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حنفي حسن





مقدمة

للسالطني الدعاء من
الشعوب عن الدفاع إىل

وهي رسوله، عىل والسالم والصالة هللا، بحمِد الدين أصول علم يف التقليدية املقدمات تبدأ
عليه، والربهنة إثباته، املطلوب هو خالص، ذاتي إيمان عن تعربِّ خالصة، إيمانية مقدماٌت
ما وأن نتائجه، هي مقدماته وكأن به، ويسلِّم عنه، يُعلن القديم األصويل العالم ولكن
اإلشكال، وعرض الربهاني، األسلوب يغيب كما فراغ، وسدُّ ولعٌب لهٌو إال هو إن بينهما
فيه قارئني القديم، للرتاث عارضني والتجديد»، «الرتاث معنى يف فعلنا كما الهدف وبيان
عن التعبري إن القديم، الرتاث بُْعد فيها مكتشفني العرص أزمة ومحلِّلني العرص، أزمة
للعلم، وضياع لالستدالل، وهدم للربهان، نقض هو املسلَّمات كإحدى اإليمان مضمون
وإمكانية والتجديد»، «الرتاث هو إيماننا إثباته، املطلوب هو املضمون هذا كان ولو خاصًة
دفعة العرص إلعطاء الرتاث بناء إعادة وإمكانية الرتاث، يف رموزه وفك العرص، أزمات حل
وهو الجماهري، لدى النفيس املخزون هو — بَيَّنَّا كما — فالرتاث التقدُّم، نحو جديدة

الواقع.1 ألبنية النظري األساس

١٩٨١م. التنوير دار القديم، الرتاث من موقفنا والتجديد، الرتاث 1



(١) الثورة إىل العقيدة من

الكاملة، ذاته أوصاف عن واإلعالن مطلًقا، تنزيًها هللا بتنزيه التقليدية املقدمات تبدأ
والهيام،2 العشق بلغة اإلنسان غاية هو الذي املطلب هذا عن والتعبري املطلقة، وصفاتها
الذات وتجد الخيال، عىل ويصعب العقول، عن يندُّ وإدراكها املنال، صعب تحقيقها وأن
وضياعها أمامه، حريتها وأعلنت الالنهائي، العالم هذا عن التعبري يف أمعنت كلما نفسها
منه تنهَل كي به االتصال وحاولت له، معرفة فيه تجد واإللهام، الفيض إىل لجأت أو فيه،
نفسها يف وشعرت لوجوده، مظاهر الكائنات يف واكتشفت عليه، اآلثار الطبيعة يف رأَت أو
بُغيتها، تحقيق عن وعجزها واألفهام، العقول حرية عن النهاية يف أعلنت أو عليه بالدالئل
الوجود هذا عن تُعلن اإليمانية املقدمات فإن ذلك ومع املطلوب.3 وقوي الطالب، ضُعف

ال الذي بالتمجيد د املتمجِّ بالتوحيد، املتفرِّد املاجد، العزيز الواحد، هلل «الحمد مثًال: األشعري يقول 2

اتخاذ عن جلَّ يريد، ملا ال الفعَّ واملعيد، املبدئُ وهو نديد، وال منازٌع له وليس العبيد، صفات تبلغه
له يُرضب حد وال تُقال، صورة له ليس واألرجاِس، األجناِس مالبسة عن وتقدََّس واألوالد، الصاحبِة
الحدوث سمة عن جماله ُسبُحات تقدَّست من «سبحان الجرجاني: ويقول ص٤). (اإلبانة، «… املثال
أنوار املوجودات صفحاِت عىل تألألْت واالنتقال، التحيُّز وصمِة عن جالله رسادقات وتنزَّهت والزوال،
ويقول ص٢). املواقف، (رشح «… وإحسانه ملكوته آثار الكائنات وجناِت عىل وتهلَّلت وسلطانه، جربوته
عن َصَمديته بعلو املقدس والجواهر، األعراض مشابهة عن أََحديته بجالل املتعايل هلل «الحمد الرازي:
قدرته بكمال املستغني والنواظر، األحداق مقابلة عن رسمديته بسمو املتنزِّه والخواطر، األوهام مناسبة
ومستودعات الضمائر، مكنونات من يشء علمه عن يعزب ال الذي العليم والنظائر، األشباه معاضدة عن
ص٢). (املحصل، «… األواخر وأفكار األوائل أنظار كربيائه أنوار مطالعة يف غرقت الذي العظيم الرسائر،
وسماؤه، أرضه وجوده عىل دل وفناؤه، عدمه وامتنع وبقاؤه، وجوده وجب ملن «الحمد البيضاوي: ويقول
«… وإحصاؤه عدُّه يتناهى ال بما علمه يُحيط الذي العليم وبناؤه، العالم وصف بوحدانيته وشهد
للنظر َلهم وأهَّ الرضوري، والعلِم الغريزي، بالعقِل آدم بني «وَكرَّم أيًضا: اإليجي ويقول ص٣). (الطوالع،
ليؤديهم مصنوعاتِه؛ يف والتدبُّر مخلوقاته، يف بالتفكرِي أمرهم ثم الكمال، مدارج يف واالرتقاء واالستدالل،
الجالل، بصفات متصف واألمثال، األشباه عن منزَّه صمد، فرد أحد، واحد قديم، صانع بوجود العلم إىل
عالم األشياء، من يشء إىل يحتاج فال سواه، عما غني الكمال، لجهات جامع النقص، شوائب عن مربَّأ

ص٢). (املواقف، السماء» يف وال األرض يف ذرة مثقال علمه عن يعُزب فال املعلومات، بجميع
الفكر طرق إدراكه دون وأُْرتَِجت وآراؤه، العقل أنظار ألوهيته بيداء يف «تاهت البيضاوي: يقول 3

يف ت وتحريَّ العقالء، أفكار ذاِته إدراك عن «قرصت األصفهاني: ويرشح ص٣). (الطوالع، «… وأنحاؤه
كربياء يف واألفهام العقول «تحريت الجرجاني: ويقول ص٢). (املطالع، «… العلماء أنظار ألوهيته بيداء
الظواهري: ويقول ص٢). املواقف، (رشح «… صفاته عظمة بيداء يف واألوهام األذهان وتولَّهت ذاته،
ت تحريَّ الذي هلل «الحمد الرازي: ويقول ص٢). (التحقيق، «… العقالء أفكار حقيقته إدراك يف «وتحريت
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مقدمة

الذي وهو ويُعيد، يُبدئ الذي فهو مسيطرة، وإرادة شاملة، قدرًة باعتباره األوحد املطلق
القوة هذه يف يتغزَّل القديم األصويل العاِلم ويظل ويميت، يحيي الذي وهو ويقرر، يبدأ
ال الكون بأن شعر وكلما مدُحه، قوي بعجزه شعر وكلما فيها، الفناء لدرجة املسيطرة
املفقود، الكون هذا عىل بالسيطرة عنه بدًال قام قد «اآلخر» وكأن ر تصوَّ يحب ملا َوْفًقا يسري
واحد سيطرة مركز للعالم ويُصبح ثانيًا، السيايس ثم أوًَّال الديني السلطان؛ ينشأ وبالتايل
وال رشيك، يشاركه وال أحد، ينازعه ال بسلطانه، متفرًدا السلطان ويكون يتزحزح، ال
ب معقِّ ال يشء، كل عىل ويقدر يشء، كل يملك ِند. بجواره يقف وال معارض، يعارضه
السلطان إىل الديني السلطان من االنتقال السهل من كان ثَمَّ وِمْن وأوامره؛4 قراراته عىل
السلطان، عىل الثناء إىل هللا عىل الثناء ومن للسلطان، الحمد إىل هلل الحمد ومن السيايس،

«… صمديَّته كمال حضيض يف واألفكار األبصار وتاهت وعزته، كربيائه ِبيد مطالعة يف واألرواح العقول
ص٣٣٠). (املسائل،

وأنه ويُناويه، ينازعه له ضد وال يساويه، له شبيه ال بأنه معرتٍف حمد «أحمده الباقالني: يقول 4

قاهر وال يزجره، فوقه مالك ال وُمبتليه، وراحمه وُمغنيه، وُمفقره وُمبديه، ومعيده وُمنشيه، الخلق مالك
وال ومراسمه، حدوده بني ومترصفون بمشيئته، ومتقلبون قبضته، يف جميًعا الخلق وأن ويأمره، ينهاه
ويقول ص٣٣). (التمهيد، «… وقدره قضائه يف ملخلوق اعرتاض وال ألوامره، رادَّ وال لحكمه، ب معقِّ
األتم، للطريق الهداية إىل األمم ومفرق القسم، ومقدر الرمم، ومحيي النََّسم، بارئ هلل «الحمد الجويني:
األرواح وخالق اإلصباح، فالق هلل «الحمد الرازي: ويقول ص١). (اإلرشاد، واللحم» الزلل بافرتاق والِخذالن
حدَّ وال لكرمه، غاية وال لقدمه، بدايَة ال الذي واألجناس، األنواع ومبدع والحواس، العقول فاطر واألشباح،
تفكري، وال تردُّد بال اإلنشاء يف وأبدع ظهري، وال معني بال شاء كما األشياء خلق إلحسانه، عدَّ وال لسلطانه،
أحسن والبدن الروح بني جمع األحياء، وجوه نعمته بنجوم وتجلَّت األشياء، صدور حكمته بعقود تحلَّت
(العالم، عجيب» مربم صنع كل وأبدع محكم، أمر كل قىض بالكثيف، اللطيف بقدرته ومزج تأليف،
الكائنات، لجميع مريد واإلنشاء، االخرتاع سبيل عىل املمكنات جميع عىل «قادر اإليجي: ويقول ص٢-٣).
بالعدم عداه ما عىل وقىض والبقاء، بالقدم توحد أبدي، أزيل األسماء، وأحاسن األفعال بمقتضيات تفرد
الخلق له يشء، عليه يجب ال ويزيد، خلقه من وينقص ويعيد، ويبدئ ويبيد، يحيي امللك، له والفناء،
«… األزل يف واآلجال األرزاق قدَّر والعلل، باألغراض أفعالُه تتعلَّل ال يريد، ما ويحكم يشأ ما يفعل واألمر،
اإلعادة له االنتهاء، عن ممتنعة قديمة بقدرة املواد «أبدع ويقول: األصفهاني ويرشح ص٢). (املواقف،
التفتازاني ويرشح ص٢). (املطالع، «… القضاء سابق تايل هو الذي بقدره، الكائنات دبر االبتداء، ومنه
… معاده وإليه حي كل ابتداء عنده ومن اعتضاده، وبه يشء، كل ملكوت بيدك من يا «نحمدك ويقول:
كثرية والنصوص ص٢-٣). املقاصد، (رشح «… القاهرة قدرته تشملها إال طبقة من اإلمكان يف توجد وال
فيها. فيشاركنا معها، تجربتنا له وتحدث له، بتحليالتنا القارئ يشعر حتى بعضها أوردنا النوع، هذا من
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(١) الثورة إىل العقيدة من

للطالب النفيس التكوين ألن السلطان؛ من طلبهما إىل هللا من واملغفرة العون طلب ومن
يستمدُّ املركزية القوة هذه من اآلخر. يؤديها التي الوظيفة نفس يؤدي البدائل وأحد واحد،
فاهلل اإلنسان، عن مستغنية بذاتها القوة هذه تفعل أو فعل، له كان إن يشء كل اإلنسان
واملربهن املعرفة، وواهب العلم، وُمعطي الباطل، ودافع الحق، وكاشف األباطيل، ُمدحض
إن وواهبها، السعادة ومعطي وأساسها، املعرفة مصدر هو الطريق، واملنري واملستدل
الفكرية املعطيات يف تأمل من بل عٍل، من تأتي ال والخطأ، والصواب والباطل، الحق معرفة
الرصني العقيل التحليل طريق عن بل مسبقة، كهبة تتمُّ ال النظرية فاملعرفة والواقعية،
للصدق، مقاييس وجود من يمنع ال ذلك الحوادث، مجرى وباستقراء والوقائع، لألفكار
الشعور ويُدركها العقل، طبيعة من تنبع املسبقة املعطيات هذه ولكن للفكر، مثالية وأنماٍط
من مبارش غري بطريق أو مبارشة يفعل مشخص، خارجي لكائن فعًال وليست بحدسه،
يف ويثبت العقل عىل يُعرض لم ما حق أنه عىل بيشء التسليم يمكن وال اإلنسان، خالل

كذلك.5 أنه الواقع
الوعي إال الجماعة مصالح عىل يحافظ وال املعارص، اإلنسان يحمي ال أنه والحقيقة
بفعل الواقع يتغري لن الفعلية. بالثورة إال يتم لن وكالهما الجماهري، وتجنيد الفردي،
املثقفني من الواعية الطليعة بفعل بل الحق، عن والدفاع الباطل دحض عىل قادر خارجي،
الواقي، الدرع هم الجماهري الجماعة، وعي عن معربِّ إىل الفرد الوعي فيها ل يتحوَّ التي
لم إن حق أنه عىل يشء يؤخذ ال بل بيشء، هناك تسليم ال الحربة، رأس هم والطليعة
بذاته اإلنسان وعي يف إالَّ أمان صمام يوجد ال كذلك، أنه وإثبات والواقع العقل يُعرضعىل

سواء إىل برحمته اختص من وهادي األضاليل، ومدحض األباطيل، قامع هلل «الحمد الباقالني: يقول 5

(التمهيد، «… الرباهني ونريات الحجج، واضحات عن والحايد املستقيم، النهج عن الناكب ومضل السبيل،
الحق جعل الذي ومنِجده، الحق ومظهر وموِجده، الخلق فاطر هلل «الحمد البغدادي: ويقول ص٣٣).
ص٣). (الفرق، «… اقتفاه ملن وُمذالٍّ ابتغاه، ملن َمزالٍّ الباطل وجعل اعتمده، ملن وعمًرا اعتقده، ملن وزنًا
ص١). (اإلرشاد، «… والباطل الكفر وُمزهق الدالئل، بواضحات الحق موضح …» الجويني: ويقول
حكمته من أبان بما واستنزل الجاحدين، أقدام صنعته من أظهر بما زلزل الذي هلل «الحمد اآلمدي: ويقول
عصابَة عباده من لصفوتِه واصطفى والرباهني، اآلي من أبدى بما اإللحاد قواعد وأقوى املبطلني، ثبت
وهلل ظاهرين، وبه ناظرين، للحق يزالوا فلم املتني، وحبله الوثقى بعروته أسبابه من ووثَّقهم املوحدين،
قمر وخسف للعاملني، ضوءُه وأرشق اإليمان، فجُر فجر أن إىل دافعني، وأهله وللباطل نارصين، ورسوله

ص٣). (الغاية، يشء» كل أتقن الذي صنع من وذلك اآلفلني، من كوكبه وأضحى البهتان،
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مقدمة

االجتماعية األنظمة من إال وكالة فال األرض، تغطي التي السماوية»6 القبة «عقدة يف وليس
يتوَه أن العرص هذا يف املطلوب ليس مراجعتها. عىل القدرة وعدم مراقبتها عن والعجز
الشمول، هذا تحت بضآلته يشعر وأن املتاهة، هذه يف يضيع وأن الخواء، هذا تحت اإلنسان
ووعيه للرسالة، وتحقيقه باملسئولية، وإحساسه عقله، وإعمال ذاته، تأكيد املطلوب بل
السماوية» القبة «عقدة تربئة العرصهو مطلب ليس التاريخ. لحركة وإدراكه بالجماهري،
إليه وصل ا عمَّ املسئول معرفة بل رشك، أو تجسيم أو تشبيه سوء، كل من للعالم الحافظة
وتبعثر، وترشذُم وحرمان، وضنك وبؤس، وفقر وطغيان، وقهر وتخلُّف، احتالل من حالنا
وأمًال، افرتاًضا املجردة، الطهارة ووضع الذمة، إبراء هو العرص مطلب ليس وهوان. وذل
أحد تكون قد أنها مع العرص، مآيس من وتخليصها شائبة، تشوبها ال التي الطهارة هذه
وأزمات، مآٍس من حياتنا يف وقع ا عمَّ املسئولية تحديد هو املطلب بل أسبابه، أو مظاهره
مسئوًال الربيء يكون وكيف الشائب؟ عن مسئوًال الخالص يكون وكيف ونكبات، وهزائم
الفقر، عن مسئوًال الغني يكون كيف فيه؟ والشقاء البؤس ومظاهر العرص ذنوب عن
إن املتجزئ؟ عن والواحد املحتل، عن والقيوم الضعف، عن والقوي الظلم، عن والعادل
وال علينا مفروضًة ليست فيها نحن التي والسياسية واالقتصادية االجتماعية األوضاع كل
العلة يجعلون عندما القدماء ويخطئ ذاتها، لألوضاع نتيجة هي بل أحد، من مكتوبة
ينقذ ولم أحد يره لم مشجب عىل وهزائَمنا مآسينا نعلق عندما معهم ونخطئ معلوًال،
تعطي ال وهي وللمبادئ، لألفكار فالشمول والعموم؛ الشمول رفض ذلك يعني ال أحًدا،
وتصف واملمارسة، للتطبيق النظري األساس فقط تعطيه بل أمان أو ضمان أي اإلنسان
تضعف وال معرفة، عىل منها ويحصل يُدركها بل العقل، فيها يتوه وال التحقيق، وسائل له
ويتأكَّد تثبت بل وتفنى، الذات أمامها تضمحل وال حريتها، وتتأكَّد تتمثَّلها بل اإلرادة أمامها

وجودها.
املعرفة مستوى عىل فقط ليس باهلل، اإلنسان عالقة تتحدَّد اإليمانية املقدمات هذه يف
عىل ويشكره نعمه، عىل هللا يحمد فاإلنسان والعمل؛ السلوك مستوى عىل أيًضا بل والنظر،
ُمعًطى، إىل معٍط ومن موهوب، إىل واهب من الطرف، أحادية العالقة يجعل مما فضله،
يرفض قد واإلحسان، للجود ومنتظر للعطايا، ومستقِبل للنعم، وعاء مجرد اإلنسان وتجعل
يده تكون أن يأبَى ألنه والعطايا؛ الهبات من ينفر وقد والفضل، الكرم بطبيعته اإلنسان

األعىل. أساسها أي يمسكها؛ الذي القبة مركز هو املعمارية الهندسة يف Clé de Voûte 6
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(١) الثورة إىل العقيدة من

والجود، الكرم انتظار َلهو عرصنا مآيس من كثريًا وإن العليا، هي غريه ويد السفىل، هي
كله العرص أصبح حتى السلطان هبات أجل من والتزلُّف والعطايا، الهدايا إىل ق والتشوُّ
التغريُّ مظاهر معظم أن إىل ترجع قد اليوم الجماهري سلبية إن بل وارتزاق، تعايش عرص
وليست أعىل، من هبات وكأنها والكرم، الجود بفعل أيًضا تمت قد حياتها يف االجتماعي
بعض عىل الجماهري حصَلت فإذا وكفاحها، بعرقها الجماهري عليها حصلت مكتسبات
فضًال وال ِمنَّة ليس وحقها ها، حقَّ نالت بل بيشء، عليها ل يتفضَّ لم الحاكم فإن حقوقها،
فضًال أو منًة حق كل اعتبار من عرصنا معاناة يف السبب هو هذا يكون وقد أحد، من عليها

مرءوس. عىل رئيس من
الناقص نحو قوانا بكل نتجه فإننا الكفاية، عىل هللا حمدوا قد القدماء كان فإذا
والحمد الحمد، نحو نزوعنا من أقوى الحاجة نحو اتجاهنا بعد، ق يتحقَّ لم ما إىل ه ونتوجَّ
ومطالبة غضب فيه مفقود هو ما عىل والثورة واستكانة، رضاء فيه موجود هو ما عىل
وثورًة، مطالبًة واعرتاًضا، رفًضا يقتيض بل أحد، عىل ثناء وال حمًدا يتطلَّب ال حالنا بحق،
شكر فال نشكر، وال ننقد، بل نُثني وال نغضب، بل نرىض وال ر، نتضجَّ بل نحمد ال نحن
من نوًعا اإلنسان يعطي املشخص بالحق اإلحساس إن ونطالب، نثور بل واجب، عىل
تكويننا مقتضيات خالف عىل وهذا شاكرة، حامدة طيعة طيبة نفسه ويجعل الرضا،
تحت ينئ والغضب، السخط عواطف وتعرتيه والغليان، القلق يشوبه املعارصالذي النفيس
كي ويسأل له، يُستجاب كي يدعو فإنه شيئًا اإلنسان طلب فإذا والحرمان،7 العجز ضغوط

من وعم خص ما عىل أحمده والنوال، والجود واإلفضال، العزة ذي هلل «الحمد الشافعي: امللطي يقول 7

والثناء، الجود ذي هلل «الحمد األشعري: ويقول ص١). (التنبيه، «… فرائضه أداء عىل وأستعينه نعمه،
ويقول ص١٧). (اللمع، «… العطاء وجزيل النعم، سوابغ عىل أحمده والكربياء، والعزة والسناء، واملجد
طيبًا، كثريًا حمًدا كلها نَْعمائه جميع عىل كلها محامده بجميع الشاكرين حمد هلل «الحمد الشهرستاني:
والعظمة والجالل، القدرة ذي هلل «الحمد الباقالني: ويقول ص٣). ج١، (امللل «… أهله هو كما مبارًكا
هلل «الحمد البغدادي: ويقول ص١٣). (اإلنصاف، «… الثواب وجزيل اإلنعام، سوابغ عىل أحمده والكمال،
هلل «الحمد الشهرستاني: ويقول ص١). (األصول، «… الدوافع والنقم السوابغ، والنعم البوالغ، الحكم ذي
جزيل من وأسبغ مننه، من أوىل ما عىل «فنحمده اآلمدي: ويقول ص٣). (النهاية، «… الشاكرين حمد
جزيل عىل «أحمده الرازي: ويقول ص٣). (الغاية، «… الحارصين ألسنة حرصه عن تكلُّ حمًدا نعمه،
أبواب فتح يف الوسائل أنجح «إن شارًحا: املكنايس ويقول ص٢). (األساس، «… كرمه وجميل نعمه،
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والتسول، الشحاذة عىل واعتاد واالستجداء، السؤال عىل تعوَّد النفيسقد فتكوينه له، يُعطى
مظلوم يُنَرص ولن االستجداء، بطريق جائع يُطَعم ولن الدعاء، طريق عن الواقع يتغري ولن
العاجز، حيلة هو لها، تحقيًقا وليس ورغبات أماني عن تعبري الدعاء البكاء! طريق عن
الواقع تغيري بدأنا وقد املستكني، وسبيل الخامل، وطريق القعيد، وأسلوب القاعد، وفعل
بالتوبة يتغريَّ ال والخطأ الحارض،8 عرصنا حتى يتوقَّف ولم القديم تراثنا منذ بالدعاء
عىل األفعال بنفس القيام إىل جديد من والعود منه، واالستفادة بالتعلُّم بل واالستغفار،
لإلنسان ملجأ يوجد ال للصواب، والعميل النظري واالكتساب الخطأ ضد املناعة من أساس
تؤيده الذي الجماهريي بالعمل أي اآلخرين مع املشرتك بعمله إال له نجاة وال عمله، إال
بل القوة واهب وباستجداء للقوي، بالدعاء يأتي ال القوة عىل الحصول إن التاريخ، حركة

بالفعل. القوة عىل والحصول باالستعداد، عليها يحصل
الثاني، محورها إىل هللا، وهو ل، األوَّ محورها من التقليدية اإليمانية املقدِّمات تنتقل ثم
العقائدية املرحلة يف الدين أصول علم حولهما دار اللذان املحوران وهما الرسول، وهو
الدينية الرتانيم بني والعلم، الصالة بني وفرق عليه،9 والتسليم الصالة يف وترشع املتأخرة،

بالكونني جاد منعم حمد الورى بإله التعلُّق يف العرى وأوثق بالرغائب، الفوز يف املطالب وأرفع املسائل،
ال الذي الحمد فله علة، بال الخلق إلكرامه الُعال السموات وسمك لنعمائه، البسيطة وبسط له، نفع بال
العقائد كل وتبدأ ص٢). املقاصد، (أرشف «… سوَّاه خلق كل عىل به جاد ما عىل والشكر سواه، يحصيه
املقدمات زادت وتعقيله وإبداعه العلم إحكام قل وكلما هلل، بالحمد نثًرا أو شعًرا استثناء بال املتأخرة

اإليمانية.
ويقول ص١). (التنبيه، الوكيل» ونعم حسبنا وهو نستعني، «وباهلل أيًضا: الشافعي امللطي يقول 8

إياه وإفاضته وجوده وجوب عىل إليه الوجود يف موجود كل افتقار يدل الذي هلل «الحمد ًصا: ملخِّ الطويس
إال لسنا فإنا أَِقم، أسست وكما أَِدم، أنعمت كما اللهم …» اإلسفراييني: ويقول ص٢). (التلخيص، «…
أدخلتنا وكما وافر، كل من أوفر وأعطنا نارص، يا انرصنا الظاهر، يف إلينا يسند ما َعنَّا وليس الظاهر،
نارص» يا «انرصنا أيًضا: قارن ص٣). اإلسفراييني، (حاشية كاملسافر» عنها أخرجنا مسافًرا، الدنيا يف
تُميت التي السؤال» «فلسفة ذلك إقبال ى ويَُسمَّ نخاف»، مما نجنا األلطاف، نجيَّ «يا الجربتي: يقوله بما

تحييها. وال الذات
الثالث، الباب وأيًضا الديني»؛ اليسار :(٤) معارصة «قضايا يف املبدأ»، أو الشخص «محمد، انظر: 9

ل. األوَّ الفصل
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املنهج وسالمة دعاء، ليس العقيل والنظر صالة، ليس العلمي البحث العقلية، والتحليالت
بشخصه، الرسول عىل والرتكيز الصواب، إىل السبيل هو التحليل ودقة لليقني، الضامن هو
عىل الوحي يف وتركيز للرسالة، تشخيص وسجاياه، وفضائِله، ومآثره، وكرمه، وفضله،
النبي يف املشخص الوحي ومدح والنبي، والنبوة والرسول، الرسالة بني وخلط إليه، املبلَّغ
ومدحه، عليه لشخصوالثناء التبعية تعني ال والقدوة تشخيصالحق، مثل تشخيصللفكر
ال ولكن منها يُستفاد تجربة التحقيق، ممكن الفكر وأن فريدة، تاريخية تجربة تعني بل

األشخاص. وليس واقع، إىل الفكر ل يتحوَّ كيف التجربة، هو الهدف محققوها، يُمتدح
الصوفية فينا ذلك قوَّى وقد األشخاص، وعبادة األفكار، تشخيص مآيسعرصنا ومن
عىل القدرة غياب يف ألنه بيننا التيار هذا انترش كما املحمدية»، «الحقيقة عن بنظرياتهم
الحسية، األشخاص كله بذلك يستبدل األفكار، مع والتعامل الحقائق، وتصور األمور، فهم
هو للوحي، مبلِّغ إال هو ما الرسول أن حني يف يرى، بما يستعيضعنه يرى ال بما والجاهل
وقدوته الجهاد، يف وعظمته الرسالة، من ومآثره الوحي، من فضله غاية، ال وسيلة مجرد
الرسالة ألن بل لشخصه، ميزة ليس للرسالة فاختياره زعيم، أو قائد أي مثل األخالق يف
االختيار عىل والرتكيز والتبليغ، األداء رشوط فيه ر تتوفَّ رسول خالل من تبلَّغ وأن بد ال
والوحي .Election اليهودي االصطفاء إىل أقرب وهو يشء، يف الوحي من ليس واالصطفاء
بني خلطنا وإالَّ ذاته، الشخص اختيار إىل وليس التبليغ، وهو االختيار، بعد ما إىل يرمي
أفكارهم، ونرتك األشخاص عىل املعارصة حياتنا يف نقف ما وكثريًا والغاية.10 الوسيلة
وجعلناه اآلخر، اليوم يف شفيًعا الرسول جعْلنا لذلك رساالتهم؛ ونرتك باألفراد ك ونتمسَّ
لم قديًما واعتربناه املسيح، يف تقوله فيما املسيحية من واقرتبْنا والخلق، هللا بني واسطًة

البغدادي: ويقول ص١). (التنبيه، «… املختار النبي محمد عىل هللا «وصىل الشافعي: امللطي يقول 10

(الفرق، الهدى» ومنار الورى خيار وآله محمد الهادية، والقدرة الصافية، الصفوة عىل والسالم «والصالة
وصحابته األبرار، آله وعىل املختار، محمد نبيه عىل الصالة يف إليه «وأرغب الباقالني: ويقول ص٣).
وآله املصطفى رسوله عىل «والصالة ص١٣). (اإلنصاف، القرار» يوم إىل بإحسان لهم والتابعني األخيار،
املبعوث محمد املجتبى، ورسولك املصطفى، نبيك عىل «صلِّ ص٣). (النهاية، أجمعني» الطاهرين الطيبني
عموم بكمال منهم هللا اختص من سيَّما رسله، عىل وأسلِّم «وأصيلِّ ص٢). املواقف، (رشح بالهدى»
(الخريدة، الكريم» املصطفى النبي عىل والتسليم، الصالة «وأفضل ص١). (التحقيق، محمد» الرسالة

ص٥–٧).
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عىل املبنية الشعبية العقائد يف األلوهية صفات يف شارك ثَمَّ وِمْن يفنى؛ ال وأبديٍّا يُخَلق،
واألفكار.11 لألعمال بل لألشخاص يكون ال والخلود البيت، آل حب

ومن والتابعني، وصحبه آله يف بل للرسول، فقط ليس واالختيار الفضل ويستمر
بانتسابه وليس بعمله فرًدا، مسئول إنسان كل أن مع الدين،12 يوم إىل بإحسان تبعهم
االدِّعاء، فكثر األوىل، الجماعة لهذه الوريث هو يكون أن ِمنَّا فريق كل ويحاول جماعة، إىل
يسمح وقد الخرية، والصحبة الطاهرة، العرتة إىل ينتسب دام ما حاله، عىل فرد كل واطمأنَّ
الشللية، من نعاني أننا مع األوىل، الجماعة سليل هو ألنه لغريه، به يسمح ال ما لنفسه
يسوده الذي عرصنا يف حي يمَّ حتى واالختيار الفضل يقل ثم املغلقة، الجماعات ونقايسمن
التاريخ ويظل مستمر، انحطاط يف ويسري التاريخ، يتدهور ثَمَّ وِمْن الضالل؛ ه ويعمُّ الرش،
الخلف، إىل ووجههم األمام إىل ويسريون الوراء، إىل بالرجوع يتقدَّمون للناس، قدوًة ل األوَّ
من اإلنسان يمنع ال وهذا املعارصة، اإلسالمية الحركات يف يبدو وكما اآلن، عليه نحن ما وهو
ويف وقت أي يف توجد الجماعة هذه ولكن الجمعية، أو الحزب مثل عمل جماعة إىل االنتساب
الفكر فيها ق يتحقَّ التي التاريخية والتجارب معينني، مكان أو زمان يف وليست مكان، أي

«… والطني املاء بني وآدم منزلته «املقرب ص٢). (املحصل، واألكابر» الصغائر يف ع املشفَّ «والشفيع 11

األمة» وشفيع الرحمة نبي الخلق، مرأى يف الحق، مظاهر أكمل عىل والسالم «والصالة ص٢-٣). (املعالم،
األنوار، نور هو من اللطائف، جميع وجود يف الواسطة عىل والسالم «والصالة ص٢). الفقه، (رشح
قبله َمن عىل واملهيمن شفاعة، وأكرب رسالة، بأعمِّ املنفرد محمد، وموالنا ونبينا سيدنا املعارف، وينبوع
ص٣–٧). (املواقف، املحرش» يوم ع املشفَّ «الشفيع ص٢). املقاصد، (أرشف املطاعة» وسنَّته املبني بكتابه

ص٢). (املطالع، والجزاء» العرض يوم الشفاعة مقام لهم «ووعد
وأصحابه الطاهرين، بيته وأهل املرسلني، إخوانه «وعىل ص١). (التنبيه، األخيار» الطيبني آله «وعىل 12

من الصالح بالسلف واالقتداء أمرنا، به ما إلصابة التوفيق وأسأله التابعني، من بعدهم ومن املنتخبني،
ضياء «وآله ص٣٣). (التمهيد، ملتنا» عىل والطاعن ديننا عن الحايد إىل امليل عن ورصفنا نبينا، أمة
األبرار، آله «وعىل ص٣). ج١، (امللل، الطاهرين» الطيبني آله «وعىل ص٣). (الفرق، الهدى» ومنار الورى،
الطاهرين الطيبني «وآله ص١٣). (اإلنصاف، القرار» يوم إىل بإحسان لهم والتابعني األخيار، وصحابته
الطيبني آله «وعىل ص٢). (املحصل، كثريًا» تسليًما وسلم وأصحابه آله «وعىل ص٣) (النهاية، أجمعني»
آله «وعىل ص٢-٣). (العالم، أجمعني» عليهم وسلم واملهاجرين، منهم األنصار أصحابه وعىل الطاهرين،
الزاهرة واألنجم الطاهرة العرتة «وعىل ص٢). املواقف، (رشح واألصفياء» الخرية وأصحابه األتقياء، الربََرة
املحرزين وصحابته آله «وعىل ص٤–٧). (املقاصد، تسليًما» وأسلم وحلفائه وخلفائه وأصحابه آله من
ص٢). املقاصد، (أرشف الدراية» وصفاء العلوم صفو بدراية الفائزين الرواية، إتقان يف السبق قصب
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مخزوننا يف تعمل التي هي ألنها إلينا أقرب األوىل الجماعة تكون قد محددة، وليست عامة
وال القائد أرسة ليست املختارة الصفوة إن ودليًال.13 قدوًة اتخاذها يمكن والتي النفيس
توجيه تحاول زمان، أي ويف مكان أي يف ثورية طليعة أية هي بل أصحابه، وال قبيلته
زمان وال مكان ال فكرية جماعة هي بل نسبية، تاريخية جماعة ليست فهي بالفكر، الواقع
الرسالة، وأداء الظلم، ومناهضة الواقع، وتغيري اإلنسان، تحرير حاولت جماعٍة كل هي لها،
إىل راجع ذلك فإن الربهان، عىل الوحي اشتمل وإذا الرسالة، يف وضوح هناك كان وإذا
بطبيعتها والرسالة واضح، بطبيعته فالوحي املبلِّغ، فعل إىل وليس والوحي، الرسالة طبيعة
ثَمَّ وِمْن والبالغ؛ لإلعالن النظري والوضوح الداخيل، الربهان عىل يشتمالن وكالهما عقلية،
النظري الوضوح أن حني يف خارجي، برهان املعجزة ألن معجزة؛ إىل يحتاج ال فالتصديق
موضوعية بمعنى بل الطبيعة، قوانني خرق بمعنى معجزة ليس والقرآن داخيل، برهان
التعبري، بأسلوب واإلحساس بالفكر والتصديق الشكل، وناحية املضمون ناحية من الفكر،
ال واملرسلني األنبياء خاتم الرسول أن إثبات وإن باللفظ.14 املبارش واالتصال املعنى ورؤية
قد الوحي أن يعني بل ألحد، فردية مزايا عىل أو شخص فضائل عىل تركيًزا أيًضا يعني
انتهت، قد النبوة أن يعني آخرهم وأن آخرهم، حتى األنبياء أول منذ تطور وأنه اكتمل،

الدين قواعد فأبرم وأوالهم، بخالفته وأحقهم وأتقاهم، أكرمهم لنْصب أصحابه وفق هللا، اه توفَّ «وملا 13

دينهم بأمر األبد قيام وأقام الثلمة، وسد الشعث، ولم الفتق، ورتق األود، وأقام وشيد، مبانيه ورفع د، ومهَّ
والتزم أثره، واقتفى سريته، بعده َمن وتبع وأخراهم، ألوالهم املفاسد ودرء املصالح، وجلب ودنياهم،
اإلرشاق، كل وأرشقت اآلفاق، بدينه أضاءوا حتى األكارسة، أعناق وكرسوا الجبابرة، عتاة فجربوا وتريته،
الفسوق من الظواهر روا وطهَّ األخالق، ومكارم األفعال ومحاسن باملعارف واملشارق املغارب وزينوا

ص٣). (املواقف، والضاللة» والحرية والجهالة الزيغ من والبواطن والبطالة
بهدايته وشاد السالكني، سبل بنوره «فأوضح ص٣٣). (التمهيد، الدليل» وأنار السبيل أوضح «كما 14

(الطوالع، وعناؤه» بأسه الضاللة وقمع وعناؤه، جده الهدى رفع «الذي ص٣). (الغاية، الدين» أركان
إيضاًحا الساطع بالنور أرسل من عىل «وأصيل ص٢). (املواقف، املحجة» وأوضح الحجة، «فأقام ص٣).
ص٤–٧). (املقاصد، للشبهات» وإزالة للحج إقامًة الصادع باألمر وأتبعه البيانات، عن وإفصاًحا للمنهج
العقائد وتحرير اإلرشاك، نجاسة من العقول لتطهري هللا بعثه الذي محمد سيدنا عىل والسالم «والصالة
بياناته» وواضح حججه، بساطع املؤمن محمد نبيه عىل «والصالة ص١). (التحقيق، التقليد» روح من
للرشع وأنار حجته، للحق وأقام دليله، اإليمان ومن سبله، الربهان من «وبنيَّ ص٧٣). التفتازاني، (رشح
الظاهرة، باملعجزات لهم ًقا مصدِّ والرسل األنبياء إليهم بعث إنه «ثم ص٢-٣). املقاصد، (رشح محجته»

ص٢). (املواقف، عربيٍّا» كتابًا معه وأنزل … الباهرة واآليات
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بإمكانه فعله وأن اليقني، إىل بنفسه يصل أن استطاع قد عقله وأن استقل، قد اإلنسان وأن
كما مشخصة.15 أو عامة خارجية إرادة أية من ل تدخُّ ما دون اإلنسان رسالة ق يحقِّ أن
لكل يمكن شاملة حقيقة هناك وأن للبرشجميًعا، رسالة أصبحت أنها الرسالة عموم يعني

إليها. والوصول معرفتها الشعوب
فإنها رسوله، عىل والصالة هلل بالحمد التقليدية اإليمانية املقدمات تبدأ وبعدما
األمر، حقيقة ويف ورسوله، عبده ًدا ُمَحمَّ وأن هللا، إال إله ال أن شهادة بالشهادتني، تشفعهما
الشهادة تعني بل كتابتهما أو بهما ظ التلفُّ الشهادة تعني ال العرص، ملقتضيات وطبًقا
النظرية الشهادة وهي الفكر، ومقتىض الواقع نظام بني املسافة ببيان وذلك العرص، عىل
سبيل يف والتضحية الفكر، ملقتضيات طبًقا الواقع وتوجيه املسافة هذه إلغاء محاولة ثم
اإلنسان ويصبح العملية، الشهادة وهي الشهادة، فتتحقق بالنفس حتى يشء بكل ذلك
الشهادتان ليست شهادة، موقف كالهما والشهيد فالشاهد شاهًدا، كان أن بعد شهيًدا
قضايا عىل العملية والشهادة النظرية الشهادة بل والنبوة، األلوهية عن لفظيٍّا إعالنًا إذن
األوىل الشهادة ولفظ عمل.16 وتوحيد قول توحيد نوعان، فالتوحيد التاريخ؛ العرصوحوادث

عىل هللا «وصىل ص٣) ط١، (امللل، النبيني» خاتم الرحمة، رسول املصطفى، محمد عىل هللا «وصىل 15

سيد محمد «ذلك ص٣). ج١، (الفصل، تسليًما» وسلم وأصيًال بكرًة النبيني خاتم ورسوله، عبده محمد
(املقاصد، وأنبيائه» رسله خاتم «محمد ص٢-٣). (املعالم، واملرسلني» األنبياء وخاتم واآلخرين، األولني
ختمهم «ثم ص٣). (الغاية، أجمعني» الكافة إىل أرسله ورسوله، عبده ًدا ُمَحمَّ أن «ونشهد ص٤–٧).
وأقومهم َمحِتًدا، وأكرمهم منبتًا، وأطيبهم مغرًسا، وأزكاهم نسبًا، وأرشفهم بدًرا، هم وأتمِّ قدًرا، بأجلِّهم
سيد نرصًة، وأغرِّهم حكمًة، وأكثرهم عصمًة، وأشدهم قبلًة، وأسدهم أمًة، وأوسطهم ملًة، وأعدلهم دينًا،
البرشي»، الجنس تربية «لسنج: كتابنا: أيًضا انظر ص٢). (املواقف، واألحمر» األْسود إىل املبعوث البرش،

١٩٨١م. التنوير دار بريوت، ١٩٧٧م، الجديدة الثقافة دار القاهرة،
ص١٧). (اللمع، ورسوله» عبده ًدا ُمَحمَّ أن وأشهد اللقاء، عدة له رشيك ال وحده هللا إال إله ال أن «أشهد 16
الدين، يوم يف والعقبى الفوز جنة لقائلها ئة مبوِّ شهادة له، رشيك ال وحده هللا، إال إله ال أن «نشهد
تكون شهادًة له رشيك ال وحده هللا إال إله ال أن «أشهد ص٣). (الغاية، ورسوله» عبده ًدا ُمَحمَّ أن ونشهد
أعالًما» الجنان من اتبعه من املمنوح ورسوله عبده ًدا ُمَحمَّ سيدنا أن وأشهد إعالًما، الدارين يف بالتخلُّص
الكائنات، من عداه ملا املخالف القديم له، رشيك ال وحده هللا إال إله ال أن «أشهد ص٣–٥). املريد، (إتحاف
األمني، الصادق ورسوله، عبده ًدا ُمَحمَّ ونبينا سيدنا أن وأشهد املخلوقات، من عداه من كل وهالك الباقي
تتقلص املتأخرة العقائدية املؤلَّفات ويف ص٣). املريد، (تحفة العاملني» رب من بتبليغه أمر ما كل املبلغ
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فالتوحيد هللا»؛ «إال موجبة والثانية إله»، «ال سالبة األوىل قضيتني: عىل يحتوي هللا» إال إله «ال
تصبح التي العرصاملزيفة آلهة كل بنفي العميل الفعيل الشعور فيه يقوم سلبي فعل فعالن:
أعىل مثًال الشعور فيه يضع إيجابي وفعل الناس، عند للسلوك ودوافع للعالم رات تصوُّ
القهر صنوف كل من اإلنساني الوجدان يتحرَّر النفي بفعل وشامًال، ا عامٍّ واحًدا ً مبدأ
للمبدأ والءه ويعلن أعىل مثًال اإلنسان يضع اإليجاب وبفعل والطغيان، والتسلُّط والظلم
صور كل من اإلنساني الشعور يحرِّر السالب الفعل الجميع، أمامه يتساوى الذي الشامل
التبعية من اإلنسان يحرر األوَّل مبدًعا؛ خالًقا حرٍّا الشعور يضع املوجب والفعل القهر،
جديدة لقيم متمثًال اإلنسان يجعل والثاني تطلعات، من به وما عرصه يف السائدة للقيم
اإلعالن تعني إنما هللا» رسول ًدا ُمَحمَّ «أن الثانية: الشهادة ولفظ عام.17 بمبدأ ومرتبًطا
ال وأنه دولة، يف ده وتجسُّ نظام يف مراحلها آخر ق وتحقُّ النبوة، ونهاية الوحي، اكتمال عن
جوهر والتقدُّم الوراء، إىل يرجع ال فالتاريخ منها، سابقة ملراحل الوراء إىل الرجوع يمكن
الحرة وبإرادِته املستقل بعقِله فاإلنسان التطور، وحركة التاريخ ومسار اإلنساني الوعي
النبوة فريث الخاص، باجتهاده تقدُّمه يف يستمر وأن التاريخ حركة يواصَل أن عىل قادر

النبوة.18 وريث والعقل الوحي، طريق واالجتهاد األنبياء، وَرثة فالعلماء األنبياء، وتراث
أو عقيل واقعي، أو فكري مضمون أي من التقليدية اإليمانية املقدمات لفراغ ونظًرا
تحمل ال التي باأللفاظ بالتالُعب اململوء السجع بأسلوب نفسها عن تعربِّ فإنها مصلحي،
الفكر ويغيب العاطفة، عن تعربِّ واللغة اللغة، تُنشئ فالعاطفة إيمانية، عواطف إال وراءها
فكر دون الخالص اإلنشاء وعىل البديعية املحسنات عىل املقدمات تعتمد الواقع، يغيب كما

وتبخرت انتهت قد وامللخصات الرشوح عرص من الباقية اإلنشائية العواطف وكأن والبسمالت التمهيدات
واحدة. عبارة يف وتجمدت

النظري، التوحيد عىل العميل للتوحيد األولوية إعطاء الحديثة اإلصالحية الحركات معظم حاولت قد 17

النصوص ظلَّت ولو حتى الواقع، تعكس مرآًة التفسري فخرج الواقع، سلبيات نحو النصوص وتوجيه
للواقع، تحليل ودون النظري، أساسها تُعطيها واحدة لنظرية تخضع وال واحد، جامع يجمعها ال متفرقة
اإليمان وفاعلية بسلطتها النصوص وكأن للتغيري، مناهج إعطاء ودون سلبياته، نشأة أسباب ومعرفة
املنار). تفسري يف رضا ورشيد عبده ومحمد الوهاب، عبد بن ومحمد القيم، (ابن للتغيري كافية التلقائية
يف :(٤) معارصة «قضايا يف هللا»، رسول ًدا ُمَحمَّ وأن هللا إال إله ال أن شهادة تعني «ماذا مقالنا: انظر 18

الديني». اليسار
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درجة أحيانًا تبلغ اإليمانية بعضاالنفعاالت إال وراءها يكمن ال ليشء، تحليل أو رؤية ودون
عنها والتعبري الصوفية، املواجيد يف باإلغراق إال يتأتَّى ال العلم عن اإلعالن وكأن التصوُّف،
للظواهر، الواقعي والوصف العقيل والتحليل الربهاني األسلوب يغيب اللفظي.19 بالرتاشق
عن ويكشف فارغ، ملوضوع والهيام العشق عن يعربِّ خالص إيماني أسلوب محله ويحل
علم إىل ل تحوَّ قد النظر علوم كأحد الدين أصول علم وكأن اإليمان، ولوعات النفس مواجيد
رة، املتأخِّ العقائد يف بالتصوُّف ازدوجت قد «األشعرية» كانت وإذا للذوق، كعلم التصوف
صات وامللخَّ الرشوح حتى اإليمانية، العقائد يف كليًة األشعرية محل حل قد التصوُّف فإن
تعني فالحمد اإليمانية، املقدمة برشح تقوم بل التلخيص، أو الرشح من الغاية تبني ال فإنها
واللفظ بالسجع الفكر عن فاستعاضت املدح! يعني والثناء الرحمن، يعني وهللا الحمد،
باملحسنات االعتناء أن درجة ومآسيه أزماته بلغت فقد عرصنا يف ا أمَّ املرتادفات، وبلعبة
يشء عىل الحصول يف ورغبًة الخواء، عن وتعبريًا الشقاء، عن تعويًضا أصبح البديعية
أزماته الواقع، هو نحن نذكره ما أول وأن الطبول، قرع أو الصفائح رنني كان ولو حتى
وسجع تكرار والتشبيهات والصور فالرموز الناسحالهم، يعي حتى ومآله، حاله وتقلباته،

أنملة. قيد الواقع يغري وال وعي، وراءه يكمن ال لفظي
الدعوة وبني عليه، والثناء هلل الحمد بني التقليدية اإليمانية املقدمات تختلط وأحيانًا
السيايس، السلطان أم الديني السلطان واحد، السلطان عن فالحديث إليها، والتزلُّف للسلطة
الدينية السلطة يمثل ل األوَّ هللاوالسلطان، باختصار أو البرشي السلطان أم اإللهي السلطان
بلغة عنه الكالم يتم وكالهما الدولة، رأس عىل السياسية السلطة والثاني الكون قمة يف
بني أو السلطتني بني أو السلطانني بني الفصل َليصعب إنه حتى والعظمة، الجربوت
املطلق هللا اسم ذكر يكون وقد السياسة، وإله الدين إله األرض، وإله السماء إله اإللهني،
بني فرق فال بالسلطة، هللا فيه يتَّحد اجتماعي وضع عن تعبريًا يشء كل عىل املسيطر وأنه

اإلهمال كدر عن الصايف وذهنه الفياض، باملبدأ باالتصال الوايف عقله والعقائد لألصول اإلسالم «وجعل 19
نفائس لتحصيل يركب وال سادس لها ليس صافية خمسة أنهار من رشبه وكأنه واالرتياض، باألعقال
أنهارك تصف لم ولو للكرام، املوضوعة الرشيفة املائدة وهذه فإياك أبادي، بحر إالَّ املعاني وفرائد اآلراء
لعقلك وهمك يتسخر ولم للظالم، املنورة أسهارك مصابيح ضوء نهارك عىل يغلب ولم األوهام، قذى عن

ص٢-٣). اإلسفراييني، (حاشية األنام» فضالء من تكن ولم فضلك لجامع وفهمك
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يغذِّي منهما وكل واحد، نفيس بناء عن يصدران كالهما السلطان، عىل والثناء هللا عىل الثناء
من نابع السلطان عىل والثناء السلطان، عىل للثناء تدعيم هللا عىل فالثناء ويدعمه، اآلخر

الشعوب. وذاتية األفراد ذاتية الذاتية، عىل قضاء وكالهما هللا،20 عىل الثناء

مطبقني واملغرب املرشق أهل سمعت أني إال املرشق بالد أقايص يف ساكنًا كنت وإن فإني بعد، ا «أمَّ 20

أفضل واملسلمني، اإلسالم سلطان الدين، سيف املجاهد العادل، العالم املعظَّم، السلطان أن عىل متفقني
متصاعدة الصادق واملذهب الحق الدين تقوية يف رائيه آيات زالت ال أيوب، بكر أبا واليقني، الحق سالطني
وأكمل امللوك أفضل واملساء، الصباح تعاقب بحسب باقية ومكنته وقدرته أنواره وآثار السماء، عنان إىل
أن فأردت املستقيم، الرصاط ونرصة القويم، الدين وتقوية الصدق، وبينات الفضل، آيات يف السالطني
الديار، بعد عىل التقديس، بأساس سميته الذي الكتاب بهذا فأتحفته مرضية، وهدية سنية، بتحفة أتحفه
ا «أمَّ ص٣). التقديس، (أساس وكرمه» بفضله الدارين يف به ينفَعه أن الكريم هللا وسألت األقطار، وتباين
الطريقة ولزوم بالتقوى ك بالتمسُّ وأدام بقاءه، العز دوام يف هللا أطال األمري، سيدنا إيثار عرفت فقد بعد،
زاجًرا وسؤدِده همته علوِّ ومن واعًظا وحزمه عقله وافر من له وجعل هداه، بإرشاده ومن نَْعمائه، املثىل
وإيثاره، الخري فعل اعتقاد يلحَقه حتى ومطيًعا سامًعا لطاعته والخنوع تعاىل لربِّه استكانته ومن ورقيبًا،
آلو وال … والكرامة الزلفة أهل منازل ألقىص ويوفقه ذلك، له يتيح بما ويبلغه والسالمة، النجاة بأهل
«وأسمي ص٣٣-٣٤). (التمهيد، «… كعبته وأعىل مهجته، هللا حرس األمري، سيدنا إليه يحيل فيما جهًدا
األعظم، الصاحب املعظَّم، املوىل مجلس عايل ويتحصل يتم أن بعد به وأتحف املحصل، تلخيص الكتاب
صاحب العاملني، يف الوزراء ملك واملسلمني، اإلسالم بهاء والدين، الحق عالء الكامل، املنصف األعدل، العالم
أعز محمد، والدين الدولة بهاء السعيد، الصاحب ابن ملك، عطاء والغرب، الرشق دستور املمالك، ديوان
إحياء يف ق موفَّ غري، ال الدينية باألمور معتٍن هللا بحمد العرص هذا يف هو إذ اقتداره؛ وضاَعف أنصاره، هللا
بعني الحظه فإن األخروية، الخريات بإنشاء متخصص الحقيقية، الكماالت اقتناء يف منفرد خري، كل معالم
حول ُحمت «وحينما ص٣). (التلخيص، اهتدى» ملن والعاقبة الرُّجعى، هللا وإىل املبتغى، هو فذلك الرضا
الصاحب األعىل، املثل وله الُعال، يف له مثل ال َمن خزانة إىل ألحقتْه وسينه، شينه تزيني وُرمت لُجينه،
كل من اآلمال وجوه وتستقبله عميق، فج كل إليه يُطوى الحاجات، كعبة بابه املعظم، والدستور األعظم،
الفضل أهل ومربي والنعم، األيادي ويلُّ بقامته، اإلمارة وحلل بهامته، الوزراء تيجان باهت سحيق، بلد
الرياسات وحاوي واملفاخر، املآثر حائز املرسوم، الرشع ألوية ورافع والعلوم، العلماء أيدي آخذ والحكم،
وخارج الوقاد، ذهنه معارج وآخر اإلنسان، نوع مقامات آخر اد، النُقَّ طبعة مدارج أول واألواخر، األوَّل

اإلمكان: حد عن بل البرش طوق عن

ح��ال��ه س��ام��ي خ��ي��ال ط��ي��ف خ��ي��ل م��ا ج��الل��ه ح��ي��ث ال��وه��م ي��دل ل��م ل��و
إق��ب��ال��ه ف��ي ال��ف��رد ال��ع��زي��ز وه��و ع��ص��ره آص��ف ال��دي��وان ن��اظ��ورة
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كالهما هللا، حال عن صفاته يف كثريًا يختلف ال فإنه السلطان، حال هو هذا كان فإذا
عن كثريًا يختلف ال ومنافقته السلطان وتملُّق إلخ، … قادر عالم، عادل، واهب، ُمنعم،
ومرة هللا نحو يتجه مرة واحد، نفيس موقف املوقَفنْي إن بل هلل، والنفاق الزلفى مواقف
الجديد، وللسلطان هلل الدعاء بنفس يقوم فإنه الشارح أتى فإذا السلطان.21 نحو أخرى

خ��ص��ال��ه ح��س��ن ب��ره��ان ب��ه وك��ف��ى ك��اس��م��ه ط��رٍّا ال��ف��ض��ل أه��ل م��ح��م��ود
ب��ن��وال��ه زاخ��ر م��ح��ي��ط ب��ح��ر ك��ام��ل ب��در األوج ف��ي ب��ك��م��ال��ه
ب��ح��ي��ال��ه ع��ال��م ح��ل��م ف��ن ف��ي م��ت��ب��ح��ر ع��ال��م ع��ل��م ك��ل ف��ي
أف��ض��ال��ه ف��ي ال��ن��م��ل ب��ل��ي��غ م��ع��ن ل��ف��ظ��ه ف��ص��اح��ة ف��ي ع��يٌّ س��ح��ب��ان
أق��وال��ه ف��ي اآلراء ال��ث��اق��ب ت��دب��ي��ره ف��ي األف��ك��ار ال��ص��ائ��ب
م��ال��ه م��ن أل��ف��اظ��ه ف��ك��أن��م��ا ل��ف��ظ��ه ي��م��س��ك ل��ي��س ي��ب��ذل ل��ل��ن��اس
ب��ف��ع��ال��ه م��ت��ب��رق��ع ف��ك��أن��ه وج��ن��ات��ه ف��ي األن��وار ي��ت��زاح��م

علم ورفع بضيائه، العزة عزة هللا أوضح باشا، محمود الكبري الوزير وفشا، إنعامه عمَّ الذي وهو
املطالب، منه يسقون الناس من أمة عليه يوجد املآرب، مدين ماء أفضاله مورد زال وال بإعالئه، العلم
به وكفى اإلعانة، ويل وهللا الحصول، رشف برج يف األمل كوكب سعد فقد القبول سماك إىل رفعه فإن

ص٢-٣). التفتازاني، (حاشية وكيًال»
إىل فبادرت … رشًحا له أرشح أن موافقته إال يمكنني وال مخالفته، يسعني ال َمن إيلَّ «فأشار 21

الجود منبع الشمائل، بمحاسن متحل الرذائل، قبائح عن متخلٍّ هو من باسم ورسمته … إشارته مقتىض
املخدومي، األجيل، الكبريي، األمريي، املولوي، العايل، األرشف، املقر وهو الرحمن، بتأييد املؤيد واإلحسان،
السيفي، األسفهسالري، األتابكي، الذخري، العضدي، املنصوري، املؤيدي، املتاغري، املرابطي، املجاهدي،
واإلحسان، العدل فأقام واجتهد هللا، يف جاهد بمن عضده هللا شيد النارصي، امللكي، الساقي، قوصون،
املجاهد، العادل، السيد، العجم، ملوك رقاب مالك األعظم، السلطان موالنا واإليمان، الدين أهل ونرص
واملسلمني، اإلسالم سلطان والدين، الدنيا نارص السماء، من املنصور أعدائه، عىل املظفر املتأخر، املرابط،
املعايل أبي املؤمنني، كلم جامع املتقني، إمام الظاملني، من املظلومني منصف العاملني، يف العدل محيي
عىل سلطانه هللا مدَّ قالوون، الفتح أبو الدين سيف املنصور، امللك األعظم، السلطان موالنا ابن محمد
، محالٍّ الكواكب منازل بني الرشيف ملقامه ومهد وبذًال، صونًا وفضله نصله من وأوسعهم ، ظالٍّ األمة
لبعض شكًرا تجىل، إذا والنهار يغىش، إذا الليل من وأوليائه ألعدائه والبذل البأس وقسم محىل، بالسعود
بفضله بالقبول يتلقى أن شيمه محاسن من واملرجو وإنعامه، إحسانه من ويشء وإكرامه، أياديه
وأشاور نفيس، وأؤامر قداحي، وأردد رأيي، أجيل الزمان من برهة «وكنت ص٢-٣). (املطالع، وكرمه»
قدرها، يعرف إليه، أزفها كفو يف فيها الراغبني وكثرة خاطبيها، تعدُّد مع أصدقائي من النهى ذوي
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بل السلطان؟ وألقاب الحسنى هللا أسماء بني الفرق وما تَْرتى.22 والسالطني قائم فاهلل
هلل املدائح تقلُّ املتقدمة العقائد يف هللا! بصفات السلطان يوصف األحيان من كثري يف إنه

فيها ينرصه مواقف إىل متطلِّع وهو والسنان، بالسيف فيها الدين يعز مواقف، له موفق مهرها، ويغيل
وقع حتى العب مخراق قيل، كما حده، الحجة تمض لم إذا الغاضب السيف فإن والربهان، باملحجة
من أعظم وهو يباهى، أن من وأجل يباهي، أن عن غني وهو يوازى، وال يوازن ال من عىل االختيار
وجنانًا، جأًشا وأشجعهم وبنانًا، راحًة وأنداهم ومكانًا، منزًال وأعالهم شأنًا، العباد وساس البالد، ملك
وأعزهم وإحسانًا، عدًال وأشملهم وسلطانًا، ملًكا وأبسطهم وسنانًا، سيًفا وأروعهم وإيمانًا، دينًا وأقواهم
أن بعد الدين قواعد شيَّد من األنسية، بالرياسة وأوالهم النفسية، للفضائل وأجمعهم وأعوانًا، أنصاًرا
االنتكاس، ناهزت وإن املعايل رايات ورفع تنعدم، أن أرادت حني الكرم حشاشة واستبقى تنهدم، كادت
الدنيا جمال واالستحقاق، باإلرث األكارسة ممالك محرز باالندراس، آذنت وقد الرشيعة مكارم وجود
لسان، بأطلق أبتهل هللا وإىل لرضاه! متحرية واألقدار لهواه، متابعًة األفالك زالت ال إسحاق أبو والدين
ذكًرا األبقني به يكتسب ألن ويوفقه طويًال، دهًرا خوله بما ويمتعه دولته، أيام يديم أن جنان وأرق

ص٥-٦). (املواقف، جدير» وباإلجابة قدير، ذلك عىل إنه جزيًال، وأجًرا جميًال،
والخالفة العظمى، بالسلطنة هللا أيَّده ملن بالدعاء ته حربَّ اختتامه، بالخري وختم إتمامه، يل تيرس «وملا 22

من بات بمعقِّ وأمده العدى، من لها ِقبَل ال بجنود ملكه وشيَّد والندى، الفضل يف بَْسطة وزاده الكربى،
يشاء، من يؤتيه هللا فضل وذلك األعىل، ربه بأمر خلفه ومن يديه بني من يحفظونه الُعال، السموات
ويجعل مؤمنني، قوم صدور غيظ ويشفي الباطل، به ويُبطل الكافرين، دابر ويقطع الحق، به ليحق
السلطان املوىل، حرضة إال هو وما عليني، أعىل يف الدين، يوم مكانه ويرفع اآلخرين، يف صدق لسان له
عليم لدن من املختص والعجم، العرب طوائف من األمم، رقاب مالك األكرم، األعلم والخاقان األعظم،
أكنافه، وصافهم أعطاُفه، وعمهم ألطاُفه، الورى شمل عميم، ولطف عظيم، وخلق جسيم، بفضل حكيم،

تُستقىص. ال ومآثره تُحتىص، ال مكارمه يرتيض، ال ما كل من

األف��الك رت��ب��ة م��ن وت��ب��اع��َدت ال��م��دى ف��وق س��َم��ت ع��ط��اي��اه ُم��وٍل
واألف��الك ال��ب��ح��ر ف��ي ��ن��ا ف��ت��ح��صَّ وج��وده خ��اف��ا وال��درِّيُّ ال��درُّ

همَّ إذا وليٍّا، وال نصريًا له يجد لم بابه عن أعرض ومن عليٍّا، مكانًا له يجد جنابه إىل التجأ من
ومىض. إليها أرسع بمكُرمة له منَّ وإذا أمىض، بَمنْقبة

ف��ل��ول ل��ل��ص��ارم��ات ي��ك��ن ل��م ل��و ص��وارًم��ا ال��س��ي��وف م��ث��ل ع��زم��ات��ه

والكمال العلم رايات رفع الذي وهو األيام، يف واألمان األمن وباسط األنام، عىل واإلحسان العدل نارش
مخرضة ُروائها، إىل العلوم رياض فعادت اندراسها، بعد واألفضال الفضل رباع وعمر انتكاسها، بعد
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املدائح فتظهر هلل املدائح تكثر رة املتأخِّ العقائد يف أنه حني يف للسلطان املدائح فتختفي
املديح! كثر اإليمان عم وإذا املديح، خف العقل ظهر إذا وكأنه للسلطان،

عليها، والقائمني بها، للُمْمسكني والدعاء السلطة، عىل الثناء من بدًال الحايل، ويفعرصنا
الدينية السلطة تواطؤ نبنيِّ فإننا لُخطاهم، ومؤيدين لهم، مستنرصين الناس، عىل والقيِّمني
الجماهري الحالتني، كلتا ويف األخرى، عىل تعيش منهما كالٍّ أن وكيف السياسية، والسلطة
النظرية السلطان خصال مدح إن ورزًقا، حريًة الضائعة، هي والشعوب الخارسة، هي
ليس وهذا وخداع، وكذب نفاق وانتهازيَّة، وصوليَّة وتزلُّف، مداهنة وتملُّق، تقرُّب والعملية
أو مدح كليهما وليسيف النقد، ومهمتهم الرقابة، فدورها طالئعها؛ مهمة وال الجماهري دور
بناؤها ينكشف التي الحاليَّة وبأوضاِعه املعارص عاملنا يف بالسلطان الرعية عالقة تعظيم،
ثورة عالقة بل وَقبول طاعة عالقة ليست الدفينة وإحساساتنا القومي، وجداننا خالل من
عىل والخروج واالحتالل، والتخلُّف الضياع إىل السلطان طاعة أدَّت ما فكثريًا ورفض،
والسلطان عليه.23 والرقابة والشورى، العدل عىل له إجبار فيه كان ضده والثورة السلطان
رضاه األقدار تتحرَّى وال هواه، األفالك تتبع ال يرض، وال ينفع وال يضل، وال يهدي ال
والقضائية الترشيعية والسلطتان خالصة، تنفيذية سلطة هو وحده.24 هللا صفات فتلك
عليه، والعقد له البيعة ت تمَّ به التزامه أساس وعىل بتنفيذه، السلطان وعد الذي للفكر

ومفخر باالستحقاق، العالم سالطني ملجأ واألكناف، الجوانب مزهرة بهائها إىل حدائقها وأمنت األطراف،
خلد إسكندر، محمد بري والدين والدولة الحق غياث املنصور، املؤيد السلطان اآلفاق، يف آدم بني سالطني

وإحسانه. بره العاملني عىل وأفاض وسلطانه، ملكه هللا

ش��ام��ل ال��ب��ري��ة ألص��ن��اف ص��الٌح ألن��ه يُ��َرد ال دع��اء وه��ذا

ص٣). املواقف، (رشح املعبود» الصمد عىل متوكًِّال باملقصود أفيض أنا وها
ما له وأحلَّ األصول، مشكالت له أجمع أن حتْم وطاعته ُغنم إشارته َمن إيلَّ أشار فقد بعد، ا «أمَّ 23

بغايات وفزت النظر، نهايات عىل وقفُت أني بي ظنٍّ لحسن العقول أرباب عىل غوامضها من انعقد
ص٣). (النهاية، م» َرضَ غري يف ونفخ َوَرم، ذا استسمن ولعله الفكر، مطارح

َوَال نَْفًعا ِلنَْفِيس أَْمِلُك َال ﴿ُقْل ،(٣٣ :١٣) َهاٍد﴾ ِمْن َلُه َفَما هللاُ يُْضِلِل ﴿َوَمْن الكريم: القرآن يقول 24

:٢٣) ﴾ ِفيِهنَّ َوَمْن َواْألَْرُض َمَواُت السَّ َلَفَسَدِت أَْهَواءَُهْم اْلَحقُّ اتَّبََع ﴿َوَلِو ،(١٨٨ :٧) هللاُ﴾ َشاءَ َما إِالَّ ا َرضٍّ
العقائد. مؤلِّفو إليها يُنتَسب التي األشعرية عقائد يف معروف وهو ،(٧١
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هما الفعلية الحقيقية والسلطة السلطات، مصدر هو فالفكر املسلمني؛ بني من واختياره
السلطان للثانية، ُمطيع لألوىل، ذ منفِّ إال هو ما والسلطان والقضائية، الترشيعية السلطتان
الفكر، لقانون ذ منفِّ هو بل قادًرا، وال خالًقا، وال ناهيًا، وال آمًرا وال صاحبًا، وال ملًكا، ليس
الخري مصدر باستمرار السلطان ليس للنصح. وقابل للمشورة، ومستِمع لقضائه، ومطيع
غياب يف السلطة ولشعبه، لنفسه والطَّالح للفساد مصدًرا يكون ما كثريًا بل والصالح،
ثم بها، وتنفرد تتجربَّ وتثرى، تغنم بها، القائمني ملصلحة وتعمل تفسد، الشعبية الرقابة
ثم والجاه، املنصب والسلطة، الثراء األغراض، لنفس تحقيًقا ذلك؛ يف يعاونها من نجد
بدعوى الجنيس الحرمان مثل مآربها تحقيق عىل تساعدها التي القيم كل الشعوب يف تضع
حتى النفس عىل الرسور وإدخال املدنية بدعوى الجنسية اإلثارة ثم والتقوى الفضيلة
بُقوتِه الشعب السلطة تُلهي أو جنسيٍّا، وُمثار جنسيٍّا مثري فئتني؛ إىل كله الشعب يتحول
لها تارًكا السلطة، عن وغافًال السياسة، تارًكا وراءه، الهثًا الشعب يظل حتى اليومي،
الوحدة ويف والقهر، الحرية يف والفقر، الغنى يف والسالم، الحرب يف الُعليا السياسة مجال
الغد، وزراء نحوها ويتسابق الناس، عليها يتهافت حتى باملناصب ح تلوِّ أو والتجزئة،
ال من كل قيمته منها يستمد عليها، حريًصا لها، عبًدا يظل حتى يستحق ال ملن فتُعطى
ولكنها والبيعة، الشورى طريق عن تأِت لم املعارصأنها عاملنا يف السلطة أزمة إن له، قيمة
أن بعد األمن أجهزة وبسيطرة العسكر وبحكم القهر بقوانني واستمرَّت عليها، قفًزا أتَت
االستقالل إىل أدَّت التي الوطنية الحركات أو الثورية اإلنجازات من أوًَّال رشعيتها أخذَت
ثم النظر من ال القوة من ثم العمل من الرشعية أخذت الحر، واالختيار البيعة من ال
ذاتها لتحقيق البيعة دون تكفي ال واستمراريتها صورها أحسن يف حتى والثورية البيعة،
البيعة، أصل الشعب، ضد الثورية تنقلب ما وغالبًا حولها، الجماهري واللتفاف والستمرارها
نرش مصلحتها يف يكون وقد للعلم، ال للجهل مصدًرا السلطة تكون قد الشورى. ومصدر
جاهل، شعب يف تتأكد فالسلطة تنميتها، وليس الثقافة عىل والقضاء محوها، وليس األمية
لفكرها للدولة، املدح يكون وقد ثورة، والعلم طاعة فالجهل مطيعة، جماعة يف وتقوى
السياسية للنظم الدعوة من املعارص عاملنا يف يحدث كما ونظامها لحزبها وعقيدتها،
ظل يف العدل ويعم املالء يحدث ثم وظالًما، خواءً قبلها التاريخ يكون الوطنية، وللثورات
تاريخ قبل ملا جبٍّ من جيلنا يف عاْرصناه ما وهو املباركة، الثورات وبعد السائد، النظام
النظام ظل يف الشاملة والنهضة املفاجئ االزدهار ثم ماضينا لكل وشجب املعارصة، ثوراتنا
جوًرا، ُملئت كما عدًال األرض ونمأل عدم، بعد ونحيا جديد، من فنولد الثورة، وبعد القائم
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من املساجد خطب يف أيًضا يحدث ما وهو سنة!25 أهل ونحن الشيعة عقائد وتوجهنا
كأحد االنحطاط عصور يف يكثر ما وهو للحكام، ومدح للنظام، وتأييد السلطان، إىل الدعوة
يف فيوظِّفه اإلمام يخىش والسلطان فيمدحه، السلطان يخىش فاإلمام أسبابه، أو مظاهره
الناس قلوب يف السلطان تثبترشعية اإلمام وبمدح للسلطان، فقيًها له تابًعا ويجعله رعيته
الناس قلوب يف اإلمام ورشعية السلطان، بقي ملا السلطان فضح اإلمام أن ولو والجهال،
انصبَّ بوفاة، أو بانقالب السلطة تغريت ما فإذا السلطان.26 رشعية من وأعمق أرسخ

املجتمع يف الشيعة عقائد رسيان يعني العكس عىل بل الشيعة، عقائد يف قدح أي يعني ال هذا 25

فهذا القائمة، السلطة إال منها تستفيد ال التي السنة عقائد رسيان من أكثر مجتمعاتنا مثل املضطَهد
قيمة. حكم وليس واقع حكم

باالندراس، موسومة معامله حيث املحجة؛ متضايق الحجة، متضائل هذا قبل بمغربنا العلم أمر «فإن 26

فشغل النوايص، لها تشيب معارشة عىل أهوال لتضاعف اإلياس، بادية روحه من إليه الحشاشة ورجوع
فهي العوايص؛ الهمام كرس من أشد لعزماتهم كارسة فاقات ولرتادف يُقايس، ما بكثرة نفسه عن كلٌّ
بنظم وجدير أزاهره، القتناص أهل منهم هو من صار حتى القوايس، الصلب الجنادل لها تذوب بحيث
هام أحد، عىل يلوي ال املدد تلك ويف املدد، منقطع الورى، أفنية ملزوم بالعرا، منبوذًا جواهره، فرائد
ربهم من نعمة تداركتْهم أن إىل واالحتقار اإللغاء ليل عليهم وطال االفتقار، ظلمات يف العلم أهل حزب
بدور فإذا اإلسماعيلية، الهاشمية املولوية الرشيفة الدولة بظهور وذلك لحزبهم، السعادة طالع بطلوع
مذهب، كل العلوم يف حينئٍذ فذهبوا مستبرشة، ضاحكة أفراحهم وجوه وإذا مسفرة، طالعة عزمهم
للفهوم التعاطي رحمة وغشيت مساجدهم، التدريس مجالس فعمت يتطلب، ما أعىل املدارك يف وتسنموا
افتضاًحا، تتضاءل جانبهم يف الجهل وشبهات اتضاًحا، تتخايل لديهم العلم حجج وصارت معاهدهم،
مراتب أعىل بلغوا أن إىل املناهج، أعدل لسلوك طلبًا فيها والتنافس املدارج، تلك يف االرتقاء يف يزالوا ولم
آلمل يخيب ال من زادهم ثم والتعاريف، التعاليم رءوس والتعلم التعرف بعد فصاروا والتأليف، اإلنشاء
إسماعيل موالنا باهلل املنصور هو فيهم خليفته جعل بأن منه نعمة عمله، مؤمن لعامل يبطل وال أمله،
الوالد رأفة بهم رءوًفا والتوقري، اإلجالل بعني لهم مالحًظا وجعله القماعيل، وهامة العرص، أمالك رأس
عزته، رسادقات عليهم ا مادٍّ بسطوته، إهانة كل من لهم حافًظا رحمته، جناح لهم خافًضا الصغري، بولده
وأنعش دنياهم. مهمات كفاهم قد واالمتنان، بالعفو مسيئهم عن ويتجاوز اإلحسان، يف ملحسنهم يزيد
ما بصفاء والدنيا الدين منافع عليهم وفتح أظهره، ما بحسن الخوف من آمنهم قواهم. املعايل لنيل
واآلجل، العاجل يف هللا أمنه آمني، قال ومن ملكه. ما يف سريته حسن وأدام ملكه، تعاىل هللا خلد أضمره،
أن العديدة، ميامنها لطائف ومن السعيدة، الدولة هذه بركة من إن ثم شامل، للربية دعاء هذا فإن
ومما جملتها، من الرشح هذا وكان مختلفات، وعلوم صعبة فنون يف املؤلفات، من عدة إنشاء يف يل فتح
والدنيوية؛ الدينية مراشده إىل للعبد الهادي فهو إنشائه، عىل املعني وتعاىل تبارك املوىل عىل الثناء يجب

ص٢-٣). املقاصد، (أرشف واعتنائه» نيته بصدق بها ليشتغل
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له وتكون الصفات، نفس يُعطي الذي الجديد السلطان عىل القديم للسلطان املدح نفس
عىل يقوم ال السلطان فمدح واالبتهاالت، الدعوات نفس إليه ه وتوجِّ واآلثار، املحامد نفس
والنفاق، والزلفى بالتملُّق السلطة نحو اتجاه هو بل السلطان، يف موضوعية خصائص
امللهم، القائد مدح يف الوظيفة هذه لهم كتَّاب بيننا نشأ ولقد حيوانًا! السلطان كان ولو حتى
القرار، وصاحب األفخم، والرئيس األعظم، واملجاهد البار، الشعب وابن الشجاع، والزعيم
لحسابه ذكاءه استعمل أو بغباء، خدمها أو به ضاقت أو أحدهم السلطة استنفدت وإذا
السلطان.27 اح مدَّ بوظيفة اللحاق الكل يودُّ االنتظار، قائمة تطول ثم اآلخر، أتى الخاص

لحرضته ونرشت والفخر، الرشف ألوية لجاللته رفعت بخليفة العرص هذا أهل عىل تعاىل هللا منَّ «وملا 27

عىل وقام غريبًا، سلوًكا الربايا نجاح يف وسلك عجيبًا، سريًا الرعية إصالح يف وسار والنرص، العز رايات
بساط وبسط والعام، الخاص لنفع أوقاته ورصف األنام، عموم عىل فضله منشور ونرش اإلقدام، أقدام
ومحيي القمرين، ثاني وهو أَال رعيته، صنوف جميع عىل املكارم فيوض وأفاض تبعته، لكافة املراحم
والعجم، العرب سالطني سلطان البيضاء، املحبة لواء ورافع الغراء، الرشيعة نارص الكونني، سيد سنة
الغازي السلطان، ابن السلطان األفخم، والخاقان األعظم، الخليفة األمم، سالف آثار من اندرس ما ومعيد
الخافقني ذروة عىل ورفع وأدامه، تعاىل هللا نرصه خان، املجيد عبد السلطان ابن خان الحميد عبد
شئون إىل الطرف وألفت واملعارف، العلوم أحوال إىل تعاىل هللا حفظه عنايته وجه أعالمه، املبني بالفتح
فرثى دولته، أنظار من بلمحة إحياءها وتطالب لجاللته، تشكو الحال بلسان فرآها والعوارف، الفضائل
من لها وأحرض واملدارس، املكاتب لها فشيَّد شكواها، ولبى دعواها، وسمع ملقالها، وأصغى لحالها،
وإطاعة دارسها، بإحيائها وأمر األرض، أقطار من املعلمني إليها وساق النفائس، أنفس والرسائل الكتب
تنترش املعارف تزل ولم املحزون، القلب يرسُّ ما والفنون العلوم من فيها فقرئ فرض، وأي فرض أمره
أفكارهم ونوَّرت الجهل، ظلمات من الرعية شباب استنقذت حتى وتزداد ثمراتها وتتضاَعف البالد، يف
أحدثته ما أن إال قيمتهم، معارفهم بحسن وازدادت همتهم، بذلك عَلت وقد والفضل، العرفان بأنوار
عقائد زيغ منها يُخىش قد الشبهات، نوائل من املطبوعات متون عىل إلينا نُقلت التي الحديثة الفلسفة
السامي، جاللته لرأي واملوافق العايل، لرضائه املطابق فكان الضالالت، يف ووقوعهم األمة، ضعفاء شبان
الشبهة تلك بدفع ل ويتكفَّ العقلية، برباهينها اإلسالمية العقائد تقرير عىل يشتمل مخترص كتاب تأليف
قلوب بجلب يقيض ما بيان مع بالعقيدة املرضة األغاليط من وسواها الجديدة، الفلسفة من حدثت التي
وسالمه هللا صلوات املرسلني، سيد محمد سيدنا لحرضة ق والتعشُّ املبني، الدين ملحبة املسلمني شباب
الشاهانية، واملدارس السلطانية املكاتب جميع يف قراءته تعم أن عىس أجمعني، وصحبه آله وعىل عليه
الرشيفة الخدمة لهذه فوفقت املحمدية، والرشيعة اإلسالمية امللة أهل من تالمذتها عقائد عىل محافظًة
وتكون اإلسالمية، األمة لعموم األعظم الخري هللا رسول خليفة بأنظار تعاىل هللا شاء إن عنها ينتج التي
تعاىل، هللا بتوفيق املؤيد السعيدي، الحميدي عرصه غرر من وغرة هللا، حفظه شوكته حسنات من حسنة
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الرئيس والعيش، الخبز بيده الذي األصغر، السلطان املصلحة، لرئيس الدعاء يكون وقد
لوجه؛ وجًها الكاتب يراه والذي والتوصية، والتقرير والدرجة، الرتقية بيده الذي املبارش
بعيد لسلطان أو مجردة ذات إىل وليس شخص إىل شخص من مبارشًة هنا فالسؤال
ه تحفُّ ويهبط ويهرول، الدرج يصعد حي، لشخص هنا السؤال يسمع، ال وقد يسمع قد
حتى العلية للحرضة أيًضا يكون فإنه اإلهداء ا أمَّ الدعوات.28 عليه تنهال ويصعد الربكات،
إىل ه تتوجَّ اآلراء فكل قبلها، أو القرآن فاتحة بعد الكتاب فاتحة يف السلطان اسم يُذكر

بتوجيهاته.29 وخرجت منه، بدرت أنها كما السلطان
مع تكاتًفا جيلنا»، ملسئولية تحقيًقا الدين، أصول علماء «إىل فإهداؤنا نحن ا أمَّ
وعىل العملية الحياة يف وأثره العلم هذا عن للمسئولية ًال وتحمُّ للنصح، وإبداءً العلماء،
اإليمانية للمقدمات الرئييس املحتوى هو هذا كان فإذا بالسلطة، وعالقتها الجماهري سلوك
العقائد يف خاصًة مًعا بحمدهما وتسبِّح مًعا، السلطان وإىل هللا إىل تدعو التي التقليدية
الحايل عرصنا فإن الربكات، وتلقي االنحطاط عرص وامللخصات، الرشوح عرص املتأخرة،
اإللهي السلطان يتملَّقون ال وُكتَّابه وثورة، تغيري جيل الحايل وجيلنا ونهضة، عرصإصالح
هي هذه السالطني، جميع ضد الشعوب مصالح عن يدافعون بل السيايس، السلطان أو

األوىل. ومقدمته الثورة» إىل العقيدة «من مسئولية

منها باب كل أبواب، وثالثة مقدمة عىل مشتمًال املوحدين، أعني ويقر املؤمنني قلوب يرسُّ كتابًا فجاء
بيان عىل تشتمل خاتمٍة وعىل األصول، مهمات من إليه الحاجة تَمسُّ ما عىل تحتوي فصول عىل يشتمل
بأن حقيق وهو املسلمني، عموم عىل اإلطاعة حقوق من لها وما املبني، املحمدي الدين يف الخالفة وجوب
األعظم، حبيبه بروحانية تعاىل هللا إىل ل فنتوسَّ اإلسالمية»، العقائد ملحافظة الحميدية «الحصون ى يَُسمَّ
األعظم، الخليفة موالنا وحياة عمر بطول العظمى الخالفة عرش يؤيِّد أن وسلم، عليه تعاىل هللا صىل

ص٣-٤). (الحصون، آمني» آمني اللهم املبني، والفتح املكني، بالنرص ويؤيده الكريمة، ذاته ويحفظ
لطيف رشح هذا الحجاب: أبي محمد الشيخ ابن العليم عبد الثواب، الكريم رحمة إىل املفتقر يقول 28

من جمع مع بها اآلن أدرس التي النظامية الثانية السنة طلبة حال فيه راعيت السنوسية، متن عىل
وشيخ األزهر، الجامع وكيل شاكر محمد الشيخ الفضيلة صاحب رئاسة تحت األكابر العلماء حرضات

ص٢). (الخالصة، … األنور األويل القسم
بها وأهديت األصولية، والقواعد الجدلية، الدالئل فيه أدرجت الدين، أصول يف مخترص فهذا بعد، ا «أمَّ 29

الدارين يف واجعله األكرب، السلطان دولة إىل وتوحيدك معرفتك بركات أوصل اللهم املرشفة، الحرضة إىل
ص٣٣٢). (املسائل، الراحمني» أرحم يا بفضلك والكرامات للسعادات مستوجبًا متوجًها
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الرحيم»، الرحمن هللا «اسم ب فقط تبدأ القديمة اإليمانية املقدمات بعض كانت وإذا
قد هللا كان فإذا القرآن.30 بنص واحد ليشء واجهتان واألمة فاهلل األمة»، «باسم نبدأ فإننا
التي األمة عن ندافع فإننا للتنزيه، إثباتًا قضيتهم يف وانترصوا القدماء عند عنه الدفاع تم
القعود، وعمها العجز، وانتابها الهزائم، عليها وتواَلت الضياع، وأنهكها التفتُّت، اعرتاها
وحرروا هللا، سبيل يف وغزوا البلدان، فتحوا قد التوحيد عن دفاعهم يف القدماء كان وإذا
العمل، يف النظر وحققوا والرشيعة، الفكر يف فانترصوا هللا، لكلمة إعالءً البرشي الوجدان
وذلك املغتصبة، األرايض واستعادة البلدان، تحرير وإىل الجهاد إىل األمة ندعو اليوم فإننا
عن القدماء دافع فإذا األرض، إىل وعودتهم املسلمني، لطاقات التوحيد تفجري طريق عن
املستهدفة، فهي األرض عن اليوم ندافع فإننا والهجوم، الخطر مظان كان ألنه نظًرا هللا
﴿َوُهَو َواْألَْرِض﴾، َماَواِت السَّ ﴿َربُّ واألرض، السموات إله القرآن بنص فاهلل وثروة؛ رقعة
وهذا الغائبة»، «الفريضة تلك وجهاد، فتح فالتوحيد إَِلٌه﴾. اْألَْرِض َوِيف إَِلٌه َماءِ السَّ ِيف الَِّذي
املسلمني، حرمات استُبيحت لقد التوحيد، باسم األوىل وعقيدته بل اإلسالم أصول من األصل
وذبح وأطفالهم، نساؤهم وُقتلت أعراضهم، وانتهكت ثرواتهم، ونُهبت أراضيهم، واحتلَّت
نبدأها فإننا هللا»31 «باسم التقليدية اإليمانية مقدماتهم بدءوا قد القدماء كان فإذا أبناؤهم،
املسلمني حريات وباسم ألرايضاملسلمني، األجنبي االحتالل مواجهة يف األرضاملحتلة باسم
املنكر، عن والنهي باملعروف واألمر النصيحة، وباسم والطغيان، القهر صنوف مواجهة يف
مواجهة يف االجتماعية والعدالة املساواة وباسم الخالق، معصية يف ملخلوق طاعة ال وأن
جوًعا تموت التي األمة جماهري أمام املرتفة األقلية لدى األموال وتكديس الثروات تجميع
مواجهة يف هللا لوحدة مرآة القرآن بنص األمة وحدة الوحدة، وباسم وعريًا، بؤًسا وقحًطا،
التخلف، مواجهة يف التقدُّم وباسم الطوائف، ملوك بني والتبعثر والتشتُّت والترشذُم التجزئة

َربُُّكْم َوأَنَا َواِحَدًة ًة أُمَّ تُُكْم أُمَّ َهِذِه ﴿َوإِنَّ ،(٩٢ :٢١) َفاْعبُُدوِن﴾ َربُُّكْم َوأَنَا َواِحَدًة ًة أُمَّ تُُكْم أُمَّ َهِذِه ﴿إِنَّ 30

.(٥٢ :٢٣) َفاتَُّقوِن﴾
أصول ص١؛ التنبيه، ص١٨٤؛ األكرب، الفقه مثل: الرحيم الرحمن هللا باسم تبدأ التي املقدمات 31
ص٢؛ التوحيد، رسالة ص٣–٥؛ العوام، عقيدة ص١٦٨؛ املخترص، ص٣؛ اإلقدام، نهاية ص١؛ الدين،
الفرقة عقيدة ص١٢٨؛ االعتقاد، تطهري ص٨١؛ التوحيد، تجريد ص١؛ التحقيق، ص٢؛ الحصون،
العوام، كفاية ص٣٧؛ الخرائد، قالئد ص٢؛ زبد، جامع ص٢؛ التوحيدية، العقيدة ص١٦٢؛ الناجية،

ص٢.
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األمة، جماهري باسم التغريب، ضد الهوية وباسم االنحطاط، مواجهة يف النهضة وباسم
عىل بناءً الثورة» إىل العقيدة «من يصدر املسلمني عامة وباسم الصامتة، األغلبية وباسم
وحدة ليُعيد الفقه» أصول «علم وبني الدين» أصول «علم بني يجمع املصلحي» «العقل

بشقيه. األصول» «علم
إىل اإليمان عواطف عن التعبري مجرد من اإليمانية املقدمات انتقلت ثانية،32 مرحلة ويف
التصورات يُعطي الذي هو التوحيد علم وأن خاصًة، للعلم العقيل» «التأصيل عىل الرتكيز
أخطاء يف وقوع دون العقيل التأصيل يف أيًضا ونستمر واألسباب.33 املسببات ويقدِّم
الواقعي» «التأصيل املتأخرين عند العقيل» «التأصيل عىل نزيد ولكننا التشبيه.34 أو التجريد
وهللا بالعمل، جديد من التوحيد يرتبط حتى املحدثني باملصلحني أسوًة املعارصين عند
واإلرادة اإلنسانية، بالقيم اإللهية والصفات اإلنسانية، بالذاتية اإللهية والذات باألرض،
القدماء عند الدافع كان وإذا التاريخ، بحركة اإللهية واملشيئة اإلنسانية، بالحرية اإللهية
القديمتني، اإلمرباطوريتني وارثني للبلدان، األرضفاتحني يف منترصين كانوا فقد العلم، هو
علينا تتداعى محتلُّون، مهزومون، فنحن العمل، هو لدينا الدافع فإن والروم، الفرس
والغرب، الرشق يف اليوم، العظميان الدولتان تريد َقْصعتها، عىل األََكلة تتداعي كما األمم
القدماء عند كان كما العالم فهم هو لدينا املهم ليس ومستقبًال. وحاًرضا ماضيًا وراثتَنا
العلم واقع عن األوىل التقليدية املقدمات ت عربَّ لقد عليه، والسيطرة وتطويره تغيريه بل

للجويني. «اإلرشاد» يف يبدو كما الخامس القرن من ابتداءً وذلك 32

لَدَركها تنهض ال الصادعة والرباهني الساطعة، «القواطع عن البحث رضورة إىل الجويني يُشري 33

عىل يشتمل مسلًكا نسلك أن رأينا الربهان، قواطع من عريَّة املعتقدات صادفنا الزمان، هذا أهل همم
(اإلرشاد، املصنفات» جملة عن منحطٍّا املعتقدات، رتب عن متعلِّيٍّا العقلية والقضايا القطعية األدلة
يف واالرتقاء واالستدالل، للنظر لهم وأهَّ الرضوري، والعلم الغريزي، بالعقل آدم بني «وكرََّم ص١).
(املواقف، «… العلم إىل ليؤديهم ملصنوعاته والتدبُّر مخلوقاته، يف بالتفكُّر أمرهم ثم الكمال، مدارج
وأهليته الرضورية، والعلوم النقل من يتبعها وما املنطقية، القوة من أُعطي بما يتميز «وإنما ص٢).
والعلوم املجهوالت، واكتساب املعقوالت، بتعقل كماله فإذا واستحال، أمكن بما وعلمه ولالستدالل، للنظر
إىل إالَّ نظر غري «ومن ص٣-٤). (املواقف، «… متعذرة أو متعرسة بجملتها واإلحاطة متكثِّرة، متشعبة
«تقرير ص٢). التوحيد، (رسالة التأليف» هيئة من عهد ما خالف عىل التعبري يف جاء وإن الدليل صحة

ص١٠). (كفاية املدلول» بحسب والدليل الرباهني،
املجسمة. الفرق وجميع الظاهر وأهل األشاعرة تصور والثاني والفالسفة املعتزلة ر تصوُّ األوَّل 34
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منترصة، والجنود مفتوحة، البالد مستوًرا: الفعيل الواقع كان عرص يف النظرية واملناقشات
ولقد التوحيد، أي الجديدة؛ النظرية العقائد د يتهدَّ الخطر وكان مستقلة، قائمة والدول
األوطان، واستُعمرت البالد، احتُلت أن بعد األرض عىل الخطر فأصبح اآلن الوضع تغريَّ
هللا وصفاِت قائم، النظري التوحيد أن حني يف الجهاد عن وقعدوا األرض، إىل الناس واثَّاقل
إعادة إىل إذن الواقعي التأصيل يهدف نوم، وال سنة تأخذه ال قيوم، حي واحد وهو ظاهرة،
التوحيد وإطالق البالد، عن للدفاع ثورة إىل العقيدة ل تتحوَّ بحيث الدين» أصول «علم بناء

التاريخ.35 يف وحركة األرض، يف فاعلية إىل وتحويله ُسباته، من وإيقاظه ِعقاله، من
فقد العقيدة، عن الدفاع هدفها جعلت قد استثناء بال التقليدية املقدمات كانت وإذا
ضد السنة أهل فرقة هي معينة فرقة عقائد عن دفاًعا األحوال معظم يف الدفاع كان
ورثناه كما التوحيد تأصيل نعيد بل بعينها، فرقة عقائد عن ندافع ال ولكننا البدعة، أهل
من الغرض ليس األمة. مصالح عن دفاًعا العرص ظروف عىل عرضه وبعد القدماء من
إيجاد بل الدين، عقائد عن والدفاع «امللحدين»، عىل الهجوم هو املصلحي العقيل التأصيل
الفردية الشعورية للخربات العقيل التحليل طريق عن للعقائد الداخيل الصدق عىل الرباهني
يف تطبيقها وإمكانية لها الخارجي الصدق إثبات أجل من تحقيقها طرق وبيان والجماعية،
فإن الضالة»، «الفرق ضد الناجية» «الفرقة عقائد إثبات القدماء هدف كان فإذا العالم،36

البغدادي يشري كما ص٤). (االقتصاد، وفروعه» العلم أصول يف معرفته إىل التكليف أهل يفتقر «فيما 35

يف رسوًخا أشد االضطرار أحوال تعريفات من تحصل التي «واملعارف والفطرة والنظر العقل ألهمية
ذلك ومع ص٤). (نهاية، األبرار» دعاء ومن االختيار حال يف األفكار نتائج هي التي املعارف من القلب
العمليات بل املعلومات هو املطلوب فليس التوحيد، لعلم العميل الطابع إىل القدماء بعض أشار فقد
بالعلم واالنتفاع البدع، من والسالمة بالحق، االلتزام بمعنى عندهم العمل كان ولكن ص٣)، املرام، (غاية
أن أسأل «وهللا ص١٦٢). الناجية، الفرقة عقيدة ص٨١؛ التوحيد، (تجريد ينفع» ال علم من باهلل «أعوذ
عىل الحصول هو عندهم العمل كان كما ص٣). الخريدة، (رشح سليم» بقلب اه تلقَّ من كل به ينفع

ص٤). املرام، (غاية الدنيوية السعادة وليس األبدية السعادة
ثبت حكمته من أبان بما واستزلَّ الجاحدين أقدام صنعته من أظهر بما زلزل الذي هلل «الحمد 36

مواقع مواضع عىل «منبًِّها ص٣). (غاية، والرباهني» اآليات من أبدى بما اإللحاد قواعد وأقوى املبطلني،
من وغريهم كاملعتزلة امللحدين تهويالت لظلمات كاشًفا املبطلني، عورات بأستار رافًعا املحققني، زلل
جمًال فيه أبني مختًرصا كتابًا لك أصنف أن سألتني فإنك بعد، ا «أمَّ ص٥) (غاية، اإللهيني» طوائفنا
واملطلوبات» الخري عىل وأعانك الخريات، هللا رزقك بذلك، إسعافك فرأيت الباطل، وتدفع الحق، توضح
أحكام يف املفروض باعتقاد القربة واعتماد وتجنبه، الباطل وتنكب ونُرصته، الحق «طلب ص١٧) (اللمع،
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ومعرفة املساواة قدم عىل كلها العقائد ووضع كلها، األمة اجتهادات عن الدفاع هو هدفنا
الجديدة، العرص ظروف يف تحيا أن يمكن وكيف القديمة العرص ظروف يف نشأت كيف
يف الِفَرق» بني «الجمع هو هدفنا فإن الِفَرق» بني «الفْرق بيان هو القدماء هدف كان إذا
«مقاالت بيان القدماء هدف كان إذا الوطنية، الوحدة إىل تكون ما أحوج فيه األمة وقت
إذا املصلني»، واتفاق املسلمني «مقال بيان هو هدفنا فإن املصلني»، واختالف اإلسالميني
الكشف هو هدفنا فإن واملرشكني»، املسلمني فرق «اعتقادات عرض القدماء هدف كان
يتم من ولصالح والسياسية االجتماعية قواها كافة من استعمالها وكيفية األمة عقيدة عن

واستخدامها.37 وفهمها تأويلها
ينقلون السابقون، قاله وبما السلف، بقواعد االلتزام نهج اتبعوا قد القدماء كان وإذا
علم أصبح حتى إضافة أو تجديد دون عقائدهم ويرشحون عليهم، ويهمشون عنهم،
التأيسِّ عدم هو نهجنا فإن األحداث صورة يعكس وال األمة، تاريخ يقص ال الدين أصول

وإذا بهم»، نقتدي وال منهم نتعلم رجال، ونحن رجال «هم محدثني، أو قدماء بأحد،
وأن اإلبداع، يف ال اإلتباع يف مأساتنا نرى فإننا اإلبداع دون اإلتباع آثروا قد القدماء كان
لألصول تطوير والثاني أصول، بال النهج عىل خروج األوَّل واإلبداع؛ االبتداع بني فرًقا هناك
من بأفضَل السلف ليس انقطاع. بال تواصل والثاني تواصل، بال انقطاع ل األوَّ لها، وتجديد
ولكل عرصاجتهاداته، لكل ولكن بالرضورة، السلف أرشمن الخلف وال بالرضورة الخلف
ورؤية لإلتباع كنموذج املايض رؤية ولكن وإيجابياته، سلبياته زمن ولكل إبداعاته، جيٍل
لإلمكانيات إهدار ذلك ويف الحساب، من للحارض إسقاط كالهما لإلبداع كنموذج املستقبل
املستقبل، حلم يف أو املايض فردوس يف ا إمَّ عرصنا خارج يُوَجد الحل وكأن لجيلنا البرشية

الناجية، الفرقة عقيدة ص٨١؛ التوحيد، تجريد يف: املعنى نفس وأيًضا ص١٣). (اإلنصاف، الدين»
ص١٦٢.

