق، وموضوعه، ومسائله، وأسلوبه، وهدفه وغايته، وضرورته، ومشاهري العلماء 

هذا العلم علمًا من الدرجة الثانية،  دُّرات اليت طرأت عليه. ويف احلقيقة ُيَعيِّفيه، واملتغ

 آخر.  يف حقل علٍم فهو علٌم

رية والتصديقية واملعايري يبحث يف املبادئ التصوُّ وفلسفة األخالق علٌم

 ة للحسن والقبح يف األخالق. واملالكات العاّم

من العلوم  ق مل يتّم حبثها يف أّي علٍميف حقل األخال ن هناك أسئلًةإ :توضيح ذلك

علم األخالق، واألخالق التوصيفية، والرتبية والتعليم، »قة باألخالق، من قبيل: املتعلِّ

 وتلك املسائل عبارة عن:  .«وفلسفة علم األخالق

 ـ ما هو مفاد الواجب واقحمظور األخالقي؟ 

 ـ ما هو مفاد احلسن والقبح؟ 

 والقيم والوظيفة واإللزام؟  ـ ما هو مفاد املسؤولية

ـ هل املفاهيم اليت هي من قبيل: العدالة والظلم، واحلسن والقبح واخلري، من 

 ؟ األمور البديهية أم هي من األمور النظرية اليت حتتاج إىل تعريٍف

 ـ هل القضايا األخالقية من القضايا اإلخبارية أم اإلنشائية؟ 

فهل هي من القضايا اإلنشائية اقحمضة أم ـ وإذا كانت من القضايا اإلنشائية 

 هي من القضايا اإلنشائية القائمة على احلقيقة والواقع؟ 

 من أنواع القضايا اإلخباية هي؟  نوٍع ـ وإذا كانت من القضايا اإلخبارية فأيُّ

 ـ هل العقل الذي يدرك األخالق هو غري العقل النظري؟ 

 القي وبني الوجود والعدم والواقع؟ بني احلسن والقبح األخ ـ هل هناك عالقٌة

 ـ ما هو املعيار واملالك يف حسن األخالق وقبحها؟ 
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 ـ هل القضايا العامة يف األخالق بديهية أم نظرية؟ 

 ـ هل القضايا األخالقية فطرية أم اكتسابية؟ 

 يتكّفل باإلجابة عن هذه األسئلة.الذي   2اإن فلسفة األخالق هي العلم

فلسفة األخالق تبحث يف املبادئ التصورية والتصديقية إن  :ميكن القولو

 رية من مقّدماتها. لألخالق، وإن املبادئ التصديقية تعّد من أصوهلا، واملبادئ التصوُّ

وميكن متابعة هذه املسائل املذكورة يف الفلسفة والكالم اإلسالمي وعلم 

مة جنزت بعد العاّلأن هذه املسائل قد أ منفصل، إاّل األصول وعلم األخالق بشكٍل

 .وعلى يد هذين الفيلسوفني الكبريين ،طهريمالطباطبائي والشهيد 

وحاليًا نواجه الكثري من املسائل يف هذا اجملال، ميكن العثور على جذور 

 . وأمثاهلما أكثرها أو عينها يف كلمات الفارابي وابن سينا

ح، وكذلك سعادة ْبُقإن العقل العملي والنظري واملسائل املتعلقة باحُلْسن وال

هني وغريهم من وشقاء النفس اإلنسانية، يف كلمات الفارابي وابن سينا وصدر املتألِّ

مني، وكذلك الفالسفة، ومسائل احُلْسن والقبح العقلي والشرعي يف أحباث املتكلِّ

ن والقبح، واملصاحل واملفاسد يف األصول واملعايري مضمون الوجوب واحلظر، واحُلْس

ها حتكي عن وجود هذه ن والقبح يف األخالق اإلسالمية، كّلاجلزئية للُحْسالعامة و

والتوفيق بينها  .رين املسلمنياملسائل يف الثقافة والفكر اإلسالمي لدى املفكِّ

طهري وغريهما من العلماء الكبار ممة الطباطبائي والشهيد وتنظيمها من قبل العاّل

 ،فات الكثرية املنتشرة حاليًا يف هذا اجملالوإن املؤلَّ .كان يصّب يف التأكيد عليها

 قني املسلمني، تثبت ظهور هذه احلقيقة. ومن قبل اقحمقِّ

اليت مّت تأليفها يف هذا اجملال ميكن   3اومن خالل االلتفات إىل خمتلف الكتب

 : لتاليعلى النحو ا  4النا أن نعنون مباحث فلسفة األخالق اإلسالمية

 ن والقبح. ر، واحُلْسـ مضمون الوجوب واحلظ1

 َيم. ـ مضمون اإللزام والتكليف واملسؤولية والِق2

 ـ العقل العملي والنظري ومدركاتهما. 3

 ـ إخبارية أو إنشائية القضايا األخالقية. 4
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 ـ عمومية القواعد األخالقية. 5

 ن والقبح. ْسـ املعايري العامة للُح6

 اإلسالمية.  ـ عالقة الوجوب والكينونة يف فلسفة األخالق7

 ـ أسس النظام األخالقي يف اإلسالم. 8

 : التاليعلى النحو  كما ميكن لنا أن ندرج هذه املسائل ضمن عناوين أعّم

 :ـ املبادئ التصورية1

 ـ مضمون الوجوب واحلظر. أ

 ن والقبح. مضمون احُلْس ب ـ

 مضمون املسؤولية والقيمة والوظيفة واإللزام وما إىل ذلك.  ج ـ

 شائية أو اختيارية القضايا األخالقية. إن د ـ

 :ـ املبادئ التصديقية واملعايري2

 نوع القضايا األخالقية.  أـ

 ما هو مستند القضايا األخالقية؟  ب ـ

 معيار القضايا األخالقية.  ج ـ

 عمومية القضايا األخالقية.  د ـ

 االرتباط والعالقة بني الوجوب والكينونة.  هـ ـ

  :والنتائج  ،قي يف اإلسالم ااملبادئـ النظام األخال3

 املباني الفلسفية.  أـ

 املبادئ الكالمية.  ب ـ

 نتائج هذه األسس واملباني.  ج ـ

 الغاية واملطلوب النهائي يف األخالق اإلسالمية.  د ـ

 وأما التوضيح املختصر هلذه املسائل، وطريقة ارتباطها ببعضها، فهو: 

 

  ــــــ احلظرأـ النظريات يف حبث الوجوب و

. ليس للعقل ضرورة ن والقبحـ إن الضرورات واقحمظورات صور جمازية للُحْس1



 

 

هـ 1437م ـ  2016ــ خريف وشتاء  41و  40ــ العددان  11و  10ــ السنتان  نصوص معاصرة  

172 

إن العقل »أو  ،«العقل يقول: جيب إطاعة الشرع»وحظر. وعليه فإن ما يقال من أن 

كلها تنطوي على مساحمة، ومعنى ذلك أن العقل ميتدح  ،«يقول: جيب اجتناب الظلم

، «ن إطاعة الشرع حسنٌةأ»يف احلقيقة فإن مضمونها هو أو يذّم فاعل هذه األمور، و

 .  5ا«ن الظلم قبيٌحأ»و

تقتبس وتستنتج من  ، وهي ضرورٌةعاةمّد ـ إن مضمون الوجوب واحلظر ضرورٌة2

 ة واملعلول. الضرورة التكوينية بني العّل

تكون  ،لكونها اختيارية ؛إن العالقة القائمة بني اإلنسان وأفعالهتوضيح ذلك: 

القة إمكانية، مبعنى أن صدور الفعل عن اإلنسان ال يبلغ حّد الضرورة. ومن ناحية ع

لوصول إىل بعض األهداف أخرى جيب على اإلنسان أن يقوم ببعض األفعال اخلاّصة ل

 والغايات.

ي اإلنسان حاجته اجلسدية وإشباع جوعه جيب عليه فعلى سبيل املثال: لكي يلّب

 ،ن تتبّدل العالقة اإلمكانية بني اإلنسان وأفعاله االختياريةأن يأكل. إذن ال ُبدَّ من أ

وتتحّول من حالة اإلمكان إىل حالة الضرورة، وذلك بأن يقوم اإلنسان بالفعل. وهنا 

ىل إبرام تعاقد مفاده أن العالقة بينه وبني أفعاله ـ اليت هي عالقة إيعمد اإلنسان 

ضرورية، وبذلك يعمل على جعل  ٍةإمكانية ـ تتحّول باجلعل والضرورة إىل عالق

تناول  :أخرى: إنه يعترب العالقة اإلمكانية بني اإلنسان وفعله امثل ضرورة. وبعبارٍة

الذي  «الرجل الشجاع»على حنو اجملاز مصداقًا لعالقة الضرورة، كما يعترب   الطعام

 .  6اهو مصداق حقيقي لإلنسان مصداقًا جمازيًا لألسد

إن »للعبارة القائلة:  مساويٌة «جيب سلوك العدل»عبارة  وعلى هذا األساس فإن

، وإن «ضرورة باجلعل واالعتبار واجملاز»وهذه الضرورة هي  .«العمل بالعدالة ضروري

كي يصل اإلنسان  ؛ق على أرض الواقعهذا الفعل اجملازي واالعتباري جيب أن يتحّق

 إىل أهدافه وغاياته املنشودة. 

 ،املبنى هو أن نعترب القضايا األخالقية قضايا إنشائية واضح أن الزم هذاومن ال

ال تقوم على أساس املالك الواقعي، بل  ،أنها ليست إنشائية حمضة إاّل .وليست إخبارية

 قائم على واقع؛ ألن هذا اإلنشاء واجلعل واالعتبار يقوم على أساس العالقة هو إنشاٌء
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 احلقيقية بني األفعال ونتائجها.

حالة الشبع ورفع حاجة »و «تناول الطعام»حيث تقوم بني  :ثالفعلى سبيل امل

ية واملعلولية يعمل اإلنسان ـ لكي يتناول الطعام حلصوله على الشبع عالقة العّل «اجلسم

 ضرورية بني نفسه وبني فعل تناول الطعام.  ـ على وضع عالقٍة

 ،ة بالغريهو الضرور «الوجوب واحلظر»: إن مضمون ة الضرورة بالغريـ نظرّي3

مبعنى أن الفاعل املختار ُيضفي بإرادته واختياره وجوبًا وضرورة على الفعل الذي كان 

وهذه الضرورة والوجوب إمنا هي ضرورة ووجوب  .ى ما قبل هذه اإلرادة ممكنًاحّت

ن اإلرادة قد أ»فإن هذا يعين يف الواقع  «ق هذا الفعلجيب حتقُّ»قال: بالغري. فعندما ُي

ق من حيث تتعّل؛ . إن هذه الضرورة ضرورة تكوينية وواقعية«ق هذا الفعلقُّقت بتحتعّل

 .  7اقبل اإلنسان وإرادته بالفعل

هو الضرورة  «الوجوب واحلظر»: إن مضمون ةة اإللزامات النفسانّيـ نظرّي4

بالغري، وإمنا  اعتبارية، وال هي ضرورٌة أن هذه الضرورة ال هي ضرورٌةَبْيَد  واإللزام،

ولزوم يدركه اإلنسان من نفسه بالعلم احلضوري. إن الوجوب واحلظر  رورٌةهي ض

 اإللزامات النفسانية والداخلية. األخالقي حيكي عن هذه

تعّبر عن  «عادل جيب السلوك بشكٍل»فعلى سبيل املثال: إن العبارة القائلة: 

ر عن تعبِّداخلي لدى اإلنسان بالعدالة. وعليه فإن الضرورات واقحمظورات  التزاٍم

 .  8ااإللزامات الداخلية للنفس

هو الضرورة  «الوجوب واحلظر»: إن مضمون ة الضرورة بالقياسـ نظرّي5

اليت هي من  ،الضرورة القائمة بني تناول الطعام والشبع :بالقياس إىل الغري، من قبيل

إىل الغري، ومعلول ضرورة بالقياس  ٍةعّل ة واملعلول، حيث تقوم بني كّلعالقة العّل :قبيل

وبالقياس إىل وجود العلة يكون  ،فالعلة ضرورية الوجود .أي بالقياس إىل املعلول

 «عادل جيب السلوك بشكٍل» :املعلول فيها ضروري الوجود. وعليه فإن العبارة القائلة

ن إأو  ؛«الوصول إىل الكمال املنشود من العدالة»حتكي عن أنها ضرورية بالقياس إىل 

من الضروري معاقبة اجملرم »تعّبر عن اجلملة القائلة:  «اقبة اجملرمجيب مع»عبارة: 

 .  9ا«بالقياس إىل حتقيق األمن االجتماعي
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جعل الضرورة، وإمنا يتّم اكتشافها، ويكون فهم  يف هذه النظرية ال يتّم

 ألمر واقع.  الضرورات واقحمظورات فهمًا

عن  عبارٌة «وجوب واحلظرال»: إن مضمون ة الضرورة بالقياس وبالغريـ نظرّي6

 أخرى بالقياس.  أنها ضرورة قد استنتجت من ضرورٍةَبْيَد  ضرورة بالقياس،

أن للفعل َبْيَد  ية واملعلولية،إن بني الفعل ونتيجته عالقة العّلتوضيح ذلك: 

وحيثية يف صدوره عن الفاعل. والعالقة العلية بني الفعل  ؛حيثيتني: حيثية يف نفس الفعل

ية بني الفعل من حيث صدوره عن ة األوىل  ونتيجته تستوجب وجود عالقة عّلاباحليثي

 هي مضمون الوجوب واحلظر. الثانية إىل الفاعل ونتيجته، وإن هذه الضرورة بالقياس

 ميكن القول:  :فعلى سبيل املثال

 ي إىل الشبع اتلبية حاجات اجلسم . ـ إن تناول الطعام يؤّد

 طلوب لإلنسان. م ـ تلبية حاجة اجلسم أمٌر

 إذن تناول الطعام يستوجب حتقيق ما يطلبه اإلنسان. 

وعليه إذا كان الشخص يسعى إىل مطلوبه فيجب عليه أن يتناول الطعام. وإن 

اليت تقول:  ،مة القياسيف نتيجة االعتبار غريها يف مقّد «جيب أن يتناول الطعام» :عبارة

قضية تستنتج من تلك القضية والقضايا ، بل هي «ي إىل الشبعإن تناول الطعام يؤّد»

ر ضرورة ظاليت تعترب مضمون الضرورة واحل ،خالفًا للنظرية اخلامسةو ،األخرى. إذن

بالقياس بني الفعل والنتيجة، يكون مضمون الوجوب واحلظر ـ يف هذه النظرية ـ 

 .  10امة، ولذلك تكون بالقياس وبالغريضرورة بالقياس تستنتج من تلك املقّد

 

  ــــــ ن والقبحـ النظريات املطروحة يف قسم احُلْسب 

ـ املالءمة والنفرة عن الطبع أو القّوة العاقلة والقّوة املدركة أو كمال 1

 .  11ااملطلوب

ن العدل أ»يعين  «نَسإن العدل َح»على سبيل املثال: وـ النقصان والكمال. 2

 .  12ا«أو يستوجب الكمال ،كماٌل

أو العقاب  ،أو الثواب والعقاب، أو موجب املدح والذّم ،ـ صّحة املدح والذّم3
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ن العدل يستوجب الثواب، أ»مبعنى  «نَسإن العدل َح»والثواب. وعلى سبيل املثال: 

 .  13ا«املدح وفاعله يستحّق

أو التناسب وعدم التناسب مع كمال املطلوب.  ،ـ تناسب وعدم تناسب األجزاء4

يعين أنه متناسب األجزاء، أو متناسب مع الكمال  «ٌنَسإن العدل َح»على سبيل املثال: و

 .  14ااملطلوب لإلنسان

وإن املفاهيم  .مفهومي ن والقبح مفاهيم بديهية، وليس هلا مرادٌفـ إن احُلْس5

أو من نتائجهما  ،ن والقبحْساملذكورة يف النظريات السابقة إما هي مالك احُل

األخالقية ميكن رفعها من خالل مفاد وآثارهما. وإن مشكلة املعيار وحقيقة القضايا 

 .  16او...   15ان والقبحْسالضرورات واقحمظورات، دون حاجة إىل البحث من زاوية احُل

 

 ــــــ ج ـ النظريات يف حقل العقل العملي والعقل النظري

 ة: هناك يف حقل العقل النظري والعملي ثالث نظريات عاّم

قة بغري األفعال االختيارية، والعقل تعّلإن العقل النظري يدرك العمومات املـ 1

 .  17اقة بالفعل االختياري لإلنسانالعملي يدرك األمور العاّمة املتعّل

قة بالفعل االختياري وغريه ، والعقل إن العقل النظري يدرك العمومات ااملتعّلـ 2

 .  18اقة باألفعال االختياريةالعملي يدرك األمور اجلزئية واملتعّل

واألفعال وغري األفعال ،  ،ة واجلزئيةالنظري يدرك ااألمور العاّم إن العقلـ 3

 .  19اكوالعقل العملي يلعب دور اقحمرِّ

 ما يتعلق بالنظرية األوىل هناك رؤيتان أيضًا، وهما:  ويف

 تان. تان مستقّلـ إن العقل العملي والنظري قّوأ

 دراك. ذات نوعني من اإل ،ـ إن العقل العملي والنظري قّوة واحدةب 

 ًا، وهو: ومصريي جّد يف هذه الرؤية، وهو حاسٌم وهناك أيضًا تقسيم أهّم

بني مدركات العقل العملي ومدركات العقل  ماهوّي ـ ليس هناك اختالٌف1

 .  20االنظري

بني مدركات العقل العملي ومدركات العقل  ماهوّي ـ هناك اختالٌف2
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 .  21االنظري

طهري ـ انطالقًا من نظرية االعتباريات ملشهيد مة الطباطبائي والقد ذهب العاّل

يف حقل مفاد الوجوب واحلظر يف حبث مدركات العقل العملي والنظري ـ إىل االعتقاد 

وإن مدركات العقل  ؛ويف حقل الوجود والعدم ،بأن مدركات العقل النظري إخبارية

مدركات  من هنا ال ميكن استنتناجوويف حقل الوجوب واحلظر.  ،العملي إنشائية

ما تقوم على العقل العملي من مدركات العقل النظري من الناحية املنطقية، وإّن

 .  22اأساسها

ة الضرورة بالقياس وأما طبقًا لنظرية األستاذ حممد تقي مصباح اليزدي، ونظرّي

ة واحدة، ويكون كالهما وبالغري، فتكون ملدركات العقل العملي والنظري ماهّي

لالستنتاج من  لواقع، وتكون املدركات العقلية العملية قابلًةإخباري وتقريري عن ا

 مدركات العقل النظري. 

واملسألة اجلديرة بااللتفات هنا هي أن الضرورات واقحمظورات األخالقية ـ يف 

منهما جزءًا من  كال هاتني الرؤيتني ـ تنظر إىل الواقع وتقوم عليه، ويعترب كلٌّ

 ألخالق. النظريات الواقعية يف فلسفة ا

 

 ــــــ د ـ عمومية القواعد األخالقية

ة يف الفلسفة األخالقية هو حبث خاّص يٍةإن البحث اآلخر الذي حيظى بأهّم

مبكان وزمان  عمومية القواعد األخالقية، مبعنى أن القواعد األخالقية ال ختتّص

تنافى مع وشامل، وإن هذا التعميم والشمول ال ي ومجاعة خاصة من الناس، بل هو عاّم

 ن والقبح. اشرتاط امتالك األفعال والصفات األخالقية لالتصاف باحُلْس

رة، واحلاجات رون املسلمون إىل اعتبار احلاجات الثابتة واملتغيِّيذهب املفكِّ

اإلنسانية لإلنسان، واألنا العلوية والسفلية ااألخالق اليت هي مقتضى األنا العلوية 

ية بني األفعال والنتائج، بة على األفعال والعالقة العّلاملرتتِّ لإلنسان ، واملصاحل واملفاسد

 .  23اية وعمومية األخالقة والشواهد على كلِّمن األدّل
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 ــــــ هـ ـ العالقة بني الوجوب والكينونة

كما سبق أن ذكرنا فإن من املسائل املبحوثة يف حقل فلسفة األخالق مسألة 

عن  وتبعًا لذلك البحث يف كونها كاشفة ،قيةإخبارية أو إنشائية القضايا األخال

 الواقع أو ناظرة إىل الواقع.

يعترب القضايا األخالقية  ْنر إىل القول بأن كل َموينبغي أن ال يذهب بنا التصوُّ

بل هناك  ،إنشائية ينفي بالضرورة وجود مجيع أنواع العالقة بني األخالق والواقع

 هما: ران لإلنشاء يف حقل األخالق، وتصوُّ

 ـ اإلنشاء اقحمض. 1

 ـ اإلنشاء القائم على الواقع. 2

رين املسلمني، والنزعة احلسّية إن اإلنشاء اقحمض ألمثال األشاعرة بني املفكِّ

ا إىل أمر اهلل تعاىل حيث تعود اإلنشاءات األخالقية إّم ،والنزعة االجتماعية يف الغرب

أو تعاد إىل مشاعر ورغبات  ؛ر و...دون أن يكون فيها أّي مالك واقعي ويف نفس األم

 األشخاص، أو إىل التقاليد واألعراف والسنن االجتماعية. 

 ،ميكن نسبة اإلنشاء القائم على الواقع إىل أكثر األصوليني من املسلمني

مبعنى أن القضايا رغم كونها من  ،طهريموالشهيد مرتضى  ،والعالمة الطباطبائي

ال فائدة  ،ويةأنها ليست إنشاءات َلْغ ن الواقع، إاّلسنخ اإلنشاء، وليس هلا تقرير ع

ية بني واعتبار يقوم على أساس العالقة العّل وال تقوم على مالكات، بل هي جعٌل ،منها

 .  24ااألفعال ونتائجها

 

 ــــــ و ـ النظام األخالقي يف اإلسالم

يني على رين اإلسالمتصوير النظام األخالقي يف اإلسالم لدى املفكِّ لقد متَّ

 حنوين: 

 ـ يف فكر األشاعرة. 

 ـ يف فكر الشيعة واملعتزلة. 

وال نالحظ  .وعند األشاعرة يعود النظام األخالقي إىل إرادة وتشريع اهلل تعاىل
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ية ومعلولية بني األفعال والنتائج، بل إن الذي أوجد هذا يف هذا النظام أّي عالقة عّل

 األساس الذي تقوم عليه .  نعرفاليت ال النظام هو جمّرد إرادة الباري تعاىل او

رة وعنصرًا واملسألة اجلديرة باالهتمام هي أنه ميكن اعتبار اإلرادة اإلهلية مؤّث

 أساسيًا بنحوين، وهما: 

 ـ بوصفها كاشفة عن النظام األخالقي الصحيح. 1

 ـ بوصفها واضعة للنظام األخالقي املشروع. 2

اد بأن اإلرادة اإلهلية واألخالق الدينية كاشفة يذهب الشيعة واملعتزلة إىل االعتق

ن أن العقل وحده إمنا يكتشف عمومات ْوعن النظام األخالقي الصحيح، ويَر

ا ومن هن ،دة بني األفعال والصفات والنتائجاألخالق، ويعجز عن إدراك العالقات املعقَّ

 تتجلى حاجة اإلنسان إىل الوحي.

اإلهلية هي اجلاعلة للنظام األخالقي، حبيث إذا ن أن اإلرادة ْوأما األشاعرة فرَي

 نًا، والصدق قبيحًا، كان هذا هو النظام األخالقي الصحيح. َساعترب اهلل الكذب َح

م نظامًا أخالقيًا بشأن من هنا ميكن لنا يف الفكر الشيعي واملعتزلي أن نقدِّ

 الدينية بشكٍل الكليات واألمور العاّمة، وعرض هذا النظام ضمن املسائل واألحباث

، واألحباث حة يف الفلسفة األخالقية من ناحيٍةتفصيلي. وإن هذه األحباث املطرو

ل ـ بوصفها جزءًا من أخرى، سوف متثِّ املرتبطة مبعرفة اهلل والنفس الفلسفية من ناحيٍة

 األسس واملباني الكالمية ـ القاعدة الفكرية لذلك النظام. 

رة يف تكوين نوع من أن تكون مؤثِّ التالية ميكن لألمور :فعلى سبيل املثال

 النظام األخالقي: 

ـ أن تكون هناك بني األفعال االختيارية لإلنسان والنتائج احلاصلة منها عالقة 1

 ية واملعلولية. العّل

ـ أن تقوم بني إجياد األفعال ونتائجها ـ بسبب الفقرة األوىل ـ ذات هذه العالقة 2

 ة. يالعّل

 بالقياس بني وجود األفعال ونتائجها.  ورٌةـ إذن هناك ضر3

 ـ وتبعًا لذلك تستنتج ضرورة بالقياس بني إجياد األفعال ونتائجها أيضًا. 4
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بني الضرورات واقحمظورات األخالقية  ـ تبعًا للفقرة الرابعة تكون هناك عالقٌة5

 والواقعيات. 

 قية من الواقعيات. ـ تبعًا للفقرة اخلامسة ميكن لنا أن نستنتج القواعد األخال6

 ـ ميكن للنفس اإلنسانية ـ بسبب احلركة اجلوهرية ـ أن تكون قابلًة7

 لالشتداد والتكامل. 

 رًا يف تكامل النفس. ـ تلعب األفعال والصفات النفسانية دورًا مؤث8ِّ

يؤّدي إىل الكمال اإلنساني، بل إن هذا خيتّص ببعض األفعال  فعٍل ـ ليس كّل9

 اخلاصة. 

ن النظام األخالقي املنشود واملطلوب هو النظام الذي يستطيع اإلنسان من ـ إ10

صاف بالصفات واالّت ،ل بالقرب من اهللخالله الوصول إىل كماله املناسب واملتمثِّ

 واألمساء اإلهلية. 

 

 ــــــ ز ـ قيمة األخالق

ى ة يف حقل األخالق البحث يف القيمة األخالقية، مبعنإن من األحباث اهلاّم

: ما هو املالك وثانيًا: ما هو معنى القيمة يف األخالق؟ اًلأّو :اخلوض يف هاتني املسألتني

 يف ذلك؟ 

ما يتعلق بقسم املفاد واملضمون يكون معنى القيمة اعتبارها بديهية، وعدم  يف

 ما.  العثور على املعادل املفهومي لنظريٍة

وبية، واملنافع، والثمار ويف قسم املالك تطرح املطلوبية، والكمال، واقحمب

وما إىل ذلك، بوصفها مالكًا ملطلق القيمة واالنسجام  ،املرتتبة على األمر، واجلمال

مع الفطرة اإلهلية، والتناغم مع األنا األمسى ااألنا العلوّية ، والتماهي مع العاطفة 

، بوصفها ة واخلشوعوالعبودّي ،ي األمساء والصفات اإلهلية يف اإلنسان، وجتّلةالبشرّي

 معيارًا للقيمة األخالقية. 

 جيب التفريق بني أمرين يف القيمة األخالقية، وهما: 

  ؟ـ ملاذا يعترب الناس األخالق ذات قيمة االبحث عن العلة 1
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ـ ما هو الدليل واملالك الذي جيعل األخالق واألخالقيات ذات قيمة االبحث عن 2

  ؟الدليل والتربير املنطقي 

 

 ــــــ لسفة األخالق اإلسالميةضرورة وهدف ف

ضح عامة تّت بااللتفات إىل أهّم األحباث يف فلسفة األخالق اإلسالمية برؤيٍة

لعنا على شبهات املدارس املتعارضة يف فلسفة ال سيَّما إذا اّطو ،جّيد ضرورتها بشكٍل

اليت تنزع إىل  ه،مدرسة نيتش :األخالق عند الغرب، حيث نراها يف مدارس من قبيل

اليت ال تستند إىل مالك  ،ويف بعض املدارس األخرى ؛القدرة والقّوة، وأخالق االنهيار

ويف هذا السياق يبدو من  .«النزعة احلسّية»أو أساس معقول، من قبيل: فلسفة 

 ًا أن نقّدم نظامًا أخالقيًا معقواًل ميكن الدفاع عنه من الناحية العقلية. الضروري جّد

ة على حكمة الواجبات التأكيد يف القرآن والسّن مّت  25اأخرى ومن ناحيٍة

واقحمظورات الدينية واألخالقية، ويف بعض املوارد مّت بيان الفلسفة واحلكمة من 

ة على معقولية وعقلنة د تأكيد القرآن والسّناألحكام اإلهلية. وهذه املسألة تؤيِّ

سار يغدو اإلميان كبري؛ إذ من خالل هذا امل الضرورات واقحمظورات الدينية بشكٍل

 بها وقبوهلا أيسر. 

ضح هدف فلسفة األخالق اإلسالمية أيضًا، أي عقلنة نظام وبهذا البيان يّت

 واملطابق لفطرة اإلنسان اإلهلية.  ،وهي النظام احلّق ،األخالق الدينية

 

  ــــــ اآلراء املختلفة يف فلسفة األخالق اإلسالمية )التضاد أو التعاضد(

ام يف فلسفة األخالق اإلسالمية هي أن النظريات املتنّوعة يف هذا إن األمر اهل

احلقل ال تتعارض وال ختتلف فيما بينها مئة باملئة اباستثناء رؤية األشاعرة ـ بطبيعة 

رين وال ختتلف نظريات الفالسفة واملفكِّ .عقلي  احلال ـ حيث ال تقوم على أساٍس

وعالقة الوجود والعدم والنظام األخالقي.  ،اّمويف القسم الع ،املسلمني يف حقل األخالق

يف مضمون ومفاد الوجوب واحلظر ومدركات العقل العملي  هناك اختالفاٌت ،نعم

أن هذه االختالفات ال تضّر  والنظري، وعالقة الضرورات واقحمظورات بالواقع، إاّل
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 ؛م األخالقيورات بالواقع والنظاظوأصل االرتباط بني الضرورات واقحم ،بالبحث العام

ى يف نظرية حّت، ن األخالق والقضايا األخالقية ـ كما تقّدم ـ تنظر إىل الواقعإإذ 

 أيضًا.  ،للعالمة الطباطبائي ،اتاالعتبارّي

 

 ــــــ فلسفة األخالق بوصفها علمًا يف الثقافة اإلسالمية

 ل األمر يف الغرب على شكل علم، وتبعًا لذلك ظهرتظهرت فلسفة األخالق أّو

أنها مل تطرح حتت عنوان فلسفة األخالق،  يف أوساط الثقافة اإلسالمية أيضًا، إاّل

يف علم الكالم وعلم  ،ن والقبح العقلي واالستلزامات العقليةوإمنا حتت عنوان احُلْس

جه لتظهر مة الطباطبائي فما بعد تّتى أخذت هذه الفلسفة منذ عصر العاّلاألصول، حّت

يف هذا  ف كتابًا مستقالًّى كان الشخص األول الذي ألَّ، حّتبوصفها علمًا مستقالًّ

األستاذ  :من احلقل هو األستاذ الشهيد مرتضى مطهري، ليقتفي أثره بعد ذلك كلٌّ

ظهرت  والشيخ األستاذ جعفر السبحاني، ثّم ،الشيخ حممد تقي مصباح اليزدي

ًا كبريًا من الكتب فات أخرى يف هذا املوضوع، حبيث نواجه اليوم كّمبعدهما مؤلَّ

 واملقاالت يف هذا الشأن. 

 

 ــــــ عالقة الفلسفة األخالقية بسائر العلوم األخرى

قة إن فلسفة األخالق حتتاج إىل الفلسفة يف بعض أسسها ومبانيها، وتكون متعلِّ

حبث العقل العملي والعقل النظري، ومدركات هذين العقلني،  :بها، من قبيل

ويف بعض املوارد حتتاج  ؛وأمثال ذلك ،عاةالغري، أو الضرورة املدَّوالضرورة بالقياس وب

وتكون حباجة إىل  ؛إىل قواعد الكالم واألصول، أو أنها ترتبط بأحباث هذين العلمني

ق بالنفس ما يتعلَّ أخالقي صحيح وجامع. ويف علم التفسري واحلديث يف إجياد نظاٍم

صفات يف التكامل حتتاج إىل املسائل وتكاملها وحجم تأثري األعمال والنوايا وال

 بها.  وأحباث اإلنسان الكامل يف العرفان، أو تكون مرتبطًة ،الفلسفية لعلم النفس

 

 ــــــ نقد املدارس املختلفة يف فلسفة األخالق الغربية

إن من األقسام اهلاّمة يف كتب فلسفة األخالق اإلسالمية البحث يف نقد 
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قل، حيث يتّم نقد مدارس من قبيل: مذهب اللّذة، والقّوة، املدارس الغربية يف هذا احل

والنزعة احلّسية، والنزعة التوجيهية، والنزعة العاطفية، والنزعة الوجدانية، واملدرسة 

 وما إىل ذلك.  ،النفعية، ومذهب السعادة والكمال، والنزعة التكاملية

وأخرى  ؛ابيةإجي واضح أن هذه املدارس الفلسفية تشتمل على جهاٍتومن ال

وإن الصفات اإلجيابية لبعض هذه املدارس، من قبيل: السعادة والكمال،  .سليبة

 ن. ون املسلمورالفالسفة واملفكِّ ال ينكرهاوالنزعة الوجدانية، والنزعة العاطفية، 

 

 ــــــ ضرورات فلسفة األخالق اإلسالمية

لتضع هذا  ؛ر اهلاّمةيبدو أن على فلسفة األخالق اإلسالمية أن تقوم ببعض األمو

 العلم يف مسار التطوير والتكامل: 

 ات. متكامل ومشتمل على مجيع التفاصيل واجلزئّي أخالقّي ـ تقديم نظاٍم1

ـ استخراج فلسفة أخالق من اآليات والروايات، أو يف احلّد األدنى تقديم أسس 2

 زة بالشواهد القرآنية والروائية. معقولة معزَّ

من القواعد واألسس  واحٍد ج واللوازم البعيدة والقريبة لكّلـ استعراض النتائ3

 املذكورة يف فلسفة األخالق اإلسالمية. 

ة واجلزئية بني فلسفة األخالق وعلم ـ العرض الدقيق للعالقات والروابط العاّم4

، وعلم ياملعرفة، والفلسفة، والكالم، والتفسري واحلديث، وعلم النفس الفلسف

 ألخرى ذات الصلة باألخالق.النفس، والعلوم ا
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الهوامش
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×



 

 

 

 فلسفة االقتصاد اإلسالمي

 وّيةينبوال القواعد الفلسفية

 

 السيد حسين مير معّزيد. 

 وسيم حيدرترجمة: 

 

 ــــــ مقّدمة

؛ ميكن تقسيم فلسفة االقتصاد إىل قسمني عاّمني، وهما: فلسفة علم االقتصاد

 وفلسفة النظام االقتصادي.

علم االقتصاد فإنها تتحّدث عن ماهية علم االقتصاد. وإن املسائل أما فلسفة 

عن: اهلدف، واملوضوع، واملسائل،  اليت تساعد على بيان ماهية علم االقتصاد عبارٌة

واملبادئ التصّورية والتصديقّية، واألسلوب واملنزلة اعالقة علم االقتصاد بالعلوم 

 األخرى . 

ّدث حول ماهية النظام االقتصادي، وتتّم ويف فلسفة النظام االقتصادي نتح

اإلجابة عن أسئلة من قبيل: ما هو موضوع أو عناصر النظام االقتصادي؟ ما هي 

أهدافه؟ ما هي أسسه وقواعده؟ وما هو االرتباط القائم بني النظام االقتصادي وسائر 

لنظام األنظمة املندرجة حتت النظام العام؟ وما إىل ذلك من األسئلة. يف فلسفة ا

ونطلق على  ،نظام اقتصادي يقوم على قواعد خاّصة االقتصادي يتّم التعريف بأن كّل

 .  األسس الفلسفية للنظام االقتصادياهذه القواعد مصطلح 

ميكن للمعتقد أن يكون بشريًا أو دينيًا. والعقيدة الدينية عبارة عن تفسري 

ايا اليت يتّم بيانها من خالل الدين ورؤيته للكون والوجود، وتشتمل على جمموع القض
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، وموضوعها هو اهلل واإلنسان واجملتمع والعامل املادي والعامل «العدم»أو  «الكينونة»

 األخروي. 

يف األسس والقواعد الفلسفية للنظام االقتصادي يتّم البحث يف تلك اجملموعة 

يتّم يف الرؤية  :ثالرة يف النظم االقتصادية. فعلى سبيل املمن املسائل االعتقادية املؤّث

الوجود وصفات الذات وصفات فعل اهلل، وأما يف األسس يف لبحث ااالعتقادية 

الفلسفية للنظام االقتصادي فإمنا يقتصر حبثنا على صفات فعل اهلل فقط، من قبيل: 

 ر يف النظام االقتصادي. ا هو مؤثِّمّم ،تهتدبريه ورازقّي

ن هلذه األسس إبأهمية خاّصة؛ إذ إن حبث األسس والقواعد الفلسفية حيظى 

وفلسفة علم االقتصاد. ولذلك  ،تأثريًا ملحوظًا وهاّمًا يف فلسفة النظام االقتصادي

 القتصادي يف اإلسالم.سنبحث يف هذه املقالة املباني واألسس الفلسفية للنظام ا

جمموعة من النماذج السلوكية »إن املراد من النظام االقتصادي يف اإلسالم هو 

نتاج والتوزيع واالستهالك، وهي احلقول الثالثة اليت العالقات االقتصادية يف حقل اإلو

من خالل االستعانة بالتحليل العقلي. إن هذه  ،نستنبطها من نصوص اآليات والروايات

النماذج تعمل على ربط املساهمني يف بناء النظام االقتصادي من ااملنتجني 

وباملصادر االقتصادية، وتأخذ باجملتمع  ،ك  ببعضهمواملستهلكني والدولة وما إىل ذل

 .  1ا«حنو األهداف االقتصادية املنشودة يف اإلسالم

يتّم بيان األسس الفلسفية للنظام االقتصادي يف اإلسالم ضمن اقحماور األربعة 

 : التالية

 ـ التوحيد االعالقة القائمة بني اهلل وعامل الطبيعة واإلنسان . 1

 يد به عامل الطبيعة واملادة . ـ الكون اونر2

 ة اإلنسان وخصائصه . ـ اإلنسان اماهّي3

 ـ اجملتمع ااجملتمع اإلنساني وقوانينه . 4

 

 ــــــ التوحيد

إن للوجود والتوحيد والصفات الذاتية والفعلية هلل سبحانه وتعاىل مسائل 
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 .وأحباث واسعة يتّم تناوهلا يف علم الكالم

 قالة هو بيان عالقتني فقط، وهما: والذي نبحثه يف هذه امل

 أـ عالقة اهلل بعامل الطبيعة. 

 ب ـ عالقة اهلل باإلنسان. 

ويف احلقيقة إننا بصدد البحث يف صفات فعل اهلل ضمن هذه املساحة، وهي 

من األحناء يف حقل االقتصاد والنظام  ر بنحٍوبطبيعة احلال صفات األفعال اليت تؤثِّ

 االقتصادي. 

 

 ــــــ اهلل بعامل الطبيعةأـ عالقة 

 ــــــ ـ عالقة اخلالقية1

 ُينظر إىل اهلل سبحانه وتعاىل يف منظار العقيدة اإلسالمية بوصفه خالقًا لكّل

 َربُُّكْم اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َخاِلُق ْم اهلُلَذِلُك﴿شيء. قال تعاىل يف حمكم كتابه الكريم: 

 .  102ااألنعام:  ﴾ُكلِّ َشْيٍء َفاْعُبُدوُه

 

 ــــــ ـ العالقة الربوبية2

ومن  .من آيات القرآن الكريم لقد مّت بيان هذه العالقة يف أكثرمن ألف آيٍة

َوُهَو َربُّ  ًاِغي َرّب َأْبُقْل َأَغْيَر اهلِل﴿قوله تعاىل يف سورة األنعام:  ـ: على سبيل املثالـ ذلك 

 .  164ااألنعام:  ﴾ُكلِّ َشْيٍء

ويستعمل للداللة على املرّبي على سبيل االستعارة.  ،من الرتبية إن الرّب يف اللغة

ومن هنا فإن إطالق كلمة الرّب على اهلل سبحانه وتعاىل مبعنى أنه هو الذي يعمل على 

تربية مجيع األشياء، وأنه يتصّرف يف الكون ويشرف عليه باستمرار. كما نرى يف 

، «رّب العرش»، و«رّب السماوات واألرض»، و«رّب العاملني»أخرى معاني من قبيل:  آياٍت

، ومجيع «رّب الفلق»، و«رّب الناس»، و«، ورّب السماوات السبع«رّب املشارق واملغارب»و

 هذه االستعماالت تدّل على ذات املعنى املتقّدم. 
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 ــــــ ـ عالقة املالكية3

اآل  ﴾ ُتْرَجُع اأُلُموُرى اهلِلَوَما ِفي اأَلْرِض َوِإَل َما ِفي السََّماَواِت َوهلِل﴿قال تعاىل: 

 .  109عمران: 

وبطبيعة احلال فإن املراد من هذه املالكية هي املالكية احلقيقية، وليس 

املالكية الوضعية واالعتبارية. فكما ميتلك اإلنسان قواه العقلية ميتلك اهلل سبحانه 

 وتعاىل مجيع ما يف الوجود. 

 

 ــــــ ـ عالقة احلفظ4

ومجيع  ،لكريم أن اهلل سبحانه وتعاىل هو احلافظ للكونيرى القرآن ا

اهود:  ﴾ِإنَّ َربِّي َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َحِفيٌظ﴿إذ يقول يف بعض آياته يف هذا الشأن:  ؛الوجود

57 . 

  

 ــــــ ـ عالقة اإلحاطة5

وجودية أيضًا.  علمية جبميع الكائنات، كما له إحاطٌة إن للرّب إحاطٌة

أنشطته. قال تعاىل يف حمكم  إلحاطة بإحاطة روح اإلنسان بكّلوميكن تشبيه هذه ا

َوَما ِفي اأَلْرِض ِفي السََّماَواِت   َماَوهلِل﴿يف معرض بيان هذه اإلحاطة:  ،كتابه الكريم

 .  126االنساء:  ﴾ًاَوَكاَن اهلُل ِبُكلِّ َشْيٍء ُمِحيط

 

 ــــــ ـ عالقة القّيومية6

الكون من اهلل سبحانه وتعاىل، مبعنى أن اهلل  طبقًا هلذه العالقة يكون قوام

هو الذي يقيم التوازن والنظام يف العامل، كما تعمل روح اإلنسان على إقامة اجلسد. 

.  255االبقرة:  ﴾ اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُماهلُل﴿قال تعاىل يف حمكم كتابه الكريم: 

 اته، واملقيم لغريه. والقيوم يف هذه اآلية يعين القائم بذ

 

 ــــــ ب ـ عالقة اهلل باإلنسان

ل اإلنسان الذي يشكِّ ،باإلضافة إىل العالقة القائمة بني اهلل وعامل الوجود
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قائمة بني  خاصة بوصفه من مجلة املخلوقات يف هذا الكون، هناك عالقٌة ،جزءًا منه

 اهلل واإلنسان أيضًا.

 : ما يلي ر على حقل االقتصادة اليت تؤثِّوإن من متفّرعات هذه العالقة اخلاّص

 

 ــــــ ـ عالقة اهلداية1

اهلل  باإلضافة إىل اهلداية التكوينية الشاملة جلميع الكائنات، فقد خّص

. إن اهلداية «اهلداية التشريعية»هي اليت نطلق عليها مصطلح  ،خاّصة اإلنسان بهدايٍة

ا الوجودي، وتفعيل ما هي مستعّدة التكوينية تعين إيصال الكائنات إىل غاية كماهل

لتتحّول إىل إنسان، وإن اهلل ميّكن هذه النطفة  استعداد النطفة يف رحم األّم :له، مثل

كامل. وقد صّرح اهلل تعاىل يف القرآن الكريم  ل إىل إنساٍنحل التحوُّاويرسم هلا مر

َربَُّنا الَِّذي ﴿: إذ يقول ؛×ه موسى بن عمرانبهذه اهلداية التكوينية على لسان نبيِّ

يف هذه اآلية  «شيء كّل». وإن التعبري بـ  50اطه:  ﴾َأْعَطى ُكلَّ َشْيٍء َخْلَقُه ُثمَّ َهَدى

يشمل اإلنسان وغري اإلنسان أيضًا، وعليه يكون املراد من اهلداية يف هذه اآلية هو 

 اهلداية التكوينية. 

الذي يوصل اإلنسان إىل الكمال وأما اهلداية التشريعية ـ اليت تعين بيان الطريق 

والسعادة ـ فيختّص باإلنسان فقط. فاإلنسان هو الذي حيتاج إىل اهلداية التشريعية، ولو 

لسار الناس يف  ،من خالل إرسال األنبياء ،مل يعمل اهلل على بيان طريق السعادة له

َبَعَث ِفي اأُلمِّيِّنَي  ُهَو الَِّذي﴿طريق الضاللة والضياع. قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم: 

ُل َرُسواًل ِمْنُهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياِتِه َوُيَزكِّيِهْم َوُيَعلُِّمُهْم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوِإْن َكاُنوا ِمْن َقْب

 .  2ااجلمعة:  ﴾َلِفي َضاَلٍل ُمِبنٍي

يف الوصول إىل  ،وعدم كفاية العقل ،إن هذه اآلية تثبت ضرورة الوحي

قال اهلل  ؛بوصوله إىل مقام العبودّية والقرب من اهلل وأن كمال اإلنسان رهٌن ؛لكمالا

 .  56االذاريات:  ﴾َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإِلنَس ِإالَّ ِلَيْعُبُدوِن﴿تعاىل: 

جاه حبيث خيلق األرضية حلركة اإلنسان باّت ،كيف نقيم نظامنا االقتصادي

 هذا الغاية السامية؟
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عن حدود طاقة العقل؛ ألن الغاية هنا معنوية.  ابة عن هذا السؤال خارجٌةاإلج إّن

فاه املادي ـ مبعناه الغربي ـ ف اإلنسان وغايته هي الوصول إىل الرََّدلو كان َه ،أجل

حيث كانت الغاية  اقتصادي ناجع، ولكْن ل بتقديم نظاٍمرمبا أمكن للعقل أن يتكفَّ

سري باجتاه هذه الغاية، كانت اهلداية التشريعية حبيث ميّهد له الطريق لل، معنوية

إن النظام االقتصادي يف اإلسالم نظام  :ضرورية لبناء النظام االقتصادي. من هنا نقول

 وحياني، ال ُبدَّ من اكتشافه من خالل تضاعيف اآليات والروايات. 

 

 ــــــ ـ عالقة الرّزاقية2

معاش اإلنسان ورزقه بيد اهلل هناك الكثري من اآليات اليت تثبت أن تقدير 

 : ، ومنهاسبحانه وتعاىل

ُقْل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك ُتْؤِتي اْلُمْلَك َمْن َتَشاُء َوَتْنِزُع اْلُمْلَك ِممَّْن َتَشاُء َوُتِعزُّ َمْن ﴿ـ 

ُتوِلُج اللَّْيَل ِفي النََّهاِر  *َتَشاُء َوُتِذلُّ َمْن َتَشاُء ِبَيِدَك اْلَخْيُر ِإنََّك َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر 

َشاُء َوُتوِلُج النََّهاَر ِفي اللَّْيِل َوُتْخِرُج اْلَحيَّ ِمْن اْلَميِِّت َوُتْخِرُج اْلَميَِّت ِمْن اْلَحيِّ َوَتْرُزُق َمْن َت

 .  27ـ  26اآل عمران:  ﴾ِبَغْيِر ِحَساٍب

ألمور على نظام األسباب يف هذه اآلية ال تعين عدم قيام ا «بغري حساب»وعبارة 

ر على األسباب القائمة يف َدبات؛ ألن اهلل سبحانه وتعاىل إمنا ُيجري القضاء والَقواملسّب

الكون والعامل. كما أن هذه العبارة ال تعين الكثرة املنفلتة؛ ألن اهلل تعاىل يقول يف 

هو  «غري حساب»ما املراد بـ وإّن . 49االقمر:  ﴾ِإنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُه ِبَقَدٍر﴿أخرى:  آيٍة

م اليت َعألننا ال ندفع إىل اهلل بداًل بإزاء النِّ ؛العطاء الذي ال يطلب عليه العوض والبدل

يبذل جهودًا من أجل احلصول على  شخٍص كّل ميّن بها علينا. وبطبيعة احلال فإّن

ذلك اجلهد والقدرة على  أننا ال نستطيع عّد هذا اجملهود بداًل عن الرزق؛ ألن الرزق، إاّل

 .  2االعمل هي من اهلل أيضًا

 .  52االزمر:  ﴾ َيْبُسُط الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء َوَيْقِدُرَأَوَلْم َيْعَلُموا َأنَّ اهلَل﴿ـ 

 .  12االشورى:  ﴾َلُه َمَقاِليُد السََّماَواِت َواأَلْرِض َيْبُسُط الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء َوَيْقِدُر﴿ـ 

الكثري من اآليات األخرى اليت تدّل على هذا املعنى أيضًا، من قبيل:  وهناك
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اآلية الثالثة عشرة من سورة غافر، واآلية الثامنة واخلمسني من سورة الذاريات، 

 والتاسعة والثالثني من سورة سبأ.الرابعة والعشرين  تنيواآلي

الرزق قد يتساءل  ة على أن اهلل هو الذي بيدهوبعد أن ذكرنا هذه اآليات الداّل

ر أرزاق الناس فما هو دور العمل والسعي وتدبري : إذا كان اهلل هو الذي يقدِّشخٌص

اإلنسان يف احلصول على الرزق؟ فهل يعين تقدير املعاش من قبل اهلل تعاىل أن رزق 

 ى إذا مل يبذل جهدًا يف ذلك؟ قد مّت تعيينه مسبقًا، وأن رزقه سيصله حّت شخٍص كّل

يف أن اجلواب عن هذا السؤال هو النفي. فإن تقدير املعاش وتقدير الرزق  ال َشكَّ

من قبل اهلل ال يتنافى مع بذل اإلنسان جهده وسعيه وتدبريه يف احلصول على الرزق 

ر رزق اإلنسان من طريق نظام األسباب الذي وضعه للوجود، ر له؛ ألن اهلل إمنا قدَّاملقدَّ

 .  3اية واملعلولية أبدًاالعّلوال ُيبطل النظام القائم على 

أبى اهلل أن جيري األشياء »أنه قال يف هذا الشأن:  ×روي عن اإلمام الصادق

 بابًا علٍم ، وجعل لكّلعلمًا شرٍح لكّل ، وجعلشرحًا سبٍب فجعل لكّل؛ باألسباب إاّل

 .  4ا«وحنن |اهلل جهله، ذلك رسول ْنعرفه، وجهله َم ْن، عرفه َمناطقًا

 .  5ا«سبٌب لكل شيٍء»أنه قال:  ×املؤمننيوعن أمري 

وبطبيعة احلال ال ُبدَّ من االلتفات إىل أن األسباب يف املنظور اإلسالمي ال 

ومعنوي. وكما أن بعض العلل  ؛يتنحصر يف العلل املادية، بل هناك نظامان عّليان: ماّد

لعلل املعنوية يف املادية واقحمسوسة ُتبطل بعض العلل األخرى يف بعض املوارد، تعمل ا

ية تعّد األسباب ية أيضًا. يف الرؤية املاّدة على تعطيل األسباب املاّدبعض املوارد اخلاّص

رة يف الرزق واملعاش، وأما يف الرؤية اإلهلية فإن للعناصر والعوامل ية وحدها املؤثِّاملاّد

فعلى  .على رزق اإلنسانيف التأثري  ،ورمبا أكثر منها ،يةاملعنوية دورًا مبقدار العلل املاّد

 .رة جّدًا يف زيادة الرزققات وطاعة اهلل من األسباب املؤثَِّدسبيل املثال: إن الدعاء والصَّ

وإن اآليات والروايات تثبت أن األسباب املعنوية ال تقتصر يف تأثريها على زيادة رزق 

 ى يف تغيري مصريه أيضًا. ر حّتب، بل تؤثِّْساإلنسان فَح

 

 ــــــ ني اإلسالم والليربالية يف التوحيداالختالف ب

أو  ؛ 6اإن مبنى التوحيد يف النظام االقتصادي الرأمسالي الليربالي إما ربوبّي
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. والربوبية مل تظهر يف القرن السابع عشر أو الثامن عشر، بل قال  7اأو شّكي ؛ريْدالَأ

لبديع ذهاب اليهود إىل طويلة. وقد شجب القرآن عرب بيانه ا اليهود قبل ذلك بقروٍن ابه

 ْم َوُلِعُنوا ِبَما َقاُلوا َبْل َمْغُلوَلٌة ُغلَّْت َأْيِديِهاَلْت اْلَيُهوُد َيُد اهلِلَوَق﴿حيث قال:  ،هذا االعتقاد

 .  64ااملائدة:  ﴾َيَداُه َمْبُسوَطَتاِن ُينِفُق َكْيَف َيَشاُء

ب، بل هو ْسكون فَحإن اهلل سبحانه يف رؤية القرآن ليس جمّرد خالق ومالك لل

جبميع ذّرات الكون والوجود  ر له. فهو حميٌطومدير ومدبِّ باإلضافة إىل ذلك حافٌظ

شيء. فاهلل عّلة الكون وجودًا  إحاطة وجودية وعلمية، وهو الذي يقيم ويبقي كّل

ن بيده اهلداية التكوينية جلميع األشياء، كما بيده هداية اإلنسان إوبقاًء، و

 ة.ية وغري املادياملخلوقات من طريق األسباب املادر أرزاق الذي يقدِّ التشريعية. وهو

إن هذه الصورة عن اهلل ختتلف بالكامل عن صورة املعمار املتقاعد اليت تعطيها 

 الليربالية عن اهلل. 

 

 ــــــ معرفة الكون

ة ثنا عن العالقة باخلالقيق بارتباط اهلل سبحانه وتعاىل بالكون حتدَّما يتعّل يف

والربوبية واملالكية واحلفظ والقّيومية. وعليه فإن الكون من وجهة النظر اإلسالمية 

بإرادته.  حلظة رهٌن هلل، وُيدار بعنايته ومشيئته، وإن قيامه وبقاءه يف كّل حلظٍة ملٌك

 : التاليوأما اخلصائص األخرى للعامل من وجهة نظر اإلسالم فهي على النحو 

 

 ــــــ أـ اهلدفية

ة على هذا املعنى، ق عبثًا. وهناك الكثري من اآليات الداّلَلالكون مل ُيْخإن 

 : هاومن

َما َخَلْقَناُهَما ِإالَّ ِباْلَحقِّ *  َوَما َخَلْقَنا السََّماَواِت َواأَلْرَض َوَما َبْيَنُهَما اَلِعِبنَي﴿ـ 

 .  39ـ  38االدخان:  ﴾َوَلِكنَّ َأْكَثَرُهْم اَل َيْعَلُموَن

َما َخَلْقَنا السََّماَء َواأَلْرَض َوَما َبْيَنُهَما َباِطاًل َذِلَك َظنُّ الَِّذيَن َكَفُروا َفَوْيٌل َو﴿ـ 

 .  27اص:  ﴾ِللَِّذيَن َكَفُروا ِمْن النَّاِر
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 ــــــ ب ـ املسار إىل اهلل سبحانه

وعائد إليه أيضًا. قال اهلل تعاىل:  عن اهلل فإنه صائٌر كما أن الكون صادٌر

 ﴾ َتِصرُي اأُلُموُراأَلْرِض َأاَل ِإَلى اهلِلَما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي   الَِّذي َلُهِصَراِط اهلِل﴿

 .  53االشورى: 

أخرى، من قبيل: اآلية التاسعة بعد املئة من سورة  كما تدّل على هذا األمر آياٌت

ثة والعشرين بعد آل عمران، واآلية السادسة واخلمسني من سورة يونس، واآلية الثال

 املئة من سورة هود أيضًا. 

 

 ــــــ ج ـ إجياد اخللق من أجل اإلنسان

 إن اهلدف والغاية من خلق املصادر الطبيعية والكائنات على األرض هي تلبية

 القائم بني الطبيعة وحاجة البشر.نسجام حاجة اإلنسان. وهذا ما يثبته اال

  :ا املعنى، من قبيلوهناك العديد من اآليات الدالة على هذ

 .  29االبقرة:  ﴾ًااأَلْرِض َجِميع ُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكْم َما ِفي﴿ـ 

َج ِبِه َوالسََّماَء ِبَناًء َوَأْنَزَل ِمْن السََّماِء َماًء َفَأْخَر ًاي َجَعَل َلُكْم اأَلْرَض ِفَراشالَِّذ﴿ـ 

 .  22االبقرة:  ﴾َوَأْنُتْم َتْعَلُموَن ًا َأنَدادَلُكْم َفاَل َتْجَعُلوا هلِل ًاِمْن الثََّمَراِت ِرْزق

َج ِبِه ِمْن  الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواأَلْرَض َوَأنَزَل ِمْن السََّماِء َماًء َفَأْخَراهلُل﴿ـ 

*  َلُكْم اأَلنَهاَرَلُكْم َوَسخََّر َلُكْم اْلُفْلَك ِلَتْجِرَي ِفي اْلَبْحِر ِبَأْمِرِه َوَسخََّر  ًاالثََّمَراِت ِرْزق

َوآَتاُكْم ِمْن ُكلِّ َما *  َوَسخََّر َلُكْم الشَّْمَس َواْلَقَمَر َداِئَبْيِن َوَسخََّر َلُكْم اللَّْيَل َوالنََّهار

ـ  32اإبراهيم:  ﴾ اَل ُتْحُصوَها ِإنَّ اإِلنَساَن َلَظُلوٌم َكفَّاٌرَوِإْن َتُعدُّوا ِنْعَمَة اهلِل َسَأْلُتُموُه

34  . 

 اآلياتكامل أيضًا، كما يف  أخرى بوضوٍح كما تدل على هذه احلقيقة آياٌت

اخلامسة إىل اخلامسة  اتالتاسعة عشرة إىل الثالثة والعشرين من سورة احلجر، واآلي

 العاشرة إىل الثانية عشرة من سورة الرمحن.  اتعشرة من سورة النحل، واآلي

 

 ــــــ ع خبزائن الغيبد ـ التمتُّ

م الذي ال تطاله حواسنا الظاهرية، حيث يكمن خلف م الغيب هو العاَلإن عاَل
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 ستار اقحمسوسات. وهناك الكثري من اآليات اليت تدّل على وجود مثل هذا العامل،

 : ومنها

 .  3االبقرة:  ﴾الَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن ِباْلَغْيِب َوُيِقيُموَن الصَّاَلَة َوِممَّا َرَزْقَناُهْم ُينِفُقوَن﴿ـ 

 .  59ااألنعام:  ﴾َوِعْنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب اَل َيْعَلُمَها ِإالَّ ُهَو﴿ـ 

 .  73ااألنعام:  ﴾َعاِلُم اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة َوُهَو اْلَحِكيُم اْلَخِبري﴿ـ 

م وقد اعتمد فالسفة املسلمني على هذا التعبري القرآني، فأطلقوا على عاَل

 .  م الغيبعاَلام امللكوت مصطلح ، وأطلقوا على عاَل ةم الشهادعاَلاالطبيعة مصطلح 

مصادر هذا العامل  :هامجيع األشياء املادية، ومن إن بعض آيات القرآن يثبت أن

د وثابت وغري حمدود، جمرَّ مقّدر وحمدود، هلا يف عامل الغيب وجوٌد املتوّفرة بشكٍل

على شكل صور مادّية  وأن اهلل سبحانه وتعاىل قد أنزل تلك الوجودات اجملّردة

أخرى: إن القرآن الكريم قد دعا خلق األشياء  وحمدودة إىل عامل الطبيعة. وبعبارٍة

ية وحمدودة. قال اهلل دة والالحمدودة على صور ماّداملادية إنزااًل لتلك الوجودات اجملرَّ

 .  21ااحلجر:  ﴾ِإالَّ ِبَقَدٍر َمْعُلوٍمَوِإْن ِمْن َشْيٍء ِإالَّ ِعْنَدَنا َخَزاِئُنُه َوَما ُنَنزُِّلُه ﴿تعاىل: 

 ْنِإَو﴿: تعاىل ذلك أن ظاهر قوله»يف تفسري امليزان:  &قال العالمة الطباطبائي

  ،ْنِمـ امع تأكيده ب ،بسبب وقوعه يف سياق النفي ؛على ما به من العموم ﴾ٍءْيَش ْنِم

 .  8ا«ه نفس السياقما خيرج من دون أن خيرج منه إاّل، ه شيٌءما يصدق عليه أّن كّل

هي فوق  ،ندرك أن جلميع األشياء خزائن عند اهلل ﴾ِعْنَدَنا َخَزاِئُنُه﴿ومن عبارة: 

.  96االنحل:  ﴾ َباٍقُكْم َينَفُد َوَما ِعْنَد اهلِلَما ِعْنَد﴿عاملنا اقحمسوس. وقال اهلل تعاىل: 

لسادسة والتسعني مع اآلية ا «احلجر»وعندما نقرن اآلية احلادية والعشرين من سورة 

دًا وثابتًا ومستمّرًا عند نستنتج من ذلك أن هلذه اخلزائن وجودًا جمرَّ «النحل»من سورة 

 اهلل. 

ندرك أن هذه اخلزائن قبل أن تنزل إىل  ﴾َوَما ُنَنزُِّلُه ِإالَّ ِبَقَدٍر َمْعُلوٍم﴿ومن عبارة: 

َوِإْن ِمْن ﴿نا تقول اآلية: غري حمدود. من ه حمدود كان هلا وجوٌد ي بشكٍلالعامل املاّد

د وثابت وغري حمدود، . إن وجود هذه اخلزائن هو وجود جمرَّ﴾َشْيٍء ِإالَّ ِعْنَدَنا َخَزاِئُنُه

ية واقحمدودة يف عاملنا اقحمسوس من هذه اخلزائن. وبطبيعة وإن اهلل يوجد األشياء املاّد
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بسبب  ؛؛ ألن هذه اخلزائن«نزالاإل»احلال فإننا ُنطلق على هذا النوع من اإلجياد واخللق 

ة تتنّزل حتظى بالعلّو، وحيث تتلّبس باملاّد ،وجودها اجملّرد وغري اقحمدود عند اهلل

 مرتبتها الوجودية. 

ي اهلل خلق األنعام واألشياء األخرى، مة الطباطبائي: هلذا السبب ُيسمِّقال العاّل

َوَأْنَزَل َلُكْم ِمْن ﴿انه وتعاىل: إنزااًل، وذلك كما يف قول اهلل سبح ،احلديد :من قبيل

 .  25ااحلديد:  ﴾َوَأْنَزْلَنا اْلَحِديَد﴿، وقوله:  6االزمر:  ﴾اأَلْنَعاِم َثَماِنَيَة َأْزَواٍج

إن من االختالفات اجلوهرية واألساسية بني األسس الفلسفية لالقتصاد 

 مسالي تنكر كّلاإلسالمي واالقتصاد الرأمسالي أن األسس الفلسفية لالقتصاد الرأ

ولذلك يرى أتباع هذه األسس يف عامل الغيب ـ حيث ال  ،ما ال يقبل التجربة احلسّية

ن املصادر املتوّفرة يف الطبيعة ْوميًا. ومن هنا يَرْهتطاله احلواس الظاهرية ـ أمرًا َو

ن ْسإن االقتصاد هو ُح»وال تقبل الزيادة، ويقولون يف تعريف علم االقتصاد:  ،حمدودة

 . «وزيع املصادر اقحمدودة على االحتياجات الالحمدودةت

 فإّنهاحمدودة  ْتَدإن املصادر الطبيعّية ـ من وجهة نظر القرآن الكريم ـ مهما َب

ميكن هلل تعاىل أن ُيضيف من خزائن غيبه على هذه املصادر، أو أن إذ  ؛لالزدياد قابلٌة

َيْبَتِلي ِعَباَدُه ِعْنَد  ِإنَّ اهلَل»: ×ويف ذلك يقول اإلمام علّي .العصاة خرياته نمينع ع

ِلَيُتوَب  ؛ِق َخَزاِئِن اْلَخْيَراِتَوِإْغال، ِبَنْقِص الثََّمَراِت َوَحْبِس اْلَبَرَكاِت، ْعَماِل السَّيَِّئِةاأَل

هلُل ُسْبَحاَنُه َوَقْد َجَعَل ا. َوَيْزَدِجَر ُمْزَدِجٌر، َوَيَتَذكََّر ُمَتَذكٌِّر، َوُيْقِلَع ُمْقِلٌع، َتاِئٌب

اْسَتْغِفُروا َربَُّكْم ِإنَُّه كاَن ﴿: َفَقاَل ُسْبَحاَنُه ،ْسِتْغَفاَر َسَببًا ِلُدُروِر الرِّْزِق َوَرْحَمِة اْلَخْلِقاال

 َوُيْمِدْدُكْم ِبَأْمواٍل َوَبِننَي َوَيْجَعْل َلُكْم َجنَّاٍت* ُيْرِسِل السَّماَء َعَلْيُكْم ِمْدرارًا * َغفَّارًا 

 .  9ا«َوَباَدَر َمِنيََّتُه ،َواْسَتَقاَل َخِطيَئَتُه،  اْمَرًأ اْسَتْقَبَل َتْوَبَتُهَفَرِحَم اهلُل .﴾َوَيْجَعْل َلُكْم َأْنهارًا

جمدبة، سأل فيها اهلل إنزال املطر  هذا الكالم يف سنٍة ×لقد قال اإلمام علّي

 من شآبيب رمحته. 

ـ  «اإلمدادات الغيبّية»الذي يتّم التعبري عنه بـ  إن فتح أبواب خزائن الغيب اإلهلي ـ

التوبة واإلنابة  :هامنو ،باألسباب اليت مّت التصريح بها يف اآليات والروايات رهٌن

 .×ت عليها خطبة أمري املؤمننيواالستغفار من الذنوب، اليت دلَّ
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 عن:  عبارٌة فهووأما القسم اآلخر من أسباب فتح أبواب اخلزائن الغيبّية 

 

 ــــــ أـ النصر اإلهلي

 ﴾ َينُصْرُكْم َوُيَثبِّْت َأْقَداَمُكْميَن آَمُنوا ِإْن َتنُصُروا اهلَلَأيَُّها الَِّذ َيا﴿قال تعاىل: 

 .  7احممد: 

ق من خالل اخلدمة والعمل الصاحل، واجلهاد اخلالص يف إن نصر اهلل يتحّق

ؤمنني ـ الذي هو من مجلة سبيل إسعاد الناس. ويف هذه اآلية جعل اهلل نصره للم

 اإلمدادات الغيبية ـ مشروطًا بنصر املؤمنني له. 

 

 ــــــ ب ـ اجلهاد يف سبيل اهلل

 ﴾ َلَمَع اْلُمْحِسِننَينَُّهْم ُسُبَلَنا َوِإنَّ اهلَلَوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا َلَنْهِدَي﴿قال اهلل تعاىل: 

 .  69االعنكبوت: 

لنصر اإلهلي واإلمدادات الغيبية ـ اليت هي يف إن البعض اآلخر من أسباب ا

اقتصادية ـ سيأتي حبثه يف السنن اليت حتكم اجملتمعات. إن هذه  الغالب ذات صبغٍة

 ًا، وسوف يكون هناك اختالٌفاملسألة ستمنح االقتصاد اإلسالمي شكاًل خاّص

 جوهري بني هذا النظام والنظام االقتصادي الرأمسالي. 

 

 ــــــ ج ـ املخترب

وعامل اآلخرة من األركان الرئيسة يف  ؛عامل الدنيا :إن تقسيم الوجود إىل

العقيدة اإلسالمية. وقد سبق أن ذكرنا أن عامل الطبيعة مرتبة نازلة من عامل الغيب، 

عن هذا  ٌرأن عامل اآلخرة متأخَِّبْيَد  وإن عامل الغيب ُيعترب صانعًا ومدّبرًا هلذا العامل،

إليه. إن عامل الغيب هو العامل الذي قدمنا منه، وإن عامل  نسان سائٌرالعامل، وإن اإل

، اليت يقول ×اآلخرة هو العامل الذي سنصري إليه. وهذا هو معنى كلمة اإلمام علّي

 .  10ا«؟وإىل أين ؟ويف أين ؟علم من أين ًأرحم اهلل امر»فيها: 

احلة يف هذه إن اإلنسان يف عامل اآلخرة يرى نتيجة أعماله الصاحلة والط
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الطَّامَُّة  َفِإَذا َجاَءِت﴿الدنيا، فيثاب أو يعاقب عليها. ويف ذلك يقول اهلل سبحانه وتعاىل: 

 َفَأمَّا َمْن َطَغى*  َوُبرَِّزِت اْلَجِحيُم ِلَمْن َيَرى*  َيْوَم َيَتَذكَُّر اإِلنَساُن َما َسَعى*  اْلُكْبَرى

َوَأمَّا َمْن َخاَف َمَقاَم َربِِّه َوَنَهى النَّْفَس *  اْلَجِحيَم ِهَي اْلَمْأَوى َفِإنَّ*  َوآَثَر اْلَحَياَة الدُّْنَيا* 

 .  41ـ  34االنازعات:  ﴾َفِإنَّ اْلَجنََّة ِهَي اْلَمْأَوى*  َعِن اْلَهَوى

 يف الرؤية اإلسالمية تعترب الدنيا مبثابة املنزل الذي يسكن فيه اإلنسان لفرتٍة

لريى  ؛وينتقل إىل منزل اآلخرة ،اختبارًا، ليرتكه بعد ذلكمن الزمن، وجيري فيه 

ن اإلنسان قد خلق للحياة اخلالدة يف عامل إل. ونتيجة أدائه واختباره يف املنزل األّو

وتلك الدار اليت  ،مرحلة استعداد للحياة يف عامل اآلخرة اآلخرة، وما عامل الدنيا إاّل

أخرجوا من الدنيا »أنه قال:  ×أمري املؤمننيوي عن اإلمام قني. ُرأرادها اهلل للمتَّ

 .  11ا«لقتمولغريها ُخ، قبل أن خترج منها أبدانكم، ففيها اختربمت، قلوبكم

لق للعمل، ويف اآلخرة يتّم . واإلنسان يف هذه الدنيا ُخ 12اإن الدنيا مزرعة اآلخرة

املشكلة  أن حيّل م اآلخر من شأنه. إن مثل هذا االعتقاد بالعاَل 13االنظر يف نتيجة عمله

ع املطلق لدى الكثري من َشلة باجَلواملتمثِّ ،االقتصادية الكربى اليت تواجه اجملتمعات

وتكمن هذه املشكلة يف أن اإلنسان يسعى دائمًا وراء مصاحله ومنافعه  .الناس

اليت تعترب من أكرب اخلصائص الكامنة  ،الشخصية. وهذا ينشأ بدوره من حّب الذات

أخرى نشهد يف الكثري من األحيان تضاربًا  خلقه. ومن جهٍة ءسان منذ بديف وجود اإلن

لتضحية مبصاحله من ليبدي استعدادًا  ْنبني مصاحل األفراد، دون أن يكون هناك َم

فت مصلحة الكثري من أفراد اجملتمع ى لو توقَّأجل ضمان مصاحل اآلخرين، حبيث حّت

بدي استعدادًا للقيام مبثل تلك التضحية ُيذلك الفرد الواحد عن مصلحته ال  ختّليعلى 

 شخٍص واإليثار وتقديم مصاحل اآلخرين على مصلحته. ويف هذه احلالة إذا سعى كّل

إىل احلصول على مصاحله الشخصية سيحدث التزاحم والصدام والتعارض بني 

ن عون بالسلطة والقّوة والسطوة سيحصلواملصاحل ال حمالة، وبالتالي فإن الذين يتمتَّ

مون من حقوقهم. ويف النظام َرعلى مصاحلهم، وأما الضعاف واملستضعفون فسوف ُيْح

الذي ال تتدخل فيه الدولة، من الطبيعي أن حيظى  ،االقتصادي الرأمسالي الليربالي

واحلصول على مصاحلهم، بينما يرزح سائر  ،لتحقيق النجاح ون بفرٍصالرأمسالّي
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 الناس يف الفقر واحلرمان املدقع. 

وراء  إن حّل هذه املعضلة يف النظام اإلسالمي يكمن يف االعتقاد بوجود عامٍل

هذا العامل، حيصل فيه اإلنسان على جزاء أعماله. وهذا االعتقاد يربط مصلحة الفرد 

مبصلحة اجملتمع. فاإلنسان يف ظّل هذا االعتقاد ـ القائل بأن اإليثار وتقديم الفرد 

م اخلالدة يف َعخصية يؤّدي به إىل احلصول على النِّمصاحل اجملتمع على مصلحته الش

ى ي حّتي عن املتع واملصاحل املادية العابرة، بل يضّحع على التخّلالفردوس ـ يتشجَّ

 بنفسه من أجل مصاحل اجملتمع. 

وبذلك يكتسب معنى الربح واخلسارة الشخصية مفهومًا جديدًا، حيث تعّد 

ى أحد أفراده ـ منفعة أو حّت ،عادة ونفع اجملتمعإىل س ْتاخلسارة املادية ـ إذا أفَض

 .  14اشخصية

ىل ذلك فإن االعتقاد باآلخرة يضمن تطبيق األحكام الشرعية، وقيام ومضافًا إ

 احلكومة اإلسالمية أيضًا. 

 

 ــــــ ية املتقنع بنظام العّلو ـ التمتُّ

يض اإلهلي بات. وإن الفإن للكون نظامًا متقنًا يقوم على األسباب واملسبَّ

 .  15ار يقوم على األسباب اخلاّصةَدوالقضاء والَق

ر. ويف ذلك يقول اهلل يف ظل هذا النظام حتكم العامل سنن وقوانني ثابتة ال تتغيَّ

الَِّذي َخَلَق *  َتَباَرَك الَِّذي ِبَيِدِه اْلُمْلُك َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر﴿سبحانه وتعاىل: 

َخَلَق َسْبَع الَِّذي *  اَة ِلَيْبُلَوُكْم َأيُُّكْم َأْحَسُن َعَماًل َوُهَو اْلَعِزيُز اْلَغُفوُراْلَمْوَت َواْلَحَي

*  َما َتَرى ِفي َخْلِق الرَّْحَمِن ِمْن َتَفاُوٍت َفاْرِجْع اْلَبَصَر َهْل َتَرى ِمْن ُفُطور ًاَسَماَواٍت ِطَباق

 .  4ـ  1اامللك:  ﴾َوُهَو َحِسرٌي ًاْب ِإَلْيَك اْلَبَصُر َخاِسئِلُثمَّ اْرِجْع اْلَبَصَر َكرََّتْيِن َينَق

بفعل سقوط بعض  ؛إن التفاوت يعين عدم االنسجام بني حلقات السلسلة الواحدة

حلقاتها، وبذلك حتول دون وصول سائر احللقات إىل مقاصدها. يقول اهلل تعاىل: ال 

من موضعه الذي أراده   يسقط شيٌءأبدًا، مبعنى أنه مل ترى يف ما خلق اهلل من تفاوٍت

ل أنه قال للمفضَّ ×وي عن اإلمام الصادقكل شيء مستقّر يف مكانه. ُر اهلل له، وإّن
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تهيئة هذا العامل وتأليف ـ قدسه  جّلـ ل العرب والداللة على الباري أّو»يف بعض كالمه: 

، ته بعقلكوخرب ،لت العامل بفكركفإنك إذا تأّم، أجزائه ونظمها على ما هي عليه

فالسماء مرفوعة ، فيه مجيع ما حيتاج إليه عباده ّدَعامُل وجدته كالبيت املبيّن

واجلواهر ، والنجوم مضيئة كاملصابيح، واألرض ممدودة كالبساط، كالسقف

 .  16ا«شيء فيها لشأنه معّد وكّل، خمزونة كالذخائر

ي معّبرًا عن نظام يف املباني الفلسفية لالقتصاد الرأمسالي يكون النظام الطبيع

والنظام الذي  نظام العامل من وجهة نظر القرآن أن هناك اختالفني بنيَبْيَد  العامل،

 شرحناه يف فلسفة االقتصاد الرأمسالي: 

يون إىل القول بأن منشأ هذا النظام هو الطبيعة، ويقال يف ـ يذهب املاّد1

: إن ما  17الى الدين الطبيعيالقواعد الفلسفية للنظام االقتصادي الرأمسالي القائم ع

 لنظم، وليس له أّي دور يف بقائه.يقوم به اهلل هو جمّرد إجياد هذا ا

 ًةب، بل يراه عّلْسة يف حدوث هذا النظم فَحأما القرآن الكريم فال يرى اهلل عّل

بات أسبابها، وهو الذي حيفظ الوجود يف بقاء هذا النظم أيضًا. فهو الذي مينح املسبَّ

 ل. من الزوا

إن نتيجة هذا االختالف هي أن الطبيعة إذا كانت هي منشأ النظام، أو كان 

اهلل ال يؤّدي دورًا يف بقائه، فإن النظام القائم يف هذا العامل سيبقى ثابتًا على ما هو 

ة نشوء وبقاء النظام أمكنه ـ عليه، وستبقى العلل هي العلل. وأما إذا كان اهلل هو عّل

، كما حصل بالنسبة إىل قّصة ٍةية عن أّي عّلاملصلحة ـ أن يسلب العّلب ما يراه من َسحَب

يف النار، فسلب اهلل منها قابلية اإلحراق، وصارت بردًا وسالمًا  ×إبراهيم إلقاء النيّب

 عليه. 

بات  يف املباني ـ االختالف الثاني هو أن النظام الطبيعي ااألسباب واملسب2َّ

 .رأمسالي ينحصر بعامل املاّدةالفلسفية للنظام االقتصادي ال

وأما يف الفلسفة اإلسالمية فإن هذا النظم ال ينحصر بعامل املادة، بل يشمل 

 وعامل الغيب أيضًا. وبطبيعة احلال فإن النظم يف كال العاملني داخٌل ،حتى اجملّردات

اامللك:  ﴾ُمْلُكَتَباَرَك الَِّذي ِبَيِدِه اْل﴿حتت قدرة اهلل القادر واحلكيم، قال اهلل تعاىل: 
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 .  83ايس:  ﴾َفُسْبَحاَن الَِّذي ِبَيِدِه َمَلُكوُت ُكلِّ َشْيٍء﴿وقال أيضًا:  ، 1

يف اآلية الثانية يعين  «كوتَلامَل»يف اآلية األوىل يعين عامل الطبيعة، و «كامُلْل»إن 

لعاملني بقدرة اهلل تعاىل. وعليه فإن نظام كال هذين ا عامل الغيب. وكال العاملني قائٌم

بني النظام القائم على العلية يف  إلرادته أيضًا. وبطبيعة احلال ليس هناك من تضاّد تابٌع

ة يف امللكوت االعامل غري املاّدي ، وكل يك االعامل املادي  والنظام القائم على العّلامُلْل

لم واحد من هذين العاملني جيري يف مرتبته الوجودية. فاملالئكة والروح واللوح والق

ها وسائل جيري عربها الفيض اإلهلي بإذن اهلل والكتب السماوية وامللكوت كّل

 سبحانه وتعاىل. 

مكافحة  فعلى سبيل املثال: تعّد .إن ملثل هذه الرؤية تأثريًا هاّمًا يف االقتصاد

ي الفقر واحدة من األهداف االقتصادية، وإن التوزيع العادل للثروة هو السبب املاّد

 قر.الجتثاث الف

ية يتّم التعويل على هذه األسباب ويف النظام االقتصادي القائم على الرؤية املاّد

 سباب غري املادية الجتثاث الفقر.ية  فقط، حيث تنكر األااألسباب املاّد

ية ملكافحة الفقر حتظى يف النظام االقتصادي يف حني أن األسباب غري املاّد

 خاّصة. يٍةلإلسالم بأهّم

ل عليه، وفعل والتوكُّ ،أمورًا من قبيل: االستعانة باهلل ^عصومونفقد اعترب امل

ال » :ق على الفقراء واملساكني، وإقامة صالة الليل، واإلكثار من قولاخلري، والتصدُّ

 . 18امن أسباب القضاء على الفقر ،«باهلل حول وال قّوة إاّل

أسباب نزول  كما اعترب القرآن الكريم سيادة التقوى اإلهلية يف اجملتمع من

 . 19االربكات، وفتح أبواب الرمحة اإلهلية، وزوال الفقر من اجملتمع

وعليه ال ُبدَّ يف بناء النظام االقتصادي لإلسالم والتحليالت االقتصادية ووضع 

وهذا هو مكمن االختالف  .القوانني االقتصادية من أخذ هذه األسباب بنظر االعتبار

 رأمسالي والنظام االقتصادي يف اإلسالم. الرئيس بني النظام االقتصادي ال

 

 ــــــ ة اإلنسانماهّي

ته يف املنظور الليربالي إن ماهية اإلنسان من املنظور اإلسالمي ختتلف عن ماهّي
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 مان تفسريين خمتلفني عن اإلنسان.ًا. وميكن القول: إن هاتني الرؤيتني تقّدالغربي جّد

اإلسالمية اليت ميكن هلا أن تلعب وإن جانبًا من خصائص اإلنسان يف الرؤية 

 رًا يف االقتصاد عبارة عن: دورًا مؤثِّ

 

 ــــــ أـ اهلدف من خلق اإلنسان

ر حنو الكمال االعبودية هلل ، قال تعاىل: ْيإن اهلدف من خلق اإلنسان هو السَّ

 .  56االذاريات:  ﴾َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإِلنَس ِإالَّ ِلَيْعُبُدوِن﴿

بغية إيصاله إىل  ؛اهلدف من بعث األنبياء هو تزكية اإلنسان وتعليمه كما أن

ُهَو الَِّذي َبَعَث ِفي ﴿قّمة العبودية هلل سبحانه وتعاىل، كما نقرأ ذلك يف قوله تعاىل: 

ْلِحْكَمَة َوِإْن َكاُنوا اأُلمِّيِّنَي َرُسواًل ِمْنُهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياِتِه َوُيَزكِّيِهْم َوُيَعلُِّمُهْم اْلِكَتاَب َوا

 .  2ااجلمعة:  ﴾ِمْن َقْبُل َلِفي َضاَلٍل ُمِبنٍي

وعلى هذا األساس فإن النظام االقتصادي يف اإلسالم جيب أن يكون حبيث 

إىل  النظرةد األرضية حلركة اجملتمع اإلسالمي باجتاه العبودّية هلل. إن هذه ميهِّ

الم من النظام االقتصادي الرأمسالي من ناحية اإلنسان متّيز النظام االقتصادي يف اإلس

األهداف بالكامل. فإن النظام االقتصادي يف اإلسالم يسعى إىل العثور على األهداف 

لق من أجله. من هنا فإن العدالة االقتصادية يف اليت تقّرب اإلنسان من اهلدف الذي ُخ

ي يف النظام االقتصادي ية خاّصة، ولذلك فإن مفهوم الرفاه املاّداإلسالم حتظى بأهّم

لإلسالم خيتلف عن مفهوم الرفاه يف النظام االقتصادي الرأمسالي. وعلى هذا األساس 

ي ينايف املسار الذي يوصل اإلنسان إىل اهلل ال ميكن أن اه املاّدلرّفلتفسري  فإن كّل

 حيظى برتحيب النظام االقتصادي يف اإلسالم. 

 

 ــــــ دينْعذو ُب ب ـ اإلنسان كائٌن

جمّرد وغري و ؛دين: ماّديْعُيعترب اإلنسان يف الرؤية اإلسالمية كائنًا ذا ُب

 د يف الروح.ده اجملرَُّبْعود املادي من اإلنسان يف اجلسد، . ويتمّثل الُبْع 20ايماّد

َوِإْذ َقاَل َربَُّك ﴿دين من اإلنسان يف قوله تعاىل: ْعوقد مّت التصريح بكال هذين الُب

َفِإَذا َسوَّْيُتُه َوَنَفْخُت ِفيِه ِمْن *  ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن َحَمٍإ َمْسُنوٍن ًاِإنِّي َخاِلٌق َبَشر اَلِئَكِةِلْلَم
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حيث ُيشري خلق جسم اإلنسان من  ، 29ـ  28ااحلجر:  ﴾ُروِحي َفَقُعوا َلُه َساِجِديَن

دة وغري حية اجملرَّوح فيه إىل الناالرتاب إىل الناحية املادية من اإلنسان، وُيشري نفخ الرُّ

الثانية  ات، واآلي«السجدة»ية منه. كما نرى هذا املعنى يف اآلية التاسعة من سورة املاّد

 أيضًا.  «املؤمنون»عشرة إىل الرابعة عشرة من سورة 

يرى القرآن الكريم أن حقيقة اإلنسان إمنا تكمن يف الروح. وإن اقرتان الروح 

لبت منه هذه ل أداته للقيام باألعمال، ولو ُسسد ميثِّباجلسد يف الدنيا إمنا هو ألن اجل

 ، أو أن يبلغ التكامل.األداة لن يغدو باستطاعته القيام بأّي عمٍل

خصوصية منهما  ع خبصوصيتني، وميكن تسمية كّلإن روح اإلنسان تتمتَّ

 جزءًا من الروح: 

 ـ اخلصوصية العقالنية واإلدراكية. 1

 يزية. ـ اخلصوصية النفسانية والغر2

واملراد من اخلصوصية العقالنية واإلدراكية هي قّوة اإلدراك والشعور لدى 

ن اإلنسان من إدراك اقحمسوسات األخرى، اإلنسان. ويف ضوء هذه القوة يتمّك

ن من اكتشاف املعارف اإلهلية واألسرار الكامنة يف الطبيعة، ويستنتج ويتمّك

 حياته على أساسها.  د أهداف ومسارالضرورات واقحمظورات، وحيدِّ

وإن اخلصوصية النفسانية والغريزية هي امليول الفطرية أو الغرائزية لدى 

ى هذه الرغبات الداخلية واالحتياجات اإلنسان، واليت تدفعه حنو القيام باألفعال. وتسّم

 عن أنها:  الروحية أمورًا نفسانية. وإن خصائص األمور النفسانية عبارٌة

 اإلنسان، ولذلك تكون عاملية وشاملة.  ـ ذات جذور يف خلق1

 ـ ال حتتاج إىل تعليم. 2

وعلى الرغم من عدم تأثري األوضاع اجلغرافية واالقتصادية والسياسية والثقافية 

 ر فيها شّدة وضعفًا. أنها تؤثِّ يف ظهور هذه األمور، إاّل

 وإن األمور النفسانية على نوعني: 

 ـ األمور الفطرية. 1

 غريزية. ـ األمور ال2
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إن األمور الفطرية تعين امليول السامية لدى اإلنسان، من قبيل: البحث عن اهلل، 

كوتي، والذي َلجبانبه امَل مّما هو مرتبٌط ،واملطالبة بالعدالة، والرغبة إىل فعل اخلري

 د األرضية إىل حركته حنو اهلل سبحانه وتعاىل. ُيمهِّ

ل يف ع بالصبغة املتسامية، وتشكِّ تتمتَّوأما األمور الغريزية فهي امليول اليت ال

 واألنانية.  ،ر املشرتك بني اإلنسان واحليوان، من قبيل: الغريزة اجلنسيةْدالغالب الَق

 ي.ومجيع هذه األمور ضرورية لبقاء اإلنسان وتطّوره وتكامله يف العامل املاّد

 يسعى إىل إن اإلسالم ال يدعو إىل طغيان الغرائز وانفالتها من عقاهلا، وال

 ، وتسليم قيادها إىل العقل.تها، وإمنا يروم تعديلهاْبَك

ع باإلرادة؛ وعليه ميكنه تسويد عقله إن اإلنسان من وجهة نظر اإلسالم يتمّت

د شهواته احليوانية على أو يسوِّ ؛على شهواته احليوانية، وبذلك يطوي طريق الكمال

أنه قال يف ذلك:  ×عن اإلمام علّي ويفيسقط من أعلى قمم اإلنسانية. وقد ُر ،عقله

بينهما،  العقل صاحب جيش الرمحن، واهلوى قائد جيش الشيطان، والنفس متجاذبٌة»

 .  21ا«زههما غلب كانت يف حيِّفأّي

أما الليربالية فرتى يف اإلنسان كائنًا أسلم قياده لغرائزه احليوانية، وأنه قد 

ال مناص لإلنسان من قبول سلطة هذه  أصبح يف عداد جنود الشيطان. ويف هذه الرؤية

 ن كماله يكمن يف إشباع هذه الغرائز احليوانية ما أمكنه. إالغرائز، و

باع غرائزه احليوانية، بل ا يف رؤية اإلسالم فاإلنسان ليس مضطّرًا إىل اّتوأّم

 يكمن تكامله يف حتكيم إرادته وعقله على غرائزه. 

نسان وكماله بني نظام االقتصاد ة اإلإن هذا االختالف يف تفسري ماهّي

كبري. فإن  الرأمسالي الليربالي والنظام االقتصادي يف اإلسالم يؤّدي إىل اختالٍف

نتاج والتوزيع ية اإلل حبّراملتمثِّ ،األساس األيديولوجي للنظام الرأمسالي الليربالي

إىل اإلنسان،  لنظرةل نتيجة هلذه اواالستهالك وعدم تدّخل الدولة يف االقتصاد، ميثِّ

ي هو اهلدف والغاية الوحيدة تعترب الرفاه املاّد نظرةويعود السبب يف ذلك إىل أن هذه ال

 اليت ينشدها نظام االقتصاد الرأمسالي الليربالي. 

بااللتفات إىل اختالف تفسري اإلسالم لإلنسان عن التفسري الليربالي له جيب 
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صادي يف اإلسالم، وكيفية حتليل يف أسس وأهداف النظام االقت ٍةالتفكري بدّق

، وجيب لذلك عدم تقليد ٍةالسلوكيات االقتصادية، وكيفية بناء النماذج واألمثلة بدّق

 أعمى.  االقتصاد الرأمسالي بشكٍل

 

 ــــــ ج ـ القيم األخالقية

ما يصّب يف كمال اإلنسان أو سعادته أمرًا  إن املذاهب األخالقية ترى كّل

ما حيول دون وصول اإلنسان إىل الكمال والسعادة أمرًا قبيحًا  وكّل مًا،يِّمطلوبًا وَق

 م. ويكمن االختالف بني املذاهب األخالقية غالبًا يف ناحيتني: َيومنافيًا للِق

 ـ حتديد الكمال املطلوب لإلنسان.  1

 ـ حتديد الطريق الذي يوصل اإلنسان إىل الكمال املنشود.  2

وثيق ودقيق وعميق بني اآلراء  ارتباٌطوعلى هذا األساس يكون هناك 

الذي يؤّدي  ،والنظريات األخالقية؛ ألن االختالف يف حتديد الكمال املنشود لإلنسان

 .  22اما يرتبط باآلراء والنظرياتإىل االختالف يف النظريات األخالقية، إّن

 ًا.رية األخالقية الليربالية أيضختتلف النظرية األخالقية لإلسالم هنا عن النظ

ية فطبقًا للرؤية الليربالية يكمن كمال ما يطلبه اإلنسان يف إشباع رغباته املاّد

: إن التاليما أمكنه. وعندما يرد هذا األمر يف حقل االقتصاد، يتّم بيانه على النحو 

غاية اإلنسان يف نشاطه االقتصادي تكمن يف احلصول على احلّد األعلى من اجلودة 

 بح ايف اإلنتاج واالستثمار .األعلى من الرِّ ايف االستهالك ، واحلّد

ب اإلنسان من اهلل وأما يف الرؤية اإلسالمية فيكمن الكمال النهائي يف تقرُّ

ي إىل قرب ة. وعلى هذا األساس فإن ما يؤّدتعاىل، والوصول إىل أقصى درجات العبودّي

أو  ،هذا القرب قما حيول دون حتقُّ أخالقية، وكّل ّد قيمًةاإلنسان من اهلل ُيَع

 م. َيّد قبيحًا وخمالفًا للِقُيَع ،يستوجب بعد اإلنسان عن اهلل

إن املقارنة بني هاتني الرؤيتني تثبت أن الكمال النهائي لإلنسان يف الرؤية 

 اإلسالمية والرؤية الليربالية خيتلف يف موردين رئيسني، وهما: 

يكمن يف روحه وناحيته  ـ إن الكمال النهائي لإلنسان يف الرؤية اإلسالمية1
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ية، وأما يف الرؤية الليربالية فيكمن الكمال النهائي لإلنسان يف حقل غرائزه غري املاّد

 احليوانية وجهاته املادية. 

ـ إن كمال اإلنسان النهائي يف الرؤية اإلسالمية ُيعترب أمرًا أخرويًا وما وراء 2

 ي. اًل بالعامل املاّدأمرًا متمثِّة، يف حني أنه يف الرؤية الليربالية يعترب املاّد

من هنا تذهب الليربالية إىل كفاية العقل يف احلصول على الكمال النهائي 

ية ال خيرج عن عائها أن إشباع احلاجة املاّدلإلنسان، وتنكر احلاجة إىل الوحي؛ الّد

 قدرة العقل. 

ل ن ااملتمثِّاحلصول على الكمال النهائي لإلنسا وأما يف الرؤية اإلسالمية فإّن

عن قدرة العقل؛ ألن العقل لوحده ال يستطيع حتديد تأثري الفعل  بالقرب من اهلل  خارٌج

نا ال نستطيع االستناد إنإذ  ؛اإلرادي لإلنسان يف اقرتاب الروح من اهلل سبحانه وتعاىل

هذا ية ايف هذا العامل  للتعّرف على ارتباط العمل بالكمال النهائي؛ ألن إىل قاعدة العّل

وحي يف األمر إمنا ُيبّين ارتباط العمل بالنتيجة الدنيوّية فقط. ومن هنا تربز أهمّية دور ال

 معرفة األحكام األخالقية.

 ومّما تقّدم ندرك أن النظرية األخالقية يف اإلسالم على ثالثة أقسام: 

ـ إن الكمال النهائي لإلنسان يكمن يف القرب من اهلل تعاىل، والوصول إىل 1

 ام العبودية. مق

عمل  ّد قيمة أخالقية، وكّليصّب يف مسار هذا الكمال ُيَع ـ إن كّل عمٍل2

 ّد خمالفًا لألخالق. حيول دون حركة اإلنسان إىل اهلل، أو ُيبعده عن اهلل، ُيَع

ـ إن معرفة ارتباط أفعال اإلنسان بكماله النهائي ال تأتي من طريق العقل 3

 ة يف معرفة األحكام األخالقية. كبري يًةللوحي أهّم فقط، وإّن

واضح ال  وبشكٍل ،القرآن الكريم النظرية األخالقية الليربالية صراحًة وقد ردَّ

ْم َوَعَسى َأْن ُتِحبُّوا َوُهَو َخْيٌر َلُك ًاَوَعسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيئ﴿لبس فيه؛ إذ يقول تعاىل: 

 .  216االبقرة:  ﴾ْنُتْم اَل َتْعَلُموَن َيْعَلُم َوَأَوُهَو َشرٌّ َلُكْم َواهلُل ًاَشْيئ

إجيابية تدفع باإلنسان حنو الكمال  إن اخلري هو العمل الذي حيمل شحنًة

سلبية تبعد  به من غاية مراده. والشّر هو العمل الذي حيمل شحنًةاملطلوب، وتقرِّ
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ذه اآلية: ال ل بالقرب من اهلل . يقول اهلل تعاىل يف هاإلنسان عن كماله املطلوب ااملتمثِّ

 ما يوافق رغبتكم، أو أن الشّر يف كّل التصّور بأحدكم إىل أن اخلري هو كّل يذهنبَّ

ليست هي املالك يف حتديد اخلري من  ،ًا كان نوعهاأّي ،ما ال حتّبونه، فإن رغباتكم

، وهو الذي يوصلكم إىل الشّر، وإن اهلل وحده هو الذي يعلم ما هو اخلري وما هو الشّر

 ؛ فيبعدكم عنه. لعبودية، وهو الذي يعلم ما هو الشّرمقام ا

 

 ــــــ د ـ ملك اهلل وخالفة اإلنسان

اليت هي وجه من وجوه الفردانية  ،كية اإلنسان اخلاّصةْلأن حتّدثنا عن ِم سبق

  .وخالفة اإلنسان ،كية اهللْلِماة هذه الرؤية يطرح اإلسالم نظرّي مقابلالليربالية. ويف 

شيء. ويف ذلك يقول  النظرية يكون اهلل هو املالك احلقيقي لكّلوطبقًا هلذه 

اآل عمران:  ﴾ ُتْرَجُع اأُلُموُري اأَلْرِض َوِإَلى اهلِل َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفَوهلِل﴿اهلل تعاىل: 

109  . 

 ية، مبعنى أن ملكية كّلوبطبيعة احلال فإن هذه امللكية هي ملكية ماّد

يف السماوات واألرض ـ هي هلل. وعلى هذا األساس فإن  ا هو كائٌنشيء يف الوجود ـ مم

ما منتلكه من  اهلل هو الذي خلق وجودنا وقوانا العقلية والذهنية واجلسدية، وكّل

ك، وهو الذي جعل ِلم الباطنية والظاهرية، فهو امَلَعومجيع النِّ ،شؤون احلياة واملساكن

 قول اهلل تعاىل: له يف األرض، ويف ذلك ي اإلنسان خليفًة

 .  165ااألنعام:  ﴾َوُهَو الَِّذي َجَعَلُكْم َخاَلِئَف اأَلْرِض﴿ـ 

 .  30االبقرة:  ﴾َوِإْذ َقاَل َربَُّك ِلْلَماَلِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اأَلْرِض َخِليَفًة﴿ـ 

وبذلك  .هو ملك اهلل، وإن اإلنسان هو خليفته الوحيد يف األرض شيٍء فكلُّ

هلل أن يسأل اإلنسان عن أفعاله، وما قام به من   أمامه، مبعنى أنه حيّقيكون مسؤواًل

شيء هو ملك اهلل، ولسنا سوى مستأمنني  ألن كّل ؛جسده أو ثروته فات يف حّقالتصرُّ

 له على ملكه. َبفني من ِقبوصفنا مستخَل ،على ملكه

مبقدار  وباإلضافة إىل ذلك فإن خالفة اإلنسان تقتضي حتديد ملكية اإلنسان

 ، بوصفه هو الواهب هلا.حتديدها من قبل اهلل
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 ملكية اهلل وخالفة اإلنسان تفرز نتيجتني، وهما:  وعليه فإّن

 نها اهلل له. فه يف نفسه وماله باحلدود اليت يعيِّد يف تصرُّـ إن اإلنسان يتقي1َّ

 .  23اأمام اهلل، وإذا جتاوز حدوده حّق هلل مؤاخذته ـ إن اإلنسان مسؤوٌل2

إن هذه النتائج تقتضي من اإلنسان أن يكون مسؤواًل جتاه مجيع الذين فرض 

 .اهلل هلم حقوقًا

ه على وعليه يكون اإلنسان مسؤواًل أمام ولّي اهلل؛ ألن اهلل قد فرض طاعة وليِّ

 مجيع الناس.

فرض وأرواح وأموال اآلخرين أيضًا؛ ألن اهلل قد  ،عن اجملتمع كما أنه مسؤوٌل

 للناس وللمجتمع. عليه حقوقًا

ة امللقاة على عاتق اإلنسان أمام اهلل. وإن هذه املسؤوليات تأتي يف إطار املسؤولّي

ة ليست هناك مسؤولية يف عرض مسؤولية اهلل، وإن مجيع يويف الرؤية التوحيد

 عًا هلا. َبوَت ،املسؤوليات تأتي يف طول مسؤولية اإلنسان أمام اهلل

الية يف هذا املورد كبري بني اإلسالم والليرب فإن االختالف وكما هو واضٌح

 أيضًا.

فالليربالية ترى اإلنسان هو املالك املطلق لنفسه وأمواله، وتراه املالك الذي ال 

غري مسؤولية احلفاظ على ذاته ومصاحله  ،ب على ملكيته هذه أّي مسؤوليةترتتَّ

 اخلاّصة. 

سبحانه وتعاىل فقط، وأن  كية املطلقة هي هللْليف حني يرى اإلسالم أن امِل

الذين فرض جتاه و ،مسؤول جتاه اهلل له، وأنه خليفٌة وممثِّل اإلنسان ليس سوى خليفٍة

 هلم حقوقًا. 

من أسباب القول باملباني األيديولوجية  كية الذاتية لإلنسان واحدٌةْلإن امِل

ة يف النظام كية اخلاصْلل الدولة، وامِلية املطلقة، وعدم تدخُّالثالث، وهي: احلّر

وإن خالفة اإلنسان تعترب دلياًل على القول باملباني  .االقتصادي الرأمسالي الليربالي

كية املشرتكة ْلل الدولة، وامِلحمدود، وتدخُّ ية يف إطاٍرلة باحلّريديولوجية املتمثِّاأل

 واحلكومية .  ،ةواخلاّص ،ةاالعاّم
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 ــــــ علم االجتماع يف الرؤية اإلسالمية

 ل يف هذا القسم مسألتني، وهما:نتناو

اًل الرؤية ف أّو: ويف هذا البحث سوف نعرِّأـ الفرد واجملتمع من وجهة نظر القرآن

والعالقة بينهما، مع بيان اآليات القرآنية  ،الوجودية اخلاصة بشأن الفرد واجملتمع

خرى، مع بيان لننتقل بعد ذلك إىل بيان اختالف هذه الرؤية عن اآلراء األ ،دة لذلكاملؤيِّ

 وأساليب معرفة الظواهر االجتماعية.  ،مَيتأثري هذا االختالف يف منظومة الِق

ويف هذا البحث سوف نبادر ة احلاكمة على اجملتمع اإلنساني: ب ـ السنن اإلهلّي

قة باملسائل االقتصادية ـ بعد التعريف بالسنن اإلهلية ـ إىل تعداد بعض السنن املتعلِّ

 رآن الكريم. املذكورة يف الق

 

 ــــــ أـ الفرد واجملتمع من وجهة نظر القرآن

أصالة الفرد ». وكما تقدم يف حبث  24اعن جمموعة من األفراد إن اجملتمع عبارٌة

لو أغمضنا الطرف عن األرواح واألفكار  «ومفهوم اجملتمع يف الفكر الليربالي

فقط، لن يكون اجملتمع واملشاعر والعواطف واإلرادات، وقصرنا النظر على األجسام 

أننا إذا أخذنا األرواح واألفكار واملشاعر والعواطف َبْيَد  سوى جمموعة من األفراد،

ما يرتبط بإنسانية اإلنسان بنظر االعتبار، فإن األمر سيكون على  وكّل ،واإلرادات

 من التعقيد. شيٍء

ألرواح ، ونطلق على ا األشخاصاولتسهيل املسألة نطلق على األبدان تسمية 

  .ة والشخصيةاهلوّياواألفكار وما إىل ذلك تسمية 

 والسؤال هنا: ما هي طبيعة تركيب الشخصيات يف اجملتمع؟ 

؛ يف بيان هذا السؤال جيب القول: إن الرتاكيب على قسمني: تراكيب اعتبارية

 وتراكيب حقيقية.

كما تنقسم الرتاكيب احلقيقية بدورها إىل قسمني: تراكيب صناعية 

 وتراكيب طبيعية اكيميائية .  ؛زيائية افي

من األجزاء ال ربط  واحٍد كّل ق تركيب، وإّنويف الرتاكيب االعتبارية ال يتحّق
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له يف ماهية وآثار األجزاء األخرى. إن الرتكيب يف هذه املركبات اعتباري وافرتاضي. 

 رية. ل جمموعة اعتباما تشكِّ إن الكراسي يف قاعة مدرسٍة :فعلى سبيل املثال

ويف الرتكيب الصناعي االفيزيائي  يتّم تركيب األجزاء ببعضها، وتفقد 

ها حتصل يف املقابل على استقالل ماهوي. فعلى سبيل تأثريها االستقاللي، ولكّن

 ة،ة مستقّلب صناعي، وإن ألجزائها ماهّيعن مرّك سيارة عبارٌة املثال: إن كّل

من أجزائها على  جزٍء كّل أخذناأننا لو  ، مبعنىولكنها ال متتلك تأثريًا مستقالًّ

لن يكون له تأثريه الذي حنصل عليه يف ضمن ارتباطه مبجموع األجزاء فانفراد 

خاص، ويكون تأثريها  األخرى. ففي هذا الرتكيب ترتبط األجزاء ببعضها على حنٍو

جزاء ألًا عن تأثري امرتبطًا ببعضها أيضًا. ونتيجة لذلك حنصل على آثار خمتلفة جّد

 احلاصل يف حال االستقالل.

كما  ،تهاويف املرّكب الطبيعي يكون الرتكيب حقيقيًا، وتفقد األجزاء ماهّي

ة وتأثري مغاير ملاهية وتأثري األجزاء تفقد تأثريها أيضًا. وما حيصل بعد الرتكيب ماهّي

دروجني، ياملاء احلاصل من تركيب األوكسجني واهل :حال االستقالل، من قبيل

 . دروجني واألوكسجني على انفراٍديمغايرة آلثار اهل ن له آثاٌروتكو

ر يف اجلواب بعد التعّرف باختصار على أنواع الرتكيب وبيان السؤال، نذكِّ

 ما حنن فيه، وهي:  بوجود أربعة احتماالت يف

عن بعضها، وإن الرتكيب بينها  منفصلٌة ،مثل األبدان ،ـ إن الشخصيات1

فكاره ورغباته وعقائده اخلاّصة، ويصنع شخصّيته بنفسه. شخص أ اعتباري. فلكّل

فكيفما اختار اإلنسان لنفسه طريقة عيش الوحده أو ضمن اجملتمع  تكون له 

ة. وهذه هي ع القهري للشخصيات املستقّلواحدة. واجملتمع ليس سوى التجمُّ شخصّيٌة

 نظرية أصالة الفرد املطروحة يف الليربالية. 

ة األفراد حيث تبقى هوّي ؛يات يف اجملتمع صناعيـ إن تركيب الشخص2

ها تفقد استقالليتها يف التأثري. إن تأثري حمافظة على استقالهلا يف اجملتمع، ولكّن

اجملتمع اإلنساني ليس هو تأثري األفراد يف حال االستقالل. فعلى سبيل املثال: إن تأثري 

ومحلة القاذفات واملدافع  ،ف من جمموعة من الرماةاملؤلَّ ،يهجوم اجليش املضّح
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من  واحٍد واحتالل مواقعه، يف حني لو أراد كّل ،هو االنتصار على العدّو ،الرشاشة

 اجلنود يف هذا اجليش أن ينفرد لوحده يف اهلجوم على صفوف األعداء، وبشكٍل

دون أن حيقق  ،ل خطوٍةمستقل، خارج إطار اجلماعة، لكان مصريه القتل من أّو

 النصر أبدًا. 

ن من األفراد املرتبطني ببعضهم البعض، وعلى هذا األساس فإن اجملتمع يتكوَّ

وإن احلياة االجتماعية بوصفها أثرًا ترتبط جبميع أجزاء القاطرة االجتماعية، دون أن 

 يفقد األفراد هوّيتهم ضمن اجملتمع الكامل. 

بوصفه  ى أنها ال ترى للمجتمعكما تقوم هذه النظرية على أصالة الفرد، مبعن

ة، إذ يبقى األفراد حمافظني على هوياتهم املستقّل؛ بًا تركيبًا طبيعيًا أصالةمركَّ كالًّ

لشيء باسم اهلوية اجلمعية، ليقع األفراد حتت تأثريها  دون أن يكون هناك وجوٌد

يف الوقت  فيها. يف هذه الرؤية تقوم هوية األفراد بصنع هوية اجملتمع، ولكْن اويذوبو

ماعي ال يساوق تأثري األفراد فإن األثر اجل ،ب االرتباط الوثيق بني األفرادوبسب ؛نفسه

 عن اجلمع بني آثار األفراد.  أخرى: إن تأثري اجملتمع عبارٌة بعبارٍةوعلى انفراد.  كلٌّ

وبطبيعة احلال فإن هذا التغيري يف مفهوم الوجود بالنسبة إىل أصالة الفرد ال 

 القيمية ألصالة الفرد. الناحية ُيحدث أّي تغيري يف

وعلى الرغم من أننا يف هذا النوع من أصالة الفرد جيب أن نعمل يف تبيني 

 أّن الظواهر العامة ـ كما يف الفردانية املعرفية ـ على حتليل سلوك الفرد األمثل، إاّل

وهو أننا يف هذا النوع من الفردانية املعرفية علينا أن نأخذ الفرد األمثل  ،هناك فرقًا

ضمن النظام االجتماعي، والعمل على حتليل سلوكياته وقراراته، يف حني أن سلوك 

م توضيحه، يتّم حبثه الذي تقدَّ ،اإلنسان األمثل يف الفردانية املعرفية من النوع األول

أوضح: طبقًا لالحتمال األول فإن أصالة الفرد من الناحية  وحتليله يف اخلأل. وبعبارٍة

أن نقبل بالنوع األول من الفردانية املعرفية الذي يتّم فيه حتليل  عليناتوجب املعرفية 

سلوك الفرد األمثل يف اخلأل، لنخوض بعد ذلك يف حتليل الظواهر االجتماعية من 

أننا طبقًا لالحتمال الثاني َبْيَد  ع القهري لسلوك األفراد،ْمخالل العمل على دراسة اجَل

الذي ُيدرس فيه سلوك الفرد  ،الفردانية املعرفية جيب علينا أن نقبل بالنوع الثاني من
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ر الظواهر االجتماعية من خالل االستعانة األمثل ضمن املنظومة االجتماعية، ونفسِّ

 بالنموذج السلوكي للفرد األمثل يف اجملتمع. 

وبطبيعة احلال فإن هذا األسلوب لتحليل وتفسري الظواهر االجتماعية ـ طبقًا 

 ته يف فلسفة العلوم االجتماعية. ته أو عدم صوابّيجيب حبث صوابّيلالحتمال الثاني ـ 

ب الطبيعي . ففي الرتكيبات ب حقيقي اأمسى من املركَّـ إن اجملتمع مرك3َّ

ر القائم التأثري والتأثُّ ة وتأثريات، ويف ظّلالطبيعية تكون لألجزاء قبل الرتكيب هوّي

أن األفراد قبل الوجود االجتماعي ال يوجد  إاّل. جديدة بينها يتّم متهيد األرضية لظاهرٍة

ل الروح واهلوّية ة لتقبُّإنسانية، ويكونون مبنزلة األوعية اخلالية املستعّد لديهم أّي هويٍة

اجلماعية. وعلى هذا األساس تكون الشخصية الفردية أمرًا اعتباريًا، والذي يكون 

شخصّيتهم من اهلوية  حقيقيًا هو الشخصّية اجلماعية، وإن األفراد يكتسبون

اجلماعية. فعلى سبيل املثال: لو أن شخصًا أمضى حياته يف جزيرة منفردًا منذ والدته، 

هوا مات اإلنسانية. وقد شبَّال ميتلك شيئًا من الشخصّية واملقوِّ لن يكون سوى حيواٍن

 صاله وارتباطهأن يفقد اّت عضٍو هذا الرتكيب برتكيب أعضاء اجلسد. فلو قّدر لكّل

ة أصالة اجملتمع فاقدة للروح. وهذا هو مضمون نظرّي باجلسم سوف يتحّول إىل كتلٍة

ة. ميكن هلذه الناحية املعرفية من أصالة اجملتمع أن ل االشرتاكّيَباملطروحة من ِق

م مصاحل اجملتمع على مصاحل الفرد االناحية األخالقية من للحكم بتقدُّ تكون منشًأ

 م توضيحها. ية املعرفية اليت تقدَّعة الكّلْزتيار النَّأصالة اجملتمع ، وكذلك اخ

ة لألفراد قبل االخنراط يف وبطبيعة احلال فإن القول بعدم وجود أّي هوّي

أنها تزول عندما ينخرط يف سلك  ة إاّلمن اهلوّي عون بشيٍءاجملتمع، أو القول بأنهم يتمتَّ

قًا يف اآلثار املرتتبة ْرحيدث َف وتضمحل حتت تأثري وطأة الروح اجلماعية، ال ،اجملتمع

 على هذا االحتمال. 

من الرتاكيب  ـ إن تركيب األفراد يف اجملتمع ال ميكن تشبيهه بأّي واحٍد4

ة، ولكنهم يف الوقت مستقّل عون يف اجملتمع بشخصّيٍةاملذكورة آنفًا. فاألفراد يتمتَّ

 رون ببعضهم. نفسه يتأثَّ

ل أكثر األفراد على األفكار والعواطف ر حيصوبفعل هذا التأثري والتأثُّ
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ر األرضية النتزاع الروح واملتبنيات واآلداب والتقاليد واملصاحل املشرتكة، وتتوفَّ

 ر املشرتك هلوّية األفراد. ْدة اجملتمع؛ ألن هوّية اجملتمع تنتزع من الَقاجلماعية أو هوّي

و اعتباريًا، وليست ميًا أْهوعلى هذا األساس فإن هوية اجملتمع ليست أمرًا َو

ة عن هوّية األفراد، بل هي أمر انتزاعي، مبعنى عدم وجودها يف اخلارج، حقيقة مستقّل

 أن منشأ انتزاعها حقيقي.  إاّل

 ر املشرتك هلوّية األفراد، إاّلْدوعلى الرغم من انتزاع هذه الروح اجلماعية من الَق

عوهم إىل االنسجام معها. ولن ميضي ة األفراد، وتدر على هوّيأنها يف الوقت نفسه تؤثِّ

ل جزءًا من ى يشعر الفرد أن الروح اجلماعية احلاكمة يف اجملتمع تشكِّحّت وقٌت

ر مثل أكثر أفراد اجملتمع، ويشعر بنفس شعورهم، وتصدر عنه شخصّيته، وأنه يفكِّ

أثري ذات ردود أفعاهلم. وبطبيعة احلال هناك أفراد ميتلكون القّوة حبيث يستطيعون الت

رون األفكار واملشاعر والعواطف العامة يف ثقافة على هذه الروح اجلماعية، ويغيِّ

 كامل. وتسّمى هذه النظرية بأصالة الفرد واجملتمع.  اجملتمع بشكٍل

حيث نشاهد يف هذا الكتاب السماوي ؛ ز االحتمال الرابعوالقرآن الكريم يعزِّ

 :جمموعتني من اآليات

ت اليت ختاطب الفرد، وتعتربه مسؤواًل عن أفعاله، حيث من اآليا فهناك طائفٌة

  :تنسب إليه اهلداية والضاللة واحلياة واملوت، من قبيل

 .  38ااملدثر:  ﴾ُكلُّ َنْفٍس ِبَما َكَسَبْت َرِهيَنٌة﴿ـ 

 .  13ااإلسراء:  ﴾َوُكلَّ ِإنَساٍن َأْلَزْمَناُه َطاِئَرُه ِفي ُعُنِقِه﴿ـ 

 .  40ـ  39االنجم:  ﴾َوَأنَّ َسْعَيُه َسْوَف ُيَرى*  نَساِن ِإالَّ َما َسَعىَوَأْن َلْيَس ِلإِل﴿ـ 

َفَمْن اْهَتَدى َفِإنََّما َيْهَتِدي ِلَنْفِسِه َوَمْن َضلَّ َفِإنََّما َيِضلُّ َعَلْيَها َوَما َأَنا َعَلْيُكْم ﴿ـ 

 .  108ايونس:  ﴾ِبَوِكيٍل

 ٍةأّم اطب األمم واألقوام، وتعترب كّلأخرى خت هذه اآليات هناك آياٌت مقابلويف 

 ًا، ومسؤواًل عن أفعاله، من قبيل: كيانًا حّي

ِتْلَك ُأمٌَّة َقْد َخَلْت َلَها َما َكَسَبْت َوَلُكْم َما َكَسْبُتْم َواَل ُتْسَأُلوَن َعمَّا َكاُنوا ﴿ـ 

 .  141، 134االبقرة:  ﴾َيْعَمُلوَن
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ُكلُّ ُأمٍَّة ُتْدَعى ِإَلى ِكَتاِبَها اْلَيْوَم ُتْجَزْوَن َما ُكنُتْم  َوَتَرى ُكلَّ ُأمٍَّة َجاِثَيًة﴿ـ 

 .  28ااجلاثية:  ﴾َتْعَمُلوَن

َكَذِلَك َزيَّنَّا ِلُكلِّ ُأمٍَّة َعَمَلُهْم ُثمَّ ِإَلى َربِِّهْم َمْرِجُعُهْم َفُيَنبُِّئُهْم ِبَما َكاُنوا ﴿ـ 

 .  108ااألنعام:  ﴾َيْعَمُلوَن

 ﴾ُأمٍَّة َأَجٌل َفِإَذا َجاَء َأَجُلُهْم اَل َيْسَتْأِخُروَن َساَعًة َواَل َيْسَتْقِدُموَن َوِلُكلِّ﴿ـ 

 .  34ااألعراف: 

ميكن القول: يف اجملموعة األوىل من اآليات يتّم توجيه اخلطاب إىل األفراد مبا 

الروح ب هو هلم من اهلوية الفردية، ويف اجملموعة الثانية من اآليات يكون املخاَط

 ة أفراد اجملتمع. ر املشرتك والوجه الغالب هلوّيْداليت تنتزع من الَق ،واهلوية اجلماعية

وتأثريها على  ،وبطبيعة احلال فإن وجود الروح اجلماعية على هذا النحو

أن  شخٍص ال تعين أبدًا جتريد الفرد من إرادته. فيمكن لكّل ،شخصية أفراد اجملتمع

تمع، بل ويعمل على تغيري اجملتمع أيضًا. ومن هنا يقول اهلل ة اجمليسري على خالف هوّي

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َعَلْيُكْم َأنُفَسُكْم اَل َيُضرُُّكْم ﴿تعاىل يف حمكم كتابه الكريم: 

 .  105ااملائدة:  ﴾َمْن َضلَّ ِإَذا اْهَتَدْيُتْم

سار على  عظيٍمته، فكم من والتاريخ يشهد على صدق هذا الكالم وصحَّ

  ؟!خالف الروح اجلماعية، وعمل على تغيري شخصّية اجملتمع وهوّيته

 ؛إن هذه الرؤية الوجودية إىل الفرد واجملتمع ختتلف عن الرؤية الليربالية متامًا

الوجود احلقيقي واألصيل  إنن للمجتمع يف الرؤية الليربالية وجودًا اعتباريًا، وإحيث 

خيتار وحده األهداف والقيم والطرق املوصلة إىل األهداف،  إمنا هو للفرد. فكل فرٍد

املنتظمة إىل جوار بعضها ضمن  ،من الذّرات املستقلة واجملتمع ليس سوى جمموعٍة

شخص  ر على اهلويات الشخصية، فكّلال ُيشاهد أّي تأثري وتأثُّواملنظومة االجتماعية. 

ّية هي وحدها الطريق إىل مصاحله الشخصية، وإن جتربة الفرد الشخص وفقيعمل 

 .معرفة احلقائق

أن للمجتمع يف هذه الرؤية وجودًا حقيقّيًا وانتزاعيًا، ونالحظ بني األفراد َبْيَد 

ويف ظّل ذلك تربز املشاعر والدوافع واألفكار والرغبات املشرتكة اليت  .رًاتأثريًا وتأثُّ
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مع. وإن األفراد الذين نعّبر عنها بالروح اجلماعية اليت حتكم أكثر أفراد اجملت

ة املشرتكة، وأما ميتلكون شخصّية أضعف يرزحون حتت وطأة تأثري هذه اهلوّي

أقوى يرتكون تأثريهم عليه. إن هوية اجملتمع ليست  عون بشخصّيٍةاألفراد الذين يتمتَّ

نها فإيف اخلارج،  مل يكن هلا وجوٌد حقيقية، وإْن أمرًا اعتباريًا حمضًا، بل هي هويٌة

 من اهلوية املشرتكة بني األفراد.تزع من اخلارج ونُت

ىل ذلك فإن االختالف بني هاتني الرؤيتني يؤدي إىل االختالف يف ومضافًا إ

 َيمية من املسألة. الناحية الِق

طبقًا للناحية الوجودية من أصالة الفرد ال ُبدَّ من تقديم مصاحل الفرد على 

ملصاحل الفرد، وأما  اعتباري، وال حقيقة إاّلمصاحل اجملتمع؛ ألن مصاحل اجملتمع أمر 

مصاحل اجملتمع فليست سوى املصاحل القهرية جملموع األفراد. وعليه لو مّت تفسري 

يتنافى مع مصاحل الفرد وجب علينا إعادة النظر يف تفسري  مصاحل اجملتمع بشكٍل

افظة على مصاحل اجملتمع، وجتاهل ما يتّم تعريفه بوصفه من مصاحل اجملتمع، واقحم

 لكونها هي األصيلة.  ؛مصاحل الفرد

قد مت ـ بالنسبة إىل الفرد واجملتمع، ووأما طبقًا للرؤية الوجودية ـ اليت تقدَّ

دة هلا، ال تكون مصاحل اجملتمع غري مصلحة األغلبية استفدنا من اآليات القرآنية املؤيِّ

يم مصاحل األغلبية الساحقة الساحقة من أفراد اجملتمع، وعليه من الطبيعي أن يتّم تقد

 قليل من األفراد.  أو عدٍد ،واحد من أفراد اجملتمع عند التعارض بينها وبني مصلحة فرٍد

ىل ذلك فإن مفهوم مصاحل الفرد أو اجملتمع يف الرؤية اإلسالمية ومضافًا إ

 وخيتلف عنه يف الرؤية الليربالية. فاملراد من مصاحل الفرد يف الرؤية الليربالية ه

واليت حتّددها الرغبات والدوافع النفسية. يف حني أن مصاحل الفرد  ،املصاحل املادية له

لة بالوصول إىل د من خالل االلتفات إىل غاية اإلنسان املتمثِّيف الرؤية اإلسالمية تتحدَّ

 قّمة العبودية السامية. 

 وكذلك فإن املراد من مصاحل اجملتمع يف الرؤية اإلسالمية هي املصاحل

ًا، وسوف نبحث آثاره جّد هاّم دها اإلسالم للمجتمع، وهذا اختالٌفواألهداف اليت حدَّ

 . خرىأيف دراسة 
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اليت مّت طرحها وتغليبها يف االحتمال  ،لفرد واجملتمعإىل االوجودية  نظرةإن ال

الرابع، تضطّرنا إىل إعادة النظر يف األساليب املوجودة لبيان الظواهر االجتماعية اليت 

 تّم طرحها يف فلسفة العلوم االجتماعية.ي

ألن  ؛ل من الفردانية املعرفيةأنه ال َشكَّ يف عدم إمكان القول بالنوع األّوَبْيَد 

 طبيعية لذلك. هذا األسلوب يقوم على انفصال واستقاللية األفراد يف اهلوية، وهو نتيجٌة

رون ببعضهم، رن ويتأثَّوطبقًا لرؤيتنا فإن األفراد الذين يعيشون يف اجملتمع يؤثِّ

ىل ذلك فإن تأثري ومضافًا إوإن هوية األفراد ختضع للتأثري املتبادل فيما بينهم. 

 نتيجة قهرية لتأثري األفراد يف ذلك اجملتمع.  ّدمة ال ُيَعاجملموعة املنّظ

ل موضوعًا واسعًا للكثري إن حبث أسلوب التفسري يف العلوم االجتماعية ُيشّك

علينا ـ من خالل االلتفات إىل قواعدنا الوجودية ـ أن نبحث يف مورد  من الكتب. وجيب

الفرد واجملتمع، وكذلك علينا أن ندخل يف هذا البحث من خالل االلتفات إىل املباني 

املعرفية والوجودية للعلم، وأن خنتار أسلوبًا منسجمًا مع هذه املباني. إن هذا التحقيق 

جنازه. وإن النتيجة الوحيدة اليت حصلنا عليها يف هذا البحث للغاية، وال ُبدَّ من إ ٌميَِّق

هي أن النوع األول من الفردانية املعرفية ال ميكن أن يكون مقبواًل. وأما ما هو 

مات أخرى خارجة األسلوب الصحيح يف تفسري الظواهر االجتماعية؟ فيحتاج إىل مقدِّ

 عن حدود حبثنا. 

 

 ــــــ جملتمعات اإلنسانيةب ـ السنن اإلهلية احلاكمة على ا

ة اإلهلية هي القوانني والقواعد واملراد من السّن .ة تعين الطريقة واملنهاجإن السّن

ح القرآن الكريم بوجود اليت وضعها اهلل سبحانه وتعاىل يف الكون والعامل. وقد صرَّ

ستحالة دًا على االسنن اإلهلية يف اجملتمعات اإلنسانية يف الكثري من مواضعه، مؤكِّ

 : فقالتغيري السنن اإلهلية، 

َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلُكْم ُسَنٌن َفِسرُيوا ِفي اأَلْرِض َفاْنُظروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة ﴿ـ 

 .  137اآل عمران:  ﴾اْلُمَكذِِّبنَي

 .  43: افاطر ﴾ َتْحِوياًل َوَلْن َتِجَد ِلُسنَِّة اهلِل َتْبِدياًلَفَلْن َتِجَد ِلُسنَِّة اهلِل﴿ـ 
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يسري يف اآلية السابعة والسبعني من سورة  كما جتد هذه العبارات مع اختالٍف

، واآلية الثالثة والعشرين من «األحزاب»، واآلية الثانية والستني من سورة «اإلسراء»

 أيضًا.  «الفتح»سورة 

باإلضافة إىل بيان أصل هذا  ،إن آيات القرآن الكريم والروايات الشريفة

 أيضًا ببعض السنن اإلهلية أيضًا.حت قد صرَّالقانون، 

رة يف حقل االقتصاد وإن جانبًا من هذه السنن اليت ميكن هلا أن تكون مؤثِّ

 عن:  عبارٌة

 

 ــــــ ة السعادة والشقاء يف اجملتمعاتـ سّن1

 ﴾ِبَأنُفِسِهْم اَل ُيَغيُِّر َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغيُِّروا َما ِإنَّ اهلَل﴿قال اهلل سبحانه وتعاىل: 

إذا  مبعنى أنك لن جتد شعبًا أو أّمة تنتقل من البؤس إىل السعادة، إاّل» ، 11االرعد: 

وبعكس ذلك فإن اهلل لن ينزل  .عملت على إبعاد أسباب البؤس والشقاء عن نفسها

توّفر  ْنإذا كانت هي َم إاّل ،بعد رخاء العيش والسعادة ،ٍةالعذاب والشقاء على أّم

 .  25ا«ائهاأسباب شق

من القوانني األساسية لعلم االجتماع يف اإلسالم،  الذي هو واحٌد ،هذا القانون»

يقول لنا: إن ما ُيصيبكم هو من عند أنفسكم، وما أصاب القوم من السعادة والشقاء 

مون ليس له والصدفة وما حيتمله املنجِّ أيديهم، وما ُيقال من احلّظ ْتهو مّما عمَل

فاألساس والقاعدة هي إرادة األّمة إذا أرادت العّزة واالفتخار  .من الصّحة أساٌس

ى اللطف اإلهلي أو العقاب ال حّتو .ة واهلزميةأرادت هي الذّل والتقّدم، أو بالعكس إْن

ى يشملهم اللطف أو مبقّدمة. فتلك إرادة األمم يف تغيري ما بأنفسهم حّت يكون إاّل

 .  26ا«العذاب اإلهلي

اليت تصدق كذلك على انتعاش أو ركود  ،ن السنن العامةة مإن هذه السّن

 الوضع االقتصادي للشعوب واألمم أيضًا. 

 

 ــــــ م والربكات اإلهليةَعـ تأثري التقوى يف نزول الن2ِّ

َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمُنوا َواتََّقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم َبَرَكاٍت ِمْن السََّماِء ﴿ قال تعاىل:
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 .  96ااألعراف:  ﴾َواأَلْرِض َوَلِكْن َكذَُّبوا َفَأَخْذَناُهْم ِبَما َكاُنوا َيْكِسُبوَن

عم العابرة واألمور النِّ مقابلم الثابتة، يف َعإن الربكات مجع بركة، مبعنى النِّ»

اليت تعين كثرة الربكة وازدياد وجودها. والربكات تشمل الربكات املادية  ،الزائلة

ُيستفاد من هذه اآلية وجوب أن يكون أكثر أفراد اجملتمع اأهل القرى  من واملعنوية. 

ًا لنزول األلطاف أهل اإلميان والتقوى؛ ليكون هذا اجملتمع مشمواًل ومستحّق

ب كما يستفاد منها أن االستثمار يف الثقافة املعنوية للمجتمع ترتّت .والربكات اإلهلية

 .  27ا«عليه نتائج اقتصادية أيضًا

رمبا كان أحد األدلة »ل بعض خرباء االقتصاد من املسلمني يف هذا الشأن: وقا

ق بهذه النظرية هي أن اإلميان باهلل وااللتزام بتطبيق ما يتعّل املنطقية لإلسالم يف

فإن اإلميان باهلل يعين االعتقاد حبضور ذات  ،عيان هذه القضّيةستدأحكام الشرع سي

وحصيلة هذا اإلميان عبارة ،  مجيع األمور االجتماعيةيف الباري تعاىل الدائم واملستمّر

نتاج واإل ؛واملعاملة القائمة على الصدق واإلمانة واإلخالص ؛عن: األخالق يف العمل

ع اخلسارة والرضا مع توقُّ ،وتدوير الثروة ؛والعدالة ؛واجتناب التبذير واإلسراف ؛الفاعل

ورعاية احلدود القصوى من التوازن يف  ؛عهدوالوفاء بال ؛بة عليهابها وبالنتائج املرتتِّ

ية التعامل والتعاطي االقتصادي والتجاري يف إطار األحكام وحّر ؛النشاط االقتصادي

، وعملوا بها ،ما آمنوا بالقيم اإلسالميةخالصة القول: إن أفراد اجملتمع كّلوالشرعية. 

التوزيع الظامل  تنعدم فيه مجيع مصادر ،حصلوا على اقتصاد قوّي وحيوّي ومزدهر

ية االقتصادية أن تضّر باجلسد ْنلألرباح والثروات، ويرفع مجيع املنافذ اليت ميكن للِب

فإن عدم االستقرار يف هذا النظام إمنا يدخل عليه من  ؛االقتصادي من الداخل

 .  28ا«خارجه

جّيد،  وى يف ازدهار االقتصاد بشكٍلْقإن هذا الكالم يعكس دور اإلميان والتَّ

ن دور م ـ تبيِّـ باإلضافة إىل ما تقدَّ «األعراف» أن اآلية السادسة والتسعني من سورة إال

 وخزائن غيبه أيضًا.  ،التقوى يف اجملتمع بشأن فتح أبواب رمحة اهلل تعاىل

وقد عمد هذا الكاتب اقحمرتم إىل بيان اآلثار العقلية والعملية لإلميان والتقوى، 

أن اآلية  يف موضعه، إاّل بنظر االعتبار. وهذا صحيٌح دون أخذ اإلمدادات الغيبية
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مة تدّل على أكثر من ذلك، حيث تعترب التقوى اإلهلية مفتاحًا ألبواب الرمحة املتقدِّ

 ونزول اإلمدادات الغيبية. ،اإلهلية

 

 ــــــ ـ ارتباط الشكر بكثرة النعم3

ِزيَدنَُّكْم َوَلِئْن َكَفْرُتْم ِإنَّ َعَذاِبي أَل َربُُّكْم َلِئْن َشَكْرُتْم َوِإْذ َتَأذََّن﴿قال تعاىل: 

 .  14اإبراهيم:  ﴾َلَشِديٌد

إن من معاني الشكر يف هذه اآلية هو الشكر العملي، مبعنى االستفادة 

إن هذه اآلية »طهري يف هذا الشأن: مم اإلهلية. وقال الشهيد مرتضى َعالصحيحة من النِّ

شكره،  م حقََّعاهلل على ما وهبكم من النِّتعين أنكم أيها الناس إذا شكرمت 

 ،كفرمت م، وإْنَعواستثمرمتوها بالشكل املطلوب، فإن اهلل سيزيد هذه النِّ

 .  29ا«عذاب اهلل سيكون يف غاية الشّدة واستهلكتموها على خالف مصارفها، فإّن

، وإن الطريق الصحيح لالستفادة من األموال م اإلهلية األمواُلَعإن من النِّ

والثروات هو العمل على تلبية الفرد الحتياجاته واحتياجات اآلخرين، واجتناب التبذير 

واإلسراف. فلو مّت استثمار الثروة يف هذا الطريق فإن اهلل سيعمل على مضاعفتها، 

وأما إذا أنفقت يف مسار املعاصي والذنوب فإن اهلل سيجعلها سببًا للعذاب الشديد يف 

 اآلخرة. 

 

 ــــــ لعدل بزيادة الربكاتـ ارتباط ا4

 .  30ا«بالعدل تتضاعف الربكات»أنه قال:  ×وي عن اإلمام عليُر

إن لسيادة العدل يف اجملتمع ـ باإلضافة إىل اآلثار االجتماعية والسياسية ـ آثارًا 

وي عن م اإلهلية. وقد ُرَعى هذه اآلثار االقتصادية يف زيادة النِّاقتصادية أيضًا. وتتجّل

إذا ظهرت اجلنايات ارتفعت »آخر له يف هذا الشأن:  أنه قال يف بياٍن ×علياإلمام 

 .  31ا«الربكات

وعليه فإن سيادة العدل يف اجملتمع تؤّدي إىل زيادة الربكات، وبعكس ذلك 

 م. َعفإن ظهور اجلرائم والظلم يؤّدي إىل زوال النِّ
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ومل نذكر منها  .إن القوانني والسنن احلاكمة يف اجملتمعات اإلنسانية كثريًة

عن نطاق هذه املقالة املختصرة، وحيتاج  سوى بعض األمثلة؛ ألن ذكرها بأمجعها خارٌج

 مستقّل.  إىل كتاٍب

 

 ــــــ اخلامتة

نظام اقتصادي، وإن االختالف بني  ل أرضية لكّلإن املباني الفلسفية تشكِّ

أخرى فإن هذه املباني  جهٍةاألنظمة االقتصادية يعود جبذوره إىل املباني الفلسفية. ومن 

 ر يف فلسفة العلم أيضًا. تؤثِّ

لقد أردنا يف هذا املقال بيان املباني الفلسفية للنظام االقتصادي يف اإلسالم. ال 

َشكَّ يف أن املباني الفلسفية للنظام االقتصادي يف اإلسالم تقع يف النقطة املقابلة 

 ي الليربالي.االقتصادي الرأمسال للمباني الفلسفية للنظام

واحدة ميكن القول: إن النظام االقتصادي الرأمسالي الليربالي يقوم  وبكلمٍة

ي. وبعكسه النظام االقتصادي يف مل املاّداأو إنكار تأثريه يف الع ،على إلغاء اهلل

 ، حيث يقوم على اإلميان باهلل.اإلسالم

نا من التقليد إن االلتفات إىل االختالفات العميقة بني هذين النظامني مينع

األعمى، ويدعونا إىل كشف وبيان النظام االقتصادي يف اإلسالم من خالل اآليات 

 واألحاديث. وبطبيعة احلال فإننا يف معرض بياننا للنظام االقتصادي يف اإلسالم حباجٍة

ر ليس من الصحيح أن نتأّث ي، ولكْنإىل االلتفات إىل املعطيات العلمية يف العامل املاّد

 شكل أعمى. بها ب

من بديهيات النظام  ،وتأصيل الفرد ،يُيعّد جتاهل دور اهلل يف العامل املاّد

إن منهج اإلسالم خيتلف عن املنهج  :االقتصادي الرأمسالي. من هنا ميكن القول

إن االقتصاد الرأمسالي علم، وإن العلم ال صلة له  :الرأمسالي، وإن الكالم القائل

وجيعلنا  ،ن االستماع إليه يضعنا يف املسار اخلاطئإمشؤوم، و كالٌم ،مَيباآلراء والِق

 ني.من الضاّل
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الهوامش
                                                      

deism



 

 

 

 مدخٌل إىل فلسفة الفّن

 من وجهة نظر الفالسفة املسلمني

 

 حسين هاشم نجادأ. 

 وسيم حيدرترجمة: 

 

 ــــــ فلسفة الفّن

لى بيان ع حد أقسام الفلسفات املضافة. وتعمل فلسفة الفّنأ إن فلسفة الفّن

 .واملباني النظرية والفلسفية للفّن ماهية الفّن

يتّم التعبري أحيانًا عن هذه املباني النظرية باملباني امليتافيزيقية وما بعد الطبيعية 

يف هذا  «ما بعد الطبيعة»أو  «امليتافيزيقا»من االلتفات هنا إىل أن مصطلح ال ُبدَّ . وللفّن

 .«اإلهليات»املختلف عن  العاّمريد منه املعنى االستعمال قد ُأ

ما هي »، و«؟ما هو الفّن»عبارة عن:  األسئلة املطروحة يف فلسفة الفّن وإن أهّم

، «؟ما هو منشأ الفّن»، و«اقحمفوظة والثابتة يف مجيع الفنون؟ اخلصوصية الذاتية للفّن

سبة إىل بالن ما هي آليات الفّن»، و«؟ما هي مصاديق الفّن»، و«؟ما هي غاية الفّن»و

أن  هل ميكن للفّن»، و«؟ما هي تطبيقات الفّن»، و«؟ب بالفّنشخص الفنان واملخاَط

 .«ينتج معرفة أو يعمل على تطويرها أم ال؟

أو  ،تبحث يف بيان املبادئ غري الفنية للفّن كما ميكن القول: إن فلسفة الفّن

 . املباني النظرية والفلسفية للفّن
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 ــــــ جذور مفردة الفّن

ويف  ؛ techneفهو يف اليونانية ابعّدة صيغ؛ يف اللغات األوروبية  «الفّن»د لفظ ير

 . kunstويف األملانية ا ؛ art ، ويف اإلجنليزية اarويف الفرنسية ا ؛ ars  واartisالالتينية ا

مبعنى البناء  ، arوهو ا ،وهي يف مجيع هذه الصيغ تعود إىل جذر هندي ـ أوروبي

 والوصل والرتكيب. 

إن هذه األلفاظ مل تكن تستعمل يف التاريخ األوروبي املنصرم للتعبري عن فنون 

رغم أن االستعمال الغالب هلا  ،خاّصة بعينها، بل كان ُيراد منها معنى الفضيلة أيضًا

يف الثقافة اإلغريقية هو ما ُيصطلح عليها بالفنون السبعة عند اليونان، والفنون احلّرة 

 اليت كانت من الفنون الفكرية. و ،يف العصور الوسطى

فيعود إىل اللغة  ،الوارد بلفظ اهنر  ،يف اللغة الفارسية وأما أصل الفّن

 ، والذي جاء يف sunara ، واsunarالسنسكريتية، وهو يشرتك يف جذوره مع لفظ ا

 . hunara ، واhunarاللغة األفستية والبهلوية على شكل: ا

  nara  واnarيعين اإلحسان واجلودة، وإن ا  يف الفارسية hu  واsuوإن لفظ ا

  يعين اإلحسان الرجولي hunara  واhunarيعين الذكر واألنثى. وعلى هذا فإن ا

 وي.َسواإلحسان النَّ

كما وردت يف اللغة الفارسية القدمية اأربعة فنون  مبعنى الفضائل األخالقية، 

 .  1اواحلكمة أيضًا ؛والعّفة ؛والعدالة ؛وهي: الشجاعة

طول التاريخ معاني متنّوعة،  يف اللغة الفارسية على وقد شهدت كلمة الفّن

 ،والصفات احلسنة، والقدرات واإلمكانات ،واحلسنات ،والفضائل ،ها: الكمالومن

 .  2اواخلطر والتهديد ،بوالتكسُّ ،واحلرف ،والصناعات

ـ على  ى يومنا هذاالنظر عن املعنى العام للفهم، والذي حيتوي ـ حّت وبغّض

من قبيل:  ،مبعناه اخلاص ُيطلق على مصاديق خاّصة استعماالت واسعة، فإن الفّن

واملسرح والنحت وكتابة املسرحيات وما إىل  الشعر والرسم والتمثيل والتصوير واخلّط

 ذلك. 
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 ــــــ ماهية الفّن

 ف علىيمن املفاهيم اليت شهدت العشرات بل املئات من التعار مفهوم الفّنُيعّد 

.  3احتى هذه اللحظة مفتقرًا إىل التعريف الكامل وال يزال الفّن .طول تاريخ الفكر

 ،«الثقافة»و ،«الدين»ـ من هذه الناحية ـ ُيشبه مفاهيم من قبيل:  وعليه فإن مفهوم الفّن

وما إليهما. من هنا جيب عدم البحث عن اجلنس والفصل احلقيقي واحلّد التام عند 

يكون جامعًا لألفراد  من االكتفاء بتعريٍفال ُبدَّ ، بل ة الفّنالسعي إىل بيان ماهي

 ما. ومانعًا من دخول األغيار إىل حدٍّ

وكما نعلم فإن التعاريف املنطقية تبحث عن اخلصائص الذاتية للمعرَّف. من 

واليت جيب أن توجد يف مجيع اآلثار الفنية،  ،هنا فإن تعيني اخلصيصة الذاتية للفّن

 يف األروقة األكادميية. أحباث فلسفة الفّن هّمُيعترب من أ

تكمن يف التقليد. وقد ورد الشرح  يرى إفالطون أن اخلصيصة الذاتية يف الفّن

أخرى: إن  بعبارٍةوإفالطون.  «مجهورية»التفصيلي هلذه النظرية يف الكتاب العاشر من 

أثر فين  يد يف كّل، من هنا فإننا نشاهد التقلل القاعدة واألساس للفّنالتقليد يشّك

 مجيع أقسام الفنون.ويف 

د الطبيعة حيث يرسم حصانًا، أو مشهدًا طبيعيًا ام ـ مثاًل ـ إما أن يقّلفالرّس

رسم سيارة أو د الصناعات اإلنسانية حيث يعندما يرسم جباًل أو غابة مثاًل، أو أن يقّل

 طاولة وما إىل ذلك.

ر شكل إنسان أو حيوان من خالل وهكذا األمر بالنسبة إىل الناحت، فهو يصوِّ

 قوالب معدنية أو خشبية أو طينية.صّبه يف 

 الشعر ينطوي على نوٍع وعلى هذا األساس يذهب إفالطون إىل االعتقاد بأن فّن

اهومر إنريش  يعمد يف أشعاره إىل وصف احلروب  :ن شاعرًا مثلإإذ  ؛من التقليد أيضًا

اليونان، ويرثي قتالهم يف قصائده  اإلغريقية، وميّجد بطوالت مشاهري قادة

الرتاجيدية، مع أن هومر هذا مل يكن قائدًا عسكريًا أو حماربًا مقدامًا، وإمنا كان 

 دًا هلم. ر لتلك املالحم البطويلة اليت قام بها اآلخرون؛ فيكون بذلك مقلِّد مصوِّجمرَّ

قيقة ان يكون دائمًا على مسافة من احلمن هنا يعتقد إفالطون أن الفّن
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خبطوتني أو ثالث خطوات؛ ألن حقائق األشياء من وجهة نظر إفالطون عبارة عن امُلُثل 

وأما سائر األشياء يف  ،واحد ال أكثر اليت هي ليست سوى شيٍء ،أو احلقائق األوىل

هذا العامل فهي جمّرد استنساخات وصور عن تلك احلقائق. وعليه فإن ما يقوم به 

د الطبيعة أو املصنوعات البشرية هو تصوير الصور. وبذلك لِّان الذي حياكي أو يقالفّن

ة احلقيقة مبحطتني أو ثالث حمطات، وعليه يكون طول عمره يكون بعيدًا عن حمّط

منهمكًا ومشغواًل بتصوير الصور واستنساخ املستنسخ. من هنا جيب أن ال يكون يف 

حيث جيب أن ينشغل مجيع  ؛والفنانني وللفّن ،للشعر والشعراء املدينة الفاضلة مكاٌن

 دون تصويرها.  ،ان يف املدينة الفاضلة بتجسيد احلقائقاملواطنني والسّك

الذي أقامه  ،فهي نظرية املذهب التعبريي أما النظرية األخرى يف تعريف الفّن

ر الشهري م املفكِّ. ويف املرحلة الراهنة قدَّ 4االكاتب الروسي الشهري اليو تولستوي 

اسوزان لنغر  من الشخصيات  هذا، ويعّد .تقريرًا جديدًا عن هذه النظرية اغالينغورد 

 البارزة األخرى يف هذا املذهب. 

 ،«؟ما هو الفّن»وقد ورد الشرح التفصيلي والدقيق هلذه النظرية يف كتاب 

س هلذا املذهب اليو تولستوي . يرى هذا املذهب أن اخلصيصة للكاتب الروسي املؤسِّ

 بعبارٍةوب. تكمن يف نقل اإلحساس الداخلي من قبل الفنان إىل املخاَط فّنالذاتية يف ال

فإذا  ،أخرى: إن العمل الفين إمنا يكون عماًل فنيًا إذا نقل شعور الفنان إىل املخاطب

يًا. وعلى هذا األساس فإن ر هذا الشرط يف األثر لن ميكن تسميته أثرًا فّنمل يتوّف

 إلحسان من الفنان إىل املخاطب. تقوم على سراية ا قاعدة الفّن

عن اإلنسان الذي يقوم بنقل  إنساني، فهو عبارٌة نشاٌط إن الفّن»يقول تولستوي: 

مستعينًا  ،الشعور واإلحساس ـ الذي عاش جتربته بنفسه ـ إىل اآلخرين عن وعٍي

فيعيشون بدورهم  ،بالعالمات الظاهرية اقحمّددة، حبيث يسري هذا األحساس إليهم

 .  5ا«ذلك اإلحساس، وجيتازون ذات املراحل احلسّية اليت اجتازها جتربة

ال يعين إنتاج موضوعات رائقة أو ممتعة، بل هو وسيلة  إن الفّن»ومّما قاله أيضًا: 

للوصول إىل سعادة الفرد  ؛يف حياة البشر وهاّم للتواصل بني الناس. فهو ضرورّي

فيما بينهم من طريق الشعور واإلحسان  واجملتمع اإلنساني؛ ألن الناس إمنا يتواصلون
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 .  6ا«املشرتك

يف املرحلة املعاصرة قد أّدى  د للجمال والفّنواحد ومعيار حمدَّ إن غياب تعريٍف

 واملرج يف تعريف اآلثار الفنية. من اهلرج إىل ظهور نوٍع

وال تكون مجيلة يف عني فقد حيدث أن تكون لوحة رسم مجيلة يف عني ناظر، 

 ناظر آخر.

احلاصل بسبب تضارب التعاريف الكثرية لبيان معنى  ،ونتيجة للهرج واملرج

ًا تعريفًا فضفاضًا وعاّم واجلمال، تبلورت يف القرن العشرين مدرسة قّدمت للفّن الفّن

يستوعب الكثري من اآلثار اليت ال ميكن أن جتد لنفسها موضعًا يف التعاريف األخرى. 

 ، 8است على يد ابيل كليف حيث تأّس ، 7ا ة الشكليةاملدرسـ اى هذه املدرسة بوتسّم

 . 9اافراي روجنر  :ثم قام بدعمها أفراد من أمثال

ال تكمن يف  تذهب هذه املدرسة إىل االعتقاد بأن اخلصيصة الذاتية للفّنو

 ،حماكاة وتقليد الطبيعة والعامل اخلارجي ـ كما تقول نظرية التقليد واقحماكاة ـ

 ،يف نقل اإلحساس ـ كما هو احلال بالنسبة إىل املذهب التعبريي ـكما أنها ال تكمن 

وعليه  .أو شكل ملفت لالنتباه تكمن يف تقديم صورٍة بل إن اخلصيصة الذاتية للفّن

أثرًا  يكونم صورة أو شكاًل يلفت إليه انتباه اآلخرين يقّد وصنع بشرّي فإن كل أثٍر

 أو عدٍد ،الصورة مجيلة جلميع الناسفنيًا. وعليه ليس من الضروري أن تبدو هذه 

واحد؛ لينطبق عليها تعريف  كبري منهم، وإمنا يكفي أن تشّد إليها انتباه شخٍص

 ، وتكون أثرًا فنيًا. الفّن

 

 ــــــ تعريف الفّن من وجهة نظر الفالسفة املسلمني

 ّنأي الف ،اأو معادله العام مل جند يف كتب الفالسفة اإلسالميني تعريفًا للفّن

 والصناعة  مبعناه املعاصر الشامل للعديد من املصاديق، بل مّت التعّرض لتعريف مستقّل

قيل يف  :، من قبيل: الشعر واملوسيقى وغريهما. فعلى سبيل املثاللبعض مصاديق الفّن

أو ما  ؛ 10ا«كالم خمّيل يقتضي للنفس قبضًا وبسطًا كّل»تعريف الشعر باملعنى العام: 

 .  11ا«كل كالم موزون متساوي األركان مقّفى»: شعر باملعنى اخلاّصقيل يف تعريف ال
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أننا بالنظر إىل جمموع ما كتبه وقاله الفالسفة اإلسالميني ميكن أن  َدْيَب

إذ هناك حضور  ؛يكون فيه اجلمال من العناصر الذاتية للفّن ،نصوغ تعريفًا للفّن

 ْدُعاب عنصر اجلمال مل َيى إذا غحّت ،ونشاط فين أثٍر خلصوصية اجلمال يف كّل

ممتعة أو خطًا مجياًل أو  رسم أو سجادًة ًا. فإذا اعتربنا لوحَةفّن باإلمكان تسمية الفّن

 يات اجلمال.قصيدة شعرية أثرًا فنيًا فإمنا ذلك ملا تشتمل عليه من جتلِّ

رغم إمكان البحث والنقاش يف تعريف اجلمال وباجلمال.  إن قوام الفّن

يف أن هناك وجودًا للجمال ال َشكَّ ف ، 12اإذا كان مطلقًا أو نسبيًاوما  ،وكيفيته

املطلق واجلمال الذي يراه مجيع الناس ـ من الذين ميتلكون فطرة سليمة ـ مجياًل. ومن 

أخرى هناك الكثري من أنواع اجلمال النسيب أيضًا، حيث خيتلف احلكم عليها  ناحيٍة

كان تعريفنا للجمال فإن هذا اجلمال يكمن  ًاخالصة الكالم: أّيوباختالف األذواق. 

 . يف ذات الفّن

. «ما يقوم به اإلنسان من اجلمال»بأنه  وعلى هذا األساس ميكن تعريف الفّن

تدخل يف دائرة  اليت ُيطلق عليها العرف عنوان الفّن وإن مجيع املصاديق الفعلية للفّن

 اجلمال املطلق باإلضافة إىل ،سيبإذا قلنا بوجود اجلمال النال سيَّما وهذا التعريف، 

 واملشرتك أيضًا.

ي اقحمسوس فقط، بل أخرى علينا أن ال حنّد اجلمال باجلمال املاّد ومن ناحيٍة

 الشامل للجمال الكامن يف الشعر أو يف بعض فروع الفّن ،نعّممه إىل اجلمال املعنوي

 هذا التعريف بكّل يف اخلّط املسرح والسينما أيضًا. كما يندرج فّن :مثل ،األخرى

، يف حني أنه ال يندرج يف تعريف أرسطوطاليس؛ إذ ال ميكن القول بوجود تقليد سهولٍة

 هكذا األمر يف مورد الشعر أيضًا. و .للطبيعة يف اخلط؛ وذلك ألن الطبيعة ال ختّط

 

 ــــــ فلسفة الفّن عند الفالسفة املسلمني

 يتناول مسائل فلسفة الفّن خاّص مل يصدر عن كبار فالسفة املسلمني كتاٌب

يف عصرهم على  . ويعود السبب يف ذلك إىل عدم تبلور فلسفة الفّنمستقّل بشكٍل

 لسفات املضافة األخرى أيضًا.. وهكذا األمر بالنسبة إىل سائر الفشكل علم خاّص
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يف  قًةما متفّر إىل حدٍّ باإلمكان العثور على املسائل املتعلقة بفلسفة الفّن هأن إاّل

فات الفالسفة من املسلمني. فالبحث يف ماهية ومفهوم اجلمال ومناشئه يتّم عادة مؤلَّ

قة بالصفات الكمالية واجلمالية هلل تعاىل. كما أن البحث عن ضمن املسائل املتعّل

الشعر واجلمال األدبي ومناشئه وآثاره يتّم تناوله يف حقل الصناعات اخلمس يف املنطق. 

ة يف معرض البحث عن القّو قة بفلسفة الفّنبعض املسائل املتعّلكما ميكن العثور على 

 املتخّيلة وحبوث العشق أيضًا.

منسجم مع نصوص  من هنا يبدو أن تنظيم هذه املسائل وصّبها يف إطار منطقّيو

 . ، وله األولوّيةضرورّي املعاصر أمٌر فلسفة الفّن

 

 ــــــ يةالفارس «هنر»بداًل من كلمة  ،مفردة الفّن والصناعة

 .الفارسية للداللة على الفّن «هنر»مل يستعمل الفالسفة من املسلمني كلمة 

ى املاضي القريب مل تكن تستعمل يف حّت «هنر»من اجلدير ذكره أن كلمة و

مضافًا إىل أن  ،هذا بيل: الشعر والرسم وما إىل ذلك.الشامل ملصاديق من ق معنى الفّن

 ملسلمون قد كتبت باللغة العربية.ا الفالسفة اأكثر النصوص الفلسفية اليت كتبه

 ،«الصناعة»وكلمة  ،«الفّن»إمنا عمد الفالسفة املسلمون إىل استعمال كلمة 

 .الفارسية «هنر»بداًل من كلمة 

 «هنر»أن هاتني الكلمتني مل تستعمال يف املعنى الذي تنطوي عليه كلمة َبْيَد 

يعترب  «هنر»ن معنى كلمة إحبيث  ؛سع منهاوأو فقط، وإمنا قد استعملتا يف معنى أعّم

 مصداقًا من مصاديقهما. 

 

 ــــــ سفة املسلمنيتعريف اجلمال من قبل الفال

املستنبط من النصوص الفلسفية ـ اليت كتبها  لقد مّت التأكيد يف تعريف الفّن

 سفة املسلمون ـ على عنصر اجلمال.الفال

 ف اجلمال.اًل من اخلوض يف تعريأّوال ُبدَّ من هنا 

آراء أهل املدينة »يف كتابه  ،وقد عمد أبو نصر الفارابي إىل تعريف اجلمال
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هو أن يوجد وجوده األفضل،  موجوٍد اجلمال والبهاء والزينة يف كّل»قائاًل:  ،«الفاضلة

 .  13ا«وحيصل له كماله األخري

رحه وعليه من األفضل أن نعمل على ش .ال خيلو فهم مراد الفارابي من التعقيد

وبيانه يف إطار بعض األمثلة، فنقول: إن الوجود األفضل لشجرة الرمان يكمن يف أن 

كما هو  ،ها طعمًا، وليس يف أن يكون طوهلا باسقًاتعطي أفضل أنواع الرمان وألّذ

احلال بالنسبة إىل النخيل. وإن الوجود األفضل للنعجة أن تدّر مقدارًا كبريًا ونوعية 

 :مثل صل منها على الصوف واللحم، ال بأن تكون مجيلًةوأن حن ،أفضل من اللنب

صوت طائر الكناري. وهكذا اإلنسان فإن  :الغزالة، أو أن يكون صوتها عذبًا مثل

ع بأكثر وجوه الشبه باهلل تعاىل، وأن يكون مظهرًا وجوده األفضل يكمن يف أن يتمّت

نسان حاّسة بصر أو مسع ألمساء اهلل وصفاته اجلاللية والكمالية، أما أن ميتلك اإل

ّد كمااًل له. وهكذا احلال بالنسبة َعفال ُي ،كما هو الشأن يف بعض احليوانات ،حاّدة

يكمن يف ما يتناسب مع وجوده  كائٍن إىل سائر الكائنات، فاجلمال األفضل لكّل

لق من أجله. إن هذا التعريف للجمال يشبه التعريف الذي أفاده سقراط ف الذي ُخَدواهَل

فالطون للجمال، حيث يقال بأن اجلمال يكمن يف أمور من قبيل: الفائدة والنفع وإ

 واخلري والصالح. 

إىل اعتبار ثالثة أمور  ،«ماهية العشق»له بعنوان:  يف رسالٍة ،وقد ذهب ابن سينا

 مة للجمال، وهي: بوصفها مقوِّ

 م. ْظـ االشتمال على الن1َّ

 ـ االشتمال على التناغم. 2

 ال على االعتدال. ـ االشتم3

صف بها على مجاله والنتيجة احلاصلة من هذه األمور الثالثة هو اشتمال املّت

 املناسب له.

للنقد والنقاش،  إن تعريف اجلمال بالتناسب والتناغم كان على الدوام عرضًة

ي واقحمسوس، إن هذا التعريف إمنا يقتصر على جمرد اجلمال املاّد :من ذلك القولو

 ،وجود الباري تعاىل :مثل ،ألن الوجودات البسيطة؛ جلمال املعنوي واملعقولوال يشمل ا
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 تناسب وتناغم يضفي عليها اجلمال.ى يقوم بينها ال تشتمل على أجزاء حّت

ى يف الوجودات البسيطة هناك وقد قيل يف مقام الدفاع عن التعريف السابق: حّت

ك تناسب وتناسق بني خمتلف صفات من التناغم والتناسب. فعلى سبيل املثال: هنا نوٌع

اريته اريته وجّب، وبني قّهاهلل تعاىل. فهناك تناغم وتناسب بني رمحة اهلل ورأفته من جهٍة

 من جهة ثانية. 

ن واجلمال يف نصوص الفالسفة املسلمني مساوقًا للخري لقد مّت اعتبار احُلْس

 والصالح الوجودي. 

يف اإلهليات من الشفاء،  ،مجال اهلل ال سيَّماف ابن سينا اجلمال، ووقد عرَّ

.. .كون مجال أو بهاء فوق أن تكون املاهية عقلية حمضةيوال ميكن أن »قائاًل: 

 وبهاء كّل ،شيء فالواجب الوجود له اجلمال والبهاء اقحمض، وهو مبدأ مجال كّل

 .  14ا«شيء. وبهاؤه هو أن يكون على ما جيب له

بالقدرة واللطف والكرم واجلود ضروريًا يعترب االتصاف  :فعلى سبيل املثال

بالنسبة إىل اهلل تعاىل. وعليه إذا مل يكن اهلل قديرًا ولطيفًا وكرميًا وجوادًا ملا كان 

 يف احلقيقة مجياًل. 

 

 ــــــ منشأ اجلمال من وجهة نظر الفالسفة املسلمني

 ،املطلق يذهب فالسفة املسلمني إىل اعتبار منشأ مجيع أنواع اجلمال هو اجلمال

هي  ن أن مجيع أنواع اجلمال املوجودة يف هذا العامل إْنْوحيث يَر ،الذي هو اهلل تعاىل

 تعاىل. وانعكاسات جلمال احلّق ظالٌل إاّل

واجب الوجود له اجلمال والبهاء »قال ابن سينا يف اإلهليات من كتاب الشفاء: 

 .  15ا«شيء شيء، وبهاء كّل اقحمض، وهو مبدأ مجال كّل

مجال وكمال رشحة  كّل»هني الشريازي يف كتاب األسفار: ل صدر املتألِّوقا

 .  16ا«وشعاع من مجال وكمال اهلل تعاىل

ن ُحْس خري وكمال، ومنشأ كّل هو مبدأ كّل»آخر:  وقال يف موضٍع

 .  17ا«ومجال
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مجال يف هذا العامل  هني يف اجلزء الثاني من األسفار أن كّليرى صدر املتألِّ

أو شعاع عن مجال املوجود يف العوامل العليا واألخرى، واليت هي يف تلك  إمنا هو ظلٌّ

أما يف هذا العامل فهي  ،رنوع من أنواع النقص والشوائب والتغيُّ العوامل ختلو من أّي

 ر. مشوبة بالنقص واملادة والتغيُّ

 إن كل قّوة وكمال وهيئة ومجال توجد يف هذا العامل األدنى فإنها ـ باحلقيقة»

كانت مت بعدما وجترَّ  18الت ]وتكثرت[ومتثاالت ملا يف العامل األعلى، إمنا تنزَّ ـ ظالٌل

 .  19ا«نْيدة عن الكدورة والرَّنقّية صافية، مقّدسة عن النقص والشني، جمرَّ

 

 ــــــ العالقة بني اللّذة واجلمال من وجهة نظر فالسفة اإلسالم

أخرى: إن  اجلمال تتحقق اللّذة. وبعبارٍة يرى فالسفة اإلسالم أنه حيث يتّم إدراك

ة ـ إمنا هي نتيجة إلدراك اجلمال، وكلما كان من اللّذ اللذة ـ أو يف احلّد األدنى قسٌم

 ة شديدة وعارمة بنفس املقدار.وكان إدراكه أقوى، كانت اللّذ ،اجلمال أشّد

فهو  أمّت وأكمل، ن اهلل مجال مطلق، ويدرك ذاته على حنٍوإحيث  ،من هناو

 ميتلك أكرب أنواع االبتهاج والسرور. 

احلق تعاىل أجّل مبتهج بذاته؛ ألنه مدرك لذاته على ما هو عليه من اجلمال »

 .  20ا«مجال وزينة وبهاء والبهاء، وهو مبدأ كّل

ما كان مقدار إدراك وشهود اجلمال أقوى كان مقدار اللذة كّل تقدَّمكما و

اللذة اليت حنصل  تكونمنظرًا طبيعيًا عن قرب أشّد وأقوى. من هنا عندما نشاهد 

ما كان اإلدراك شديدًا كانت اللّذة بنفس املقدار أمّت وأكمل. إن فكّل ؛عليها أقوى

ة النظر إىل ومن زاوية أكثر إضاءة، أكرب من لّذ ،لّذة النظر إىل اجلميل من قرٍب

إدراكه من  من قريب أشّد أبعد؛ ألن إدراك الشيء من مكاٍن اجلميل من مكاٍن

 .  21ابعيد مكاٍن

يؤدي إىل حصول اللذة، فإن اقحماكاة  باإلضافة إىل أن عنصر اجلمال يف الفّنو

أساس »تؤّدي إىل حصول اللذة أيضًا. قال اخلواجة نصري الدين الطوسي يف كتابه 

من حيث توّهم القدرة على خلق شيء،  ،ولذيذة إن اقحماكاة ممتعٌة»: «االقتباس
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ى حماكاة الصور لإلنسان حّت ل، ومن هنا يطيب ويلّذث التخيُّوغريبة من حي

إن هذه املتعة واللذة و .أيضًا ألن حماكاة الصور غري اجلميلة ممتعٌة؛  22ا«املستكرهة

 مستقّل.  وهذا حيتاج إىل حبٍث .غري تلك اللذة احلاصلة من اجلمال

 

 ــــــ دور احملاكاة يف الفّن من وجهة نظر فالسفة اإلسالم

مات بعض أو مجيع الفنون. من مقوِّـ طبقًا آلراء الفالسفة املسلمني ـ إن اقحماكاة 

ـ من خالل شعره ـ أن  الشعر يعترب دور اقحماكاة أساسيًا. ولرمبا أمكن لشاعٍر ويف فّن

ر عن يعبِّ هوب. ويف احلقيقة د الواقع ويعيد رمسه وصياغته يف ذهن املخاَطجيسِّ

قوم بتجسيده يف خيال السامع ووجدانه. إن التشبيه والتمثيل املوضوع املنشود له، وي

 يف الشعر هما نوعان من اقحماكاة.اللذين يلعبان دورًا رئيسًا 

عندما يقول السيد رضا اهلندي يف قصيدته الكوثرية  :فعلى سبيل املثال

 الشهرية: 

 واخلــاُل خَبــدَِّك أم مســكٌ  
 

ــورد األمحــر     ــه ال ــَت ب  نقَّْط
 

 تــه تــذكوعجبــًا مــن مجر
 

 وبهـــــا ال حيـــــرتق العنـــــرب   
 

، وعن مسك يوضع على مجر، ثم يعقد أمحر عليه خاٌل إمنا حيكي عن خدٍّ

 يف خاطره من خالل هذه املقارنة. ويعمل على جتسيد ما جيول ،مقارنة بني الصورتني

 حماكاة، وهي:  من االلتفات إىل وجود ثالثة عناصر يف كّلال ُبدَّ و

 ـ احلاكي. 1

 كي. ـ اقحم2

 ـ احلكاية. 3

واخلال دور احلاكي، واجلمر واملسك  مة ُيمّثل اخلّدويف األبيات الشعرية املتقّد

األمحر يف ذهن املخاطب من خالل تشبيههما  دور اقحمكي، وجتسيد اخلال واخلّد

 ل جوهر احلكاية.باملسك عندما يوضع على اجلمر ميثِّ

اليت حتكي عن بطوالت  وهكذا األمر بالنسبة إىل أكثر أشعار احلماسة

ل نوعًا من إذ متثِّ ؛د الشهداءعان والفرسان يف الوغى، أو أشعار وقصائد رثاء سيِّْجالشُّ
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 جتسيد الواقع يف ذهن املخاطب. 

 

 ــــــ تعريف احملاكاة من وجهة نظر فالسفة اإلسالم

كامل  إن للمحاكاة يف رؤية فالسفة اإلسالم معنى خاّصًا ال يتطابق بشكٍل

املعنى الذي يريده إفالطون وأرسطوطاليس. فاقحماكاة من وجهة نظر فالسفة  مع

أما اقحماكاة عند فالسفة املسلمني فهي يف الغالب  ؛ 23االيونان مرادفة ومساوية للتقليد

إذ يقول ابن  ؛م قسمًا من أقسام اقحماكاةتعين احلكاية. كما اعتربوا التعليم والتعلُّ

 ؛فإن بينهما حماكاة ،ة فكالعلم واملعلوم واحلّس واقحمسوسواليت باقحماكا...»سينا: 

مبعنى أن العلم احلصولي يعين انطباع وحصول  ، 24ا«فإن العلم حياكي هيئة املعلوم

الصور الذهنية لألشياء يف الذهن، وإن هذه الصور حتكي عن املصاديق العينية، 

كية، وإن جتسيد تلك وعليه فإن الصور الذهنية حاكية، وإن املصاديق الواقعية حم

الصور من خالل تلك املصاديق هي احلكاية. وعليه فإن مفهوم اقحماكاة عند فالسفة 

 ًا من مفهومها عند إفالطون وأرسطوطاليس. اإلسالم أعّم جّد

 كاة من وجهة نظر فالسفة اإلسالم.بعد هذه املقدمة ندخل يف تعريف اقحما

اقحماكاة إجياد مثل »بقوله: فقد عّرف اخلواجة نصري الطوسي اقحماكاة 

مبعنى أن اقحماكاة تعين إجياد وخلق شبيه ،  25ا«بشرط أن ال يكون هو هو ،الشيء

ونظري الظاهرة أو الشيء، بشرط أن ال يكون هذا الشيء الذي مّت إجياده هو ذلك 

الشيء نفسه الذي جعلناه منوذجًا وموردًا للتشبيه. فإن الصورة الذهنية للنار ـ على 

الحرتق  أنها ليست عينها، وإاّل لوجودها العيين واحلقيقي، إاّل املثال ـ حماكاٌة سبيل

دناه أو التمثال الذي ُينحت إمنا هو حماكاة للوجود احلقيقي للشيء الذي جسَّ ؛نْهالذِّ

 من خالل ذلك التمثال. 

 

 ــــــ أقسام احملاكاة

اجلهات مّت تقسيم هذه  إحدىويف  .لقد مّت تقسيم اقحماكاة من عّدة جهاٍت

 إىل ثالثة أقسام:  ،من حيث املنشأ والسبب ،اقحماكاة
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: ويف هذا النوع من اقحماكاة يكون املنشأ هو طبع ـ اقحماكاة الطبعية1

 د أصوات اآلخرين. إذ يقلِّ ؛الكائن الشاعر، من قبيل: سلوك الببغاء

ات أستاذه تقليد الطالب حلركات وسكن :: من قبيلـ اقحماكاة طبقًا للعادة2

 والرياضة.  الذي حيّبه، أو تقليد بعض اليافعني لبعض جنوم الفّن

اقحماكاة املوجودة يف الشعر  :: من قبيلـ اقحماكاة طبقًا لإلبداع الفين3

 والرسم. 

إىل هذه األقسام  «أساس االقتباس»ق الطوسي يف كتابه وقد أشار اقحمقِّ

الطبع، كما هو احلال بالنسبة إىل بعض  إن سبب اقحماكاة إما هو»إذ يقول:  ؛الثالثة

كالذي  ،أو العادة .؛كالذي نراه عند الببغاء.. ،العجماوات اليت حتاكي األصوات

من قبيل: التصوير  ،أو صناعة ؛نشاهده عند بعض الناس حينما يقدرون على اقحماكاة

 .  26ا«والشعر وغريهما

 ية.حماكاة فعلو ؛حماكاة قولية :كما تنقسم اقحماكاة إىل

لون يف املسرح مثاًل من التمرين على واقحماكاة القولية من قبيل: ما ميارسه املمثِّ

لتجسيد شخصياتهم. واقحماكاة الفعلية  ؛حماكاة وتقليد صوت ونربة بعض األشخاص

ها: إنتاج األفالم وما إىل ذلك. قال اقحمقق ن قبيل: طيف واسع من الفنون، ومنم

 .  27ا«اكاة إمنا تكون بالقول أو بالفعلإن اقحم»الطوسي يف هذا الشأن: 

 

 ــــــ احملاكاة يف الشعر

ل م للشعر، الذي هو الكالم املتخيَّقيل: إن اقحماكاة متّثل الركن املقوِّ

 واملوزون واملقّفى.

ما يلي نبحث يف السؤال القائل: كيف تلعب اقحماكاة الدور الرئيس  ويف

 واجلوهري يف الشعر؟ 

 من اقحماكاة يف الشعر، وهي:  هناك ثالثة أقسام

ن األلفاظ والكلمات الرقيقة إ: أي ـ اقحماكاة بواسطة الكالم املثري للخيال1

أو اليت حتدث تأثريات أخرى يف  ،بشأن اخليال حتكي عن األمور واملشاهد املمتعة
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 قول الشاعر:  :من قبيل، نفس السامع

ــاُح نواهــلٌ    ــك والرم  ولقــد ذكرُت
 

 قطر من دمـي مّني وبيض اهلند ت 
 

 فـــوددُت تقبيـــل الســـيوف ألّنهـــا   
 

 ملعــــت كبــــارق ثغــــرك املتبّســــم 
 

واقحماكاة هنا ال تعين التقليد، بل تعين التعبري واحلكاية عن الواقع. فالشاعر 

رة خيلق يف ذهن السامع واملخاطب مشاهد يف غاية من خالل توظيف الكلمات املؤثِّ

 اإلمتاع والروعة. 

 ة من أنواع اقحماكات الكالمية، اليت تكون تارًةإن التشبيه واالستعار

يكون  وتارًة ؛بسيطة، من قبيل: تشبيه وجه اقحمبوب ومجاله بالبدر يف ليلة متامه

حبيث تتقاطع مع احلواجب  ،معقّدًا، من قبيل: تشبيه األحلاظ عندما تكون طويلة

 سة، بالسهام واألقواس. املقوَّ

فمنها ما ، خمتلفة ًامبعنى أن لألشعار أوزان :ـ اقحماكاة بواسطة الوزن الشعري2

ومنها ما  ؛ومنها ما يدعوه إىل احلزن والبكاء ؛يدعو السامع إىل االبتهاج والسرور

 ومنها ما مينحه الوقار.  ؛يطربه ويدفعه حنو الرقص

بالوزن الذي حياكي األحوال، وبذلك ...»قال اقحمقق الطوسي يف هذا الشأن: 

والوزن الذي  ؛أو الوزن الذي يؤّدي إىل الطيش ؛ت يف النفوسيقتضي بعض االنفعاال

 .  28ا«يستوجب الوقار

: إذا اقرتن الشعر باألنغام واملوسيقى ـ اقحماكاة من طريق األحلان واألنغام3

مبعنى أنه سيثري يف ذهن وخيال السامع  ،أخرى أيضًا والغناء ستكون له حكايٌة

 ة. خاّص ًامشاهد وأمور

حتاكي حااًل، من قبيل:  نغمٍة باللحن والنغم؛ ألن كّل...»طوسي: قال اقحمقق ال

 .  29ا«النغمة اخلشنة اليت حتاكي الغضب، والنغمة احلزينة اليت حتاكي احلزن و...

 

 ــــــ احملاكاة يف سائر الفنون

ًا عاريًا لو أخذنا املعنى املنشود لفالسفة اإلسالم من اقحماكاة فسوف ال جند فّن

والحب. وأما  ة. إن إدراك حضور اقحماكاة ووجودها يف بعض الفنون واضٌحعن اقحماكا
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ل. إن إىل تأمُّ يف بعض الفنون األخرى فإن العثور على اقحماكاة املعمولة فيها حباجٍة

وجود اقحماكاة يف الرسم والنحت واملسرح واألفالم وكتابة الروايات وما إىل ذلك 

 اكاة مورد البحث يف فنون من قبيل: اخلّطأن العثور على اقحم واضح بداهة، إاّل

 ل. واملوسيقى وما إليهما فيحتاج إىل إمعان نظر وتأمُّ

 

 ــــــ املعنى املتعالي للمحاكاة عند احلكماء يف اإلسالم

ق مبنشأ املوسيقى واألنغام العذبة واجلميلة من وجهة نظر احلكماء ما يتعّل يف

 هو احلال بالنسبة إىل سائر مصاديق الفّن ن، كمااهناك رأيان سائدكان املسلمني 

 من االختالف والتمايز.  ما، وبطبيعة احلال مع شيٍء إىل حدٍّ

 

 ــــــ الرأي األّول

إن الرأي األول بشأن املنشأ واملصدر األول للموسيقى واألحلان واألصوات 

الكواكب اجلميلة واألنغام البديعة هو الرأي القائل بأن حلركة األجرام السماوية و

ًا. ومن هذه وحسابًا مدروسًا، حيث تتبع تناغمًا وانسجامًا خاّص ،السيارة نظامًا دقيقًا

 احلركات املوزونة تصدر أصوات مجيلة يف غاية العذوبة واإلطراب، وال يسمعها إاّل

 يفة منّزهة عن الرذائل والشوائب.لط عون بروٍحالذين يتمّت ،األفذاذ من الناس

ل الذي مسع هذه األحلان السماوية هو اهرميس ، وأبدع ألّوإن الشخص ا :وقيل

على تكميل وتدوين  ليعمل ،تاله بعد ذلك افيثاغورس  .املوسيقى من خالهلا علم فّن

 علم املوسيقى.

إن هذه األحلان واألنغام السماوية اجلميلة تعرف باملوسيقى السماوية. وقد كان 

 .  30اللحكماء من إخوان الصفاء مثل هذه الرؤية

 

 ــــــ الرأي الثاني

يعتقد بأن هذه األحلان والنغمات املوسيقية  ْنوهناك من العرفاء واحلكماء َم

اجلميلة إمنا هي من ذكرى تلك األيام اليت مسع فيها الناس تلك األصوات عندما 
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ة مع سيدنا آدم، حيث كانوا هناك يستمعون إىل تلك األصوات كانوا يف اجلّن

رون أحيانًا بعض تلك األصوات واألحلان ن هبطوا إىل األرض يتذكَّاجلميلة. وبعد أ

وبفعل التزكية والتنزيه، ويكون هذا  ؛افةبفعل امتالكهم لألرواح الشّف ؛اجلميلة

 ومصدرًا للموسيقى اجلميلة. التذكار منشًأ

وبطبيعة احلال يوجد مثل هذا الرأي بشأن معرفة اهلل الفطرية أيضًا، على ما 

َوِإْذ َأَخَذ َربَُّك ِمْن َبِني آَدَم ِمْن ُظُهوِرِهْم ُذرِّيََّتُهْم َوَأْشَهَدُهْم ﴿سري قوله تعاىل: قيل يف تف

َعَلى َأنُفِسِهْم َأَلْسُت ِبَربُِّكْم َقاُلوا َبَلى َشِهْدَنا َأْن َتُقوُلوا َيْوَم اْلِقَياَمِة ِإنَّا ُكنَّا َعْن َهَذا 

 .  172ااألعراف:  ﴾َغاِفِلنَي

ملعرفة األحلان  عليه ميكن تعميم هذه املعرفة الفطرية باهلل، وجعلها شاملًةو

 رة. وهذا هو منشأ األحلان اجلميلة واملوسيقى العذبة واملؤثِّ .والنغمات اجلميلة أيضًا

ميكن تسمية هذا النوع من اقحماكاة للسماوات وامللكوت واجلنة باقحماكاة 

كبري. وسوف ندرك الحقًا أن  املتعارفة بشكٍلاملتسامية، وهي ختتلف عن اقحماكاة 

هذه الرؤية ال ختتّص باملوسيقى واألحلان العذبة فقط، بل إنها تشمل يف احلّد األدنى 

 بعض املصاديق األخرى من الفنون أيضًا. 

 

 ــــــ دور اخليال يف الفّن من وجهة نظر احلكماء املسلمني

من الشعر وغريه ـ  ي ـ األعّملألثر الفّنم اآلخر يرى احلكماء املسلمون أن املقوِّ

أي الكالم اخليالي  ،«لكالم متخيَّ»فوا الشعر بأنه هو عنصر اخليال. كما عرَّ

بل اعتربوا اخليال نوعًا من اقحماكاة الطبيعية. يقول اقحمقق الطوسي:  ،واملثري للخيال

 حماكاة واخليال يف حقيقته حماكاة النفس ألعيان اقحمسوسات، ولكْن»

 .  31ا«طبيعية

لتوضيح اخليال جيب القول بأن الفالسفة املسلمني قالوا بوجود أربع قوى 

 إدراكية لإلنسان، وهي: 

 ـ القّوة احلسّية. 1

 ـ القّوة اخليالية. 2
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 مية. ْهـ القّوة الَو3

 ـ القّوة العقلية. 4

 نها يفمن هذه القوى اإلدراكية خصوصية خاّصة، وقد مّت بيا واحدٍة وإن لكّل

 الكتب الفلسفية بالتفصيل.

 ؛يف الرأي فاٌقما يتعلق بقّوة اخليال وتعريف اإلدراك اخليالي ال يوجد اّت ويف

وهناك  ؛يرى أنها نصف جمّردة ونصف مادية، مثل: الشيخ الرئيس ابن سينا ْنوهناك َم

 هني. صدر املتألِّ :دة باملطلق، مثليرى أنها جمرَّ ْنَم

لناه قد يكون الشخص غائبًا، فإذا ختيَّ»ينا ما معناه: يقول الشيخ الرئيس ابن س

ها من ة، ووضع خمصوص، وهذه املعاني كّلحمدود، وألوان خاّص كان له مقداٌر

أنها ليست  دة من املادة، إاّلكانت جمرَّ من هنا فإن الصورة اخليالية وإْن .لواحق املادة

 . «جمّردة من لواحق املادة

من قبل الذهن، بل إن هلا  اخليالية ليست خملوقًة يرى شيخ اإلشراق أن الصور

اقحمسوسات. وعليه فإن اإلدراك اخليالي يعين مشاهدة هذه الصور ك ،زًاوجودًا متحيِّ

ق فيه الصور اخليالية. إن هذا العامل ليس وهو العامل الذي تتحّق ،يف عاملها اخلاّص

. وبالتالي يذهب  32امل امُلُثليًا، بل هو عامل يعرف بعامل اخليال املنفصل، أو عاماّد

من الصور احلسّية والصور اخليالية  هني الشريازي إىل القول بأن كالًّصدر املتألِّ

 جمّردة. 

األمر اآلخر أن الصور اخليالية تنطبع أحيانًا يف الذهن بعد قطع االرتباط 

الذهن  وأحيانًا يتم اختالق الصور الذهنية من قبل ؛احلسي والبصري مع ذهن اإلنسان

من  ر الذهن جلبٍلبعد تركيب عدد من الصور اخليالية باملعنى األول، من قبيل: تصوُّ

 ذهب، أو حبر من اإلبريز املذاب، وهكذا. 

إن عنصر اخليال يلعب دورًا أساسيًا يف  :مة جيب القولبعد ذكر هذه املقّد

أن  :هانية، ومنًا خاصًا على اآلثار الفاآلثار الفنية، وإن هذا العنصر ُيضفي طابع

نها أل، ون أن األفعال واألقوال املنبثقة عن اخليال مقرونة بالتخيُّْواحلكماء املسلمني يَر

 لى العمل واجلهاد واحلركة أكثر من الرباهني واألدلة العقلية. عحتّث الناس 
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إن نفوس أكثر الناس أطوع إىل التخّيل منها إىل »قال اقحمقق الطوسي: 

كثري من الذين ينفرون من الكالم الذي يقتضي التصديق لوحده؛ وهناك ال .التصديق

ب النفس اوانبهارها العذب  باقحماكاة أكثر من انبهارها والسبب يف ذلك أن تعجُّ

 .  33ا«ةاقحماكاة من اللّذ ليهبالصدق؛ وذلك ملا تنطوي ع

 وعلى الرغم من أن تأثري اخليال يف نفوس عاّمة الناس أكثر من تأثري الرباهني

 ن اإلدراك اخليالي أضعف وأقّلْوأن أكثر حكماء املسلمني يَر واألدلة العقلية، إاّل

فإن قيمة القياس الشعري واخليال ـ من وجهة ، قيمة من اإلدراك العقلي واالستداللي

بكثري من قيمة اليقينيات والقياس الربهاني. وهنا يوجد  اء املسلمني ـ أقّلمنظر احلك

ل، من التعقُّ ل أقّلال تكون فيها قيمة اخليال والتخيُّ ،وقّوة اخليالمتعال للخيال  فهٌم

 منه.  بل هي أكثر قيمًة

 

 ــــــ الفهم املتعالي للخيال والتخيُّل

خالفًا للفهم السائد، فإن قّوة اخليال ـ من وجهة نظر ابن عربي العارف الشهري 

ي. إن جود هلا يف العامل املاّدعلى مستوى العامل اإلسالمي ـ حتضر يف الذهن أشياء ال و

أخرى: إن الذهن ال يرى أشياء ال وجود هلا يف  بعبارٍةو ،ميًاْههذا احلضور ليس أمرًا َو

التخّيل يعين إدراك ومشاهدة  أو مرتبة من عامل الوجود. ويف احلقيقة فإّن أّي موضٍع

املرتبة من ي واقحمسوس. وهذه أمور موجودة يف عامل أمسى وأعلى من العامل املاّد

 . «كوتَلامَل»أو  «عامل املثال»الوجود تسمى بـ 

ن أن سلسة مراتب الوجود على مخس مراتب، ْون العرفاء يَرإ :توضيح ذلك

بـ  ـ خاص وضعه ابن عربي طبقًا ملصطلٍحـ مرتبة من هذه املراتب  وتسّمى كّل

ألن كل  ؛ 34ا«احلضرات اإلهلية اخلمسة»هذه املراتب اخلمسة بـ  ويسّمون، «احلضرة»

ن مصداقًا للوجود املطلق ْووإن العرفاء ال يَر .تعاىل احلّق يمرتبة ليست سوى ظهور وجتّل

ث عن مراتب للوجود أصاًل، وإمنا يقتصر من هنا فإن البعض ال يتحدَّ .للباري تعاىل

 : هي . وإن هذه املراتب أو احلضرات 35اعلى استعمال مصطلح احلضرات

 ي واجلسماني. عامل املاّدأو ال ،ـ عامل الفلك1
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 أو املثال اعامل اخليال .  ،خَزْرأو عامل الَب ،كوتَلـ عامل امَل2

 أو املالئكة املقّربون.  ،روتَبـ عامل اجَل3

 أو عامل األمساء والصفات اإلهلية.  ،ـ عامل الالهوت4

 أو غيب الغيوب وذات الباري تعاىل.  ،ـ عامل املاهوت5

دة من مل تعترب مرتبة اجلربوت وما فوقها خالية وجمرَّومن هذه املراتب والعوا

يف حني أن للملكوت أو عامل  ،مجيع أنواع األشكال والصور واملظاهر الصورية

واعترب له احلكماء ـ الذين جاؤوا بعده ـ مادة  .فهو ليس له مادة ،اخليال واملثال صورة

لى هذا العامل بعامل الصور وجسمًا لطيفًا غري ماّدة العامل اقحمسوس، ولذلك يصطلح ع

 .  36اة املواد ااهليوال باملعنى اإلنشائي قة، مبعنى العامل الذي مل ترتكب صورته مباّداملعلَّ

وأما  ؛فاقد للماّدة أو اهليوال ،ائيبلحاظ املعنى املّش ،وعليه فإن عامل املثال

وجسم لطيف هو يف ة ة يف حّد ذاتها ماّدبلحاظ املعنى اإلشراقي والعرفاني تكون للماّد

من صور  حّد ذاته جسم االنبعاث، وإن مجيع األشكال والصور الربزخية األعّم

 ، وهلا جسم لطيف.قة بهذا العاملالفردوس واجلحيم متعّل

به، وله أجسام وألوان وأشكال  إن هلذا العامل حركة ومكان وزمان خاّص

 قعية ختتلف عن أجسام هذا العامل.وا

املثال أو اخليال  مرتبة صورية من اجلنة، ومأوى ألصل  إن هذا العامل اعامل

وهذا هو الذي  .الصور واألشكال واأللوان والروائح الزكية يف هذا العامل املادي

ة ة وبهجة على احلياة اإلنسانية يف هذا العامل؛ ألن الذي يدعو إىل اللّذيضفي لّذ

لتجربة اللذائذ  إمنا هو تذكاٌرى يف عامل اقحمسوسات ـ والبهجة والسعادة والسرور ـ حّت

رة يف أعماق روح اإلنسان إىل األبد، وال ة الراسخة ذكراها واملتجذِّواألفراح يف اجلّن

 .  37اميكن حلّبها أن خيرج من صميم وقلب اإلنسان

كوتي، وإن أشكاله َلل مظهرًا هلذا الفضاء امَلسي يف الواقع ميثِّْدالُق إن الفّن

 ذا العامل املثالي واخليالي.ال هوألوانه مظهر ألشك

لرؤية  نتيجٌة يم الفنان، بل هْهسي مل تنشأ عن جمّرد َوْدالُق وإن آثار الفّن

 من خالل الشعور والوعي اخلاص ال ميكن أن حتصل إاّل ،وشهود حقيقة عينية

 الكامن يف وجود الفنان.
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 ــــــ لفلسفة املتعالية للفّن من وجهة نظر صدر املتألِّهنيا

 هني.اآلراء والقواعد الفلسفية لصدر املتألِّ ك من أهّم الفكر املشّكيعترب

واحد من أفراد البشر هو خليفة اهلل يف حدود قدرته  هني أن كّليرى صدر املتألِّ

ال  ،رًا على األنبياء واألولياء. نعمْكفإن خالفة اإلنسان هلل ليست ِح ؛وسعته وظرفيته

 ل النموذج األمّتالوجودات الطاهرة واملنتجبة متثِّ ـ بطبيعة احلال ـ يف أن تلكَشكَّ 

ى مثاله يتجّل ،كتعاىل. وعليه فإن خالفة اهلل مفهوم مشّك واألكمل خلالفة احلّق

ق مراتبه الدنيا األعلى واألمسى واألمّت واألكمل يف األنبياء واألولياء، كما تتحّق

 والسفلى يف سائر الناس العاديني. 