بني الخالف عن وبعد … الرشيد الرجل إال يدركه ال ربما حتى بعيد مكان من الخالف إىل «راميًا 37

«فلذلك اإليجي: يقول ذلك ويف ص٢-٣). التوحيد، (رسالة املشاغب» أعاصري عن ُمْمليه بعد املذاهب
وتفاوت وأصول، وفروع ومعقول، منقول بني زبًرا، بينهم أمرهم وتقطعوا زمًرا، العلم أهل افرتق
الدرجتني بني ما درجة خمسمائة إنها درجاتهم: يف عباس ابن قال أن إىل رجالهم وتفاَضل حالهم،
املشهور: والحديث املشهور الخرب معنى يف األمة وأحبار األئمة أكابر بعض وقال عام. خمسمائة مسري
كما الكالم، يف آخر ة وهمَّ الفقه يف واحد فهمة العلوم، يف ِهَممهم اختالف يعني رحمة، أمتي اختالف

ص٣-٤). (املواقف، النظام» فيتم بِحرفة واحد كل ليقوم الحرف أصحاب همم اختلف
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نحو عىل وتطوره ومساره، التاريخ حركة ضد وذلك للخالص، وهميَّان طريقان وكالهما
القدماء أن وطاملا األجيال، بفعل املستقبل الحارضإىل ومن الحارض، املايضإىل من طبيعي
تحصل ولم النهضة، معارك حياتها يف بعُد تحسم لم األمة فإن املحدثني عىل الطول لهم
العنوان يف «السنة» أو «السلف» لفظ يضع القدماء بعض إن بل التقدُّم، رشوط عىل بعُد
عىل إال نعتمد ال ونحن النارشين، من أو املؤلفني من سواء لإلتباع، وتحقيًقا للسالمة، إيثاًرا
فهي العقائد، يف املصلحي العقل وتطبيق اإلبداع، عىل األمة بقدرات واإليمان الحر، البحث
بعض فضل كما السلوك، عىل ودوافعهم للعالم تصوراتهم تعطيهم والتي الجماهري إيمان
واإلجازة بالقراءة شيخ إىل شيخ من تُروى أحاديث العقائد وكأن الرواية سند ذكر القدماء

القديمة.38 الكتابية الرواية مناهج من معروف هو ما آخر إىل واملناولة
التجميع، هو التأليف وكان املتفرِّقة السابقة الكتب يف ما جمعوا قد القدماء كان فإذا
له.39 واملطورين للعلم الواضعني األصوليني مسئولية املسئولية، واقع من رأينا نجتهد فإننا
عىل تركِّز التي وحدها فهي اإلصالحية بالعقائد الثورة» إىل العقيدة «من ارتبط لذلك

السنة أهل قواعد يف األدلة «ملع أو: (ص٣). للبيهقي السلف» أهل مذهب عىل «االعتقاد مثًال: 38

الوهاب، عبد بن ملحمد والجماعة»، السنة «أهل الناجية»، الفرقة أهل «عقيدة أو: للجويني، والجماعة»
للشوكاني السلف» مذهب يف «التحف أو: (ص٢٧–٢٩). للصابوني الحديث» أصحاب السلف «عقيدة أو:
ذكر «هذا ص١٣). (اإلنصاف، املؤمنني» من الصالح السلف «أتباع إىل اإلشارة تكثر ما وكثريًا (ص٩).
يوسف وأبي الكويف ثابت بن النعمان حنيفة أبي امللة: فقهاء مذهب عىل والجماعة السنة أهل عقيدة بيان
أجمعني، عليهم هللا رضوان الشيباني الحسن بن محمد هللا عبد وأبي األنصاري إبراهيم بن يعقوب
عىل التعبري يف جاء «وإن ص٣). (الطحاوية، العاملني» رب به ويدينون الدين، أصول من يعتقدون وما
الخلف» آراء سريه يف يصب ولم السلف مسلك العقائد يف سلك قد … التأليف هيئة من عهد ما خالف
اآلية عىل واالعتماد والخلف، السلف بني الجمع فيها يتم مرة أول وهذه ص٢-٣). التوحيد، (رسالة
سقوط أي يعني ال (٥٩ :١٩) َهَواِت﴾ الشَّ َواتَّبَُعوا َالَة الصَّ أََضاُعوا َخْلٌف بَْعِدِهْم ِمْن ﴿َفَخَلَف القرآنية:
Primitivism فالبدائية التاريخ، من دفعة وإعطاء معارص تاريخي واقع إقرار بل التاريخ تصور يف
«هم عبارة ا أمَّ النهضة، رشوط إرساء بدافع تقوم إصالحية حركات كلها Revivalism اإلحياء وحركات
العربي، األدب يف النقد ملناهج تجديده يف الخويل أمني الشيخ عن مأثور قول فهو «… رجال ونحن رجال
العرب». عند واإلبداع اإلتباع «أصول يف واملتحول» «الثابت يف أدونيس من فهما واإلبداع االتِّباع لفظا ا أمَّ
تطويره يف عبده محمد اإلمام ومسئولية املقاصد، فكرة بتطوير «املوافقات» يف الشاطبي مسئولية مثل 39

التوحيد». «رسالة يف العقائد لعلم
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األنظمة تغيري أجل من حياتهم وأساليب تصوراتهم الناس، حياة تغيري يف العقائد دور
من ابتداءً بأكملها دول ست تأسَّ لقد بل التوحيد، نظام وإعادة والسياسية االجتماعية
قبور زيارة فقط ليس عديدٌة الناس حياة يف الرشك مظاهر وإن العقائد، بناء إعادة
والوساطة بالغيب، والرجم السحر، وممارسة والتميمة بالحجابة والتربُّك واألنبياء، األولياء
أغنياء به مجتمع ووجود املعامالت يف الرشك أيًضا بل العبادات، يف الرشك وهو والشفاعة،
أن إنسان يظن أن أو منافقون، ومتزلفون سلطة أصحاب ومقهورون، قاهرون وفقراء،
عىل حرًصا الحق عىل ويسكت ويخاف يجبن أو ويُداهنه، فيمدحه عليه سلطانًا آخر إلنسان
الحديث الثقايف الغزو من ابتداءً النظرية العقائد يف الرشك يكفي وال السالمة، وإيثار الدنيا
عىل والرد السلفية العقائد عىل باالعتماد عليها الرد ورضورة الثانية الرتجمة حركة إثر
وإبقاء العملية، املسلمني لهموم نسيان فذلك الحديثة؛ واإلنسانية الطبيعية العلوم نتائج
العلمي املستوى عىل القديم النظري للمستوى األولوية وإعطاء العمل دون النظر عىل

الحديث.40
يمد الذي العلم هو ألنه والتجديد»؛ «الرتاث من جزء كأول الدين أصول بعلم بدأنا وقد
السياسية أليديولوجياتها البديل فهو السلوك، عىل وببواعثها للعالم راتها بتصوُّ الجماهري
التي هي اإليمان فعقائد للتحديث،41 العلمانية األيديولوجيات جميع فشل بعد خاصًة

من وعلمته رأيته ملا ترصيفه، عيلَّ وتعني تأليفه، عيلَّ وجب االتحاد» أدران من االعتقاد «تطهري «فهذا 40

وجميع وتهامة، ونجد والشام اليمن من البالد وجميع والقرى األمصار يف لألنداد العباد اتخاذ عموم
أهل من وهو واملكاشفات، باملغيبات العلم يدَّعي ممن األحياء ويف القبور، يف االعتقاد وهو اإلسالم، ديار
وال الكتاب، وال السنة يعرف وال ساجًدا، وال راكًعا هلل يُرى وال مسجًدا، للمسلمني يحرض ال الفجور،
أوجب ما يكتمون الذين من أكون وال إنكاره، هللا أوجب ما أنكر أن عيلَّ فوجب الحساب، وال البعث يهاب
املوحدين» عىل معرفته تجب ما أهم ومن الدين، قواعد من هي أصوًال، هنا ها أن فاعلم إظهاره. هللا
ينفع أن هللا عىس واإلخوان، املؤمنني أكثر لهداية … غزيرة فوائد «هذه ص١٢٨-١٢٩). االعتقاد، (تطهري

ص٢-٣). الحميدية، الحصون وأيًضا: ص٣٧؛ الخرائد، (قالئد الهداية» حد أقىص الزمان مدى بها
اإلسالمي «اليسار االجتماعي»، والتغري «الرتاث املحافظة»، االتجاهات «نشأة السابقة: دراساتنا انظر 41
العدد اإلسالمي»، «اليسار مجلة وأيًضا الديني»؛ اليسار يف :(٤) معارصة «قضايا يف مرص» ومستقبل
Origines of modern Concervatism and Islamic Fondamentalism, وأيًضا: ١٩٨١م؛ يناير ل، األوَّ
Amsterdam, 1979; Islamic Alternative in Egypt, Boston, 1981; Des Idéologiesmodernistes

.à L’Islam Revolutionaire, Paris, 1983
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االستعمار، ضد نضالها إبان للبالد الوطنية الشخصية وعىل الجماهري هوية عىل حافظت
«سبحان أو أكرب» «هللا مثل: الحسم، لحظات يف اللسان عىل تخرج التي هي اإليمان وعبارات
«لك أو واالستحسان، العجب لحظات يف هللا» «هللا، أو املصابني عند هللا» إال إله «ال أو هللا»
«أرفع القدماء سماه فما الظلم. عن والعجز بالقهر اإلحساس لحظات يف ظالم» يا يوم
تصورات يف وأثًرا فاعليًة العلوم أكثر عندنا هو وأسماها» العلوم «أرشف أو وأعالها» العلوم
عىل والقدرة األثر من بل القدماء، قال كما املوضوع من ليس فالرشف وسلوكهم، الناس

التاريخ.42 حركة يف والدخول الجماهري وتجنيد الناس، تحريك
رؤية بعد أو والسالطني، األمراء سؤال عىل بناءً عقائدهم وضعوا قد القدماء كان وإذا
دون الثورة» إىل العقيدة «من وضْعنا فإننا هلل، استخارة بعد أو للنبي، أو للويل صالحة
الوطنية وحدتها عىل وحرًصا األمة ملصلحة تحقيًقا بل استخارة، أو رؤية أو أحد من سؤال
أنصار بني خاصًة االجتماعي، وتغريها الوطني نضالها يف وفرًقا شيًعا أصبحت أن بعد
الرئيسيان االتجاهان وهما العلمانية، والحركة السلفية الحركة بني التجديد، وأنصار الرتاث
اآلخر؛ منهما كل واستبعاد السلطة، عىل والرصاع املتبادل، التكفري من بدًال األمة، جسد يف
أن السلفي الرتاث يستطيع خاللها من والتي األمة، جناحي بني الوصل حركة هي فعقائدنا
أو االشرتاكي أو (الليربايل التقدمي العلماني يستطيع كما الرئيسية، العرص قضايا يواِجه
والرجعية، املحافظة ل األوَّ فيأمن وروحها، األمة تراث من ابتداءً أهدافه يحقق أن القومي)
ا رسٍّ املجتمع عىل الخروج ل األوَّ يأمن الناس، عن والعزلة التغريب يف الوقوع الثاني ويأمن
املضادة، الثورة يف والوقوع الردة إىل االنتهاء الثاني ويأمن والوطن، األهل ومعاداة علنًا أو

النواميس ومرجع والديانات، الرشائع أصل به العلم … الكالم بعلم ب امللقَّ هو إنما العلوم «وأرشف 42

وأجداها، وأنفعها وأعالها، العلوم أرفع «وأن ص٤). (غاية، املخلوقات» نظام صالح ومستند الدينيات،
املتكفل الكالم، علم إليها، الزمان ورصف فيها، النفس وآداب عليها الرشارش وإلقاء الهمة، بعقد وأحراها
وإثبات واإلكرام، الجالل بصفات واتصافه األجسام، مشابهة عن وتنزيهه وتوحيده الصانع، بإثبات
من اآلخر باليوم اإليمان يف ى يرتقَّ وبه واألحكام، الرشائع مبنى وعليه اإلسالم، أساس هي التي النبوة
قد هذا زماننا يف وأنه والفالح، والفوز والنجاح، للهدى السبب هو وذلك اإليقان، درجة إىل التقليد درجة
من نظر ومطمح قليل، إال الناس بني منه يبق لم فريٍّا، شيئًا األكثرين عند طلبه وصار ظهريٍّا اتخذ
يف بهم ونسلك التدقيق، طلب زماننا يف طلبته نرغب أن علينا فوجب وقيل، قال الندرة عىل به يشتغل
– العلم تعريف الثاني، الفصل ل، األوَّ الباب أيًضا: انظر ص٤). (املواقف، التحقيق» مسالك العلم ذلك

مرتبته.
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انتكاسة يف أو منه اإلسالمية الحركة موقف يف سواء املعارص، واقعنا عليه يربهن ما وهذا
ِتها.43 وردَّ العربية الثورة

الجدل أسماء أو والتبيني العلم أسماء ا إمَّ التقليدية العقائد مؤلفات أسماء عىل والغالب
محايدة أسماء أو الشديد التواضع أو الفائقة الشخصية القدرة عىل تدل أسماء أو واإلرشاد،
أو أصحابها، ر لتصوُّ طبًقا الناجية العقائد تبني أسماء أو أصوله ورشح الدين لتأصيل
الثورة»؛ إىل العقيدة «من فهو: اسمنا ا أمَّ ياتها.44 مسمَّ عىل تدل ال التي األسماء بعض

رأى الناظم أن هو التأليف سبب أن للمرزوقي العوام عقيدة شارح الظالم» «نور صاحب يذكر 43

من حسابًا يوم سادس رجب، شهر من جمعة أول من الجمعة ليلة آخر ١٢٥٨ه سنة املنام يف النبي
ص٧٥؛ األدلة، (ملع يف األسباب هذه بعض أيًضا انظر ص٢-٣)، الظالم، (نور النبي من السنة شهور
انظر ص٩)؛ العلوم، كفاية ص٢٨؛ الصابوني، عقيدة ص٩؛ التحف، ص٣٩؛ البداية، ص٥؛ املرام، غاية
ديسمرب نوفمرب–١٢ ٢٠ الوطن، (مقاالت التحقيقات يف دراسة املعارصة» اإلسالمية «الحركة أيًضا: لنا

الديني». اليسار يف :(٤) معارصة «قضايا الحوار»، «رضورة ١٩٨٢م)؛
واإلرشاد الجدل وأسماء الدين»، أصول «معالم األكرب»، «الفقه «اإلبانة»، مثل: والتبيني، العلم أسماء 44
«الربهان»، املريد»، «إرشاد الهداية»، يف الكفاية من «البداية «االنتصار»، «اإلرشاد»، والرد»، «التنبيه مثل:
«مفيد االتحاد»، أدران من االعتقاد «تطهري مثل: السلفية، اإلصالحية األسماء تأتي ومعها العبيد»، «وسيلة
العلمي، والغرور الفائقة الشخصية القدرة عىل تدلُّ التي األسماء ا أمَّ التوحيد»، تارك كفر يف املستفيد
النضيد»، «الدر «املحصل»، األنوار»، «طوالع «الربهان»، اإلقدام»، «نهاية األدلة»، «ملع «اللمع»، مثل: فهي
«الحصون»، زبد»، «جامع «الشامل»، املرام»، «غاية التام»، «التحقيق «املغني»، الكالم»، «بحر «املحيط»،
… «التحف» العقائد»، «جواهر الفرائد»، «قالئد البهية»، «الخريدة التوحيد»، «جوهرة العوام»، «كفاية
التي األسماء ا أمَّ «الفصل»، «االقتصاد»، «التمهيد»، مثل: التواضع عىل تدل التي األسماء وعكسها إلخ،
السلف»، «عقيدة أو «النظامية»، «العضدية»، «النسفية»، «الطحاوية»، فمثل: الشخصية، العقائد عىل تدل
«أصول فمثل: املحايدة األسماء ا أمَّ العوام»، «عقيدة التوحيدية»، «العقيدة الناجية»، الفرقة «عقيدة
الخمسون»، «املسائل الليث»، أبي «مسائل الدين»، أصول «معالم التقديس»، «أساس «اإلنصاف»، الدين»،
فمثل: مسمياتها عىل تدل ال التي األسماء ا أمَّ التوحيد»، «رسالة التوحيد»، «جوهرة التوحيد»، «كتاب
والتجديد، (الرتاث اإلنسان» «علم هو الثورة» إىل العقيدة «من قبل العنوان وكان «املواقف». «املقاصد»،
Théologie or Anthropologie? La بحثنا (انظر Théologie مقابل يف Anthropologie ص٢٠٥)
العنوان هذا عيوب لنا اتضحت ولكن .(Renaissance du Monde Arabe, Duclos Bruxelles, 1973
علم أن كما املسيحية»، «جوهر الشهري وكتابه فيورباخ إىل يحيل غربي عنوان فهو بعد، فيما ونقائصه
تعبري أن كما الغربية، الحضارة يف الالهوت» «علم تماًما يقابل ال عندنا الكالم علم أو الدين أصول
إىل انتقلت والتي الغرب، يف املعارصة االجتماعية العلوم كأحد اإلنسان» «علم إىل يُحيل قد اإلنسان» «علم
اكتشاف تم ثم العلم، محاور أول فقط كان «اإلنسان» أن إىل باإلضافة هذا فروعه. بكافة املعارص فكرنا
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والثورة وروحهم، الناس إيمان هي العقيدة التجديد، هي والثورة الرتاث هي فالعقيدة
الحارض؟ املايضإىل من طبيعي نحو عىل األمة نقل يتم كيف هو: والسؤال عرصهم، مطلب
كيف ملجتمعاتهم؟ سياسيٍّا نظاًما ليعود الناس قلوب يف فاعليته التوحيد إىل تعود كيف
يتحول كيف للعالم؟ لفهمهم نظريٍّا وأساًسا الجماهري عند ثوريٍّا باعثًا العقيدة تُصبح
قت حقَّ والتي املحدثة العلمانية الوطنية ثوراتهم بدءوا أن بعد الغد ثوَّار إىل اليوم مسلمو
محتلة، األرض زالت ما ولكن األجنبية، القوات جالء وهو االستقالل، من ممكن قدٍر أقل
مقهورة، والحريات مغرتبة، والُهوية متخلفة، واألبنية تابًعا، واالقتصاد ضائعة، والثروات
للوجدان تحريًرا فعل، اسم وهو التوحيد، يصبح كيف عاجزة؟ والجماهري مجزَّأة، واألمة
التي األلقاب حيث من ا أمَّ جمعاء؟45 ولإلنسانية البرشية للمجتمعات وتحرًُّرا البرشي،
القطب، وال اإلمام، فلست لهم، اآلخرين من تعظيًما أو ألنفسهم مدًحا القدماء فيها تَباَرى
وال الصاحب، وال الفهامة، الحرب العالمة، العالم وال الرئيس، وال القايض، وال الشيخ، وال
وموالنا! سيدنا وال املرجع، وال األستاذ، وال العالم، وال املحقق، وال املحدث، وال الحافظ،
امللة نجم وال والدين، الحق سيف وال املسلمني، علماء قدوة وال العاملني، إمام لست أني كما
واملتأخرين، املتقدِّمني أفضل وال الدين، سيف وال الدين، عضد وال الدين، فخر وال والدين،
وال اإلسالم، شيخ وال اإلسالم، صدر وال اإلسالم، ة حجَّ وال األمة، لسان وال السنة، سيف وال

«اإللهيات» أو الرسول» «ذات هللا»، «ذات القديمني التقليديني للمحورين كبديل له ثاٍن كمحور «التاريخ»
وبالنزعة اإلنسان بحقوق فقط يوحي ولكنه بالثورة، بالرضورة يوحي ال اإلنسان أن كما و«النبوات»،

الليربالية. وبالنظم الفردية بالقيم ارتبطت التي اإلنسانية
الثالثة املرحلة يف قطب سيد الشهيد اإلمام بدأه الذي العظيم العمل الثورة» إىل العقيدة «من يستأنف 45

يف االجتماعية «العدالة مرحلة وهي القرآن، يف الفني التصوير ومرحلة األدبي، النقد مرحلة بعد حياته من
عىل «الثورة» هذه تأسيس محاولة ثم واإلسالم»، العاملي «السالم والرأسمالية»، اإلسالم «معركة اإلسالم»،
املرحلة ر يطوِّ الوقت نفس ويف الدين»، لهذا «املستقبل اإلسالمي»، ر التصوُّ «خصائص يف نظرية أسس
يف بريء وهو ت تمَّ التي «العقيدة» مرحلة أي الطريق» يف «معالم مرحلة العالم، إىل ويعيدها الرابعة
«من املضطهد، املجتمع عن تعربِّ والتي الربيء، السجني نفسية عليها يغلب والتي الشهادة قبل السجن
االجتماعي التغري حركات يف طبيعية ومشاركة للسياسة، طبيعية ممارسة عن يعربِّ الثورة» إىل العقيدة
الحركات يف قطب سيد الشهيد اإلمام «أثر دراستنا: انظر الدم، إال يمحوه ال ثأر ودون ألحد عداء دون

الديني». اليسار يف :(٤) معارصة «قضايا املعارصة»، اإلسالمية
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الفقري العبد ولست الفضيلة، صاحب وال املبتدعني، فرق مع الناظرين حجة املتكلِّمني، لسان
أجدِّد املسلمني فقهاء من فقيه أنا بل الوزر.46 غفران هللا من الراجي الحقري ربه، رحمة إىل

قتيبة، بن مسلم بن هللا عبد اإلمام مثل مجتمعة أو فرادى تُعطى القدماء، ألقاب كلها هذه 46

سعد الباقالني، حزم، ابن الرازي، الحسني بن يحيى البرصي، الحسن الدارمي، سعيد أبو البخاري،
اإلمام، مشتقات أو األشعري، السنويس، البدوي أحمد سيدي الربكات أبو الصابوني، التفتازاني، الدين
األجل، اإلمام «الرازي»، الدين فخر الحق نارص الحجة اإلمام حنبل»، بن «أحمد السنة أهل إمام مثل:
امللة نجم اإلسالم، علماء قدوة الهمام، اإلمام «النسفي»، والدين الحق سيف والجماعة، السنة أهل رئيس
وموالنا سيدنا املبتدعني، فريق مع املناظرين حجة املتكلمني، لسان مة، العالَّ اإلمام «النسفي»، والدين
«البيجوري»، اإلسالم شيخ العالمة العالم اإلمام املكنايس»، الداليل يعقوب بن محمد بن محمد بن «أحمد
سيف املتكلمني إمام «البيهقي»، الكبري الحافظ اإلمام الوهاب»، عبد بن «محمد اإلسالم شيخ اإلمام
املرسلني، سيد نارص املتكلمني، إمام الشافعي»، «امللطي الثقة املحدث الفقيه اإلمام «الباقالني»، اإلسالم
الهمام، اإلمام النعمان»، حنيفة «أبو األعظم اإلمام ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول صاحب «األشعري»، الدين عن والذاب
اإلمام «الجويني»، الحرمني إمام الحنفي»، القاري عيل «مال عرصه شيخ البدعة، وقامع السنة، نارص
«الهدهدي»، العالمة اإلمام الوهاب»، عبد بن «محمد اإلسالم شيخ الحرب، اإلمام «البغدادي»، األستاذ
«الرشقاوي»، اإلسالم شيخ مة العالَّ الحقيقة، وبدر الرشيعة، شمس السالكني، وقرة املحققني، إمام
مة العالَّ أو سعد»، بن «محمد الفاضل اإلمام نووي»، «محمد الشيخ ق املدقِّ امة والفهَّ ق املحقِّ اإلمام
األنصاري»، البيجوري، الخيايل، الشافعي، نووي محمد «الطويس، العالمة مثل ومركباتهما والعالم
العالمة «التَّْفتازاني»، ق املدقِّ الفهامة الَحْرب املحقق، العالمة مريس»، محمد «أحمد السلفي مة العالَّ
العالم «البيجوري»، اإلسالم شيخ العالمة العالم «التفتازاني» املحقق العالمة «اإلسفراييني»، العصام
السيد الدين معز الكبري العالمة اللقاني»، «إبراهيم الشيخ الداني الفيض ذي الفهامة، والَحْرب العالمة،
عرصه، فريد النحارير، العلماء سليل الشهري العالمة عدالن»، «ولد ى امُلَسمَّ مة العالَّ العالم «القزويني»،
مة العالَّ األنصاري»، عيىس بن «أحمد الشيخ العالمة القاسمي»، الدين جمال «أحمد الشيخ دهره ووحيد
العالمة نووي»، «محمد الشيخ الفهامة الَحْرب مة، العالَّ العالم «الدسوقي»، الشيخ ق املدقِّ امة الفهَّ ق، املحقِّ
مثل ومركباته الشيخ أو عبده»، «محمد ق املدقِّ مة العالَّ «السيالكوتي»، ق املحقِّ مة العالَّ «اإلنبابي»، الشمس
الدين تقي الصابوني، اإليجي، الدين «عضد اإلمام الشيخ أحمد»، بن حافظ الفضايل، «محمد الشيخ
اإلسالم شيخ املالكي»، املرزوقي أحمد «السيد اللوذعي العالم الشيخ الليث»، أبي املقريزي، عيل بن أحمد
شيخنا «الشهرستاني»، العالم اإلمام الشيخ «اإليجي»، الشافعية علماء شيخ الوهاب»، عبد بن «محمد
الشيخ الفضايل»، محمد «الشيخ موالنا وايل الحميدة للخصال هو من الفهامة الحرب مة، العالَّ العالم
اإلمام الشيخ «الشوكاني»، مة العالَّ القايض اإلسالم شيخ الشافعي»، «الهروي اإلسالم شيخ األجل اإلمام
علم اإلمام الشيخ الوهاب»، عبد بن «محمد األعالم الهداة وعلم اإلمام الشيخ الصنعاني»، «اليمني العالمة
الجرس»، أفندي «حسني الشيخ الفضيلة صاحب األستاذ مثل ومركباته األستاذ أو «املاتريدي»، الهدى
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األنبياء، َوَرثة األمة، علماء من نحن بل ألقاب، لنا ليس الناس. مصالح وأرعى دينهم لهم
فعل كما تعظيًما وال مدًحا نريد ال قبل، من األمة فقهاء كان كما الرشع عىل واملحافظون

األستاذ عبده»، «محمد الشيخ اإلمام األستاذ الجزائري»، «طاهر الشيخ املحققني شيخ العالمة، األستاذ
قايض الجبار»، عبد «البيضاوي، القايض مثل ومركباته القايض أو زناتي»، «أحمد الشيخ الفاضل
الزاهد، املشايخ، بقية القضاة، شيخ الكبري، الصدر العالم، اإلمام الفقيه، القايض «الباقالني»، القضاة
الوظائف بني تجمع التي األلقاب باقي أو الجنة، هللا أثابه األنصاري» الدين «جمال الورع العابد،
الشيخ موالنا الرباني املحقق إلخ. … الدين سيف مثل والتعظيم املدح وألقاب املحدث، مثل العلمية،
الطحاوي»، «الغزايل، اإلسالم حجة «اإليجي»، والدين هللا عضد «اآلمدي»، الدين سيف أو «الكردستاني»،
العاملني إمام الجليل الصاحب «النسفي»، والدين امللة نجم اإلسالم علماء قدوة «البيهقي»، الكبري الحافظ
وعالمات الفضل آثار منه وشاهد الولد محل أحلَّه حيث من ألهله عاله هللا أدام والفضل والدين العلم يف
حتى األكراد علماء أفاضل مرجع والدين، امللة فخر املحققني، وقدوة املتأخرين، أفضل والتقدم، النجابة
األدباء، املحققني خاتمة «البغدادي»، املتفنن العالم األصويل اإلسالم، صدر «الكردستاني»، الشيخ زمانه
فنون يف املمتاز وضن، مثله بوجوده وبخل الزبد، نتاجه بعد عقم الذي والبلغاء األِلبَّاء املدققني وخالصة
املحققني عمدة وأوانه، عرصه ونادر زمانه، وحيد الكلنبوي»، «إسماعيل الشيخ الجيل الباع بطول الكالم
«الدردير»، القطب آمني، به ونفع له هللا غفر إسكندرية ثغر قايض بخيت»، «محمد الشيخ موالنا
من الظواهري» الحسيني «محمد أو فالن الشيخ الفضيلة صاحب مثل الوظيفية العادية األلقاب أو
بعض كانت وإذا الكلنبوي»، «إسماعيل الفاضل الدين، أصول بكلية ومدرس الرشيف، األزهر علماء
تعاىل ربه رحمة إىل الفقري مثل املسترت الغرور يخفي اآلخر البعض فإن الساذج الغرور تكشف األلقاب
الكريم، اللطيف له هللا غفر محمد ابن الضعيف، البيجوري» «إبراهيم ربه رحمة إىل الفقري ومركباته،
عنه، هللا عفا الطرابليس» الجرس محمد بن حسني «عبده الوزر غفران هللا من الراجي الحقري الفقري
محنة بال هللا ره طهَّ داًرا» املكنايس نسبًا الداليل يعقوب بن محمد بن «أحمد الغني هللا إىل الفقري العبد
الجبار، العزيز لغفران الفقري الذنوب، جميع تمحو مغفرة وكرمه برحمته له وأوجب العيوب، جميع من
ذو البيجوري» محمد «ابن القدير ربه إىل الورى الفقري الشافعي»، نووي «محمد واألوزار الذنوب لكثرِة
العليم «عبد التوَّاب الكريم رحمة إىل الفقري بالدردير»، املشهور «أحمد القدير رحمة راجي التقصري،
ومدرس الرشيف، األزهر علماء أحد ومولًدا، بلًدا الحدادي مذهبًا، الشافعي حجاب» بن محمد الشيخ ابن
الخبري ربه رحمة فقري نووي»، «محمد الذنوب مرتكب آمني، عنه هللا عفا األزهري، ل األوَّ القسم بنظام
الضعيف العبد الباجوري»، «إبراهيم القدير مواله إىل الفقري التقصري، ذو الباجوري» «إبراهيم البصري
العقائد رت تأخَّ وكلما بخيت»، «محمد الخفي لطفه إىل الفقري سواه، عمن الغني باهلل، القوي بنفسه،
ثقايف جو عن تكشف قد والتي الظاهر يف ولو واملسكنة الضعف عىل تدل التي الصفات هذه مثل زادت
من وهي واأللقاب، واملذاهب باألسماء التحديات هذه كل نفسه أمام يضع ال الفقري ألن عام؛ وحضاري
إنما االسم أمام د. الحرف فإن نحن ا أمَّ التاريخ، صنع من املديح ألقاب كانت وإن واختياره الفرد وضع

األلقاب. عن غنى يف فنحن لقبًا، وليست علمية لدرجة اختصار
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من أكثر والعالم لإلمام وأُعِطي وإمام، عالم من ألكثر اللقب نفس أُعِطي فقد القدماء،
باأللقاب، الوظائف اختلطت حتى دعاء يصحبه وبعده، االسم قبل األلقاب وكثرت لقب،
األرض، احتلَّت فلماذا الدين، سيوف العلماء هؤالء كل األمة يف أن طاملا اإلنسان: ويتساءل
وتغرَّبت االجتماعية، األبنية وتخلَّفت األمة، وتجزَّأت الحريات، وُقهرت الثروات، ونُهبت
أحد نحن إنما واحًدا، األلقاب مئات إىل نُضيف أن نريد وال الجماهري؟ وسكنت الهوية،

املجتهدين. من وواحد األمة علماء
النظر عىل والفعل، الفهم عىل اإلنسان بقدرة نستعني فإننا باهلل، القدماء يستعني وكما
خطئي والخطأ ألحد، عصمة وال العرص، وتجارب القديمة النصوص عىل باالعتماد والعمل
علم عىل يكون وأن تحليل، كل يعرف وأن يشء، كل يعَي أن الباحث يستطيع فال وحدي،
إذا ممكنة التفسريات وكل محتملة، ومواقف اجتهادات فهي ثَمَّ وِمْن العرص؛ بمطالب تامٍّ
عملية.47 فائدة من هناك ما بقدر نظرية صحة توجد فال العرص. ملطالب تلبية فيها كان
واالستفادة بالتعلُّم تتغريَّ أخطاءنا فإن واالستغفار، بالتوبة تتغريَّ القدماء أخطاء كانت وإذا
مصلحي عقيل جديد تأصيل يف املهمة بنفس للقيام جديد من العود ثم والنقد، واملراجعة
للصواب.48 والعميل النظري واالكتساب العرص، اجتهاد من أساس عىل الدين أصول لعلم
تحرير األمة؛ صالح نريد فإننا النار، من إنقاذًا أو الجنة يف ثوابًا يريدون القدماء كان وإذا
والعمل القول يف حرياتها وإطالق واملساواة، بالعدل ثرواتها توزيع وإعادة أراضيها،
وتجنيد غربتها، من ُهويتها إىل وإعادتها تخلُّفها، عىل والقضاء شتاتها، وتوحيد واالعتقاد،
وال مفازة، أرجو وال فيها.49 الفساد ومقاومة األرض، يف اإلصالح تحقيق نريد جماهريها؛
الثاني الطور من طور، إىل طور من ونقلها توقفت، أن بعد الحضارة سري بل جزاءً، أبغي
عرش)، الخامس القرن من (ابتداءً الثالث الطور إىل عرش) الرابع حتى السابع القرن (من
الجماهري، وأمانة العلماء رسالة الحضاري، والواجب الوطنية املسئولية ل تحمُّ يف مفازتي
يف جزائها عىل تحتوي فالرسالة الرسالة؛ تأدية بل دنيويٍّا، جزاءً وال أخرويٍّا ثوابًا أطلب ال

خطيئتي يل ويغفر السبيل، سواء ويهديني األباطيل، من يعصمني أن أسأل «وهللاَ ص١٧؛ اللمع، 47
وسميته» جنته والعمل االعتقاد يف والزلل الخطأ من له هللا عصمة «وكانت ص٦). (الطوالع، الدين» يوم

ص٢). (القول،
ص٣٩. األصول، رشح ص٣؛ اإلسفراييني، حاشية ص٢؛ التلخيص، ص١؛ التنبيه، 48

ص٦. األنوار، طوالع ص٣؛ املرام، غاية ص٣-٤؛ االعتقاد، ص٢؛ املعالم، ص٢؛ املحصل، 49
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الفرد ل فيتحوَّ الجماعية، الحضارة حياة إىل الفردية من اإلنسان وتحول بتحقيقها، باطنها
خلود.50 إىل والزمان تاريخ، إىل

تجربة فإنها حدثت فإذا أصيلة، شخصية تجربة عن القدماء عقائد تصدر ما ونادًرا
جد، عن أبًا املصنفون يتناقلها ومرصوصة، محفوظة «الكالمية» فاملادة وحوايش، رشوح
مادة ويبوِّبون يرتِّبون مؤلِّفني، وليسوا مصنِّفون فهم شيخ، عن وتلميذًا أب، عن وابنًا
املؤلَّفات وراء شعورية تجارب من يُوجد ما وأقىص لها، هدف وال فيها باعث ال صماء
هذه تطبيقاته وأوىل والتجديد»، «الرتاث ا أمَّ العمر!51 فوات قبل الرشح تجارب هي

للفوز «وسببًا ص٦). (الطوالع، والصالحني» والشهداء والصدِّيقني النبيني مع عليني، أعىل يف «ويبدأ 50

(رشح سليم» بقلب اه تلقَّ من كل به ينفع أن أسأله «وهللا ص٦). (اإلتحاف، النعيم» بجنات لديه
ص٢). (القول، الجنة» إىل طريًقا به هللا سلك الطريق هذا سلك «فإذا ص٣). الخريدة،

ط��ام��ًع��ا ال��ث��واب ف��ي م��ري��ًدا ب��ه��ا ن��اف��ًع��ا ال��ق��ب��ول ف��ي أرج��و وال��ل��ه
ص٩ الجوهرة،

ال��زل��ل غ��ف��ر ث��م م��ن��ه��ا وال��ن��ف��ع ال��ع��م��ل ق��ب��ول ف��ي أرج��و وال��ل��ه
ص١٠ الخريدة،

ال��ح��ش��ر ي��وم ع��دة وك��ون��ه��ا األج��ر ح��ص��ول ال��ل��ه م��ن أرج��و
ص٤ الوسيلة،

عىل الحداثة وغصن بماِئه، والشباب غض، العيش إذ العمر؛ وعنفوان األمر، إبان يف كنت «فقد 51

األكناف معمورة الفضل ورباع مستبرشة، ضاحكة األحوال ووجوه ُمسفرة، طالعة اآلمال وبدور نمائه،
وأنوارها، ألزهارها طلبًا العلوم يف النظر أرسح والزهرات، األكمام ممطورة العلم ورياض والعرصات،
فوائدها، فرائد عىل غوًصا اآلفاق حذاق عيل يرد أرسارها، عن ألستارها كشًفا الفنون من الكتب وأرشح
نُهانا وقتلنا الدقائق، لكسب قوانا بذلنا بأنا منهم علًما عوائدها، لشوارد روًما الناس أكياس إيل ويرتدد
واألبواب، الفصول من ونبذًا الكتاب، من بضًعا حررت «وحني ص٢). املقاصد، (رشح الحقائق» ِطالب يف
راغب، كل رغبة به وناط طالب، كل طلبة به وأحاط األلباب، أويل أيدي وتداولتْه الطالب، إليه تساَرع
االزدياد وزناد ويقرتحون، يمتدحون وطفقوا رائد، كل الهمة إليه ووجه وارد، كل ناره ضوء وعشا
تحول واأليام وينحرف، الحصول عن يتقاعس واملقصود ينرصف، واملراد جهدي أرصف وأنا يقتدحون،
الرجال همم تقاُرص من العجب ويبكي، يضحك والعقل ويتكي، يشكي والدهر تنجز، وال وتعد وتحجز،
شأن وترعرع أركانه، وتداعي الحق بنيان وتضعُضع وكسادها، الفضائل سوق وتراجع وفسادها،
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ادعاء أو العرض يف تجريد ما دون العمر تجربة يمثِّل فإنه الثورة»، إىل العقيدة «من
يف بأكمله، جيل تجربة عن تكشف واجتماعية، فردية تجربة، من إال يأتي ال فالعلم لعلم؛
حياة إن بل املفكر، حياة تنفي ال الفكر وموضوعية التاريخ، مراحل إحدى يف عرصمعني،

الجفون بني تجمع وألب، عون األلباب وعىل وعتب، غضب كلها أيام وتطاُول طغياِنه، وتمادي الباطل
منزع الرماة قوس يف وال تأييد، وللتحصيل إمكان القول يف ال والرقاد، العيون بني وتفرق والسهاد،
بالني، ما الحوادث من وبالني رماني، بما زماني رماني أن إىل جرٍّا، وهلمَّ تسديد، النضال ولسهم
واألوطار، األوطان تناوبني شاني، غروب يفيض أن شاني وأصبح األماني، بل األمان دون األحوال وحاَلت
أسباب من أشاهد الروايس، تذيب وأهواًال النوايص، تشيب أحواًال أقايس واألسفار، األقطار بي وترامت
وحشة ملكتها وقد تتصدع، والجبال تنقطع، األنفاس له تكاد ما مددها، وانتقاص العلوم، انقراض
نرش نويت كلما رباع، وال رسوم وال يفاع، وال طلول ال الوداع، ثنية عىل ووقفت املرتاع، وحرية املضياع،
ما والشوائب، النوائب من وحدث والقواطع، املوانع من عرض تمنيت، أو إلتمامه وتصديت طويت، ما
ويذهب وناظره، خاطره ريق بأدونها ويزول وعقله، فكره مرآة به وتصدأ وقلبه، املرء بني أيرسها يحول
عىل فأقبلت ولبي، فهمي من عودة بي وتماسك ربي، من نعمة تداركني أن إىل وظاهره، باطنه رونق
وبحًرا الفوائد، جواهر من مدفونًا كنًزا هللا بحمد فجاء واألبواب، الفصول تلك وانتظام الكتاب، إتمام
للكالم، تنقيح مع مصونة، اإلضاعة وعن مخزونة، كانت طاملا لطائف يف الفرائد، بنفائس مشحونًا
يف أنوراها وتيضء املبطلني، شبه منها وينزاح املحصلني، نفوس لها ترتاح بتقريرات للمرام، وتوضيح
إال بآياتها يجحد وال العاملون، إال بياناتها يعقل ال الحاسدين، أفئدة عىل نريانها وتطلع الطالبني، قلوب
فهو هللا يهِد من واد، يف هائم كل إال منها يغض وال ناد، كل يف البالد، علماء لها يهتزُّ الظاملون، القوم
وقفة وقف تُرسع فال األولني، من به تسمع لم ما سمعك قرع وإذا هاد، من له فما يضلله ومن املهتد،
املباركة البقعة يف األيمن الوادي شاطئ من رباني، نور وتألق إلهي، برق بوميض تطلع لعلك لني، املتأمِّ
آمال وبتحقيق والتوفيق، اإلعانة ويل سبحانه وهللا خفي، واضح آخرين من بيان أو جيل له برهان عىل
التقليد من وعصمنا اإلسالمية، العقائد لتحقيق وفقنا من «يا ص٣-٤). املقاصد، (رشح حقيق» املؤمنني
بلوامع املشيد والربهان، الحجج بقواطع املؤيَّد محمد سيدنا عىل صلِّ الكالمية، والفروع األصول يف
وبعُد، الجنان، ُغرف يف والخلود بالدخول املبرشين قومه األعيان، وأصحابه آله وعىل والسنان، السيف
العقائد إن األماني: نوايص هللا ملَّكه الدواني، الصديقي أسعد بن محمد الغنى رب عفو إىل الفقري فيقول
مسألة ومهماتها أمهاِتها من ترتك ولم عليها، وأتَْت إال الدينية العقائد أصول من قاعدًة تدع لم العضدية
بل فوائدها، ويبسط مقاصدها، يكشف بها رشح عىل أطلع ولم إليها، أومأت أو بها رصحت وقد إال
أن إىل ذلك فحداني ومجروح، مقدوح ذلك من إيلَّ وصل ما كل إذ الرشوح؛ عداد يف يعد ما لها أَر لم
ولم املضائق، عن والتقيص املقاصد، تحقيق يف كافيًا املغالق، وتبيني املعاقد، بحل وافيًا رشًحا أرشحها
بل االستدالل، طرق انتهاج عن القارصين الجدال، أهل دأب هو ما عىل والقال، القيل شعب مع أسرتسل
الجمهور» مقاالت يساعده لم وإن الدليل بمقتىض وأخذت املشهور، خالف وإن الرصيح الحق اتبعت
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تشغلنا أالَّ وأرجو وشموله، العلم موضوعية فيه تنكشف الذي املحل هي وتجربته املفكِّر
القديمة، العلوم بناء إعادة عن أزماته وعيش العرص، تجارب يف والخوض الحياة، زحمة

العرص. ملقتضيات طبًقا جديد من وتأسيسها
من خلت وبالتايل نظرية، علمية أقلِّها ويف صوفيًة، أغلبها يف القدماء تجارب كانت
تعتلج شخصية ذوقية تجربة مجرد من كله العالم يهتزُّ وكيف اجتماعي، مضمون أي
بخالص اإلحساس يكون وقد وجدانه؟ لها ويهتزُّ قلبه، بها ويموج صاحبها، صدر يف
عن شعورية ال تغطية أو حقيقي، علمي إفالس عن تعويًضا الشارح؛ يد عىل العالم
ذات تجارب باألصالة، اجتماعية فهي نحن تجاربنا أما الحضارة، وانهيار العرص، هزائم
الرتاث وتحول فكر، إىل فتحوَّلت خاللها من الرتاث وقرأنا الرتاث، يف وضعناها مضمون،
العقيدة «من وهو والتجديد» «الرتاث من األوَّل الجزء لهذا مقدمتنا هي وتلك تجربة، إىل

القديم. الدين أصول علم بناء إلعادة محاولة الثورة»، إىل

يكشف جيل وهو األقل، عىل جيلِنا خالل من العرص تجربة عن والتجديد» «الرتاث مرشوع يعربِّ
بني حدث الذي الدامي الرصاع يعكس كما الرئيسية، مراحِله أحد يف املعارص التاريخ مسار عن
من القديم الديني اإلصالح وريثة املعارصة اإلسالمية الحركة تمثل كانت التي املسلمني» «اإلخوان

والكتاب، بالسنة الحق إىل وأرشدنا الصواب، سبيل إىل هدانا ما عىل هلل «الحمد ص٤–٩). الدواني، (رشح
… وبعد األصحاب وخري اآلل خري وصحبه آله وعىل األلباب، ألويل الهادي نبينا عىل والسالم والصالة
ما وحررت املآب، لحسن والنقلية العقلية الفنون يف الشباب عنفوان يف همتي جل رصفت قد كنت وإني
املهيئة اآلالت تكون أن فكرهت ارتياب، بال يب الشَّ أواسط إىل العمر وانتهى واآلداب، املنطق بفنَّي يتعلق
الكالم، بعلم يتعلق ما بعض أكتب أن َخَلدي يف ودار ثمر، بال خالًقا تكون بحيث األثر، عن مجرَّدة
للموىل العضدية العقائد رشح تعليم يف الرشوع يل اتفق فلما املرام، تحقيق يف الطاقة يساعده حسبما
كالم من به يتعلق ما أجمع أن قصدت والكالمية، العقلية املباحث يف البارع الدواني الدين جالل ق املحقِّ
اإلخوان من واملرجو الطالب، ألفكار وتكملة لألحباب تذكرة الفاتر، للفكر أثنائه يف سنح وما األكابر،

الوداد. بعني إليه ينظروا أن األمجاد،

ال��م��س��اوي��ا تُ��ب��دي ال��س��خ��ط ع��ي��ن ول��ك��ن ك��ل��ي��ل��ة ع��ي��ٍب ك��ل ع��ن ال��رض��ا وع��ي��ن

ص٤). الكلنبوي، (رشح الوكيل» ونعم الويل نعم وهو السبيل، هادي عىل متوكًال
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املرصية» «الثورة وبني إيلَّ، ثم قطب سيد إىل البنا حسن إىل رضا رشيد إىل عبده محمد إىل األفغاني
من إني (إذ الثانية «العاملية» الحرب بالعالم وعيي أول كان النارص»، «عبد حتى «عرابي» منذ
التي بريطانيا ضد كانت ألنها املحور؛ دول مع صغار ونحن عواطفنا وكانت ١٩٣٥م) مواليد
حرب إبان الثاني وعيي وكان العنرصية، أو النازية تعني ماذا وقتها ندري نكن ولم تستعمرنا،
حزب إىل تحويلنا فطلبوا املسلمني» «الشبان جمعية يف للتطوع ذهبنا عندما ١٩٤٨م فلسطني
املسلمني» «اإلخوان دخلت ثم وطنية، قضية يف املذهبية للفرقة عجبت ويومها الفتاة»، «مرص آخر
اإلسالم شعار يكون أن طالبت ١٩٥٢م، عام يف املرصية الثورة فيه اندلعت الذي العام نفس يف
الثورة مع وُكنَّا املعارصة، عىل وتأكيًدا للتحديث إعالنًا وسيفني، مصحًفا وليس ومدفعني مصحًفا
بثورة اشتعلنا ثم اإلسالمية، الَوْحدة إىل القاهرة جامعة يف دعا الذي نجيب» «محمد صف يف
تأييدها، يف اإلخوان تراخى صدمة أول وكانت الشاه، وهرب البرتول، وتأميم بإيران مصدق محمد
املرصية املعاهدة مرشوع وكان والثورة، اإلخوان بني مارس أزمة حدثت ثم الكاشاني! وتأييد بل
الوطنية الحركة إىل انضممنا كما املرصية، الوطنية الحركة به تطالب كانت مما أقلَّ الربيطانية
بعد املرصية بالثورة جديد من اشتعلنا ثم وبالدستور، بالحريات تُطالب كانت التي العامة املرصية
االستعمار، ضد كمناضل فقط ليس النارص» «عبد وظهر ١٩٥٦م، يوليو يف السويس قناة تأميم

كله. الثالث العالم يف التحرُّر لحركات كرمز بل

و«الضباط «اإلخوان» بني الرصاع أتون من إذن والتجديد» «الرتاث ملرشوع األوىل األفكار بدأَت
و«الحارض»، «املايض» بني أو و«الجديد» «القديم» بني أو و«الثورة» «اإلسالم» بني أي األحرار»؛
والطاقة للواقع، الفكر توجيه واكتشاف ١٩٥٢–١٩٥٦م، من الجامعية حياتي سنوات أربع خالل
سمعت ومنه برجسون، أو كانط األساتذة أحد حسبني لقد حتى والحياة، والجدة والتغري والحركة
(الدينية الشعور لتجارب يمكن وأنه القصدية، أو املتبادلة واإلحالة الشعور تكوين مرة ألول
ويف .Les methodes d’Exégèse P. V-VI علم. إىل تتحول أن الوقت) ذلك يف عندي الصوفية
األوىل صورتني: من يتكوَّن الذي العام» اإلسالمي «املنهاج صياغة تمت ١٩٥٦م أواخر يف فرنسا
وعي يف وتطور طويلة، تعديالت بعد انتهى مما وحركة طاقة حركية والثانية ونظام تصور ثابتة
الرتاث محاوالت أوىل (بالفرنسية)، الفقه» أصول علم يف التفسري «مناهج األوىل برسالتي املنهج
النظرية املقدمات كتابة يف رشعت ١٩٦٦م صيف يف فرنسا من عودتي وبعد التطبيقية، والتجديد
وهنا ١٩٦٧م، يونيو هزيمة وقعت ثم ص٧٥–١٢٢»، والتجديد، الرتاث اإلسالمية، الدراسات «أزمة
عىل الغالب الفردي» «الوعي من وانتقلت اجتماعي، باحث إىل «أكاديمي» نظري باحث من تحوَّلت
(وكانت وعالم وباحث كمفكر للهزيمة التصدِّي أجل من االجتماعي» «الوعي إىل األوىل الرسالة
الغربي الفكر يف :(٢) معارصة و«قضايا املعارص»، فكرنا يف :(١) معارصة «قضايا ذلك: حصيلة
مع الخواطر وتهدئة والنسيان، الهدوء يف رغبة البالد غادرت بعدها أعوام، ثالثة ملدة املعارص»)
«من مادة جمعت (١٩٧١–١٩٧٥م) األمريكية املتحدة الواليات ويف والسياسية، الجامعية السلطات
نضجت أن بعد عامة كمقدمة ١٩٧٦م يف والتجديد» «الرتاث كتبت ثم مرة، ألول الثورة» إىل العقيدة
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املرصية الثورة وانقالب الثانية، الردة ١٩٧٧م يف حدثت ولكن االجتماعي، التغري أزمة ذهني يف
للمدينة» «حارس إىل وعالم ومفكر باحث من أخرى مرة أتحوَّل جعلني مما مضادة ثورة إىل
سنوات أربع مدى عىل ذلك وظل مرشوعها، عن ودفاًعا ملكتسباتها، وحمايًة الثورة، عىل حرًصا
«قضايا ذلك: حصيلة (وكانت العرص أحداث عىل املستمرة والشهادات العاجلة املهام هذه يف أخرى
مذبحة جاءت ثم الديني»). اليسار يف :(٤) معارصة و«قضايا الوطنية»، الثقافة يف :(٣) معارصة
إىل العقيدة «من لكتابة كامًال عاًما أعطاني مما الجامعة من اضطراري وخروج ١٩٨١م، سبتمرب
كتبت السبعينيات عقد وهو تاريخها؛ يف عقد أسوأ من مرص خالص وبعد الثانية، للمرة الثورة»
برزت أن بعد ١٩٨٣م عام خالل األقىص باملغرب فاس يف الثالثة للمرة الثورة» إىل العقيدة «من
وللحركة العربية للثورات وكبديل الدينية اإلصالحية للحركة كوريث املرشق يف السلفية الحركة
العقيدة «من يكون النحو هذا وعىل مرص، تخليص يف رصيدها وبعد عام، بوجه التقدمية العلمانية
من العمر يف وكم التفسري»، «مناهج عن األوىل رسالتنا مثل أعوام عرشة استغرق قد الثورة» إىل
أحداث عىل شهدنا أن بعد تباًعا، والتجديد» «الرتاث أجزاء تتواىل أن أرجو لذلك األعوام؟ عرشات
«اليسار ويكفي محكم، علم إىل وتحويلها وإحكامها تنظريها اآلن الهدف الكفاية، فيه بما العرص
بسرية جميًعا أشفعها قد الثورة»⋆ إىل العقيدة «من االنتقال كيفية لبيان عام كمنرب اإلسالمي»

حياتي. قصة يحكي والتجديد» «الرتاث أترك وقد ذاتية

ص٢١٦. والتجديد، الرتاث يف: الظروف باقي أيًضا ⋆انظر
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النظرية املقدمات الباباألول:





تعريفالعلم األول: الفصل





مقدمة أوًال:

تسميته، فيها يتحدَّد التي للعلم العامة املقدمة هذه عىل القديمة املصنفات كل تحتوي ال
العقائد كتب أسقطتْها ووجوبه. وفائدته، ومرتبته، ومنهجه، ومسائله، وموضوعه، وحدُّه،
املسلم عىل يجب ما فرض ها يهمُّ ما بقدر العلم عن الحديث ها يهمُّ ال إذ الحساب من
العلم تحديد أن مع النظرية، ومبادئه االعتقاد هذا أسس عن النظر برصف به االعتقاد
صياغة أيًضا يهمها التي السلف» «عقائد كتب عن تغيب كما العلم.1 تأسيس من جزءٌ
الكالمية املصنفات يف تظهر لم أنها كما الناجية.2 الفرقة عقائد باعتبارها السلفية العقائد
موضوًعا.3 نفسه يأخذ أن وقبل العلم، بناء فيه اكتمل الذي الخامس القرن قبل األوىل
الصدارة مكان لها وأصبح ومنهجه، العلم وجوب مثل املقدمة موضوعات بعض ظهرت

العضدية، السنوسية، الكالمية، الجواهر العوام، عقيدة العوام، كفاية األكرب، الفقه مثل: العقائد كتب 1

وكذلك الفرائد، قالئد الطحاوية، الغيث، قطر الدراري، تيجان التوحيدية، العقيدة الجوهرة، الخريدة،
رشح مثل العضدية العقائد عىل املختلفة والرشوح األكرب الفقه عىل القاري مال رشح مثل الرشوح بعض

عبده. ومحمد والكلنبوي، والخلخايل، واملرجاني، السيالكوتي، وحوايش الدواني
وعقائد الدارمي، وعثمان قتيبة، وابن والبخاري، حنبل، بن أحمد عقائد مثل: السلف عقائد كتب 2

بن ومحمد التوحيد)، (تجريد واملقريزي االعتقاد)، (تطهري والصنعاني السلف)، (عقيدة الصابوني
(التحف). والشوكاني املستفيد)، مفيد الناجية، الفرقة عقيدة التوحيد، (كتاب الوهاب عبد

الخمسة، األصول رشح املحيط، التمهيد، اإلنصاف، والرد، التنبيه التوحيد، كتاب اإلبانة، اللمع، مثل 3

أساس البداية، اإلقدام، نهاية الشامل، اإلرشاد، األدلة، ملع النظامية، العقيدة االعتقاد، الدين، أصول
املعالم. املحصل، الخمسون، املسائل التقديس،



(١) الثورة إىل العقيدة من

األوىل،5 اإليمانية املقدمات ثنايا يف العلم مرتبة ظهرت كما كلها.4 املوضوعات باقي عىل
اإلصالحية، بالحركة مروًرا والثامن، السابع القرنني من ابتداءً كلها املقدمات ظهرت ولكن
فإنها املتن يف ظهرت فإذا املتأخرة،6 املدرسية الكتب حتى النحو هذا عىل الحال واستمر
والحوايش الرشوح يف تظهر ولكنها املتن يف تظهر ال وقد وحواشيه،7 يفرشوحه أيًضا تظهر
بعض اعتربها فقد املقدمة هذه أهمية من وبالرغم املعلومات.8 وجمع التطويل من كنوع
بال القديمة العلوم أحد يكون وقد تحديد، بال علم يوجد وال العلم، عن عارية القدماء
أكثر من فإنه الكالم»، «علم حال هو وهذا واملجتمع، الفرد عىل وضارٍّا منهج وال موضوع
واشتد النزاع، حوله كثر علم يوجد وال والتحريم، للهجوم عرضة القديم تراثنا يف العلوم
وتحديد العلم لتعريف العشوائي الحضور أو الغياب هذا يكون وقد العلم، هذا مثل الخالف
ال موضوعات عن الحديث من املعارصة عقليتنا يف ب ترسَّ ما هو منهجه واختيار موضوعه
فتظل حدِّها، دون أشياء عن نتحدث وقد موجودة، موضوعات عن الصمت أو لها وجود
لها يكون أن دون أسماء نستعمل وقد مختلفة، بمعاٍن الكثريون يستعملها فضفاضة

مضمون.9 بال فارغة حدود مع نتعامل وبالتايل مسميات،

الكالم. بحر ج١، امللل االعتقاد، يف االقتصاد 4
العبيد. وسيلة التوحيد، رسالة الدر، املقاصد، املواقف، األنوار، طوالع املرام، غاية 5

الحصون. التحقيق، التوحيد، رسالة العبيد، وسيلة الدر، املقاصد، املواقف، األنوار، طوالع 6

املقاصد. أرشف املقاصد، رشح األنوار، مطالع املواقف، رشح 7

العوام. كفاية عىل املقام تحقيق الخيايل، حاشية النسفية، عىل التفتازاني رشح 8

:٥٣) ُسْلَطاٍن﴾ ِمْن ِبَها هللاُ أَنَْزَل َما َوآبَاُؤُكْم أَنْتُْم يْتُُموَها َسمَّ أَْسَماءٌ إِالَّ ِهَي ﴿إِْن القرآن: ذلك إىل ويُشري 9

األعمال يف تظهر وكما املفكرون، يحياها التي املعارصة التجارب من يأتي إنما العرص وتحليل .(٢٣
اإلحاالت دون معارصة» «قضايا يف بتحليلها نقوم التي الروح وهي العامية، األمثال ويف واألدبية الشعرية

إليها.
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تسميته ثانًيا:

«علم أو التوحيد» «علم أو الكالم» «علم هو هل العلم، هذا تسمية حول القدماء آراء اختلفت
الشهادتني، يف واضح هو كما والرسول» «هللا حول يدور الذي العلم أو والصفات» الذات
ظروُفها تسميٍة لكل كانت وقد األكرب»؟ «الفقه أو العقائد» «علم أو الدين» أصول «علم أو
تسمية كان األكرب» «فالفقه كثريًا؛ األخريان االسمان ينترش لم أهدافها، وربما وبواعثها
بعض يف متفرقة نظريات كمجرد وليس نظري كبناء العلم يبدأ أن قبل حتى الثاني القرن
يف متضمنة متأخرة تسمية العقائد» و«علم واألحداث، للظروف طبًقا املتناثرة موضوعاته

شيوًعا. األكثر األسماء فهي األوىل الثالثة األسماء ا أمَّ التوحيد»، «علم

الكالم علم (1)

صفة ولكون للعلم، ل األوَّ املوضوع أصبح أنه درجة اإللهي «الكالم» موضوع أهمية بلغت
تجاوز للعلم موضوًعا «الكالم» اعتبار أن والحقيقة عليها.1 املتناَزع الصفات أكثر من الكالم
أخذ يمكن وال األوحد، وليسموضوعه العلم موضوعات أحد فالكالم ذاته، العلم موضوع عن

يف اإلقدام «نهاية يف ٥٤٨ه) (ت الشهرستاني هو ملصنف كعنوان التسمية استعمل من أول أن يبدو 1

الكتب إىل باإلضافة الكالم»، علم يف العوام «كفاية يف املايض القرن يف الفضايل محمد حتى الكالم» علم
وكان عرش»، «الرابع القرن هذا يف للظواهري الكالم» علم يف التام «التحقيق مثل: املتأخرة املدرسية
بل العلم يف مصنف دون الكالم» علم عن العام «الجام يف قبل من استعملها قد ٥٠٥ه) (ت الغزايل
يف املجازي باملعنى ٥٠٨ه) (ت النسفي استعمله كما وحده، الوجوب أو الرشعية موضوع عن للحديث
يف: التسمية هذه انظر الكالم»، «تهذيب يف ٧٩١ه) (ت التفتازاني وكذلك التوحيد»، علم يف الكالم «بحر
ص١٢؛ املقاصد، رشح ص٩؛ املواقف، ص١٠-١١؛ النسفية، عىل التفتازاني رشح ص٤١؛ ج١، امللل،



(١) الثورة إىل العقيدة من

«الكالم» أن كما الدين، أو العقائد أو التوحيد وهو كله العلم موضوع واعتباره أجزائه أحد
السادسة الصفة فهو الصفات، موضوع وهو وأعم أشمل موضوع من جزئي موضوع ذاته
السؤال ا أمَّ اإلرادة)، الكالم، البرص، السمع، الحياة، القدرة، (العلم، السبع الذات صفات من
أنواع أشنع بسببه املفكرون وقاىس الحريات، عىل وُقَيض الرقاب تطايرت أجله من الذي
النزاع يحدث لم الصفات. سائر عىل ينطبق فإنه حادث؟ أم قديم الكالم هل وهو: االضطهاد
األفعال، ويف الصفات يف أيًضا حدث بل العلم موضوع هو الكالم يكون حتى فقط الكالم يف
القتال حد إىل الخالف وصل كما الرئيسيني، العلم بابي كلها السمعيات ويف اإللهيات ويف بل
السمعيات؛ يف موضوع آخر اإلمامة، موضوع يف متحاربة متنازعة فرق إىل األمة وشق
موضوعات من األخرى املوضوعات اعتبار من بأوىل ليس للعلم موضوًعا «الكالم» فاعتبار

العملية.2 الناحية من أو النظرية الناحية من سواء أهمية أقل ليست فهي كذلك؛ العلم
هللا كالم هو أم حادثة، أم قديمة هللا، صفة هو هل التباس: عىل «الكالم» ويحتوي
الثاني، خالل من إال به لنا علم ال واألول الكريم؟ القرآن وهو الرسول، إىل به أوحى الذي
يف الحال هو كما العلم موضوع هو قرآن أي كالم هو حيث من الوحي يكون وبالتايل
العقلية النقلية العلوم حتى أو والتفسري، القرآن علوم خاصًة األخرى، اإلسالمية العلوم
اللغة علوم مثل اإلنسانية العلوم أو التصوف علوم أو الحكمة وعلوم الفقه أصول علم مثل
محسوس كتاب القرآن، وهو كائن، هو ما يدرس «وضعي» علم هو إذن الكالم علم واألدب،
هللا» «كالم هو هل الكالم هذا أن وهو ثاٍن، التباس ل األوَّ االلتباس هذا من ويخرج وملموس،
فاهمه بصوته، وقارئه الوحي ي متلقِّ باعتباره اإلنسان» «كالم أو الوحي مصدر باعتباره
إال مبارشة معرفة معرفته يمكن ال األوَّل الكالم بإرادته؟ محققه بتجربته، مدركه بعقله،

التحقيق ص١٣؛ املريد، تحفة ص٢٧؛ املريد، إتحاف ص٥؛ التوحيد، رسالة ص١٣؛ املقاصد، أرشف
ص٣. التام،

القابل املكتوب الكالم بمعنى هللا» «كالم يف مضاًفا مرتني مرات، ثالث إال القرآن يف «الكالم» لفظ يرد لم 2
﴿يُِريُدوَن ،(٧٥ :٢) يَُحرُِّفونَُه﴾ ثُمَّ ِهللا َكَالَم يَْسَمُعوَن ِمنُْهْم َفِريٌق َكاَن ﴿َوَقْد مثل: والتبديل للتحريف
َفأَِجْرُه اْستََجاَرَك ِكنَي اْلُمْرشِ ِمَن أََحٌد ﴿َوإِْن مثل: الطاعة الثالثة وتعني .(١٥ :٤٨) ِهللا﴾ َكَالَم لُوا يُبَدِّ أَْن
َعَىل اْصَطَفيْتَُك ﴿إِنِّي مثل: املتكلم ضمري إىل مضاًفا رابعة ومرة .(٦ :٩) ِهللا﴾ َكَالَم يَْسَمَع َحتَّى
إذن «الكالم» فعلم مرة. وستني خمًسا ذكر اإلنسان أن حني يف .(١٤٤ :٧) َوِبَكَالِمي﴾ ِبِرَساَالِتي النَّاِس
«بناء الثاني الفصل أيًضا انظر وأهم؛ أوىل «اإلنسان» علم تأسيس فإن وإال للغاية، فرعي يشء عىل مبني

العلم».
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تسميته ثانيًا:

وقلبه عقله يف هللا» «كالم عن حديثًا اإلنسان» «كالم يكون وبالتايل الثاني؛ الكالم خالل من
Discoursمنهللا Discoursوليسحديثًا sur Dieuعنهللا حديثًا يكون وصوته، وبلسانه
بصوتنا، املقروء أمامنا املوجود الوحي باعتباره للكالم يمكن الحالة هذه ويف ،de Dieu
واملؤثر بعقولنا املفهوم صدورنا، يف املحفوظ بأعيننا، املرئي بأيدينا، املكتوب بلساننا، املتلو
وحي؛ يف بالفعل موجود كموضوع بل مشخصة لذات كصفة الكالم وليس حياتنا، يف
يكون أن الكالم لهذا يمكن — ومتعني محدود وملموس، مدون تاريخي معطى يف أي
صحة يدرس الذي العلم وهو التاريخي، النقد علم منها: علوم لعدة بل للعلم موضوًعا
كتابًة أو الحديث علم يف حدث كما شفاهيٍّا نقله، ووسائل ضبطه، طرق التاريخ، يف الكالم
قراءة كيفية يدرس الذي العلم وهو واللهجات، القراءات علم القرآن.3 علوم يف حدث كما
أو عمًدا التحريف مراحل أوىل يكون قد ما وهو فيه، اللحن وقوع عدم وضمان القرآن
الوحي لعبارات اللغوي الرتكيب ومعرفة الكالم ضبط أجل من اللغة علوم عمد.4 غري عن
للتعرُّف البالغة علوم تنضم وإليها الفهم، وسائل أحد فاللغة معناه؛ فهم يمكن حتى
وهي التفسري، علوم وخياالته.5 صوره وتعبرياته، الوحي أسلوب يف الجمالية النواحي عىل
أسباب إىل أو اللغة إىل بالرجوع ا إمَّ املعاني، عىل النصوصوالعثور فهم تحاول التي العلوم
تكون لذلك إلخ؛ … السابقة والعقائد األديان تاريخ إىل أو التاريخ حوادث إىل أو النزول
أو تاريخية أو صوفية أو عقائدية أو فلسفية أو فقهية أو أخالقية أو لغوية التفسريات
عرصه.6 واحتياجات املفرسومنهجه غاية عىل يتوقَّف ذلك كل اجتماعية، أو أدبية أو علمية
للعلوم موضوًعا «الكالم» بجعل لظروفهم وطبًقا طاقتهم قدر قاموا قد القدماء كان وإذا

وتطبيقها املسلمني عند النقل مناهج يف «الفصل» أول يف حزم ابن عليه ركز الذي هو وهذا 3

كتابنا يف استئنافه إعادة حاولنا الذي العلم وهو واإلنجيل، التوراة مثل املقدسة، الكتب باقي عىل
La Phénoménologie de l’Exégèse. رسالتنا: يف ذلك وقبل والسياسة»، الالهوت يف رسالة «اسبينوزا:
كتابنا: يف وأيًضا essai؛ d’une Herméneutique existentielle à partir du Nouveau Testament

والتجديد». «الرتاث من القسم موضوع وهو Religios Dialogue and Revolution
وََعَصيْنَا َسِمْعنَا َويَُقولُوَن َمَواِضِعِه َعْن اْلَكِلَم يَُحرُِّفوَن َهاُدوا الَِّذيَن ﴿ِمَن بقوله: ذلك إىل القرآن ويُشري 4

َوانُْظْرنَا َواْسَمْع َوأََطْعنَا َسِمْعنَا َقالُوا َُّهْم أَن َوَلْو يِن الدِّ ِيف َوَطْعنًا ِبأَْلِسنَِتِهْم َليٍّا َوَراِعنَا ُمْسَمٍع َغرْيَ َواْسَمْع
.(٤٦ :٤) َقِليًال﴾ إِالَّ يُْؤِمنُوَن َفَال ِبُكْفِرِهْم هللاُ َلَعنَُهُم َوَلِكْن َوأَْقَوَم َلُهْم َخرْيًا َلَكاَن

للجرجاني. اإلعجاز» «دالئل مثل القرآن إعجاز حول الدراسات وكل للزجاج، القرآن» «إعراب مثل 5

الديني». اليسار يف :(٤) معارصة «قضايا األمة»، ومصالح التفسري «مناهج بحثنا: انظر 6
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(١) الثورة إىل العقيدة من

الحديثة، اإلنسانية للعلوم موضوًعا جعله عىل أقدَر نكون قد فإننا باللغة، املرتبطة القديمة
فهًما أو صياغًة الكالم، عليها يقوم التي النفسية األسس عن البحث النفس علم فباستطاعة
االجتماعية األسس عن البحث االجتماع لعلم ويمكن والجماعات، األفراد سلوك يف تأثريًا أو
هو كما نشأته وراء كانت التي االجتماعية الظروف ومعرفة الكالم» «علم قام عليها التي
يف الكالم علم نشأة عن البحث السياسة لعلم ويمكن املعرفة»،7 اجتماع «علم يف معروف
كما للمعارضة تراث أو للسلطة تراث ا إمَّ إلفراز الوحي واستعمال خاصة، سياسية ظروف
باملعارضة السلطة عالقة يف اآلن حتى ذلك استمرار ومدى الفرق، أدبيات يف واضح هو
من كثري يجد وقد القديم، العقائدي املوروث عىل السلطة، خاصًة منهما، كل واعتماد
دراستها إنسانية، موضوعات فهي اإلنسانية، العلوم هذه مثل يف حلوله الكالمية املشاكل
مصدر من تنبع مقدسة «الهوتية» موضوعات وليست وبمناهجها، اإلنسانية العلوم يف
تاريخ يكون وقد واملكان، الزمان خارج مشخصة بذات ترتبط أو الديني النص وهو قبيل
مشجبًا أو به عرصتمر كل ظروف عليه اإلنسانية تعكس مرآة التفسري وتاريخ «اإللهيات»
من جزء فهي تتحقق؛ لم التي أو قت تحقَّ التي وطموحاتها واحتياجاتها آمالها عليه تعلِّق

االجتماعي.8 التاريخ من جزء األفكار وتاريخ األفكار»، «تاريخ
منهج أو الحوار منهج أو التفكري منهج املوضوع، وليس املنهج «الكالم» يعني وقد
تحقيق يف الكالم عىل القدرة يورِّث القدماء عند الكالم فعلم التعبري، أسلوب أو التأثري
وذلك الفلسفة.9 إىل بالنسبة كاملنطق للدين بالنسبة فالكالم الخصوم، وإلزام الرشعيات

بل منها، يُنقل ولم املجاورة الغربية الحضارة يف ينشأ لم خالص، بديهي علم املعرفة»: اجتماع «علم 7

كل ظروف مع مراحلها وتطابق النبوة ر تطوُّ بدليل الوحي، قلب ويف بل الحضارات، كل يف موجود هو
خلدون. ابن مقدمتهم ويف تلقائيٍّا طبيعيٍّا استعماًال القدماء استعمله عرص،

«تاريخ وضع ا أمَّ األفكار»، «تاريخ داخل الكالم» «علم وضع عىل والتجديد الرتاث مهمة تقترص 8

مهمة فتلك املعرفة» اجتماع «علم ومناهج ونظريات نتائج كل وتطبيق االجتماعي»، «التاريخ يف األفكار»
للبحث ميدان فهذا واحد؛ باحث بها وينوء مًعا، االجتماع وعلماء املفكرين تضم الباحثني من مجموعة
الفكر (سوسيولوجيا إسماعيل محمود د. مثل: فيه املساهمة يف كثريون بدأ وقد للبحث، موضوًعا وليس

االجتماع. علم أساتذة من وغريهما ياسني السيد األستاذ جزءان)، اإلسالمي،
والكالم املنطق ألن الكالم علم ي ُسمِّ قد العلم أن يجوز أنه باملنطق الكالم ارتباط من بلغ «وقد 9

التوحيد، رسالة ص١١؛ التفتازاني، حاشية ص١٠؛ اإلسفراييني، حاشية ص٤١؛ ج١، (امللل، مرتادفان»
ص١٠-١١)، النسفية، عىل التفتازاني (رشح انظر: الكالم؛ علم تسمية سبب يف اآلراء هذه وملعرفة ص٥).
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تسميته ثانيًا:

الدين» أصول «علم تسمية تكون الحالة هذه ويف الدين، منطق فالكالم صحيًحا، يكون قد
ويبقى عليها، تقوم التي النظرية األسس أي العقائد؛ أصول عن البحث إىل تشري ألنها أفضل
عرصية صياغات إيجاد يف األصوليني اجتهادات أي الدين، أصول لعلم تاريًخا الكالم» «علم
فإن العقائد، تاريخ هو الكالم» «علم كان فإذا عرص؛ كل احتياجات عن تعربِّ للعقائد
يكون الوقائع إىل أقرب ل األوَّ كان إذا فيه، النظري الجانب هو يكون الدين» أصول «علم
«يتحقق فالعلم الحوار، منهج من خاصًة التسمية تشتق وقد املاهيات، إىل أقرب الثاني
الغالب املنهج أن صحيح الكتب»، ومطالعة ل بالتأمُّ ق يتحقَّ وغريه الكالم، وإدارة باملباحثة
أو القرآن سواء الكتب، من مستقاة الحوار مادة ولكن واملناقشة، الحوار هو العلم عىل
الوقائع من الخارجية املنبهات إىل باإلضافة األولني الحكماء وكتب والفلسفة، املنطق كتب
إذ نشاطاته؛ كل وليس الفكر مظاهر أحد الحوار أن كما التاريخ، وحوادث االجتماعية
فهمه، ومحاوالت السامعني عىل التأثري ويتلوه الفكرية، وصياغاتها الحية، التجربة تسبقه
ونزاًعا، خالًفا العلوم «أكثر الكالم علم فأصبح الحوار، منهج شدَّة من التسمية تكون وقد
إىل الحوار ل يتحوَّ الحالة هذه ويف عليهم»، والرد املخالفني مع الكالم إىل افتقاره فيشتد
نشاط مظاهر أحد أيًضا الحوار أن إال أيًضا صحيح وهو خالف، إىل والنقاش نقاش،
وأهداف بواعث وتحركه نصوص، وتفسري تجارب عىل يقوم الذي الحي الفكر وهو أعم
من عداه ما دون الكالم «هو صار حتى األدلة قوة إىل التسمية ترجع قد كما ومصالح،
ضعيفٌة أدلته معظم ألن غريصحيح وهذا الكالم»، هو الكالمني من لألقوى يُقال كما العلوم
ينتفع وال الذكي، يقنع «ال علم فهو وبالتايل منها، أقوى بأدلة ومناقضتها عليه الرد يسهل
لقد حتى األدلة تتكافأ حتى اآلخر بالبعض بعضها املتكلمني، أدلة نقد أسهل ما البليد»، به
طبًقا مختلفني متكلمني من أو واحد متكلم من ونقيضه اليشء إثبات السهل من أصبح
األدلة عىل العقلية األدلة اعتماد إىل التسمية ترجع وقد للمصلحة، أو للمهارة أو للمزاج
املشتق بالكالم َي فُسمِّ التخيييل، الحيس اإلقناع عىل وقدرتها القلب يف وتأثريها السمعية
سلًفا اإليمان وافرتاض اإليمان، توافر حالة يف فقط صحيح وهذا الجرح، وهو «الَكْلم» من
باإليمان يبدأ ال الذي الخالص العقيل الربهان مع صحيح غري ولكنه الربهان، بموضوع
تكون وقد والدليل، ة الحجَّ عىل بل والتخييل الحس عىل يعتمد ال والذي وحده بالعقل بل

«مناهج من البليد» به ينفع وال الذكي يفيد «ال رشد ابن عبارة باستثناء منه قوسني بني والعبارات
األدلة».
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(١) الثورة إىل العقيدة من

ولم به خص ثم بالكالم، وتتعلم تتعلم إنما التي العلوم من يجب ما «أول ألنه التسمية
وتعبريًا، وحواًرا موضوًعا بالكالم تتعلَّق العلوم كل أن والحقيقة تمييًزا»، غريه عىل يطلق
ألنها بالتسمية أوىل تكون قد اللغة علوم إن بل التخصيص، عىل خاص دافع يوجد وال
قولهم كان مباحثه عنوان «ألن التسمية تكون وقد لها، موضوًعا الكالم أخذت التي هي
يف سواء الفصول، تبويب يف القدماء أسلوب هو هذا أن والحقيقة «… وكذا كذا يف الكالم
وأخريًا العلم.10 مصنِّفي كل يتبعها ال عادًة أنها كما العلوم، من غريه يف أو الكالم علم
عىل الكالم لسيادة نظًرا املعارصة حياتنا يف الكالم»، «علم التسمية، هذه قبول يصعب
قتلت ما التي «العنرتيات وهي املعارصكله، التاريخ وربما بل والقيادات، الشعوب مستوى
قيد يتغري لم هو كما والواقع الشعارات، ورفع املعارضة، وصحف اإلذاعات، حروب ذبابة»،
والربامج الحزبية والبيانات السياسية الخطب بتاريخ املعارصة لحياتنا ليؤرخ حتى أنملة
يف كشهادات بطولية، مقاومة األرض، يف للمحتل املقاومة بعضمظاهر باستثناء السياسية
حارض وكمؤرش أوسع، لنضال ممكنة وكبلورة والنظم، للجماهري فعلية وكقدوة التاريخ،
العاملي، الضمري استنكار عن والترصيحات اإلنسان حقوق عن البيانات عرشات أن عىل
منذ زلنا وما ذبًحا، يموت أن من شيًخا أو امرأًة أو طفًال تمنع لن التحقيق لجان وإعالنات
الكالم، شعوب عىل ونتهكم العمل».11 وأقل القول أكثر «ما نرصخ: الحديثة النهضة فجر

القدس! أستار عىل الحديث العرص ومعلقات اللغة، وثقافات

الدين أصول علم (2)

عند وهي الدين»، «أصول عن البحث هو العلم مهمة أن إىل الثانية التسمية هذه وتُشري
الدين أصل العقل، يف العقائد تأسيس طريق عن عليها الحصول يتم عقلية أصول القدماء
الحس يشء؛ كل يشمل أيًضا القدماء عند والعقل العقل، يف العقائد وأصل العقائد، يف
التجريبية، واملعرفة العقلية املعرفة واالستقراء، االستنباط واالستدالل، الحدس والعقل،

التاريخ.12 وشهادات النقلية املعارف

تحفة ص١٣؛ املقاصد، أرشف ص٢٢؛ املقاصد، رشح ص٩؛ املواقف، ص١٠؛ التفتازاني، رشح 10

ص١٣. التام، التحقيق ص١٣؛ املريد،
املنشآت. الثاني، الجزء اإلمام، األستاذ تاريخ 11

العلم. نظرية الثاني: الباب انظر 12
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تسميته ثانيًا:

املشرتك والعنرص الفقه»، أصول «علم هو آخر بعلم الدين» أصول «علم يُقرن لذلك
التي النظرية األسس عن البحث وهو التأصيل، املعارصة وبلغتنا «األصل»، هو بينهما
مجرد كانت وإال ذاته الواقع بناء هي األسس هذه تكون الوقت نفس ويف العلم، عليها يقوم
األوىل املبادئ عن البحث هو التأصيل الواقع، يف أو العقل يف لها أساس ال نظرية افرتاضات
والعالقة العلم، بناء يف تتحكم التي القوانني الوقت نفس يف وهي Axiomatique للعلم
«علم موضوع النظر فأصول العمل؛ بأصول النظر أصول عالقة القدماء، عند العلمني بني
من الهدف كان وملا الفقه»، أصول «علم موضوع العمل أصول أن حني يف الدين»، أصول
أصول علم ويكون السلوك، نظرية الدين أصول علم يكون السلوك توجيه النظر تأصيل
اإلنسان رسالة ويحدِّد للعالم، التصورات يحدد الدين أصول علم السلوك، معيار الفقه
مقاييس يعطيه الفقه أصول علم بينما باآلخرين، وعالقاته العالم، من موقفه الحياة، يف
يف عميلٌّ معياريٌّ علٌم إذن فهو معينة، مواقف يف األفعال تحقق كيفية له ويصف السلوك،

القياس. وأساس املعيار نظرية يكون خالص، نظري علم الدين أصول علم أن حني
أصول علم ط توسُّ دون الفقه» و«علم الدين» أصول «علم بني أحيانًا التقابل ويكون
كان فإذا العمل، الفقه علم ومهمة النظر الدين أصول علم مهمة تكون الحالة هذه ويف الفقه،
أصول علم وكان سلوكهم، ويقنِّن الناس، أفعال يصف الخالصالذي العميل العلم هو الفقه
الفعل، ومناهج السلوك ومنطق العمل نظرية يُعطينا الذي العميل» «النظري العلم هو الفقه
هو للسلوك، النظري األساس يضع الذي الخالص النظري العلم هو الدين أصول علم فإن
علم بني التقابل يكشف أبسط وبتعبري العميل»، «العلم علم أو العملية» «النظرية نظرية إذن
كان وملا بالعمل، النظر عالقة هي بالرشيعة التوحيد عالقة أن عن الفقه وعلم الدين أصول
األصول أهل إىل الفرق تقسم لذلك الفقه.13 علم أصل الدين أصول فعلم العمل، أصل النظر
هو الفقه وعلم األصول، يف الفرق علم هو الدين أصول علم يكون وبالتايل الفروع؛ وأهل
عند العلمني فصل نتيجة وكان وأهم.14 الثاني من أخطر واألول الفروع، يف االختالف علم

املقاصد، رشح ص٤-٥؛ اإلسفراييني، حاشية ص١٠؛ النسفية، عىل التفتازاني رشح ج١؛ امللل، 13

ص١٢. املقاصد، رشح ص٢١٣؛ التام، التحقيق ص١٢؛
األصول ألهل يخصص إذ والنحل»؛ «امللل يف الشهرستاني يتبعها التي الرئيسية القسمة هي هذه 14

آخر االجتهادية واملسائل الرشعية األحكام يف املختلفني الفروع وألهل (٢٥٠ص)، والثاني ل األوَّ جزأين،
الفروع. عىل األصول أهمية عىل يدل مما (١٥ص) الثالث وأوائل الثاني الجزء صفحات
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العملية العلوم تخرج كيف أحد تبنيَّ أن يحدث لم أن للفروع وعلم لألصول علم إىل القدماء
وكأنها نفسها، عىل مغلقة نظرية عقائد إىل التوحيد تحول قد بل النظرية، األصول من
الفقه تحول كما العمل، عىل وبواعث للسلوك دوافع أيًضا وليست بذاتها مستقلة حقائق
العادات حد إىل يصل خالص عميل نحو عىل للنواهي واجتناب لألوامر طاعة مجرد إىل
النظر وتحقق النظر، من العمل خروج كيفية هو أيًضا التأصيل يف املهم أن مع واألعراف،
االعتقاديات بني القدماء تفرقة تكون ثَمَّ وِمْن األصول»؛ «علم كليهما وأن خاصًة العمل يف
منفصلة إيمانيات مجرَد االعتقاديات جعل إىل أدَّت قد الفقه باسم والعمليات التوحيد باسم
عباداتوشعائر العملياتمجرد تجعل كما أسسعقلية، أي لها يكون أن دون العمليات عن
ويكون بالعمل، لها صلة ال نظًرا كلها العقائد تكون وكيف والتكرار، بالعادة ممارستها تتم
عن االثنني بني الربط القدماء محاولة من وبالرغم بالنظر؟ له صلة ال العمل هو وحده الفقه
يمكن يقينية فاألصول خالصة؛ منطقية نظرية صلة وهي والظن، اليقني بني الصلة طريق
لتحقيق عملية اجتهادات مجرد ألنها ظنية والفروع صدقها، عىل والربهنة عليها االستدالل
كانت وإذا اليقني؟ من الظن يخرج فكيف مبهمة، أيًضا ظلت الصلة أن إال الناس مصالح
وكانت املنطق، وقوانني العقل اتساق عىل تعتمد التي األسس ألنها يقينية النظرية األصول
إىل فرد من تختلف قد التي املصلحة عىل تقوم التي الفروع ألنها ظنية العملية التطبيقات
أساس يكون فكيف عرص، عرصإىل ومن مكان، إىل مكان ومن جماعة، إىل جماعة ومن فرد،
التي الواحدة النظرية األسس هذه من يمكن كيف ظني؟ عمل عنه ويصدر يقينًا العمل
عمليات استخراج واألوطان الشعوب باختالف تختلف وال واملكان، الزمان بتغريُّ تتغري ال

واألوطان؟15 الشعوب وباختالف واملكان، الزمان باختالف تختلف
الذي املصلحي» «العقل يف واألساس األساس، عن البحث يف هو «األصل» أهمية إن
الذي هو املصلحي العقل الفقه، علم أو الفقه أصول وعلم الدين أصول علم فيه يجتمع
املعارصة حياتنا يف العلمني بني الفصل أدى لقد العميل، والعقل النظري العقل بني يجمع
إىل العقائد وتحول العقل يف التأصيل غياب وبالتايل واالستدالل؛ العقيدة بني الفصل إىل
وانغالقها الوجدان، دائرة يف وانزوائها العمل نقص عن تعوِّضنا خالصة إيمانية عواطف
إىل أدَّى كما للفعل، ومقاصد للسلوك، كبواعث العالم عىل انفتاحها من بدًال إىليشء وتحولها
واحدة أسس لها العقائد أن واعتبار وحدها، الرشيعة يف وحرصه العقيدة يف االجتهاد توقف

ص٨. اإلسفراييني، حاشية ص٢؛ التام، التحقيق ص٦٢؛ ج١، امللل، 15
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الراهنة، وظروفها األمة واقع عن تعبريها وعدم وقدمها ضمورها إىل أدَّى مما تتغري ال ثابتة
وضاعت املصالح، عن بدائل إىل العقائد وتحولت واملصلحة، العقيدة بني الفصل حدث ثم
عىل فعل وكرد بسببها أساًسا نشأت التي العلمانية الحركة إال ترعها ولم الناس مصالح
فصل إىل النهاية يف كله ذلك أدى وقد مضمون، أي من الفارغة الالعقلية اإليمانية العقائد
العقيدة عنها تغن ولم الرشيعة، فضاعت رشيعة دون العقيدة وبقاء العمل، عن النظر
عقليتنا يف انترش فقد اإلنسان لصالح والرشيعة هللا من مقدسة العقائد دامت وما شيئًا،
اإلنسان. وهامشية هللا محورية فتأكدت املصلحي، اإلنساني الفكر وغاب «الالهوتي» الفكر

التوحيد علم (3)

السؤال: يكون وحينئٍذ التوحيد، عقيدة وهي وأشهرها، عقيدة أول إىل التسمية هذه وتشري
الوحدانية لتصور تحقيق أنه أم واحد، وأنها اآللهة عدد هو هل عمل؟ أم نظر التوحيد هل
األساس هو التوحيد وعلم عمًال، يكون وقد علًما يكون قد التوحيد أن الحقيقة العالم؟ يف
يف العالم توحيد ثم املجتمع توحيد ثم الشعور توحيد هو التوحيد وعمل للعمل، النظري
الشعور أفعال من فعل التوحيد العالم، نظام هو فالعالم الوحي؛ نظام هو واحد نظام
إذن التوحيد للعالم، وحداني تصور إىل ومهيئ متوحد شعور هو حيث من ذاته يضع
نفسه واالسم توحيد»، «عملية هو بل فحسب، نظريٍّا تصوًرا ليس أنه بمعنى عقيدة ليس
وال عملية عىل يدل يشء، إىل يشري حسيٍّا أو فارًغا مجرًَّدا اسًما وليس فعل اسم «توحيد»
الشعور أفعال من فعل التوحيد «فاعل»، من «واحد» يف الحال هو كما ثابت جوهر عىل يدل
ومجردة، عامة وشاملة، مطلقة واحدة ماهية نحو ومستوياته وأبعاده قواه فيه د تتوحَّ
األولوية إعطاء قبل من الحديثة اإلصالحية الحركات معظم حاولت وقد ومنزهة، خالصة
الشعور لتوحيد فعالة طاقة إىل التوحيد وتحويل النظري، التوحيد عىل العميل للتوحيد

األمة.16 شتات ولجمع الفردي
التوحيد «علم هو العلم اسم فيكون «الصفات» اسم أحيانًا «التوحيد» باسم ويُقرن
التوحيد. عقيدة لب الصفاتهي وألن العلم، أرشفموضوعات املوضوع هذا ألن والصفات»؛

العالمة قال وأفعاًال، وصفًة ذاتًا بالعبادة الخالق إفراد «التوحيد الوهاب: عبد بن محمد يقول 16

ى ويَُسمَّ والقصد، اإلرادة يف ونوع واالعتقاد، العلم يف نوع نوعان؛ التوحيد السالكني: مدارج يف القيم ابن
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(١) الثورة إىل العقيدة من

الكاملة الذات ووصف التوحيد لب هو القدماء عند والصفات الذات موضوع أن والحقيقة
والتشيُّؤ والتحجري والتثبيت التشخيص يف وقوعهم خطأهم ولكن املطلقة، وأوصافها
والصفات الخالص الوعي عن تكشف الذات أن حني يف والوثنيَّة والسكون والصنميَّة
والصفات فالذات ثَمَّ وِمْن العملية؛ حياته يف تحقيقها اإلنسان يحاول التي العليا املثُل عن
تطبيقها أجل من الوحي بها جاء التي األيديولوجية أي للسلوك؛ النظرية األسس إىل تشري
والطبيعة، للعقل املطابق األمثل نظامه يف نفسه العالم فيها يجد والتي العملية الحياة يف
السلوك الخالصوقيم الوعي من وخروجها والصفات للذات القدماء تشخيص نتيجة وكان
وجماعات؛ أفراًدا لألمة العميل والسلوك النظري التوحيد بني الصارخ التناقض ظهر أن
الفكر انفصم الفردية اإلنسان حياة ففي والترشذُم؛ والتجزيء التشتُّت عليه يغلب الذي
الشخصية، مزدوج الفرد وأصبح والجبن النفاق فحدث العمل عن القول عن الوجدان عن
ويف العلمانية، والثقافة الدينية الثقافة بني الثقافية حياتنا يف االزدواجية مظاهر وبَدت
املحافظة بني االجتماع ويف والغرب، الرشق بني السياسة ويف والتجديد، التقليد بني الحضارة

واالشرتاكية.17 الرأسمالية بني االقتصاد ويف والتقدُّمية،

األكرب الفقه (4)

وتشري واكتماله، تطوره بعد طويًال تستمرَّ ولم العلم نشأة يف إال كثريًا ترد لم تسمية وهي
بأن تُوحي وهي العمليات، وهي األصغر الفقه مقابل يف األكرب الفقه باعتبارها العقائد إىل
الَفهم إىل يُشري الفقه لفظ أن صحيح النظر، من أصغر العمل وأن العمل من أكرب النظر
يُوحي وذلك عميل علم األصغر الفقه أن حني يف نظري العلم أن إىل يشري األكرب لفظ ولكن
زالت ما التسمية أن كما العمل، من أعىل النظر بأن أو العمل عن النظر بانفصال ا إمَّ
واضعوه هم الفقهاء وكأن العلوم، باقي عن العلم استقالل إىل تشري وال بالفقه مرتبطة

بالتوحيد والثاني واملعرفة باألخبار ل األوَّ لتعلُّق اإلرادي القصدي التوحيد والثاني العميل، التوحيد ل األوَّ
رسالة ص١٢؛ املريد، إتحاف ص١٢؛ املريد، تحفة يف الفكرة ونفس ص٢)، التوحيد، (كتاب واإلرادة»
بحثنا أيًضا انظر ص٥. النسفية، عىل التفتازاني رشح ص٥؛ الحميدية، الحصون ص١٣؛ التوحيد،
Morality وأيًضا: الديني»، اليسار يف :(٤) معارصة «قضايا العربية»، للشخصية الثقافية «املقومات

.and the Integrity of Islamic Society. New Hamphsire. USA. 1980
املعارص». فكرنا يف :(١) معارصة «قضايا الشخصية»، وازدواجية الديني «التفكري بحثنا أيًضا انظر 17
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تسميته ثانيًا:

كتسمية يعش لم كما املعارصة عقليتنا يف يعش لم مضمونها إن بل الفقه، علم من كفرع
إىل العقيدة وتحوَّلت التقليد، وعمَّ االجتهاد، ف فتوقَّ والعقل، الفهم أي الفقه؛ توارى فقد
تسمية ميزة إذن تبقى يشء.18 يف األصغر إىل يحتاج ال فاألكرب بذاته، مكتٍف خالص إيمان
به أن كما اإليمان، وليس العلم بصدد أننا عىل والرتكيز علم لفظ به ألن الدين» أصول «علم
والتسليم القبول مجرد وليس وتأسيسه العلم تأصيل بصدد أننا عىل للداللة «أصل» لفظ

بالعقائد.

العقائد علم (5)

التسليم مناهج عىل تقوم التي الدينية املعاهد يف إال توجد وال ذيوًعا، التسميات أقل وهو
الكالم علم استبقى كما الرتاث يَْستبِقها لم الحساب، من النظر أسقطت والتي والقبول
أنه هو واكتماله مراحله آخر يف الوحي يميِّز ما أهم أن والحقيقة الدين.19 أصول وعلم
بذاتها مستقلة كأشياء Crédo العقائد من نسق عىل أو Dogma عقائد عىل يحتوي ال
يف مثًال الحال هو كما بالفعل وقعت تاريخية حوادث تطابق والتبديل، التغيري تقبل ال
تكون نظريات أو للعالم تصورات الوحي اكتمال مرحلة يف العقائد املسيحية. العقائد
اليومية الحياة يف الحية التجارب خالل من صدقها من ق التحقُّ يمكن للسلوك، أساًسا
وعملية نظرية للشعور أفعال العقائد التاريخ، مسار الحارضوعىل يف والجماعات، لألفراد
السلوك عىل بواعث هي بالفعل، فيه وقعت وحوادث التاريخ يف موجودة «أشياء» وليست
كلها العقائد تحويل إن السلوك، موجهات عن املنفصل وجودها لها مستقلة حقائق وليست
ما بقدر نظريات ليست فالعقائد العقائد، من القصد عن خروج لهو النظر إىل العمل من
وعمًال، نظًرا كاملة: أيديولوجية نواة ن تكوِّ العقائد العمل، عىل وبواعث للسلوك، دوافع هي
تقنني املستحيل ومن رشيعة،20 إىل والعقيدة نظام، إىل ر التصوُّ فيها ل يتحوَّ وسلوًكا، فكًرا
الحياة يف للتأثري وسيلة هو بل ذاته يف غاية ليس فاالعتقاد عقائد، إىل تحويله أو االعتقاد

املقاصد، رشح ص٢-٣؛ التحقيق، أيًضا: انظر األكرب». «الفقه يف حنيفة أبو ارتضاه الذي االسم وهو 18

ص١٢.
ص٩. الخريدة، رشح 19

كمرشوع والعرشين الواحد سن يف ونحن كتبناه الذي ل األوَّ بحثنا أيًضا انظر ص٢-٣. التحقيق، 20
.Dialogue Religieux et Revrlution II يف La Méthode Islamique Générale لرسالة:
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(١) الثورة إىل العقيدة من

تاريخية واقعة أو لغوية صياغة أو نظرية حقيقة ال سلوكية وظيفة االعتقاد العملية،
الفعل، عىل الدافع هو سلوًكا، يوجه بل أشياء عن يتحدث ال االعتقاد بذاتها، مستقلة
وال جهد، االعتقاد لإلنسان، واملحرِّك للقصد، ق واملحقِّ للنية، والجامع العمل، عىل والباعث
مقاصد بل ثابتة أشياء العقائد ليست باملنطق. عنه التعبري أو بالعقل الجهد تصوير يمكن
عقائد إعالنها وبداية نشأتها، يف العقائد تكن لم معاشهم، وتدبِّر الناس منافع تحقق عامة
يف والبَْدء العمل توقف بعد إال النظر إىل العمل من تنتقل ولم السلوك، عىل بواعث بل نظرية
ولم العقائد ممارسة فت توقَّ أن بعد العقائد علم ظهر العمل، أساس عن النظري التساؤل
ظهر األرض نحو التوجه نقص فإذا فوقه، طائرة عنه، ناتئة تظهر للسلوك، موجهة تُعد
والذي هللا، معنى عن يسأل ال العملية الحياة يف هللا يحقق والذي السماء، نحو االنعراج
مسئوًال نفسه يجعل والذي واالختيار، الجرب معنى عن يسأل ال التاريخ يف حريته يمارس
غياب يف النظرية العقيدة تحرض عنهما، هللا مسئولية يفرتض ال العالم يف والرش الخري عن
العمل.21 يف ضعف ل التأمُّ ولكن التأمل، يف ضعف هو إذن العمل ليس العملية. املمارسة
واملجتمع واإلنسان للوحي بالنسبة خطرية نتائج إىل الكالم علم أو العقائد» «علم أدى لذلك
من ٍل تحوُّ وكل النظر، مستوى إىل العمل مستوى من التوحيد تحول والتاريخ، والواقع
تُطرح ولم عمليٍّا، توحيًدا تمثُّله أول يف التوحيد كان التوحيد، يف ضمور النظر إىل العمل
وكلما النظري، التساؤل يف الطاقة فت فترصَّ الفعل ضمر أن بعد إال نظريٍّا طرًحا املسائل

وتفصيل املسائل، وتبويب املذاهب، وتقرير االصطالحات، بتحرير يشتغلوا ولم يدونوه، لم إنهم «نعم، 21

بصفاء الختصاصهم وذلك واألذناب؛ الذيول تطويل يف يُبالغوا ولم والجواب، السؤال وتلخيص الدالئل،
تكثر ولم املعاندين، قلة مع حني كل يفيدهم من مراجعة من والتمكُّن الوحي، ومشاهدة النفوس،
(املواقف، العجائز» بدين عليكم … بالتدريج لنا فاجتمع حني كل يف حدث بما زماننا يف كثرتها الشبهات
صاَحبَه، َمن صحبة أو ملسو هيلع هللا ىلص صحبته بربكة كانوا العلماء من األوائل أن إليه الحاجة «ووجه ص٦٠-٦١).
وسهولة والخالفات، الوقائع قلة مع اآلثار ومشاهدة وعنه، منه األخبار وسماع بزمانه، العهد وُقرب
املسائل وتكثري وفصوًال، أبوابًا وترتيبها األحكام تدوين عن مستغنني الثقات، مراجعة أو مراجعته
ت ومسَّ واملواقعات، الفتاوى وكثرت واألهواء، البدع إىل وامليل اآلراء، اختالف ظهر أن إىل وأصوًال فروًعا
جهدهم وبذلوا األحكام، استنباط يف واالستدالل النظر أرباب فأخذ والتفات، نظر إىل فيها الحاجات
وتدوين وبراهينها، حججها وتلخيص وتدوينها، أصولها تمهيد عىل وأقبلوا اإلسالم، عقائد تحقيق يف
األكرب»» «الفقه باسم االعتقاديات وخصصوا فقًها بها العلم وا وسمَّ بأجوبتها، والشبه بأدلَّتها، املسائل

ص٢-٣). (التحقيق،
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تسميته ثانيًا:

بعد هللا» «ذات يف النظريات أجل من الرقاب وتطايرت التساؤل، حدة زادت الفعل ضمر
ساعة التوحيد يف نظرية هناك تكن لم هللا، سبيل يف الجهاد أجل من تتطاير كانت أن
إىل املثال وتحويل مثال، إىل الواقع تحويل أي توحيد» «عملية هناك كانت بل ل، األوَّ تمثله
أو الطبيعة تزدهر حني للوحي طبيعي نظام والعالم للعالم، مثايل نظام فالوحي واقع،
نظريٍّا، ال عمليٍّا كان التوحيد ألن األوىل الجماعة يف العقائد» «علم يوجد لم الواقع، يستوي
وال والواجب، املمكن بني توحيد نظرية وليس والواقع الفكر بني توحيد عملية التوحيد
من للتوحيد وتحويل الجهة، يف تغيري أي الناشئة الحضارة يف أخرى ثقافات انتشار يعني
االجتماعية العملية املعارك عن بديًال ليست النظرية الفكرية فاملعركة النظر، إىل العمل

والسياسية.22
يف أو األديان تاريخ علم إطار يف العقائد» «علم وضع تم ما إذا أكرب والخطورة
العقائد، لعلم جديد كنمط التوحيد» «علم خصوصية تضيع وبالتايل البرشي؛ الفكر تاريخ
يُمكن ال رس العقل، فوق العقل، ضد أنها وهي األديان، تاريخ يف نمطي معنى لها فالعقائد
األخالق، نقيض عىل أيًضا وربما بل تُناقض العقل، نقيض عىل إنها بل بالعقل، إدراُكه
مفهومة كانت إذا بالعقائد الناس يؤمن فلماذا وإال الناس، بها يؤمن ولهذا الطبيعة، وضد
طبيعة من تنبع ال ألنها تقنِّنها؛ سلطة لها بالطبيعة، ومدركة باألخالق، معقولة بالعقل،
ألنها اعرتاضها؛ دون بمقرراتها التسليم يجب سلطة وهي الطبيعة، ثنايا من أو العقل
ثابتة ، تتغريَّ ال التاريخ، خارج مطلقة صحة لها التاريخ، يف القدس» «الروح عن تعبري
املتغرية الحقائق وإيثار كليًة رفضها إىل بالناس أدى مما واألحوال الظروف ت تغريَّ مهما
بها يأِت لم مقدسة وهي اإلنساني، ومستواهم واحتياجاتهم مصالحهم عن تعربِّ التي
كلها وهي عيانًا،23 إمامهم وجسدها البرش إىل بشخصه أتى الذي هللا وضع من بل برش،
تجربة عن تعربِّ التاريخ، وضع من أنها اكتشاف تم أن بعد العقائد ملعنى خاطئة رات تصوُّ

دون النظري التوحيد عىل تركيزه عىل التوحيد» «رسالة يف اإلمام األستاذ ناقًدا رضا رشيد يقول 22

وال بدعاء غريه يعبد وال وحده هللا يعبد أن وهو العبادة بتوحيد ح يرصِّ أن األستاذ «فات قائًال: العميل
ذلك؛ وغري بهم املذكور األصنام أو الصالحني من معه عبدوا ما إىل املرشكون به يتقرَّب مما ذلك يعترب
كل إليه يدعو ما أول كان الذي هو التوحيد وهذا معابدهم، عند أو بأسمائهم تُذبح والقرابني كالنذور

ص٤). التوحيد، رسالة النارش، (مقدمة رسول.»
.La Phénomenologie de l’Exégése الثاني: الجزء الثانية: رسالتنا يف لها تحليلنا انظر 23
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(١) الثورة إىل العقيدة من

ب التعصُّ داَخلها وآالمها، آمالها انفعاالتها، فيها وعكست بها آمنت التي األوىل الجماعة
امِلْقَصالت، أجل من ونُصبت الرقاب، أجلها من وتطايرت الِفرق، لها وتحزَّبت اإلنساني،
السلطة الستخدام نظًرا وضِعها وعىل عليها الثورة نشأت وبالتايل املذابح؛ بسببها وُدبرت
تعربِّ أيديولوجية وإيثارهم لها املثقفني ورفض العوام عىل بها للسيطرة إياها السياسية
بها ويكون واقتصادي، واجتماعي سيايس نظام إىل ل تتحوَّ ُمدَركة، مفهومة واقعهم، عن
السلبي املعنى بهذا العقائد عليه تسيطر زالت ما مجتمع كل وإن للناس، الفعيلُّ الخالص
تتحقق حتى النهضة نحو وتنحو باإلصالح بدأت قادمة، ثورة عن الحال بطبيعة ينبئ فإنه
الحركة وانتشار املعارصة مجتمعاتنا حال هو هذا يكون وقد ومقدماتها، الثورة رشوط

«املصالح». عىل «العقائد» لواء حاملة فيها السلفية
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ه حدُّ ثالًثا:

القديم التعريف نقد (1)

الدينية بالعقائد «العلم هو الكالم» «علم أو التوحيد» «علم أن عىل القدماء يُجمع يكاد
خالص نظري هنا والصدق العقائد،1 صحة عىل باألدلة العلم أنه أي اليقينية»؛ األدلَّة عن
الفصل وهو العمل، عن االعتقاد ينفصل ثَمَّ وِمْن الربهان؛ وألساليب املنطق، لقواعد يخضع
العقائد وكأن العمل»، دون االعتقاد «نفس هنا بالعقائد فاملراد التسميات، كل يف الشائع
الدينية العقائد القدماء يخصص كما للسلوك، موجهات وليست رصفة نظرية موضوعات
فالعقائد دين، كل ن تتضمَّ العقائد صحة عىل األدلة أن حني يف وحدها «اإلسالمية» بالعقائد
اآلراء، التسمياتوتضاربت اختلفت ولو النفسحتى وخلود العالم، وخلق هللا، وجود واحدة:
أصبح حتى األخرى الديانات عقائد إىل «اإلسالمية» العقائد أنفسهم القدماء تجاوز وقد
للعلم حد منه أكثر للمنهج وضع الحدَّ هذا أن كما العلم، من جزءًا املقارن» األديان «تاريخ
ومعاندة الجديل املنهج وهو الشبه»، ودفع الحجج، «بإيراد العقائد صحة عىل االستدالل أي
عىل أدلة هناك هل منها: رئيسية تساؤالت عدة يُثري التعريف هذا أن والحقيقة الخصوم،
أم صواب اليشء أن إلثبات املستدل ألهداف َوفًقا استعمالها يُمكن األدلة أن أم العقائد صحة
املتكلم لنفس ويمكن منه، والهدف استخدامه كيفية عىل يتوقَّف كاملنطق آلة فالدليل خطأ؟
مصالحه أم املتقلِّب مزاجه أو ملهارته طبًقا واحد آٍن يف وخطِئه اليشء صحة عىل يستدل أن

ص١٦؛ املقاصد، أرشف ص١٦-١٧؛ املقاصد، رشح ص١٢–١٦؛ املقاصد، ص٢-٣؛ التام، التحقيق 1
رشح ص٥؛ الحصون، ص٩؛ الخريدة، رشح ص٢٥؛ املريد، إتحاف ص١٢؛ املريد، تحفة ص٧؛ املواقف،

ص٢٧. اإلتحاف، حاشية ص١١؛ التفتازاني،



(١) الثورة إىل العقيدة من

نقيض بالدليل يثبت منهما كل متصارَعنْي، متكلَمنْي من االقتناع يصعب أنه كما ة، املتغريِّ
… والعقل النقل واالختيار، الجرب والتنزيه، التشبيه (مثًال: ُمقنعان وكالهما اآلخر، يقوله ما
واحدة والعقيدة واحًدا، املوضوع دام ما الجميع عليها يتفق ممكنة نظرية هناك هل إلخ)،2
وأن املوضوع؟ َوْحدة فيها تضيع متناقضة متناحرة متصارعة ومذاهب فرق بصدد أننا أم
يشء عىل للتدليل تستخدمها ما بقدر صحتها عىل تستدل وال العقائد عن تعربِّ ال الِفَرق هذه
النظر وليس عملية ومواقف مصالح، واملذاهب فالفرق والتاريخ؟ واملجتمع الواقع يف آخر
الحال هو كما خاطئة وأخرى صحيحة عقائد هناك هل له، وأساًسا للعمل غطاء إال عندها
أحد يحدِّد الذي وأن معارضة، وعقائد ُسلطة عقائَد هناك أن أم الناجية الفرقة حديث يف
عىل حتى عليها؟ يحصل ومن لطة السُّ من املوقع هو الناجية أم الهالكة العقائد، من النمطني
آمن أو الناس عقائد قويت هل أحًدا؟ أقنعت هل باألدلَّة، العقائد إثباتصحة فرضإمكانية
الحرية يف الناس ويقع األدلة، فتتكافأ مضادة بأدلة عليها الرد يمكن األدلة إن العوام؟ بها
«علم ملقاييس طبًقا اإليمان من بدًال الكفر إىل ينتهون وبالتايل والالأدرية؛ والشك والرتدد
وقوى مصالح عن تعربِّ كلها أنها أم أصًال عقائد هناك هل للِفرق.3 وتصنيفه نفسه الكالم»
واملظلومني واملعذَّبني املضطَهدين مصالح عن يعربِّ الذي التوحيد ذلك يف بما اجتماعية
عن يعربِّ والذي املوحدة، االجتماعية البنية إىل إعادتهم أجل من واملساكني والعبيد والفقراء
واحدة أمة يف توحيدها أجل من واملنازعات الحروب شملها مزَّقت التي املشتَّتة القبائل
وضع عن تعربِّ العقيدة إن آنذاك؟ املنهارتني واإلمرباطوريتني األرض وراثة عىل قادرة
االجتماعي للحراك وسائل هي العقائد كانت وملا إنساني، ملوقف نظري تأصيل اجتماعي،
ثورة، العقيدة كانت الصامتة، األغلبية لصالح حراًكا بالرضورة االجتماعي الحراك وكان
من جزءًا األديان تاريخ وكان االجتماعية، الثورات تاريخ من جزءًا العقائد تاريخ وكان
العقائد صحة عىل األدلة باستعمال باإلقناع العقائدي الرصاع حل هل البرشي، التاريخ
هو العقائد من الهدف كان ملا الواقع؟ ويف الطبيعة عىل الفعيل بالرصاع حله أم نظريٍّا
باألدلَّة يكون ال إثباتها فإن منها، اإلنسانية واملواقف االجتماعية لألوضاع النظري التأصيل
موقفه، من كل األوضاع، هذه عن بالدفاع يكون بل النظرية إثباتصحتها أجل من النظرية

طبًقا للمصلحة تغريًا أو للرباعة إبراًزا املهنيني، املتكلمني طبقة من وغريه ذلك الراوندي ابن عن ُعرف 2

ولهم. له الخياط التهام
الوطنية». الوحدة إىل املذهبية الفرقة «من الخاتمة: انظر 3
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حدُّه ثالثًا:

صحة إلثبات مكتبي كالم» «علم يوجد ال باملمارسة، بل بالعقل يكون ال فالتصديق بالفعل،
املسجد أو الدار صحن من متكلِّم به يقوم ال اجتماعي، رصاع حركة بل نظرية، عقائد
ويحيط التالميذ، وأمامه واملصنفات، املؤلَّفات وأمامه وسادة عىل متكئًا عمود، عىل وظهره
يف الجماهري وقيادة الرصاع، هذا بقيادة الفقيه اإلمام يقوم بل واملحاورون، املعجبون به
الحقل يف الشارع، ويف املسجد من للتوحيد، وتحقيًقا مصالحها عن دفاًعا تاريخية حركة

الثورة. أجل من الجماهري وثقل العقيدة بقوة املصنع، ويف
ذلك ومع القديم، النحو هذا عىل للعلم وجود ال ألنه للعلم؛ آخر حد يوجد ال وربما
الوضع إىل القديم الزائف الوضع من وإعادته وتصحيحه بنائه إعادة بعد وصُفه يُمكن
هذا يكون ال فقد اإلنسان»، «علم إىل هللا» «علم من فقط ليس وتحويله الحايل، الصحيح
«العقائد علم من بل العلم، هذا فيها نشأ التي الحضارة جوهر عن تماًما ًا معربِّ التقابل
كموجهات الدينية العقائد يتناول الذي العلم فهو االجتماعي»، «الرصاع علم إىل الدينية»
املدينة يف األوىل اإلسالمية الدولة نشأة منذ ذلك عىل شاهد والتاريخ اليوم، الجماهري لسلوك
قضاياهم حل يف املساهمة أجل من — إيران يف الكربى اإلسالمية الثورة انتصار حتى
العلم هو الجماهري. وسلبية والتغريب، والفقر، والتخلف، والقهر، االحتالل، مثل املصريية
وهي محددة، تاريخية مرحلة يف والجماعي الفردي األمة لسلوك النظرية األسس يضع الذي
عقائدية، تراثية، مؤمنة، زالت ما فالجماهري جيلنا، يعيشها التي الحالية التاريخية املرحلة
والمباالة، وتغريب وتخلف وتجزئة وفقر وقهر احتالل وضع يف الوقت نفس يف ولكنها
قضاياها ظلت ولكن للتحديث، العلمانية واأليديولوجيات االجتماعي التغيري مناهج جربْت
وُجرب القديم، بواسطة التغيري ُجرب أن بعد صعوبة تزد لم إن تحل لم هي كما الرئيسية
وكانت والجديد، القديم بني التوفيق بواسطة التغيري جرب كما الجديد بواسطة التغيري
الجماعات يف الجديد تقوقع أو الغاضبة، اإلسالمية الجماعات يف القديم تقوقع ا إمَّ النتيجة
للجديد كستار املتخلِّف القديم واستعمال ونفاق ردة إىل التوفيق انتهاء أو املنترشة الرسية

العميل.4

االجتماعي»، والتغري «الرتاث أيًضا: ص٣٧–٥١؛ االجتماعي، التغري أزمة والتجديد»، «الرتاث انظر: 4
:(٤) معارصة «قضايا مرص»، ومستقبل اإلسالمي «اليسار الوطنية»؛ الثقافة يف :(٣) معارصة «قضايا
Des Idéologies modernistes à L’Islam Revolutionaire. Paris, 1983. وأيًضا: الديني»؛ اليسار يف
The Origins of modern Concervatism and Islamic Fundementalism, Amsterdam, 1979.

.Islamic Alternative in Egypt. USA. 1980
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جديد تعريف وضع (2)

من خاٍل أنه اليقينية»؛ األدلة عن الدينية بالعقائد «العلم القديم الحد هذا عىل يُالَحظ كما
يف نظرية أي التوحيد؛ تعني العقيدة كانت فإذا الدينية، العقائد هذه ملضمون تحديد أي
النظري التوحيد كان حيث القديمة؛ العلم نشأة ظروف مع متفًقا ذلك يكون فقد هللا «ذات»
األرض عىل العميل» «التوحيد انترص أن بعد الطعان ومظان األخطار، موضع املعنى بهذا
انترص ثم العقيدة، وهي الجديدة القوة مصدر إىل النفاذ األعداء أراد عندما البلدان وُفتحت
وجود إثبات وتم واألفعال، والصفات الذات نظرية يف ممثًال التنزيه وظهر النظري التوحيد
ثم وصدقها، وإمكانها النبوة إثبات تم كما الكاملة، صفاته عىل والربهنة بالعقل، الصانع
يف املقدسة الكتب يف النقل يف الخطأ وجوه فأثبت الهجوم، إىل الدفاع من التوحيد علم تحول
للكهان العملية املمارسات وأخطاء ك، الرشِّ خطأ وبنيَّ والتثليث، د التجسُّ ونقد األخرى، امللل
بعد التوحيد لعلم النظرية األسس هي العامة الفلسفية املباحث أصبحت وملا واألحبار.5
من ى تبقَّ ما آخر عىل يقَيض أن العلم استطاع إليه، بت وترسَّ الحكمة، علوم يف فت توقَّ أن
العلم، ربع من أكثر والسمعيات اإللهيات تعد لم حتى كاد أو تقليدي ديني وفكر تشبيه
الخطر مواطن تغريت فقد اليوم ا أمَّ أرباعه،6 ثالثة الخالصة النظرية املقدمات واحتَوت
وثرواتهم، املسلمني أرايض إىل وأفعاله وصفاته هللا ذات من وتحولت الطعان، ومظان
من العامة النظرية املقدمات أيًضا ل تتحوَّ قد ووحدتهم، ثقافتهم وهويتهم، حرياتهم
الجواهر مبحث عليها يغلب الوجود يف ونظرية االستدالل عليها يغلب العلم يف نظرية
للواقع املبارشة الرؤية عليها يغلب العلم يف نظرية بها أخرى نظرية مقدِّمات واألعراضإىل
االجتماعي اإلنساني الوجود تحليل عليها يغلب للوجود ونظرية ملكوناته، الدقيق واإلحصاء
لقد والنهضة، والتحرُّر والتقدُّم والديموقراطية والعدالة الحرية مثل الرئيسية، ومفاهيمه
منترصة دولة من وتحوَّل وعندنا، القدماء عند كلية والسيايس االجتماعي الواقع تغريَّ
عليها تتكالب متخلفة متجزئة حديثًا محتلة دولة إىل األطراف مرتامية وإمرباطورية قديًما
ومنع ثرواتها، ونهب استقاللها، عىل للقضاء قصعتها عىل األكلة كما العظمى الدول
الناس أوضاع كانت وملا نهضتها.7 وإجهاض تقدُّمها، وإيقاف شملها، وتشتيت َوْحدتها،

للشهرستاني. والنحل» «امللل ويف حزم، البن «الفصل» يف خاصٍّ بوجٍه ذلك يتَِّضح 5

العلم». «بناء الثاني: الفصل انظر 6
ص١٥٧–١٧١. الثقافية، البيئة تغري والتجديد، الرتاث انظر: 7
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حدُّه ثالثًا:

فإن للناس، االجتماعية األوضاع هي أساًسا الواقع وكان الواقع، أساس هي االجتماعية
والعدم، الوجود واملعلول، العلة والوجود، املاهية والكثري، (الواحد القديمة العامة األمور
تؤثِّر التي الحديثة املفاهيم هي لنا بالنسبة إلخ) … والحدوث الِقَدم واإلمكان، الوجوب
والواقع والتاريخ، واملجتمع واإلنسان واملساواة، والتقدُّم الحرية مفاهيم الشباب، عقول يف
أرًضا املهاجم الحايل الواقع لنا بالنسبة هو القدماء عند واملنترصواقًعا فكًرا املايضاملهاجم
هو عندنا الوعي فإن العلم نظرية أساس القدماء عند العقل كان وإذا واقًعا، واملهزوم
الوجود فإن امليتافيزيقي، أو الطبيعي الوجود هو القدماء عند الوجود كان وإذا رشطها،
ومصائرهم، املسلمني أحوال لألمة، واالقتصادي والسيايس االجتماعي الوجود هو عندنا
حاوله وما قبل، من املصلحون فيه فكر ما وهو وقوتهم، وحدتهم وأراضيهم، ثرواتهم
واقع العقيدة يف يقرأ الذي العلم هو إذن الدين» «أصول علم بعد.8 من األحرار الضباط
مقومات فيها يرى كما والمباالة، وتجزئة وتغريب وفقر وقهر وتخلُّف احتالل من املسلمني
أن بعد العرص لحاجات طبًقا بنائه إعادة تم لو النهضة ورشوط التقدُّم وعنارص التحرُّر
ونُهبت فلسطني، مقدمتها ويف األرايض احتُلت فقد عرصهم، لحاجات تلبيًة القدماء بناه
أعىل يف املثل بنا يَُرضب أصبح حتى الداخيل اإلقطاع أو الخارجي االستعمار من الثروات
وُقيض املطحونة، األغلبية وفقر املرتفة، األقلية غنى الفقر، مستويات وأحط الغنى درجات
ثنايا من املحافظة وانترشت الخارجية، واألخطار القومية األهداف باسم الحريات عىل
وهي كادت أو الهوية وضاعت التغريب، وزاد التقدمية، الحركة وبراثن املعارصة الثورة
وتشتَّتت، األمة وتجزَّأت واإلبداع، الفكر من العقل تمنع التي املرتجمات أكوام تحت ترزح
مركًزا ومحيًطا، محوًرا وأطراًفا، قلبًا واحدة أمة كانت أن بعد وأطرافها أوصالها وتقطعت
من متغرية هذه وكانت العرص، لحاجات تلبيًة يقوم الدين أصول علم كان فإذا ودوائر.
لعلم مادة تكون أن يمكن التي اليوم املسلمني حاجات عددنا إذا فإننا عرص، إىل عرص

وجدناها: العقيدة بناء إعادة عىل األوَّل وباعثه الدين أصول

من الكبري الخضم هذا وسط املعالم واضحة أيديولوجية وضع إىل الحاجة (أ)
أو متخلفة محلية، أو ُمستعارة كانت سواء الواقع، فوق املنترشة العرص أيديولوجيات

معارصة «قضايا يف األحرار»، املفكرون أو األحرار «الضباط السالم»، «مخاطر العقول»، «إجهاض 8

الوطنية». الثقافة يف :(٣)
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الذي واملعارصة» «األصالة موضوع حل يمكن النحو هذا وعىل وذاك. هذا بني توفيقية،
عدة إىل وربما اآلن، حتى الحديثة النهضة فجر منذ فيه ونبحث حوله نتجادل زلنا ما
ويؤثر، ويستمر يعيش أن والتجديد» «الرتاث ملرشوع يقدر لم إن أخرى قادمة أجيال
النهضة طور إىل وامللخصات الرشوح طور من طور، إىل طور من الحضارة وينقل
قادمة سبعة قرون إىل عرش) الرابع حتى السابع (من األخرية السبعة القرون من الثانية،
وحارضهم، ماضيهم الناسبني يربط حينئٍذ السابع)، حتى األوَّل القرن من األوىل (نهضتنا
االزدواجية وتنتهي االنقطاع، ال التواصل خالل من االجتماعي التغري بحركات ويقومون
والحركة املحافظة الدينية الحركة بني الوطنية الشخصية فصام ويتوارى حياتنا، من
إقامة وهو منه، املرجو الهدف حقق قد الدين» أصول «علم ويكون العلمانية، التقدمية
املعارصة، حياتنا يف العميل والركود النظري للفراغ ا سدٍّ الواقع، توجيه أجل من نظري علم
وطنية ثقافة وخلق العرص، وجدان يف وتأصيلها تصورها ويُعاد العقيدة، فهم فيُعاد
الحاجة نشأت ثَمَّ وِمْن املعارص؛ الواقع تحليالت عىل وقائمة القديم، يف بجذورها مرتبطة
أساسها عىل وتفسريها العقائد فهم يمكن املعارصحتى لواقعنا دقيقة إحصائية معرفة إىل
يف أننا كما الناس، سلوك يف واملؤثرة الفاعلة العلل عن البحث يف القديم األصويل يفعل كما
وبواعثها، سلوكها موجهات معرفة يمكن حتى للجماهري اجتماعي نفيس تحليل إىل حاجة
حركات تطوير ذلك ويستدعي للسلوك، مثالية موجهات تكون حتى العقائد تفسري وإعادة
وإقالتها بل كلها، أغراضها تستفد ولم بعد، أكلها تؤت لم التي الحديث الديني اإلصالح
يمكن هذا وعىل األخري.9 ممثلها حتى األوَّل مؤسسها من وتراجعها وردتها عثراتها من
كما الثورة، إىل النهضة من ذلك بعد االنتقال يمكن حتى النهضة إىل اإلصالح من االنتقال
أصول علم يف خاصًة القدماء عند الحال كان كما العلمية النظرة قواعد إرساء يستدعي
بنا يؤدي ذلك كل واملعنوية، املادية الواقع معطيات بكل تسلم التي النظرة وهي الفقه،
«الهوت الثورة»، «الهوت مثل وفروعه الدين أصول لعلم جديدة صياغة إىل األمر نهاية يف
التقدُّم»، «الهوت املقاومة»، «الهوت االجتماعي»، التغريُّ «الهوت التنمية»، «الهوت التحرر»،
… التاريخ» «الهوت الجماهري»، «الهوت الوحدة»، «الهوت االجتماعية»، العدالة «الهوت

التوحيد». «رسالة هي وتلك إلخ،

ل. األوَّ العدد اإلسالمي»، «اليسار يف اإلسالمي؟» اليسار يعني «ماذا انظر: 9
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حدُّه ثالثًا:

من عملية مهمة أيًضا هي بل فحسب، نظرية الجديد الدين أصول علم مهمة ليست (ب)
ثورة خالل من الجماهري تجنيد بعد التاريخ يف كحركٍة بالفعل األيديولوجية تحقيق أجل
مثل منها املبارش املسلمني أرايض احتالل عىل القضاء مهامه من كان ثَمَّ وِمْن عقائدها؛
لقوى بحرية أو برية دفاعية تسهيالت أو أجنبية قواعد يفصورة املبارشمنها فلسطنيوغري
املعلومات تبادل أو املشرتكة املناورات أو العسكرية األحالف أو غربية أو رشقية أجنبية
القضاء أيًضا مهامه ومن واحدة، واملسميات األسماء تعدَّدت الفنية، والخربات العسكرية
توظيفها وإعادة الداخل، من لها اإلقطاع ونهب الخارج من املسلمني ثروات نهب عىل
من الداخل أو الخارج من الثروات هذه استغالل عىل والقضاء املسلمني، جماهري لخدمة
وعدم الطبيعية املسلمني موارد تنمية أيًضا وكذلك لألمة، مستقل وطني اقتصاد قيام أجل
وغريب والفيضانات، للكوارث وتركها عليها السيطرة دون أو الخارج من نهبًا تركها
الفقر يذكر وعندما منهم، الجدد األغنياء املسلمون؛ فيُذكر والغنى الثروة يذكر عندما ا حقٍّ
فيها املال أمتان، بل واحدة أمة ليست وكأنها املسلمني، عامة املسلمون؛ أيًضا يُذكر والجوع
كل عىل القضاء أيًضا مهامه ومن الفقراء، بني وعام شائع فيها والفقر األغنياء، بني دولة
واضطهاد السياسيني، املسجونني عدد وفرة يف املثل باألمة يرضب والتسلُّط، القهر صنوف
القوانني وصياغة للخصوم، الجسدية والتصفية الخارج، إىل أوطانها من وهربها املعارضة،
الشعبية االستفتاءات وإجراء املطلق، الفرد لحكم التقنني أجل من والدساتري االستثنائية
وجمع شتاتها، ولم األمة، توحيد إىل يهدف كما سلًفا، منزوعة وهي حرياتها الناس النتزاع
وأثار األمة، أجزاء بني االستعمار وضعها التي املصطنعة الحدود وتجاوز املبعثرة، أجزائها
َفِرُحوَن﴾. َلَديِْهْم ِبَما ِحْزٍب ﴿ُكلُّ وشيًعا أحزابًا وجعلها طوائفها بني والضغائن األحقاد
يف والفوقية، التحتية األبنية يف التخلُّف مظاهر كل عىل القضاء الرئييس همه ويكون
تاريخية مرحلة من كله املجتمع نقل يمكن حتى الذهنية رات والتصوُّ االجتماعية الهياكل
األدنى إىل األعىل من الفيضوالصدور من الزمان، إىل الخلود من ويتحوَّل أخرى، مرحلة إىل
الهوية، عىل محافظًة التغريب عىل يقيض كما الخلف، إىل األمام من التاريخ، يف التقدُّم إىل
املجال إلفساح الطبيعية حدودها إىل الغازية الحضارات ورد األنا، لدور إبراًزا اآلخر ويحجم
املتحركة، العقيدة فتكون الجماهري، تجنيد املهمة تكون وأخريًا املحلية،10 الحضارات إلبداع

الوطنية». الثقافة يف :(٣) معارصة «قضايا الحضارية»، والنهضة «الرتاث بحثنا: انظر 10
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(١) الثورة إىل العقيدة من

النظر يمثِّالن والحزب والعقيدة واحد، ليشء واجهتان والجماهري فالتوحيد الحي، والتوحيد
الدين أصول لعلم تجاوز أي ذلك يف يبدو وال والتصديق، اإليمان بني يجمعان والعمل،
الرتاث، من ورثناه قد ُكنَّا وإن واقع، غري العلمني بني الفصل ألن وذلك الفقه؛ بعلم وإلحاقه
تأسيس أي الثورة»؛ و«عقيدة الفقه» «الهوت إقامة أجل من الرتاث بناء إعادة ومهمتنا
األصول بني والعمل، النظر بني يجمع والذي االجتهاد، عىل يقوم الذي الدين أصول علم
النظَّار صياغته وحاول املصلحون مارسه طاملا الذي السيايس» «اإلسالم وهو والفروع؛

والباحثون.11
أي الواقع؛ يف فعلية عملية بل فحسب، نظرية عملية الدين أصول علم مهمة ليست (ج)
األسماء عن النظر برصف وأطرافه قلبه اإلسالمي، العالم يف التوحيد وتحقيق الفعيل الدفاع
عدم دول الثالث، القارات مؤتمر الثالث، العالم اآلسيوي، األفريقي العالم له: املحدثة
الغارة يف قديًما الصليبية الحروب فشل فمنذ إلخ، … حديثًا املتحرِّرة الشعوب االنحياز،
وبحًرا، أطراًفا حوله، بااللتفاف الثانية املحاولة بدأت وبرٍّا، قلبًا اإلسالمي، العالم عىل
رسطان ينترش اآلخر. تلو الواحد وتتساقط جموًدا، األطراف وتتآكل نزيًفا القلب فيموت
رضبات تحت األطراف وتتآكل فلسطني من ابتداءً القلب يف االستيطاني الصهيوني الغزو
الجماهريي اإلسالمي والحزب وجنوبها، أفريقيا ووسط آسيا، رشقي جنوب يف االستعمار
األيديولوجيات يف والتشتُّت ب والتشعُّ التحزُّب من بدًال وطاقاتهم املسلمني تجنيد عىل قادر
وبالتايل يشء؛ األمر من يعنيه ال الذي ج املتفرِّ موقف وإيثار والالمباالة السلبية أو العلمانية
كان سواء والترشيعية، العقائدية والعملية، الفكرية الحايل، اإلسالمي العالم َوْحدة تتأكَّد
الثقافية، فالروابط ماليزية، أو أردية أو فارسية أو تركية العربية، بغري أم بالعربية ناطًقا
القومية. الحدود من أقوى الواحدة؛ واملخاطر املشرتكة، والعقيدة الحضاري، والتاريخ
من واآلتية تهدِّدها التي املخاطر ضد وأفريقيا آسيا دول من واحدة جبهة تكوين يمكن
أو العقيدة» «ثورة خالل من املشرتك النضال ومواصلة والجديد، القديم الغربي االستعمار
والعمراني، البرشي والتعمري الحضاري، واالنتشار التعريب، واستئناف الثورة»، «عقيدة
أو كونفيدرايل أو فيدرايل أو اتحادي واحد، نظام يف املسلمني لتوحيد نواة تكون الجبهة هذه
الحديث، مدلولها إذن «الخالفة» تأخذ يفصدرها، يعجُّ وما األمة إليه تصبو ما وهو وحدوي،

«اإلسالم حول العديدة بحوثه يف امللك عبد أنور الدكتور األستاذ صديقنا بالذكر منهم نخص 11

املتحدة». الوطنية و«الجبهة الرشق» و«ريح مرص» و«نهضة السيايس»

74



حدُّه ثالثًا:

االنحياز عدم دول أو الثالث العالم دول من معه واملتعاطفني وأفريقيا آسيا اتحاد هو يكون
الحضارة انترشت حيث قديًما؛ الحال كان كما الرشق عىل تنفتح ثم الثالث، القارات دول أو
من الحديثة اإلصالحية حركاتنا يف ذلك إىل ُدعي وكما اآلن، حتى الغرب عاداها بينما رشًقا
وثقافة، جغرافيا الحضارية، بمنطقته االستعمار ربَطنا أن بعد الرشقية» «للجامعة إنشاء
العالم وإمكانيات وبرشيٍّا، وعسكريٍّا وسياسيٍّا واقتصاديٍّا ثقافيٍّا له، بحريٍّا امتداًدا وجعلنا
ربط عليها يزيد املطلب، هذا تحقيق عىل تساعد ضخمة والعملية النظرية الحالية اإلسالمي
بني والتنسيق الوطنية والجامعات األبحاث ومراكز العلمية، واملعاهد اإلسالمية سات املؤسَّ
وتحقيق العمل، توحيد يمكن حتى والدوريات اليومية الصحف وتبادل السياسية األحزاب
الوسيلة هو الجماعي فالعمل خطوة، خطوة إنجازها يتم شاملة خطة من تحقيقه يمكن ما
املسلم خلق وإعادة اإلسالمية، الرتبية مشاكل تحل وبالتايل لألفراد؛ جديدة إمكانيات لخلق
اإلسالمية، الوحدة تحقيق أجل من كأمة اإلسالمية الجماعة بناء إعادة ثم كفرد الكامل
تم فإذا الحديثة، اإلصالحية الدعوات أيًضا عليه ركزت ما وهو األرض؛ يف األمة وخالفة
تخلَّت أن بعد شابة إنسانية وريادة وعمليٍّا، فكريٍّا جديدة قيادة يجد أن للعالم يمكن ذلك
وإن الخلفي، الخط إىل وتوارت مثلها، عن الغربية، القيادة رأسها وعىل القديمة، القيادات
يف جذري وتغيري جديدة، بدماء البعث أجل ومن البقاء، أجل من تُصارع زالت ما كانت

والسلوك.12 النظر

النهضة». و«رشوط األفريقية»، اآلسيوية «فكرة يف: نبي بن مالك مرشوع أيًضا ذلك كان وقد 12
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موضوعه رابًعا:

ذاتهللا (1)

أن يمكن ال اإللهية» «الذات أن مع هللا»، «ذات هو العلم موضوع أن ً خطأ القدماء يظن
هل الذات: عن السؤال يكون حينئٍذ موضوًعا، تكون ال فالذات للعلم، «موضوًعا» تكون
من ق والتحقُّ التصديق أجل من إليه اإلشارة يمكن هل إدراكه؟ يمكن هل ره؟ تصوُّ يمكن
«هللا» العملية؟ الحياة يف يتحقق أن يمكن هل عنه؟ التعبري أو الحديث يمكن هل صدقه؟
الذات موضوًعا، تكون أن يمكن ال والذات مطلقة، وذات ذات، القدماء املتكلِّمون يعرفه كما
ويف اإلنسانية، الذات أم اإللهية الذات سواء ذاتًا، كانت ملا وإالَّ وتتجاوزه، املوضوع عن تندُّ
إذن هللا عن فالحديث الخلط، ويعم العلم، يخطئ موضوع إىل الذات فيها ل تتحوَّ مرة كل

ذات. املوضوع أن حني يف موضوًعا الذات وجعل العلم، موضوع ر تصوُّ يف خطأ
والعلم املطلق، هو هللا ألن داخيل؛ تناقض عىل هللا» ذات «موضوعه العبارة وتحتوي
العامة الظاهرة يُخضع ألنه نسبي؛ إىل للمطلق تحويل وغايته ومنهجه موضوعه بطبيعة
تحديد العلم الظواهر، من غريها وبني بينها ويميِّز واملكان، الزمان يف خاصة ظاهرة إىل
غريها وبني بينها والتمييز وتجريبيٍّا علميٍّا عليها السيطرة يمكن معينة واقعة يف للظاهرة
إىل يحتاج ما وهو االطراد، حول سابقة مسلَّمات عىل بناءً إال ذلك بعد م يُعمَّ وال الوقائع، من
يمكن فكيف وقائع، يف غريه عن يتمايَز وال وقائع، يف يبدو ال العلم، موضوع وهللا، برهان،
ومصالحه وإدراكه، بحياته، النسبي، اإلنسان لعقل يمكن وكيف جزءًا؟ يصري أن للكيلِّ
يعرتيها ال التي املطلقة بالذات يُحيط أن كله اإلنساني واملوقف وميوله، ورغباته وأهوائه،
وال واألهواء، الدوافع تنتابها وال وامليول، الرغبات ها تمسُّ وال إدراك، أو عقل يحدُّها وال املوت،
الحدسقادر وأن اإلدراك، بصفات يتميَّز العقل أن صحيح إنساني؟ موقف أي عليها يرسي



(١) الثورة إىل العقيدة من

موجود أيًضا العقل ولكن وشاملًة، مطلقًة عامًة، العقل أوليَّات وأن البديهيات، إدراك عىل
املصالح ه وتسريِّ واالنفعاالت، باألهواء مرتبط معني، مزاج ذو وصاحبه معينة، بيئة يف
اإلنسانية املواقف من كثريًا تحتها تُخفي ما كثريًا هذه اإلطالق صفة إن والعامة. الخاصة
وحب السلطة وإيثار اآلخرين، عىل التميُّز يف الرغبة أو اإلنساني الغرور ولكن النسبية،
الفيلسوف استطاع إذا حتى وغروًرا، ادِّعاءً وبيئته موقفه خارج إىل اإلنسان يدفع التسلط
فإن الصورية، عىل بقدرته واملنطقي التجريد، عىل بقدرته والريايض النظر، عىل بقدرته
ويتكلَّم ويُبرص يسمع حي» «إله ألنه كتصور؛ أو كمفهوم أو كفكرة يُدَرك أن يمكن ال هللا
وبالذوق، بالوجدان إدراكه ا أمَّ والنظَّار، الفالسفة إله وليس املحتاجني، املؤمنني إله ويريد،
أصول علم يف وليس التصوف علوم يف مكانه املتكلمني، طريق وليس الصوفية طريق فذاك
عن إال معرفته يمكن ال املسيحية، يف الحال هو كما رس، هللا أن ذلك يعني وال الدين،
صح كتاب والقرآن القرآن، يف موجود والكالم كالمه، هو لنا بالنسبة فاهلل اإليمان، طريق
يف كمبدأ أيًضا موجود وهو التأويل، لرشوط طبًقا وتأويله بل وتفسريه فهمه ويمكن نقله،
واالستدالل بالحدس إدراكه يُمكن مطلب أو أعىل كمثل األخالق ويف محددة، كفكرة املعرفة
والتاريخي،1 االجتماعي الواقع وبتحليل البرشية، التجارب يف الثبات عنارص خالل من
أنها أو هللا ذات إدراك عن قارصة العقول بأن املشهور للقول الشائع املعنى أيًضا وهو
الذات واتِّهام املوضوع، طبيعة يف وليس العقل نقص يف العيب فيكون عاجزة، أو محدودة

التصديق «ألن العلم يُفيد اإللهيات يف النظر أن إنكارهم يف اإللهيات يف املهندسني موقف أيًضا هو وهذا 1

الثانية «الطائفة ص٣٠). األنوار، (طوالع ل» التعقُّ جائزة وال معقولة غري هللا وذات ر، التصوُّ عىل موقوف
واألخذ الظن فيها والغاية اإللهيات، دون الهندسيات يف العلم يُفيد إنه قالوا املهندسون النظر منكري من

بوجَهنْي: وا واحتجُّ واألخلق، باألحرى

تصور عىل موقوف التصديق طلب فإمكان التصور، فرع بها والتصديق تُتصور، ال اإللهية الحقائق (أ)
أو نا بحواسِّ نجده ما إال ر نتصوَّ ال أنَّا سبق ملا لنا رة متصوَّ غري اإللهية والحقائق واملحمول، املوضوع

أيًضا. التصديق امتنع التصديق رشط هو الذي ر التصوُّ فقد وإذا عقولنا، أو نفوسنا
الخالف كثر قد إذ معلومة؛ غري وأنا أنا، بقوله إليها يُشري التي ُهويته اإلنسان إىل األشياء أقرب (ب)
ظنُّك فما كذلك إليه األشياء أقرب كان وإذا … املختلفة األقوال من بيشء الجزم معها يمكن ال كثرًة فيها
ص٣٠. األنوار، طوالع ص٢٤؛ املحصل، يف: موجودتان الحجتني نفس ص٢٦). (املواقف، بأبعِدها؟»
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القدماء احتاط لذلك معرفته.2 بادِّعاء وهم، مجرد أو مستحيل املوضوع بأن وليس بالجهل
واألعراض؛ الجواهر مثل غريها طريق عن بل مبارشًة، هللا ذات بحثهم عدم يف األوىل مرتني؛
ذات علم عىل سابق كعلم العقل يُدركها هللا، ذات عن املستقلة ة العامَّ العقلية األمور أي
الجوهر مبحث خاصًة للعلم، الرضورية» «املقدمات بعد فيما أصبحت التي وهي هللا،
بنظريتيها، كلها النظرية املقدمات أرباع وثالثة العلم، نصف من أكثر بلغ الذي والعرض
جعل من الحكمة علوم يف أيًضا حدث ما وهو والثامن،3 السابع القرنني يف والوجود، العلم
مًعا، عليهما سابقة املنطقية الحكمة وجعل اإللهية، الحكمة عىل سابقة الطبيعية الحكمة
اإلعالن هو والثاني العلوم.4 تصنيف يف واحد علم يف اإللهي والعلم الطبيعي العلم وضع أو
رها تصوُّ يمكن ال الذات بأن هللا ذات وصف إىل الوجود مبحث من االنتقال قبل املبدئي
رس بأنه الوقت نفس يف اإلقرار ودون معرفته يستحيل ذاته» يف «هللا وبأن إدراكها، أو
وقياس، تقريب هو لدينا ما وكل ذاته»، يف «هللا هو األمر حقيقة يف هللا» «فذات مجهول؛
ذلك يف فرق ال عليه، الخروج وعدم النقل عىل باالعتماد املستطاع قدر العقيل الجهد وبذل

وأشاعرة.5 معتزلة بني ونقليني، عقليني بني

عن خارج العلية الصفات وكنه الذات وُكنه صفاته، ُكنه وال هللا ذات تدرك أن يمكن ال عقولنا «ألن 2

يف «تفكروا ورد: ولذلك ِعْلًما﴾، ِبِه يُِحيُطوَن ﴿َوَال َقْدِرِه﴾، َحقَّ هللاَ َقَدُروا ﴿َوَما البرشية، العقول طور
املرتىض: وقال قدره.» حق هللا تقدروا لن فإنكم ذاته يف تفكروا وال هللا، آالء

إش��راُك ال��ذاِت ُك��ن��ه س��رِّ ع��ن وال��ب��ح��ُث إدراُك اإلدراِك َدَرك ع��ن ال��ع��ج��ُز

وال حدٍس وال بظنٍّ والتوحيد بالعدل يتصل فيما يعتقد أو سبحانه هللا يف يقول أن أحد من يحسن ال
الرشائط لنقد يستحيل تَعاٍل فيه التصور أن التشبيه نفي يف بَيَّنَّا قد ُكنَّا وإن تصور، وال م توهُّ وال تقليٍد

ص٥٣٢). واملعارف، النظر ج١٢؛ (املغني، التصور» يصح لها التي
صاحب اإليجي ويشكك الوجود. نظرية الرابع: الفصل العلم، بناء الثاني: الفصل بعد فيما انظر 3
تسلسل الحقيقة يف وهذا العلم، من لها بد ال وبالتايل ذاتها، يف بينة ليست العامة األمور هذه بأن املواقف
العامة» «األمور ولكن سابق، علم إىل حاجة يف علم كل يكون بحيث العلم؛ تأسيس يف نهاية ال ما إىل
قبلها. علم وال العلم مقدمة القدماء جعلها التي العقلية اليقينية البدايات هي النظرية» «املقدمات أو

ص٧). (املواقف،
العلوم». «إحصاء يف الفارابي موقف والثاني «النجاة»، ويف «الشفاء»، يف سينا ابن موقف األوَّل 4

الذات». «أوصاف الخالص الوعي الخامس: الفصل بعد فيما انظر 5
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إليه اإلشارة يمكن ال أيًضا فإنه إدراكه، أو تصوره يمكن ال هللا «ذات» كان وإذا
ى يَُسمَّ العالم يف يشء هناك ليس العلم.6 يف تحقق أو تصديق به يتم أن يمكن حتى
نقول منطقيٍة وبعبارٍة وللصدق، ق للتحقُّ مقياًسا تكون أو إليها الرجوع يمكن هللا» «ذات
مكان، أو زمان يف متعينًا ليس تعريفه بحسب فهو ماصدق؛ بال مفهوم هللا» «ذات إن
بالكثرة، له شأن ال خالًصا صوريٍّا علًما كان وإال متعينة ملوضوعات إال يكون ال والعلم
خالل من بالعالم اتصال عىل هي التي هللا» «ذات ملوضوع استعماله يمكن ال ما وهو
يف أدخل لكان وإال بالفعل موجوًدا موضوًعا إال إذن العلم يدرس ال واألفعال»، «الصفات
رات التصوُّ هذه يدرسنشأة الذي النفس علم يف أو الشاملة رات التصوُّ تدرس التي الفلسفة
التي االجتماعية الظروف يحلل الذي االجتماع علم يف أو النفسية الظروف يف وتكوينها
املختلفة التصورات لدراسة األديان تاريخ علم يف أو التصورات هذه مثل ظهور عىل تساعد
والبيئات واألجناس، والشعوب والنحل، وامللل واملكان، الزمان حسب الدينية للموضوعات
التعبريات لدراسة الجمال علم يف أو العصور مختلف عىل البرشية والحضارات الثقافية
عن الحديث هلل. املختلفة رات التصوُّ عن يعربِّ الذي الديني والفن الصويف والشعر الجمالية
عىل التقليدية معايريها أحد يف القائمة املنطق يف الصدق نظرية يف خطأ إذن هللا» «ذات
يحوي متناٍه ال كامل موجود إثبات أمكن ولو حتى املاصدق، مع املفهوم تطابق رضورة
إن بل األعيان؟ عالم إىل األذهان عالم من االنتقال إذن يمكن كيف الكمال صفات جميع
أن يمكن ال الوجود إىل الفكر من االنتقال ألن افرتاضمحض؛ نفسه األنطولوجي» «الدليل
يف األيديولوجية وتحقيق الجماعة وفعل الفرد جهد خالل من عمًال إال يتم ال بل نظًرا، يتم

وجوب.7 إىل واإلمكانية واقع، إىل املثال وتحويل التاريخ،

«روح». لفظ مثل صحيح وكالهما للسياق، طبًقا واحد آٍن يف ومذكًرا مؤنثًا «ذات» لفظ يُستعمل 6

(املقاصد، العيني» بالوجود إال يعرتفون وال الذهني، الوجود إنكار عىل جميًعا الكالم علماء اتفق «وقد 7

كونه أو بذاته بيِّنًا الصانع إثبات كون إما فيلزم وجوده فيه يبني ال العلم موضوع «إن ص١٩).
العلم موضوع جعل عىل اإليجي يعرتض كذلك ص٧)، (املواقف، باطالن» والقسمان أعىل علم يف مبينًا
موجودة أنها باعتبار ال أمور وعن واملحال املعدوم عن فيه يبحث «قد ألنه موجود هو بما املوجود
أيًضا انظر ص٨). (املواقف، به» يقولون ال فهم الذهن يف الوجود ا وأمَّ والدليل، كالنظر الخارج يف
الوسيط»، العرص يف املسيحية الفلسفة من «نماذج يف ألنسليم العقل» عن باحثًا «اإليمان لكتاب مقدمتنا

١٩٨١م. بريوت ١٩٧٨م، القاهرة ١٩٦٨م، اإلسكندرية (ص١١٨–١٣٤)،
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يمكن ال فإنه إليه، اإلشارة أو إدراكه أو تصوره يمكن ال هللا «ذات» كان وإذا
أو اإلدراكات أو التصورات عن إال تعربِّ أن يمكن ال اإلنسانية اللغة ألن عنه التعبري أيًضا
كيف نسبية؟ بلغة املطلق عن التعبري إذن يمكن كيف اإلنسانية، املعاني أو املوضوعات
عىل له العثور يمكن وال ضبطه أو معه التعامل عىل يقدر ال يشء عن التعبري لإلنسان يتم
ملوضوع دراسة فأي اللغة، وظيفة تصور يف خطأ إذن هللا «ذات» عن الحديث صياغة؟
باستعمال إال «هللا» عن الحديث يمكن ال ألنه التشخيص يف بالرضورة تقع وأن بد ال «هللا»
وعىل صانع أنه عىل هللا فتصوُّر اإلنساني، والذهن اإلنساني الجهد وبإعمال اإلنسانية، اللغة
الصمت لغة تكون وقد خالص، إنساني تصور سلبية، أو إيجابية وصفات، أحواًال له أن
حل الصوفية حاول وقد اللغة.8 قضية من هروبًا هللا «ذات» عن التعبري عىل لغة أقدر هي
التقليدية، اللغة قصور عليها ينطبق أيًضا الرمزية اللغة ولكن الرمز، طريق عن اإلشكال
معاٍن من الذهن يف يثريه بما محدوًدا يظل فإنه فائقٍة تعبرييٍة قدراٍت من للرمز كان فمهما
وإن الرمز، وموضوع املرموز وبني واملرموز، الرمز بني شاسًعا الفرق ويظل إليها، مرموز
إال هللا «ذات» عن الحديث يمكن ال أنه يُثبت وتصوير وتخييل حسٍّ من الرمز به يُوحي ما
ليس املعارصون.9 واملحدثون النقاد قدماء ذلك الحظ كما الفني والتصوير التخييل بطريق
بنفِسه التشبيه والقياس، التشبيه إالَّ هللا «ذات» عن الحديث أراد ما إذا إذن، اإلنسان أمام
أوصاف ونفي هلل، ثبوتية كصفات اإليجابية اإلنسان أوصاف وإثبات العالم، عىل والقياس
عن حديث هو هللا عن حديث كل يكون وبالتايل هللا؛ عن سلبية كصفات السلبية اإلنسان

نفسه.10 عن يتحدَّث أنه حني يف هللا عن يتحدث أنه اإلنسان م يتوهَّ اإلنسان،
الحركة أو اإلشارة لغة هي هللا عن بها للحديث املمكنة الوحيدة اللغة تكون قد لذلك
العبادات، وشعائر الطقوس ومظاهر الديني الرقص يف واضح هو كما الجسد لغة أي
الفعل ا أمَّ بالحركة، أو باللفظ يكون قد فالرمز مرموز، عن تعربِّ رمز لغة أيًضا ولكنها

ص١٢٧–١٣٥. التقليدية، اللغة قصور (١) اللغوي، التجديد منطق والتجديد»، «الرتاث 8

يف قطب سيد الشهيد اإلمام املعارصين ومن اإلعجاز»، «دالئل يف الجرجاني القاهر عبد القدماء من 9

وأيًضا القرآن»؛ يف القيامة «مشاهد القرآن»، يف الفني «التصوير يف حياته من اإلسالمية األدبية املرحلة
القرآن». ظالل «يف

«االغرتاب بحثنا: وأيًضا الكامل»؛ «اإلنسان السادس: الفصل الخالص»؛ «الوعي الخامس: الفصل انظر 10
١٩٧٩م. الفكر، عالم فيورباخ»، عند الديني
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اإلنساني الذات يف اإللهي «الذات» وظهور املقاومة، لغة أي «الشهادة»؛ فهو الرمزي غري
للتصوُّر أو للمعرفة ليسموضوًعا إذن هللا ونرص.11 وجهاد ومقاومة وفعل ونشاط كحركة
وقصد للممارسة، ودافع السلوك، عىل باعث هو بل للتعبري، أو للتصديق أو لإلدراك أو
ويعمل، ويسلك يحيا أن أجل من اإلنسان يف حالَّة طاقة هللا للتحقيق، وغاية لالتجاه،
ليس هللا فعل، إىل اإلنسان يحوِّلها حيوية طاقة هللا أيًضا، وينفعل ويتخيل ويشعر ويحس
أن يمكن ومرشوع اإلنسان، فعل خالل من تتم ممكنة حركة بل للمعرفة ثابتًا موضوًعا
ليس هللا ،Praxis عمل بل Logos نظًرا ليس فعل، بل ًرا تصوُّ ليس هللا بجهده، ق يتحقَّ
علم يف سلوكي باعث هو بل شامل، واحد مبدأ وجوُد حيث من إالَّ املعرفة لنظرية موضوًعا
نظريٍّا وجوًدا موجوًدا ليس هللا لتغيريه، وسيلة بل العالم لفهم موضوًعا ليس هللا األخالق،
عىل الوحيد الدليل م، وتقدُّ وخلق ق وتحقُّ إيجاد عملية هو بل العقيل، بالدليل إثباته يمكن
عندما بالفعل إيجاده هو وجوده عىل الوحيد والربهان نظري، ال عميل دليل هو وجوده
نظرية يف آخر خطأ إذن هللا «ذات» عن الحديث كمرشوع، واإلنسانية كغاية الفرد قه يحقِّ
كامل موجود أنه عىل هللا فتصور ثانيًا؛ التاريخي واالجتماعي أوًَّال اإلنساني الفردي السلوك
وسري هدف، إىل بعيدة ونظرة ألمل، وتمنٍّ ملطلب، وتحقيق رغبة، عن تعبري الحقيقة يف هو
ما أعزِّ عن نعربِّ ر التصوُّ بهذا فنحن الخارج، يف وجود عىل حكًما وليس غاية، نحو حثيث
عيوبَنا أنفسنا عن ونُبعد قادرين، عاملني كاملني نكون أن يف تمنياتنا أعمق وعن لدينا،
وُمثُلنا األقىص، الحد إىل مدفوًعا ذاتُنا هو هللا فذات وجهل، وعجز موت من ونقائَصنا
يف ورغبتنا املطلق، نحو ذاتنا هو املطلق هللا «ذات» األعني، أمام ماثلة شخصناها أن بعد
عن نفيس وتعويض خيايل، نحو عىل وتجاوز تخطٍّ ولكنه املكان، وتجاوز الزمان تخطِّي
يوجد أن يمكن عقليٍّا موضوًعا ليس وهللا اإلنسانية.12 الحياة يف املثل لهذه الفعيل التحقيق
منذ تحقيَقه تحاول والذي اإلنسانية مرشوع هو بل نفيه أو إثباته يمكن يوجد، ال أو
موضوًعا ليس هللا صنعه، يف البرش يُساهم الذي التاريخ تقدُّم هو هللا اآلن، حتى وجودها
ودول تثور، وجماهري يتحرَّك، وواقع يتقدَّم تاريخ هو بل وجوده عىل العقلية للربهنة
كان وإذا التاريخ، تصور يف آخر خطأ هللا «ذات» عن إذن الحديث تؤسس. ونهضات تقوم،

عند االتحاد أو الحلول وبني اإلنساني والذات اإللهي «الذات» وحدة بني تشابه أي ذلك يعني ال 11

للذاتية. تصوره يف إقبال محمد عند خاصًة الحديثة اإلصالحية الحركة استمرار يعني إنما الصوفية،
الكامل». «اإلنسان والسادس الخالص»؛ «الوعي الخامس الفصلني انظر 12
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ظهور إىل يرجع ذلك فإن املعارص وجداننا من التاريخي البعد غياب املعارصة مآسينا من
البعد فظهور القديم، تراثنا يف الحال هو كما األوحد البعد يكن لم إن رئييس كبعد «هللا»
التاريخ، بديل «فاهلل» املعارص؛ وجداننا يف األفقي البعد ظهور عن بديًال كان فيه الرأيس
مجتمعات اكتشاف وإن التقدُّم، يف تبدو كما التاريخ غائية هو هللا «هللا»، وريث والتاريخ
وكما هلل، لتصوُّرهم طبيعيٍّا تحوًُّال كان إنما والتاريخ للتقدُّم مجاورة حضارات يف أخرى

القديم.13 تراثهم يف اآلن، نحن نفعل
املوقف أن بمعنى اغرتاب النامية املجتمعات يف خاص كموضوع هللا يف والتفكري
يتجاوز موضوع يف آخر حديث وكل العالم، ويف املجتمع يف التفكري هو لإلنسان الطبيعي
غري طبيعيٍّا الحديث كان لو بالواقع الوعي يف نقص عىل تدلُّ تعميًة يكون والعالم املجتمع
عليه يعيشون ملن إعطاء أو فيه يدور ما عىل والتغطية التسرتُّ يف رغبة عىل أو مقصود
مصطنًعا الحديث كان لو منهم يُسلب وعما ينقصهم عما نفسيٍّا وتعويًضا وهميٍّا أمانًا
أقات يف املساجد بناء من نُكثر عندما كثرية ذلك عىل النامية البالد يف والشواهد مقصوًدا،
النظم يف أيًضا ذلك يحدث كما الضنك، أوقات يف هللا عن الحديث نُكثر وعندما الهزيمة،
التفاوت يتأكد وعندما هللا، عن الدفاع صورة املال رأس عن الدفاع يأخذ عندما الرأسمالية
للمراتب تأكيد صورة يف يشاء ما يفعل أن يف املطلق املال رأس صاحب وحق الطبقات بني
عن الحديث أحد، فيه يشاركه أو ينازعه ال الذي وحقه املطلقة، هللا لسلطة وتثبيت اإللهية
عىل وتسرتُّ الناس من كان إذا بالواقع الوعي يف نقص الغالب يف النامية املجتمعات يف هللا
السياسية النظم تدعيم يف أيًضا الدين يُستغل كما السياسية،14 السلطة من كان إذا الواقع
هللا كان سواء واحد فامللك ضابط، عن ضابط أو أمري عن أمري أو ملك عن ملك الوراثية،
طريق عن الرشعية نقصتها أن بعد رشعيتها لتدعيم الجاللة» «صاحب فكالهما األمري، أو
لم وإن الحاكمة السلطة من للشعب» «أفيونًا يُستعمل هنا الدين األمة، واختيار البيعة عقد

املعارضة.15 تراث يف للمضطَهدين» «رصخة بعُد يُستعمل

تراثنا يف التاريخ مبحث غاب «ملاذا وأيًضا: املقدمة؛ البرشي»، الجنس تربية «لسنج: كتابنا: انظر 13
إسالمية. دراسات يف القديم»

معارصة «قضايا والرأسمالية»، «الدين (١)»؛ معارصة «قضايا والدين»، «األيديولوجية بحثنا: انظر 14
الديني». اليسار يف :(٤) معارصة «قضايا الرأسمالية»، الطريقة عىل «اإلسالم (٢)»؛

كرتاٍث الدين أي النقص هذا سد إىل يهدف عامٍّ بوجٍه والديني خاصٍّ بوجٍه اإلسالمي» «اليسار 15

للمعارضة.
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واألفعال الصفات (2)

وأفعال صفات لها ويُصبح فأكثر، أكثر ص تتشخَّ أن بعد الذات العلم موضوع يصبح وقد
وجزاء، وحساٍب حٍرش من املعاد وأمور باآلخرة تتعلَّق كما الناس وأحوال بالدنيا تتعلَّق
وعقاب.16 ثواب من اآلخرة وأمور وسياسة، ونبوة وسلوك معرفة من الدنيا أمور تُسريَّ
لم األوحد، الواجب َوْحدها الذات وتصبح املمكنات، من كلها واآلخرة الدنيا أمور فتصبح
مت تضخَّ ولكنها بعُد ق تتحقَّ لم التي وغاياته اإلنسان مُلثُل تشخيًصا تكون بأن الذات تكتِف
إىل الباقية املوجودة الوحيدة وهي فانيًا، ممكنًا عداها ما كل فيصبح يشء، كل شملت حتى
تركيز من املعارصة حياتنا يف منه نُعاني مما التاريخية الجذور أحد ذلك يكون وقد األبد،
لهذه تنفيذًا سواه ما وكل القادر هو يكون واحد، مركز يف وتشخيصها القومية ألمانينا
أن كما فيه، اإلنسان وضع يف أو حوادثه يف سواء ممكن العالم يف البحث أن حني يف القدرة،
أيًضا، ممكٌن وأعماله آثاره خالل من التاريخ يف وبقائه موته يف اإلنسان، مصري يف البحث
ظالٍّ واإلنسان اليشء هو يكون آخر بموضوع ملحق غري مستقالٍّ موضوًعا باعتباره ولكن
للكلمة الغربي املسيحي باملعنى «الهوتي» علم القدماء عند الكالم» «علم أن الحقيقة له.
املشاكل وكل الفلسفي، باملعنى «اإللهيات» أو هللا» «علم أو «هللا» يف نظرية أي Théologie
فاهلل هللا، مع عالقة يف إال تُوَضع ال أنها إال مظهرها يف إنسانية تبدو أنها ولو األخرى،
قوانني خرق عىل قادر هللا أن القديم املتكلم ر تصوَّ فقد معِجزة، صورة يف الطبيعة يف طرٌف
عالم يف عليها السيطرة ولإلرادة إدراُكها للعقل يُمكن ثابتة نواميس أنها حني يف الطبيعة
الحرية أن القديم املتكلم فتصور إرادة، صورة يف الحرية يف طرف وهللا لإلنسان، ر مسخَّ
وليست العالم أو املوقف هو املحدد طرفها أن حني يف اإللهية لإلرادة مقابل كطرف تدخل
أن القديم املتكلم ر فتصوُّ ونقل، ووحي رشع صورة يف العقل يف طرف وهللا اإللهية، اإلرادة
وهللا النقل. وليس للعقل اآلخر الطرف هو الواقع أن حني يف للعقل املقابل الطرف هو النقل
ر فتصوُّ اإلنسان، أفعال ذلك يف بما يشءٍ لكل شامل خلق صورة يف والرش الخري يف طرف
لإلنسان حر واختيار إنسانية مسئولية أنهما حني يف هللا من والرش الخري أن القديم املتكلِّم
ومستقبل املعاد يف طرف وهللا عنها. مسئول هو معينة اجتماعية أوضاع يف ألفعاله كخالق

ص٢٠؛ املقاصد، أرشف ص٢٢؛ املقاصد، رشح ص٢٠؛ املقاصد، ص٧؛ املواقف، ص٥؛ االقتصاد، 16
ص٩. الخريدة، رشح ص٢٤-٢٥؛ املريد، إتحاف
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حني يف ومصريه اإلنسان مستقبل تحديد يف ل يتدخَّ هللا أن القديم املتكلم فتصور اإلنسان،
طرف وهللا خلوده. وكيفية مستقبَله يحدِّد الذي هو الحياة يف رسالته وتحقيق اإلنسان أن
وأن اإلمام، يعنيِّ هللا أن القديم الكالم عالم فتصور اإلمام، تعيني صورة يف السياسة يف
منه والذي البيعة يعقد الذي الشعب وليس هللا، هو له، آخر برئيس تتحدَّد الرئيس عالقة
والطبيعية، اإلنسانية املشاكل كل يف طرًفا وأفعاله بصفاته هللا دخل وهكذا السلطة، تُستمدُّ
بجعل خاطئًا وضًعا ُوضعت مثًال القرآن خلق فمسألة الهوتيٍّا؛ وضًعا كلها املسائل وُوضعت
يحتوي ومحفوظ، متلوٌّ ومسموع، مقروء موجود، كالٌم الوحي أن حني يف فيها، طرًفا هللا
مادي موضوع فهو ممارسته، بعد السلوك عىل باعث وعىل فهمه، بعد للعالم ر تصوُّ عىل
كما إنساني لفعل إنسانية صفة األمر نهاية يف والخلق مشخصة، لذات مطلقة وليسصفة

الفنان.17 عند واضح هو
عىل بالقضاء وذلك للظواهر، العلمية النظرة عىل القضاء عن مسئول إذن الكالم علم
مثل موضوع أي يتحدَّد ال إذ هللا؛ هو آخر بطرف دائًما وربطها املوضوعات استقالل
ثم فيه طرًفا هللا كان إذا إالَّ إلخ … األخالق أو السياسة أو الحرية أو الحياة أو الوجود
الكالم علم يجعل ثَمَّ وِمْن املبارشة؛ العلل دون األوىل العلَّة إىل باللجوء الظواهر هذه تفسري
ذات بأفعال تتحدَّد إنما الدنيا أمور أن يتصور ألنه مغرتبًا موقًفا العاَلم يف اإلنسان موقف
األطراف عالقات تغيري إذن يمكن الفعلية، العالم بأوضاع وليس العالم خارج من مشخصة
اإلنسان ووصف األشياء، ومع اآلخرين مع عالقات يف اإلنسان وجعل الكالمية املسائل يف
ومن اجتماعية، مادة إىل الهوتية مادة من العلم مادة تتغريَّ ثَمَّ وِمْن فيه؛ كطرف العالم يف
األديان تاريخ من الوارد التقليدي الدين فهم يتغريَّ وقد مرئية، عالقات إىل غيبية عالقات
وأرسار، وغيب وخرافة وسحر وسلطة، وعقائد وطقوس وتشخيص ومعجزة عبادة من
نفسه الوحي وذات. وفعل وشعور كفعل العالم يف لإلنسان وصًفا كونه من أصِله إىل ويعود
العالم، يف اإلنسان تصف ومكان، زمان كل يف تتكرَّر نموذجية إنسانية مواقف مجموعة
أخرى صورة يف الوحي يعرض فإنه الكالم علم ا أمَّ لإلنسان، األوحد الوطن هو فالعالم
ويتحجر، الوحي، يضمر الكالم علم يف نفسه. بها الوحي عرض التي الصورة لتلك مخالفة
يف نحوه. وقصد اإلنسان يف نظرية الوحي أن حني يف الهوتًا ويصبح نفسه، عىل ويتقوقع

«ملاذا وأيًضا: .Théologie ou Anthropologie? La Renaissance du Monde Arabe بحثنا: انظر 17
إسالمية. دراسات القديم؟» تراثنا يف اإلنسان مبحث غاب
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بناءٌ الوحي أن حني يف إلهيٍّا»، «علًما ويصبح هللا، إىل اإلنسان من الوحي ينقلب الكالم علم
وموضوعه الكالم، علم يف األوىل املشكلة إن بل العالم، يف اإلنسان لوضع ووصف إنساني
قصد فالوحي خاطئًا؛ وضًعا موضوعة وأفعاله، ماهيته وتشخيص هللا ذات وهو ل، األوَّ
نفسه، حول يدور مشخص لذات وصًفا وليس العالم، يف لوضعه ووصف اإلنسان، نحو
اإلنسان من قصٍد إىل الوحي بتحويل الوضع ويقلب خاطئًا، وضًعا املشكلة املتكلِّم يضع
نحو اإلنسان من قصٍد إىل اإلنسان نحو هللا من قصٌد هو حيث من اتجاهه وبتغيري هللا نحو
للعالم وصف هو ومعاشه، لحياته نظاًما يعطيه اإلنسان، نحو موجه قصد الوحي هللا؛
هللا نحو اإلنسان من وليسقصًدا وجداني، بديهي حيس، واقعي وصف العالم، يف ولإلنسان
التشبيه، يف يقع افرتايضخالص غيبي نحو عىل واألفعال والصفات الذات يف نظرية يعطي
الكالم علم يف أصبح هللا وهو بداية الوحي يف كان فما محالة، ال الشاهد عىل الغائب وقياس
بدايًة الكالم علم يف أصبح اإلنسان وهو ومقصًدا وغاية نهاية الوحي يف كان وما نهاية،
عن تعبري الوحي الكالم؛ لعلم تدمري الوحي أن كما للوحي تدمري إذن الكالم علم ومنطلًقا.
يف رسالته بتحقيق ويقوم واملثال الواقع بني املسافة ليدرك الجماعة يف األمثل اإلنسان وضع
عبور أجل من العالم خارج به وقذف لإلنسان اغرتاب الكالم وعلم بالفعل بينهما التوحيد
موقف فأيهما والخداع، الوهم أو والخيال التمنِّي طريق عن املثال إىل الواقع من املسافة

مزيف؟18 موقف وأيهما صحيح

الرسول ذات (3)

والرسول؛ هللا قطبني: العلم موضوع فيكون الرسول، «ذات» هللا «ذات» إىل يُضاف وقد
العقائد كتب ويف وامللخصات الرشوح عرص يف ر املتأخِّ الكالم علم يف أساًسا وضح ما وهو
الرتكيز ولكن فاٍن، برشي مخلوق الرسول ذات أن صحيح الهجري.19 الثامن القرن بعد
بني جوهريٍّا رباًطا تعقد أخرى ملل بعقائد يوحي والرسول، هللا القطبني، هذين عىل

إسالمية. دراسات القديم؟» تراثنا يف اإلنسان مبحث غاب «ملاذا 18

وكونفوشيوس، الوتزي، كان فقد املسيحية؛ ثم والبوذية، والكونفوشيوسية التاوية، يف ذلك ويتضح 19

رسالتنا انظر آلهة. يتحولوا أن قبل ودعاة ورسًال أنبياء تاريخيني، أشخاًصا واملسيح؛ وبوذا،
La Phénoménologie de l’Exégése. essai d’une hermeneutique existentielle à partir الثانية:

.du Nouveau Testament
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فقط الوحي ورسول الوحي مصدر يمثِّالن القطبني هذين أن إىل باإلضافة الشخصني.20
هذا وكأن واألمة، والشعب الناس وهم الثنائية العالقة هذه يف كليًة إليهم املرَسل وغياب
السياسية حياتنا يف له وجود ال أن كما العقائد يف كمحوٍر له وجود ال الثالث الطرف
التبليغ بواسطته يتم رسول ثم إليه، ومرَسل مرِسل، ثالثية: الكاملة العالقة إن املعارصة.
نظام، عن ويبحثون عالم، يف يعيشون والناس الناس، هم إليه واملرَسل الرسالة، وحمل
أول، كمحور هللا مع العلم محاور من محوًرا تجعله التي األهمية هذه له ليس والرسول
يف وقعنا وإال البالغ، إال الرسول عىل وما وليسغاية، وسيلة أنه أي مبلغ؛ إالَّ هو ما فالرسول
املرِسل يأخذ الذي الكالم» «علم يف وقعنا كما الخالصة النقلية العلوم من وهو السرية»، «علم
من الغاية نُسقط فكيف العالم، وهو البرش، وهم الناس، هم الغاية هللا. أي له، موضوًعا
الوسيلة عىل ركز قد التصوف كان وإذا العلم؟ موضوع من جزءًا الوسيلة ونجعل الحساب،
اإلصالح حركات يف حتى الكالم علم فإن املحمدية»، «الحقيقة اه سمَّ فيما اإلطالق حد إىل
شخص عىل الرتكيز من التصوُّف إليه انتهى ما مثل إىل انتهى قد يكون األخرية الديني
لعلم مستقالٍّ موضوًعا ليس الرسول إن إليهم، املرَسل وضاع الرسالة ضاعت حتى الرسول
ال وطريق غاية، ال وسيلة فهو تبليغ، ووسيلة فقط، الوحي إيصال وسيلة ألنه الدين أصول
الرسول وإدخال مشخص، غري مستقل موضوع فإنه الوحي ا أمَّ محمول، ال وحامل هدف،
ذات، إىل الوحي بتحويل حدث للتشخيصالذي وتركيز تشخيصللوحي، الوحي من كجزء
علوم تصبُّ وبالتايل هللا؛ ذات إىل هللا كالم من واالنتقال هللا، «ذات» وهو األوَّل املوضوع يف
والتشخيص تشخيصالوحي، وهو االتجاه، نفس يف الكالم علم التصوُّفمع وعلوم الحكمة
والتشخيص الزعيم، أو القائد صورة يف السيايس التشخيص املعارصة، مآسينا أحد هو
اللصوص صورة يف االقتصادي والتشخيص املصلحة، رئيس أو األب صورة يف االجتماعي
األفكار تشخيص عىل القائم «الشعبي» بالدين كله ذلك ويلتحم السوء، وبطانة واملرتشني
والزعماء، القادة يف األفكار صنا شخَّ واألولياء.21 البيت وآل الرسول يف والعقائد واملبادئ
إيمان إىل بالنظريات االعتقاد وحوَّلنا أفراد، بني إىلرصاعات واملذاهب األفكار رصاع وحوَّلنا

التحقيق ٢٣؛ ص٤، التوحيد، رسالة ص٣؛ العبيد، وسيلة ص١٢؛ املريد، تحفة ص٢؛ الخالصة، 20
ص١٥٢–١٧٧. التام،

ذلك عىل القرآن نبَّه وقد الديني»، اليسار يف :(٤) معارصة «قضايا املبدأ»، أم الشخص «محمد، انظر: 21
َقبِْلِه ِمْن َخَلْت َقْد َرُسوٌل إِالَّ ٌد ُمَحمَّ ﴿َوَما بقوله: الرسول شخص يف الشخص» «عبادة نقد من أول وكان
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هنا لألشخاص، والء هو لألفكار والوالء لألفراد، نقد هو لألفكار نقٍد كل وأصبح باألفراد،
السياسية الحياة يف الرئييس العيب وهو األشخاص» «لعبادة إذن التاريخية الجذور تكمن
للتوحيد تحويل هو العلم موضوع من كجزءٍ الرسول إدخال إن املتخلِّفة.22 الشعوب لدى
والنبي هللا بني الصلة الرأيس، أساسه إىل — التاريخ يف الوحي — األفقي أساسه من
كما واملخيلة واملالك، والحجاب، االتصال، ووسائل االتصال، نظرية عن بالحديث وذلك
— قبله وليس — إعالنه بعد الوحي هو نحن يهمنا ما أن حني يف الحكمة علوم يف حدث
علم ذلك حرصعىل كما العملية حياتنا يف منه االستفادة أجل من وتأويله وتفسريه وفهمه
ذلك قبل وليس عنه اإلعالن لحظة من ابتداءً دقيق علم إىل الوحي تحويل يف الفقه أصول
يتعلَّق فيما سواء للجماعة، وكنظام لألفراد كسلوك العملية الحياة يف قه تحقُّ لحظة حتى
اللغة مبادئ خالل من لها الفهم أو الرواية مناهج خالل للنصوصمن التاريخية بالصحة
واألحكام.23 املقاصد خالل من العملية الحياة يف سلوك إىل تحويلها أو النزول وأسباب
الحكمة علوم له تعرضت كما للنبي وتعرض والرسول، النبي بني إذن الكالم علم خلط
يف الحال هو كما الرسالة حيث من الرسول إىل يتعرَّض ولم السرية، وعلم التصوُّف وعلوم

﴿َوَقالُوا يف: البرشية صفته عىل ركز كما ،(١٤٤ :٣) أَْعَقاِبُكْم﴾ َعَىل انَْقَلبْتُْم ُقِتَل أَْو َماَت أََفِإْن الرُُّسُل
إَِليِْه يُْلَقى أَْو * نَِذيًرا َمَعُه َفيَُكوَن َمَلٌك إَِليِْه أُنِْزَل َلْوَال اْألَْسَواِق ِيف َويَْمِيش الطََّعاَم يَأُْكُل الرَُّسوِل َهذَا َماِل
يَنْبُوًعا اْألَْرِض ِمَن َلنَا تَْفُجَر َحتَّى َلَك نُْؤِمَن َلْن ﴿َوَقالُوا ،(٧-٨ :٢٥) ِمنَْها﴾ يَأُْكُل َجنٌَّة َلُه تَُكوُن أَْو َكنٌْز
َعَليْنَا َزَعْمَت َكَما َماءَ السَّ تُْسِقَط أَْو * تَْفِجريًا ِخَالَلَها اْألَنَْهاَر َر َفتَُفجِّ َوِعنٍَب نَِخيٍل ِمْن َجنٌَّة َلَك تَُكوَن أَْو *
ِلُرِقيَِّك نُْؤِمَن َوَلْن َماءِ السَّ ِيف تَْرَقى أَْو ُزْخُرٍف ِمْن بَيٌْت َلَك يَُكوَن أَْو * َقِبيًال َواْلَمَالِئَكِة ِباهللِ تَأِْتَي أَْو ِكَسًفا
إِذْ يُْؤِمنُوا أَْن النَّاَس َمنََع َوَما * َرُسوًال ا بََرشً إِالَّ ُكنُْت َهْل َربِّي ُسبَْحاَن ُقْل نَْقَرُؤُه ِكتَابًا َعَليْنَا َل تُنَزِّ َحتَّى
َلنَزَّْلنَا ُمْطَمِئنِّنَي يَْمُشوَن َمَالِئَكٌة اْألَْرِض ِيف َكاَن َلْو ُقْل * َرُسوًال ا بََرشً هللاُ أَبََعَث َقالُوا أَْن إِالَّ اْلُهَدى َجاءَُهُم

.(٩٠–٩٥ :١٧) َرُسوًال﴾ َمَلًكا َماءِ السَّ ِمَن َعَليِْهْم
ِبَها َكذََّب أَْن إِالَّ ِباْآليَاِت نُْرِسَل أَْن َمنََعنَا ﴿َوَما بقوله: ذلك إىل يشري أيًضا والقرآن ص٦. االقتصاد، 22
لرسالة مقدمتنا يف املعجزات عن حديثنا أيًضا انظر النبوة؛ عن التاسع الفصل أيًضا: انظر اْألَوَّلُوَن﴾.