الن مظهر اسم وصفة ان واحِلَريف ميثِّ إىل االعتقاد بأن الفّنهنييذهب صدر املتألِّ

ان واحِلَريف وبذلك يكون الفّن .وما يتصف به اهلل من كونه أحسن اخلالقني ،اخلالقية

ان من اجلمال خليفتني هلل من هذه الناحية. وطبقًا هلذه الرؤية يكون ما ُيبدعه الفّن

 فطري بعض صفات اهلل تعاىل.  ورث بشكٍل ان قدإهلية، وإن الفّن منبثقًا عن روٍح

من أفراد  واحٍد وكذلك كّل»هني يف كتاب أسرار اآليات: قال صدر املتألِّ

من اخلالفة بقدر حّصة إنسانيته؛ لقوله  البشر ـ ناقصًا كان أو كاماًل ـ له نصيٌب

 شري إىل أن كّلُي  ، وهو39افاطر:  ﴾ُهَو الَِّذي َجَعَلُكْم َخاَلِئَف ِفي اأَلْرِض﴿تعاىل: 

من خلفائه يف أرض الدنيا، فاألفاضل مظاهر  واحد من أفاضل البشر وأراذهلم خليفٌة

ى بذاته ومجيع صفاته مجال صفاته تعاىل يف مرآة أخالقهم الربانية. وهو سبحانه جتّل

ليكون مرآة قلوبهم مظهرًا جلالل  ؛قني بأخالق اهللاملتخلِّ ،ملرآة قلوب الكاملني منهم

 .  38ا«ومجال صفاته ،ذاته

 

 ــــــ كلمة اخلتام

ومصاديقه  ق يف كلمات الفالسفة والعرفاء املسلمني بشأن الفّنعندما ندقِّ

هائلة وعمقًا مذهاًل ال جنده  املتنّوعة، من قبيل: الشعر واملوسيقى، سوف نالحظ سعًة

جهة نظر تعترب اقحماكاة من و :يف كلمات إفالطون وأرسطوطاليس. فعلى سبيل املثال

ارين النّج :أو أصحاب الصناعات واحِلَرف، من أمثال ،إفالطون جمّرد تقليد للطبيعة
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أن يكون واحدًا من  د ال يستحّقد مقلِّان جمرَّومن هنا فإنه يرى الفّن ،واحلدادين

 . 39اأعضاء وأفراد املدينة الفاضلة

 ،تعاليةأن هذه اقحماكاة تكتسب يف تفكري احلكماء املسلمني معاني م إاّل

وتعّبر أحيانًا عن  ؛كوتَلحبيث ترقى أحيانًا إىل مستوى التعبري واحلكاية عن عامل امَل

 .ة، طبقًا لنظرية تذكار املعرفة الشهودية يف عامل الذّراجلّن

هني برؤية م لصدر املتألِّمقارنة الرأي املتقدِّ ـ على سبيل املثالـ وهكذا ميكن 

 إفالطون وأرسطوطاليس.

وعليه فإن الذين  .وبديعة يف أن مثل هذه الكلمات املتعالية جديدٌةال َشكَّ 

دو أن يكون تكرارًا ْعيذهبون إىل االعتقاد بأن ما قام به حكماء اإلسالم ال َي

ن عدم التحقيق مناشئًا  اعتقادهم واجرتارًا ملا قاله فالسفة اإلغريق إما أن يكون

 أو ناشئًا عن الغرض وسوء النّية. ؛الكايف

 

 

الهوامش
                                                      

expressionism

- Carrol Noel, Philosophy of art, p. 58 – 105. 

- Collingwood, Principles of art. 
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- Langer, Susanne, Fleeng and From. 

formalism

- Carrol, Noel, Philosophy of art, p. 108 – 152. 

- Bell, Clive, Art 1914. 

- Fry, Ronger, Vision And Design, New York, 1956. 

(8) Clive Bell. 

(9) Roger, Fry. 

(23) Mimesis. 



 

 

هـ 1437م ـ  2016ــ خريف وشتاء  41و  40ــ العددان  11و  10ــ السنتان  نصوص معاصرة  

243 

                                                                                                                                 



 

 

 

 «فلسفة الفقه»على مقرتح  وقفٌة
 

 انيجرجال يالسيد محسن الموسو

 حسن علي مطر الهاشميترجمة: 

 

 ــــــ مقّدمة

اقحمرتمة واملوّقرة ـ واليت هي من وجهة نظرنا نادرة  بعض املراكز البحثيةتقوم 

د، ثم ترسل يف موضوع حمدَّ من أعدادها بطرح أسئلٍة عدٍد أو فّذة يف عصرنا ـ يف كّل

رين، لتقوم بعد ذلك بنشر إجاباتهم على تلك األسئلة إىل عدد من العلماء واملفكِّ

 ت أخرى يف ذات املوضوع تقريبًا.مع مقاال ،صفحاتها

أننا مع ذلك نرى بعض َبْيَد  ال خيفى ما هلذه الطريقة من النفع والفائدة،

؛ ألنهم جييبون عن جزء من «لسؤالر اْداجلواب على َق»اجمليبني عنها ال يراعون قاعدة 

وأحيانًا بداًل من اجلواب عن السؤال يسلكون  .السؤال، ويرتكون اجلزء اآلخر مهماًل

أو بعيد! واألنكى من ذلك أن الكثري منهم  أخرى ال عالقة هلا بالسؤال من قريٍب أوديًة

جنبية أو إىل استخدام املصطلحات األ ،ومن دون مناسبٍة ،ون يف خمتلف املواردأيلج

نصاف فإن هذا األلفاظ الوحشية والغريبة، األمر الذي يزيد املوضوع تعقيدًا. ولإل

ه اللوم والعتاب لعلمائنا ننا كثريًا ما نوجِّإاألسلوب ال يبدو من العدل يف شيء؛ إذ 

متسائلني: ملاذا يصّبون املسائل العلمية  ،ونتعجب أحيانًا من أسلوبهم العلمي ،املتقدمني

دة؟! أال يرد هذا ال ميكن فهمها بسهولة يف قالب اجلمل والعبارات املغلقة واملعقَّاليت 

هم يف تزويق كلماتهم باملصطلحات اإلشكال بعينه على أولئك الذين جيعلون كّل هّم

الغربية وغري املألوفة؟ يبدو أننا إذا كنا نكتب من أجل إرشاد وهداية اآلخرين 
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هّمنا وسعينا إىل بيان   أساليبنا، وأن يكون كّلوإيضاح احلقيقة جيب علينا تغيري

 ط، وأن يكون كالمنا مفهومًا من قبل اجلميع. ر ومبسَّمرادنا بشكل ميسَّ

نرى من الالزم  ،«فلسفة الفقه»بشأن  حال فقد مت طرح عشرة أسئلٍة أّيوعلى 

ألسطر إىل بعض ما أسلفناه يف ا وبعد اإلجابة عنها نشري باختصاٍر .بيان بعضها هنا

 املتقّدمة. 

امسه افلسفة الفقه ، أو ميكن أن  هل هناك علٌم»مّما جاء يف السؤال األول: 

 . «ب: نعم، فما هو تعريف هذا العلم؟يكون له وجود؟ إذا كان اجلوا

ين األول ءيبدو أن مراد السائل من هذا السؤال هو اجلزء األخري منه، دون اجلز

ال  ْنإذ قلما يكون هناك َم ؛ى اآلنمثل هذا العلم حّت والثاني؛ إذ ال َشكَّ يف عدم وجود

 ،يعلم أن املراد من العلم يف هذا السؤال هو جمموعة من القضايا املنسجمة واملتناغمة

واحد تقريبًا، وإنها تهدف إىل بيان غرض وهدف  واليت تنظر بأمجعها إىل موضوٍع

ؤال يقصد فهم الوجود والعدم م على أن السْهر أو يغلب الَوواحد. وعليه كيف ُيتصوَّ

الفعلي لفلسفة الفقه، واحلال أن السائل يعلم قطعًا بأن ال وجود هلذا العلم بالصفات 

الذي مّت عطفه  ،املذكورة يف العامل اخلارجي. إذن فاملراد هو اجلزء الثاني من السؤال

باسم  ، ومفاده: هل ميكن أن يكون لدينا علٌم«أو»على السؤال األول حبرف العطف 

ى أم ال؟ بل ميكن حّت فلسفة الفقه؟ أي: هل ميكن أن يكون هلذا العلم من وجوٍد

فًا، وإن مراده من طرح هذا َلن السائل يعلم جواب هذا السؤال َسإ :قاطع القول بضرٍس

 .الذي هو اتعريف فلسفة الفقه  ،السؤال هو الوصول إىل جزئه األخري

عًا وخمتلفًا، وأن يكون لكل وميكن جلواب هذا السؤال أن يكون متنّو

خاّصة بشأن هذا السؤال، أو ميكن توظيف اإلجابة عنه يف املراحل  شخص رؤيٌة

سائر الفلسفات املضافة ـ علمًا ناظرًا كـ  «فلسفة الفقه»إذ لو كان املراد من  ؛التالية

ـ  إىل املضاف إليه، أو أن ُيخضع ـ مثاًل ـ علمًا خاصًا للبحث والتدقيق، وأن يبحث

حبسب املصطلح ـ عن عوارضه املنشودة، من البديهي حينها أن يكون للفقه ـ بوصفه 

ًا أن يكون للفقه علم مبعنى أنه من الواضح جّد ،ومعرتفًا به ـ فلسفته ،علمًا ثابتًا

ل هذه ن يبحث بشأن الفقه، وأن يكون موضوعه هو علم الفقه. كما مّت تدوين مثمدوَّ
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 م.الفلسفة للكثري من العلو

إذن يبدو أن ال جمال هلذا السؤال القائل: هل ميكن أن يكون لدينا علم باسم 

جدًا، وهو إمكان وجود مثل هذه  ن اجلواب عنه واضٌحإفلسفة الفقه أم ال؟ إذ 

ق ذلك بالنسبة إىل الكثري من العلوم األخرى. ويف احلد األدنى الفلسفة، كما حتّق

ع به السائل من العلم والفضل ـ أن مراده الرئيس ّتيبدو من البديهي ـ بالنظر إىل ما يتم

ومقدمة متهيدًا  هو اجلزء األخري من سؤاله، وأنه مل يذكر الشطر األول من سؤاله إاّل

 للوصول إىل الشطر األخري.

حال فإن اإلجابة عن هذا الشطر الثاني من السؤال ـ كما أسلفنا ـ  أّيوعلى 

فيها؛ إذ عندما ميكن أن يكون لدينا علم  ، وال داعي إىل تطويل الكالمواضحٌة

، ميكن أن «فلسفة العلم»ال سيَّما ، و«فلسفة األخالق»، و«فلسفة التاريخ»باسم 

من العلوم، وله  ألن الفقه بدوره واحٌد ؛بداهًة «فلسفة الفقه»يكون لدينا علم باسم 

 موضوع وحممول، ومبادئ تصديقية وخصائص ميكن حبثها يف علم آخر ُيصطلح

 . «فلسفة الفقه»التأسيس لعلم حتت عنوان  ، وبذلك يتّم«فلسفة الفقه»عليه 

ل اجلواب عن هذا السؤال املطلب املهم وعلى هذا األساس ُيحتمل قويًا أن ال ميثِّ

ابات الدقيقة ـ يف صّحة تدوين بعض سللسائل، رغم إمكان التشكيك ـ طبقًا للح

فلسفة  :هاهلا، ومن اقشة يف الوجود املستقّلالعلوم الظاهرة حديثًا يف الساحة، واملن

الفقه، وذلك بالقول: إذا كان تدوين العلوم ـ وال سيَّما العلوم غري العقلية ـ تابعًا العتبار 

يتّم البحث يف تعريفه  علٍم يف كّل :ـ أمكن القول واستحسان العقالء ـ كما هو احلّق

ىل عوارض مضافًا إالتصديقية ـ  وتعريف موضوعه وحمموالته وتقسيم مسائله ومبادئه

يف  ب ال يوجد أّي إلزام بأن يكون هناك حبٌثاسذلك احلإذ طبقًا ل ؛موضوعه ـ أيضًا

ألن  ؛أو عن خصوص العوارض الذاتية ملوضوع ذلك العلم ،علم عوارض موضوع كّل

وحتسني واعتبار  ،علم ببعضها املالك يف تدوين العلوم يكمن يف ارتباط مسائل كّل

ولذلك لو أن العقالء مل يعتربوا املسائل املرتبطة باملبادئ التصورية والتصديقية  .الءالعق

باألهمية، ال يبعد أنهم سيكتفون بطرحها يف ذلك  لعلم شيئًا، أو مل جيدوها جديرًة

علم حيتاجون إىل معرفة مسائل فلسفة علمهم  ال سيَّما إذا قلنا بأن علماء كّلوالعلم، 
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 .أيضًا

ر لتدوين علم األساس ال مكان للتشكيك يف أنه ال يوجد هناك مربِّوعلى هذا 

ومنفصل، بل ميكن دراسة املسائل املتعلقة باملبادئ التصورية والتصديقية لعلم  مستقّل

يتها إذا كانت أهّم ضمن فصل من ذلك العلم، أو التعّرض هلا ضمن مناسبة بعينها، إاّل

، وعندها ال َشكَّ يف مستقّل ضمن علٍم ة والكيفّية حبيث تقتضي تدوينهايالكّم

 .وجوب تدوين ذلك العلم، وال مانع من تسميته فلسفة لذلك العلم

ولكن يبدو أنه ال توجد حاجة إىل تدوين فلسفة الفقه، كما أنه مل يتّم حتى 

وإن الفقه قد واصل تكامله على مدى السنوات املتمادية  .اآلن تدوين مثل هذا العلم

بااللتفات  ،وإن هذا االستمرار اقحمسوس .له دون أن تكون هناك فلسفٌة على خري وجٍه

على عدم الشعور  خري دليٍل ،وعدم اهتمامهم مبثل هذا العلم ،هب الفقه والتفقُّإىل ُنَخ

ولو توقف علم الفقه على مثل هذه الفلسفة لكان هؤالء ـ  .باحلاجة إىل فلسفة الفقه

يلتفت  ْنل َمواملفعمون بأفكار الفقه واألصول ـ أّو ،الذين هم حبار الفقه الزاخرة حبقٍّ

 إىل هذه املسألة.

من علم الفقه،  م أن أشرنا ميكن طرح املسائل ـ اليت ال تعّدأجل، كما تقّد

، والعمل على شرحها وبسطها، وتسمية هذه مستقّل ق به ـ بشكٍلومع ذلك تتعّل

 .«فلسفة الفقه»املسائل بـ 

ويقع تدوين مثل  .ل علمًا صغريًاائل باملقدار الذي ُيشّكويبدو أن عدد هذه املس

صاغ هذا  ْنر عمد َمهذا العلم موردًا لقبول العقالء. ورمبا على أساس من هذا التصوُّ

 أم ال؟ «فلسفة الفقه»باسم  التساؤل إىل القول: هل هناك علٌم

كانت  وإْن ،خالصة اجلواب: إنه ال وجود ملثل هذا العلم يف الوقت الراهنو

 وجد. هناك مسائل ميكن إدراجها ضمنه إْن

باإلمكان مجع املسائل  هإذن ميكن ملثل هذا العلم أن يوجد، مبعنى أّن

إال أنها مع ذلك ليست من مسائل الفقه، وميكن  ،والقضايا اليت حتوم حول الفقه

كما ال مانع من حبثها ضمن مسائل علم  .«فلسفة الفقه»تسمية هذه اجملموعة باسم 

إذ ال ضرورة إىل  ؛أو يف بداية ذلك العلم، واالستفادة من فوائدها وآثارها ،لفقها
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 ومنفصل.  مستقّل طرحها على شكل علٍم

عن  إن فلسفة الفقه عبارٌة»وأما يف تعريف فلسفة الفقه فيمكن القول: 

جمموعة من القضايا الدائرة حول املبادئ التصورية والتصديقية، وغاية وتقسيمات 

ا ال يكون جزءًا من املسائل الفقهية مّم ،ات الفقه، ومسائل من هذا القبيلوتفريع

 . ويبدو أن هذا التعريف ال يشمل أّي«واألصولية والكالمية واحلديثية واألخالقية

واحدة من مسائل العلوم األخرى، كما أنه يشمل مجيع املسائل الداخلة يف فلسفة 

 جامع ومانع[.  الفقه ]مبعنى أنه تفسرٌي

 ما يلي نلقي نظرة على ما قاله اجمليبون عن هذا االقرتاح:  ويف

فإن القائمة  شاردة وواردة كتبوها، وإاّل ليست غايتنا اإلشكال على كّل

أماًل يف مراعاتها من قبل املقرتحني يف  ؛إمنا نرمي إىل بيان بعض املالحظات ،ستطول

 ي عن أساليبهم السابقة. كلماتهم الالحقة، والتخّل

وقال يف  .صفحات 10مد أحد اجمليبني إىل اإلجابة عن هذا السؤال مبا يتجاوز ع

ما يتعلق باملرحلة األوىل اليت  يف»ل من السؤال املذكور: معرض اإلجابة عن اجلزء األّو

ع باخلصائص العامة تسأل عن وجود فلسفة الفقه جيب القول: يوجد علم يتمّت

 .  1ا« فلسفة الفقه واملعرفة الفقهيةا ـواإلشراف التفسريي الذي ميكن ومسه ب

ال َشكَّ يف كون هذا الكالم جزافًا؛ إذ لو كان معنى العلم بالنسبة لنا واضحًا 

وإن  .ى هذه اللحظةـ بعدم تدوين مثل هذا العلم حّت نا ثقٌةفيمكن لنا اإلقرار ـ وكّل

من مسائل ذلك  واليت من شأنها أن تكون جزءًا ،إطالق العلم على القضايا املتفّرقة

 على حنو اجملاز. ال يصّح إاّل ،غريب العلم لو مّت تدوينه، إمنا هو إطالٌق

 . وعليه جيوز هذا اإلطالق.: جيوز استعمال اإلطالقات اجملازيةقلَت فإْن

ال َشكَّ يف عدم  : إن هذا اإلطالق إمنا جاء يف معرض اجلواب عن سؤاٍلقلُت

من هنا لن يكون اجلواب متناسبًا مع السؤال؛  .قهحبثه عن الوجود اجملازي لفلسفة الف

 جمازي!  حقيقي، واجلواب عن معنًى إذ يكون السؤال عن معنًى

ونفس هذا اجمليب يتصّدى بعد ذلك إىل االستدالل على إمكان وجود فلسفة 

 الفقه! 
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باإلمكان الرتديد  هضح أّنمع أنه بااللتفات إىل اجلواب الذي أوردناه يّت

ن املراد من التشكيك وعدم اإلمكان ـ بطبيعة أتدوين فلسفة الفقه، و والتشكيك يف

 .اًلهذا أّو .احلال ـ هو عدم اإلمكان العقالئي دون العقلي

جمال للتشكيك يف  نا الطرف عن شبهتنا لن يكون هناك أّيض: لو غضوثانيًا

 ،لفقهـ يف أن ا إمكان وجود مثل هذا العلم، كما ال ميكن التشكيك ـ على افرتاٍض

 ميكنه أن يكون موضوعًا لعلم آخر. ،مثل بعض العلوم األخرى

هل يكون حباجة  ،واعتربه أمرًا مسّلمًا ،: لو أن شخصًا أيقن بوجود شيٍءوثالثًا

مات لالستدالل على إمكان ما أيقن بوجوده؟ فهل من املنطقي أن أكون إىل بيان املقّد

مات على إمكان وجوده، وأضع املقّدموقنًا بوجود اإلنسان ويف الوقت نفسه أستدل 

 ؟ خارجّي واألدلة إلثبات إمكان أن يكون لإلنسان وجوٌد

ثم انتقل هذا اجمليب اقحمرتم إىل اإلجابة عن اجلزء الثالث من السؤال، قائاًل: 

اًل إىل تعريف الفقه، ثم نصري إىل تعريف فلسفة الفقه. أما بالنسبة إىل هنا نعمد أّو»

جند بعضها  ؛قون يف الفقه واألصولم بها اقحمقِّمن التعاريف اليت تقدَّ الفقه فهناك عدٌد

 وبعضها اآلخر يف كتب أصول الفقه.  ؛يف الكتب الفقهية

ومن خالل االستعانة بالتعاريف اليت مّت حتقيقها، وال سيَّما الطريق الثاني 

العلم الشرعي عن:  آخر للفقه... إن الفقه عبارٌة والثالث للتعريف، نصل إىل تعريٍف

باألحكام والوظائف واملوضوعات واقحمموالت واآلثار الشرعية التأسيسية أو 

 ؛ة األربعة: الكتاباإلمضائية، من طريق العناصر اآللية األصولية املشرتكة من األدّل

ة واخلاصة آلحاد واإلمجاع، بواسطة األدلة التفصيلية الشرعية العاّم ؛والعقل ؛ةوالسّن

 .  2ا«التعريف ق العلم الشرعي الواقع يف مستهّلدة يف متعّلدَّالعناوين اقحم

أن تعريف َبْيَد  وبعد أن ذكر هذا التعريف ينتقل إىل ذكر تعريف فلسفة الفقه.

 .اًلهذا أّو .هذه املقّدمات مع ذكر تعريف الفقه فلسفة الفقه ال حيتاج إىل كّل

ب تعريفه هو الفقه الذي : إذا كان البناء على تعريف الفقه فالذي جيوثانيًا

مة لتعريف أوجده الفقهاء، وبذلوا من أجله الغالي والنفيس. وبالتالي جيب كمقّد

فلسفة الفقه أن يذكر التعريف الذي أبداه الفقهاء لفقههم، وليس الفقه املوهوم الذي 
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 تعريفه من اخلارج.  يتّم

الكثري من وحيتوي على  ،خاطئ : إن هذا التعريف املذكور تعريٌفوثالثًا

 :ما يلي إىل بعضها اإلشكاالت، نشري يف

فعلى سبيل املثال: لقد عّد العلم باملوضوعات واقحمموالت جزءًا من علم الفقه، 

فالفقه إمنا  ؛يف حني أنه ال إشكال يف أن العلم باملوضوعات ال شأن له بعلم الفقه

وعات املستنبطة اليت د املوضإذا كان املراد جمرَّ ،يبحث يف حدود األحكام فقط. نعم

 .تقع يف دائرة املسائل الفقهية وجب حينها تقييد إطالق اللفظ

ذكر  كان املراد منها هي األحكام والوظائف فإّن وأما اقحمموالت فإْن

يجب كان املراد أشياء أخرى ف وإْن ؛األحكام والوظائف يكفي إلفادة املطلب وزيادة

 حبثها خارج املسائل الفقهية.

من طريق العناصر اآللية األصولية ...»آلخر الذي جاء يف التعريف: واملثال ا

واإلمجاع، بواسطة األدلة  ؛والعقل ؛ةوالسّن ؛ة األربعة: الكتاباملشرتكة من األدّل

  .«صيلية الشرعية العامة واخلاصة...التف

العلم بالعناصر املشرتكة يف »ف علم أصول الفقه بأنه واضح أن الذي عرَّومن ال

غري ذلك، وأن األدلة األربعة وما يرتبط بها عناصر  ْدِرمل ُي «تدالل الفقهياالس

مشرتكة يستفيد منها الفقيه يف مجيع أبواب الفقه. من هنا يكون علم الفقه هو العلم 

من طريق »وعليه ال معنى للقول:  .الذي حنصل عليه من طريق العناصر املشرتكة

واألسوأ من ذلك ما ذكره بعد  .«ة األربعةاألدّل العناصر اآللية األصولية املشرتكة من

صيلية الشرعية العامة ة التفبواسطة األدّل»هذه الكلمات املشّوشة، وهو قوله: 

ًا معجزة املعاجز اليت أوصلتنا إىل مثل هذه االكتشافات ل حّق، فهو ميثِّ«واخلاصة...

 احلديثة! 

وارد اإلشكال والنقاش، وهنا نتجاوز هذه املقولة اليت تستدعي الكثري من م

 آخر. وننتقل إىل دراسة جواٍب

بعد أن يسرد عددًا من املفردات األجنبية، حيث يقحم ما  ،إن اجمليب الثالث

تعبري  إن أحسن وأصّح»يقرب من عشرة مصطلحات أجنبية يف تضاعيف كالمه، قال: 
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ار النظرية يف تعريف الفلسفة املضافة هو القول: إن فلسفة الفقه جمموعة من األفك

اأو يف  «فلسفة املاء»والتحليلية حول ظاهرٍة ما. وبهذا التعريف ال ميكن أن حنصل على 

ألن املسائل املرتبطة ؛ ى هذه اللحظة األدنى ال يوجد لدينا مثل هذا الشيء حّت احلّد

 .  3ا«باملاء ليست حتليلية أو نظرية، بل هي جتريبية

 «فكار النظرية والتحليلية حول ظاهرٍة ماجمموعة من األ»: من الواضح أن اًلأّو

ألن العلم إما ؛ وهذا غري العلم .رونل النشاط النفسي املرتبط مبا يقوم به املفكِّإمنا متثِّ

أو ملكة وقّوة خاصة ميكن لنا من  ؛هو جمموعة من القواعد واألصول اخلاصة

 الكثري من املسائل ورتقها. خالهلا حّل

ما تشكل  ة األفكار النظرية والتحليلية حول ظاهرٍة: إذا كانت جمموعوثانيًا

؟ فعلى الرغم من «فلسفة املاء»لماذا ال ميكن أن حنصل على ففلسفة تلك الظاهرة 

قة باملاء ال تنحصر باألحباث أن األحباث املتعلِّ وجود األحباث التجريبية بشأن املاء، إاّل

ية يف املاء ونظائره أيضًا. وعليه التجريبية فقط، بل توجد األحباث التحليلية والنظر

مهما كان  ،املاء :مثل طبقًا هلذا التعريف ميكن تدوين أحباث نظرية وحتليلية لظاهرٍة

 .«فلسفة املاء»وال ينطوي حبثها على فائدة، وتسمية هذه األحباث  ،حجمها صغريًا

باملاء  ألن األحباث املرتبطة ؛«فلسفة املاء»: إذا مل نستطع احلصول على وثالثًا

للعبارة القائلة:  وليست نظرية أو حتليلية، ال يبقى هناك معنًى ،إمنا هي أحباث جتريبية

إذ لو كان األمر  ؛ى هذه اللحظة اأو يف احلد األدنى ال يوجد لدينا مثل هذا الشيء حّت

 ؟!«فلسفة املاء»كذلك فلماذا ال ميكن أن يكون لدينا فلسفة باسم 

هذا التعريف املذكور، لو كانت فلسفة الفقه مصطلحًا : بااللتفات إىل ورابعًا

معقواًل متامًا، كما جاء يف نهاية ذلك التعريف، وإذا كان اجلواب عن السؤال بشأن 

ما إذا أمكن احلصول على فلسفة الفقه، وما هو تعريفه عند اإلثبات، حباجة إىل 

كان  وإْن»ارة القائلة: مات واألدلة إلثباته، فما هو الداعي إىل العبهذه املقّد كّل

 ؟!«اعتبار فلسفة الفقه مغايرًا لعلم األصول موضع تشكيك

أو باعتبارات املعتربين،  ،أو باألغراض ،وإذا كان متايز العلوم باملوضوعات

د والتشكيك يف تدوين علمني، مع وجود موضوعني للرتدُّ فلماذا يبقى هناك جماٌل
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  !وغرضني؟

من قبل هذا  «تلخيص املطلب»فهو الذي نراه يف وأما التناقض الواضح اآلخر 

ميكن القول على حنو اإلمجال: إن الفلسفة املضافة تعين املباني »اجمليب، حيث يقول: 

يف العامل الغربي للتعبري عن قواعد  «foundation»والقواعد. كما يستعمل مصلح 

ه األستاذ امور  هو فالرياضيات. فعلى سبيل املثال: إن عنوان كتاب األخالق الذي ألَّ

«Principa ethica»فاملعنى املراد  .ومراده بذلك فلسفة األخالق ،، مبعنى قواعد األخالق

ى لقواعد اللغة أن تكون ع، حبيث ميكن حّتهو القواعد واملباني مبعناها املوسَّ

. أرى أن أفضل تعبري هو ر قواعد الفّنرة مبعنى من املعاني، كما ميكن تصوُّمتصوَّ

وميكن للفقه ـ بطبيعة  .الذي ذكرته، أي سلسلة األفكار النظرية والتحليليةهذا 

 .  4ا«احلال ـ أن يكون له مثل هذه الفلسفة

مبعنى القواعد  ،فلسفة الفقه :مثل ،ال خيفى أنه إذا كانت الفلسفة املضافة

ليت واملباني فإن معنى فلسفة الفقه سيكون هو قواعد الفقه ـ ورمبا هذه املسألة هي ا

ويف هذه  .د يف كون فلسفة الفقه غري أصول الفقه ـت بالكاتب املذكور إىل الرتدُّأدَّ

لفلسفة الفقه هو أنه سلسلة من  للقول: إن أفضل تعبرٍي احلالة ال يبقى هناك موضٌع

ى إذا ختّلص من حّت ،ألن هذا التعبري ؛األفكار النظرية والتحليلية حول الفقه

يكون قاباًل للجمع مع القول بأن فلسفة الفقه تعين قواعد اإلشكاالت السابقة، لن 

اعتباطي إىل تعميم كلمة القواعد من هذه الناحية ـ  إذا عمدنا بشكٍل الفقه، إاّل

سيكون  أخرى ـ لتشمل مجيع مسائل فلسفة الفقه، وهو أمٌر مناها من جهٍةكما عمَّ

 يف غاية اإلعجاز. 

م، إىل اإلجابة عن السؤال عن فلسفة بعد هذا الكال ،انتقل هذا اجمليب ثّم

ضاع فيه اجلواب يف تضاعيف ركام الكلمات  ،طويل الفقه؟ فخاض يف كالٍم

 .تة بالكاملاملشّت

خالصة ذلك الكالم: ال ُبدَّ ملعرفة فلسفة الفقه من أن ندرك ما هو املراد من و

ا فعل الفقه؟ هل املراد من علم الفقه جمموعة من القضايا اليت يكون موضوعه

أم املراد منها نشاط العلماء من التحاور بشأن املسائل واملناقشة يف رّدها  ،فاملكلَّ
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أم املراد منها الوجود الساري عرب  ،وإثباتها، واجللسات اليت يعقدونها هلذه الغاية

 إذ ميكن لعلم الفقه أن ُيطلق على كّل ؛دزمين حمدَّ مبقطٍع أم الوجود اخلاّص ،الزمن

 فة خاّصة لكّل واحد من هذه األمور؟ي، وبالتالي ميكن تدوين فلسهذه املعان

لكي نعمل  ؛أن املهم هو أن نعلم ما هي الفلسفة الفقهية اهلاّمة بالنسبة لنا إاّل

ويبدو أنه جيب علينا تدوين فلسفة فقه هذا املقطع  .على تدوينها واالستفادة منها

ترجتى من الرؤية التارخيية، وليس  فائدة إذ ليس هناك أّي؛ الزمين الذي نعيش فيه

وإىل مصادر  ،للحجّية حاجة للرجوع إىل تاريخ الفقه ومصادره، وإمنا هو تابٌع للفقه أّي

ن فلسفات العلم يف الغرب ال عالقة هلا يف إإذ ؛ بالفقه وهذا ال خيتّص .واالجتهاد الفقه

، زمين خاّص قه يف مقطٍعالغالب بتاريخ العلم. وعليه فإن املفيد والنافع هو فلسفة الف

 وهو هذا املقطع الزمين الراهن. 

ة. صفحة من اجملّل 15هذه هي خالصة املطالب اليت استهلكت ما يزيد على 

املقالة  فهل كانت اإلجابة عن القسم األخري من ذلك السؤال الذي ذكرناه يف مستهّل

 هذا الكالم الطويل؟ حيتاج إىل كّل

رمبا حصلنا ف ،سألة، وننتقل إىل ذكر موارد أخرىنطوي هذه امل حاٍل أّيوعلى 

 . على فائدٍة

ومن تلك املوارد: ما هو املراد من هذه العبارة الواردة يف تعريف الفقه، واليت 

نشاط العلماء من التحاور بشأن املسائل واملناقشة يف رّدها وإثباتها، واجللسات »تقول: 

وهل الفقه  !ل علم الفقه؟ور هي اليت تشكِّفهل هذه األم !؟«اليت يعقدونها هلذه الغاية

 ذلك؟!وما إىل  ،وإثباتاتهم ،وردودهم ،عن اجللسات اليت يعقدها الفقهاء عبارٌة

إذا كان البناء على تعريف الفقه على هذا النحو إذن ميكن تعريف الفقه أيضًا 

ن األقالم ع ا يرتديه الفقهاء من الثياب، أو القول بأن الفقه عبارٌةّمع بأنه عبارٌة

ال ووالقراطيس واملداد وما إىل ذلك. إذن ال ميكن هلذا املعنى أن يكون هو املنشود، 

من العلوم، وليس الردود  واحدة، وهي أنه سنٌخ سيَّما أن الفقه ليس له سوى ماهيٍة

 مع العلوم. مساخنٍة اليت ليست هلا أّي ،واإلثباتات واجللسات

عن نشاط العلماء هو جمّرد  أن الفقه عبارٌةورمبا كان مراد اجمليب من القول ب
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االصطالح، ويف هذه احلالة جيب القول: ليس البحث يف االصطالح، وال ميكن تدوين 

أبدًا. وعلى هذا األساس فإن هذا الكالم املذكور مهما كان رائجًا  فلسفة ملصطلٍح

من العقالء عندنا.  أنه ليس من نوع البضاعة اليت تستهوي أحدًا يف األسواق الغربية، إاّل

بغية تسويقها يف  ؛ومن اخلري أن ال نعمل على استرياد أّي بضاعة رأيناها يف تلك األسواق

، وخسارة إذ لن يكون مصري التجارة غري املدروسة سوى كساد البضاعة ؛الداخل

 الصفقة والتجارة.

على حدوده  ن، واحلصولإذن ال ُبدَّ لفهم ماهية الفقه من الرجوع إىل الفقه املدوَّ

 .وثغوره من هناك

شيء من العمل على جتزئته وحتليله، أو  كما جيب للوصول إىل حقيقة كّل

 قام بتجزئته وحتليله. ْنالرجوع يف احلّد األدنى إىل أقوال َم

وليست  ،وال خيفى أنه ال مقتضى جتزئة وحتليل الفقه ـ الذي هو حقيقة ذاتية

 اخلارجية أو االنتزاعية، هو الذي يوصلنا إىل نتيجٍةوال عدد من احلقائق  ،أمرًا نسبيًا ـ

د. وإن كالم الذين أنفقوا مجيع عمرهم يف هذا اجملال ال مفادها أن الفقه متعدِّ

نها حبيث ميكن أأو أربع حقائق، و ،عن أربعة علوم حيكي عن أن علم الفقه عبارٌة

الكتشاف منها فلسفته اخلاصة، كما نالحظ يف هذا ا واحٍد أن نكتب لكّل

د واالختالف، وكان للفقه ماهية إذ لو مل يكن املراد هذا النوع من التعدُّ ؛اجلديد

 ه أربع فلسفات فقهية؟!ووجود واحد، كيف ميكن أن نكتب ل ،واحدة

وإذا كان املراد هو الوجوه املتنّوعة حلقيقة واحدة فيجب القول: اإلنصاف هو 

وعلى فرض أن تكون مجيع تلك الوجوه  .قهأن مجيع تلك الوجوه ليست وجوهًا لعلم الف

تراعي تلك  وجوهًا حلقيقة واحدة فيجب أن نكتب لتلك احلقيقة الواحدة فلسفًة

 اته وعوارضه.ال ُبدَّ من حلاظ خمتّص إذ يف تدوين فلسفة شيٍء ؛الوجوه املتنّوعة

من هذه املراتب العديدة ـ اليت  واحٍد والسؤال املطروح هنا: هل هناك لكّل

 من وجهة نظر العقالء؟ من القضايا اليت تستوجب وجود علٍم تربمتوها للفقه ـ عدٌداع

إذا كنتم تصّرون على صّحة وجهة نظركم فعليكم إثباتها. واحلال أن هذا 

ى بالوجود االعتباري، ناهيك عن ؛ إذ ال وجود هلذا النصاب حّتاألمر ليس مبقدور أحٍد
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وهذا هو امليدان، فليدخلوه ويثبتوا أن جلميع  فهذه هي الساحة وجوده احلقيقي. وإاّل

من املراحل ضمن قوائم  واحدٍة بها، وأن يطرحوا مسائل كّل هذه املراحل مسائل معتدٌّ

 األدنى.  يف احلّد تعلى شكل فهرس

بعد  ،الذكر هي أن هذا اجمليب اقحمرتم إن من األمور األخرى اليت تستحّق

عن نشاط العلماء، أو األصول والقواعد  بيانه أن الفقه ميكن أن يكون عبارًة

ة، أو الوجود السّيال يف التاريخ، أو الوجود املرحلي، قال: إن الذي يهّم يف البني اخلاّص

 ، ونستفيد منها؟لكي نعمل على تدوينها ؛هو أن نعرف فلسفة أّي فقه هي اليت تنفعنا

دية، وهذه وجم هو أن فلسفة الفقه املرحلي هي اليت تكون نافعًة واحلّق

ا ميكن قوله دون غريها. وهناك الكثري مّم ،الفلسفة هي فلسفة فقه املرحلة الراهنة

أضاف قائاًل: إن اجملتهد ـ من وجهة نظري ـ ال حيتاج إىل تاريخ  يف هذا الشأن. ثّم

كما أن الرؤية التارخيية ال تنطوي على  .وتاريخ الفقه ،وال إىل تاريخ األصول ،االجتهاد

نفرتض أننا حبثنا يف املسار التارخيي فوجدنا مجيع الفقهاء ـ مثاًل ـ قد اعتمدوا فائدة. ل

ل هذا دلياًل بالنسبة لنا؛ إذ من اقحمتمل لن ُيشكِّفيف استنباطهم على علم الرياضيات 

أن يكونوا بأمجعهم على خطأ يف ذلك. ويف حدود علمي إن فلسفة العلم املطروحة يف 

 العلم. إن الذي يكتب فلسفة األخالق ال شأن له بالتاريخ.  الغرب ال شأن هلا بتاريخ

ق بهذا الكالم هو أنه ال معنى لتدوين ما يتعلَّ والذي جيدر التذكري به يف

ن علم الفقه ـ إإذ  ؛مبعنى فلسفة فقه هذا املقطع الزمين ،فلسفة فقه املرحلة الراهنة

قها، ومل تتغّير طوال تاريخ حتقُّ ر ماهيتهاواحدة مل تتغيَّ كما أشرنا سابقًا ـ حقيقٌة

ى نبحث آخر مغاير لفقه عصرنا، حّت حبيث يكون فقه عصر الشيخ الطوسي من نوٍع

يف هذا الفقه دون ذلك  ن هذه الفلسفة تكمنأو ،يف ضرورة فلسفة فقه نافع وناجع

 الفقه.

والشاهد اآلخر على صّحة هذا الكالم هو ما قاله هذا اجمليب نفسه يف معرض 

ما »إذ قال يف اجلواب عن السؤال القائل:  ؛ة انقد ونظر به عن السؤال السابع جملّلجوا

: هناك من وجهة نظري ثالث جمموعات من «أهّم مسائل فلسفة الفقه يف رأيكم؟هي 

تعود إىل موضوعات األحكام  :اجملموعة األوىلاملسائل اهلاّمة يف هذا الشأن، وهي: 
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واجملموعة الثالثة  ؛عود إىل حمموالت األحكام الفقهيةت :واجملموعة الثانية ؛الفقهية

تعود إىل تصديقات القضايا الفقهية، حيث يشمل هذا البحث  : اوهي األهّم واألخرية

طيفًا واسعًا من األحباث الفلسفية والكالمية واألصولية وغريها. وقد رأى حتت عنوان 

خاصة من مراحل  مبرحلٍةحمموالت القضايا الفقهية ضرورة حبث أمور ال ربط هلا 

والبحث يف  ؟مقولة هي ومن أّي ،من قبيل: البحث عن ماهية احلكم الفقهي، الفقه

وما هي ـ مثاًل ـ حقيقة الوجوب واالستحباب  ؟ما هي األحكام الفقهية املختلفة

وما  ،والبحث عن ماهية اإلنشاء واإلخبار ؟وما هو الفرق بني هذه األمور ؟والكراهة

والبحث عن الفرق بني األحكام الوضعية واألحكام التكليفية،  ؟نهماهو الفرق بي

للمصاحل واملفاسد أم ال؟ وما هي عالقة األحكام بالغايات؟ وهل  وهل األحكام تابعٌة

لألحكام غايات أم ال؟ كما حبث حتت عنوان موضوعات القضايا الفقهية مسائل من 

فني أم ال؟ وهل هناك فعل املكلَّ ق بأفعالقبيل: هل موضوع األحكام الفقهية يتعّل

إنتاجي أم ال؟ ورأى ضرورة حبث بعض األمور حتت عنوان تصديقات القضايا الفقهية، 

من قبيل: ما هي الدعامة اليت يقوم عليها تصديق حكم فقهي من قبل الفقيه؟ أو 

 وما إىل ذلك.  ،قة بدالالت األلفاظالبحث بشأن احلجج الفقهية واملسائل املتعلِّ

، الشامل جلميع  خيفى أن مجيع هذه املسائل ترتبط بالفقه مبا هو فقٌهال

كي يتّم طرحها بوصفها  ؛دون زمان بزماٍن مراحله وأطواره، وليس منها ما خيتّص

مسائل لفلسفة فقه هذا العصر بالذات. فما هذا التناقض العجيب الذي نشاهده يف 

 !كلمات هذا اجمليب؟

يعود إىل  ،الذي نشاهده منه بكثرٍة ،ن الكالمويبدو أن منشأ هذا النوع م

حيث ال ميّيز بني تاريخ العلم والعلم يف التاريخ. فهو  ؛اخللط الكبري العارض عليه

ه يف إليه يف فلسفة العلم ـ ومتّس احلاجة إلييتصّور أن تاريخ العلم الذي تنتفي احلاجة 

ه يف فلسفة الفقه. إلينتفي احلاجة الذي ت ،فلسفة الفقه قطعًا ـ هو ذاته العلم يف التاريخ

ى به إىل هذا األمر هو الذي أدَّ ريا، وكأّنرى إىل الثُّيف حني أن الفرق بينهما من الثَّ

ق بفلسفة الفقه يقتصر نظرنا ما يتعّل كيف ميكن القول: يف قال، وإاّلالقول مبا ال ُي

هذا الفقه عرب الزمن، على الفقه الراهن واملعاصر، وليس لنا أّي شأن يف ما جرى على 
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ة يف هذا العصر أم ال؟ وهل حيمل وأن يقتصر اهتمامنا على أن هذا اخلرب هل هو حّج

هلذا الفقيه أم ال؟ يف حني أننا لو علمنا ما إذا كان يتّم العمل خبرب الواحد يف  داللًة

ة صر األئّمـ أم ال، وأن سرية العلماء إىل ع ^واألئمة م ـ أي يف عصر النيّبالعصر املتقدِّ

كانت قائمة على العمل بهذه املسألة، وكيف كانت دالالت األلفاظ يف ذلك العصر، 

وهكذا األمر بالنسبة إىل  .فإن وضع احلجية عندنا سوف ينقلب رأسًا على عقب

ق بهذه املسائل الثالث اليت سيكتنفها ما يتعلَّ يف ،عشرات املفاهيم من هذا القبيل

خلفيتها التارخيية. وعليه ميكن القول بوضوح: ال حقيقة للفقه  ق يفاإلبهام إذا مل حنّق

 املرحلي، وال الفقهاء وفالسفة الفقه يف غنى عن القواعد واألسس الفقهية القدمية. 

أما الشخص اآلخر الذي أجاب عن ذلك السؤال، بعد أن قال ما حاصله: نعم، 

 بيان املسألة بشكٍل باسم فلسفة الفقه، فقد عمد إىل ميكن أن يكون هناك علٌم

 إىل أربعة فصول.تفصيلي، حيث قام بتقسيم مسائل فلسفة الفقه 

القوي ـ لدى الفقيه ـ  ي إىل القطع أو الظّنويف الفصل األول جعل األمور اليت تؤّد

صار إىل ذكر  سة على رأس مسائل فلسفة الفقه. ثّمبوثاقة النصوص الدينية املقدَّ

قال  ن اعتبارها نوعًا من مساءلة الفقهاء وحماكمتهم، ثّممن األسئلة اليت ميك سلسلٍة

 اليت جيب حبثها يف فلسفة الفقه. يف اخلتام: هذه هي املسائل

ما يقبله هؤالء ]الفقهاء[ يف باب اخلرب املتواتر، واخلرب اقحمفوف  ما قيل: إّنوك

عن رأي عة الكاشفة بالقرائن، واإلمجاع الكاشف، وبناء العقالء أو سرية املتشرِّ

وما إىل ذلك، يرتبط يف احلقيقة بأمجعه مبنهج العلوم  ،عةاملعصوم، وارتكاز املتشرِّ

التارخيية، وعليه ال ميكنها أن تلزم احلياد بالنسبة إىل مسائل وفرضيات العلوم 

 يف مناهج العلوم التارخيية.اجلديدة 

واإلشكاالت  ق بفرضيات الفقهاء الكثري من األسئلةما يتعّل ثّم قال: هناك يف

د كثريًا يف وثاقة أو جتاهلها، من قبيل: أن البعض يتشّد ،اليت ال ينبغي اجلهل بها

حيث جنده كثري التساهل يف هذا  ،الروايات وصّحتها، والبعض اآلخر بعكسه

وهذا يثبت أن منهجهم التحقيقي يف التعاطي مع األسانيد واملصادر التارخيية مل  .الشأن

 ًا.ّييكن منضبطًا أو علم
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ق بعلم الرجال، وما إذا كان يعمل على الكشف عن الوضع ما يتعّل أو يف

اه إىل بيان السهو واخلطأ واالخنداع والغباء والتدليس وتعّمد الكذب فقط، أم يتعّد

وهل يتّم االهتمام  ...واالفتقار إىل املعلومات الكافية للوصول إىل كالم املعصوم أيضًا؟

ي كون مجيع الرواة من املسلمني أو الشيعة إىل حلّب؟ أال يؤّدالكايف والوايف مبسألة ا

واحد مشرتك؟ وهل املصلحة وامليل  أو رغبة أو ميل نفسّي أن يكونوا أصحاب مصلحٍة

 ب؟ي يف الغالب إىل الصدق أم الكذالنفسي املشرتك تؤّد

ما يتعلق بقبول خرب الواحد أو رفضه أال جيب التفريق بني ما إذا كانت  ويف

 . 5االطبيعة مثل ذلك؟ د الشهود، وما إذا مل تقتِضيعة الواقعة تقتضي تعدُّطب

إن أكثر هذه املسائل ترتبط بفلسفة  :اًلأّو يبدو أنه ال خيفى على أهل الفّن

ألن تقسيمات وتعريفات وغايات موضوع علم  ؛أصول الفقه، وال ترتبط بفلسفة الفقه

ل جزءًا من مسائل فلسفة ذلك العلم. ـ متثِّ منفصل ومستقّل أصول الفقه ـ الذي هو علٌم

ل ة واإلمجاع والعقل ـ اليت تشكِّة الكتاب والسّنيوعليه فإن البحث عن مباني حّج

من مسائل فلسفة ذلك العلم، وليست جزءًا من مسائل  موضوع علم أصول الفقه ـ جزٌء

وعني فلسفة  ،ثانيةإذا اعتربنا علم أصول الفقه علمًا من الدرجة ال فلسفة الفقه، إاّل

 .الفقه، وقلنا بأن فلسفة العلم اآلخر ال فلسفة له

خاّصة بالنسبة إىل هذا وة، وال مستدّل ،وكلتا هاتني الفرضيتني غري واضحة

ن علم أصول الفقه ليس إإذ  ؛نمدوَّ للفقه بشكٍل اجمليب الذي يعتقد بعدم وجود فلسفٍة

لى أن كما أنه ال دليل لدينا ع ،سائل ـهو فلسفة الفقه ـ رغم اشرتاكهما يف بعض امل

 فلسفة العلم ال فلسفة هلا.

الفقهاء  : إن هذا السؤال ال يقتضي اشتمال اجلواب عنه على استجوابوثانيًا

 وحشرهم يف قفص االتهام.

ذكر منوذج أو منوذجني من  ـ على سبيل املثالـ : كان من األجدر وثالثًا

تارخيية، مع بيان حاجة الفقيه إىل تلك املعطيات يف املعطيات اجلديدة ملناهج العلوم ال

وما إىل  ،ة اخلرب املتواتر، أو اإلمجاع الكاشف، أو بناء العقالءيالربهنة على حّج

 ،ذلك، ثم االنتقال بعد ذلك إىل حماكمة الفقهاء على غفلتهم عن هذا العلم اجلديد
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 وجتاهلهم ملصادره القّيمة! 

ذاته حيكي  ية خرب الواحد يف حّديف شرائط حّج : إن اختالف الفقهاءورابعًا

ما يتوّصل يرى متاميتها، وأنه إّن ،ة بهواحد منهم قد اعتمد قواعد خاّص عن أن كّل

على وجود ضابطة منهجية  وهذا دليٌل .إىل القول باعتبار خرب الواحد انطالقًا منها

أو ضابطة  لى منهٍجفون دون اعتماد عهم كانوا يتصرَّلديهم، وليست دلياًل على أّن

 ة.خاّص

ية خرب ل شرطًا يف حّجع والوثاقة والعدالة متثِّ: إذا كان اإلسالم والتشيُّوخامسًا

ما هو الداعي فمع بعض التغيريات الطفيفة،  ،ن الفقهاء قد التزموا بذلكإالواحد، و

إذا كان قوا فيما ّب، وملاذا مل يدقِّبسبب عدم اهتمامهم مباهية احُل ؛إىل اهلجوم عليهم

أال تضّر هذه ؟ ي بهم إىل التواطؤ على وضع احلديثاشرتاك هؤالء يف املصاحل يؤّد

أفال نعلم ما الذي تعنيه  !عون بثروة علمية؟التشكيكات بواقع الناس الذين ال يتمتَّ

 !أليس يف اجتماع العدول على الكذب خمالفة للعدالة والوثاقة؟ !وثاقة وعدالة الراوي؟

ملثل  على ذلك ـ هل يبقى هناك جماٌل ـ والفرض قائٌم «صدق العادل»أصل إذا مّت عندنا 

 هذه التشكيكات؟! 

مات اليت : إن املقّدونفس هذا اجمليب قال يف اجلزء الثاني من تقسيمه اخلاّص

ة الدين واملذهب من مسائل ة أقوال وأفعال وتقارير أئّميي بالفقيه إىل القطع بأحّقتؤّد

ة إن هذه املقدمات هي اليت جعلت الفقهاء يعتقدون بعصمة أئّمفلسفة الفقه أيضًا. 

الدين واملذهب. وإن ما قيل بشأن املعجزة، والنّص من قبل األنبياء السابقني، ومجع 

، |األكرم الشواهد والقرائن اليت يتّم االستناد إليها إلثبات صدق دعوى نبّوة النيّب

ية ، وحّج^عشر شخصًا بأعيانهم وما قال به فقهاء الشيعة يف باب عصمة أربعة

مفاهيم من قبيل: النبّوة ك ،أقواهلم وأفعاهلم وتقريراتهم، يعود بأمجعه إىل هذا األمر

واإلمامة والعصمة وعلم الغيب واملعجزة وإمكان املعجزة، وما إذا كانت املعجزة قد 

حدوث وعلى ماذا يدّل  ؟،معجزًة |حممد حدثت على طول التاريخ، وهل اجرتح النيّب

عي النبوة وجمرتح املعجزة يف ادعائه على وجود اهلل، أو صدق مّد املعجزة: هل تدّل

، أو على تفّوق قوم على أقوام أخرى، أو ال تدّل على على حقٍّ النبّوة، أو على كون ديٍن
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أو قدرة ميتلكها الشخص الذي جيرتح  أي شيء من ذلك، وتدّل فقط على علٍم

 . 6اطبوه؟وال ميتلكها خما ،املعجزة

العقالء بتحديد إطار  ْمنرى أنه حيث مل يتّم تدوين فلسفة الفقه بعد، ومل يُق

 ،شخص أن يتصّور أمورًا يف ذهنه ة، ميكن لكّلهذه الفلسفة طبقًا للحاجة اخلاّص

 .مها جزءًا من مسائل ذلك العلم من الدرجة الثانيةويتوّه

موضوع العلم، مع االلتفات إىل على  وألقينا نظرًة ،لو مّت التدقيق أكثر ولكْن

ويف  ،مرتبط مبوضوع علم ال ميكنه أن يكون جزءًا من مسائل ذلك العلم أمٍر أن كّل

، ومعيار خاّص عقالئي يتّم على أساس مالٍك الذي هو أمٌر ،األدنى تدوين العلوم احلّد

ر ألن الكالم بهذا الشكل حيكي عن تصّو ؛لن يتّم إيراد الكالم على هذه الشاكلة

مسألة هلا أدنى ارتباط مبوضوع علم تكون جزءًا من مسائل ذلك العلم، فال  أن كّل

ضًا ذاتيًا، وال االرتباط الوثيق َريكون املنشود هو كون املسائل َعَرضًا، وال كونها َع

 حمموالت املسائل مبوضوعات العلم.بني 

من هنا فإن هذا  .بديهي أنه طبقًا هلذا الرأي تتداخل مسائل أكثر العلومومن ال

اجمليب مل جيد يف اإلجابة عن السؤال الثاني مناصًا من رؤية تداخل مسائل علم 

وهذا نوع من اهلرج واملرج يف تبويب  .الكالم وأصول الفقه وفلسفة الفقه وما إىل ذلك

العلوم وتقسيمها. وإن مفاهيم من قبيل: اهلل والنبوة واملعاد واإلمامة واملعجزة وصدور 

من األمور البديهية اليت تعترب من  اًلأّواألكرم وحّد داللة املعجزة هي  عن النيّب املعجزة

م والبديهي ال ميكن أن يكون من مسائل علٍم واألمر املسلَّ .ضروريات الدين أو املذهب

على  ، واليت تثبت يف علٍمألن املسألة العلمية هي القضّية اليت حتتاج إىل إثباٍت؛ ما

 قضية. ي، وليس كّلأساس مبدأ تصديق

: إذا كان هذا النوع من األمور جزءًا من مسائل فلسفة الفقه وجب إدراج وثانيًا

إثبات اهلل والنبّوة واملعاد والدين واإلمامة وأكثر مسائل الفلسفة واملسائل األخرى اليت 

ليس بينها وبني مبادئ الفقه أدنى ارتباط، من قبيل: الصرف والنحو واملعاني والبيان 

وهذا ما ال  .بأمجعها ضمن مسائل فلسفة الفقه ،والبديع واللغة والتاريخ وما إىل ذلك

 ميكن القول به. 
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قوم عليها صّحة تفسري الفقيه تمات اليت إن املقّد»وجاء يف الفصل الرابع ما يلي: 

مات هي مات التفسريية . إن هذه اجملموعة الرابعة من املقّدسة هي ااملقّدللنصوص املقدَّ

 ومن هنا حيتمل أن تكون من أهّم .مات علم الفقهلى حنو اليقني أخّص مقّدع

أخرى ال َشكَّ يف أن مهمة الفقيه هي تفسري تلك اجملموعة من  املقدمات. ومن جهٍة

 .ر عن وظائف الناسسة اليت تعبِّالقضايا املوجودة يف النصوص الدينية واملذهبية املقّد

 من وظائف اإلنسان. ومن ناحيٍة  حنصل على منظومٍةومن خالل االستعانة بهذا التفسري

يف ما هي الزاوية اليت جيب النظر من خالهلا إىل القرآن  أخرى ال ميكن الشّك

ميكن تفسري جمموع القضايا  ؟واهلل سبحانه وتعاىل |األكرم والروايات والنيّب

تفسري الصحيح ومن التفاسري املختلفة يكون ال ،املعّبرة عن الوظائف بأشكال خمتلفة

مات ميكن الدفاع عنها. من هنا فإن التدقيق هو التفسري القائم على مقّد أو األصّح

 .  7ا«يقع على عاتق فلسفة الفقه مات أمر ضرورّيل يف هذه اجملموعة من املقّدوالتأمُّ

صفحات يف بيانه  10ف ما يربو على إن هذا الكالم ـ الذي استهلك املؤلِّ

شائعة يرتكبها الكثريون، ودفعها أن الفقيه  رنا من مغالطٍةتصوُّ وإيضاحه ـ ينطلق يف

سة ال يستند إىل تفسريها، يف استنباطه للوظائف واألحكام من النصوص الدينية املقّد

من خالل  ، وال يعمد إىل بناء منظومٍةوال يستنبط احلكم من خالل تفسري النّص

شخص ـ من خالل رؤيته  كي يقال: إذا كان األمر كذلك يعمد كّل ؛تفسريه

سة، من النصوص املقّد خاّص والقرآن والروايات ـ إىل تفسرٍي اخلاصة إىل اهلل والنيّب

كي  ؛، ومن هنا جيب أن نرى أّي التفاسري هو األصّحوتكون له رؤيته وفهمه اخلاّص

ب ألن هذا ال يعين سوى التشكيك وتنكُّ ؛إىل االقرتاب من الواقع خذه وسيلًةنّت

ومعيار للوصول  مالٍك ، وإذا وصل بنا األمر إىل هذا املطاف لن يكون لدينا أّيالطريق

إذا أنكرنا الواقع، واعتربنا الظنون احلاصلة من تفاسرينا املختلفة  إىل الواقع، إاّل

هذا املعنى. ويف  ْدويبدو أن هذا اجمليب مل ُيِر .عة هي املالك يف حتديد الوظائفواملتنوِّ

يق الوحيد املاثل أمام الفقيه يف مقام استفادة الوظائف واألحكام من احلقيقة إن الطر

الذي يرجع إليه  النّص مبعنى أّن ،سة هو اللجوء إىل النصوص والظواهرالنصوص املقّد

د لدى ل والرتدُّالفقيه إذا كان صرحيًا يف بيان الوظيفة ال يكون هناك أّي موضع للتأمُّ



 

 

هـ 1437م ـ  2016ــ خريف وشتاء  41و  40ــ العددان  11و  10ــ السنتان  نصوص معاصرة  

262 

لبعض األفراد أو لعموم  يت يدّل عليها ذلك النّصشخص، وبذلك تثبت الوظيفة ال أّي

فني بال إشكال. وأما يف حالة عدم التصريح ـ وهو الغالب يف النصوص ـ ال يبقى املكلَّ

دون اللجوء إىل إعمال النظر  ،بذهنه العريف أمام الفقيه سوى النظر إىل ظاهر النّص

 ؛فه هو املعنى املراد من النّصصار إليه بوص ى إذا جتّلى له شيٌءوالتفسري بالرأي، حّت

ديه. إن هذا هو الطريق ليستخرج على أساسه الوظيفة واحلكم الثابت عليه وعلى مقلِّ

وهذا الطريق  .سةمام الفقيه الستنباط األحكام من النصوص املقّدأالوحيد املاثل 

ينية ـ يف احنصار طريق االستفادة من النصوص الد ل بالنجاح. إن السّرغالبًا ما يتكلَّ

رة عن وظائف وأحكام والتصريح ـ باالستظهار يكمن يف أن النصوص املعبِّ بعد النّص

 .ًا لبيان مقاصدهالقيت إليهم دون اإلشارة إىل أنها قد سلكت منهجًا خاّصالناس قد ُأ

بل األمر على العكس من ذلك متامًا، حيث يوجد الكثري من الشواهد والعالمات 

من حماورات  سة يف إفادتها للمعاني ليست استثناًءالدينية املقّدة على أن النصوص الداّل

دون  ،الناس والعقالء يف العامل. والنتيجة القطعية اليت حنصل عليها من هذه املقدمات

، هي: كما أن ظواهر كالم الناس يف مقام التحاور وغري التحاور فيما أدنى شّك

إىل ظواهر النصوص الدينية، حيث كذلك يكون احلال بالنسبة  ةبينهم حّجة ومعترب

 ومعتربة جلميع املخاطبني بتلك النصوص.  تكون حّجًة

ية الظواهر ليست جزءًا قني إىل االعتقاد بأن مسألة حّجمن هنا ذهب بعض اقحمقِّ

ما إذا  من مسائل علم األصول؛ ألن القضية إمنا ميكن أن تكون جزءًا من قضايا علٍم

بديهي، وقد عمل بها  ية الظواهر أمٌرن مسألة حّجإث إىل إثبات، وحي كانت حباجٍة

من مسائل  لتكون مسألًة ؛إىل إثباتها واألئمة وأصحابهم، ال تبقى هناك حاجٌة النيّب

ما. وإن الفقيه يف مقام االستنباط من النصوص يستفيد من هذه الطريقة ـ اليت هي  علٍم

جمماًل يف بعض املوارد  كان النّص وإذا .متعارفة ومألوفة ـ يف حدود إمكانياته طريقٌة

ال يلجأ إىل تفسريه الستخراج احلكم منه؛ إذ كما تقّدم أن ذكرنا ليس هناك أّي 

ولذلك إذا كان النّص جمماًل ال  .سةمالك لصّحة تفسري أو فهم من النصوص املقّد

دلة سواء يف ذلك األدلة االجتهادية أو األ ،يكون هناك من طريق سوى الرجوع إىل غريه

إذا كانت القرائن والشواهد من الكثرة حبيث تورث االطمئنان، ويف  الفقهية، إاّل
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يته واعتباره القطعي. وعليه هذه احلالة سيكون قد سلك طريقًا ال ميكن إنكار حّج

 ؛سة ال يقف على مفرتق طريقنيفإن الفقيه يف مقام االستنباط من النصوص املقّد

مة إىل مقّد فسري أو ذاك التفسري، ويكون لذلك حباجٍةليكون أمره دائرًا بني هذا الت

ال ُبدَّ من طرحها وحبثها يف فلسفة الفقه. وإذا حدث أن وقف على مثل هذا املفرتق لن 

مقدمة مبقدورها حتديد الطريق الصحيح واألقرب إىل الواقع بالنسبة  يكون هناك أّي

 له. 

كون يف ظهور ظواهر النصوص ر إىل أن بعض الناس يشكِّيذهب بنا التصوُّ

وإن هذا التشكيك ـ مثل سائر التشكيكات األخرى ـ هو من معطيات  .املقّدسة

نني مبنأى عن ى أذهان املتديِّولألسف الشديد مل تكن حّت .الغرب يف العصر الراهن

إذا كان املراد أن النصوص الدينية  حاٍل أّيالتأثريات السلبية ألفكار الغربيني. وعلى 

بسبب انتمائها إىل األزمنة الغابرة، وجب  ؛سة ال حتتوي بالنسبة لنا على أّي ظهوٍرّداملق

ر إىل تفاسري تلك النصوص، بل سوف تكون ْوالقول: يف مثل هذه احلالة ال يصل الدَّ

الفقيه باألحكام  املسألة من باب انسداد باب العلم والعلمي، وهنا يكون مطلق ظّن

 خاّص ر ونقول: ال تصل النوبة إىل تفسرٍي، وعلينا أن نكرِّوالوظائف مبنًى الستنباطه

مات االنسداد سيكون ر مقّدمن بني سائر التفاسري؛ إذ عندما تتوّف يكون هو األصّح

الشخصي للفقيه هو املالك يف استنباط واستخراج األحكام والوظائف، دون  الظّن

 . خاّص النوعي احلاصل من تفسرٍي الظّن

امن األمور اليت  «أ»مات املذكورة يف الفقرة وتقسيم املقّدويف معرض توضيح 

قة حبقل الفقه، وما إذا كان مات املتعّلذكرها هذا اجمليب اقحمرتم  مّت تناول املقّد

 إىل األفعال يشمل األوضاع أيضًا؟حقل الفقه شاماًل لألفعال فقط، أم أنه باإلضافة 

هرية واجلوارحية فقط، أم يشمل ما يتعلق باألفعال هل يشمل األفعال الظا ويف

 فعال الباطنية واجلواحنية أيضًا؟األ

 ؟هل يتناول الفقيه مجيع األفعال االظاهرية والباطنية  أم يتناول بعض األفعال

 عض األفعال فما هي تلك األفعال؟وإذا كان يتناول ب

 عامة أم ال؟ وهل لتعيني هذا البعض من األفعال ضابطٌة
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الفقه يعمل على تعيني األحكام أو الوظائف يف بادئ  وإذا جتاوزنا ذلك هل

ىل ذلك يعّين األحكام والوظائف يف مقام مضافًا إ  فقط، أم Primafaciaالنظر ا

أم  ،أم باإلضافة إىل هذين األمرين يعمل على بناء نظام أيضًا ،  أيضًاactualالعمل ا

ًا؟ وما الذي تعنيه .. أيضومشروع أو. باإلضافة إىل هذه األمور الثالثة لديه ختطيٌط

 . 8امشولية الفقه؟

إذ  ؛هذه اإلثارات والتساؤالت ى إىل كّلأو تغافاًل أّد وهكذا يبدو هنا أن غفلًة

بعد تعيني موضوع الفقه يف فلسفته أو يف ذات الفقه يبحث الفقيه عن العوارض 

ندما يكون مبعنى أنه ع ؛أو مطلق عوارض ذلك املوضوع، ويعمل على تقييمها ،الذاتية

ف، ال واحلصول على حكم فعل املكلَّ ،فنيالفقيه بصدد البحث عن أفعال املكلَّ

ا إذا كنا نبحث عن األفعال اجلوارحية أم األفعال للسؤال عّم يبقى هناك موضٌع

ا إذا كان حبثنا يدور حول األحكام اجلواحنية أم نبحث عن اجملموع؟ أو عّم

ألن  ؛ام والوظائف يف مقام العمل، أو كالهما؟والوظائف يف بادئ النظر، أو األحك

إذ  ؛األدنى على أنه يبحث يف مطلق هذه األمور ن يقوم يف احلّدمجيع أنواع الفقه املدوَّ

عندما يكون الفقيه باحثًا عن األحكام والوظائف لن خيتلف األمر عنده بني حكم 

الئي ميكن تقسيم م أن ذكرنا أن تدوين العلوم أمر عقوحكم آخر. أجل، حيث تقدَّ

ذات هذا الفقه الذي يعنى بالعثور على األحكام والوظائف، والعمل يف فلسفة الفقه 

ما  أن هذا غري طرح األسئلة يف موضٍع على حتديد األقسام وتشخيص املوضوعات، إاّل

سعيًا وراء احلصول على إجاباتها، والدخول يف حقل  ؛ضاح معنى الفقهى بعد اّتحّت

هي  «ب»يلها وتفصيلها. وال خيفى أن أكثر األسئلة املطروحة يف الفقرة الفقه بعد حتل

 من البحث بشأنها.  ومن هنا يبدو عدم احلاجة إىل مزيٍد .من هذا القبيل

هي  ،والعمل على دراسته وتقييمه ،إن الذي ال مندوحة من حبثه يف فلسفة الفقه

أن هلذا البحث َبْيَد  صادر الفقه.املبادئ التصديقية للفقه، واليت ميكن التعبري عنها مب

شاردة وواردة فيه،  إطاره اخلاص، وليس حبيث جيب طرح املباحث املرتبطة بكّل

وكذلك فإن بعض هذه املسائل هي من األمور البديهية  .والعمل على حتليلها وتفصيلها

رغم ارتباطها مبصاحل الفقه. وعلى هذا  ،واملفروغ منها، فال يكون ذلك هو موضعها
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من الفصل الرابع من اإلجابات  «ج»األساس فإن الكثري من األمور املذكورة يف الفقرة 

ما هو الربهان القائم »فقد ورد هناك على سبيل املثال:  .مورد البحث ال يبدو مقبواًل

ة  غري كافية وال وافية بتحديد سة اأي القرآن والسّنعلى أن النصوص الدينية املقّد

 :ى متّس احلاجة إىل التماس مصادر أخرى، مثلالناس، حّتمجيع وظائف وتكاليف 

بة على القول بعدم كفاية القرآن والروايات؟ هل العقل واإلمجاع؟ وما هي اللوازم املرتتِّ

 .  9ا«هاء ويلتزمون جبميع هذه اللوازم؟يعلم الفق

إن الذي جيب قوله يف رفع اإلبهام عن هذا الكالم هو أن الرجوع إىل العقل 

. بل به أحٌد ْلسة، فهذا ما مل يُقيف النصوص الدينية املقّد مجاع ليس بسبب نقٍصواإل

إن عدم إمكان الوصول إىل تلك املصادر الكافية والوافية، مع غيبة احلّجة اإلهلية من 

أخرى، يفرض علينا الرجوع إىل  ية العقل من جهٍة، وقيام الربهان القاطع على حّججهٍة

اط نعمل باالحتي سة، كأْنستنباط حكم من النصوص املقّدالعقل عندما نعجز عن ا

 أو جنري أصالة الرباءة مثاًل.

ويف احلقيقة فإن اإلمجاع والعقل يكشفان عن وجود احلكم يف النصوص 

مما ميكن االستفادة منه يف الوضع الراهن. وعلى هذا األساس  ،سة باملعنى األعّماملقّد

مبعنى ما  ،سةكفاية النصوص الدينية املقّد فإن الكالم ال يدور حول كفاية وعدم

ة من القرآن الكريم والسّن فني، األعّملتبيني أحكام ووظائف املكلَّ ؛أنزله اهلل

 الشريفة.

يف أن عقل العقالء مبا هم عقالء إذا أدرك حكمًا هل جيب  هناك كالٌم ،نعم

 أم ال؟ سةض اهلل سبحانه وتعاىل إليه ضمن النصوص املقّدمع ذلك أن يتعرَّ

إذا  إذا كان املقام يقتضي التأكيد، وإاّل ويبدو أنه ال وجه للتعّرض له، إاّل

 !اضحًا فما هي احلاجة إىل البيان؟كان األمر و

واجلدير بالذكر هنا أن هناك فرقًا بني كفاية أو عدم كفاية النصوص 

ادرة من قبل الص سةاملوجودة حاليًا بني أيدينا، وكفاية أو عدم كفاية النصوص املقّد

 الشارع املقّدس.

سة باملعنى والذي ال ميكن االلتزام بلوازمه هو عدم كفاية النصوص املقّد
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إذ ال َشكَّ يف أن الكثري منها حيتاج إىل ؛ دون النصوص املقدسة باملعنى األول ،الثاني

هو لألسف الشديد خارج عن عن حّجة اهلل، و صحيح ال ميكن أن يصدر إاّل تفسرٍي

 .قدرتنا

أننا ال منتلك صالحية  إذن رغم وجود احلكم يف النصوص الدينية املقدسة، إاّل

كما أن الكثري من هذه النصوص قد مّت إتالفها على مّر التاريخ، وإن  .االستفادة منها

بوا يف ة، وتسبَّاحلكومات اجلائرة قد طمست معاملها إىل األبد، كما صنعوا مع األئّم

 .الناطقة وحّجته #غيبة صاحب األمر

 اليت ال ميكن االعتقاد بلوازمها.و ،وهذا ليس من األمور القابلة للشّك

ا كان منها مّم سة ـ األعّمال ميكن القبول بأن النصوص الدينية املقّد ،أجل

حبيث ال تشمل مجيع أحكام ووظائف  ،ب الواقعبالقّوة أو بالفعل ـ هي يف ُصْل

 نى يشتمل على لوازم ال ميكن االلتزام بها. فني طوال التاريخ؛ ألن هذا املعاملكلَّ

ويف ذلك املوضع نفسه بعد سرد الكثري من التساؤالت حول مصادر فقه 

عن ذلك أال يعين اعتبار العقل بوصفه  مبعزٍل»للرّد، قال:  الفقهاء، وأكثرها قابٌل

عرتاف واحدًا من املصادر اعرتافًا باحلقوق الطبيعية والفطرية؟ إذا كان هذا يعين اال

باحلقوق الطبيعية جيب التساؤل: هل ميكن للفقيه أن يلتزم جبميع لوازم هذا 

االعرتاف؟ وإذا مل يكن مبعنى االعرتاف بهذه احلقوق جيب التساؤل: إذن أين حّلت 

... كما هناك الكثري من مواطن حكم به العقل وما حكم به الشرع؟ املالزمة بني ما

 سائر املصادر الفقهية. ففي باب العرف ـ على الغموض والتساؤالت واإلشكاالت يف

ر العرف؟ وهل ميكن سبيل املثال ـ كيف ال يكون لدى الفقيه حساسية جتاه تغيُّ

كلة، أم أنه يزيد عقدة املش وعرف فاسد أن حيّل ؛عرف صحيح :لتقسيم العرف إىل

 .  10ا«الوضع تعقيدًا؟

ى عناء الرجوع إىل نفسه حّتف واجلدير بالذكر أن هذا اجمليب اقحمرتم مل يكلِّ

ل ليقف على ما هو املراد من العقل الذي يشكِّ ؛كلمات الفقهاء يف الكتب األصولية

 !واحدًا من مصادر الفقه

ل واحدًا من مصادر الفقه فعلى الرغم من أن الفقهاء يقولون بأن العقل يشكِّ
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وإن منشأ هذين  .ة بواسطة العقليقولون أيضًا بعدم إمكان إدراك األحكام اإلهلّي

فقد ورد يف بعض  .أنفسهم ^القولني يعود إىل الروايات املأثورة عن أهل البيت

ما الظاهرة فالرسل أة باطنة. فوحّج ؛ة ظاهرةتني: حّجإن هلل على الناس حّج»الروايات: 

. وعليه فقد مّت اعتبار العقل يف هذه الرواية «وأما الباطنة فالعقول ؛^ةواألنبياء واألئّم

هذا النوع من الروايات روايات أخرى،  مقابليوجد يف  حدًا من احلجج اإلهلية. ولكْنوا

. وعليه ال ُبدَّ من حتديد ما هو العقل الذي «إن دين اهلل ال ُيصاب بالعقول»من قبيل: 

 .وهذا ما قد مّت ـ باملناسبة ـ حبثه من قبل الفقهاء .يكون واحدًا من مصادر التشريع

يب اقحمرتم إىل كتب الفقهاء األصولية، مثل: الفصول، واجلزء وأنا أحيل هذا اجمل

ونظائر هذه الكتب، أو  ،الثاني من القوانني، وحاشية الشيخ حممد تقي على املعامل

واليت ميكن  ،الذي هو من الكتب البسيطة ،األدنى إىل كتاب أصول الفقه يف احلّد

ملالزمة بني حكم العقل وحكم اًل ما هو معنى ا، ليدرك أّواحلصول عليها بسهولٍة

ويكون حّجة  ،ضح له أيضًا ما هو العقل الذي يكون مصدرًا لألحكامالشرع، ويّت

 موضعًا لطرح مثل هذه التساؤالت. ليقف بعد ذلك على أن فلسفة الفقه ليست ؛فيها

فلسفة الفقه، فإن  :مثل ،خاّص أجل، لو مّت بيان حدود العقل املصدر يف حقٍل

 ع من اإلبهامات سوف يزول من تلقائه. مثل هذا النو

وأما أنواع الغموض واألسئلة واإلشكاالت الكثرية حول سائر املصادر الفقهية، 

ر العرف بالنسبة إىل الفقيه، فيبدو أنها ليست من قبيل: العرف، واحلساسية جتاه تغيُّ

 كر بوصفه منوذجًاألن مصدرية العرف الذي ُذ ؛من األمور اجلديرة باالهتمام

واحد يقول بأن العرف  ، فليس هناك فقيٌهلإلشكال ليس باألمر الذي يقول به أحٌد

ر على طول الزمن، وكيف كي يقال: إن العرف قد يتغيَّ ؛من مصادر الفقه واحٌد

 أن يكون مصدرًا من مصادر الفقه؟ ميكن هلذا العرف

وارد يتّم أجل، إن املطروح يف الفقه هو أن األحكام اإلهلية يف الكثري من امل

محلها على املوضوعات العرفية. وعليه جيب أن نرى ـ مثاًل ـ ما الذي أراده العرف من 

 محل احلكم املستنبط عليه.  ، ليتّم«البيع»

بديهي أن هذا ال يعين أن العرف قد أضحى مصدرًا من مصادر الفقه؛ ألن ومن ال
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 .فني وما إىل ذلكالفقه عبارة عن اقحمموالت الشرعية املتعلقة بوظائف املكلَّ

أن  وعلى الرغم من أن املوضوعات املستنبطة هي من الفقه أيضًا، إاّل

ل حال ـ موضوعات األحكام الشرعية، والفقه يتكفَّ أّياملوضوعات العرفية ـ على 

إن هذا يعين اعتبار العرف  :لنا وقلناباستخراج األحكام الشرعية الفرعية. ولو تنزَّ

ألن العرف  ؛ون هناك موضع للحساسية املذكورة من اإلعرابمصدرًا، مع ذلك ال يك

 سة.يف عصر صدور النصوص املقدَّ مورد البحث هو العرف الثابت واملستقّر

م أن نرى ما هو املراد من ق بذات املثال املتقدِّما يتعّل فعلى سبيل املثال: علينا يف

ضح معنى البيع يف ذلك وإذا اّت .﴾َبْيَعَوَأَحلَّ اللَُّه اْل﴿يف عصر نزول قوله تعاىل:  «البيع»

ر يف ية البيع بالنسبة لنا، سواء أكان معناه قد تغيَّضح لنا موضوع حّلالعصر سوف يّت

ر، وال يزال معنى البيع حيمل نفس معناه أو مل يتغيَّ ،«بيعًا»ى مل يعد يعتربه عصرنا، حّت

إذا كان هو عرف عصر يف ذلك العصر. وال خيفى أن املالك يف الرجوع إىل العرف 

ر يف ر املعنى لن يؤثِّعًا كذلك ـ فإن العلم بتغيُّْطصدور النصوص املقدسة ـ وهو َق

أن  االستفادة منه أبدًا، فضاًل عن احتمال احلساسية جتاه التغيري الذي ميكن لشخٍص

 ك باستصحابه. يبقيه من خالل التمسُّ

 .معاني األلفاظ ف فهُمتّم فيها توظيف العريومن املوارد الفقهية اليت 

 .من املورد السابق وكان املثال املتقّدم يشري إىل ذلك، رغم أن هذا املورد أعّم

وجيب االلتفات إىل أن املراد من العرف يف هذا املورد هو عرف عصر صدور األلفاظ 

إذ عندما نعرف  ؛ر يف القصدواملفردات، وال َشكَّ يف أن التغيري يف العرف هنا ال يؤثِّ

 ف العصر الذي كان يعيش فيه النيّبْربعينه يف ُع ملعنى الذي كان يدّل عليه لفٌظا

مثاًل فال ُبدَّ من محل اللفظ الوارد يف القرآن أو  ×أو اإلمام الصادق |األكرم

الرواية املأثورة عن ذلك املعصوم على ذلك املعنى، سواء كان ذلك اللفظ يستعمل يف 

 قيقة أو ال.راهن يف ذلك املعنى حالعرف ال

للفظ يف  ة إمكان معرفة املعنى اخلاّصأجل، إن املشكلة تكمن يف كيفّي

فيما لو كان املعنى الراهن لأللفاظ ينطوي يف  ^ةواألئّم |األكرم عصر النيّب

أخرى: إن  بعبارٍةو .ة مغايرة ملعانيها يف العصور السابقةالعرف احلالي على معاني خاّص
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ا ما هو املعنى الذي عاني األلفاظ يف الوقت الراهن، وأّمالذي نقدر عليه هو معرفة م

ل كانت حتمله هذه األلفاظ يف األزمنة املاضية فهو ليس باألمر الذي ميكن التوصُّ

 كان الفقهاء قد ذكروا حلواًل لتجاوز هذه العقبة.  إليه بسهولة، وإْن

ض هذه من الفصل الرابع من مقال هذا اجمليب ورد ذكر بع «د»ويف الفقرة 

من األفعال االختيارية  إن من املقدمات الرئيسة للفقهاء أنه ليس هناك فعٌل»مات: املقّد

لإلنسان إال وهو مورد حلكم من األحكام اخلمسة، وهي: الوجوب واحلرمة 

 . 11ا«واالستحباب والكراهة واإلباحة

وبعد بيان احلساسيات والشكوك يف هذا األمر الديين الثابت الذي ال يسع 

النظر عن األسئلة اليت ميكن طرحها يف دائرة  بغّض»جملال لتوضيحه وتفصيله قال: ا

مات... فإن املسألة اليت تبدو هنا هي: ما هو الطريق الكتشاف أن العمل هذه املقّد

إن صيغة األمر ظاهرة  :أو مستحب، حرام أو مكروه؟ هل ميكن القول الفالني واجٌب

عاء الظهور قاباًل ه لو كان اّد احلرمة؟ يبدو أّنيف الوجوب، وصيغة النهي ظاهرة يف

ف أهل اللغة فإن اجلواب عن ذلك سيكون هو النفي. للتحقيق من خالل الرجوع إىل ُعْر

سة غري تابعة للقواعد الصرفية والنحوية واللغوية إن النصوص الدينية املقّد :إذا قيل إاّل

ة...   اخلاّصsemioticsة لعالماتها الداللية اما تابع ها إىل حدٍّة الناس، وإّناحلوارية لعاّم

حال فإن أصل هذا الكالم القائل بأن األحكام ختتلف فيما بينها من حيث  أّيوعلى 

الشّدة والضعف، كما أن تعيني مصاديق الواجب واملستحب واملباح واملكروه 

 .  12ا«مات يقع حتقيقها على كاهل فلسفة الفقهيقوم على مقّد ،واحلرام

أبدًا، ال  «ر السؤالْداجلواب على َق»قاعدة  راِعنصاف فإن هذا الكالم مل ُيلإلو

ألن السؤال كان يقول: هل ميكن أن تكون  ؛يف هذا املوضع وال يف املواضع األخرى

 التعريف الذي ميكن تقدميه لذلك؟ وإذا كان ذلك ممكنًا فما هو ؟لدينا فلسفة فقه

 بالشّك مسائل فلسفة الفقه مقرونًة فقد مّت يف اجلواب طرح كما هو واضٌحو

بالكثري من التشكيكات،  والرتديد، بل ميكن القول: إنه مّت اخلوض فيها مقرونًة

 .ى أن املرء يقع أحيانًا يف الشّكحّت

إن استفادة الوجوب من ظهور األمر، واحلرمة من ظهور النهي، ليست  :فمثاًل
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فكيف ميكن التشكيك يف هذا  فيه يف العصر الراهن، باألمر الذي ميكن الشّك

سواء يف الُعرف السابق أو العرف الراهن، بل الذهاب إىل أكثر من  ،األمر الثابت

ف أهل اللغة، ْرذلك، والقول: إن هذا املعنى غري قابل للتحقيق من خالل الرجوع إىل ُع

 ؟!بل هو خمالف للقواعد الصرفية والنحوية

كة تدعو إىل التشكيك؛ ألن املتشكِّال َشكَّ يف أن هذا النوع من الكلمات 

جيب على العبد املذكور ـ حبكم  املوىل عندما يصدر أمرًا لعبده ويأمره بفعل شيٍء

د على أمر لنفسه بالتمرُّ ولذلك ال يسمح أّي عبٍد .العقل والتبادر ـ أن ميتثل ذلك األمر

د عليه سوف ذا مترَّولذلك فإنه إ .نه ملزمًا بإطاعة موالهْوسيده، والعقالء بدورهم يَر

الذي ال يفهم  هو اللغوّي ْنَم :ًا للعقاب. وهنا جيب علينا أن نسأليعتربونه مستحّق

يف  يف الوجوب، والنهي ظاهٌر الوجوب من صيغة األمر، وال يقول بأن األمر ظاهٌر

واليت غفل  ،وما هي القاعدة الصرفية والنحوية املخالفة هلذا املعنى ؟!احلرمة

ى هذه اللحظة، ولذلك كانوا يعتربون يف هذه العلوم عن اكتشافها حّت صوناملتخصِّ

 ؟!األمر ظاهرًا يف الوجوب، والنهي ظاهرًا يف احلرمة

 األحكام من حيث شّدتها وضرورتها عرضًة ليست ،وعلى هذا األساس

لكي يتّم حتديد مصريها يف فلسفة الفقه، وال حتديد مصاديق األحكام  ؛للتشكيك

مات جيب حبثها بالضرورة يف فلسفة إىل مقّد فنكون حباجٍة ،ه علينااخلمسة مشتب

 الفقه. 

ميكن تكرار ما ُيشبه هذا الكالم يف باب سعة األحكام »ثّم قال بعد ذلك: 

لشخص اأو  سة هو خطاٌبحكم موجود يف النصوص الدينية املقّد أيضًا. إن كّل

بذلك احلكم. والسؤال لشخص أمر  أشخاص  كان خماطبًا اأو خماطبني  مباشرًة

ما هي اخلصوصية أو اخلصوصيات للمخاطب اأو املخاطبني  املباشر اليت أّدت  :هو

لنا تعميم ذلك  ال حيّق ٍةإىل صدور احلكم؟ ما دمنا ال نعلم جواب هذا السؤال بدّق

احلكم الناشئ عن األمر أو النهي إىل غري املخاطب اأو املخاطبني . إن هذا التعميم 

ن فيما إذا أدركنا اخلصوصية أو اخلصوصيات املوجودة لدى املخاطب اأو إمنا ميك

كي  ؛واليت كانت السبب الكامن وراء صدور األمر أو النهي ،املخاطبني  املباشر
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ر فيه تلك اخلصوصية أو اخلصوصيات آخر تتوّف شخٍص نتمكن من اعتبار كّل

ن يف معرفة ماهية أسلوب ذلك النهي. واملشكلة تكمب ومنهيًا ،مأمورًا بذلك األمر

 .  13ا«اكتشاف هذه اخلصوصية أو اخلصوصيات

سة حكم موجود يف النصوص الدينية املقّد إن كّل»: إن هذا التعبري القائل: اًلأّو

؛ إذ يف الكثري من املوارد ال تكون ئخاط تعبرٌي «اأو أشخاص  هو خطاب لشخٍص

 له تعاىل:ى شكل خطاب، من قبيل قونة علاألحكام الشرعية مبّي

 ﴾َوُهَو الَِّذي َأْرَسَل الرَِّياَح ُبْشرًا َبْيَن َيَدْي َرْحَمِتِه َوَأنَزْلَنا ِمْن السََّماِء َماًء َطُهورًا﴿ـ 

 .  48االفرقان: 

 َفَبشِّْرُهْم ِبَعَذاٍب اهلِلَوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّهَب َواْلِفضََّة َواَل ُينِفُقوَنَها ِفي َسِبيِل ﴿ـ 

 .  34االتوبة:  ﴾ِليٍمَأ

 ُهَو ُخُذ الصََّدَقاِت َوَأنَّ اهلَل ُهَو َيْقَبُل التَّْوَبَة َعْن ِعَباِدِه َوَيْأَأَلْم َيْعَلُموا َأنَّ اهلَل...﴿ـ 

 .  104االتوبة:  ﴾التَّوَّاُب الرَِّحيُم

ْيَها َواْلُمَؤلََّفِة ُقُلوُبُهْم َوِفي ِإنََّما الصََّدَقاُت ِلْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي َعَل﴿ـ 

 .  60االتوبة:  ﴾ َوِاْبِن السَِّبيِل...ْلَغاِرِمنَي َوِفي َسِبيِل اهلِلالرَِّقاِب َوا

 ﴾الَِّذيَن ُينِفُقوَن َأْمَواَلُهْم ِباللَّْيِل َوالنََّهاِر ِسّرًا َوَعاَلِنَيًة َفَلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد َربِِّهْم......﴿ـ 

 .  274االبقرة: 

 .  97اآل عمران:  ﴾َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمْن اْسَتَطاَع ِإَلْيِه َسِبياًل...وهلل ...﴿ـ 

 َيَتَخبَُّطُه الشَّْيَطاُن ِمَن الَِّذيَن َيْأُكُلوَن الرَِّبا اَل َيُقوُموَن ِإالَّ َكَما َيُقوُم الَِّذي... ﴿ـ 

 .  275االبقرة:  ﴾اْلَمسِّ...

 .  275االبقرة:  ﴾... اْلَبْيَع َوَحرََّم الرَِّباَوَأَحلَّ اهلُل...﴿ـ 

َوِإَذا َكاُلوُهْم َأْو *  الَِّذيَن ِإَذا اْكَتاُلوا َعَلى النَّاِس َيْسَتْوُفوَن*  َوْيٌل ِلْلُمَطفِِّفنَي﴿ـ 

 .  3ـ  1ااملطففني:  ﴾َوَزُنوُهْم ُيْخِسُروَن

هذا فضاًل عن  .لكثرتها ؛عب إحصاؤهاوما إىل ذلك من اآليات اليت يص

فردًا أو عددًا من األفراد  فني، وال ختّصالروايات الكثرية املشتملة على أحكام املكلَّ

 فني. بعينهم، بل تشمل بإطالقها أو عمومها مجيع أفراد املكلَّ
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بني املخاطبني باآليات  : إن من ضروريات الدين أنه ال يوجد أدنى فرٍقوثانيًا

ن اجلميع مشرتكون يف أرين عن تلك اخلطابات، وات الدينية وبني املتأخِّوالرواي

األحكام الواردة يف النصوص املقّدسة. وعليه فاجلميع ـ طبقًا للقاعدة ـ مشرتكون يف 

وهلذا السبب  .وأثبت اختصاص احلكم بهذا املورد خاّص إذا قام دليٌل األحكام، إاّل

به على أساس من األدلة  ًةكانت خاّص إمنا |ة بالنيّبجند األحكام اخلاّص

ولذلك يف الكثري من  .حصرًا هّا إىل النيّبة، ال من جهة أن اخلطاب كان موجَّاخلاّص

 أحٌد ْلمع ذلك مل يُق فقط، ولكْن هًا إىل شخص النيّباألحيان يكون اخلطاب موجَّ

شرتاك كافة لتلك الضرورة الدينية القائلة با باختصاص ذلك احلكم به، وما ذلك إاّل

خاص، وهذا الدليل ال  يف املورد الذي يدّل عليه دليٌل فني يف مجيع األحكام، إاّلاملكلَّ

سة عدم وجود فرق بني إذ من الثابت يف الشريعة املقّد ؛ًاميكن أن يكون خطابًا خاّص

إذ يف الغالب مل يكن  ؛ن اجلميع مشرتكون يف األحكامأاملخاطبني والغائبني، و

ون بضعة أشخاص، ومع ذلك مل يقع الغائبون عن يتعّد ^أو األئمة لنيّباملخاطبون ل

جملس اخلطاب يف شبهة عدم مشول فحوى اخلطاب هلم، واختصاص األحكام 

من  املذكورة بالسامعني واحلاضرين يف جملس اخلطاب فقط. ولذلك مل يسبق ألحٍد

ن هذا احلكم أو األحكام ا إذا كاّمعأو اإلمام ليسأله  ه إىل النيّبالغائبني أن توجَّ

عدم طرح هذا  اليت ذكرت يف ذلك اخلطاب شاماًل للغائبني أيضًا أم ال؟ وكأّن

السؤال من قبل الغائبني عن جملس اخلطاب يعود إىل ضرورة اشرتاك األحكام بني 

ورمبا كان ذلك إلدراك مالك احلكم، وحكم العقل ببديهة عدم  .مجيع املسلمني

بني املخاطبني  إذا مل يكن هناك فرٌق حاٍل أّيالغائبني. وعلى الفرق بني احلاضرين و

بني املخاطبني واملعدومني  والغائبني يف ذلك العصر ـ وهو كذلك ـ لن يكون هناك فرٌق

 يف وقت اخلطاب أيضًا، ويكون املالك بالنسبة هلما واحدًا. 

ة النقلية الدالة : باإلضافة إىل هذه األمور الثالثة، هناك الكثري من األدّلوثالثًا

ما يلي نكتفي باإلشارة إىل  ويف .بني يف األحكامعلى اشرتاك مجيع الناس مع املخاَط

 يف االشرتاك، وهما قوله تعاىل:  آيتني من القرآن الكريم يف هذا الشأن، فهي ظاهرٌة

 .  19: ااألنعام ﴾َوُأوِحَي ِإَليَّ َهَذا اْلُقْرآُنِ أَلنِذَرُكْم ِبِه َوَمْن َبَلَغ﴿ـ 1
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إىل القول بعدم وجود فرق بني اإلنذار والبشارة، فإذا كان اإلنذار  ال نرى حاجًة

إذ ال معنى ألن  ؛الوارد يف القرآن يعين اجلميع فإن البشارة بدورها تعين اجلميع أيضًا

فني مشرتكني يف اإلنذار القرآني، وال يكونون يكون مجيع األفراد واملكلَّ

ّم إن جمّرد اشرتاك اجلميع يف اإلنذارات القرآنية يكفي مشرتكني يف بشاراته. ث

 مة، وبذلك يثبت املطلوب. الشرتاكهم يف مجيع األحكام الواجبة واقحمرَّ

 ﴾َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َكافًَّة ِللنَّاِس َبِشريًا َوَنِذيرًا َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس اَل َيْعَلُموَن﴿ـ 2

 .  28اسبأ: 

أيضًا يف اشرتاك مجيع الناس يف  يًا من هذه اآلية فإنها ظاهرٌةجّل وكما يبدو

ة أو طائفة خاّص ليس بشريًا ونذيرًا لفئٍة . فالنيّب|اإلنذار والبشارة الواردة عن النيّب

وهي  ،«الناس»ومن الواضح أن التأكيد بكلمة  .من الناس، بل جاء جلميع الناس

يت تدل بدورها على العموم أيضًا، إمنا هو ال ،«ةكاّف»، مع إضافة كلمة عاّم لفٌظ

وعليه فإن هذه اآلية تشتمل  .يف الداللة على العموم لقطع الطريق على أدنى تشكيٍك

 .دون جيل جبيٍل للجميع، وال خيتّص نيبٌّ جلميع الذين ال يعلمون بأن النيّب على تأكيٍد

ام والتعاليم الواردة عن وال خيفى أن داللة اآلية على هذا املقدار تثبت تعميم األحك

 .غاية األمر أن هذا األمر إمنا يثبت بالعموم أو اإلطالق .ميع أفراد الناسجل |النيّب

يقوم  خاّص وإن سحب اليد عن هذا العموم واإلطالق إمنا يكون ممكنًا إذا ورد دليٌل

 فرد أو أفراد بعينهم. ب على ختصيص حكٍم

العموم باألحكام اخلطابية، بأن : ما هو اإلشكال يف ختصيص هذا ولو قيل

ق مبوارد األحكام اليت يتّم بيانها ما يتعّلنقول: إن التعميم الذي ُيستفاد من هذه اآلية إّن

بغري صيغة اخلطاب؛ ألن ظاهر اخلطاب اختصاص األحكام باملخاطبني، وعليه 

 د ذلك العموم. ص الذي يقيِّيكون هذا الظاهر مبنزلة املخصِّ

م من التأكيد حبيث يأبى : إن لسان هذا العمواًلأّو :واجلواب عن ذلك

 التخصيص.

باستثناء املخاطبني،  ،: إن ختصيص مجيع الناس من ذلك احلكموثانيًا

بل ميكن القول: إن  .قحماورات أصحاب اللغة لألكثر، وهو خمالٌف ختصيٌص
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 محل الكالم الفصيح والبليغ عليه.ولذلك ال ميكن  .ختصيص األكثر قبيٌح

على سائر اآليات، وال سيَّما اخلطابات  : يبدو من هذه اآلية أنها حاكمٌةالثًاوث

 صة هلا. القرآنية، ولذلك ال ميكن جعل بعض اآليات خمصِّ

ضح من هذا الكالم أن اختصاص حكم بفرٍد أو أفراد خمالف لألصل، يتَّ

، وليس اّصخ من هنا فإن االختصاص املذكور هو الذي حيتاج إىل دليٍل. وليس تعميمه

 التعميم املذكور. 