ص٦٥–٦٩. والسياسة، الالهوت يف اسبينوزا
ويعرتض ص٢. التام، التحقيق ص٢١؛ املقاصد، أرشف ص٢٢؛ املقاصد، رشح ص٢١؛ املقاصد، 23
أنها باعتبار ال أمور وعن والحال املعدوم عن فيه يبحث قد (أ) باعرتاضني: ذلك عىل املواقف صاحب
ما هو اإلسالم قانون (ب) به. يقولون ال فهم الذهن يف الوجود ا وأمَّ والدليل، كالنظر الخارج يف موجودة

ص٨). (املواقف، العلم يتخيل ال القدر وبهذا املسائل، هذه يف الحق هو
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أخبار وقوع هو الكالم علم إقامة عىل الدافع كان فإذا الفقه. أصول علم أو الحديث علم
كما صدقها من ق التحقُّ طريق عن علم إىل األخبار هذه تحويل فيمكن الناس بحياة تتعلَّق
االستفادة أو التفسري علوم يف الحال هو كما معانيها معرفة أو الحديث علم يف الحال هو
هذا الكالم، لعلم محل وال التصوُّف، أو الفقه علوم يف الحال هو كما العملية الحياة يف منها
النبي صفات هي النبي عن املنعرج حديثه يف الكالم علم إليه وصل ما كل أن إىل باإلضافة
الرئيسية السمات عىل الرتكيز أي العديدة الرئيس وخصال السبعة، هللا صفات مثل األربعة
تحدِّد التي هي األفراد فخصال الناس، وصلح الواقع الشخصانتظم صلح إذا الشخص، يف
وِمْن واألفكار والشعوب املؤسسات دور ناقصيغفل تحليل وهو االجتماعية، النظم طبيعة
كانت ولو حتى األفراد خصال عن استقاللها لها االجتماعية النظم علمي، غري فهو ثَمَّ
االستحقاق قانون ويخرق الجزاء يف ل سيتدخَّ الرسول شخص إن بل الرؤساء، خصال
عىل العلم ركز لقد املعجزات، طريق عن الطبيعة لقانون هللا كخرق الشفاعة طريق عن
أفعال طريق عن وذلك الرسول؛ بها أتى التي لألخبار وتأييًدا النبوة إلثبات املعجزة رضورة
الداخيل، يقينه له اإلسالمي، الوحي وهو مراحله، آخر يف الوحي أن حني يف للعادة خارقة
قوانني خرق بمعنى املعجزة أن عن فضًال خارجي، برهان إىل يحتاج وال الذاتي، وصدقه
اإلنساني الشعور تحرير أجل من للوحي السابقة املراحل يف موجودة كانت ربما الطبيعة
كل كرس عىل القادر هو وحده فاهلل املطلق، الحاكم سلطة من أو الطبيعة سيطرة من
آخر يف ولكن املطلق، الفرد حكم عىل القائمة السياسية النظم كل وعىل الطبيعية القوانني
دعامتا وهما والفن، الفكر ويكون إعجاز، إىل املعجزة ل تتحوَّ الوحي مراحل من مرحلة
اإلنسانية فاملعرفة اإلعجاز؛ موضوعا هما واألسلوب املوضوع والصورة، املضمون الوحي،
اإلنساني الفني الخلق وأن صادقة، نظريات الوحي يف تجد ستظل فإنها تقدَّمت مهما
الوحي العصور، كل عىل باقيًا فنيٍّا عمًال الوحي أسلوب يف يجد سيظل فإنه عظم مهما
يف خارجي ل تدخُّ إىل حاجة دونما وإرادًة عقًال اإلنسان الستقالل إعالن مراحله آخر يف
ورضورته الوحي مهمة فعل، تحقيق أو معرفة عىل الحصول أجل من إرادته يف أو عقله
ق التحقُّ بعد الواقع فهم عمليات ل تسهِّ النظرية االفرتاضات من مجموعة إعطاء يف هي
األساس بإعطائها الطريق تقرصِّ أنها كما النظري، الربهان أو العميل بالدليل صدقها من
هذا أن إىل باإلضافة التحقيق، يف وطاقته جهده كل اإلنسان يكرِّس أن أجل من النظري
الفرد مصالح يحقق بل مصلحة، أو لهوى يخضع ال ومحايد، وعامٌّ شامٌل النظري األساس
قد والتي عنها البحث يطول قد التي اإلنسانية املعرفة بخالف وذلك كانت، أيٍّا والجماعة
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حياة نهاية قبل إليها الوصول يتم ال قد والتي والتحيُّز الطرف وأحادية التجزئة يف تقع
اآلن املعجزات وقوع النظرية. حدود يف وتظل الواقع، وتنحرصعن تنعزل قد والتي اإلنسان
للواقع، العلمية بالنظرة ذلك كل عىل القضاء ويمكن وهم، أو خرافة أو سحر أو شعوذة ا إمَّ
الحديثة اإلصالحية حركاتنا تخلَّفت وقد العلمية، النظرية الثقافة نحو الجماعة وبتوجيه
النبوة، صدق عىل كدليل التقليدية بمعانيها باملعجزات إيمانها الستمرار وذلك دعوتها عن
الطبيعة، يف ل والتأمُّ الفكر عىل باعثًا منها تجعل أن حاولت قد كانت وإن متواتر، وكخرب
باألرسار تسليم إىل البحث هذا يتحوَّل أن من قائًما الخوف ويظل العلم، مجاهل عن وكشًفا

العقل. عىل سائًدا اإليمان ظل طاملا

العامة األمور (4)

إلهيٍّا بحثًا وليس اإلسالم قانون عىل موجود هو بما الوجود هو العلم موضوع يكون وقد
مثل العامة باألمور إدراُكه يمكن الذي هو واملوجود التشخيص، يف الوقوع ودون ا عامٍّ
… والكثري الواحد واملعلول، العلة واإلمكان، الوجوب والعرض، الجوهر واملاهية، الوجود
الوجود معنى إدراك أجل من نظري تطور من الكالم علم إليه وصل ما آخر وهي إلخ،
هذه استطاعت لقد وصوريًة، تجريًدا املوضوعات أكثر وهو مدلوله، عىل به واالستدالل
املبادئ من مجموعة إىل أي Axiomatique أوليات علم إىل الوحي تحويَل العامة األمور
نظريتَِي يف واضح هو كما يشء يسبقها ال خالصة أوليات بذاتها، الواضحة العامة العقلية
اشتمل لذلك معرفته؛ يمكن الذي «املعلوم»، هو إذن العلم موضوع والوجود.24 العلم
الوجود نظرية عىل اشتمل كما أعلم؟ كيف سؤال: عىل إجابًة العلم نظرية عىل املعلوم
اآلن حتى الثامن القرن من ف يتوقَّ ولم ر تطوَّ العلم أن ولو أعلم؟ ماذا سؤال: عىل إجابًة
قد فاإللهيات خالًصا؛ صوريٍّا العلم وأصبح اإللهيات ابتلعت قد العامة األمور تلك َلكانت
حتى الثامن القرن من عادت التي السمعيات أو النبوات إال باقيًا يعد ولم عقليات أصبحت

العقائد من هو ملعلوم نظري حكم كل وهي املقاصد هي التي «مسائله اإليجي اها سمَّ التي وهي 24

مباديه بل آخر علم يف تبني مبادئ له فليست األعىل؛ العلم وهو منها، يشء إثبات عليها يتوقف أو الدينية
يلزم لئال عليها تتوقف ال عنه أخرى ملسائل ومبادئ له مسائل فهي فيه، مبينة أو بنفسها مبينة ا إمَّ
ص٨). (املواقف، اإلطالق» عىل العلوم رئيس فهو غريه، من يستمد ال وهو العلوم تُستمدُّ فمنه الدور؛
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وريثة والعقليات العامة» «األمور عن النظرية املقدِّمات ذلك يف بما كله العلم وابتلعت اآلن
اإللهيات.

إىل ويهدف باطني، إيمان عن يعربِّ أنه إالَّ التجريدي املوضوع هذا مزايا من وبالرغم
متميِّز الوجود أن إلثبات أو قديم هللا أن إثبات أجل من العالم حدوث إىل ا إمَّ آخر، يشء
ماهيته، هي وجوده وأن وجوده، هو هللا ماهية أن إثبات أجل من العالم هذا يف املاهية عن
الخالص الجوهر هللاهو أن إثبات أجل وأعراضمن جواهر إىل منقسٌم العلم هذا أن وإلثبات
وكلها واملعلول،25 والعلة والكثرة الوحدة إىل بالنسبة اليشء نفس ويحدث فيه، أعراض ال
قد اإلحساس هذا ويف رصًفا، عقليٍّا عرًضا معروًضا باإليمان مرهف إحساس عن تصدر
العقيل، التنزيه هذا عن املعربِّ هو العالم حدوث إثبات أن البعض يرى فقد الناس، يختلف
بني الربط عدم أن فريٌق يرى قد ذلك، عن تعبريًا األكثر هو العالم ِقَدم أن آخر يرى وقد
فريق يرى بينما للعالم، اإليماني ر التصوُّ عن أصدق تعبري رضوريٍّا ربًطا واملعلول العلة
وهكذا وحكمته، هللا وجود عن تعبرٍي أصدق هو واملعلول العلة بني الرضوري الربط أن آخر
اتهام يرجع وإنما العقلية. بالصور الدينية إحساساتهم عن تعبريهم يف الناس يختلف
تعدُّد إىل النيَّة، حسن تواُفر ومع األحوال، أحسن يف الدين عن بالخروج لبعض بعضهم
إيمانية عواطف عن تعرب إيمانية صور كلها أنها مع تضاربها، أو العقلية الصور هذه
العامة الصورية األمور هذه أن إىل باإلضافة هذا نشأتها.26 ظروف اختالف من بالرغم
وهي ومفاهيمها، اليونانية البيئة هي معينة ثقافيٍة لبيئة العام بالجو مرتبطة زالت ما
يف وليس الدرجة يف بينهما والخالف ِصنْوان، الدينية والعواطف واملثالية مثالية، بطبيعتها

التجريد. درجة يف فقط النوع،
ملؤها لزم فإنه املعارصة، الثقافية البيئة وليدة ليست الدينية الصور هذه كانت وملا
تعربِّ فارغًة صوريًة ظلت وإالَّ معارص، مضمون عن تعربِّ أن يمكن حتى معارصة بمادة
هي ليست اليوم العامة» «األمور إن التقليدية، الباطنية والتقوى الدينية الطهارة عن
الوجوب واملعلول، العلة والكثري، الواحد والعرض، والجوهر واملاهية، والعدم الوجود أفكار

قريبًا تعلًقا الدينية العقائد إثبات به يتعلَّق حيث من املعلوم «هو اإليجي: تعريف من ذلك ويتَّضح 25

ص٧). (املواقف، بعيًدا» أو
العرص يف املسيحية الفلسفة من «نماذج يف اإلكويني لتوما واملاهية» «الوجود لكتاب مقدمتنا انظر 26

ص٢٣٣–٢٣٩. الوسيط»،
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بعد القديمة الثقافة يف السائدة املفاهيم هي كانت فقد إلخ، … والحدوث الِقَدم واإلمكان،
أصبحت فقد اليوم ا أمَّ اليونان، من الرئييس مصدرها وكان آنذاك، العرصية الثقافة ترجمة
االجتماعي والتغريُّ والثورة بل والنهضة والتقدُّم والتحرُّر واملساواة والعدالة الحرية أفكار
من جزءًا أصبحت والتي الحديثة، نهضتنا فجر منذ املعارصة ثقافتنا يف السائدة األفكار هي
الغرب، من وارد ومعظمها الحالية العرصية الثقافات عن الرتجمات بعد العرصية الثقافة
األفكار فإن وحاجاتها، القديمة ثقافتنا مقتضيات عن القديمة العامة األمور ت عربَّ وكما

املعارصة.27 مجتمعاتنا وحاجات الحالية ثقافتنا مقتضيات عن أيًضا تعربِّ املعارصة

الغرب. رفض إىل اليونان تمثُّل من الحضارة»؛ «فلسفة الثاني الجزء موضوع هو هذا 27
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منهجه خامًسا:

إيراد وهو تعريفه، من جزءًا جعلوه بل العلم، منهج عن للحديث قسًما القدماء يُفرد لم
املنهج املعارضني، شبه ورد الخصوم، حجج ودفع الدينية العقائد صحة عىل اليقينية األدلة
والثاني اليقينية»، باألدلَّة الدينية العقائد صحة «إثبات وهو: إيجابي ل األوَّ مزدوج: إذن

املعارضني».1 شبه ورد الخصوم، حجج «دفع وهو: سلبي

اإليماني املنهج (1)

مسبًقا تسليًما الدينية بالعقائد التسليم عىل يقوم خالص إيماني منهج األوَّل واملنهج
صحة عىل الرباهني إيراد مجرَد العقل وظيفة تكون الحالة هذه ويف الوحي، طريق عن
أعقل»،2 كي «أُوِمن األوروبي الوسيط العرص يف املعروف املنهج وهو املسبقة، املسلَّمات
مضمون عن مختلف اإلسالمي اإليمان مضمون أن صحيح العقل»، عن باحثًا «اإليمان أو
إىل املسيحي اإليمان يحتاج حني يف داخله من ِصْدقه عىل يحتوي ألنه املسيحي؛ اإليمان
يف ذلك وضح وقد رس، أو إلهام أو إرادة أو معجزة أو نبوة أو ألوهية من خارجي ِصْدق
املتكلم، األصويل منها يبدأ التي املسبقة األحكام عن وتعبريها التقليدية اإليمانية املقدِّمات
وبالتايل لنفسه؛ وليس لآلخرين صحتها عىل الربهنة يريد التي السنة أهل عقائد وهي

ص٢. التام، التحقيق ص٢٥؛ املريد، إتحاف ص١٣؛ املقاصد، رشح ص٧؛ املواقف، 1
العرص يف املسيحية الفلسفة من «نماذج يف العقل» عن الباحث «اإليمان أنسليم: لكتاب مقدمتنا انظر 2

ص١٠٦–١٠٩. الوسيط»،



(١) الثورة إىل العقيدة من

ملأل إال هو ما ذاته البحث وكأن مسلَّماته، هي ومكتشفاته ماته، مقدِّ هي نتائُجه تكون
األدلة عن البحث عىل إذن القدماء عند الكالم علم منهج يقوم والنتائج، املقدِّمات بني الفراغ
بني «الدور» يف وقوع وهو بها، اإليمان بعد سلًفا بها املسلَّم العقائد صحة إلثبات اليقينية
لآلخرين أُثبت ولكي رسوًخا، إيماني يزداد كي أعقل ثم أعقل كي أُومن والعقل، اإليمان
مطلقة عقلية بداية عن يبحث الذي الحكمة علوم يف املنهج عكس عىل وهو إيماني، صحة
والتقوى الدينية الطهارة عن تعبريًا العقل صور خرجت وإن مسبق إيماٍن افرتاض دون
الرباهني وإيجاد األدلة عن بالبحث يُثني ثم بالتسليم إذن الكالمي املنهج يبدأ الباطنية،
يفتقد وبالتايل عقليٍّا؛ علًما منه أكثر خالص إيماني علم فهو أوًَّال، به سلَّمنا ما ِصْدق عىل
يعني ال وهذا داخله، من العقل إليها يصل يقينية بداية نقطة عن البحث وهو العلم رشوط
نبيلًة عاطفًة أو صادقًة تجربًة أو مباًرشا حدًسا أحيانًا يكون ألنه له وظيفٌة اإليمان أن
اإليمان يقدم وأحيانًا اإلدراك، ورشوط املعرفة وسائل ضمن تدخل وكلها مثاليٍّا، ً مبدأ أو
بالدليل الفرض هذا صحة من ق التحقُّ العالم مهمة تكون ثم الواقع، لَفْهم نظريٍّا افرتاًضا
تحويلها العالم مهمة تكون للكون شاملة نظرة يقدِّم وأحيانًا الحيس، الربهان أو العقيل
إىل واألدلة الرباهني تعميم يمكن ذلك التاريخ، يف وحركة اجتماعي ونظام فردي بناء إىل
كما نوعيٍّا وليس مثاليٍّا معًطى اإلسالمي الوحي كان إذا خاصًة الدينية، املعطيات من غريه

األوروبي.3 الوعي بها ك تمسَّ التي للوحي السابقة املراحل يف الحال هو

الدفاعي املنهج (2)

ضد عنها، والذب العقيدة، عن الدفاع منهج هو الكالم علم يستعمله الذي الثاني واملنهج
هجوم ضد دفاعي علم فهو واملبطلني؛ املعاندين من الخصوم يروِّجها التي والشبه البدع

املنتقدين.4
للنفس ومدح وثناء تقريظ مجرد هو بل للعلم، منهًجا ليس الدفاع أن والحقيقة
املحاماة، مهمة تلك بل الهجوم، أو الدفاع العلم مهمة ليست لآلخر. وتجريح وهجوم وثلب

«حكمة أيًضا: وانظر ص١٧. املقاصد، أرشف ص٢٨، ص٢٠-٢١، املقاصد، رشح ص٧؛ املقاصد، 3
إسالمية. دراسات يف والفينومينولوجيا» اإلرشاق

ص٢. التام، التحقيق ص٢٥؛ املريد، إتحاف ص١٣؛ املقاصد، رشح 4
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يف نقٍص عىل ن ويدالَّ واملصلحة، والهوى ب التعصُّ عىل يقومان كالهما والهجوم والدفاع
وصف أو للموضوعات عقيل تحليل العلم والحياد، والنزاهة والتجرُّد واملوضوعية العلم
الحية التجارب يف للماهيات رؤية أو املادية أو الصورية الحقائق إلدراك للظواهر علمي
النظري والتأسيس يشء الدفاع لنقيضها، وهدًما عنها دفاًعا هًوى، أو بًا تعصُّ وليس
ا أمَّ خطأً، أم صوابًا لذلك العقل واستخدام الخصم حجج دحض ه همُّ الدفاع آخر، يشء
الهواء، يف معارك كالهما والهجوم الدفاع للعلم، النظري البناء معرفة فمهمته التأسيس
تؤثِّر ال الجدل موضوعات كانت إذا خاصًة الفكر، إىل الواقع من الحقيقي للنضال وتحويل
وامليزان، القرب، وعذاب املالئكة، ووجود القرآن، خلق مثل املبارشة األحداث مجريات يف
قوة عىل يدل الخصوم وهجوم صاحبه، ضعف عن ينمُّ موقف الدفاع والحوض، والرصاط،
عىل املتكلِّم وإجبار واملعارضة التحدِّي يف الخصم إىل الفضل يرجع النهاية ويف املعارض،
لذهن واملنشط واملحرِّك والدافع الباعث هو بل ا، رشٍّ ليس فالخصم واالستدالل، التفكري
عن املدافع وليس باعرتاضاته للعلم املؤسس هو الخصم يكون وبالتايل املتكلم؛ األصويل

بأجوبته. العلم
العقائد عن وال للدين، معني تفسري عن بل فحسب، الدين عن الدفاع يكون وال
الغالب يف هي خاصة لفرقة مذهبي تصور وهو لها، معني ر تصوُّ عن بل اإلسالمية،
املمثلة لصالحها، الرصاع وحسم السلطة عىل الرصاع بعد أصبحت، التي السنة أهل فرقة
العلنية املعارضة أو الشيعة عقائد مثل الرسية املعارضة تراث ضد للدولة، الرسمية للعقائد
املعتزلة؛ أصول مثل الداخل من العلنية املعارضة أو الخوارج نظريات مثل الخارج من
من الغاية وكانت نفسه، الدين عن الدفاع من أكثر وعقائدها الكالمية املذاهب عن فالدفاع
يظهر الذي ر املتأخِّ الكالم علم يف حتى السنة أهل عقيدة عن الدفاع العقائد كتب تأليف
الوجود، بنظرية وُمثنيًا العلم بنظرية بادئًا بعينها، فرقة عقائد عن مستقالٍّ العلم فيه
تكون أن إذن عجب ال العلم.5 نهاية يف لإلمامة تذييل مجرد إىل الفرق عقائد وتحويل
هي بعينها فرقة عن دفاًعا ندر؛ فيما إال أشعرية» «سنية معظمها يف الكالمية املصنفات
الفرق عن ودفاع املذهبية، عن دفاع الحقيقة يف هو إذن العقائد عن الدفاع الناجية! الفرقة
والتحزُّب واملذهبية املعارضة. سلطة أو الحكم سلطة السلطة، من املوقع عن ودفاع الدينية،

الفرقة «من الخاتمة أيًضا: انظر الوجود»؛ «نظرية والرابع العلم»، «نظرية الثالث الفصلني: انظر 5
الوطنية». الوحدة إىل املذهبية
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أجل من الناس بمصالح والتضحية األفق، وضيق واالنغالق، ب، التعصُّ يف وقوع كالهما
رضورية فهي الفكرية، املعارك عن التخيلِّ ذلك يعني ال خاصة، مصلحة أو انفعايل وهم
عىل قادر عامٍّ ثقايفٍّ جوٍّ وخلق الجماهري لتوعية الفرق بني وللحوار والربهان، للتصديق
استبعاد يتم حتى معني مذهب إىل املسبق االنتساب دون األذهان، وتنشيط العقول، تحريك
ودون االختيار، ويُعاد البدائل، وتُطرح التساؤالت، وتُثار التنوير، ويبدأ «الدجماطيقية»
عىل رصاع دون الوطنية الوحدة إطار يف ة األمَّ شمل جمع يتم حتى بعينها، لفرقة الوالء

األوىل.6 الفتنة منذ املفقودة وحدتها إليها تعود قادمة ملرحلة لألمة إعداًدا السلطة،
الهجوم ويكون الفكرة، عن دفاًعا وليس النفس عن دفاًعا الدفاع يكون ما وغالبًا
وشموليته، الفكر استقاللية يقيضعىل وبالتايل الفكرة؛ عىل وليسهجوًما اآلخر عىل هجوًما
حجة إىل الفكرة ضد حجة من الحجة ل وتتحوَّ وأشخاص، أفراد يف د متجسِّ فكر إىل ل ويتحوَّ
املعارصة، الثقافية حياتنا يف الشائع وهو Argumentum Ad Hominem الشخص ضد
يكشف علٍم إىل الكالم علم تحول جماعة مصلحة أو خاصة مصلحة يمثِّل فرٍد كل كان وملا
نهاية يف فالجدل ورصاعاتها، االجتماعية القوى عن ويعربِّ واألهواء، املصالح تضارب عن
أحد ذلك يكون وقد تجريح، إىل العلم انقلب االجتماعية، القوى لرصاع نظري تربير األمر
حد إىل يصل الذي القوي التأثري أي «الجرح»؛ أي «الكلم» من الكالم علم تسمية أسباب
الجروح آثار من للتقليل والجدل النظر آداب علم هو مستقل علم أُنشئ لذلك الجرح؛

والنظر.7 الرأي أصحاب عىل والطعان املثالب من والتخفيف
جهدنا ه نوجِّ فإننا القديمة، العقائد عن للدفاع ِهَممهم كلَّ هوا وجَّ قد القدماء كان فإذا
املعارص، لسلوكنا كموجهات وتعمل للعالم تصوراتنا تُعطينا زالت ما ألنها بنائها؛ إلعادة
ومعوًقا — العرص أزمتا وهما — والتخلُّف االحتالل أسباب من سببًا بعضها يكون وقد
ودافًعا والتخلُّف، االحتالل من مانًعا بعضها يكون وقد والتنمية، التحرُّر أجل من لجهودنا
القوى وتحجرها العلمانية القوى تتجاهلها مختزنة طاقة ظل ولكن والتنمية، للتحرُّر
األفكار نحلِّل فإننا عرصهم، لحاجات طبًقا العقائد عن دافعوا قد القدماء كان إذا السلفية،
عرصنا، ملقتضيات طبًقا الجماهري تحريك عىل وقدرتها واالجتماعية، النفسية آثارها ملعرفة

«إعادة والتجديد»، «الرتاث أيًضا: انظر ص٢؛ الدين، أصول ص٧–١١. املقاصد، ص١٣. اإلنصاف، 6
ص١٨–٢١. البدائل»، بني االختيار

ص٣. املعالم، ص١١؛ النسفية، العقائد ص٢٧؛ اإلتحاف، حاشية 7
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عن فالدفاع حاجاته، ملعرفة والنفسية الذهنية مكوناته ونصف املعارص الواقع نحلِّل كما
وتغيريًا للمجتمع، وتنميًة للواقع ووصًفا لألفكار تحليًال هنا يصبح القدماء عند العقيدة
عىل باعث العقيدة ًما، تقدُّ أكثر تالية مرحلة إىل التاريخ لحركة ودفًعا االجتماعية، لألوضاع
بنَّاء ر وتصوُّ التغيري، عىل قدرتها حيث من إال بذاتها قائمة مستقلة حقيقة وليست السلوك،
وذلك — النامية املجتمعات يف العقائد وأكمل، وأشمل أفضل بصورة ذاته الواقع فيه يجد

القومية.8 األهداف لتحقيق ووسيلة االجتماعي للتغريُّ طريق — تراثية مجتمعات ألنها

علم؟ الجدل هل (3)

إفحام يف املهارة عىل يقوم إذ العلم؛ إىل منه الفن إىل أقرب هو بل علًما، ليس والجدل
تعتمد كما الكالم، عىل يعتمد فن هو الخالص، الفردي الجهد عىل إال يعتمد وال الخصوم،
تسمية أتَْت هنا ومن للعلوم، آلة املنطق أن كما للعقائد آلة فالكالم املنطق؛ عىل الفلسفة
إىل الوصول وليس الخصم إفحام الجدل من والغاية واملهاترات»،9 الجدل «فن الكالم علم
العلم أن حني يف نظرية، وليست خالصة نفعية غايته مًعا، الخصمني يتجاَوز الذي اليقني
أن يمكن بل الربهان، طريق عن بالرضورة ليس اآلخرين إقناع غايته النظري، العلم هو
الخطابة، مثل الجدل اإلقناع، وسائل وشتَّى اإليحاء وأساليب اإليهام طريق عن ذلك يتمَّ
بحضور والثاني املجادل، الخصم بحضور األوَّل النفوس، عىل التأثري إىل يهدف فن كالهما
الَخْصم إفحام بل الحق، إىل الوصول ليس الجدل من الغاية كانت وملا الناس.10 جماهري
كانت ولو عليه، لالنتصار اإلقناع أساليب كل استُعملت حق عىل كان ولو عليه، واالنتصار
التفرقة ِحي وتمَّ املنطق كل الجدل يُصبح وبالتايل الوسيلة؛ تربر فالغاية الباطل، عىل تقوم
معياريٍّ علٍم من املنطق ل ويتحوَّ (القياس)، الربهان ومنطق (الجدل) اإلقناع منطق بني

«التخطيط السيايس»، والعمل «الرتاث االجتماعي»، والتغري «الرتاث الحضارية»، والنهضة «الرتاث انظر: 8
الديني». اليسار يف :(٤) معارصة «قضايا يف اإلسالمي» للفكر املستقبيل

حاشية ص١١؛ التفتازاني، رشح ص٣؛ املقاصد، أرشف ص١٢؛ املقاصد، رشح ص٧؛ املواقف، 9

ص٢-٣. التام، التحقيق ص٢٧؛ اإلتحاف،
ج١، (امللل، إقناعي» قول عىل بل كالمي قانون عىل ال (الصفات) عليها يناظرونهم السلف «وكان 10

والتجديد»، «الرتاث أيًضا: انظر ص٤). الفقه، (رشح الحق» إظهار (املتكلم) غرضه يكون «ال ص٤٤).
ص١٠٨–١٢٣. الخطابية»، «النزعة
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للعثور إال العقل يُستخدم وال خالص، انفعايل مستوى عىل الجدل يتم كما ، نفعيٍّ علٍم إىل
نظرية، إىل تحول إذا إال علًما يكون ال العلم أن والحقيقة السابق، االنفعال لتأييد حجج عىل
أو التصورات جدل أو األفكار جدل هو ليس هنا والجدل خالصة، عقلية أسس عىل وقام
الحوار يف الفكرية، املعارك يف يفيد قد متخاصمني، بني الحوار مجرد هو بل التاريخ، جدل
نوًعا يكون بل لعلم، أساًسا يكون أن يمكن ال ولكنه مختلفة، نظر وجهات بني املعقود
أن الغاية ليست الفكري. االتفاق من األدنى الحد إىل للوصول النظرية الجهود توحيد من
كأساس االتفاق أوجه إيجاد بل بها، والتسليم األخرى النظر بوجهة املتحاوَريْن أحد يقتنع
التي العامة النظرية األطر إىل تُشري ممكن قدر أقل وجعلها االختالف وأوجه فكرية لوحدة
إذ نتيجة، أية إىل النهاية يف الجدل يؤدي ال ذلك دون ولكن العملية، املواقف يف لها أثر ال
قدرة إظهار مجرد فالغاية والخصام، التعاند إالَّ يبقى وال أحد، ينترص وال أحد، ينهزم ال

السلطان.11 من أو العامة من ا إمَّ والثناء، للمدح طلبًا غريمه وضعف املجادل
تغلب إىل ويؤدي فيه، نزاع ال النظري والحق الحق، يف النزاع إىل الجدل يؤدي كما
املجرد الواحد الحق عىل مصلحة أو هوى أو نظر قرص عن تعربِّ فردية نظر وجهات
ومسلَّمة، كبديهية مسبق، كمبدأ وحدتها وتضيع الحقائق د تتعدَّ الجدل وبكثرة الشامل،
عندما اليومية حياتنا يف نسخر وكما الفقه، يف الحال هو كما قوالن فيه يشء كل ويكون
فالحق بالجدل؛ الحق عن يداَفع ال األقوال.12 تضارب خالل من الحق بضياع املثل نرضب

الحق أظهروا الحق، أهل ال جهَّ من جماعة ب بتعصُّ العوام قلوب يف رسخت إنما الجهاالت «وأكثر 11

بواطِنهم من فثارت واالزدراء، التحقري بعني الخصوم ضعفاء إىل ونظروا واإلدالء، التحدِّي معرض يف
محوها املتلطفني العلماء عىل وعرس الباطلة، االعتقادات نفوسهم يف ورسخت واملخالفة، املعاندة دواعي
الحال يف بها نظروا التي الحروف أن اعتقدوا أن إىل بطائفة ب التعصُّ انتهى حتى فسادها ظهور مع
ُوجد ملا لألهواء ب والتعصُّ العناد بواسطة الشيطان استيالء ولوال قديمة، العمر طول عنها السكوت بعد
ال محض داء واملعاندة واملجادلة عاقل، قلب له ن عمَّ فضًال مجنون قلب يف مستقرٍّا االعتقاد هذا مثل
الرحمة، بعني هللا خلق كافة إىل وينظر والضغينة، الحقد وليرتك جهده، منه املتديِّن فليحرتز له، دواء
داعية يحرك الذي الذكر من فظ وليتحَّ األمة، هذه من ضل من إرشاد يف واللطف بالرفق وليستعن
ومطالب البدعة عىل اإلرصار عىل معني ب والتعصُّ بالعناد اإلرصار داعية مهيج أن وليتحقق الضالل،

ص٩). (االقتصاد، القيامة» يف إعانته بعهده
الفقه، (رشح بدعة» الدين يف «املنازعة يقول: وكان الحق، سبيل عىل الجدل يكره حنيفة أبو كان 12

كالم لكثرة الكالم علم ُسمَي إنه ويُقال ص١١). التفتازاني، (رشح خالًفا» العلوم أكثر «وهو ص٤).
ص٢٧). اإلتحاف، (حاشية فيه الخصوم
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فكرة الحق والواقعية، العقلية أسسه ببيان وواقًعا عقًال ويُحلَّل يُعرض بل عنه، يُداَفع ال
إىل الجدل ل يتحوَّ ما وكثريًا عليها، خالف ال حسية مشاهدة أو إنسانية تجربة أو بديهية
بحث أو لأللفاظ تحديد بال يشء وال الكل يف وخصمه املجادل يتحدث خالصة، مهاترات
اآلخر، يقول ما أحدهما يسمع ال ُصمٍّ، بني الحوار ويُصبح األشياء، إىل إشارة أو املعاني عن
يريد، ال ما يُسقط خاطئًا، فهًما اآلخر يقوله ما نصف الواحد ويفهم يتكلَّمون، املتكلِّمون
يدرك وال يريد، ما إال يفهم فال مقاله، مع يتفق حتى يفهم ما ر ويحوِّ يريد، ما عىل ويزيد
إىل الجدل ينتهي وبالتايل الفهم، قبل الرد يأتي ما وكثريًا الخصوم، عىل الرد يف يفيده ما إال
كمن أو صاحبه، إال يسمعه ال عاٍل، بصوت النفس حديث وكأنه ونفسها، الذات بني حوار
عىل والقضاء الخصم إفحام إىل يهدف الجدل كان وإذا صداها. إال يتلقى وال أصواتًا يُصدر
بعدها بها، وتعريٌف لها، نٌرش البدع عىل فالرد إليه؛ قصد ما عكس إىل يؤدِّي فإنه البدع،
يف الدخول عدم ثم أوًَّال الحكم عن التوقُّف كان لذلك لها.13 الناس س ويتحمَّ البدعُة، تقوى

البدعة. عىل للقضاء وسيلة ثانيًا الكالم علم
معتقداته عن الجديل يدافع إذ خاطئة؛ مسلَّمات عىل يقوم الجدل أن القدماء أدرك وقد
وهوى، ب تعصُّ املعنى بهذا الجدل صدقها؛ ويثبت سلًفا، يبحثها أن دون مسلَّمات أنها عىل
من الغرض دام ما خاطئة كانت ولو حتى الخصم بمقدمات الجديل يسلم أن َضرْي ال بل
ولو حتى مسلَّمات من للخصم ما بإنكار وذلك الخصم، معاندة عىل أو إفحامه هو ذلك
وصفت لذلك للحق؛ إنكاًرا أيًضا يكون قد بالباطل، تشبُّث الجدل أن فكما سليمة، كانت
والهوى «الهوى»، تاريخ بأنه الفرق وتاريخ األهواء»، «أهل بأنها املختلفة الكالمية الفرق
الجدلية املناهج بيان عىل أحيانًا اإليمانية املقدمات بعض تحتوي وقد الضاللة،14 إىل يقود

الرد يف كتابًا تصنيفه بسبب وَوَرعه زهده مع « املحاسبيَّ أسد بن «الحارَث حنبل» بن «أحمُد هجر 13

مطالعة عىل بتصنيفك الناس تحمل ألست عليهم؟ ترد ثم أوًَّال بدعتهم تحكي «ألست وقال: املبتدعة، عىل
ص٥). الفقه، (رشح والفتنة» والبحث الرأي إىل ذلك فيدعوهم الشبهة يف والتفكري البدعة

والقياس والتواتر والعقل الحسيات مع العلوم مدارك من جزءًا الخصم معتقدات الغزايل يجعل 14

عليه لنا يقم لم وإن فإنه ومسلَّماته، الَخْصم معتقدات من مأخوذًا األصل يكون «أن فيقول: والسمعيات،
ملذهبه الهادم اإلنكار عليه وامتنع قياِسنا يف أصًال إياه باتخاذه انتفْعنا عقليٍّا وال حسيٍّا يكن لم أو دليل
(االقتصاد، املذهب» ذلك يعتقد من مع الناظر تنفع وإنما الناظر، تنفع فال املذهب مسلَّمات ا وأمَّ …

ص١٤-١٥).
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تجمع مناهج وهي عليها؛ والربهنة وإثباتها موضوعاته عرض يف املتكلِّم يستعملها التي
وأهمها: والجدل، واألصول املنطق بني

ثبوت يلزم أحدهما يبطل وعندما قسمني، يف األمور حرص وهو والتقسيم: السرب (أ)
منهج وهو الفقه.15 أصول علم يف العلة عن البحث مناهج يف أحيانًا مستعمل وهو اآلخر،
الحرص أن عىل الضامن ما أوًَّال: منها؛ عديدة ألسباب اليقني إىل يوصل وال خالص، ظني
يف أو ثالثة يف وليس اثنني قسمني يف تنحرص األمور أن يف السبب ما ناقًصا؟ وليس تام
والخطأ والباطل، الحق يف دينية عاطفة عن تعبريٌ إال هي ما الثنائية القسمة إن أربعة؟
كانت وإذا الخطأ، جانب يف الخصم ويضع الصواب جانب املتكلم يأخذ ثم والصواب،
إذن املقدمات املقدمات؟ هذه هي وما العلم؟ هذا صحة فما آخر، علم من مستفادة القسمة
ترتيب من بد ال ثانيًا: بها. التسليم يتم بل عليها يربهن لم مسبقة افرتاضات إال هي ما
االستغراق، لرشط استيفاءً األصل تحت الفرع يندرج وأن مخصوص رشط عىل املقدمات
تكون فإنها نتيجة وجود حالة ويف النتيجة، استحالت األصل يف مستغرًقا الفرع يكن لم فإن
دعوى بطالن عىل الدليل ما ثالثًا: عقيًما. االستدالل ويصبح املقدمات، يف قبل من متضمنة
مقدًما يثبت ملاذا الدعوى، هذه بطالن إلثبات آخر منهج إىل إذن املتكلم يحتاج الخصم؟
ودعوى باطلة املتكلِّم دعوى تكون قد صحيحة؟ املتكلِّم ودعوى باطلة، الخصم دعوى أن
للعقائد، أسسعقلية عىل للعثور محاوالت إالَّ هو ما الكالم علم وأن خاصة صحيحة الخصم
باطلًة الخصم دعوى كانت لو يحدث وماذا وتصيب. تخطئ اجتهادية محاوالت كلها وهي
وكيف يشء، ال أو الكل بني الدعاوى تصنيف يف السبب وما آخر؟ وجه من ا وحقٍّ وجه من
رابًعا: صحتها؟ من ق التحقُّ إىل سبيل وال باطلة تكون وقد الخصم دعوى عىل املتكلم يعتمد
اليشء إثبات هذا ألن املتكلم؛ دعوى صدق بالرضورة يستلزم ال الخصم دعوى بطالن إن
ولكن الضد، نفي إال يُثبت ال النفي طريق عن واإلثبات املضادة، الدعوة نفي طريق عن
عن La Théologie Negative السلبي» «الالهوت كان لذلك إثباته؛ املراد اليشء يثبت ال
خامًسا: .La Théologie Positive اإليجابي» «الالهوت عىل السائد هو الضد نفي طريق
يسلم لم إذا العمل فما األصل، يثبت حتى بالفرع بالتسليم الخصم يقوم أن بد ال كان إذا
منهًجا يكون أن يمكن وال يقينيٍّا شيئًا يُثبت ال جديل منهج إذن والتقسيم السرب الخصم؟

للعلم.

ص١١. االقتصاد، 15
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بالنتيجة.16 سلم باملقدمتني الخصم سلم فإذا نتيجة، عنهما تلزم أصلني ترتيب (ب)
املقدمتني؟ صحة عىل الدليل ما أوًَّال: منها: عديدة ألسباب شيئًا يُثبت ال أيًضا املنهج وهذا
مسبقًة، أحكاًما كانت فإذا بديهيات، أو مسبقة أحكام وكأنها الكالم علم مقدمات تبدو هنا
ال فإنه مسبقة، أحكام عىل يقوم الكالم علم دام وما بسهولة، رفضها للخصم يمكن فإنه
الثالثة النتيجة إن ثانيًا: خصوم. لها ليس فالبديهيات بديهيات، كانت وإن علًما، يكون
إحدى يف متضمنة ألنها نتيجة؛ تكون ال الَخْصم بها سلَّم إن املقدمتني من تلزم التي
قياسات عىل مبنيٌّ ألنه منتًجا؛ علًما الكالم علم يكون ال ثَمَّ وِمْن كلتيهما؛ يف أو املقدمتني
يدل فذلك الَخْصم رفضها وإن عقيمة، قياسات عىل قائًما عقيًما علًما ويكون منتجة، غري
كما املنهج نفس يتَّبع أن الَخْصم يستطيع ثالثًا: اإلقناع. إىل يؤدِّي ال كله القياس أن عىل
منهما لزمت املتكلِّم بهما سلَّم إذا مقدمتني الخصم يعرض إذ اتباعه؛ مجادل أي يستطيع

مًعا. والباطل الحق يف استعماله يمكن يْن حدَّ ذو سالح فهو له، معارضة نتيجة
دعوى تثبت وبالتايل املحال، إىل تُفيض ألنها الَخْصم؛ دعوى استحالة إثبات (ج)
به يثبت آخر منهٍج عىل قائم أوًَّال ألنه يشءٍ؛ إىل يؤدِّي ال أيًضا املنهج وهذا املتكلم.17
استحالة بإثبات املنهج نفس يطبِّق أن يستطيع الخصم ألن وثانيًا الخصم، دعوى استحالُة
كلتاهما متناقضتنَْي دعوينَْي إثبات النتيجة وتكون دعواه، تثبت ثَمَّ وِمْن املتكلم؛ دعوى
اإلثبات ألن أخرى؛ دعوى إمكان تُثبت ال دعوى استحالة إثبات إن ثالثًا: جدًال. صحيحة
عىل دليل بوجود وليس الضد نفي عىل الدليل بوجود بل بالدليل، إثباتًا ليس العكس بنفي

اإلثبات.

منها، الجدلية خاصًة الكالمية، املصنَّفات خالل من للجدل منهج صياغة املمكن ومن
تأسيس الكالم علماء استطاع وقد الكالم.18 علم إىل منه الكالم منطق إىل أقرب ذلك ويكون
علًما كله الكالم علم أصبح حتى الخصوم حجج وتفنيد النفس عن للدفاع جديل منطق
الجدل منطق وهو العلم صورة فإن األقل فعىل للعلم، كمادة يشء يبَق لم فإن للجدل،
لم أنهم كما الكالمية، املادة عن مستقلًة الجدل يف رسائل الكالم علماء يرتك لم باقية،

ص١١. االقتصاد، 16

ص١١. االقتصاد، 17
«االنتصار». يف الراوندي ابن عىل الخيَّاط رد يف ذلك يتضح 18
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املادة داخل متناثًرا الجدل منطق نجد ذلك ومع تطبيقها، يمكن للجدل قواعد يضعوا
من ابتداءً الكالمي «املقال» تحليل من كنوٍع وتبويبه وتصنيفه استخالصه يمكن الكالمية

ثالثة:19 رئيسية أقسام يف املنطق هذا أبواب تصنيف ويمكن الخطاب، «قواعد»

مدى وتحديد املنقولة، النصوص نقد ومهمتها الرواية، طرق أو النقل مناهج (أ)
نسبتها وصحة الرواية نقد ويشمل: بالحديث يتعلق فيما خاصًة يقينها، ونسبة صحتها،
نصبإجماع عىل اإلجماع مقابلة منه، أقوى أو له مساٍو نصبنصآخر مواجهة املتكلم، إىل
معني، نص إىل اللجوء دون العام الديني التصور مع االتفاق منه، أقوى أو له مساٍو آخر
أو بالنقص ا إمَّ والتشويه، املتعمد الكذب أجل من قصد عن املتكلم رواية نقل تحريف

املعنى. إلفساد وتبديلها األلفاظ بنقل التحريف أو الزيادة
وبالتايل وتأويل؛ بفهم إالَّ خالٌص خربٌ يوجد فال النصوص، وتأويل الروايات فهم (ب)
ما وأن والكل الجزء بني التفرقة الصحيح، الفهم وإعطاء الخصم فهم خطأ تصحيح يمكن
مستوى تحديد الجزء، عىل يُقال ال الكل عىل يُقال وما الكل، عىل يُقال ال الجزء عىل يُقال
بينهما الخلط ثم مفهومني بني التفرقة إنسانيات، أم طبيعيات أم إلهيات هو هل التحليل
مضطرٌّ «املؤلَّه» أن تعني ال لطبيعتها وفًقا تسري األشياء فكون والطبيعة االضطرار مثل
عنها، والدفاع الفكرة إثبات للمذهب، عام موقف إىل الشخيص املوقف تحويل ملسايرتها،

النظر. وجهات تعارض عىل واإلبقاء
ذاتية إىل الفكرة موضوعية وإرجاع شعوره، تحليل من ابتداءً الَخْصم مواقف تفنيد (ج)
مذهبَه؛ تمثِّل ال وأنها صاحبها عنها تاب قد املنقودة الفكرة هذه أن وإعالن بها، القائل
تطوره ملراحل طبًقا إليه أقواله نسبة ورضورة للمتكلم، الفكري التطور بُعد إدخال ثَم وِمْن
ذاتية إىل النقد موضوعية تحويل أي علميٍّا؛ نقًدا وليس تشنيع بأنه النقد دفع الفكري،
شخيصوبناء سلوك إىل املتكلم عقائد تحويل وباختصار ينقده، فيما الخصم إيقاع الناقد،

واألهداف. واملقاصد والدوافع البواعث دائرة يف وإدخالها للشعور

للظن؛ إال يوصل ال ألنه محض؛ ظني لعلم بل يقيني، لعلم منهًجا يكون ال والجدل
والخطابة السفسطة مع املناطقة وضعه لذلك اليقني؛ إىل يوصل ال ظني طريق فالجدل

واللغوي التاريخي الثالثة: الشعور ألنواع طبًقا الثالثة األقسام هذه يف الجدل منطق تصنيف تم 19

.Les Méthodes d’Exégèse رسالتنا يف لها عرضنا التي والعميل
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علًما يكون أن الكالم علم يستطع لم اليقني، منطق من وأخرجوه للظن، منطًقا والشعر
الظن، قبيل من إليه انتهى ما كل كان بل األوهام»، وظلمات الشكوك غياهب عن «منحى
اليقني إىل موصًال يقينيٍّا علًما كان إذا إال علًما يكون ال والعلم شيئًا، الحق من يُغني ال والظن
التصوف علوم تكون املعنى وبهذا النتائج؛ ناحية من وليس املنهج ناحية من األقل عىل
وإن اليقني إىل تؤدِّي — الصوفية قول حد عىل — ألنها بالعلم؛ لتسميتها استحقاًقا أكثر
الكالم علم مهمة أن القدماء يرى ذلك، ومع الخالص. الكشف عىل يقوم ذوقيٍّا يقينًا كان
إن بل التصديق، أجل من اليقينية األدلَّة من عليها واالستدالل يقني، إىل اإليمان تحويل هو
األقوى الكالم هو ألنه الكالم؛ فنون سائر دون «الكالم» هو ألنه كذلك ي ُسمِّ الكالم علم
أي العمليات يف إال — القدماء عند — الظن يوجد وال واألظن!20 األضعف ودونه واأليقن
وأن النظر، من باليقني األوىل هو العمل أن والحقيقة اليقني، إال فيه فليس النظر ا أمَّ الفقه،
حني يف الناس، بني عليها االتفاق يُمكن ال النظرية فاألطر العمل؛ من بالظن أوىل النظر
ويف النظر يف اليقني هو الحال بطبيعة واألمثل ممكن، موحد عمل برنامج عىل االتفاق أن
نفسه النظر يف نقًصا أيًضا يكون حدث، إن العمل، من اليقني فغياب السواء؛ عىل العمل
الرتباط نتيجة العمل يف الظن يحدث يقيني. عمل إىل بالرضورة يؤدِّي اليقيني النظر ألن
ووجب واالجتهاد، التفسري وجب ثَمَّ وِمْن َديْن؛ محدَّ ومكان زمان يف معني بموقف العمل
واملمارسة التاريخ يقني ولكنه اليقني، عىل يخرج وال طبيعي، وهذا والتخصص، التعني
الظن عىل السلوك س ويتأسَّ الظن إىل يؤدي الجدل كان إذا النهاية ويف النظر، يقني وليس
علم من الغاية كانت وإذا األخالق.21 يف اليقني حي ويمَّ الظنِّي السلوك إىل يؤدِّي الجدل فإن
بل خالص، ظن عىل سها وأسَّ غرضه بعكس قام قد فإنه يقني، عىل العقائد تأسيس الكالم
أو عليها الرد عن بالعجز يقني إىل ل تتحوَّ التي هي نْقَضها الكالم علم يودُّ التي البدعة إن
يؤدي إليه، يرمي ما عكس عىل الجدل طريق عن الكالم علم يؤدي وبالتايل ظنٍّا؛ عليها بالرد

جديد. تعريف وضع (٢) – حدُّه الفصل: هذا يف سابًقا انظر 20
األخالق إىل ية املؤدِّ مخاصمتهم إىل غالبًا النجراره الحق عىل كان ولو ومجادلتهم، منازعتهم «ويف 21

ص٣١؛ املواقف، يف الجدل ذمِّ يف أخرى قصص وهناك ص٤). الفقه، (رشح الكاسدة» واألحوال الفاسدة
«إلجام يف الغزايل وكذلك والكالم»؛ املنطق فن عن والكالم املنطق «صون يف السيوطي مقدمة أيًضا: انظر

الكالم». علم عن العوام
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عىل اإليمان تأسيس الغاية كانت وإذا يقني،22 إىل الخصم وعقائد ظن إىل عقائده تحويل إىل
تقليد أيًضا، التقليد عىل بل فقط الظن عىل ال تأسيسه، إىل انتهى قد الكالم علم فإن يقني،
علم وضعها التي العلم نظرية مرفوضيف التقليد أن مع عقائدهم، عن والدفاع السنَّة أهل
وإىل والرتدُّد الشك إىل الكالم علم أدَّى والتقليد، الظن إىل وباإلضافة ذاته.23 الدين أصول
ب والتعصُّ النظري، لليقني مضيعة والرتدُّد فالشك نقيض؛ طرفا وهما والجزم، ب التعصُّ
اليقني: مضادات إىل انتهى قد اليقني عن البحث وكأن والربهان، للعقل مضيعة والجزم
النظرية األسس إعطاء الكالم علم من الغاية كانت وإذا ب. والتعصُّ والشك، والتقليد، الظن،
عليه، السلوك إقامة يمكن حتى عليه متَّفًقا واحًدا نظريٍّا أساًسا يُعطنا لم فإنه للعقائد،
وضده؟ األساس عىل وتحتوي عليها، ومختلًفا متضاربة، اليقينية األسس تكون وكيف
الخطأ عىل والقائم عليه، قائم كله والعمل األساس، ومنها اليقني، يف الخطأ يحدث وكيف

خطأ.24
لظروفه وطبًقا عرصهم بمقاييس علم الكالم علم أن عىل القدماء اتفاق من بالرغم
فكل وحاجاته؛ لظروفه طبًقا وال عرصنا بمقاييس علًما ليس الحقيقة يف أنه إال وحاجاته،
حتى علًما كان نظريٍّا عرًضا للوحي عرٍض وكل علًما، كان لديهم النص يف للعقل عمل
للظواهر، وصف لدينا العلم أن حني يف النص، يف عقيل جهد كل وشمل العلم، نطاق اتسع
علم فإنه العلم ا أمَّ املعرفة، مصادر أحد هو لنا بالنسبة النص وأن للتجارب، وتحليل
يف إال للعلم، موضوًعا وليس للعلم وسيلة هو النص فيه، والحس العقل عمل بعد بالواقع
وعلم ومنهج، موضوع األقل عىل له كان إذا إال علًما يكون ال العلم إن التفسري.25 نظرية

له. منهج وال موضوع ال وصفنا الذي النحو هذا عىل الكالم

يحصل مما وذلك والتصميم؛ الجزم عن وإزالتها العقائد، وتحريك الشبهات، فإثارة مرضته ا «فأمَّ 22

وله املحق، اعتقاد يف رضورة فهذا األشخاص، فيه وتختلف فيه، املشكوك بالدليل ورجوعه باالبتداء
اإلرصار عىل حرصهم ويشتد دواعيهم، تنبعث بحيث صدورهم يف وتثبيتها املبتدعة اعتقاد تأكيد يف رضر
يؤدي أنه «ومنه ص٤). الفقه، (رشح الجدل» يف يثور الذي ب التعصُّ بواسطة الرضر هذا ولكن عليه،

ص٥). الفقه، (رشح يًقا» ِصدِّ كان أن بعد زنديًقا فيصري الرتدُّد، وإىل الشك إىل
ص٢٣. التوحيد، رسالة ص٨؛ املواقف، 23

ص٩-١٠. ص٧، ص٤، األكرب، الفقه ص٨؛ املواقف، 24
رسائلنا موضوع كان وقد التفسري»، «نظرية عن والتجديد» «الرتاث من الثالث القسم موضوع هو هذا 25

Les Méthodes d’Exégèse, L’Exégèse de la Phénoménologie, La Phénoménologie de الثالث
ص٢١٣–٢١٦. والتجديد، الرتاث انظر: L’Exégèse
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مرتبته سادًسا:

املوضوع حيث من (1)

واملنهج املوضوع حيث من العلوم أرشف فهو الدرجات، أعىل يف الكالم علم القدماء يضع
املوضوعات، أرشف يتناول ألنه املوضوع؛ حيث من العلوم أرشف هو والغاية.1 والفائدة
آخر؛ علم من «أرشف» علم هناك ليس أنه والحقيقة وأفعاله».2 وصفاته هللا «ذات وهو
بينها تفاُضل ال واحد، مستوى عىل كلها املوضوعات ألن واحد؛ مستوى عىل كلها فالعلوم
أرشف ليس الحيوان وعلم الحرشات، علم من أرشف ليس النبات علم القيمة، أو الرشف يف
ليست اإللهية والعلوم الطبيعية، العلوم من أرشَف ليست اإلنسانية والعلوم النبات، علم من
عن وليس قيمة أحكام عن و«أفضل» «أرشف» ألفاظ وتعربِّ اإلنسانية، العلوم من أفضل
إن ذاته. الواقع عن وليس الواقع عىل اإلنسان من إسقاط عن تعربِّ كما واقع، أحكام
اإلنسان.3 أعمال يف التفاوت يقع بل وكماًال، رشًفا بينها فيما تتفاوت ال الطبيعة موضوعات
ذاته وهي اإلنسان، منها يبدأ يقينية حقيقة أول أنه فهو رشف، الذات ملوضوع كان وإذا
ذات فهي والتطوير، التغيري وأولها وأفعالها مفكرة، ذات فهي الفكر، مقدِّمتها ويف وصفاته

ص٣-٤. العبيد، وسيلة ص٨؛ املواقف، ص١٤؛ التفتازاني، رشح ص١٧؛ املقاصد، 1
تحفة ص٢٨؛ املريد، إتحاف ص٢؛ الخالصة، ص٣؛ املقاصد، أرشف ص٤؛ املواقف، ص٤؛ املرام، غاية 2

ص٥. الحميدية، الحصون ص٤؛ املفيد، القول ص١٢؛ املريد،
يُوحي قد مما بالرغم ،(٣ :٦٧) تََفاُوٍت﴾ ِمْن الرَّْحَمِن َخْلِق ِيف تََرى ﴿َما بقوله: القرآن ذلك إىل ويشري 3

واملوجود التقليدي املعنى وهو واملوازين، واملقادير النسب يف االختالل هو هنا التفاوت أن من املعنى به
.(٤٩ :٥٤) ِبَقَدٍر﴾ َخَلْقنَاُه ءٍ َيشْ ُكلَّ ﴿إِنَّا آية: يف



(١) الثورة إىل العقيدة من

نظٌر اإلنسان أن هي منها ويبدأ العلم يضُعها التي األوىل اليقينية الحقيقة أن أي فاعلة؛
تشري مفارقة، متعالية خالصة كونها عن ناتج الذات ورشف وسلوك، فكٌر الذات وأن وعمل،
مقياس والصوريُّ الشائب، أساس فالخالص املنطق، يف املعيار مثل المادي مستوى إىل
أساسه عىل خالًصا، صوريٍّا نظريٍّا معياريٍّا، علًما الدين أصول علم كان ثَمَّ وِمْن املادي؛
املجرَّد، خصائصالعلم بكل إذن املوضوع يتميز اإلنسان، وعلوم الطبيعة علوم إقامة يمكن
ال واملتعايل الخاص، ال والعام املتعني، ال الشامل هو العلم موضوع والعلو. الشمول مثل
اإلنسان إليه ينتسب الذي العام املبدأ أنه يف املوضوع رشف مادته، يُفارق ال الذي الطبيعي
وتنترش تمتد وحني رسالتها، تحقيق عند اإلطالق حدِّ إىل تصل التي ذاته وهو وعمًال، نظًرا

مطلق. إىل ل فتتحوَّ داخلها العالم وتحتوي
وبالرغم رشيفان، موضوعان كالهما هللا، ذات مع الرسول ذات الكالم علم ويضع
الرشف درجة نفس عىل ومساواتها اإللهية للذات التنزيه يف نقص من الوضع هذا يف مما
إنسانية ذات توَجد فال بينها، فيما أيًضا تتفاَضل ال اإلنسانية الذوات فإن النبي، لذات
األساس نفس يتمثَّل برش، الكل النبي، ذات كانت ولو حتى أخرى إنسانية ذاٍت من أرشُف
البرش سائر وظائف عىل زائدة وظيفٌة للنبي وليس السلوك، أنماط بنفس قه ويحقِّ النظري،
فهو الرسالة بمصدر كمبلغ النبي صلة ا أمَّ إنسان، أي به يقوم أن يمكن الذي التبليغ إالَّ

الحكمة. علوم يف واالتصال النبوة نظرية يف وأُدخل العلم نطاق خارج
اإللهية الذات وهي املوضوعات، أرشف يف إليها انتهى التي العلم نتائج إىل نظرنا وإذا
الشيعة، ُغَالة عند لألشخاص تأليه حدث فقد بها؛ تليق ال أنها لوجدنا النبوية، والذات
يظهر ولم السنة، أهل عند تشبيه حدث كما الشيعة، عموم يف للذات تجسيم ظهر كما
وإطالق عاٍل، إنساني تجريد هو أيًضا التنزيه هذا أن من وبالرغم املعتزلة، عند إال التنزيه
انتصار بعد والبقاء االستمرار آلرائهم يقدَّر لم أنهم إال ، حدٍّ أقىص إىل اإلنسانية للصفات
التشخيص من قدر عىل قائم االعتزايل التنزيه هذا حتى للدولة، رسمية كعقيدة «األشعرية»
يف ورغبنا فيه، أملنا فما وأفعال، صفات لها إنسانية ذات أنها عىل وتصورها اإللهية للذات
وعيب نقص أنه رنا تصوَّ وما اإللهية، للذات إيجابية صفاٍت جعلناه نستطع ولم تحقيقه،
ثَمَّ وِمْن أنفسنا؛4 عىل ِقْسناه عنه التعبري عن عجزنا وما اإللهية، الذات عن نفيناه فينا

الكامل». «اإلنسان والخامس الخالص»، «الوعي الرابع الفصلني انظر 4
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املوضوع إىل ورجعنا نفسه عن اإلنسان حديث إىل املوضوعات أرشف عن الحديث انتهى
الطبيعي.

وتأليه األشخاص بتأليه املوضوعات أرشف شأن من االنتقاص هذا إىل وباإلضافة
ل يتدخَّ األلوهية، ر تصوُّ يف أخطاء كلها وهي والتشخيص، والتشبيه والتجسيم الطبيعة،
اإلنسان أفعال ففي واستقاللها؛ كيانها عىل ليقيض اإلنسانية الحياة يف املوضوعات أرشف
الجرب، عن كثريًا يختلف ال الذي بالكسب أو بالجرب القول إىل املوضوعات أرشف تصور أدَّى
استقالله إنكار إىل العقل تصور يف أدَّى كما الشك، موضع اإلنسانية الحرية وُوضعت
إىل املوضوعات أرشف أدى وناقًدا. بادئًا ال مربًِّرا تابًعا وجعله الظواهر، َفْهم عىل وقدرتِه
من كان كما وإدراكه، وفهمه اإلنسان كالم وهو العقل عىل هللا، كالم النقل؛ أولوية إثبات
مسئولية وليست العالم، يف والرشمًعا الخري عن مسئوًال املوضوعات أرشف جعل الرضوري
السماح الرضوري من كان الطبيعة ويف لحرياتهم، األفراد وممارسة االجتماعية األوضاع
ثبوتها وإنكار الطبيعة قوانني سري يف صة املشخَّ بإرادته ل بالتدخُّ املوضوعات ألرشف
الطبيعي من كان اإلنسان عمل ويف والخرافة، لألسطورة املجال يُفسح مما واطِّرادها
وأن يعفو، وأن إيمانه، عن عمله ويُرجئ برحمته اإلنسان يرعى أن املوضوعات ألرشف
من الفعل خرج ثَمَّ وِمْن العمل؛ عىل لإليمان األولوية معطيًا الناس عىل يتوب وأن يغفر،
يفعل حتى اإلنساني الفعل وتُرك والضعفاء، العجائز إيمان إىل اإليمان ل وتحوَّ اإليمان،
الحاكم، املوضوعات أرشف يُعني أن الطبيعي من كان السياسة ويف يشاء، ما الحاكم
عىل وليس اإللهي، الحق عىل القائمة للسلطة الدائم والوالء بالطاعة الناس يُطالب وأن
بنوده عىل الحاكم خرج ما إذا يُفسخ أن يمكن الذي االجتماعي العقد أو اإلنساني االختيار
عىل ورقابته وجهده اإلنسان فعل وليس واملخلص املنقذ هو الحاكم وأصبح ورشوطه،
والتشبيه التأليه تُنكر معارضة اتجاهات هناك كانت أنه صحيح وأمامه. حوله يدور ما
عىل العقل أولوية وتؤكد األفعال، حرية وتُثبت مجاز، أنه عىل كله ذلك ل وتَُؤوِّ والتشخيص،
الطبيعة يف وترى اإليمان، عن ًا معربِّ والعمل والرش، الخري عن مسئوًال اإلنسان وتجعل النقل،
نحو ونزوًعا إنسانيٍّا أمًال اإلنسان مستقبل من وتجعل األشياء، وطبائع ثابتة وقوانني ُكمونًا
وترص الرئييس، الدور املشخصة الذات فيها تلعب متخيِّلة لعوالم تشخيًصا وليس الكمال
باتجاهات منقوضًة دامت ما االتجاهات هذه ولكن للحكم، كأساس والبيعة الشورى عىل
عىل بالخروج توصف لم إن ألصحابها نظر وجهات مجرد تكون فإنها معارضة، أخرى
والباطل الصواب، عن بديًال الخطأ فأصبح والكفر، باإللحاد تتهم لم وإن واإلجماع، التقليد
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فيهما أن بدعوى وعمًال، نظًرا والصواب، الحق عن الجميع يتهرَّب وقد الحق، أمام اختياًرا
«قوالن».

املنهج حيث من (2)

منهج كل الرشف، من واحد مستوى عىل كلها فاملناهج املنهج؛ ناحية من الرشف كان وإذا
غري منهج باستعمال أساًسا املنهج يف الخطأ ويكون منهجه، له موضوع وكل موضوعه، له
العقيل واملوضوع استقرائي، منهج يُالئمه الحيس التجريبي فاملوضوع ملوضوعه، مالئم
استبطاني منهج يالئمه الشعوري اإلنساني واملوضوع استنباطي، منهج يالئمه الصوري
القدماء عرضها قد الكالم علم موضوعات كانت وملا الشعورية، الظواهر تحليل عىل يقوم
املناهج دون وفهمها دراستها يف العقيل املنهج استعمل فقد عقلية، موضوعات أنها عىل
الناس، يف تفعل للسلوك موجهات اإلسالمية العقائد أن حني يف الشعورية، أو االستقرائية
الجانب هذا ملعرفة اإلحصائية االستقرائية املناهج لزمت ثَمَّ وِمْن حياتهم؛ مجرى يف وتؤثر
العقائد أن كما العقلية، باملناهج االجتماعية املناهج إلحاق ورضورة العقائد، من العميل
وإدراك تحليل طريق عن معانيها من ق التحقُّ يمكن عامة إنسانية تجارب اإلسالمية
وليس التقليدية، النقلية العقلية باملناهج الشعوري التحليل مناهج إلحاق ثَمَّ وِمْن دالالتها؛

سواء. حد عىل الرشف مستوى عىل كلها فاملناهج منهج، من أرشف منهج هناك
مارسها التي العقلية املناهج عىل اعتماًدا الكالم علم استطاع هل هو: السؤال ولكن
العلم استعمال كان هل الدين؟ أصول إىل أي للعقائد النظرية األسس إىل الوصول القدماء
أنه أم اليقني، إىل يوصَلنا أن العقل استطاع هل جدليٍّا؟ استعماًال أم برهانيٍّا استعماًال للعقل
النقل؟ عىل قائًما كان أنه أم ، مستقالٍّ استعماًال العقل استعمل هل الظن؟ حدود يتجاوز لم
وكلها وتضاربها، اختالفها بدليل للعقائد، ظنيًة أسًسا إال يُعطنا لم الكالم علم أن الحقيقة
للعقائد، نظرية أسس عىل العثور حاول الكالم علم أن صحيح والصواب.5 اليقني تدَّعي
التوحيد وتأسيس بذاته، قائم مستقلٍّ معنى إىل الديني والنص ل، تعقُّ إىل اإليمان وتحويل
األسس تضاربت النتيجة؟ كانت ماذا ولكن نظري،6 علم إىل وتحويله العقل عىل ذاته

ص٣. املقاصد، رشح ص٢؛ املواقف، رشح ص٦؛ ص٢-٣، األنوار، مطالع ص٥؛ األنوار، طوالع 5

ص٥. التوحيد، رسالة 6
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مرتبته سادًسا:

الدين، أساس هو نظري أساس أي معرفة َليستحيل إنه حتى اآلراء، بت وتشعَّ العقلية
هناك يَُعد ولم اآلراء، وسط الحق ضاع الدين»، «أصول عىل التعرف يصعب إنه وحتى
وجد وكلما واالعتقاد، بالتمثُّل أوىل أنه يدَّعي منها كل عديدة، رات تصوُّ بل واحد، ر تصوُّ
سنًدا الرأي يف أو النص يف يجد دام ما معه والحق إليها، انتسب أحدها مع هواه اإلنسان
… جربيٍّا يكون الَجْرب مع هواه والذي التجسيم، إىل ينتسب التجسيم مع هواه فالذي له،
ورَّث ثم للعقل، تاريًخا منه أكثر واألغراضواملصالح األهواء تاريخ هو إذن الكالم علم إلخ.
َوْحدة وتالشت األهواء، تكثُّر يف العقل وحدة وضاعت النفوس، يف والبغضاء العداوة الهوى
تربير شئنا وإن يشء، كل تنظري بإمكانه العقل إن واملصالح.7 الرغبات تضارب يف الوحي
كما التوحيد عىل براهني إيجاد فيمكن اتجاه، كل يف استخدامها يمكن آلة هو يشء، كل
محلِّل أو للشعور تابع األحيان معظم يف العقل التثليث.8 عىل أخرى براهني إيجاد يمكن
يرجع قد أو استخدامه، أسلوب هو هذا يكون قد أو العقل طبيعة هذه تكون قد ملضمونه،
داخل العقل وضع هو هذا ولكن الفكري، البلوغ أو الحضاري النضج مستوى إىل ذلك
من وما التوحيد.9 عىل األدلة حتى نقضه ويمكن إال عقيل دليل من فما كان، أيٍّا «الالهوت»
أدلة يف بل التوحيد، مثل املوضوع يف العيب يكون وال بنقيضه، اإلتيان ويمكن إالَّ برهان

الفقه، (رشح األسد» من فراَرهم منه لفرُّوا األهواء من الكالم هذا يف ما الناس علم «لو الشافعي: يقول 7
وهي: عكسها، نتج بل ق، تتحقَّ لم الكالم لعلم فوائد خمس اإليجي ويورد ص٤).