د إشارة إىل بعض ما ورد يف اإلجابات عن السؤال األول كان ما تقدم جمرَّ

املقرتح. وكما مّت التنويه يف بداية هذه املقالة فقد مّت يف مقرتح ذلك العدد طرح عشرة 

ولوال خشية  .م هؤالء اجمليبون يف الغالب إجابات على هذه الشاكلةأسئلة، وقد قدَّ

حيث كانت غايتنا هي  ولكْن .عابرة بشأنها أيضًا اإلطالة لكانت لنا إشاراٌت

 النصيحة فإننا نكتفي بهذا املقدار.

 

 

الهوامش
                                                      



 

 

 

 ال دخل للدين يف االحنطاط التارخيي للمسلمني
 

 د. عبد الكريم سروش

 حسن علي مطرترجمة: 

 

 ــــــ نبذٌة خمتصرة

وقد ذكر لذلك ثالث  .ف املسلمنيختلُّ ض كاتب السطور إىل بيان أسبابتعّر

 نظريات: 

 املسلمني يكمن يف العامل الديين.حنطاط أـ إن سبب ا

باجملتمعات  وقد أنكر الكاتب هذا الرأي قائاًل: إن االحنطاط ال خيتّص

 اإلسالمية. 

ى ذلك إىل احتياجاتهم فقد أّد ي كّلن أن الدين يلّبْون املسلمني يَرإب ـ حيث 

 .ومن هنا فقد افتقروا إىل احليوية يف هذا اجملال .بحث والتحقيق فيهمموت روح ال

بعد  ،ه األقصىوهذا ما التزم به الكاتب بالنسبة إىل القائلني بالدين يف حدِّ

ه بة على القول بالدين يف حدِّنني إىل قسمني. ورأى أن إحدى اآلفات املرتتِّتقسيم املتديِّ

 فهام والتساؤل. األقصى هي ضياع النزعة إىل االست

إن من النظريات املطروحة يف بيان  ؛ إذج ـ عدم اهتمام املسلمني بالعلوم التجريبية

أسباب إخفاق املسلمني أن التعاليم الدينية هي اليت أوصلت املسلمني إىل هذا املصري. 

ـ وخاّصة  عاش جتربة احلكومة الدينية وعاصر إخفاقاتها ْنممَّ ،رينوهناك من املفكِّ

يعمد أحيانًا إىل اعتبار أن الدين هو السبب يف هذه  ْن، َمانتصار الثورة اإلسالمية ـ بعد
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 اإلخفاقات. 

على هذه النظريات جيب القول: إن اإلخفاق التارخيي ال ينحصر  ويف الرّد

باملسلمني، بل إن هذا اإلخفاق يعّم مجيع البلدان النامية، مبا يف ذلك املسلمني وغري 

 لسواء. املسلمني على ا

ميكن التوّصل إليه  ،ن بإخفاق املسلمني تصويرًا أكثر تعقيدًاهام التديُّإن الّت

ن جيري يف أنفسهم جمرى الدم من فات املعاصرين، وهو أن التديُّمن خالل مؤلَّ

 ق يف األمور. د حبيث يقتل فيهم روح االستفهام والتعمُّعروقهم، وهذا جيعلهم من التعبُّ

نتزاعية، ا ل التارخيي، بل هي رؤيٌةة هؤالء ال تنبثق عن التأمُّجيب القول: إن رؤي

ع به من مكانة فلسفية رفيعة ـ ال يعدو هيجل ـ رغم ما يتمّت :جند فيلسوفًا مثلحّتى أّننا 

أن يكون بروتستانتيًا مؤمنًا ومدافعًا عن الثالوث املسيحي يف مواجهة سائر األديان 

 األخرى. 

حيث ميكن التمثيل بنسبة ابن ،  هيجلـ امنحصر بإن التفكري الديين غري 

ى أولئك الذين أبدعوا هني الشريازي إىل الدين. بل حّتوصدر املتألِّ سينا والسهروردي

 ، كانوا من املسيحيني املعتقدين.ونيوتن ،من أمثال: ديكارت ،العلوم احلديثة

هؤالء هنا بصدد استنتاج حسن الدين، بل الذي أرومه هو القول بأن  لسُت

مًا إىل االستطالع العلمي يف َهوَن ،ًا للمعرفةنني حّباألشخاص كانوا من أكثر املتديِّ

 .العامل

 رة.يف املرحلة املتأخِّ طارئ، مل يظهر إاّل وأرى أن ظاهرة االستهانة بالدين أمٌر

نني، وال ميكن بسبب نهمهم العلمي، كانوا من املتديِّ ؛روا العاملإن الذين غيَّ

 هامهم باالفتقار إىل العقل.باّتالقبول 

، بل على العكس من ذلك إن التدّين املعريف ال يتهّرب من الوقوع يف الشّك

د أن يقع فيه. أما التدّين الذي ينزع إىل ضمان املعاش فقط االدين يف متامًا، فهو يتعّم

 ب من االستفهام والتساؤل.ه األقصى  فإنه يتهرَّحدِّ

إمكان تلبية مجيع احتياجاتنا يف الدنيا واآلخرة من ر إن من اآلفة أن نتصوَّ

 ،ه األقصى ، وجتاهل األفكار البشرية املطروحةخالل الرؤية األكثرية االدين يف حدِّ
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أكثرية جتاه  ر لنا كّل ما حنتاج إليه. ولو مل تكن لدينا رؤيٌةقائلني بأن الدين قد وفَّ

تساؤل وحّب االستطالع، وبالتالي احلصول م إىل الَهسع لتبلور النَّالدين كان هناك متَّ

 جديدة.  على إجاباٍت

ف املسلمني التارخيي إىل ماهية التقليد أو احلداثة. وإن من اخلطأ إرجاع ختلُّ

 أسرع. التعريف خبصائص احلداثة يوصلنا إىل اإلجابة بشكٍل

 إن للحداثة ثالث خصائص، وهي: 

 لحداثة. : الكهرباء، حيث تعّد الشرط الالزم لاألوىل

مل يكن  يف حقل األخالق والسياسة، وهو أمٌر : ظهور مفهوم احلّقالثانية

 موجودًا يف العامل التقليدي. 

ريًا وجوهريًا على العامل ْذة، فقد تركت تأثريًا َجيبي: العلوم التجرالثالثة

 املعاصر. 

عدم اهتمامهم رين املسلمني وإن من أسباب إخفاق املسلمني جتاهل املفكِّ

 العلوم التجريبية.ب

 .مبعنى القهر والغلبة ،يقصر االجتاه احلداثوي على السياسة ْنهناك َم

بل العلوم التجريبية هي  ،وال العقالنية ،من القول هلؤالء: ليست احلداثةال ُبدَّ و

أخرى: إن  ونفخت فيه هذه الروح اهلندسية. وبعبارٍة ،اليت منحت العامل صورته الراهنة

من يف ماهية العلوم التجريبية. ففي القرون الوسطى عاشت أوروبا هذه الغلبة تك

أن العلم كان حتت سلطة النزعة األرسطية، وقد وجد طريقه إىل َبْيَد  ظروفًا مماثلة،

وا السياسة عصر النهضة بفعل طبيعته التجريبية. يف حني أن املسلمني قد تبّن

ث كانت مجهورية أفالطون هي حي؛ األفالطونية، ومل يرتمجوا سياسة أرسطو أبدًا

 اليت ترمجت إىل لغة املسلمني منذ البداية. 

 

  ــــــ تنويٌه

من  ،ف املسلمنيـ إن مسألة صعود ونزول احلضارة اإلسالمية، وأسباب ختل1ُّ

وام، وطرحت خمتلف رين على الدة اليت حظيت باهتمام العلماء واملفكِّاملسائل اهلاّم

 اآلراء بشأنها.
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ال تعود إىل  ،ًا كانتأّي ،فيرى كاتب السطور فإن أسباب التخلُّكما  ولكْن

والشاهد على ذلك أن اإلسالم قد اجتاز جتربة قيادة العامل من خالل  .تعاليم اإلسالم

رين يقّر به الكثري من املفكِّ مبنتهى النجاح. وهذا أمٌر تعاليمه السامية خلمسة قروٍن

 .  1اأيضًا

التساؤل غري واضحة، بل يبدو أن  ه األقصى وحّبيف حدِّـ إن العالقة بني الدين 2

 وبعيد عن الواقعية التارخيية. ال عالقة بينهما أبدًا. إن هذا احلكم انتزاعيٌّ

يرى الدين  ،الذي أسس هلذه احلضارة الكربى ،|أمل يكن النيب األكرم

 وصفه قائدًا سياسيًا واجتماعيًا؟!ه األقصى، ولعب فيه دورًا بيف حدِّ

ه يف العصر الراهن ـ وهو من القائلني بالدين يف حدِّ &قد عمد اإلمام اخلميينو

األقصى ـ إىل بعث الروح إىل اجملتمع اإليراني من جديد، وازدهرت املراكز 

مل يسبق له نظري، حبيث أخذ العامة  سات العلمية واجلامعية يف عهده بشكٍلواملؤسَّ

 الثورة. واخلاصة يشهدون بإبداعات وإجنازات جيل 

ـ كما أن دعوى جتاهل املسلمني للعلوم التجريبية ال تنسجم مع الواقعية 3

 فقد اهتّم املسلمون يف مرحلة ازدهار احلضارة اإلسالمية بالطّب .التارخيية أيضًا

إىل جانب اهتمامهم  ،والبيطرة والصيدلة والفيزياء وامليكانيك وما إىل ذلك من العلوم

واستمر األمر على هذه  .والرياضيات والفقه وغريها من العلوم بالفلسفة واألدب والفلك

ى القرن اهلجري اخلامس. وقد بدأ عصر احنطاط احلضارة اإلسالمية بعد الوترية حّت

 دراستها يف موضعها. ْتوكان السبب يف ذلك يكمن يف أمور أخرى متَّ .القرن اخلامس

 

 

الهوامش
                                                      



 

 

 

 الشاهد املثالي واملشهد األخالقي
 

 القاسم فنائي . أبود

 حسن مطرترجمة: 

 

 ــــــ مدخٌل

 .«أن يعاملوك الناس كما حتّب ْلعاِم»

إن الوقوع يف اخلطأ أثناء إصدار األحكام األخالقية، واالختالف بني الناس يف 

ال ميكن إنكارهما يف  ،حقيقتان ثابتتان ،تشخيص احلكم األخالقي للموضوعات

قيقتان الواضحتان من البشر أن يعمدوا إىل تأسيس وقد اقتضت هاتان احل .احلياة

 وير علم األخالق وفلسفة األخالق.وتط

إن علم األخالق وفلسفة األخالق إمنا يبينان يف واقع األمر منطق السلوك، كما 

ق ما يتعلَّ أن علم املنطق يبّين أخالق التفكري. وكلما كانت هواجس اإلنسان يف

جتاه  على هذا السلوك أكثر كانت هواجسه الثباتبالسلوك األخالقي يف احلياة و

 ة الصادرة عنه وعن اآلخرين أكرب.تصحيح األحكام األخالقي

يسعى فالسفة األخالق على الدوام إىل اكتشاف األسس والضوابط اليت 

أو خفضها إىل احلّد  ،ب األخطاء يف األحكام األخالقيةميكن من خالهلا جتنُّ

احلّد من الوقوع يف اخلطأ يف إصدار األحكام األخالقية ى ميكن اعتبار حّت ،األدنى

 أو تقليلها بوصفه الشأن واملهّمة الرئيسة للتنظري األخالقي. 

بإمكان اخلطأ يف األحكام األخالقية، والقدرة على احلياة  لو أن الفرد أقرَّ

فًا تقدير، يكون يف احلقيقة معرت أو احلّد منه على أقّل ،دون الوقوع يف هذا اخلطأ
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بني األخالق والعقل والعقالنية؛ ألن إمكان الوقوع يف اخلطأ يف األحكام  بوجود صلٍة

 األخالقية يعين: 

 ؛«حسنة»و ،«خاطئة»و ؛«صحيحة»ـ إن هذه األحكام تنقسم إىل قسمني: 1

 . «كاذبة»و ؛«صادقة»أو  ،«غري معتربة»و ؛«معتربة»و ،«غري مرّبرة»و ؛«مرّبرة»و ،«قبيحة»و

 ثانوية إىل النقد والتقييم العقالني.  إخضاعها بنظرٍة ـ ميكن2

ـ هناك مالكات ومعايري عقالنية ميكن من خالهلا الفصل والتمييز بني 3

رة واملعتربة أو الصادقة، وبني األحكام القبيحة األحكام الصائبة واحلسنة واملربَّ

 واخلاطئة وغري املرّبرة وغري املعتربة أو الكاذبة. 

 هو أن الشروط املختلفة اليت جيب أن جتتمع يف حكٍم هناى الرئيس عإن املدَّ

أو ميكن من خالهلا تسميته حكمًا أخالقيًا  ،معّين لتجعل منه حكمًا أخالقيًا

؛ ألن اخلطأ يف «املشهد األخالقي»و ؛«الشاهد املثالي» :مرّبرًا، تندرج ضمن مقوليت

 ،وإما أن يكون ناشئًا عن املشهد ؛احلكم األخالقي إما أن يكون ناشئًا عن الشاهد

مبعنى أن احلكم إذا مل يكن حكمًا أخالقيًا فذلك إما ألنه حكم أخالقي غري 

أو ألن  ؛صف بالشروط واألوصاف اليت جيب توّفرها فيهأو ألن الذي أصدره مل يتَّ ؛مرّبر

 أخالقي. ذلك احلكم مل يصدر عن مشهٍد

املشهد األخالقي ضمن قسمني وعليه سوف نتناول خصائص الشاهد املثالي و

لمزيد من البيان حول لأننا قبل اخلوض يف تفاصيل البحث نرى ضرورة  متتاليني. إاّل

 السّر يف حاجة البشر إىل الشاهد املثالي واملشهد األخالقي. 

 

 ــــــ احلاجة إىل الشاهد املثالي واملشهد األخالقي

تعترب من األنشطة االعتيادية   3ا«قيمة احلكم»و  2ا«التقييم»و  1ا«النقد»إن 

ة واعتبار يوالروتينية واليومية العامة بني مجيع الناس. ويف هذه األنشطة نعترب حّج

تة، وعلى أساسها ة بوصفها نقطة انطالق مرحلية ومؤقَّمعايري وقيم ومالكات خاّص

 . 4احنكم بشأن املوضوع مورد البحث

ن يف م  إمنا تبيَِّياملرّبرة لتلك املعايري والِقم واملعايري اواألسس املبّينة أو َيإن الِق
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اجملتمع »، و«الفرد املثالي»، و«النموذج املثالي»، و«العامل املثالي»احلقيقة خصائص 

املواطن »، و«السياسي املثالي»، و«النائب املثالي»، و«الصحفي املثالي»، و«املثالي

، «األب املثالي»، و«الطالب املثالي»، و«املعلم املثالي»، و«الطبيب املثالي»، و«املثالي

أو أنها تنتزع وتعترب من خالل أخذ  ؛، وما إىل ذلك«الولد املثالي»، و«الزوجة املثالية»و

هذه اخلصائص بنظر االعتبار. وليست الغاية من نقد وتقييم وبيان قيمة احلكم إال 

 والنموذج إظهار مطابقة أو عدم مطابقة املوضوع أو الشخص مورد البحث مع العامل

 ده وقربه من ذلك املثال النموذجي املطلوب واملنشود. والفرد واملصداق املثالي، وُبْع

: لنفرتض أنك تريد شراء التاليعى من خالل املثال وجيدر بنا توضيح هذا املدَّ

شيء من أن  قبل كّلال ُبدَّ لكي يكون قرارك يف شراء هذه السيارة عقالنيًا  .سيارة

واضحة عن السيارة اجلّيدة. إن الصورة الذهنية اليت حتملها عن  صورًة تكّون يف ذهنك

السيارة اجليدة حتمل خصائص ومواصفات الفرد املثالي للسيارة، وميكن لك أن 

. فعلى سبيل املثال  5امن األصول والقواعد العامة تصف هذه الصورة يف إطار عدٍد

 عن كونها:  ميكنك القول: إن خصائص السيارة اجلّيدة عبارٌة

 قليلة االستهالك للوقود. ـ 1

 ًا . ـ فائقة السرعة اأو سريعة جّد2

 ـ متينة وقوّية. 3

 ـ واسعة افارهة ومرحية . 4

 ـ ذات ماركة معروفة يف مسعتها. 5

 وما إىل ذلك.  ،ـ صديقة للبيئة، وأمينة، ومشمولة للضمان والتأمني احلكومي6

للسيارة، وإن هذه  «الفرد املثالي»عض صفات إن هذه املعايري تبّين يف احلقيقة ب

وليس هلا حّد تقف عنده، ولذلك ميكن إصالحها وتعديلها ونقدها  ،القائمة مفتوحة

صفة بأكثر هذه ما كانت السيارات املنتجة مّتمستمر. وكّل وتقييمها بشكٍل

، ٍةأن تكون جيدة من جه الصفات كانت أقرب إىل الفرد املثالي. فمن املمكن لسيارٍة

 أخرى.  وسيئة من جهٍة

اليت  ،«ناحُلْس»إن املسألة اهلاّمة اليت تثبت من خالل هذا املثال هي أن صفة 
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مباشر ومن دون واسطة، وإمنا  معيارية، ال تعرض على موضوعها بشكٍل هي صفٌة

 . 6ايكون عروضها على موضوعها من خالل الصفات املعيارية وغري املعيارية األخرى

 ما يلي إىل بعضها:  ة تتضمن مسائل هاّمة أخرى نشري يفألة اهلاّموإن هذه املس

  7ا«املوضوعية»ـ إن األوصاف املعيارية تنبثق من صلب بعض األوصاف 1

للموضوع، وحتمل على تلك األوصاف واخلصائص. إن هذا االرتباط هو   8ا«الواقعية»و

 . «امليتافيزيقي»و  9ا«األنطولوجي»نوع من االرتباط 

.  11امَيبني العلم والِق  10ا«املعرفية»هذا االرتباط ُينتج بدوره نوعًا من العالقة  ـ إن2

ألنها »ستقول له يف اجلواب:  «كيف كانت هذه السيارة جيدة؟»هم: أحُد فإذا سألَك

 وهكذا.  ،«ألنها قوّية»أو  ،«تستهلك القليل من الوقود

ا تكتشف ويتّم تربيرها من أو األوىل إمن ـ وعليه فإن األحكام املعيارية األّم3

خالل التجربة أو املشاهدة، وليس من خالل االستدالل القياسي باملعنى املتعارف 

 .اًلهذا أّو .للكلمة

إمنا تقبل التربير   13ا«االشتقاقية»و  12ا«االستنتاجية»: إن األحكام املعيارية وثانيًا

أو جمموعة من  ك برتكيب القضايا العلمية والفلسفية حبكممن خالل التمسُّ

 .  14ااألحكام املعيارية األّم

إذ ال ميكن ؛ ر على جمّرد الصفات املعيارية فقطيتوّف ـ ليس هناك موضوٌع4

دون األخذ بنظر االعتبار الصفات واخلصائص اليت أوجبت  عاء بأن السيارة جّيدٌةاالّد

 جودتها. 

ذات »وهما:  ـ إن الصفات املوضوعية غري املعيارية تنقسم إىل جمموعتني،5

من  «ة االستهالك للوقودقّل»ما يتعلق بالسيارة تعترب  . ويف 16ا«غري ذات صلة»و ؛ 15ا«صلة

نتاجها وتصنيعها، أو أيديولوجية إقام ب ْنأن دين ومعتقد َم الصفات ذات الصلة، إاّل

ال تلعب دورًا يف جودة السيارة أو عدم جودتها،  ،ورؤية الشاري والبائع يف حّد ذاتها

 . «غري ذات صلٍة»ذلك فإن هذه األمور تعترب صفات وخصائص ول

صفان بصفات موضوعية غري اعتبارية واحدة كانت ـ لو كان هناك شيئان يّت6

عاء بوجود سيارتني ال ميكن االّد :صفاتهما املعيارية واحدة أيضًا. فعلى سبيل املثال



 

 

هـ 1437م ـ  2016ــ خريف وشتاء  41و  40ــ العددان  11و  10ــ السنتان  نصوص معاصرة  

283 

جلودة واألخرى بغري صف إحداهما باصفان بذات الصفات ذات الصلة، ومع ذلك تّتتّت

 .  17ااجلودة

ـ لو كان لشيئني صفات معيارية خمتلفة كانا خمتلفني حتمًا يف صفاتهما 7

دة واألخرى غري جيدة املوضوعية غري املعيارية أيضًا. فإذا كانت إحدى السيارتني جّي

 كانت األوىل مثاًل قليلة االستهالك للوقود واألخرى كثرية االستهالك، وهكذا. 

 :نهام األحكام، ومَيم وِقَيه املسائل تصدق بشأن مجيع أنواع النقد والِقإن هذ

النقد والتقيم وقيم األحكام األخالقية. أما املسألة املرتبطة ببحثنا الراهن مباشرة 

أو طبقة،  أن إدراك وإصدار احلكم االعتباري، وبيان خصائص الفرد املثالي لنوٍع فهي

ف على أن وك ومورد النزاع، يتوقَّكلفرد املشوكذلك تطبيق تلك اخلصائص على ا

. وعليه «املشهد اخلاّص»إىل املوضوع مورد البحث من زاوية  «الشاهد املثالي»ينظر 

على النحو  «راملربَّ»و «املعترب»ميكن تعريف احلكم املعياري أو احلكم املعياري 

عن: حكم  عبارٌة «راملرّب»و «املعترب»إن احلكم املعياري أو احلكم املعياري »: التالي

 . «الشاهد املثالي الذي ينظر إىل املوضوع من زاوية املشهد ذي الصلة به

أو  «فقهيًا»أو  «أخالقيًا»ميكن للمشهد اخلاص ذي الصلة أن يكون مشهدًا 

وما إىل ذلك. وعليه فإن هذا  «حقوقيًا»أو  «سياسيًا»أو  «اقتصاديًا»أو  «عرفيًا»أو  «دينيًا»

 .  18اإىل آخر ف من حقٍلاملشهد خيتل

وعلى هذا األساس فإن معرفة أو تربير احلكم أو املعتقد األخالقي يقوم على 

 ركنني رئيسني، وهما: 

 ـ الشاهد املثالي. 1

 ـ املشهد األخالقي. 2

مبعنى أن احلكم واملعتقد األخالقي أو احلكم واملعتقد األخالقي املرّبر ـ 

معتقد الشاهد املثالي الذي ينظر إىل املوضوع عن: حكم و حبسب التعريف ـ عبارٌة

أو  ،مورد البحث من زاوية املشهد األخالقي. وحنن لكي نعرف احلكم األخالقي

ر على املستوى األخالقي، ال مندوحة لنا من لكي نعرف ما هو احلكم األخالقي املربَّ

 .  19األخالقيالرجوع إىل الشاهد املثالي الذي ينظر إىل املوضوع من زاوية املشهد ا
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ة والنادرة يف فلسفة األخالق جند إمجاعًا من قبل وإذا جتاوزنا بعض اآلراء الشاّذ

ر ليس حكمًا فالسفة األخالق على أن احلكم األخالقي أو احلكم األخالقي املربَّ

يصدره الفرد يف حلظته الفعلية والراهنة، ويكون يف إصداره لذلك احلكم ملتفتًا إىل 

ال اقحميطة به أو اليت ستحيط به يف املستقبل؛ إذ من املمكن للفرد يف األوضاع واألحو

 أن يكون:  «الوضع الراهن»

لع باملقدار الكايف على األمور الواقعية غري ذات الصلة من الناحية ـ غري مط1َّ

 .األخالقية

ويدخلها  ،ـ أن يأخذ األمور غري ذات الصلة من الناحية األخالقية بنظر االعتبار2

 .حكمهيف 

ر مبشاعره غري األخالقية أو ميوله ومصاحله الشخصية. ومن الطبيعي ـ أن يتأث3َّ

أو غري أخالقية  ؛أن أحكام الفرد الذي يعيش هذه األوضاع إما أن ال تكون مرّبرة

 إىل علم األخالق أو فلسفة األخالق.  كن هناك حاجٌةتأساسًا، وإال مل 

يف  ،أو احلّد منها ،وقوع يف األخطاءواحليلولة دون ال ،ولرفع هذه املشكلة

إال أنين أذهب  .خمتلفة م فالسفة األخالق طرق حلٍّمقام إصدار احلكم األخالقي، قدَّ

 املشتمل على مجيع هذه احللول يعود إىل شرطني، وهما:  إىل االعتقاد بأن احلّل

الشاهد »ـ أن يكون احلكم األخالقي أو احلكم األخالقي املرّبر هو حكم 1

 . «ملثاليا

املشهد »ر صادرًا عن ـ أن يكون احلكم األخالقي أو احلكم األخالقي املرب2ّّ

 . «األخالقي

مبعنى أنه لكي يكون احلكم أخالقيًا، أو لكي يكون احلكم األخالقي 

صف ببعض الصفات واخلصائص. إن من الشاهد واملشهد أن يّت لكلٍّال ُبدَّ مرّبرًا، 

خالق هو غري الشاهد املثالي من احلقول األخرى، كما أن الشاهد املثالي يف حقل األ

املشهد األخالقي خيتلف عن املشاهد األخرى. وهذا ما سوف نتناوله بالبحث من خالل 

 .  20االتالينيالعنوانني 



 

 

هـ 1437م ـ  2016ــ خريف وشتاء  41و  40ــ العددان  11و  10ــ السنتان  نصوص معاصرة  

285 

 ــــــ خصائص الشاهد املثالي

باخلصائص والصفات اليت جيب أن  إن إصدار أو إدراك احلكم األخالقي رهٌن

 .«َحَكم األخالق»تتوفر يف 

إننا حنن البشر ال منتلك الصالحية الالزمة إلدراك أو  :ميكن القول فمن جهٍة

قية إصدار احلكم األخالقي أو احلكم األخالقي املرّبر، ولذلك فإن أحكامنا األخال

 دائمًا ما تكون عرضة للنقد.

ة إننا منتلك صالحية نقد األحكام األخالقي :أخرى ميكن القول ومن جهٍة

 ،الصادرة عنا أو عن غرينا ـ كما أننا منارس هذا النقد على املستوى العملي أيضًا ـ

من األحناء أننا منتلك صالحية إدراك أوتشخيص أو إصدار احلكم  وهذا ُيثبت بنحٍو

 القي أو احلكم األخالقي املرّبر.األخ

رورية إن املقارنة بني هاتني احلالتني تدفعنا إىل الكشف عن الصالحيات الض

يف صّحة احلكم األخالقي. وميكن توضيح االختالف بني هاتني احلالتني يف إطار 

الوضعية »أو   22ا«الوضعية األصلية»و ؛ 21ا«الوضعية الراهنة»هذين املصطلحني: 

بعض االختالفات اهلاّمة بني هاتني  التاليتانحيث تظهر القائمتان ،  23ا«املثالية

 الوضعيتني. 

 

  ــــــ اهنةقائمة الوضعية الر

ـ إدراك األمور والوقائع غري ذات الصلة من الناحية األخالقية، وإدخاهلا يف 1

 احلكم األخالقي. 

 ـ اجلهل باألمور والوقائع ذات الصلة من الناحية األخالقية. 2

 نصاف. ـ االحنياز وعدم اإل3

 ـ االفتقار إىل التجربة والبصرية األخالقية. 4

 هد غري األخالقي. ـ النظر من زاوية املش5

 ك باألصول األخالقية غري املرّبرة. ـ التمس6ُّ

 ك االعتباطي باألصول األخالقية املرّبرة. ـ التمس7ُّ
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 ـ عدم التناغم يف إصدار األحكام. 8

 ـ عدم الرمحة، وعدم إضمار اخلري لآلخرين. 9

 ـ االحتيال واالفتقار إىل املصداقية. 10

 كم األخالقي أو الوقائع واألصول ذات الصلة. ة يف تشخيص احليـ عدم اجلّد11

 ـ العجز عن حّل التعارض احلاصل بني األصول األخالقية. 12

 وجتاهل األحكام األخالقية الصادرة عن اآلخرين.  ،ـ اجلزمية13

 دون متحيصها ونقدها. ،ـ اإلميان بالتقاليد األخالقية14

  

  ــــــ قائمة الوضعية األصلّية أو املثالية

أو عدم إدخاهلا  ،ـ اجلهل باألمور والوقائع غري ذات الصلة من الناحية األخالقية1

 يف األحكام األخالقية. 

 ـ اإلدراك الكايف لألمور والوقائع ذات الصلة من الناحية األخالقية. 2

 نصاف. ـ احلياد واإل3

 ـ امتالك التجربة والبصرية األخالقية. 4

 املشهد األخالقي. ـ النظر إىل األمور من زاوية 5

 ك باألصول األخالقية املرّبرة. ـ التمس6ُّ

 ك املنطقي باألصول األخالقية املرّبرة. ـ التمس7ُّ

 ـ التناغم يف إصدار األحكام. 8

 وإضمار اخلري لآلخرين.  ،صاف بالرمحةـ االّت9

 ـ املصداقية واألمانة. 10

 الصلة. ـ اجلّدية يف تشخيص احلكم األخالقي والوقائع ذات 11

 ـ القدرة على حّل التعارض بني األصول األخالقية ااحلكمة . 12

واالهتمام باألحكام األخالقية الصادرة من قبل  ،ـ التواضع العقالني13

 اآلخرين. 

 ـ نقد األخالق التقليدية. 14
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من هاتني القائمتني أن ختضع للتقييم واإلصالح والتكميل. ويف  وميكن لكلٍّ

ق بشخص احَلَكم. بعض هذه اخلصائص تتعلَّ فإّن ـ ا هو واضٌحكمـ الوقت نفسه 

، وعليه فإن «الشاهد املثالي»صف بهذه اخلصائص بـ وحنن نسّمي الشخص الذي يّت

 الشاهد املثالي يف حقل األخالق هو: 

ل للوقائع ذات الصلة اليت تتدّخ ، مبعنى أنه مدرٌك 24الع باملقدار الكايفـ املط1ّّ

 ء يف احلكم األخالقي. من األحنا بنحٍو

 ع بالتجربة والبصرية األخالقية واحلكمة العملية. ـ الذي يتمّت2

يف  نصاف، وال يكون ملصاحله الشخصية تأثرٌيصف باحلياد واإلـ الذي يّت3

 حكمه. 

 مر اخلري لآلخرين. ـ الرحيم الذي ُيْض4

 والكذب. صف بالصدق واألمانة، والذي يكون بريئًا من االحتيال ـ الذي يّت5

وال  ،ـ الذي ينظر إىل املوضوع من زاوية املشهد األخالقي اليس مستبّدًا6

 عند التعارض بينه وبني املصلحة .  م يكون للحّقمصلحيًا، ويرى أن التقدُّ

 رة. ـ الذي تكون األصول األخالقية اليت يستند إليها مرب7َّ

 طقيًا. رة منكه باألصول األخالقية املربَّـ الذي يكون متس8ُّ

 ـ الذي تكون أحكامه متناغمة. 9

ية وصدق يف تشخيص احلكم األخالقي والوقائع ذات ـ الذي يسعى جبّد10

 الصلة واألصول األخالقية ذات الصلة. 

من طريق تشخيص األصل  ،ـ الذي لديه القدرة على حّل التعارض األخالقي11

  . نه حكيٌمإاأي  األخالقي األهّم

م، ْزمية واجَلْتتواضع العقالني، وال يكون من القائلني باحَلع بالـ الذي يتمّت12

 باألحكام األخالقية الصادرة عن اآلخرين.  ويهتّم

 .  25انقدي ـ الذي يتعامل مع األخالق التقليدية بأسلوٍب13

 

 ــــــ خصائص املشهد األخالقي

والتفكيك ّد املشهد األخالقي من ذاتيات ومقّومات األخالق، ومعيارًا للفصل ُيَع
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أن فالسفة األخالق خيتلفون يف  بني احلكم األخالقي واحلكم غري األخالقي. إاّل

ك رون آراءهم بشأن هذا املشهد من خالل التمسُّتفسري املشهد األخالقي، حيث يربِّ

سائر  واختالفه عن ،باملشاهدات اليت ميتلكها الناس حول خصائص هذا املشهد

 املشاهد املعيارية األخرى.

إن اآلراء املختلفة املوجودة يف تفسري املشهد  : احلقيقة ميكن القولويف

ولذلك  .العقالني هلذه املشاهدات «اإلصالح»و «التنسيق»األخالقي هي جهود من أجل 

فإن نقد وإبطال هذه اآلراء إمنا يتّم عرب تقييمها ووضعها يف ميزان التجربة واملشاهدة 

ل نه يشكِّإأو  ،«النظرية األخالقية»شهد األخالقي هو أخرى: إن امل األخالقية. وبعبارٍة

 اهليكل والعمود الذي تقوم عليه النظرية األخالقية. 

أو عدد من األحكام األخالقية  إن املشهد األخالقي يتّم بيانه يف إطار حكٍم

األساسية، واليت ميكن من خالهلا احلكم بشأن سائر األحكام األخالقية األخرى، 

 ا هو املرّبر وغري املرّبر منها.وم ،و األخالقي أو غري األخالقيوتشخيص ما ه

 «املشهد الفئوي»و «املشهد الشخصي»خيتلف عن  «املشهد األخالقي»إن 

املشهد »و «املشهد الفقهي»و «املشهد احلقوقي»و «املشهد املصلحي»و «املشهد النقابي»و

وإن  .«الالمكاني»املشهد . إن هذا املشهد هو نوع من «الديين املشهد»و «السياسي

رؤية من الالمكان »ما إمنا هي يف احلقيقة  الرؤية من زاوية هذا املشهد إىل موضوٍع

 إىل ذلك املوضوع. «الرؤية بعني اهلل»، أو  26ا«مكان إىل كّل

مشهد »و «مشهد احلكام»كما أن املشهد األخالقي خيتلف أيضًا عن 

واليت  ،ة اإلنسانية والعقالنية لإلنساناهلوّيألن هذا املشهد من مقتضيات  ؛«اقحمكومني

اته العرضية، من قبيل: اهلوية الدينية والنقابية م على هوّياتها اليت تتقدَّتعترب من ذاتّي

 والوطنية والقومية واجلنسية. 

لكي ميكن اعتباره  ؛رها يف احلكم املعياريإن اخلصائص اليت جيب توفُّ

واخلصائص  ؛ني، وهما: اخلصائص الصوريةمعيارًا أخالقيًا، تنقسم إىل قسم

ن مقتضيات العقالنية يف املضمونية. ويف احلقيقة ميكن القول: إن هذه اخلصائص تبيِّ

ق ما يتعلَّ م أن ذكرنا هناك الكثري من النظريات يفحقل األخالق. وكما تقدَّ
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خبصائص املشهد األخالقي، وسوف نسعى هنا إىل املرور على بعض هذه النظريات 

 . باختصاٍر

 

 ــــــ أـ األخالق الواقعية

لنظرية يف باب املشهد األخالقي. إن هذه النظرية  اسٌم «األخالق الواقعية»إن 

ن الشرط إحيث  ؛ق باألخالقما يتعلَّ تصف الدرجة املمكنة األدنى من العقالنية يف

الوحيد الذي تشرتطه هذه النظرية ليكون احلكم أخالقيًا هو أن يكون هذا 

 .«لغوًا»أو أن ال يكون  ،«واقعيًا»حلكم ا

إن احلكم األخالقي أو »: التاليوميكن تبويب هذه النظرية على النحو 

 . «ر هو احلكم الذي ال يكون لغوًااحلكم األخالقي املربَّ

أمكن  ،وكان واقعيًا ،تقول هذه النظرية: لو مل يكن احلكم املعياري لغوًا

لكي يكون حكمًا  ؛، مبعنى أن احلكم املعياريرًااعتباره حكمًا أخالقيًا مرّب

 أكثر من ذلك. أخالقيًا أو مرّبرًا، ال حيتاج إىل شيٍء

حيث  :لاألّو :ميكن لنا أن نشري إىل موردين ولبيان تطبيقات هذا األصل العاّم

بسبب عجز الشخص عن تنفيذه، من  ؛ال ميكن تنفيذ احلكم املعياري مورد البحث

عندما يتّم اجلمع بني احلكم  :واآلخر ؛أو التكليف مبا ال يطاق ،لقبيل: األمر باقحما

واحد اواملورد  والنهي عنه يف وقٍت واحد، كاألمر بشيٍء مورد البحث وضّده يف موضٍع

 للمورد األول .  الثاني هو يف احلقيقة مصداٌق

 .ا ميكن طرحه بشأن هذه النظريةهناك الكثري مّم ولكْن

 مور اليت ميكن طرحها بهذا الشأن:عض األما يلي نشري إىل ب ويف

حبقل األخالق، بل  إن الشرط املذكور يف هذه النظرية ال خيتّص :لاألمر األّو

م واملعايري احلقوقية والفقهية وغريهما أيضًا، مبعنى أن القيم واملعايري َيى الِقيشمل حّت

وعليه فإن هذه  . 27ااحلقوقية والفقهية إذا افتقرت إىل هذا الشرط سيتّم إبطاهلا

ر يف عامة جيب أن تتوفَّ النظرية ال تبّين املشهد األخالقي وإمنا تضع اإلصبع على صفٍة

مجيع األحكام املعيارية، سواء أكانت من األحكام األخالقية أو املصلحية أو 
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احلقوقية أو الفقهية وما إىل ذلك. ولذلك ال ميكن من خالل األصل الواقعي فصل 

 عن األحكام الصادرة عن املشاهد املوازية واملشابهة. احلكم األخالقي 

قبح »ة: التالين األصل أو القاعدة املعيارية أخرى: إن هذه النظرية تبيِّ بعبارٍةو

وإن هذه  .«استحالة التكليف مبا ال ميكن القيام به»أو  «التكليف مبا ال ُيطاق

، وال عاّم التقنني  بشكٍلمن أصول أخالق التشريع ا القاعدة املعيارية تعّد واحدًة

 بالتقنني أو االعتبار األخالقي. ختتّص

ن أخالق التقنني ال ختتزل يف هذا األصل، إ :اًلأّو :يف البني هو أن األمر اهلاّم إاّل

 شريع والتقنني املثالي واملنشود.ناظرة إىل طريقة الت ،وهناك معايري أخرى أيضًا

 عي أّنالسلوك اعتبارية ال ميكن لنا أن ندَّ: إذا قبلنا بأن معايري أخالق وثانيًا

معايري أخالق التشريع اعتبارية بهذا املعنى أيضًا؛ إذ ال حمّصل لتربير أو إبطال احلكم 

 ك حبكم اعتباري من سنخه ورتبته. االعتباري من خالل التمسُّ

العقل »إن معايري أخالق التشريع والتقنني هي من اعتبار  :ميكن القول ،أجل

ال  ، وإن هذه املعايري تعمل على توجيه العقالء يف مقام التشريع والتقنني. ولكْن«ليالعم

إن معايري أخالق التشريع من اعتبارات العقالء أيضًا؛ ألن العقالء مبا هم  :ميكن القول

ما، مبعنى أن االعتبارات العقالئية  إىل تربير عقالني العتبار حكٍم عقالء حباجٍة

رات املنسجمة مع الضوابط واملعايري العقالنية احلاكمة على عن االعتبا عبارٌة

 بني االعتبارات العقالئية واالعتبارات األخرى.  لن يكون هناك فرٌق االعتبار، وإاّل

باإلمكان الكشف عن معايري  هإّن :يف مثل هذه احلالة ميكن القول ولكْن

نى أن العقل النظري ميكنه ف عليها من طريق العقل النظري، مبعالعقل العملي والتعرُّ

ف على هذه أن ُيثبت ما إذا كان للعقل العملي مثل هذا احلكم أم ال. ومن خالل التعرُّ

اليت هي نتيجة تطبيق تلك املعايري عن  ،املعايري ميكن الكشف عن اعتبارات العقالء

 ي هي نوٌعأخرى: إن أحكام وأوامر العقل العمل بعبارٍةوف عليها. املوارد اخلاصة والتعرُّ

 اكها من خالل التجربة واملشاهدة.من الواقعية اليت يتّم إدر

، وكان «إن التكليف مبا ال ُيطاق ليس قبيحًا من الناحية العقلية»: فلو قلُت

يت ال العقل حيكم بقبح التكليف مبا ال ُيطاق، سأكون كاذبًا، مبعنى أن سنخيَّ
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رة عنه؛ ألن العقل حيكم بذلك، بينما تطابق الواقعية الناظرة إىل ذلك احلكم واملعّب

 أن العقل ال حيكم بذلك. ذكرُت

أو اعتبار الضرورة  ،إن العبارات اليت تستعمل يف إصدار األمر واإلنشاء

صاف بالصدق وال تقبل االّت ،وغري معرفية ،ريةَبغري َخ واحلظر، هي عباراٌت

أو إنشاء واعتبار  ،والكذب. وأما العبارات اليت خيرب بها الفرد عن صدور أمٍر

صاف بالصدق والكذب. وقابلة لالّت ،ومعرفية ،ريةَبَخ للضرورة واحلظر، فهي عباراٌت

العبارات اليت خترب عن األمر والنهي واإلنشاء واالعتبار حتكي عن قضايا  وعليه فإّن

. وإن التفكيك بني اإلدراكات االعتبارية «اعتبارية»ال عن قضايا  ،«حقيقية»

عًا لذلك التفكيك بني العلوم احلقيقية والعلوم االعتبارية، َباحلقيقية، وَتواإلدراكات 

 يقوم على التسامح.  ،ورسم احلّد الفاصل بينهما

اشتقاقي حنصل  معياٌر «قبح التكليف مبا ال يطاق»دير بالذكر أن ومن اجل

يقول:  اّمعلى مورد التشريع والتقنني. إن هذا األصل الع عاّم عليه من خالل تطبيق أصٍل

. وإن «جيب عدم ارتكاب اللغو والعبث»أو  ،«ّد لغوًا، قبيحوالذي ُيَع ،ثيَبإن األمر الَع»

من بديهيات  ن بديهيًة، أو يبيِّ«العقل العملي»من بديهيات  ن بديهيًةهذا األصل يبيِّ

 «الوجوب»أو ارتباط  ،«القبيح»ًا أن نقول بوجود مبعنى أنه ليس مهّم ،«العقل النظري»

باإلمكان معرفته من طريق  العامل اخلارجي من الناحية الوجودية وامليتافيزيقية، وأّنب

أو أن نقول بعدم وجود مثل هذه الصفة  ؛ق هذه الصفةال دور للعقل يف حتقُّ العقل، وأْن

واالرتباط يف عامل اخلارج، وأنها تعترب من قبل العقل، وأنها إمنا توجد يف عامل 

ن هذا الوصف واالرتباط يف كلتا احلالتني سوف إإذ ؛ العتبارياالعتبار بالوجود ا

ر أو ، وميكن للعقل النظري أن يتصوَّ«العقل النظري»ما وراء  يكون موجودًا يف

ّد من بديهيات مبعنى أن هذا احلكم يف كلتا احلالتني ُيَع ،ق بوجوده وعدمهُيصدِّ

مضافًا  ،أن هذا احلكم فهو يكمن يف العقل النظري. وإذا كان هناك من اختالٍف

هل هو من بديهيات العقل العملي أيضًا أم ال؟ اميكن التعّرف على اعتبارات  ،ىل ذلكإ

العقل العملي من خالل العقل النظري، وميكن للعقل النظري أن خيربنا عما إذا كان 

 من هو أن هذا احلكم يصدر بنحٍو لدى العقل العملي مثل هذا االعتبار أو ال . واملهّم
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 .ره وتصديقه من خالل الرجوع إىل العقلاألحناء عن العقل اوالعقالنية ، وميكن تصوُّ

ر عن هذا األصل ميكن تأييدها وإبطاهلا وتربيرها من ن املعتقد أو القضية اليت تعبِّإو

 الزاوية املعرفية. 

 ويف الوقت نفسه ميكن القول: 

 .صلـ إن بديهيات العقل املعياري ال ختتزل يف هذا األ1

البديهية االبديهيات املعيارية  وبني  «الضرورات»من خالل املزج بني وـ 2

 الفرعية واالشتقاقية.  «الضرورات»ميكن استنتاج وتربير املعايري و «املوجود»

وأما سبب عدم حصر البديهيات العقلية املعيارية يف هذا األصل فألن هذا 

وإن ذات هذه  .ملشاهدة العقالنيةاألصل البديهي يتّم إدراكه وتصديقه من طريق ا

ر والتصديق تقول لنا بأن املشاهدة اليت حنصل من خالهلا على مثل هذا التصوُّ

وال ختتزل بهذا األصل، وال ميكن  ،رة يف ذاتهااملعتقدات املعيارية والبديهية متكثِّ

 واحد.  حتويلها وخفضها إىل أصٍل

د األفكار االعتبارية ال ُيختزل يف وعلى أّي حال فإن من الواضح لنا أن معيار نق

 .«عدم اللغو»و «الواقعية»

بعد تأكيدهما على وجود احلائل  ،ريطّهميقول العالمة الطباطبائي والشيخ 

ونفي االرتباط االستنتاجي بني األفكار احلقيقية  ،املنطقي بني احلقائق واالعتبارات

الذي ميكن من خالله نقد وتقييم هو املعيار الوحيد  «اللغو»واألفكار االعتبارية: إن 

ر وغري معقول إذا كان مبعنى أن االعتبار إمنا يكون غري مربَّ ،األفكار االعتبارية

أوضح:  ه أن يّتبعه. وبعبارٍةلغوًا، ومل يكن بإمكان الشخص الذي أصبح نافذًا يف حقِّ

 . 28ا«يقبح التكليف مبا ال ُيطاق»

شبيهة بهذه الرؤية يف  ع عن رؤيٍةوقد عمد الدكتور سروش بدوره إىل الدفا

رزش ، حيث ذهب إىل أمن كتابه ادانش و «األخالق الواقعية»حتت عنوان  فصٍل

أن  االعتقاد بأن األفكار االعتبارية ميكن إبطاهلا من خالل التمّسك باحلقائق، إاّل

 .  29اهذه األفكار ال ميكن إثباتها أو تأييدها من هذا الطريق

بني اإلثبات واإلبطال من الناحية املنطقية،  هو عدم وجود فرٍقأن الذي نراه  إاّل



 

 

هـ 1437م ـ  2016ــ خريف وشتاء  41و  40ــ العددان  11و  10ــ السنتان  نصوص معاصرة  

293 

وال ينبغي فهم االرتباط االستنتاجي بني احلقائق واالعتبارات مساويًا لإلثبات والتأييد. 

كان  وإذا ُعّد إثبات أو تأييد قضية اعتبارية مبساعدة قضية حقيقية حمضة مغالطًة

ف إمكان إبطال قضية اعتبارية على وإذا توقَّأيضًا.  إبطاهلا من هذا الطريق مغالطًة

التلفيق بني القضايا احلقيقية واالعتبارية كان إثباتها ممكنًا من هذا الطريق فقط. 

إن اعتبار اللغو »ال ميكنه أن يقول:  «قبح اللغو»مسبق بـ  فلو أن الفرد آمن بشكٍل

ة. ولو أن شخصًا مل يلكربى كّل مبعنى أن قبح اعتبار اللغو مصداٌق، «وباطل قبيٌح

ال ميكنه أن يستنتج عدم معقولية  «قبح التكليف مبا ال ُيطاق»يؤمن مسبقًا بـ 

لكونه يفوق الطاقة اكان األشاعرة يذهبون  ؛أو عدم كونه مربرًا ،تكليف خاّص

 ـ من وجهة نظرهمـ  «اجلرب»إىل القول بعدم قبح التكليف مبا ال ُيطاق، ولذلك كان 

  .«التكليف»و «ليةاملسؤو»ينسجم مع 

وعليه فإن صّحة واعتبار هذا النوع من االستدالل واالستنتاج يف دائرة االعتبارات 

ن إف من الناحية املنطقية على وجود قضية اعتبارية بديهية يف احلّد األدنى، حبيث يتوّق

هذه القضية نفسها ال ميكن تربيرها من خالل هذا النوع من االستدالل واالستنتاج، 

 آخر.  من احلصول على تربيرها الالاستنتاجي من طريٍقُبدَّ  الو

يثبت أن  لو قبلنا مبثل هذا التحليل أمكن لنا القول بعدم وجود أّي دليٍل ولكْن

القضية االعتبارية اليت حنتاج إليها إلثبات الصّحة واالعتبار املنطقي هلذا النوع من 

قبح التكليف »و «قبح اللغو»فإىل جانب د قضية واحدة. االستدالل واالستنتاج هي جمرَّ

هناك اعتباريات وقضايا كربيات أخرى أيضًا، وهي حتمل ذات  «مبا ال ُيطاق

ر يف تربير القضايا االعتبارية. كما أنها ْواخلصائص، وميكن هلا أن تلعب ذات الدَّ

يا ترّبر من ذات الطريق الذي بّرر هذه القضية. ومن خالل املزج بني بعض هذه القضا

االعتبارية والقضايا احلقيقية ميكن تأييد وتربير القضايا االعتبارية الفرعية 

 للنفي واإلبطال.  واالشتقاقية، دون أن يكون هناك خصوصيٌة

كما ال ميكن  .أخرى: ال خصوصية الستنتاج االعتباريات من احلقائق بعبارٍةو

شيء على  ستدالل بكّلوكما ال ميكن اال. أخرى حقيقٍة حقيقة من أّي استنتاج أّي

فال خصوصية لكون  .حقيقة ب كّلشيء ال ميكن استنباط أّي اعتبار من ُصْل كّل
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الشيء حقيقيًا، وال خصوصية لكونه اعتباريًا، وال خصوصية لإلثبات واإلبطال. 

ة تقول: إن صّحة واعتبار االستنتاج واالستدالل على املستوى املنطقي والقاعدة العاّم

هذا التناسب وهذه السنخية  وإّن .مات االستداللسنخية نتيجة ومقّدبتناسب و رهٌن

من االحناء، مبعنى أنه  مات بنحٍوحتصل من خالل حضور نتيجة االستدالل ضمن املقّد

ماتها. فلو كانت نتيجة مفهوم يف نتيجة االستدالل ال يكون يف مقّد ليس هناك أّي

الستدالل قضية اعتبارية من ذلك مات ااالستدالل قضية اعتبارية كانت إحدى مقّد

يف ضمن  مًا، وإن املفاهيم املوجودة يف النتيجة جيب أن يكون هلا حضوٌرْتالسنخ َح

 مات أيضًا. املقّد

أو قضايا بديهية وغري  ة جيب أن تنتهي إىل قضيٍةأن سلسلة هذه األدّل إاّل

 ، قابلة للتربير من طريق آخر غري االستدالل.استنتاجية

ف على االعتبار املنطقي لالستدالل يف دائرة املعايري واالعتبارات يتوقَّ وعليه فإن

 من القضايا االعتبارية البديهية.أو عدد  وجود قضيٍة

يرى أغلب الفالسفة أن هذه القضايا قابلة للتربير من طريق املشاهدات 

املشاهدة اليت  دة ومتكّثرة، وإنأن األمر اهلام هو أن هذه القضايا متعدِّ العقالنية. إاّل

تقول أيضًا: إن هناك شروطًا وضوابط  «إن اللغو والتكليف مبا ال ُيطاق قبيٌح»تقول: 

نًا بها أيضًا. وهناك قضايا اعتبارية ْهومعايري أخرى يكون تربير االعتبار العقالئي َر

أخرى ميكن من خالل مزجها وتركيبها مع قضايا حقيقية تأييد وتربير أو إبطال 

 بارية فرعية واشتقاقية أيضًا. قضايا اعت

وعليه فإن فصل احلقائق عن االعتباريات ال يشتمل على النتيجة اليت ينشدها 

ال ميكن إثبات قضية معيارية واعتبارية »القائلون بهذا الفصل، وإن النتيجة القائلة: 

من الناحية املنطقية واالستداللية من خالل القضايا احلقيقية اقحمضة والبحتة، 

ب على القول بهذا الفصل والتفكيك؛ ألن االمتناع املنطقي ملثل هذا ال يرتّت «العكسوب

حتى  قائٌم االستنتاج ال خيتص باحلقائق واالعتباريات، وإن مثل هذا احلائل املنطقّي

 ق الفيزيائية والكيميائية أيضًا.بني احلقائق الفلسفية واحلقائق العلمية وبني احلقائ

أو لكونه اعتباريًا.  ، موضوعية لكون الشيء حقيقيًاوعليه ال خصوصية وال
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وعليه ال ميكن أن نستنتج من هذا الفصل والتفكيك أن دور القضايا احلقيقية يف 

االستدالل يف جمال املعايري واالعتباريات ُيختزل باإلبطال، وال ميكن أن نستنتج أن 

، وال ن إثباتها أو تأييدها مغالطٌةد قابلة لإلبطال، وأالقضايا املعيارية واالعتبارية جمرَّ

ميكن أن نستنتج أن املعايري واالعتباريات تنشأ عن أذواق وأمزجة األفراد الراهنة 

عن مقسم العقالنية، وال تقبل النقد والتقييم العقالني،  والفعلية، ولذلك فهي خارجٌة

يء من هذه د االحتجاج بلسانها فقط. فال شوال ميكن االحتجاج هلا، أو ميكن جمرَّ

 ب على ذلك التفكيك. النتائج يرتتَّ

إن تفكيك احلقائق عن االعتباريات ليس فيه أّي داللة على  ،ىل ذلكومضافًا إ

بني العلوم احلقيقية والعلوم املعيارية واالعتبارية. إن بعض  «حائل معريف»وجود 

 تشاف أّيوميكن اك .األوصاف والروابط املعيارية واالعتبارية تقوم على احلقائق

وصف أو رابطة معيارية واعتبارية قائمة على أّي وصف أو أّي ارتباط حقيقي من خالل 

ن االعتبار املعريف هلذه املشاهدات ال يقّل أبدًا عن اعتبار إو .املشاهدات العقالنية

 املشاهدة احلسّية اليت تدعم القضايا احلسّية والقضايا العلمية أبدًا. 

مبعنى  ،عمال الالأخالقية تنسجم مع معيار عدم اللغوالكثري من األ ّنأ كما

أن ضابط عدم اللغو والرؤية الواقعية ال خيتلف كثريًا عن فقدان الضابط يف حقل 

االعتباريات؛ ألن هذا املعيار من السعة حبيث ميكن للكثري من األفعال القبيحة 

ا املعيار ميكن والسيئة على املستوى األخالقي أن تدخل يف إطاره. فعلى أساس هذ

ى من كربى يف حلظات ال يتأتَّ ن اإلبادة اجلماعية لسكان مدينٍةإالقول مثاًل: حيث 

األفراد العاديني ال ميكن حتميلهم تبعات هذه اجلرمية، ويكون اعتبار مثل هذه 

 :مثل شخٍص املسؤولية لغوًا وخمالفًا للواقعية. إال أن اعتبار مثل هذه املسؤولية يف حّق

أمثال هذين الشخصني ليس  ر وطبيعي؛ ألن مثل هذا االعتبار يف حّقو نريون مربَّصدام أ

 لني لتحّمل مثل هذه املسؤولية. لكونهما مؤهَّ؛ لغوًا، وإمنا هو واقعي

أخرى: إن معيار عدم اللغو ليس معيارًا جمديًا، وال ميكن له أن ُيلّبي  وبعبارٍة

 ؛كامل عن االعتبار غري املرّبر بشكٍل حاجتنا يف تشخيص وتفكيك االعتبار املرّبر

يف جمّرد الكشف عن عدد  ، وال ينفعنا إاّل«احلّد األدنى»فإن هذا املعيار إمنا هو يف 
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ضئيل من املعايري واالعتبارات غري املرّبرة، مبعنى أن الكثري من املعايري واالعتبارات 

مرّبرة، وأن باإلمكان  رة هي يف الواقع غرياليت تعترب على أساس هذا املعيار مرّب

 :ولذا فإن مشاهدتنا األخالقية تقول .اكتشاف أنها غري مرّبرة من خالل املشاهدات

ن واحدة من ننا ال نستطيع االكتفاء بهذا املعيار، مبعنى أن هذا املعيار إمنا يبيِّإ

املشاهدات اليت منتلكها عن هذا املورد، وال يشمل سائر مشاهداتنا. إن هذا املعيار 

الصدق »، و«ٌنَسالصدق َح»يأمرنا بعدم اجلمع بني اعتبارين متناقضني، من قبيل: 

هما غري أخالقي واحد من هذين االعتبارين أخالقي، وأّي ه ال يقول لنا أّي، ولكّن«قبيٌح

هما غري مرّبر. وطبقًا هلذا املعيار يكون اعتبار هما مرّبر، وأّيأو مناٍف لألخالق، أو أّي

 نه. قيًا ومرّبرًا مبقدار اعتبار ُحْسقبح الصدق أخال

لو أن العقالء امتنعوا عن اعتبار اللغو، وكانت نصائحهم واقعية، فذلك  أيضًاو

هذه اخلصوصية  ن قبح وعدم صوابية اعتبار اللغو والنصائح غري الواقعية. وإّنْوألنهم يَر

أن  كم عقلهم. إاّلتدفعهم إىل االمتناع عن اعتبار حكم اللغو واألمور غري الواقعية حب

املسألة هي أن العقالء ميتنعون حبكم عقلهم عن الكثري من األمور األخرى أيضًا، 

كما يتبعون يف مقام االعتبار وإصدار األمر والنهي الكثري من املعايري األخرى أيضًا، 

 د الرؤية الواقعية وعدم اللغوية. وال يكتفون مبجرَّ

قائاًل:  ،اقحماور إىل الدكتور سروش بالسؤاله مع جملة ازنان  توجَّ ويف حواٍر

م عالقة َيهناك بني العلوم والِق رزش  فكرة أّنألقد شرحت يف كتابك ادانش و»

استنتاجية منطقية. فبااللتفات إىل هذه املسألة كيف ميكن لالعتقاد بوجود 

اد العلمي  ل االعتقاالختالفات البيولوجية والسيكولوجية بني الرجل واملرأة اوالذي ميثِّ

 . «رًا يف حقل األخالق واحلقوق؟أن يكون مؤثِّ

جّيد. لقد ذكرُت يف كتاب ادانش  سؤاٌل»فقال الدكتور سروش يف اجلواب: 

إذ يف هذه احلالة سيخرج  ؛ف بأّي قيمةرزش  أن الواقعية الطبيعية والتارخيية ال تعرَّأو

تعبري أحد  املنطقية. وعلى حدِّمن الناحية  ، وهذا حماٌل«الكينونة»ب من ُصْل «الوجوب»

من  «الوجوب»ى لو مارس عشرات احليل لن خيرج أصدقائي املغمورين: إن العلم حّت

آخر من ذلك الكتاب: إن األخالق يف الوقت  يف موضٍع أني قلُتَبْيَد  .«الكينونة»ب ُصْل
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 لكْن، و«الكينونات»ال تنبثق عن  «الواجبات»نفسه جيب أن تكون واقعية، مبعنى أن 

. إن الواجبات غري العملية ليست «الكينونات»جيب ـ يف الوقت نفسه ـ أن ال تعرتك مع 

اأي احلقوق والقيم األخالقية  أن تكون  «الواجبات»ن على أخالقية. وبهذا املعنى يتعيَّ

 «اقحمظورات»أخرى: إن بعض  خذة أو منبثقة عنها. وبعبارٍةمنسجمة مع الواقعية، ال مّت

إمنا تستنبط  «اقحمظورات»أن تلك  فال. إاّل «الواجبات»ب الواقعية، أما ُصْلتستنبط من 

 ستحالة ذلك العمل.ه اإلعالن عن ايتّم بسبب منطقي حبيث ال يرتكب أمٌر بشكٍل

ما يتعلق بالرجال والنساء جيب عدم وضع حقوق وتكاليف جتعل الوجود  ويف

وغري مالئم. ولو أضحى مثل  ،بوغري مطلو ،التارخيي أو السيكولوجي هلم مستحياًل

هذا احلكم إجباريًا زال ذلك التكليف من تلقاء نفسه. إن احلقوق واألخالق حبسب 

 «الصدق»من االعتباريات، وإن القضايا االعتبارية ال حتتمل  مصطلح احلكماء جزٌء

، وإمنا هي جمّرد مالئمة وغري مالئمة، ومطلوبة وغري مطلوبة، أو ممكنة «الكذب»و

 .  30احيلةومست

اوهذا االنبثاق ـ  «الكينونات»تنبثق عن  «الواجبات»ومن وجهة نظرنا فإن 

وال استنتاجيًا، وإمنا هو انبثاق وجودي  ،بطبيعة احلال ـ ليس انبثاقًا منطقيًا

تنقسم من الناحية  «الكينونات»أن  عًا لذلك معرفيًا ، إاّلَبَتوميتافيزيقي، ويكون 

وإن الصلة وعدمها  .غري ذات صلة «كينونات»و ؛ذات صلة «كينونات» :األخالقية إىل

من خالل املشاهدة والتنظري. إن النظريات  نظرية ال ميكن اكتشافها إاّل مسألٌة

 ، أو أّي«واجب»ترتبط من الناحية األخالقية بأّي  «كينونة»األخالقية تقول لنا أّي 

م ءأخالقي يتال «واجب» ، أو أّي«كينونة»ل من الناحية األخالقية على أّي َمُيْح «واجب»

من  «واجب»ترتبط بأّي  «كينونة» ن النظريات املنطقية تقول لنا أّي. وإ«كينونة» مع أّي

. إن احلائل  31ا«كينونة» ب أّيمنطقي ينبثق من ُصْل «واجب» الناحية املنطقية، أو أّي

 . «معرفيًا»أو  «وجوديًا»، وليس حائاًل «منطقي» حائٌل «الواجبات»و «الكينونات»بني 

 ك بني ثالثة أنواع من احلوائل والشروخ، وهي: خرى: علينا أن نفكِّأ وبعبارٍة

 ـ احلائل أو الشرخ الوجودي وامليتافيزيقي. 1

 ـ احلائل أو الشرخ املعريف. 2
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 ـ احلائل أو الشرخ املنطقي. 3

ية عن األمر الذي حيول من الناحية الوجود واحلائل من النوع األول عبارٌة

وامليتافيزيقية دون االرتباط بني شيئني. إن وجود مثل هذا احلائل بني اأ  واب  يعين 

ينسجم مع عدم وجود  اأ عدم وجود أّي ارتباط من الناحية الوجودية بينهما، وإن وجود 

ليس لديه أّي اقتضاء  اأ . وإن وجود اأ ينسجم مع وجود  اب ، كما أن وجود اب 

ولذلك ميكن له أن جيتمع مع كلتا احلالتني.  .أو عدم وجوده اب ،بالنسبة إىل وجود 

حقيقة  فلو كان مثل هذا احلائل قائمًا بني احلقائق واالعتباريات فهذا يعين أن كّل

جتاه  ميكن أن جتتمع مع أّي اعتبار، وأن احلقائق ال تقضي أّي شيء خاّص

 االعتباريات. 

رًا هلما أفكار زيدًا وَعْم معقول أّن وبالتالي ميكن لنا أن نفرتض بشكٍل

حقيقية واحدة، ويف الوقت نفسه حيمالن أفكارًا اعتبارية خمتلفة ومتناقضة متامًا، 

وأن أفكارهما االعتبارية تنطلق من منظومتني معياريتني خمتلفتني. كما ميكن لنا 

رًا ميتلكان أفكارًا حقيقية متعارضة معقول أن زيدًا وَعْم أن نفرتض بشكٍل

ة، ويف الوقت نفسه ميتلكان أفكارًا اعتبارية واحدة، ويتبعان منظومة ومتضاّد

 معيارية واحدة. 

ىل ذلك لو قال شخص بوجود احلائل امليتافيزيقي بني احلقائق ومضافًا إ

عن مقسم  من االعرتاف بأن االعتباريات خارجٌة واالعتباريات لن تكون له مندوحٌة

ضابطة عقالنية لنقدها وتقييمها. ويف هذه احلالة ، وليس هناك أّي معيار و«العقالنية»

إن اعتبار اللغو »إذ عندما يقال:  ؛ته أيضًايى معيار عدم اللغو اعتباره وحّجسيفقد حّت

حقيقة، وأنه يف  فإن املدلول الذي تدّل عليه هذه اجلملة هو أن اعتبار اللغو قبيٌح «قبيٌح

هناك عالقة وجودية  ،اتناالنظر عن أفكارنا ورغب ومع غّض ،ب الواقعُصْل

وحنن بهذه  ،أخرى من جهٍة «قبح»وبني الـ  من جهٍة «اعتبار اللغو»وميتافيزيقية بني 

 وإن هذه اجلملة تبّين القضّية الصادقة واملطابقة للواقع.  .اجلملة خنرب عن تلك العالقة

والذي ال ميكن  ،جيب عدم إصدار األمر غري الواقعي»قال: وهكذا عندما ُي

يكون مدلول هذه اجلملة هو أن هذا الشيء على خالف العقل والعقالنية  «بيتهتل
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هذه اجلملة غري مقبولة وغري مرّبرة من الناحية العقلية، مبعنى أن بني  حقيقة، وإّن

 . «الوجوب»و «األمر غري الواقعي»ال يوجد بني  ًاتناسب «احلرمة»و «األمر غري الواقعي»

الذي ُيعّد من األمور احلقيقية، إىل  ،«الواقعي األمر غري»وعليه فإن نسبة 

 «القبح»هلا بالنسبة إىل  ليست متساوية، وإّن «احلرمة»و «الوجوب»و «القبح»و «ناحُلْس»

. وعليه فإن الذي يؤمن «الوجوب»و «ناحُلْس»ال يوجد بالنسبة إىل  اقتضاًء «احلرمة»و

وتقييم األفكار االعتبارية ينفي  بعدم اللغو أو الرؤية الواقعية بوصفها معيارًا لنقد

مسبق احلائل والشرخ الوجودي وامليتافيزيقي بني احلقائق واالعتباريات. وعليه  بشكٍل

هنا السؤال القائل: إذا كان للحقائق مثل هذا االقتضاء جتاه االعتباريات، وبذلك  ُدِرَي

ات أخرى حتّد من حتّد من دائرة االعتباريات املرّبرة، فلماذا ال حتتوي على اقتضاء

 دائرة االعتباريات املرّبرة أيضًا؟ 

أن احلائل أو الشرخ املعريف يعين الشيء الذي مينع على املستوى املعريف من  إاّل

االرتباط بني عقيدتني أو قضيتني أو جمموعتني من املعتقدات أو جمموعتني من 

 معرفة اآلخر، أو أنخذ من معرفة أحدهما جسرًا إىل القضايا، وال يسمح لنا بأن نّت

 نستفيد من أحدهما لتربير اآلخر.

فلو كان مثل هذا احلائل بني املعتقدات والقضايا احلقيقية ااحلقائق  

واملعتقدات والقضايا االعتبارية ااالعتباريات  موجودًا فإن ذلك سيؤّدي إىل عجزنا عن 

ات والقضايا املعّبرة عن معرفة االعتباريات من خالل معرفة احلقائق، أو أن نرّبر املعتقد

 .األفكار االعتبارية مبساعدة املعتقدات والقضايا املعّبرة عن احلقائق

 أيضًا. والعكس صحيٌح

وأما الذي ينفي احلائل والشرخ الوجودي وامليتافيزيقي بني األفكار احلقيقية 

إمنا إنكار وجود احلائل املعريف بينهما؛ إذ  واألفكار االعتبارية فليس أمامه إاّل

ميكن لنا أن نّدعي أن بني اأ  واب  ارتباطًا وجوديًا وميتافيزيقيًا إذا أمكن التعّرف 

رة من األحناء، والعمل على تربير املعتقد أو القضية املعبِّ على وجود هذا االرتباط بنحٍو

من األحناء. وعلى هذا  عن تلك العالقة الوجودية وامليتافيزيقية تربيرًا معرفيًا بنحٍو

باالرتباط الوجودي وامليتافيزيقي بني احلقائق واالعتباريات  ساس لو آمن شخٌصاأل
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أن املسألة اهلاّمة هي أن هذا  يضطّر إىل القول باالرتباط املعريف بينهما أيضًا. إاّل

االرتباط إمنا يوجد بني بعض احلقائق وبعض االعتباريات، ال بني مجيع احلقائق 

 ومجيع االعتباريات. 

 عاء القائل باملنع املنطقي لنوٍععن االّد ائل والشرخ املنطقي فهو عبارٌةأما احل

بني املعتقدات والقضايا اليت يقوم احلائل والشرخ  «االستنتاج»و «االستدالل»من  خاّص

 منطقية. ها، وعّد هذا النوع مغالطًةْيبني طرَف

حلقيقية لو كان مثل هذا احلائل موجودًا بني القضايا ا :فعلى سبيل املثال

لنا وال جيوز لنا من الناحية املنطقية أن  والقضايا االعتبارية فهذا يعين أنه ال حيّق

 .والعكس صحيح أيضًا .اعتبارية من املقّدمات احلقيقية اخلالصة نستنتج نتيجًة

. إن احلائل املنطقي ُيعّد نوعًا من احلوائل وإن مثل هذا االستنتاج يعترب مغالطًة

أخرى: إن املعرفة  من الربط املعريف. وبعبارٍة خاّص لربط املنطقي هو نوٌعألن ا ؛املعرفية

اغري  «غري استنتاجي»و ؛ااستداللي  «استنتاجي»والتربير ينقسمان إىل نوعني: 

استداللي . وإن موضوع املنطق هو خصوص املعايري الناظرة إىل املعرفة والتربير 

 من ذلك.  ع املعريف أعّماالستنتاجي واالستداللي، يف حني أن املوضو

الربط املنطقي  مقابلإن هذه التوضيحات تثبت أن احلائل املنطقي إمنا يقع 

ولذلك فإن القول بوجود احلائل املنطقي بني  .الربط الوجودي واملعريف مقابل الفقط، 

مبعنى  ،احلقائق واالعتباريات إمنا يعين جمّرد نفي االرتباط املنطقي بني هذين األمرين

احلائل املنطقي بني اأ  واب  ال ينفي الربط الوجودي واملعريف بني اأ  واب ، وأن  أن

ى مع وجود هذا الربط أيضًا. وعليه فإن احلائل املنطقي حّت ،باإلمكان اجلمع بينهما

بني احلقائق واالعتباريات ال ينفي الربط الوجودي واملعريف بني احلقائق واالعتباريات، 

 لربط ميكن اجلمع بينهما. ومع وجود مثل هذا ا

، «الكينونات»من  «الواجبات»مطلق ليس هو انبثاق  وعليه فإن اقحمال بشكٍل

 اخلالصة واقحمضة. «الكينونة»من  «الوجوب»وإمنا هو االستنتاج القياسي لـ 

إن املنطق ينفي العالقة االستنتاجية ـ املنطقية بني القضايا املشتملة على 

، وليس العالقة الوجودية وامليتافيزيقية «الكينونة»شتملة على والقضايا امل «الوجوب»
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وليس العالقة املعرفية بني القضايا املشتملة على  ،«الوجوب»و «الكينونة»بني 

 .«الكينونة»والقضايا املشتملة على  «الوجوب»

مبعنى أن العالقة الوجودية بني  «الوجوب»و «الكينونة»إن احلائل املنطقي بني 

مرين إمنا ميكن اكتشافها من خالل التجربة واملشاهدة اغري االستدالل . هذين األ

 ية واستداللية بني هذين األمرين.إمنا الذي يقوله املنطق هو عدم وجود عالقة استنتاج

أخالقي ينبثق  «وجوب»إن املشاهدات األخالقية يف حقل األخالق تقول لنا أّي 

قل املنطق تقول لنا الشواهد املنطقية أّي أو ُيحمل عليها. ويف ح ،«كينونة»عن أّي 

أو ُيحمل عليها. ويف حقل املعرفة تقول لنا  ،«كينونة»منطقي ينبثق عن أّي  «وجوب»

 أو ُيحمل عليها.  ،«كينونة»معريف ينبثق عن أّي  «وجوب»املشاهدات املعرفية أّي 

سروش  الذي يرمي إليه الدكتور «الوجوب»ما هو نوع  :من اجلدير أن نتساءلو

وما هو  ؟«إن احلكم األخالقي جيب أن يكون واقعيًا»يف عبارته اليت يقول فيها: 

؟ وملاذا ال تكون «الكينونات»أن ال تعرتك مع  «الواجبات»ن على مصدره؟ وملاذا يتعيَّ

حكمت الطبيعة  غري العملية أخالقية؟ وملاذا جيب عدم األمر بشيٍء «الواجبات»

ى ال يستحيل حّت «اقحمظورات»و «الواجبات»هو الفرق بني باستحالة القيام به؟ وما 

عى قائمًا بني ب الواقعية؟ وملاذا كان الشرخ املدَّمن ُصْل «اقحمظورات»استخراج بعض 

عدم »و «الكينونة»فقط، وال وجود ملثل هذا الشرخ بني  «الوجوب»و «الكينونة»

 ؟ «الوجوب

ألسئلة هو أن هناك أخالقًا والذي يبدو لنا هو أن اجلواب الصحيح عن هذه ا

 .«أخالق السلوك»مة على وهي متقّد ،«أخالق االعتبار»باسم 

إن هذه األخالق اليت تصدر عن العقل والعقالنية تعمل على هداية اإلنسان يف 

أو الكشف عن هذه األوامر والنواهي، وتقول له  ،مقام اعتبار األمر والنهي األخالقي

 أمر به.أن يأمر بشيء أو ال يمتى وأين حيّق له وجيوز له 

قبح التكليف مبا ال »أخالق االعتبار ال ختتزل يف  «حمظورات»و «واجبات» وإّن

 .«وجوب الرؤية الواقعية»أو  ،«ضرورة اجتناب اللغو»أو  ،«طاقُي

ل أساس ومعيار سلوك العقالء يف مقام اليت متثِّ ،م أخالق االعتبارَيإن معايري وِق
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ر والنهي، ال ميكن أن تنشأ من اعتبار العقالء. ولذلك فإن ذات اعتبار وإصدار األم

ليس حكمًا أخالقيًا يقول  «احلكم غري الواقعي وغري املمكن»إن  :العقل الذي يقول

وإن التفريق بني  .ليس حكمًا أخالقيًا «الذي ال يقبل التعميم»لنا أيضًا: إن احلكم 

ال ميكن أن يكون صحيحًا على املستوى  املوارد املتشابهة من الناحية األخالقية عمٌل

 األخالقي، وهكذا. 

هو القول بأن احلقوق  «زنان»ة وعليه فإن اجلواب الصحيح عن سؤال جمّل

على الرغم  ،وإن الرجل واملرأة .واملسؤوليات األخالقية تنبثق عن اهلوية العملية لإلنسان

ما يشرتكان يف اإلنسانية، أنه من اختالفهما من الناحية األحيائية والنفسية، إاّل

أخالقية واحدة. إن الوقائع الطبيعية والبيولوجية والنفسية والتارخيية  عان مبنزلٍةويتمتَّ

واألمور غري  ؛تنقسم إىل جمموعتني، وهما: األمور ذات الصلة من الناحية األخالقية

يعية ذات الصلة من الناحية األخالقية. وعليه فإن جمّرد وجود االختالفات الطب

والتارخيية بني الرجل واملرأة ـ ما دمنا ال نستطيع إثبات أن هذه االختالفات من األمور 

رة يف تقسيم ذات الصلة من الناحية األخالقية ـ ال ميكنها وال جيب أن تكون مؤثِّ

وإن التفريق بني املرأة والرجل على أساس االختالف يف  .احلقوق والتكاليف بينهما

واليت ال ميكن  ،لصلة من الناحية األخالقية يعترب من األمور اخلاطئةاألمور غري ذات ا

ـ على سبيل املثال ـ  فإن بعض الوظائف األخالقية لألّم ؛تربيرها على املستوى األخالقي

أن هذا االختالف يف الوظائف ميكن تربيره  ختتلف عن الوظائف األخالقية لألب، إاّل

ف بني الرجل واملرأة يف األبّوة واألمومة ُيعترب من من الناحية األخالقية؛ ألن االختال

 اخلصائص األخالقية ذات الصلة، حيث ترتبط بهذه الوظائف. 

سائر اهلويات ـ كميكن القول: إن اهلوية الرجالية واهلوية النسائية هلا ـ 

، ة باألّمة بتلك اهلوية، من قبيل: الوظائف اخلاّصمقتضيات ومعايري ووظائف خاّص

بالنسبة إىل  ر إاّلئف اخلاّصة باألب. وأما مقتضيات اهلويات اخلاّصة اليت ال تتوّفوالوظا

باعها إذا مل تنقض مقتضيات اهلوية خاّصة من الناس فإمنا ميكن اّت جمموعٍة

 م األخالقية.َياليت هي ذات املعايري والِق ،اإلنسانية

إمنا هو يف احلقيقة  إن الفوارق األحيائية والنفسية القائمة بني الرجل واملرأة
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 ة اإلنسانية اليت يشرتك فيها كلٌّم للهوية النسائية أو الرجالية، وال ربط هلا باهلوّيمقوِّ

من الرجل واملرأة على السواء. إن هلذه الفوارق مقتضيات أو ميكن أن يكون هلا 

مل تكن أخالقية، ولكنها ليست خمالفة  مقتضيات، وإن هذه املقتضيات وإْن

باإلمكان أن تكون منسجمة ومتناغمة مع مقتضيات  هبالضرورة، مبعنى أّنلألخالق 

 اهلوية اإلنسانية. 

 ؛وعلى هذا األساس إمنا ميكن تربير بعض الفوارق احلقوقية بني املرأة والرجل

ألن هذه الفوارق إمنا تكون مرّبرة إذا كانت منسجمة مع احلقوق والتكاليف 

 انية.قية ومقتضيات اهلوية اإلنساألخال

السلوك والتعاطي املشابه »عن  إن القاعدة الذهبية يف األخالق االجتماعية عبارٌة

 . «واملتماثل مع املوارد املشابهة واملتماثلة

وعليه فإن اقحماباة بني الرجل واملرأة إمنا تكون مرّبرة من الناحية األخالقية إذا 

 اهلوية اإلنسانية. مل يتّم جتاهلها عند التعاطي والتعامل معها من زاويٍة

فعلى سبيل املثال: لو أن احلكومة قامت بتدارك احلرمان والظلم التارخيي 

فعمدت إىل سّن قوانني جتعل األولوية لصاحل النساء، ال ميكن  ،الذي حلق باملرأة

بذريعة املساواة بني الرجل واملرأة يف اإلنسانية، أو  ؛ات وأنواع اقحماباةرفض هذه األولوّي

 م األخالقية. َيجام اقحماباة بني الرجل واملرأة مع الِقعدم انس

لألذواق واملشارب  ى إذا كانت تابعًةحّت ،إن االعتبارات العقلية أو العقالنية

لألذواق واملشارب والعواطف واملشاعر الراهنة  والعواطف واملشاعر، ليست تابعًة

ملشاعر الصادرة عن الشاهد لألذواق واملشارب والعواطف وا والفعلية، وإمنا هي تابعٌة

وإن هذه اخلصيصة أو اخلصائص  .املثالي الذي يرصد املوضوع من املشهد األخالقي

ن يف العدل ز الشاهد املثالي إىل اعتبار احُلْسالواقعية للعدل والظلم هي اليت حتفِّ

ن ح اعتبار احُلْسح يف الظلم. وإن هذه اخلصيصة أو اخلصائص هي اليت تصحِّْبوالُق

ح، وهي اليت ترّبر هذا االعتبار من الناحية العقالنية، مبعنى أنها تزّود املعترب بـ ْبلُقوا

على هذا االعتبار. ومن خالل هذه اخلصائص نستطيع اكتشاف  «الدليل العقلي»

ل احلقائق الكامنة وراء العقل النظري، وأن نفصل اعتبارات الشاهد املثالي اليت متثِّ
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 بارات سائر األفراد. هذه االعتبارات عن اعت

ليس العلم احلصولي غري االعتبار العقالني؛ ألن املفهوم إمنا هو صنيعة الذهن، 

يف خارج الذهن. وإن إطالق  ونتاج نشاط قّوة اخليال، وليس هناك للمفهوم وجوٌد

املفهوم على مصاديقه الواقعية هو عني االعتبار العقلي. وعندما ننتزع املفهوم عن 

ا نقوم يف واقع األمر باعتبار ذلك املفهوم لذلك املصداق. إن العالقة القائمة املصداق إمن

ة، أو الالزم وامللزوم، أو الظاهر واملظهر، بني املفهوم واملصداق هي عالقة املعلول والعّل

وإن مطابقة القضية مع اخلارج ال تستلزم مطابقة موضوع  .وليست عالقة عينية

أخرى: إن مطابقة املوضوع واقحممول مع  وبعبارٍة، جوحممول تلك القضية مع اخلار

 الواقعية اليت تعّبر عنها تلك القضية إمنا هي من اعتبار العقل. 

أو فهمنا للمصداق. وإن هذا الفهم  ،«ما ُيفهم من الشيء»يعين  «املفهوم»إن 

 للعاِلم أيضًا. عيته للمعلوم هو تابٌعَبمبقدار َت

نسقطها على املصداق الفاقد يف ذاته لتلك الصورة.  إن املفهوم يعين الصورة اليت

كان اعتبارًا عقليًا يقوم به عقلنا يف مقام حتصيل العلم وكشف  وإن هذا التصوير وإْن

 للمعايري العقالنية. أنه ليس اعتباطيًا وذوقيًا، بل هو تابٌع الواقع، إاّل

ى ط، بل إننا حّتفق «األمر الفاقد للصورة»وإن هذا التصوير ال حيصل يف مورد 

يات العينية لألمر الفاقد ومن التجلِّ ،عينية يف مقام إدراك األشياء اليت هلا صورٌة

ذهنية، وإضفاء االعتبارات على تلك الصورة.  للصورة، نضطر إىل أن نلقي عليها صورًة

يات ذهنية لألمر الفاقد للصورة، أو هي وإن الصور الذهنية إمنا هي يف احلقيقة جتلِّ

 يات العينية لذلك األمر الفاقد للصورة. يات ذهنية للتجلِّجتلِّ

من هنا ميكن القول: إن مجيع املفاهيم القائمة يف الذهن هي مفاهيم اعتبارية 

ومن هذه الناحية ال فرق بني املفاهيم العلمية والفلسفية واألخالقية  .من املعاني مبعنًى

أو  «يف اعتبار اعتباٌر»للكلمة هي  نى األخّصوإن املفاهيم االعتبارية باملع .واالعتبارية

 «ياتجتّل»أخرى: إن الصور املوجودة يف الذهن إما هي  . وبعبارٍة«يف جماز نوع جماٍز»هي 

العينّية لذلك  «ياتالتجّل»للذهن املعّبر عن  «ياتجتّل»أو هي  ؛ذهنية لألمر الفاقد للصورة

العالقة بني الذهن والعني عالقة األمر الفاقد للصورة. ويف احلالة األوىل تكون 
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ظهور »و «ظهور الظهور»ويف احلالة الثانية هي عالقة  ؛«الكينونة»و «الظهور»

 . «الكينونة

ة مفهوٍم ال تستلزم أن يكون لذلك املفهوم ّية وعينأخرى فإن حقيقّي ومن ناحيٍة

 هن.ن مصداقه موجودًا يف خارج الذعيين يف عاملنا العيين، وأن يكو ما بإزاٍء

وإن الواقعية ال تستلزم الوجود. إن  ،«عامل الوجود»أوسع من  «عامل الواقع»إن 

 «الواقعية»ال يتساويان وال يتساوقان مفهومًا ومصداقًا، بل إن لـ  «الواقعي»و «املوجود»

شياء املوجودة هي واقعية هلا، رغم أن مجيع األ «وجود»مصاديق هي يف عني واقعيتها ال 

 أيضًا.

استحالة اجتماع النقيضني »يل املثال: إن أصل التناقض القائل بـ فعلى سب

قة بالعامل اخلارج عن الذهن. فالوجود والعدم يف حيكي عن واقعية متعّل «وارتفاعهما

ر عن عامل خارج العامل اخلارج عن الذهن ال جيتمعان وال يرتفعان. إن هذا األصل ُيعبِّ

اف بالصدق والكذب. وعليه فإن مفاد هذا صعن الذهن، وهو عامل معريف يقبل االّت

هذا األصل له واقعية، يف حني  «موضوع»ب التعبري املنطقي: إن َساألصل، أو حَب

يستحيل وجوده يف خارج الذهن. وهكذا األمر بالنسبة إىل األعداد والعالقات 

، «ملعدودا»ال وجود هلا يف عامل اخلارج، إذ ال وجود يف هذا العامل لغري  ، فإّنهالرياضية

، ولذلك كانت القضايا واملوضوعات وأما األعداد واملعادالت الرياضية فلها واقعيٌة

 صاف بالصدق والكذب. وتقبل االّت ،ةالرياضية معرفّي

وميكن لنا أن نذكر مثااًل آخر هلذه القاعدة، وهو األصول والقواعد 

ة الثانية. إن مفهوم ل موضوعها أو حمموهلا املعقوالت الفلسفياليت يشكِّ ،الفلسفية

مفهوم  ،مبعنى أن تساوي نسبة الشيء إىل الوجود والعدم ،مثاًل «اإلمكان املاهوي»

حقيقي وعيين، ولذلك يكون واقعيًا، يف حني ال ميكن أن يكون موجودًا؛ ألن وصف 

إن »ى قبل وجود املمكنات أيضًا. وإن صدق القضية القائلة: يصدق حّت «املمكن»

 ف على وجود اأ  يف خارج الذهن. ال يتوقَّ «اأ  ممكن ءالشي

، «العامل الواقعي أوسع من عامل الوجود»لو قلنا بهذه القاعدة العامة، وهي أن 

ف على وجود مصداقه يف اخلارج، عندها ن كون املفهوم حقيقيًا وعينيًا ال يتوقَّأو
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حقيقية وعينية، إن املفاهيم االعتبارية كذلك أيضًا، مبعنى أن املفاهيم  :ميكن القول

 .ليس هلا وجوٌد ن األوصاف والعالقات االعتبارية هلا واقعية، ولكْنأو

مل  هلما واقعية، وإْن «حْبالُق»و «ناحُلْس»ميكن القول: إن  :فعلى سبيل املثال

تهما مبعنى اعتبار الوجود هلما، ال باعتبار الواقعية يكن هلما وجود، وإن اعتبارّي

عتبار العقلي ال ميكن للشيء الفاقد للواقعية أن يكتسب الواقعية هلما. ففي اال

ال  «الوجود»أن  يوجد يف عامل االعتبار، إاّل الواقعية. بل إن الشيء الذي ليس له وجوٌد

 منها.  ما هو أخّص، وإّن«الواقعية»يساوق 

ما ال تستلزم أن ال يكون ذلك املفهوم واقعيًا وعينيًا،  وعليه فإن اعتبارية مفهوٍم

ة والراهنة أن يكون ذهنيًا وتابعًا لألذواق واألمزجة وامليول الشخصية واخلاّص أو

ن املفاهيم االنتزاعية اعتبارية إمجيع املفاهيم انتزاعية، و للمعترب. وكما قلنا فإّن

بأمجعها. وأساسًا إن االنتزاع يعين وجود خصوصية يف املوضوع تلزمنا باعتبار الوصف 

ورد البحث، وأن نسقطه ونطلقه على ذلك املوضوع. يف أو املفهوم االنتزاعي م

 أو أّي مفهوم من كّل االعتبارات االعتباطية واجلزافية ميكن انتزاع أّي وصٍف

ب الواقع ممكنًا، َسومحله عليه. وميكن تسمية غري املمكن حَب ،موصوف وموضوع

بثق عن ذوق ومزاج نًا. إن هذه االعتبارات تنَسئ َحأو أن نسّمي القبيح مجياًل، والسّي

ما هي أن االعتبارات العقلية ليست كذلك، وإّن وعاطفة املعترب الفعلية واجلزافية، إاّل

للواقعية يف مرآة  وجتلٍّ وإعادة ظهوٍر من املعاني انعكاٌس للواقعية، وهي مبعنًى تابعٌة

 ن. ْهالذِّ

م االعتباريات سِّوأن نقال ُبدَّ وغري عقلي،  ؛إذا قسمنا االعتبار إىل نوعني: عقلي

ما سيبقى جمّرد النوع وغري عقالنية أيضًا. ويف هذه احلالة إّن ؛عقالنية :بدورها إىل

الثاني من االعتباريات خارج مقسم العقالنية، ولن يكون قاباًل للنقد والتقييم 

وتنبثق من  ،أن النوع األول من االعتباريات ُتحمل على كاهل الواقعيات العقالني. إاّل

عًا لذلك. من هنا فإن االختالف حول هذا النوع من َبا، وتغدو ذات واقعية َتصلبه

حول األمور الواقعية، وليس اختالفًا بشأن األمور الذوقية  االعتباريات هو اختالٌف

معيار  وإّن .واملزاجية، ولذلك ميكن توجيه النقد العقالني هلذا النوع من االعتباريات
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 ة الواقعية. هذا النقد ال ُيختزل بالرؤي

سائر ك ،وهو .من األفعال اإلرادية واالختيارية «االعتبار»أخرى: إن  بعبارٍةو

للنقد والتقييم العقالني. ولذلك لو أن املعترب يف  عرضٌة ،األفعال اإلرادية واالختيارية

 اعتباره: 

 .بنظر االعتبار «املرتبطة»ـ مل يأخذ الواقعيات 1

 .بنظر االعتبار «تبطةغري املر»أخذ الواقعيات أو ـ 2

من احلّد  ية أكرب أو أقّلات املرتبطة وزنًا وقيمة وأهّمأعطى الواقعّيأو ـ 3

 .املعقول

 .«قاباًل للتعميم»أن ال يكون اعتباره أو ـ 4

 .أن ُيدخل عواطفه ومشاعره الراهنة والفعلية يف اعتبارهأو ـ 5

  .عارضةة ومتأن يكون اعتباره أو سائر اعتباراته متضاّدأو ـ 6

رًا ومعقواًل ومقبواًل، ولن لن يكون اعتباره ـ من وجهة نظر العقل والعقالء ـ مربَّ

 رًا.يعترب العقالء حكمه حكمًا أخالقيًا، أو حكمًا أخالقيًا مربَّ

الرؤية الواقعية باملعنى املذكور، وقبح التكليف مبا يفوق  وعلى أّي حال فإّن

ريات األخرى املوجودة يف باب املشهد األخالقي. وإن ل مجيع النظَبمن ِق الطاقة، مقبوٌل

 ما تضيف إىل هذا الشرط شروطًا أخرى. هذه النظريات ال تنكر مثل هذا الشرط، وإنَّ

 

 ــــــ ب ـ األخالق الدائرة مدار الفضيلة

إن لألخالق املتمحورة حول الفضيلة جذورًا ضاربة يف عمق التاريخ. وميكن 

لسفية األوىل هلذه النظرية األخالقية يف مؤلفات العثور على الصيغة الف

. وبعد ظهور احلداثة ودخول اإلنسان إىل العامل احلديث ظهرت  32اأرسطوطاليس

 بعيدة، ى حجبت هذه النظرية إىل حدوٍدحّت ،الكثري من النظريات املنافسة األخرى

 ،اغة هذه النظريةأنا شهدنا يف العقود األخرية جهودًا جديدة يف إطارة إعادة صيَبْيَد 

. إن أخالق الفضيلة ـ كما يلوح  33ات يف نهاية املطاف إىل بّث احلياة فيها من جديدأدَّ

م الفضائل والرذائل من امسها ـ تتمحور حول الفضيلة، وإن هذه اقحمورية تعين تقدُّ



 

 

هـ 1437م ـ  2016ــ خريف وشتاء  41و  40ــ العددان  11و  10ــ السنتان  نصوص معاصرة  

308 

النفسية يف مقام التقييم األخالقي، كما تعين التأكيد على دور الفضائل األخالقية 

 مقام إدراك ومعرفة األحكام األخالقية. يف 

م السؤال عن اإلنسان الصاحل من الناحية األخالقية على واألمر األول يعين تقدُّ

السؤال عن السلوك احلسن والصحيح من الناحية األخالقية. تعمل األخالق اليت 

. ن والصحيح حبسب الفضائل النفسية للفاعلتتمحور حول الفضيلة على تعريف احَلَس

وطبقًا هلذه النظرية يكون السلوك العادل هو السلوك الصادر عن الشخص الذي عمل 

على تنمية فضيلة العدالة يف نفسه وكيانه. تقول هذه النظرية: لكي نرى ما هو الفعل 

ن ن والصحيح على املستوى األخالقي علينا أن ننظر إىل فاعله، مبعنى أن ُحْساحَلَس

للفضائل والرذائل النفسية للفاعل. ولو أن فاعاًل قد  تابٌع ح وصواب وخطأ األفعالْبوُق

 . «ما يصدر عن هذا اجلميل مجيل إن كّل»صف بالفضائل األخالقية أمكن القول: اّت

الذي ُيمنح للفضائل األخالقية يف هذه النظرية هو الدور الذي  أن الدور األهّم إاّل

الذي تلعبه يف معرفة وتربير األحكام تلعبه هذه الفضائل يف معرفة األخالق، أي الدور 

اًل حتديد مقتضى العدالة األخالقية. وطبقًا هلذه النظرية فإن العادل هو الذي ميكنه أّو

ة، وميكنه ثانيًا أن خيلق يف نفسه الدافع الالزم إىل العمل على طبق يف املوارد اخلاّص

 ذلك املقتضى. 