السلف. عقائد تقليد إىل العلم انتهى وقد اإليقان»، ذروة إىل التقليد حضيض من ي «الرتقِّ (أ)
الخلط إىل العلم انتهى وقد الحجة»، بإقامة املعاندين وإلزام الحجة بإيضاح املسرتشدين «إرشاد (ب)
الخصوم. زاد بل املعاندين يلزم ولم مضادة، ة حجَّ ولها إال ة حجَّ ح يوضِّ ولم البدع، ونرش والتشويش

خالصة ظنِّياٍت إىل العقائد تحويل إىل العلم وانتهى املبطلني»، شبه تزلَّها أن عن الدين قواعد «حفظ (ج)
فيها. اآلراء وتضارب حولها، التناُزع لكثرة

إقامة ويستحيل واقتباسها»، أخذها يئول وإليه أساسها، فإنه الرشعية، العلوم عليه تُبنى «أن (د)
واالختالف. التضارب عىل السلوك أو الظن عىل العمل

وقد الدارين»، بسعادة الفوز كله ذلك دعاة العمل، َقبول يُرجى بها إذ واالعتقاد؛ النية «صحة (ه)
ص٨). (املواقف، وواقًعا فكًرا التوحيد وضياع األمة، وخسارة واملصالح، األهواء ل تدخُّ إىل العلم انتهى

العقلية. للمهارة إبراًزا بذلك القيام املتكلِّمون حاول وقد أوغسطني، للقديس «التثليث» كتاب مثًال انظر 8
وجود إثبات يف عامًة واملتكلمني خاصًة األشاعرة أدلة ونقد األدلة» «مناهج يف رشد ابن فعله ما هذا 9

وحدانيته. أو هللا
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(١) الثورة إىل العقيدة من

بدأ ما إىل الوصول اإليمان قضايا إلثبات املستخَدم العقل نهاية وتكون وبراهينه، العقل
العقل عمل النهاية، يف ومرة البداية يف مرة ذاته تَكرار من أكثر يفعل لم العقل وكأن منه،
حاصل، تحصيل أيًضا العقل الستعمال نتيجة ونتائجه حاصل، تحصيل إذن الكالم علم يف
أحيانًا إنه بل النصوص، حَوتْه عما شيئًا يَِزد ولم اإليمان، لعقائد بالنسبة بجديد يأت لم
النصوصقد أن حني يف عقًال، منقوًضا مهلهًال معابًا، قاله النصوصألنه قالتْه مما أقل قال
بساطة عىل الكالم قىضعلم الناس. كل يفهمها إنسانية وبلغة وبشعر اتساق يف عنه ت عربَّ
يقتنع وال الجمهور، يفهمها ال عويصة صعبة تحليالت عنه عوًضا وقدم ووضوحه، الوحي
العقلية املسائل وهي شيئًا، فيها يقول أن يستطيع ال مسائل الوحي إىل وقدَّم العقالء، بها
الفرد، والجوهر والزمان الحركة مثل املجاورة القديمة الثقافية البيئة قدَمتْها التي املحضة
الوصول يمكن ال فرعية قضايا إىل الجوهرية ومسائله قضاياه فتحولت واملالء؛ والخالء،
عن االبتعاد ازداد العقيل والتشعيب التفريع ازداد وكلما رشعي، بمقياس رأي إىل فيها
الخالص العقل لحكم الوحي تركها فقد يقيني، رأي إىل فيها الوصول واستعىص الوحي،
والتشويش، الخلط إىل إال الكالم علم يؤدِّ لم العام، اإلنسان لحكم أو التجربة لحكم أو
رشف كان فإذا واحد، آن يف يشء وال الكل وقول بالحق، والباطل بالباطل، الحق ومزج
إىل انتهى قد فإنه عليها، بالربهنة العقيدة عن دفاًعا واليقني، والربهان العقل هو املنهج
انقلب من ومنهم العجائز.10 دين عىل الكالم علماء مات ما وكثريًا وتجريحها، إضعافها

فليس وهيهات؛ عليه، هي ما عىل ومعرفتها لديه، الحقائق كشف فائدته أن يُظن فقد منفعته ا «وأمَّ 10

إىل الطريق … والتعريف الكشف من أكثر والتضليل التخبيط وهل الرشيف، املطلب بهذا وفاءً الكالم يف
لبعض وإيضاح وتعريف كشف عن الكالم ينفعك ال وَلَعْمري مسدود، الوجه هذا من املعرفة حقائق
والضالل الحال، يف الحرية إىل والجدل الكالم علم فآَل ص٤). الفقه، (رشح الندور» عىل ولكن األمور
اآلمدي وكذلك به؟ يُعتدُّ شيئًا اإللهيات يف قال الذي ومن الحفيد، رشيد ابن قال كما املآِل، يف والشك
املسائل يف والحرية ف التوقُّ إىل أمره انتهى الغزايل وكذلك حائر، الكبار املسائل يف واقف زمانه أهل أفضل

قال: حيث الرازي وكذلك الطرق، تلك عن أعرض ثم الكالمية،

ض��الُل ال��ع��ال��م��ي��ن س��ع��ي وغ��اي��ة ِع��ق��ال ال��ع��ق��ول إق��دام ن��ه��اي��ة
َوَوب��اُل أذًى دن��ي��ان��ا وح��اص��ل ج��س��وم��ن��ا م��ن َوْح��ش��ٍة ف��ي وأرواح��ن��ا
وق��ال��وا ق��ي��ل م��ن��ه ج��م��ْع��ن��ا أن س��وى ع��م��رن��ا ط��ول ب��ح��ِث��ن��ا م��ن ن��س��ت��ِف��ْد ول��م
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مرتبته سادًسا:

اللَُّدنِّي، وبالعلم القلب، وبإيمان العقل، وبحدود واملقامات، باألحوال يؤمنون صوفية إىل
اإلقدام».11 «نهاية هي وهذه

األولوية حيث من (3)

العلوم؛ أول يف نفسه يضع الكالم علم فإن واألساس، األولوية حيث من الرشف كان وإذا
أسس عن يبحث الذي النظري العلم ألنه وأرشُفها؛ ها وأعمُّ وأعالها، ها أهمُّ فهو ثَمَّ وِمْن
النظرية، األمور يف يبحث نظري علم أنه إىل هنا األهمية ترجع السلوك، وقواعد العقيدة
د يحدِّ الذي وهو جميًعا، لها النظري واألساس العلوم، كل يضم الذي الشامل العلم وهو
أيًضا بل إليه، النظري واالطمئنان الحق معرفة طريق عن فقط ليس العالم، تصور لنا
أكثرها هو العلوم فأول العلم؛ يف التجريد درجة يعني هنا الرشف السلوك، توجيه أجل من
من لغريه بالنسبة معياريٍّا علًما كان ثَمَّ وِمْن للسلوك؛ النظري األساس يعطي ألنه تجريًدا؛
فنظًرا واألساس؛ األوَّل فهو وبالتايل األفعال؛ ولتحقيق للسلوك محك هو النظرية، العلوم
وما الكالم هو كان العامة، واملبادئ النظرية األسس عن البحث عن الناتج الرشف لهذا
من أكثر إىل يحتاج ال ألنه تعلُُّمه يمكن ما أول العلوم تصنيف يف ويكون عليه، يعتمد سواه
وهي العامة، واملبادئ األسس يف يبحث ألنه العلوم؛ أول هو القدماء عند الكالم علم الكالم،

قال: حيث والندم، الحرية إال واملتكلمني الفالسفة عىل يجد لم أنه يف الشهرستاني وقال

ال��م��ع��ال��ِم ت��ل��ك ب��ي��ن َط��ْرف��ي وس��يَّ��رُت ك��لَّ��ه��ا ال��م��ع��اه��َد ُط��ف��ُت ل��ق��د ل��َع��ْم��ري
ن��ادِم س��نَّ ق��ارًع��ا أو ذق��ن��ه ع��ل��ى ح��ائ��ر ك��فَّ واض��ًع��ا إال أَر ف��ل��م

اشتغلت ما بلغ ما إىل بي يبلغ الكالم أن عرفت فلو بالكالم؛ تشتغلوا ال أصحابنا «يا الجويني: وقال
نَهْوني الذي يف ودخلت وعلومهم، اإلسالم أهل وخليت الِخَضم، البحر خضت «لو موته: عند وقال به.»
وعىل أمي عقيدة عىل أموت ذا أنا وها الجويني، البن فالويل برحمته ربي يتداركني لم فإن واآلن عنه،
عند الخونجي وقال «… أعتقد ما أدري ما «وهللا الخرسوشاهي: وقال نيسابور.» أهل عجائز عقيدة
أموت سلبي، وصف واالفتقار مرجح، إىل مفتقر املمكن أن سوى شيئًا لت حصَّ مما عرفُت «ما موته:
هؤالء حجج بني وأقابل وجهي، عىل امللحفة وأضع فرايش، عىل «أضطجع آخر: وقال شيئًا.» عرفت وما
هللا يداركه لم إن الحال هذا مثل إىل يصل ومن يشء، منها عندي ح يرتجَّ ولم الفجر، يطلع حتى وهؤالء

ص٥-٦). الفقه، (رشح «… املآل له وساء تََزنَْدق واإلقبال بالرحمة
ص٣-٤. اإلقدام، نهاية 11

111



(١) الثورة إىل العقيدة من

العلوم؛ أول كان ملا وإال آخر، علٍم من ٍة مستمدَّ وغري بذاتها، بيِّنة ومبادئُه العلوم، أوائل
أيًضا ألنها الريايض والعلم الطبيعي العلم بمبادئ املتأخرين عند الكالم علم اتصل لذلك

أولية.12 نظرية علوم
استطاع هل العلوم؟ أول يكون أن بالفعل الكالم علم استطاع هل اآلن: والسؤال
علم وهو الكالم، علم عىل سابق علم هو العلوم أول إن للسلوك؟ النظري األساس تكوين
املبادئ يضع الذي العلم وهو L’Axiomatique de La Révélation للوحي العامة املبادئ
التفسري علم يأتي ثم العلوم.13 لكل العامة العقلية األسس تحدِّد والتي الوحي يف ة العامَّ
مصلحة أو فردي هوى إىل تفسريها يخضع ال حتى النصوص تفسري مناهج يضع الذي
والذي تنظريه، املراد للواقع صورة يعطي الذي االجتماعي اإلحصاء علم يأتي ثم شخصية،
للوحي، العامة املبادئ َدت تحدَّ أن بعد التوحيد علم يأتي ذلك وبعد للعقائد، مصبٍّا سيكون
علم قام إذا ا أمَّ فيه، نعيش الذي الواقع أدركنا أن وبعد التفسري، نظرية اكتملت أن وبعد
العقل، عىل الهوى تغلب وإذا العقيل، التنظري عىل وليس ب التعصُّ من أساس عىل الكالم
التأسيس يف العلم قرص وإذا العامة، املصالح عىل الشخصية والفائدة النظر، عىل واالنفعال
الهدف انقلب وإذا والرتدُّد، الشك واقترصعىل فيه اليقني إىل الوصول يستطع ولم النظري،
ل تحوَّ وإذا وضياعها، عليها والتشويش للعقائد إفساد إىل العقائد تأسيس وهو العلم من
فإن كله، ذلك حدث إذا — الوسائل وتعذَّر املفاهيم وصعوبة الكالم غوامض إىل الربهان
عداه. ما كل عىل وأولويته وتنظريه تأسيسه حيث من العلوم أرشف يكون ال الكالم علم

الغاية حيث من (4)

ونيل الدنيا، يف السعادة عىل الحصول وهي والفائدة، الغاية حيث من الرشف كان إذا ا أمَّ
فإن املعقوالت، عىل والحصول والعلوم باملعارف االشتغال طريق عن اآلخرة يف الفوز
إىل السبل أقرب ومن العلوم، أخطر من ألنه رشًفا العلوم أقل من الحقيقة يف الكالم علم

ص٢٣-٢٤؛ ص٣، املقاصد، أرشف ص٢؛ املواقف، رشح ص٤؛ املرام، غاية ص٢؛ الفقه، رشح 12

ص١٢؛ املريد، تحفة ص٢-٣؛ الخالصة، ص٢٣-٢٤؛ املقاصد، رشح ص٢–٢٣؛ املقاصد، ص٨؛ املواقف؛
ص١١. التفتازاني، رشح ص٥؛ الحميدية، الحصون

.Relégions Dialogue and Revolution, P. 1–20 يف Hermeneutics as Axiomatics بحثنا: انظر 13
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وليس الدنيا هذه يف إال بالفعل الناس عنها يبحث معروفة سعادة توجد فال التهلكة.14
عوالم يف وليس العالم، هذا يف إال إليه ويسَعون الناس يَبغيه فوز يوجد وال خارجها،
الحال هو كما مماته عىل الحقة أو الصوفية، عند الحال هو كما حياته عىل سابقة أخرى
ووعده العالم، يف مآسيه عن اإلنسان تعويض العقائد من الغاية ليست املتكلِّمني. عند
وتحقيق العالم، نحو السلوك توجيه بل الحارض، شقائه عن تعويًضا مستقبلية بسعادة
الكالم، علم األسسيف تعارضت األرض.15 عىل غايته وتحقيق الدنيا، هذه يف اإلنسان رسالة
االنفعاالت؛ جت وتوهَّ املصالح، ت وعمَّ األهواء، وسادت الحقائق، وتعددت اآلراء، وتضاَربَت
ورضر جمة مخاطر إىل يؤدي العكس عىل بل عملية، فائدة أية له ليست الكالم فعلم
للوقت، مضيعة هو والتاريخ، الحارض عىل والجماعة، الفرد عىل والسلوك، الفكر عىل بالغ
يبعد الكالم علم يُفيد.16 أو يُغني ال بما واشتغال فائدة، أية عنه تنتج ال للعمر، وَمذَْهبة
ترصف خاطئة وإشكاالت وهمية موضوعات لها ويقدِّم الفعلية، مصالحها عن الجماعات
وممارسة للسياسة الحقيقية املعركة تاركة وهمية معركة وتعطيها الجماعة، طاقات فيه
وكأن كالم، يف كالًما كونه عن يزيد ال الكالم علم الفقهاء، نضال أو العلمانية الحركة
ونهايًة، وطريًقا بدايًة كالم، ألنه الكالم» «علم العلم ي ُسمِّ وربما ووسيلته، غايته الكالم
أكثر ه ترضُّ فإنها املصنفات لصاحب حتى ألحد فوًزا ق يحقِّ ال ونتيجًة، واستدالًال مقدمًة
الكالم علم يمثِّل يُثاب.17 مما أكثر عليها ويعاقب يطيع، مما أكثر بها ويعيص تنفعه، مما
مما أكثر االختالف إىل ويدعو دها، يوحِّ مما أكثر يفرِّقها فإنه الجماعة، عىل كربى خطورًة
وسبعني ثالث إىل الجماعة افرتاق من املوجهة الفكرة ذلك من ويقوِّي االتفاق، إىل يدعو

ص٤. الكلنبوي، رشح ص٤؛ املواقف، ص٣-٤؛ املرام، غاية 14

ص٢. الخالصة، ص٨؛ املواقف، ص٥-٦؛ االقتصاد، ص١٦؛ ص١٢، املقاصد، 15
رشح ص١٢؛ املريد، تحفة ص١٦-١٧؛ املقاصد، أرشف ص١٦-١٧؛ املقاصد، رشح ص١٦؛ املقاصد، 16

ص٢. التام، التحقيق ص٥؛ الحميدية، الحصون ص١٠؛ الخريدة،
ونهاية الضالل غاية هو بد عنه بما الزمان وتضييع بمهم، ليس ما إىل الهمم رصف أن «اعلم 17

فمثال … ينفع ال علم من باهلل فنعوذ األعمال، من أو العلوم من بالهمة املنرصف كان سواء الخرسان،
ولكنه الفرار، عىل قادر والرجل اللدغ، ُمعاِودة وهي عقرب أو حية لدغته رجل مثل ذلك إىل امللتفت
أعوذ األغبياء. أفعال من وذلك اليسار؛ جانب من أو اليمني جانب من جاءتْه الحية أن ليعرف ف متوقِّ
عدولُهم ذلِّهم «سبب ص٥-٦). (االقتصاد، واألصول» املهمات تضييع مع بالفضول االشتغال من باهلل

ص٤). الفقه، (رشح املرام» مقام يف يعنيهم ال بما واشتغالهم اإلسالم بأصول األخذ عن
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(١) الثورة إىل العقيدة من

ابتداءً نشأت التي الدينية الفرق تاريخ هو إذن الكالم علم واحدة! إال النار يف كلها فرقة،
كل عناية انحرصت ثم األوىل، الفتنة حوادث يف معظُمها يرتكَّز معينة تاريخية وقائع من
عنه، التنازل وعدم له، ب والتعصُّ عليه والربهنة غريها عن فيه تختلف ما إظهار يف فرقة
و«الفرق املصلني» «اختالف بيان يف ومحدثني قدماء لذلك، الباحثني عنايُة هت توجَّ كما
أنها أي الوحي؛ وهو واحد مصدر من خرجت كلها الفرق هذه أن حني يف الِفَرق» بني
التاريخية الوقائع يف أخرى تالٍق نقطة هناك أن كما املصدر، يف تالٍق نقطة بينها تجمع
قد الِفَرق دامت وما الكبرية، صاحب مثل حكًما تستدعي جديدة حاالت أصبحت التي
وفكرها وجودها يف مهددة دامت ما فكرها مع وجودها عن ودافعت نفسها، عىل انغلقت
باالستئصال، األخرى تهدِّد فرقة كل مسلح، نضال إىل ل تحوَّ قد بينها النضال فإن مًعا،
الدماء سفك حد إىل التنازع وصل وقد البقاء، عن دفاع هو الفرقة عن الدفاع وأصبح
بل السياسية للمعارضة اعتقال من هذا جيلنا حتى استمر ما وهو املعارضني. وقتل
اآلراء بني وللجمع النظر وجهات بني للتقريب الحوار أدبيات وتجاوز جسديٍّا، وتصفيتها
لفرق السلطة فرقة من قمع ودون لألقلية، األغلبية قهر دون االتفاق من األدنى الحد مع
والجماعة مبارشة، عملية رشائع منها تنتج ال رصفة نظرية مسائل وأنها خاصًة املعارضة،
األطر اختالف عن النظر برصف الجماعي العمل بدليل وُملزمًة النظري، التأويل يف حرة
الفرق اضطهاد وإىل والتفرُّق، التشتُّت إىل الكالم علم أدَّى لقد الِفَرق. مختلف عند النظرية
حتى األخرى عىل السلطة منها كل واستعداء للبعض، بعضها وتكفري للبعض، بعضها
وتتطاير اإلرهاب، ويسود الرقابة، وتنترش االضطهاد، فيعم السلطان، بفرقة هي تفوز
ملقصد مضاد اإليمان عىل وإلجبارهم االعتقاد، عىل الناس لقهر السلطة واستعمال الرقاب!
الناس إلجبار القوة فاستعمال العقل؛ استقالل ومعلنًا الطبيعة، عن ًا معربِّ أتى الذي الوحي
الفكر مثله؛ فكر إال يُسايره ال والفكر بعناد، وعناد بجهل، وجهل ب، بتعصُّ ب تعصُّ مقابلة
وبالرغم بالتسامح، إال يُقابَل وال بالعزلة، ينتهي إذ يطول ال والعناد التغيري، عىل القادر هو
ل تتدخَّ كانت ما كثريًا السلطة فإن النظري، والثراء العقائدي والتداُخل ب التشعُّ هذا من

الفكرية.18 املعارك يف لطة السُّ تتدخل عندما االضطهاد فيحدث فريق، عىل فريق لنرصة

ص٦٥). ج١، (امللل، طاوعتهم» وصولة عاونتهم، ودولة صنفوها، وكتب حيالها عىل مقالة فرقة «ولكل 18
الغزايل «ويصنِّف ص٣٩-٤٠). (اإلبانة، السيف!» خوف الصفات بنفي رصاحًة قولها الجهمية تُظِهر «لم
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مرتبته سادًسا:

من وال املوضوع حيث من ال العلوم، بأرشف ليس املرتبة حيث من إذن الكالم علم
العقلية العلوم أخطر إنه بل الفائدة، حيث من وال األولوية، حيث من وال املنهج، حيث

املسلمني. واقع عن والتعمية الوحي تشويه حيث من القديمة النقلية

استعمال ويقرتح املفكرين. والشكاك املقلدين، والشكاك الجهلة، واملتعصبني العامة، فرق: أربع الناس
منهم الغليظ فالجايف واملبتدعة، كالكفار الحق اعتقاد عن مالت طائفة وهي الثانية، الفرقة مع السيف
إال معه ينفع ال السن، كرب إىل النشوء مبتدأ من الباطل عىل املمرتي التقليد عىل الجامد العقل الضعيف
يُفعل ال ما والسنان بالسيف هللا يفعل إذ السيوف؛ ظالل تحت أسلموا الكفرة فأكثر والسيف؛ السوط
إال والكفار املسلمني بني ملحمة تصادف لم األخبار تواريخ استقرأت إذا هذا وعن واللسان، بالربهان
انكشفت ومجادلة مناظرة مجمع تصادف ولم االنقياد، إىل مالوا الضالل أهل من جماعة عن انكشفت
املعارك يف السياسية السلطة تدخل عىل كثرية واألمثلة ص٨). (االقتصاد، وعناد» إرصار زيادة من إال
القادر وعبد البنا، حسن استشهاد حتى القرآن خلق مشكلة يف حنبل بن أحمد محنة وأشهرها الفكرية
بعنوان: والسياسة الالهوت يف اسبينوزا لرسالة مقدمتنا انظر املعارص. جيلنا يف قطب وسيد عودة،
الفرقة «من الخاتمة: أيًضا انظر ص٩٥–١٠٦. حرة»، دولة يف حر «مواطن وأيًضا: والدولة»، «الدين

الوطنية». الوحدة إىل الذهبية
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وجوبه سابًعا:

والخاصة العامة (1)

والفالسفة املتكلِّمون ذلك يف يستوي وخاصة، عامة الناسإىل قسمة عىل القدماء يجمع يكاد
إدخال يجوز وال النظرية، باألمور االشتغال عىل قادرة غري فالعامة والفقهاء؛ والصوفية
علماء يقول كما بالربهان صحتها عىل االستدالل أو والنظر، بالبحث عقائدها إىل الشك
إىل تحتاج ألنها املجردة؛ واألمور الخالصة املعقوالت إدراك عىل قادرة غري أنها كما الكالم،
كما الشعائر وإقامة العبادة، يف فدورها العقيل، ل التأمُّ عىل قادرة وغري ومشاهدة، حس
الكشفية، والعلوم القلبية الحقائق إدراك عىل قادرة غري أيًضا والعامة الفالسفة، يقول
عن عاجزة أيًضا وهي األصوليون، يقول كما والفقه العقائد يف األمور مسطحات يكفيها
فالعامة الفقهاء، يقول كما وتقليده املجتهد أو املفتي سؤال يكفيها تجتهد، أو تفتي أن
اإليمان يكفيها ومناهجها، موضوعاتها كانت أيٍّا كلها العلوم نطاق عن خارجة الجميع عند
العقلية بالعلوم تشويشعليهم دون والتقليد واالنقياد اإلذعان يكفيها واالعتقاد، والتصديق

النظرية.1 واألمور

الكالم»، علم عن العوام «إلجام لها كتب التي وهي العامة، األوىل فرق: أربع إىل الناس الغزايل يقسم 1

السؤال، عن والسكوت بالعجز، واالعرتاف والتصديق، واإليمان، التقديس، سبًعا: إيمانها مراتب وجعل
وكف تفريق، أو جمٍع أو تفريٍع أو ٍف ترصُّ أو تأويٍل أو تفسرٍي بال األلفاظ يف ف الترصُّ عن واإلمساك
العوايل»، «القصور يف العوام» «إلجام املعرفة، ألهل التسليم ثم األمور، هذه يف التفكري عن الباطن
مصنف هو بل تقليديٍّا، كالميٍّا مصنًفا ليس ألنه املصنف هذا مضمون كل تحليل نشأ ولم ص٢٤٠.

ورشعيته. العلم وجوب وهو فقط، جزئيٍّا موضوًعا يتناول



(١) الثورة إىل العقيدة من

االجتماعي بالجهل اإلقرار عىل تقوم ِضيزى، قسمة وخاصة عامة إىل الناس وقسمة
عن تُنهر أن دون وتنويٍر تثقيٍف إىل تحتاج ة فالعامَّ عليه، والقضاء تغيريه دون به والتسليم
ن تكوِّ وال العامة، طليعة هم فالخاصة الخاصة؛ مسئولية هي وتلك التفكري، عن أو العلم
نفس لكليهما بل حقيقة، أو علم منها لكلٍّ منها، وأعىل عليها متعالية عنها، مستقلة طبقة
جاهلة، طبقة املجتمع، يف طبقتني وجود إن بمحتواه. األقل فعىل بصياغته يكن لم إن العلم،
األغلبية. عىل األقلية إىلسيطرة بالرضورة َلتؤدي األقلية؛ وهي متعاِلمة وطبقة األغلبية، وهي
لألمر وتثبيت التنوير، ضد عليهم والنظر الفكر وتحريم عليه، هم ما عىل العوامِّ ترك إن
ثابتة طبقة ليست العامة جهل، عىل إيمان من خري علم عىل وإيمان ورفضلتغيريه، الواقع،
القضاء يمكن بالتنوير، وتتالَىش التعليم، يف لنقٍص ة العامَّ توجد بل بذاته، كائن ومعطى
العامة قسمة املستنري. اإليمان إىل األعمى االعتقاد من ونقلها أميتها، ومحو بتثقيفها عليها
تسمح متحرِّكة، مفتوحة قسمة هي بل مغلقة، عازلة جامعة، مانعة قسمة ليست والخاصة
مفكروها العامة من ينبغ ما وكثريًا قادتها، العامة تُفرز ما فكثريًا وإليها، منها باالنتقال
عىل مغلقة دائرة قسمٍة كل ليست الها، جهَّ الخاصة من يخرج ما وكثريًا وقوادها، وعلماؤها
التامة السلبية ة العامَّ من يُطلب وكيف والرضورة، بالطبيعة أفرادها عىل تحتوي نفسها
بالعجز، واالعرتاف والتصديق، بالتقديس، واإليمان تجاوزها، وعدم لهم يُعطى ما وَقبول
املعرفة؟ ألهل والتسليم التفكري، عن والكف ف، الترصُّ عن واإلمساك السؤال، عن والسكوت
املحرمات حد إىل وصلت التي باملقدسات إيمانها هو الحالية جماهرينا مع مأساتَنا إن
وعىل والتحليل، بالبحث لها التعرض أو فيها التفكري أو تناولها يمكن ال التي Tabous
األمور هذه بتناول إال الجماهري تتقدَّم ولن والجنس.2 والسلطة، هللا، ثالث: مقدسات رأسها
الشعور دائرة من تخرج حتى رصًفا علميٍّا تحليًال وتحليلها خالًصا، عقليٍّا عرًضا وعرضها
ظاهًرا علنًا وتكون الخفاء، يف باطنية كدوافع تعمل ال وحتى الشعور، فوق ما دائرة إىل
وعمَّ الرسية والسياسية الدينية الحركات نشأت وإالَّ العلمي، واالفرتاض الفكر مستوى عىل
التصديق أيًضا املعارصة مآسينا من وإن الخفاء، يف والفساد االنحالل مظاهر املجتمع
قال كما نفيه يجب عليه دليل ال ما أن حني يف الربهان أو للدليل طلب دون يُقال بما
وإنكار عجز، برهان بال التصديق اليقني، أساس هو الربهان وأن القدماء، األصوليُّون
يف العلمية، الحقائق إىل ل والتوصُّ اإلدراك عن بالعجز نعرتف وكيف للنظر، وإهدار للعقل،

الديني». اليسار يف :(٤) معارصة «قضايا الثالث»، «املحرمات بحثنا: انظر 2

118



وجوبه سابًعا:

بالعجز التسليم إن االكتشاف؟ عىل وبقدرته بالعقل بثقته مرهونٌة اإلنسان قيمة أن حني
معركة يف للهزيمة وإعالن والتحصيل، البحث عىل قدرة هو حيث من لإلنسان نهاية َلفيه
فهو السؤال عن السكوت ا أمَّ بعد! يحتلها لم والعدو األرض من وانسحاب بعد، تبدأ لم
عىل ويحتوي الكشف، هو التساؤل املسئولية، تحديد وضد التفكري، وضد التفلسف، ضد
للحرف، عبودية فهي الترصيف عن اإلمساك ا أمَّ كله، الجواب يكن لم إن الجواب نصف
اللفظ، من املقصود هو الذي للمعنى وإنكار النقل، أساس للعقل وهدم للنص، وخضوع
تحت لأللفاظ جمع دون الشاملة والنظريات العامة، املعاني إىل الوصول يمكن فكيف وإال
ا أمَّ تأويل؟ أو تفسري دون العرص لروح طبًقا الوحي فهم يمكن وكيف واحد؟ موضوع
اإلنسان، إىل بالنسبة املستحيل وطلب مربر، بال للذات قهر أيًضا فهو التفكري عن الكف
املادي، املستوى عىل التعايل وعىل والتساؤل، الطرح عىل الباطنة القدرة هذه هو فاإلنسان
واالفرتاض، النظر عالم وهو الكشف، أساس هو الباطني التفكُّر الواقع، األمر وتجاوز
مصدًرا ليس والتقليد لغريه، مقلًِّدا اإلنسان يجعل إذ املعرفة ألهل التسليم يأتي وأخريًا

للمعرفة.3 أو للعلم
التي الواعية الجماهري أوصاف ليست وتقليد ب وتعصُّ جهٍل من العامة أوصاف إن
ألنها وذلك الخاصة؛ من وعيًا أكثر تكون أحيانًا إنها بل واإلصدار، بالتوجيه بنفسها تقوم
التلقائية، وأغانيها الشعبية أمثلتها خالل من بصدق واقعها عن تعربِّ الطبيعة، عىل زالت ما
بمصالحهم واهتمامهم الخاصة، انعزالية مقابل يف أبطالها وِسرَي املتوارثة، وأساطريها
واملعرفة، العلَم فيه يجدون آخَر تراٍث إىل وميلهم وتراثها، الجماهري عن وغربتهم الشخصية،
إن السلطان، لصالح والتنظري التربير يف والوقوع حوله، وااللتفاف الواقع حول ودورانهم
بَدت وإن ومستنرية جاهلة، للخاصة بدت وإن الشعبي ها بحسِّ بطبعها ذكيٌة العامة
ينقصها ولكن عليها، يتعايش ومن باسمها يتكلَّم من وتعرف وتقدر، تفهم عمياء، للغري
ال عليهم.4 مصالحها وفرض القادة عىل املراجعة أجل من والتجنيد والتحزيب التنظيم
يوجد الذي الفطري النور هو فالعقل العامة، دون وحدهم الخاصة عىل العقل يقترص
بحسه العامي عند البداهة تظهر إنسان، هو حيث من عاقل إنسان كل إنسان، كل يف
من فون ويتثقَّ العامة، من الخاصة يتعلَّم ما كثريًا بل بالواجب، ومعرفته املرهف، الشعبي

العلم. نظرية الثالث: الفصل انظر 3
فيها. الجماهري ودور إيران يف اإلسالمية الثورة أثبتته ما وهذا 4
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(١) الثورة إىل العقيدة من

الحق عىل والجرأة والسلوك للفكر نموذًجا وتعطيهم الخاصة العامة تعلِّم ما وكثريًا تراثها،
فالحس بطبعها؛ عاملًة الخاصة وليست بطبعها، جاهلة العامة ليست بالواقع. وااللتحام
الخاصة تكون وأحيانًا الناس، بني املشرتك القاسم وهو إنسان، كل عند موجود البديهي
األوىل وحقيقتني ثقافتني هناك أن تصوُّرهم الخاصة جهِل فمن عاملة، والعامة جاهلة،
ومحكومني، حكام وأغبياء، أذكياء إىل للناس القسمة هذه جهلها من لغريهم، والثانية لهم
فهم الثاني؛ الفريق من وغريهم األوَّل الفريق من أنفسهم تنصيب ثم وجماهري، قادة
الخاصة تنصب والجماهري، واملحكومون األغبياء هم والعامة والقادة، والحكام األذكياء
تكوينها حسب العاَلم ر وتتصوَّ لحياتها، وتعمل لنفسها فتخطِّط للعامة كقيادة نفسها
عىل وبواعثها للعالم، وتصوراتها وإدراكها، ومصالحها العامة وتنىس واالجتماعي النفيس
العاملة الوحيدة هي الخاصة ليست املثقفني. بأزمة الحايل عرصنا يف ى يُسمَّ ما وهو السلوك،
توجد ال تثقيِفها، عن واملسئولة الجماهري طليعة هي بل العامة دون بالثقافة تهتم والتي
إليها ينتمي واحدة حقيقة هناك العلماء، للخاصة والثانية الدهماء للعامة األوىل حقيقتان؛
وعيًا ازداد ومن واحد، ٍر وبتصوُّ واحدة، وبفكرة واحدة، ثقافة يف عنها ون ويعربِّ الجميع،

غريه. بتوعية قام
ليس العقل ألن دائم كسلوك الحق عن يحيد بطبعه، كافر الناس من فريق يوجد وال
الناسجميًعا، بني مشرتك قاسٌم العقل نور إن السيف! أو السوط جزاؤه ويكون فيهم، هبة
يحدث ذلك كل به التسليم دون الحق جحد أو العقل نور عىل املصلحة أو الهوى تغليب وإن
ميَّال بطبعه اإلنسان اإلنسان. يف جبلة وليس خاصة، اجتماعية وظروف محدَّدة، مواقف يف
وإننا للموقف، خاضًعا وأصبح الظروف، سادته عليه الفطرة تتغلَّب لم فإن الحق، إىل
غلب ن ممَّ كانوا لو خاصًة املفكرين، ضد السيف استعمال من الحارض عرصنا يف َلنعاني
يقرر أو يحكم ومن الطغيان، عىل العقل وآثروا االجتماعية، ظروفهم عىل العقل نور لديهم
السلطة املحكوم؟ أم الحاكم العقل؟ نور هللا يهبه لم بطبعه كافر ذاك أو الفريق هذا أن
ا إمَّ الغالب يف إنه الغد؟ يف عليها سيحصل من أو اليوم السلطة بيده من املعارضة؟ أم
ومصالحهما املتواتر، لتواطئهما نظًرا مًعا كالهما أو الدينية السلطة أو السياسية السلطة
عىل أو أحد عىل يحكم أن ملرءوس أو لرئيس ملحكوم، أو لحاكم يحق ال إنه املشرتكة.5

والسياسة؛ الالهوت يف اسبينوزا رسالة برتجمة السياسية العلمية حياتنا أول يف قمنا السبب ولهذا 5

العرشين. الفصل حتى عرش السادس الفصل من خاصًة الرسالة؛ انظر

120



وجوبه سابًعا:

واملحكُّ مجتهد، الكل للبعض، بعضها الفرق تكفري إىل عدنا وإال مبتدع، كافر بأنه فريق
يُرتك ولكن الضالل، أو الكفر أو العناد باسم بالسيف الناس قهر يمكن ال الربهان، هو

طوًعا.6 بالجماعة ويلتزمون البينة تأتيهم حتى الناس
التقليد ألن املأل، أمام ح ويُجرَّ صاحبه، يُدان كفًرا ليس والتساؤل ليسجريمة، والشك
ويريد ويتساءل الناسيشكُّ من فريق هناك كان فإذا أساس، عىل يقوم ال بالسماع واإليمان
التسليم بدواء عالجهم يجب مرىض ليسوا فهم الربهان، من أساس عىل عقائده يقيم أن
النظر.7 قبل املسلم عىل الواجبات أول املعتزلة بعض عند الشك حديث، أو بآية أو واإليمان
التصديق الخليل.8 إلبراهيم حدث كما لليقني االطمئنان عىل القلب الربهان طلب يساعد كما
أفعال عن تعربِّ معتقدات اإلسالمية العقائد ليست تصديق. بال إيمان وال اإليمان، من جزء
النظرية األسس من مجموعة العقائد عقلية، أسس عىل قائمة نظرية مبادئ هي بل إرادة،
فهي العالم؛ تصور عليها يقوم التي العامة املبادئ ومجموع العلوم، كل عليها تقوم التي
التصديق ويتطلَّب إرادة، فعل ال عقل فعل أنه أي اإلرادي؛ القرار عىل ال الربهان عىل تعتمد
آخر، جانب يف واليهودية املسيحية والعقائد اإلسالمية العقائد تكون وهناك اإليمان، ال
يف (املعبد). املختار الشعب أو (الكنيسة) املسيح ألوهية مثل إرادي قرار األخرية فالعقائد
هو كما فيها ف تعسُّ وال املسيحية يف الحال هو كما فيها أرسار ال اإلسالمية العقائد أن حني
الفطرة ذكاء مع والسماع بالتقليد املعتقدين مع التخاطب وسيلة إن اليهودية، يف الحال

السيوف؛ ظالل تحت أسلموا الَكَفرة «فأكثر إياهم: واصًفا ويقول الغزايل، عند الثانية الفرقة هي هذه 6

الشافعي: قال وفيهم ص٨). (االقتصاد، واللسان» بالربهان يفعل ال ما والسنان بالسيف هللا يفعل إذ

ظ��ل��م ف��ق��د ال��م��س��ت��وج��ب��ي��ن م��ن��ع وم��ن أض��اع��ه ع��ل��ًم��ا ال��ج��ه��ال م��ن��ح ف��م��ن

املعارضة وأدبيات املسِلم، تكفري يف السلطة أدبيات ظهرت عرصنا يف التكفري سالح استعمال وبعد
وأحاديث ،﴾ اْلَغيِّ ِمَن الرُّْشُد َ تَبنَيَّ َقْد يِن الدِّ ِيف إِْكَراَه ﴿َال مثل: اآليات عىل اعتماًدا املسلم تكفري تحريم يف

بها.» باء فقد كافر أنت ألخيه قال «من مثل:
العلم. نظرية الثالث: الفصل انظر 7

بََىل َقاَل تُْؤِمْن أََوَلْم َقاَل اْلَمْوتَى تُْحِيي َكيَْف أَِرنِي َربِّ إِبَْراِهيُم َقاَل ﴿َوإِذْ قوله: يف لذلك القرآن يعرض 8

.(٢٦٠ :٢) َقْلِبي﴾ ِليَْطَمِنئَّ َوَلِكْن

121



(١) الثورة إىل العقيدة من

يظهر حتى الشكوك تقوية بل التقليد حظرية إىل وإعادتهم النفوس عن الشك إبعاد ليس
اليقني؟9 أساس الشك أليس العلم، أو العقل وهو البديل

ارتيابهم، يف يقوُّون بل جديدة، عقائد لهم تُعطى فال عقائدهم يف املرتابون ا أمَّ
تستعمل أن دون الحر بحثهم بمحض الحق إىل ويصلون يشاءُون، كما عقولهم ويُعملون
طبيعي ارتياب وهو الدينية، املقوالت يف ارتيابهم نشأ وقد واالستمالة، التبشري مناهج معهم
أفضل القويم املنهج البداهة، عن وبحث التعقيل يف رغبة عن يكشف مضمرة، صور يف

تحصيل.10 أو بحث دون اإلنسان نُها يتلقَّ التي الجاهزة النتيجة من بكثري

الواجبات أقسام (2)

كانت فإذا والسلطان؛ والخاصة، العامة، الناس: من ثالثة أنواع عىل الواجبات تقسم وقد
املثقفة الخاصة مهمة فإن والتحقيق، العمل ناحية من واإليمان التصديق يف العامة مهمة
الجديدة املسائل يف واالستنباط االستدالل عىل القدرة ويف األحكام ويف الدين يف التفقه
االستدالل عىل قادرة تكون أيًضا العامة أن والحقيقة الجماعة، حياة عىل طرأْت التي
للمصالح املختلفة والصور الحر االستدالل وطرق بالواقع، املبارش االتصال طريق عن
مصانعهم بشئون أدرى ال والعمَّ األرض، فقيه األرضمن بقضايا أدرى الفالحون املرسلة،
عىل والقائمني اإلداريني من والجامعات املعاهد بشئون أدرى والطالب املصنع، مفكِّر من
فتصدر العامة، مصالح رعاية إىل استداللها يف الخاصة تهدف ال ما وكثريًا الجامعة، إصالح
السلطان واجب ا أمَّ املجموع، بمصلحة مضحية الخاصة مكاسبها عىل للحفاظ قراراتها
الخاصة ألحكام املنفذ هو حكًما، يُرشع وال القانون، بتنفيذ إليه يُعهد خالص، تنفيذي فهو
ذمم السلطان يشرتي العامة، ضد الخاصة مع السلطة كانت ما وكثريًا السواء، عىل والعامة
أقدامه تحت وينثرون وأحكامهم، فتاويهم للسلطان الخاصة ويبيع وضمائرهم، العلماء

ُطمأنينتهم، بإعادة معالجتهم يف بهم التلطُّف يجب «فهؤالء وينصح: الغزايل عند الثالثة الفرقة هي هذه 9

آية تالوة أو وتقبيح استبعاد بمجرد ولو عندهم، املقبول املقنع الكالم من أمكن بما شكوكهم وإماطة
ص٨). (االقتصاد، بالفضل» عندهم مشهور شخص من كالم نقل أو حديث رواية أو

الحق، إىل استمالتهم يف بهم التلطف يجب «فهؤالء أيًضا: وينصح الغزايل عند الرابعة الفرقة هي هذه 10

الضالل، دواعي يف يزيد ذلك فإن ب، والتعصُّ ة املحاجَّ معرض يف ال الصحيح، االعتقاد إىل وإرشادهم
ص٨-٩). (االقتصاد، واإلرصار» التمادي بواعث ويهيج
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وجوبه سابًعا:

السلطة يف املشاركة ة العامَّ باستطاعة الخاطئة، وألحكامه القائمة لألوضاع تربيراتهم
خالل من والعزل التعيني يف برأيها تُديل وأن الشعبية، املحاكم يف باالشرتاك التنفيذية

والرعية.11 الراعي هي واألمة واملحكوم، الحاكم هو فالشعب الشعبية، املجالس

والعني الكفاية (3)

فجواب كفاية؟ فرض أم عني فرض الكالم علم هل القدماء: طرحه الذي اآلن السؤال
منهج، وال له موضوع ال والذي وصفناه، الذي هذا هو الكالم علم كان إذا أنه املعارصين
كان إذا ا أمَّ الفقهاء، حرَّمه السبب لهذا فرضكفاية؛ وال فرضعني هو ال فإنه منه فائدة وال
و«الهوت التقدم» و«الهوت التنمية» و«الهوت الثورة» و«الهوت األرض» «الهوت منه القصد
والذي بالتحليل املسلمني مصالَح يتناول الذي العلم أي الوطنية»؛ الوحدة و«الهوت التحرر»
القدماء عند ا أمَّ ومسلمة، مسلم كل فرضعنيعىل فهو مصالحهم عن للدفاع املسلمني يجنِّد
إباحة.12 أو ندبًا الوجوب وبني بدعة فهو التام التحريم بني الكالم علم يف اآلراء تفاوتت فقد
العلم بهذا ل األوَّ الجيل يشتغل ولم متأخًرا، إال تظهر لم بدعة ألنه بالتحريم القدماء أفتى
بمباحث ل األوَّ الجيل انشغال وعدم لديهم.13 منه ظهر ما بقدر بتحريمه أفتَْوا بل عرفوه وال
من الفرتة هذه يف كان التوحيد أن يعني بل العوام، من كانوا أنهم يعني ال الكالم علم

ص٢١-٢٢. اإلنصاف، 11
ص٣. الفقه، رشح 12

االشتغال عن املنع يف الفقهاء بالغ حتى الذم غاية الرشع يف مذمومة بدعة وهو رشف لها يكون «كيف 13

بن وأحمد ومالك ومحمد الشافعي ذهب التحريم «وإىل ص٩). اإلسفراييني، (حاشية فيه» وطعنوا به
عنه سكت ما قالوا وأنهم هؤالء، عن ألفاًظا وساق السلف، من الحديث أئمة وجميع وسفيان حنبل
من منه يتولَّد ملا إالَّ الخالئق سائر من األلفاظ ترتيب فما وأفصح، بالحقائق أعرف أنهم مع الصحابة
كان لو ذلك بأن أيًضا وا واحتجُّ البحث، يف قون املتعمِّ أي املتَنطِّعون»؛ «هلك الرسول: قال ولذا الشبه؛
«القول ص٣). الفقه، (رشح أربابه» عىل ويُثني طريقه ويعلم الرسول، به يأمر ما أهم لكان الدين من
والصفات التوحيد علم يف ذلك يكون أن فأوىل وضاللة بدعة والرشيعة الفقه يف املجرد والعقل بالرأي
يجوز وال موجب، العقل أن عىل دليل الرشع يف يَِرد لم إنه الفقه أصول يف البزدوي قال وضاللة، بدعة
أي — ينزع ألنه ذلك؛ العباد إىل وليس الرشع، موضوعات العلل إذ الرشع؛ بدون وعلة موجبًا يكون أن
الرشع حدود عن وتعدَّى العباد، حد جاوز فقد رشًعا دليل بال موجبًا جعله فمن الرشك؛ إىل — يسوق

ص٦-٧). الفقه، (رشح العناد» وجه عىل
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(١) الثورة إىل العقيدة من

علم نشأ وعندما توحيد.14 نظرية ال توحيد وعملية نظريٍّا، توحيًدا ال عمليٍّا توحيًدا التاريخ
ثَمَّ وِمْن الدين عىل خرجوا وقد املتكلِّمني واعتربوا للدين ا مضادٍّ الفقهاء قدماء اعتربَه الكالم
والجر بالرضب عقابهم ويجب بل شهادتهم تجوز وال خلفهم، الصالة تجوز ال لهم، دين ال
العميل العلم هو الفقه ألن الفقه؛ وأصول بالفقه إال ل األوَّ الجيل يشتغل لم الطرقات!15 يف
الترشيع إىل الحاجة كانت فقد الناس؛ مصالح يرعى والذي العميل التوحيد فيه يظهر الذي
األرض «تفقيه» إىل فالحاجة الترشيع؛ أسس كانت إذا إال النظريات إىل الحاجة من أَمسَّ
والنشأة األصل عن البحث إىل الحاجة من ألحُّ والسياسية االجتماعية والنظم والثروات
بالفقه ويرتبط للترشيع، وجداني تعميق البحث هذا مثل يف كان إذا إال واملعاد، املآل أو
األمر أول يف املتكلمون يكن لم األحكام.16 وأدلة الفقه مصدرا ألنهما والحديث القرآن علوم

كان بل بتصنيف وال بتدريس وال بمباحثه ال الفن هذا يف الخوض الصحابة عن يُنقل لم «ولهذا 14

ومعاشهم وأعمالهم أحوالهم يف ومصالحهم مراشدهم عىل الخلق وحمل إليها والدعوة بالعبادة شغلهم
ردة.» بدعة وكل به، واالشتغال والصحابة النبي عن ينقل لم بدعة «إنه ص٧-٨). (االقتصاد، فقط»

ص٥٩). (املواقف،
أهل من بأنه فاشهد ى امُلَسمَّ غري أو ى امُلَسمَّ هو االسم يقول: الرجل سمعت إذا الشافعي: «قال 15

بدعة، ألنه بحقٍّ تكلَّم وإن املتكلِّم، خلف الصالة تجوز ال أنه يوسف أبي وعند له، دين وال الكالم
أيًضا «وعنه ص١٤). اإلسفراييني، (حاشية تزندق» فقد بالكالم التوحيد طلب من السلف: بعض وقال
الحديث غريب طلب ومن أفلس، بالكيمياء املال طلب ومن تََزنْدق، بالكالم العلم طلب من يوسف): (أبو
يف بهم ويُطاف والنعال، بالجريد يَُرضبوا أن الكالم أهل يف حكمي الشافعي: اإلمام وقال كذب. فقد
كالمه ومن البدعة. أهل كالم عىل وأقبل والسنة، الكتاب ترك من جزاء هذا ويُقال: والقبائل، العشائر
لقد وقال: الكالم. علم من بيشء يلقاه أن من له خري الرشك خال ذنب بكل العبد هللا يلقى لنئ أيًضا:
لعلماء أوىص لو أنه الفتاوى يف أصحابنا وذكر يقوله. مسلًما ظننت ما يشء عىل الكالم أهل من اطلعت
أنه السلف فأفتى العلم كتب من هو ما كتبه من يوقَف أن إنسان أوىص ولو املتكلمون، يدخل ال بلد
أهل األهواء بأهل أراد … واألهواء البدع أهل شهادة تجوز ال مالك وقال … الكالم كتب من فيها ما يُباع
أبًدا، الكالم صاحب يصلح وال زنادقة، الكالم علماء حنبل: بن أحمد وقال كانوا. مذهب أي عىل الكالم

ص٣–٥). الفقه، (رشح غل» قلبه ويف إال الكالم علم يف نظر أحًدا ترى تكاد وال
للجمع زمانه يتسع ولم بهما، القائم عن الصقع وخال الكالم، أو الفقه تعلم نفسه من أنس «من 16

أعم، إليه الحاجة فإن بالفقه، االشتغال عليه أوجبنا منهما به يشتغل ما تعيني يف واستفتى بينهما،
إىل املحوجة الشكوك واعتوار بالفقه، االستعانة عن ونهاره ليله يف أحد يستغني فال أكثر، فيه والوقائع
ألنه أهم بالفقه التشاغل كان والفقيه الطبيب عن البلد خال لو أنه كما إليه، باإلضافة باٍد الكالم علم
يف عنه بالبحث الصحابة اشتغال العلوم أهم الفقه أن عىل ويدلك … الجماهري إليه الحاجة يف يشرتك
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وجوبه سابًعا:

الكالم علم الكالم؛ صناعة عليهم غلبت ثم اًدا زهَّ أو حديث أو لغة علماء كانوا بل متكلمني،
لم الكالم علم إن الوحي.17 يف أصل له وليس واألحداث، الظروف سببتْه طارئ علم إذن
متاهات يف والدخول البسيطة، العقائد وإفساد والجهل، التعصب إىل إال النهاية يف يؤدِّ
والخروج العقائد تغيري وإىل النص، يف الهوى إعمال إىل إالَّ الكالم علم يؤدِّ لم الفلسفة،
البديهة إىل رجوع به الجهل ألن جهل؛ به والعلم علم، الكالم بعلم الجهل إن الرشع. عىل
ملقاصد وقلب اإلنسان، عن انحراف به العلم والطبيعة، اإلنسان الوحي، مقاصد إىل وعود
يؤدِّ لم الجديل، العقل وضع من جدلية بموضوعات الوقائع واستبدال للعالم، ترك أو الوحي
أدَّى قد فإنه اإليمان، وتثبيت العقيدة عن الدفاع غرضه كان فإذا غرضه، لغري إال الكالم
اإليمان ضياع إىل أدَّى كما والتجريح، للنقد تعرًضا أكثر جعلها وإىل العقيدة إضعاف إىل

له، فرع والفقه األصل أنه من الكالم صناعة يعظِّم من به يهول ما يغرنك وال ومفاوضاتهم، مشاوراتهم
حاصل وذلك والجزم، والتصديق الصحيح االعتقاد هو األصل فإن نافعة، غري ولكنها حق كلمة فإنها
علم يف الخوض الباطلة العقائد «من ص١٠). (االقتصاد، الجدل» ودقائق الربهان إىل والحاجة بالتقليد
يجتهد بعضهم إن حتى األمة وإجماع والسنة الكتاب من املستفادة اإلسالم بأحكام العلم وترك الكالم،
أو آيٍة معنى عن ُسئل ولو ينافيه، ما ويدفع يوافقه، بما ويتكلَّم فيه يدرس ثم كالميٍّا ليصري سنة ثالثني
مع فيها وساكتًا عنها جاهًال كان والصوم والصالة بالطهارة املتعلِّقة الفروع من مهمة مسألة أو حديث
اإلمام وقال ص٥). الفقه، (رشح ظنيٍّا» السنة ويف قطعيٍّا الكتاب يف موجودة الثابتة العقائد جميع أن

الشافعي:

ال��دي��ن ف��ي ال��ف��ق��ه وإال ال��ح��دي��ث إال َم��ْش��َغ��ل��ة ال��ق��رآن س��وى ال��ع��ل��وم ك��ل
ال��ش��ي��اط��ي��ن وس��واس ذاك س��وى وم��ا ح��دَّثَ��ن��ا ق��ال ف��ي��ه ك��ان م��ا ال��ع��ل��م

يُرام كيف إذ العقول أرباب عند مستحسن كالم وهو الظهريية، الفتاوى يف بمعناه ذلك وذكر
القول: هذا يف القائل در وهلل الرسول. به جاء ما اتِّباع بغري األصول علم إىل الوصول

ال��رس��ول ل��ع��ل��م ع��ب��د ع��ل��م ك��ل ع��ل��ًم��ا ل��ت��ط��ل��ب ال��م��غ��ت��دي أي��ه��ا
األص��ول أص��ل ع��ل��م أغ��ف��ل��ت ك��ي��ف أص��ًال ��ح ت��ص��حِّ ك��ي ال��ف��رع ت��ط��ل��ب

ص٢-٣). الفقه، (رشح
زاهًدا. عبيد بن عمرو وكان الكالم، عليه غلب ثم لغة، عالم عطاء بن واصل كان 17
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(١) الثورة إىل العقيدة من

ولم شيئًا.18 األمور من تُصلح وال العقل تُريض ال ومذاهب آراء من العلم يروِّجه بما كليًة
يفيد ال علم فهو والصوفية؛ الحكماء والتجريح بالنقد تناوله بل وحدهم الفقهاء يحرمه
الذين الخاصة ينفع وال فهمه يمكنهم ال العامة عىل صعب البليد، به ينتفع وال الذكي،
العامة من أو عمًال، العاجزين نظًرا، املتحذلقني الخاصة من إال جمهور بال علم هو فهموه،
العالم هذا يف يشء يوجد ال الوهمية. القدرة يف أو واالدعاء الحذلقة يف بالخاصة املتشبهني
هو وال اإليمان صدق عىل برهن هو فال ويفنِّده؛ عليه، ويرد يرفضه، أن للعقل ويمكن إال
تفكري ألنه الحكماء رفضه األشعري.19 الكالم علم من كان إذا خاصة بالتسليم اإليمان ترك
العامة، الفكر لغة وليست الخاصة، الدين لغة يستعمل زال ما الدين، عىل بُدائي نظري
مشخصًة ذاتًا فيه هللا زال ما العقلية، الحجج عىل وليس النقلية الحجج عىل يعتمد زال وما
«أنثروبولوجيٍّا».20 إىل بعُد ل يتحوَّ ولم «ثيولوجيٍّا»، زال ما عامًلا، أو كونًا وليس مجردًة أو
واملجاهدة، الرياضة عىل وليس الجدل عىل يعتمد الذي منهجه حيث من الصوفية نقده وقد
وليس النظر مناهج يستعمل القلب، عىل وليس واألصول كالفلسفة العقل عىل ويعتمد
هللا ويجعل هللا، ذات وليس هللا كالم يتناول أنه يف موضوعه الصوفية نقد كما الذوق، طريق

عقائد وإفساد الدين يف التعصب قصد إذا ما عىل فمحمول فيه الطعن من السلف عن نُقل «وما 18

ما ا «وأمَّ ص١٧). املقاصد، (رشح مقال» من للفلسفة ما بتزيني الضالل أودية يف والتوريط املبتدئني،
وجه عىل ال ب التعصُّ وجه عىل يكون ما عىل املحققني عند فمحمول عنه النهي من السلف عن ورد
الفاسدة اآلراء تزيني وجه وعىل حلها، بدون الشبه بإلقاء املبتدئني عقائد إفساد وجه وعىل الحق، طلب
السلف أهل أكثر كراهة من دفع ما ا وأمَّ ص١٧). املقاصد، (أرشف املسلمني» لعامة ا وغشٍّ للدين، إفساًدا
اإلمام قال حتى املرام من يقربه وما املنطق، من يتبعه وما الكالم، علم من ومنعهم الخلق من وجمع
به بالجهل أراد وكأنه العلم. هو بالكالم والجهل الجهل، هو بالكالم العلم املرييس: لبرش يوسف أبو
يصون فذلك اعتباره، إىل االلتفات وترك عنه، اإلعراض به أراد أو نافع، علم ذلك فإذ صحته عدم اعتقاد

االعتبار. بهذا علًما فيكون وعقله الرجل علم
الفقهاء نقد مع يتفق إذ كفقيه؛ نظره وجهة من األدلَّة» «مناهج يف الكالم لعلم رشد ابن نقد هو هذا 19

التهافت»، «تهافت يف رشد ابن عنها عربَّ التي الحكماء نتائج مع ال الفقهاء نتائج مع تتفق ونتائجه له،
لم ألننا الكالم لعلم رشد ابن نقد يف اإلفاضة نشأ ولم أرسطو، عىل رشوحه ويف املقال» «فصل ويف
عىل وضُعها أيًضا يمكن رشد ابن ومحاولة الجزئية، األعمال دون الكالمية املصنفات إال بالتحليل نتناول

له. وتجاوزها الكالم لعلم الفلسفة نقد ضمن وتدخل الفيلسوف، رشد ابن موقف حساب
«اإلشارات «النجاة»، «الشفاء»، الثالث: موسوعاته يف املتناثر الكالم لعلم سينا ابن نقد هو هذا 20

الحضارة». «فلسفة الثاني الجزء موضوع الكالم، لعلم الفلسفة نقد يف أدخل وهو والتنبيهات»،
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وجوبه سابًعا:

وهللا اإلنسان ثنائية يف النهاية يف ويقع محسوًسا، مدرًك وليس منزًَّها وليسوجوًدا، تصوًرا
«وحدة أم الشهود» «وحدة صورتَْي أحد يف شامل توحيد إىل يصل أن دون وهللا العالم أو
علم من أكثر رفضه أو نقده أو تحريمه عىل العلماء أجمع علم هناك فليس الوجود».21
موضوعات لتناوله به االشتغال جميًعا والصوفية والفالسفة الفقهاء رفض فقد الكالم؛
إلغاء أي الحكم»؛ عن «التوقف هو عليها رد وأفضل وكفًرا، وفتنًة بدعًة كانت خاطئة،
كان وإذا عليه.22 التنويع أو التفريع دون الخام النص إىل والعودة أساسها، من املشكلة
ألن السنة ألهل عقائد صياغة يمكن فال الرشع باسم الكالم لعلم التام التحريم هو املوقف
نجد حني يف ظنية اجتهادات كلها وهي النصوص، تفسري أو الفكر إعمال تعني صياغة كل

السنة! أهل عقائد عن دفاًعا فيه صنَّف ثم الكالم علم حرم وقد الفقهاء بعض
يشتغل أن يجوز فرضعني، ال كفاية فرض الكالم علم َجْعل القدماء بعض ل ويفضِّ
هم البعض وهذا اآلخرين، عن سقط البعض به قام إذا العوام، دون فقط الخواصُّ به
ضد العقائد عن الدفاع بمهمة يقومون الذين الدين، يف هون املتفقِّ والفتيا، العلم أهل
قدر الخاصة به يقوم العوام، عىل محجوًرا العلم يظل ولكن لها، البدعة أهل تشويش
علم كان إذا ولكن الكالم،23 فضول من تُعترب ذلك عىل زيادة وكل املطلب، وتحقيق الحاجة

باقي مثل كفقيه نظره وجهة من الكالم» علم عن العوام «إلجام يف الكالم لعلم الغزايل نقد يعترب 21

للفلسفة. نقدهم وضمن النظر ألساليب نقدهم معرض يف فمتناثر للعلم الصوفية نقد ولكن الفقهاء.
قدمه. أو القرآن بخلق القول عن فه توقُّ يف حنبل ابن موقف هو هذا 22

فروض من وهو األعيان، فروض من ليس بمجامِعه واالشتغاَل العلم هذا يف ر التبحُّ أن «اعلم 23

يف والشك الريب عن القلب وتطهري الجازم، التصديق إال الخلق كافة عىل يجب ليس إذ الكفايات؛
العقائد أصول يف الشكوك إزالة الشك، اعرتاه من حق يف عني فرض الشك إزالة تصري وإنما اإليمان،
مهمة الربهان يف الحق إىل الدعوة ثم األقل، يف إال يقع ال كان وإن مستحيل، غري الشك واعتوار واجبة،
يقاوم ممن بد فال فيهم، الشبهة بإفاضة الحق أهل إلغواء ويتصدَّى مبتدع يثور أن يبعد ال ثم الدين، يف
أمثال عن البالد تنفكُّ وال العلم، بهذا إال ذلك يمكن وال بالتقبيح، إغواءه ويُعارض بالكشف، شبهته
بهذا مشتغل بالحق، قائم األصقاع من وصقع األقطار، من قطر كل يف يكون أن فوجب الوقائع، هذه
الشبهة، عوارض عن السنة أهل قلوب ويصفي الحق، عن املائلني ويستميل املبتدعة، دعاة يقاوم العلم،
ص٩-١٠). (االقتصاد، والفقيه» الطبيب عن خال لو كما كافة القطر أهل به خرج القطر عنه خال فلو
واملناظرة فيه والنظر الكالم علم «تعلُّم ص٤). (البحر، «… جائزة الدين يف املناظرة أن اعلم «فصل:
به، بأس ال والقبلة الصالة مواقيت به يعلم ما قدر النجوم علم وتعلُّم عنه، منهي الحاجة قدر وراء

ص٥). الفقه، (رشح حرام» والزيادة

127



(١) الثورة إىل العقيدة من

يأخذ العرص، بأيديولوجية املسلمني يمدُّ الذي العلم هو بل التقليدي، العلم هو ليس الكالم
فرض إذن يكون حزب، يف يجنِّدهم وثرواتهم، أراضيهم عن يدافع االعتبار، يف مصالحهم
النظرية لألمور البسيط الفهم هو فرد كل واجب ويكون ومسلمة، مسلم كل عىل عني
الدين أصول علم والتنفيذ، للطاعة آلة مجرد يكون وال بالعمل، وعي عىل يكون حتى
القواعد وتأسيس النظر، تأصيل بمعنى ولكن القديم،24 الكالم علم بمعنى ال عني، فرض
العرص حاجة والجماعية، الفردية للحياة كنظام اإلسالم فهم إعادة بواسطتها يمكن التي
وظيفة السياسية، واملذاهب األيديولوجيات عرص هو وعرصنا وسياسية، واجتماعية فكرية
وبالتايل بالفعل؛ تحقيقها وسائل وبيان اإلسالمية، األيديولوجية تأسيس الدين أصول علم
الفروع وعلم األصول علم بني أو الفقه وعلم الدين أصول علم بني التقليدية التفرقة حي تمَّ
التوحيد علم بني أو العمل وعلوم النظر علوم بني أو الظن وعلوم اليقني علوم بني أو
توحيد الترشيع للترشيع، توحيد فالواقع للواقع، ترشيًعا التوحيد كان إذا الترشيع. وعلم
التشويش خطر املجاورة الحضارات يف النظر من أتى قد القديم الخطر كان إذا للواقع.
الخطر فإن والحرش، املعاد وإنكار وصدقهم، األنبياء يف والطعن الجديدة، العقائد عىل
مضمون تغيري لزم ثَمَّ وِمْن وشعوبهم؛ وأراضيهم واستقاللهم املسلمني ثروات عىل اآلن
ومن األرض»، «الهوت إىل الالهوت» «علم من واالنتقال واتجاهه، الخطر لنوعية طبًقا العلم
«الهوت أو التنمية» «الهوت إىل املعاد» «الهوت ومن التحرُّر» «الهوت إىل النبوة» «الهوت
طبًقا بنفسه نفسه تطوير عىل قادر والعلم الثورة»، إىل العقيدة «من باختصار أو التقدُّم»

املتأخرين.25 إىل املتقدمني من واختالفه الخطر لنوعية
الهجوم ووقع األخرى، التقليدية العلوم من االتهام موضع وضع قد الكالم علم كان إذا
تقليدي علم أي يوضع ولم علم أي يهاجم لم فإنه والتصوف، والفلسفة الفقه علوم من عليه
والتكوين، الظهور يف أولها كان الكالم علم ألن ربما الحدود؛ أقل يف إال االتهام موضع آخر

ص١٣). (التحفة، وأنثى» ذكر من مكلف كل عىل العيني الوجوب فيه الشارع «وحكم 24

يف أظهروها التي العجائب مع هؤالء فما األمر، هذا حقيقة عن الكشف ويف التواني، ترك «فالحزم 25

ومحل دارنا من خروجنا عن يُخربنا واحد شخص من بأقل قولهم تحقيق عن بالبحث صدقهم إمكان
بمجرد فإنَّا جهدك لنفسك منه واحرتز حذرك، فخذ الدار دخل قد السباع من سبًعا بأن استقرارنا
فاملوت االحرتاز، يف وبالغنا الدخول عىل نقدم لم والجواز اإلمكان محل يف عنه أخربنا ما رأينا إذا السماع
عبارة «فهذه ص٦). (االقتصاد، ا» مهمٍّ بعده ملا االحرتاز يكون ال فكيف قطًعا والوطن املستقر هو

ص٢٩). زبد، (جامع «… املتأخرين عبارة ا أمَّ املتقدمني،
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وجوبه سابًعا:

الكالم علم انشغل الوقت هذا ويف متأخر؛ وقت يف إال األخرى العلوم عىل التعرف يتم فلم
الخارجية والنحل امللل عىل بالرد أو املتبادل وهجومها الفرق وبرصاع الداخلية بحروبه
ألنه ربما الناشئ؛ الجديد الفكر عىل خطًرا تمثل وأصبحت وانترشت، الحضارة غَزت التي
فقد األخرى، الفكرية األنماط ضد التوحيد باسم يتحدَّث واحد كالم علم هناك يكن لم
الفقهاء من األشاعرة واقرتب الصوفية، من الشيعة واقرتب الفالسفة، من املعتزلة اقرتبت
نجد ذلك ومع األخرى، الفرق ضد العلوم أحد يف حليًفا فرقة كل فوجدت السنة، وأهل
ِقَدم أو العالم ِقَدم رأسها وعىل الفلسفية النظريات بعض عىل الهجوم يف بسيطة إشارات
نجد كما الخارج، يف التصورات وجود إلثباتهم أو األفالك لعالم الفالسفة وصف أو املادة
يف الكالم علم يظل ذلك ومع واالتحاد.26 الحلول عن نظرياتهم يف للتصوف نقًدا أيًضا
رشوط؟ أي وتحت معنى؟ وبأي علم؟ الكالم علم هل قائًما: السؤال ويظل االتهام، قفص

لرصاع القديم» الرتاث من «موقفنا ل: األوَّ القسم هذا من والتاريخ «اإلنسان الثامن: الجزء سنخصص 26

وحدة خالل من جديد من الحضارة وحدة إيجاد محاولني البعض بعضها مع األربعة التقليدية العلوم
(ص٢٠٨-٢٠٩). (ص١٩٩–٢٠٣)، والتجديد»، «الرتاث أيًضا: انظر العلم.
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مقدمة أوًال:

مهمتها تاريخية مقدمات األوىل: نوعني: إىل كلها الكالمية املؤلفات مقدمات تصنيف يمكن
خالص، سيايس تاريخ أو فرق تاريخ أو عقائد تاريخ أنه عىل الكالم علم تقديم
العلم يف نظرية أنه عىل الكالم علم تقدم والثانية: املبكرة، املصنفات مقدمات وهي
الكالمية فاملصنفات وبالتايل املتأخرة؛ املصنفات مقدمات وهي الوجود، يف نظرية أو
برصف ذاته العلم موضوع يف مصنفات أو والفرق، العقائد تاريخ يف مصنَّفات ا إمَّ
الشعور بنائي. أو تطوري ا إمَّ الشعور نقول: معارص وبتعبري تاريخه.1 عن النظر
أو كموضوع ا إمَّ مرحلة، مرحلة العلم فيه يظهر حيث التاريخي الشعور هو التطوري
الفرق، تاريخ القدماء اه سمَّ ما وهو أصول، كمجموعة أو كأصل أو موضوع كجانب
الكالمية املادة يصف عندما حسابه من التاريخي املنهج يسقطه الذي الشعور وهو
بعضها الفرق توالد أن حني يف فيها، للشعور دخل ال محضة فرق تاريخ أنها عىل
البنائي الشعور ا أمَّ التاريخي، الشعور هو بينها، جامًعا هناك بأن يوحي بعض من
العصور توايل عن النظر برصف متكامل كبناء العلم فيه يظهر الذي الشعور فهو
ألنماط حامًال الحالة هذه يف الشعور ويكون وتتابعها، وتوالدها الِفَرق وأسماء واألزمنة
ثقافتنا وبلغة ومكان، زمان كل يف ظهورها ويعود حضارة، كل يف توجد مثالية
بأنه التطوري الشعور إىل فيها عادًة يُشار املجاورة الثقافات مع التقائها يف املعارصة

كل يف أوردوا ثم أصوًال املسائل وضعوا أنهم أحدهما الرتتيب؛ يف طريقان املقاالت كتب «وألصحاب 1

أوردوا ثم أصوًال املقاالت وأصحاب الرجال وضعوا أنهم والثاني فرقة، وفرقة طائفة طائفة مذهب مسألة
وأليق لألقسام أضبط وجدتها ألني األخرية الطريق عىل املخترص هذا وترتيب مسألة. مسألة يف مذاهبهم

ص١٣-١٤). ج١، (امللل، الحساب» بأبواب



(١) الثورة إىل العقيدة من

كمنهجني ولكن Synchroniqueتزامني بأنه البنائي الشعور تتابعيDiachroniqueوإىل
منطقي بناء واستبدال الحساب يف الحي الشعور إدخال دون اإلنسانية الظواهر لدراسة

به. اإلنساني للذهن
وتطوره التاريخية نشأته تتبع األوىل: بطريقتني: الكالم علم عرض يمكن لذلك وتبًعا
بالتطوير. أو بالتفريع أو بالتضاد أو بالتبعية سواء بعض، عن بعضها الفرق وتوالد
فلسفية دراسة وتكون خاللها، من الفرق وعرض الكالمية املوضوعات دراسة والثانية:
بإحدى الكالم عالم يؤلف وقد أساسية.2 موضوعات حول املقاالت تجتمع فيها خالصة
بناء ولكن مستقلني، مصنََّفنْي يف أو واحد مصنف يف ا إمَّ مًعا الطريقتني يتبع أو الطريقتني
وانزوى املتأخرة، العقائد كتب يف تقنينه إىل انتهى حتى ره تطوُّ عىل ساد الذي هو العلم
داخل البناء تكوين عن الكشف يمكن أنه حني يف التاريخ نطاق يف ودخل العلم تطور
يظهر العلم تاريخ يف أنه وكما التكوين.3 دور يف بناء إال هو ما التطور وأن العلم، تطور

الشافعي؛ للملطي والتنبيه» «الرد ل): األوَّ (الجزء لألشعري اإلسالميني» «مقاالت الفرق: كتب من أمثلة 2
للرازي. واملرشكني» املسلمني فرق «اعتقادات للشهرستاني؛ والنحل» «امللل للبغدادي؛ الِفَرق» بني «الَفرق
حنيفة؛ ألبي األكرب» «الفقه فهي السنة وأهل األشاعرة نظر وجهة من املوضوعات كتب أمثلة ا أمَّ
«أصول للباقالني؛ و«التمهيد» «اإلنصاف» للماتريدي؛ التوحيد» «كتاب لألشعري؛ و«اإلبانة» «اللمع»
اإلقدام» «نهاية للجويني؛ و«الشامل» و«اإلرشاد» األدلة» «ملع حزم؛ البن «الفصل» للبغدادي؛ الدين»
الخمسون» و«املسائل التقديس» «أساس للنسفي؛ الكالم» «بحر للغزايل؛ «االقتصاد» للشهرستاني؛
األنوار» «طوالع للنسفي؛ «العقائد» لآلمدي؛ املرام» «غاية للرازي؛ الدين» أصول و«معالم و«املحصل»
التوحيد» «كتاب للسنويس؛ «السنوسية» للتفتازاني؛ «املقاصد» لإليجي؛ و«املواقف» «العقائد» للبيضاوي؛
الباجوري» «رسالة للمرزوقي؛ العوام» «عقيدة للفضايل؛ العوام» «كفاية الوهاب؛ عبد بن ملحمد
للقاني؛ التوحيد» «جوهرة عبده؛ ملحمد التوحيد» «رسالة للقزويني؛ القزويني» «عقائد للباجوري؛
العبيد» «وسيلة دحالن؛ لولد العقائد» زبد «جامع للدردير؛ البهية» و«الخريدة التوحيدية» «العقيدة
وجهة من املوضوعات كتب ومن للظواهري؛ التام» «التحقيق للجرس؛ الحميدية» «الحصون للظاهري؛

الجبار. عبد للقايض الخمسة» األصول «رشح «املحيط»؛ «املغنى»؛ للخيَّاط. «االنتصار» املعتزلة نظر
املقاالت من األوَّل القسم ص خصَّ عندما اإلسالميني» «مقاالت يف: مًعا الطريقتني األشعري اتبع 3

علم بوَّب حني املصلني» «الختالف والثاني واملعتزلة، واملرجئة والخوارج الشيعة رأسهم وعىل لإلسالميني
بني «الَفرق يف األوىل الطريقتني: البغدادي اتبع كما فيها، الفرق اختالف وبنيَّ املوضوعات حسب الكالم
يف والثانية والنحل»، «امللل يف األوىل الطريقتني: الشهرستاني واتبع الدين»، «أصول يف والثانية الِفَرق»،
مصنف يف الطريقتني بني الجمع يكون وقد مستقلني، مصنفني يف الجمع كان إذا هذا اإلقدام»، «نهاية
الست، للموضوعات ثانيًا عرضه يف ثم الست للفرق أوًَّال عرضه يف حزم البن «الفصل»، مثل واحد
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مقدمة أوًال:

يصبح الشعور تطور أن أي املوضوعات؛ كأحد التاريخ يظهر العلم بناء يف فإنه البناء
فالتاريخ التاريخ؛ يف جوانبه تتحد نمًطا أو مثاًال أو فكرًة أصبح التاريخ وأن أبنيته، أحد

بنائه.4 من كجزء األوىل وحدته إىل يعود ولكنه الفكر، وحدة يف انفصام
بأسلوب أو واحدة بطريقة العلم بناء عىل تحتوي التي الكالمية املصنفات تدون ولم
عىل مذاهب وعدة أساليب، وعدة فرق، عدة بني ترتاوح بل واحد، مذهب خالل من أو واحد

اآلتي: النحو

بناء حدَّدت التي وهي أشعرية، نظر وجهة من العلم بناء عىل تحتوي مصنَّفات (١)
أشعري.5 بناء العلم بناء إن ليُقال حتى األكثرية وهي العلم،

نفس يف تشارك وهي اعتزالية، نظر وجهة من العلم بناء عىل تحتوي مصنفات (٢)
األقلية، وهي العدل، مثل الجوانب بعض عىل الرتكيز مع األشعرية املصنفات مع العلم بناء

للدولة.6 الرسمي املذهب أصبحت حتى األشعرية لسيادة نظًرا التاريخ يحفظها لم
ويف نهايته. يف أم العلم بداية يف سواء سنية نظر وجهة من عقائدية مصنفات (٣)

اآلن.7 العلم حال وهو للعقائد، علًما وأصبح العلم ضمر عندما األكثرية هي النهاية

إذ للشهرستاني؛ والنحل» «امللل يف الحال هو كما املوضوعات إىل الرجوع دون الفرق عرض ويستحيل
مقالة صاحب يعترب ال رأٌي له من كل كان وملا العلم، عرض طريقة يف عديدة اختالفات «هناك يقول:
الوعد (ج) والعدل. القدر (ب) والتوحيد. الصفات (أ) وهي: األصول، حسب الكالم علم موضوعات تصنف

والشيعة. والخوارج، والصفاتية، القدرية، أربًعا: الفرق تكون وبذلك والعقل. السمع (د) والوعيد.
أو العلم من أسايس كجزء اإلقدام» «نهاية يف العلم بناء من كجزء إسالمية كفرق التاريخ يظهر 4

«املواقف» ويف للبغدادي، الدين» «أصول ويف للغزايل، «االقتصاد» ويف حزم، البن «الفصل» يف له كملحق
ا أمَّ الوطنية». الوحدة إىل املذهبية الفرق «من الخاتمة أيًضا انظر للحفيد. النضيد» «الدر ويف لإليجي،

واألفعال. والصفات الذات عن دفاًعا التوحيد باب يف بقيت فقد اإلسالمية غري الِفَرق
األدلة»؛ «ملع «الفصل»؛ الدين»؛ «أصول «التمهيد»؛ «اإلنصاف»؛ التوحيد»؛ «كتاب «اإلبانة»؛ «اللمع»؛ 5

«املواقف»؛ «املطالع»؛ «الغاية»؛ «املعالم»؛ «املحصل»؛ الكالم»؛ «بحر «االقتصاد»؛ «الشامل»؛ «اإلرشاد»؛
«التحقيق». «الحصون»؛ «الباجوري»؛ العوام»؛ «عقيدة «الكفاية»؛ «التهذيب»؛ «املقاصد»؛

«املغني». «املحيط»؛ 6

«الخريدة»؛ «التوحيدية»؛ «السنوسية»؛ «العضدية»؛ «النسفية»؛ «النظامية»؛ «االعتقاد»؛ األكرب»؛ «الفقه 7

بن أحمد عقائد ومنها املتقدمة السلف عقائد مثل النصوص عىل يعتمد ما ومنها «الوسيلة»، «الجامع»؛
ومحمد والصنعاني، واملقريزي، للصابوني، املتأخرة أو الدارمي، وعثماني قتيبة، وابن والبخاري، حنبل،

والشوكاني. الوهاب، عبد بن
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(١) الثورة إىل العقيدة من

عرًضا معروضة أنها إال كالعقائد وهي بنائه، دون العلم مادة عىل تحتوي مصنفات (٤)
أصولية.8 مسائل وكأنها عقليٍّا

صاغوا الذين هم املعتزلة كان ملا اعتزالية وغالبها مذهبية، أصول عىل مصنفات (٥)
خمس.9 أصول يف فكرهم

مثل معينة موضوعات ألهمية نظًرا أشعري وغالبها موضوعات، عىل مصنفات (٦)
اإلمامة.10 أو األفعال خلق أو القرآن خلق أو والصفات األسماء أو والتشبيه التنزيه

جميع من املتفرقة، املوضوعات عليها يغلب بناء، دون خصمية جدلية مصنفات (٧)
إلينا.11 يصل لم ومعظمها املذاهب،

املبارش الواقع وإىل النصوص يف العقائد مصدر إىل تعود ا إمَّ إصالحية مصنفات (٨)
وهو املرجوَّة الغاية إىل يؤدي أن يمكن بحيث العلم بناء تُعيد ا وإمَّ إليها النصوص لتوجيه
وتتبُّع التاريخ، إىل العودة أو التشتت مصادر وبيان العلم، وصف طريق عن وذلك اإلصالح؛

وإرادة.12 فكًرا الشعور استقالل إىل ينتهي حتى كتقدُّم مساره
للحضارة، شامل وصف يف األخرى العلوم مع الكالم علم تضع حضارية مصنفات (٩)

وبنائها.13 تطورها

وكأنه البناء، هذا ر تطوُّ عن العلم بناء تضمنت التي القديمة املصنفات تتحدَّث ولم
كان للكتاب.14 العفوي وتقسيمه العالم ذهن من أتى أو يشء، ال إىل وانتهى يشء، ال من
حني يف بينها، رابط ال الزمان يف متجاورة املصنَّفات فأتت فراغ، من يبدأ قديم عالم كل

الليث». أبي «مسائل الخمسون»؛ «املسائل 8

الريس، والقاسم للبرصي، والتوحيد العدل رسائل مثل أصولهم بعض أو الخمسة» األصول «رشح 9

والنيسابوري. الحسني، بن ويحيى املرتيض، والرشيف الجبار، عبد والقايض
النصية. السلف لعقائد تطوير وهو التقديس»، «أساس 10

«االنتصار». 11

التوحيد». «كتاب التوحيد»، «رسالة يف واضح هذا 12

خلدون. ابن «مقدمة» النضيد»، «الدر مثل 13

«التنبيه يف الشافعي امللطي يتحدَّث فمثًال فقط؛ الكتاب ألقسام التقليدية املقدمات بعض تعرض 14

يف يتحدَّث فإنه البغدادي ا أمَّ الثالث، إال يبَق ولم والرابع والثاني ل األوَّ ضاع أقسام أربعة عن والرد»
مربًِّرا مسألة! ٢٢٥ املجموع فيكون قسًما، عرش خمسة قسم ولكل قسًما، عرش خمسة عن الدين» «أصول
يتحدث فإنه الغزايل، ا أمَّ ص١–٣)، الدين، (أصول بنائه أو العلم تطور من وليس الرشيعة من القسمة
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مقدمة أوًال:

العلم بناء يكتمل لم إذ نهايته؛ حتى واكتماله بدايته منذ البناء هذا تطور رؤية يمكن أنه
الشعور حتى التاريخي الشعور من ابتداءً البناء تطور بل واحدة مرة املصنفات هذه يف
النحو عىل البناء تكوين تتبُّع ويمكن البناء جوانب من جانب يظهر مرحلة كل ويف البنائي،

اآلتي.

حول كله العلم يدير ثم العلم، نظرية عن والرابعة وجوبه عن منها األوىل الثالثة أربعة «تمهيدات» عن
األخرويات والنبوة، الرسول عن الرابع واألفعال» والصفات «الذات نظرية يف األوىل الثالثة أربعة أقطاب
يف الكالم علم يضع فإنه الرازي ا أمَّ ص٤-٥). (االقتصاد، «الفرق» «اإلمامة»، واألحكام»، «األسماء
العلوم من أنواع خمسة عىل يشتمل مخترص «فهذا قائًال: أخرى أربعة علوم مع الدين» أصول «معالم
الخالفيات. يف املعتربة األصول (د) الفقه. علم (ج) الفقه. أصول علم (ب) الدين. أصول علم (أ) املهمة:
عىل اقترص فإنه اآلمدي ا أمَّ ص٣). الدين، أصول (معالم والجدل» النظر آداب يف معتربة أصول (ه)
البيضاوي ويذكر ص٥). املرام، (غاية لألسباب ذكر دون قوانني ثمانية عىل مصنفه اشتمال عىل اإلعالن
يتحدَّد والتي والنبوة»، واإللهيات؛ «املمكنات؛ كتب: وثالثة العلم» «نظرية مقدِّمة عىل كتابه رتَّب أنه
فلم مرة، ألول اإللهيات عن بدًال العقليات تسمية فيها تظهر ولكن بذلك، ح يرصَّ أن دون العلم بناء فيها
ستٍّ يف املواقف يرتِّب فإنه اإليجي ا أمَّ ص٦). األنوار، (طوالع النبوة إال عقليٍّا ال موضوًعا العلم يف يعد
والسمعيات. والعقليات، والجوهر، والعرض، العامة، واألمور العلم، نظرية مراصد: ستة يف موقف وكل
عن ُشبَه ورد بالرسل، واإليمان باهلل، اإليمان أبواب: وثالثة الكالم علم يف مقدمة يعقد فإنه الجرس ا أمَّ
(الحصون املتأخر العلم طابع وهو الشبهات؛ بعض عن والدفاع للعلم املزدوج بالبناء يوحي نصوص،

ص٤). الحميدية،
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الفرق، املوضوعاتمنخالل ظهور ثانًيا:
املوضوعات الفرقمنخالل وظهور

املرحلة هذه ويف الِفَرق، عن املستقل كيانه عن األوىل التكوينية املرحلة هذه يف البناء يبحث
الشعور خالل من البنائي الشعور فيظهر التاريخي، الشعور مع البنائي الشعور يتداخل
تمت وقد أخرى، مرة البنائي الشعور خالل من التاريخي الشعور ويظهر مرة، التاريخي

التايل: النحو عىل األوىل الخمسة القرون يف املرحلة هذه

مقابل يف والرد) (التنبيه الِفَرق خالل من موضوعات ظهور (1)
(التمهيد) املوضوعات خالل من الِفَرق ظهور

تتحدَّد متفرِّقة، كموضوعات ولكن تبويب أو إحصاء بال الفرق خالل من املوضوعات تظهر
تنبزغ ولكن األساس، هي إسالمية، وغري إسالمية الفرق، صورته. دون البناء مادة فيها
مقدمتها ويف العلم، خمس حوايل تشمل وهي التاريخ، عن استقاللها معلنة املوضوعات منها
األوَّل الدين، يف والنصيحة الجامعة ذكر وباب القرآن، متشابه ذكر باب مثل: موضوعات
بإرجاعها الجماعة تربية إىل يشري والثاني النصوص، تفسري من نشأ الكالم علم أن عىل يدل
الكالم علم بخطورة اإلحساس أن عىل يدل مما كنظريات، وليس كأوامر الدين نصوص إىل
واضحة غري مختلطة الفرق، تاريخ خالل من الكالمية املادة تظهر لنشأته.1 مصاحبًا كان

واملعتزلة، وامُلْرِجئة، الروافض، األربع: للفرق والرد» «التنبيه يف الشافعي امللطي يعرض أن بعد 1

ذكر يف وباب القرآن، متشابه ذكر باب موضوعني: يف يدخل نقدها؛ إىل ينتقل أن وقبل والخوارج،



(١) الثورة إىل العقيدة من

للفرق، ونقد السنة، أهل لعقائد وبيان األوىل، للجماعة وتاريخ للفرق، تاريخ فهي املعالم؛
املصنفات بعض َلتقرتب حتى النقل عىل أكثر االعتماد مع بالعقل النقل كله ذلك يف يختلط

منقول.2 من فيها ورد ما لكثرة اآلثار كتب من
موضوعي خالل من خاصًة املوضوعات، خالل من الفرق تظهر ذلك، مقابل يف ولكن
من الخطورة تمثِّل التي هي ألنها اإلسالمية؛ غري الفرق عىل الرتكيز ويتم والنبوة، التوحيد
املوضوعات تظهر ثم العلم.3 نصف من أكثر تشمل إنها حتى الغازية، املجاورة الثقافات
استقر ما وهو للعلم، كمقدمة الوجود ونظرية العلم نظرية فتظهر العلم، ببناء توحي وهي
أجزاء سبعة من جزءًا إال تشمل ال ولكنها األخرية، العقائد مرحلة قبل حتى العلم بناء يف
اكتمال حني بعد، فيما كله العلم ستبتلع التي هي املقدمات هذه أن حني يف العلم من
حيث من والعدل) (التوحيد اإللهيات السمعيات تفوق ذاته، العلم بناء ويف العلم.4 بناء
العقليات؛ بعُد فيه تصبح ولم اإليمانية، مرحلته يف زال ما العلم أن عىل يدل مما الكم؛
حيث من اإللهيات مع السمعيات تتداخل كما واألعم، األشمل املوضوع اإللهيات، وهي
أنها حني يف املجسمة عن الحديث النبوة تسبق إذ األولوية لها تكون فأحيانًا األولوية،
تسبق مرحلة يف زال ما العلم أن عىل يدل مما النهائي العلم بناء يف لإللهيات تالية أصبحت
ويف العقلية. املوضوعات عىل اإليمانية املوضوعات فيها وتغلب العقليات، السمعيات فيها
الدفاع أن عىل يدلُّ مما مرة عرشين حوايل العدل الكم حيث من التوحيد يفوق اإللهيات،
من أهمَّ كان وصفاته ذاته يف هللا إثبات وأن اإلنسان، عن الدفاع عىل الغالب هو كان هللا عن

من املعاد لوقائع إلنكارها الجهمية إىل اإلشارة تغلب ل األوَّ املوضوع يف الدين. يف والنصيحة الجماعة
هلل. وصعود ونزول ويد استواء من التشبيه وإلنكارها وشفاعة، وحوض ونريان، ورصاط ونار، جنة

ص٥٤–٩٠). (التنبيه، العلم ُخمس من أقل يشمالن مًعا واملوضوعان
ص١). (التنبيه، الخرب» عن وأيًضا املحكم من ا نصٍّ «ورشحت 2

العنوان به يُوحي ما غري عىل واملعتزلة» والخوارج والروافض واملعطلة امللحدة عىل الرد يف «التمهيد يف 3

وهي: التوحيد عن دفاًعا إسالمية غري فرق خمس ني الباقالَّ يذكر اإلسالمية الفرق عىل الرتكيز من
عن دفاًعا أخرى فرق وخمس والنصارى. واملجوس، التثنية، وأهل واملنجمون، الطباع، بفعل القائلون

ص٥٢–١٤٨). (التمهيد، والنصارى واليهود، والصابئة، واملجوس، الرباهمة، وهي: النبوة
ص٤٦–٩٦؛ والعدل»، والتوحيد «اإللهيات ص٣٤–٤٦؛ «التمهيد»، يف الوجود ونظرية العلم نظرية 4

واألحوال»، والصفات «املجسمة ص٩٦–١٤٨؛ «النبوة»، ص٩٦–٢٤١؛ واإلمامة)، (النبوة «السمعيات»
ص١٦٠–٢٤١. «اإلمامة»، ص٥٠–٥٢؛ «العدل»، ص٤٦–٩٦. «التوحيد»، ص١٤٨–١٦٠؛
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… الفرق وظهور الفرق، خالل من املوضوعات ظهور ثانيًا:

جديد، من العدل التوحيد ابتلع عندما رة املتأخِّ العقائد يف حدث ما وهو أفعاله، يف هللا إثبات
ميزتان: للعدل يبقى ولكن هللا، لحساب اإلنسان واختفى التوحيد، لحساب العدل وضاع
يسبق أحيانًا أنه والثاني الكم، حيث من قليل أنه ولو التوحيد، عن متميز مبحث أنه األوىل
موضوع يف العدل مع التوحيد وتداخل يتلوه، وأحيانًا واألولوية الرتتيب حيث من التوحيد
املصنفات يف أَْوَجه يبلغ مستقل كموضوع التوحيد خالل من العدل ظهور عىل يدل األفعال
الرتتيب، حيث من يكن لم إن الكم حيث من األقل عىل التوحيد العدل يفوق عندما االعتزالية
موضوعات من واإلمامة النبوة اثنني: موضوعني حول كلها ترتكز فإنها السمعيات ا أمَّ
والعلم)، (اإليمان واألحكام واألسماء واملعاد، النبوة العلم: بناء يف بعد فيما ظهرت أربع
أهمية عىل يدل مما أمثالها أربعة وتبلغ النبوة، اإلمامة تفوق الكم حيث من ولكن واإلمامة،
وعملت الكالم علم رت فجَّ التي السياسية باملشكلة العهد لحداثة نظًرا الدين عىل السياسة
التي املتأخرة العقائد من كلية اإلمامة سقطت إذ اآلن حتى نفتقده ما وهو نشأته؛ عىل
ظهوره أن عىل َليدل املعاد موضوع اختفاء وإن والرسول، هللا موضوعي حول تركزت
العقلية، وعلومها اإلسالمية الحضارة أنشأت التي األوىل الدفعة تباطؤ بعد متأخًرا كان
زال وما املتأخرة، العقائد كتب يف استمر ما وهو ودنياهم، آخرتهم يف يفكرون الناس وبدأ
انتهائه رسعة عىل يدل والعلم اإليمان موضوع اختفاء أن كما املعارص، وجداننا يف يفعل
به، التسليم املسلم عىل يجب وما Credo اإليمان عقائد إىل وتحويله املتأخرة، العقائد من
الدين أي واإلمامة التوحيد موضوَعِي حول كله العلم تركيز وهي أخرية، ميزة تبقى ولكن
تطويره يُمكن ما وهو الشعب، صوت هو هللا صوت وأن والشعب، هللا ِشئْنا وأن والسياسة،

والثورة».5 «الدين عرصنا بلغة ى يَُسمَّ فيما بعُد فيما

الفرق إىل املوضوعات من أو املوضوعات، إىل الفرق من (2)

كبابنَْي والسنة» الحق و«أهل والبدعة»، الزيغ «أهل فرقتا رأسها وعىل أوًَّال الفرق تظهر
الفرقتني عقائد من االنتقال يتمُّ ذلك بعد ثم مًعا، القوَلنْي مقارنة يمكن حتى مستقلَّنْي
العلم،6 بناء يف نفسها تضع أن تحاول مستقلة موضوعات هي حيث من العقائد إىل

ص١٢–٦٧. العلم، باقي ويشمل ص٦–١٢، يف الِفرقتان تظهر لألشعري الديانة» أصول يف «اإلبانة يف 5

ص١٢–٤٦؛ التوحيد، موضوعات ص٦٥–٦٧؛ السمعيات: موضوعات ص١٢–٦٥؛ اإللهيات، موضوعات 6

ص٦٧. اإلمامة، ص٦٥–٦٧؛ املعاد، أمور ص٤٩–٦٥؛ العدل، موضوعات
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(١) الثورة إىل العقيدة من

وكأن الوجود، ونظرية العلم نظرية بعد تظهر فلم ذاته العلم موضوعات حيث من ا أمَّ
عن بديل والوجود اإليمان، عن بديل فالعلم الفرق، عن الحديث محل حل قد ظهورهما
عىل إجابة العلم بناء تحديد يف كبريًا ًما تقدُّ يمثِّل النظريتني هاتني ظهور وكان العقائد،
واضح، بناء بال األساسية العلم موضوعات تظهر ثم نعلم؟» و«ماذا نعلم؟» «كيف سؤاَيلْ:
وتحظى العلم، من جزءًا عرش تسعة حواَيلْ شملت وقد اإللهيات موضوعات تبدو ولكن
عظيم خطر يف الوقت ذلك يف كانت اإللهيات أن عىل يدل مما العرشين بالجزء السمعيات
فلم أَْوِجها، يف كانت الحضارة يف الدفع قوة وأن كذلك، تكن لم السمعيات أن حني يف
عندما اآلن عنه نحن تخلَّْفنا ما وهذا التوحيد، أمر شغلهم بل املعاد أمور الناس تشغل
حيث من العدل التوحيد يفوق اإللهيات ويف جديد، املعارصمن وجداننا السمعيات سادت
حول املخاطر من أعظم كانت هللا نحو املخاطر أن إىل يشري مما ِضعفه، ويكون الكم
وإثبات باألبصار، هلل الرؤية إثبات موضوع يربز التوحيد موضوعات رأس وعىل اإلنسان،
إثبات كانت البداية يف العلم غاية أن عىل يدل مما الصفات باقي إثبات ثم القرآن ِقَدم
التوحيد عن متميًزا العدل يبقى ولكن نافيها، ضد الصفات وإثبات منكريها، ضد الرؤية
واإليمان النبوة، دون واإلمامة املعاد، موضوعني: إال تتناول فال السمعيات ا أمَّ نصفه، ويمثِّل
وهو األخري، بالربع إال اإلمامة تحظى وال السمعيات، أرباع بثالثة املعاد ويحظى والعمل،
وهي اآلخرة، أمور سيادة من املعارص وجداننا ويف املتأخرة العقائد يف اآلن حتى ساد ما
عىل يدل النبوة موضوع ظهور عدم أن كما السياسة، وهي الدنيا، شئون عىل املعاد، أمور
عىل قيامها من رة املتأخِّ العقائد يف حدث كما وليس دونها، بدايته يف العلم قيام إمكانية
من والعمل اإليمان سقوط ا أمَّ املعارص، وجداننا يف ركيزتان أيًضا وهما والرسول، هللا محور
العقائد من توارى أن عجب فال الجد، مأخذ يؤخذ لم املوضوع أن عىل يدل فإنه السمعيات
مقولة وسقطت بها، التسليم يجب التي العقائد وهي اإليمان، مضمون إىل وتحول املتأخرة،

املعارص.7 واقعنا يف منه نعاني ما وهو العمل،

قاعدة عىل وال نص إىل مستِنٍد قانون عىل ال اإلسالمية الفرق تعديد يف طرًقا املقاالت ألصحاب أن «اعلم 7

املعلوم ومن الفرق، تعديد يف واحد منهاج عىل متفقني منهم مصنفني وجدت فما الوجود، عن مخربة
فتكاد وإال مقالة صاحب ُعدَّ ما؛ مسألة يف ما بمقالة غريه عن تميَّز من كل ليس أن فيه مراء ال الذي
يف معدوًدا مثًال الجوهر أحكام من بمسألة انفرد من ويكون والعدد، الحرص حد عن املقاالت تخرج
اختالًفا فيها االختالف يكون وقواعد أصول هي مسائل يف ضابط من إذن بد فال املقاالت، أصحاب عداد
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… الفرق وظهور الفرق، خالل من املوضوعات ظهور ثانيًا:

الفرق، إىل املوضوعات من االنتقال يمكن املوضوعات إىل الفرق من االنتقال مقابل ويف
املادة تقسيم أمكن فكري موضوع عليها يغلب أو فكريٍّا اتجاًها كالمية فرقة كل كانت فلما
متعددة حلول إال هي ما الِفَرق وكأن تحتها، الفرق إدراج ثم املوضوعات، حسب الكالمية
لم املوضوع أن ذلك يف العيب ولكن الفرق، هو والفرع املوضوع، هو األصل واحد، ملوضوع
فاملادة املوضوع؛ هذا يف الفرق اختالف من كلها واملادة عنوان، أو موضوع رأس إال يكن
اكتشاف يف يكمن الفضل ولكن املوضوعات، ستار تحت مقنع فرق تاريخ تعطي الكالمية
وبالتايل مستقلة؛ موضوعات أو فكرية أصول تحت تندرج بل تاريخ، مجرد ليست الِفَرق أن
أو حرصها أمكن ملا أصول بال الفرق تُركت ولو بينها، فيما جدلها ورؤية حرصها يمكن
وقد واآلراء، ب التشعُّ أساس هو واملوضوعات العلم، تاريخ عىل سابق العلم فبناء ضبطها؛
الذي ف الرصِّ التاريخي املنهج عيوب إىل الفرق ضبط أجل من األصول إىل الحاجة نشأت
الفكر، بدون فهمه يمكن ال فالتاريخ البعض، بعضها عن وتوالدها الفرق برسد يكتفي
تجسيًدا الحركات هذه تكون مثالية عقلية بأنماط إال إدراكها يمكن ال الفكرية والحركات

لها.8
ل األوَّ فاألصالن والعقل؛ والسمع والوعيد، والوعد والعدل، التوحيد، أربع: واألصول
يشمل والوعيد الوعد وهو الثالث األصل ولكن العلم، بناء يف بعد فيما استقرَّا والثاني
والبعض الداخلية»،9 الشعور «أفعال موضوع يف العدل يف بعضها يدخل عديدة مسائل
واألحكام»، «األسماء اسم يأخذ الذي والعمل اإليمان موضوع مثل السمعيات يف اآلخر
من الفنية صورها دون والوعيد والوعد التوبة مثل الدنيا يف وأوائلها املعاد، مسائل وبعض
والعقل، السمع وهو الرابع، األصل ا أمَّ إلخ، … وحوضوشفاعة وميزان، ورصاط ونار، جنة
يف واألفعال والصفات الذات مع اإللهيات داخل وهو والنقل، العقل موضوع يشمل فإنه

الضابط هذا بتقرير عناية املقاالت أرباب من ألحد وجدت ما مقالة، صاحب صاحبه ويعد مقالة، يعترب
وأصل مستقر قانون عىل ال وجد الذي الوجه وعىل اتفق، كيف األمة مذاهب إيراد يف اسرتسلوا ألنهم
عددنا القواعد هذه من بمقالة األمة أئمة من واحد انفراد وجدنا «فإذا ص٩-١٠). ج١، (امللل، مستمر»
فرقة، وجماعته مذهبًا مقالته نجعل فال بمسألة انفَرَد واحًدا وجدنا وإن فرقة، وجماعته مذهبًا، مقالته
تُعد ال التي الفروع إىل مقالته باقي ورددنا مقالته، سواها وافق ممن واحد تحت مندرًجا نجعله بل

ص١٣). ج١، (امللل، النهاية» غري إىل املقاالت تذهب فال مفرًدا، مذهبًا
ص٦١). ج١، (امللل، والعقل» والسمع والوعيد، والوعد والعدل، التوحيد، يف املختلفون األصول «أهل 8

األفعال». «خلق السابع: الفصل يف الداخلية» الشعور «أفعال انظر: 9
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السمعيات، موضوعات من وهما واإلمامة، النبوة موضوَعِي ويشمل اكتماله، بعد العلم بناء
حدثت التي التفِرقة تلك والسمعيات، اإللهيات بني األربع األصول يف تفرقة إذن توجد ال
لدخولهما العقلية املوضوعات من واإلمامة النبوة موضوَعا وأصبح بعد، فيما العلم بناء يف
املتأخر، العلم بناء يف الحال هو كما السمعيات باب تحت وليس والعقل السمع أصل تحت
يكون وبالتايل والعدل، التوحيد عن مستقل كأصل والعقل السمع يظهر مرة َألول إنه بل
أصل وإسقاطه املتأخر، العلم لبناء تبًعا للسمعيات بابًا بفتحه تخلَّف قد املعارص فكرنا
لم حتى التوحيد يف وابتالعه العدل بإسقاط رة املتأخِّ عقائدنا تخلَّفت كما والعقل، السمع
إحدى أهمية تربز وهنا االجتماعية.10 النظم يف أو اإلنسان سلوك يف موجوًدا العدل يُعد
إرساء أجل من والعقل السمع وأصل العدل أصل بإبرازها الحديثة اإلصالحية الحركات
الفرق تصبح األربع األصول هذه عىل وبناءً الحديثة، والعقالنية االجتماعية العدالة قواعد
التاريخ عىل العقل انتصار ذلك ويُعد والشيعة.11 والخوارج، والصفاتية، القدرية، أربًعا:
وسبعني ثالثًا يجعلها الذي بالنص ًها موجَّ تاريًخا باستمرار كان الفرق تاريخ أن علمنا إذا

فرقة!