من كلمات أرسطوطاليس  اهحال فإن النظرية اليت ميكن استنباط أّيوعلى 

. فقد عّرف «احلّد الوسط»ما يتعلق خبصوصية املشهد األخالقي هي نظرية  يف

الوسط، وعمد إىل توظيفها بوصفها معيارًا للفصل بني  أرسطوطاليس العدالة باحلّد

الفضائل والرذائل األخالقية. فهو يرى أننا إذا أردنا معرفة ما إذا كانت اخلصلة 

مها من خالل هذا املعيار. إن القاعدة اليت ن علينا أن نقيِّأو رذيلة تعيَّ النفسية فضيلة

إذ  ؛فضيلة تقع يف احلّد الفاصل بني رذيلتني يفرتضها أرسطوطاليس هي أن كّل

بوصفه فضيلة أخالقية مثاًل  «الشجاعة»ط اإلفراط والتفريط. فإذا أخذنا مفهوم تتوسَّ

. فلو كانت شجاعة الفرد أدنى من احلّد املتعارف «رالتهوُّ»و «اجلنب»سنجده واقعًا بني 

من اجلنب والتهّور  كانت فوق احلّد املتعارف كان متهّورًا، وكلٌّ كان جبانًا، وإْن

 . من اجلنب والتهّور رذيلًة عن حّد االعتدال، ولذلك فإن أرسطوطاليس يعترب كالًّ خروٌج
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أننا نكتفي هنا َبْيَد  إن نقدنا لنظرية أرسطوطاليس يستدعي جمااًل أوسع.

وهي أننا طبقًا هلذه النظرية يف مقام كشف وتربير األحكام  ،بذكر هذه املسألة

ي حاجتنا إىل ُيلّب «الشاهد األخالقي»ن إإذ  ؛«املشهد األخالقي»األخالقية ال حنتاج إىل 

 إىل املشهد مبعنى أننا مع وجود الشاهد املثالي لن نكون حباجٍة ،املشهد األخالقي

األخالقي. ولكي يكون احلكم أخالقيًا، أو لكي يكون احلكم األخالقي مرّبرًا، 

مستجمع  يكفي صدوره عن الشاهد املثالي؛ ألن الشاهد املثالي يف األخالق كائٌن

قرار  للفضائل األخالقية، وإذا كان الفرد مستجمعًا للفضائل األخالقية فإن كّل

سلوك يسلكه ، سيكون أخالقيًا  يتخذه، وكل حكم يصدره اوتبعًا لذلك كّل

مبعنى أن الفرد الذي يعمل على تنمية الفضائل األخالقية يف وجوده، ويطّهر  ،ومرّبرًا

ما  إن كّل»: «أحكامه األخالقية»ذاته من الرذائل األخالقية، ميكن القول بشأن 

الي ال اعتبار أحكام الشاهد املث ، وإّن«يفعله هذا الشخص ال يعدو أن يكون أخالقيًا

 . «املشهد األخالقي»ف على أن ينظر إىل املوضوع من خالل يتوّق

وراء األخالقية يف هذا املورد؛ ألن  عاء ال ينسجم مع املشاهدات ماأن هذا االّد إاّل

نه من إمنا متكِّ «الشاهد املثالي»هذه املشاهدات تقول لنا: إن الفضائل األخالقية لـ 

 ،«املشهد األخالقي»ناظرًا إىل املوضوع من زاوية تشخيص احلكم األخالقي إذا كان 

نه لكي يكون يف موقف الشاهد املثالي ال يكفي جمّرد اكتسابه للفضائل أي إ

ح وصوابية وخطأ األفعال ْبن وُقاألخالقية، وابتعاده عن الرذائل األخالقية، وإن ُحْس

إن احلكم  :القولمئة باملئة، ولذلك ال ميكن  هلفضائل الفاعل ورذائل ليست تابعًة

حه وصوابيته وخطأه تابع للصفات ْبنه وُقاألخالقي نوع من األفعال االختيارية، وإن ُحْس

 كامل.  يصدر احلكم بشكٍل ْنى بها َمالنفسية اليت يتحّل

ىل ذلك فإن تشخيص الفضائل والرذائل األخالقية، واحلكم بشأن ما ومضافًا إ

ّد تشخيصًا وحكمًا أخالقيًا َعُي ؟األخالقية وما هي الرذيلة ؟هي الفضيلة األخالقية

ما يتعلق بأخالق السلوك وتشخيص  ا سلمنا برؤية أرسطوطاليس يفنأيضًا. لنفرتض أّن

يف أنه ال ميكن تعميم هذه الرؤية على ذات الفضائل ال َشكَّ  الصواب واخلطأ، ولكْن

 ؟كات اليت تعّد رذيلةَلوما هي امَل ؟كات اليت تعّد فضيلةَلوالرذائل، وإدراك ما هي امَل
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إن هذا الكالم يعين أن هناك يف دائرة األخالق حكمًا أو جمموعة من األحكام 

ر عن خصيصة أو خصائص املشهد األخالقي، وأن األخالقية البديهية اليت تعبِّ

أنها ال تدور  ر خبصائصه النفسانية، إاّلكانت تتأثَّ األحكام األخالقية للشخص وإْن

 كامل.  مدارها بشكٍل

 

 ــــــ «قابلية التعميم»ج ـ األخالق القائمة على 

ق خبصيصة أو خصائص املشهد ما يتعّل إن النظرية الثالثة اليت ميكن بيانها يف

 ت .األخالقي هي نظرية اكاْن

إن هذه النظرية أوسع من أن ميكن تلخيصها ونقدها والبحث بشأنها يف هذا 

 . 34االكتاب

ت  يذهب إىل االعتقاد دود حبثنا ميكن القول: إن اكاْنق حبما يتعّل يف ولكْن

وإن اختالف  .«اإلطالق»بأن لألوامر األخالقية خصيصة صورية بارزة، وهي عبارة عن 

ل مطلق، والثاني مشروط. األمر األخالقي عن األمر غري األخالقي يكمن يف أن األّو

.  35ا«األمر املطلق»باسم  فمن وجهة نظره ميكن استنتاج األوامر األخالقية من شيٍء

أحد هذه التقريرات  تقريرات خمتلفة، وإّن ةكان يتوّصل من األمر املطلق إىل ثالث وإْن

احلكم »وطبقًا هلذا التقرير يكون  . 36ا«القابلية على التعميم»عن  الثالثة عبارٌة

م مبعنى أن احلكم إذا مل يكن قاباًل للتعمي ،«األخالقي هو احلكم القابل للتعميم

فإن جمّرد هذا األمر يثبت أن هذا احلكم ليس أخالقيًا، وأنه صادر عن مشهد 

 أو املشاهد األخرى املغايرة للمشهد األخالقي.  ،املصلحة الشخصية

نرى أنه على الرغم من أن معيار القابلية على التعميم يساعدنا يف الكثري من 

 ،أن هذا املعيار ليس كافيًا املوارد على تشخيص وإبطال األحكام غري األخالقية، إاّل

مبعنى أن هناك الكثري من األصول والقواعد القابلة للتعميم، يف حني أن مشاهداتنا 

 ه األصول والقواعد ليست أخالقية.إن هذ :ما وراء األخالقية تقول

بدأ باحلذاء ارباط احلذاء  عند شّد»إن القاعدة القائلة:  :فعلى سبيل املثال

 ،«إذا كنت ختشى من الظالم أطلق صفريًا عاليًا»عدة القائلة: ، أو القا«األمين
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رنا فإن التقرير وحبسب تصوُّ.  37اال ربط هلما باألخالق للتعميم، ولكْن كالهما قابٌل

الكرامة »ت  عن األمر املطلق، أي التقرير القائم على مه اكاْناآلخر الذي يقدِّ

ر إن هذا التقرير ُيعبِّ ،فوق األخالقية ي مساحة أكرب من املشاهدات مايغّط «اإلنسانية

الوارد يف تعاليم األديان أيضًا. إن الكرامة  يف احلقيقة عن األصل األخالقي الذهيّب

وناظر  ،صرف ن األمر األول سليّبإاإلنسانية إمنا ختتلف عن القابلية للتعميم من حيث 

قية أو املنافية إىل الصورة، وإمنا يساعدنا يف تشخيص بعض األحكام غري األخال

وناظر إىل اقحمتوى، ولذلك فإنه يساعدنا  ،لألخالق، يف حني أن األمر الثاني إجيابّي

ن لنا يف حتديد عدد أكرب من األحكام غري األخالقية أو املنافية لألخالق، كما يبيِّ

  ؟وما هو احلكم األخالقي املرّبر ؟ما هو احلكم األخالقي

 

 ــــــ د ـ األخالف النفعية

خصوصية  تقوم األخالق النفعية على القول بأن املشهد األخالقي ليست له إاّل

حيث  ؛ 38اعن حتصيل السعادة أو املنفعة األكرب ألكثر األفراد واحدة، وهي عبارٌة

أو مجيع القواعد املبّينة للتكاليف  ،عى هنا أن مجيع التكاليف األخالقيةُيدَّ

هذا األصل يعمل يف احلقيقة على  . وإّن«النفعياألصل »األخالقية، يتّم استنتاجها من 

 سعادة أو املنفعة الشخصية.القائم على ال «املشهد األنوي»عن  «املشهد األخالقي»فصل 

عن العمل  إن التكليف األخالقي عبارٌة»ويف تقرير بسيط يقول األصل النفعي: 

ر من السعادة الذي يضمن ـ بالقياس إىل مجيع الشقوق والبدائل األخرى ـ أكرب قد

 . «ألكثر األفراد

ف على أخالقية أو كون احلكم ن من التعرُّوعلى هذا األساس لكي نتمكَّ

كان  فإْن ؛األخالقي مرّبرًا طبقًا للمذهب النفعي علينا أن نعرضه على أصل املنفعة

 فال.  وإاّل ؛احلكم مورد البحث قاباًل لالستنتاج، كان أخالقيًا أو مرّبرًا

ما يتعلق  ة نظر القائلني باملذهب النفعي أن منشأ اخلطأ الوحيد يفيبدو من وجه

وإذا كان األمر كذلك ميكن  .«املنفعة الشخصية»باألحكام األخالقية يكمن يف 

 ًاصادر رة لتحديد ما إذا كان احلكم اخلاّصالقول بأن من األساليب واملعايري املؤثِّ
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ن نعرض ذلك احلكم على أصل عن الشخص بتأثري املنفعة الشخصية أم ال هو أ

هذا املعيار ليس هو املعيار الوحيد الذي ينفعنا يف هذا  املنفعة، ويف الوقت نفسه إّن

ل بالقابلية على التعميم، أن ينفعنا ويساعدنا املتمثِّ ،ت إذ ميكن ألصل اكاْن ؛املورد

 يف هذا السياق أيضًا. 

ق بتشخيص ما يتعّل ننا يفيضاف إىل ذلك أن الشهادات األخالقية تقول لنا: إ

فإن نتائج العمل إمنا هي واحد من  ؛تكليفنا األخالقي ال ننظر دائمًا إىل نتيجة العمل

العناصر األخالقية ذات الصلة. كما أن منشأ اخلطأ يف احلكم األخالقي ال ُيختصر 

م على املصلحة واملنفعة يف املنفعة الشخصية. وإن بعض التكاليف األخالقية تتقدَّ

اجلماعية، مبعنى أن بعض األخطاء املوجودة يف األحكام األخالقية يعود سببها إىل 

 .  39اتقديم املصلحة واملنفعة اجلماعية على حقوق األفراد األخالقية

 

 ــــــ ب اخلطأهـ ـ األخالق القائمة على جتنُّ

عن القول بأن  إن نقطة ارتكاز الكثري من النظريات األخالقية عبارٌة

ا أو معتقداتنا األخالقية يف معرض اخلطأ، ولذلك فإننا نستطيع ـ أو جيب أحكامن

علينا ـ من طريق تشخيص أنواع األخطاء اليت ميكن أن حتدث يف احلكم األخالقي 

أن نكتشف الظروف والشرائط اليت يقوم عليها تربير األحكام األخالقية، وبذلك 

 .  40اخطاء يف أحكامنا األخالقيةباعها دون ارتكابنا لألنصل إىل نظرية حيول اّت

وإن أحد أبسط هذه النظريات هو الرأي القائل: إن اخلطأ يف احلكم األخالقي 

 ينبثق عن ثالثة مناشئ خمتلفة، وهي: 

 ـ غموض املفاهيم. 1

 ـ اخلطأ يف معرفة احلقائق ذات الصلة. 2

 ـ الدافع غري املناسب. 3

خالقي أن خيفق من ثالث وعلى هذا األساس ميكن للبحث والتفكري األ

 جهات، وهي: 

 ـ االستناد إىل املفاهيم الغامضة. 1
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 ـ التعويل على املعلومات اخلاطئة أو الناقصة بشأن احلقائق ذات الصلة. 2

 ر بامليول والدوافع غري املناسبة. ـ التأث3ُّ

من هنا فإن األسلوب املناسب يف التفكري والبحث األخالقي هو األسلوب الذي 

وإن األحكام األخالقية اليت  .م طريقة للحيلولة دون هذه املناشئ الثالثة للخطأيقدِّ

 : التاليةمات حنصل عليها من خالل توظيف هذا األسلوب جيب أن تقوم على املقّد

 ـ التعريف الواضح للمفاهيم ذات الصلة. 1

 رة بشأن احلقائق ذات الصلة. ـ املعتقدات املرب2َّ

 .  41املناسبةـ امليول والدوافع ا3

يتّم  ،وكذلك امليول والدوافع املناسبة ،أن املفاهيم واحلقائق ذات الصلة إاّل

 تعيينها من خالل النظريات ما فوق األخالقية اليت متثل القاعدة واألصل. 

ل جزءًا من ويف نقد هذه النظرية ميكن القول: إن األخطاء املذكورة إمنا متثِّ

م األخالقية، ولذلك فإن جمّرد أن يكون احلكم األخطاء اليت حتصل يف األحكا

األخالقي قائمًا على املفاهيم الواضحة واملعتقدات املرّبرة بالنسبة إىل احلقائق ذات 

ره ر ذلك احلكم يف حّد ذاته، أو أنه ُيربِّربِّالصلة، وامليول والدوافع املناسبة، ال ُي

 مبقدار ال ُيعّد كافيًا. 

م إجابة واضحة روحة يف هذا الشأن فتسعى إىل أن تقدِّأما النظرية األخرى املط

حيث  ؛«ية؟ملاذا حنتاج يف األساس إىل النظرية األخالق»وجامعة عن السؤال القائل: 

جتيب هذه النظرية عن هذا السؤال قائلة: إن شأن النظرية األخالقية هو صيانة 

 . «االختالف»، و«التعارض»، و«اخلطأ»أحكامنا األخالقية من 

ن هنا فإن اهيو الفولت  يذهب إىل االعتقاد بأن اخلطأ والتعارض واالختالف م

 يف احلكم أو االعتقاد األخالقي ينبثق عن مثانية مناشئ خمتلفة، وهي: 

 رات الناقصة أو اخلاطئة. ـ املالحظات املستندة إىل التصو1ُّ

 ـ املالحظات املستندة إىل املعلومات الناقصة أو اخلاطئة. 2

 خال املالحظات األخالقية غري ذات الصلة. ـ إد3

 ـ إدخال املنافع الشخصية غري ذات الصلة. 4
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دون نقدها  ،ي اآلراء واألحكام األخالقية الصادرة عن اآلخرينـ تبّن5

 ومتحيصها. 

 غري مناسب.  ـ تطبيق القواعد األخالقية بشكٍل6

 ـ توظيف املعايري األخالقية غري املناسبة. 7

 .  42اغري مناسب عايري األخالقية بشكٍلـ تطبيق امل8

يرى اهيو الفولت  أن اجتناب اخلطأ والتعارض واالختالف يف األحكام 

أحد أساليب نقد هذه  وإّن .األخالقية يستدعي منا العمل على نقد أحكامنا األخالقية

 يف حقل األخالق.  «التنظري»األحكام هو العمل على 

ا إىل ـ أو إصدار ـ احلكم األخالقي يعود إّم رنا إن اخلطأ يف تشخيصيف تصوُّ

وإما إىل افتقار الشخص إىل خصائص  ؛«مشهدًا أخالقيًا»عدم كون مشهد الشخص 

 : التاليتني. وعليه فإن هذه األخطاء تندرج حتت املقولتني «الشاهد املثالي»وصفات 

 ـ األخطاء الناشئة عن املشهد. 1

 ـ األخطاء الناشئة عن الشاهد. 2

 ف على: يتوقَّ ـ احلّد منهاـ وبتعبرٍي أفضل: احليلولة دون هذه األخطاء  وإن

 .«املشهد األخالقي»ـ النظر إىل املوضوع من زاوية 1

 . «الشاهد املثالي»ـ السعي إىل االقرتاب من 2

عن احلكم واملعتقد احلاصل من  وإن احلكم أو املعتقد األخالقي املرّبر عبارٌة

أو من خالل حتصيل الشرائط  ،ةالتاليمام الكايف باألمور خالل االلتفات واالهت

 : التالية

 ـ التجربة األخالقية. 1

 ـ املشاهدات ما فوق األخالقية. 2

 ـ املشاهدات األخالقية. 3

 ـ الفضائل األخالقية والعقالنية. 4

 أو النظريات املبنائية يف دائرة احلقائق ذات الصلة.  ،ـ احلقائق ذات الصلة5

 لوم التجريبية ذات الصلة. ـ الع6
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 ـ الدافع املناسب حنو البحث األخالقي. 7

 أو أخالق سائر التقاليد والسنن.  ،ـ تاريخ األخالق8

 ـ األخالق التطبيقية. 9

من األحناء ـ دورًا يف احليلولة دون ارتكاب  إن مجيع هذه املوارد تلعب ـ بنحٍو

ألخالقي، ورفع درجة ومستوى تربير اخلطأ يف األحكام األخالقية، وتصحيح املشهد ا

. من هنا فإن احلكم األخالقي أو احلكم األخالقي املرّبر هو  43ااحلكم األخالقي

 ، أو التنسيق معها.احلكم الذي يتّم إصداره بعد حتصيل أو استشارة هذه املصادر

بدافع التنسيق وبيان  ؛من النظريات األخالقية اليت يتّم تقدميها واحدٍة وإن كّل

ي جزءًا من خصائص املشهد األخالقي، إمنا تبّين جانبًا من احلقيقة، وإمنا تغّط

واحدة منها أن تساعدنا يف احليلولة دون  مشاهداتنا ما فوق األخالقية، وميكن لكّل

 .  44اخاصة ارتكاب اخلطأ يف تشخيص احلكم األخالقي يف دائرٍة

 

 ــــــ أخرية كلمٌة

 النية يف حقل األحكام األخالقية.سة مقتضيات العقإىل درا مما تقدَّ يفنا ْيسَع

عام إىل  إن األخطاء اقحمتملة يف األحكام األخالقية تنقسم بشكٍل :وقلنا

؛ أو أن تكون ناشئة عن قسمني؛ ألن هذه األخطاء إما أن تكون ناشئة عن املشهد

 الشاهد.

مقتضيات  من «املشهد األخالقي»و «الشاهد املثالي»وقد أثبتنا أن كالًّ من 

ًا ومنزلة يف دائرة العقالنية يف حقل األخالق، وإن الذي يرى للعقل والعقالنية حّظ

 ؛حسنة :وكاذبة، أو إىل ؛صادقة :األخالق، ويعمل على تقسيم األحكام األخالقية إىل

وغري معقولة، ويضعها على  ؛وغري مرّبرة، ومعقولة ؛وخاطئة، ومرّبرة ؛وقبيحة، وصائبة

 «األخالق املعيارية»التقييم العقالني، ال مناص له من الفصل بني طاولة النقد و

املشهد »، و«املشهد الشخصي»و «املشهد األخالقي»، وبني «األخالق الوصفية»و

واألحكام األخالقية أو األحكام الصادقة أو املعقولة واملرّبرة على املستوى  «الفقهي

واالعتباطية، وأن يتّم اعتبار  األخالقي عن األحكام الكاذبة أو غري األخالقية
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الشاهد املثالي بوصفه الكائن الوحيد الذي ميتلك صالحية إدراك وتشخيص أو 

 إصدار احلكم األخالقي.

 

 

الهوامش
                                                      

(1) criticism. 

(2) appraisal. 

(3) evaluation. 

 
(7) objective. 

(8) factual. 

(9) ontological. 

(10) epistemological. 

 
)12) inferential. 

)13) derivative. 

basic
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(15) relevant. 

(16) irrelevant. 
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(21) actual position. 

(22) original position. 

(23) ideal position. 

 

- Kawall, J. (2002) »Virtue Theory and Ideal Observers» Philosophical Studies, 109 

(3), p. 197 – 222. 

- Firth, R. (1952) »Ethical Absolutism and the Ideal Observer» Philosophy and 

Phenomenological Research, 12 (3), 317 – 345. 

- Brandt, R. (1955) »The Definition of an 'Ideal Observer' Theory in Ethics» 

Philosophy and Phenomenological Research, 25 (3), 407 – 413. 

- Harrison, J. (1956) »Some Comments on Professor Frith's Ideal Observer Theory» 

Philosophy and Phenomenological Research, 17 (2), 256 – 262. 

- Bailiff, J. (1964) »Some Comments on the 'Ideal Observer'» Philosophy and 

Phenomenological Research, 24 (3), 423 – 428. 

- Garner, R. (1967) »Beardley, Firth and the Ideal Observer Theory» Philosophy and 



 

 

هـ 1437م ـ  2016ــ خريف وشتاء  41و  40ــ العددان  11و  10ــ السنتان  نصوص معاصرة  

319 

                                                                                                                                 
Phenomenological Research, 27 (4), 618 – 623. 

- Allen, G. (1970) »From the 'Naturalistic Fallacy' to the Ideal Observer Theory» 

Philosophy and Phenomenological Research, 30 (40), 533 – 549. 

- Postow, B. (1978) »Ethical Relativism and the Ideal Observer» Philosophy and 

Phenomenological Research, 39 (1), 120 – 121. 

- Taliaferro, C. (1988) »Relativising the Ideal Observer Theory» Philosophy and 

Phenomenological Research, 49 (1), 123 – 138. 

- Frankena, W. K. (1976), Perspectives on Morality, K. E. Goodpaster (ed.) (Notre 

Dame: Notre Dame University Press). 

A View from Nowhere

 

- Yaffe, G. (2005) »More on 'Ought' Implies 'can' and the Principle of Alternate 

Possibilities» Midwest Studies in Philosophy, 29, 1, 307 – 312. 

- Stern, R. (2004) »Does 'Ought' Imply 'Can'? and Did Kant Think It Does?» Utilitas, 

16, 1, 42 – 61. 

 

 

 
- Aristotle, (2002) Nicomachean Ethics, trans. By Christopher Rowe (Oxford: Oxford 



 

 

هـ 1437م ـ  2016ــ خريف وشتاء  41و  40ــ العددان  11و  10ــ السنتان  نصوص معاصرة  

320 

                                                                                                                                 
University Press. 

- Slote, M (1992) From Morality to Virtue, (Oxford: Oxford University Press). 

- Slote, M (2001) Morals from Motives, (Oxford: Oxford University Press). 

- Kant, I. (1997) Critique of Practical Reason trans. By Mary Gregor (Cambridge: 

Cambridge University Press(. 

- Kant, I. (1998) Groundwork of the Metaphysics of Morals trans. By Mary Gregor 

(Cambridge: Cambridge University Press(. 

(35) The Categorical Imperative. 

(36) universalisability. 

- Frankena, W. K. (1973), Ethics, 2nd edition, (London: Prentice-Hall). First printed in 

1963. 

- Bentham, J. (1996) An Introduction to the Principles of Morals and Legislation (eds.) 

by J. H. Burns and H. L. A. Hart (Oxford: Oxford University Press(. 

- Mill, J. S. (2001) Utilitarianism, (ed.) by George Sher (Indianapolis: Hackett 

Publishing Company). 

- Baron, M. Pettit, P. & Slote, M. (1997) Three Methods of Ethics: A Debate, (Oxford: 

Blackwell(. 

 



 

 

هـ 1437م ـ  2016ــ خريف وشتاء  41و  40ــ العددان  11و  10ــ السنتان  نصوص معاصرة  

321 

                                                                                                                                 

- Brandt, R. (1959) Ethical Theory: The Problems of Normative and Critical Ethics 

(Englewood Cliffs, N. J. Prentice-Hall, Inc(. 

(42) LaFollette, H. (1997) »Theorizing about Morality» in his (ed.) Ethics in Practice: 

An Anthology, (Oxford: Blackwell Publishers), pp. 4 – 5. 

- Baier, K. (1958) The Moral Point of View: A Rational Basis of Ethics (Ithaca: 

Cornell University Press), esp. chap. 8. 

- Frankena, W. K. (1983) »Moral Point of View Theories» in Norman Bowie (ed.) 

Ethical Theory, (Indianapolis: Hackett), 39 – 79. 



 

 

 

 التبادل احلضاري بني اهلخامنشيني والفينيقيني

 دراسٌة مقارنة بني املنهجيتني التقليدية واحلديثة

 

 السيدصادق حقيقتد. 

 

 ــــــ مقّدمة

 ، وإمناالثقايف إنتاجه من ادةيالز على اإلنسان نيعي ياجتماع نظاٌم يه احلضارة

 دية، والتقالياسيالس ة، والنظمياالقتصاد املوارد: أربعة عناصر من احلضارة فتتأّل

. قال ابن  1اوالقلق االضطراب ينتهي ثيح تبدأ يوه .والفنون العلوم ة، ومتابعةياخللق

 ،أحواله استجادةو ،الرتف يف نالتفنُّ هي ـ علمَت كماـ  واحلضارة: »مقدمته خلدون يف

 أو للمطابخ املهيئة الصنائع من ،فنونه سائرو أصنافه من قتؤنِّ اليت بالصنائع الكلفو

 نياالرتباط ب ىري وهو .  2ا«املنزل أحوال لسائرو اآلنية أو الفرش أو املباني أو املالبس

 أكثر العمران كان فمتى العمران بتفاوت تتفاوت ضارةاحل»احلضارة وعلم العمران: 

 .  3ا«أكمل احلضارة كانت

 نياحلضارت نيفقد حصل ببعضها بع احلضارات املرتبطة يغرار مج ىعل

 .ريكب ثقايف تبادٌل ةيقينيوالف  4ا األمخينيةة اياهلخامنش

القرن  يف ةريسوا دولتهم الصغوقد أّس ،ينيون من الفرس اآلريعترب اهلخامنشُيقد 

حمافظة  يف ،رانيإ يجنوب يف ،اشوشرت نة تسرتيمد يشرق الد يفيالتاسع قبل امل

ـ ب ىسّميوكان جدهم  ،يون حتت احلكم املاديرزحاًل ّوأوكانوا  ،خوزستان 

 ة.يع القبائل الفارسيتغلب على مج يالذ  اهلخامنشا
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 ،ةيرة العربيوقد هاجروا من اجلز ،ةياحندروا من السامفقد ون يقينيما الفأ

وهم اشتهروا  . حبر املغرب وجبل لبناننيب إىل ما ،الدية قبل املئا ومخسمنيلفأ يحوال

كانوا  رغم أّنهم ،«شعاع الشمس األمحر»ومعناه  ،هميق عليغرأطلقه اإل يباللقب الذ

 .  ينيالكنعانـ اة بيفضلون التسمي

 .ني احلضارتني هاتنيب يما افرتضته هذه املقالة هو وجود التبادل احلضار

 نياخلالفات املوجودة ب هل تؤثِّر :جابة عنه هوحتاول هذه املقالة اإل يوالسؤال الذ

النظر إىل موضوع ة ينوع دراسة احلضارات يف ثة يفية احلدية واملنهجيدية التقلياملنهج

 تبادل احلضارات؟

 ًاياطنها تعيأن ب إاّل عن بعضها،ة تعترب احلضارات منفصلة يدية التقلياملنهج

 .وتعاضدًا

 ّيان أيق كتعّل ،ةيالوجود قايمنها اهلرمنوط اليت ،ثةية احلدي أن املنهجنيح يف

 ة فهم اجلانب اآلخر. ّيكائن مدرك على نوع

 نيذ مارتيوتلم ، 5اقة واملنهجيف كتاب احلقأن هانس غادامر ـ مؤّل يفال َشكَّ 

 ،ةيقا الوجودية اهلرمنوط مدرسريوهو كب ،نيدغر ـ من كبار فالسفة القرن العشريه

ن ير مفكِّريو علم التفسأقا يوقدضمت اهلرمنوط .اتيحقل املنهج  يفينيومن األخصائ

غادامر  ىقا لديرمنوطاهل وامللحوظ يف أن املهّم إاّل ،يلتايود ،رماخريشال :مثل ،أفذاذًا

منوذج  تحدثان عنيإنهما  ى:خرأبعبارة و. يجتاههما الوجودادغر هو ي هنيوأستاذه مارت

ط ينُأ تهما قدياننا وفق رؤيإذ إن ك ؛نسانان اإليد كدِّحياول أن حي يالذ ،للفهم

 ها حنن. ينؤّد ة الفهم اليتيبعمل

 

 ــــــ ةياحلضارة اهلخامنش

سيطروا على  نيد الفرس، الذيبق.م  550الدولة اهلخامنشية يف سنة ا ستتأّس

سكنت جمموعة من ف ،بابلحكومة  هاسقطتأاليت كانت قد  ،الدولة العيالمية

اليت كانت قد هاجرت إىل اجلنوب يف أوائل األلفية الثانية  ،بيةوورالقبائل اهلندية األ

يرانية الشمالية اقرب نهري سيحون وجيحون ، واستطاعت يف املناطق اإل ،قبل امليالد
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ها بسبب استخدام ؛زمينة قصرية ٍةأن تسيطر على مجيع مناطق الدولة العيالمية يف مّد

وسيطروا  ،ووصلوا إىل اخلليج الفارسي وحبر عمان ،لاحلصان يف الغابات وسيلة للتنقُّ

با حنو اجلنوب وواشتهرت هذه اجلماعة اليت هاجرت من اهلند وأور .على اهلند كذلك

الء َصوهي تعين اأُل ،ريائيني ااإل ـوا أنفسهم بومّس ،بية واالقبائل اهلندو أور ـيران بإو

ولذلك كانوا  ،يْعريائيون يشتغلون يف تربية املواشي والرَّكان اإل. رفاءوالنجباء والش

وهي  ،هم لقب اديف وحماربني أقوياء، وكانوا يطلقون على عدّو ،ماهرين فرسانًا

  .الشيطان أو ،تعين الغول

ويقيم  ،القبائل املهاجرة ىحدإ ،ديف ااستطاع امللك مجشيد أن يهزم قبيلة 

يرانية واهلندية القدمية سائدًا منذ زمن بقي طبقًا للروايات اإلالذي  ،حفل االنوروز 

 .  6االيوم إىلامللك مجشيد 

روس يبواسطة جهود سا مّت يالذ ،يني والبارسيني املادنيد بيالتوح

 ة.يمرباطورة اإلمضاعفة قّو ب يفق.م  سب550َّااكوروش 

 ينيلالجتاه الدسة يالعناصر الرئ ،ًا الصدقريخأو ،والعدالة ،ورمزداأعترب ي

 يهو ،ةيالزرادشت ميالتعال يف موضع اهتمام يوه .ق.م 486ـ  541اوسيلدار ياسيوالس

  .ةيوسيدارال تراث من ىتبّق ما همأ يه وا ستونيب يف ةياحلجر النقوش يف ظاهرٌة

 النيّب تباعأ من كنيمل وس ين دارأدون من حنن متأكِّ الوقت نفس ويف

 . 7ازرادشت

 وسين دارإ :لّواأل: اءيشأستون ثالثة يب يف ةياحلجر لنقوشا من لوحي يوالذ

وال  ،اناتيالبو كذوبةاأل نيب ياسيالس الواقع يف دةيوط عالقة بوجود ؤمنيكان 

 بارزًا دورًا لعب قد ياسين الكذب السإ :يوالثان ؛ياسيالس باخلطاب ىتعن اليت مايَّس

ننا إ :والثالث ؛الصراعو الثورةو االنتفاضةإىل  أّدى امّم ،ةياسيالس االضطرابات يف

 . 8انيالكاذبو الكذب زيية متدون بقّومزّو

 حدأ رعبَّ كما. ومبثله سبقُي مل عاداًل ًايقانون نظامًا ندوِّين أوس يداروقد حاول 

 من نأو ،ياملدن اجملتمع ركائز من العدلو احلّق عتربيكان  وسيدار نإ :نيالباحث

 العدالة نأ ىري كانو ،يسانناإل اجملتمع شرائح يفالقضاء بالعدل  امللوك اتيولؤمس
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 .معًا ،ديالعبو حرارالضعفاء، واألو اءيقواأل تعّم نأ بجي

 جهوده ىمنته بذلي كان نهإف البالد يف ىمساأل القانون عّدي كان قوله نأ مباو

 .  9امانةأو بعدالٍة الناس نيب يقضي يلك

 يراعيعليه أن  بعدالٍة ناسال نيب يقضي نأ ديري ين الذأ ىري وسيرادكان 

  درئوجنها انةيالد ، كهيرأا اسةيالس: ثالثة اتيمستو يف الكون السائدة يف سساأل

  .زوركرها ةياالقتصادو ةياالجتماع العالقاتو

 املفهوم من نأ هو املهّم. وةيزرادشت جذور الثالثة املصطالحات هذه لكّلو

 نيب يالسلم شيبالتعا هتّميهو د كان . وق 10اينيكان ذا طابع د وسيدار ىالقانون لد

 .اسةيالسو انةيالد

 تشمل كانت السابقة نيالقوان عين جتمإف يوسيدارال املرسوم من انطالقًاو

على  مقتصرًا كني ملو ،اناتيالد خمتلف ىلد العبادة دور يف املعتمدة نيالقوان

 . ةيامللك مياملراس

 يحبر سطوٍلأعلى  يهلخامنشا العهد يف ةيرانياإل ةيمرباطوروقد حصلت اإل 

 من مركبة ليساطاأل هذه كانت قدو .قيغراإلو ينيقينيفال اهايبواسطة رعا رؤثِّم

 ليلتحم ةريالصغ السفنو ،الفرسانو احلصان ليلتحم لةيالطو السفنو ةياحلرب السفن

 . شربةاألو طعمةاأل

 من هلا مبا ،هايعل مةاملتقّد للحضارات ثةيور ةيكانت الدولة اهلخامنش

 نإ. ةياآلرامو ةيالميالعو ةيالسومرو ةيكداآل باللغات ةيرفاملعو ةيالعلم املكتسبات

 علمونهمي كانواو ،عصرهم يف نيمشهور كانوا ينيالبابل احلساب علماءو نياملنجم

 الكهنة كانو. الشعوذةو الطلسماتو السحر جانبإىل  ،احلساب علمو النجوم

سدة  وسيدار متسلُّ زمن يف اءيقوأعامة كانوا  . وبصورٍة 11اميالتعل حقلعلى  نيطريمس

 . ةيمرباطوراإل

 قد. وبابل يف هوديال ىسرأ ريحترإىل  عودي روسيسا اةيح يف ن اجلانب املهّمإ

 اجلرائم من عتربي نبوكدنصر قبل من هوديال سرأ إّن. قيالعت العهد سفارأ مدحته

 من هوديص الخملو ،هوهيتار خم روسيسا ساملقّد الكتاب اعترب قد. والبشعة ةيالبشر
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 .سراأل

منذ  يبامس يروس اكوروش  نادانيسا ّنإ»: بقوله ثنادِّحي اءيشعاأل كتاب هذا

نه ؛ أليته روحيعطأقد  يّنإ. يعدائأدمر ي يالذ يومندوب يعبد إّنهشروق الشمس. 

 .  12ا«رض قسطًا وعداًلأل األمي ىذهب حتي وال ،مانةبالصدق واأل أتى يالذ

 .هوهيقوله بأنه خمتار  روسيسا عن التوراة نقلي : 13اانيبر  ريعبت حّد ىعل

 . 14امردوك قبل من خمتارًا عتربونهي كانوا ينيالبابل أن كما

 يف ونياهلخامنش احرزهأ اليت املنزلة نإف» يشهباز الكاتب شرحيوكما 

 . 15ا«هوديال مع مةياحلم معالقتهإىل  عودت خيالتار

 ةيمرباطورإ عن سفرتأ ةين احلضارة اهلخامنشإ :لالقو كنميعامة  وبصورٍة

 احلضارات تعامل من خمتلفة نواعًاأ شهدت يهو ،عام آالف ثالثة قبل ضخمة

 . نهايب مايف النزاعو ،املختلفة

 

 ــــــ ةيقينياحلضارة الف

 ا،ة القدمية اليت سكنت لبنان وسوريون هم أحد الشعوب الساميالفينيقّي

ـ  1000ويف الفرتة مابني  .عكا وجبيل وصيدا وصورثل: ، موأنشأت ممالك صغرية

حتى  ،وكانوا قوة مهيمنة يف العامل القديم ،هلم يف قرطاج ق.م أنشأوا مستعمرًة700

 ثالثة. إثر سقوطها عقب حروب بونية ،ق.م146

 الكّنهم استوطنوا سوري ،ق.م2500هاجر الكنعانيون مع األموريني حواىل 

عانيون باحلضارة املصرية وحضارة مغرب البحر املتوسط. وانتشر الكن راجلنوبية. وتأثَّ

  فينيقيةاسم ا. وأطلق اليونانّيون االكنعانيون على طول الساحل الشمالي لسوري

على القسم املتوّسط والشمال من ساحل  ،أي األمحر األرجواني ،ينيمن فينيق امُلشَتّق

 . 16ا، سّكان هذا الساحلنيعلى الكنعانّي  الفينيقياسم ا، كما أطلقوا اسوري

 أصول من  مسيحينيو ؛مسلمنيا لبنانيني ثالثة كّل من ًاواحد نإ :ليقو

 سنة آالف أربعة إىل ترجع الفينيقية املدن نشأة نإ :لّواأل: ئانيش عليه فقواملّت. قيةيفين

. نوح بن سام صلب من ساميون كنعانيون هم الفينيقيني نإ :يوالثان. امليالد قبل
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كانت ديانة الفينيقيني جمموعة من فقد . البائدة العرب من بالعماليق الطربي موربطه

الطقوس والعبادات تقيمها املدن الفينيقية، وختتلف باختالف األمكنة اليت تقام فيها، 

 . 17اله وللظواهر الكونّية والطبيعّيةبالرغم من اشرتاكها مجيعًا يف النظرة ذاتها لإل

كانوا  ،قليدسإو ،اغورسفيثو ،طاليس ،اضياتالري عظماء نإ :ليوقد ق

 . 18افينيقيني

التاريخ، وقاموا بدور الوساطة التجارية بني  ة حبرية يفل أّمون أّووالفينيقّي

أعظم  الشرق والغرب، وساعدهم على ذلك املوقع املتوسط بني الشرق والغرب. ولكّن

الذين  ،ية على يد الفينيقينياخرتاع األجبد يمتها احلضارة السورية للبشرية هقدَّ نعمٍة

عهد  اقتبسوا إشاراتها من اهلريوغليفية املصرية. قويت العالقة بني مصر وفينيقيا يف

البعث بعادات الدفن عند الفينيقيني على وجود فكرة االعتقاد  الدولة القدمية. تدّل

 .  19اأخذوها عن املصريني القدماء الفكرة اليت يواحلياة بعد املوت، وه

ة يمرباطور فائدتان تعودان إىل اإلينيلهخامنشل ينيقينية الفيكانت لتبعلقد 

 ة:يرانياإل

مة مبساعدة يالعظ اطيلسة واأليالبحر ىران متتعت بالقويإن إ :وىلاأل

 .ينيقينيالف

 ينيونانيران جتاه اليإلدولة  السياسي االستقرارثبتت أن هذه املواطنة : إةيوالثان

مر من أة وسفن الركاب بيون السفن احلربيقينيفقد صنع الف ، 20اهمريوغ

 .  21اةيمرباطوراإل

 

 ــــــ ينيقينيفوال ينياهلخامنش نيب ياحلضار التبادل يف ةيديالتقل ةياملنهج

ة يقينية والفي احلضارة اهلخامنشنيهذا املقال التبادل ب كان مفروضنا يف ذاإ

كثر أعمق وأة على فهم ثية واحلديدية التقلي املنهجرية تأثيفالسؤال هو عن نوع

ة تفرتض وجود احلضارات يدية التقلين املنهجأ ية املهمة هنا هتللموضوع. والنك

بعض احلضارات مع  آلففتت ،ساس املصلحة والفائدةأة تتعامل على انات مستقّليكك

. ياسيوالس يساس النفع االقتصادأعلى  ا،نهيما بين بعضها تتعارض فأكما  ها،بعض
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كثر من أة كان التبادل والتعامل يقينية والفي اهلخامنشنيضارتوبالنسبة إىل احل

 : ما يلي نهما تبادلتا يفإف ؛التعارض والصدام

 خشرته نيران إىل ثالث وثالثيإمت سِّق.م ُق514سنة  ي: ففياسيالس ىـ املستو1

ة اقحمافظة اخلامسة. ية حتت رعايقينياملدن الفكانت و ،وسيد داريب ،ي اقحمافظة أا

ن إ . 22انفسهمأ ينيقينيتلك املدن كانوا هم الف ن الرؤساء يفأر بالذكر يداجلمن و

 مقابلد هدف إىل التوحُّية كان يقيني كوروس واملدن الفنيب ياسيالتبادل الس

وكانت  ،اسةيهذه الس وس كان تلوًا لكوروس يفين داروإ ، 23اقيغر واإلينياملصر

 . عاٍل ى على مستوينيقينينهما والفيالعالقات ب

ذن أاكوروس  يقول الكتاب املقدس أن سايروس : ياالقتصاد ىـ املستو2

لبناء  ان صور وصيداسّكشراء اخلشب من بلليهود الذين عادوا من املنفى يف بابل 

فأرسلوا  ،عامليةالمرباطورية العالقات مع اإل ةن قيموالتجار الفينيقيقد علم لكل. ياهل

 القوة يهيف هذه األثناء  املهّموي. وسن كٍلبشو ،ة طوعًايضرائبهم إىل اهلخامنش

والشعوب  نييرانيار اإلالتّجة ية اهلخامنشيمرباطورفقد دعمت اإل ،البحرية والتجارية

 . 24ااهريغالذين كانوا يسافرون إىل قرطاج و ةالفينيقي

 مًا يفيجسرًا عظ ىق.م  بن465ـ  485اسين زركسأواملثال هلذا الدعم هو 

ذ هذه يتنف ون يفيقينيون والفين فشل املصرأسود بعد بحر األل واليدردنال يضواح

 ران. يإة مع يون بالعالقات االقتصاديقينيفرحب الف ، 25اةاخلّط

مة من مساعدة قيِّة عن يخيخربت الكتب التارأ: العالقات العسكريةـ 3

. فقد اليونانيني رب ضّدحليف اار  ياخشا داريوس وزركسيسلاألسطول الفينيقي 

ـ  465اولاأل أردشريقد وافق ل.  26انةيسفاألسطول الفينيقي من ثالمثائة تكّون 

زاء إ ينيقينيللف يمن احلكم الذات ق.م  على نوٍع404ـ  425ايوس الثانيق.م  ودار424

ة يرانياإلأمرت احلكومة ًا ـ كما قلنا ـ فقد ريخأ. و 27ايواالقتصاد يالتعامل البحر

 .  28اوشواطئ البوسفور والدردنيل يف فينيقيا اطيلسلألبناء املصانع ب

عالقات دينية ة يللدولة اهلخامنشنت : لقد كاالعالقات الثقافية والدينيةـ 4

 عتم تنفيذ سياسات تصاحلية مف ،فضلأو يف مستويات أعمق وثقافية مع الدول األخرى



 

 

هـ 1437م ـ  2016ــ خريف وشتاء  41و  40ــ العددان  11و  10ــ السنتان  نصوص معاصرة  

329 

هود ي النية بياسة السلميهذه الس ق يفيدون تفر ،روسيسا اهمجيع البلدان اليت غزا

ة. والعجب يمرباطورتلك اإل من يفأو ع الفرق واملذاهب بسالٍميمج تقد عاشلهم. ريوغ

 اء. ينباأل روس كما ُيمَدحيخ مدحوا سايالتار هم يفريقبلوا غين مل يهود الذين الأ

مراء  بعض األريفقد ع، اءينب مع األينيعالقات اهلخامنش يه ىخرة األيالقضو

ال يفطلبوا من دان ، 6ة ياآل، 6 ، البابال النيّبيانوس اديعند دار ال النيّبيمكانة دان

وس يدار ىفلما رأ ،سدقفص األ ه يفْولَقأ عبادته هلل تعاىل ىوعندما رأ ،عبد اهلليال أن 

 اء اهلل. ينبأمن  نه نيبٌّأال سلم من القفص عرف ين دانأ

مم مع األ صاحلتعلى أساس السالم وال شداريولالسياسة الدينية قد كانت ل

زمنه ـ على طراز زمن كوروس ـ  . فقد كان الناس يفىخران واملذاهب األيدألوا

اسة ين والسيفرض الديوس ليوجنه، ما كان داريحسب وا. ين والدنيالد حرارًا يفأ

ة ياسيبات السيول الرتته األهمُّكان هم. وري وغينيقيني والفينيرانيا اإليعلى الرعا

ة ينيعماهلم الدأ حرارًا يفأهم كانوا ري وغينيقينين الفأ نصاف. واملهّموالعدالة واإل

روس يعمال ساأوس كانت مثل يعمال دارأن إ :انيبر قول ي.  29اهارية وغيوالقضائ

ن يوس دفع النفقات للكنائس واملعابد لكل دين دارإف ، 30ابابل وسائر املدن يف

جتاه  الزمان ذاك يفيعتمدون  ونيرانياإل لوك. وكان امل 31انهميفرق ب بال ،ومذهب

س الكتاب املقّد ه نّصيعل دّليو .نصافوالعدالة واإل التسامح على األجنبية الدول

 ه.ريكهرودت وغ ،ةيخيوالكتب التار

رسم النقوش على القطع  حرارًا يفأان كانوا يدقوام واألن األأخر ل اآليوالدل

مما  ،زمانة على بعض مسكوكات ذاك اليونانيصورة أبولون ال ىننا نرإف ،ةيالنقد

 . ينيزمن اهلخامنش ان واملذاهب يفيدة األيدل على حّري

ما هو سبب هذا التسامح بالنسبة إىل  :بالنايف طر خين أكن مي يوالسؤال الذ

 ؟ان واملذاهبيداأل

 ةيالشمال املناطق من رانيإ ةفالهوا إىل قد توّج ينياآلر أن خوناملؤرِّ ذكري

 باألمن هيف رزقوني موطن عن حبثًاو ؛عيالصقو ربدال من هربًا ذلكو ؛ةيالغرب الشمالو

 من رانيإاخل دإىل  م.ق1000 عام يحوال ينياآلر من موجات حتركت فقد. ميالنعو
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 ألرض.ا وااحتّل قد كانوا م.ق800 عام وحبلول، يالغرب الشمالو الشمال

 حنو االنتشار عتوّسو النزوح هذا استمرارإىل  ةيخيالتار الدراسات ريتشو

 من كثرأب قبلها مستوطنةو مةيمق قوامًاأ النازحة االقوام هذه واجهت ثيح ،باجلنو

 .  32اينيالميكالع ،عام 1500

 :زات، منهاي مينينه كانت لآلرإ :جواب ذاك السؤال قال يفين أكن ميو

 البارثيةون ويخذ اهلخامنشأفقد  .احلكم ة يفيوعدم املركز ،ينيالتسامح الد

 قد رفضوهما. الساسانيةن أكما  .نيان  تلك اخلصلتيشكانإا

 ،تهموسّن ،اياحلرب االحرتام بالنسبة إىل الرعا  يفينية اهلخامنشريمن مجلة سو

 روا املساكن واملعابد.دمِّي الأن و ،نهميود

 هذه القاعدة.من  هو استثناٌءه  ياكمبوجقمبيز نعم، 

 له عقٌلكان  وما ،عَرالصَّك ب مبرٍضيصأقد  نهإ :هحّق ودت يفريفقد كتب ه

 .ميسل

وا منه إىل املغ أا التجين الرعاإ :ةيالنقوش احلجر وس يفيكما كتب دار

 .ينيوالروحان

نه كان أم ، فقد توهَّزركسيسد ينا بيتأحراق معبد إهو  يواالستثناء الثان

ـ ب اةسة املسّمحراق الغابات املقّدإنه حتقق بعد أ . واحلّقالديين بالتعصُّ عن ًاناشئ

  .الساردا

نه كان بعد إس؛ فيزمن زركس بابل يف يفكل مردوخ ياء الثالث هو هنالستثوا

 . ينيالبابل ىفوض

ة ية احلضارة اهلخامنشيدية التقليساس املنهجأعلى  :قالين أكن مي باختصاٍرو

 هلما تبادالت يف ولكْن ،ة تلكي هوريغ هة هذيتان، هوة حضارتان مستقّليقينيفوال

قد كان هذا التبادل و ،ةية والثقافية والعسكرية واالقتصادياسيات السيمستو

 ها.ريونان وغيالمقابل   يفنيللمنافع للحضارت

  

  ــــــ غادامر ةّيمنهج: ينيقينيفوال ينياهلخامنش نيب يالتبادل احلضار

 نيب املتبادلة ةياحلضار العالقات موضوععلى  ةيق هذه املنهجشئنا أن نطبِّ ذاإ
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 ،ينياهلخامنش بوجود دحّد قد ينيقينيفال انيك ّنإ :ْلنُقفل ينيقينيفالو ينياهلخامنش

إىل  يؤّدي سوف قيالتطب هذا. ينيقينيفال وجود دهحدَّ يالذ ،ينيقينيفال انيك ومثله

 شأنها من، غادامر ةيمنهج هايف مبا ،ثةياحلد اتياملنهج أن يمة، وهيالق جةيالنت هذه

 اتياملنهجبه  ترفدنا كانت امّم عمقأ هو الغابرة احلضاراتو خيللتار بفهم دناتزوِّ أن

 دونيري بدورهم هم نيالذ ،نياآلخر يعن أن حناول حواراحلضارات يف ة؛ فإننايديالتقل

 . «املتضاعفة قاياهلرمنوط» ـب عنه رعبَّي امّم ،ناريغ فهمواي وأن ،فهموناي نأ

 يف ماأو ؛، كاجلماداتفهٌم هلا سيل اليت اءيشاأل نفهم ةطيالبس قاياهلرمنوط يف

 نا.ريغ فهميو فهمناي بدوره يالذ ،نساناإل نفهم نناإف املتضاعفة قاياهلرمنوط

 نفهم حضارتنا يف ننااملتضاعفة؛ أل قاياهلرمنوط مجلة من يفالتبادل احلضار

 اهم، كمايإ بفهمنا مشروٌط وجودنا نأ ية هنا هالنكتة املهّمو. فهم له يالذ نساناإل

 مٌرأنسان ة اإليهو من أّنقال ُي رتبط مبا قديهذا . ونااّيإ مهبفهم منوٌط وجودهم نأ

 .  33ا السردية اهلويةغور بـ ايه بل ريسمِّي ي، وهو الذيروائ

 

 ــــــ ةامتاخل

 ةياسيالس اتياملستو يف تبادلو تعامٌل ةيقينيالفو ةيقد كان للحضارة اهلخامنشل

قد  نياحلضارت كلتا فإّن ةيديالتقل ةياملنهج ووفق. ةياحلربو ةيالثقافو ةياالقتصادو

ة احتاجت ية. فاحلضارة اهلخامنشيات املذكورة لكسب الفوائد املادياملستو تبادلتا يف

ن احلضارة إالعكس ف ىوعل ؛ةيالبحر ساطيلواأل ىجل القوة أليقينيإىل احلضارة الف

 . نين املهامجممصونة  يتبق ية لكية احتاجت إىل اهلخامنشيقينيالف

ن نبحث عن حوار أب جي ،ني احلضارتنيواحلوار ب غرار اخلطاب ىعلو

 بدل صدامها. ،احلضارات

 يف الغالبة اسةيهو الس ن صدام احلضاراتإف ل هنتنغتونيعتقد صاموئيكما و

 : ؛ ملا يليدياجلد العصر صراعات يفة ريخاأل ةيتكاملالرحلة املو ،العامل

  .ةيساسأ ةين االختالفات احلضارإـ  

  .اديازد حالة يف ذواتها دراكإرة إىل ن التفات احلضاإـ  
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  .منّو حال يف ةياهلو انعدام فراغ لسّد لةيكوس ةياملذهب اةياحل دين جتدإـ  

  ى.خراأل احلضارات يف الذات دراكإ منو وجبين املعاملة من قبل الغرب إـ  

  .يريالتغ تقبل ال ةيالثقاف االختالفات اتين خصوصإـ  

  .منّو حال يف ،املشرتكة ةيالثقاف القواسم دورو ،ةياداالقتص ولين منطق املإـ  

 ةياسيالس احلدود حمّل وميال تحلَّ احلضارات نيرة بن اخلطوط املتجّذإـ  

زمات ستوجد األ اليت الشرارة يه اخلطوط وهذه .الباردة احلرب اميأ ةيولوجيدياألو

اد، يازد الح يف يه الغربو سالماإل نيسنة ب 1400ن خصومة إ. الدماء النيوس

 .  34اةيالدمو احلوادث لظهور زةجمهَّ ةيالغربو ةيالمساإل احلضارة نيب والعالقة

من حيث مستواها الفكري  ،يعتقد اجلابري أن مقولة اصدام احلضارات 

 ْتتون العلمية ومنهجيته العالية. واألسباب اليت دَعغال تتناسب ومكانة هنتن ،واملعريف

ة ق بالقّوتتعلَّ وحته حول صدام احلضارات ليست أسبابًاتون وأطرغإىل سطوع جنم هنتن

ل الذي بساطة التحوُّ نها تعين بكّلإبل ، ومتاسك البناء النظري ،ية املعرفيةواحلّج

ف اأو طرأ على السياسة األمريكية يف هذه املرحلة اليت يقودها اليمني املتطرِّ

ة ين نظرإ :ات وصدامهاكتاب حوار احلضار رت يفوكما حّر.  35ا النيوليرباليون 

ة ية والفكريدة من اجلوانب املنهجصدام احلضارات تواجه مشاكل متعدِّ

 .  36اةياسيوالس

همال املسائل إ ية هنتنغتون هيتواجهها نظر هم اليتن املشكلة األإ ييرأ يف

 ة، وجتاهل التعارض يفينية والدياسًا إىل املسائل الثقافيق ،ةية واالقتصادياسيالس

ًا ريوأخ .همارية داعش وجبهة النصرة وغيقض نا يفيكما رأ ،ان واملذاهبيدنفس األ

 كا. يمرأ يف لليرباليني اجُلُددًا ياسيمشروعًا س ل هنتنغتون تعّدية صموئين نظرإف

 ةيمنهج يف نايرأ كما ـ ًايفهمًا وجودن نفهم املوضوع أشئنا  إذاآخر  ومن جانٍب

 .يم العاملالسالو نساناإل حلقوق فائدة كثرأو عمقأ ي التبادل احلضارريصيـ  غادامر

 ينيالد ني، وبيحياملسلم واملس نيب، وةالسّنهل أو عةيالش نيب ةيالقض هذه يف فرق وال

 .يالعلمانو

هو  وهذا .ىخرألحضارات الل تهايهو نة يفيرهحضارة  كّلن إف هذا ىعلو
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 يفساس األنسان إلالعنف واخلالفات الطائفية. وهذا هو مطلب ا من لالحرتاز قيطرال

 . نيالعشرو الواحد القرن

ة يرضد األمهِّيس يالذ ،ع الثقافاتهذا الزمن هو تنوُّ ه يفين ما حنتاج الإ

ة، يخالقة واألية النقدير اجملال للمثابرة واملشاورة، وللعقلوفِّيالصاحلة للتعاون، وس

 ،والشامل مام السالم العادلأق يفتح الطريصحاب النظر والفكر، وسوف أوحلوار 

 ان واملذاهب.يد األنياد تفاهم مشرتك بجيإوالعمل على  ،ثراء احلضارات عرب احلوارإو
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 يف أصول الكايف ^علم األئمة

 «الكالم»و «احلديث»منوذٌج لكيفية املواءمة بني 

 

 جويا جهانبخشالشيخ 

 حسن علي مطرترجمة: 

 

 ــــــمتهيد 

ــوابُ   بـــآل حممـــٍد ُعـــرف الصـ
 

ــابُ   ــزل الكتــ ــاتهم نــ  ويف أبيــ
 

 وهـم حجـج اإللـه علـى الربايـا     
 

  1ابهم وحبكمهـم ال ُيسـرتابُ   
 

رغم ما أحاط بها من الغموض ايف األزمنة  ،^إن مسألة علم النيب واألئمة

البعيدة بفعل تأثري الغالة، ويف األزمنة القريبة بفعل القراءات الصوفية والفلسفية 

 ذاتها.  حة املعامل يف حدِّواحلشوية لرتاث الغالة ، واض

لقد بعث اهلل تعاىل خامت أنبيائه يف أرض احلجاز. وقد كان هذا الرسول ـ مثل 

آخر. وعلى الرغم من األمنية  سائر ُرُسل اهلل ـ رجاًل من جنس البشر، وليس من جنٍس

 :ون على الناس امن قبيلُمْساليت الزمت الكثري من الناس يف أن يبعث هلم أنبياء َي

يف أن يكون مجيع األنبياء  ْتأن إرادة اهلل سبحانه وتعاىل قَض ملالئكة مثاًل ، إاّلا

وقدوة  «حسنة أسوًة»هل كان بإمكان األنبياء أن يكونوا  مثل سائر الناس اوإاّل ًاأناس

 صاحلة لسائر الناس؟ . 

واحدًا إثر آخر،  ،^ة األطهاروقد حّل سائر أوصياء خامت األنبياء من األئّم
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مدّبرين  ًايف منصب اهلداية واإلرشاد. وكانوا بأمجعهم أناس |ّل رسول اهللحم

، وكانوا هم األقدر على حّل وعلى دراية ومعرفة كاملة مبضمون رسالة النيّب ،أتقياء

ل يف فهم وتفسري وتطبيق تلك الرسالة، ويعملون على توجيه الناس العقد اليت تتمثَّ

ليت تواجههم يف فهم الرسالة. وقد كان علمهم وإخراجهم من املشاكل ا ،وهدايتهم

ة رسول اهلل هي أداتهم يف هذه القدرة على حّل تلك الُعقد. من هنا بكتاب اهلل وسّن

غاية الكفاءة والقدرة على  ويفة، لعني على الكتاب والسّنمطَّ ^ة األطهاركان األئّم

طبيق تعاليمهما ة، وتعليم الناس كيفية تحّل متشابهات وحمكمات الكتاب والسّن

 على أرض الواقع. 

 .ومن شروط كونهم من األوصياء واخللفاء ،وكان هذا من لوازم مهامهم

من الروايات واألخبار املتنّوعة اليت ال  بتصريح جمموعٍةو ،وبطبيعة احلال

 ،ميكن فيها احتمال الوضع والكذب، قد أخرب هؤالء األوصياء خبفايا األمور

مما يدّل على علمهم ببعض األمور  ،، وصدرت عنهم الكراماتباتوحتّدثوا عن املغيَّ

 الغيبية. 

إحاطة  ،^ألئمة األطهارلوال  ،|لنيب األكرمل مل يكن ،وبطبيعة احلال

 ،ة القطعيةوالسّن ،حيث ُيستفاد ذلك من صريح القرآن الكريم؛ مشولية بالغيب

 .والواقع امللموس من التاريخ بوضوٍح

من طريق الوحي  ،ببعض األمور وجوانب من الغيبفعلى الرغم من إخبارهم 

وليست  ،واإلهلام اإلهلي وما إىل ذلك ـ وإن هذه الدرجة من علمهم بالغيب اكتسابية

 جبميع األمور الغيبية.  مل يكونوا على علٍم ،ذاتية ـ

قد أحاطوا علمًا جبميع املعلومات  ^ة األطهاراألكرم واألئّم إن دعوى أن النيّب

، وال ميكن هلا أن د دعوى ال تقوم على دليٍلمور، جمرَّفراد ومجيع األوأشخاص األ

 . «الواقع التارخيي»و «ةالسّن»و «الكتاب»تقف يف مواجهة صريح 

األكرم.  فق املسلمون بأمجعهم على أن جربائيل كان ينزل بالوحي على النيّباّت

ي لإلجابة عن بعض ـ طبقًا لصريح القرآن والسرية ـ ينتظر نزول الوح وكان النيّب

. ما هي طبيعة هذا الوحي الذي يتّم  2ااألسئلة، بل كان يقلق من إبطاء الوحي عليه



^  
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بالتفصيل قبل نزول  هل كانت هناك أمور يعلمها النيّب !انتظاره على هذه الشاكلة؟

 الوحي بها؟! 

َقْبُل َوُرُساًل  َوُرُساًل َقْد َقَصْصَناُهْم َعَلْيَك ِمْن﴿ورد يف صريح القرآن قوله تعاىل: 

قبل أن ينزل القرآن بقصص  . فهل كان النيّب 164االنساء:  ﴾َلْم َنْقُصْصُهْم َعَلْيَك...

 على علٍم ،بات ـى التصريح بأنها من املغيَّوعلى طول فرتة النبّوة ـ وحّت ،األنبياء تدرجييًا

 بها؟! 

ْم ِمْن اأَلْعَراِب ُمَناِفُقوَن َوِممَّْن َحْوَلُك﴿قوله:  ،آخر يف تصريٍح ،وجاء يف القرآن

َردُّوَن َوِمْن َأْهِل اْلَمِديَنِة َمَرُدوا َعَلى النَِّفاِق اَل َتْعَلُمُهْم َنْحُن َنْعَلُمُهْم َسُنَعذُِّبُهْم َمرََّتْيِن ُثمَّ ُي

مع القول بإحاطة  ﴾اَل َتْعَلُمُهْم﴿. فهل ينسجم صريح  101االتوبة:  ﴾ِإَلى َعَذاٍب َعِظيٍم

 . 3ابات؟!جبميع املغيَّ النيّب

حيث كانوا يقومون  ؛أيضًا وهكذا كان األمر بالنسبة إىل أوصياء النيّب

د الناس وما إىل ذلك، ومل يكونوا الع على األخبار واحلوادث وتفقُّلالّط بإرسال الرُُّسل

 حييطون علمًا بالغيب. 

فيد، حيث قال يف الشيعي األبرز الشيخ امل ُمالكالم املتكلِّ وقد أفاد لبَّ

 على أن اإلمام يعلم احلكم يف كّل إمجاعهم ثابٌت إمنا الشيعة......»املسائل السروية: 

 .  4ا«بأعيان ما حيدث ويكون، على التفصيل والتمييز ما يكون، دون أن يكون عاملًا

للشيخ املفيد يف املسائل العكربية ـ والذي نقله العالمة  إن الكالم املهّم

أيضًا ـ ال ينايف بطبيعة احلال علم األئمة ببعض األمور الغيبية   5ا مرآة العقولاجمللسي يف

وإحاطته علمًا بها. وقد  ،اليت يعلمها من خالل تعليم اهلل له ،ـ وليس مجيع هذه األمور ـ

قد كانوا يعرفون  |إن األئمة من آل حممد»قال املفيد نفسه يف أوائل املقاالت: 

 . «عرفون ما يكون قبل كونهوي ،العباد ضمائر بعض

وليس ذلك بواجب يف »وبطبيعة احلال فهو نفسه الذي يضيف على ذلك قائاًل: 

للطف يف  ؛اهوأعلمهم إّي ،ما أكرمهم اهلل تعاىل بهيف إمامتهم، وإّن وال شرطًا، صفاتهم

 ولكنه وجب هلم من جهة ،ك بإمامتهم، وليس ذلك بواجب عقاًلوالتمسُّ ،طاعتهم

 . 6ا«السماع
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لقد كان تأكيد الشيخ املفيد على أن العلم باحلوادث ومعرفة مجيع األمور 

واملوارد العينية ليس شرطًا يف اإلمامة، وحنن ال نقول بأن اإلمام يعلم جبميع أمثال هذه 

ن من علم اإلمام هو األمور. إن العلم الذي هو الزم اإلمامة، والذي يعترب القدر املتيقَّ

 على حّد تعبري املفيد: هو العلم بأحكام األمور واحلوادث. العلم بالدين، أو 

النيب واإلمام »وقال ابن شهرآشوب يف كتابه القّيم امتشابه القرآن وخمتلفه : 

 ؛جيب أن يعلما علوم الدين والشريعة، وال جيب أن يعلما الغيب وما كان وما يكون

 ،ال تتناهى... اليت معلوماته ي إىل أنهما مشاركان للقديم تعاىل يف مجيعألن ذلك يؤّد

وجيوز أن يعلما الغائبات والكائنات املاضيات أو املستقبالت بإعالم اهلل تعاىل هلما 

 .  7ا«شيئًا منها...

طبقًا ـ كان  ×ًاه ابن شهرآشوب يف هذا املورد بأن أمري املؤمنني علّيقد نوَّ

أن ابن شهرآشوب يذهب  إاّل .، كما كان يعرف قاتله 8ايعلم مبقتلهـ لبعض الروايات 

 .  9ادقيق... إىل االعتقاد بعدم إمكان أن يعلم اإلمام ساعة مقتله بشكٍل

إذ قد  ؛ة أو عدم صّحة املثال الذي يذكره ابن شهرآشوبال شأن لنا هنا بصّح

ي يكون علم اإلمام بالوقت الدقيق ملقتله ـ خالفًا لرأي ابن شهرآشوب ـ مقبواًل، وال يؤّد

. إمنا مكمن الكالم يف تأكيد وتصريح أمثال  10امن زاوية علم الكالمإىل مشكلة 

الواقع »و «ةالسّن»و «الكتاب»هؤالء الكبار على املفهوم الواضح املستفاد من 

 .  11ابالغيب ×، وهو عدم إحاطة علم اإلمام«التارخيي

ية كبرية هو تقابلها مع التصّور الغالي إن الذي مينح هذه التصرحيات أهّم

 ،كاملة واإلمام حييطون علمًا جبميع شؤون العامل إحاطًة وا أن النيّبلئك الذين ظّنألو

لوا هذا التصّور ر بادروا إىل تفسري وحتليل النصوص، بل محَّوعلى أساس هذا التصوُّ

عوا أن اهلل تعاىل ـ بناًء على العجيب واملتناقض على التاريخ والثقافة الشيعية، واّد

شيء،  علم كّل ^ةعشرية ـ قد أعطى األئّم يعة اإلمامية االثيناملذهب املختار للش

 يف السماء واألرض.  ى ال خيفى عليهم علم شيٍءحّت

الشيعة من خالل االستشهاد  الرتويج ملثل هذه العقائد بني عواّم يتّمغالبًا ما 

حساسية  ّيأمن روايات الكايف وبصائر الدرجات وما إليهما، دون إبداء  بظاهر عدٍد



^  

 

هـ 1437م ـ  2016ــ خريف وشتاء  41و  40ــ العددان  11و  10ــ السنتان  نصوص معاصرة  

339 

. هذا يف حني لو أن  12اق باالطمئنان بصدور أو داللة هذه الرواياتما يتعّل كافية يف

ق جبزئيات الطهارة والنجاسة والنكاح والطالق ال ميكن ـ طبقًا كانت الرواية تتعّل

يف سندها ومضمونها، وانسجامها أو عدم  للمنهج الفقهي ـ أن ترتك دون حتقيٍق

مني والفتاوى املشهورة وما استنباط املتقدِّمع ى حّت انسجامها مع سائر األحاديث، بل

 إىل ذلك. 

ـ قد بذلوا جهودًا  اهلجرينيالثاني والثالث  نينعلم أن الغالة ـ وال سيَّما يف القرن

من هنا  .نمضنية يف وضع واختالق الروايات، ونشر أفكارهم يف الرتاث الشيعي املدوَّ

ى حّت ،مني من الشيعة يف تلك العصورر املتكلِّثني البارزين وكبامل تكن جعبة اقحمدِّ

، ختلو من احلساسية اخلاّصة جتاه الغالة ورواسبهم اهلجرّيني الرابع واخلامس نيالقرن

 وقد جنحوا إىل حدٍّ ما يف طرد ونبذ األفكار والعقائد الغالية.  .الفكرية والعملية

من  إقبااًل من قبل عدٍدولكننا بدأنا نشهد يف اآلونة األخرية ـ لألسف الشديد ـ 

ن والروايات املأثورة عن الغالة، الفضالء والُنَخب الشيعية على بعض الرتاث املدوَّ

عمد إىل النصوص الدينية الثابتة وغري  ْنهناك َم إنبل  .خذوا منها موقفًا خمتلفًاواتَّ

 الغالية ليخرجوا منها ـ وما زالوا ـ بتفاسري وتأويالت مفعمة بالغلّو. 

االجتاه اخلطري والنزعة املخيفة حتتاج إىل حبث  ادراسة أسباب وعوامل هذإن 

جني لرتاث رة يف فكر وثقافة املروِّوتنقيب كبري يف األفكار السائدة والدوافع املؤثِّ

ال ُبدَّ  عن طاقة هذا املقال. ولكْن أن مثل هذا البحث الشامل خارٌج وأفكار الغالة. إاّل

 عابر.  ولو بشكٍل ،إىل هذا البحثـ مع ذلك ـ من اإلشارة 

ى ذلك احلني ف ـ الذي كان حّتبعد قرون من بداية الغيبة الكربى بدأ التصوُّ

ـ بالتماهي والتالقح مع   13اسنية ن، واصطبغ بصبغٍةقد ازدهر يف عامل أهل التسنُّ

السيد حيدر اآلملي وجد ركام من  :ومن خالل ظهور رجال من أمثال .ع تدرجيًاالتشيُّ

رة بفلسفة ابن عربي طريقه إىل دائرة الثقافة الشيعية، وأخذت اهلاضمة األفكار املتأثِّ

أوزاره  الفكرية والثقافية للمجتمع الشيعي تألف اجرتار الرتاث الصويف ابكّل

 وأمحاله وأثقاله . 

وقد ضاعف ظهور جنم سلسلة الصفويني ـ من ذوي اخللفية الصوفية، ورغم 
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أنهم مل يفقدوا صبغتهم  هاتهم طوال فرتة سلطانهم، إاّلعض توجُّر الذي طال بالتغيُّ

ع، ف على التشيُّـ من تأثري التصوُّ  14ابعد االضمحالل بفعل فتنة األفغان إاّل ،الصوفية

رات اليت طرأت على رغم كل املتغيِّ ،يومنا هذا إىلال نزال نشهد تداعياته  وهو تأثرٌي

 وضعفًا.  شّدًة ،مسريته

يف أن انتشار اآلراء الصوفية واشتهار املناقب واملقامات اجلزافية ـ اليت ال َشكَّ 

الروايات اليت »ل أرضية خصبة لإلقبال على فون ملشاخيهم ـ قد شكَّاعتربها املتصوِّ

 . «القراءة الغالية ملتشابهات األخبار»أو  ،«لة الغاليةنسجتها املخيِّ

 أنا بكّل»ر الشريازي  لعبارة إن التوجيه الذي يذكره ادهدا :وميكن القول

ر املوسوم بـ اخطبة البيان ، إمنا ينبثق عن مثل يف احلديث املختلق واملنَك ،«شيء عليم

حضرة الوالية قوله: إن العامل بالنسبة  رينقل عن اآلخذ من بيد»إذ يقول:  ؛هذا املرتع

اء اخلواجة بهاء إىل العارف مبنزلة اخلوان املبسوط بني يديه. وُينقل عن قدوة األولي

وي عن سيد العاَلم بالنسبة إىل العاِلم كقالمة ظفره. وُر الدين النقشبند أنه قال: إّن

. «عرف اهلل ال خيفى عليه شيء ْنَم»أنه قال:  ـ رضي اهلل عنهـ التابعني أويس القرني 

ّدس قني الشيخ احلاج حممد بن أبي النجم اخلنجي ـ قوعن قطب األولياء العارفني اقحمقِّ

. فإذا اهلل روحه العزيز ـ أنه قال: ال خيفى على األولياء من أّمة حممد سّر خلق بعوضٍة

كان هذا هو حال املقرتفني واآلخذين من هذا البيدر كيف سيكون احلال بشأن 

 .  15ا«صاحب البيدر نفسه؟!

لتكون  ؛×رة مبنهج ابن عربي عن أمري املؤمننيم صورة صوفّية ومتأّثكما يقدِّ

...إن وجوده من حيث االحتاد باحلقيقة »رة ملثل هذا الكالم، إذ يقول: مرّب

ي من املمكنات، وروحه مرآة جتلي ما هو جزئي وكّل لكّل شامٌل |اقحممدية

وحيث أدرك نفسه يكون قد أدرك مجيع  .الذات مع مجيع األمساء والصفات...

 :ونقل عنه أنه أخرب قائاًل. مندرجات النفس أيضًا، وعليه سيكون عاملًا جبميع األشياء

ــغري   ــرٌم صـــــ ــك ُجـــــ ــزعم أنـــــ  أتـــــ
 

 . 16ا«وفيك انطوى العامل األكرب 
 

والرطب واليابس،  ،والباطل واملشوب باحلّق ،إن هذا النوع من النسيج اخلادع

يشرتيه منذ القرن اهلجري  ْنوالذي يذهل العقول ويسحرها، كان له الكثري ممَّ



^  

 

هـ 1437م ـ  2016ــ خريف وشتاء  41و  40ــ العددان  11و  10ــ السنتان  نصوص معاصرة  

341 

ثقافتنا العلمية التقليدية واحلديثة. وال زلنا نشهد السابع وحتى هذه اللحظة من تاريخ 

ق بالرؤية املنبثقة عن الفتوحات يتشدَّ ْنمراكزنا العلمية التقليدية واحلديثة َم يف أهّم

 ية وفصوص احلكم. املّك

 ذاتها .  بالتقييم يف حدِّ كانت جديرًة لسنا هنا بصدد تقييم هذه الغرابة اوإْن

الت أمثال ادهدار الشريازي  توجيه بأفكار وتقوُّإن غايتنا من االستشهاد 

األنظار إىل األرضية اخلصبة واملناسبة اليت أوجدتها مثل هذه األفكار واألقوال لتقّبل 

 اآلراء الغالية يف دائرة املعرفة الدينية. 

خباريني يف العصر خبارية املتطّرفة، وال سيَّما عند بعض األإن نوعًا من األ

د األرضية الستناد احلشوية على للتفكري الصويف الغالي، قد مهَّ الصفوي، مواكبة

والتمّسك املفرط بظواهر بعض الروايات االعتقادية  ،األخبار املوضوعة واملشبوهة

ج النزاع بني األصوليني ْوخباري يف َأواألخالقية. وعلى الرغم من احنسار املّد األ

خباريني يف دائرة لألصوليني على األخباريني، والذي انتهى باالنتصار الساحق واأل

رة يف جمال العقائد واألخالق، مؤثِّ وا ضربًةخباريني مل يتلّقأن األ الفقه املصطلح، إاّل

من قبل  وال سيَّما باالستناد إىل األفكار الصوفية السائدة ـ اليت كانت حتظى بدعٍم

 أيضًا.  ردًاساعًا مطَّهني ـ حيث شهدت منّوًا واّتفلسفة صدر املتألِّ

د بالضباب الذي اشتّد يف امليل إىل األفكار الغالية كان يف هذا الفضاء امللبَّ

ة علمًا جبميع العامل ـ ويف استند إىل بعض الروايات املوهمة إلحاطة األئّم ْنهناك َم

الوقت الذي يتّم جتاهل صّحة صدور هذه األحاديث، إذا مل يتّم التسليم بصحتها 

ويرومون  ،فأخذوا حيكمون بشأن مسألة علم اإلمام ،روغًا عنه ـواعتبارها أمرًا مف

 الوصول إىل النتائج من خالهلا. 

بة الشيعية، وبالنظر إىل استناد واستنتاج اجلماعة َلوعمد آخرون ـ من خارج احَل

ـ إىل انتقاد الروايات والرتاث اإلمامي املأثور، من خالل االعتماد على القراءة  املتقّدمة

من قبيل: الكايف،  ية كتٍبليبطلوا أهّم ؛ري والفهم املذكور ـ بزعمهم ـوالتفس

 وشخصيات من أمثال: الشيخ الكليين. 

وبغّض النظر عن صّحة تلك الروايات أرى أن الذي جّرأ الطاعنني على هذه 
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من  ،مني البارزينن بني الفكر املتني للمتكلِّالشاكلة، وأثار مثل هذا التعارض البيِّ

الكايف،  :الشيخ املفيد والشريف املرتضى، وروايات هذا البحث يف كتاب مثل :أمثال

أو يف اجلمع  فني وعلماء احلديث، سواء يف فهم النّصهو تهافت منهج ورؤية بعض املؤلِّ

 بني الروايات واألدلة. 

ت الصغرية يف مثل هذه األحباث الدقيقة إىل التذكري بأن الزاّل وال أجد حاجًة

 لكثري من االحنرافات الكبرية للغاية. ي إىل ايؤّد

مقتضى اجلمع بني اآليات والروايات هو أن »قني إىل القول بأن ذهب بعض اقحمقِّ

معنى نفي الغيب عن املعصومني أنهم ال يعلمون الغيب من عند أنفسهم... وإن ما يعلمونه 

 .  17ا«أو اإلهلام من قبل اهلل ،إمنا يكون من طريق الوحي

ه ليس دقيقًا، وال خيتلف كثريًا عن كان صحيحًا، ولكّن م وإْنإن هذا الكال

وعلم  رون أن االختالف الوحيد بني علم اإلمام أو النيّبعى بعض الغالة الذين يتصوَّمّد

اهلل يكمن يف أن علم اهلل ذاتي، وعلم اإلمام أو النيب اكتسابي، يف حني أن صريح 

. وكذلك صريح  18اهحجب علمها عن نبيِّ إن اهلل يعلم أمورًا :القرآن الكريم يقول

كانوا يكتسبون املعلومات بشأن الكثري من األمور  ^ة األطهارالتاريخ على أن األئّم

الروتينية واألعيان واحلوادث من اآلخرين افيستخربون مثاًل الشخص الفالني عن 

و العودة له الواقعة الكذائية، أو يرسلون بريدًا للوقوف على أحداث والية أو مدينة، أ

 بأخبارها مثاًل . 

أن نرى مثاًل الشيخ حممد  ،ومن األمور اليت تدعو إىل العجب، بل إىل األسف

 ،يف توضيحه على ترمجة أصول الكايف ،اهلل بغفرانه ـ يقول هدي ـ تغمَّإباقر كمره 

دخل يف ال يعلمان الغيب ت إن اآليات واألخبار الواردة يف أن اإلمام أو النيّب...»: صراحًة

 .  19ا«هة، وال ُبدَّ من البحث هلا عن معنًى صحيحعداد اآليات واألخبار املتشاِب

ة، وال ُبدَّ من نبذ صريح أخرى: ال ُبدَّ من تأويل صريح الكتاب والسّن وبعبارْة

 :ْلاتنا باالستناد إىل روايات أغلبها ـ إذا مل نُقالتاريخ، واالعتماد بعد ذلك على فرضّي

 ل من حيث الصدور! أو تأمُّ شكٍّ ها ـ موضعكّل

لشيخ حممد باقر لرغم احرتامي وتقديري للجهود والتضحيات الدينية  ،وأنا
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ض له هذا الرجل اخلدوم من اجلفاء، ي، وعلى الرغم من علمي مبا تعرَّإكمره 

بًا جّدًا ، أجد نفسي آسفًا ومتعجِّ 20اواعتباره من املظلومني يف تارخينا الثقايف املعاصر

 املختار من قبله للتعاطي مع مثل هذه املسألة.  «امليثولوجي»طرحه املقرتح و من

يسري على منهجه الفكري جيب  ْني وَمإطبقًا ملقرتح الشيخ حممد باقر كمره 

من اآلخرين عن  ^ة املعصومنيإن مجيع األسئلة الروتينية واستفهام األئّم :القول

قة، وال ُبدَّ من تأويله. وعليه نقول: أال أحواهلم وشؤونهم مل يكن مرادًا على احلقي

 على أحد؟!   21ايستلزم هذا الكالم ختصيصًا لألكثر، والذي ال خيفى قبحه

يف حمله،  إن خطأ القول باإلحاطة العلمية لإلمام جبميع أمور العامل واضٌح

خرى فإن هذا الكّم اهلائل من األحاديث اليت يستشهد بها أصحاب أمن ناحية  ولكْن

ميكن املناقشة يف أصل داللتها على ما ذهبوا إليه.  ،إلثبات كالمهم ؛الرأي هذا

مستندين يف ذلك إىل  ؛ر القائل بأن اإلمام إذا شاء أن يعلم بأّي شيء علمهى التصوُّوحّت

 ونقاش.  كالٍم ، موضُع 22اروايات الكايف

َعِن  ×ْلُت َأَبا َعْبِد اهلِلاَل: َسَأَعْن َعمَّاٍر السَّاَباِطيِّ، َق...»وي يف الكايف: فقد ُر

 .  23ا« ذِلَكَأْعَلَمُه اهلُل ، َولِكْن ِإَذا َأَراَد َأْن َيْعَلَم الشَّْيَءال»َيْعَلُم اْلَغْيَب؟ َفَقاَل: َماِم: اإِل

باإلضافة قد ورد ـ ن اإلمام إذا أراد أن يعلم الشيء علم به ـ إإن هذا املعنى ـ أي 

 . 24اواحد من أبواب الكايف يف باٍب ،أحاديث أخرىيف ثالثة  ـ إىل هذا احلديث

 د ببعض القيود. ب الظاهر ـ مقيََّسيبدو أنه ـ حَب ولكْن

من  يبدو من عنوانه أنه قاله قبل فرتٍة ،×عن أمري املؤمنني مروّي هناك كالٌم

 .ْنُه ِفي ِفَراِرِهٍق َما َيِفرُّ ِمُكلُّ اْمِرٍئ ال، َأيَُّها النَّاُس»رحيله عن هذه الدنيا، يقول فيه: 

َحُثَها َعْن َمْكُنوِن َهَذا يَّاَم َأْبَكْم َأْطَرْدُت اأَل .َواْلَهَرُب ِمْنُه ُمَواَفاُتُه، َجُل َمَساُق النَّْفِساأَل

 .  25ا«َهْيَهاَت ِعْلٌم َمْخُزوٌن !ِإْخَفاَءُه َفَأَبى اللَُّه ِإاّل، ْمِراأَل

يَّاَم َكْم َأْطَرْدُت اأَل»يث يقول: ح ×فإن اإلمام ؛واضح وصريح وهذا كالٌم

إمنا يبحث عن شيء أو أشياء بشأن مطلق املوت اأو  «...ْمِرَحُثَها َعْن َمْكُنوِن َهَذا اأَلَأْب

موته اخلاص ـ كما استنبط بعض شّراح نهج البالغة ـ ، وعلى الرغم من سعيه إىل 

ال  «ِإْخَفاَءُه َفَأَبى اهلُل ِإاّل»وله: أنه ال يصل إىل غايته ومبتغاه، وإن معنى ق العلم به إاّل
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 .  26ايفيد غري ذلك

كما نرى هذا احلديث املذكور يف نهج البالغة منقواًل يف كتاب الكايف 

. وقد ورد كذلك يف بعض النصوص القدمية األخرى، من قبيل: مروج  27اأيضًا

ظيت بالقبول واليت هي من األحاديث والروايات اليت ح ، 28اأيضًا ،للمسعودي ،الذهب

 على حنو اإلمجال. 

إن األئمة يعلمون ما يشاؤون من األشياء واألمور  :من القول املراَد وعليه كأّن

إىل األمور اليت هي من لوازم اإلمامة، مبعنى األمور اليت بها  مها ناظٌراليت يريدون تعلُّ

ن يف مقام بيان أن أخرى: إن روايات الكايف يف هذا الشأ بعبارٍةوقوام الدين والعلم به. 

شيء يروم اإلمام  لوازم اإلمامة يتّم وضعها ال حمالة يف دائرة علم اإلمام، وليس كّل

مل يكن مرتبطًا باإلمامة أو شؤونها. وبطبيعة احلال قد يكون  ى وإْنحّت ،معرفته

ا هو خارج عن هذه الدائرة، ومع ذلك عندما يريد اإلمام أن يعلمه فإن هناك الكثري مّم

يبدو على الظاهر أن إطالق تلك املالزمة بني اإلرادة والعلم إمنا  مه إياه، ولكْن ُيعلِّاهلل

 تعود إىل دائرة خاّصة. 

َتَباَرَك ـ  َأَتَرْوَن َأنَّ اهلَل»أنه قال:  ×عن اإلمام الباقر وروي يف الكايف حديٌث

، ْرِضْم َأْخَباَر السََّماَواِت َواأَلمَّ ُيْخِفي َعْنُهُث، اْفَتَرَض َطاَعَة َأْوِلَياِئِه َعَلى ِعَباِدِهـ َوَتَعاَلى 

 .  29ا«؟!َما َيِرُد َعَلْيِهْم ِممَّا ِفيِه ِقَواُم ِديِنِهْم َوَيْقَطُع َعْنُهْم َمَوادَّ اْلِعْلِم ِفي

صريح املواّد العلمية الضرورية بالنسبة إىل اإلمام،  بشكٍل د يف هذا النّصِرَي

كي ال يلزم من إمامته نقض للغرض،  ؛انه وتعاىل بني يديهواليت يضعها اهلل سبح

وبذلك ُيعّد جوابًا عن تلك املسائل وتفصيل تلك املباحث اليت تعرض على األئمة، 

َما َيِرُد َعَلْيِهْم  ِفي»ل قوام الدين. ويبدو أن التأكيد واالستدالل الوارد يف قوله: وتشكِّ

أن املراد من عدم إخفاء أخبار السماوات واألرض ـ الذي  ُيثبت «ِممَّا ِفيِه ِقَواُم ِديِنِهْم

م ذكره يف القضية السابقة ـ هو أن الذي جيب عدم إخفائه هو هذا النوع من تقدَّ

 قوام الدين، وليس مجيع األخبار. األخبار اليت بها

د هذا ِرمراد القائل هو مطلق أخبار السماوات واألرض َي أّن وإذا اّدعى شخٌص

وما هي عالقته بـ  ؟قائل: ما هي فائدة العلم جبميع أخبار السماوات واألرضالسؤال ال
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 ؟«افرتاض طاعة األولياء على العباد»

ة على وجوب طاعة األئّم ×وعليه فإنه طبقًا هلذا النّص يطرح اإلمام الباقر

نوا من تثبيت ما يلزم من توابع اإلمامة. والزم وجوب إطاعة اإلمام كي يتمّك ؛العباد

أخرى: كفاءته وبصريته  ل بها، وبعبارٍةاءته يف القيام باملسؤولية واملهام املوكَّكف

مًا بارزًا يعترب العلم جبميع ف متكلَِّل. ال نعرف من السَّ«ما فيه قوام دينهم»وعلمه يف 

. من هنا إذا كان املراد من «شروطها»ومن  ،أخبار السماوات واألرض من لوازم اإلمامة

، «قوام الدين»د ما به مطلق األخبار، وليس راجعًا إىل جمرَّ «ت واألرضأخبار السماوا»

خرج هذا القسم من النّص ـ بطبيعة احلال ـ عن سياق الكالم؛ ألن سياق الكالم 

هذا األصل، ال ذلك الذي ال ُيعّد  «الزم»ـ إىل تثبيت  «اإلمامة»يرمي ـ باالستناد إىل أصل 

بني الذين كان ما بااللتفات إىل ذهنية وتفكري املخاَطال سيَّو، ا«الزمًا»وال  ،«شرطًا»

 جيب إقناعهم . 

ما »و «ما كان»وعليه ميكن محل الروايات اليت تقول: إن األئمة يعلمون بـ 

مبعنى أن األئمة  ،على هذا العلم الذي هو من لوازم اإلمامة  30ا«ما هو كائٌن»و «يكون

 حلاضر واملستقبل. يعلمون مجيع املسائل الدينية يف املاضي وا

هي مضمون حوار بني هشام بن احلكم واإلمام  هناك يف الكايف روايٌة

ر اإلمام بأن حّجة اهلل جيب أن يكون قادرًا ويف ختام ذلك احلوار يذكِّ ،×الصادق

 َعْن َعِليِّ، َعْن َأِبيِه، َعِليُّ ْبُن ِإْبَراِهيَم»هي:  على اإلجابة عن أسئلة العباد. وهذه الرواية

َخْمِسِمَئِة َحْرٍف َعْن  ِبِمًنى ×اَل: َسَأْلُت َأَبا َعْبِد اهلِلَق، َعْن ِهَشاِم ْبِن اْلَحَكِم، ْبِن َمْعَبٍد

: ُقْلُت، ُقْل َكَذا َوَكَذا: َقاَل َفَيُقوُل، َيُقوُلوَن َكَذا َوَكَذا: َفَأْقَبْلُت َأُقوُل، ِمِمَن اْلَكال

َوَهَذا ، َوَأنََّك َأْعَلُم النَّاِس ِبِه ،َوَهَذا اْلَحَراُم َأْعَلُم َأنََّك َصاِحُبُه ُلَهَذا اْلَحال ،ُجِعْلُت ِفَداَك

 اَلى َعَلى َخْلِقِه ِبُحجٍَّة ال َتَباَرَك َوَتَعال َيْحَتجُّ اهلُل ،َيا ِهَشاُم! َوْيَك: َفَقاَل ِلي. ُمُهَو اْلَكال

 .  31ا«َيُكوُن ِعْنَدُه ُكلُّ َما َيْحَتاُجوَن ِإَلْيِه

بديعة يف هذا احلديث ـ من وجهة نظر راقم هذه السطور ـ  إن الذي ُيعترب معلومًة

إىل اإلمام. لقد كان  ،هشام بن احلكم :مثل ،عامل شيعي بارز نظرةهو بيان طريقة 

هشام يعترب اإلمام مسؤواًل عن اإلجابة عن األسئلة الفقهية، ورمبا كان ـ باملقارنة إىل 
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الذين كانوا يعتربون من أبرز أصناف علماء الدين ـ  ،ذلك العصركبار الفقهاء يف 

ر علم اإلمام من خالل هذا د من شخصّية اإلمام، ولذلك فإنه فسَّينظر إىل هذا الُبْع

بوصفه عاملًا يف علم الكالم  ×التفت بعد ذلك إىل مقام اإلمام د الفقهي أيضًا. ثّمالُبْع

 أيضًا. 

من أمثال: هشام بن احلكم ـ الذي كان  ،لشيعةى ُنخب اأخرى: حّت بعبارٍةو

كان يف تفسري هذه الكلمة، وحتديد  ،ـ «عاملًا»يعرف إمامه بطبيعة احلال بوصفه 

 خاّصة. دائرة االشتمال والداللة، ينظر إىل جماالٍت

ته اكما نشهد يف اخلرب السابق ره وذهنّيوال عالقة لنا مبدى صّحة أو خطأ تصوُّ

ر ر وذهنية هشام . إمنا الذي نريد قوله هو وجود مثل هذا التصوُّتصحيح وتبديل تصوُّ

والذهنية، وإن توجيه اخلطاب إىل أصحاب مثل هذه الذهنيات يستلزم افرتاض 

 م ذكرها. ة اليت تقدَّانصراف اخلطاب عنهم إىل اجملاالت اخلاّص

يف خماطبة أمثال  ×ث اإلماموعلى هذا األساس من الطبيعي عندما يتحدَّ

ؤالء األشخاص عن علمه الذي يفوق العلم املتعارف إمنا يعتمد على االنصراف الذهين ه

ب ما َسع من املخاطب ـ حَبمبعنى أنه يتوقَّ، «اجملاالت اخلاّصة»ب إىل لدى املخاَط

كامل ال يشوبه  يدركه عنه بوصفه إمامًا ـ أن يفهم هذا الكالم، وأنه يراه على علٍم

من قبيل: صناعة  ة والعقائد واألحكام، وليس يف أموٍرّنيف حقل الكتاب والس نقٌص

 مثاًل.  ،فَزأو فنون صناعة اخَل ،السيوف

إن هذا النوع من القواعد يكون هو احلاكم على عرف احلوار. فعندما يرسلون 

ة أو إىل طبيب، ويقال له: ميكنك أن تسأل هذا عاّم شخصًا إىل مدير يف مكتبٍة

 «شيء كّل»تشاء من األسئلة، تكون دائرة داللة هذه العبارة املدير أو هذا الطبيب ما 

ب مقام وعنوان الشخص املسؤول، وبذلك يتّم تقييد دائرة معلوماته َسحمدودة حَب

 «شيء كّل»حبدود ما ينصرف إليه ذهن السامع. ويف مورد مدير املكتبة يعود مضمون 

كتب واملصادر واملوسوعات ة من الإىل علمه يف حدود ما تشتمل عليه املكتبة العاّم

ة يفيها وموضوعاتها، ويف مورد الطبيب يعود املضمون إىل مجيع املسائل الطّبومؤلِّ

 الداخلة يف جمال اختصاصه. 
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يبسط لنا فنعلم، وقد يقبضه »مة اجمللسي يف شرحه للحديث القائل: قال العاّل

 مجيع العلوم فال ُبدَّ من م القبض والبسط يفمِّولو ُع...»: «ا لبعض املصاحل فال نعلمعّن

ه قد ما يسألون عنه فإّن بل كّل ،ختصيصه بغري ما حيتاج الناس إليه من أمور الدين

 .  32ا«ويقول: ال أدري ورد أنه ال يكون اإلمام يسأل عن أمٍر

مة ح احلديث الوارد يف بصائر الدرجات، والذي يستشهد به العاّلوقد صرَّ

عن حممد بن ...»علم اإلمام يف احلالل واحلرام ال ُيزاد: اجمللسي يف مرآة العقول، بأن 

ك مسعُت ،علت فداك: ُجفقلُت ×أبا عبد اهلل عن أبيه قال: سألُت، سليمان الديلمي

ال أنا نزداد ألنفدنا، قال: أما احلالل واحلرام فقد واهلل أنزله : لوٍةتقول غري مّر وأنَت

: فما هذه وال حرام، قال: فقلُت يف حالٍله بكماله، وما يزداد اإلمام اهلل على نبيِّ

 .  33ا«...سوى احلالل واحلرام ،الزيادة؟ قال: يف سائر األشياء

ية الواردة يف بصائر إن ذلك التوضيح من قبل العالمة اجمللسي، وهذه الروا

ما كان، وما يكون، وما هو »دان أن ما يعلم به اإلمام على حنو يِّالدرجات، يؤ

تعبرينا: ما يلزم  مات الواردة يف دائرة احلالل واحلرام، أو على حدِّهو املعلو «كائٌن

 وجيب على اإلمام معرفته يف الدين. 