األصول هي قواعد، أربع يف حرصتها حتى التيسري من وتقدَّر التقدير من تيرسَّ ما عىل «فاجتهدت 10

عند إثباتًا األزلية الصفات مسائل عىل تشتمل وهي فيها، والتوحيد الصفات األوىل: القاعدة الكبار؛
وما عليه يجوز وما تعاىل هلل يجب وما الفعل وصفات الذات صفات وبيان جماعة، عند ونفيًا جماعة
وهي والعدل القدر الثانية: القاعدة واملعتزلة. واملجسمة والكرامية األشعرية بني الخالف وفيها يستحيل
جماعة عند إثباتًا واملعلوم واملقدور والرش الخري إرادة يف والكسب والجرب القضاء مسائل تشتمل التي
الثالثة: القاعدة والكرامية. واألشعرية والجربية والنجارية القدرية بني الخالف وفيها جماعة، عند ونفيًا
والتكفري واإلرجاء والوعيد والتوبة اإليمان مسائل عىل تشتمل وهي واألحكام، واألسماء والوعيد، الوعد
واملعتزلة والوعيدية املرجئة بني الخالف وفيها جماعة، عند ونفيًا جماعة، عند وجه عىل إثباتًا والتضليل
مسائل عىل تشتمل وهي واإلمامة، والرسالة والعقل، السمع الرابعة: القاعدة والكرامية. واألشعرية
جماعة عند ا نصٍّ اإلمامة ورشائط النبوة يف والعصمة واللطف واألصلح والصالح والتقبيح التحسني
قال من مذهب عىل إثباتها وكيفية بالنص، قال من مذهب عىل انتقالها وكيفية جماعة، عند وإجماًعا
ص١١-١٢). ج١، (امللل، واألشعرية» والكرامية واملعتزلة والخوارج الشيعة بني فيها والخالف باإلجماع،
تبينت الخالف قواعد هي التي املسائل تعيَّنت «وإذا التوحيد». «رسالة يف عبده محمد محاولة هي 11

أربع: اإلسالمية الفرق كبار بعض، يف بعضها تداخل أن بعد أربع يف كبارها وانحرصت الفرق، أقسام
أصناف فرقة كل عن ب ويتشعَّ بعض، من بعضها يرتكَّب ثم والشيعة، والخوارج، والصفاتية، القدرية،

الرسالة. ص١٣). ج١، (امللل، فرقة» وسبعني ثالث إىل فتصل
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… الفرق وظهور الفرق، خالل من املوضوعات ظهور ثانيًا:

املبنية املوضوعات ثم الفرق إىل بناء بال املوضوعات ثم الِفَرق من (3)

موضوعات أنه عىل أيًضا يظهر فرق تاريخ أنه عىل الكالم علم فيه يظهر الذي نفسالوقت يف
أوًَّال الفرق عرض يتم العلم، بناء نعلم حتى معني تبويب تحت تدخل لم وإن مستقلة،
هناك وكأن البنائي، والشعور التاريخي الشعور بني ربط أدنى دون ثانيًا املوضوعات ثم
طبًقا يتم لم الفرق عرض إن بل بينهما، رابط ال البعض بعضهما عن مستقلني شعورين
الرئيسية، الكالم علم ملوضوعات طبًقا حتى أو معني لبناء طبًقا أو فكرية معينة ألصول
وبعض واألحكام، الفقه أصول مسائل وبعض الطبيعية، املسائل حول معظمها يدور بل
ورسد بتَكرار أحيانًا بل تبويب، أو ترتيب دون والصفات والذات اإلمامة مثل الكالم مسائل
محاولًة بدايته، يف زال ما الكالم علم وكأن البناء، نحو سطريًقا تتحسَّ زالت ما املعاني وكأن
واحد.12 جامع يجمعها لم وإن نظرية موضوعات إىل النصوص وتحول املعاني، لتجميع
أنه عىل ثانيًا يُعرض ثم فرق، أنه عىل أيًضا الكالم علم يُعرض ذلك مقابل ويف
والنصارى، اليونان، رأسها وعىل اإلسالمية غري الفرق هي الفرق ولكن مبنية، موضوعات
املصنَّفات يف الحال هو كما العلم نهاية يف تُركت اإلسالمية الفرق ألن والرباهمة واليهود،
الرسد أجل من ليس أوًَّال اإلسالمية غري الفرق وذكر النهائي، العلم بناء فيها تحدَّد التي
فكري، أساس عىل الفرق تقوم بل والبيان، التاريخ أو والتعريف اإلخبار أو واإلحصاء
يف ق يتحقَّ ولكنه مستقل تاريخي موضوع الفرقة ، مستقالٍّ موضوًعا فرقة كل وتمثل
العلم نظرية إىل تشري وهي السوفسطائية، أو الحقائق مبطلو األوىل ست: والفرق التاريخ،
بِقَدم القائلون والثالثة إله، دون العلم بِقَدم القائلون والثانية العلم.13 بناء يف أوىل كمقدمة
األربع الفرق وهذه أكثر. أو بمدبَِّريْن العالم بحدوث القائلون والرابعة هللا، وِقَدم العالم
له وأن العالم حدوث إثبات النهائي، العلم بناء يف الثانية املقدمة وهي الوجود نظرية تتناول
النبوات وتنكر الصانع ووجود العالم حدوث تثبت التي الخامسة والفرقة ومدبًِّرا،14 صانًعا

املوضوعات، عن والثاني الفرق، عن األوَّل الجزء اإلسالميني»، «مقاالت يف األشعري فعله ما هو هذا 12

مقاالت وفيه املقاالت»، و«مجمل والنصارى، اليهود، مثل: اإلسالميني»، غري «مقاالت أيًضا: ولألشعري
الدين محيي مقدمة من ص٢٩-٣٠ ج١، إلينا، يصال لم ولكنهما املوحدين، أقاويل ومجمل امللحدين

الحميد. عبد
العلم. نظرية الثالث: الفصل انظر 13

الوجود. نظرية الرابع: الفصل انظر 14
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(١) الثورة إىل العقيدة من

كاليهود البعض وتنكر النبوات بعض تُثبت ولكنها كالخامسة والسادسة كالرباهمة، كلها
بعد السمعيات يف موضوع أول وهو النبوة، موضوع تتناوالن الِفْرقتان وهاتان والنصارى،
العقائد يكون ومجموعها موضوع، هي بل بذاتها تاريًخا ليست إذن فرقٍة كل العلم.15 بناء

العلم.16 بناء يف اإلسالمية
أي واللطائف واإلمامة، والوعيد، واإليمان، والقدر، التوحيد، ست: فهي املوضوعات ا أمَّ
واإلمامة، والوعيد اإليمان السمعيات وتشمل والقدر، التوحيد اإللهيات تشمل الطبيعيات،
كسلم قبل من استعملت التي الطبيعة يف العلمي التفكري بدايات إىل فتشري الطبيعيات ا أمَّ
الفرق عرض يف قبل من دخلت فقد النبوة ا أمَّ الحدوث، دليل يف واضح هو كما لإللهيات،
ونظرية العلم نظرية أيًضا دخلت كما املقدسة، الكتب يف التحريف وإثبات اإلسالمية غري
التاريخي باملنهجني العلم بناء يكتمل وبالتايل اإلسالمية، غري الفرق عرض يف الوجود
السمعيات تفوق األهمية، حيث ومن والبنائي؛ التكويني الشعورين، وظهور واملوضوعي،
ولو املعارص، وجداننا عىل مسيطًرا زال ما وهو الضعف درجة إىل الكم حيث من اإللهيات
حيث من ا أمَّ واملفاضلة، اإلمامة مثل العميل الطابع عليها يغلب السمعيات من جزءًا أن
موضوَعِي وكأن اإلمامة مع األوىل الدرجة يف يأتي الذي املوضوع هو فالطبيعيات الكم،
بوجداننا عنه تخلَّفنا ما وهو العلم، يف أصوليني موضوعني أهم هما والسياسة الطبيعة

الوحي). (تطور النبوة التاسع: الفصل انظر 15
الجزء كلَّ حزم ابن عند الست الفرق وهي اإلسالم، لدين املخالفة الفرق رءوس عىل الكالم يشمل 16

يهم يسمِّ الذين الحقائق ُمبطلو «(أ) هي: الفرق وهذه ص١٠٥، حتى الثاني والجزء «الفصل»، من األوَّل
مدبر. وال له محدث ال وإنه يزل لم العالم إن قالوا أنهم إال الحقائق إثبات (ب) السوفسطائية. املتكلِّمون
مدبِّر له يزل لم العالم وأن الحقائق إثبات (د) يزل. ولم مدبِّر له يزل لم العالم وأن الحقائق إثبات (ج)
(النصارى). عددهم يف واختلفوا واحد من أكثر وأنهم مدبِّرين له أن عىل واتفقوا ُمحِدث، قال وبعضهم
إثبات (و) كلها. النبوات وأبطلوا يزل لم واحًدا خالًقا له وأن ُمحَدث العالم وأن الحقائق إثبات (ه)
روا فأقَّ بعضها يف خالفوا أنهم إال النبوات وأثبتوا يزل لم واحًدا خالًقا له وأن محَدث العالم وأن الحقائق
اإلسالمية العقائد مجموع حزم ابن يضع ذلك مقابل ويف (النصارى).» بعضهم وأنكروا األنبياء ببعض
حدوثها عىل ثم ووجودها األشياء إثبات عىل الرضورية الرباهني «وأوضحنا قائًال: عام تصور يف املقابلة
يشء ال وحده يزل لم مختاًرا واحًدا محِدثًا لها أن عىل ثم تكن، لم أن بعد وأعراضها جواهرها كلها
صحة عىل ثم النبوات، صحة عىل ثم هو، إال إله ال شاء كما بل لعلة، ال وترك لعلة ال فعل وأنه معه،
(الفصل، امللل» آخر وملته األنبياء، آخر وأنه باطل، سواها ملة وكل الحق، هي ملته وأن محمد، نبوة

ص١٠٥). ج٢،
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… الفرق وظهور الفرق، خالل من املوضوعات ظهور ثانيًا:

حرفة أصبحت أن بعد السياسة قاموس من الناس وفرت الطبيعة، تواَرت عندما املعارص
موضوعي أن عىل أيًضا يدل مما الثانية الدرجة يف واإليمان القدر مسألتا تأتي ثم ونفاًقا.17
وكأن والسياسة، الطبيعة بعد األهمية حيث من يأتيان والعمل واإليمان األفعال حرية
يفعل الذي وهو السياسة، ويف الطبيعة يف ينترش الذي هو حر عامل هو حيث من اإلنسان
وكأن والوعيد، والوعد التوحيد موضوَعا الثالثة الدرجة يف يأتي ثم املجتمع، ويف التاريخ يف
له يكون الذي وهو باهلل د يوحِّ الذي هو املجتمع ويف التاريخ يف يَّة بحرِّ يفعل الذي اإلنسان
واملجتمع التاريخ يف الحر والفعل مرشوط، بل رشًطا ليس إذن التوحيد مضمون. مستقبل
التوحيد جعل عندما تخلَّف قد املعارص فكرنا يكون وبالتايل رشط؛ بل مرشوًطا ليس
رشًطا، ال مرشوًطا واملجتمع التاريخ يف الحر اإلنسان فعل جعل وعندما مرشوًطا، ال رشًطا
الوجود ونظرية العلم نظرية وهي االعتبار يف اإلسالمية غري الفرق موضوعات أخذنا وإذا
الرتتيب نجد األهمية حيث من ورتبناها الست األصولية املوضوعات مع ووضعناها والنبوة
التوحيد. (٦) اإليمان. (٥) القدر. (٤) اإلمامة. (٣) الطبيعيات. (٢) النبوة. (١) اآلتي:
مسألة برتكنا معظمه عن تخلَّْفنا ما وهو العلم. (٩) والوعيد. الوعد (٨) الوجود. (٧)
وفتورنا بها، واتحاِدنا بالطبيعة إحساسنا وترِكنا تاريخية، علمية دراسة ودراستها النبوة
األولوية وإعطائنا اإليمان، وراء عملنا وتواري الحر، الفعل عن وقصورنا السياسة، من
أسس عىل إقامتها وعدم الحياة مظاهر عن العلم انحسار ثم ولألخرويات، هلل املطلقة
من أولها كان وإن والكم، األهمية حيث من التسع املوضوعات آخر كان فالعلم علمية؛
وهي اإلسالمية الفرق إىل اإلشارة تتم األساسية املوضوعات هذه خالل ومن الرتتيب، حيث

والخوارج.18 والشيعة، واملرجئة، واملعتزلة، السنة، أهل خمس:

الوطنية» الثقافة يف :(٣) معارصة «قضايا املفقودة»، والثقة السيايس «القاموس مقالنا: انظر 17

السياسة). قاموس من الشعب فتور كان: الرقيب التحرير رئيس ه غريَّ الذي األصيل (العنوان
وهي: عليه، املسلمون استقر ما عمدة هي التي املعاني يف تعاىل هللا شاء إن هنا من نبتدئ «ونحن 18

(الفصل، اللطائف» املتكلمون يها يسمِّ أشياء ثم واملفاضلة، واإلمامة، والوعد، واإليمان، والقدر، التوحيد،
القدر، يف الكالم ص٣–١٨، ج٣، ص١١٠–١٦٩، ج٢، التشبيه، ونفي التوحيد يف الكالم ص١١٠)، ج٢،
ج٤، ص١٣٧–١٧٤، ج٣، والوعيد، والوعد واملعايص والطاعات والكف اإليمان كتاب ص١٨–١٣٧، ج٣،
ص١٠٦–١٧٤، ج٤، واملفاضلة، اإلمامة يف الكالم ص٦٨–١٠٦، ج٢، والوعيد، الوعد يف الكالم ص٣–٦٨،

ص١٠٦. ج٢، ص٧١–٢١١، ج٥، اللطائف املتكلِّمون يها يسمِّ أشياء ص٧١–٢١١، ج٥،
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املوضوعات، إىل املسائل من ثالًثا:
األصول املوضوعاتإىل ومن

يتحدَّد أن وقبل املوضوعات، خالل من والِفَرق الِفَرق، خالل من املوضوعات ظهرت أن بعد
تتَّحد ظلَّت ثم الِفَرق، عن مستقلة كالمية مسائل عدة أيًضا ظهرت النهائي العلم بناء
يف تظهر حتى أصول تحت واألبواب أبواب، تحت الفصول وتندرج فصول، يف بينها فيما
جاز وإذا للعلم، النهائي البناء يف تكوينها من ذلك بعد يمكن والتي العلم أصول النهاية
والتكوين التدرُّج نمط فإن والفرق، املوضوعات بني الصلة تحديد يف املايض التقابل نمط

كاآلتي: وصفه يمكن الذي النهائي البناء تكوين َفْهم عىل يساعد الذي هو والتجميع

املتناثرة املوضوعات إىل املتفرِّقة األقوال من (1)

يبدو هنا دفاًعا. أو هجوًما الجدل، حولها ينشأ الكالم أو املتفرِّقة األقوال بعض ظهرت
له يكون أن دون املذهبية املواقف بني والرصاع املتحاوَريْن، بني الخصام من ناشئًا العلم
عليها تغلب عندما املعارصة الثقافية بيئتنا يف أحيانًا الحال هو وكما شامل، عقيل عرض
بناء للعلم يكون ال الخصوم عىل الرد يف الجدلية املؤلَّفات هذه يف األصول، دون األقوال
يكون قد للعلم، العام البناء بعيد من يجمعها متفرِّقة موضوعات حول يدور بل معني،
عىل هجومه ثم أوًَّال مذهبه عن املؤلِّف دفاع وهو الخاص، الشكيل بناؤه الخصوم عىل للرد
ويكون ثانيًا، مذهبه عن الدفاع ثم أوًَّال الخصم مذهب عىل الهجوم أو ثانيًا الَخْصم مذهب
ويتم تفنيدها، ثم معنى مقالته بإيراد أو عليها الرد ثم ا نصٍّ الخصم أقوال بإيراد ا إمَّ ذلك



(١) الثورة إىل العقيدة من

فهم تصحيح أو الصحيح الوجه عىل املقالة تنقل حتى الرواية تصحيح طريق عن ذلك
مجاله وهذا التأويل، أو التحريف أو الزيادة أو بالنقص ا إمَّ املتعمد التشويه ضد املقال
تعلُّقه من أكثر البيان بأساليب ويتعلَّق الكالم، موضوعات وليس وأساليبه الجدل منطق
يف تندرج أن دون نظرية مقاالت حول مناقشة مجرد إذن العلم كان البيان.1 بمضمون
مسائل وبعض والنبوَّة والطبيعيات املعاد حول يدور معظمها وكان للعلم، نظري بناء
وهي واإلمامة، والطبيعيات املعاد موضوعات املقاالت عىل الغالب ولكن واإلمامة، الفقه
أساس عن البحث قبل مستقلة كموضوعات نفسها تجد أن تحاول التي النزاع موضوعات
الفكري، والرصاع والنقاش الحوار وهو ميزة هناك تظل ولكن لها، عقيل بناء أو نظري
الفلسفية واملدارس الفكرية التيارات لغياب نظًرا املعارصة الثقافية بيئتنا ينقص ما وهو
أن صوتها أوشك بل ثمارها، كل تؤِت لم التي الحديثة الدينية اإلصالح حركات باستثناء

بديل. صوت دون يخفَت
واألوصاف، املعاني د وتحدَّ واملناقشات، واآلراء األقاويل خالل من املسائل تظهر ثم
العلم بناء إىل بعيد من تشري كلها واملسائل املسألة، خالل من الظهور يف العلم يبدأ ولكن
ُعْرش حواَيلْ — والوجود العلم نظريتا — املقدمات تشمل بعد، فيما سيظهر الذي النهائي
بلغت إنها حتى ذاته للعلم املقدمات هذه ابتالع من النهاية يف سيبدو ما خالف عىل العلم
اآلخر الثلث والعدل الثلث، التوحيد العلم، ثلثي حوايل تشمل فإنها اإللهيات ا أمَّ أرباعه، ثالثة
السمعيات قبل اإللهيات أهمية عىل يدل مما األخري الثلث تشمل التي السمعيَّات مقابل يف
السمعيات، تواجه التي األخطار من أكثر بصورة التوحيد تواجه التي األخطار لوجود نظًرا
حتى حاصًال زال ما وهو الحدوث دليل أعني الوجود مسائل مع التوحيد مسائل وتتداَخل
بني أو وهللا الوجود بني ربط املعارصمن وجداننا يف ًقا متحقِّ زال وما للعلم، النهائي البناء
يدل مما املعارضة اإلسالمية غري والفرق اإلسالمية الفرق تظهر كما واإللهيات، الطبيعيات
السمعيَّات ا أمَّ تاريخ، هو حيث من بالعلم مرتبًطا زال ما بناء هو حيث من العلم أن عىل
وكأن الحساب، من اإلمامة وتسقط واألحكام، واألسماء واملعاد، النبوة إالَّ تشمل ال فإنها

املعتزلة عن دفاع ل األوَّ القسم امللحد». الراوندي ابن عىل والرد «االنتصار يف الخيَّاط موقف هو هذا 1

أنكروه فيما لهم الخصم إيقاع ضد املعتزلة من دفاع والثاني (ص٣–١٠٣)، الخصم من تشويههم ضد
منهجه. (٥) العلم»، «حد ل: األوَّ الباب يف الجدل منطق انظر: (ص١٠٣–١٧٣). خصومهم عىل
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األصول إىل املوضوعات ومن املوضوعات، إىل املسائل من ثالثًا:

السياسة، قاموس من الناس فتور من اآلن حتى منه نُعاني ما وهو لها، أهمية ال السياسة
مبارشًة التوحيد بعد تأتي الرتتيب حيث من أنها لدرجة السمعية املوضوعات أهم والنبوة
أنها كما اإلنكار، هذا ضمن أيًضا الفرق وتظهر منكريها، ضد إثباتها ويتم العدل، وقبل
ال التي واألحكام األسماء وضعف كلها، السمعيات نصف من أقل الكم حيث من تبلغ
أربعة يشمالن مًعا وهما الكم، حيث من النبوة املعاد يعادل كما السمعيات، خمس تتجاوز
رأسها وعىل السمعيات سيادة من املعارص وجداننا يف حاصًال زال ما وهو العلم، أخماس

املعاد.2 أمور
البناء، اكتمال بعد ما وإىل األصول ظهور بعد ما إىل املسائل يف التصنيف ويستمر
إىل تحوَّلت بعُد فيما املسائل إن حتى العلم إقامة من النهائية الغاية هي املسألة وكأنَّ
العقائد إىل املسائل من ثم املسائل إىل العقائد من منه، بدأت مثلما األمور وعادت عقائد،
يغيب وكما املتأخرة، العقائد يف سقط كما العلم يسقط املتأخرة املسائل ففي جديد، من
والسمعية اإللهية العلم موضوعات أن أي العلم، سدس الوجود ويبلغ املعارص، وجداننا يف
العلم، أخماس أربعة تشمل فإنها اإللهيات ا أمَّ النظرية، املقدِّمات عىل السائدة هي زالت ما
يدل مما العدل أضعاف ستة التوحيد يمثِّل هذه اإللهيات ويف األخري، الخمس والسمعيات
من ويختفي املتأخرة، العقائد يف كليًة يضيع حتى التوحيد عن وتقهقره العدل تواري عىل
إىل بالدعوة اإلمامة وتبدأ باملعاد، النبوة مسائل تختلط السمعيات ويف املعارص، وجداننا
وهو اليوم، عاملنا يف يسقط كما والعمل اإليمان ويسقط هذه، أيامنا يف نفعل كما السلطان

ص١١–٣٠؛ الوجود، ص٣–١١؛ العلم، مسائل التوحيد»: «كتاب يف املاتريدي موقف هو هذا 2

اإليمان، ص٣٢٣–٣٧٣؛ املعاد، ص٢١٥–٣٢٣؛ العدل، ص١٧٦–٢١٠؛ النبوة، ص٣٠–١٧٦؛ التوحيد،
عىل به يُستدلُّ ما ص٤–٦؛ العاقل، عىل يجب ما «االعتقاد»: يف البيهقي موقف وكذلك ص٢٠٠–٣٧٣.
اإليمان، يف ص٥٣–٧٩؛ بالقدر، اإليمان يف ص١٣–٤٥؛ هللا، أسماء ذكر يف ص٣–٦؛ العالم، حدوث
«باب أبوابًا؛ الكل ى ويُسمَّ ص١١١–١٩٨. واإلمامة، النبوة يف ص٨٨–١١١؛ الشفاعة، يف ص٧٩–٨٨؛
عن يتحدَّث إذ «البداية»؛ يف ٥٨٠ه) (تويفِّ ره تأخُّ من بالرغم الصابوني موقف وكذلك «… يف القول
العلوم، مدارك يف القول أصول: أو قواعد أو أبواب أو فصول دون «… يف «القول بعبارة العلم موضوعات
ورؤيته وصفاته وتنزيهه الصانع توحيد يف القول ص٣٤–٣٨؛ العالم، حدوث يف القول ص٢٩-٣٠؛
ص١٠٠–١٠٥؛ اإلمامة، يف القول ص٨٥–٩٩؛ والكرامة، والنبوة الرسالة يف القول ص٣٩–٨٤؛ وإرادته،
بالسمع، به اإليمان وجب فيما ص١٤٠–١٥٧؛ اإليمان، يف ص١٠٦–١٤٨؛ والتجوير، التعديل مسائل يف

ص١٥٨–١٦٠.
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(١) الثورة إىل العقيدة من

جديد من والعمل اإليمان موضوع وإبراز أمامه، الوقوف اإلصالحية الحركات حاولت ما
اإليمان.3 عىل للعمل األولوية إعطاء مع

أي الكالم، خالل من الظهور إىل جديد من العلم يعود املتأخرة، املعارف دوائر ويف
بدأ الذي للعلم العام بالبناء الكالم مجموع يوحي ولكن واملسائل، املقاالت قبل ما حتى
والوجود العلم نظريتي تشمل التي فاملقدمات للعقائد، املجال يُفسح حتى أيًضا يتواَرى
اإللهيات، ِضْعف تمثِّل والسمعيات العلم، نصف تُعادل فإنها اإللهيات ا أمَّ العلم، ربع تغطِّي
يضمُّ اإللهيات ويف الحياة، وتأزُّم العيش، ضنك املعارصمع وجداننا يف سائًدا زال ما وهو
منها تسقط اإلمامة فإن السمعيات ا أمَّ ضعفه، ويكون األفعال يف ويحتويه العدل التوحيد
الحايل واقعنا يف منها ونفورنا املتأخر، الديني فكرنا من السياسة انحسار إىل يشري مما
ختام يف الظهور يف الفرق تاريخ ويعود ومكسب، وربح ومهنة تجارة إىل تحوُّلها بعد
الفصول تظهر واملسائل والكالم املقاالت خالل من ولكن اإليمان،4 موضوع ويف السمعيات،
خلق موضوعات مثل ككل، العلم بناء عىل وليس املستقلة املوضوعات بعض عىل تدل التي
إىل الثاني ويشري التوحيد، إىل والثالث ل األوَّ يشري والشفاعة، والرؤية، والقدرة، القرآن،
السمعيات، يف أصل وهو املعاد، إىل الشفاعة وتشري اإللهيات، يف أصالن وكالهما العدل،
دون مرة ألول والوجود العلم نظريتا فتظهر العلم، بناء إىل املسائل هذه تشري ذلك ومع
يجاوزان وال والسمعيات، اإللهيات أمام متواريني يظهران بل للعلم، مقدمتني يكونا أن
بالفعل تقدم قد املتأخر العلم يكون ثَمَّ وِمْن ذاته؛ العلم من جزءًا عرش أربعة من جزءًا
ما كلها املقدمات البتلعت بعد فيما العلم تطور ولو ذاته، العلم املقدمتان فاقت عندما
التقدُّم هذا عن تخلَّف قد اآلن املعارص فكرنا ويكون والسمعيات، اإللهيات من تبقى
تفوق الكمُّ حيث ومن والسمعيات، اإللهيات أمام والوجود العلم نظريتَِي بتواري السابق

املتأخرة، العقائد مع أيًضا عرضها يمكن كان التي الخمسون» «املسائل يف الرازي موقف هو هذا 3

والنبوات واملعاد ،٣٤–٣٨ املسائل والعدل ،٣–٣٣ واملسائل والتوحيد األوليني، املسألتني الوجود ويشمل
.٤٧–٥٠ املسائل، واإلمامة، ،٣٩–٤٦ املسائل

إال املتأخرة العقائد مع أيًضا عرُضه يمكن وكان النضيد»، «الدر يف الحفيد الهروي موقف هو هذا 4

ص١٤٠–١٤٣، الوجود، ص١٣٣–١٤٠، العلم، لتاريخ عرضنا من أكثر العلم لبناء نعرض هنا أننا
املعاد، ص١٥٩–١٦٦. اإليمان، ص١٥٢–١٥٩، النبوة، ص١٤٨–١٥٠، العدل، ص١٤٣–١٥٢، التوحيد،

ص١٦٦–١٧٤.
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األصول إىل املوضوعات ومن املوضوعات، إىل املسائل من ثالثًا:

العلم، بدايات يف املعاد وأمور السمعيات أهمية عىل يدل مما ما حدٍّ إىل اإللهيات السمعيات
ويف تقدُّمه، عىل وقضاءً العلم بدايات إىل املعارصعود وجداننا يف السمعيات سيادة وتكون
كما التوحيد داخل ابتالعه يتم ولم األهمية، يف ويساويه التوحيد، عن العدل يتميز اإللهيات
ولإليمان لإلمامة تكون السمعيات ويف املعارص، وجداننا ويف رة املتأخِّ العقائد يف الحال هو
حيث ومن السمعيات، يبدآن إنها إذ الرتتيب؛ حيث من والنبوَّة املعاد عىل األولوية والعمل
القديم النمط هذا عن املعارصمتخلًفا فكرنا ويكون العلم، أرباع ثالثة يبلغان إنهما إذ الكم
اإلمامة إن بل املتأخر، العلم بناء يف الحال هو كما وللمعاد للنبوة األولوية أصبحت عندما
يف السياسة أهمية عىل يدل مما والكم الرتتيب حيث من والعمل اإليمان عىل األولوية لها
بناء من كليًة السياسة بإخراجنا القديم النمط هذا املعارصعن واقعنا وتخلُّف العلم بدايات
وليس للعلم ملحًقا اعتبارها تقدير أقىص عىل أو املتأخرة العقائد يف الحال هو كما العلم،
الجماعي العمل أولوية عىل أيًضا يدل ومما النهائي، العلم بناء يف الحال هو كما فيه داخًال
الفردي للعمل األولوية إعطاء من املعارصة حياتنا يف واقع هو كما الفردي العمل عىل
إرشاك عىل القائد وبطولة الجماهري، ممارسة عىل الزعيم عمل أي الجماعي؛ العمل عىل
التي املوضوعات وهي املسائل، خالل من املستقلة األربعة املوضوعات تظهر ثم الشعوب،
والرؤية؛ والشفاعة، والتعديل، والجرح والقدر، القرآن، وللخالف: للجدل مثاًرا زالت ما
السمعيات، يف والشفاعة العدل، يف والتعديل والجرح والقدر التوحيد، يف والرؤية القرآن
مما الشفاعة، الرؤية، اإلرادة، القرآن، خلق الحقيقة: يف هو الكم حيث من الرتتيب ولكن
األوىل وهو والنزاع، الجدل موضوعات أوىل من كان القرآن خلق موضوع أن عىل يدل
فهو ثَمَّ وِمْن واقع؛ عن تعبريًا الوحي اعتبار يف حديث بمدلول املعارص فكرنا يف باإلحياء
وتفسريه َفْهمه يف يتغري أنه حادث تعني قديم، فهو ثَمَّ وِمْن فكر من تنزيًال منه أكثر حادث
وتطور الواقع بتغري يتغري ال التجربة عىل سابق أنه القديم وتعني الواقع ملتطلَّبات طبًقا
يحدث ما هو الكم، حيث من الرؤية أضعاف أربعة القرآن خلق موضوع ويُعادل التاريخ،
إثارة دون الصوفية الطرق ويف الشعبي الدين يف الرؤية قضية تُثار املعارصعندما فكرنا يف
اإللهيات، سيادة عىل األربع املوضوعات هذه وتدل الحديث، بمدلولها القرآن خلق قضية
يحدث ما أيًضا وهو الشفاعة، موضوع يف السمعيات عىل واإلرادة والرؤية، القرآن، خلق
الكم، حيث من العدل أضعاف أربعة التوحيد يبلغ اإللهيات، يف ولكن املعارص، فكرنا يف
العدل ضاع حتى كليًة العدل التوحيد ابتلع عندما العقائدي الكالم علم يف حدث ما وهذا
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(١) الثورة إىل العقيدة من

فكرنا يف يحدث ما وهو الشفاعة موضوع إال يظهر ال السمعيات ويف املعارص، وجداننا من
القومي.5 لسلوكنا ه كموجِّ مًعا والدنيوية الدينية للشفاعة استمراٍر املعارصمن

األبواب إىل الفصول ومن الفصول، إىل املوضوعات من (2)

القرنني يف أيًضا ذلك تم وقد أبواب، إىل والفصول فصول، إىل املوضوعات هذه تتحوَّل ثم
أقل موضوعات يف تبويبها دون كثريٍة فصول يف املوضوعات ظهور وإن والخامس، الرابع
قد املوضوعات أن حني يف بعُد يكتمل لم العلم بناء أن عىل ليدل الفصول لهذه إحصاء ودون
الوجود؛ نظرية تختفي حني يف رشعيته مع العلم نظرية فتظهر النهائي، استقاللها أخذت
الطبيعة وتربز للعلم ملموًسا ًما تقدُّ يمثِّل بعد فيما التوحيد عن انفصاله أن عىل يدل وذلك
الكالم علم يكون وبالتايل العلم، ُعْرش حوايل العلم نظرية وتمثِّل هلل، سلًما زالت ما أنها ولو
ثالثة أصبحا إنهما حتى والوجود العلم موضوعي باتساع حاسمة خطوات خطا قد املتأخر
العلَم حياتنا من بإسقاِطنا العلم بناء عن تخلَّف قد املعارص وجداننا ويكون العلم، أرباع
كبديل والسمعيات الطبيعة، وابتالعها اإللهيات لسيادة نظًرا والطبيعَة؛ املعرفَة أو والوجوَد
بقليل، الثانية األوىل تَُفق لم إن الكم حيث من والسمعيات اإللهيات تتعادل ثم للمعرفة،
الكالم علم يف للعدل التوحيد ابتالع ل سهَّ مما بالتوحيد العدل موضوع يختلط اإللهيات ويف
أن إىل باإلضافة املعارص، وجداننا من العدل مقولة تواري رسوخ يسبِّب ومما العقائدي،
التوحيد طغيان عىل يدل مما أضعاف، خمسة من أكثر الكم، حيث من العدل يفوق التوحيد
االعتزالية األصول باستثناء اآلن حتى النمط هذا واستمرار القديم، فكرنا نمط يف العدل عىل
مع والعمل اإليمان مثل مسائلها بعض فتختلط السمعيات ا أمَّ التوحيد، العدل فاق عندما
العدل تشتُّت عىل يدل مما اإلمامة مع العدل بعضمسائل تظهر كما العدل، بعضمسائل
املعاد، يف مرة السمعيات، يف الباقي وتشتَّت منه، جزءًا التوحيد ابتلع أن بعد وضياعه
اإليمان مسائل بعض السمعيات يف تختلط كما اإلمامة، يف ومرة واألحكام، األسماء يف ومرة
يف يحدث ما وهو والعمل، اإليمان عىل املعاد وسيادة املعاد، موضوعات بعض مع والعمل

ص١٥–١٨، الوجود، ص١٩–٢٣، ص١٣–١٥، العلم، نظرية «اإلنصاف»، يف الباقالني موقف هو هذا 5

النبوة، ص٥٤–٦٠، والعمل، اإليمان ص٥١–٥٤، املعاد، ص٤٥–٥١، العدل، ص٢٣–٤٥، التوحيد،
الشفاعة، ص١٤٤–١٦٧، واإلرادة، الخلق ص٧٠–١٤٣، القرآن، خلق ص٦٤–٧٠، اإلمامة، ص٦١–٦٤،

ص١٧٦–١٩٤. الرؤية، ص١٦٨–١٧٦،
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األصول إىل املوضوعات ومن املوضوعات، إىل املسائل من ثالثًا:

سيادة عىل يدل مما اإلمامة يف النبوة موضوعات بعض وتدخل اآلن، حتى املعارص فكرنا
كموضوع اإلمامة تظهر كما اآلن، حتى يحدث ما وهو السيايس، الفكر عىل الديني التفكري
اإلباحة أهل من الروافض عىل بالهجوم اإلمامة وانتهاء سيايس، كموضوع منه أكثر إلهي
بعضها القديمة العلوم اتصال إىل يشري مما والفالسفة، الصوفية عىل أي النجوم؛ وأهل

لإلمامة.6 كُملحق التاريخ موضوع ظهور وبداية ببعض،
يكن لم واملعلوم العلم بني الربط ألن الوجود؛ نظرية وتظهر العلم، نظرية تختفي وقد
جزءًا عرشين من جزء حوايل إال الوجود يمثل وال العلم، بناء يف حدث كما بعد، رضوريٍّا
ترك أو باإلرشاقيات للعلم ربط من املعارص وجداننا يف يحدث ما وهو العلم، يكوِّنه مما
األبواب تبدأ ولكن إحصاء، أو عد دون فصول ِعدَّة من ذاته العلم ويظهر علم، بال املعلوم
يف واحد وأصل الباري، أوصاف يف يستحيل ما ذكر يف واحد باب األقل عىل الظهور، يف
أكرب، أبواب تحت التجمع يف املتفرقة الفصول تبدأ ثَمَّ وِمْن الصانع؛ ووجود العالم حدوث
السمعيات أضعاف ثالثة اإللهيات وتبلغ بعد، فيما العلم بناء يظهر حتى أشمل أصول ويف
ويف املعارص، وجداننا ويف املتأخر الديني فكرنا يف القديم النمط استمرار عىل يدل مما
إال هو ما العدل وكأن التوحيد، مسائل ببعض مختلًطا العدل ثم التوحيد يظهر اإللهيات
الكم حيث ومن اإلنسان، وعقل اإلنسان فعل عن مستقالٍّ بابًا وليس للتوحيد، تطبيقات
يف للعدل التوحيد ابتالع سهولة عىل يدل مما أضعافه ثمانية ويبلغ العدل، التوحيد يفوق
النبوة تبتلع السمعيات ويف املعارص، وجداننا من كليًة العدل وضياع املتأخر، الكالمي فكرنا
وهي النبوة، مع والنقل العقل مسألة وتظهر والعمل، واإليمان املعاد مثل املوضوعات باقي
إال لإلمامة ترتك وال السمعيات، أرباع ثالثة النبوة وتبلغ التوحيد، مسائل إحدى الحقيقة يف
الذي الوحيد املوضوع وهو له، ملحق سواه وما ل، األوَّ املوضوع هو فالتوحيد األخري؛ الربع
وما الوحيد، الباب هو مستقل باب يف ظهر الذي الوحيد املوضوع وهو أصل، أنه عىل ظهر
ما وهو التوحيد، هو واحد أصل عىل قائم كله الكالم علم أن عىل يدل مما فصول، سواه

الكامل.7 العلم بناء قبل األصول إحصاء يف ظهر

ص١٥–٣٤، التوحيد، ص٢–١٤، ورشعيته، العلم الكالم»، «بحر يف النسفي موقف هو هذا 6

اإلمامة، ص٥٤–٧٨، واملعاد، النبوة ص٣٨–٥٣، والعدل، واملعاد، والعمل، اإليمان ص٣٥–٣٧، العدل،
ص٧٩–٩٧.

العدل، ص٨٢–١٠٥، التوحيد، ص٧٦–٨١، الوجود، األدلة»، «ملع يف الجويني موقف هو هذا 7

ص١١٤–١١٦. اإلمامة، ص١٠٩–١١٣، النبوة، ص١٠٦–١٠٨،
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(١) الثورة إىل العقيدة من

وتظهر القول، يف أبواب أنها ولو العلم بناء د ويتحدَّ أكثر، أبواب يف الفصول تظهر ثم
النظرية، مقدماته حيث من العلم استقرار بداية إىل يشري مما مًعا والوجود العلم نظريتا
وبالتايل كله؛ العلم مادة تكون جزءًا عرش خمسة من جزءًا الكم حيث من تشمل ولكنها
النظرية للمقدمات األولوية بإعطاء واسعة خطوات خطا قد املتأخر الكالم علم يكون
العلم بإسقاطنا املتأخرة العلم مكاسب عن تخلَّينا قد نحن ونكون ذاتها، الكالم مادة عىل
أيًضا زال ما وهو السمعيات، ِضْعف من أكثر اإللهيات وتمثِّل املعارص، وجداننا من والوجود
ويف القومي، فكرنا يف كمحاور مًعا والسمعيات اإللهيات نتبادل عندما املعارص فكرنا يف
الخمَسنْي والعدل اإللهيات، أخماس ثالثة التوحيد يمثِّل إذ العدل؛ التوحيد يفوق اإللهيات
ضياعه ثم التوحيد بطن يف العدل باختفاء املتأخر الكالم علم يف استمر ما وهو الباقينَْي،
الثالث املوضوعات الكم حيث من النبوات تعادل السمعيات ويف املعارص، وجداننا من كليًة
يف اآلن حتى النمط هذا استمرار عىل يدل مما واإلمامة، والعمل، واإليمان املعاد، األخرى:
والعمل اإليمان موضوع ويكون النبي، يف وبتفكرينا النبوة، عىل برتكيزنا املعارص فكرنا
اإلصالحية الحركات محاولة من بالرغم املعارصة حياتنا يف واضح هو كما املوضوعات أقل
بني املنكر عن والنهي باملعروف األمر مثل اإلمامة مسائل بعض وتتداَخل ذلك، تغيري من
يف واألسعار واألرزاق اآلجال مثل العدل مسائل بعض تربز وكذلك والعمل، واإليمان املعاد

واملعاد.8 النبوة بني السمعيات
فصًال، تكوِّن األقوال من مجموعة الكتب، واألبواب والفصول األقوال مع تظهر وقد
بناء يتحدَّد وبالتايل كتابًا؛ تكون األبواب من ومجموعة بابًا، ن تكوِّ الفصول من ومجموعة
ُخمس يف والوجود العلم نظريتا وتظهر للعلم، أساًسا تكون جوانب عدة يف فأكثر أكثر العلم
العلم يفوق الوجود ولكن للعلم، النظرية املقدمات ابتالع بدايات عىل يدل مما تقريبًا العلم
بقدر إنه حتى التوحيد مع مباحثه وتتداَخل بذاته، االستقالل نحو ينحو إذ الكم؛ حيث من
وكأن الوجود، املشخصيختفي التوحيد يظهر ما وبقدر التوحيد، يختفي الوجود يظهر ما
مباحث وتظهر طبيعية، وتاريخية فكرية عملية «أنطولوجيا» إىل «الثيولوجيا» تحويل
تجاوَزت وقد اإللهيات وتبدو األحوال، ومباحث العدل مباحث مثل الوجود يف جديدة

ص٣٠–١٨٧، التوحيد، ص١٧–٣٠، الوجود، ص٣–١٧، العلم، «اإلرشاد»، يف الجويني موقف هو هذا 8

ص٣٩٦–٤١٠، والعمل، اإليمان ص٣٥٨–٣٩٦، املعاد، ص٣٠٢–٣٥٨، النبوة، ص١٨٧–٣٠٢، العدل،
ص٤١٠–٤٣٤. اإلمامة،
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األصول إىل املوضوعات ومن املوضوعات، إىل املسائل من ثالثًا:

حوايل العلم، بناء من أساسيٍّا جزءًا تكون ال السمعيات وكأن السمعيات الكم حيث من
املفتوح املعارص وجداننا يف اآلن الحال خالف عىل العلم، أثمان سبعة واإللهيات الثمن،
نظًرا التوحيد؛ مسائل العدل مسائل تفوق مرة ألول اإللهيات ويف تردُّد، بال السمعيات عىل
العدل مسائل تبلغ إذ أمامه؛ والوقوف صده، األشاعرة ومحاولة قمته، االعتزايل التيار لبلوغ
يف بعد فيما حدث ما كبرية خسارة وتكون األخري، الربع والتوحيد اإللهيات، أرباع ثالثة
وعندما واألفعال، والصفات الذات نظرية يف العدل التوحيد ابتلع عندما األشعري العلم بناء
من اإلصالحية الحركات بعض محاوالت من بالرغم املعارص وجداننا من كليًة العدل ضاع
والتعديل والطبائع، والتولد، والقدر، اإلرادة، إىل العدل مسائل وتتفصل جديد، من إحيائه
اإليمان أو املعاد دون النبوات هي واحًدا موضوًعا إال تشمل فال السمعيات ا أمَّ والتجوير،
خاصًة املعارص، وجداننا يف اآلن حتى النمط هذا استمرار عىل يدل مما اإلمامة، أو والعمل

والسياسة.9 والعمل اإليمان بتواري
بناء يبدأ ثَمَّ وِمْن ُمحصاة؛ أبواب إىل كله العلم ويتحول كليًة، الفصول تختفي وقد
إىل بعد املوضوعات ل تتحوَّ لم وإن املوضوعات، عىل تحتوي فاألبواب الظهور؛ يف العلم
الوجود ونظرية العلم نظرية فتختفي واحًدا، أصًال تكون موضوعات عدة ألن نظًرا أصول
يف أساسيٍّا ًما تقدُّ يُعدُّ ظهورهما أن عىل يدل مما للعلم نظريتني مقدمتني باعتبارهما
التخلف مقدار عىل يدل ومما املتأخر، الكالمي فكرنا يف اتَّسعا أن بعد خاصًة العلم، بناء
مما له وكمقدمة التوحيد يف الوجود مسائل بعض تبدو وقد املعارص، فكرنا يف بسقوطهما
بناء يف أساسيٍّا ًما تقدُّ يمثل الرابع القرن من الثاني النصف يف ظهورها أن عىل أيًضا يدل
أصبحت حتى تقريبًا العلم نصف وابتالعها املتأخر الكالم علم يف تمدُّدها بعد خاصًة العلم
املعارص فكرنا فيه وقع الذي التخلُّف مدى عىل يدل ومما الستة، مباحثه من ثالثة تمثل
والسمعيات األوىل، السبع اإللهيات تشمل عرش، أبواب وتظهر تماًما، وتواريها باختفائها
العرشاألخري، والسمعيات العلم، أعشار تسعة تمثِّل الكم حيث من فاإللهيات الباقية؛ الثالث

وكتاب التوحيد، وكتاب النظر، كتاب إالَّ يُنَرش لم الحظ ولسوء «الشامل»، يف الجويني موقف هو هذا 9

كتاب وهي: الناقصة الكتب إىل يُشري «الكامل» يف مخترص لها ولكن فمفقودة، الكتب باقي ا أمَّ العلل،
الطبائعيني، عىل الرد كتاب بالتولد، القول إبطال كتاب النبوات، كتاب القدر، كتاب اإلرادة، كتاب الصفات،
التوحيد، ص١٢٣–٣٤٣؛ الوجود، ص٩٧–١٢٣؛ العلم، نظرية ص٨٧؛ الشامل، والتجوير. التعديل كتاب

ص٦٢٩–٧١٦. العلل، ص٣٤٥–٦٢٥؛
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(١) الثورة إىل العقيدة من

حيث من اإللهيات السمعيات وتجاوزت اآلية، قلب املعارصالذي فكرنا تخلف إىل يشري مما
هذا العدل، عن التوحيد يتميَّز اإللهيات ويف السمعيات، يف ويُذاع يُنَرش ما كثرة من الكم
والصفات الذات نظرية سادت حيث واملعارص، املتأخر الكالم علم يف اختفى الذي التمييز
القديم؛ فكرنا بعضمواطن عن تخلفنا عىل يدل مما العدل، التوحيد ابتلع وحيث واألفعال،
حتى بدايته منذ العلم ساد ما وهو العدل، عىل األولوية للتوحيد كان الرتتيب حيث ومن
ومن املعارص. فكرنا تخلف أسباب وأحد التوحيد، يف العدل ابتالع أسباب أحد وهو نهايته،
وعىل مًعا عليهما ركز قد القديم فكرنا أن عىل يدلُّ مما العدل، التوحيد يساوي الكم حيث
التوحيد، لصالح العدل اختفاء املعارصمن فكرنا ويف املتأخر الكالم علم يف حدث ما خالف
العدل يكن لم والتجوير. والتعديل واالستطاعة، القدر، ثالث: يف العدل مسائل فصلت وقد
موضوعات تظهر السمعيات ويف وتكوينًا، وبناءً تفصيًال ازداد بل فحسب، كلية مسألة
لم أنها عىل يدل مما النبوة مسألة تظهر ولم واإلمامة، واملعاد، والعمل، اإليمان فقط: ثالث
عىل برتكيزنا املعارص فكرنا تخلف مقدار إىل يُشري ومما البداية، منذ العلم يف أساًسا تكن
ما أيًضا وهو املعاد، عىل والعمل اإليمان أهمية عىل الثالث املسائل ترتيب ويدل النبوات،
املعارص.10 وجداننا يف املعاد مسائل وظهور والعمل اإليمان موضوع بتواري عنه تخلفنا

واألصول القواعد إىل واألبواب الفصول من (3)

البناء دعامة تكون التي واألصول القواعد إىل واألبواب الفصول من البناء ينتقل ذلك وبعد
عىل يدل مما العلم نظرية تختفي قاعدة، عرشين تحت مندرًجا الكالم علم فيظهر النهائي،
العلم أرباع ثالثة الوجود يبلغ عندما فأكثر أكثر سيتضح ما وهو العلم، عىل الوجود أهمية
نظرية رسوخ عدم عىل أيًضا يدل ومما والثامن، السادسوالسابع التالية، الثالثة القرون يف
املعارص، وجداننا من العلم يف نظرية غياب أيًضا يفرسِّ ومما الكالم، علم من كجزء العلم
قاعدة، العرشين نهاية يف الفرد الجوهر يف تذييل إىل باإلضافة الوجود، نظرية تبدأ ولكن
الفكر عن الوجود يف العلمي الفكر لفصل بوادر وجود عىل يدل مما العلم ُعرش يبلغ والكل
وانفصال اإلمكان، أو الحدوث دليل حول لإللهيات، مقدمة دائًما الوجود كان فقد الديني،

والرازي والنسفي والجويني ني الباِقالَّ عن تاريخيٍّا متقدم أنه ولو «اللمع»، يف األشعري موقف هو هذا 10

ص١٢٣–١٣٦). السمعيات، ص٦٩–١٢٢؛ العدل، ص١٧–٦٨؛ (التوحيد، والهروي
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األصول إىل املوضوعات ومن املوضوعات، إىل املسائل من ثالثًا:

أجله من نصارع ما وهو املستقل، العلمي التفكري ببدايات يوحي البحث عن الفرد الجوهر
الوجود مبحث ويرتكز اإللهي، فكرنا عن العلمي فكرنا استقالل أجل من املعارص، فكرنا يف
علوم من آتيًا الكالم علم عىل خطًرا الفيض نظرية أصبحت أن بعد الفيض رفض عىل
مقابل يف اإليجابي الجانب هو أصبح الكالم علم فإن الداخيل، الغزو لهذا ونظًرا الحكمة،
عرشين عىل الكالم علم تأسيس فبعد الهدمي، الجانب يمثل الذي الحكماء الفالسفة رفض
من اإللهيات وتبلغ قاعدة، عرشين عىل أيًضا اإللهيني الحكماء فلسفة هدم يمكن قاعدة
وأن تقريبًا، العلم كل هي اإللهيات أن أي مرة؛ عرشة باثنتي السمعيات قدر الكم حيث
الذي املعارص فكرنا خالف عىل العلم، من جزءًا عرش اثني من جزءًا إال تمثِّل ال السمعيات
والعدل، التوحيد مسائل تختلط اإللهيات ويف سواء، قدر عىل واإللهيات السمعيات تسوده
هللا، بإحداث الحدوث إثبات ضمن ويختفي الكائنات، حدوث عىل مركًزا أوًَّال العدل فيظهر
بمسألة إذن التوحيد يبدأ والنقل، العقل مثل العدل ببعضمسائل أيًضا التوحيد ينتهي ثم
العقل، عىل للنقل األولوية وإعطاء والنقل، العقل بموضوع وينتهي وإنكارها األفعال خلق
واملعدوم األحوال مثل الوجود مباحث بعض تتخلَّلها قاعدة عرشة أربع التوحيد ويشمل
علم يف حدث كما الوجود لصالح التوحيد تآكل عىل يدل مما والصورة والَهيُوىل واليشء
ذلك ومع األفعال، خلق وهو التوحيد، أول يف العدل نصف التوحيد ابتلع فقد املتأخر، الكالم
يدل مما مرات ست من أكثر العدل يوازي وأصبح العلم، نصف من أكثر التوحيد يشمل
السمعيات ا أمَّ املعارص، وجداننا يف كليًة واختفائه املتأخر، الكالم علم يف العدل تواري عىل
واألحكام، واألسماء النبوة، موضوعات يف العرشين، القاعدة األخرية، القاعدة يف إال تظهر فال

ملسائلها.11 تفصيل دون العلم من ضئيًال جزءًا إال تشمل ال ولكنها واإلمامة، واملعاد،
الكامل العدد وهو عرش، خمسة إىل قاعدة عرشين من واألصول القواعد تتناقص ثم
بعريًا! أو بقًرا أو إبًال أو ديناًرا أو درهًما أو آذانًا أو يوًما أو سنة عرشة خمس الرشيعة، يف
ستني مسكينًا، ستني صلوات، خمس األعداد، كل َألعَطتْنا الرشيعة من األعداد أخذنا ولو
واالثنني، الواحد، والوتر، الشفع سموات، سبع ليال، سبع أيام، سبعة كفارة، صياًما يوًما

الكائنات)، (حدوث العدل ص١–٥٣. الوجود، اإلقدام». «نهاية يف الشهرستاني موقف هو هذا 11

ص٤٤٦–٥٠٥. السمعيات، ص٣٧٠–٤١٦، والنقل)، (العقل العدل ص٩٠–٣٦٩. التوحيد، ص٥٤–٨٩.
أهل إقدام نهايات بيان يف قاعدة عرشين من غرضنا تنجز وقد ص٥٠٥–٥١١. الفرد)، (الجوهر تذييل
اإللهيني. الحكماء أوهام نهايات بيان يف أخرى عرشين يف رشعنا العمر وأمهل األجل تنفس وإن الكالم،
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(١) الثورة إىل العقيدة من

من ليس عرش خمسة العدد أن عىل يدل مما إلخ، … والسبعني والعرشة، واألربعة، والثالثة،
األصلني يف والوجود العلم نظريتا تظهر الفقه. من ُمستعاًرا خارجه، من بل العلم داخل
من قليًال أكرب الوجود ويكون تقريبًا، ُسدسه أو العلم ُخمس مًعا ويمثِّالن والثاني، ل األوَّ
اإللهيات ا أمَّ تدريجيٍّا، ذاته للعلم واحتوائها النظرية املقدمات تقدُّم إىل يشري مما العلم
وجداننا يف أيًضا يتضح ما وهو ِضْعفها، السمعيات وتبلغ السمعيات، نصف تبلغ فإنها
وترتكَّز والسادس)، والخامس، والرابع، (الثالث، أصول: أربعة اإللهيات وتشمل املعارص.
فيما أيًضا سيتَّضح ما وهو األسماء، إىل باإلضافة واألفعال والصفات الذات نظرية عىل
بعد، فيما افتقدناه ما وهو التوحيد، عن متميًزا العدل ويظهر الشامل، العلم بناء يف بعد
املعارصحتى فكرنا يف استمر ما وهو أضعاف، ثالثة من بأكثر العدل التوحيد يفوق ولكن
فإنها السمعيات ا أمَّ املعارص. وجداننا ويف املتأخرة العقائد يف التوحيد بطن يف العدل اختفاء
النبوات، تفصيل يف زيادًة واملعجزات والكرامات النبوات عن والثامن السابع األصلني تشمل
باعتباره التكليف أحكام ومعرفة اإلسالم عن والعارش) (التاسع جديدين أصلني وإضافة
يتَّضح بدأ ما وهو األحكام، فهم يف العقل عىل واعتمادها النبوة مراحل من مرحلة آخر
النبوة عن الحديث من بدًال وتاريخ كرشيعة اإلسالم عن بحديثها اإلصالحية الحركات يف
يف واإلمامة عرش) (الثاني واألحكام واألسماء عرش) (الحادي املعاد ويشمل ودين، كعقيدة

الفرق.12 وتاريخ واألئمة العلماء أحكام من اإلمامة يتبع وما األخرية الثالثة األصول

عىل مرتبة أحكام الرشيعة يف جاءت «وقد يقول: إذ الدين» «أصول يف البغدادي موقف هو هذا 12

البلوغ سن اختالف عىل فمنها بعضها؛ يف واختلفوا بعضها عىل األمة وأجمعت العدد، من عرش خمسة
ومنها والعجم، الروم سني دون العرب بسني سنة عرشة خمس واإلناث الذكور يف الشافعي عند ألنها
الفاصل الطهر أول ومنها بلياليها، يوًما عرش خمسة املدينة وفقهاء الشافعي عند الحيض أكثر مدة
عىل ا فأمَّ وموافقيه، الشافعي أصل عىل كله وهذا يوًما، عرش خمسة األكثر عند فإنه الحيضتني، بني
عندهم توجب التي اإلقامة مدة ومقدار عرشة، خمس عندهم األذان كلمات فإن وأتباعه حنيفة أبي أصل
وخمسة درهم، ستمائة زكاة يف درهًما عرش خمسة وجوب عىل وأجمعوا يوًما، عرش خمسة الصالة إتمام
وإذا لبون، بنت عرش خمسة فيها وجب الستمائة اإلبل بلغت فإذا دينار، ستمائة زكاة يف ديناًرا عرش
وجب بقرة وخمسني أربعمائة كانت فإذا مسنة، عرشة خمس فيها وجب ستمائة السائمة البقر بلغت
اإلبل من عرش خمسة الحر الرجل لة ُمنقَّ يف الواجب أن عىل وأجمعوا تبيعة، أو تبيًعا عرش خمسة فيها
بعريًا، عرش خمسة املرأة أسنان من ستَّة ويف بعريًا، عرش خمسة الحر الرجل أسنان من ثالثة ويف
يُكره لم وألجلها الرشيعة، أحكام من كثري هذا ومثل بعريًا، عرش خمسة الحرة املرأة أصابع ثالث ويف
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األصول إىل املوضوعات ومن املوضوعات، إىل املسائل من ثالثًا:

بال التوحيد هو ويكون العلم، بناء هو يكون واحد أساس حول كله العلم يدور وقد
كمحور سمعيات وبال لإللهيات ثاٍن كمحور عدل وبال وجود، أو علم من نظرية مقدمات
عىل التنزيه وإثبات واملكان، والحيز والتشبيه التجسيم نفي أجل من وذلك للعلم، ثاٍن
يف والثاني التنزيه، إثبات يف األوَّل أقسام: أربعة حول العلم ويدور األشعرية، الطريقة
يختار أن أراد إذن العلم وكأن السلف، مذاهب تقرير يف والرابع والثالث املتشابهات، تأويل
تُشري التي السمعيات ودون اإلحسان فعل وهو العدل، دون هللا هو واحًدا موضوًعا له
يف ومجتمعه واألحكام، األسماء يف ومحله املعاد، يف ومستقبله النبوة يف اإلنسان مايض إىل
املعارصباعتباره وجداننا انغرسيف وقد اآلن، حتى مأساتنا هللاهو عىل الرتكيز هذا اإلمامة.

والسلوك.13 الفكر يف واألخري األوَّل املوضوع هو
أجل من املوضوعات إلحصاء ومحاوالته األشعرية الطريقة عىل الكالم علم مقابل ويف
من ابتداءً االعتزالية الطريقة عىل الكالم لعلم محاوالت هناك كانت العلم، بناء تحديد
العدل موضوعات معظم ظهور إىل املجربة ضد القدر عن والتوحيد العدل يف الرسائل
مع املقدمات تشمل والفصول، والكالم بالقول عنها يعربِّ جزءًا عرشين يف والتوحيد14
أعني النظرية، املقدمات أن ويبدو األخري، الربع والسمعيات العلم، أرباع ثالثة اإللهيات
تدخل العلم نظرية ألن العلم؛ من جزءًا عرشين من جزءًا تتجاوز لم والوجود، العلم نظريتي
اعتمدْت الذي املبحث هو والوجود واملعارف، النظر أو والقبح، الحسن العدل، مسائل يف
ذاته العلم دام وما عليه، املعتزلة اعتماد من أكثر الحدوث دليل لصياغة األشاعرة عليه

(األصول، مسألة» عرشة خمس منها أصل كل وتقسيم أصًال، عرش خمسة عىل الدين قواعد لتقسيم
النبوة، ص١٢٠–١٥٣؛ العدل، ص٦٨–١٢٠؛ التوحيد، ص٣٣–٦٨؛ الوجود، ص٤–٣٣؛ العلم، ص٢-٣؛

ص٢٧١–٣٤٢). ولواحقها، اإلمامة ص٢٤٧–٢٧١؛ اإليمان، ص٢٢٨–٢٤٧؛ املعاد، ص١٥٣–٢٢٨؛
املتشابهات، تأويل ص٤–٧٩؛ والجسمية، (التنزيه التقديس» «أساس يف الرازي موقف هو هذا 13

ص١٧٣–١٩٧). السلف، مذهب تقرير ص٧٩–١٧٣؛
العدل «أصول كتاب يف الريس والقاسم القدر»، يف «رسالة يف البرصي الحسن موقف هو هذا 14

من البرش «إنقاذ يف املرتيض والرشيف الدين»، أصول يف «املخترص يف الجبار عبد والقايض والتوحيد»،
من هللا معرفة فيه «كتاب والقدرية»، املجربة عىل «الرد يف الحسني بن يحيى واإلمام والقدر»، الجرب
واالحتجاج الرد «كتاب وآله»؛ النبي يف واإلمامة النبوة وإثبات والوعيد، الوعد وتصديق والتوحيد، العدل
التوحيد»؛ جملة الجملة، «كتاب قوله»؛ ونقض الحق، وإثبات الجرب، يف الحنفية بن محمد بن الحسن عىل
األصول». «ديوان يف النيسابوري سعيد رشيد أبي موقف وكذلك املشبِّهني»، من الزيغ أهل عىل «الرد
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(١) الثورة إىل العقيدة من

عندما األشاعرة عند الحال هو كما نظرية بمقدمات لتصديره داٍع هناك يكن فلم عقليٍّا،
والعدل، التوحيد مباحث يغطي أشعري لفظ اإللهيات ولفظ عقائديٍّا، لديهم العلم ظل
اإللهيات، هو واحد، مبحث تحت والعدل، التوحيد األصلني، يضمون ال املعتزلة ولكن
التوحيد ابتالع عدم عىل حرًصا األصلني هذين بني التمييز رضورة إىل اإلشارة أجل من
اختفاء من اآلن منه نقايس وكما األشعرية، الطريقة عىل الكالم علم يف حدث كما للعدل
العدل، نصف التوحيد يكون مرة وألول القومي، وجداننا يف مستقل كأصل كلية العدل
الخمسة األجزاء النظرية املقدمات مع التوحيد يشمل إذ التوحيد؛ ِضعف العدل ويكون
التقليدية التوحيد مسائل بعض إن بل التالية، العرشة األجزاء العدل يشمل حني يف األوىل،
والتعديل اإلرادة، فشملت العدل مسائل وتفصلت القرآن، خلق مثل العدل مبحث يف دخلت
واستحقاق واألصلح، واللطف، واملعارف، والنظر والتكليف، والتوليد، واملخلوق، والتجوير،
أي والنقل؛ والعقل األفعال، خلق للعدل، األساسيني املوضوعني تشمل أنها أي والتوبة؛ الذم،
تطبيقات مجرد وليس مستقلة، كموضوعات املستقل، اإلنسان وعقل الحر، اإلنسان فعل
علم فإن اإلنسان، حق إىل يُشري والعدل هللا، حق إىل يُشري التوحيد كان فإذا للتوحيد،
الكالم علم عليه يحافظ لم ما وهو اإلنسان، لحق الصدارة أعطى قد االعتزايل الدين أصول
وجداننا من كليًة العدل اختفى حتى العدل التوحيد ابتلع عندما األشعرية الطريقة عىل
حاولت وقد الحايل، تخلُّفنا عن األوَّل املسئول هو األشعري الكالم علم ويكون املعارص،
إعطاء أجل من االعتزايل الدين أصول علم ومعاودة اآلية، قلب اإلصالحية الحركات بعض
يف أشعريٍّا نصفها ظل فقد الناس، يف تؤثر ولم أكلها، تؤت لم ولكنها للعدل الصدارة
فاعليًة وأشد جذريًة أكثر الحركات هذه وتكون العدل، يف معتزليٍّا اآلخر ونصفها التوحيد،
اإلنسان لحق املجال اتساع أجل من والعدل التوحيد يف اعتزالية تكون أن حاولت ما إذا
وهي واقفة وتكون الخلف، إىل وخطوة األمام إىل بخطوة اإلصالح حركات قامت وإالَّ املطلق
املعاد، وربما واإلمامة، النبوات، تشمل فإنها السمعيات ا أمَّ واقفة.15 وهي سائرة أو تسري
وإلحاق القرآن، إعجاز ألهمية نظًرا السمعيات نصف النبوات وتشمل واألحكام، واألسماء
عالقاته يف وليس والتاريخ، املجتمع يف الوحي دور عىل الرتكيز أجل من بالنبوة الرشعيات

علم بناء إلعادة وشاملة جادة محاولة آخر وهي التوحيد»، «رسالة يف عبده محمد محاولة هي هذه 15

الدين. أصول
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األصول إىل املوضوعات ومن املوضوعات، إىل املسائل من ثالثًا:

هللا من بالًغا وليس الناس إىل النبي من بالغ رأسية، ال أفقية الوحي فمهمة وباهلل، بالنبي
النبي.16 إىل

ويحدد أصول، عىل ذاته يقيم أن حاول الذي الوحيد هو االعتزايل الدين أصول وعلم
أمكن ثَمَّ وِمْن وذهابًا؛ جيئًة والتاريخ، والعمل التطور لفعل ذلك ترك دون عقليٍّا العلم بناء
العلم بناء تحدد التي وهي مشهورة، خمسة أصول إىل املاضية جزءًا العرشين تحويل
يف موجودة والوجود العلم عن األشعرية النظرية فاملقدمات األبد، وإىل واحدة مرة الشامل
مقدمات يف هي العلم بدايات أن يف االتجاهان يشرتك وبالتايل الخمسة؛ األصول مقدمات
املقدمات هذه تشمل الكم حيث ومن أعلم؟ وماذا أعلم؟ كيف سؤايل: عىل إجابة النظرية
التوحيد، ا أمَّ العلم، ثمن حوايل هللا معرفة إىل املؤدي النظر وهو الواجبات، أول عن النظرية
األصل العدل، إىل باإلضافة ولكنه تقريبًا، العلم خمس يشمل فإنه ل، األوَّ األصل وهو
والعدل العدل، نصف التوحيد ألن وذلك العلم؛ نصف من أكثر يشمالن فإنهما الثاني،
عنه ويتميَّز التوحيد، العدل يفوق الدين أصول يف أيًضا مرة فألول التوحيد، ضعف
وابتالع األشعري، الكالم علم بسيادة عليه املحافظة نستطع لم ما وهو مستقل، أصل يف
الخامس األصل نهاية يف وتتفصل املعارص، وجداننا من كليًة العدل واختفاء للعدل، التوحيد
والعصمة، والتوفيق واملصلحة واللطف العون العباد، أفعال والقدر، القضاء العدل، مسائل
الثالثة األصول تشمل فإنها العرشين باللفظ السمعيات ا أمَّ واألسعار، واألرزاق، واآلجال،
املنزلتني بني املنزلة عن الثاني واألصل املعاد، أي والوعيد الوعد عن الثالث األصل الباقية،

بكمِّ نُجزم أن نشأ ولم والعدل»، التوحيد أبواب يف «املغني يف الجبار عبد القايض موقف هو هذا 16

الفرق عن والخامس الرؤية عن الرابع الجزء ويبدأ مفقودة، األوىل الثالثة األجزاء ألن النظرية املقدمات
املعاد موضوَعي عىل السمعيات باشتمال نجزم أن نشأ لم كما التوحيد، موضوعات اإلسالمية، غري
الخامس بالجزء السمعيات وتبدأ مفقودان، عرش والتاسع عرش الثامن الجزأين ألن واألحكام؛ واألسماء
وتنتهي الرشعيات، عن عرش والسابع القرآن، إعجاز عن عرش والسادس واملعجزات، النبوات عن عرش
الذي العارش إال ينقصها وال للتوحيد، التالية العرش األجزاء فيشمل العدل ا أمَّ اإلمامة، عن بالعرشين
خلق (٧) والتجوير. التعديل (٦ب) اإلرادة. (٦أ) كاآلتي: العدل وموضوعات موضوعه، تحديد يصعب
األصلح، (١٤) اللطف. (١٣) واملعارف. النظر (١٢) التكليف. (١١) التوليد. (٩) املخلوق. (٨) القرآن.

التوبة. الذم، استحقاق
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(١) الثورة إىل العقيدة من

اإلمامة، أي املنكر عن والنهي باملعروف األمر عن الخامس واألصل واألحكام، األسماء أي
هو العدل ويظل التوحيد، تُعادل أنها أي الكم؛ حيث من العدل نصف تبلغ كلها وهي
الثاني، األصل وهو العدل، أن يعني وهذا اآلخر، نصفها والسمعيات والتوحيد العلم، نصف
بالوعد مارٍّا ل، األوَّ األصل التوحيد، من ابتداءً األخرى األربعة األصول الكم حيث من يُعادل
باملعروف واألمر الرابع، األصل وهو املنزلتني، بني واملنزلة الثالث، األصل وهو والوعيد،
تشمل األشعري باملعنى اإللهيات أن صحيح الخامس. األصل وهو املنكر، عن والنهي
والوعيد، الوعد أصول: ثالثة تشمل األشعري باملعنى والسمعيات والعدل، التوحيد أصلني:
ضعف وهو العدل، يظل ولكن املنكر، عن والنهي باملعروف واألمر املنزلتني، بني واملنزلة
األصول بها تنتهي التي التوبة مسائل ا أمَّ وسمعياته، إلهياته كله، العلم يوازي التوحيد،

والوعيد.17 الوعد الثالث: األصل يف أدخل فهي الخمسة
باملعنى اإللهيات عىل العلم يقترص أي والعدل؛ التوحيد بابي عىل كله العلم يدور وقد
العلم، من جوهريٍّا جزءًا ليست السمعيات أن عىل يدل مما السمعيات، دون األشعري
فاإللهيات السمعيات، وألسقطنا اإللهيات ألبقينا للعلم واحد محور بني االختيار شئنا ولو
ال والظن ظنية، فهي ثَمَّ وِمْن نقلية، السمعيات أن حني يف يقينية، فهي وبالتايل عقلية،
يف خطريًا ًما تقدُّ يمثِّل االعتزايل النحو هذا عىل الدين أصول علم كان شيئًا، الحق من يغني
أي السمعيات؛ دون األولني األصلني أي والعدل؛ التوحيد محوَرِي باستيفاء الديني الفكر
والتاريخ بالفرد أي وبالسياسة؛ بالعمل التضحية ذلك معنى ليس األخرية. الثالثة األصول
يدخالن كليهما والعدل التوحيد مبحثي إن بل العدل، خالل من بهما اللحاق يمكن ألنه
النحو هذا عىل الدين أصول علم أن إىل يشري مما لإلنسان هللا تكليف «التكليف»، اسم تحت
فإذا اإلنسان، رسالة تحقيق وهو بينهما التكليف وصلة واإلنسان، هللا محوري حول يدور

النظر الواجبات أول الخمسة». األصول «رشح يف الجبار عبد القايض موقف هو أيًضا هذا 17

والوعيد، الوعد ص٢٩٩–٦٠٨، العدل، ص١٤٩–٢٩٨، التوحيد، ص٣٧–١٤٩، هللا، معرفة إىل املؤدي
ص٧٣٩–٧٧٠، املنكر، عن والنهي باملعروف األمر ص٦٩٥–٧٣٨، املنزلتني، بني املنزلة ص٦٠٩–٦٩٤،
والعصمة والتوفيق واملصلحة واللطف املعونة العباد، أفعال والقدر، القضاء مثل بالعدل تتعلَّق مسائل

ص٧٨٩–٨٠٤. التوبة، ومسائل ص٧٧٠–٧٨٩، األسعار، واألرزاق، واآلجال،
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األصول إىل املوضوعات ومن املوضوعات، إىل املسائل من ثالثًا:

والوجود العلم عن النظريتني املقدمتني فإن أسفار، تسعة يشمل التكليف، وهو العلم، كان
النظرية املقدمات أهمية عىل يدل مما العلم، خمس حوايل وهما األولني، السفرين يشمالن
وجداننا من واختفت هوت ثم املتأخر، الكالم علم يف حدث كما كله العلم بعُد تبتلع لم وإن
وكيف الوجود، مبحث أهمية عىل يدل مما العلم أضعاف ثالثة يمثِّل الوجود ولكن املعارص،
يف التوحيد يأتي ثم له، سلًَّما أو مقدمة فقط وليس ونهايته، للتوحيد الوحيد الوريث أنه
الخامس وينتهي الذات، عن والخامس الصفات، عن والرابع الثالث التالية، الثالثة األسفار
حتى السادس من التالية األربعة واألسفار الخامس آخر يشمل الذي العدل يف بالكالم
نصف التوحيد يمثِّل وبالتايل والتولد؛ واملخلوق، األفعال، وخلق والقبح، الحسن عن التاسع
عىل الكالم يأتي إذ متداخالن؛ أنهما إال متمايزان أنهما ومع التوحيد، ضعف والعدل العدل،
مباحث مع والكالم اإلرادة موضوَعا يأتي ثم األفعال، مع أي والصفات؛ الذات بعد العدل
عند العدل مباحث من هي األشاعرة، عند هللا صفات من هي اإلرادة، صفة وكأن العدل،
مبحث أن كما هللا، إرادة إثبات وليس اإلنسان، إرادة عن الدفاع هو املقصود ألن املعتزلة؛
قديمة لصفة إثباتًا وليس القرآن، لخلق إثبات ألنه العدل؛ مباحث من املعتزلة عند الكالم
املقدمات ل األوَّ األصل فيشمل األربعة، األصول حيث من ا أمَّ األشاعرة، عند الحال هو كما
وهنا عليه، يجوز ال ما بيان والرابع وصفاٍت، ذاتًا التوحيد، والثالث والثاني النظرية،
هلل، سلبي ووصف اإلنسان عن إيجابي دفاع فالعدل التوحيد؛ مع متداخًال العدل يظهر
من أكثر العدل ويشمل لإلنسان، سلبي ووصف هللا عن إيجابي دفاع التوحيد أن حني يف
فقط ليس بالتفصيل العدل ويُخص مًعا، والتوحيد النظرية املقدمات كله، العلم ضعف
اإلرادة، يف والكالم األفعال، يف الكالم فهناك بالكالم. ولكن واألبواب، الفصول طريق عن
املوضوعات هذه أن عىل يدل مما التولُّد، يف والكالم املخلوق، يف والكالم القرآن، يف والكالم
االعتزايل، للعلم األسايس البناء الشعورية بطريقة ن تكوِّ زالت ما العدل مسائل تكوِّن التي
ومحاولتنا األشعري، العلم بناء ظهر كما شعوري بناء صورة يف يظهر لم لألسف ولكنه
عن االعتزايل العلم بناء إىل األشعري العلم بناء من انتقال هو الثورة» إىل العقيدة «من هذه
«بني األخرية العرشة القرون واضًعا مًعا، والسمعيات اإللهيات وراء العدل اكتشاف طريق
والحًقا االعتزايل، الدين أصول علم بناء ًرا مطوِّ القديم، الرابع القرن إىل وعائًدا قوسني»،
االعتزايل العلم بناء نحو األمام، إىل أخرى خطوة إياها دافًعا الحديثة، اإلصالحية بالحركات
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(١) الثورة إىل العقيدة من

ملعنى وتحقيًقا تطويًرا هذا ويكون أشعريٍّا، اآلخر ونصفه اعتزاليٍّا نصفه تركت أن بعد
القدرية».18 ذم من ذكر «يف الكتاب نهاية

ص١١–٥٥، العلم، ل، األوَّ السفر بالتكليف»، «املحيط يف الجبار عبد القايض موقف أيًضا هو هذا 18

الرابع، السفر ص١٠٤–١٥١، (الصفات)، التوحيد الثالث، السفر ص٥٥–١٠٤. الوجود، الثاني، السفر
السادس، السفر ص١٩٦–٢٣٩، (الذات)، التوحيد الخامس، السفر ص١٥١–١٩٦، (الصفات)، التوحيد
ص٣٣٣–٣٨٠، العدل، الثامن، السفر ص٢٨٣–٣٣٣، العدل، السابع، السفر ص٢٣٩–٢٨٣، العدل،
ص١١–٧٥، والوجود، العلم عن األوَّل األصل األصول، حيث ومن ص٣٨٠–٤٢١، العدل، التاسع، السفر
ما يف الرابع األصل ص١٠٤–١٩٣، الصفات، يف الثالث األصل ص٧٥–١٠٤، التوحيد، يف الثاني األصل
األفعال، يف الكالم ص٢٢٨–٢٣٠، العدل، يف الكالم الكالم، حيث ومن ص١٩٣–٤٢٠، عليه، يجوز ال
املخلوق، يف الكالم ص٣٠٦–٣٤٠، القرآن، يف الكالم ص٢٦٣–٣٠٦، اإلرادة، يف الكالم ص٢٣٠–٢٦٣،
ص٤٢١–٤٢٣، القدرية»، ذم من ذكر «يف والنهاية ص٣٨٠–٤٢٠، التولد، يف الكالم ص٣٤٠–٣٨٠،
وثالثون أربعة أخرى خطية نسخة ويف منه، أسفار تسعة نرشت بل كله، ينرش لم بالتكليف» و«املحيط
وأولوية كأصلني، بينهما التمييز حيث من صحيًحا يظل والعدل التوحيد عن قيل ما ذلك، ومع سفًرا،
سمعيات بال الدين أصول علم إقامة إمكانية عن قيل وما والكم، األهمية حيث من التوحيد عىل العدل
الخمسة». األصول «رشح أو «املغني» يف الحال هو كما العلم ربع عىل تزيد ال سمعيات بوجود يُخفف
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البناء إىل األصول من رابًعا:

البناء هو يكون بناء، يف األصول تركيب السهل من كان أصول إىل املوضوعات ل تحوُّ بعد
وأشمل، أعم واحد أصل يف مًعا األصول من مجموعة إدخال طريق عن وذلك للعلم، النهائي

اآلتي: النحو عىل تدريجيٍّا ذلك تم وقد أوسع. ونطاقها أقل عددها يكون بحيث

واألفعال والصفات الذات نظرية (1)

يضم الذي للعلم الرئييس املحور أنها عىل الظهور يف واألفعال والصفات الذات نظرية بدأت
آخر محور إضافة ثم األفعال، يف والعدل والصفات، الذات يف التوحيد مًعا، والعدل التوحيد
ى تُسمَّ وقد واإلمامة، والعدل واإليمان واملعاد النبوة مسائل يضم السمعيات أو النبوات هو
املقدمات إىل باإلضافة هذا العلم، بناء أول يف حدث كما تسمية بال ترتك أو اإلضافات هذه
وجه عىل والسابع السادس القرنني يف الرتكيب هذا حدث وقد واملعلوم، العلم عن النظرية
الثامن، القرن حتى وامتدَّت الخامس، القرن يف ظهرت قد بداياته كانت وإن الخصوص،
مستوى عىل يرتكه ولم مقدماته، يف حه ويوضِّ يربزه الرتكيب، بهذا وعي عىل العالم وكان
استمرَّت وقد املتقدِّم، العلم ببناء باالستعانة يركبه أو بعقله الباحث يدركه الالشعور،
العلم رشعية إىل باإلضافة العلم نظرية أساًسا تُقيم أربع تمهيدات يف النظرية املقدمات
ضمن يدخل بدأ قد الكالم علم رشعية حول التساؤل أن عىل يدل مما وجوبه، ودرجة
املعارص وجداننا ويف املتأخر، الكالمي فكرنا يف أيًضا سقط قد ما وهو النظرية، مقدماته
مصالح فيه تضيع وقٍت يف العلم هذا رشعية حول تساؤل دون العقائد بعلم بالتسليم
التوحيد ومن الرشيعة، إىل العقيدة ومن الواقع، إىل الفكر من األخطار، مظان وتتغري األمة،



(١) الثورة إىل العقيدة من

العلم وإثبات الحدوث، دليل صيغة يف للذات مقدمة يعترب فإنه الوجود ا أمَّ األرض، إىل
هي العلم قلب أن عىل يدل مما العلم، عرش من أكثر التمهيدات هذه تشمل وال بالصانع،
وهي العلم، أرباع ثالثة وتشمل قطب، عىل تدل منها كل والفعال، والصفات الذات نظرية
واألحكام واألسماء واملعاد النبوة يشمل ولكنه له، اسم فال الرابع القطب ا أمَّ التوحيد، يف كلها
عندما الِفَرق تاريخ يف ملحق يأتي النهاية ويف بالسمعيات. بعد فيما ي ُسمِّ ما وهو واإلمامة،
وقبل التمهيدات بعد للعلم محوران إذن هناك البناء.1 من جزء إىل ذاته التاريخ ل يتحوَّ
ثالثة اإللهيات تبدو الكم حيث من بعد؛ فيما يا ُسمِّ كما والسمعيات اإللهيات وهما امللحق،
جزءًا أصبح وقد العدل ويبدو املعارص، وجداننا يف مستمرٍّا زال ما وهو السمعيات، أضعاف
العدل يتوارى وبالتايل الكم؛ حيث من التوحيد ربع تمثل التي األفعال قطب يف التوحيد من
ا أمَّ املعارص، الديني فكرنا يف الحال هو كما كليًة عليه القضاء يتم حتى التوحيد داخل
واألسماء املعاد، ويظهر نصفه، تمثل فهي وأكربها، مباحثه أهم النبوة فإن الرابع القطب
ال فإنه التاريخ ا أمَّ العلم، ربع عىل يزيد ال اإلمامة مع والكل واحد، موضوع يف واألحكام
كليًة التاريخ غياب إىل يشري مما العلم ربع عىل تزيد ال التي السمعيات ُخمس عىل يزيد

السواء.2 املعارصعىل وجداننا ومن املتأخر، العقائدي الكالم علم من
أبواب؛ عرشة حول يدور للعلم بناء إىل واألفعال والصفات الذات نظرية تتحوَّل ثم
الوجود يفوق ولكن كله، العلم ُسدس يبلغان وكالهما الوجود، يف والثاني العلم، يف األوَّل

الوطنية». الوحدة إىل املذهبية الِفَرق «من الخاتمة: انظر: 1
وتقسيم الكتاب اسم ببيان الكالم ولنفتح «باب، يقول: إذ «االقتصاد»؛ يف الغزايل موقف هو هذا 2

وعىل واملقدمات، التوطئة مجرى تجري تمهيدات أربعة عىل مشتملة وهي واألبواب، والفصول املقدمات
يف الخوض أن بيان «يف األوَّل التمهيد ص٤). (االقتصاد، والغايات» املقاصد مجرى تجري أقطاب أربعة
ا مهمٍّ كان وإن العلم هذا يف الخوض أن بيان «يف الثاني: التمهيد (ص٥–٧). الدين» يف مهمٌّ العلم هذا
الثالث التمهيد (ص٧–٩). ِفَرق» أربع وفيه تركه لهم املهم بل يَُهم، ليس الخلق بعض حق يف فهو
األدلَّة مناهج بيان «يف الرابع التمهيد (ص٩-١٠). الكفايات» فروض من العلم بهذا االشتغال بيان «يف
النظر «يف ل: األوَّ القطب ص١٠–١٥، خالفية» مسألة مناهج، ثالثة الكتاب، هذا يف استهجناها التي
آحاد تختص به وما السبعة الصفات «يف الثاني القطب ص١٥–٤٤؛ دعاوى، عرش وفيه هللا»، ذات يف
دعاوى» سبعة وفيه جائزة، وأنها هللا، أفعال «يف الثالث القطب ص٤٤–٨٣، فيه» تشرتك وما الصفات
«يف (ب) ص١٠٣–١٠٧. محمد» نبوة إثبات «يف (أ) أبواب: أربعة وفيه الرابع، القطب ص٨٣–١٠٣،
«يف (د) ص١١٨–١٢٤. اإلمامة» «يف (ج) ص١٠٧–١١٨. بها» الرشع ورد بأموٍر التصديق وجوب بيان

ص١٢٤–١٢٩. الِفَرق» من تكفريه يجب من بيان
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البناء إىل األصول من رابًعا:

بدأ الوجود وأن العلم، من أهم أصبح املعلوم أن عىل يدل مما أضعاف؛ ستة بحوايل العلم
التالية واألربعة بمفرده، العلم نصف من أكثر إىل ووصل الوجود، د تمدَّ حتى التوحيد يرث
السمعيات، نصف اإللهيات تكون وبالتايل السمعيات، يف األخرية األربعة ثم اإللهيات، يف
بني السيادة تباُدل من املعارص فكرنا يف حادث هو كما اإللهيات ِضْعف والسمعيات
العلم إثبات عن األوىل الثالثة األبواب يف التوحيد اإللهيات: وتشمل والسمعيات، اإللهيات
مسألة وتختفي «القدر»، بعنوان الرابع الباب يف العدل ثم الصفات، ثم الذات، ثم بالصانع،
التوحيد أن كما نصفه ولكنه التوحيد، عن يتمايز فالعدل األفعال؛ خلق داخل والنقل العقل
وجداننا يف كليًة اختفاءه ثم التوحيد يف العدل ابتالع بعد فيما ل سهَّ مما العدل ِضْعف
وأحوال الناطقة والنفوس النبوات، األخرية: األربعة األبواب فتشمل السمعيَّاُت ا أمَّ املعارص،
حوايل القيامة، وأحوال الناطقة النفس بابني، يشمل إذن فاملعاد واإلمامة؛ (املعاد) القيامة
الكم حيث من يتلوه ثم البدن، عن النفس وتميُّز املوت من ابتداءً قليًال أقل أو العلم نصف
مستقل، باب يف واألحكام األسماء أو والعمل اإليمان مبحث يظهر وال النبوة، ثم اإلمامة
وأبواب نظريتني مقدمتني من السادس القرن يف يظهر للعلم رصيح بناء أول هو وهذا
اإليمان عىل جار املعاد أن كما اإللهيات، باب يف العدل عىل جار التوحيد أن إال ثمان،

السمعيات.3 باب يف والعمل
فيدور بأخرى، أو بطريقة املقدمتني إىل باإلضافة للعلم املثمن البناء هذا ويستمر
للوجود فاألولوية معه، العلم ويدخل الوجود، نظرية يف األوَّل قوانني؛ ثمانية عىل مثًال العلم
كلها، العلم مادة نصف أصبح حتى الوجود د تمدُّ من بعد فيما اتَّضح ما وهو العلم، عىل
القانون يف كله العلم مادة من جزءًا عرشين من واحد من أكثر املقدمتان تشمل ال ذلك ومع
ويف الباري، وحدانية ويف الصفات، يف التالية األربعة القوانني يف اإللهيات تظهر ثم ل، األوَّ
األخرية، الثالثة القوانني يف السمعيات وتظهر الوجود، واجب أفعال ويف التشبيه، إبطال

املعلومات، الثاني: ص٣–٩؛ العلم، ل: األوَّ الباب الدين»: أصول يف «معالم يف الرازي موقف هو هذا 3

الصفات، الخامس: ص٣٨–٥٩؛ الصفات، الرابع: ص٢١–٣٨؛ بالصانع، العلم إثبات الثالث: ص٩–٢١؛
الناطقة، النفوس الثامن: ص٩٠–١١٣؛ النبوات، السابع: ص٧٢–٩٠؛ القدر، السادس: ص٥٩–٧٢؛
هو البناء وهذا ص١٥٣–١٨٢؛ اإلمامة، العارش: ص١٢٨–١٥٣؛ القيامة، أحوال التاسع: ص١١٣–١٢٨؛
(الفصل العلم» «بناء ل)، األوَّ (الفصل العلم» «حد عن أخريني نظريتني مقدمتني إضافة مع اتبعناه الذي
(اإلنسان)، اإللهيات يف وأربعة النظرية، املقدمات يف أربعة فصًال، عرش اثني املجموع فيكون الثاني)

(التاريخ). السمعيات يف وأربعة
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(١) الثورة إىل العقيدة من

مما الكم حيث من السمعيات ضعف اإللهيات وتمثِّل اإلمامة. ويف النبوات، ويف املعاد، يف
أضعاف أربعة التوحيد ويمثِّل املعارص، فكرنا يف اآلن حتى النمط هذا استمرار عىل يدل
أيًضا يدخل واحًدا، قانونًا العدل يشمل حني يف ثالثة، قوانني التوحيد يشمل إذ العدل؛
مرة ألول العدل يف وتظهر التوحيد، عن مستقالٍّ أصًال وليس الوجود واجب أفعال ضمن
والقبح، والحسن األفعال، خلق مثل ذاته، للبحث التقليدية املوضوعات تعادل جديدة مادة
مما الحدوث وإثبات العالم، ِقَدم ورفض الفيض، نظرية رفض أجل من واملصلحة والغاية
وقد التوحيد، لعلوم الحكمة علوم غزو بعد السابع القرن الفيضيف نظرية خطورة عىل يدل
موضوعات تشمل فإنها السمعيات ا أمَّ الوجود، نظرية يف أدخل قبل من املادة هذه كانت
موضوع تواري يفرسِّ مما واألحكام، األسماء دون واإلمامة واملعاد، النبوة فقط: ثالثة
السمعيات، أرباع ثالثة واملعاد النبوة وتشمل املعارصة، حياتنا السيايسعن وااللتزام العلم
أمام املعارصة حياتنا يف السياسية املسألة تواري أيًضا يفرسِّ مما األخري، الربع واإلمامة

اآلخرة.4 أحوال ويف األنبياء يف التفكري

والسمعيات واإللهيات، املقدمات، (2)

الذات نظرية يف النظرية ذروته بلغ والذي املقدمتني، إىل باإلضافة للعلم، املثمن البناء وبعد
القسمة يف العلم بناء يكتمل واإلمامة، واملعاد النبوة أبواب إىل باإلضافة واألفعال، والصفات
والوجود العلم عن النظريتني املقدمتني إىل باإلضافة وسمعيات، إلهيات إىل للعلم األساسية
واالستحالة، والجواز، الوجوب، الثالثة: العقل أحكام يف واحدة نظرية مًعا يُصبحان اللَّذين
لعلم النظرية املقدمة بعد فيما أصبحت التي النظرية وهي مًعا، والوجود العلم تضم
أربعة من جزءًا كله، العلم مادة من ضئيًال جزءًا النظرية هذه وتشمل العقائدي، الكالم
الخمسني، السمعيات مع تفوق ثَمَّ وِمْن العلم؛ أخماس ثالثة اإللهيات وتشمل جزءًا، عرش

الثاني ص٧–٢٣؛ لذاته»، الواجب إثبات «يف ل األوَّ القانون املرام»؛ «غاية يف اآلمدي موقف هو هذا 4

الباري»، وحدانية «يف الثالث ص٢٧–١٤٧؛ نفيها»، إىل ذهب َمن تعطيل وإبطال الصفات إثبات «يف
ص١٥٩–٢٠٠؛ يجوز»، ال وما هللا عىل يجوز ما وبيان التشبيه إبطال «يف الرابع ص١٥١–١٥٥؛
األنفس بحرش يتعلَّق ما وبيان املعاد، «يف السادس ص٢٠٣–٢٨٢؛ الوجود»، واجب أفعال «يف الخامس
«يف الثامن ص٣١٧–٣٦١؛ للعادات»، الخارقة واألفعال النبوات «يف السابع ص٢٨٥–٣١٣؛ واألجسام»،

ص٣٦٣–٣٩٢. اإلمامة»،
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البناء إىل األصول من رابًعا:

التوحيد يتميَّز اإللهيات يف ولكن املعارص، فكرنا يف اآلن حتى األولوية تتبادالن وكلتاهما
االعتزايل املوقف عىل الرد األشاعرة ومحاولة واملعتزلة، األشاعرة بني لجدل ربما العدل، عن
اإللهيات، عىل التوحيد بإقصار التميز ويحدث التوحيد، عىل للعدل األولوية يُعطي الذي
الطلبات ثبوت يف املرعية والصفات «العبودية هي ثان؛ أصل يف يدخل فإنه العدل ا أمَّ
ولو الكم، حيث من والعبودية اإللهيات أو والعدل التوحيد حينئٍذ ويتساوى التكليفية»،
اختفاء إليها أدَّى التي الخسارة عىل يدل مما «العبودية»، شعار تحت موضوع العدل أن
فإنها السمعيات، ا أمَّ املعارص، وجداننا من وضياعه التوحيد، يف وابتالعه كليًة، العدل
املصنفات باستثناء املتأخرة املصنفات حتى التأرجح هذا ويظل النبوات، مع اسمها تتبادل
وبني ناحية من والعبودية اإللهيات بني الوصل حلقة هي فالنبوة العلم، بناء يف األساسية
النبوة وتمثِّل السمعيات، وقبل والعبودية اإللهيات بعد فهي أخرى؛ ناحية من السمعيات
وهذا والسياسة، والعمل، لإليمان اآلخر السبع ويبقى العلم، أسباع ستة تقريبًا والسمعيات
العلمي الفكر عىل واألخروي النبوي الفكر سيادة من املعارصة حياتنا يف أيًضا يتضح ما
املعارص فكرنا يوجهان وهما الكم، حيث من املعاد وأمور النبوات قدر ويتساوى والسيايس،
ذلك يكون أن دون بالبناء تام وعي عن العلم بناء يف التحول هذا ويحدث التبادل، عىل

املادة.5 لَعْقلنة أو الباحث الستنباط مرتوًكا
يف األشاعرة املؤلفني معظم منواله عىل ينسج كامل كبناء النهاية يف العلم بناء د ويتحدَّ
فيقوم والسمعيات، اإللهيات األساسيني، واملحورين والوجود، العلم النظريتني، املقدمتني
وألول والسمعيات، واإللهيات، املوجودات، وأحكام املقدمات، أربعة: أركان عىل مثًال العلم

تمهيد بعد العقائد تراجم ترتيب يف «فصل يقول: إذ النظامية»؛ «العقيدة يف الجويني موقف هو هذا 5

يف باب فصوًال؛ باب كل ينقسم ثم أبواب، ثالثة تحرصه ذكره بعد الكالم محصول العالم، حدوث
األوامر تتصل بها التي النبوات يف باب العباد، صفات من التكليف مناط يف باب اإلله، بأحكام العلم
بالثواب املشعرين والوعيد، والوعد والنرش، الحرش يف السمعية األمور ترتبط وبها بالعباد، التكليفية
األبواب، هذه مجاز الدين قواعد ويجتاز الصادقون، وأخرب املرسلون عنه أنبأ مما غريهما إىل والعقاب
التوحيد علم باختتام الرسم جرى ولكن ترضه، لم عنها املرء غفل ولو العقائد، من ليست اإلمامة ثم
العليل، يشفي وبالغ مقنع فيه ما عىل واالقتصار االختصار إثبات مع طرًفا منها نذكر ونحن بها،
باب ص٨–١٣، والوجود، العلم ص٨، العقل، أحكام يف النظر ص١٣، هللا»، شاء إن السبيل ح ويوضِّ
ص٣٠–٤٧، التكليفية، الطلبات ثبوت يف املرعية والصفات العبودية يف باب ص١٣–٣٠، اإللهيات، يف

ص٥٧–٦٩. السمعيات، ص٤٧–٥٧، النبوات،
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(١) الثورة إىل العقيدة من

املعارص فكرنا ر تأخُّ مدى عىل يدل مما كله العلم مادة نصف من أكثر املقدمتان تكون مرة
اإليمان، طريق عن بها التسليم يجب عقائد مجرد إىل العلم وتحويلنا املقدمات، باختفاء
تخلُّف مدى إىل أيًضا يشري مما العلم نظرية ِضْعَفي من أكثر وحدها الوجود نظرية وتبلغ
ا أمَّ وجدانه، يف الواقع وطمس الطبيعة، وضياع منه، الوجود بُعد اختفاء املعارصمن فكرنا
مرة وألول واألسماء؛ واألفعال، والصفات، الذات، أربعة: موضوعات تشمل فإنها اإللهيات
مبحث األفعال وتشمل األسماء، هي رابع مبحث واألفعال والصفات الذات نظرية إىل يُضاف
اإللهيات وتعادل العدل، أصل يف الرئيسيان املبحثان وهما والقبح، والحسن األفعال، خلق
ا أمَّ املعارص، فكرنا يف اآلن حتى النمط هذا استمرار عىل يدل مما ونصف، مرة السمعيات
واألسماء واملعاد، النبوات، األربعة: املوضوعات بوضوح مرة ألول تشمل فإنها السمعيات
اإليمان يشمل حني يف العلم، أرباع ثالثة يشمالن واملعاد النبوة ولكن واإلمامة، واألحكام،
املعارصة حياتنا يف والسياسة العمل تواري عىل يدل مما األخري، الربع السياسة مع والعمل
يحدث ما وهو الكم، حيث من واملعاد النبوة وتتعادل واألخروي، النبوي التفكري أمام
موضوع فهو ا كمٍّ املوضوعات أقل ا أمَّ فيه، الظهر تبادلهما من املعارص فكرنا يف بالفعل

والجماعي.6 الفردي العمل تواري من اآلن فيه نحن ما ح يوضِّ مما والعمل، اإليمان
والتي وحدها، العلم نظرية تشمل واحدة مقدمة مع ثالثي بناء عىل العلم يقوم وقد
العلم، بناء يف تدخل مرة ألول فإنها الوجود نظرية ا أمَّ العلم، ثُمن الكم حيث من تبلغ
املعارص فكرنا أن عىل يدل مما ونبواته، إلهياته كله، العلم مادة نصف من أكثر وتمثل
ظلَّت بل بنائه، يف داخلة تكن لم ألنها العلم نظرية اختفاء يف النمط هذا عىل سار قد
أدخله أن بعد حسابه من الوجود بإسقاطه أيًضا النمط هذا عن وتخلَّف له، نظرية مقدمة
ثالثي بناء ذا العلم يكون العلم عن النظرية املقدمة فبعد منه، كجزء القديم العلم بناء
هي املمكنات النبوة؛ يف والثالث اإللهيات، يف والثاني املمكنات، يف األوَّل كتب: ثالثة يف
من النبوة تُعادل وهي وأفعاله، وصفاته هللا ذات هي واإللهيات واملوجودات املعلومات،
املفضل االسم تكون فإنها النبوة ا أمَّ األفعال، يف العادة هي كما العدل ويختفي الكم، حيث
واملعاد، النبوة، فقط: ثالثة موضوعات تظهر وفيها النبوة، ألهمية نظًرا السمعيات عن

املوجودات، أحكام الثاني، ص٢–٣٢، املقدمات، ل، األوَّ الركن «املحصل»؛ يف الرازي موقف هو هذا 6

ص١٥١–١٨٢. السمعيات، الرابع، ص١٠٦–١٥١، اإللهيات، الثالث، ص٣٢–١٠٦،
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تواري عىل يدل مما واألحكام األسماء وتسقط الكم، حيث من بينها فيما وتتعادل واإلمامة،
املعارص.7 وجداننا ومن فكرنا من العمل

يشمل واستقرار، اتفاق من البناء إليه وصل ما وهو ُسدايس، بناء عىل العلم يقوم وقد
ذاته؛ العلم يف األخريان واالثنان النظرية، املقدمات يف منها األوىل األربعة مواقف، ستة البناء
العلم، بناء من كجزأين مًعا والوجود العلم يدخل مرة، وألول والسمعيات، اإللهيات يف أي
إذ الكم؛ حيث من ذاته العلم يفوقان الوقت نفس ويف له، نظريتني كمقدمتني فقط وليسا
تطور العلم أن ولو األخري، الربع إال والسمعيات لإللهيات يبقى وال العلم، أرباع ثالثة يبلغان
قد هذه النظرية املقدمات لكانت اآلن حتى الثامن القرن منذ االرتقائي الطبيعي مساره يف
اإللهيات تحولت أن بعد خاصًة والسمعيات، اإللهيات منه، ى تبقَّ ما خاصًة كله العلم ابتلعت
الثورة» إىل العقيدة «من هذه محاولتنا وإن السمعيات، إال يبقى ال وبالتايل عقليات؛ إىل
«رسالة باستثناء اآلن حتى الثامن القرن منذ املتوقف العلم لتطور طبيعي استئناف هو
أي الحية؛ التجارب عىل ذاتها هي تقوم عقليات كله وجعله عرش، الثالث القرن يف التوحيد»
املصريية، وقضاياه العرص، واقع أي خاللها؛ من «الواقعيات» تنكشف التي الوجدانيات
راجًعا نكص العلم أن هو اآلن حتى الثامن القرن منذ حدث الذي إن التاريخية. وأحداثه
إىل والسمعيات اإللهيات وتحوَّلت والوجود، العلم النظرية، املقدمات فاختفت الوراء، إىل
بحوايل العلم الوجود ويفوق معه، وضعنا العلم فضاع والنبي. هللا األسايس، العلم محوري
العلم، نصف من أكثر وحده يأخذ الذي الوجود تحليل أن عىل يدل مما أضعاف خمسة
«األنطولوجيا» وأن الدين، أصول لعلم الوحيد الوريث هو ستة، من مواقف ثالثة ويشمل
حني يف عقلية، وثنية يف صة مشخَّ زالت ما فاإللهيات «الثيولوجيا»؛ ل الطبيعية النهاية هي
احتاج حتى الوجود مبحث تفصل وقد التنزيه، درجات أقىص هو العام الوجود تحليل أن
للعلم نظرية مقدمة هو كان أن بدل العامة» «األمور هي نظرية، مقدمات إىل ذاته هو
اإللهيات ا أمَّ واحًدا، مبحثًا كانا أن بعد والجواهر» «األعراض مبحثي إىل باإلضافة ذاته،
واألسماء، واألفعال والصفات الذات وتشمل السمعيات، مع الكم حيث من تتعادل فإنها
فإنها السمعيات ا أمَّ األفعال، من والنقل والعقل األفعال، خلق بمسألتَيْه، العدل ويختفي
يف يحدث ما وهو واإلمامة. واألحكام، واألسماء واملعاد، النبوات، األربعة: املوضوعات تشمل

املمكنات، يف ل، األوَّ الكتاب ص٧–٣٥، املقدمة، األنوار»، «طوالع يف البيضاوي موقف هو هذا 7

ص١٩٨–٢٤٠. النبوة، يف الثالث، ص١٥١–١٩٨، اإللهيات، يف الثاني، ص٣٥–١٥١،
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تذييل يُضاف ثم النهاية، يف العمل يأتي ثم واملعاد، النبوة عىل تركيزه من املعارص فكرنا
يقدر لم الذي للتاريخ كنواة بنائي موضوع إىل الِفَرق تاريخ ل يتحوَّ عندما وذلك الِفَرق، يف
عن هذا السدايس العلم بناء ويتحدَّد اإلضايف،8 النحو هذا عىل إال العلم بناء يف الظهور له

الخالص.9 العقيل للتحليل طبًقا البناء تعقيل يحاول الذي املصنِّف من وعي
العلم يدخل حيث السابق، املنوال نفس عىل أبواب ستة عىل أيًضا العلم بناء يدور وقد
ومادة العلم، أخماس ثالثة مًعا يشمالن وهما األولني، البابني يف العلم بناء يف مًعا والوجود
جزء من أكثر يبلغ وال املقدمتني، من العلم يتوارى ولكن الباقيان، الُخمسان ذاته العلم
العلم يشمل الباقية، جزءًا عرش الثالثة يشمل الوجود أن حني يف جزءًا، عرش أربعة من
يف العلم تواري عىل أيًضا يدل مما التالية، أبواب الثالثة الوجود يشمل حني يف األوَّل الباب
تنتظر وأزمة كضنك اإلحساسبه من إال أيًضا الوجود تواري إىل باإلضافة املعارصة، حياتنا
مقدمة إىل الوجود مبحث ويُفصل ره، نتصوَّ أو نراه أن دون الحتوائه عليه نتكالب أو الفرج
ا أمَّ مستقل، مبحث يف منهما كل والجواهر، األعراض مبحثا ينفصل ثم العامة، األمور عن
والصفات الذات عن تتخىلَّ بدأت ولكنها الكم، حيث من السمعيات تعادل فإنها اإللهيات
والعدل، التوحيد األصالن، يجمعها وفصول، وكالم مطالب يف املسائل وظهرت واألفعال،

الوطنية». الوحدة إىل العقائدية الفرق «من الخاتمة: انظر 8
يجب أن ا إمَّ مواقف؛ ستة عىل مرتب «والكتاب يقول إذ املواقف»؛ «رشح يف الجرجاني موقف هو هذا 9

يختص ال ا عمَّ فيه يبحث أن ا إمَّ وحينئٍذ يجب ال أو املقدمات، يف األوَّل املوقف وهو الكالم، علم يف تقديمه
باملمكن ا فإمَّ يختص، عما أو العامة األمور يف الثاني املوقف وهو للوجود، الثالثة األقسام من بواحد
وهو بنفسه يقوم الذي باملمكن أو األعراض، يف الثالث املوقف وهو بغريه، بل بنفسه يقوم ال الذي
املوقف وهو األنبياء، وبعثه الرسل إرساله باعتبار ا فإمَّ تعاىل، بالواجب ا وإمَّ الجواهر، يف الرابع املوقف
أن والتأخري التقديم يف والوجه اإللهيات، يف الخامس املوقف وهو باعتباره ال أْو السمعيات يف السادس
اإللهيات عىل متوقفة والسمعيات عداها، ملا كاملبادئ العامة واألمور الكل، عىل تقديمها يجب املقدمات
عىل األعراض بأحوال يستدل قد فألنه الجوهر عىل العرض تقديم ا وأمَّ املمكنات، مباحث عىل املتوقفة
يف املتناهية املسافة وبقطع األجسام، حدوث عىل والسكون الحركة بأحوال يستدل كما الجواهر، أحوال
نظًرا الجوهر مباحث قدم من ومنهم تتناهى، ال التي األفراد الجواهر من تركبها عدم عىل متناٍه زمان
املقدمات، إىل ل األوَّ املوقف ص١٠-١١)، املواقف، (رشح وجوده» عىل متوقف العرض وجود أن إىل
يف الرابع، ص١٩٠–٣٥٠، األعراض، يف الثالث ص٨١–١٩٠، العامة، األمور يف الثاني، ص١١–٨١،
ص٥٤٥–٦٦٨، السمعيات، يف السادس ص٤٦٥–٥٤٤، اإللهيات، يف الخامس، ص٣٥٠–٤٦٥، الجوهر،

ص٦١٩–٦٣٤. الفرق، ذكر يف تذييل
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املوت قبل أخرية كصحوة للظهور عادت العدل مسائل أن أي الكم؛ حيث من ويتساويان
األربعة، التقليدية املوضوعات تشمل فإنها السمعيات، ا أمَّ العقائدي، الكالم علم يف النهائي
حيث من السمعيات نصف والعمل اإليمان ويبلغ واإلمامة، والعمل، واإليمان واملعاد، النبوة،
النهاية يف باستمرار يأتي كان املوضوع هذا ألن وذلك النهاية؛ قبل أخرى صحوة وتلك الكم،
موضوعات عىل السمعيات وإقصار إسقاطه، يتم كان ما كثريًا بل والكم، األهمية حيث من
يف اإلمامة وتأتي النبوة، ثم املعاد يأتي والكم األهمية يف والعمل اإليمان وبعد فقط، ثالثة
املعارص.10 وجداننا يف السياسة أهمية ضعف عىل يدل مما العلم ثُمن إال تمثِّل وال النهاية،
النهاية يف العلم فيه استقر الذي املنوال نفس عىل مقاصد ستة عىل البناء ويستمر
املقصدين يف العلم بناء من كجزء النظريتان املقدمتان فتدخل والثامن، السابع القرنني يف
يدل مما األخري، الثلث ذاته والعلم العلم، ثلثي حوايل يشمالن وكالهما والثاني، ل األوَّ
وجداننا من سقطا اللذان وهما تقريبًا، العلم كل هما والوجود العلم نظريتي أن عىل
واحًدا إال العلم نظرية تشمل وال وسمعياته، بإلهياته األخري الثلث بقي حني يف املعارص،
حني يف املقدمات، من جزءًا عرش خمسة من واحًدا أو العلم من جزءًا وعرشين أربعة من
يدل مما املقدمات، من عرش خمسة من جزءًا عرش وأربعة العلم نصف يشمل الوجود أن
يف أضعناه ما وهو الكالم، لعلم الوحيد البديل هو أصبح أنه وكيف الوجود، أهمية عىل
الكالم علم يف للبناء التام االنهيار قبل اآلن حتى الثامن القرن من األخرية الستة القرون
منها كل والجوهر، والعرض، العامة، األمور إىل الوجود مباحث أيًضا ل وتتفصَّ العقائدي،
ر تطوُّ أن عىل يدل مما العقليات، ى تَُسمَّ مرة ألول فإنها اإللهيات ا أمَّ بذاته، مستقل بحث
ثَمَّ وِمْن خالصة، عقليات بجعلها اإللهيات ابتالع عىل شارف قد كان الثامن بالقرن العلم
إىل أيًضا السمعيات ضم بعد فيما باإلمكان وكان األوىل، النظرية املباحث إىل ها ضمُّ يمكن
هي النبوة ألن وذلك التاريخيات؛ أو السياسيات أو املستقبليات أو العمليات أو العقليات
وفعله اإلنسان حارض هو والعمل واإليمان اإلنسان، مستقبل هو واملعاد الوحي، تاريخ

الثاني ص٧–٣٣، ج١، الكالم، علم مقدمة يف األوَّل الباب الكالم»، «تهذيب يف التفتازاني موقف هو هذا 10

ج٢، الجواهر، يف الرابع ص١٦٧–٢٨٠، ج١، األعراض، يف الثالث ص٣٣–٢٦٧، ج١، العامة، األمور يف
ومسائل ص١٠٣–١٦٦، ج٢، التوحيد، مسائل ص١٠٣–٢٢١، ج٢، اإللهيات، يف الخامس ص٢–١٠٣،
املعاد، ص٢٢١–٢٤٠، ج٢، النبوة، ص٢٢١–٣٣٥، السمعيات، يف السادس ص١٦٦–٢٢١، ج٢، العدل،

ص٣٢١–٣٣٥. ج٢، اإلمامة، ص٢٧٠–٣٢١، ج٢، والعمل، اإليمان ص٢٤٠–٢٧٠، ج٢،
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الحظ لسوء ولكن اإلنسان، فيه يعيش الذي واملجتمع السياسة هي واإلمامة الزمان، يف
إصالحية ومضة من إال العقائدي الكالم علم يف البناء وانهار األخري، التطور هذا ف توقَّ
«من املصنَّف وهذا بعد، ثمارها كل تؤت لم التي األخرية الدينية اإلصالحية الحركات يف
يف أشعرية من وتحويلها اإلصالحية الومضة هذه الستئناف محاولة الثورة» إىل العقيدة
هي النظري البناء يبقى ولكن والعدل.11 التوحيد يف اعتزالية إىل العدل يف واعتزالية التوحيد
أيًضا الحكمة علوم إليه لت توصَّ ما تعادل وهي والسمعيات، واإللهيات النظرية، املقدمات
والطبيعيات العلم، نظرية هي فاملنطق وإلهيات؛ وطبيعيات منطق إىل الحكمة قسمة من
واإللهيات الجواهر، األعراضومبحث ومبحث العامة األمور شملت التي الوجود نظرية هي

مًعا.12 والسمعيات اإللهيات هي

والسمعيات والنبوات، اإللهيات، (3)

البناء عليه يقوم الذي العقيل التحليل لضياع ا إمَّ البناء؛ يهتز بدأ العلم بناء اكتمال وبعد
هو التهدُّم هذا مظاهر وأول والضعف، التفكك عليه حتمت ظروف ملقتضيات طبًقا أو
وحده الوجود فيها بلغ والتي العلم، أرباع ثالثة أحيانًا بلغت التي النظرية املقدِّمات اختفاء
تعدَّد فقد والسمعيات؛ والنبوات، اإللهيات، ثالثة: محاور عىل العلم وإقصار العلم، نصف
تحلُّ والوجود العلم غياب ويف النظرية، املقدمات عن بديًال وأصبح وازدوج الثاني املحور
كانت أن فبدل الوهم، يحل الواقع وبضياع الخيال، يحرض العقل غياب ويف األخرويات،
الثاني القرن منذ اآلن أصبحتا الخامس القرن يف مرتادفتني البداية يف والنبوات السمعيات
تؤخذ السمعيات ألن والسمعيات؛ اإللهيات بني وسًطا النبوات وأصبحت متمايزتني، عرش
السمعيات إال تبقى وال عقليات، إىل وتحويلها النبوات أخذ أيًضا باإلمكان كان النبوات، من

األخرويات.13 بمعنى

التوحيد». «رسالة يف عبده محمد محاولة هذه 11

الثاني، ص١١–٢٩٦، ج١، املبادئ، يف ل، األوَّ املقصد «املقاصد»، يف التفتازاني موقف أيًضا هو هذا 12

يف والرابع العرض، يف الثالث واملقصد العامة، األمور باقي الثاني املجلد ويشمل ج١، العامة، األمور يف
السمعيات. يف والسادس العقليات، يف والخامس الجوهر،

األدلة. عن فيها يبحث التي املسائل وهي إلهيات، (أ) أقسام: ثالثة الفن هذا مباحث انقسمت وقد 13

ى تتلقَّ ال التي املسائل وهي سمعيات، (ج) وأحوالها. النبوة عن فيها املبحوث املسائل وهي نبوات، (ب)
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طابع عليها ويغلب الجديدة، الظروف مع بنائه يف التكيُّف محاولة يف العلم ويستمر
والسمعيات، اإللهيات محوري حول العلم فيه يدور الذي الوقت نفس ففي التجميع؛
القديم التساؤل وهو ووجوبه، وفضله وثمرته وموضوعه العلم تعريف املقدمات تشمل
أخذ محاولته الحارضيف العرص تساؤل أيًضا وهو جديد، من ورشعيته العلم أساس حول
به، اإليمان يجب وما اإليمان، مباحث إىل باإلضافة القديمة التقليدية العلوم من املوقف
عىل أوشك قد العلم أن عىل يدل مما الثالثة، العقل وأحكام اإليمان، ينايف وما واإلسالم،
جزء من أكثر عىل املقدمات هذه تشمل وال التسليم، عىل يقوم إيماني عقائد علم إىل ل التحوُّ
أدَّى قد منها واإلقالل املقدمات تواري أن عىل يدل مما العلم، مادة ن تكوِّ جزءًا عرشين من
اإللهيات ا أمَّ األمور، من أمر ألي كلها النظرية للمقدمات ضياٍع من اآلن فيه نحن ما إىل
وجداننا توجه عىل يدل مما اإللهيات، ِضْعف والسمعيات السمعيات، نصف تبلغ فإنها
مسائل اإللهيات وتبتلع اآلن، حتى يحدث ما وهو فأكثر، أكثر السمعيات نحو املعارص
عىل يجوز ما موضوع وهو اإللهيات، داخل واحد موضوع يف إال العدل يظهر فال العدل،
أصبح كله العلم ألن واألحكام؛ األسماء دون واملعاد النبوة تشمل فإنها السمعيات ا أمَّ هللا،
يوجدان ال كتعبريين والسمعيات اإللهيات أن والحقيقة العمل، دون لإليمان موضوًعا
ا أمَّ لإليمان، موضوعات كلها العلم فموضوعات بالرسل، واإليمان باهلل، اإليمان يوجد بل
وأصبحت به، ملحًقا أو للعلم أساًسا كونها عن خرجت أنها أي الخاتمة؛ يف فتظهر اإلمامة
ويصون كيانهم، يحمي واملسلمني، اإلسالم بأمر يقوم خليفة نصب وجوب يف دعوة مجرد
وتفوق عنها. ودفاًعا لها، تدعيًما االنهيار، وشك عىل وهي العثمانية الخالفة إبَّان ثغورهم،
النبوة الحارضعىل فكرنا تركيز عىل يدل مما أضعاف ثالثة إىل الكم حيث من املعاد النبوة
الجديد ولكن الواقع، يف نظام إىل تحويله أي له؛ «توقيًعا» وليس للوحي تشخيًصا واملعجزة
العقل اتفاق بيان أجل من «التأويل» عن والسمعيات اإللهيات مع ثالث محور زيادة هو
الجديدة العلوم وهي والتاريخ، والجغرافيا واألخرويات، الطبيعية املوضوعات يف والنقل
العقل مسألة فرضت الخاص، واقعه يف عليها الذهن تفتح التي أو الغرب عن املنقولة
مما العلم، مادة ربع بلغت إنها حتى جديد، من العلم عىل نفسها تسميتها، دون والنقل،

والسمعيات والنبوات، اإللهيات، ص٥٤-٥٥). (اإلتحاف، الوحي من إال تؤخذ وال السمع من إال أحكامها
ص٦٧. الخريدة»، «رشح من جولتان أنهما ذلك بيان
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بل للموضوعات، تحليله يف عقليٍّا نحًوا ينحو أن يف هي اآلن الكالم عالم مهمة أن عىل يدل
املوضوعات.14 من غريه عىل والنقل العقل ملوضوع األولوية وإعطاء

بتعبري أو النبوة عىل موضوع زيادة طريق عن األخرى التجديد مظاهر بعض وتبدو
علم ويتَّحد للحياة، ا عامٍّ نظاًما اإلسالم يبدو حيث الرسالة، بإضافة النبوة تطوير أدق
العلم بناء إىل باإلضافة هذا والعمل، النظر بني الفرق ويمحي الفقه مع الدين أصول
محورين، عىل ذاته العلم تقسيم ثم والوجود، العلم النظرية، املقدمات يشمل الذي التقليدي
وموضوعه ذاته بتجديد العلم ويبدأ أخرى، ناحية من والرسالة والنبوة ناحية من اإللهيات
إحساًسا جديد من أُثري قد القديم الفقهي التساؤل أن إىل يشري مما إليه واالحتياج وغاياته
التقليديتان، الوجود نظرية ثم العلم نظرية تبدأ نظر، إعادة إىل يحتاج الكالم علم بأن
حجمهما إىل وعادتا املتأخر، الكالم علم عن قليًال توارتا أنهما أي العلم؛ ربع مًعا وتشمالن
اإللهيات حجم عظم عىل يدل مما السمعيات أرباع ثالثة تمثِّل فإنها اإللهيات ا أمَّ الطبيعي،
الحسن موضوع يظهر ولكن األفعال، نظرية يف العدل التوحيد ويبتلع املعارص، فكرنا يف
العقلية التيارات بعض إحياء أجل من اإلصالحية الحركات باقي مثل جديد، من والقبح
والسحر الخرافة مظاهر ضد املعارصة حياتنا يف العقالنية قواعد إرساء أجل ومن القديمة،
كموضوع يربز أن دون اإللهيات نصف الكم حيث من العدل مسائل وتبدو والشعوذة،
األحكام أو األسماء أو للمعاد ذكر دون النبوة محله ويحل السمعيات لفظ ويسقط مستقل،
ولكن أخرى، وزيادة مادة بإسقاط الكالم علم تطوير إمكانية عىل يدل مما اإلمامة، أو
تتطلَّب التي العرص ظروف مع يتَّفق ال السياسية املسألة وإسقاط والعمل اإليمان إسقاط
تحقيقها يتطلَّب النبوة عىل الرسالة إضافة وأن خاصًة والجماعي، الفردي بالعمل البداية

الحميدية، الرسالة مؤلف الجرس أفندي حسني الشيخ الفضيلة صاحب األستاذ موقف هو هذا 14

املقدمات، واملكاتب، باملدارس تدريسه تقرَّر الذي اإلسالمية»، العقائد ملحافظة الحميدية الحصون «كتاب
واملالئكة واألنبياء بالرسل اإليمان بيان يف الثاني: ص٩–٣٢؛ باهلل، اإليمان بيان يف ل: األوَّ الباب ص٢–٩؛
ص٩٩–١٢٨؛ النصوص، لتلك رشعية نصوص عن شبه رد يف الثالث: ص٣٢–٩٩؛ اآلخر، واليوم
ثغورهم، ويصون كيانهم، ويحمي واملسلمني، اإلسالم بأمر يقوم خليفة نصب وجوب يف الخاتمة:
برضورة يوحي ذلك فإن الغرب، يف وردت كما الطبيعية العلوم من جديدة مادة استعمال ا أمَّ ص١٢٨.
اآلن ونحن والهند، وفارس اليونان من مادة القدماء واجه فقد الظروف، الختالف نظًرا املادة تجديد
الجزء موضوع هو وهذا الحكمة، علوم يف إلحاًحا أكثر األمر ويكون الغرب، من جديدة مادة نواجه

الحضارة». «فلسفة الثاني
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البناء إىل األصول من رابًعا:

«الرسالة» لفظ ظهر وقد والجماعي؟ الفردي العمل يكن لم إن الذيسيحققها ومن بالفعل،
مادة بإضافة تطويًرا يستدعي مما الكالم علم عىل إضافية كمادة ظهوره من أكثر كعنوان

عليها.15 العنوان يصدق حتى جديدة
التوحيد، بطن من العدل مسائل بإظهار السابق املنوال نفس عىل التجديد ويتم
السمعيات أصل يختفي وبالتايل رأيس؛ اتصال إىل وليس تاريخي مسار إىل النبوة وبتحويل
حدوث وكيفية الكالم، علم لنشأة تاريخي بوصف األوىل العلم نظرية استبدال إىل باإلضافة
تأسيس مصادر أحد والتكوين النشأة وبيان التاريخي فالوصف املسلمني، بني الُفرقة
وكيف حدث؟ ماذا ملعرفة تاريخه كتابة وتُعيد العلم، ُعرش حوايل املقدمات تشمل العلم.
وإعادة للتصفية الوسيلة هي والوصف التفسري فإعادة تكون؟ وكيف تطور؟ وكيف نشأ؟
الوحدة إعادة أجل من ضمنية فكرية أحكام هي التي التاريخية األحكام طريق عن البناء
َوْحدة تخلق الفكر فَوْحدة الفتنة، منذ فرق إىل انفصالها قبل والواقع الفكر بني األوىل
يُمحى التي الثالثة العقل أحكام نظرية يف تظهر أيًضا فإنها الوجود نظرية ا أمَّ األمة.16
الفكر هو واحد، موضوع حول املقدمة تدور وبالتايل والوجود؛ العلم بني الفرق فيها
نحتاجه ما وهو واملنطق، الحكم ناحية من أو الوصفية التاريخية الناحية من ا إمَّ والواقع،
العلم مادة ويف بالواقع، الفكر لصلة وتحديد القديم، لرتاثنا تقييٍم إعادة من اآلن حتى
وتظهر والسمعيات، اإللهيات العلم، محوري إىل يشرياِن اللذان مًعا اللفظان يسقط ذاته
الصفات، حول التوحيد موضوعات ترتكَّز ولكن متميزة، ألصول تبويب بال موضوعاتهما
والقبح، والحسن األفعال، خلق العدل، موضوعات أن حني يف اإللهيات ُخمس وتشمل
قبل من اختفْت أن بعد العدل مسائل تظهر وبالتايل األخرى؛ أخماس الثالثة يشمالن
الوريث بدورها هي التي للنبوة الوريث وهي الرسالة، ا أمَّ التوحيد، يف األفعال باب ضمن
مسار فيها ويتحدَّد ْعف، الضِّ درجة إىل والعدل التوحيد موضوعات تفوق فإنها للسمعيات،
طريق عن الغربي الرتاث من موقف أخذ هو جديد بُعد يُضاف ولكن التاريخ، يف الوحي
من موقفنا يكون وبالتايل وقيمه؛ الرتاث ضد االسترشاق بها قام التي هجماته ضد الدفاع

العلم، ماهية رشح ص٢–٤، التوحيد، تعريف التام»، «التحقيق يف الظواهري موقف هو هذا 15

والرسالة، النبوة مباحث ص٤٨–١٠٢، اإللهيات، يف الكالم ص٢١–٤٨، املعلوم، تقسيم ص٤–٢١،
ص١٠٢–١٧٦.

ص١٩٩–٢٠٤. ص١٦٥–١٦٨، القديم، الرتاث من موقفنا والتجديد»، «الرتاث انظر: 16
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(١) الثورة إىل العقيدة من

الثانية نهاية الحالية، التاريخية املرحلة يف الحايل للرتاث دراستنا من جزءًا الغربي الرتاث
عارًضا، أو مرتجًما مقلًِّدا، أو ناقًال الغربي الرتاث عىل مفتوًحا أصبح أن بعد الثالثة، وبداية
أيًضا يدل مما واإلمامة، والعمل واإليمان املعاد موضوعات وتسقط مهاجًما،17 أو مدافًعا
إال التوحيد علم يف أسايس كجزء بعد يدخل لم والجماعي الفردي السيايس العمل أن عىل
تفسريًا له يجد ال والصفات الذات أي التوحيد أول أن مع اإلمام، يف ًصا مشخَّ الشيعة عند
علم يف األوَّل املوضوع وهو هلل، الوحيد فالتصور واإلمامة، والعمل اإليمان أي آخره؛ يف إال
األمة، يف إال ق تتحقَّ ال «الذات» وأن األخري، املوضوع وهو السياسة، يف إال يوجد ال الكالم
أو مقاًال تعني مكتوبة، رسالة ليست «التوحيد» ورسالة نهاية.18 والدولة بداية هللا وأن

ودعوته.19 ومهمته، وتحقيقه، وغايته، التوحيد، مسئولية تعني بل مصنًَّفا، أو كتابًا
ويظل بالنصوص، ًما مدعَّ قائًما موضوعه يظل ولكن كليًة العلم بناء يغيب وقد
التشبيه نحو املوجه القديم التوحيد مقابل يف العمل نحو املوجه التوحيد األسايس موضوعه
من املوضوع تنقل التي اإلصالحية التيارات جميع عىل الغالب التيار وهو والتشخيص،
موجه التوحيد العمل. جانب إىل النظر جانب ومن الواقع، مستوى إىل الفكر مستوى
التوحيد ألن بعد، ثمارها كل التيارات هذه تؤت لم ذلك، ومع ذهنيٍّا، تصوًرا وليس للسلوك
ووسائل والخرافات البدع محاربة أن حني يف إيمانية وعقيدة بل مشخًصا، تصوًرا زال ما
ساكنًا، جوهًرا وليس حركية، عملية هو الذي التوحيد عمل ذلك كل والشفاعة، التقرب
يف التيار لهذا صهر إال هو ما الثورة»، إىل العقيدة «من التوحيد علم يف هذا ومصنَّفنا
وااللتزام للموضوع العلمي التحليل بني فيه يجمع تحلييل، وبأسلوب عقالنية، أكثر صورة

بالواقع.20 العميل

«قضايا مؤقتًا انظر الغربي. الرتاث من موقفنا والتجديد»، «الرتاث من الثاني القسم موضوع هو هذا 17

.«(٢) معارصة
املستضعفني دين اإلسالم الجبارين، قاصم أكرب هللا بإيران، اإلسالمية الثورة يف بالفعل ذلك ق تحقَّ وقد 18

الخميني. لإلمام النفس» «جهاد اإلسالمية»، «الحكومة لكتابي نرشاتنا انظر إلخ. …
الوجود، ص٢–٢٣، العلم، تاريخ عن مقدمات التوحيد»، «رسالة يف عبده محمد موقف هو هذا 19

ص٥٩–٦٦، العباد، أفعال ص٥٣–٥٩، (األفعال)، العدل ص٣١–٥٣، (الصفات)، التوحيد ص٢٤–٣٠،
ص٨٣–٢٠٦. العامة، الرسالة ص٨٠–٨٣، النبوة، ص٦٦–٨٠، وقبحها، األفعال حسن

التوحيد». «كتاب يف الوهاب عبد بن ومحمد وإقبال، األفغاني، موقف هو هذا 20
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اإليامن عقائد إىل العلم بناء من خامًسا:

ربطه إعادة أجل من العلم بناء يف ت تمَّ التي األخرية اإلصالحية املحاوالت من بالرغم
يف تكوينه تم الذي ذاتَه العلم بناء فإن املسلمني، حال عىل طرأت التي وبالتغريات بالواقع،
للعلم بناء من فتحوَّل بتخلُّفهم، وتخلَّف املسلمني، بانهيار انهار قد األوىل الثمانية القرون
أمام العقيل التحليل وتوارى إيمانية، عقائد إىل النظرية األصول تحوَّلت لإليمان، عقائد إىل
أبعد ذاته واإلسالم Crédo العقائد من مجموعة أنه عىل اإلسالم وظهر والتقليد، التسليم
العقلية األصول من مجموعة اإلسالمي الوحي مسيحية، كان وإال الصياغة هذه عن األديان
ا أمَّ الواقع، وتجربة العقل بربهان عليه التدليل يمكن وكالهما الواقع، بناء أيًضا هي التي
طريق عن ا إمَّ التسليم مجرد بل بها، التصديق تتضمن ال إيمانية مسلمات فهي العقائد
وضياع العلم، بناء يف االنهيار هذا هو الحايل أسبابضياعنا من وإن إرادي، بفعل أو التقليد
بناء إعادة هي الحالية نهضتنا مقومات من وإن قرون، ثمانية مدى عىل استمر عقيل جهد
األخرية، اإلصالحية الحركات ومطورين الحالية، أوضاعنا االعتبار يف آخذين التقليدي العلم
الحضارة، إىل الدين ومن النهضة، إىل اإلصالح من لها ناقلني جديدة، دفعة لها ُمعطني

الثورة. إىل العقيدة ومن التاريخ، إىل الوحي ومن
ما إىل يعود نهايته يف العلم تاريخ وكأن العقائد، بعلم أوله يف أيًضا الكالم بدأ وقد
وإذا العقيل، البناء وغياب الضعف، حيث من بأولها شبيهة الحضارة نهاية وكأن منه، بدأ
النهاية فإن الحضارة، وكيان للعلم العقيل البناء يظهر حتى وتتكوَّن ر تتطوَّ البداية كانت
من البداية إال أمامها أمل وال لها مستقبل ال البداية، إىل ورجوع وردَّة ونكوص انهيار
لظروف طبًقا وتطويره البناء إعادة ثم بنائه تفسري وإعادة القديم، إحياء طريق عن جديد
يجب ما فقط يوجد بل نظري، بناء يوجد ال املتقدمة العقائد كتب ففي العرصومتطلباته؛
لوجوب الوحيد الوريث هي كانت النظرية املقدمات وكأن به، والتسليم اعتقاده املؤمن عىل



(١) الثورة إىل العقيدة من

الظهور إىل بالتسليم اإليمان عاود املقدِّمات هذه اختَفْت فلما بالعقائد، والتسليم اإليمان
أيًضا املتقدمة العقائد موضوعات عىل غلب وقد النظرية، املقدمات عن بديًال للعلم كمقدمة
أو إحصاء ودون ر املتأخِّ العلم كبناء تبويب أو ترتيب دون والسمعيات اإللهيات مسائل
بالتعبري بادئة بينها فيما املسائل تتداخل اآلن، العقائد علم يف الحال هو كما للعقائد عدٍّ
الخربية، والصفات الكالم رأسها وعىل الصفات موضوعات متناولة ثم اإليمان مضمون عن
والوعيد، والوعد اإليمان مسائل تعود ثم واإلمامة، والنبوة، واإليمان، األفعال، خلق ثم
عن الدفاع هو املهم كان األخروية، واملسائل الرؤية رأسها وعىل والصفات، واملعجزات،
قد تكن لم العقائد ألن اإلحصائي؛ عدها أو النظري بناؤها وليس عنها، واإلعالن العقائد،
قياس عن أو النظرية عن البحث عىل سابق فوجودها إحصاء، يف أو بناء يف بعُد استقرَّت
بها قام التي األوىل املحاوالت عىل فعل كرد العقائد عن املبكر اإلعالن هذا تم وقد الكم،
كانت فإذا الغازية، واآلراء واملذاهب املعتقدات ضد عنها دفاًعا العقائد لتنظري املعتزلة
لغياب نتيجة كانت املتأخرة العقائد فإن والتنظري، التعقيل عىل فعل رد األوىل العقائد

والتنظري.1 التعقيل

والرسول هللا حول العقائد وإحصاء الثالثة العقل أحكام (1)

والوجود العلم عن النظرية املقدمات انقلبت السابع، القرن من ابتداءً املتأخرة، العقائد يف
العلم فيها يتحد التي واملستحيل واملمكن الواجب الثالثة، العقل أحكام عن واحدة مقدمة إىل
تشري ذهنية مقوالت إىل الوجود تقلص كما العقل أحكام إىل العلم تقلَّص مًعا. والوجود
والرسول هللا محوَرِي إىل (الظنيات) والسمعيات (العقليات) اإللهيات تحوَّلت كما إليه،
يجب ما هو العقائد علم كان وبالتايل رئيسني؛ قطبني يف للعقائد املزدوج البناء وتشخيص
العلم وبدأ الرسول، عىل يجوز وما يستحيل وما يجب وما هللا، عىل يجوز وما يستحيل وما
خمسون، ومرة وأربعون، ثمانية مرة عددها، فيتفاوت ا كمٍّ وحرصها العقائد عدد إحصاء يف
وأربعني إحدى عىل حاز فقد وأعظم، الرسول من أهم هللا كان وملا أكثر! وال ذلك من أقل ال
ُسبعه والرسول العلم، أسباع ستة هللا يشمل عقائد. سبع إال للرسول يبَق ولم عقيدة،
ينقص ما أن حني يف الرسول، مع متبادًال هللا عىل القومي فكرنا تركيز يؤكِّد مما األخري،

األكرب». «الفقه يف حنيفة أبي موقف هو هذا 1
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اإليمان عقائد إىل العلم بناء من خامًسا:

داخل عليهما العثور حاولنا والتاريخ، اإلنسان هما: غائبان، محوران املعارص شعورنا
العقائد بلغت وقد السمعيات.2 يف والتاريخ اإللهيات، يف اإلنسان الدين، أصول علم بناء
وما عرشون، عليه يستحيل وما عرشون له يجب ما ألن عقيدة؛ وأربعني إحدى هللا يف
والقدم، الوجود، ست: الذات أوصاف ألن عرشون له يجب ما بلغ وقد واحدة، له تجوز
والقدرة، العلم، سبع: وصفاتها واحد. وأنه محل، يف ليس وأنه للحوادث، واملخالفة والبقاء،
صفة، عرشة ثالث عندئٍذ املجموع فيكون واإلرادة. والكالم، والبرص، والسمع، والحياة،
يستمر أن له يُقدَّر لم الصفات نفي أن مع ُمنكريها، ضد الصفات إثبات يف إمعانًا ولكن
مرة الصفات تكرَّرت له، درءًا عددها تحدد كي العقائد عىل خطًرا يعد لم ثَمَّ وِمْن تاريخيٍّا؛
والقدرة، العلم، يكفي يعد لم السبع، هللا صفات للفعل، ومرة الستة، هللا أوصاف للذات،
يعلم، أن الصفات: إلثبات إمعانًا أُضيف بل واإلرادة، والكالم، والبرص، والسمع، والحياة،
بعلم، عامًلا هللا أصبح وبالتايل يريد؛ وأن يتكلَّم، وأن يُبرص، وأن يُحيي، وأن يقدر، وأن
بإرادة، ومريًدا بكالم، ومتكلًِّما ببرص، وبصريًا بسمع، وسميًعا بحياة، وحيٍّا بقدرة، وقادًرا
ن تكوِّ صفة عرشة أربع مجموعها وأصبح ازدوجت، أو نفسها عىل صفة كل فانقسمت
سبع، فعل صفات السبع الذات صفات إىل أُضيف صفة عرشين الست الذات أوصاف مع
العرشين هذه بأضداد أتينا فإذا صفة، عرشين الست الذات أوصاف مع املجموع وأصبح
مثل: الذات، صفات من له يستحيل ما وهي أخرى، عرشين عىل حصلنا ونفيناها صفة
أن وهي: الفعل صفات ومن والكراهة؛ والبكم، والعمى، والصمم، واملوت، والعجز، الجهل،
عامًلا هللا فيكون يكره؛ وأن يبكم، وأن يعمى، وأن يصم، وأن يموت، وأن يعجز، وأن يجهل،
بموت، ميِّتًا وليس بحياة حيٍّا بعجز، عاجًزا وليس بقدرة قادًرا بجهل، جاهًال وليس بعلم
وليس بكالم متكلًِّما بعمى، أعمى وليس ببرص بصريًا بصمم، أصمَّ وليس بسمع سامًعا
صفة صفة، وعرشين ثمان املجموع فيكون بكراهية، كارًها وليس بإرادة مريًدا ببكم، أبكم
التمرين بنفس قمنا فإذا أربعة! يف مرضوبة سبعة أي وأضدادهما؛ الفعل وصفة الذات
الست، الذات أوصاف يف التضاد ثم االزدواج العكس، ثم التمييز القلب، ثم الفصل العقيل،
الفصل دون والعكس والقلب التضاد وهي واحدة، عقلية بعملية قاموا قد القدماء وجْدنا

تراثنا يف التاريخ مبحث غاب «ملاذا القديم؟»، تراثنا يف اإلنسان مبحث غاب «ملاذا دراستينا: انظر 2
عن الثالث الباب وخاتمة «اإلنسان»، عن الثاني الباب خاتمة أيًضا وانظر إسالمية. دراسات القديم؟»
القدماء. عند و«السمعيات» «اإللهيات» بابي وريثا هذا، مصنفنا يف الرئيسيان البابان وهما «التاريخ»،
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واملخالفة والبقاء، والقدم، الوجود، الست: الذات أوصاف إىل فأضافوا واالزدواج، والتمييز
والحدوث، العدم، وهي: أضدادها، إليها أضافوا والوحدانية، محل، يف ال وأن للحوادث،
عدًما، ال وجوًدا هللا فأصبح نفيها؛ أجل من والتعدُّد والحلول، للحوادث، واملشابهة والفناء،
، حاالٍّ وليس محل يف ال لها، شبيًها ال للحوادث مخالًفا فناء، ال بقاء حدوثًا، ال قدًما
الثماني الصفات إىل وبإضافتهما صفة، عرشة اثنتي املجموع فيكون متعدًدا، وليس واحًدا
القدماء يَُقم لم ملاذا السؤال: يبقى ولكن هللا، يف صفة أربعني املجموع فيكون والعرشين
بني الذات أوصاف يف أيًضا واالزدواج والتمييز الفصل عملية الثانية، العقلية بالعملية
الذات أوصاف تكون ال ملاذا وحدها؟ الذات أوصاف وأبقت الفعل، وأوصاف الذات أوصاف
مخالًفا ببقاء، باقيًا بقدم، قديًما بوجود، موجوًدا هللا فيكون مزدوجة أيًضا بصفاتها أسوًة
ينقلب ال وملاذا بوحدانية، واحًدا محلية، يف بال محل يف ال للحوادث، بمخالفة للحوادث
وليس بقدم قديًما بعدم، معدوًما وليس بوجود موجوًدا هللا: فيكون الضدين، إىل كالهما
وليس الحوادث بمخالفة للحوادث مخالًفا بفناء، فانيًا وليس ببقاء باقيًا بحدوث، حادثًا
واحًدا بحلول، حاالٍّ وليس محلية يف بال محل يف ال للحوادث، بمشابهة للحوادث شبيًها
ست للذات، وصًفا وعرشين أربعًة حينئٍذ املجموع فيكون بتعدُّد، ًدا متعدِّ وليس بوحدانية
وأربعة للذات صفة وعرشين ثمان النهائي املجموع ويكون أربعة، يف مرضوبة أوىل منها
املسلم عىل وحده هللا يف عقيدة وخمسني اثنتني الكيل املجموع فيكون لها، وصًفا وعرشين
عقيل لتحليل إذن اإلحصاء يخضع ال يصفون! ا عمَّ هللا تعاىل هللا! سبحان بها! يؤمن أن
يعتمد عقائد، صورة يف القديمة للصفات رصف كمي تنظري هو بل مانع، جامع صارم،
نفسها عىل العقائد تعيش عندما مضمون، بال فارغة رصفة، عقلية عمليات عىل أساًسا
تصوًرا تُعطي وال للسلوك، موجهات وليست واقع، عن تعبريًا ليست وكأنها ذاتها ومن

للعالم.
إىل يشريان العقل أحكام من حكمني كأول عليه يستحيل وما هلل يجب ما كان فإن
وخمسون واثنتان هللا، يف أربعون القدماء عند وهي وضدها، الصفة إىل أي وضده؛ اليشء
القدماء عند فإنه هلل يجوز ما وهو الثالث، العقيل الحكم فإن الكامل، العقيل لإلحصاء طبًقا
إال ينال وال للتوحيد، كملحق العدل يظهر وهنا تركه، أو فعله يُمكن ما ل األوَّ شيئان:
لفعله رؤيته هللا، رؤية والثاني هلل، صفة أيًضا ويكون هللا، يف األربعني بعد واحدة صفة
ويظهر بل الرائي، ذات جانب من وليس الرؤية موضوع جانب من أي له يجوز ما ضمن
يجوز وما فعله يجوز ما وهو األوَّل للموضوع مزاحًما هللا، رؤية وهو الثاني، املوضوع
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بعد صفة نصف األشاعرة، عند العدل يصبح حتى املعتزلة، بتعبري العدل أصل وهو تركه،
مادة من املائة يف واحد من أكثر عىل عندهم العدل يزيد ال ثَمَّ وِمْن الرؤية، شاركتها أن
اآلن حتى مختٍف هو كما املتأخرة العقائد من كليًة َليختفي العدل إن حتى كلها، العقائد
حيِّز إىل تحول بل واقعيًة مصلحًة أو عقليٍّا أصًال يصبح لم إنه بل املعارص، وجداننا يف
االستحالة، حيِّز أو العدل، وجوب الوجوب، حيز من وخرج والرتك، الفعل جواز اإلمكان،
فعل وصفات ذات صفات إىل الصفات قسمة طبقوا قد القدماء كان وإذا الظلم، استحالة
وما هلل يجب ما األولني، العقل حكمي يف ذلك فعلوا قد فإنهم ونفيها، أضدادها إىل قلبها ثم
صفتني، تشمل واحدة صفة وتركوها له، يجوز ما مع يفعلوه لم ولكنهم عليه، يستحيل
يجوز تصبح والتضاد القسمة ملنطق طبًقا أنها حني يف الرؤية. وجواز والرتك، الفعل جواز
والرتك الفعل عىل ذلك انطبق سواء الفعل، وصفة الذات بنيصفة التمييز عىل حرًصا بجواز
الوجوب ا إمَّ فضدُّها ضدها، إىل الجواز صفة الصفة، قلب يصعب ولكن الرؤية، عىل أم
إىل واألربعون الواحدة الصفة تنقسم وبالتايل للعقل؛ األوالن الحكمان وهما االستحالة، أو
واالستحالة، الوجوب يف وخمسني اثنتني وافرتاًضا نظًرا الصفات مجموع ويُصبح اثنتني،
فيكون واحدة، صفة الرؤية وجواز والرتك الفعل جواز فرضاعتبار عىل الجواز، يف واثنتني
بجواز، والرتك الفعل فيجوز الجواز يف الصفتني فصل أردنا وإذا وخمسني، أربًعا املجموع
تنتهي وهل تأتي! والبقية وخمسني! هللاستٍّا يف العقائد مجموع يكون بجواز الرؤية وتجوز

متناهية؟ الصفات وهل العقل؟ عمليات
تجب عقائد، بسبع القدماء عند يحظى فإنه هللا، مع الثاني القطب وهو الرسول، ا أمَّ
وتجوز والكتمان، والخيانة الكذب ثالث: عليه وتستحيل والتبليغ، واألمانة الصدق ثالث: له
ثمان القدماء عند كلها العقائد مجموع يبلغ ثَمَّ وِمْن البرشية، األعراض وهي واحدة عليه
خمسة حوايل هنا اإللهيات وتكون الرسول، يف هللاوسبع يف وأربعون واحدة عقيدة، وأربعني
الفعل وصفات الذات صفات مشكلة تظهر ولم األخري، سدسها والسمعيات العقائد أسداس
فإن الصفات، نفي أجل من أضدادها إىل قلبها ثم قسمتها أجل من الرسول صفات يف
أخرى مشكلة بقيت ولكن بالرسول، وليس باهلل فقط تتعلَّق ونفيها الصفات إثبات قضية
الصفات فأين التبليغ، مهمة أداء أجل من نظرية صفات كلها أنها وهي الرسول، صفات يف
نظام، إىل وفكره واقع، إىل رسالتها يحول أن خاللها من الرسول استطاع التي العملية
هي رابعة، صفة املتأخرة العقائد زادت لذلك دولة؟ إىل ودينه مؤسسات، إىل ورشيعته
عن تعربِّ ألنها عملية؛ منها أكثر نظرية صفة أيًضا وهي «البالدة»، وضدها «الفطانة»،
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وإذا القرار، وإصدار القيادة يف قدراته عن منها أكثر والفهم التعبري يف الرسول قدرة
الرسول صفات حيث من الدين أصول علم مصادر كأحد الحساب يف السرية» «علم أخذْنا
واألثرة، والشجاعة، التضحية، صفات فأين عمليٍّا، أو نظريٍّا متناهية غري أيًضا أنها لوجدنا
خاصًة املتناهية، غري الصفات هذه آخر إىل والتعاطف والرحمة، والتقوى، ة والعفَّ والكرم،
للرسول خاصة صفات هي القرآن؟3وهل وبنص القدماء عند صفاٍت البرش أكمل وأنه
األوىل: األربع أو الثالث الصفات ذلك يف بما جميًعا الناس فيها يشارك عامة صفات أم
يحمل من وكل والنقلة الرواة أيًضا فيها يُشارك أال والفطانة؟ والتبليغ، واألمانة، الصدق،
تشخيص وإىل تشخيصهللا إىل املتأخرة اإليمانية العقائد انتهت لقد للناس؟ يبلغها رسالة
نعدِّد زلنا فما القومية، حياتنا يف التشخيص ترسيخ يف األثر أبلغ له كان مما الرسول
يوم كل منها ونستزيد املديرين، وخصال الكبار، وخصال الرئيس، خصال الناس، خصال

واألنبياء.4 للرسل والتأليه لألشخاص، التأليه درجة إىل نصل حتى

إليه عداه ما كل وافتقار سواه، ما كل هللاعن استغناء (2)

وال واإلحصاء، العد منها يسقط نثًرا، أو شعًرا النحو هذا عىل العقائد تستمر أن وبعد
من تبقى ما وهو وضده، لليشء عقيل تحليل أي دون بها للتسليم عقائد مجموعة إال تبقى
الشهادتني: صان يلخِّ والرسول، هللا األساسيان، القطبان يبقى ولكن العقائد، علم يف عقل
تكرار إىل العلم وينتهي بدأ، كما العلم يعود ثَمَّ وِمْن هللا»؛ رسول محمد هللا، إال إله «ال
أو يشء إىل ينتِه لم الجدل وكأنَّ إثباته، املطلوب هي جديد من نتائجه وتصبح مقدماته،
موضوًعا أصبح قد الجدل ويكون نتائجه، هي الجدل مقدمات إن إذ يشء؛ كل إىل انتهى
املوضوع ومن للموضوع املنهج من مفرغة دائرة يف العلم ويقع منهجه، كان كما للعلم
سواه، ما كل عن هللا استغناء واالفتقار»، «االستغناء نظرية يف ذلك ويتجىلَّ املنهج، إىل
هللا، وهو واحد؛ قطب حول يدور كله العلم تجعل التي وهي إليه، سواه ما كل وافتقار

تأديبي.» فأحسن ربي بَني «أدَّ مثل: كثرية، أحاديث وكذلك .(٤ :٦٨) َعِظيٍم﴾ ُخلٍُق َلَعَىل ﴿َوإِنََّك 3

للفضايل؛ العوام» «كفاية عقيدة)؛ وأربعون (ثمان النسفي املعني ألبي النسفية» «العقائد موقف هو هذا 4

العقائد» زبد «جامع للدردير؛ التوحيدية» «العقيدة البيجوري»؛ و«رسالة للمرزوقي؛ العوام» «عقيدة
عدالن. لولد
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يدور ومحيطه قاعدته سواه ما وكل األوىل، وركيزته ته، وقمَّ الكون، محور يصبح الذي
وأضعنا هللا فأثبتنا للعالم، الهرمي تصورنا ويف املعارص وجداننا يف استقر ما وهو حوله،
القمة عىل وحرصنا اإلنسانية، الذات حسابنا من وأسقطنا اإللهية، الذات عن ودافعنا العالم،
األطراف، دون القلب عىل وركزنا املحيط، دون املركز يف يشء كل ووضعنا القاعدة، دون
ترتكز وما والقانون، واالجتماع واالقتصاد السياسة يف املعارصة مأساتنا يفرس ما وهو
واملركزية، والبريوقراطية والطغيان، والتسلُّط والرأسمالية، اإلقطاع الحالية، نظمنا عليه
من الفلسفي بالرتاث ملتحًما املعارص وجداننا يف ذلك كل وانصبَّ والصورية، والحرفية
كليًة طرد حتى الفناء، نظرية يف الصويف وبالرتاث واإلرشاق، الفيض نظرية الحكمة، علوم
والعالم، هللا بني القومي وجداننا يف التعادل إيجاد يمكنه كان الذي الفقه أصول علم
نظرية أن والعجيب واألطراف.5 القلب وبني واملحيط، املركز بني والتنزيل، التأويل بني
العقائد إصالح طريق عن الحديثة اإلصالحية الحركة روافد أحد كانَت واالفتقار االستغناء
كان كله ذلك أن لوال طاقاته وتفجري ِعقاله، من الحبيس التوحيد وإطالق الهمم، وشحذ

واإلنسان.6 العالم حساب عىل

ل. األوَّ العدد األدبي، النقد مجلة فصول، الفلسفي»، «تراثنا مقالنا: انظر 5
«بيان للطاهري. العبيد» «وسيلة للدردير، البهية» «الخريدة للقاني، التوحيد» «جوهرة يف واضح هذا 6

هللا؛ إال الوجود يف أو موجود بحق معبود ال املعنى بحق، املعبود هو هللا، إال إله ال (أ) جملتان ذلك
سواه ما كل من عرفت كما للعبادة املعبود استحقاق هي التي األلوهية نفي عىل الجملة هذه دلَّت فقد
إليه، سواه ما كل وافتقار سواه، ما كل عن استغناؤه يستلزم وهذا مفهوًما، وحده له ثبوتها عىل منطوق
إذ بنفسه؛ وقوامه للحوادث ومخالفته والبقاء والقدم الوجود له فيوجب سواه، ما كل عن استغناؤه ا أمَّ
الغري ذلك إىل مفتقًرا لكان بغريه قام ولو محال، وهو االفتقار من لزمها ما للزمه منها شيئًا ماثل لو
األغراض عن والتنزُّه والكالم والبرص السمع وجوب يستلزم وهو النقائص، عن التنزُّه أيًضا له ويوجب
من يشء فعل وجوب وعدم الغرض ذلك من به ل يتكمَّ ما إىل مفتقًرا لكان وإال واألحكام، األفعال يف
كل عن مستغنيًا يكن لم وإال فيه، هللا أودعها بقوة يؤثِّر املمكنات من يشء كون وعدم تركه أو املمكنات
القدرة له يُوِجب فهو إليه سواه ما كل افتقار ا وأمَّ سواه، ما كل عن باإلطالق الغني وهو كيف سواه، ما
العالم حدوث منه ويؤخذ العجز، يوجب التعدُّد أن من تقدَّم ملا والوحدانية والحياة والعلم واإلرادة
بيَّنه ما حاصل هذا ضده؛ واستحال يشء وجب وإذا بالعلَّة. أو بالطبع منه يشء تأثري ونفي بأرسه،
أخرب ما كل يف صدقه يستلزم وذلك له، الرسالة ثبوت عىل دلت فقد هللا: رسول محمد (ب) السنويس.
معصوًما، إال يكون ال الرسول إذ وفطانته؛ األحكام من بتبليغه أُمر ما كل للعباد وتبليغه وأمانته به،
وجوب البرشية، األعراض من مرتبته علو يف نقص إىل يؤدي ال ما كل وجواز عليه، أضدادها واستحالة
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للسمعيات التام واالستسالم اإللهيات سقوط (3)

بها التسليم يجب مسائل مجرد ذاتها العقائد أصبحت بأن العقائد علم انتهى وأخريًا
اإلرادي النزوعي الجانب وهو العلم، من بقي ما آخر يضيع حتى لها النهائي واالستسالم
أحكام حتى كلها النظرية املقدمات تختفي قبل، من العقيل الجانب ضاع كما العقيدة يف
التي السمعيات حول املسائل معظم وتدور الكامل، اإليمان محلها ويحل الثالثة، العقل
من أصبح قد ذاته العدل وكأن العقليات، من قدًرا تمثِّل كانت التي تلك اإللهيات، فاقت
يف املمثَّلة اليقينيات وانتهت اآلخرة، اختصاص من بل الدنيا شئون من ليس املعاد، أمور
عىل أي ظن؛ إىل «العقيدة» فتحوَّلت السمعيات، يف املمثلة الظنيات إال يبَق ولم اإللهيات
م ويتضخَّ فنائها، جرثومة عىل باطنها يف وتحتوي بذاتها، ذاتها تهدم مضمونها نقيض
العلم ويغرق كلية، والسياسة والعمل اإليمان ويسقط النبي، صيف ويتشخَّ النبوة، موضوع
معه.7 ونختفي نحن ونضيع الواقع، ويختفي العقل، يضيع بالغيبيات، اإليمان متاهة يف
ملسار املواكب العلم مسار عىل وتكوينًا وتطوًرا نشأًة النظري، العلم بناء يدل وهكذا
علم بني فرق هناك يعد لم ونكوصنا، كبوتنا ثم ونهضتنا قيامنا عىل واملؤرش الحضارة،
أن وإىل واالستسالم، التسليم إىل الكل انتهى فقد التصوف، وعلوم الحكمة وعلوم الكالم
مصائبنا، عىل يدلُّنا من إىل حاجة يف وكأننا الفقراء، نحن وأننا الوحيد، الغني هو هللا
علماء مسئولية تكون وبالتايل التاريخ؛ هامش وعىل العالم، خارج نعيش بأننا يذكِّرنا ومن
نظرية تقلب وإن العرص ملقتضيات طبًقا العلم بناء إعادة يف جيلنا من الدين أصول
إىل النظرية املقدمات تعود وأن العلم إليه وصل ما آخر عقب عىل رأًسا واالفتقار االستغناء
إلينا يعود حتى السمعيات، اإللهيات، وريثة اليقينيات العقليات تبتلع وأن كله العلم ابتالع

التاريخ. مسار وإىل العالم إىل نحن نعود وبالتايل العقل؛

وما حقهم يف يجب ما يستلزم وهو الرسل، إرسال ذلك ومن به جاء ما بكل اإليمان يستلزم صدقه
جميع من مر ا ممَّ عليه وما والحساب اآلخر واليوم السماوية الكتب بسائر اإليمان يجوز وما يستحيل
أحد من يقبل ولم القلب، يف ما عىل ترجمًة الشارُع جعلها اإليمان عقائد جميع نها ولتضمُّ السمعيات،

ص٦٧-٦٨). الخريدة، (رشح األذكار» أفضل كانت ثَمَّ وِمْن بها؛ إال اإلسالم
باإليمان. وتنتهي باإليمان تبدأ التي الليث أبي «مسائل» يف مثًال املوقف هذا يتضح 7
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املصنفات خارج خاصًة الدين، أصول علم يف القدماء قاله ما كل استيعاب العسري من
والتحريم؛ والنقد بالتحليل واملحدِّثني والفقهاء السنة أهل من له والتعرض ذاتها، الكالمية
من عليه العثور أمكننا ما كل عىل االعتماد حاولنا الفقهي.1ولكننا الفكر مجال فذاك
الفقهاء مؤلَّفات من غريها عىل األولوية أعطيناها والتي ذاته الكالم علم يف منشورة مؤلَّفات
تُعطي مميزة عينة وهي والتصوف، للفلسفة كتعرُّضهم للعلم فيها يتعرَّضون التي العامة
العينة تمثيل مقياس وكان الحارض، العرص حتى نشأته منذ الكالم علم تاريخ عن صورة
ال أخرى مؤلفات عىل االطالع كان بحيث املؤلفات، معظم يف املعروضة املادة تكرار هو
فكثريٌ تطويره، وطرق للعلم البناء عىل تؤثر ال التي الحدود أقل يف إال جديدة مادة يعطي
وتحصيل تجميع منها وكثري للسابقني، والتقليد التكرار طابع عليها يغلب املؤلَّفات من
كان وقد اإليمان، أصول من ليس التقليد أن حني يف قديمة، مؤلَّفات من السابقة املادة
أننا كما ببنائه.2 للناس وتذكريًا العلم عىل حفاًظا صات وامللخَّ الرشوح عرص طابع هو هذا
قد لبعض، بعضها القديمة املادة تَكرار وهو السبب، لنفس املخطوطات إىل كثريًا نلجأ لم
الجهل يخلَّ أن دون أقل أو أكثر التحليل ذلك عىل النوع هذا من داللًة املخطوط يعطينا
عليها الحصول يف العملية الصعوبات إىل باإلضافة التحليل وصدق ذاته العلم بناء من به

صحيح «موافقة أو والقدرية» الرشيعة عىل الرد يف السنة «منهاج مثل: تيمية، ابن مؤلفات أعني 1
والجهمية». املعطلة غزو عىل اإلسالمية الجيوش «اجتماع يف القيم ابن أو املعقول»؛ لرصيح املنقول

الفن لهذا دراستي من حصلته ما فيها أجمع التوحيد، يف رسالة أضع أن أريد وقوته، هللا بحول «فإني 2

ص١). (التحقيق، بالقصرية» ليست مدة دراسته مارست الذي



(١) الثورة إىل العقيدة من

من خري إلينا األقرب وفهم املنشور، غري عن بحثنا أوًَّال املنشور فهمنا وإذا تناولها، يف أو
للتحليل، منهج إعطاء بل وعرضها، املادة تكرار هو املهم ليس املجهول. عن البحث عاء ادِّ
ولكن أكثر، تحليالت تُعطي املادة فزيادة معارص.3 موقف وتحديد البناء، إلعادة وطريقة
النتائج من أو املوقف من أو املنهج من تغري أن ودون املوقف، ولعرضنفس املنهج بنفس
بما نطلع لم أننا لو أو الكالم علم يف املنشورة املادة كل عىل االطالع نستطع لم لو شيئًا،
املوقف من أو املتَّبع املنهج من شيئًا يغريِّ لن ذلك فإن املنشورة، غري املادة عىل الكفاية فيه
نقص كثريًا يهم ال فإنه بأشخاصها ترتبط وال ببنائها، تتحدَّد العلوم كانت وملا املحدد،
ال قد املادة نقص أن كما التحليل يف زيادة تعني ال قد املادة وزيادة مكررة، ألنها املادة
يف عديدة لتجارب نتيجة بل افرتاض مجرد ذلك وليس التحليل، يف مماثًال نقًصا يعني
تنقص أو التحليل إىل جديًدا تُضيف أن دون ذلك بعد جديدة مادة قراءة ثم املادة تحليل

منه.
وتضع الكالم علم عن تتحدث التي «الشاملة» الكالمية املؤلفات عىل اعتمدنا وقد
األولوية وأعطيناها العلم، يف مؤلَّفات فهي وموضوعاته، مادته عارضة ،Traité فيها رسالة
موضوع إىل تشري التي أو العلم من واحًدا جانبًا تتناول التي األخرى الجزئية املؤلفات عىل
تحتاج وال القدماء، حكم ن تتضمَّ فهذه والتحريم، بالنقد له تتعرَّض التي أو منه واحد
العلم هذا وضع عىل وقرائن دالئل مجرد هي الشاملة، الكالمية كاملؤلفات بناء إعادة إىل

العلم.4 هذا رشعية حول التساؤل رشعية عىل ومؤرش القديم، الرتاث يف ورشعيته
العصور يف التأليف من اللون هذا ساد وقد وحواٍش، رشوح لها املؤلفات من وكثري
تأكل كما نفسه، عىل وعاش ذاته، وكرر الواقع، عن النفصاله الفكر جدب حني املتأخرة
يُضيف أو الحجج من عليه ويزيد األصيل، املؤلف شارح كل يوافق النهاية، يف الذيل الرأس
أو يعدل أو ينقد أن دون أخرى عبارة يف الفكرة نفس عن يعربِّ أو التاريخية املادة من إليه
من أو العقلية الحجج من أو النقلية النصوص من يزيد جديد، من يبدأ أو يرفض أو يغري
الذهن شيئًا! يجد لم إن للكالم إعرابًا أو أخرى مؤلَّفات النصوصمن أو األعالم أسماء ذكر

ص١٠٩–١١١، الحاصل»، تحصيل أو «التكرار (أ) الخطابية، النزعة (٢) والتجديد»، «الرتاث انظر: 3
العلوم)»، بناء (إعادة التجديد «موضوعات خامًسا: ص١٢٣–١٧١، التجديد»، «طرق رابًعا: وأيًضا

ص١٧١–٢١٦.
.Les Méthodes d’Exégèse رسالتنا يف أيًضا ذلك اتبعنا وقد 4
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تُِضف لم البادئ، الذهن غري التابع والذهن نقيض، طريف عىل إذن الخالق والذهن الشارح
لذاتها، الحضارة فيها خ تؤرِّ فرتة يف لذاتها الحضارة اجرتار عن عربت بل جديًدا، الرشوح
الحضارة تكون عندما دائًما االجرتار هذا ويحدث التاريخ، أمام الحساب لنفسها تقدِّم
ن فتدوِّ نفسها، عىل املحافظة الجماعة وتريد األرض، تضيع وعندما الخطر، موضع يف
لقدماء حدث كما الواقع يف استئصالها تهديدات أمام الفكر يف نفسها وتخلِّد تاريخها،
أكثر ألنها التلخيص من شيوًعا أكثر والحوايش والرشوح البابيل.5 األرس أثناء العربانيني
جديًدا، تضيف ال أنها ومع فراغ، يف ف تترصَّ خاوية طاقة عن تعبريًا وأكثر بالغرض، إيفاءً
التي الفكرية واألساليب العقلية، العمليات لدراسة خصبة مادة أنها إىل ترجع أهميتها أن إال
املعارصين الباحثني مؤلَّفات يف الحال هو كما إليها التخلُّف أدَّى التي أو التخلُّف إىل أدَّت
أقوال املعارصون يرشح عندما السياسة يف أو العلم يف سواء القدماء، ملادة العارضني
تحتوي قد كامنة، البحر أحشاء يف الدرُّ وكأنها وأقواله خطبه املنظِّرون ويفرسِّ الزعيم
املضمون من تغري ال ولكنها الجزئية، االنتقادات بعض عىل وامللخصات الرشوح بعض
الشارحة العقلية تخلُّف مدى عىل أيًضا يدل مما بنائه يف أو العلم قصد يف تؤثر ال شيئًا،
بها، يرشح مادة إىل حاجة يف الرشح كان وملا الكل.6 وترك الجزء يف كه» «بتمحُّ وامللخصة

والسياسة. الالهوت يف رسالة اسبينوزا، انظر: 5
األصفهاني «رشح األنوار»؛ «مطالع زمانيٍّا: ترتيبًا مرتبة صات وامللخَّ الرشوح من أمثلة بعض هذه 6

رشحه»؛ عىل التفتازاني «حاشية النسفية»؛ العقائد عىل التفتازاني «رشح للبيضاوي، األنوار» طوالع عىل
مقاصده»؛ عىل للتفتازاني املقاصد «رشح املقاصد»؛ «أرشف التفتازاني»؛ رشح عىل اإلسفراييني «حاشية
عىل الدواني «رشح للتفتازاني»؛ املقاصد رشح عىل املكنايس «حاشية رشحه»؛ عىل التفتازاني «حاشية
الدواني»؛ رشح عىل املرجاني «حاشية الدواني»؛ رشح عىل السيالكوتي «حاشية العضدية»؛ العقائد
عبده محمد «حاشية الدواني»؛ رشح عىل الكلنبوي «حاشية الدواني»؛ رشح عىل الخلخايل «حاشية
األكرب الفقه عىل القاري عيل مال «رشح لإليجي»؛ املواقف عىل الجرجاني «رشح الدواني»؛ رشح عىل
للمحصل خلدون ابن تلخيص ل» املحصَّ «لُباب للرازي»؛ ل للمحصَّ الطويس «تلخيص حنيفة»؛ ألبي
عىل األمري «حاشية الجوهرة»؛ عىل البيجوري «رشح اللقاني»؛ جوهر عىل السالم عبد «رشح للرازي؛
رشحه»؛ عىل العقباوي «حاشية للدردير»؛ التوحيدية العقيدة عىل العقباوي «رشح السالم»؛ عبد رشح
عىل حجاب أبي «رشح السنوسية»؛ متن عىل األنصاري «رشح البهية»؛ خريدته عىل الدردير «رشح
العوام كفاية عىل البيجوري «حاشية للظاهري»؛ العبيد وسيلة عىل املطيعي «رشح السنوسية»؛ متن
«رشح البيجوري»؛ رسالة عىل النووي «رشح للمرزوقي»؛ العوام عقيدة عىل النووي «رشح للفضايل»؛

إلخ. … البيجوري» عىل األنبابي «حاشية السنوسية»؛ عىل البيجوري
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وأصول والتصوف، كالفلسفة، األخرى العلوم من مادته من جزءًا الكالم علم استعار فقد
نهايتها يف الحضارة َوْحدة إىل يُشري مما واللغة، والتفسري، والحديث، القرآن، وعلوم الفقه،
الرشوح يف نا يهمُّ وال واحدة.7 َوْحدة بدأت كما واحدة وحدة يف شملها لمَّ تود وكأنها
فيما الحكم أو أغالطهم بيان أو املتون مؤلفي آراء بتفنيد أصحابها يقوم التي وامللخصات
عىل التعرُّف أجل من مًعا املادتني أخذ يهمنا بل رصده، حتى أو خالف من بينهم نشأ
بناءه نعرف أن نودُّ الذي نفسه املوضوع إىل بالحاجة االرتفاع أي العلم؛ بناء يف وضعهما
النظر أوجه اختالف يفقد النحو، هذا وعىل املعارص، النفيس البناء عىل نقله أو القديم
يعني ال ولكن املايض، عىل رشوح إال هو ما كله والتجديد» «الرتاث أن والحقيقة داللته،
جملة إعراب أو مرادف بلفظ ولفظ بعبارة، عبارة رشح حاصل، تحصيل مجرد هنا الرشح
هي بل التفنيد، أو التأييد حتى أو املرشوح النص تاريخ عىل تالية قديمة مادة زيادة أو
وكيف ذاتها، املوضوعات عن والبحث متكاملة، نظرة أساس عىل كله القديم بناء إعادة
من أساٍس عىل ذاتها املوضوعات هذه بناء إعادة ثم قديم، نفيس بناء عن تعربِّ أبنيتها أن

املعارصة. النفسية أبنيتها
باإلغماء اإلنسان يُصيب داخيل رشح مجرد الرشح فيه يكون الذي الوقت نفس ويف
ال التي الشارحة العبارات إال شيئًا الشارح يزيد ال إذ الخواء؛ النفس يف ويبعث والدوار
ومصلح غثه، دون لثمينه وكمربز السابق للمصنف كتقييم التلخيص يأتي — جديًدا تُفيد
البناء، حيث من يكن لم إن العلم أحكام يف إيجابي دور له ويكون وبراهينه، لحججه
من بكثري أكثر املتون عىل والحوايش فالرشوح ذلك ومع الحجج،8 حيث من األقل فعىل

ص١٩٩–٢٠٣. العلوم، توحيد وقضية والتجديد الرتاث (ج) والتجديد» «الرتاث انظر: 7
عني الحقيقية القواعد تمهيد من جزء وال عيان، األصول علم من يتداولونها التي الكتب يف تبَق «ولم 8

أنه يحسبون وهم دعواه، إىل موصل غري وبيانه ملعناه، مطابق اسمه الذي «املحصل» كتاب سوى أثر وال
يُحىص، ال ما والثمني الغث من فيه أن والحق شاف، والتقليد الجهل أمراض وعن كاف، العلم ذلك يف
إىل يصل كعطشان فيه بنظره الحق طالب يجعل بل يُحظى، ال بطائل اليقني إصابة يف عليه واملعتمد
وجوه عن القناع أكشف أن رأيت بالصواب، الظفر من آيًسا املختلفة الطرق يف املتحري وتصري الرساب،
من عنه يبحث أن يجب ما وأبنيِّ وسمينه، غثه عىل وأدل شبهاته، مكان يف الخلل وأبني مخدراته، إبكار
وجرحه. قواعده نقض يف وقوم ورشحه، إيضاحه يف األفاضل من قوم اجتهد قد كان وإن ويقينه، شكه
انظر ص٣). (التلخيص، واالعتساف» امليل عن بياناتهم تخُل ولم اإلنصاف، قاعدة عىل أكثرهم يَجِر ولم
ورشح للجرجاني، املواقف رشح مثل جديًدا يفيد ال الذي والرشح ص١–٣). املحصل، (لُباب أيًضا:

الكتاب. عىل واإلطراء واملدح والثناء اإلعجاب عىل شيئًا مقدمتيهما يف أن يزيد فال للمكنايس، املقاصد
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التلخيص أن حني يف تاريخ وإضافة مادة، جمع مجرد الحاشية أو فالرشح التلخيصات،
عىل ويدل أكرب، جهًدا يمثِّل فهو والحوايش؛ الرشوح من للُّب وإخراج الجوهر، عىل تركيز
الرشوح من بكثرٍي أقلَّ التلخيص كان لذلك اللباب؛ استخالص عىل قادًرا زال ما فكر
الخطر أو الشكوك لحظات يف الحضارات أن إىل باإلضافة هذا الكم، حيث من والحوايش
لفًظا ولو يشء كل عىل الحفاظ املفكِّر فمهمة وتستبعد، تلفظ مما أكثر وتستوعب تجمع
ثمنه»، وغال حمله خف «ما معه ويحمل بالجوهر، يحتفظ ص امللخِّ أن حني يف عبارًة أو

التدوين. لحظة يف الرتاث عىل واملحافظة األخطار لَدْرء طريقان وكالهما
ألنها للدراسة؛ موضوع ذاتها هي بل للدراسة، مراجع فقط ليست الكالمية واملصنفات
ملوضوع منها مادة أخذ مجرد فقط األمر ليس ل. األوَّ الدراسة موضوع وهو الرتاث، ن تكوِّ
العنوان حتى داللة لها فيها عبارة كل موضوعات، إىل ذاتها املادة هذه تحليل بل معني،
واإلشارات والدعوات والنهايات والبسمالت والتحميدات والصلوات والتسليمات واملقدمات
ومستواهم القدماء عقلية عن تعربِّ فهي املحمية»، «مرص إىل أو املحروسة» «مرص إىل
هذه صدرت الذي الشعوري البناء عن تكشف مادة إال هي ما الكالمية املؤلَّفات الثقايف.
الظاهرة بل الظاهرة، هي ليست املادة بنائه. وإعادة عنه، الكشف املطلوب وهو عنه، املادة
الشعوري البناء وهو املادة، يف أدخل هو فيما أو املادة تحت فيما أو املادة وراء فيما تكمن
واإلحساس األلفاظ، وراء ما إىل الذهاب إىل إدراكه ويحتاج منه، املادة هذه خرجت الذي
ولو التجارب، نفس يف الباحث باشرتاك وذلك واألبواب؛ الفصول وراء الحق باملضمون
أن الباحث عىل لزم ثَمَّ وِمْن متقدِّم؛ حضاري موقف عن تعربِّ مخالف، نوع من أنها
اتحدت إذا له. شارح أو عارض أو ناقل مجرد وليس للعلم، واضًعا خالًقا، ًدا، مجدِّ يكون
وكأن املبارشة، والتجربة بالحدس القديم البناء إدراك تم والجديد، القديم بني التجارب
لحظاته إحدى يف بعد، يكتمل لم وهو الخاص، شعوره ويحلِّل نفسه، عن يتحدَّث الباحث

املاضية. التاريخية
أخذ بل مصدرها، إىل فكرة كل إرجاع املصنفات إىل اإلشارة طريقة يف يهمنا وال
ما وإكمال مصنف من الزيادة وأخذ آخر، مرجع من إكمالها ثم املرجع من ذاتها الفكرة
جانب إىل يشري منها كل مًعا، كلها املصنفات وضع ثم آخر، مصنف من نقص من بها
الرتتيب راعينا ولكننا مصنفاتها، وعن قائليها، عن مستقلة موضوعات األفكار الفكرة، من
املستقل املوضوعي فالرتتيب وإال وتطوًرا، نشأًة الفكرة تكوين لرؤية اإلمكان قدر الزمني
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التحليل موضوع صورة.9 مللء مضمون إىل فيه التاريخ ل يتحوَّ والذي الزماني الرتتيب عن
من يهمنا وال بل مؤلفها، عن مستقلة والفكرة املؤلفني، أفكار وليست كفكرة املوضوع هو
هذا هو قائلها كان إن يهمنا ال الفكرة. تهمنا ما بقدر بها القائلني أول أو صاحبها هو
من نشأ الذي األفكار» «تشخيص عىل القضاء هو املهم ذاتها، الفكرة نا تهمُّ بل ذاك، أو
عندما الغربي، االسترشاق بفعل أيًضا نشأ والذي األنبياء، يف النبوة تشخيص مثل تخلُّفنا
واملوضوعات الفكر استقالل عىل القضاء بعد عنه املعلن بشخص الغرب يف املذهب ارتبط
«أثولوجيا» تكون ملن يهتم فلم األسلوب، هذا القديم تراثنا اتبع وقد الحديثة.10 العصور يف
القديم الرتاث عىل ُحكم أجلها من التي املشكلة هذه ألفلوطني، أم ألرسطو أرسططاليس،
هي إن فاألشخاص ألرسطو؛ أم ألفالطون األفكار تكون ملن يهمنا وال والتشويش، بالخلط
تاريخية، أم منتحلة األفكار كانت إن حتى يهمنا وال للفكر، خالقة وليست للفكر حوامل إال
وقانون؛ ومسار كحركة التاريخ يف يظهر كان وإن التاريخ، عن املستقل بناؤه له فالفكر
ولن بل قلبه، إىل يهدف لن التاريخي املنهج يستعمل املصنف لهذا نقد أي فإن ثَمَّ، وِمْن
عمًقا إال التحليل يزيد لن فإنه تاريخيٍّا، صدق ولو حتى نقد أي وإن أطرافه، حتى يلمس