، ويف «كّل شيء»: إن افرتاض أن يعلم اإلمام بـ ال ُبدَّ من القول دون مواربٍة

أو من عّدة طرق ـ على ما ورد يف الروايات، وحظي  الوقت نفسه ُيزاد يف علمه من طريٍق

ن القول بأن شيئًا يزيد من إإذ  ؛خبارين أيضًا ـ ليس باالفرتاض املعقوللقبول لدى األبا

، زاد هلا العلم اجلديد كانت حمدودًةدائرة علم اإلمام قبل أن ُي علم اإلمام يعين أّن

 ألن يزاد فيها.  ليكون هناك موضٌع

لومات الواجب حقل املع»يف  «شيء كّل»يعين  «شيء كّل»فلو قلنا: إن التعبري بـ 

، وإن اإلمام يعلمها فعاًل، ثّم إن علمه باألمور األخرى واحلوادث «على اإلمام معرفتها

للتناقض  اجلزئية وأعيان األفراد هي اليت تزداد مبرور األزمنة، ال يبقى هناك موضٌع

 وعدم االنسجام يف البني. 

، َسُلوِني َقْبَل َأْن َتْفِقُدوِني ،َأيَُّها النَّاُس»أنه قال:  من نهج البالغة جاء يف خطبٍة

َقْبَل َأْن َتْشَغَر ِبِرْجِلَها ِفْتَنٌة َتَطُأ ِفي ، ْرِضاِء َأْعَلُم ِمنِّي ِبُطُرِق اأَلَنا ِبُطُرِق السََّمَفأَل



 

 

هـ 1437 م ـ 2016ــ خريف وشتاء  41و  40ــ العددان  11و  10ــ السنتان  نصوص معاصرة  

348 

 .  34ا«ِم َقْوِمَهاَوَتْذَهُب ِبَأْحال، ِخَطاِمَها

ُرِق السََّماِء َأْعَلُم ِمنِّي ِبُط َنا ِبُطُرِقَفأَل»وموضع الكالم يقع يف الفقرة القائلة: 

إنه أعلم بطرق السماء منه بطرق  :×. فما معنى أن يقول أمري املؤمنني علي«ْرِضاأَل

 !األرض؟

ن نوعًا من األسلوب األدبي والبياني، ل أن ُيقال: إن هذه العبارة تتضمَّالوجه األّو

، علمه بطرق األرض حقيقًةوإن املراد ليس هو أن اإلمام يعلم بطرق السماء أكثر من 

د على أنه إذا كان عاملًا بالسماء ـ وهي بعيدة وإمنا أراد من خالل هذا التعبري أن يؤكِّ

ىل، ويكون هذا ْوَأ املنال ـ فهو سيكون عاملًا باألرض ـ اليت هي قريبة املنال ـ من باٍب

ج البالغة يف التعبري تأكيدًا على علمه الكثري. وقد ذكر هذا املعنى بعض شّراح نه

 . 36اكرت ـ بطبيعة احلال ـ وجوه أخرى أيضًا. وقد ُذ 35امعرض شرحه هذه العبارة

والوجه اجلدير باالهتمام يف البني من زاوية حوارنا هو تفسري الكالم من خالل 

 وانصراف.  دون تأويٍل ،ك بظاهرهالتمسُّ

هج البالغة ـ د الوبري اخلوارزمي ـ وهو من أقدم شّراح نوقد عمد أمحد بن حمم

فى من علمه ْومعناه أن علمه بالدين َأ»حيث قال:  ،إىل تأييد هذه القراءة صراحًة

 .  37ا«بالدنيا

صيل يف تلك وبطبيعة احلال هناك آخرون من الذين قالوا هذا الكالم بالتف

معناه: أنا بالعلوم ...»قطب الدين الراوندي، حيث قال:  :هماألزمنة البعيدة، ومن

ي من األمور الدنيوية اليت ُتعلم من طريق يت أنزلت من طرق السماء أعلم مّنالشرعية ال

فإنها مصاحل وألطاف  ؛وني عنهاُلَسلي، َف من طرق املشاهدة واالختبار، وهي معقولٌة

 .  38ا«لكم

هذا وقد ذكر ابن أبي احلديد املعتزلي كالمًا مشابهًا هلذا الكالم، حيث 

ي باألمور الفقهية أعلم مّن ىنا باألحكام الشرعية والفتاوأ :أراد...»قال يف هذا الشأن: 

ر عن هذه بطرق وعبَّ، ألنها أحكام إهلية ؛ر عن تلك بطرق السماءفعبَّ ،الدنيوية

 .  39ا«ألنها من األمور األرضية ؛األرض

كما ذكر ابن ميثم البحراني الكالم األخري البن أبي احلديد، وذكر كالم 
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ومجيع هذه األقوال ترى أن اإلمام يف استخدامه لكلمة  .آخر م تفسريًاالوبري، وقدَّ

 .  40اقد أراد املعنى احلقيقي منها «أعلم»

ك باملعنى احلقيقي يف كلمة لدى الشّراح املعاصرين إىل التمسُّ وهناك ميٌل

 .  41ا«أعلم»

قد جاؤوا لتعريفنا بطرق السماء، ومن  ^األنبياء نستذكر أّن أن مضافًا إىل

الذي  «السّلم السماوي»ل يف احلقيقة ذلك كلماتهم ورساالتهم ونبّواتهم متثِّهنا فإن 

إن املّنة قول املولوي جالل الدين الرومي:  :د استخدامه يف أدبنا العرفاني، من قبيلِرَي

اإن هذا اليت منَّ بها اهلل علينا تكمن يف أّنه ذلل لنا ُسبل الوصول إىل طرق السماء، 

اهناك سالمل خفية يف العامل ،  42السماء، وسوف يبلغها َمْن يفهمه الكالم ُسّلم إىل ا

 . 43اتصعد حنو السماء درجة درجة 

 |نا، وهي أن الثورة اليت قادها نبّيْةال يسعنا العبور على هذه املسألة ببساط

يف العامل إمنا كانت ثورة يف دائرة العقائد واألخالق واألحكام،  ^ة األطهارواألئّم

ّخضت عنه رسالة هؤالء املعصومني مل يكن من الكيمياء أو الفيزياء أو ما مت وإّن

ن املسلمون الحقًا ـ وذلك بتأثري من . وبطبيعة احلال فقد متكَّالرياضيات أو الطّب

أن َبْيَد  وكانت هلم خطوات جّبارة فيها، ،الرؤية اإلسالمية ـ من اإلبداع يف هذه العلوم

وبالواسطة شيء، والثورة املباشرة يف هذا الشأن شيء هذا التأثري على املدى الطويل 

يف الكثري من احلروب اإلسالمية، ومل تشهد أّي  |األكرم آخر. لقد شارك النيّب

مًا على مستوى التصنيع العسكري وتطوير السالح من من هذه احلروب تقدُّ واحدٍة

يف ذلك الوقت. حبيث يتفّوق فيه على ما ميتلكه األعداء من األسلحة  ،قبل النيّب

وختطيط من سلمان ـ  ي كان باقرتاٍحذال ،ى ما كان يف حرب اخلندق واألحزابوحّت

، مل يكن اخرتاعًا من رسول  44ااألمر الذي أثار دهشة العرب ، وهورضي اهلل عنه ـ

وال اخرتاعًا من سلمان الفارسي، وإمنا كان حفر اخلندق جزءًا من  ،|اهلل

ه مل يكن معهودًا يف شبه العصر، غاية ما هنالك أّنالتكتيكات القتالية يف ذلك 

إيران. وعليه فإن الثورة  :مثل ،اجلزيرة العربية، وكان معمواًل به يف أماكن أخرى

ى إمنا كانت ثورة يف العقائد واألحكام واألخالق، وحّت |األكرم اليت قادها النيّب
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ح، وإمنا حصلت ستوى التسلُّنوعية يف م ما وقع من احلروب مل ُيحدث فيه اإلسالم نقلًة

زت احلروب م القتالية على مستوى األخالق واألحكام اليت ميََّيالنقلة يف الغايات والِق

 اإلسالمية من حروب غري املسلمني. 

ومن هذه الزاوية ميكن لنا أن نعيد قراءة الكثري من النصوص املأثورة. ومن 

 ْلِسَنِتُكْم َأْوِكَيٌةأَل َلْو َكاَن»قول: إذ ي ؛×وي يف الكايف عن اإلمام الباقرذلك ما ُر

 .  45ا«َلَحدَّْثُت ُكلَّ اْمِرٍئ ِبَما َلُه َوَعَلْيِه

ضح من السياق أن املراد مجيع العناصر الرئيسة للربح واخلسارة الدينية، يّت

 ي باإلنسان إىل السعادة أو الشقاء. ويف هذه احلالة لن يكون هناك تهافٌتمبعنى ما يؤّد

 ذه الروايات وآيات القرآن الكريم. بني ه

مبا يف  ٌمنفسه بأنه عاِل ×يف الكايف، يصف اإلمام الصادق وطبقًا لروايٍة

اعترب هذا العلم  ة والنار، وما كان وسوف يكون، ثّمالسماوات واألرض واجلّن

بًا ومستفادًا من كتاب اهلل، مستندًا يف ذلك إىل كون القرآن الكريم تبيانًا مكتَس

َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ، َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمٍَّد، ِعدٌَّة ِمْن َأْصَحاِبَنا»تقول الرواية:  .شيء لكّل

َعْبُد : ِمْنُهْم، َعِن اْلَحاِرِث ْبِن اْلُمِغرَيِة َوِعدٍَّة ِمْن َأْصَحاِبَنا، َعْن ُيوُنَس ْبِن َيْعُقوَب، ِسَناٍن

ْعَلُم ِإنِّي أَل: َيُقوُل ×َسِمُعوا َأَبا َعْبِد اهلِل،  ْبُن ِبْشٍر اْلَخْثَعِميَُّأُبو ُعَبْيَدَة َوَعْبُد اهلِلْعَلى َواأَل

َوَأْعَلُم َما  ،َوَأْعَلُم َما ِفي اْلَجنَِّة َوَأْعَلُم َما ِفي النَّاِر ،ْرِضِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اأَل َما

؛ َفَرَأى َأنَّ َذِلَك َكُبَر َعَلى َمْن َسِمَعُه ِمْنُه ،ُثمَّ َمَكَث ُهَنْيَئًة: َقاَل، َكاَن َوَما َيُكوُن

ِفيِه ِتْبَياُن ُكلِّ : َيُقوُل ـ َعزَّ َوَجلَّـ  ِإنَّ اهلَلـ َعزَّ َوَجلَّ ـ  ِلْمُت َذِلَك ِمْن ِكَتاِب اهلِلَع: َفَقاَل

 . 46ا«َشْيٍء

قرآنية،  عبارًة اليت هي ليست ،«ِفيِه ِتْبَياُن ُكلِّ َشْيٍء» :النظر عن عبارة بغّض

﴾ُكلِّ َشْيٍءِل ًاِتْبَيان﴿ملضمون قوله تعاىل:  وإمنا هي نقٌل
على فرض صّحة صدور و ، 47ا

، واالستشهاد بكون «كتاب اهلل»فإن نفس إسناد ذلك العلم الواسع إىل  ،احلديث

 شيء على اجلامعية اليت ميكن لذلك العلم أن ينبثق عنها، جديٌر لكّل «تبيانًا»القرآن 

 الحظة. بامل

يف القرآن يفيد سعة  «التبيان»؟ وهل «ًاانتبي»ما معنى كون القرآن الكريم 
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ة املتناسبة واملستندة إىل كون وإطالق العلم املخزون فيه؟ ثّم إذا كانت سعة علم األئّم

  !هل تستوعب اإلطالق؟فالقرآن تبيانًا متناسبة ومتناظرة مع سعة املضمون القرآني 

 هولكن .مستقّل معنى هذه اجلامعية، حبٌثو ،ة القرآنإن البحث عن جامعي

 ب ذكره، ولو على حنو اإلشارة. حيث يرتبط ببحثنا ال يسعنا جتنُّ

 ،خالفًا للرؤية السائدة بني بعض الناس العاديني، والقائمة على جامعية القرآن

قني ـ شيء، كانت النظرة الغالبة لدى أغلب اقحمقِّ مبعنى احتواءه واشتماله على كّل

 وال سيَّما يف عصر الصحابة والتابعني ـ على خالف ذلك. 

 «شيء تبيان القرآن لكّل»ب الظاهر ـ من َسففي ذلك العصر كان املتبادر ـ حَب

مة، وكانوا يعتربون مسألة جامعية هو األوامر والنواهي واألحكام الواجبة واقحمرَّ

 .  48اإىل أحكام الشريعة القرآن ناظرًة

من أمثال: الشيخ الطوسي، والشيخ  ،رينل فإن كبار املفسِّحا أّيوعلى 

ن تبيان وجامعية القرآن منحصرة يف األمور ْوالطربسي، وجار اهلل الزخمشري، يَر

الفخر  :رًا مثلى يف هذه الدائرة الدينية جند مفسِّوحّت .ة بالدين واملسائل الدينيةاخلاّص

 ،قني اإلسالمينيه هي رؤية أغلب اقحمقِّفإن هذ عاّم وبشكٍل .الرازي يضع قيودًا أشّد

 .  49اشيء يف دائرة خاّصة القائم على استحالة عدم اعتبار كون القرآن تبيانًا لكّل

الشيخ  ،الشهري يف عصرنا ،ص يف الشؤون القرآنيةوعلى حّد تعبري املتخصِّ

ينية عاء القائل بأن القرآن يشتمل على مجيع األمور الدحممد هادي معرفت: إن االّد

فهو ال موجب له؛ ألن وظيفة الشرع  .«ال موجب له، وال دليل عليه»وغري الدينية كالم 

الكثري من  وال دليل له؛ ملا نراه عيانًا من أّن ،ال تكمن يف بيان مثل هذه املسائل

 .  50اذكرها يف القرآن ْدِراملعلومات البشرية العادية مل َي

يان وجامعية القرآن ـ الذي يراه الشيخ نصاف أن جنعل فهم تبثم إنه ليس من اإل

معرفت أقرب إىل الشعار الصحفي منه إىل الكالم العلمي ـ حمورًا لفهم التشابه 

 والتناظر القائم بني دائرة علم اإلمام وحمتوى القرآن. 

أنه قال:  ×طويل ينقل الشيخ الكليين عن اإلمام الصادق ويف ختام حديٍث

 .  51ا« ُكلُُّه ِعْنَدَناِعْلُم اْلِكَتاِب َواهلِل ،ُكلُُّه ِعْنَدَنا ِعْلُم اْلِكَتاِب َواهلِل»
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م ذكره عن تبيانية وجامعية القرآن الكريم بااللتفات إىل املعنى الذي تقدَّو

ى اآلن يف باب علم متناغم مع ما ذكرناه حّت يبدو أن هذا احلديث ينطوي على معنًى

 اإلمام. 

د فيها اإلمام واليت يؤكِّ ـ ويلة يف الكايفوقد ورد يف صدر هذه الرواية الط

يف غاية  مطلٌب ـ «علم الكتاب»أن عندهم مجيع  ،طبقًا لنّصها ويف خامتتها ،الصادق

ُد ْبُن وَعْن َسِديٍر َقاَل: ُكْنُت َأَنا َوَأُبو َبِصرٍي َوَيْحَيى اْلَبزَّاُز َوَداُو»إذ ورد فيها:  ؛يةاألهّم

َيا  :َفَلمَّا َأَخَذ َمْجِلَسُه َقاَل ،ِإْذ َخَرَج ِإَلْيَنا َوُهَو ُمْغَضٌب ×َعْبِد اهلِل ِفي َمْجِلِس َأِبي َكِثرٍي

َمْمُت ِبَضْرِب َلَقْد َه . َعزَّ َوَجلَّاهلُل َما َيْعَلُم اْلَغْيَب ِإالَّ .ْقَواٍم َيْزُعُموَن َأنَّا َنْعَلُم اْلَغْيَبأَل َعَجبًا

 .  52ا«َفَما َعِلْمُت ِفي َأيِّ ُبُيوِت الدَّاِر ِهَي ،ِمنِّي َنَة َفَهَرَبْتَجاِرَيِتي ُفال

سيغدو من السهل اجلمع بني صدر هذه الرواية وذيلها إذا قلنا: إن اإلمام ال يعلم 

جزئيات من  وبطبيعة احلال فإّن .ه ميتلك علم الكتاباألمور الغيبية، ولكّن بكّل

 .  53اك ليس جزءًا من علم الكتابالعلم مبوضع اختباء اجلارية وما إىل ذل :قبيل

َسِمْعَناَك َوَأْنَت  ،ُجِعْلَنا ِفَداَك»طبقًا هلذه الرواية يقول سدير وآخَرين لإلمام: 

 َنْنُسُبَك الَو ،َوَنْحُن َنْعَلُم َأنََّك َتْعَلُم ِعْلمًا َكِثريًا ،ِفي َأْمِر َجاِرَيِتَك ،َكَذا َوَكَذا :َتُقوُل

 .  54ا«ِإَلى ِعْلِم اْلَغْيِب

عن اإلمام، وما يذكره يف باب إحاطته  وميكن جعل الباقي من احلوار املروّي

 . «تعلم علمًا كثريًا»ر عنه هؤالء بقوهلم: بعلم الكتاب، بيانًا وتوضيحًا ناظرًا إىل ما عبَّ

علم ما قد كان وما »صرحية يف تفصيل وتوسعة  ثم ورد يف الكايف روايٌة

َجلَّ ـ  َيْهِبْط َحتَّى َأْعَلَمُه اهلُلَلمَّا ُأْسِرَي ِبِه َلْم  |َرُسوَل اهلِل ِإنَّ...»إذ تقول:  ؛«سيكون

َيْأِتي  رٌي ِمْن ِعْلِمِه َذِلَك ُجَماًلَوَكاَن َكِث .َقْد َكاَن َوَما َسَيُكوُن ِعْلَم َماـ ِذْكُرُه 

 ،َقْد َعِلَم ُجَمَل اْلِعْلِم ،×ِبي َطاِلٍبَوَكَذِلَك َكاَن َعِليُّ ْبُن َأ .َتْفِسرُيَها ِفي َلْيَلِة اْلَقْدِر

 .  55ا«...َوَيْأِتي َتْفِسرُيُه ِفي َلَياِلي اْلَقْدِر

علم ما »بااللتفات إىل هذا احلديث ال يعود القول بنوع من التقييد يف دائرة و

ما »بأن امُلراد من  ة! ولو قال شخٌصأو نقضًا للسّن ،قًا لإلمجاعْرَخ «كان وما سيكون

ليس ذلك املعنى املطلق والشامل الذي ال يقبل االستثناء، وليس من  «وما يكونكان 
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 الالزم أن يكون املراد منتهى الظرفية اللغوية هلذا التعبري، لن يكون مبتدعًا. 

 والغريب أن رفع اليد عن ظاهر بعض األلفاظ والعبارة الواردة يف الروايات أمٌر

، حيث يقوم الفقهاء طبقًا ملسلمات الفقه شائع ومعروف يف االستنباطات الفقهية

، ويصرفونها إىل بساطٍة بإخراج بعض األلفاظ والعبارات عن معناها الظاهري بكّل

 ،اًل للقيام بالشيء نفسه يف باب العقائدْيأخرى، يف حني أن الكثري ال يبدي َم نواٍح

مات من املسلَّاستحكامًا  مات العقائدية االيت هي يف الغالب أشّدومن أجل املسلَّ

الفقهية ، فال يبدي ولو شيئًا قلياًل من املرونة يف رفع اليد عن عموم وإطالق وظهور 

ضعاف!  وهؤالء اآلحاد إىل ذلك آحاٌدا بعض األلفاظ الواردة ـ باملناسبة ـ يف أخبار اآلحاد

   .يف إثبات العقائد! وليس هلذه األخبار أدنى وزٍن

ة والشواهد األخرى من اللفظ بااللتفات إىل األدّلإن تقييد وحتديد دائرة داللة 

 علماء الدين.  :هموشيوعًا بني عموم العقالء، ومن أكثر أساليب فهم النّص تداواًل

فات الذين أرجح من تكلُّ ال َشكَّ يف أن توظيف هذا األسلوب املعترب لفهم النّص

وال يعلم  ،أن اإلمام يعلم شيئًاة ـ بيقولون مثاًل ـ يف اجلمع بني األخبار والشواهد واألدّل

 .  56اشيئًا أيضًا

علمًا جبميع  ^ةمة إلحاطة األئّمأخرى: إننا يف مواجهة الروايات املوِه وبعبارٍة

 األمور، وما إىل ذلك من هذه املفاهيم، أمام ثالثة طرق، وهي: 

 أـ طرد هذه الروايات ونبذها. 

 وفقه احلديث بشكٍل نّصب ـ تفسري وإيضاح هذه الروايات بأساليب فهم ال

 يرفع التعارض باألدلة القطعية. 

، ال ج ـ التفسري الغالي هلذه الروايات، وتوجيه التعارضات بأساليب صوفيٍة

 .  57اف والعقلينسجم بالضرورة مع املنطق والُعْر

م على الرتاث الشيعي ـ أما الطريق األول فقد سلكه أغلب الذين بالغوا يف التهجُّ

فقاموا بنفيها وإنكارها بال  ،ة ـرون ببعض السلفية من أهل السّنمنهم املتأثِّوال سيَّما 

 ب. ْسها فَحهوادة، ومل يكتفوا بردِّ

رون باألفكار الغالية واحلشوية وأما الطريق الثالث فيسلكه يف الغالب املتأثِّ
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 لنّصوكذلك تعليق فهم ا ،عًا من عدم رفع التعارضتورُّ والصوفية، من الذين هم أقّل

 ذاتها.  يف حدِّ على النظريات الصوفية والغالية اليت هي موضع إشكاٍل

وأما الطريق الثاني فهو الطريق الذي يقتضيه األسلوب واملنهج املدرسي يف 

والسيد  ،التفكري الكالمي والروائي لقدماء اإلمامية، من أمثال: الشيخ املفيد

 ،مون البارزونح كيف عمد املتكلِّميكن من هذا الطريق الثاني أن نوضِّواملرتضى. 

ات العامل، إنكار اإلحاطة العلمية لإلمام جبميع جزئّي إىل ،الشيخ املفيد :من أمثال

رغم احتوائه على تلك الروايات مورد  ،االكايف  :ويف الوقت نفسه ُيجّل كتابًا مثل

 الشيخ :كبرية مثل مبعنى أنه باإلمكان أن نشرح كيف كان لشخصّيٍة، البحث

للرواية  املفيد ـ ورمبا الكليين نفسه ـ أن تفهم هذه الروايات، حبيث تراها قابلًة

 والنشر. 

ـ إىل ترمجة مقالة   58اي ـ مرتجم الكايفإحممد باقر كمره الشيخ لقد عمد 

 قوله»وإليك نّصها:  .م بعضها ـالشيخ املفيد الواردة يف املسائل العكربية ـ واليت تقدَّ

ن األمر على خالف ما قال. وما أمجعت إ .بإمجاعنا مام يعلم ما يكونإن اإل]املّدعي[: 

 على أن اإلمام يعلم احلكم يف كّل إمجاعهم ثابٌت على هذا القول، وإمنا الشيعة قّط

... بأعيان ما حيدث ويكون، على التفصيل والتمييز ما يكون، دون أن يكون عاملًا

ذلك. فأما القول  تكون بإعالم اهلل تعاىل له ولسنا مننع أن يعلم اإلمام أعيان احلوادث

ة وال من غري حّج لدعواه فيه ؛ب قائلهوال نصوِّ ،فلسنا نطلقه ما يكون بأنه يعلم كّل

 .  59ا«بيان

الحق له على مثل هذا الكالم الصادر  ي يف توضيٍحإكمره  الشيخوقد أشكل 

عمدوا يف » «أساتذة الفّن»ن ما قال: إ ، وقال يفـ تعبريه على حدِّـ  «أساتذة الفّن» نع

عاء مة يف املذهب، كما نرى ذلك من اّدمضائق االعرتاض إىل إنكار األصول املسلَّ

اإلمجاع على خالف اإلمجاع القائم على أن اإلمام يعلم ما يكون، ولو  &الشيخ املفيد

 ،قنا يف حتليل كالمه ستكون نتيجته قيام إمجاع الشيعة على جهل اإلمامأننا دّق

 .  60ا«لعياذ باهللوا

عن  إيكمره  الشيخعلى رحيل  متضي اآلن ـ حيث خنّط هذه السطور ـ فرتٌة
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لنا أن نسأل أتباعه يف هذا الكالم  هذه الدنيا الفانية، تاركًا قيلها وقاهلا، ولكْن

 من باب تبيني القصد: 

إلمام اإلمجاع القائم على أن ا»: ما هو املصدر املعترب والقديم على إثبات اًلأّو

أساتذة »من اإلمجاع هذا الذي ال يقول به كبار  وأّي نوٍع !؟«ما يكون يعلم كّل

 ؟! «الفّن

ة القطعية واحلقيقة : ما هي قيمة اإلمجاع املخالف لصريح الكتاب والسّنوثانيًا

  !التارخيية؟

هام للشيخ : ما هو املستند الذي ُيعتمد عليه يف توجيه هذا النوع من االّتوثالثًا

ونسبة الكذب إليه ـ نعوذ باهلل من مثل هذا  ،فيد ـ أعلى اهلل مقامه الشريف ـامل

 . 61ا، وما هو الدليل عليه؟!عاء واالفرتاء ـاالّد

وحميطًا بأمور  ،ته: تقوم عقيدة الشيعة على أن اإلمام عامل مبسؤولّيورابعًا

املعلومات وأعيان ات وإذا قيل: ال نعهد خملوقًا عاملًا جبميع جزئّي .الشريعة والدين

وما هي املشكلة  ؟!األشخاص واحلوادث واألحوال، فما هو مكمن القبح يف كالمه

غري  واليت تستوجب االستعاذة منه باهلل؟! اوهل احلّق ،والشناعة اليت صدرت عنه

  . !ذلك؟

ما ـ مبا  د خروج بعض املعلومات عن دائرة علم شخٍص: إذا كان جمرَّوخامسًا

على  ال «اجلهل»إطالق  عليه فإّن «اجلاهل»غ إطالق مفهوم ـ ُيسوِّ ×يف ذلك اإلمام

سني األفذاذ قني واملدرِّى على مجيع اقحمقِّب، بل حّتْسمثلي ومثل زيد وعمرو فَح شخٍص

ف أهل اللغة مثل هذا د ُعْرسيكون سائغًا أيضًا! فهل يؤيِّ ،يف احلوزة واجلامعة

حمون أنفسهم يف البحوث الء الذين ُيْقهذه هي البضاعة اللغوية هلؤ...اإلطالق؟ 

 ! ^ة اهلدىوالدراسات العقائدية، ويرتمجون كالم اهلل وأقوال أئّم

 يدعو إىل كّل ^: إذا كان خروج بعض املعلومات عن دائرة علم األئمةوسادسًا

ي إويستحّق منا االستعاذة باهلل، فعلى الشيخ حممد باقر كمره  ،هذا الويل والثبور

 :ها، ومنحذوه أن يستعيذ عند قراءة القرآن الكريم ومصادر احلديثحيذو  ْنوَم

، وعليه أن ^ةالذي اشتمل على الزيادة يف معلومات األئّم ،كتاب الكايف نفسه
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 ،والدعوة إىل الويل والثبور وعظائم األمور ،وهل جتب االستعاذة باهلليواصل الولولة! ...

 ـ علمني: علم ال يعلمه إاّل وجلَّ هلل ـ عزَّإن »عند قراءتنا حلديث الكايف الذي يقول: 

 ؟! «هو، وعلم...اإخل 

على التوفيق بني احلديث  ه من هذا املقال إلقاء ضوٍءإن أكثر ما أردُت

ي االعتقاد الراسخ الذي كان يقول به كبار مبعنى إثبات إمكانية تبّن ،والكالم

الشيخ الطوسي وابن من أمثال: الشيخ املفيد والسيد املرتضى و ،منياملتكلِّ

وعدم االضطرار ـ يف الوقت نفسه ـ إىل نبذ وإنكار  ،×شهرآشوب، بشأن علم اإلمام

مع تلك  اليت تبدو للوهلة األوىل غري منسجمٍة ،بعض األحاديث الواردة يف الكايف

 العقيدة. 

ويف هذا الشأن، قبل أن يكون هناك مأزق يف التمّسك بتلك األحاديث ـ اليت 

األساس من أخبار اآلحاد اليت ال جتدي نفعًا يف بناء العقيدة ـ يطفو على  قد تكون يف

على  ، الذي يعمل من جهٍةمثاًل بّناء حول أسباب موقف الشيخ املفيد السطح توضيٌح

أخرى يشيد بالكايف  يف أمر اإلمامة، ومن جهٍة فتح اجملال أمام القراءة املخالفة للغلّو

أمل يكن  .^ةعناوين وأبواب صارخة بشأن علم األئّم رغم اشتماله على ،ويثين عليه

عه يف فقه احلديث، والدّقة يف مقاصد ـ وهو املعروف بتضلُّ مثاًل بإمكان الشيخ املفيد

األحاديث املذكورة ـ أن يرى هذه األحاديث ـ من خالل القراءة املقرتحة يف هذا املقال ـ 

 غري متناغمة مع تلك العقائد الغالية؟! 

ذكرناه من القراءة املقرتحة بشأن األحاديث املذكورة يف الكايف هو ـ إن ما 

وفكرة  بطبيعة احلال ـ جمّرد اقرتاح متواضع، قد ميكن تهذيبه وتشذيبه برؤيٍة

ال أحد يعلم موضع متأنية، أو استبداهلا برؤية أخرى. وكما يقول حافظ الشريازي: 

 . 62ا. ااملعرِّب  األفقالقصد والغاية، وغاية ما نراه بصيص نور يلوح يف
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 (1)كتاب أسرار أخنوخ
 

 حسين توفيقي د. الشيخ

 حسن علي حسنترجمة: 

 

 ــــــ َمْن هو أخنوخ؟

، ×إن أخنوخ اأو خنوخ  عند أهل الكتاب من األنبياء السابقني لطوفان نوح

 بينه وبني النيّبوقد نسبوا له الكثري من العلوم والكتب. وقد ساوى العلماء املسلمون 

، وأشار إىل  2االذي ورد الثناء عليه من قبل اهلل تعاىل يف القرآن الكريم ،×إدريس

 معراجه.

. وقد ورد ذكره يف كتاب «اجملرَّب»إن كلمة اأخنوخ  يف اللغة العربية تعين 

مة اجمللسي قرابة أربع وأربعني مّرة بلفظ اأخنوخ ، وعّدة مرات احبار األنوار  للعاّل

 .لفظ: اأحنوخ، وأحنوح، وخنوخ، وخنوح و... ب

وهناك صحيفة منسوبة إليه يف اجلزء اخلامس والتسعني من هذا الكتاب. إن 

مناخ هذه الصحيفة شبيه مبناخ كتب أخنوخ، من قبيل: رؤية املالئكة، والوعد 

، حيث نراه يف هذا  3االوارد يف تلك الصحيفة على سبيل املثال ×بطوفان نوح

 يضًا.الكتاب أ

وقد وردت أيضًا بعض املسائل عن صحائف إدريس وُسنن إدريس يف كتاب 

 .&عود ، تأليف السيد ابن طاووساسعد الس

 .  4امصادر التعّرف على املالئكة تعّد كتب أخنوخ يف اليهودية من أهّمو
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 ، وإجنيل لوقا 24ـ  4: 5وقد ورد ذكر نسب أخنوخ يف سفر الوجود من التوراة ا

 .×لئيل بن قينان بن شيث بن آدم: أخنوخ بن مهلالتالي  على النحو 38ـ  37: 3ا

: 1وباإلضافة إىل ذلك فقد ورد اسم أخنوخ يف الكتاب األول من تواريخ األيام ا

  .14: 1 ، ورسالة يهوذا ا5: 11ا  ، ورسالة إىل العربانيني3

مثلث »يذهب بعض علماء اإلسالم إىل اعتبار أخنوخ وإدريس وهرميس عدل لـ و

 .  6 ا5ا«العظمة

 

 ــــــ اعتبار أسرار أخنوخ

بغية حتديد كتبهم  ؛عندما اجتمع علماء اليهود يف القرن األول للميالد

وا عن تلك الكتب املستلهمة، عمدوا إىل الكثري من الكتب الشائعة آنذاك فتخّل

باللغة العربية فقط. وقد  فًافقوا على تسعة وثالثني كتابًا مؤلَّفة باللغة اليونانية، واتَّاملؤلَّ

العهد »، وأطلق عليها املسيحيون عنوان «تنخ»تسمية هذه اجملموعة من الكتب بـ  ْتمتَّ

 .«القديم

 ي عنها تنقسم إىل قسمني: وكانت الكتب اليت مّت رفضها والتخّل

 .ع بغري القليل من االعتبارال يتمتَّو . 7ا: الذي ُيطلق عليه عنوان ااألبوكريفا لاألّو

ي اليهود عن تلك الكتابات عمد بعض املسيحيني إىل إضافتها إىل وعلى الرغم من ختّل

كتابًا،  46وبذلك ارتفع عدد كتب العهد القديم عند املسيحيني إىل  ،العهد اجلديد

 لى اعتبارها من اإلهلام بأمجعها.فقوا عواتَّ

ة هذه ك يف إهلامّيسبق ملارتن لوثر قبل ما يقرب من مخسة قرون أن شكَّ

ليتخلى عنها الربوتستانتيون بعد ذلك بالتدريج، وتظهر نسخ العهد القديم  ،الكتب

. وحيث دأب الربوتسانتيون يف «التنخ»عى عند اليهود بـ ْدالربوتستانيت املساوية ملا ُي

رة يف العامل غالبًا النسخ املتوفِّ س فإّناألغلب على ترمجة وتوزيع الكتاب املقدَّ األعّم

 قر إىل األبوكريفا. ما تفت

، ومل أقّل ع باعتباٍريتمّتو . 8ا: الذي ُيطلق عليه عنوان االسودوبيغرافا  الثاني

 يدرج يف العهد القديم أبدًا.
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طاهلا  إن هذه الكتابات اليت قام بها بعض علماء اليهود قبل امليالد ببضعة عقوٍد

صوصها أو ترمجاتها من ن بقي عدٌد بسبب إهمال أهل الكتاب هلا، ولكْن ؛الضياع

الرتمجة السالفية ألسرار  :هاور عليها يف القرون األخرية، ومنالعث هنا وهناك، ومّت

 . 9اأخنوخ

للغاية. وقد  ف املسيحيون يف بعضها ـ كثرٌيإن عدد هذه الكتب ـ اليت تصرَّ

د ترمجة وطباعة جمموعات منها باللغة اإلجنليزية واللغات األوروبية األخرى، وق ْتمتَّ

نشر واحد منها باللغة اإلجنليزية يف الواليات املتحدة األمريكية حتت عنوان: االكتب 

 . م1927عام   10ااملنسية لعدن 

عن الرتمجة اإلجنليزية.  ْتإن الرتمجة الفارسية لكتاب اأسرار أخنوخ  قد متَّ

سي جهودًا وقد بذل املرتجم الفار .دة للغايةة ومعقَّوإن هذه الرتمجة اإلجنليزية أدبّي

وجلأ  .عند ترمجتها إىل اللغة الفارسية ،وتبسيط عباراتها ،مضنية من أجل حّل رموزها

ومع ذلك ال تزال آثار تلك التعقيدات  .أحيانًا إىل تقديم بعض اإليضاحات يف اهلامش

قني احلصول على املزيد من يف الرتمجة الراهنة. وميكن للباحثني واقحمقِّ ملحوظًة

 الرتمجة اإلجنليزية هلذا الكتاب من خالل مراجعته على شبكة اإلنرتنت. الع على االّط

 

  ــــــ تنويٌه

  عند أهل الكتاب «أسرار أخنوخ» :هام اعتبار كتب السودابيغرافا اومنإن عد

 .ّد مضاعفًا بالقياس إىل عدم اعتبار كتب األبوكريفاُيَع

ديم من األساس سريتفع حيث ال يعترب العهد القف ،وأما من وجهة نظر اإلسالم

 السودابيغرافا إىل ثالثة أضعاف. عدم اعتبار

التقوى اإلسالمية  إن مقارنة هذا الكتاب باملصادر اإلسالمية ليس صائبًا، وإّن

 واضح. والباطل بشكٍل الفاصل بني احلّق تفرض علينا دائمًا بيان احلدِّ

  مسألتني: ومع ذلك نرى ـ من باب البحث العلمي ـ ضرورة التنويه إىل

إن هذا الكتاب يشتمل ـ كما هو شأن التوراة الراهنة ـ على تعبريات األوىل: 

زًا ومكانًا يف السماء! ه للباري تعاىل، حيث يرى له حيِّوألفاظ ال تتناسب والوجود املنزَّ
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 ه احلديد املنصهر!وينظر إىل وجهه كأّن ،ف أخنوخ باحلضور عندهوذلك إذ يتشرَّ

 من االلتفات إىل ثالثة أمور: ال ُبدَّ ويف هذا الشأن 

 ، وصعود النيّب|ـ إن رؤية اهلل تعاىل، واحتكاك يده بصدر رسول اهلل1

يف  ل من عدد ركعات الصالة اليومية، موجوٌدكي يسأله أن يقلِّ ؛ر إليهاملتكرِّ

 ^ة األطهاروقد عمد األئّم .الروايات املعراجية املأثورة يف املصادر اإلسالمية أيضًا

من خالل إرجاعها إىل  ،وعلماء الشيعة إىل بيان املعاني احلقيقية هلذه التعابري املتشابهة

 ،مات اإلسالم. وقد جاء ذكر هذه الروايات وإيضاحها يف كتاب حبار األنوارَكْحُم

على هامش  ،للعالمة الطباطبائي ،، وامليزان يف تفسري القرآن 11امة اجمللسيللعاّل

 من سورة اإلسراء.  تفسري اآلية األوىل

ّحًا كبريًا يف ـ يف معرض احلديث عن اهلل واألمور املعنوية والعقالنية نواجه ُش2

قنا النظر سنجد أننا يف مجيع هذه املوارد نستعمل األلفاظ الدارجة يف األلفاظ؛ إذ لو دقَّ

ا بعض حياتنا البشرية واملادية، األمر الذي يستتبع ال حمالة بعض التعقيدات، وخيلق لن

علماء األديان إىل السعي من أجل إيضاح وتربير هذه  املشاكل. وهذا بدوره يضطّر

 ة العقلية والنقلية. األلفاظ والتعابري، ويدعوهم إىل االستعانة باألدّل

، وأنه  12القد كانت تعابري من قبيل: جلوس اهلل سبحانه وتعاىل على العرش

، ونسبة اليد  15ا، والنظر إليه يف اآلخرة 14ا، وجميء الرّب 13ازًا يف السماءيشغل حيِّ

ه سة يف بعض آيات القرآن الكريم، وكذلك توجُّوالعني والوجه إىل تلك الذات املقدَّ

 لت وال تزال مستمسكًا وذريعًةاملؤمنني ونظرهم يف السماء عند الدعاء، قد شكَّ

 ألهل التجسيم.

حبمل هذه التعابري على  ،×عًا ألمري املؤمننيَبَت ،وقد قام الشيعة واملعتزلة

وا على أن أهل احلديث ـ واألشاعرة أحيانًا ـ قد أصرَُّبْيَد  .مفاهيم معقولة وصحيحة

واالقتصار على ظاهرها. وال يزال هذا اخلالف حمتدمًا إىل هذه  ،االكتفاء بها

 اللحظة. 

كما نسب الكثري من األحاديث القائلة بتجسيم اهلل ورؤيته يف عامل اآلخرة 

. وقد مّت مجع بعض هذه الروايات يف كتاب التوحيد وإثبات صفات | رسول اهللإىل
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ن هذه الروايات ْوأن الشيعة واملعتزلة يَر إاّل .مد بن إسحاق بن خزميةقحم، وجلَّ الرّب عزَّ

 يف بعض املوارد إىل تأويلها.وخمتلقة، وعمدوا  موضوعًة

املأثورة عن األئمة  أخرى هناك الكثري من الروايات الصحيحة ومن جهٍة

بشأن كيفية رؤية اهلل تعاىل، األمر الذي حيكي عن شيوع هذا البحث  ^املعصومني

يف القرون اإلسالمية األوىل. وقد أورد الشيخ الصدوق قسمًا من تلك الروايات يف الباب 

 ،لالختصار رعايًة ؛ه أحجم عن ذكر الكثري منهاالثامن من كتاب التوحيد، ولكّن

 .  16ادون سوء فهمها أو تكذيبها من قبل اجلاهلني واحليلولة

هوا اهلل عن ق باليهود علينا أن نعلم بأنهم وعلى مّر الزمان قد نزَّما يتعلَّ ـ يف3

أو مكان، وقاموا بتأويل العبارات التوراتية وسائر  التجسيم واحللول يف زماٍن

تأويالت يف كتب من مة لذلك. وقد ورد ذكر هذه الوِهنصوصهم القدمية األخرى امُل

 قبيل: اداللة احلائرين ، البن ميمون. 

بسبب عصيانهم،  ؛ضوا للعقابهذا الكتاب ُيشري إىل مالئكة تعرَّ إّنالثانية: 

 ة املالئكة.واضح أن هذا األمر يتنافى مع عصمومن الوطلبوا من أخنوخ أن يدعو هلم. 

 ويف هذا الشأن من الضروري االلتفات إىل ثالثة أمور: 

 ده على إرادة اهلل، وطلبه الدعاء من النيّبـ تكّسر أجنحة ملك إثر متر1ُّ

 .  17اعلى ما جاء يف بعض الروايات اإلسالمية ،×إدريس

املالئكة »ون بعضهم بـ ن عصمة املالئكة، ويسمُّْوـ إن أهل الكتاب ال يَر2

 . «الساقطون

معصية هاروت  عن ـ شاع على األلسن يف القرون اإلسالمية األوىل حكايٌة3

قاطع. ومع  بشكٍل ^ة األطهاروقد مّت رفض هذه احلكاية من قبل األئّم .وماروت

باألنبياء، وإمنا  ىل ال خيتّصْوذلك ميكن أن نستنتج من بعض الروايات أن ترك اأَل

ة الروايات اليت تتحّدث عن زّل :حصل ذلك بالنسبة إىل بعض املالئكة، من قبيل

 ؛ 20ابسبب غفلته عن ذكر اهلل ؛نيوامللك الذي ُمسخ إىل تّن ؛ 19اوصلصائيل ؛ 18ادردائيل

 . 21اوقّصته معروفة ،وملك آخر امسه فطرس

 وقد مّت الصفح عن هؤالء املالئكة والتجاوز عن عقوبتهم بشفاعة النيّب
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ة فطرس من قبل وقد مّت االهتمام بقّص .×ل باإلمام احلسنيوالتوسُّ ،|األكرم

يف معرض  ،رًامؤخَّ &يث عباس القّموقد نقل الشيخ اقحمدِّ .مَدكبار العلماء منذ الِق

رواية  ،يف كتابه امنتهى اآلمال  ×د الشهداء احلسنيحديثه عن والدة اإلمام سّي

كما نقل ضمن أعمال اليوم  ،رمحهما اهلل حزينة عن الشيخ الصدوق وابن قولويه

 ه ذكر اسم فطرس. ورد في الثالث من شهر شعبان يف كتاب مفاتيح اجلنان دعاًء

 

 ــــــ الفصل األول

وقد دعاه اهلل لرؤية أعلى  .ه اهللم كبري حيبُّحكيم ومعلِّ ـ كان هناك رجٌل1

واليت ال ميكن  ،ليكون شاهد عيان على مملكة احلكمة الكربى ؛املنازل

وما يف هذا  ،وال زواهلا؛ ألنها مملكة اهلل القادر املطلق، ومقام خدمة اهلل ،رهاتصوُّ

، وعرش اهلل الذي ال تناله  22ابالعيون يئةاملقام من العجائب الساطعة واملشرقة واملل

دات، وخدمات الكثري من العناصر اليت ال تعّد األيدي، ودرجات ومنازل جيش اجملرَّ

وال حتصى، واملشاهد املتنّوعة، واألنغام اليت ال ميكن وصف عذوبتها جليش 

 ر اليت ال يدرك أمدها. وما إىل ذلك من األنوا ،الكروبني

عامي اخلامس والستني بعد املئة، ولد ابين  ُتـ قال ]أخنوخ[: عندما جتاوْز2

 متوشاحل. 

 سنة.  365أخرى، فكان جمموع عمري  ـ وعمرت بعد ذلك ملئيت سنٍة3

وعلى  ،لوحدي مستلقيًا يف بييت ـ يف اليوم األول من الشهر األول كنُت4

 ميق. ع فاستغرقت يف نوٍم ،سريري

شديدة من انقباض النفس، وسالت الدموع من  ـ ويف أثناء نومي أحاطتين موجٌة5

 حدث لي.  الذي دون أن أفهم معنى هذا االنقباض، وما ،آماقي

مل أَر مثياًل هلما على وجه  ،يف اجلسم عان ببسطٍةى ظهر لي رجالن يتمّتـ حّت6

ما كسراجني األرض. كان وجهاهما يسطعان سطوع الشمس، وكانت أعينه

ع، وكان وكانت ثيابهما من الريش املتنوِّ ،ني، وكانت النار خترج من فميهمامشعَّ

لونهما بلون األرجوان، وأجنحتهما تتألآلن كتأللؤ الذهب، وكانت أيديهما أنصع 
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 بياضًا من الثلج. 

 ـ كانا واقفني على عرشي، ونادياني بامسي. 7

 لني ماثلني أمامي عيانًا. من النوم ألرى هذين الرج ـ فاستيقظُت8

 لين، فقاال لي: عليهما، واخلوف قد جلَّ مُتـ فسل9َّ

واآلن ستعرج  .يا أخنوخ. لقد بعثنا اهلل الرّب األزلي إليك ،ْفوال خَت ،ْعـ تشج10َّ

ما عليهم أن يفعلوه يف بيتك  معنا إىل السماء، وسرتوي ألبنائك ومجيع أسرتك كّل

 إليهم.  من بيتك إىل أن يعيدك الربُّ عنك أحٌدعلى األرض بعدك، فال يبحث 

إىل  وكما أمراني ذهبُت .من بييت هما، وخرجُتْيد يف امتثال أمَرـ فلم أترد11َّ

هلم مجيع العجائب اليت  ُتهم وروْيمنازل أوالدي: متوشاحل ورجيم وغيداد، فجمعُت

 رواها لي ذانك الرجالن. 

 

  ــــــ الفصل الثاني

حيصل لي.  الذيال أعرف إىل أين أذهب، وال  .والدي إىل قوليـ استمعوا يا أ1

واآلن يا أوالدي ال تبتعدوا عن الرّب، واحفظوا أحكامه، ال حتيدوا عن الرّب، وال 

يعبدها هالكون. ليثبت  ْنألنها وَم ؛تعبدوا آهلة العدم اليت مل تصنع السماء وال األرض

 إليكم.  ي إىل أن يعيدني الربُّ تبحثوا عّنال ،يا أوالدي ،الرّب قلوبكم يف خوفه. واآلن

 

 ــــــ الفصل الثالث

وأخذاني على  ،كان[َلأوالدي دعاني الرجالن ]امَل مُتـ وقال أخنوخ: بعد أن كّل1

أنظر  ُحب، وهناك أخذُت، ووضعاني فوق السُّأجنحتهما، ومحالني إىل السماء األوىل

ًا أكرب من حبار ي هناك حبرًا كبريًا جّد.. وأريان.الصافية وإىل السماء ،إىل األعلى

 األرض. 

 

 ــــــ الفصل الرابع

ميلكون على  . وأرياني مئيت مالٍك..ـ ثّم جاءا أمامي بأسياد نظم النجوم1
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 وعلى ترتيب السماوات، ومالئكة يطريون بأجنحتهم حنو املبحرين.  ،النجوم

 

 ــــــ الفصل اخلامس

 ،مستودعات الثلج واجلليد ، فرأيُتدميَّأنظر إىل ما دون ق ـ ثّم أخذُت1

حاب اليت منها واملالئكة الشنيعة اليت حتفظ تلك املستودعات. وأرياني مستودعات السَّ

 يرتفع وخيرج. 

 

 ــــــ الفصل السادس

دى الشبيه بزيت الزيتون، واملالئكة الذين حيفظون ـ وأرياني مستودعات الن1َّ

طريقة فتح  زهور األرض. كما رأيُت بكّلمستودعاتهم، وكان منظرهم شبيهًا 

 .  23اوإغالق تلك املستودعات

 

 ــــــ الفصل السابع

أشّد  ووضعاني يف السماء الثانية. وأرياني ظلماٍت ،ـ وأخذني هذان الرجالن1

 دينونة عظيمة حمفوظني.حلكة من ظلمات األرض. وأرياني سجناء 

رض حكم عليهم، وكانوا هناك مالئكة أشّد سوادًا من ظلمات األ ورأيُت

 يبكون أبدًا على مدار الساعات. 

فأجابين الرجالن:  ،«؟ب هؤالءملاذا يتعذَّ»للرجلني اللذين كانا معي:  ـ فقلُت2

وا كما مشيئتهم، وظّل هؤالء جحدوا الرّب، ما مسعوا صوت الرّب، وما استشاروا إاّل»

 . «ظّل قائدهم املقيم حاليًا يف السماء اخلامسة

وقالوا لي:  ،موا عليَّفسلَّ ،كثريًا عليهم، واحننى املالئكة أمامي زنُتـ فح3

ى أنا اإلنسان الفاني، حّت ْنَم»وقلت:  ُت. فأجْب«ألجلنا لدى الرّب يا رجل اهلل! صلِّ»

ي ُيصّل ْنذاهب؟ وماذا حيصل لي؟ وَمأنا يعرف إىل أين  ْني ألجل املالئكة؟ وَمأصّل

 . «ألجلي؟
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 ــــــ الفصل الثامن

وأصعداني إىل السماء الثالثة. وكان منظر هذا  ،ـ وأخذني الرجالن من هناك1

 ال ميكن وصفه.  املوضع مجياًل بشكٍل

طعام  الثمار الناضجة، وكلَّ األشجار املثمرة، وكلَّ هناك كلَّ ـ وقد رأيُت2

 نسمة فيه معّطرة.  وافر، وكلَّ

ح فيه اهلل بعد عودته إىل ـ ورأيت شجرة احلياة يف ذلك املوضع الذي يرتا3

 من كّل زكية ال ميكن وصفها، وهي أكثر زينًة وهلذه الشجرة رائحٌة .الفردوس

 يها الذهب واللون القرمزي الناري، وعلى أغصانها من مجيع الثمرات. شيء، حيث يغّط

 ى منتهى األرض. حّت ـ جذور تلك الشجرة متتّد4

 ـ والفردوس بني الفناء والبقاء. 5

لتتفرع إىل  ؛ولنب، خيرج منهما الزيت والشراب ك عينان جتريان من عسٍلـ هنا6

 لتصّب يف فردوس عدن بني الفناء والبقاء.  أربعة أنهر جتري على مهٍل

 ـ ومن هناك تنتشر على األرض، وتدور مثل العناصر األخرى حول أفالكها. 7

ئة افردوس ثالمثه مبارك. حيرس الكلُّ عقيمة، واملكاُن ـ ال توجد هنا شجرٌة8

يوم  يف كّل متواصل ونشيد عذب، ويعبدون الربَّ من املالئكة مشّعون، وبصوٍت

 وساعة. 

 فأجابين الرجالن:  ،«!ما أحسن هذا املكان»: ـ فقلُت9

 

 ــــــ الفصل التاسع

ت يف حياتهم، َنلون الَعلألبرار الذين يتحمَّ دَِّعقد ُأ ،يا أخنوخ ،هذا املكان»ـ 1

ر، ويقضون قضاًء عاداًل، ويعطون خبزًا ْونفوسهم، ومييلون بعيونهم عن اجَلزنون وُيْح

مون راة لباسًا، ويقيمون الساقطني، ويعينون اجملروحني، ويقدِّللجياع، ويكسون الُع

هذا  دَِّعرين، يسلكون أمام وجه الرّب وخيدمونه وحده، هلم ُأن لليتامى املتضرِّْوالَع

 . «أبدّي كمرياٍث ،املكان
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 ــــــ لفصل العاشرا

وأصعداني إىل مشال السماء، وهناك  ،ـ وخطفين هذان الرجالن من هنا1

بل  ،ألوان العذاب والظلمة والضباب. فليس هناك نوٌر أرياني موضعًا مرعبًا فيه كّل

َرد واجلليد هذا املوضع. هناك الَب نار مظلمة تشتعل دومًا، ونهر نار يسري إىل كّل

 : فقلُت، بون بال شفقةويعذِّ ،حيملون السالح ،اة وجلفونقس وسجون، ومالئكٌة

  .«!ما أرعب هذا املكان»ـ 2

الذين  ،هذا املكان لألشرار دَِّعلقد ُأ ،يا أخنوخ»ـ فأجابين الرجالن: 3

ة الغلمان، خالفًا للطبيعة يف حمّب ،ينتهكون األقداس على األرض، وميارسون الشذوذ

ر والعرافة، ْحيف أفعاهلم الشنيعة، وميارسون السِّنهم يسلكون مسلك أهل سدوم إأي 

حون بأعماهلم من الفساد والسرقة والكذب والبهتان واحلسد والضغينة والزنا ويتبجَّ

ون النري الذي ربطوا به، والقتل، الذين يسلبون نفوس البشر يف اخلفاء، الذين حيّل

جائعًا كان بإمكانهم أن  الذين يغتنون باجلور مبال البائسني، الذين أهلكوا باجلوع

بسوهم، الذين ما عرفوا راة الذين كان بإمكانهم أن ُيْلدوا الُعبعوه، والذين جرَُّيْش

 دَِّعهؤالء ُأ وعبدوا عمل أيديهم. لكّل ،باطلة، فصنعوا صورًا خالقهم، بل عبدوا آهلًة

 . «أبدي كمرياٍث ،هذا املوضع

 

 ــــــ الفصل احلادي عشر

الن من هناك، ومحالني إىل السماء الرابعة، وهناك أرياني ـ واختطفين الرج1

 ك، وكّل أشعة نور الشمس والقمر. وحترُّ دوراٍن كّل

أن نور الشمس أكرب من نور  سريهما، وقابلت ضوءهما، ورأيُت ـ فقسُت2

 .  24االقمر

وال  ،منهما ذاهبًا كالريح يصعد كلٌّ ـ ودائرتهما ومركبتهما على أّي شيٍء3

 ما، وهما يروحان وجييئان لياًل ونهارًا. راحة هل

بيمني مركبة  ،جنم ألف جنم وحتت كّل ،قت أربع جنوم كبريةـ وتعّل4

جنم ألف جنم بشماهلا، فسار ما جمموعه  الشمس، وأربع جنوم كبرية وحتت كّل
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 .مثانية آالف جنم حول الشمس أبدًا

 املالئكة يف الليل. آلالف املالئكة يف النهار، وآلالف  ـ وكان هناك حضوٌر5

طائرة ضمن  ة أمام مركبة الشمس، أرواٌحذوات أجنحة سّت ـ وسارت مالئكٌة6

 إلبقائها مشتعلة.  ؛ة النار، ومئة ملك يثريون جذوة الشمسأشّع

 

 ــــــ الفصل الثاني عشر

  25اواليت تدعى بالفونيكس ،فرأيت سائر عناصر الشمس الطائرة ـ فنظرُت1

وذنب مثل أرجل وذنب األسد، وهلا رأس  إذ هلا أرجٌل ؛تها عجيبة. هيئ 26اوالكلكيدرا

ئة مقياس، وأجنحتها مثل أجنحة امتساح، وهلا ألوان قوس قزح أرجواني، طوهلا تسعم

 دى. عشر. إنها حليفة الشمس، وتأمتر بأمر اهلل يف محل احلرارة والنَّ ثيناملالئكة اال

مالك اثين  وكان لكّلأمام مركبة الشمس،  ـ وهكذا سارت مالئكٌة2

 ون مركبة الشمس، وحيملون الندى واحلرارة حني يأمر الرّبعشر جناحًا، جيرُّ

 بنزوهلما على األرض مع أشعة الشمس. 

 

 ــــــ الفصل الثالث عشر

ـ ومحلين الرجالن إىل شرق السماء، ووضعاني على أبواب الشمس، حيث 1

 ها. القمر خالل السنة كّل ب دورانْسدة، وَحب األزمنة اقحمدَّْستشرق َح

.  27اغلوة 30ُيفتح على مسافة  ستة أبواب كبرية أيضًا، واحٌد ـ وهناك رأيُت2

اليت بها تشرق الشمس، تذهب  ،. بهذه األبوابر كربها فما استطعُتأن أقدِّ حاولُت

طبقًا  ،الظالم. وتشرق يف مجيع الشهور، وتعود ثانيًة حيث حيّل ،إىل الغرب أيضًا

 . وهكذا تكتمل دورة السنة بعد أربعة فصول. الفصول من تلك األبواب السّت لتعاقب

 

 ــــــ الفصل الرابع عشر

ة أبواب كبرية ـ واختطفين الرجالن إىل مغرب السماء، وهناك أرياني سّت1

ب شروقها ْسواليت بها تغيب الشمس َح ،ب دورة أبواب املشرق اليت جتاههاْسمفتوحة َح



 

 

هـ 1437م ـ  2016ــ خريف وشتاء  41و  40ــ العددان  11و  10ــ السنتان  معاصرة نصوص  

373 

 ني يومًا وربع يوم[. وسّت ٍةئة ومخساام ]يف ثالمثب عدد األّيْسَحو ،بأبواب املشرق

ـ وهكذا تغيب بأبواب املغرب، وتطمر نورها وتشعشعها العظيم يف بطن 2

، وحيملونه إىل الرّب ،ئة ملك إكليلهااوحني خترج بأبواب املغرب يأخذ أربعم .األرض

ليها إكليلها، يف حني تدور ، ويعيدون هناك إفتدير الشمس مركبتها وتسري بدون نوٍر

كاملة يف الظلمة، ومتضي  وتبقى سبع ساعاٍت ،الشمس على اقحمور حتت األرض

 نصف دورتها حتت األرض، وحيث تصل يف الساعة الثامنة إىل البوابة الشرقية تشّع

 من النار.  حرارًة بنورها وأكرب سطوعها، وتغدو الشمس أشّد

 

 ــــــ الفصل اخلامس عشر

 ،«كالكيدرا»و «فونيكس»ى اليت تسّم ،ها تشرع عناصر الشمسـ وعند1

ي بأمر احتفاًء خبالق النور. إنها تغّن ؛بالغناء. ومن هنا سرتفرف مجيع الطيور بأجنحتها

 الرّب. 

اًل بأشعة ـ يأتي معطي النور ليضيء مجيع العامل، ويتبلور حارس الصبح متمّث2

 حلساب الذي أرياني عن الشمس. هذا هو ا .الشمس، وخترج الشمس من األرض..

ألن الرّب الذي صنع هذه األبواب جعل  ؛ـ واألبواب اليت بها تدخل وخترج3

 الشمس عّداد الساعات يف السنة. 

 

 ــــــ الفصل السادس عشر

عشر من األبواب  اثناـ وأراني الرجالن مدارًا آخر، هو مدار القمر، حيث له 1

دة، وخيرج حمدَّ ىل املشرق، يدخلها القمر يف أوقاٍتاليت تستوعب املسافة من املغرب إ

 دة. حمدَّ منها يف أوقاٍت

ل يف األماكن الغربية من الشمس: من الباب األول ـ يدخل القمر يف الباب األّو2

يومًا  30يومًا أكيدًا، ومن الباب الثالث  31يومًا أكيدًا، ومن الباب الثاني  31

يومًا أكيدًا، ومن  31ًا أكيدًا، ومن الباب اخلامس يوم 30أكيدًا، ومن الباب الرابع 

يومًا أكيدًا، ومن الباب الثامن  30يومًا أكيدًا، ومن الباب السابع  31الباب السادس 
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يومًا  30يومًا أكيدًا، ومن الباب العاشر  31يومًا أكيدًا، ومن الباب التاسع  31

يومًا  28الباب الثاني عشر  يومًا أكيدًا، ومن 31أكيدًا، ومن الباب احلادي عشر 

 أكيدًا. 

ب دورة وعدد أبواب املشرق، ْسـ وهكذا يدخل القمر أيضًا يف أبواب املغرب َح3

يومًا، تنقص عن  354يومًا وربعًا، يف حني أن السنة القمرية  365ويتّم سنة مشسية يف 

السنة  السنة الشمسية باثين عشر يومًا، وبذلك يعتربون اختالف السنة القمرية عن

 الشمسية. 

 .  28ا سنة[ 532ـ ]وعليه يشتمل الفلك الكبري على 4

ربع اليوم ذاك يف ثالث سنوات متعاقبات، ليتّم إضافته إىل ربع السنة  ّدَعـ ال ُي5

 ليكتمل بها يومًا كاماًل.  ؛الرابعة

وال حتسب يف عدد األيام؛  ،ـ ولذلك خيرجونها مدى ثالث سنوات من السماء6

ملء القمر االبدر ،  اوز أزمنة السنة، ويضاف هلا قمران جديدان يف خّطها تتجألّن

 واثنان آخران يف خط النقص. 

ـ وعندما ينهي القمر أبواب املغرب يعود فيذهب إىل أبواب املشرق مع ضوئه. 7

يشبه الشمس، واملركبة اليت يصعد عليها  وهكذا يسري لياًل ونهارًا بشكل دائرٍة

 مالك.  ة أجنحة لكّلّر مركبته أرواح طائرة، مع سّتأسرع من الريح، وجت

 سنة سبعة عشر مسارًا.  19 ـ وله يف كّل8

 

 ــــــ الفصل السابع عشر

بصوت ال  ،بالطبول واآلالت جيشًا مسلحًا خيدم الرّب ـ يف وسط السماء رأيُت1

اء ويقف العقل حائرًا أمامها. لقد كان غن ،وأنغام شادية ال ميكن وصفها ،ينقطع

 لسماعه.  ُتوقد طرْب ،أولئك املالئكة عجيبًا

 

 ــــــ الفصل الثامن عشر

هناك  فرأيُت ،ومحالني من هناك إىل السماء اخلامسة ،ـ وأخذني الرجالن1
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قاماتهم كانت  كان منظرهم كمنظر الرجال، ولكّن .هم الساهرون ،جيشًا عديدًا

وأفواههم صامتة، ومل  ،ةأطول من قامات اجلبابرة الكبار. كانت وجوههم شاحب

 فقلت للرجلني اللذين كانا معي:  ،يف السماء اخلامسة تكن هناك عبادٌة

 وخدمة يف السماء؟  وملاذا ليس من عبادٍة ؟كونَهْنًا وُمـ ملاذا هؤالء شاحبون جّد2

عًا َبَت ،الذين أنكروا إله النور ،ـ فأجابين الرجالن: هؤالء هم الساهرون3

رأيتهم يف السماء الثانية رازحني يف ظلمة  ْنانئيل، ومن ورائهم َملرئيس مملكتهم شيط

ونزلوا إىل األرض على قّمة جبل  ،منهم عن عرش اهلل حالكة. وقد انفصل ثالثٌة

سوا فتدنَّ ،حيث شاهدوا مجال بنات اإلنسان ،. وهناك حنثوا بنذرهم 29احرمون

فوا ج والفوضى، وخلَّْرج وامَلْرض اهَل، وأفسدوا يف األرض، وأثاروا يف األرجوا منهنَّوتزوَّ

 .  30اجبابرة حيملون األحقاد والضغائن

 ،ليحكموا على أنفسهم بأنفسهم، فهم يبكون إخوتهم ،ـ فحكم اهلل عليهم4

 واملعاملة املشينة اليت أصابتهم. 

صلواتهم،  ما صنعوا، وعلمُت إخوتكم، وعرفُت رأيُت»أنا للساهرين:  ـ فقلُت5

ى نهاية الرّب قد حكم عليهم أن يذهبوا حتت األرض حّت هم، وها إّنألجل يُتوصلَّ

 . «السماء واألرض

؟ أعيدوا فلماذا تنتظرون إخوتكم، وال ختدمون أمام الرّب»قائاًل:  ُتـ ثم أضْف6

 . «فيطرحكم من هذا املوضع ،إهلكم تغضبوا الرّب اخلدمة والعبادة اليت كانت؛ لئاّل

قات يف السماء، وأمامي ْوفوقفوا أربع َج ؛ريضي هلمـ فاستمعوا إىل وعظي وحت7

واحد،  ون معًا، وأخذ الساهرون خيدمون بصوٍتأخذوا أربعة أبواق، وأخذوا يدّق

 . وصعد صوتهم أمام الرّب

 

 ــــــ الفصل التاسع عشر

هناك  ومحالني من هناك إىل السماء السادسة، فرأيُت ،ـ واقتادني الرجالن1

إشراقًا من شعاع  وكانت وجوههم أشّد .ئكة مشّعني وجميدينمن سبعة مال جمموعًة

ل يف الشمس. ومل يكن هناك من اختالف يف الوجه وقياسات اجلسم، ومل يكن تبدُّ
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رون ويعلمون نظام العامل ومسري النجوم والشمس والقمر اللباس. وهم الذين يدبِّ

 حياة السماء.  ّلريها املالئكة ومالئكة السماء، وجيعلون الوفاق يف كملدبِّ

ن خطأ يف األداء يعملون على تنظيم األمور، ويصدرون التعليمات ْوـ وعندما يَر2

 مديح اجملد.  عذبة يف األناشيد، ويف كّل بأصواٍت

مون واقع احلياة ويقيِّ ،ـ هؤالء هم رؤساء املالئكة، ومنازهلم فوق اجلميع3

على األنهار  وهناك مالئكٌة .اتالسماوية واألرضية. وهم مالئكة على الفصول والسنو

ما ينمو، ومالئكة مجيع الشعوب. وهم  والبحار، ومالئكة على الثمار والعشب وكّل

ة ة فينيقات، وسّتحياة، ويكتبونها أمام وجه الرّب. ويف وسطهم سّت مون كّلأيضًا ينظِّ

صف، وينشدون نشيدًا ال يو ،يهتفون معًا ،ةبأجنحتهم السّت ،وستة سرافيم، كروبيم

 ه. ْيوالرّب يفرح مبوطئ قدَم

 

 ــــــ الفصل العشرون

نورًا  وأخذاني من هناك إىل السماء السابعة، فرأيُت ،ـ وانتزعين الرجالن1

عظيمًا، ومجيع جيوش النور الالجسدية من رؤساء املالئكة، ومالئكة وأوفانيم 

زل النور عروشًا ذات أعني كثرية، وحيتان تسعة، ومنا يقفون مشّعني، ورأيُت

 وقاال لي:  ،، فاقتادني الرجالن وسطهموارتعبُت ؛ فخفُت 31االيوحنائية

جالسًا على عرشه  . وأرياني من بعيد الربَّ«ْفوال خَت ،يا أخنوخ ،ْعتشجَّ»ـ 2

 يقيم هنا فكيف سيكون واقع السماء العاشرة؟  العظيم. فإذا كان الربُّ

 .  32اى يف اللغة العربية اعربوت سمَّـ كان اهلل يف السماء العاشرة، وكان ُي3

وختضع أمام  متتقدَّ ،جيوش السماء اجملتمعة درجات عشرة ـ وكانت كّل4

رقيقة،  ٍتاوابتهاج، وهم ينشدون بأصو الرّب، ثّم ترتاجع ومتضي إىل مواضعها بفرٍح

 ال يقاس، وكان اجمليدون خيدمونه.  وبنوٍر

 

 ــــــ والعشرون واحدالفصل ال

ة الكروبيم والسرافيم اقحميطني بالعرش، وذوو األجنحة السّت ـ وكان كّل1
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ون عرشه ال يبتعدون عنه، وال يرتكون خدمته، وينشدون أمام ُيغّط ،واألعني الكثرية

ت السماوات الُسُحب والظلمات، جتلَّ وس، رّبوس، قّدوس، قّدقّد»: وجه الرّب

 . «واألرض جبالل نورك

يا أخنوخ، قد أمرنا بأن نأتي بك »رجالن: هذا قال لي ال ـ حني شاهدت كّل2

 رأيتهما.  ُتي، وما عْدابتعدا عّن ، ثّم«إىل حيث هذا املكان

يف  على وجهي، وقلُت وسقطُت ُتـ تركاني عند طرف السماء وحدي، فخْف3

 . «؟!الويل لي! ما الذي جرى عليَّ»نفسي: 

وال  ،ْعتشجَّ ،وخيا أخن»ـ فأرسل لي الرّب أحد اجمليدين جربئيل، فقال لي: 4

 . «على الدوام أمام الرّب ْفوِق ،معي ، تعاَلْمُق .ْفخَت

 ُعي. اْدجعل نفسي تنسحب مّن يا سّيدي، فاخلوُف آٍه»يف نفسي:  ه وقلُتـ فأجبُت5

بهما، ومعهما أذهب إىل أمام  ي وثقُتلي الرجلني اللذين جاءا بي إىل هذا املوضع؛ ألّن

 . «وجه الرّب

ووضعين أمام وجه  ،وجذبين ،حتملها الريح مثل ورقٍة ئيلـ فاختطفين جرب6

 . الرّب

، واليت تغّير  33اى يف العربية امزالوت اليت تسمَّ ،السماء الثامنة ـ ورأيُت7

 عشر الواقعة يف السماء السابعة.  ثينالفصول واجلفاف واألمطار، وصور الربوج اال

، واملنازل  34اية اكوخاويم ى يف العرباليت تسمَّ ،السماء السابعة ـ ورأيُت8

 السماوية االثين عشر يف صور منطقة الربوج املاثلة هناك. 

 

 ــــــ الفصل الثاني والعشرون

رأيت وجه الرّب القدير واجمليد  ،ى اعربوت اليت تسمَّ ،ـ ويف السماء العاشرة1

 منصهر يف قلب النار، وهو يقذف الشرر إىل خارجها.  ه حديٌدوالرهيب، وكأّن

ومهيب ورهيب  وجه الرّب، الذي ال ميكن وصفه، فهو عجيٌب ـ وهكذا رأيُت2

 ًا. جّد

أنا ألقول: وسع جوهر الرّب، ووجهه القدير الرهيب، وجوقة مالئكته  ْنـ َم3
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ذوي العيون الكثرية واألصوات الكثرية، وعرش الرّب العظيم الذي مل تصنعه 

حوله، واخلدمة اجمليدة اليت ال  األيدي، وأصوات جيش الكروبيم والسرافيم اليت

 واليت هي أرفع من الوصف.  ،كتصمت وال تتحّر

 بفمه، وقال:  للرّب، وناداني الربُّ ُتوسجْد ،بوجهي إىل األرض ـ وسقطُت4

 . «أمام وجهي إىل األبد ْفوِق ،ْم. ُقْفيا أخنوخ، ال خَت ،ْعتشَج»ـ 5

 دني إىل أمام وجه الرّب. خائيل رئيس املالئكة العظيم، واقتايـ وأقامين م6

ويقف أمام وجهي إىل  ،ليصعد أخنوخ»عبيده، وقال هلم:  ـ فامتحن الرب7ُّ

 . «ق كالمكْبليصعد، ويعمل على ِط»وقالوا:  ،فاحننى اجمليدون ،«األبد

ه بزييت ْحَسه من ثيابه األرضية، واْمْدأخنوخ، وجرِّ ْذُخ»مليخائيل:  ـ قال الرب8ُّ

 . «دْجب امَلالصاحل، وألبسه ثيا

ومسحين بالزيت الصاحل، وألبسين. وكان  ،دني ميخائيل من ثيابيـ فجر9َّ

ر، وعطره كاملّر، دى اخليِّعظيم، ودهنه كان كالنَّ منظر الزيت يتجاوز منظر نوٍر

 إىل نفسي فإذا أنا مثل اجمليدين، ومل يكن فرٌق وكان يزهو كنور الشمس. فنظرُت

 يف املظهر. 

الذي كان ماهرًا يف كتابة  ،أحد رؤساء مالئكته ،براوئيلـ ودعا الرّب 10

 وقال الرّب لرباوئيل:  ،أعمال الرّب، وفاق مجيع أقرانه يف العلم واحلكمة. كّل

عليه كتبًا خمتارة  ِلْمَأألخنوخ، و قصبًة ِطْعَأكتب املستودعات و ْذُخ»ـ 11

 . «ها له يدًا بيدْمومطمئنة، وسلِّ

 

 ــــــ نالفصل الثالث والعشرو

أعمال السماء واألرض والبحر، ومسرية وحياة مجيع  ـ وقال لي براوئيل كّل1

التها، وهزيم الرعود، والشمس والقمر، ومسرية األيام وحتوُّ ،ل السننيالعناصر، وتبّد

ام والساعات، وخروج الرياح، وعديد وحركات النجوم، والفصول واألعوام واألّي

 مه. ما جيب تعلُّ وكّلاملالئكة، وأشكال ترانيمهم، 

 ،من أرواح الناس عليَك ُتما عرْض كّل ْبُتواْك ْساجُل»ـ قال لي براوئيل: 2



 

 

هـ 1437م ـ  2016ــ خريف وشتاء  41و  40ــ العددان  11و  10ــ السنتان  معاصرة نصوص  

379 

ت إىل األبدية قبل خلق األرواح قد أعّد ألّن ؛واألماكن اليت أفردت هلم يف األبدية

 . «العامل

 ُتْفة، وألَّبدّق شيٍء كلَّ ُت، وكتْبكاملًة  35اني ليلةني يومًا وسّتسّت ُتـ فجلْس3

 كتابًا.  360

 

 ــــــ الفصل الرابع والعشرون

 أقرب من جربئيل.  ،وجعلين عن يساره ،ـ ودعاني الرب1ُّ

ا هو ثابت كّل ما تراه مّم ،يا أخنوخ العزيز ،هما رأيَت كّل»: ـ وقال لي الرب2ُّ

واملنظور، سأشرحه لك من  ما أوجدته من العدم، من اخلفّي ك، وكّلوما يتحرَّ

 . «ى قبل أن يوجد كّل هذاة، وحّتالبداي

ى ملالئكيت، ي حّتي ما شرحت سرِّإىل كالمي؛ ألّن ْعاستِم ،ـ يا أخنوخ3

 ها لك اليوم. ُتوشرْح

وأنا يف وسط النور جلت  ،ها منظورة انفتح النورـ إذ قبل أن تصبح األشياء كّل4

ق إىل كأحد الالمنظورين، كما الشمس جتول يف الفضاء من املشر ،يف الفضاء

 املغرب، ومن املغرب إىل املشرق. 

األشياء كانت بال  كلَّ ؛ ألّنراحًة ْدى الشمس جتد الراحة، أما أنا فلم أِجـ حّت5

 منظورة.  لكي أصنع خليقًة ؛ر يف أن أجعل أساسًاأفكِّ ، وكنُتشكٍل

 

 ــــــ الفصل اخلامس والعشرون

فخرج يدوئيل  ،بح منظورًاغري منظور، فيص يف األعماق أن يصعد شيٌء ـ أمرُت1

 مًا بالنور. لته فإذا هو يف بطن الدهر مفَعًا، فتأمَّعظيمًا جّد

 ما يولد منك.  ُيَر كّلص يا يدوئيل، وْلله: ختلَّ ـ فقلُت2

لد النور ن ُوإكبري، وما  وسط نوٍر وخرج منه النور العظيم، وكنُت ،صـ فتخل3َّ

 أن أصنعها.  ُتى وجدت اخلليقة اليت أرْدمن النور حّت

 نًا. َسهذا كان َح أّن ـ ورأيُت4
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إىل أعلى،  أنَت ْدَعْصا»للنور:  عليه، وقلُت ُتوجلْس ،عرشًا لنفسي ُتـ ونصْب5

 . «أساس العلويات ْنوُك ،ْتوتثبَّ

 من أعلى عرشي.  ُتونظْر ُتاحننْي أعلى من النور، ثّم ـ فليس شيٌء6

 

 ــــــ الفصل السادس والعشرون

فخرج  ،«ُيرى ًاثابت يئًاال ُيرى ش ْن: ليخرج َميف أعماق األمكنة وقلُت يُتناد ـ ثّم1

 أروحاز الالمرئي من فوره. 

 ًا. شديد احلمرة جّد ،قاسيًا ،ـ خرج أروحاز سريعًا2

فظهرت دورة  ،حح يا أروحاز؛ لتخرج منك املوجودات. فتفتَّـ فقلت له: تفت3َّ

 له:  نًا، وقلُتَسذلك َح فرأيُت ،اتالسفلّيعظيمة مظلمة وحالكة قد اشتملت على خلق 

 ات. أساس السفلّي ْنوُك ،ْتانزل إىل حتت، وتثبَّ ـ أنَت4

 حتت الظلمة.  ات، وما كان شيٌءوكان أساس السفلّي ،توتثبَّ ،ـ فنزل5

 

 ــــــ الفصل السابع والعشرون

ه فوق بسطُته فوق الظلمة. ثّم وبسطُت ،ه مسيكًااألثري بالنور، وجعلُت ـ أحطُت1

املياه، أي  ُته فوق الظلمة وحتت النور، ثّم أقْموضعُت . ثّمل إىل ماٍءى حتوَّحّت ،النور

ُلّجة، وجعلتها أساسًا من النور حول املاء. وصنعت سبعة أفالك داخلية، ثم  صنعُت

مثال البلور والزجاج بدوران املياه والعناصر األخرى، كفت وطلوت ذلك املاء جفَّ

منها إىل جمراه، وسبعة أجنم تدور يف السماء على أفالكها،  واحٍد كّل ُتْيوهَد

 نًا. َسذلك َح ورأيُت

نين فصلت بني املياه اليت هنا واليت هناك، إـ وفصلت بني النور والظلمة، أي 2

الظالم أن يكون لياًل، وكان لياًل وكان نهارًا  النور أن يكون يومًا، وأمرُت وأمرُت

 يف اليوم األول. 

 

 ــــــ الفصل الثامن والعشرون

، وجففت فلك السماء، ومجعت قعر املاء حتت السماء يف جمموعٍة ُتأقْم ـ ثّم1
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 ذلك االضطراب، وهكذا كان. 

ضباب اللّجة أن جيّف عن  احلجارة الكبرية، وأمرُت ـ ومن األمواج ثبت2ُّ

 حر يف موضٍعالب ، ومجعُت«ةاللجَّ»مبعنى  ،يت وسط األرض هاويةاليابسة، ومسَّ

 ه بنري. وربطُت ،واحد

 م أجزاءك. ديًا، ولن حتطَِّبّدًا َأبينك وبني األرض َح للبحر: جعلُت ـ وقلُت3

 ل خملوٍقأّو ُتْوووضعت أساسه فوق املياه. ويف ذلك اليوم دَع ،ت الفلكـ وثب4َّ

 . إليَّ

 

 ــــــ الفصل التاسع والعشرون

إىل تلك الصخرة  من النار، ونظرُت ادًةوم جند السماء صورًة نت لكّلـ وكو1َّ

من النار يف املاء،  عجيبة، هي مزيٌج الشديدة والقائمة، وخرج من شعاع عيين طبيعٌة

ف هذه، وهذه ال ختمد تلك. ومن هنا كان الربق أسطع واملاء يف النار، وتلك ال جتفِّ

 من الشمس، وأنعم من املاء، وأشّد من الصخرة الصّماء. 

جيش  كّل من احلجارة نارًا عظيمة، ومن النار صنعُت ـ وأخرجُت2

 خذ موضعه ومكانه. أن يتَّ أمرُت ني، سالحهم النار، وثيابهم النار، وكلٌّالالجسدّي

د مع أتباعه، يروم فعل من سلسلة املالئكة، والذي قد مترَّ ـ كان واحٌد3

 ليكون يف مرتبيت.  ؛حاب وفوق األرضوجعل عرشه فوق السَّ ،اقحمال

 قًا أبدًا يف الفضاء فوق اللّجة. ه مع أتباعه عن املقام الرفيع، فكان معلَُّتـ فأنزْل4

 

 ــــــ الفصل الثالثون

عشب  مثرة وكّل شجرة وكّل األرض بأن تنمي كّل ـ ويف اليوم الثالث أمرُت1

وجعلت عليه سورًا وحفظة مدججني  ،الفردوس زرع ُيزرع. وخلقُت احلبوب وكّل

 على جتديد اخللق.  املالئكة املشّعني، وبذلك عملُتبالسالح من 

 ـ وكان مساًء، وكان صباحًا يف اليوم الرابع. 2

 أن تكون مسارج عظيمة يف أفالك السماء.  ـ ويف اليوم الرابع أمرُت3



 

 

هـ 1437م ـ  2016ــ خريف وشتاء  41و  40ــ العددان  11و  10ــ السنتان  نصوص معاصرة  

382 

ويف الثاني أفروديت، ويف الثالث  ،يف األول كرونو .ـ ويف الفلك جعلت النجوم4

ر األصغر، وهو يف السادس إرميس، ويف السابع النيِّأوريس، ويف اخلامس زيوس، و

 نته بنجوم أصغر. قمر، وزيَّ

 ؛لتضيء النهار، وجعلت القمر والنجوم ؛ـ ويف الفلك األسفل جعلت الشمس5

 لتضيء الليل. 

ثين عشر، واحد من احليوانات اال كي تسري على كّل ؛ـ وجعلت الشمس6

 والرعود واملواقيت ومساراتها.  ،تعاقب الشهور واألمساء وحياتها وجعلُت

 ـ وكان مساًء، وكان صباحًا يف اليوم اخلامس. 7

طائر  زّحاف يزحف على األرض، وكّل البحر أن يلد السمك، وكّل ـ وأمرُت8

 نسمة تتنّفس احلياة.  وأنثى، وكّل يطري، من ذكٍر

 ـ وكان مساًء، وكان صباحًا يف اليوم السادس. 9

حكميت أن تصنع اإلنسان من سبعة عناصر:  مرُتـ ويف اليوم السادس أ10

عينيه من  دى، وثالثًا: خلقُتدمه من النَّ جسمه من األرض، وثانيًا: خلقُت اًل: خلقُتفأّو

ذهنه من نشاط  عظامه من احلجارة، وخامسًا: خلقُت الشمس، ورابعًا: خلقُت

 سابعًا: خلقُتعروقه وشعره من نبات األرض، و املالئكة والسحاب، وسادسًا: خلقُت

 َفسي. روحه من َن

، والعروق ه سبع طبائع: األذن للسمع، والعني للرؤية، والروح للشّمـ وأعطيُت11

 ل، وللعقل القدرة. لّلمس، والدم للذوق، والعظام للصرب والتحمُّ

اإلنسان من طبيعة مرئية وغري  حاذق ألقوله. لقد خلقُت يف كالٍم ـ فكرُت12

يف  وشكله منهما. إنه يعلم الكالم مثل بعض الكائنات، صغرٌيمرئية، فموته وحياته 

مثل  ،وتكريم وتبجيل ه على األرض باحرتاٍميف صغره، وقد وضعُت كربه، كبرٌي

من  دًا على األرض، وأن تكون له حكميت، ومل يكن شيٌءمالك آخر، وجعلته سيِّ

 خملوقاتي خملوقًا مثله من تراب. 

فًا من أربعة أجزاء: من املشرق، ومن املغرب، ومن ه امسًا مؤلَّـ وقد أعطيُت13

ه له أربعة جنوم خمصوصة، وجعلت امسه آدم، وأريُت اجلنوب، ومن الشمال، وجعلُت
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 له:  طريق النور وطريق الظلمة، وقلُت

حيبين يف  ْنضح َمويّت ؟ين أو ميقتين، وهذا قبيح؛ ألعلم هل حيّبٌنَسـ هذا َح14

 .سريرته

ها، ولذلك سيقرتف الذنوب على حنو َره مل َيطبيعته، ولكّن ين رأيُتـ ألّن15

 : ليست نتيجة املعاصي سوى املوت. أسوأ، وقلُت

وصنعت  ،منه ضلعًا عميق، فأخذُت عليه نعاسًا، واستغرق يف نوٍم ـ وألقيُت16

تلك املرأة  وأمسيُت ،منه الكلمة األخرية ليأتيه املوت من زوجه، وأخذُت ؛منه امرأًة

 .  36امبعنى األّماء، حّو

 

 ــــــ والثالثون واحدالفصل ال

ة عدن ناحية املشرق، ليحفظ العهد، ـ وجد آدم حياته على األرض، وخلقت جّن1

 وحيفظ امليثاق. 

كي يرى كيف تنشد املالئكة أحلان النصر، ويرى  ؛له السماء ـ وقد فتحُت2

 النور األبدي. 

ان يعلم أني أريد أن أخلق عاملًا ـ لقد كان يف الفردوس دائمًا، وكان الشيط3

 د األرض، ويستولي عليه. ليحكمه آدم الذي كان سيِّ ؛آخر

ـ إن الشيطان هو الروح الشريرة للمواضع السفلى، وكان ميارس شيطنته من 4

وبذلك انفصل عن املالئكة. وقد  .كما كان امسه شيطانئيل .مثل طريٍد ،السماء

 ن والقبيح. َسه حلدود فهم احَلل ذكائبه طبيعته إىل تنزُّ ْتأدَّ

ط واملعصية اليت سبق له أن اقرتفها. من هناك كان خيطِّ ،ـ كان يعلم عقوبته5

 ُن من آدم. ْده مل َيليخدعها، ولكّن ؛لينتقم من آدم. وهكذا قصد حّواء

ها، فلم ألعن اإلنسان اجلهل، ومل ألعن األمور اليت سبق أن باركُت ـ فلعنُت6

 مثرة وأعمال اإلنسان القبيحة.  ي لعنُتات األخرى، ولكّنواألرض واملخلوق

 

 ــــــ الفصل الثاني والثالثون

لقت. لن أحكم له: أنت تراب، وسوف تعود إىل الرتاب الذي منه ُخ ـ فقلُت1
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 خذت منه. ين سأعيدك إىل املوضع الذي ُأعليك بالفناء، ولكّن

 ن من أخذك يف عودتي الثانية. ـ وبذلك سأمتك2َّ

مجيع خملوقاتي املرئية وغري املرئية. وكان آدم يف الفردوس  ـ لقد باركُت3

 خلمس ساعات ونصف الساعة. 

ليسرتيح يف ذلك اليوم من مجيع  ؛تًاْباليوم السابع الذي كان َس ـ وباركُت4

 أعماله. 

 

 ــــــ الفصل الثالث والثالثون

بعد أعمالي،  ل خملوٍقأّوهو اليوم الثامن أيضًا؛ ليكون اليوم الثامن  نُتـ وعي1َّ

وتدور السبعة األوىل على شكل األلفية السابعة، ويف بداية األلفية الثامنة ال يعود 

الزمن قاباًل للعّد، ويبدو ال نهائيًا، دون سنوات، ودون أشهر، ودون أسابيع أو أيام أو 

 .  37اساعات

ما  سماء، وكّلما رأيته يف ال ما شرحته لك، وكّل يا أخنوخ، كّل ،ـ واآلن2

حبكميت أن أصنع،  ما كتبته يف كتبك، هذا ما نويُت رأيته على األرض، وكّل

ه بدون صنعُت ،ى الطرف، أنا وحدي األزلّيه من األساس من حتت إىل فوق وحّتصنعُت

 عمل األيدي البشرية. 

 ر. ، مل ختلقين األيدي، وال يعرتيين التغيُّـ أنا خالٌد3

شيء  ، كّل، وعيناي شاهٌدوكالمي عمٌل ،مشريي ل هوـ فكري الالمتبد4ِّ

 وضعت نظري عليه.  يقوم إْن

 ر. شيء يتدمَّ وجهي كّل ُتمْلأ ـ وإْن5

 الكتب اليت كتبتها.  ْذمك، وُخيكلِّ ْنيا أخنوخ، واعرف َم ،فكرك ْلـ فأعِم6

 ،، وانزل على األرضـ وأنا أعطيك صموئيل ومشائيل اللذين أصعداك إلي7َّ

 ى عرشي. ما رأيت من السماء السفلى حّت ما قلت لك، كّل نائك كّلواشرح ألب

يقاومين أو يرفض اخلضوع، بل  ْناجليوش أنا الذي صنعتها، وليس َم ـ كّل8

 وخيدمون قدرتي وحدها.  ،كيَلهم خيضعون لسلطاني امَلكّل
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 ي خالق كّلويعرفوا أّن ،وهاؤهم الكتب اليت كتبتها بيدك؛ فيقرْمـ وسل9ِّ

 ويفهموا هم أيضًا أن ال أحد سواي. شيء، 

 عون الكتب اليت كتبتها يدك على أبنائهم وأبناء أبنائهم، ومن قريٍبـ ويوز10ِّ

 إىل جيل.  إىل قريب، ومن جيٍل

رئيس قّوادي؛ مبا كتبته  ،عًا ميخائيلمتشفِّ ،يا أخنوخ ،ي سأعطيَكـ فإّن11

 وأبيك يارد.  ،هللئيلآدم وشيث وأنوش وقينان وم :يدك وما كتبته يد آبائك

 

 ــــــ الفصل الرابع والثالثون

ه عليهم، وأنهم ال يزرعون الزرع الذي ري الذي وضعُتم أنهم ال حيتملون النَِّلْعأوـ 1

 ويأخذون نريًا آخر، ويزرعون زرع العدم، ويعبدون آهلًة ،هم، بل يرذلون نرييُتيأعط

نى وعبدة حتت الشرور واجلور والزِّكّي، فتخّر األرض َلباطلة، ويرفضون سلطاني امَل

 . صناماأل

 . عظيم ٍلْحفأجلب الطوفان على األرض، فتغرق األرض يف َوـ 2

 

 ــــــ الفصل اخلامس والثالثون

ب مشيئيت، وخيرج َسبنيه، فيصنع حَب ًا من قبيلتك مع كّلنسانًا باّرإوأترك ـ 1

 آخر بعدهم، كبري العدد ال يشبع.  من زرعهم نسٌل

ألن  ؛بويكأل تظهر الكتب اليت كتبتها يدك ويُد ْس مسرية هذا النَّويفـ 2

فتشتهر بعد ذلك أكثر  ،ويشرحانها هلذا النسل ،ميانحارَسي األرض يرويانها ألهل اإل

 . مّما اشتهرت يف األزمنة األوىل

ـ وهؤالء سوف يروونه لألجيال األخرى، وهؤالء اآلخرون سيزدادون جالاًل 3

 بقراءتها. 

 

 ــــــ فصل السادس والثالثونال

 ،عطيك مهلة انتظار من ثالثني يومًا تقضيها يف بيتكواآلن، يا أخنوخ، ُأـ 1

وقرأوا وعرفوا أن  ،الذين حفظوا قلوبهم وحتدِّث من قبلي أبناءك وأهل بيتك، وكّل
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 سواي.  ليس أحٌد

كتب ـ فليحفظوا أوامري على الدوام، وليبدأوا ذلك بقراءتها وفهمها من ال2

 اليت كتبتها بيدك. 

ومن عند  ،وبعد ثالثني يومًا أرسل مالئكة يطلبونك، فيأخذونك من األرضـ 3

 .  38اليقودوك إليَّ ؛أبنائك

 

 ــــــ الفصل السابع والثالثون

ف بالربد، وجعله بقربي، وكان الرّب دعا واحدًا من مالئكته املكلَّ ـ ولكّن1

 ُتألني ما عْدد وجهي؛ ويداه جليدًا؛ فربَّ ،ظره ثلجًاهذا املالك خميفًا ومرعبًا. وكان من

 أحتمل خوف حرارة النار. 

من رؤية  ن أحٌدد وجهك هنا لن يتمكَّلو مل أبرِّ ،يا أخنوخ»: ـ وقال لي الرّب2

 . «وجهك بعد ذلك أبدًا

 

 ــــــ الفصل الثامن والثالثون

يذهب خنوخ معكما إىل ل»ـ وقال الرّب للرجلني اللذين صعدا بي منذ البداية: 1

 . «األرض، وأمهاله إىل اليوم املوعود

 ـ فوضعاني مساًء على سريري. 2

لياًل ونهارًا، فلما علم  ،منتظرًا عودتي ،ـ كان ولدي متوشاحل حيرس سريري3

ما  ثهم بكّلكي أحدِّ ؛لي مجيع أفراد أسرتي ُعاْد»له:  ه اهليبة، وقلُتْتبعودتي أخَذ

 . «رأيُت

 

 ــــــ اسع والثالثونالفصل الت

كم به اليوم أن ما أوصيُت كّل ،مسعوا صوت أبيكماواآلن، يا أبنائي، ـ 1

 ب مشيئة الرّب. َسما هو حَب تسلكوا فيه أمام وجه الرّب، وكّل

ما هو ااآلن   لكي أقول لكم كّل ؛إليكم اليوم من فم الرّب ُتفأنا قد عْدـ 2
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الذي أعادني  اليوم بفمي، بل بفم الرّب مكمى يوم الدين. ال أكلِّوما سيكون حّت

 إليكم. 

أنا االنسان املخلوق واملساوي لكم، وأنا  ،أنتم تسمعون كالمًا من فميـ 3

وكالمه شعلة خترج امن  ،أتون نار ألن فم الرّب ؛الناري كالمًا من فم الرّب مسعُت

 فمه . 

 يه بكم. وأنا رأيُتنسان املخلوق الشبأنا اإل ،ن وجهيْوتَر ،يا أبنائي ،نتمـ أ4

 ٍونسان خملوق مساإحممَّى بالنار يرمي الشرر. أنتم تنظرون عيين  وجه الرّب كحديٍد

 نسان. كأشعة مشس تضيء وترهب عيون اإل لكم، وأنا نظرت عيين الرّب

نسان املصنوع مثلكم. تنظرون إلّي أشري لكم بيدي أنا اإل ،يا أبنائي ،أنتمـ 5

 إلّي فتمأل السماء. تشري  وأنا رأيت يد الرّب

وسع  وأنا نظرُت ،ساع جسمي الشبيه جبسمكمتنظرون اّت ،يا أبنائي ،أنتمـ 6

 وال نهاية.  ،وال مقابل ،وال وسع ،الذي ال قياس له الرّب

عظيم يف  كرعٍد كلمات الرّب أنتم تسمعون كلمات فمي، وأنا مسعُتـ 7

 ف. اضطراب للغيوم ال يتوقَّ

ك على األرض: ما أرهب وما أخطر أن َلحديث َم ،ائيبنأيا  ،تسمعون اآلنـ 8

تأتي الرهبة واخلطر ألن املوت هو مشيئة  !!نسان  أمام وجه ملك على األرضيقف ااإل

يتحّمل  ْنَم !واحلياة هي مشيئة امللك. ولكن الوقوف أمام وجه ملك امللوك ،امللك

 !أو احلرارة العظيمة اقحمرقة؟ ،الرعدة غري اقحمدودة

 

 ــــــ األربعون الفصل

والبعض  ؛بعضها من فم الرّب ؛شياءاأل فاآلن، يا أبنائي، أنا أعرف كّلـ 1

 ى عودتي. ى النهاية، ومن النهاية حّته عيناي من البداية حّتْتاآلخر رَأ

 ُتوكتبُت يف كتيب أطراف السماء وما فيها، وقْس ،شيٍء أنا أعرف كّلـ 2

 . وعرفت جيشها ،حتّركاتها

 ال ُتحصى.  النجوم، وهي كثريٌة ُت كّلْدوعَدـ 3
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ريها والذين بات وحركاتها وعودتها ومدبِّر مدار التقلُّنسان يتصوَّإ أّيـ 4

 أمساءها.  املالئكة أنفسهم ال يعرفون عددها. وأنا كتبُت !يقودونها؟

 حصيت أشّعتها ومداخلها وخمارجها وكّلأو ،وأنا قست دائرة الشمسـ 5

كما كتبت مجيع األشياء اليت تسري على األرض مما مساءها. وكتبت أ ،كاتهاحترُّ

ُيرزق، ومجيع احلبوب مما ُيبذر وال ُيبذر مما تنتجه األرض، ومجيع النباتات واألعشاب 

وأمساءها، ومواقع الغيوم وتركيبها وأجنحتها،  ،ةواألزهار، وروائحها الزكّي

 ة حفظ املطر وقطره. وكيفّي

وصعودها الذي به  ،هايوُأريت سّجان ،جزة الربقومع ،صوت الرعد وكتبُتـ 6

 ،وقساوة لئال ُتسقط الغيوم بعنٍف ؛يرتكونها تسقط ، وبقيٍدتطلع مبقدار: ترتفع بقيٍد

 شيء على األرض.  فُتهلك كلَّ

كيف  ومستودعات اجلليد واهلواء البارد. أنا نظرُت ،خمازن الثلوج أنا كتبُتـ 7

 الغيوم حبيث ال تفرغ اخلّزانات.  انون يف بعض األزمنةميأل السجَّ

كيف حيمل حّراسها املوازين  ورأيُت خمادع الرياح. أنا الحظُت وأنا كتبُتـ 8

 ؛األرض يفلتونها على كّل يف املكيال، وبقدٍر اًل يف امليزان، ثّمواملكاييل: يضعونها أّو

 لئاّل تزعزع النسمُة القاسية األرَض. 

ا، ومجيع التالل واملزارع واألشجار واألحجار مجيع األرض وجباهل رُتـ وقد9َّ

ى السماء السابعة، وما هو يف األسفل ا هو يف األعلى حّتواألنهار ومجيع الكائنات، مّم

 ومرتامية األطراف.  ونة، وكانت اجلحيم واسعًةنإىل أعماق اجلحيم وموضع الدي

 عذابات املسجونني وهم ينتظرون الدينونة األبدية.  ـ ورأيُت10

دينونة املدانني  كّل دانون عند ذلك القاضي، وكتبُتـ ومجيع الذين ُي11

 هم. بمجيع مطال وعرفُت

 

 ــــــ واألربعون واحدالفصل ال

 وبكيُت ُتْهمع آدم وحّواء، فتأوَّ ،مجيع األسالف يف مجيع األزمنة ـ ورأيُت1

 يف قليب:  هلالك األشرار، وقلُت
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 يف نفسي قائاًل:  رُت، وفّك«يفبسبب عجزي وعجز أسال ؛لي الويُل»ـ 2

لئاّل يأتوا إىل  ؛وا أمام وجه الرّبئخطدوا، وإذا ُولدوا مل ُيطوبى للذين مل ُيوَل»ـ 3

 . «وحيملوا نري هذا املكان ،هذا املكان

 

 ــــــ الفصل الثاني واألربعون

اس مفاتيح جهّنم واقفني قرب أبواب كبرية، وكانت وجوههم حرّّ ورأيُتـ 1

ى سنانهم مكشوفة حّتأاملضيئة، وكانت  فاعي الكبرية، وعيونهم املصابيحألتشبه ا

ومنها  ؛نَس، وأما أعمال اإلنسان فمنها احَلمجيع أعمال الرّب حسنًة ورأيُتبطونهم. 

 والذين يكذبون من أجل اإلفساد ُيعرفون بأفعاهلم.  .القبيح

 

 ــــــ الفصل الثالث واألربعون

 ه. ما ُيدار على األرض فكتبُت ،يا أبنائي ،صُتتفحَّـ 1

أكرم من  أكرم من يوم، وساعٌة أكرم من سنة، ويوٌم هناك سنٌةـ وكما 2

نسان، واحد بسبب غنى كبري، وآخر بسبب إنسانًا يكون أكرم من إساعة. كما أن 

ليس أعظم من  قلب حكيم، وثالث بسبب العقل والفطنة وصمت الشفتني. ولكْن

 ميجَّدون على الدوام.  ن خيافون الرّب. فالذيالذي خياف الرّب

 

 ــــــ الفصل الرابع واألربعون

 ه، بشبه وجهه. الصغري والكبري اهلل صنعهما. ْينسان بيَداإل خلق الرّبـ عندما 1

نسان ازدرى وجه ازدرى وجه اإل ْننسان احتقر وجه اهلل. َماحتقر وجه اإل ْنَمـ 2

يبصق على  ْنفالغضب والدينونة العظمى مَل؛ ّبنسان شتم وجه الرإشتم وجه  ْن. َمالرّب

 نسان. إوجه 

هو يف القضاء، وُيسند  ْنفيعني َم ،إنسان ه قلبه إىل كّليوجِّ ْنوطوبى مَلـ 3

نسان ُيعاد إليه مكتوبًا يف يوم الدينونة عمل اإل ألن كّل ؛املنكسر، ويعطي اقحمتاج

في يوم الدينونة العظيمة ف ؛وميزانه صحيح ،العظيمة. طوبى للذي مكياله صحيٌح
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واحد  كما يف سوق البيع، وكّل ،ميزان وزن وكّل مكيال وكّل سُيعرض كّل

 ب هذا املكيال. َسيعرف مكياله، وينال أجرته حَب

 

 ــــــ الفصل اخلامس واألربعون

 يف املواهب اليت يناهلا.  يسرع الرّب ُيسرع يف تقدمته أمام وجه الرّب ْنَمـ 1

 أهراءه.  ُينمي الرّب زيت  املصباح أمام وجه الرّبأكثر ا ْنَمـ 2

فهو مع ذلك  !إىل اخلبز أو السراج أو اخلروف أو الثور؟ هل حيتاج الرّبـ 3

 نسان. ميتحن قلب اإل

 

 ــــــ الفصل السادس واألربعون

 وافهموا الكلمات اليت خترج من فمي.  ،امسعوني ،ـ يا قومي1

ملك يف األرض، وكانت لديه من وراء ذلك غايات م هدية إىل ـ لو أن رجاًل قد2َّ

 ته، ويرتكه للدينونة؟ خائنة، وعلم امللك منه ذلك، ألن يغضب منه، ويرّد عليه هدّي

ليخدعه، هل  ؛وأضمر له الشّر ،بالصالح أمام آخر ـ ولو تظاهر شخٌص3

ضح حيسب أن اآلخر لن يعرف خيانته؟ إنه سيفضح نفسه بنفسه؛ ألن فساده سيّت

 ميع. للج

للعدول وغري  ـ وعندما سريسل اهلل نورًا عظيمًا سوف تكون هناك دينونٌة4

 . العدول، ولن خيفى على الرّب شيٌء

 

 ــــــ الفصل السابع واألربعون

 ،وضعوا يف آذانكم أقوال أبيكم ،لوا يف قلوبكمواآلن، يا أبنائي، تعقَّـ 1

 . مسعكم من فم الرّبأما  كّل

واعرفوا فيها أعمال  ،واقرأوها ،ها يُد أبيكمْتَنكتب دوَّخذوا هذه الكتب. ـ 2

 . ، وأن ليس سوى الرّب الواحدالرّب

ما  ، وسوف جتدون فيها مجيع أعمال اهلل، وكّلـ ألن هذه الكتب كثريٌة3
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 ى النهاية. كان منذ بدء اخلليقة، وسيبقى حّت

إذ ال وجود لغري  ؛ه يدي لن تذنبوا أمام الرّبْتـ لو احتفظتم بالكتاب الذي خط4َّ

 ويف أعماق األمكنة.  ،اهلل يف السماء واألرض

الذي وضع األساسات على الالمعروف، ومّد السماوات على املنظور هو ـ الرّب 5

الذي صنع وحده خلقًا  ،سها على الالثابتوأّس ،جعل األرض على املياهووالالمنظور، 

نقاط الغيوم وقطرات املطر وندى  تراب األرض أو رمل البحر أو ال ُيحصى، الذي عدَّ

 ج األرض على البحر برباطات ال حتّل. الصباح، ويعلم أنفاس الرياح، والذي زوَّ

 ن به السماء. ر مجال النجوم الذي ال ُيوصف، وزيَّـ أنا الرّب الذي فج6َّ

 

 ــــــ الفصل الثامن واألربعون

ثنني ومثانني ومئة ـ جتري الشمس من بني سبعة أفالك مساوية، هي موضع ال1

نها تنزل يف يوم طويل، إقصري وثانية الثنني ومثانني ومئة، و نها تنزل يف يوٍمإعرش، و

ب هنا وهناك فوق عروش الشهور، ن هلا عرشني تسرتيح عليهما، وتتدحرج وتتقلَّإو

ى شهر حشوان، وترتفع من السابع تنزل من اليوم السابع عشر من شهر سيوان وحّت

 .  39اعشر من حشوان

 .  40اـ 2

فتفرح األرض وخترج مثارها،  ،ـ وهكذا جتري الشمس إىل جوار األرض3

 وال تنمو الثمار.  ،وعندما تبتعد حتزن األرض، وتذبل األشجار

ن من الساعات واملقادير املرئية َسَح ر الرب مجيع ذلك مبيزاٍنـ لقد قد4َّ

 حبكمته.  ؛والالمرئية

 ه مل يكن ُيرى. ئيًا، ولكّنشيء مر ـ وجعل من الالمرئي كّل5

 ،أقاربكم وعلى كّل ،عوا هذه الكتب على أبنائكم وأبناء أبنائكموزِّـ 6

فتسّرهم أكثر  ،لونهافيتقبَّ ،ويف كل أجيالكم، على الذين ميلكون وخيافون الرّب

 قون بها. لذيذ، ويقرأونها ويتعلَّ من طعاٍم

ألن نريها ثقيل  ؛لونها، بل يرذلونهاأما اجلّهال الذين ال يعرفون الرّب فال يتقبَّـ 7
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 عليهم. 

 ألنه جيده يف يوم الدينونة العظيمة.  ؛ويتعّلق به ،حيمل نريها ْنطوبى مَلـ 8

 

 ــــــ الفصل التاسع واألربعون

، ال بالسماء، وال باألرض، وال ال بأّي قسٍم يا أبنائي، ولكْن، د لكمـ أتعه1َّ

 مبخلوق آخر من خملوقات الرّب. 

 . «قسم أو جور، ليس عندي غري الصدق ليس عندي أّي»: ـ قال الرّب2

دوا بالقول: جيب مع ذلك أن يتعهَّ ـ لو مل يكن هناك بني الناس أّي صدق3

 . «، كاّلكاّل»، أو «أجل، أجل»

ه إال أجل، ال يكون اإلنسان يف رحم أمِّ ،يا أبنائي: أجل ،ـ وأنا أقسم لكم4

ميتحن اإلنسان  ،بهماَسحَب ومثقاٌل مسبقًا ميزاٌن دَِّعوهناك ُأ وأعّد له موضعًا للدينونة،

 به يف هذه الدنيا. 

 مسبقًا.  نفٍس لكّل موضٌع دَِّعـ يا أبنائي، ال ختدعوا أنفسكم، فقد ُأ5

 

 ــــــ الفصل اخلمسون

 ب. ، فال يستطيع أن يتهرَّنساٍنإ وأنا سوف أكتب عمل كّلـ 1

 شيء.  ـ وأنا أرى كل2َّ

 ؛خالل أيامكم العديدة ،وعلى الوداعة ،ذن، يا أبنائي، حافظوا على الصربإـ 3

 لكي ترثوا الدهر اآلتي الذي ال ينتهي. 

إذا  ،كلمة سّيئة وكّل ،نار حمرقة وكّل ،جرح وكّل ،ضربة لوا كّلوحتمَّـ 4

 . جاءت من أجل الرّب

هو  ألن الرّب ؛ّدواوإذا استطعتم أن ال ترّدوا على الشّر بالشّر لقريبكم فال ترـ 5

 وهو الذي ينتقم لكم يف يوم الدينونة العظيمة.  ،الذي يرّد

لتنالوا كنزًا ال بشريًا يف يوم  ؛ضّحوا بذهبكم وفّضتكم من أجل أخيكمـ 6

 الدينونة. 
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 كي ال تغضبوا الرّب.  ؛ـ ال تؤذوا األرامل واليتامى والغرباء7

 

 ــــــ واخلمسون واحدالفصل ال

 اغرتارًا بقّوة بطشكم.  ؛ا أيديكم على املساكنيـ ال ترفعو1

 ـ وال ختفوا فّضتكم يف بطن األرض. 2

ب قواكم أعينوا البائس، فيكونوا َسمّدوا يدكم لليتيم واألرملة، وحَبـ 3

 محايتكم يف وقت اقحمنة. 

جتدوا أجركم  ،وهسقط عليكم بسبب الرّب فحلُّ وثقيل. إْن نري حمزٌن كلُّـ 4

 ونة. يف يوم الدين

لتمّجدوا  ؛يوم وظهره ومسائه حيسن بكم أن تؤّموا بيت الرّب يف صباح كّلـ 5

 شيء.  صانع كّل

 خملوق مرئي والمرئي.  ده كّلحه، وميجِّذي نفس يسبِّ ـ ألن كّل6

 

 ــــــ الفصل الثاني واخلمسون

 د اهلل يف قلبه. يفتح لسانه بالثناء على إله صبايوت، وميجِّ ْنـ طوبى مَل1

 ألنه بذلك يسيء إىل الرّب.  ؛يفتح لسانه بالسوء على جاره ْنـ والويل مَل2

 وميّجده.  يفتح فمه ليبارك الرّب ْنطوبى مَلـ 3

 . يفتح فمه للعنة والتجديف على وجه الرّب ْنَم ملعوٌنـ 4

 . د مجيع أعمال الرّبميجِّ ْنطوبى مَلـ 5

 . ف على خليقة الرّبجيدِّ ْنملعون َمـ 6

 يها. لكي ينمِّ ؛ينظر إىل أعمال يديه ْنى مَلطوبـ 7

 لكي ميحوها.  ؛ينظر إىل أعمال الغري ْنَم ملعوٌنـ 8

 ولني. حيفظ أساسات آبائه األ ْنطوبى مَلـ 9

 ر نظم اآلباء وما وصلوا إليه. يدمِّ ْنَم ملعوٌنـ 10

 يزرع السالم.  ْنَم مبارٌكـ 11
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 ن جريانهم. وأولئك الذين حيبُّ جيزع ْنـ الويل مَل12

 تواضع لسانه وقلبه يف كالمه مع اآلخرين.  ْنـ طوبى مَل13

 . م عن السالم وما يف قلبه سالٌميتكلَّ ْنَم ملعوٌنـ 14

 هذا يكشفه امليزان والكتاب يف يوم الدينونة العظيمة.  كّلـ 15

 

 ــــــ الفصل الثالث واخلمسون

 ينا من اخلطيئة. ه تنجِّوصلوات ال تقولوا يا أبنائي: أبونا مع الرّبـ 1

 ؛ر كتابة يديأن يدمِّ نسان، وال يستطيع أحٌدإ ي أكتب أعمال كّلن أّنْوتَرـ 2

 شيء.  يرى كّل ألن الرّب

 ،كي ال تندموا ؛ه وسأقوله لكمالتفتوا إىل مجيع ما قلُت ،يا أوالدي ،ـ واآلن3

 . «لنا أبونا شيئًا؟ ْلملاذا مل يُق»وتقولوا: 

 

 ــــــ اخلمسونالفصل الرابع و

ليكون ما أقوله ؛ كالم أبيكم جعلوا يف آذانكم كلَّا ،يا أبنائي ،واآلنـ 1

 لكم مرياث راحة. 

ا هل ْوفرَت ،يريد ْنَم كم ال ُتخفوها، بل اشرحوها لكّلوالكتب اليت أعطيُتـ 2

  ؟يعرفون أعمال الرّب

 

 ــــــ الفصل اخلامس واخلمسون

 . د يلّج عليَّد، والزمن اقحمدَّمن الزمن اقحمدَّ يا أبنائي، لقد اقرتب اليومـ 1

إنهم  .ون على ذهابي معهممعي واقفون أمامي، يصرُّواملالئكة الذين ميضون ـ 2

 لب منهم. واقفون اآلن على األرض يرومون إجناز ما ُط

 يف مرياثي األبدّي. اأعلى أورشليم  وغدًا أصعد إىل السماء العليا ـ 3

 . صاحلة أمام الرّب بأن تكون لكم إرادٌة ،أبنائي يا ،هلذا أوصيكمـ 4
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 ــــــ الفصل السادس واخلمسون

ما الذي يسّر عينيك، يا أبي، فنهيِّئه لك »فأجاب متوشاحل أباه أخنوخ: ـ 1

 . «وبعد هذا تذهب ،د شعبكأهل بيتنا؟ متجِّ فتبارك بيوتنا وأبناءنا وكّل ،طعامًا

بزيت  منذ أن مسحين الرّب ،يا ابين ْعمَسا»وقال له:  ،فأجاب أخنوخ ابنهـ 2

 . «أرضّي ولست حباجة إىل طعاٍم ،، والطعام ال يسّرنياجملد مل يعد يّف طعاٌم

 

 ــــــ الفصل السابع واخلمسون

 . مهم وأمضيلكي أكلِّ ؛أهل بيتنا وشيوخ الشعب خوتك وكّلإُع ْدا ولكْنـ 1

 وغيداد ازوخان وَخرمييونخأخوته رجيم وأربيم وإفدعا  ،فأسرع متوشاحلـ 2

فاستقبلهم أخنوخ  ،شيوخ الشعب، وجاء بهم أمام أبيه أخنوخ، فاحننوا أمامه وكّل

 وباركهم، وأجابهم قائاًل: 

 

 ــــــ الفصل الثامن واخلمسون

 بنائي. أامسعوا يا ـ 1

ليزورها، وكلَّ اخلليقة اليت  ؛على األرض ام أبيكم آدم نزل الرّبيف أّيـ 2

الطيور  وكّل ،زحافات األرض وكّل ،مجيع حيوان األرض ه. ودعا الرّبصنعها بيد

 . اجملّنحة، وجاء بها إىل أبينا آدم

 . ما على األرض لكي يعطي امسًا لكّلـ 3

جعلها  ثّم ،وجعلها أدنى منه ،هاوأخضعها له كّل ،بقربه وتركها الرّبـ 4

 . نسان وتطيعهلكي ختضع لإل ؛خرساء

 . خرياته دًا على كّلسيِّ نسانألنه جعل اإلـ 5

 نسان وحده. حّية، بل لإل نفٍس بالنسبة إىل اخلالئق ال دينونة لكّلـ 6

واحد ومكان  بالنسبة إىل نفوس احليوانات هناك يف الدهر العظيم موضٌعـ 7

ظ للدينونة. مجيع َفنسان اليت صنعها اهلل ال ُتْحألن نفس اإل ؛واحد وحظرية واحدة

 ان. نسهم اإلالنفوس تّت
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 ــــــ الفصل التاسع واخلمسون

 رعاية نفوس احليوانات يكون السوء على نفسه.  ْئِسُي ْنَمـ 1

 حيمل ذبيحة من احليوانات الطاهرة يشفي نفسه شفاء.  ْنوَمـ 2

 حيمل ذبيحة من العصافري الطاهرة يشفي نفسه شفاء.  ْنوَمـ 3

 شفى نفوسكم شفاء. ربع، ُتربطوه بقوائمه األا ما لكم من طعاٍم وكّلـ 4

 وجلب السوء لنفسه.  ،قتل حيوانًا ومل يربطه عمل الشّر ْنَمـ 5

 وجلب السوء لنفسه.  ،ًا عمل الشّرأساء إىل حيوان سّر ْنَمـ 6

 

 ــــــ الفصل الستون

 إىل نفسه هو، ولن يكون له شفاء البّتة.  ءأسا نساٍنإأساء إىل نفس  ْنَمـ 1

 ذ هو فيها، ولن يكون له شفاء البّتة. بكة ُأِخنسانًا يف الشإدفع  ْنَمـ 2

 م عليه إىل األبد. َكللحكم ُيْح ًانسانإدفع  ْنوَمـ 3

عن أّي نفس، لن يبين لنفسه عداًل  ث بسوٍءمنحرف، أو يتحدَّ بعمٍل ْميُق ْنـ وَم4

 يف أّي وقت من األوقات. 

 

 ــــــ والستون واحدالفصل ال

، وباألخّص ه الرّبر ميجُّْوَج لوبكم من كّلواآلن، يا أبنائي، احفظوا قـ 1

لنفسه  نسان من الرّبحّية من النفوس اليت خلقها الرّب. ما يطلبه اإل نفٍس جتاه كّل

نسان، أ مالجئ عديدة لإلحّية. ففي الدهر العظيم ُتهيَّ نفٍس فليصنع هكذا لكّل

 مساكن صاحلة ومساكن رديئة ال عّد هلا. 

 ألن الرديئة ليست موضع إقامة. ؛املساكن الصاحلةيذهب إىل  ْنطوبى مَلـ 2

لت يداه اما وعد وما عم ،للرّب م تقدمًةيف قلبه بأن يقدِّ نساٌنإحني يلتزم ـ 3

 فال ينال شيئًا.  ،عنه تعب يده به ، ُيبعد الربُّ

 ر. م، فال فائدة من التذمُّعملت يداه، وتذّمر قلبه وما فتئ يتألَّ وإْنـ 4
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 ــــــ لستونالفصل الثاني وا

 ألنه جيد اجلزاء.  ؛نسان الذي يف ثباته حيمل عطّية للرّبطوبى لإلـ 1

. ولكن جزاًء ْدوفعل، جِي ،وقتًا ليحمل عطّية أمام الرّب نساٍنإد فُم حدَّ وإْنـ 2

 ر سبب عثار. تأخُّ ألن كّل ؛ليتّم قوله، ال ُتقبل ندامته ؛ترك الوقت اقحمدَّد إْن

 ه اإلنسان قبل أوانه يهدف إىل خداع اإلنسان، ومعصية الرّب. ما يفعل كّل ـ ألّن3

 

 ــــــ الفصل الثالث والستون

 جزاء.  ْد، جِينسان عريانًا، ويعطي اخلبز جلائٍعوحني يغّطي اإلـ 1

 وما حصل على شيء.  ،شيء ر قلبه خسر كّلتذمَّ إْن ولكْنـ 2

اب، يكون قد أساء، ـ وإذا أشبع بطن اإلنسان بالطعام، وكسا جسده بالثي3

 وما نال شيئًا.  ،عمله الصاحل زاء املسكني، وخسر كّلإصربه ب ويفقد كّل

باطل صادر عن  كالٍم ف، وكّلر ومتكلِّمتكبِّ إنساٍن ـ إن الرّب ميقت كّل4

 ليحرتق هناك إىل األبد.  ؛ع حبّد سيف املوت، وُيلقى به يف النارَطْقذلك سُي خطيئة. كّل

 

 ــــــ لستونالفصل الرابع وا

اجلريان أن  الشعب وكّل م أخنوخ أبناءه ورؤساء شعبه مسع كّلوحني كلَّـ 1

 وقالوا:  ،فتشاوروا ،دعا أخنوخ الربَّ

حيث  ،زانأحووجاؤوا إىل  ،رجٍل ْي. واجتمع قرابة ألَف«لنذهب وحنّيي أخنوخ»ـ 2

 خنوخ مع أبنائه وشيوخ الشعب. أكان 

 فحّياهم أخنوخ، فقالوا له: ـ 3

ه أمام وجه ْدوجمِّ ،اآلن شعبك ْكك األزلي. باِرَل، امَليا مبارك الرّب ،أنَت»ـ 4

 . «اختارك ووضعك لتزيل خطايانا ألن الرّب ؛الرّب

اهلل قد اجتباك من بني مجيع  ألّن ؛ـ ألنك ستبقى جلياًل أمام الرّب إىل األبد5

 ُيرى، ومفتدي ذنوب رى والا ُيمّم ،الناس على وجه األرض، وجعلك كاتب مجيع خلقه

 البشر، ومعني أسرتك. 



 

 

هـ 1437م ـ  2016ــ خريف وشتاء  41و  40ــ العددان  11و  10ــ السنتان  نصوص معاصرة  

398 

 ــــــ الفصل اخلامس والستون

هذا،  قبل أن يكون كّل ،بنائيأامسعوا يا »وقال:  ،فأجاب أخنوخ الشعبـ 1

منظورة  خليقٍة دهر اخلليقة، وبعد ذلك صنع كّل قبل أن ُتوجد اخلليقة، أقام الرّب

 منظورة.  وغري

 ؛ذننيأو ،لريى ؛وجعل فيه عينني ،على صورتهنسان هذا خلق اإل وبعد كّلـ 2

 لينصح.  ؛وروحًا ،رليفكِّ ؛وقلبًا ،ليسمع

م الزمان، اهلل إىل مجيع أعمال اإلنسان، وخلق مجيع خملوقاته، وقسَّ ونظرـ 3

ن األيام، ن الشهور، ومن الشهور عيَّن السنوات من الزمان، ومن السنوات عيَّوعيَّ

 أيام. واختار من بني األيام سبعة 

لكي يتأّمل  ؛مه إىل أزمنة وساعاتنسان، وقسَّبسبب اإل ؛ص الرب الدهروخلَّـ 4

 ؛يام والساعاتشهر واألنسان تبّدالت األزمنة ونهايتها، بدايات ونهايات السنني واألاإل

ر يف آثامه، ويكتب أعماله احلسنة ويفكِّ ،ةولكي حيسب موت حياته اخلاّص

إنسان عمله، وال يتجاوز  كي يعلم كّل ؛ى على الرّبوالسيئة؛ إذ ليس هناك ما خيف

 ه بيدي جياًل بعد جيل. أمر الرّب، وحيفظ كتابي الذي كتبُت

 نسان إىل دينونة الرّبإ ، ويذهب كّلكلُّ اخللق الذي صنعه الرّب وحني يتّمـ 5

لساعات، ام واّد األشهر واألّيللسنني، وال ُتَع ولن يعود من وجوٍد ،العظيمة، تبيد األزمنة

 واحد.  بل يكون دهٌر

ون إىل الدهر العظيمة ينضمُّ برار الذين يفلتون من دينونة الرّباأل وكّلـ 6

 فيكونون أبديني. ولن يعود هلم تعٌب ،برارالعظيم، ويف الوقت عينه ينضّم الدهر إىل األ

 وال ظلمة.  ، وال ليٌلوال تهديد بالعنف وال إكراٌه ، ال حزٌنوال أمٌل

 ويكون هلم فردوٌس، دمَّرال ُي وسوٌر ،عظيم على الدوام كون هلم نوٌربل يـ 7

 وملجأ إقامة أبدّية.  ،عظيم

 

 ــــــ الفصل السادس والستون

ما يكرهه  ، ومن كّلٍرْوَج حفظوا نفوسكم من كّلاواآلن، يا أبنائي، ـ 1
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 الرّب. 

 وخشية، واخدموه وحده.  ـ سريوا أمام الرّب خبوٍف2

، أمام الرّب احلقيقي، ال أمام األوثان الصّماء، بل طأطئوا للرّبعوا ـ ختش3َّ

 ما جيانب العدل.  من كّل فإن اهلل بريٌء ؛أمام الرّب تقدمٍة وامحلوا كّل

ن فيه ويتمعَّ ر اإلنسان يف شيٍءشيء، وعندما يفكِّ ـ ألن الرّب يرى كل4َّ

 املخلوقات.  ل فيها كّلعند الرّب الذي أقام األرض، وجع تكون تلك األفكار حاضرًة

صنع السماوات  . ومبا أن الرّبأيضًا هناك م النظر إىل السماء فالرّبرفعُت فإْنـ 5

رمت مبا حتت األرض، فالرّب هو هناك ألقيتم نظركم إىل األرض والبحر فكَّ فإْن

 . أيضًا

اخللق ال ختضعوا أمام مجيع  . وعندما يغادر الربُّصنع كلَّ هذا الرّب ألنـ 6

 على الرّب.  إذ ال خيفى شيٌء ؛لوقات اهللخم

ومارسوا الصدق، عند الغضب وعند  ،وتواضعوا ،ـ يا أوالدي، اصربوا كثريًا7

احلزن، واإلميان والصدق واالعتماد على العهود، وعند السقام واإلساءة والوسوسة 

ا كي ترثو ؛لتخرجوا من هذا الدهر، دهر األمل ؛وا بعضكموالفقر واخللوة، وأحّب

 دهر اخللود. 

ـ طوبى للعدول الذين سينجون من الدينونة الكربى، وسيغدو نورهم سبعة 8

فصل األجزاء السبعة من بعضها:  أضعاف نور الشمس؛ إذ يف هذا العامل سوف يتّم

ة واحلزن والفردوس والعذاب والنار والَبَرد وأمور أخرى. النور والظلمة والطعام واللّذ

 ونه وتفهمونه. ؤلكتاب الذي ستقروقد ترك مجيع ذلك يف ا

 

 ــــــ الفصل السابع والستون

الظلمة على األرض،  ث أخنوخ مع شعبه أرسل الربُّوحني كان يتحدَّـ 1

الظلمة الرجال الذين كانوا مع أخنوخ. فأسرع املالئكة  ْتفكانت الظلمة، وغطَّ

وجعله أمام وجهه على  ،صعدوه إىل السماء العالية، فاستقبله الربُّأو ،وأخذوا أخنوخ

 . وكان نوٌر، الدوام. وانسحبت الظلمة عن األرض
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.. ورأوا طومارًا .وا اهللدفهم كيف اخُتطف أخنوخ. وجمَّمل يو ،ورأى الشعبـ 2

 . ا إىل بيوتهمْوومَض، «الالمرئي الربُّ»مكتوبًا عليه: 

 

 ــــــ الفصل الثامن والستون

وستني  ، وعاش خلمٍس 41اسيوان ـ ولد أخنوخ يف اليوم السادس من شهر1

 ئة سنة. اوثالمث

 ني يومًا. ، وبقي يف السماء سّت 42اـ وقد أصعد به إىل السماء يف شهر نيسان2

ًا وستني ف سّتوقد كتب مجيع عالمات اخللق اليت أبدعها الرّب، فألَّـ 3

السماء ئة كتاب، ودفعها إىل أوالده، وأقام يف األرض ثالثني يومًا، وصعد إىل اوثالمث

 لد فيها. يف اليوم السادس من شهر سيوان، أي يف اليوم والساعة اليت ُو ثانيًة

إنسان يف هذه احلياة حالكة، كذلك هو محله ووالدته  ـ كما أن طبيعة كّل4

 وموته. 

 ساعة محله كساعة والدته، ويف مثل هذه الساعة كان موته أيضًا.  ـ إّن5

ى ا مذحبًا يف املوضع املسمَّْوخنوخ، فبَنأبناء أ ،ـ فأسرع متوشاحل وإخوته6

 حيث اختطف أخنوخ.  ،أحوزان

 ر وذحبوا لوجه الرّب. َقم والَبَنـ وأخذوا الَغ7

وفرحوا، ومحل الشعب تقادمهم ألبناء ، فجاؤوا معهم ،ا مجيع الشعبْوـ ودَع8

 أخنوخ. 

م مثل هذه ـ واحتفلوا بعيد فرح خالل ثالثة أيام، ومحدوا الرّب على أن أظهر هل9

كي ينقلوا ذلك إىل أبنائهم جياًل بعد جيل،  ؛العالمة على يد أخنوخ، ونظر إليه بلطفه

 ونساًل بعد نسل عرب العصور. 

 ـ آمني.10
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الهوامش
                                                      

Enoch

×

(5) Hermes Trismegistus. 

Apocrypha

seudepigrapha

(9) The Book of the Secrets of Enoch. 

(10) The Forgotten Books of Eden. 

^
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(22) many - eyed station. 

(23) They showed me the treasure - houses of the dew, like oil of the olive, and the 

appearance of its form, as of the flowers of the earth; further many angels guarding the 

treasure - houses of these things, and how they are made to shut and open. 

(25) Phoenix. 

(26) Chalkydra. 

Bede

the Ioanit station of light

(37) And I appointed the eighth day also, that the eighth day should be the first - 

created after my work, and that the first seven revolve in the form of the seventh 

thousand, and that at the beginning of the eighth thousand there should be a time of not 

- counting, endless, with neither years nor weeks nor days nor hours. 

Thevan

Heshvan

Tsivan

Nisan

Tishri



 

 

 

 أخالق املعرفة الدينية

 يف كتاب قراءٌة

 

 أبو الفضل مسلميد. 

 هاشمحسن ترجمة: 

 

 ــــــ تنويٌه

القاسم  للدكتور أبو ،اأخالق املعرفة الدينية ناالكتاب الذي بني أيدي إّن

حتقيقي حول االرتباط املتبادل بني الدين واألخالق.  هو القسم الثاني من مشروٍع فنائي 

أما القسم األول من هذا املشروع التحقيقي فهو الكتاب الذي محل عنوان االدين يف 

 م.2007والذي طبع عام  ،ميزان األخالق 

وهما:  ،ف يف هذا السياقذا، هناك كتابان آخران للمؤلِّوباإلضافة إىل ه

هو أطروحته على مستوى الذي  ،واأخالق التفكري األخالقي  ؛ن اأخالق التديُّ

 الدكتوراه.

وقد كان كتاب االدين يف ميزان األخالق  يبحث يف النسبة بني الدين 

 .«اإلسالمية»مة على مقّد «اإلنسانية»ليثبت أن  ؛«مقام الثبوت»واألخالق يف 

، ويثبت «مقام اإلثبات»أما الكتاب الراهن فيبحث يف نسبة هذين املفهومني يف 

ن الفهم والتفسري الصحيح أ، و«املعرفة اإلسالمية»مة على مقّد «املعرفة اإلنسانية»أن 

 ينية مبيزان العقالنية واألخالق.مبقاربة املعرفة الد للنصوص الدينية رهٌن

أخالق املعرفة الدينية، أو أخالق البحث والتفكري مراد الكاتب من  إّن
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م املعرفية اليت تعمل على توجيه االجتهاد َيمن الِق أو أخالق االجتهاد، جمموعٌة ،الفقهي

أو جيب أن تعمل على ذلك. إن التحقيق بشأن أخالق  ،أو البحث والتفكري الفقهي

، وإن معرفة «فة الفقهمعر»االجتهاد أو أخالق البحث والتفكري الفقهي هو موضوع 

 .«فلسفة الفقه»أقسام  الفقه من أهّم

ف طوال فصول هذا الكتاب مع املعرفة الفقهية، وعمل وعليه فقد تعاطى املؤلِّ

العقالنية »أو  «العقالنية العرفية»القائمة وبني  «العقالنية الفقهية»الفارق بني  إبرازعلى 

جاهني بحث يف الروايات املعرفية الّتأخرى: إن هذا الكتاب ي . وبعبارٍة«املثالية

متنافسني يف باب العالقة بني الدين واألخالق، وإن موضوعه الرئيس هو العالقة 

ف يف هذا الكتاب إىل بيان بني الدين واألخالق. وقد عمد املؤلِّ «املعرفية»و «املنطقية»

 . املضامني الرئيسة يف هذا الكتاب باختصاٍر

 : التاليفة الدينية  على سبعة فصول، على النحو يشتمل كتاب اأخالق املعر

 

 ــــــ الفصل األول: استبدال الفقه باألخالق

 إحالل الفقه حمّل»للغاية، أال وهو  هاّم ل يف موضوٍعيبحث الفصل األّو

ف يف هذا الفصل إىل بيان سبب وكيفية إلغاء العقل حيث يسعى املؤلِّ ،«األخالق

من العقل النظري  يف الثقافة واحلضارة اإلسالمية،  شطٍرع ذلك إلغاء َبالعملي اوبَت

 .«األخالق االجتماعية»وإحالل الفقه حمّل 

ة اليت تصّب يف مصلحة وقد مّت يف هذا الفصل استعراض العديد من األدّل

األشعرية احلداثوية أو ما بعد احلداثوية، وضرورة إحالل الفقه حمّل األخالق املطروحة 

عية املنطقية َبنفي التَّ ومتَّ. عة، ونقدها بالتفصيلق ضمري املتشرِّأو القائمة يف عم

 ألخالق.لواملعرفية الدينية  عية املنطقيةَبلدين، وإثبات التَّلواملعرفية األخالقية 

 دعويني: إحدى عن  لدين عبارٌةلإن تبعية األخالق املنطقية واملعرفية 

ات الكالمية ـ على الفرضّي ـ معرفة أو تفسري العقائد األخالقية القائمة1

 الالهوتية. 

 ـ الفقه بديل األخالق. 2
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ة اليت أقيمت لصاحلها، واألدّل ،يتّم يف هذا الفصل نقد وإبطال هذه الدعاوى

املعرفة الدينية ومن ثّم يصار إىل التأكيد على دور أخالق التفكري وأخالق السلوك يف 

 ومعرفة الشريعة.

ة عن دينّي رئيس إىل نقد روايٍة ن يعمد بشكٍلويف احلقيقة فإن الفصل الراه

 .«األخالق االجتماعية»حمّل  «الفقه»األخالق، واليت على أساسها حيّل 

 : هيإن األسئلة اقحمورية يف هذا الفصل 

على معرفة وتربير القضايا  ـ هل معرفة أو تربير القضايا األخالقية قائمٌة1

 ايا الفقهية؟ة املنطقية، أو القضالالهوتية من الناحي

ـ هل معرفة أو تربير ابعض  القضايا الالهوتية أو القضايا الفقهية من الناحية 2

 ير القضايا األخالقية؟على معرفة أو ترب املنطقية واملعرفية قائمٌة

ـ هل معرفة أو تربير القضايا الالهوتية والفقهية ومعرفة أو تربير القضايا 3

  . 1اعن بعضها؟ ٌةملعرفية مستقّلاألخالقية من الناحية املنطقية وا

أخرى: إننا يف هذا الفصل نقوم بدراسة العالقة املنطقية واملعرفية  وبعبارٍة

عية علم األخالق َبَت»د نقد وتقييم نظرية حمدَّ بشكٍل القائمة بني الدين واألخالق، ويتّم

 .«إحالل علم الفقه حمل علم األخالق»، ونظرية «لعلم الكالم

يل الكاتب يف هذا الفصل ميكن القول: إن الرؤية السائدة بني وطبقًا لتحل

 علماء الشيعة إمنا تذهب إىل اعتبار حكم العقل إذا أورث القطع واليقني، ولكْن

ًا ال ميكن الوصول إىل حكم الشرع نادر جّد ق هذا القطع واليقني أمٌرن حتقُّإحيث 

لفقهية من خالل االستناد إىل من طريق حكم العقل، ولذلك ال ميكن إبطال الفتاوى ا

ف حيث يذهب هؤالء العلماء إىل القول بعدم توقُّ ،أخرى َيم األخالقية. ومن ناحيٍةالِق

ون النقلية أيضًا، ميكن ية الوحي على القطع واليقني، وقوهلم باعتبار بعض الظّنحجِّ

ل إىل حكم العقل من خالل احلكم الشرعي، وميكن إبطال املعتقدات التوصُّ

 خالقية من طريق الفتاوى الفقهية.ألا

الق ى التلفيق بني هاتني الدعويني إىل إحالل علم الفقه حمّل علم األخوقد أّد

 وتنظيم العالقات االجتماعية.
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عة النقلية ْزكما تشكو سائر الفرق اإلسالمية إىل حدٍّ ما من هذا النوع من النَّ

لعقل بني خمتلف الفرق م النقل على الى تقدُّة عرغم اختالف األدّل ،أو األنواع املماثلة هلا

 اإلسالمية.

م النقل على العقل من وجهة نظر األشاعرة من باب املثال: إن دليل تقدُّو

ومالكًا عقليًا، يف حني أن دليل هذا  التقليديني هو أن أحكام الشرع ال تتبع ضابطًة

أن الظنون العقلية  م من وجهة نظر الغالبية الساحقة من علماء الشيعة هوالتقدُّ

 مقابل الظنون النقلية.اوالتجريبية  ال اعتبار هلا يف 

، وإحالل «العقل»على  «النقل»م ويف هذا اإلطار يتّم نقد االدعاء القائل بتقدُّ

 يف هذا الفصل بالتفصيل. «علم األخالق»حمّل  «علم الفقه»

على اشرتاط  دليٌلبة على هذا النقد هو أنه ليس هناك وإن من النتائج املرتتِّ

م املنطقي واملعريف على التقدُّ ية للحكم العقلي، أو يدّلالقطع واليقني يف إثبات احلّج

للمعتقدات الفقهية ااملستندة إىل الوحي والنقل  على املعتقدات األخالقية ااملستندة إىل 

فإن العقل والوجدان . وعند تعارض املعتقدات احلاصلة من خمتلف القنوات املعرفية 

ة املعتقدات املستندة إىل وترجيح كّف ،العقالنية تقتضي أن نقارن بني هذه املعتقدات

ة اليت تقف إىل جانب املعتقدات األخالقية تكون ة األقوى، ويف الغالب فإن األدّلاألدّل

ة اليت تقف إىل جانب املعتقدات الفقهية. كما أن التقوى والعدالة هي األقوى من األدّل

بني الدليل العقلي  ومن هذه الناحية ال يكون هناك فرٌق .قتضيان الشيء ذاتهاملعرفية ت

ق بطريف ما يتعلَّ والدليل النقلي. وإن نسبة االحتياط والتسليم املطلق حلكم اهلل يف

القضية متساوية. إن النزعة النقلية احلتمية القائمة على الفصل بني النقل والعقل، 

الذي يقّل عن اخلمسني باملئة ،  االظّن «مْهالَو»النقلية بـ  ةواليت تكتفي يف مورد األدّل

ة العقلية، ال ية بالنسبة إىل األدّلويشرتط يف الوقت نفسه القطع واليقني إلثبات احلّج

 اليت ال تقيم أّي ،بنفس نسبة عدم القبول بالنزعة العقلية احلتمية ،ميكن القبول به

م علينا يف ينية. وعليه فإن املسؤولية املعرفية حتتِّأو قيمة للنزعة الدينية وغري الد وزٍن

من  متكافئة لكلٍّ مقام معرفة احلقوق والوظائف األخالقية والدينية أن نعطي قيمًة

 ع بدعامٍةحنياز إىل احلكم الذي يتمتَّاال العقل والنقل، وعند التعارض بينهما يتّم
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 .  2امعرفية أقوى

 

 ــــــ عصر احلديثيات الالفصل الثاني: الفقه وحتّد

حيث يتّم يف هذا  ،«يات العصر احلديثالفقه وحتّد»خيوض الفصل الثاني يف 

معرفة »بسبب جتاهل  ؛الفصل دراسة ونقد أسلوب التحقيق يف الفقه التقليدي

ة الغفلة عن الفوارق اجلوهرية بني العصر اجلديد والعصر القديم، وخاّص ،«املوضوع

 .يات العصر احلديثيف مواجهة حتّدالتقليدية  وكذلك طرق احلّل

حيث التأثري خصائص العصر احلديث من  ثم يتّم استعراض فهرسة ببعض أهّم

 يف األحكام الشرعية.

األخالق »، و«احلّق إحالل اإلرادة حمّل»، و«العلمانية»: هيهذه اخلصائص و

 .«احلديثة

التقليدي  تقييم ونقد جدوائية الفقه ومن خالل شرح وبسط هذه الفوارق يتّم

 واالجتهاد املصطلح يف حّل معضالت العامل املعاصر. 

ة ومسار مواجهة هذا الفصل والفصول القادمة تبحث يف كيفّي ويف احلقيقة إّن

ن كيفية وأسباب يات العصر احلديث، وتبيِّالفقه التقليدي ااألخالق الدينية  لتحّد

اية االجتهاد املصطلح يف عدم كف»، وأسباب «تأثري الزمان واملكان يف االجتهاد»

 . «احلوزات العلمية

حتتاج إىل إعادة نظر أساسية  ل مسألٍةهي أّو «أخالق االجتهاد»ف أن يرى املؤلِّ

من االجتهاد يف األصول ومباني  وعميقة. إن التحقيق يف باب أخالق االجتهاد نوٌع

على االجتهاد يف الفروع. م من الناحية املنطقية هذا االجتهاد يتقدَّ االجتهاد الفقهي، وإّن

أهم ما جيب على علماء الدين أن يباشروه يف الظروف الراهنة هو  أخرى: إّن بعبارٍةو

التوفيق بني أصول الدين وأصول العامل املعاصر، دون التوفيق بني فروع الدين وفروع »

باملعرفة  هٌنر ه من الواضح أن التوفيق يف هذا اجملال من ناحيٍةأّنَبْيَد  .«العامل املعاصر

بإعادة النظر يف  أخرى رهٌن من ناحيٍة أّنهالعميقة والشاملة للعامل املعاصر، كما 

 اد يف الدين واالجتهاد يف الفقه.مباني االجته
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 ؛يباشر القسم الثاني من هذا الفصل تقرير أسلوب التحقيق يف الفقه التقليدي

يات العصر ة ملواجهة حتّدالتقليدي بينما يعمد القسم الثالث إىل وصف طرق احلّل

وأما سائر أقسام هذا الفصل والفصول القادمة فتعمل على بيان خصائص ؛ احلديث

 يث واختالفاته عن العامل القديم.العامل احلد

 : التاليةية اخلوض يف هذه اخلصائص يف املوارد ى أهّمتتجّلو

 عرفة الدينية، فإّناًل بعصرنة املأّو ن العصر علينا أن نهتّمـ لكي نعمل على تدي1ُّ

ان العامل القديم ال ميكنه تلبية احلاجة ة وضمائر سّكالفهم الديين املنبثق عن ذهنّي

 الدينية ألولئك الذين يعيشون يف العامل احلديث. 

وتعمل على بيان ، ـ إن النصوص الدينية اليت مّت تدوينها يف العامل القديم2

مل القديم، ولكي يتّم تعميمها إىل العامل ان العالسّك ما هي خطاٌبإّن ،كالم الشارع

ان العصر احلديث قبل املبادرة سّك ثقافية، وإّن ة إىل ترمجٍةماّس احلديث فهي حباجٍة

وإدارك  ًا، لن يكونوا قادرين على تكوين فهٍمإىل ترمجة النصوص الدينية ثقافّي

طبق هذه نوا من العمل على صحيح ومعقول عن هذه النصوص، فضاًل عن أن يتمكَّ

 .  3االئق يف تنظيم حياتهم النصوص، أو يكون للدين دوٌر

إن من األخطاء االسرتاتيجية للتفكري التقليدي هي أنه يف مقام التعاطي مع 

هذا  «مثار»ك بـ ويف مقام استنباط موقف الدين من هذا العامل، يتمسَّ ،العامل اجلديد

 رًا أّنر عن اجلذور، متصوِّ، ويعمل على فصل الثما«اجلذور»العامل، ويتجاهل 

سات االجتماعية احلديثة من خالل األخالق والعقالنية التقليدية بإمكانه إدارة املؤسَّ

باإلمكان توظيف العلم والتكنولوجيا احلديثة بالشكل  االفقه التقليدي ، وأّن

علوم دون االلتزام باألخالق احلديثة، أو فصل العلوم الطبيعية عن ال ،املناسب والالئق

 ة حمّل العلوم اإلنسانية.اإلنسانية، وإحالل العلوم اإلسالمي

مكّبرة عن العامل  العامل احلديث نسخٌة»رون أن إن أصحاب هذه الرؤية يتصوَّ

م والتقاليد السائدة يف هذين َين إمكانية أن تكون الِقْو، من هنا فإنهم يَر«القديم

م والتقاليد اليت َيارة العامل اجلديد بالِقطبق األصول، وأن باإلمكان إد العاملني واحدًة

 يف العامل القديم. كانت سائدًة
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ى على املعرفة السطحية وغري الناضجة خلصائص إن هذه النزعة الفكرية تتغّذ

من مثل  العامل اجلديد وجذوره، وتقيم فهمها وتفسريها للنصوص الدينية على أساٍس

 هذه املعرفة.

ف الكتاب أن جانبًا من عناصر الثقافة الغربية ـ وعلى الرغم من ذلك يرى مؤلِّ

ة األخالق االجتماعية والعقالنية االنتقادية هلذه الثقافة ـ من العناصر احلداثوية وخاّص

اليت ال ميكن اجتنابها، وإن تناول مثار ومظاهر احلداثة دون األخذ بهذه العناصر 

أطلقنا على ذلك مصطلح  اجتماعية مستفحلة ومستعصية، سواٌء ي إىل أزماٍتيؤّد

احلداثوية أو االغرتاب. إن إلغاء العناصر احلداثوية املستفحلة يف البلدان اإلسالمية هو 

. ومن هذه «تدجني احلداثة يف إطار القومية»ذاته الذي ُيطلق عليه أحيانًا مصطلح 

لى أن ذلك إذا كان ع ها، إاّلكانت مناسبة ويف حمّل هذه العملية وإْن الناحية فإّن

 لة، ومن خالل إحالل الفقه حمّلحساب إلغاء العناصر احلداثوية احليوية واملتأصِّ

العقالنية  األخالق االجتماعية، وإحالل العقالنية التقليدية وغري التصحيحية حمّل

حاّدة، وبداًل من تدجني احلداثة يف إطار القومية سنعمل  االنتقادية، سيفضي إىل أزمٍة

 ة من رأس. على التضحية باحلداث

 

 ــــــ الفصل الثالث: العقالنية التقليدية والعقالنية احلديثة

 .«العقالنية احلديثة والعقالنية التقليدية»وأما الفصل الثالث فيبحث يف 

 مفادها أن عصرنة الفكر الديين رهٌن ل فيه الكاتب إىل نتيجٍةوقد توصَّ

أخرى: إن العقالنية  بعبارٍةويين. ي الفكر الدبعصرنة العقالنية واألخالقية اليت تغّذ

ف على احلداثة دون عناصر احلداثة، ولذلك يستحيل التعرُّ احلديثة هي من أهّم

 . 4اواختالفها عن العقالنية التقليدية ،ف على هذه العقالنيةالتعرُّ

ف يف هذا الفصل إىل تناول خصائص العقالنية احلديثة، من هنا يعمد املؤلِّ

يصري إىل  ذه املسألة احليوية من الزاوية الوجودية واملعرفية. ثّمويعمل على حتليل ه

ليعمل على تعريف العقل وعالقة العقالنية  ؛حتديد موضوع النقد والتقييم العقالني

؛ والعقالنية مًا العقالنية إىل قسمني، وهما: العقالنية النظريةة اإلنسانية، مقسِّباهلوّي
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 العملية.

 .ببيان أنواع العقالنية النظرية والعملية تّصأما املوضوع التالي فيخ

ف وبعد بيان الفوارق بني العقالنية احلديثة والعقالنية التقليدية عمد مؤلِّ

أن َبْيَد  نًا نقاط ضعف هذه النقود والتقييمات.مبيِّ ،الكتاب إىل نقد النزعة العقلية

 تني، وهما: تني هاّمالسؤال عن عقالنية موضوع ما يشتمل يف احلّد األدنى على فرضّي

صاف بالصفة العقالنية وغري ـ إن ذلك املوضوع قابل للتقييم، وقابل لالّت1

 أو املعقول والالمعقول، أو املقبول عقليًا وغري املقبول عقليًا.  ،العقالنية

 ـ هناك معايري وضوابط تقتضيها العقالنية يف ذلك املوضوع. 2

 ما إىل طائفتني، وهما:  حاٍظإن املوارد اليت حنتاج إليها تنقسم بل

السؤال عن  وإّن .أو تتخطى األمور العقلية ،ف من أمور غري عقالنية: تتألَّاألوىل

 ه. يف غري حمّل عقالنيتها سؤاٌل

مبعنى أنها تقبل االتصاف بهذا الوصف.  ،ف من األمور العقالنية: تتألَّالثانية

املنافية »و ؛«العقالنية»، وهما: وهذه الطائفة الثانية تنقسم بدورها إىل جمموعتني

يشتمل على معنيني  «املعقول»أو  «العقالني»أخرى: إن وصف  بعبارٍةو. «للعقالنية

، وأحيانًا «الالمعقول» مقابليف  «ي للعقالنيةاملتخّط»خمتلفني، وأحيانًا يتّم التعبري بـ 

 .«املنايف للعقالني»بداًل من  «غري املعقول»التعبري بـ  أخرى يتّم

 «قابلية»إمنا يكون له معنى إذا افرتضنا التسليم بـ  إن السؤال عن عقالنية شيٍء

صاف بوصف العقالنية أو الالعقالنية، وكذلك التسليم بوجود املوضوع املنشود لالّت

. وال يستثنى الدين  5ايم العقالني لذلك املوضوع مسبقًايثوابت مناسبة للنقد والتق

أن التأكيد على العقل والعقالنية ال يعين َبْيَد  القاعدة. والتقاليد واألخالق من هذه

عن خالصة جتارب األقدمني، ومثرة  فإن التقليد عبارٌة ؛االستغناء عن التقليد

 العملية يف خمتلف ميادين احلياة.احتكاكهم باملسائل النظرية و

ن مني، وأإن العقالنية تقتضي منا أن جنّد يف اقحمافظة على جتارب املتقدِّ

 ،توظيف التقاليد كيفيةهو أن نعرف  حنرص على توظيفها بالشكل الصحيح. واملهّم

زن وغري الناقد األساليب اليت تساعدنا على حسن االستفادة منها. إن القبول غري املتَّو
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يوازي يف خمالفته للعقالنية نفينا وإنكارنا هلا  خطٌأ ،أعمى باعها بشكٍلواّت، للتقاليد

 ىل العقل اجلمعي.ومورد من موارد الرجوع إ جوع إىل التقليد مصداٌقوإن الر .باملطلق

إن املسؤولية اخلطرية اليت تقع على عاتق املصلحني املعاصرين لنا تكمن يف 

صياغة »د، والعمل على صياغته سعيهم إىل إعادة صياغة التقليد يف عصر التجدُّ

 .«عقلية

مثل سائر ـ ة، وهو من السّن هو جزٌءن التقليدي إن الفهم التقليدي للدين والتديُّ

والباطل، والصحيح واخلطأ، واملعقول والالمعقول. من هنا  من احلّق خليٌطـ أجزائها 

 ة إىل النقد العقالني واألخالقي.ماّس ن التقليدي حباجٍةفإن املعرفة الدينية والتديُّ

نني. كما ال املتديِّ «سلوك»و «فهم»يته إىل وال ينبغي تسرية تقديس الدين وأحّق

واالستغناء  ،ينبغي اعتبار التأكيد على العقل والعقالنية مبعنى االعرتاض على احلّق

د على أو عدم احلاجة إىل تعاليمهم، والتمرُّ ،عن الوحي والدين، واإلعراض عن األنبياء

 ،فه الدين يف حياة اإلنسانفليس بإمكان العقل أن ميأل الفراغ الذي خيلِّ؛ عبادة اهلل

 بسواء. سواٌء ،ا ال ميكن للدين أن ميأل الفراغ الذي يرتكه العقل يف حياتهكم

بأن نقيم حوارًا عقالنيًا بني هذين  وإن املزاوجة املنشودة بني العقل والوحي رهٌن

املفهومني. إن الدين هو مثرة العقل اإلهلي والنبوي، وإن الذي ال ينسجم مع العقالنية هو 

أيضًا. وإن  ى اهلل والنيّبزاء عقل اآلخر. وهذا اآلخر يشمل حّتإ أن أبادر إىل تعطيل عقلي

اإلنسان إمنا يستفيد من العقل اإلهلي والنبوي مبقدار ما يساعده على ازدهار وتنشيط 

 .  6اعقله

 

 ــــــ الفصل الرابع: العقالنية الفقهية والعقالنية العرفية

ن ويبيِّ .«فقهية والعقالنية العرفيةالعقالنية ال»وأما الفصل الرابع فهو مقارنة بني 

الفارق بني هذين النوعني من العقالنية. إن املقارنة بني هذين النوعني من العقالنية 

عاء الفقهاء من أصحاب املنهج األصولي يقوم نه طبقًا الّدإيتها من حيث تكتسب أهّم

 ا هم عقالء.ف العقالء مبْرعلم الفقه على ذات املباني العقالئية اليت جتري يف ُع

أن حبوث هذا الفصل تشري إىل أن األمر ليس كذلك، وإن بني العقالنية َبْيَد 
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فية السائدة خارج احلوزات العلمية ْرالفقهية السائدة يف احلوزات العلمية والعقالنية الُع

 ت بارزة وواضحة ال ميكن إنكارها.اختالفا

بأن املعضلة اجلوهرية اليت ف الكتاب يذهب إىل االعتقاد مؤلِّ ويف احلقيقة إّن

يواجهها الفقه يف املرحلة املعاصرة ال تنشأ من ذات الفقه، بل من املباني ومن 

العقالنية »أخرى: إنها تنشأ من  الفرضيات األخالقية واملعرفية للفقه، أو بعبارٍة

ي دور . إن هذه املباني يف حقيقتها ليست سوى األصول والقواعد اليت تؤّد«الفقهية

وكيف  ،ن للفقيه كيف يبدأ حتقيقاته الفقهيةرشد التحقيقي الفقهي، وتبيِّامل

األدلة اليت جيب عليهم ون عليه االستفادة منها، ة اليت يتعيَّاملصادر واألدّلويصوغها، 

دور ومنزلة العقل وشرائط وخصائص االستدالل الفقهي املعترب، وعدم االستفادة منها، 

الذي ينبغي فعله عند تعارض العقل والستنباط الفقهي، والنقل والعرف والتجربة يف ا

ميكن تسمية جمموع هذه ووالوحي أو الدليل العقلي والدليل النقلي، وهكذا. 

 .«أخالق البحث الفقهي»أو  ،«العقالنية الفقهية»األصول والقواعد بـ 

يف هذا الفصل إىل بيان نقاط  «أخالق املعرفة الدينية»ف كتاب وعمد مؤلِّ

املنشود بالنسبة إىل  ف واخللل يف هذه العقالنية أو األخالق، وأن يثبت أن احلّلالضع

ض هلا اجملتمعات اإلسالمية يف العصر الراهن يات واألزمات اليت تتعرَّالكثري من التحّد

 وإصالح هذه العقالنية واألخالق. لتكمن يف التحوُّ

أو  ،«الفقه»من مسائل  وليست ،«فلسفة الفقه»إن العقالنية الفقهية من مسائل 

 .«أصول الفقه»

ف أن اإلصالحات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية يف يرى املؤلِّ

، وإن اإلصالح الديين يعين يف الغالب «اإلصالح الديين»اجملتمعات الدينية تقوم على 

الدين، وليس مبعنى إصالح  «ذات»الديين، وليس مبعنى إصالح  «الفكر»إصالح 

نني. وعليه فإن إصالح العقالنية وأخالق التفكري والبحث يف الديين للمتديِّ «السلوك»

ى على مة حّتمة على سائر أنواع اإلصالح األخرى، بل هي مقّداجملتمعات الدينية مقّد

عاء هو أن إصالح الفكر الديين. وإن الدليل الذي ميكن لنا إقامته بشأن هذا االّد

اسية واالقتصادية واالجتماعية وغريها إمنا ميكن هلا الظهور املفاسد واملعضالت السي
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ودعامة دينية. من هنا فإن مكافحة  ع بتربيٍرساع يف اجملتمع الديين إذا كانت تتمتَّواالّت

بإصالح الفكر  املفاسد السياسية واالقتصادية واالجتماعية يف هذه اجملتمعات رهٌن

ل إصالح األسس العقالنية واألخالقية من خال الديين، ولن يكون هذا ممكنًا إاّل

للفكر الديين. وعلى هذا األساس يعترب نقد املباني العقالنية واألخالقية للتفكري 

الواجبات امللقاة على عاتق  من أهّم ،والتفكري الفقهي خصوصًا ،الديين عمومًا

 نني يف العصر الراهن.املصلحني واملستنريين من املتديِّ

يتجاهلون ـ لألسف الشديد ـ دين املسلمني عض املصلحني واجملدِّف أن بيرى املؤلِّ

ك بالعقالنية التقليدية واملباني من خالل التمسُّ ،نْوة، ويسَعهذه احلقيقة احليوية واهلاّم

ى بلوغ املرحلة اليت مًا حّتُدُق إىل املضّي ،والفرضيات املعرفية والعقالنية الفقهية الراهنة

أن َبْيَد  ق بالعقالنية.ما يتعّل عون النسبية يفالذين يدَّ ،اثوينييتناغمون فيها مع احلد

النتيجة اليت حنصل عليها من خالل التفكري يف إطار منوذج العقالنية التقليدية عبارة 

اليت ستكون يف أحسن حاالتها ـ من  ،عن الفتاوى واالستنباطات الفقهية احلديثة

الفتاوى واالستنباطات الفقهية السائدة  حيث االعتبار والقيمة املعرفية ـ يف عرض

 .ده فقطيقلِّ ْنالشخص نفسه وَم يف حّق واملشهورة، وعند االعتبار لن تثبت إاّل

 ع يف إطار هذه العقالنية بقّوٍةالنظر عن أن الفتاوى الفقهية التقليدية تتمتَّ وبغّض

عنا باملنهج التقليدي يف إذا اقتنفإّنه واعتبار أكثر من اعتبار الفتاوى الفقهية اجلديدة، 

مبعنى أننا  ،ةاألحباث الفقهية سوف حنصل يف أفضل احلاالت على تكافؤ األدّل

ته منهم أدّل واحٍد ويكون لكّل ،سنصل إىل فتوى فقيهني أو جمموعة من الفقهاء

فيما  وهذا يثبت أن النصوص الدينية ذات الشأن والعالقة متعارضٌة .ومستنداته الدينية

يم تفسريين خمتلفني هلذه تاج لذلك إىل تفسري، ويف احلّد األدنى ميكن تقدبينها، وحت

 النصوص.

تقديم أحد هذين  ،ة الدينيةعلى األدّل بناًء ،وعلى هذا األساس ال ميكن

عن النصوص واألدلة  التفسريين على اآلخر؛ الفرتاض أن كال هذين التفسريين منبثٌق

اختالف األفهام والتفسريات فإن  «منشأ»معريف عن  الدينية. وأما إذا كان لدينا حتليٌل

تنبثق عن اختالفات مبنائية أعمق  ،هذا التحليل سيقول لنا: إن هذه االختالفات بنائية
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بشأن الفرضيات العقالنية واألخالقية اخلارجة عن األطر الدينية للفقه، وهي 

فإن احلل األنسب  وعليه .للمعرفة الدينية «الركن اخلارجي»س الفرضيات اليت تؤسِّ

 ات.بدراسة ونقد هذه الفرضّي هلذه االختالفات رهٌن

هذا  وحلّل .أخرى: إن األدلة واملستندات الدينية يف دائرة الفقه متعارضة وبعبارٍة

ة من خارج الدين. إن هذه التعارض وترجيح بعض األدلة على األخرى حنتاج إىل نظرّي

تعارض األدلة  ول تضع بيد الفقيه أسلوب حّلالنظرية اليت حتتوي على أصل أو عّدة أص

 ن هلم كيفية حّل تعارض هذه األدلة. وإذا سلك الفقهاء يف مقام حّلالدينية، وتبيِّ

تعارض األدلة الدينية طرقًا خمتلفة فإن هذا األمر يثبت أنهم يف هذا املقام قد استفادوا 

 .  7اة الدينيةرعة من خارج الدائات املتنوِّمن النظرّي

 

 ــــــ الفصل اخلامس: القبض والبسط النظري للفقه

من الكتاب إىل دراسة ونقد  األخريةف إىل ختصيص الفصول الثالثة عمد املؤلِّ

ثالث نظريات حديثة بشأن جدوائية الفقه التقليدي يف مقام اإلجابة عن تساؤالت 

د، ُدملسلمني اجُلرين االعصر الراهن. إن هذه النظريات الثالث مجيعها من آراء املفكِّ

 وشرحها ،واقتباسها ،ة من قراءة الدكتور عبد الكريم سروش هلذه النظرياتوخاّص

 وبسطها.

 .«القبض والبسط النظري للفقه»الفصل اخلامس بـ  وبذلك خيتّص

شيء إىل بيان جوهر دعوى نظرية القبض  ف يف هذا الفصل قبل كّليسعى املؤلِّ

ى شرح لوازمها وتبعاتها يف خصوص فهم الدين والبسط النظري للشريعة، ويعمل عل

 مل بعد ذلك على نقد هذه النظرية.للكلمة االشريعة ، ليع باملعنى اخلاّص

رئيس إىل آراء الدكتور عبد الكريم  إن حبوث هذا الفصل تنظر بشكٍل

املقرتحات »، و«شأن ومنزلة فلسفة العلم»أنواع املعرفة، و»ما يتعلق بـ  سروش يف

 .«بنية املعرفة والتوجيه»و ،«املعرفية

شكاالت املوجودة ف من خالهلا إىل إزاحة بعض نقاط الضعف واإلويعمد املؤلِّ

 يف هذه النظرية.
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 طرق احلّليف الفصل الثاني م ـ قد درس ف ـ كما تقدَّويف احلقيقة إن املؤلِّ

ليدرك  يات العصر اجلديد،التقليدية املقرتحة إلثبات جدوائية الفقه يف مواجهة حتّد

ما تنشأ عدم جدوائية هذه احللول من أخذ أنها غري ناهضة وال تاّمة بأمجعها. وإّن

مة وال غبار عليها. وقد وأنها مسلَّ ،العقالنية الفقهية املوجودة فيها أمرًا مفروغًا عنه

نقاط ضعف العقالنية الفقهية  من أهّم ف يف الفصل الرابع إىل بيان جانٍبعمد املؤلِّ

فية فقط، ْرف أن طريق العالج يكمن يف العودة إىل العقالنية الُعويرى املؤلِّ املوجودة.

 فية. وبعبارٍةْروإعادة النظر وتصحيح مسار العقالنية الفقهية يف ضوء العقالنية الُع

ف يرى أن املشكلة اليت يواجهها الفقه يف العصر الراهن تنشأ من أخرى: إن املؤلِّ

ولذلك فإن  .الق االجتهاد اأخالق التحقيق  والبحث الفقهيأو من أخ ،املباني املعرفية

 بإصالح تلك املباني واألخالق. طريقة حّل هذه املشكلة رهٌن

إىل بيان بعض احللول  ه يف هذا الفصل والفصول الالحقة يسعىمن هنا فإّن

 املستحدثة.

القبض »وهي:  ،يف هذا اإلطار طرق احلّل ما يلي نذكر ثالثة من أهّم ويف

الرتمجة الثقافية »، و«بسط التجربة الفقهية النبوية»، و«البسط النظري للفقهو

 .«للنصوص الدينية

للكلمة  وبطبيعة احلال فإن دائرة هذه النظريات أوسع من الدين باملعنى اخلاّص

ف قد أن املؤلَِّبْيَد  الدين واملعرفة الدينية، ، فهو يشمل كّل«الفقه»و «الشريعة»أي 

د دراسة نتائج تطبيق هذه النظريات على خصوص جمرَّإىل الكتاب تعرض يف هذا 

 . 8االشريعة والفقه فقط

أو نظرية تكامل  ،ن نظرية القبض والبسط النظري للشريعةإ :توضيح ذلك

أنه منذ انتشار مقاالت َبْيَد  ق بتكامل املعرفة الدينية.نظرية تتعلَّ ،املعرفة الدينية

دة يف نقد هذه تأليف الكثري من الكتب واملقاالت املتعدِّ ى اآلن مّتالقبض والبسط وحّت

النظرية. إن القبض والبسط نظرية بشرية، ولذلك فإنها تقبل النقد واإلصالح 

أن هذه النظرية تشمل نفسها أيضًا،  والتشذيب. وقد أعلن الدكتور سروش صراحًة

هناك تفسريات ع األفهام بالنسبة إىل هذه النظرية، وأن تكون فيمكن أن تتنوَّ
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 راكات سطحية وعميقة وأشّد عمقًا.وإد ،خمتلفة

 ًاخمتصر ًاشيء تقرير قبل كّل «أخالق املعرفة الدينية»ف كتاب مؤلِّ يعرض

يعمد بعد ذلك إىل بيان بعض املالحظات واالنتقادات اليت ميكن  عن هذه النظرية، ثّم

رتحه نظرية القبض الذي تق طرحها بشأن هذه النظرية. فهو يرى أن طريق احلّل

يات العصر اجلديد عبارة والبسط من أجل املواجهة الصحيحة من قبل الفقه جتاه حتّد

 عي هذه النظرية حبقٍّعن عصرنة املعارف البشرية وغري الدينية للمجتهدين والفقهاء. تدَّ

وأن الفقهاء واجملتهدين يف مقام فهم واستنباط األحكام  ،«الشريعة صامتة»أن 

ة، وإمنا يعملون على إدخال الكثري من د القرآن والسّنال يعتمدون على جمرَّالشرعية 

أو  الفرضيات الظاهرة والكامنة، وإن الكثري من تلك الفرضيات ختضع ملطالعة فرٍع

مباشر أو غري مباشر. ومن  الكثري من فروع العلوم اخلارجة عن الدائرة الدينية بشكٍل

يات العصر اجلديد دوائية الفقه يف مواجهة حتّديف عدم ج هنا جيب البحث عن السّر

وسابق على  ،حغري منقَّ يف نظريات وفرضيات تكمن يف ذهن علماء الدين بشكٍل

 املرحلة العلمية.

ف د التعرُّعاء ـ على أن جمّرف ـ ضمن تأييده وتصويبه هلذا االّدد املؤلِّوقد أكَّ

يف العلوم الدينية؛ ألن التأثري الذي  لي إىل حدوث حتوُّعلى العلوم غري الدينية ال يؤّد

وغري  ؛اختياري :ل املعرفة غري الدينية يف املعرفة الدينية ينقسم إىل نوعنييرتكه حتوُّ

الرئيس لتجاهل احلوزات العلمية للعلوم غري الدينية جيب البحث  وإن السّر .اختياري

أحد أركانها األساسية  جزءًا من هذه العقالنية أو . وإّن«العقالنية الفقهية»عنه يف 

عن نظرية املعرفة اليت ترى يف مقام احلصول على املعرفة الدينية حرمة االستفادة  عبارٌة

 ية نتائج هذه العلوم.وذلك بسبب ظّن ؛واختيار من العلوم البشرية وغري الدينية عن قصٍد

وايا، ف يف الفصول السابقة إىل نقد هذه العقالنية من خمتلف الزوقد عمد املؤلِّ

شريعة »أو  «العقالنية العرفية»وتناغمها مع  ،ه من دون إصالح هذه العقالنيةورأى أّن

من أجل  ؛ي جهود املصلحني واملخلصنيلن تؤّد ،«العقل السليم»أو تناسبات  «العقل

هذا اإلصالح  نتيجة؛ ألّن إعادة صياغة املعرفة الدينية وإصالح اجملتمع الديين إىل أّي

د اليت تؤكِّ ،مبا يف ذلك إصالح املعرفة الدينية ،يع اإلصالحات األخرىم على مجمقدَّ
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 عليها نظرية القبض والبسط.

اإلصالح الذي ينشده الدكتور سروش يشمل إصالح  وبطبيعة احلال فإّن

عاء يف الوقت نفسه بأن إصالح ميكن االّد املتناسبات العقالنية أيضًا، ولكْن

لى إصالح سائر املبادئ وفرضيات املعرفة الدينية؛ ألن هذا م عاملتناسبات العقالنية مقدَّ

 مة لسائر اإلصالحات، ويعمل على توجيهها واإللزام بها.ل مقّداإلصالح يشكِّ

يف القبض والبسط املنشود للدكتور سروش  ةاإلبهامات املوجود بنيأن َبْيَد 

سروش بأن  ح الدكتورة الفقه واألحكام الفقهية. يصرِّترتبط مباهّيإبهامات 

، ويرسم حدودًا واضحة بني العلوم «اعتبارية»و «إنشائية»األحكام الفقهية أحكام 

ل العلوم احلقيقية يف العلوم االعتبارية احلقيقية والعلوم االعتبارية، ويرى أن تأثري حتوُّ

إمنا يكون من طريق املبادئ احلقيقية للعلوم االعتبارية. فهو يقول: إن التناغم بني 

 ال يوضِّحه أّنَبْيَد  معرفية واحدة، ٍةفروع املعرفة يعين اجتماعها حتت مظّل خمتلف

وإذا كان  ؟!معرفية واحدة ٍةالعلوم احلقيقية والعلوم االعتبارية حتت مظّلكيف جتتمع 

يشتمل على قضايا اعتبارية وإنشائية فهل ميكن يف األساس  ،علم الفقه :مثل ،علٌم

 !؟«املعرفة»فه فرعًا من فروع ، وعّده بوص«علمًا»اعتباره 

من أن ضابط االستدالل الوحيد ، لو كان األمر كما يقول الدكتور سروش

ي ، ففي مثل هذه الصورة سيؤّد«الرؤية الواقعية»و «اللغوية»يف األفكار االعتبارية هو 

أن  َبْيَد تأثري العلوم احلقيقية يف الفقه إىل إبطال األحكام اليت تفوق الطاقة اقحمدودة.

ن القضايا اليت يتّم أهو أن العلوم املتناسبة هي علوم يف احلقيقة، و ف يرى أن احلّقاملؤلِّ

؛ ألن اإلخبار عن «إنشائية»وال  ،«اعتبارية»وليست  ،«خربية»حبثها يف هذه العلوم 

 غري االعتبار أو اإلنشاء. «اإلنشاء»و «االعتبار»

مباهية العلوم املتناسبة ففي مثل هذه ق ما يتعلَّ ولو أننا قبلنا بهذا املبنى يف

عي أن فصل األفكار أو اإلدراكات االعتبارية عن األفكار الصورة ميكن لنا أن ندَّ

والعلوم  ؛العلوم احلقيقية :أو اإلدراكات احلقيقية ال يستلزم تقسيم العلوم إىل

من  خاّص خيرب عن جانٍب علٍم االعتبارية، بل إن مجيع العلوم حقيقية، وإن كّل

 احلقيقة والواقع.
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وعلم الفقه ليس استثناًء من هذه القاعدة؛ ألن هذا العلم ينظر إىل احلقائق اليت 

توجد يف عامل التشريع بالوجود االعتباري. وبطبيعة احلال فإن وجود حقائق هذا العامل 

 فروع أن الفرع العلمي املوجود بنيَبْيَد  ع،ن واملشرِّة التشريعية للمقنِّرادباإل مرتبٌط

املعرفة البشرية األخرى موجود بني علم الفقه وسائر العلوم أيضًا. إن هذا االرتباط ال 

حتديده بالقابلية على اإلبطال، بل إن  يقوم من خالل مبادئ علم الفقه فقط، وال يتّم

 .  9امن أنواع االرتباط االرتباط من طريق املبادئ إمنا هو نوٌع

 

 ــــــ الفقهية النبويةالفصل السادس: بسط التجربة 

ق ما يتعلَّ ف يف شرح نظرية الدكتور سروش يفيف الفصل السادس يشرع املؤلِّ

يسعى إىل استنباط لوازم ومضامني هذه النظرية يف  مَّببسط التجربة النبوية، ومن َث

 كاٍف. خصوص فهم الشريعة، وشرحها وبسطها بشكٍل

خمتلفة هلذه النظرية عن تلك اليت  م لنا هذا الفصل من حيث اجملموع قراءًةيقدِّ

أخرى: إن هذا الفصل يعمل على نقد  بعبارٍةومها الدكتور سروش اختالفًا جذريًا. يقدِّ

بوصفها ركنًا من  «التجربة الفقهية»أخالق االجتهاد القائم من زوايا أخرى، ويقرتح 

 االجتهاد باملعنى الصحيح للكلمة.أركان 

يف أخالق االجتهاد الراهنة، أو ليس هلا مكانة ليس للتجربة الفقهية مكانة 

ن أركان أخالق االجتهاد ًا مل ركنًا هاّممرموقة. يف حني أن التجربة الفقهية متثِّ

 املثالي.

ف يف هذا الفصل على أن الشريعة يف عامل الثبوت تقوم الدعوى الرئيسة للمؤلِّ

سط يتواصل إىل األبد، تدرجيي وتارخيي، وإن هذا الب اعامل التشريع  حتظى ببسٍط

 .|األكرم ف باختتام النبوة ورحيل النيّبوال يتوقَّ

وإن تأثريها على أخالق االجتهاد أو أخالق  ،إن هلذه الدعوى تبعات منهجية هاّمة

اليت هي نظرية  ،التفكري والبحث الفقهي تأثري مصريي. فإذا قبلنا بهذه النظرية

وانسيابيتها الدائمة، سوف  «حيويتها»ريعة والش «طبيعة»ق بـ ما يتعلَّ يف «وجودية»

بوصفها واحدة من األركان والعناصر  «التجربة الفقهية»نضطر إىل االعرتاف بـ 
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االجتهاد  «طبيعة»ق بـ ما يتعلَّ الذي هو نظرية معرفية يف ،الرئيسة يف االجتهاد الفقهي

 الفقهي.

من االجتهاد الفقهي.  أخرى: إن هذا الفصل يقارن بني منهجني خمتلفني وبعبارٍة

االجتهاد ا، و االجتهاد املتمحور حول القانونـ اوميكن تسمية هذين املنهجني ب

. ويف النوع األول يتّم االهتمام بشكل وظاهر القانون إىل  املتمحور حول املثال والنموذج

وأما يف النوع الثاني  ؛كبري، مع جتاهل روح وباطن وحكمة وفلسفة هذا القانون حدٍّ

ن االجتهاد فيتّم االهتمام باحلكمة والفلسفة وروح القانون، وينظر إىل الشكل م

 بوصفه مصداقًا ملثاٍل أو منوذج. لاألّو

وينزع إىل الظاهر، يف  ،إن االجتهاد املتمحور حول القانون يتمحور حول النّص

 طن.جترييب ينزع إىل البا جتهاٌداحني أن االجتهاد املتمحور حول املثال والنموذج 

فإن هذين االجتهادين  ؛إن ارتباط هذا املوضوع بأخالق املعرفة الدينية واضٌح

حث، ويقومان على فرضيات يتبعان يف احلقيقة نوعني من أخالق التفكري والب

 متفاوتة.

إن االجتهاد املتمحور حول القانون يعمل على تعريف الشريعة ااألخالق الدينية  

مة، يف حني أن االجتهاد املتمحور حول رعية املتقّدمن خالل جمموعة من األوامر الش

باع املثال والنموذج يعمل على تعريف األخالق الدينية من خالل اقتباس واستلهام واّت

 س.املثال والنموذج املقدَّ

يعمد  «يف ميزان األخالق»ف يف الفصل الثاني من كتابه ن املؤلِّإ :توضيح ذلك

ن ، ويعمد إىل تعريف التديُّ«ينية وتفسريها وبيانهاالتجربة الد»إىل تعريف الدين بـ 

 : التاليةباألمور 

 ع بالتجربة الدينية. ـ التمت1ُّ

 ـ امتالك بيان صحيح عن هذه التجربة. 2

 «العلم»و «اإلميان»ـ العيش على طبق مقتضيات هذه التجربة ااملتناظرة مع 3

 .  «العمل»و

قة وواقعية خارجية، ويف هذه الصورة إن موضوع ومتعلق التجربة الدينية إما حقي
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أو حكم  ؛فإن بيان وتفسري هذه التجربة يتبلور على شكل تعاليم دينية وعقائدية

ا على ومقرتح يف باب السلوك والعمل، ويف مثل هذه الصورة يتبلور تفسريه وبيانه إّم

 على شكل تناسبات فقهية امولوية .أو  ؛شكل تناسبات أخالقية اإرشادية 

عن التجربة الدينية ألولئك الذين  للكلمة عبارٌة باملعنى العاّم تقليد الدييّنإن ال

وعملوا على تفسري وبيان هذه التجربة، وإن هذا التقليد  ،عاشوا يف صلب تلك التجربة

وتفسريه هلذه التجربة، كما يشمل البسط التالي هلذه  يشمل التجربة الدينية للنيّب

باع احلقيقي للتقاليد . إن االّتالتالية من قبل أتباع ذلك النيّبالتجربة والشروح والتفاسري 

الدينية وتوظيفها الصحيح يف عصر احلداثة ال يعين القبول بالبيان والتفسري الذي أفاده 

مون عن هذه التقاليد، بل يعين السعي إىل بسط التجربة الدينية والصياغة املتقدِّ

 العقالنية احلديثة.نية على أساس العقالنية للتقاليد الدي

 : هيف يف هذا الفصل من هنا فإن األسئلة الرئيسة اليت يثريها املؤلِّ

 ة؟ ـ ما هي التجربة النبوّي1

  . 10اـ كيف ميكن بسط التجربة؟2

ن تسليط الضوء على ف إىل القول بأن دراسة هذين السؤالني يتضمَّيذهب املؤلِّ

 من أنواع التجربة النبوية.  خاّص اليت هي نوٌع ،حكم التجربة الفقهية النبوية

مفادها أن احلضور  ف يف ختام هذا الفصل الثاني إىل نتيجٍةوقد توّصل املؤلِّ

بإعادة فتح أبواب السماء. فمن خالل إعادة فتح  احليوي للدين يف العامل املعاصر رهٌن

ة يف حيا أبواب السماء سوف يعود احلوار بني السماء واألرض، وسيعود هلل حضوٌر

ى هدايتهم، وسيحصل الناس على إمكانية ث اهلل إليهم، ويتوّلالبشر، وسوف يتحدَّ

 .يهْدباع َهاالستماع إىل كالم اهلل واّت

كانت اخلامتية  فإْن ؛بالتفسري الصحيح ملفهوم اخلامتية ه رهٌنأن ذلك كّلَبْيَد 

تيه برسالة اهلل، إىل واسطة أخرى تأ حباجٍة ْدتعين أن اإلنسان من اآلن فصاعدًا مل يُع

والسعي  ،وأسوة، ويشاركه يف جتربته خذ من الرسول اخلامت قدوًةوأن بإمكانه أن يتَّ

إىل بسط هذه التجربة من االرتباط املباشر مع اهلل والتحاور معه واحلصول على 

ًا حلضور اهلل يف رسالته، ففي مثل هذه احلالة ميكن اعتبار ختم النبوة شرطًا ضرورّي
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ج البشرية اإلنسانية من مدرسة حيوي. إن اخلامتية تعين خترُّ عاصر بشكٍلالعامل امل

ج ال يعين االستغناء عن املعلم وتعاليمه وجتاربه؛ ألن ما يتّم أن هذ التخرَُّبْيَد  األنبياء.

د جمموعة من األصول والعقائد والقواعد السلوكية مه يف هذه املدرسة ليس جمرَّتعلُّ

منهج وأسلوب التجربة الدينية وأدبيات العيش ولنموذج  ، بل هو عرٌضديةالثابتة والتعبُّ

على طبق هذه التجربة. إن حاجة اإلنسان إىل الدين ال تنحصر بالتجربة الدينية، وإن 

، ف بعد رحيل النيّبشرط أن ال تتوقَّب ،التجربة النبوية إمنا تستطيع تلبية هذه احلاجة

م على الشريعة، م فإن األخالق تتقدَّكما تقدَّوأن يتواصل بسطها بعد ذلك أيضًا. و

م علم األخالق على علم الفقه يف م األخالق على الشريعة يف عامل الثبوت تقدُّوالزم تقدُّ

عامل اإلثبات. وعلى هذا األساس فإن بسط التجربة النبوية الفقهية لن تكون ممكنة 

خالقية لن تكون ممكنة من خالل بسط جتربته األخالقية، وإن بسط جتربته األ إاّل

إن بسط هذه  :من خالل بسط جتربته العقالنية ـ املعنوية. وبذلك ميكن القول إاّل

 :التجارب من مقتضيات أخالق البحث والتفكري الفقهي أيضًا. وكذلك ميكن القول

كبري،  إىل حدٍّ |األكرم ف املعاصر للنيّبْررت بالُعإن جتربة الفقه النبوي قد تأثَّ

ف املعاصر ْربعد الغوص يف أعماق الُع إن بسط هذه التجربة ال ميكن إاّلولذلك ف

للنيب. إن بسط التجربة النبوية جيب أن يقرتن بالبسط العقالني واملعنوي خارج الدائرة 

باع النيب اخلارجي إمنا يكون مثمرًا إذا اقرتن بفضيليت العقالنية الدينية؛ ألن اّت

 لدائرة الدينية، وجيب حصول هذا االقرتان بالنيّبوهما يكمنان خارج ا ،واملعنوية

 الباطين االعقل .

خصائص االجتهاد الذي يتمحور حول النموذج هو أننا يف هذا النوع  إن من أهّم

. وإن التفكيك والفصل  11افيةْرات الشريعة وبني األمور الُعمن االجتهاد نفصل بني ذاتّي

 . التالية هو موضوع الفصل السابع فيْربني ذاتيات الشريعة وبني األمور الُع

 

 ــــــ الفصل السابع: الرتمجة الثقافية للنصوص الدينية

بضرورة  ، وحيتّج«ضياتَرالَع»عن  «الذاتيات»خيوض الفصل السابع يف عزل 

 لرتمجة الثقافية للنصوص الدينية.ا
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االجتهاد  ق مباهيةا يتعلَّم مباني الفقه التقليدي يف ويتّم يف هذا الفصل نقد أهّم

وطريقة تفسري النصوص الدينية، ثم يتّم بعد ذلك اقرتاح أسلوب جديد لتفسري هذه 

 ذلك األسلوب.ليكون بدياًل عن  ؛النصوص

ف أن األسلوب التقليدي لتفسري النصوص الدينية إمنا يتناسب مع فهم يرى املؤلِّ

يتخطى الدائرة »ي والذ ،«املطلق»ن الدين ذلك اجلانب من النصوص الدينية الذي يبيِّ

 .«التارخيية

الذي  ،إن هذا األسلوب ال يتناسب أبدًا مع تفسري اجلانب اآلخر من النصوص

ة؛ وذلك ألنه على أوضاع وشروط خاّص «املطّبق»و «التارخيي»يعمل على بيان الدين 

 خاطئ للنصوص الدينية. ي إىل فهٍميؤّد

ًا صحيحًا أن نلجأ إىل وعليه جيب لفهم هذا اجلانب من النصوص الدينية فهم

ن عن الرتمجة الثقافية. وطبقًا هلذا األسلوب يتعيَّ هذا األسلوب عبارٌة آخر. وإّن أسلوٍب

رين قبل كّل شيء أن يعمدوا إىل فصل املضمون الديين هلذا اجلانب من على املفسِّ

 والعمل بعد ذلك ،النصوص الدينية عن ظرفه ووعائه ـ الذي هو ثقافة عصر النزول ـ

 ه يف وعاء الثقافة املعاصرة.على صبِّ

ف يف هذا الفصل يذكر اثين عشر معيارًا خمتلفًا ىل ذلك فإن املؤلِّومضافًا إ

ضيات، أو التفكيك بني الظرف واملظروف يف جمال َرللتفكيك بني الذاتيات والَع

 الفقه. 

جتهاد أخالق اال»ٍد آخر من أبعاد ف يف هذا الفصل خيوض يف ُبْعكما أن املؤلِّ

 بعبارٍةو. «أخالق االجتهاد كما جيب أن تكون»، ويعمل على مقارنتها بـ «كما هي

أخرى: إنه يف هذا الفصل يعمل على نقد التفسري والفهم السائد ملاهية االجتهاد 

ة لالجتهاد الفقهي، ويقيم بداًل منه تفسريًا وفهمًا جديدًا. إن من اخلصائص اهلاّم

واليت يتّم نقدها يف  ،ة ااالجتهاد الذي يتمحور حول القانون السائد يف احلوزات العلمي

الشريعة وبني  «ذاتيات»هذا النوع من االجتهاد ال يفصل بني  هذا الفصل، أّن

 «ى التاريخالدين الذي يتخّط»أو  «الدين املطلق»، وال يتّم الفصل فيه بني «ضياتهاَرَع»

أي  ،، وتتّم تسرية أحكام الدين«خييالدين التار»أو  «الدين الذي مّت تطبيقه»وبني 
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التارخيي. وإن ذلك اجلانب من النصوص الدينية اليت حتكي  «ظرفه»إىل  ،«املظروف»

والذي يدخل يف الدائرة التارخيية، بداًل من أن تتّم  ،عن الدين الذي مّت تطبيقه

الثقافية، يتّم النظر إليها بوصفها من األمور اخلارجة عن الدائرة  «ترمجتها ثقافيًا»

هلذا القسم من  «الرتمجة الثقافية». يف حني أن «حرفية ترمجًة»ويتّم العمل على ترمجتها 

الزم وغري قابل لالنفصال عن  وشرٌط ،من طبيعة االجتهاد النصوص الدينية جزٌء

 االجتهاد باملعنى الصحيح للكلمة.

ن الدين إن حاجة النصوص الدينية إىل الرتمجة الثقافية تنشأ من فرضية أ

يف أرضي، وعليه جيب عدم تسرية ْرُع «ظرٍف»سي مساوي قد ُصّب يف ْدُق «مظروف»

قداسة وخلود وأبدية املظروف إىل الظرف. ليس هذا الظرف سوى الثقافة واآلداب 

 بني األوائل بالوحي. وبعبارٍةوعقالنية وأخالق املخاَط ،واألعراف والتقاليد والسنن

إن هذه النصوص ال تعمل  :ثقافية للنصوص الدينية تقولأخرى: إن فرضية الرتمجة ال

ا ى الدائرة التارخيية، وإن جانبًا مّمواليت تتخّط ،دائمًا على بيان أحكام الدين املطلقة

قديم، وإن  عن أحكام تارخيية قد مّت تطبيقها على عامٍل يأتي يف هذه النصوص عبارٌة

ى حدود يتخّط ًاي، وليس هو إنسانتارخي ب األول بهذه األحكام هو إنساٌناملخاَط

وعليه ال ميكن تسرية هذه األحكام مع حفظ قيودها وشرائطها  .التاريخ

ان هذا العامل أن ينظروا إىل بل جيب على سّك ،وخصوصياتها إىل العامل احلديث

ها اخلطوة األوىل التعاطي معها على أّن ومناذج، وأن يتّم هذه األحكام بوصفها أمثلًة

اختاذها يف تلك احلقبة التارخيية لبناء اجملتمع اإلنساني العادل، وليس بوصفها اليت مّت 

 .  12ااخلطوة األخرية يف هذا املسار

إن من مواطن الضعف الرئيسة اليت يعاني منها االجتهاد املصطلح والسائد يف 

ة ة عدم جدوائيأحد أدّل ف، بل يف احلقيقة إّنمن وجهة نظر املؤلِّ ،احلوزات العلمية

املشاكل الفقهية العالقة يف العامل املعاصر، هو أنه ال  وكفاءة هذا االجتهاد يف حّل

ى يتّم فيه أخذ اخللط بني الظرف واملظروف ـ حيث ميتزج الدين املطلق االذي يتخّط

الدائرة التارخيية  بالدين الذي مّت تطبيقه وممارسته اعلى املستوى التارخيي  ـ بنظر 

االلتفات إىل ضرورة الفصل بني هذين املفهومني، بل يتّم جتاهل هذه  االعتبار، وال يتّم
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ة، وإن الفقهاء الذين يرتعرعون يف صلب هذه السّن .النقطة احلساسة واملصريية متامًا

ة للتمييز والفصل أسلوب أو آلّي جون من هذه املدرسة الفكرية، ال ميتلكون أّيويتخرَّ

 سائدة يف عصر النزول  وبني ذات الدين االشريعة . بني ظرف الدين االعرف والثقافة ال

 : التاليوميكن تلخيص املسائل املبحوثة يف هذا الفصل على النحو 

 «الدين الذي مّت تطبيقه»أو اختالط  ،«املظروف«و «الظرف»ـ إن نظرية امتزاج 1

ع َب، وبَت«ى الدائرة التارخييةالدين الذي يتخّط»و «الدين التارخيي»، أو «الدين املطلق»و

فلسفة »ما هي يف األصل نظرية ترتبط بـ ذلك ضرورة ترمجة النصوص ثقافيًا، إّن

 . «أصولية»أو  «فقهية»، وليست نظرية «أخالق االجتهاد والبحث الفقهي»و «الفقه

فإن الرتمجة الثقافية للنصوص  ،والتزمنا بهذه النظرية ،فلو قبلنا هذا الكالم

حيد للفصل بني الظرف واملظروف، أو تفكيك الدين بوصفها الطريق الو ؛الدينية

وبوصفها اخلطوة األوىل يف االجتهاد الفقهي وفهم  ؛الذي مّت تطبيقه عن الدين املطلق

أخرى: طبقًا هلذه النظرية تكون  ية. وبعبارٍةستغدو يف غاية الضرورة واألهّم ،الشريعة

فصل بني الظرف واملظروف، تلك الطائفة من األفهام واإلدراكات الفقهية اليت ال ت

وتعمل على تسرية أحكام الدين الذي مّت تطبيقه على العامل القديم إىل العامل 

اجلديد، وتعمل على فرض منط حياة القدماء وأسلوب عيشهم وثقافتهم وحضارتهم، 

باع أبدًا. فمن دون فصل ظرف الدين عن ذات الدين سوف ال وغري قابلة لالّت ،رةغري مربَّ

ما هو تقليد ملا ب، بل لن يكون اجتهادًا أبدًا، وإّنْسالجتهاد الفقهي ناقصًا فَحيكون ا

عليه اآلباء واألسالف. ويف احلقيقة فإن الذين جيتهدون يف صلب هذا النهج إمنا 

يبادرون إىل إصدار الفتاوى قبل البحث والتحقيق الكايف. وعليه فإن الفتاوى الصادرة 

إذ ؛ ف عليها عندهمى مع املوازين التقليدية املتعاَرتنسجم حّتمن قبل هؤالء اجملتهدين ال 

بعد البحث والتحقيق الكايف  طبقًا هلذه املوازين جيب أن تكون تلك الفتاوى صادرًة

 عن الدليل. 

ـ إن مساحة هذه النظرية ال تقتصر على الدائرة الفقهية وفهم األحكام 2

عاد الدينية األخرى أيضًا. إن هذه ب، بل تشمل سائر األجزاء واألبْسالشرعية فَح

ة لكاّف ، وتشتمل على توصيٍةتفسريي وهرمنيوطيقي عاّم النظرية تعمل على بيان أصٍل
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بني بهذه النظرية. إن الذين يريدون فهم الدين من العلماء واملؤمنني بوصفهم خماَط

الفصل  ة اليت ميكن احلصول عليها من خالل هذه النظرية هي أنه جيبالتوصية العاّم

ذات الدين يف تفسري النصوص الدينية وفهم العقائد ووالتفكيك بني ظرف الدين 

واألحكام الدينية؛ ألن الذي ال يقوم بهذا األمر يكون ناقضًا للطبيعة العقالنية 

واملعرفية، ويكون مبتدعًا يف الدين أيضًا. وعليه ميكن توظيف الرتمجة الثقافية 

أيضًا. وإن حمكمات النصوص  «املتشابه»و «اقحمكم»ني باعتبارها معيارًا للتفكيك ب

هات هذه الدينية هي تلك الطائفة اليت ال حتتاج إىل الرتمجة الثقافية، وأما متشاِب

 ًاالنصوص فهي تلك الطائفة اليت يكون فهمها وتفسريها بالشكل الصحيح رهن

 .  13ابالرتمجة الثقافية

بني بهذه النظرية قبل هم املخاَط الفقهاء واجملتهدين يكونون ومع ذلك فإّن

غريهم. فعليهم أن يفصلوا أصل أو روح احلكم عن شكله التطبيقي الذي مّت يف صدر 

 اإلسالم، وعليهم أن يبدو حساسية جتاه اخلصائص الزمانية واملكانية والثقافية

 واملعاشية يف العوامل املختلفة.

ا َلُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوٍَّة َوِمْن ِرَباِط َوَأِعدُّو﴿قوله تعاىل:  ـ من باب املثالـ نأخذ 

ما  فإنه يبّين حكمًا عامًا يف ، 60ااألنفال:  ﴾ َوَعُدوَُّكْمُتْرِهُبوَن ِبِه َعُدوَّ اهلِل اْلَخْيِل

 ى احلدود التارخيية، ولذلك فإن هذا احلكم قابٌلق بالدين املطلق الذي يتخّطيتعلَّ

 أن ذكر اخليل يف هذه اآلية إمنا هو تطبيٌقَبْيَد  واألمكنة. للتطبيق يف مجيع األزمنة

مبا ينسجم والوضع الذي كان سائدًا  ،على خصوص ذلك اجملتمع هلذا احلكم العاّم

ًا يف حسم نتائج يف عصر النزول، حيث كانت اخليول تدخل بوصفها عاماًل هاّم

 يقها.تطب املعارك، ولذلك يكون هذا احلكم من األحكام اليت متَّ

من أحكام الدين  هو اآلخر حكٌم «جواز التعامل باملثل مع األعداء»وإن 

يف  إمنا هو تطبيق لذلك احلكم العاّم «خاذ الرقيق والعبيدجواز اّت»أن  املطلق، إاّل

 رتقاق املسلم من قبل غري املسلم.عامل كان جييز اس

حصر وجوب »أن َبْيَد  من أحكام الدين املطلق، حكٌم «وجوب الزكاة»وإن 

لذلك احلكم العام  إمنا هو تطبيٌق «الزكاة باحلنطة والشعري والزبيب وما إىل ذلك
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طبيقها يف ذلك من أحكام الدين اليت مّت ت على اجملتمع الزراعي آنذاك، وهو جزٌء

 احلني.

د بهذه القيود على اجملتمع وتسرية حكم املقيَّ ،دإن محل املطلق على املقيِّ

تمعات اليت ختتلف حماصيلها الزراعية، وبالتالي إلغاء وجوب أو اجمل ،الصناعي

فليس لدى العقالء يف مثل هذه املوارد  ؛غري وجيه أبدًا عمٌل ،الزكاة يف هذه اجملتمعات

 د.قائمة على محل املطلق على املقيِّ سريٌة

من أحكام الدين  ، فهو حكٌم«حرمة االحتكار»وكذلك األمر بالنسبة إىل 

إمنا هو حكم من  «وامللح رّزحرمة احتكار احلنطة والشعري واأل» املطلق، ولكّن

 رتة على اجملتمع يف صدر اإلسالم.تطبيقه يف تلك الف أحكام الدين الذي مّت

 «لة وعقالئيةحملَّ املنع من شراء وبيع البضائع اليت ال حتتوي على فائدٍة»وإن 

حظر شراء »أن  تارخيية، إاّلى احلدود الوالذي يتخّط ،من أحكام الدين املطلق حكٌم

يف تلك الفرتة  على هذا املورد اخلاّص لذلك احلكم العاّم إمنا هو تطبيٌق «وبيع الدم

فًا بعد، فهو َشاليت مل يكن فيها تزريق الدم يف عملية إنقاذ اجلرحى مكَت ،الزمنية

 من أحكام الدين الذي مّت تطبيقه. لذلك حكٌم

ة للدين كالهما من األحكام العاّم «اضةحلية الري»و «إن حرمة القمار»و

حبرمة القمار يف عامل  لذلك احلكم العاّم تطبيٌق «حرمة الشطرنج»أن َبْيَد  املطلق،

لذلك احلكم  تطبيٌق «حلية الشطرنج» كان يرى الشطرنج نوعًا من أنواع القمار، وإّن

الفكرية. من هنا يرى الشطرنج نوعًا من أنواع الرياضة  العام بشأن الرياضة يف عامٍل

فإن حرمة وحلية الشطرنج كالهما من أحكام الدين الذي مّت تطبيقه على عوامل 

 تلفة. خم

ـ طبقًا لنظرية الفصل والتفكيك بني الظرف واملظروف تكتسب العلوم 3

الئقة يف فهم وتفسري الدين، وتصبح  احلديثة واخلارجة عن الدائرة الدينية مكانًة

من العامل  ضرورية يف عملية االجتهاد. إن العلوم احلديثة هي جزٌءمات الجزءًا من املقّد

 احلديث. ولذلك فإن الفهم الصحيح للدين يف ملاجلديد، وتعمل على تعريفنا بهذا العا

ف على هذه العلوم. وإن املسألة من خالل التعرُّ هذا العامل اجلديد ال يكون ممكنًا إاّل
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أن حيسموا أمرهم بشأنها هي حتديد نسبة الدين  ن على اجملتهديناألوىل اليت يتعيَّ

ألن العقالنية اجلديدة تعمل على صناعة  ؛واملعرفة الدينية إىل العقل والعقالنية احلديثة

أن حيكم بشأن العامل اجلديد من  ألحٍد له، وال حيّق ل مرآًةالعامل اجلديد، كما متثِّ

عامل. وعليه فإن األسلوب الصحيح لفهم إذا كانوا مواكبني هلذا ال إاّل ،الزاوية الدينية

من  ؛واحدة صون يف احلوزة العلمية واجلامعة على طاولٍةالدين هو أن جيتمع املتخصِّ

أجل العمل على تفكيك وفصل الدين عن العامل القديم، والعمل بعد ذلك على تطبيقه 

واحد  ة ألّيعلى العامل اجلديد. ويف هذا املورد ال تكون هناك أولوية وأرجحية معرفي

ني يف هاتني املدرستني من املختّص من االختصاصات احلوزوية واجلامعية، وليس ألحٍد

 للنقض على اآلخر يف هذا اجملال.  حقٌّ

والتعاليم الدينية اليت مّت  ،من تعاليم الدين املطلق ـ إن النصوص الدينية خليٌط4

الدين. ولذلك فإن الفهم  تطبيقها على العامل القديم، ال أن أحد هذين األمرين هو

يف  ثقافية، وليس لنا أّي حّق ة إىل ترمجٍةماّس والتفسري الصحيح هلذه النصوص حباجٍة

حكم أو عقيدة إىل العامل اجلديد دون القيام برتمجة النصوص  إصدار وتسرية أّي

رة من فإن هذه العملية غري مربَّ ؛وقبل تفكيك الظرف عن املظروف ،الدينية ثقافيًا

من الناحية األخالقية والدينية. وال خيفى أنه  ناحية العقلية، كما حتتوي على معصيٍةال

وعدم العلم بإطالقه أو  ،يف حكٍم علينا يف حال الشّك ملي حيتِّأّو أصٍل ال وجود ألّي

د؛ ألن نسبة االحتياط إىل كال الطرفني علينا احلمل على املطلق أو املقيِّ محيتِّ ،تقييده

 ،للشرع د يف الواقع خمالٌف، وإن إثبات اإلطالق حلكم مقيَّضية واحدٌةيف هذه الق

 مطلق يف واقعه.  بنفس نسبة إثبات التقييد حلكٍم ،ٌةَعْدوهو ِب

 و مرحلتني.للكلمة مسعًى ذ ـ إن االجتهاد أو املعرفة الدينية باملعنى العاّم5

قافية للنصوص عن الرتمجة الث أما املرحلة األوىل من االجتهاد فهو عبارٌة

 نفصل فيها الدين عن ظرفه السابق.الدينية، واليت ي

ونتيجة هذه املرحلة من االجتهاد هي الوصول إىل الدين املطلق أو الدين الذي 

 دود التارخيية، أو الدين اخلالص.ى احليتخّط

يتناسب  عن صّب الدين يف وعاٍء وأما املرحلة الثانية من االجتهاد فهي عبارٌة
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ميكن  ،ة للدينخاّص الزمنية. إن نتيجة هذه املرحلة من االجتهاد قراءٌة واملرحلة

باعها على املستوى العملي. وإن هذه القراءة ختتلف عن القراءة اليت مّت االلتزام بها واّت

 العامل القديم اختالفًا جذريًا. تطبيقها على

خلارجة عن نطاق ة هي أن العلوم البشرية وغري الدينية اجلديدة واوالنقطة اهلاّم

ال ميكن  مصريي حاسم يف كلتا املرحلتني، وهو حضوٌر الدائرة الدينية هلا حضوٌر

 جتاوزه أو إنكاره. 

 .ى الدائرة الدينيةأو تتخّط ،ـ إن الفكر الديين يشتمل على فرضيات علمانية6

َيم العقالنية اليت تعمل على عقلنة عن الِق هذه الفرضيات عبارٌة وأعّم وإن أهّم

َيم والطبائع ل قاعدة لتوجيه القرارات والسلوكيات. إن هذه الِقاملعتقدات، كما تشكِّ

العقالنية تعمل على فرز املعتقدات والقرارات والسلوكيات اإلنسانية عن املعتقدات 

أو املخالفة لإلنسانية، وتعمل أيضًا  ،والقرارات والسلوكيات احليوانية وغري اإلنسانية

وترسم إطارًا إلنسانية  ة اإلنسان،نسانية اإلنسان، وتصوغ هوّيعلى تفسري مفهوم إ

 اإلنسان.

هذه  فهمنا وإدراكنا للنصوص الدينية إمنا يغدو مقبواًل ومعقواًل يف ظّل إّن

املعايري. وعلى هذا األساس جيب اإلميان بهذه املعايري قبل أن نعمد إىل فهم الدين، 

. وهذا هو املعنى «شريعة الوحي»أو  «ريعة النقلش»على  «شريعة العقل»م وهذا يعين تقدُّ

 .«أصالة البشر»أو  «ة اإلنسانحمورّي»أو  «النزعة اإلنسانية»الصحيح لـ 

ه، وال سُّإن مثل هذا التفسري للنزعة اإلنسانية هو عني الدين، بل هو جوهره وُأ

هي األحكام ة اإلنسانية ألن مقتضيات طبيعة اهلوّي ؛أبدًا «اإلهلي»يتنافى مع الفكر 

العقل أيضًا.  وحكُم ،اهلل النموذجي الناظر هو حكُم النموذجية الناظرة، واحلكُم

م العقالنية النظرية والعملية، ومن دون تنظيم َيوعليه فمن دون تنقيح هذه الطبيعة والِق

أو  الفكر الديين لينسجم مع هذه الطبائع واملالكات، ال ميكن لنا أن ننسب عقيدًة

 .  14االدين، وااللتزام به بوصفه من الدينحكمًا إىل 

ـ إن نظرية امتزاج الظرف باملظروف وضرورة الرتمجة الثقافية للنصوص 7

اليت ترتتب  ،يف األصل نظرية مرتبطة بفلسفة الفقه وأخالق االجتهاد يما هالدينية إّن
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  من النتائج الفقهية واألصولية.عليها الكثري

على هذه النظرية أننا إذا التزمنا بهذه النظرية ال يعود  بةعات املرتتِِّبوإن من التَّ

ية د حّجمبعنى أنه طبقًا هلذه النظرية تتقيَّ ،«مطلقًا ٌةالظهور حّج»عاء بأن بإمكاننا االّد

الدين »موضوع البحث يعمل على بيان حكم  الظهور باملورد الذي يكون فيه النّص

 على العامل القديم. «الدين الذي مّت تطبيقه»، دون حكم «املطلق

من باب املثال: عندما يكون احلكم املطلق مرتبطًا بالدين املطلق، وحكم و

املقّيد مرتبطًا بالدين الذي مّت تطبيقه على العامل القديم، ال ميكن محل املطلق على 

 يف أقوى.ْرد؛ ألن ظهوره الُعم على املقيِّد، مبعنى أن املطلق يف هذه املوارد يتقدَّاملقيِّ

؛ فإن واملثال الواضح على هذه القاعدة األصولية هو حكم الزكاة واالحتكار

ن املطلقة، وأما النصوص من وجوب الزكاة وحرمة االحتكار من أحكام الدي كالًّ

ة فهي بيان لتطبيق ذلك احلكم على د الزكاة واالحتكار مبوارد خاّصاليت حتدِّ

 ،دوارد محل املطلق على املقيِّجمتمع صدر اإلسالم. ولذلك ال ميكن يف هذه امل

مفادها أن موارد الزكاة يف عصرنا هي نفسها موارد الزكاة يف  والوصول إىل نتيجٍة

 ألن كّل ؛ن االحتكار إمنا يكون حرامًا يف املوارد القدمية نفسهاأالعصور القدمية، و

على  عاقل يلتفت إىل امتزاج الظرف واملظروف يدرك أنه ال جيب محل املطلق إنساٍن

حلمل  ف أو العقالء ليس لديهم قاعدٌةْرأخرى: إن الُع د يف مثل هذه املوارد. وبعبارٍةاملقيِّ

 د يف مثل هذه املوارد.املطلق على املقيِّ
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الهوامش
                                                      

 

 
 
 



 

  

 فهرست مقاالت األعداد

 41ـ  21

 نصوص معاصرةمن جمّلة 

 يف السنوات اخلمس الثانية

 هـ1436ـ  1431م / 2015ـ  2011
 
 

 اد وتنظيمإعد

 لشيخ حممد عباس دهيينا 
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 كلمة التحرير

21 

، رحلــــــــة مشــــــــروع ثقــــــــايف

ــرة » ــوص معاصــ ــي  نصــ تنهــ

 أعوامها اخلمسة

 ـــ حيدر حب اهلل

22 

اإلصالح الـديين، الثغـرات،   

اإلخفاقــات، واإلشــكاليات  

 / احللقة الرابعة

 ـــ حيدر حب اهلل

23 

ف املســلم وأزمــة الــوعي املثقَّــ

، السياســـــــي واالجتمـــــــاعي

 ضرورات لتطوير املفاهيم

 ـــ حيدر حب اهلل

 25ـ  24

ــه    ــي: مراحلـ ــيري اجملتمعـ التغـ

ومعامله وأدبّياته، مطالعـة يف  

ــريم /   ــرآن الكـــ ــوء القـــ ضـــ

 احللقة األوىل

 ـــ حيدر حّب اهلل

26 

السيد حممـد بـاقر الصـدر،    

مكّونات املشروع الفكـرّي  

 اإلسالمّي

 ـــ حيدر حب اهلل

27 

ــيّ  ــيري اجملتمعـ ــه التغـ : مراحلـ

ومعامله وأدبّياته، مطالعـٌة يف  

ــريم /   ــرآن الكـــ ــوء القـــ ضـــ

 احللقة الثانية

 ـــ حيدر حّب اهلل

28 
ــيري ــّي التغـ ــه :اجملتمعـ  مراحلـ

 يف مطالعـةٌ ، وأدبّياته ومعامله
 ـــ حيدر حّب اهلل
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 القــــــــــــــــــــــرآن ضــــــــــــــــــــــوء

 /احللقة الثالثة الكريم

29 

ــيري ــ التغـ ــه: ّياجملتمعـ  مراحلـ

 يف مطالعـةٌ ، وأدبّياته ومعامله

ــرآن ضـــــوء ــريم القـــ /  الكـــ

 احللقة الرابعة

 ـــ حيدر حّب اهلل

 31ـ  30

حماولتــان  ، الــدين واإلحلــاد 

/  خللـــق إنســـانني خمـــتلفني  

 احللقة األوىل

 ـــ حيدر حّب اهلل

 33ـ  32

حماولتــان  ، الــدين واإلحلــاد 

/ نســـانني خمـــتلفني  خللـــق إ

 ثانيةاحللقة ال

 ـــ حيدر حّب اهلل

 35ـ  34

املذاهب والعنف، هـل هنـاك   

ــن مــن النزعــة     مــذهٌب حمصَّ

 العنفّية؟ 

 ـــ حيدر حّب اهلل

 37ـ  36

ــداع    ــني اإلبــــــ ــفة بــــــ الفلســــــ

واالنتحـــال، هـــل الفالســـفة   

 وحدهم هم املتَّهمون؟! 

 ـــ حيدر حّب اهلل

 39ـ  38

ــتفكري النقـــدّي، حم  ــد الـ مـ

ــًا /    ــدر أمنوذجـــ ــاقر الصـــ بـــ

 احللقة األوىل 

 ـــ حيدر حّب اهلل

 41ـ  40
ــد    ــتفكري النقـــدّي، حممـ الـ

ــًا /    ــدر أمنوذجـــ ــاقر الصـــ بـــ
 ـــ حيدر حّب اهلل



 املرتِجم املؤلِّف املقالةعنوان  العدد

هـ 1437م ـ  2016ــ خريف وشتاء  41و  40ــ العددان  11و  10ــ السنتان  نصوص معاصرة  

435 

 احللقة الثانية

 دراسات قرآنية وحديثية

21 

، الــوحي، الظــاهرة واملفهــوم

/  نقــــد مقــــوالت د. ســــروش

 القسم الثاني

السيد حممد 

 علي أيازي

حسن  السيد

 مطر اهلامشي

22 

ــالقرآن،   ــرآن بـــ ــري القـــ تفســـ

تفنيد مزعمة حاجة التفسـري  

 القرآني إىل احلديث 

السيد مصطفى 

احلسيين 

 الطباطبائي

 نظرية غالب

22 

ــول   ــة حــــــ ــات غربيــــــ نظريــــــ

شخصــــية اإلنســــان، قــــراءة  

نقديـــــة يف ضـــــوء الكتـــــاب 

 الكريم

أ. جالل وهابي 

همابادي / د. 

كاظم قاضي 

زاده / أ. علي 

 وحيد لوأكرب ت

 ـــ

23 

املــــنهج التفســــريي وضـــــرب   

ــل    ــالقرآن، حتليـــ ــرآن بـــ القـــ

 املفهوم ونقد النظريات 

السيد حممد 

 علي أيازي
 نظرية غالب

23 
اإلســالمّية، مطالعــة  الوحــدة

 يف التوجيهات القرآنّية

 أمحد الشيخ

 عابديين

 فخر علي

 اإلسالم

 25ـ  24

األخطاء التارخيّية يف القرآن 

ان الكــــــريم، قّصــــــة هامــــــ

 أمنوذجًا 

د. حممد سعيد 

فياض / د. 

حممد كاظم 

 شاكر

 حسن مطر

 نظرية غالبمريزا حممد عند السـيد  السنن التارخيية  26
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خطوة منهجية حنـو  الصدر، 

استكشــاف فلســفة التــاريخ 

 نآيف القر

 مهرابي

26 
، مآزقــه التفســري املوضــوعي

 وإشكالّياته

علي الشيخ 

 سراقي
 نظرية غالب

26 

ي عنـد الشـيعة   النقد احلـديث 

اإلماميــة، قــراءٌة يف كتــاب   

 امشرعة حبار األنوار 

الشيخ حممد 

 تقي أكرب جناد
 نظرية غالب

27 

عنـــــد التفســـــري املوضـــــوعّي 

، قـــــــراءٌة الصـــــــدر الســـــــيد

 حتليلية مقارنة 

السيد حممد 

 يازيأعلي 

الشيخ كاظم 

 خلف العزاوي

27 

تارخيّيـــة القـــرآن عنـــد نصـــر 

حامد أبو زيد، قـراءٌة نقديـة   

 فاحصة 

الشيخ أمحد 

 الواعظي

حسن علي 

 مطر

27 

ــاء   التفســــري الروائــــّي، والبنــ

الرمــــزّي واإلشــــارّي للقــــرآن 

 الكريم 

د. حممد كاظم 

 شاكر
 نظرية غالب

28 

ــة الصــدر حــول الســنن    نظرّي

، قــراءٌة التارخيّيــة يف القــرآن

 نقدّية 

د ضياء سّيال

الدين مري 

 حممدي

حممد عبد 

 اقالرّز

28 

آنّيـــة يف ظـــل الدراســـات القر

 قـــراءٌة، اللســـانّيات املعرفّيـــة

  جديدة

علي الشيخ  د.

 رضا قائمي نيا
 عماد اهلاللي
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29 

ــات الكالميـــــة يف  االّت جاهـــ

، مطالعٌة التفسري املوضوعي

 وحتليل 

 بنظرية غاّل علي النصرييد. 

29 

للقـــرآن  التفســـري املوضـــوعي

ونقـد ألدّلـة    حتليٌلالكريم، 

  املخالفني

عمران عباس د. 

 
 بنظرية غاّل

29 

التفســـري املوضـــوعي للقـــرآن 

دراســــــــــــٌة يف الكــــــــــــريم، 

 أطروحة السيد الصدر 

غالم علي د. 

 عزيزي
 حسن اهلامشي

 31ـ  30

حجيــــة احلــــديث يف تفســــري 

القــــرآن، دراســــٌة يف نظرّيــــة 

 العاّلمة الطباطبائي

د. كاظم قاضي 

أ. مريم  / زاده

 اجلعفري

 نظرية غالب

 35ـ  34

بــني  القــرآن ة حتريــف نظرّيــ

يف  قـراءةٌ ، املاضي واحلاضر

  ةاملواقف التارخيّي

رمحيت د. 

/ د.  طباطبائيال

السيد حسني 

مدرسي 

 طباطبائيال

حممد عبد 

 اقالرّز

 37ـ  36
ــٌة ــدات وقفـ ــى تعقيـ ــة علـ  روايـ

 الشريف  احلديث

د. الشيخ حامد 

 اإلصفهاني

السيد حسن 

 علي اهلامشي

 39ـ  38
ــة،    ــوم القرآنّيـــ ــفة العلـــ فلســـ

 فهوم والتاريخ والدَّْور امل
 حسن مطر د. علي نصريي

 39ـ  38
فلســــــفة التفســــــري، رصــــــٌد 

ــدرس   ــاهج ومشــــاكل الــ ملنــ

د. محيد 

 خداخبشيان

حسن علي 

 مطر
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 التفسريي 

 39ـ  38

، فلســــــفة علــــــوم احلــــــديث

وحتقيــــق يف الــــرتاث  دراســـةٌ 

  الروائي عند الفريقني

 رحسن مط علي نصرييد. 

 39ـ  38
ــاز  ــول اجملـــ ــرآنا يف أصـــ  لقـــ

 الكريم
 ـــ د. مهرناز 

 41ـ  40

يف أصــــول  ^علــــم األئمــــة 

ــوذٌج لكيفيـــة    ــايف، منـ الكـ

 «احلــــــديث»املواءمــــــة بــــــني 

 «الكالم»و

الشيخ جويا 

 جهانبخش

حسن علي 

 مطر

 فكر وثقافة

 دور الدين يف العامل املعاصر 21
الشيخ علي 

 أكرب رشاد

صاحل 

 البدراوي

21 

الفكــــــــــــــر  مــــــــــــــدخل إىل

يين املعاصــر االجتمــاعي الــد

 القسم الثالث/  يف إيران

الشيخ حممد 

 تقي سبحاني

السيد حسن 

 مطر

22 

االجتاه التقليدي املعاصر يف 

إيـــــران، رصـــــد املكّونـــــات 

ــل    ــد العقــ ــائص ونقــ واخلصــ

 واملمارسة 

د. الشيخ عبد 

احلسني 

 

صاحل 

 البدراوي

22 
خطـر اإلسـالم علـى العـامل،     

 حقيقة أم زيف؟ 

د. مهدي 

 

حممد عبد 

 الرزاق

علي آل دهر  .د مع حوار يف الــــديين بحــــثوال الــــدين 23
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 اجلزائري شايغان داريوش العامل املعاصر 

23 
التشّيع والعلمانية، قـراءٌة يف  

 املنطلقات واملسارات

د. السيد صادق 

 حقيقت

حممد عبد 

 الرزاق

23 

اإلهليـــات اإلهليـــة واإلهليـــات »

، إخفاقــــــات يف «اإلنســــــانية

 واملنهج العقل

د. السيد حسن 

 إسالمي

حممد عبد 

 الرزاق

 25ـ  24
اإلنســــــانّية مقــــــوِّم ة ّيــــــاحلّر

 الوجود البشرّي

السيد حممد  د.

 الثقفّي
 ـــ

 25ـ  24
ــيحّية يف   ــالم واملســـــــ اإلســـــــ

 العصر الراهن 
 د. خليل قنربي

صاحل 

 البدراوي

26 

ــة   ــة وهيمنـ زحـــف الالعقالنيـ

ــراءة   ــة، قـ ــاء التارخييـ األخطـ

كتاب ايف حمضر نقدية يف 

 الشيخ بهجت 

الشيخ جويا 

 جهانبخش

السيد حسن 

 علي البصري

26 
ــة  ــة احلداث ــد اإلمــام   نظرّي عن

 اخلامنئي

 د. الشيخ عبد

 احلسني

 

 صاحل

 البدراوي

27 

العقـــــل الـــــدامي، جولـــــة يف 

ــهيد   ــة للشـ ــة الفكريـ املدرسـ

 الصدر / القسم األّول

أ. حممد رضا 

 احلكيمي

حسن علي 

 اهلامشي

27 
أصـــول احلضـــارة الغربّيـــة،   

 مطالعٌة حتليلية نقدّية 
 د. ُهدى العلوي

حمّمد عبد 

 الرّزاق

حسن علي حممد رضا  أ.يف  جولـــــٌة، العقـــــل الـــــدامي 28
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ــهيد   ــة للشـ ــة الفكرّيـ املدرسـ

 / القسم الثاني  الصدر

 اهلامشي احلكيمي

28 

االّتجاهـــــــات الفكرّيـــــــة يف 

ــة إيــــــران،  ــار أكادميّيــــ تّيــــ

  ةالعلوم اإلسالمّي

الشيخ عبد د. 

احلسني 

 

صاحل 

 البدراوي

29 

، قــــراءٌة يف  العقــــل املــــزدوج  

نظريـــة املعرفـــة عنـــد الســـيد 

 الصدر

سيد إحسان ال

 الشهرستاني

السيد حسن 

 علي حسن

29 

، اإلســــــالم يقــــــود احليــــــاة  

ــٌة ــى  إطاللـ ــاجعلـ ــهيد  نتـ الشـ

  الدين واحلياة حولالصدر 

حممد رسول د. 

 حمقق بلخي

حسن علي 

 مشياهلا

 35ـ  34
 حياء اإلسالميحركات اإل

 والعنف

د. السيد أمحد 

 سادات
 ـــ

 37ـ  36
حياء والتجديد عند جهود اإل

  الشهيد الصدر

الشيخ عباس 

 خملصي
 نظرية غالب

 39ـ  38

االستشراق اليهودّي، هيمنـٌة  

ــالمّية   ــات اإلسـ ــى الدراسـ علـ

 يف الغرب 

د. فاطمة جان 

 أمحدي
 عماد اهلاللي

 39ـ  38

ــارا ــدي،   لتّيــ ــي التقليــ الرتاثــ

ــدي   ــار التقلي  قــراءٌة يف التّي

 وفكر د. حسني نصر

 عبد د. الشيخ

خسرو  احلسني

 

 صاحل

 البدراوي

 39ـ  38
الشهيد حممد باقر الصدر، 

فعالّيـــــــــات ونشـــــــــاطات يف  

حواٌر مع: السيد 

 حممود اهلامشي
 ـــ
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 اجملالني العلمّي واالجتماعّي

 41ـ  40
حنطـاط  ال دخل للـدين يف اال 

 التارخيي للمسلمني

د. عبد الكريم 

 سروش

حسن علي 

 مطر

 دراسات يف اللغة واألدب

 31ـ  30

ــر    ــظ يف أكثـ ــتعمال اللفـ اسـ

، دراسٌة ألساسّيات من معنى

 منهج الفهم العرفاني

السيد جواد 

د.  / سيحي

 قاسم فائز

 ـــ

 33ـ  32

وضع األلفـاظ لـروح املعـاني،    

نظريـــــٌة يف أصـــــول التأويـــــل 

 نيالعرفا

السيد جواد 

سيحي / د. 

 قاسم فائز

 ـــ

 33ـ  32

علــم اللغـــة الدينيــة، مقارنـــٌة   

ــاهج   ــائي واملنــ بــــني الطباطبــ

 الغربية

 ـــ حسني د. 

 33ـ  32

ــوب إىل اإل  ــعر املنسـ ــام الشـ مـ

، دراسٌة حتليليـة  ×الصادق

 ونقدية

السيد حممد د. 

مصطفوي  ارض

السيد / د.  نيا

حسني الشريف 

/  العسكري

صاحل  مريأ

 معصومي

 نظرية غالب

 39ـ  38

، التصــــــــحيف والتحريــــــــف

ــائق   ــٌة يف الوثـــــــــــــ دراســـــــــــــ

 واملخطوطات 

سيد حممد ال

 جواد الشبريي

 الزجناني

 د. نظرية غالب
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 39ـ  38
ــاز  ــول اجملـــ ــرآن يف أصـــ  القـــ

 الكريم
 ـــ د. مهرناز 

 فلسفة وكالم

21 
التشــــــــــــــــّيع وحتــــــــــــــــّديات 

 الدميقراطية الدينية

د. عبد الكريم 

 شسرو

السيد حسن 

 مطر

21 

: التشــــيع واملعضــــل الثالثــــي 

ــة،   ــة، اخلامتيــــــــــ اإلمامــــــــــ

 والدميقراطية

حوار بني د. 

سروش والشيخ 

حممد سعيد 

 بهمن 

 حسن اهلامشي

21 
املهدويـــة بـــني الدميقراطيـــة   

 واحلياة العلمانية

حوار مع د. عبد 

 الكريم سروش

السيد حسن 

 اهلامشي

21 

ــة    ــة العلمي ــة واملرجعي اخلامتي

ــت أل ــل البيـ ــد آراء ، ^هـ نقـ

 د.سروش

الشيخ جعفر 

 سبحاني

السيد حسن 

 مطر

21 

املهدويـــــــــة والدميقراطيـــــــــة 

نظــــرة تأّمليــــة يف ، احلديثــــة

 مقوالت سروش

د. حممود 

 صدري
 حسن مطر

21 

نقـــد ، اإلمامـــة إمتـــام للنبـــّوة

وتعليــــــق علــــــى مقــــــوالت د.  

 سروش

د. الشيخ حسن 

 رضائي مهر

حسن مطر 

 اهلامشي

21 

ة األّمـــــــة شــــــريعيت ونظريــــــ  

استفســــارات يف  ، واإلمامــــة

 التأييد والرفض

 علي الوردي أ. رضا عليجاني

ــه  21 ــاز وفاعلــ ــة اإلعجــ  حسن آل جنفأ. حممد حسن ، حقيقــ
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ــني   ــات بــــــ ــاذب نظريــــــ جتــــــ

 الفالسفة واملتكلِّمني

قدردان 

 قراملكي

22 

املهدويـــــــة والدميقراطيـــــــة، 

رصـــد خلفيـــات اإلشـــكالية 

 ونقدها 

د. أبو القاسم 

 فنائي
 مطرحسن 

22 

ــة،   ــة والغيب اإلمامــة واخلامتي

تســاؤالت موّجهــة للــدكتور   

 سروش 

د. الشيخ حممد 

 سعيد بهمن 
 حسن مطر

22 

ســـــــــــروش واســـــــــــتدعاءات 

النظريــــــــــات يف الفلســــــــــفة 

املعرفية، اإلمامـة واخلامتيـة   

 أمنوذجًا 

أ. داريوش حممد 

 

السيد حسن 

 اهلامشي

22 

مقاربــــــــات بــــــــني اإلمامــــــــة 

، كشــف واخلامتيــة والغيبــة

 مغالطات سروش 

أ. حممد صدر 

 زاده

السيد حسن 

 اهلامشي

22 

ــدين    ــراءة الـــــ ــروش وقـــــ ســـــ

ــات   ــة، جتلِّيـــــ والدميقراطيـــــ

 الفهم املأزوم 

 حسن مطر د. حسن رضائي

22 

عتـــــاٌب وخطـــــاب، كلمـــــة    

نقديـــة مـــع الـــدكتور عبـــد    

 الكريم سروش 

د. مسعود 

 رضائي

حسن علي 

 مطر

22 
ــادي،   ــم االعتقــــ ــاء الفهــــ بنــــ

ع بـني اخلامتيـة   حماولة للجم

أ. حسني 

 سورجني

السيد حسن 

 مطر اهلامشي
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 واإلمامة واملهدوية 

22 
ــزال   ــني االعتـــ ــروش بـــ د. ســـ

 واألشعرية 

أ. داريوش حممد 

 
 حسن اهلامشي

22 
املهدويـــــــــة والدميقراطيـــــــــة 

 وخلطة الدكتور سروش 
 أ. مهدي جامي

السيد حسن 

 مطر

22 

ــة:   الــــدين، النبــــوة، واإلمامــ

املفاهيم  مطالعة يف تفكيك

 ورفع االلتباسات 

أ. سعيد غّفار 

 زاده

السيد حسن 

 مطر اهلامشي

22 

مصـــادر مســـألة اإلمامـــة يف   

الفكــــر الشــــيعي، كتــــاب 

 أمنوذجًا  «إثبات الوصية»

أ. مصطفى 

 خرمي
 نظرية غالب

23 

خمـاطر اخلرافـة يف العقيــدة   

ــراءة للمناشــــئ   ــة، قــ املهدويــ

 والتبعات االجتماعية 

الشيخ مرتضى 

 داوود 

حممد عبد 

 الرزاق

23 

اإلهليـــات اإلهليـــة واإلهليـــات »

، إخفاقــــــات يف «اإلنســــــانية

 العقل واملنهج

د. السيد حسن 

 إسالمي

حممد عبد 

 الرزاق

 25ـ  24
ــدادات ــة يف  ارتــــــــ اخلرافــــــــ

  ةالعقيدة املهدوّي

حممد مهدي  د.

 ديشري حمّم

حممد عبد 

 الرزاق

 25ـ  24

االّتجـــاه املنـــاهض للتحـــديث 

يف إيــران، دراســة  الفلســفّي 

 يف مكّوناته ورموزه 

 عبد د. الشيخ

 احلسني

 

 صاحل

 البدراوي

حسن علي الشيخ حممد  ×اإلمــــــــــــــام احلســــــــــــــني 25ـ  24
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ــهادة، هـــــــل كـــــــان    والشـــــ

 احلسني عاملًا بشهادته؟ 

حسن قدردان 

 قراملكي

 حسن

 25ـ  24

االّتجـــاه املنـــاهض للتحـــديث 

الفلســفّي يف إيــران، دراســة   

 ورموزه  يف مكّوناته

 عبد د. الشيخ

 احلسني

 

 صاحل

 البدراوي

26 

عامل املثال ودوره يف معاجلة 

أزمــــات اإلنســــان املعاصــــر، 

مطالعة يف وجهة نظـر هنـري   

 كوربان

د. السيد حمسن 

 مريي

علي آل دهر 

 اجلزائري

27 
ــل   ــدر والتحليــ ــهيد الصــ الشــ

 العقلّي لإلمامة 
 د. قاسم جوادي

حسن علي 

 مطر

27 

ــة االســتقراء، الصــدر  ونظرّي

قــــــراءة حتليليــــــة نقديــــــة يف 

 األصول واملكّونات 

الشيخ مهدي 

 هادوي الطهراني

علي آل دهر 

 اجلزائري

28 

وقفــــاٌت نقدّيــــة مــــع قضــــايا  

ــٌة   ــة، مداخل فلســفّية وعرفانّي

 مع العاّلمة السبحاني 

السّيد حمسن 

 طّيب نيا

الشيخ كاظم 

 خلف العزاوي

28 

، نظرّيــــــــــــــــة التســــــــــــــــامح

يف املبـــــــــادئ  اتإشــــــــكاليّ 

 الفكرّية والتأثريات العملّية

الشيخ علي  د.

 أكرب نوائي

حممد عبد 

 اقالرّز

28 

ــني  ــام احلسـ ــلح اإلمـ ، ×صـ

بـني املنطـق احلسـيّن والعمــل    

  احلسييّن

عماد الدين  أ.

 باقي

صاحل 

 البدراوي
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28 

ــات    ــاثر مقامـــ ــاهرة تكـــ ظـــ

يف أبناء  دراسٌةأوالد األئّمة، 

  األئّمة احلقيقّيني يف إيران

د حسن سّيال

 شريفي

الشيخ حممد 

 عّباس دهيين

28 

ــه    ــابينه مشيتكــــــــ ، اســــــــ

مطالعـــــٌة يف أعماهلـــــا حـــــول 

 التشيُّع واالعتزال 

 حسن مطر قيّتحسني مد. 

29 

ــة بــــــــني   ــة اجلدليــــــ العالقــــــ

 قــراءٌة، االســتقراء والتجربــة

  نات واألسسيف املكّو

حممد فنائي د. 

 إشكوري

حممد عبد 

 الرّزاق

29 

ــات الاالّت كالميـــــة يف جاهـــ

، مطالعٌة التفسري املوضوعي

 وحتليل 

 بنظرية غاّل علي النصرييد. 

29 

، قــــراءٌة يف  العقــــل املــــزدوج  

نظريـــة املعرفـــة عنـــد الســـيد 

 الصدر 

سيد إحسان ال

 الشهرستاني

السيد حسن 

 علي حسن

 31ـ  30

، فلســفة النهضــة احلســـينّية  

يف النظريـــات  جديـــدة قــراءةٌ 

 القائمة

أمحد الشيخ 

 مبّلغي
 ـــ

 31ـ  30
اإلمـام   عنـد املهدّي واملهدوّية 

 ×احلسني

حممد الشيخ 

أمني صادقي 

 األرزكاني

 ـــ

 31ـ  30
الثورة احلسـينية وإشـكالّية   

تعـــارض اأولـــي األمـــر  مــــع    

حممد الشيخ 

حسن قدردان 
 ـــ
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 قراملكي اأولي األرحام 

 هابرماسيورغن  ةوالغائي ،والفلسفة ،الدين 31ـ  30
نور الدين د. 

 لوشع

 33ـ  32
نقد نظريـة مـاّل صـدرا حـول     

 املعاد اجلسماني

الشيخ حممد 

تقي مصباح 

 اليزدي

علي آل دهر 

 اجلزائري

 35ـ  34
 اإلميــان يف عصــر خفــاء اهلل 

 / القسم األول
 د. أمحد النراقي

حسن علي 

 مطر

 35ـ  34
 يـران إة يف سالمّيالفلسفة اإل

 املعاصرة 

حممد فنائي د. 

 شكورياإل

ر علي آل ده

 اجلزائري

 35ـ  34
اإلهلّيـــات اليونانّيـــة، منطـــق    

 توحيد أم منطق شرك؟ 
 أ. ياسر فالحي

الشيخ كاظم 

 خلف العزاوي

 35ـ  34

ــات ــّية النزاعـــــ ــ السياســـــ  ــــــ

ــ ــيعة  الكالمّيــــ ــني الشــــ ة بــــ

وأصحاب األئّمـة، دراسـٌة يف   

 املفهوم واملنهج 

 عماد اهلاللي د. علي آقا نوري

 35ـ  34

فلسـفة  املزج بـني الكـالم وال  

والتصـوُّف يف مــنهج ابــن أبــي  

 مجهور األحسائي 

د. ويلفرد 

 ماديلونغ
 عماد اهلاللي

 35ـ  34

ــاب  ــر  »كتــ ــديث احلاضــ حــ

يف بــــاب  مقــــاالٌت، والغائــــب

، تعريـــــٌف  «بـــــة ْيات الَغإهلّيـــــ 

 وتعليق 

مة علي ومعصد. 

 أكربي

حسن علي 

 مطر
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 37ـ  36

التشـــيُّع والتصـــوُّف وإيـــران، 

هـة  العالقة واالرتباط مـن وج 

 نظر كوربان 

د. شهرام 

 بازوكي

الشيخ ذو 

 الفقار عواضة

 37ـ  36

تفســــري الفعــــل االختيــــاري،  

ــَتْي   ــٌة بــــــــني مدرســــــ مقارنــــــ

 اإلصفهاني والنائيين

د. الشيخ حسن 

 آقا نظري
 ـــ

 37ـ  36
 اإلميــان يف عصــر خفــاء اهلل 

 / القسم الثاني 
 د. أمحد النراقي

حسن علي 

 مطر

 37ـ  36

ــر  ــين عشــــ ــث االثــــ ، أحاديــــ

مداخلـــٌة نقدّيـــة مـــع الشـــيخ    

 حسن بن فرحان املالكي

د. الشيخ صفاء 

الدين اخلزرجي 

  ا

 ـــ

 37ـ  36

العلماء األبرار، شرح املفهوم 

يف فضاء التيارات الفكريـة  

 ألصحاب األئمة 

د. حممد جعفر 

 رضائي

حسن علي 

 مطر

 37ـ  36

أرســــطو والفلســــفة، قــــراءٌة  

ــيخ   ــات الشـ ــة يف طروحـ نقدّيـ

 زاده اآلملي  حسن

السيد قاسم علي 

 أمحدي

السيد حسن 

 اهلامشي

 37ـ  36

االعتــدال املــذهيب، مراجعــٌة 

يف جتربـــــــة عبـــــــد اجلليـــــــل 

 الرازي وكتاب االنقض  

 أ. رضا بابائي
ذو الفقار 

 عواضة

 37ـ  36

مـــــرياث الغـــــالة، مـــــن أبـــــي 

القاســم الكــويف إىل مؤلِّــف  

  «عيون املعجزات»كتاب 

د. حسن 

 األنصاري
 علي حسن
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 فلسفة الفلسفة اإلسالمية  39ـ  38

د. الشيخ عبد 

احلسني 

 

 حسن اهلامشي

 39ـ  38

، بســـــيط احلقيقـــــةقاعـــــدة 

شـــــــرح املفهـــــــوم واألســـــــس 

 الفلسفّية 

شيخ حمسن ال

 يالقّم

الشيخ فضيل 

 ياجلزائر

 39ـ  38

ــار ــدي،   التّيــ ــي التقليــ الرتاثــ

ــدي   ــار التقلي  قــراءٌة يف التّي

 وفكر د. حسني نصر

 عبد د. الشيخ

 احلسني

 

 صاحل

 البدراوي

 39ـ  38

ــق   ــفة اإلغريــــــــــــ الفالســــــــــــ

والتوحيـــد، ردٌّ مـــوجز علـــى   

 الشيخ جوادي اآلملي 

أ. حممود 

 طاهري
 وسيم حيدر

 39ـ  38
واملنطــــــق  ^أهــــــل البيــــــت

 األرسطي 

الشيخ مرتضى 

 مرتضوي
 وسيم حيدر

 39ـ  38

مــن مــرياث الُغــالة، كتــاب    

ب إىل آل اطّب األئّمة  املنسو

 بسطام 

د. حسن 

 األنصاري
 وسيم حيدر

 41ـ  40
ــالم /   ــم الكــــ ــفة علــــ فلســــ

 القسم األّول

الشيخ حممد 

 صفر جربئيلي

حسن علي 

 مطر

 41ـ  40

مــدخٌل إىل فلســفة الفــّن مــن   

وجهــــــــة نظــــــــر الفالســــــــفة 

 املسلمني

أ. حسني هاشم 

 جناد
 وسيم حيدر

حسن علي الشيخ جويا يف أصــــول  ^علــــم األئمــــة  41ـ  40
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ــوذٌج لكيفيـــ   ــايف، منـ ة الكـ

 «احلــــــديث»املواءمــــــة بــــــني 

 «الكالم»و

 مطر جهانبخش

 دراسات نفسّية واجتماعّية

 دور الدين يف العامل املعاصر 21
الشيخ علي 

 أكرب رشاد

صاحل 

 البدراوي

21 

، التحليل النفسي للمعنويـات 

دراســة يف منــاذج مــن الســرية 

ــول   ــية لرســ ــة والنفســ املعنويــ

 |اهلل

 ـــ د. حسني خنيفر

21 

الفكــــــــــــــر  مــــــــــــــدخل إىل

االجتمــاعي الــديين املعاصــر  

 القسم الثالث/  يف إيران

الشيخ حممد 

 تقي سبحاني

السيد حسن 

 مطر

22 

ــول   ــة حــــــ ــات غربيــــــ نظريــــــ

شخصــــية اإلنســــان، قــــراءة  

نقديـــــة يف ضـــــوء الكتـــــاب 

 الكريم

أ. جالل وهابي 

همابادي / د. 

كاظم قاضي 

زاده / أ. علي 

 أكرب توحيد لو

 ـــ

23 

ــذور ــان يف لعنـــفا جـ ، اإلنسـ

 ســــــــــــايكولوجّية نظــــــــــــرة

 والكراهية  احلّب تداعياتل

د. مصطفى 

 ملكيان

حممد عبد 

 الرزاق

 25ـ  24
اإلنسان واخلرافة من منظار 

ــني    ــة ب ســايكولوجّي، مقارن
 د. إيرج دستيار

حممد عبد 

 الرزاق
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 الشرق والغرب 

 25ـ  24
ــة   ــات االجتماعّيـــــــ اخلرافـــــــ

 والسياسّية، رصٌد ومواجهة
  رزجمود. حسني

صاحل 

 يالبدراو

26 

يف تراث   جمتمعنااأطروحة 

، املــنهج، الــدواعي: الصــدر

 النتائج

د منذر يلسا

/ أ.  احلكيم

 عذرا شالباف

 ـــ

 37ـ  36

االعتــدال املــذهيب، مراجعــٌة 

يف جتربـــــــة عبـــــــد اجلليـــــــل 

 الرازي وكتاب االنقض  

 أ. رضا بابائي
ذو الفقار 

 عواضة

 املرأة

 25ـ  24

اخلرافّيــــة حــــول املعتقــــدات 

املرأة، أزمـة عقـل ومشـكلة    

 وعي 

د. فتحية فتاحي 

 زاده
 نظرية غالب

 فكر سياسّي

23 
التشّيع والعلمانية، قـراءة يف  

 املنطلقات واملسارات

د. السيد صادق 

 حقيقت

حممد عبد 

 الرزاق

23 
اإلســالمّية، مطالعــة  الوحــدة

  يف التوجيهات القرآنّية

 أمحد الشيخ

 عابديين

 فخر علي

 اإلسالم

 25ـ  24

ــة الســلطنة املشــروعة،    نظرّي

شــــــــرعّية ســـــــــلطة امللـــــــــك  

 القاجارّي عند الفقهاء 

د. عبد اهلادي 

 احلائرّي

حممد عبد 

 الرزاق

 25ـ  24
ــٌة    الســلطنة املشــروعة، نظرّي

 بال ُمنظِّر 

الشيخ مسعود 

 إمامي

الشيخ يوسف 

 مدجل
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27 

ــهيد    ــّي للشـ ــر السياسـ الفكـ

الصدر، قـراءة يف مكّوناتـه   

 آفاقه و

 د. مسعود 

 فرد

صاحل 

 البدراوي

28 
الصــدر حممـد بـاقر   الشـهيد  

  رائد املشروع الوحدوّي

حممد صادق د. 

 مزيناني

حممد عبد 

 اقالرّز

28 
ات الوحــدة اإلســالمّية يف آلّيــ

  نهج أئّمة الشيعة
 بنظرية غاّل علي آقا نوريد. 

28 

بـني   ×صلح اإلمام احلسني

ــل    ــيّن والعمـــ ــق احلســـ املنطـــ

  سييّناحل

عماد الدين  أ.

 باقي

صاحل 

 البدراوي

29 
الدولــة الدينيــة عنــد حممــد    

 باقر الصدر 

يعقوب د. الشيخ 

 علي برجي
 بنظرية غاّل

 31ـ  30
احلسينية وتعزيز فقـه  ثورة ال

 املواجهة

جواد الشيخ 

 طوسيالفّخار 
 ـــ

 33ـ  32

ثـــورة عاشـــوراء، دراســـٌة يف    

ــية   ــل السياســــــــــــ العوامــــــــــــ

 واالجتماعية

أبو  الشيخ

الفضل سلطان 

 حمّمدي

 ـــ

 33ـ  32
 الثـورة  قيـام عاشوراء يف  دور

 اإلسالمّية

مقصود الشيخ 

 رجنرب
 ـــ

 33ـ  32
تيارات التقريب بني املذاهب 

 اإلسالمية، رصٌد وتصنيف

الشيخ مهدي 

 مهريزي

كاظم خلف 

 العزاوي

 35ـ  34
ــات ــّية النزاعـــــ ــ السياســـــ  ــــــ

ــ ــيعة  الكالمّيــــ ــني الشــــ ة بــــ
 عماد اهلاللي د. علي آقا نوري
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، دراسـٌة يف  وأصحاب األئّمـة 

 املفهوم واملنهج 

 35ـ  34
 حياء اإلسالميحركات اإل

 والعنف

د. السيد أمحد 

 سادات
 ـــ

 أخالق وعرفان

23 

اإلبداع يف األديـان واملـدارس   

ــَيم يف    ــام القـــ ــة، نظـــ الدينّيـــ

 اإلسالم

 ـــ د. حسني خنيفر

28 

وقفــــاٌت نقدّيــــة مــــع قضــــايا  

ــٌة  فلســفّية وعر ــة، مداخل فانّي

 مع العاّلمة السبحاني 

السّيد حمسن 

 طّيب نيا

الشيخ كاظم 

 خلف العزاوي

 31ـ  30
ــذوق    ــق الــــ ــة اهلل وفــــ معرفــــ

 ×لإلمام احلسني العرفانّي

حممد د. الشيخ 

باقر حيدري 

 كاشاني

السيد موسى 

 صربي

 31ـ  30
ــبٌس ــام    قــ ــان اإلمــ ــن عرفــ مــ

 ×احلسني

حممد الشيخ 

 أمني صادقي
 ـــ

 31ـ  30
ــان   ــة يف العرفــــــــــــ الواليــــــــــــ

 ، قراءٌة وحتليلاإلسالمي

أسد د. الشيخ 

 اهلل شكريان

علي آل دهر 

 اجلزائري

 31ـ  30

ــر    ــظ يف أكثـ ــتعمال اللفـ اسـ

، دراسٌة ألساسّيات من معنى

 منهج الفهم العرفاني

السيد جواد 

د.  / سيحي

 قاسم فائز

 ـــ

 33ـ  32
الدعاء واملناجـاة عنـد اإلمـام    

 ×احلسني

ن الشيخ حمس

 باغبان
 ـــ
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 االعتقاد أخالقّيات 33ـ  32
 د. مصطفى

 ملكيان
 عماد اهلاللي

 33ـ  32

وضع األلفـاظ لـروح املعـاني،    

نظريـــــٌة يف أصـــــول التأويـــــل 

 العرفاني

السيد جواد 

سيحي / د. 

 قاسم فائز

 ـــ

 35ـ  34
 اإلميــان يف عصــر خفــاء اهلل 

 / القسم األول
 د. أمحد النراقي

حسن علي 

 مطر

 35ـ  34
الفعــــل اإلنســــانّي، حقيقتــــه 

 ومعايريه

الشيخ علي 

أكرب جهاني / 

د. عابدين مؤمين 

/ د. علي مظهر 

 قراملكي

 ـــ

 35ـ  34

املزج بـني الكـالم والفلسـفة    

والتصـوُّف يف مــنهج ابــن أبــي  

 مجهور األحسائي 

د. ويلفرد 

 ماديلونغ
 عماد اهلاللي

 37ـ  36
 اإلميــان يف عصــر خفــاء اهلل 

  / القسم الثاني
 د. أمحد النراقي

حسن علي 

 مطر

 39ـ  38
الدين واألخـالق، دور الـدين   

 يف خدمة األخالق

د. أبو القاسم 

 فنائي
 حسن مطر

 41ـ  40
فلســــــفة العرفــــــان، قــــــراءٌة 

 حتليلية
 حسن مطر د. هادي وكيلي

 41ـ  40
فلســــفة األخــــالق، تعريفهــــا 

وموضوعها وعالقتها بالعلوم 

د. الشيخ حسن 

 معّلمي
 سن مطرح
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 األخرى

 41ـ  40
ــهد   ــالي واملشـــ ــاهد املثـــ الشـــ

 األخالقي

د. أبو القاسم 

 فنائي
 حسن مطر

 41ـ  40
ــة،    ــة الدينيـــ ــالق املعرفـــ أخـــ

 قراءٌة يف كتاب

د. أبو الفضل 

 مسلمي
 حسن هاشم

 رجال وتراجم وبيبليوغرافيا

 25ـ  24
جولـــــة يف كتـــــب الدراســـــة 

 املقارنة بني األديان

السيد مصطفى 

 مطبعه 

 نّياألصفها

 ـــ

27 

ــدين يف   ــرف الـــ ــة شـــ العاّلمـــ

ــرقني،  ــات املستشــــــ كتابــــــ

 مقالة اوارنر أندي  أمنوذجًا 

د. مهرداد 

 عباسي

أمحد عبد 

 اجلّبار

28 

ــابر بــــن ح  ــاجــ ، دراســــٌة نّيــ

خمتلفـــــــــــة يف شخصـــــــــــّيته 

 وتراثه/القسم األّول 

جويا الشيخ 

 جهانبخش

حسن علي 

 مطر

29 

ــابر بــــن حّيــــ   دراســــٌة ، انجــ

 راثـه خمتلفة يف شخصـيته وت 

 / القسم الثاني 

شيخ جويا ال

 جهانبخش

حسن علي 

 مطر

 33ـ  32

ســــــات اإلســـــــالمّية يف  االدر

ــة،   ــطني اقحمتلــ ــٌةفلســ  دراســ

 بيبلوغرافية

حممد الشيخ 

 كاظم رمحيت
 عماد اهلاللي

 37ـ  36
ــ ــلة   اّلاملــــــ ــدرا ومعضــــــ صــــــ

  نتحالاال

د. السيد حسن 

 إسالمي
 عماد اهلاللي
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 37ـ  36

ٌف دفاٌع عن فيلسوف: فيلسو

خمـــالف للتقليـــد، ومقلِّـــدون 

 خمالفون له 

 حسن مطر د. أكرب ثبوت

 37ـ  36

هــــــدٌف صــــــائب وأســــــلوٌب   

ــول   ــاٌت حــ ــاطئ، مالحظــ خــ

 الدفاع عن املاّل صدرا 

د. السيد حسن 

 إسالمي

حسن علي 

 مطر

 37ـ  36
ــدفاع   القصــور املنهجــي يف ال

  صدرا اّلاملعن 

د. السيد حسن 

 إسالمي
 عماد اهلاللي

 39ـ  38

، تصــــــــحيف والتحريــــــــفال

ــائق   ــٌة يف الوثـــــــــــــ دراســـــــــــــ

 واملخطوطات 

سيد حممد ال

 جواد الشبريي

 الزجناني

 د. نظرية غالب

 دراسات يف الفقه وأصوله

22 

ــاءات   الفقــــه اإلســــالمي، بنــ

العالقـة مـع احلقـل اخلـارج ـ       

 ديين 

الشيخ صادق 

 الرجياني

علي آل دهر 

 اجلزائري

27 

اآلراء الفقهّيـــــــــة للشـــــــــهيد   

تكشــايف الصــدر، رصــد اس

للمدرســــــــــــة االجتهاديــــــــــــة 

 اجلديدة 

الشيخ علي 

 أكرب ذاكري

صاحل 

 البدراوي

27 

بادي والنــــــــــــزاع آســــــــــــرتاإل

 خبــــــــــــارياألصــــــــــــولي واأل

وتداعياته يف كتب الرتاجـم  

  املتأخرة

محيد رضا  د.

/  شريعتمداري

السّيد مهدي 

 الطباطبائي

 عماد اهلاللي
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29 

ــيد   ــولية للســ ــة األصــ املدرســ

، رالشهيد حممد باقر الصد

دراســة يف املعــامل واآلفــاق /  

 القسم األول 

رضا الشيخ 

 إسالمي

حسن علي 

 مطر

29 

على املسار التـارخيي   إطاللٌة

ــب علــم أصــول   ــه،  لتبوي الفق

 من املرتضى إىل الصدر 

مهدي د. الشيخ 

 علي 

حسن علي 

 مطر

29 
 الشهيد الصـدر ونظريـة حـقّ   

  واستنتاج حتليٌل، الطاعة

حمسن الشيخ 

 غرويان

حل صا

 البدراوي

29 

نظريـــة منطقـــة الفـــراغ عنـــد 

، قــــــراءٌة الشــــــهيد الصــــــدر

 نقدّية 

سيد علي ال

 احلسيين

حممد عبد 

 الرّزاق

 31ـ  30
ــينّية  ــعائر احلســــ ــني  الشــــ بــــ

 الشرعّية والعقالنّية

حممد د. الشيخ 

 أمني أمحدي
 ـــ

 31ـ  30
ــة    ــة واحلقوقّيـ ــة الفقهّيـ الرؤيـ

 ×لثورة اإلمام احلسني

د. الشيخ 

مري مصطفى 

 أمحدي زاده

 ـــ

 31ـ  30
احلسينية وتعزيز فقـه  ثورة ال

 املواجهة

جواد الشيخ 

 طوسيالفّخار 
 ـــ

 31ـ  30

ــيد   ــولية للســ ــة األصــ املدرســ

، الشهيد حممد باقر الصدر

دراســٌة يف املعــامل واآلفــاق /  

 القسم الثاني

رضا الشيخ 

 إسالمي

حسن علي 

 مطر
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 33ـ  32
نهضـــــة عاشــــــوراء، قــــــراءٌة  

 فقهّية

لسيد نور الدين ا

شريعتمداري 

 اجلزائري

 ـــ

 33ـ  32

، عــن املنكــر شــروط النهــي

ــة وفقــًا حلركــة    قــراءٌة فقهي

 ×اإلمام احلسني

حممد د. الشيخ 

 رمحاني زروندي
 ـــ

 33ـ  32
، ×ثــــورة اإلمــــام احلســــني

 سؤال الشرعية واملشروعية

السيد سّجاد 

 يزدهيإ
 ـــ

 33ـ  32
ــراءٌة يف    ــزاء احلســيين، ق الع

 صول الفقهية االجتهاديةاأل

اس عّبد. الشيخ 

 كوثري
 ـــ

 35ـ  34
، «منطقـــــة الفـــــراغ»نظرّيــــة  

 بّوابة التشريع لقوانني الدولة 

د. الشيخ ذبيح 

 اهلل نعيميان

حممد عبد 

 الرّزاق

 37ـ  36

ــس    ــهيد الصــــدر واألســ الشــ

البديهّيــــــــــــــــة حلســــــــــــــــاب 

 االحتماالت 

د. حممود 

 مرواريد

حسن علي 

 مطر

 37ـ  36

ر َيلزمــان يف تغــيري السِّــ  دور ا

، دراســـــٌة لفـــــاظومعـــــاني األ

 حتليلية 

محد الشيخ أ

 مبلغي
 نظرية غالب

 41ـ  40
ــراءٌة يف   ــه، قـــ ــفة الفقـــ فلســـ

 اهلوّية والِبْنية والتأثري

الشيخ أبو 

القاسم علي 

 دوست

 وسيم حيدر

 ماهّية فلسفة الفقه 41ـ  40
الشيخ جابر 

توحيدي أقدم / 
 وسيم حيدر



 املرتِجم املؤلِّف املقالةعنوان  العدد

هـ 1437م ـ  2016ــ خريف وشتاء  41و  40ــ العددان  11و  10ــ السنتان  نصوص معاصرة  

459 

الشيخ عبد 

 الرحيم سليماني

 بهبهاني

 فلسفة احلقوق والقانون 41ـ  40
د. حممود 

 حكمت نيا
 حسن مطر

 41ـ  40
ــٌة ــرتح   وقفـ ــى مقـ ــفة »علـ فلسـ

 «الفقه

السيد حمسن 

 ياملوسو

 انيجراجل

حسن علي 

 مطر اهلامشي

 قراءات يف الكتب واإلصدارات

21 

جتديـــــــــــــــــد اخلطـــــــــــــــــاب 

قـــــــــراءة يف ، العاشـــــــــورائي

اجملـالس السَّــنّية يف  »كتـاب  

مناقــــــب ومصــــــائب العــــــرتة 

 «النبوية

أ. حسني 

 العباسي
 نظرية غاّلب

22 

مصـــادر مســـألة اإلمامـــة يف   

الفكــــر الشــــيعي، كتــــاب 

 أمنوذجًا  «إثبات الوصية»

أ. مصطفى 

 خرمي
 نظرية غالب

23 

اإلهليـــات اإلهليـــة واإلهليـــات »

، إخفاقــــــات يف «اإلنســــــانية

 العقل واملنهج 

د. السيد حسن 

 إسالمي

حممد عبد 

 اقالرز

 25ـ  24
جولـــــة يف كتـــــب الدراســـــة 

 املقارنة بني األديان

السيد مصطفى 

 مطبعه 

 األصفهانّي

 ـــ
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 25ـ  24
ــيحّية يف   ــالم واملســـــــ اإلســـــــ

 العصر الراهن 
 د. خليل قنربي

صاحل 

 البدراوي

26 

ــة   ــة وهيمنـ زحـــف الالعقالنيـ

ــراءة   ــة، قـ ــاء التارخييـ األخطـ

نقدية يف كتاب ايف حمضر 

 الشيخ بهجت 

ويا الشيخ ج

 جهانبخش

السيد حسن 

 علي البصري

26 

النقد احلـديثي عنـد الشـيعة    

اإلماميــة، قــراءٌة يف كتــاب   

 امشرعة حبار األنوار 

الشيخ حممد 

 تقي أكرب جناد
 نظرية غالب

27 

ــدين يف   ــرف الـــ ــة شـــ العاّلمـــ

ــرقني،  ــات املستشــــــ كتابــــــ

 مقالة اوارنر أندي  أمنوذجًا 

د. مهرداد 

 عباسي

أمحد عبد 

 اجلّبار

28 

ــه    ــابينه مشيتكــــــــ ، اســــــــ

مطالعـــــٌة يف أعماهلـــــا حـــــول 

 التشيُّع واالعتزال 

 حسن مطر قيّتحسني مد. 

29 

الشــــــيخ صــــــفي بــــــن ولــــــي  

ــزويين ــب   ،القـــ ــري زيـــ وتفســـ

  النساء

رسول الشيخ 

 جعفريان
 عماد اهلاللي

 31ـ  30

ــ ة علــى كتــاب هــوامش نقدّي

للمـريزا  « الشعائر احلسـينية »

 التربيزي

الشيخ جواد 

القائمي 

 ي االبصر

 ـــ

 33ـ  32
ســــــات اإلســـــــالمّية يف  االدر

ــة،   ــطني اقحمتلــ ــٌةفلســ  دراســ

حممد الشيخ 

 كاظم رمحيت
 عماد اهلاللي
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 بيبلوغرافية

 35ـ  34

ــاب  ــر  »كتــ ــديث احلاضــ حــ

يف بــــاب  مقــــاالٌت، والغائــــب

، تعريـــــٌف  «بـــــة ْيات الَغإهلّيـــــ 

 وتعليق 

مة علي ومعصد. 

 أكربي

حسن علي 

 مطر

 37ـ  36

جعــٌة االعتــدال املــذهيب، مرا

يف جتربـــــــة عبـــــــد اجلليـــــــل 

 الرازي وكتاب االنقض  

 أ. رضا بابائي
ذو الفقار 

 عواضة

 37ـ  36

مـــــرياث الغـــــالة، مـــــن أبـــــي 

القاســم الكــويف إىل مؤلِّــف  

  «عيون املعجزات»كتاب 

د. حسن 

 األنصاري
 حسن علي

 39ـ  38

مــن مــرياث الُغــالة، كتــاب    

اطّب األئّمة  املنسوب إىل آل 

 بسطام 

د. حسن 

 نصارياأل
 وسيم حيدر

 41ـ  40
ــة،    ــة الدينيـــ ــالق املعرفـــ أخـــ

 قراءٌة يف كتاب

د. أبو الفضل 

 مسلمي
 حسن هاشم

 التقريب بني املذاهب

23 
اإلســالمّية، مطالعــة  الوحــدة

 يف التوجيهات القرآنّية

 أمحد الشيخ

 عابديين

 فخر علي

 اإلسالم

28 
الصــدر حممـد بـاقر   الشـهيد  

  رائد املشروع الوحدوّي

د صادق حممد. 

 مزيناني

حممد عبد 

 اقالرّز

28 
ات الوحــدة اإلســالمّية يف آلّيــ

  نهج أئّمة الشيعة
 بنظرية غاّل علي آقا نوريد. 
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 33ـ  32
تيارات التقريب بني املذاهب 

 اإلسالمية، رصٌد وتصنيف

الشيخ مهدي 

 مهريزي

كاظم خلف 

 العزاوي

 37ـ  36

االعتــدال املــذهيب، مراجعــٌة 

يـــــــل يف جتربـــــــة عبـــــــد اجلل

 الرازي وكتاب االنقض  

 أ. رضا بابائي
ذو الفقار 

 عواضة

 قضايا االقتصاد والتنمية

21 

األســــس اإلنســــانية لــــإلدارة 

النوعية الشاملة اجمال إدارة 

 الرتبية والتعليم 

د. حممد رضا 

د. / سرمدي 

حممد جعفر 

أ.  / سرشت 

/ عذرا شالباف 

أ. حيدر أمري 

 

 ـــ

26 
يف  ياالقتصــــــــاد اإلســــــــالم

 فكر الشهيد الصدر
 جميد مراديأ. 

عباس  يعل

 الوردي

26 
دور الضــرائب اإلســالمّية يف 

 النمو واالستقرار االقتصادي

د. الشيخ حسن 

 آقا نظري
 ـــ

28 

  واملـنهج النقـدّي   اقتصادناا 

للمذاهب االقتصادّية، قراءٌة 

 موجزة 

حممد جداري د. 

 عالي

حممد عبد 

 اقالرّز

29 

ــائل مــــــــنهج دراســــــــة امل ســــــ

ــادية ــدر االقتصـــــــــ ، الصـــــــــ

 أمنوذجًا

أبو القاسم د. 

 اليعقوبي

السيد حسن 

 علي مطر
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 41ـ  40
فلسفة االقتصاد اإلسالمي، 

 القواعد الفلسفية والبنيوّية

د. السيد حسني 

 مري معّزي
 وسيم حيدر

 عاشوراء والشعائر احلسينية

21 

جتديـــــــــــــــــد اخلطـــــــــــــــــاب 

قـــــــــراءة يف ، العاشـــــــــورائي

ة يف اجملـالس السَّــنيّ »كتـاب  

مناقــــــب ومصــــــائب العــــــرتة 

 «النبوية

أ. حسني 

 العباسي
 نظرية غاّلب

 25ـ  24

 ×اإلمــــــــــــــام احلســــــــــــــني

ــهادة، هـــــــل كـــــــان    والشـــــ

 احلسني عاملًا بشهادته؟ 

الشيخ حممد 

حسن قدردان 

 قراملكي

حسن علي 

 حسن

 31ـ  30

، فلســفة النهضــة احلســـينّية  

يف النظريـــات  جديـــدة قــراءةٌ 

 القائمة

أمحد الشيخ 

 مبّلغي
 ـــ

 31ـ  30
ــذوق    ــق الــــ ــة اهلل وفــــ معرفــــ

 ×لإلمام احلسني العرفانّي

حممد د. الشيخ 

باقر حيدري 

 كاشاني

السيد موسى 

 صربي

 31ـ  30
ــينّية  ــعائر احلســــ ــني  الشــــ بــــ

 الشرعّية والعقالنّية

حممد د. الشيخ 

 أمني أمحدي
 ـــ

 31ـ  30
ــة    ــة واحلقوقّيـ ــة الفقهّيـ الرؤيـ

 ×لثورة اإلمام احلسني

د. الشيخ 

مري  مصطفى

 أمحدي زاده

 ـــ

 ـــجواد الشيخ احلسينية وتعزيز فقـه  ثورة ال 31ـ  30
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 طوسيالفّخار  املواجهة

 31ـ  30

الثورة احلسـينية وإشـكالّية   

تعـــارض اأولـــي األمـــر  مــــع    

 اأولي األرحام 

حممد الشيخ 

حسن قدردان 

 قراملكي

 ـــ

 ـــ علي إهلامأ.  يف ثورة عاشوراء النظرّيات 31ـ  30

 31 ـ 30

ــ ة علــى كتــاب هــوامش نقدّي

للمـريزا  « الشعائر احلسـينية »

 التربيزي

الشيخ جواد 

القائمي 

 االبصري 

 ـــ

 33ـ  32
نهضـــــة عاشــــــوراء، قــــــراءٌة  

 فقهّية

السيد نور الدين 

شريعتمداري 

 اجلزائري

 ـــ

 33ـ  32

، عــن املنكــر شــروط النهــي

ــة وفقــًا حلركــة    قــراءٌة فقهي

 ×اإلمام احلسني

حممد د. الشيخ 

 رمحاني زروندي
 ـــ

 33ـ  32

ثـــورة عاشـــوراء، دراســـٌة يف    

ــية   ــل السياســــــــــــ العوامــــــــــــ

 واالجتماعية

أبو الشيخ 

الفضل سلطان 

 حمّمدي

 ـــ

 33ـ  32
، ×ثــــورة اإلمــــام احلســــني

 سؤال الشرعية واملشروعية

السيد سّجاد 

 يزدهيإ
 ـــ

 33ـ  32
ــراءٌة يف    ــزاء احلســيين، ق الع

 األصول الفقهية االجتهادية

اس عّبشيخ د. ال

 كوثري
 ـــ

 33ـ  32
 الثـورة  قيـام عاشوراء يف  دور

 اإلسالمّية

مقصود الشيخ 

 رجنرب
 ـــ
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 دراسات تارخيّية

22 

االجتاه التقليدي املعاصر يف 

إيـــــران، رصـــــد املكّونـــــات 

ــل    ــد العقــ ــائص ونقــ واخلصــ

 واملمارسة 

د. الشيخ عبد 

احلسني 

 

صاحل 

 البدراوي

 25ـ  24
يف  مكافحـــــــــة اخلرافــــــــــة 

 ة السرية النبوّي

السيد مصطفى 

 حسيين رودباري
 باقر الفاضلي

 25ـ  24

األخطاء التارخيّية يف القرآن 

الكــــــريم، قّصــــــة هامــــــان 

 أمنوذجًا 

د. حممد سعيد 

فياض / د. 

حممد كاظم 

 شاكر

 حسن مطر

 25ـ  24

االّتجـــاه املنـــاهض للتحـــديث 

الفلســفّي يف إيــران، دراســة   

 يف مكّوناته ورموزه 

 عبد لشيخد. ا

 احلسني

 

 صاحل

 البدراوي

26 

عند السـيد  السنن التارخيية 

خطوة منهجية حنـو  الصدر، 

استكشــاف فلســفة التــاريخ 

 نآيف القر

مريزا حممد 

 مهرابي
 نظرية غالب

26 

ســــليم بــــن قــــيس اهلاللــــي،  

حقيقــــة واقعــــة أم شخصــــّية 

 مصطنعة؟

د. عبد املهدي 

 جاللي
 نظرية غالب

26 
هلاللـي فـوق   سليم بـن قـيس ا  

الشبهات، مطالعـة نقديـة يف   

الشيخ علي إهلي 

 اخلراساني
 نظرية غالب
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 مقالة اسليم بن قيس... 

27 

بادي والنــــــــــــزاع آســــــــــــرتاإل

 خبــــــــــــارياألصــــــــــــولي واأل

وتداعياته يف كتب الرتاجـم  

  املتأخرة

محيد رضا  د.

/  شريعتمداري

السّيد مهدي 

 الطباطبائي

 عماد اهلاللي

27 
ة، أصـــول احلضـــارة الغربّيـــ  

 مطالعة حتليلية نقدّية 
 د. ُهدى العلوي

حمّمد عبد 

 الرّزاق

28 

ــابر بــــن ح  ــاجــ ، دراســــٌة نّيــ

خمتلفـــــــــــة يف شخصـــــــــــّيته 

 وتراثه/القسم األّول 

جويا الشيخ 

 جهانبخش

حسن علي 

 مطر

28 

االّتجاهـــــــات الفكرّيـــــــة يف 

ــة إيــــــران،  ــار أكادميّيــــ تّيــــ

  العلوم اإلسالمّية

الشيخ عبد د. 

احلسني 

 ناهپخسرو

حل صا

 البدراوي

28 

ــني  ــام احلسـ ــلح اإلمـ ، ×صـ

بـني املنطـق احلسـيّن والعمــل    

  احلسييّن

عماد الدين  أ.

 باقي

صاحل 

 البدراوي

28 

ــات    ــاثر مقامـــ ــاهرة تكـــ ظـــ

يف أبناء  دراسٌةأوالد األئّمة، 

  األئّمة احلقيقّيني يف إيران

د حسن سّيال

 شريفي

الشيخ حممد 

 عّباس دهيين

29 

خيي على املسار التـار  إطاللٌة

ــب علــم أصــول   ــه،  لتبوي الفق

 من املرتضى إىل الصدر 

مهدي د. الشيخ 

 علي 

حسن علي 

 مطر

ــابر بــــن حّيــــ   29 حسن علي شيخ جويا الدراســــٌة ، انجــ
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 خمتلفة يف شخصـيته وتراثـه  

 / القسم الثاني 

 مطر جهانبخش

 33ـ  32
تيارات التقريب بني املذاهب 

 اإلسالمية، رصٌد وتصنيف

الشيخ مهدي 

 مهريزي

كاظم خلف 

 العزاوي

 35ـ  34

، رو الفكـــــر الـــــدييّنمتنـــــوِّ

 بــني اإلســالم واحلداثــة بـرزخٌ 

 / القسم األول 

مسعود الشيخ 

 إمامي

الشيخ علي 

 حمسن

 37ـ  36

، رو الفكـــــر الـــــدييّنمتنـــــوِّ

 بــني اإلســالم واحلداثــة بـرزخٌ 

 / القسم الثاني 

مسعود الشيخ 

 إمامي

الشيخ علي 

 حمسن

 37ـ  36

ســــــــني الشـــــــيخ حممــــــــد ح 

ــه   كاشــف الغطــاء، وترمجت

ــر    ــة ناصـ ــفرنامه  للّرحالـ اسـ

 خسرو 

 ناصر خسرو

تعريب: الشيخ 

حممد حسني 

 كاشف الغطاء

 وحتقيق تقديم

 عمادق: وتعلي

 اهلاللي

 ـــ

 39ـ  38

ــار ــدي،   التّيــ ــي التقليــ الرتاثــ

ــدي   ــار التقلي  قــراءٌة يف التّي

 وفكر د. حسني نصر 

 عبد د. الشيخ

 احلسني

 

 صاحل

 راويالبد

 39ـ  38

، رو الفكـــــر الـــــدييّنمتنـــــوِّ

 بــني اإلســالم واحلداثــة بـرزخٌ 

 / القسم الثالث 

مسعود الشيخ 

 إمامي

الشيخ علي 

 حمسن
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 41ـ  40

ــني    ــاري بــــ التبــــــادل احلضــــ

ــيني،   ــيني والفينيقـ اهلخامنشـ

دراسٌة مقارنة بني املنهجيتني 

 التقليدية واحلديثة

د. السيد صادق 

 حقيقت
 ـــ

 رار أخنوخكتاب أس 41ـ  40
د. الشيخ حسني 

 توفيقي

حسن علي 

 حسن

 السيد حممد باقر الصدر

26 
اإلمـــــــام الصـــــــدر ومعـــــــامل 

 مشروع نهضوّي

حوار مع: السيد 

 كاظم احلائري

عباس  يعل

 الوردي

26 
ــهيد الصـــــدر   ــز الشـــ واملنجـــ

 الفكري واحلضاري

شيخ حمسن ال

 راكياأل
 نظرية غالب

26 
الســـيد الشــــهيد الصــــدر يف  

 روجٍه مشرق آخ

حوار مع: حرم 

السيد حممد 

 باقر الصدر

 نظرية غالب

26 

عند السـيد  السنن التارخيية 

خطوة منهجية حنـو  الصدر، 

استكشــاف فلســفة التــاريخ 

 نآيف القر

مريزا حممد 

 مهرابي
 نظرية غالب

26 
يف  االقتصــــــــاد اإلســــــــالمي

 فكر الشهيد الصدر
 جميد مراديأ. 

عباس  يعل

 الوردي

26 
مآزقــه ، التفســري املوضــوعي

 وإشكالّياته

علي الشيخ 

 سراقي
 نظرية غالب

 ـــد منذر يلسايف تراث   جمتمعنااأطروحة  26
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، املــنهج، الــدواعي: الصــدر

 النتائج

/ أ.  احلكيم

 عذرا شالباف

27 

العقـــــل الـــــدامي، جولـــــة يف 

ــهيد   ــة للشـ ــة الفكريـ املدرسـ

 الصدر / القسم األّول

أ. حممد رضا 

 احلكيمي

حسن علي 

 اهلامشي

27 
ــل  ا ــدر والتحليــ ــهيد الصــ لشــ

 العقلّي لإلمامة 
 د. قاسم جوادي

حسن علي 

 مطر

27 

عنـــــد التفســـــري املوضـــــوعّي 

، قـــــــراءة الصـــــــدر الســـــــيد

 حتليلية مقارنة 

السيد حممد 

 يازيأعلي 

الشيخ كاظم 

 خلف العزاوي

27 

ــة االســتقراء،   الصــدر ونظرّي

قــــــراءة حتليليــــــة نقديــــــة يف 

 األصول واملكّونات 

الشيخ مهدي 

 الطهراني هادوي

علي آل دهر 

 اجلزائري

27 

الشـــــهيد الصـــــدر وإصـــــالح 

احلــوزة العلمّيــة، مطالعــة يف 

 الرؤى واألعمال 

الشيخ إمساعيل 

 إمساعيلي

صاحل 

 البدراوي

27 

اآلراء الفقهّيـــــــــة للشـــــــــهيد   

الصــدر، رصــد استكشــايف 

للمدرســــــــــــة االجتهاديــــــــــــة 

 اجلديدة 

الشيخ علي 

 أكرب ذاكري

صاحل 

 البدراوي

27 

ــر ال ــهيد  الفكـ ــّي للشـ سياسـ

الصدر، قـراءة يف مكّوناتـه   

 وآفاقه 

 د. مسعود 

 فرد

صاحل 

 البدراوي
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28 
ــاب الســــــّيد    جولــــــٌة يف رحــــ

 الصدر ومدرسته العلمّية 

 حوار مع: د.

علي رضا الشيخ 

 أعرايف

 حسن مطر

28 

ــة الصــدر حــول الســنن    نظرّي

، قــراءٌة التارخيّيــة يف القــرآن

 نقدّية 

د ضياء سّيال

الدين مري 

 مديحم

حممد عبد 

 اقالرّز

28 
الصــدر حممـد بـاقر   الشـهيد  

  رائد املشروع الوحدوّي

حممد صادق د. 

 مزيناني

حممد عبد 

 اقالرّز

28 

يف  جولـــــٌة، العقـــــل الـــــدامي

ــهيد   ــة للشـ ــة الفكرّيـ املدرسـ

 / القسم الثاني  الصدر

حممد رضا  أ.

 احلكيمي

حسن علي 

 اهلامشي

28 

  واملـنهج النقـدّي   اقتصادناا 

ب االقتصادّية، قراءٌة للمذاه

 موجزة 

حممد جداري د. 

 عالي

حممد عبد 

 اقالرّز

29 

ــيد   ــولية للســ ــة األصــ املدرســ

، الشهيد حممد باقر الصدر

دراســة يف املعــامل واآلفــاق /  

 القسم األول 

رضا الشيخ 

 إسالمي

حسن علي 

 مطر

29 

، قــــراءٌة يف  العقــــل املــــزدوج  

نظريـــة املعرفـــة عنـــد الســـيد 

 الصدر 

 سيد إحسانال

 الشهرستاني

السيد حسن 

 علي حسن

29 
ــائل   مــــــــنهج دراســــــــة املســــــ

ــادية ــدر االقتصـــــــــ ، الصـــــــــ

أبو القاسم د. 

 اليعقوبي

السيد حسن 

 علي مطر
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 أمنوذجًا

29 

، اإلســــــالم يقــــــود احليــــــاة  

ــٌة ــى  إطاللـ ــاجعلـ ــهيد  نتـ الشـ

  الدين واحلياة حولالصدر 

حممد رسول د. 

 حمقق بلخي

حسن علي 

 اهلامشي

29 

ادرة الشـــــهيد الصـــــدر واملبـــــ

اجلديدة يف نظـام التعلـيم يف   

  احلوزات العلمية

 بنظرية غاّل مهدي نصرييد. 

29 
 الشهيد الصـدر ونظريـة حـقّ   

  واستنتاج حتليٌل، الطاعة

حمسن الشيخ 

 غرويان

صاحل 

 البدراوي

29 

نظريـــة منطقـــة الفـــراغ عنـــد 

، قــــــراءٌة الشــــــهيد الصــــــدر

 نقدّية 

سيد علي ال

 احلسيين

حممد عبد 

 الرّزاق

29 

لتفســـري املوضـــوعي للقـــرآن ا

دراســــــــــــٌة يف الكــــــــــــريم، 

 أطروحة السيد الصدر 

غالم علي د. 

 عزيزي
 حسن اهلامشي

29 
الدولــة الدينيــة عنــد حممــد    

 باقر الصدر 

يعقوب د. الشيخ 

 علي برجي
 بنظرية غاّل

 31ـ  30

ــيد   ــولية للســ ــة األصــ املدرســ

، الشهيد حممد باقر الصدر

دراســٌة يف املعــامل واآلفــاق /  

 الثاني القسم

رضا الشيخ 

 إسالمي

حسن علي 

 مطر

 37ـ  36
ــس    ــهيد الصــــدر واألســ الشــ

البديهّيــــــــــــــــة حلســــــــــــــــاب 

د. حممود 

 مرواريد

حسن علي 

 مطر
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 االحتماالت 

 37ـ  36
حياء والتجديد عند جهود اإل

  الشهيد الصدر

الشيخ عباس 

 خملصي
 نظرية غالب

 37ـ  36

مـــــرياث الغـــــالة، مـــــن أبـــــي 

القاســم الكــويف إىل مؤلِّــف  

  «عيون املعجزات»تاب ك

د. حسن 

 األنصاري
 حسن علي

 39ـ  38

الشهيد حممد باقر الصدر، 

فعالّيـــــــــات ونشـــــــــاطات يف  

 اجملالني العلمّي واالجتماعّي

حواٌر مع: السيد 

 حممود اهلامشي
 ـــ

 احلوزة

27 

الشـــــهيد الصـــــدر وإصـــــالح 

احلــوزة العلمّيــة، مطالعــة يف 

 الرؤى واألعمال 

الشيخ إمساعيل 

 ليإمساعي

صاحل 

 البدراوي

29 

الشـــــهيد الصـــــدر واملبـــــادرة 

اجلديدة يف نظـام التعلـيم يف   

  احلوزات العلمية

 بنظرية غاّل مهدي نصرييد. 

 33ـ  32
املؤسَّســة الدينيـــة، الوظيفـــة  

 واملهام

السيد حممود 

اهلامشي 

 الشاهرودي

السيد حسن 

علي مطر 

 اهلامشي

 الدين واحلداثة

 35ـ  34
ــة ــ احلداثـ ــاوين ،ةالدينّيـ  العنـ

  واملكوِّنات

 حممدالشيخ 

 شبسرتي جمتهد

 صاحل

 البدراوي

حممد عبد د. أبو القاسم الــدين واحلداثــة، تســاؤالٌت    35ـ  34
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 اقالرّز فنائي يف العالقة اجَلَدلّية 

 35ـ  34

مشــــروع علــــي شـــــريعيت يف   

ــراءٌة    ــتانتّية، قـ ــه الربوتسـ لغتـ

 وتأّمل 

د. عبد الكريم 

 سروش

حممد عبد 

 قاالرّز

 35ـ  34

ــداثوي   ــاء احلــــــــــــ االنتمــــــــــــ

ــالنّص،    ــد ب وإشــكالّية التعبُّ

قــــــــــــراءٌة نقدّيــــــــــــة يف آراء  

 مصطفى َمَلكيان 

 د. سروش دّباغ
حممد عبد 

 اقالرّز

 35ـ  34

يرانـــي مـــع   ف اإلأزمـــة املثقَّـــ  

ة يف ازدواجيّـ  قراءٌة، احلداثة

  املوقف

مهرزاد د. 

 بروجردي

حممد عبد 

 اقالرّز

 35ـ  34

، دييّنرو الفكـــــر الـــــمتنـــــوِّ

 بــني اإلســالم واحلداثــة بـرزخٌ 

 / القسم األول 

مسعود الشيخ 

 إمامي

الشيخ علي 

 حمسن

 37ـ  36

، رو الفكـــــر الـــــدييّنمتنـــــوِّ

 بــني اإلســالم واحلداثــة بـرزخٌ 

 / القسم الثاني 

مسعود الشيخ 

 إمامي

الشيخ علي 

 حمسن

 39ـ  38

، رو الفكـــــر الـــــدييّنمتنـــــوِّ

 بــني اإلســالم واحلداثــة بـرزخٌ 

 سم الثالث / الق

مسعود الشيخ 

 إمامي

الشيخ علي 

 حمسن

 الدين واخلرافة

23 
اإلســــــالم واحلــــــرب علــــــى   

 اخلرافات 

الشيخ جعفر 

 سبحاني
 نظرية غالب
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23 

اخللفيات الفكرية لصـناعة  

ــد /    اخلرافـــة، مطالعـــة ونقـ

 القسم األول 

الشيخ حممد 

 أكرب جناد
 نظرية غالب

23 
اخلرافــــــــــــــة: أصــــــــــــــوهلا، 

 ا عناصرها، ومواجهته

د. حممد جواد 

 
 نظرية غالب

23 

الـــــدين واخلرافـــــة، عالقـــــة 

انســجام أم تضــاّد؟ / القســم 

 األول 

السيد حممد 

 حسني رباني
 نظرية غالب

23 

املوقف اإلسالمي من ظواهر 

ــذور   ــد اجلـ ــات، رصـ اخلرافـ

 واملمارسات 

السيد حيدر 

 علوي جناد

حممد عبد 

 الرزاق

23 

خمـاطر اخلرافـة يف العقيــدة   

ــئ  امل ــراءة للمناشــ ــة، قــ هدويــ

 والتبعات االجتماعية 

الشيخ مرتضى 

 داوود 

حممد عبد 

 الرزاق

23 
 ×زواج يوســــــــــف الــــــــــنيب

 وزليخا، حقيقة أم خرافة؟ 
 نظرية غالب د. حممد بهرامي

 25ـ  24

ــة:   ــدات اخلرافيـــــــــ املعتقـــــــــ

ــراءة    ــؤها، قـ ــا ومنشـ طبيعتهـ

  نقدية

 د. هادي وكيلي
حممد عبد 

 الرزاق

 25ـ  24
ــن وا ــع   حنـ ــني دفـ ــة، بـ خلرافـ

 الضرر وجلب املصلحة
 نظرية غالب د. أمحد أكربي

 25ـ  24
اإلنسان واخلرافة من منظار 

ــني    ــة ب ســايكولوجّي، مقارن
 د. إيرج دستيار

حممد عبد 

 الرزاق
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 الشرق والغرب 

 25ـ  24

جدلّيــة اخلرافــة يف الفكــر    

الـــــدييّن، قـــــراءة يف فكـــــر 

 الشيخ مطّهري 

الشيخ حممد 

 حسني
 بنظرية غال

  ؟خرافة أم حقيقة احلظ، 25ـ  24
 الشيخ رضا

 أخوي

 صاحل

 البدراوي

 25ـ  24
مكافحـــــــــة اخلرافــــــــــة يف  

 ة السرية النبوّي

السيد مصطفى 

 حسيين رودباري
 باقر الفاضلي

 25ـ  24

املعتقــــدات اخلرافّيــــة حــــول  

املرأة، أزمـة عقـل ومشـكلة    

 وعي 

د. فتحية فتاحي 

 زاده
 نظرية غالب

 25ـ  24

اخلرافـــــة، عالقـــــة الـــــدين و

انســجام أم تضــاّد؟ / القســم 

 الثاني 

السيد حمّمد 

 حسني رّباني
 نظرية غالب

 25ـ  24

اخللفّيات الفكرّية لصـناعة  

ــد /    اخلرافـــة، مطالعـــة ونقـ

 القسم الثاني

الشيخ حممد 

 أكرب جناد
 نظرية غالب

 25ـ  24
ــة   ــات االجتماعّيـــــــ اخلرافـــــــ

 والسياسّية، رصد ومواجهة
 د. حسني رزجمو

حل صا

 يالبدراو

 25ـ  24
ــدادات ــة يف  ارتــــــــ اخلرافــــــــ

  ةالعقيدة املهدوّي

حممد مهدي  د.

 ديشري حمّم

حممد عبد 

 الرزاق

 الفلسفات املضافة
ــفة    22 ــم فلســــ ــدخل إىل علــــ علي آل دهر د. حممد حممد مــــ
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ــاء،   الــــدين، اهلوّيــــة، االنتمــ

 واملوضوعات 

 اجلزائري رضائي

 39ـ  38
ــة    ــافة، اهلوّيــ ــفة املضــ الفلســ

 فهوم واالرتباطوامل

الشيخ علي 

 أكرب رشاد

حسن علي 

 مطر

 فلسفة الفلسفة اإلسالمية  39ـ  38

د. الشيخ عبد 

احلسني 

 

 حسن اهلامشي

 39ـ  38
ــة،    ــوم القرآنّيـــ ــفة العلـــ فلســـ

 املفهوم والتاريخ والدَّْور 
 حسن مطر د. علي نصريي

 39ـ  38

فلســــــفة التفســــــري، رصــــــٌد 

ــدرس   ــاهج ومشــــاكل الــ ملنــ

 فسريي الت

د. محيد 

 خداخبشيان

حسن علي 

 مطر

 39ـ  38

، فلســــــفة علــــــوم احلــــــديث

وحتقيــــق يف الــــرتاث  دراســـةٌ 

  الروائي عند الفريقني

 رحسن مط علي نصرييد. 

 41ـ  40
ــالم /   ــم الكــــ ــفة علــــ فلســــ

 القسم األّول

الشيخ حممد 

 صفر جربئيلي

حسن علي 

 مطر

 41ـ  40
ــراءٌة يف   ــه، قـــ ــفة الفقـــ فلســـ

 ة والتأثرياهلوّية والِبْني

الشيخ أبو 

القاسم علي 

 دوست

 وسيم حيدر

 ماهّية فلسفة الفقه 41ـ  40

الشيخ جابر 

توحيدي أقدم / 

الشيخ عبد 

 وسيم حيدر
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الرحيم سليماني 

 بهبهاني

 فلسفة احلقوق والقانون 41ـ  40
د. حممود 

 حكمت نيا
 حسن مطر

 41ـ  40
فلســــــفة العرفــــــان، قــــــراءٌة 

 حتليلية
 مطر حسن د. هادي وكيلي

 41ـ  40

فلســــفة األخــــالق، تعريفهــــا 

وموضوعها وعالقتها بالعلوم 

 األخرى

د. الشيخ حسن 

 معّلمي
 حسن مطر

 41ـ  40
فلسفة االقتصاد اإلسالمي، 

 القواعد الفلسفية والبنيوّية

د. السيد حسني 

 مري معّزي
 وسيم حيدر

 41ـ  40

مــدخٌل إىل فلســفة الفــّن مــن   

وجهــــــــة نظــــــــر الفالســــــــفة 

 املسلمني

. حسني هاشم أ

 جناد
 وسيم حيدر

 41ـ  40
ــٌة ــرتح   وقفـ ــى مقـ ــفة »علـ فلسـ

 «الفقه

السيد حمسن 

 ياملوسو

 انيجراجل

حسن علي 

 مطر اهلامشي

 فهارس

21 

ـ    1فهرست مقاالت األعـداد  

ــة   20 ــن جمّلــــ ــوص »مــــ نصــــ

ــرة ــنوات  «معاصـــــــ يف الســـــــ

ـ             2005 اخلمــــــس األوىل

 هـ1431ـ  1426م / 2010

: إعداد وتنظيم

الشيخ حممد 

 اس دهيينعب

 ـــ
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 41ـ  40

 21فهرست مقاالت األعـداد  

ــ  ــة  41ـــ نصــــوص »مــــن جمّلــ

ــرة ــنوات  «معاصـــــــ يف الســـــــ

ـ          2011 الثانيــــةاخلمــــس 

 هـ1436ـ  1431م / 2015

: إعداد وتنظيم

الشيخ حممد 

 عباس دهيين

 ـــ
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