التحليل. صدق تثبت جديدة ملادة إضافًة أو
فكرة ذكر أو شخصواحد إىل متعارضتني فكرتني ونسبة املقاالت، تضارب يهمنا وال
الغرض ليس أكثر. أو مؤلفني يف أو واحد مؤلف يف حدث سواء مختلفني، لشخصني واحدة
وبيان فكريٍّا، املقالتني تحليل هو املهم بل الروايتني، إحدى صحة من التاريخي ق التحقُّ هو
ليست النشأة. لحظة حدَّدت التي واالجتماعية النفسية الظروف ويف الشعور، يف نشأتهما
برصف ذاتها املقاالت تحليل هو املهم بل صاحبها، لغري خاطئة مقالة نسبة قضية هناك
يهتموا ولم الفيض، نظرية حلَّلوا عندما أيًضا ذلك الحكماء فعل وقد أصحابها، عن النظر
وغري صحيحة، غري الروايات تكون األحيان من كثري ففي أرسطو؛ أم أفلوطني بصاحبها
ولكن الرواية، صدق من للتحقق املؤرخ به يقوم مستقل عمل ذلك ولكن للواقع، مطابقة
األشخاص قائلها، عن النظر برصف الشعور يف املادة يحلل فإنه بالباحث، يتعلق فيما

إىل املذهبية الفرقة «من الخاتمة: وأيًضا العقائد»، ونسخ الفرق «تاريخ عن الفصل هذا مقدمة انظر 9
الوطنية». الوحدة

التاريخي، املنهج والتجديد»، «الرتاث وأيًضا موضوعه؛ (٣) – العلم تعريف ل: األوَّ الفصل انظر 10
ص٨٢–٩٥.
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دون خاللها من الحضارة تظهر وسائل مجرد هم فكًرا، يضعون وال موضوعات يعرضون
الفكرة فإن ذاك، أم هذا الفكرة عن املعربِّ كان فسواء وإبداًعا، خلًقا الفكر لهم يكون أن
تحليلها نا يهمُّ أفكار مجموعة بل أشخاص تاريخ ليست والحضارة البحث، موضوع هي
وضع يستحيل خاصة، الكالم علم ويف الواقع، يف وأثرها للفكر بالنسبة داللتها ومعرفة
واحدة فرقة توجد ال ألنه محدد؛ رأي تحت محدد شخص أو معينة نظرية يف معينة فرقة
رأي وأحيانًا مستقل رأي منها ولكلٍّ الصغرية، الفرق عرشات تضم فرقة كل متجانسة،
يكون قد مسألة، كل حسب مختلفة آراء عدة له تكون قد الواحد الشخص أن كما مضاد،
والعدل، التوحيد أهل مثًال هناك شيعيٍّا، اإلمامة ويف أشعريٍّا، العدل ويف معتزليٍّا، التوحيد يف
ولهما إال نقيض لها فرقة توجد وال نقيض، ولها إال فرقة توجد وال واإلمامة، التوحيد وأهل
معرفة فإن وبالتايل واملذاهب؛ اآلراء يف الحال وكذلك بينهما، ط التوسُّ تحاول ثالثة فرقة
يكتبوا لم العلماء وأن خاصًة الكالم، علم يف تاريخيٍّا األمور أصعب من ماذا» قال «من
تصحيح يف الجهد ويضيع السواء، عىل وأعدائهم أصدقائهم من عنهم ُروي بل بأنفسهم،

األفكار.11 تحليل يف ضياعه من أكثر املقاالت نسبة
املعركة ليست ذاك! أسهل فما وتناقضاتهم، عوراتهم وبيان العلماء نقد مهمتنا وليست
طبًقا جديد من بناؤه ويُعاد قديمة تاريخية ظروف يف نشأ قديم فكري بناء مع بل معهم،
البنَّائني مع ال فينا يؤثِّر زال ما الذي الحي البناء مع املعركة جديدة، تاريخية لظروف
تناقضات؟ يف يقع لم ِمنَّا ومن عورات؟ أو أخطاء له ليس منَّا وَمن الرتاب، واراهم الذين
الحضارية الناحية من الخطأ فكرة إن بل املعوج، واستقامة القديم، بناء إعادة هو املهم
تتغري الحضارية واملواقف الحضاري، موقفه عن معربِّ إال هو ما مفكر كل لها، وجود ال
التي التاريخية للحظة مخالف حضاري موقف أخذ هو فقط الخطأ ويكون التاريخ، بفعل
موقف عن أو السلفية)، (الحركة سابق حضاري موقف عن يعربِّ أن أي املفكر؛ فيها يوجد
الحضاري املوقف عن التعبري هو التاريخ يف الصواب العلمانية)، (الحركة قادم حضاري
ر، والتأخُّ الجمود، بمعنى هنا الخطأ يكون اإلسالمي)، اليسار أو والتجديد (الرتاث الحايل
ا أمَّ للواقع، الفكر ومواكبة والتقدم، الحركة، هي الصواب ويكون الواقع، عن الفكر وتخلف
أمام لسنا يشء، يف يهمنا ال خالص، صوري خطأ فهو الداخيل االتساق غياب بمعنى الخطأ

امللحد! الراوندي ابن عىل الرد يف للخيَّاط، «االنتصار» كتاب يف ذلك ويتضح 11
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القضاء ويف تطويره، يف املساهمة نحاول حي واقع أمام بل نتائج، منها نستنتج مقدِّمات
منطق ومنطقنا صورية، ال اجتماعية وغايتنا نظرية، ال عملية مهمتنا تقدمه، معوقات عىل
مطابقة مجرد وليس الواقع حركة مع الفكر بناء مطابقة أي االتساع؛ منطق ال التغيري
اتساق تحقيق محاوالت أقىص هو الواقع تغيري إن بل األبدي، الواقع مع الصوري الفكر
الطبيعة نظام هو الذي الوحي ونظام العاَلم نظام بني املسافة وإلغاء الواقع، مع الفكر
الكالمية، املسائل حل ليس الغاية إن بل والغاية، التحقق نحو الكمال، نحو تنحو وهي
منها، نشأت التي األوىل واالجتماعية النفسية ظروفها إىل األخرى تلو واحدة إرجاعها بل
ثم إيجابًا، أم سلبًا فاعليتها مدى ملعرفة الحالية واالجتماعية النفسية األسس إىل ردها ثم
املعارص الشعور بناء يفرضها والتي املطروحة القديمة البدائل من الحلول أحد اختيار
بل خاطئة، وأخرى صائبة نظرية حلول هناك توجد فال ومطالبه، الجيل لحاجات طبًقا
السلطة مطلب تحقق األمة، مجموع لصالح أو فئة تهدفلصالح ومؤثِّرة الة فعَّ حلول توجد

والثورة.12 الرفض يف املعارضة مطلب أو والطاعة الرشعية يف
تكملة ذاته، العلم بناء اتبعنا بل تلخيًصا، أو رشًحا كتاب، أو رسالة أثر نقتِف ولم
بل آخر، دون مذهب أو أخرى دون فرقة إىل ننتسب ولم والِفَرق، املذاهب جميع من
األفكار نشأة إال لنا هدف ال موضوعيٍّا، علميٍّا تحليًال والفرق املذاهب جميع تحليل حاولنا
خطوة االعتزايل االتجاه تطوير وهدفنا معتزيل، وجداننا أن مع والتوجيه، السلوك يف وآثارها
بمؤلَّفات لنا التاريخ احتفظ وقد للثورة، شامل «الهوت» إقامة أجل من الثورة عقل نحو
كانوا ورأي، مناظرة وأهل الكتابة، قلييل املعتزلة كان املعتزلة، مؤلفات من أكثر األشاعرة
كانوا كما بالتأليف املوقف ذلك لهم يسمح ال مما الحركات، ومؤسيس الفكر، قادة إىل أقرب
قد أيًضا وهذا فكر، وإنارة أمة، وقيادة مشهودة، ومواقف الداخل، من علنية معارضة أهل
املنظِّرين وتفرغ األقالم وحشد النُّظَّار، وتجنيد السلطة تراث عكس عىل التأليف من يمنع
واندثرت، كتبهم فضاعت املحنة، أنهتْهم أن بعد املعتزلة عمر قرص إىل باإلضافة هذا له،13

الفرقة «من الخاتمة أيًضا: انظر ص١٨–٢١؛ البدائل، بني االختيار إعادة والتجديد»، «الرتاث انظر: 12
الوطنية». الوحدة إىل املذهبية

مثل كتبهم أسماء بعض التاريخ لنا يحفظ ذلك ومع حديثًا، واألفغاني قديًما، وسقراط املسيح مثل 13

«معاني املنزلتني»؛ بني «املنزلة عطاء؛ بن لواصل املرجئة» «أصناف عبيد؛ بن لعمرو القدرية» عىل «الرد
الحق»؛ معرفة إىل «السبيل عبيد»؛ بن عمرو وبني بينه جرى «ما والعدل»؛ التوحيد يف «الخطب القرآن»؛

أيًضا. عطاء بن لواصل ذلك وكل والجهل»، العلم أهل «طبقات «الدعوة»؛
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يف والسلطة الرتاث يمثِّلون كانوا وأنهم خاصًة كتبهم، وراجت األشعرية سادت أن وبعد
تعبري أن كما اليوم، حتى املعتزلة محنة منذ السائدة الرسمية العقيدة وكانت واحد، آن
االستمرار إىل أقرب جعلهم الشائع والفكر الشعبية والعقائد العوام إيمان عن األشاعرة
كل يف تتوافر ال وبصريًة وعيًا تستلزم فكرية مواقف عن املعتزلة تعبري مقابل يف والدوام
الرشوح يف العلم اكتمال بعد األشعرية» «علم استمر وقد الناس، كل عند توجد وال عرص
لم العام.14 الحضاري والركود الفكر، وسكون املستتب، الواقع عن تعبريًا صات وامللخَّ
مخزونًا وليس الجماهري، لسلوك موجًها ليس الشيعي الفكر ألن شيعية مؤلفات نستعمل
كان الشعبي. الدين يف الصالحني هللا والة وتقديس البيت، آل حب من بالرغم عندها فكريٍّا
سائًدا الشيعي الفكر كان لو أو إيرانيٍّا املؤلف كان لو شيعية مصنفات عىل االعتماد يجوز
وذلك عنه؛ واالنعزال الشيعي الفكر عن االنقطاع هذا يعني وال إيجابًا، أم سلبًا وموجًها
ومكان، زمان كل يف ويتكرَّر حضارة، كل يف ويظهر عرص، كل يف يوجد مثايل نمط ألنه
الشيعي، الفكر تناول لجاز اآلن السني والفكر الشيعي الفكر بني حوار إقامة شئنا لو ربما
والضغائن األحقاد وتمنعه التاريخ يفصمه الذي الحوار هذا مثل إجراء ليست مهمتنا ولكن
تأتي فالوحدة الحايل، املسلمني بواقع وربطه األوىل الفكر وحدة إىل الرجوع بل املتوارثة،
يتعدَّى ال بينها حوار إجراء أو التاريخية العقائد توحيد من وليست الواقع، ومن الفكر من

املراسيم. وأهل الساسة اهتمام يتجاوز وال املتفيهقني، املتخصصني بعض
أرشنا ولكننا آخر.15 موضوع فذلك األخرى، بالعلوم الكالم صلة عىل الرتكيز نشأ ولم
خاصًة الفلسفية رات التصوُّ بعض نقد يف عرًضا ا إمَّ إليها الكالم علم إشارة بمقدار إليها
باإللهام يتعلَّق فيما التصوف يف العلوم بعضمدارك أو األفالك بعالم أو واملادة العالم بقدم
علم ألن أوضح الفقه أصول إىل واإلشارة بالنسك. يتعلق فيما الرشعية األحكام بعض أو
العلوم من الكالم علم إىل اإلشارات ا أمَّ لألصول، علم كالهما الفقه أصول وعلم الدين أصول
الحكمة علوم يف الكالم علم فذكر الكالم، علم يف منها العلوم هذه يف أدخل فذلك األخرى
وكذلك الحكمة، علوم من الكالم علم موقف وليس الكالم علم من الحكمة علوم موقف يبنيِّ

هو كما أرسطو عىل رشوحه يف خاصًة األشاعرة، عىل الهجوم يف رشد ابن تعبري األشعرية»، «علم 14

الطبيعة». بعد ما «تفسري يف واضح
اإلسالمية الحضارة وصف بناء يف محاولة والتاريخ»، «اإلنسان الثامن الجزء موضوع هو هذا 15

رها. وتطوُّ
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أكثر الكالم علم من التصوف علوم موقف تبنيِّ التصوف علوم يف الكالم علم إىل اإلشارة
علم بناء يف تدخل ال الكالمية املادة هذه التصوف، علوم من الكالم علم موقف تبنيِّ مما

األخرى.16 العلوم أبنية يف تدخل بل الكالم،
هذه عليها تعتمد التي الدينية النصوص كل وذكر النص، منهج عىل االعتماد نشأ ولم
أصل أنها إال االتجاه ولنشأة للفرقة أصل النصوص هذه أن من فبالرغم تلك، أو الفرقة
واملصالح النفسية الدوافع وهو ثاٍن أصل وهناك العقائدي، أو الفكري األصل وهو واحد،
النصوص وأوَّلتها، تها ففرسَّ بها النصوص امتألت التي االجتماعية والظروف الشخصية
النص، ال املحدد األصل هو فاملوقف موقف، كل مقتضيات حسب ملؤها يمكن قوالب مجرد
خاللها من التي االجتماعية والظروف النفسية الدوافع ملعرفة بنائه إعادة نريد ما وهو
من وللواقع للفكر تفسري هو وحدها النصوص عىل االعتماد املذهب، وخرج الفرقة نشأت
األولوية لها األلفاظ وكأن النصوص، بوجود فقط توجد والوقائع األفكار وكأن خارجهما،
يمكن ال ولكن املذاهب، جميع أساس نفسها النصوص أن صحيح واألشياء. املعاني عىل
وتضاُربها بل بها، وتشعُّ وتفرُّقها املذاهب هذه ع تنوُّ معرفة وحدها النصوص خالل من
نص يوجد وال تأويله، يمكن ال نص يوجد ال أنه إىل باإلضافة هذا املوت، حتى ورصاعاتها
التحديد، عىل فرقة نشأة تفرسِّ ال إذن النصوص مقابل، نصرصيح وله إال الداللة رصيح
عىل االعتماد أن كما وتشتُّتها، تضاُربها بلغ مهما االتجاهات وجميع الفرق جميع تفرسِّ بل
الواقع تحليل إن النظري، الخطاب اتساق يكرس كما الواقع تحليل اتساق النصوصيكرس
النصُّ يلغي ولن عليه، هي ما عىل األشياء وصف وعىل نفسها الوقائع تحليل عىل يعتمد
النص يقيض كما موجودة، تكن لم إن واقعة يوجد لن أنه كما موجودة كانت إذا الواقعَة
حني يف ظنية وهي عنه، خارجية براهني عىل قائًما الفكر ويجعل الخطاب، استقالل عىل
كل العقلية األدلة كانت وملا الداخيل، اليقيني الدليل أي العقيل؛ الدليل هو أساًسا الدليل أن
الدليل عن يُغني لن والنص العقل، ببداهة يتحدَّد املوضوع فإن اآلخر، عن يصدر منها
أو عقل ا إمَّ نفسها والنصوص وجدت.17 إن العقلية الحجة ينقض وال غاب، إن العقيل

يف التصوف موقف يظهر كما رشد، البن األدلة» «مناهج يف مثًال الكالم علم من الفلسفة موقف يظهر 16
باقي صورة انظر للهروي. الهوى» «ذم يف مثًال الفقهاء وموقف للغزايل، الكالم» علم عن العوام «إلجام

.Les Méthodes d’Exégèse رسالتنا: يف لذلك كنموذج الفقه أصول علم يف اإلسالمية العلوم
والتجديد» «الرتاث من بأكمله الثالث للجزء موضوًعا وسيكون العلم. نظرية الثالث: الفصل انظر 17

التفسري». «نظرية وهو
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العقل عىل اعتمد ما إال النص يف يشء يوجد فال العقل، عىل قائمة ألنها عقل هي واقع،
ما عىل الواقع هو والنص القدماء، تراث يف معروف هو ما عىل النقل أساس العقل أوًَّال،
لها، ًعا ومرشِّ واصًفا النص جاء التي األوىل الوقائع وهي النزول»، «أسباب من معروف هو
وقدرات الواقع لتغريات طبًقا الوحي تكيُّف عىل ن يدالَّ اللذان واملنسوخ» «الناسخ وكذلك
إىل رجوع إذن الواقع عىل واالعتماد العقل إىل الرجوع التحقيق.18 وإمكانيات اإلنسان
مغرض، تأويل أي من وحمايته فهمه أجل من أصوله حيث من معه والتقاء النص مصدر
القارئ، من أو الباحث من سواء بها، مسبًقا إيمانًا يقتيض ة النصوصكحجَّ استعمال وإن
حني يف له، القراء جماهري استقبال ودرجة وعلميته البحث شمولية درجة من يقلِّل وذلك
رؤية أو الرصيح العقل إال يتطلَّب وال بيشء، مسبق إيمان أي يتطلَّب ال العقل تحليل أن
يف ب تتشعَّ التي العقلية الحجج استعمال إىل نلجأ أننا ذلك يعني وال املوصوف، الواقع
دالئل إىل أي عقيم؛ جدل إىل ل فتتحوَّ الفهم، مستوى عىل تخرج حتى التقسيمات من عديد
شعورية خربات إىل اإلمكان قدر األدلة هذه حوَّلنا وقد ذاته، املوضوع من اإلقناع يف أصعب
علم من العلم حوَّلنا فهًما، وأيرس مضمونًا، وأوضح إقناًعا، أكثر تكون أن يمكن حتى
هي بة املتشعِّ العقلية الحجج هذه حي، علم إىل صوري علم ومن برهاني، علم إىل جديل
الصورية االحتماالت خالًصا، صوريٍّا عرًضا معروضة للواقع املختلفة الجوانب الحقيقة يف
الفكر مصدر نبنيِّ وحتى الرضورة، اقتضت وإذا واقعية، إمكانيات هي األمر حقيقة يف
السفىل الهوامش يف النقلية الحجج من بعًضا نذكر قد الدينية النصوص يف األوىل ووحدته
يكون ال التفسري يف والقدح الواقع. ورؤية العقلية الحجج مع تتفق حتى تفسريها وإعادة
نحتكم ألننا باقية تظل العقل حجج فإن آخر بتفسري التفسري عورض ولو العقل، يف قدًحا
العقل من اليقني فيه. نعيش الذي الواقع وهو مًعا والنقل العقل يشمل ثالث مقياس إىل
راجع املنقول تفسري يف واالختالف العقل، من يقينه يأخذ والنقل االستدالل، حيث من
يحلِّلها التي اليقني مادة يعطي الذي هو الواقع ولكن املعقول، فهم يف اختالف إىل أساًسا
بل لها صوري تفسري باعتبار ليس النقلية الحجج إىل وسنُشري املبارشة، التجربة يف العقل
البناء عىل العثور أجل من الواقع متطلبات عن تعبريها ومدى سامعيها، عند أثرها لتحليل

معارصة «قضايا يف واملنسوخ؟»، الناسخ يعني «ماذا وأيًضا: النزول؟»، أسباب يعني «ماذا انظر: 18
الديني». اليسار يف :(٤)
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(١) الثورة إىل العقيدة من

أو بالتغيري نحوه توجيهها أجل من النقلية الحجج عنه تكشف قد الذي االجتماعي النفيس
ورشعيًة. وقوًة دفًعا البناء هذا تعطي أخرى نقلية حجج استدعاء

قوسني، بني أحيانًا ووضعناها الكالمية املادة من كثري عىل اعتمدنا فقد ذلك ومع
أو عبارة نُسقط قد نحلِّلها، مادة من عيِّنة نعطي بل بها، نستشهد أننا ذلك يعني وال
يف ذلك كل ووضعنا السياق، يف اضطرابًا تُحدث أو بالفكرة تُخل ال الوسط من عبارتني
صلب يف الجديد يكون وبالتايل للفكر الداخيل االتساق ينكرس ال حتى الصفحات هوامش
من بالرغم الصفحات، أسفل الهوامش يف النصوص ووجود أسفلها، والقديم الصفحة
هو الصفحة أعىل يف لها وتحليلنا «الرتاث»، هو فهذا رضوري؛ للقراء، وإرهاقها ثقلها
«الرتاث يقرءوا أن بعد بأنفسهم ويقارنوا يحكموا أن القرَّاء يستطيع وبذلك «التجديد»؛
ما فغالبًا التالية، أجزائه يف أو الثورة» إىل العقيدة «من ل األوَّ جزئه يف سواء والتجديد»
لضياع أو املحل لصعوبة ا إمَّ القديم، من دالَّة نصوص عىل الحصول فرصة لهم تُتاح ال
الخاصة، أو منهم العامة للقرَّاء، تسمح الرتاث من النصوص الدالة، غري النصوص وسط
باالرتياح بالرفض، أو بالقبول املخالفة، أو باملوافقة منه انطباعات وأخذ بالرتاث باالحتكاك
فت خفَّ قد أكون وبذلك بتحليلها؛ «التجديد» يقوم التي الشعورية املادة وهي بالغضب، أم
الفرص لهم تتح لم ما لهم، قدَّمت قد وأكون القديم، والتمحيصعن البحث عناء القرَّاء عن
املعارصين القرَّاء شعور يف ووضعته وقدَّمته، الرتاث أبرزُت قد وأكون عليه، للتعرُّف
للبعض بعضهما الطرفني تقديم بمهمة قمت قد أكون أنني أي وانزوائهم؛ انزوائه بدل
نصوصمخالفة األوىل أنواع: ثالثة املذكورة والنصوص ونسيان؛ وتجاهل تباعد بعد اآلخر
ويعطونني الهم، يف ويشاركونني القديم عىل معي القراء يغضب حتى الغضب عىل تبعث
القراء، بها يثق أن يمكن نصوصموافقة، والثانية موقفي.19 ويفهمون ويعذرونني، الحق،
وليست فراغ، من تأت لم مواقفي أن القراء يعلم وحتى والتطور، والرد النقد عىل تساعدهم
املعارضة باختفاء واختفت انزوت ولكنها القدماء، عند أيًضا يدعمها ما لها بل هوى، مجرد
لعينات نموذًجا وتكون بنائها، إعادة يمكن محايدة نصوص والثالثة النظام، واستتباب
املناهج يف جديدة بتحليالت منوالها عىل يُنسج أو جديد من صياغتها يُعاد التحليل، من
والحزن الرضا، من أهم فالغضب املخالفة، النصوص هو الغالب ولكن املوضوعات، يف أو
اإليمان من أوجب القديم عىل والثورة الحالية، الهزائم لحظة يف األقل عىل الفرح، من أجدى

للسلطان. بالدعوة هلل الدعوة اتحاد لبيان املقدمة يف الواردة األوىل النصوص ذلك مثال 19
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أو الدراسة نصف تصبح قد أنها لدرجة تكررت وربما النصوص، من استكثرنا ربما به.
الرسعة إال يود عرصال يف القراء عىل صعبة وتصبح الدراسة م تتضخَّ حتى ربعها األقل عىل
الرتاث عىل شاهًدا الدراسة أردنا أننا والحقيقة املقتضب.20 الرسيع العرض إال ل يتحمَّ وال
يخرج كيف القرَّاء يرى حتى وذلك واحد، آٍن يف والحارض للمايض وصورة مًعا، والتجديد
أو علم طالب لكل عونًا تكون وحتى القديم، من الجديد يخرج وكيف الجديد، من القديم
وجدهما مًعا االثنني أراد ومن وجده، الجديد أراد ومن وجده، القديم أراد من أمة. قائد
هي الرتاث أعماق يف فالدخول رضوري؛ ولكنه منه، فائدة ال طوًال ربما هذا سبَّب وقد مًعا،
عابرة؛ بإشارات سطحي نحو عىل الرتاث مس ينفع وال الجديد، الكتشاف األوىل الخطوة
يجمع ألنه املايض الرتاث عن غناء فيه والتجديد» «الرتاث والتحليل. البحث موضوع ألنه
الجديد وبني بينه املقارنة تتم حتى له وكمصدر التحليل عىل كشاهد كله الرتاث ويعرض
أو النصوص فهم يف دقة عدم هناك تكون وقد قاضيًا، ويكون حَكًما القارئ يكون حتى
يف خطأ وقوع افرتاض عىل وحتى بحث، كل يف يحدث ذلك ولكن التحليالت، فهم يف خطأ
يكشفه صحيًحا املوقف ويظل سليًما، املنهج يبقى التحليالت نصف ويف املادة نصف فهم
ونُسقط التعبريات، دقة عن أحيانًا نتخىلَّ قد الصحيحني، والتحليل الفهم من اآلخر النصف
املشاكل، أمهات عن بل الدقيقات، عن البحث ليس املقصود ألن قصد عن الدقيقة الفروق
أم وقائع عن تعربِّ هل حاصل؟ تحصيل أنها أم معنى تفيد هل داللتها؟ وما نشأت؟ كيف
يف محفوظة فاملعلومات معلومات، عىل الدراسة تحتوي ال خالصة؟ إنشائية تعبريات هي
وضًعا للمشاكل وضع وإعادة تحليالت، عىل تحتوي ولكنها وكمال، وتمام بوضوح القديم
القارئ من مشاركة إىل تحتاج فهي ولذلك العرص؛ لروح طبًقا لها بناء وإعادة صحيًحا،
وجدها وإن واتَّفق، وافق صحيحة وجدها إن بنفسه، التحليالت هذه إقامة بإمكانه الذي
وجوده وعن موقفه، وعن حياته عن تعربِّ التحليالت هذه ألن وذلك ورفض؛ خالف مخالفة

التاريخ. حركة يف مساره وعن العالم، هذا يف
مطوَّلة مؤلَّفات التأليفهي عىل الدافع كان ما فكثريًا بالكم، وعي عىل القدماء كان وقد
التطويل بني املتناسب الكم لتحديد الجديد املؤلف يأتي ثم مخلَّة، مخترصة أو ُمسهبة،
والذي يطيل، االختصار يريد فالذي الغرض ق يتحقَّ ال الغالب ويف املخل، واإليجاز اململ

طالبه مع اإلسالم» يف الفلسفة لتاريخ «التمهيد يف الرازق عبد مصطفى الشيخ املنهج هذا اتبع وقد 20

الهامش. يف فقط وليس الصفحة وسط ويف العريضة، الجماهري مع وليس
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العرض حياد ألجل أو البيان، أجل من التكرار املؤلِّف يقصد وقد يكرِّر، التكرار يريد ال
تلميذ من تدوينًا أو إمالءً مصنَّفاته كانت إذا املؤلِّف ويطيل ثانيًا.21 النقد صدق ثم أوًَّال
يحتاج فإنه سابقة، ملادة جامًعا كان إذا أو وتركيز، تلخيص إىل يحتاج ثَمَّ وِمْن مريد، أو
إىل يحتاج أنه وذلك ا، ردٍّ أو تفنيًدا أو جدًال كان إذا أو يتكرَّر ما كثريًا الجمع ألن تركيز إىل
مجرد مربِّر، بال اإلطالة تكون قد للعلم، الرئييس البناء ن تكوِّ التي املوضوعات رءوس إبراز
االختصار يكون وقد العقيل، أساسه تُفقده حتى املذهب عىل تشويًشا تكون وقد إسهاب،
من املؤلِّف كان لو خاصًة العقلية، ألسسه كاٍف تربير ودون له منصف غري باملذهب مخالٍّ
فهو االختصار.22 رضورة عىل تركِّز املؤلَّفات معظم ولكن حقه، يبخسه فإنه خصومه،
وبعد للعلم، الشامل الكيلِّ البناء وإبراز الفكر، ومضمون القصد عن التعبري عىل قدرًة أكثر
إذ كبرية؛ عيوب للتطويل عرص.23 أي ومن تحليلية مادة بأية بعد فيما ملؤه يمكن ذلك
يفقد كما حماسه، القارئ ويفقد والكاتب، القارئ بني الوجداني االتصال من يمنع إنه
دعوة عن التعبري أجل من عليهما الرتكيز يتم هدفان أو هدف له كتاب وكل داللته، الكتاب

ورشطي متدبِّرها تقنع وكفاية يغني، دليل فيه ما «التنبيه»، بكتاب امللقب هذا كتابنا لكم «رسمت 21

تكراري وإنما ذلك، إىل فيه تنسبني فال تطويل، إىل فيه بمخرجي للبيان تكراري وليس االختيار، فيه
ملقاة لها لرتكي وجه ال وأشياء مختلفة، ترد األلفاظ آخر يف به وتلويحي موضع، يف له وجمعي للبيان،

ص١). (التنبيه، التطويل» من الحذر سبيل عىل
اإلطالة وترك ذلك واختصار املقاالت أمر من رشحه التمست ما رشح عىل ذلك من رأيت ما «فحداني 22

(التمهيد، واأللفاظ» واألدلة املعاني وتحرير االختصار، يف جهًدا آلو «ال ص٣٣). ج١، (مقاالت، واإلكثار»
نرصة إىل فيها وأرشنا … التطويل دون بالتحصيل أصولها إىل منها مسألة كل يف «وأرشنا ص٣٤).
مقاصد عن منها يشذ ال النظر أصول فهذه … تطويل غري من اإليجاز عىل منه يكشف بدليل الحق
فقد بعد، ا «أمَّ ص٢٢٣). (الشامل، والتكريرات» التطويالت عن وأرضبنا باملقاصد، فيها أتينا يشء النظر
عىل مشتمًال الكالم، علم يف مختًرصا لهم أصنِّف أن الحكماء وأماثل العلماء أفاضل من جمع مني التمس
«أمليته ص٢). (املحصل، املخترص» هذا لهم فصنَّفت والزوائد، التفاريع دون والقواعد األصول أحكام
(حاشية وإلغاز» تعمية غري من اإليجاز، جادة فيه سالًكا املطالبة، فتور عن واالسرتاحة الدعة أوان

ص٢). التفتازاني،
ما ومنها رشًحا، أوضحته قد ما ومنها ُسقتُها، قد املسلمني من األفاضل فيها تكلَّم التي األصول «وإذا 23

يدرك أن بعضه عىل موضع ويف كماله، عىل موضعه يف فجاز ذكره، من أعدت بما رشحه عن اكتفيت قد
ما فيه كرر قد إنه هذا: كتابنا يف ينظر أحد يقوَلن فال أرشت، وإليه عزوت، هذا فإىل كماله، من فاته ما
ص١٣–١٤). (التنبيه، كله» األمر يف اإليجاز أحب وإني تكراره. عن ذلك كفى قد موضع يف به أتى قد
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الدعوة؛ لهذه وطمس الرتكيز، لهذا سيحان اإلطالة فائدة، للكتاب يكون وحتى العرص
الكتاب نهاية يف خاصة مسألة له تعقد الكم، حيث من العلم املوضوع، هذا ألهمية ونظًرا

عليها.24 التنبيه أجل من
منها البعض يُضيف الوقت نفس ويف التطويل، أجل من املصنَّفات تأتي ما ونادًرا
من جزءًا وأصبحت ازدهرت التي العرص مادة من لتحليالت أو قديمة ملادة ا إمَّ زيادات؛
رشحه بمادة الشارح يأتي أين فمن وإالَّ الرشوح، يف ذلك يحدث ما وغالبًا العامة، الثقافة
طريق عن خارجها من أو والعقائدي اللغوي الرشح طريق عن داخلها من يكن لم إن
معظم تنحو ذلك، ومع كالمية؟25 غري أو كالمية خارجية مادة من واإلضافات الزيادات
يتعلَّق فيما خاصًة اململ، والتطويل امُلخل االختصار مًعا: الخطأين رفض نحو املصنَّفات
ورضورة الحجج لقوة مستوفاًة ونقلها عرضها يف األمانة ق تتحقَّ حتى الخصوم بحجج
التأليف وعيوب املتَّبع، وأسلوبه مصنَّفه من الهدف البداية منذ ُمصنِّف كل ويحدِّد اإلقناع،

تسكن وال طالب، غليل تشفي ال عبارات وترديد تطويالت، من كثرية أوراق به ُسوِّدت ما عنك «ودع 24

مطالعة بعد مقصده عن خائبًا انرصف من إال الوجيزة الكلمات هذه قدر يعرف ولن متعطش، نَْهمة
تخلص لم أنك عىل ذلك دل النظر حد يف قيل ما إىل الصحيح طلب يف اآلن رجعت فإن كثرية، تصانيف
هذه إيراد عىل هداني «والذي ص١٢). (االقتصاد، حاصل» إىل منه ترجع ولن بطائل الكالم هذا من
به قالوه مما إليها تسلًقا األكوان حقيقة يف إليه ذهبوا ما وتحقيق القوم، اصطالح معرفة أمران: األبحاث
طائل، زيادة املهمة املطالب يف تجدي فال وإال قصوًرا، لها إعوازه هذا بكتابنا تظن ال وأن لوازمها، من
عليه تعثر عىس ما لدى القدر هذا وأذكر اإلسهاب. دأبي من وليس الكتاب، نطول لم الغايتان هاتان ولوال
وليس الكتاب آخر يف واملالحظة ص٣٢١-٣٢٢). املواقف، (رشح عني» الئمتك فتكف املوضع هذا غري يف
العبارة، يف سهولة مع اإليجاز طريق فيه سلكت الفن، مباحث خالصة جمع رشًحا «ورشحتها املقدمة؛ يف
مثل: شعًرا ذلك عن التعبري ويمكن ص٢). (القول، املشكلة» املواضع وحل العقائد إيضاح عىل مقتًرصا

ال��ع��ل��م ف��ي ك��ب��ي��رة ل��ك��ن��ه��ا ال��ح��ج��م ف��ي ص��غ��ي��رة ل��ط��ي��ف��ة
ت��ف��ي ال��ف��ن ب��زب��دة ألن��ه��ا ت��ك��ت��ف��ي أن ت��رد إن ع��ل��ًم��ا ت��ك��ف��ي��ك

ص٨–١٠ الخريدة،

أتم هي عوائد زوائد ويجمع العقائد، رشح عىل يطلع أن أراد من بها قربت موائد، بل فوائد «هذه 25

الصائد» حبذا الفكر أبكار ولتوارد القائد، نعم البرص وتحديد النظر تدقيق إىل تقود التي وهي الزوائد،
ص٢). اإلسفراييني، (حاشية
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الحجة يف نقص أو تطويل أو اختصار من أمامه، التي املصنَّفات نقص وأوجه عرصه، يف
يف وإسهاب زيادة أو بعيد من املقاصد إىل إشارًة أو واإلقناع بالخطابة واكتفاء والربهان
عىل االحتواء أو الرأي لرتويج األغاليط عىل االعتماد أو االستدالل وكثرة والجواب، السؤال
املكرَّرة باملادة االزدحام أو النتائج واستنتاج املقدمات وترتيب االستدالل يف داخيل تناقض
ويتخىلَّ جديد مصنِّف يأتي تدقيق، أو تمحيص دون يشء لكل تجميع أو حاصل كتحصيل
تنسج الحديثة اإلصالحية والحركات محاسَن.26 بأضدادها ويأتي العيوب، هذه كل عن

فبعضهم ا؛ جدٍّ كثريًة كتبًا ومقاالتهم دياناتهم يف الناس افرتاق يف كتبوا الناس من كثريًا «فإن 26

العلم، دون قاطًعا الفهم عن شاغًال ذلك فكان والشغب، األغاليط واستعمل وهجر، وأكثر وأسهب، أطال
ذلك يف فكان املقاالت، أصحاب معارضات قوى من كثري عن وأرضب واخترص وقرصَّ حذف وبعض
اعرتاضه، حق يعرفه لم أنه يف لخصمه وظامًلا اإلبانة، يف بالَغبْن لها يرىض أن من لنفسه منِصف غري
من إيلَّ وقع ما طالعت قد «وإني ص٣). ج١، (الفصل، غريه» عن يغنه لم إذ كتابه قرأ من حق وباخًسا
والرغبات قارصة والهمم سيَّما لغليل ِرواء أو لعليل شفاء فيه ما أر فلم الفن، هذا يف املصنفة الكتب
اإلسآم، مع ومطوالتها املرام، إفادة عن قارصة فمخترصاتها متكاثرة، والصوارف قليلة، والدواعي فاترة،
املسلك سلك من ومنهم باإلقناع، دالئله من وقنع القناع، مقاصده عن كشف من فمنهم لألفهام؛ مدهشة
وجوه يف والترصف واألقوال، املذاهب نقل غرضه من ومنهم بعيد، من املقاصد يلحظ لكن السعيد،
يدري وال رأيه، لرتويج مغالط يلفق من ومنهم املآل، إالم يُبايل وال والجواب، السؤال وتكثري االستدالل،
وربما رأيه، بادئ إليه يؤدِّي ما منها ويختار مقدمة، مقدمة يف ينظر من ومنهم ورائه، من اد النُقَّ أن
الكتاب حجم يكرب من ومنهم االختالل، بسببه املقاصد إىل ويتطرق باإلبطال، بعض عىل بعضها يكر
يجده ما يجمع وخيل، َرْجٍل وجالب ليل، حاطب هو كمن ومنهم زخار، بحر أنه ليظن والتكرار بالبسط
أم ألغاه ما وسخيٌف سمني، أم أخذه ما أغثٌّ ليعرف عقًال، يستعمل وال نقًال، ينقله القوم كالم من
مقتصًدا كتابًا هذا كتبت أن إىل أرب الحق تحقيق يف له ومن الطلب، أهل عىل الحدب فحداني متني،
يف جهًدا آل ولم اللُّباب، من القرش فيه وميزت األلباب، لب أودعتُه ، مخالٍّ مختًرصا وال ، ممالٍّ مطوًال ال
يف ونبهت افتضاًحا، تتضاءل والشبه اتضاًحا، تتبخرت الحجج وتركت املذاهب، وتقرير املطالب، تحرير
وأنا الدقيق، مظان إىل تهدي وفقر التحقيق، ينابيع هي نكت عىل والرتصيف والهدم والتزييف، النقد
أتأمل القهقرى أرجع ثم املداخل، يف قدمي أضع أن قبل املخارج يف وأتأمل املصادر، إىل املوارد من أنظر
لألوضاع، حافًظا فتور، من أرى هل أخرى بعد كرة البرص وأرجع قصور، من فيه هل قدمت فيما
جاء قصدت، ما إتمام يف وسدد هللا ووفق أردت، كما جاء حتى واإلشباع، الرمز مقام يف مسبًقا رامًزا
سوابقه متعانًقا وروافده، صدوره متناسبًا اضطراب، وال لجلجة وال ارتياب، وال فيه عوج ال كالًما
رشح «فهذا ص٤-٥). (املواقف، جان» وال إنس قبل من يطمثها لم الجنان، أبكار من بكًرا ولواحقه،
ويشيد معانيها، ح يوضِّ التوحيدية، العقائد يف نظمتُها التي البهية بالخريدة املسماة مقدمتي عىل لطيف
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وترك الفكر وحدة عىل الرتكيز وتؤثر والتطويل، اإليجاز وترفض املنوال، نفس عىل أيًضا
عىل الرتكيز العرصمع لحاجات طبًقا والجديد القديم بني والجمع املذاهب، بني االختالفات
من ونسبته املؤلف حجم إىل اإليمانية املقدمات أشارت كما الفهم.27 يف والبساطة الوضوح
يحاول ومعظمها ل، املطوَّ ومنها املخترص فمنها واإلطناب؛ واإليجاز والتطويل، االختصار
حاول أنه إالَّ طول من هذا مصنَّفنا عىل يبدو مما وبالرغم سبيًال، ذلك بني يبتغي أن
القديم، الرتاث يف العرص ألزمات التاريخية الجذور وبيان والتجديد»، «الرتاث بني الجمع
إالَّ القدماء به قام تحليل يوجد فال املايض، يف للحارض ورؤية الحارض، يف للمايض قراءًة
العقائد كتب إيجاز بني متناسبًا وسًطا ليظل والطاقة، الوسع قدر إليه، اإلشارة ت وتمَّ
وضع رضورة أيًضا اإلطالة أسباب أحد يكون وقد والجدل، الحوار كتب وإطناب واألصول
وحتى نحلِّلها، التي بالتجارب القرَّاء يشعر حتى الهوامش يف القديمة النصوص بعض
تجارب القرَّاء عاش ما فإذا القديم، الرتاث يف العرص ألزمات التاريخية الجذور معنا يَروا
وإال صدقها، من ق والتحقُّ لها، املعارصين تحليالت مراجعة عىل قادرون فإنهم القدماء،
نرجو لذلك مضمون؛28 دون الصورة وعىل تجارب، دون املعاني عىل يحصلون فإنهم
يضع فصل فكل موضوًعا؛ وموضوًعا فصًال، فصًال بل واحدة، دفعة كله البحث يُقرأ أالَّ

الرباهني تحرير عىل فيه واقترصت اململ، التطويل عن وأعرضت املخل، االختصار فيها اجتنبُت مبانيها،
ص٣). الخريدة، (رشح اليقني» بها يزداد التي الفوائد مع

عىل تعلو واملطوالت التالمذة إفادة من الغرض عىل تأتي ال ربما الفن هذا يف املخترصات «رأيت 27

بحالهم، أمس هو ما عليهم أميل أن األليق من فرأيت زمانهم، غري لزمن أُلِّفت واملتوسطات أفهامهم،
يف األوىل الفرقة عىل أُميل ما املطالب كفاية إىل أقربها طبقاتهم، بتغايُر تتغاير مختلفة، آمايلَّ فكانت
إىل نظر غري ومن املطالب، إىل منها ويسري مقدمات، تمهيد تداوله يُعهد لم وإن تناوله يصعب ال أسلوب
بعيد مكان من الخالف إىل راميًا التأليف هيئة من عهد ما خالف عىل التعبري يف جاء وإن الدليل، صحة
اختصار عىل املكاثر عنه يستغني وال القارص، إليه يحتاج قد … الرشيد الرجل إال يدركه ال ربما حتى
يف يُعب ولم السلف، مسلك العقائد، يف مسلًكا سلك قد محدود، القول حد عند ووقوف مقصود، فيه
إيجاًزا فيه وجدت لكن املشاغب، أعاصري عن ممليه بُعد املذاهب بني الخالف عن وبعد الخلف، آراء سرية
عما وزيادة إليه، الحاجة تمس ما ببعض وإغفاًال املطالع، ذهن يف منه ينفذ ال ربما املواضع بعض يف
وزدت مقدماته، من غمض ما وحرَّرت عباراته، بعض فبسطت عليه، يقترص أن مثله مخترص يف يجب

ص٢-٣). (الرسالة، فضل» ما وحذفت أغفل، ما
االختصار رضورة عىل كلها تجمع وتكاد والتطويل، االختصار موضوع إىل املقدمات من كثري تشري 28

غزيرة، فوائد «هذه ص٥). املرام، (غاية تطويل» أو اختصار «دون ص٢). املحصل، (املعالم، واإليجاز،
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أو الفقرات إحدى تكون وقد وتدبُّر، مناقشة إىل يحتاج باب كل وكذلك مستقلَّة، مشكلة
فليس التأليف، يف مطلبي األسلوب سهولة كانت لذلك وأدل؛ األخرى من أوىل العبارات
أسلوب إن بل عويص، عالم أمام أنه السامع يظن حتى والتصعيب التعقيد هو العلم
«الرتاث أسلوب وهو الناس، كل يفهمه أن يستطيع الذي البسيط السهل األسلوب هو العلم
هو فذلك األلفاظ، وتعقيد املفاهيم، وصعوبة األسلوب وعورة هو العلم ليس والتجديد».
ما وهو الخاصة، قبل العامة يفهمه بسيط، سهل بأسلوب ن املدوَّ هو العلم إنما التعالُم.
وامللخصات الرشوح دوافع أحد هي السهولة هذه املمتنع»، «السهل البالغة علماء اه سمَّ
يف زيادًة السهل البسيط ترشح أخرى أحيانًا أنها مع د املعقَّ العويص رشح تحاول التي
بعرضاملادة تحدث البعضإنما يبغيها التي الفهم يف البساطة وتوخي واإليضاح! السهولة
عىل يقوم الدين أصول وعلم الفكرة، مقياس هو فالبداهة خالًصا، عقليٍّا عرًضا الكالمية
البساطة مقتضيات ومن العلم، صميم ليسمن الظنِّيات يف داخل هو ما وكل العقيل، اليقني

الحديثة.29 اإلصالحية الحركات بعض حاولت كما العويصة املصطلحات عن التخيلِّ

(طوالع والعبارة اللفظ سهولة تُرفق أحيانًا اإليجاز ومع ص٣٧). الخرائد، (قالئد وجيزة» وعجالة
تسهيًال عباراتها يف وتساهلت والجواب، السؤال طريق عىل جعلتها لألفهام، املأخذ «قريبة ص٦)، األنوار،
ص٤؛ االعتقاد، ص١٣؛ اإلنصاف، ص١٧؛ اللمع، يف املعنى نفس ص٢). الكالمية، (الجواهر للطالب»

ص٢٩. البداية، ص١؛ اإلرشاد،
واملطالع، املبادئ مسومة الجانب، متدانية الشعوب، كثرية معاٍن عىل يحتوي لفظه وجازة مع «وهو 29

فهمه يتعذَّر تعقيًدا، كالمه عقد القسم، تَِحلََّة إال «وكلهم، ص٩). (الطوالع، واملقاطع» العوايل مقومة
منهم هذا وأكثر أوله، كالمه آخر يُنيس صار حتى بعد من املعاني عىل وحلَّق الفهم، أهل من كثري عىل
اللفظ بيان يف وبالغنا … وآجله عاجله يف محمود غري منهم هذا فكان معانيهم، فساد دون ستائر
ألسباب ورباًطا للتسديد، عصاًما التوحيد أدلة رأينا وملا «هذا ص٣). ج١، (الفصل، «… التعقيد وترك
همم لدركها تنهض ال الصادقة والرباهني الساطعة، القواعد عىل املحتوية املبسوطة الكتب وألفينا التأييد،
األدلة عىل يشتمل مسلًكا نسلك أن رأينا الربهان قواطع عن عريَّة املعتقدات وصادفنا الزمان، هذا أهل
ص١). (اإلرشاد، «… املصنفات جلة عن منحطٍّا املعتقدات، رتب عن متعلِّيًا العقلية، والقضايا القطعية
عورات أستار بأطراف رافًعا املحققني، زلل مواقع مواضع عىل منبًِّها الكتاب هذا تأليف يف «فرشعت
يخرجه ال وجه عىل اإللهيني طوائف من وغريهم كاملعتزلة امللحدين تهويالت لظلمات كاشًفا املبطلني،
راغبيه» عىل وتيسريًا طالبيه عىل تسهيًال والخلل؛ النقص إىل االختصار فرط وال امللل، إىل التطويل زيادة
ويظهر مطوياته، وينرش معضالته، وبني مجمالته، يفصل رشًحا أرشحه أن «فحاولت ص٤-٥). (الغاية،
نفعها لكان الكالمية االصطالحات من أولها يف ذكره «ولوال ص٥-٦). التفتازاني، (رشح «… مكوناته
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القديمة املصنفات سادًسا:

وواقعنا املعاشة، تجاربنا وهي ضلوعنا، بني نحتويها التي فهي العرص روح ا أمَّ
نختلف قد والتي املدوَّنة غري الحية املادة هذه أساًسا هي اليومي، وسلوكنا املضني،
والشعراء األدباء يأخذ منه الذي املنهل هي وجودها، يف نختلف ال ولكننا تفسرياتها، يف
الفنية، واملصنَّفات األدبية، األعمال يف تستلهم قد مادتهم، االجتماعيون واملفكرون والفنانون
الشعبية واملأثورات واألساطري والحكم العامية األمثال يف تلقائية بطريقة ن تدوَّ قد كما
علميًة منه أقل شيئًا الرتاث بجوار نضع ال حتى ذلك عىل االعتماد نشأ لم عام. بوجه
اختالف أو األمثلة انتقائية يف نقع ال وحتى ورافًدا، مصدًرا عنه ويختلف وإحكاًما، ودقًة
الجمهور ملخاطبة والتجديد» «الرتاث عىل هامشية أخرى لدراسات ذلك تركنا تفسرياتها،
وتنظريه الواقع ووصف العرص، روح تحليل إىل أقرب تكون بحيث خاللها، من العريض

القديم.30 الصارم العلمي التحليل إىل الرجوع دون مباًرشا تنظريًا
كل يف رضوري فيه فالتأليف الدين؛ أصول علم يف مؤلف فيه وظهر عرصإال يوجد وال
يظل فإنه العرص ملطالب يستجب لم إن التوحيد وعلم ومطالبه، مشاكله عرص لكل عرص،
الفصل وينشأ عرصية، أكثر أخرى ومذاهب أفكار إىل الواقع فيذهب واقعه، عن متخلًِّفا
والخلق التقليد أو والجديد، القديم أو والتجديد» «الرتاث مشكلة وتنشأ وواقعه، الفكر بني
يتخلَّ لم عرصنا. بلغة يُقال ما آخر إىل واالستغراب، االستعراب أو واإلبداع، اإلتباع أو
والعقيدة واملدني، واملكي واملنسوخ، الناسخ به فكان بالواقع، اللحاق عن قبل من الوحي
عن متخلًِّفا الدين أصول وبقي للتطوير، كعامل االجتهاد الفقه بأصول وظهر والرشيعة،
أصول علم من ونقله االجتهاد تطبيق والتجديد» «الرتاث مهمة كانت وبالتايل الفقه؛ أصول
عىل وحثُّها الهمم، تحريك إذن الدين أصول يف التأليف مهمة الدين، أصول علم إىل الفقه
تحيا حتى الشعورية التجارب يف يعمل باألصالة، فكري عمل فهو العقيدة، يف التفكري
بالدوافع الطرف األُحادي ه التوجُّ عن بدًال نظريٍّا توجيًها سلوكهم ه فتوجِّ الناس، عقائد
ودائم، جذري نحو عىل الحاجات هذه تلبية نحو سلوكهم وترشيد وحدها، والحاجات

أصبحت بل االصطالحات، تلك يفهمون ال العرص هذا أهل أكثر فإن أكثر، عليها القراء وإقبال أكرب
ن. ص رضا) (رشيد النارش مقدمة بصحته.» فاعرتف للمؤلف هذا قلت وقد املنفرات، من عندهم

يف ج٢، املعارص؛ فكرنا يف ج١، العرص: أحداث عىل فيها نشهد التي معارصة» «قضايا مهمة هذه 30

الديني. اليسار يف ج٤، الوطنية؛ الثقافة يف ج٣، املعارص؛ الغربي الفكر
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(١) الثورة إىل العقيدة من

أخرى.31 تارة والرتهيب تارة والرتغيب الوقتية والحلول املسكنة، الحقن طريق عن وليس
إليها يلتفت لم مادة زيادة والنقصان، الزيادة والتلخيص، الرشح والتجديد» «الرتاث مهمة
دنيا، آخرة، تجسيم، تشبيه، تنزيه، مثل: الكالمية، لأللفاظ القرآنية املعاني مثل القدماء
جبال من الطبيعة موضوعات كل وكذلك عمل. إيمان، خالفة، إمامة، عقل، نقل، وعيد، وعد،
خمًسا القرآن يف ذُكر الذي اإلنسان كله ذلك من وأهم وأشجار.32 وأنعام وطيور وأنهار
والتجديد» «الرتاث مهمة مستقل.33 كموضوع الكالم علم بناء يف يدخل ولم مرة، وستني
مباحث مثل: املعارصة، مطالبنا عن تعربِّ ال مادة كل اختصار طريق عن مادة نقصان
والعمل، العقل مثل: العرص، مطالب عن تعبريًا أكثر أخرى مادة وزيادة والعرض، الجوهر
«الرتاث عيوب من أن صحيح والتاريخ.34 والتقدم، والتنمية، والثورة، والسياسة، والطبيعة،
تحليلها تم وقد إال قديمة فكرة توجد فال التحليالت، من واإلكثار التطويل والتجديد»
واالختيار للتمحيص محكٍّا وكانت إال عرصية مشكلة توجد وال العرص، عىل عرضها ثم
خليفة بذلك ويكون املطوَّلة، املؤلَّفات ضمن إذن والتجديد» «الرتاث يدخل البدائل. بني

إال الناس بني منه يبق لم فريٍّا، شيئًا األكثرين عند طلبه وصار ظهريٍّا، اتخذ قد هذا زماننا يف «وأنه 31

التدقيق يف زماننا طلبة ب نرغِّ أن علينا فوجب وقيل، قال الندرة عىل به يشتغل من نظر ومطمح قليل
ص٤). (املواقف، التحقيق» مسالك العلم ذلك يف بهم ونسلك

ل��ل��ت��ب��ي��ي��ن ي��ح��ت��اج م��ح��تَّ��ٌم ال��دي��ن ب��أص��ل ف��ال��ع��ل��م (وب��ع��د)،
م��ل��ت��زم االخ��ت��ص��ار ف��ي��ه ف��ص��ار ال��ِه��َم��م ك��لَّ��ت ال��ت��ط��وي��ل م��ن ل��ك��ن

الطريق، سوء عن األقدام وزلَّت بالتحقيق، الحق تحصيل عن الهمم انرصفت ملا الزمان، هذا «ويف
والرذيلة، الجهل عىل مجبولة وكأنها الطباع وصارت للفضيلة، خاطب وال العلوم يف راغب يوجد ال بحيث
عشواء» خبط نحوه ينحون فيما ويخبطون ظلماء، ليلة يف راٍم رمية يرمون فيما يرمون بقية إال اللهم

ص٣). (التلخيص،
Human Subservience of Nature. An Islamic Model, in Natural Resources in بحثنا: انظر 32
a Cultrual Perspective, The Committee for Future Oriented Research. Sweedich Council

.For Planning and Coordination of Research, Sotckholm. 1982
إسالمية. دراسات القديم؟» تراثنا يف اإلنسان مبحث غاب «ملاذا دراستنا: انظر 33

الثقافة يف :(٣) معارصة «قضايا يف التحرُّر»، إىل التقاليد «من والتنوير»، «نحن مقالتينا: انظر 34
الوطنية».

208



القديمة املصنفات سادًسا:

العقيل للتيار تطوير أنه دام ما بالتكليف» «املحيط أو والعدل» التوحيد أبواب يف «املغني
حياتنا يف مكتسبات وهي عليه، والتحرُّر الثورة عنرص إدخال مع االعتزايل الطبيعي
العمر مقتبل يف درسنا قد ُكنَّا وإذا وتركيزه.35 اختصاره خلفائنا من ونرجو املعارصة،
محاولة التأويل»، «مناهج صدور من عاًما عرشين حوايل بعد فإننا الفقه»، أصول «علم
علم بناء يف محاولة الثورة»، إىل العقيدة «من الثانية محاولتنا نصدر الفقه، أصول علم يف

الدين. أصول

أستاذنا من ذلك تعلمنا وقد ووصفها، رشحها مع باملراجع تفصيلية قائمة بمثابة الخاتمة هذه 35

مفكري عند البحث «مناهج يف فعل كما منه ذلك بتعلُّم له ندين الذي النشار سامي عيل الدكتور املرحوم
Les Méthodes رسالتنا: يف قبل من بذلك قمنا وقد األرسططالييس»، للمنطق املسلمني ونقد اإلسالم

.d’Exégèse
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العلم نظرية الثالث: الفصل





وتطورها العلم نظرية نشأة أوًال:

العلم» «نظرية مصطلح (1)

علم مصنفات يف تكون ما غالبًا التي النظرية املقدمات إىل العلم» «نظرية مصطلح يُشري
تلك يف أيًضا تظهر قد ولكنها الِفَرق.1 دون العلم ملوضوعات تعرض التي الدين أصول
عىل مقصورة إذن ليست هي الِفَرق؛ وتاريخ العلم موضوعات بني تجمع التي املصنفات
تُعَرضاملوضوعات التي الِفَرق لتاريخ نظرية مقدمة تكون قد بل وحدها، النظرية املؤلفات
الِفَرق تاريخ إىل أقرب العلم كان عندما املبكرة املؤلفات يف إنه القول ويمكن خاللها.2 من
وكأن الِفَرق، لتاريخ كمقدمة العلم نظرية تظهر العقائد لنسق املستقل البناء إىل منه
املتأخرة املؤلفات ويف نفسه، العلم عن نظرية مقدمٍة بعد إال تناوله يمكن ال العلم تاريخ
نظرية تظهر التاريخ، عن مستقالٍّ العلم بناء ويظهر تماًما، الِفَرق تاريخ يختفي عندما
املقدمة هي إذن العلم نظرية بناء.3 هو حيث من ذاته للعلم مقدمة باعتبارها أيًضا العلم
نظًرا أنه ويبدو بناء. هو حيث من أو تاريخ هو حيث من سواء الدين، أصول لعلم الرضورية
العلم، بنظرية تبدأ والبناء التاريخ بني تجمع التي بعضاملؤلفات فإن النظرية، هذه ألهمية
العلم.4 تأسيس يف الخالصة النظرية لهذه تطبيًقا ذاته العلم ويكون العلم، بنظرية وتنتهي

غاية املعالم، املحصل، البداية، االقتصاد، اإلرشاد، الدين، أصول التوحيد، كتاب اإلنصاف، مثل: وذلك 1

الخ. … املقاصد املواقف، األنوار، طوالع النسفية، العقائد املرام،
للباقالني. «التمهيد» مثل: ذلك 2

حزم. البن «الفصل» يف ذلك ويتضح 3

املعارف، يف بالكالم أيًضا الخامس الجزء يُنهي عندما «الفصل» يف أيًضا حزم ابن موقف هو هذا 4

.(١٨٤–٢٠٦ ج٥، (الفصل، األدلة بتكافؤ قال من عىل والكالم



(١) الثورة إىل العقيدة من

مصطلح عىل تستقر لم التي النظرية املقدمات هذه عن يعرب العلم» «نظرية ومصطلح
كما التكليف، أو العلم عن حديثًا نجد املتقدِّمة املؤلَّفات ففي املتأخرة.5 املصنفات يف إال لها
وبيانًا األدلة ملناهج تحليًال أيًضا ونجد األدلة، وتكافؤ واملعارف والنظر العلم يف كالًما نجد
مستقرة أبواٍب إىل املتأخرة املؤلفات يف املوضوعات هذه تحوَّلت ولكن والعلوم. للحقائق
للعلم النظري املدخل وأصبحت «املقدمات»، أو «املبادئ» أو النظر» «أحكام اسم تحت
«نظرية سميناها التي األبواب وهي أعلم؟». «كيف أو أعرف؟» «كيف سؤال: عىل إجابة
السواء؛ عىل والقدماء املحدثني من مصطلح ونظرية القدماء، من مصطلح العلم العلم».
ُكنَّا وملا كذا». يف «نظرية عن املحدثون تحدث كما النظرية، العلوم عن القدماء تحدَّث فقد
سميناها فقد الدين أصول لعلم نظريٍّا مدخًال باعتبارها املقدمات هذه نصوغ أن نحاول

العلم». «نظرية

العلم نظرية غياب (2)

مقدماٍت دون أوًَّال بدأ قد الدين أصول علم وكأن العلم نظرية تظهر ال قد املتقدمة املؤلفات يف
نشأت قد الحاجة تكن لم العقيدة. ومبادئ اإليمان لقواعد عرض مجرد كان بل نظرية،
حتى أو بالعقائد مسبق إيماٍن افرتاض دون نظريٍّا عرًضا العلم عرض رضورة إىل بعُد
يكون ظهورها فإن العلم نظرية ظهرت ما فإذا أوًَّال. العلم مقام اإليمان قام فقد بالوحي.6
العلم، نظرية هو الحقيقة يف اإليمان النظر. مستوى إىل وتحويًال لإليمان طبيعيٍّا تطوًرا
الحضارات يف العقيل «املعارض» ظهر فلما لإليمان. الطبيعي التطور هي العلم ونظرية
عروًشا، واملقوِّضة جنًدا، واملنترصة أرًضا، الفاتحة الجديدة، العقيدة ضد ًها موجَّ األخرى،
للرد التحليل يف النظري املستوى إىل اللجوء إىل الدين أصول علم اضطر جيوًشا؛ والهازمة
نظرية إىل التقليدي اإليمان فتحول باملثل؛ الهجوم ورد النظرية األخطار املعارضودرء عىل
الجديد العلم بني مشرتك كأساٍس والداللة واملعرفة والعلم النظر مسائل ودخلت العلم، يف

ظهرت التي تلك املتأخرة وباملؤلفات الخامس، القرن حتى ظهرت التي تلك املتقدمة باملؤلفات نعني 5

الثامن. القرن حتى السادس القرن من ابتداءً
مسائل االنتصار، الخمسون، املسائل النظامية، األدلة، ملع النهاية، اللمع، اإلبانة، يف: املوقف هو هذا 6

الليث. أبي
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وتطورها العلم نظرية نشأة أوًال:

كان املوضوع. أهمية عن املنهج أهمية تقل ال إذ الغازية؛ الحضارات علوم وبني الناشئ
ينغلق لم البازغة. الجديدة الحضارية للذات الطبيعي التطور هو الحضارات بني الحوار
معها وتعامل الغازية، الحضارات عىل انفتح بل اإليمان، واستبقى ذاته، عىل األصول علم
نظرية تأسست النحو هذا وعىل استداللها. وطرق مناهجها واستعمل وبلُغتها، بأسلوبها

حضاريٍّا.7 تأسيًسا العلم
وهو العلم، بتحليل أي مبارشًة؛ الوجود بنظرية العلم يبدأ العلم، نظرية تغيب وعندما
العارفة، الذات عىل سابق املعرفة موضوع وكأن الحدوث، دليل باسم بعُد فيما ُعرف ما
تلجأ مناهجها. أو املعرفة وسائل معرفة إىل مسبقة حاجٍة ما دون مبارشًة معرفته ويمكن
الذات تلجأ مناهجها. أو املعرفة وسائل معرفة إىل مسبقة حاجة ما دون مبارشًة الذات
أن وقبل تعلم، كيف أو تعرف كيف تتساءل أن دون املعرفة موضوع العالم، إىل مبارشة
رؤيٍة دون مسبًقا العلم افرتاض أن والحقيقة تعلم؟ ماذا أو تعرف ماذا سؤال عىل نجيب
وتخبيطنا املعارص، خلطنا أسباب من تكون قد العواقب، محسوبة غري مخاطر له منهجية
تعقيل أو ترشيد بال املصمتة األشياء عالم يف نعيش وكأننا بصرية، أو رؤية دون الواقع يف
وال علًما. ليس والوجود نفسه، عن يتحدَّث ال فالواقع الفكر. يحكمه ال عالم يف تنظري، أو
جعل يف أعمق داللة مبارشًة بالوجود والبدء العلم، نظرية غياب الغياب، لذلك إن يُقال
يف الوجود وكأن املعرفة، يف نظرية ذاتها حد يف هي بالوجود والبداية املعرفة. هو الوجود
يُقال ال عليه.8 سابقة وليست الوجود عىل تالية واملعرفة املعرفة، منه تنشأ وجود هو العالم

والسمعيات. والنبوات والصفات الذات عىل مقصوًرا كان األوائل كالم ألن البيان إىل أحتاج «وإنما 7

وألزموهم األوائل، قرَّره ما عىل شبًها وأوردوا اإلسالم، علماء مع جدالهم وكثر املبتدعة، حدثت فلما
لدفع رون املتأخِّ تصدى الفلسفية؛ القواعد من بكثري الشبهة تلك وخلطوا املسائل، من كثري يف الفساد
لهذا فصعب فاسدها، من صحيحها تمييز عليهم ليسهل كالمهم يف إدراجها إىل فاحتاجوا به الشُّ تلك
العلوم ثبوت عىل ًفا متوقِّ التوحيد، مقاصد وهي العقائد، إثبات كان وملا ص٢٥–٢٧). (اإلتحاف، تناوله
ونظري، رضوري إىل وانقسامه العلم معنى معرفة حتًما يتقدمه وهذا املنتهى، إليها التي الرضورية
التي املباحث وإثبات العقائد، إثبات إىل يتوصل املباحث بهذه أن للعلم، وإفادته النظر معنى وبيان

ص٣). (التحقيق، املباحث» لهذه للتعرض بد ال كان العقائد، إثبات عليها يتوقف
اكتشاف بعد الوجود عىل سابق معريفٍّ نسٍق وجود احتمال من يئس أن بعد األوروبي الوعي يف حدث 8

الحال هو كما عليه تالية املعرفة وجعل مبارشًة الوجود إىل التام االنحياز فضل أن املوروثة األنساق زيف
الصورية وإيثار جديد، من القديمة املعطيات تربير إال أمامه املثايل التيار يجد ولم التجريبي. التيار يف
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(١) الثورة إىل العقيدة من

الواقع واكتشاف العقل، وإعمال النظر، تأسيس إىل أوًَّال تحتاج الحالية مجتمعاتنا ألن ذلك
العقل، بدل والخرافة العلم، مكان األسطورة حضور هو فمأساتنا فكر؛ هو حيث من
وال مخارسه نَر ولم منه نملَّ ولم بعُد العقل عمل من نتعب لم ونحن للنظر، كبديل والوهم
مبارشًة الواقع يف العيش إن بناءه؟9 نريد ما نهدم وكيف نملك؟ ال نرفضما فكيف مثالبه،
ومحاولتنا العيش، لقمة أجل من بجهادنا فيه نحن ما وهو والجهد، العمل طريق عن يتم
التام االسرتخاء حالة يف أيًضا ذلك ويكون البقاء. أجل من ورصاعنا الضنك، عىل للتغلب
الرسالة.10 وتأدية العمل، ومشاقِّ الجهد عناء بعد اللحظية اللذة أو القصوى السعادة أو
عىل قائًما مجديًا، رصاعنا يكون حتى األمور مسار وإدراك والفهم، التنظري هو املهم إنما
وال البقاء. يف والرغبة الحياة رصخة عن تعبري مجرد انفعاليٍّا، فرديٍّا أهوج وليس أساس
القضاء حد إىل يصل ال فاالختصار العلم، نظرية غياب عن املسئول هو االختصار إن يُقال

العلم. تأسيس وعىل للواقع العقل تحليل وعىل للوجود املعريف األساس عىل

املعرفة يف كنظرية العلم نظرية ظهور (3)

علم إىل العلم ينقسم عندما باإللهيات مرتبطة املتقدمة املؤلفات يف العلم نظرية تظهر
وتظهر اإلنساني. والعلم اإللهي العلم الحادث، والعلم القديم العلم الخلق، وعلم الخالق
كنظرية املستقل الكامل شكلها تأخذ حتى جديد كمولوٍد اإللهيات عن منبثقة العلم نظرية
رجوًعا اإللهي العلم إىل عود كل يكون وبالتايل املتأخرة. املؤلفات يف األحكام أو املبادئ يف
أنه حني يف والظهور. النشأة قبل ما مرحلة إىل للعلم وإرجاًعا الجديد االنبثاق هذا عن
يف نزل قد الوحي ألن وذلك إنسانيٍّا، علًما باعتباره نفسه اإللهي العلم تأسيس يمكن
وطبَّقته األذهان، وتمثَّلته العقول، فهمتْه بعينه، شعب ولدى محدَّد، ومكاٍن معنيَّ زماٍن
وعلم الدين أصول علم يف حدث كما إنساني علٌم فهو وبالتايل األفعال؛ قته وحقَّ اإلرادات،

«موقفنا والتجديد»، «الرتاث من الثاني القسم موضوع هو وهذا األخالقية. الباطنية الفردية النزعة أو
الغربي». الرتاث من

املعارص». الغربي الفكر يف :(٢) معارصة «قضايا العقل»، انتصار أم العقل «أزمة مقالنا: انظر 9
Les رسالتنا: انظر الوجود. يف الرشعية تكون عندما «الحالل» أو «املباح» الفقهاء سماه ما هو هذا 10

.Méthodes d’Exégèse
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وتطورها العلم نظرية نشأة أوًال:

صفات عىل الحفاظ عىل قادر الصورية بتحليالته اإلنساني والعلم خاصة.11 الفقه أصول
قادر أنه كما الوحي، وهو أال اإللهي، العلم بها يتصف التي واملوضوعية والشمول العمومية
اإللهيات أصبحت وقد زمان، ال يف األوىل املبادئ عىل يقوم خالص صوريٍّ علٍم صياغة عىل

االستداللية.12 املعرفة ضمن ودخلت العلم، نظرية من جزءًا نفسها
تثبت الرضوري العلم ويف واستداليل، رضوري إىل اإلنساني العلم انقسام يظهر ثم
كأول النظر يبدو ثم النظر، يثبت االستداليل العلم ويف العقلية، والبداهية الحسية املعرفة
وأصبح الواجبات.13 أول النظر يجعلون الذين املعتزلة عند خاصًة املكلف، واجبات
وباعتباره ألهميته النظر، ويدخل للمعرفة. مستقالٍّ مصدًرا وليس النظر من جزءًا اإليمان
أولها.14 أو الواجبات أحد ويصبح الواجب، لنظرية كامل نسٍق ضمن الواجبات أول
التكليف أو الوجوب نظرية بذلك فتظهر رشعي، واجٍب إىل العقيل الواجب يتحول بل
العالم، وواجب املواطن، واجب وكأن والسلطان، والعلماء، العامة، جماعات: ثالث عىل
عىل والرقابة املواطن إرشاد عليه الذي العالم واجب خاصًة الواجب، نفس الحاكم وواجب
يف يحدث كما السلطان أفعال وتربير املواطن عىل التمويه العالم واجب ليس السلطان.

األحيان.15 أغلب يف هذا عاملنا
والجهل، والوهم، الشك، العلم: مضادات فتظهر فشيئًا، شيئًا العلم نظرية تكتمل ثم
من اإلنساني الشعور وتطهري املعارض، رفض بعد إال يتأسس ال فالعلم واإللهام، والتقليد،
يشء هناك معرفتها. وإمكان الحقائق وإثبات الشك نظريات تفنيد ويبدأ العلم، معوِّقات

إسالمية. دراسات القديم». تراثنا يف اإلنسان مبحث غاب «ملاذا بحثنا: انظر 11
.Theologie ou Anthropologie. La Renaissance du Monde Arabe وأيًضا:

يف كنظرية خالص إنسانيٍّ أساٍس عىل الفقه أصول علم لتأسيس أيًضا محاولتنا أوىل هذه كانت وقد
التأويل». «مناهج رسالتنا: يف الشعور

.Hermeneutics as Axiomatics. An Islamic Model. Religious Dialogue and Revolution 12

تشري فاملعتزلة خالصة؛ فكريٍة تياراٍت إىل بها نشري بل الِفَرق، أسماء هنا واألشاعرة املعتزلة تعني ال 13

اإليماني. التيار إىل واألشاعرة العقيل التيار إىل معروف هو كما
بيان يف التكليف جمل يف باب ص٣٧–١٤٩، األصول، رشح هللا، معرفة إىل املؤدي النظر الواجبات أول 14
ص٢٣–٣٣؛ ص١١–١٧. املحيط، أوًَّال؛ يلزم فيما يختلف أن يجوز وما التكليف، من يتفق أن يجب ما

ص١٣–١٥. اإلنصاف، ص١٢٠–١٢٢؛ الشامل،
ص٢١-٢٢. اإلنصاف، أقسام، ثالثة إىل الدين فرائض تقسيم يف 15
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(١) الثورة إىل العقيدة من

العلم رشط باعتباره النظر يظهر ثم صوريٍّا.16 أو ماديٍّا كان سواء معرفته، يمكن موجود
وفاسد. صحيح إىل وينقسم باملعلول. والعلة باملرشوط، الشارط صلة بينهما الصلة وتكون
دليٍل عىل يقوم الذي أو دليل عىل يقوم ال الذي هو والفاسد الدليل، عىل القائم هو الصحيح
صدقه معيار عىل يحتوي السليم، النظر هو أنه أي الصحيح؛ االستعمال هو النظر خاطئ.
العلم نظرية تبدو وبالتايل الخفي، والنظر الجيل النظر بني التمييز يظهر كما داخله. من
يدل مما والخواطر، بالدواعي مرتبًطا النظر يظهر ثم الوضوح. يف نظرية أساًسا أنها عىل
العلم هو العلم حد أصبح وبالتايل النفس. وبسكون بالشعور أساًسا العلم ارتباط عىل
والدواعي املقاصد ترتبط كما بمنيته. ومنتهية بحياته، مرتبطة العالم، حالة أو الشعوري
لتحديد أوىل محاوالت تبدو وأخريًا تركه.17 أو النظر فعل عن الناشئنَي والرضر باملنفعة
وكأن ونتائجه، وطرقه النظر ومقدمات والعلم، النظر يشمل شاملة، نظريًة باعتباره العلم
ثم إليه. النفس وتسكن الشعور، يف ويسكن الواقع، عىل ويقوم العقل، يف يتأسس العلم
العلم نظرية فتظهر العقول؛ وبداهات العقلية، املسلَّمات مثل الرضوري العلم مادة تظهر
تظهر كما وثمرته؛ نتيجته والعلم وآلته، العلم وسيلة هو العقل العقل. يف نظرية باعتبارها
كنموذج أيًضا التواتر ويظهر الرضورية. املعرفة من كجزء والحسيات الحدسيات أيًضا
تظهر وأخريًا والعقلية. الحسية بالبداهة ومرشوط الرواية، عىل يعتمد الرضورية للمعرفة
العقل، ثالثة: فاألدلة اللغة. وعلوم الفقه أصول وعلم الدين أصول علم بني متأرِجحة األدلة
نظرية يف العقل وجانب الوحي، جانب يظهر كما اللغوي الجانب يظهر واللغة. والسمع،
مع الفقه أصول علم يف األربعة الرشعية األدلة تشمل فإنها األدلة تتسع وعندما العلم.
العلم نظرية أن أي والسنة؛ الكتاب عىل الرتكيز من أكثر والقياس اإلجماع عىل الرتكيز

االجتهاد.18 عىل وتقوم الجماعة يف تنشأ

ص٢٥. املحصل، ص٣–١٢؛ اإلرشاد، 16
بالعلماء قائمة معاٍن العلوم أن «يف ص١٢٢-١٢٣؛ الشامل، النظر»، أثناء املنية اخرتمته فيمن «القول 17

ولكنه انتزاًعا، العلم ينتزع ال هللا إن الحديث: معنى هو وهذا ص٧-٨، الدين، أصول العلماء»، غري
العلماء. بانتزاع العلم ينتزع

(اإلنصاف، العقول وحجج والقياس، واإلجماع، والسنة، الكتاب، الخمسة: األدلة الباقالني يذكر 18

ص٢٠–٢٤). الدين، أصول ص١٩-٢٠؛
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وتطورها العلم نظرية نشأة أوًال:

والوجود العلم نظريتَي تداخل (4)

نظرية دون الوحيدة النظرية املقدمات هي أنها عىل املبكرة املؤلفات يف العلم نظرية تظهر
املتأخرة املؤلفات يف ا أمَّ لإللهيات. كمقدمة الحدوث بدليل عنها يُستعاض التي الوجود
يف تبتلعها كي وتسودها تتجاوزها ثم العلم، لنظرية مساوية الوجود نظرية فتظهر

النهاية.19
التمييز ليصعب إنه حتى الوجود، نظرية مسائل بعض تظهر قد العلم نظرية وأثناء
بدايات ففي األدلة.20 يف والوجود املعلوم، يف العلم يتداخل حيث املبكِّرة؛ املؤلفات يف بينهما
التأرجح ويظل بينهما. الفصل ويصعب الوجود، وتضم النظرية تمتد العلم نظرية تكوين
املعرفة. وموضوع العارفة الذات بني التمييز بصعوبة يوحي مما الثانية؛ إىل األوىل من
تضم والذات الذات، خالل من ينكشف فاملوضوع بينهما، الفصل رضورة ذلك يعني وال
ذات واحد، «يشء» واحدة، حقيقٌة إذن هناك به. ومتحدًة عنه كاشفًة وتحتويه املوضوع
أوًَّال العلم نظرية تتحدد ذلك ومع معروف. هو حيث من وموضوع معرفة، هي حيث من
النظري تصورها أوًَّال تكون ناشئة حضارة يف خاصًة ثانيًا، العلم موضوع ينكشف أن قبل
يحاول عرصنا، يف الحال هو كما ناهض شعٍب لدى أو القدماء عند الحال كان كما للعالم
بني والتوحيد واملوضوع، الذات بني الخلط ا أمَّ واقعه. بها يدرك للعلم نظرية يؤسس أن
الهزائم، لحظات يف أو عمرها نهاية يف الحضارات يف أحيانًا يحدث كما والوجود املعرفة
جديد من والعيش الحيس، العالم إىل عود ا إمَّ فهو الخيال، طريق عن النرص يف والرغبة
هو كما مضمون أي من فارغة فتصبح ذاتها عىل الروح انغالق أو الطبيعة21 مستوى عىل

التصوف. يف الحال
وكأن لها، مقدمة تكون أن دون عرًضا الوجود نظرية داخل العلم نظرية تظهر وقد
العلم. بنظرية إال تحل ال مثًال باالستدالل يتعلَّق فيما الوجود نظرية يف املسائل بعض

قديم قسَمني إىل املوجودات وتقسيم ومعدوم، موجود رضبنَي: إىل املعلوم تقسيم من ذلك ويتضح 19

ص١٥–١٩). (اإلنصاف، وعرض وجوهر جسم أقسام: ثالثة إىل املحدث وتقسيم ومحدث،
ص١٩-٢٠). (اإلنصاف، الوجود نظرية وسط الخمسة األدلة الباقالني يذكر 20

موضوع وذلك املادية. التجريبية يف الحديثة العصور بداية يف األوروبي الوعي يف حدث ما هو هذا 21

الغربي. الرتاث من موقفنا والتجديد»، «الرتاث من الثاني القسم
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(١) الثورة إىل العقيدة من

املؤلَّفات بعض يف ذلك حدث وقد أنماطه. أحد ويكون الوجود، خالل من هنا العلم ينكشف
الوجود.22 نظرية وسادت االنتهاء عىل العلم نظرية قاربت حني املتأخرة

بني العلوم تصنيف مثل والوجود، املعرفة بني التمييز يصعب املوضوعات، بعض ويف
أو العلوم بني الخلط يتم ال حتى الوجود مراتب إحدى عن يعرب علم كل والخاص، العام
عن الخاص العلم يعرب بينما الكيل الوجود عن الشامل العلم يعرب الوجود. مستويات بني

23. املتعنيَّ املوجود

املنطق يف كنظرية العلم نظرية (5)

تكون وبالتايل املنطق، يف نظرية وأصبحت العلم نظرية تطوَّرت املتأخرة، املؤلفات ويف
نظرية بدايتها يف املنطق نظرية تكون أو املنطق يف نظرية هي صورها آخر يف العلم نظرية
املنطق أصبح التي الحكمة علوم يف بوضوح ظهر ما وهو العلم، وريث فاملنطق العلم. يف
وتشمل كلها. للعلوم وآلة بل واإللهيات، الطبيعيات عىل وسابًقا العلم نظرية عن بديًال فيها
بصورة تُعنى األوىل اإلدراك، يف ونظرية االستدالل يف نظرية القدماء عند املنطق نظرية
مسائل ترسبت عندما السادس القرن من وابتداءً الفكر.24 مادة تتناول والثانية الفكر،
التصورات يف كنظرية أساًسا املنطق نظرية تحدَّدت الدين أصول علم إىل الحكمة علوم
الحكمة، علوم يضم شامل حضاريٍّ لعلٍم ممثًال أصبح الدين أصول علم وكأن والتصديقات،
املنطق نظرية بدأت التصوف.25 علوم الحضارة توقف مرحلة يف بعُد فيما سيضم كما

الحوادث من ينشأ الفكر ومجال النظر «ومبدأ يقول: إذ املرام»؛ «غاية يف اآلمدي موقف هو هذا 22

موقف أيًضا وهو ص١٥-١٦. للوجود، فرًعا املعرفة اعتبار أيًضا: انظر (ص٩)، العدم» بعد املوجودة
ص١٧١–٢٢٦). (ج١، العضدية» «العقائد يف اإليجي

العلوم، هذه ترتيب ذكر يف باب ص١٩–٢١. العلوم، من به كلفنا ما أقسام ذكر يف باب املحيط، 23
ص٢١–٢٣.

ويحيل ص١٠–١٥). (االقتصاد، الكتاب هذا يف استنتجناها التي األدلة مناهج بيان يف الرابع، التمهيد 24
ص١٠). (االقتصاد، العلم» و«معيار النظر» «محك إىل القارئ الغزايل

أحكام عن ثم (ص٢–٢٣)، والتصديقات: التصورات األولية، العلوم عن «املحصل» يف الرازي يتحدث 25

بالعلم املتعلِّقة املباحث عن األوَّل الباب يف الدين» أصول «معالم يف يتحدث كما (ص٢٣–٣١). النظر
املبادئ عن «املقاصد» يف التفتازاني ويتحدث (ص٣–٩). وتصديق تصور إىل العلم قسم وعن والنظر،
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وتطورها العلم نظرية نشأة أوًال:

إال تفرد ال وأنها لليقني، مفيدة غري الحجج هذه واعتربت النقلية، الحجج عن التخيل يف
كما العقلية، الحجج هي املؤيدة الحجج أصبحت وتفسريًا. نقًال اللغة عىل العتمادها الظن
ظهرت املتأخرة، املعارف دوائر ويف الخالص.26 العقل يف نظرية العلم نظرية أصبحت
نظرية باعتباره وتعريفه العلم تحديد فبعد املنطق. نظرية مع متداخلة أيًضا العلم نظرية
علٌم لدينا وأصبح الوجود، علم هو املنطق وأصبح والوجود، العلم بني الفصل قلَّ املنطق يف
يف نظرية باعتباره الوجود ويف العلم، يف نظرية باعتباره املنطق يف يتحدد واحد صوريٌّ

واملستحيل.27 واملمكن الواجب الثالثة: العقل أحكام يف أساًسا ذلك وظهر املنطق.
هنا والعقل والوجود، للعقل تحليًال املتأخرة املؤلَّفات يف العلم نظرية شملت وقد
علماء من كثري حاول لقد العام. والوجود املنطق يضم والوجود والوجدان، الحس يشمل
العلم. عليها يقوم عقلية نظريٍة وتأسيس العلم مشاكل إىل التعرض قبُل من الدين أصول
علمية. وخامسة جسمية، ورابعة نفسية، وثالثة وجودية، أخرى ومرًة عقلية، مرًة فخرجت
ظهر العقل. ولصور للعقل تحليالت جميًعا كانت وكأنها العقل باسم جميًعا تمت ولكنها
الوجود، يف ونظرية العلم، يف نظرية الوقت نفس يف فهو صورة، من أكثر يف إذن العقل

الغالب.28 وهو
لكل مقدمة يصبح أن إىل كله للعلم عامة مقدمة كونه العقل تحليل يتجاوز وأحيانًا
واملرشوط، والرشط واملعلول، والعلة العلوم، مراتب عن مثًال فالحديث كالمي؛ موضوٍع
العامة املقدمة ضمن يدخل أن يمكن املعنى وصفات النفس وصفات والحال، والحقيقة
العقل تحليل يتسع وأحيانًا الصفات.29 ملسألة نظرية كأساس يدخل أن يمكن كما للعلم
يف نظرية مجرد الدين أصول علم ويصبح ذاتها، الكالمية املوضوعات عىل يطغى حتى
وكأن خالصة، عقليٍة «أنطولوجيا» إىل «الالهوت» علم ويتحول الوجود، يف ونظرية العلم

(ص٧–٢٨)، «الطوالع» يف اليشء ونفس (ص١١–٥٣)، وتصديق تصور إىل العلم وقسمة واملقدمات،
النضيد». «الدر ويف

صدق إىل مستندة بأرسها النقليات وأن اليقني، يفيد ال اللفظي الدليل أن يف وأقسامه، الدليل «يف 26

اللغات» نقل عىل مبنية ألنها اليقني تفيد ال النقلية الدالئل أن «يف ص٣١-٣٢)؛ (املحصل، الرسول»
ص٨-٩). (املعالم،

الوجود. نظرية الرابع: الفصل انظر 27
والطوالع. واملقاصد، العضدية، والعقائد النسفية، العقائد يف الحال هو وهذا 28

للجويني. «الشامل» يف املوقف هو وهذا 29
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(١) الثورة إىل العقيدة من

املقدمات نسبة ملعرفة الكالمية املؤلفات تتبعنا فإذا إنساني. علٍم كل مصري هو التحول هذا
كعرض أو للعقائد كتاريخ تبدأ املبكرة املؤلفات أن نجد الكالمية املوضوعات إىل النظرية
تكون حتى تدريجيٍّا الظهور يف النظرية املقدمات تبدأ ثم تُذكر. نظرية مقدماٍت دون لها
النظرية املقدمات تبدأ ثم املتوسطة. املؤلفات يف الكالمية للموضوعات مساوية نسبٍة يف
حتى تدريجيٍّا االختفاء يف تبدأ التي الكالمية املوضوعات حساب عىل واالنتشار التمدد يف
«الالهوت» وكأن كله، العلم هي العقل تحليل عىل تشمل التي النظرية املقدمات هذه تصبح
يتالىش ويكتمل العلم يتطور أن بعد ولكن العلم، بناء يف مبكرة مرحلٍة يف إال يظهر ال
من إلينا وصل ما آخر ويف الخالص.30 األنطولوجي العقيل التحليل ويظهر الالهوت،
الواجب، أو «العقليات» ى تَُسمَّ وأصبحت تماًما، االختفاء يف اإللهيات بدأت كالمية مؤلَّفاٍت
توقف ولوال السمعيات.31 إال القديم الدين أصول علم من يتبقَّ ولم العقيل، الوجوب وهو
— والوجود العلم نظريتا — النظرية املقدمات والبتلعت لتطور األخرية القرون يف العلم

خالص. إنسانيٍّ علٍم إىل الدين أصول علم وتحوَّل كلها، الكالمية املوضوعات
علَم ثانيًا؛ الفقه وعلوم التصوف علوم ثم أوًَّال، الحكمة علوُم سادت ملاذا اآلن: والسؤال
يجمع واحد حضاريٍّ علٍم يف اإلسالمية العلوم لتوحيد ذلك تم هل املتأخر؟ الدين أصول
منذ ساد الذي األشعري الكالم لعلم هزيمة أنه أم والذوق، النظر بني والتأويل، التنزيل بني
بطبيعته كان والذي الحديثة، اإلصالحية الحركات ذلك يف بما اآلن، حتى الخامس القرن
والفقه والتصوفأشعري، إرشاقية، فالفلسفة العقلية؟ النقلية العلوم باقي مع للتأقلم قابًال
يهمه تسلُّطي نظاٌم السيايس االجتماعي والنظام اإللهية، لإلرادة املطلقة الطاعة عىل يقوم
املتأخر الكالم لعلم يظل ذلك ومع األمر.32 أويل طاعة عىل يحث طاملا الرتاث هذا عىل اإلبقاء

عن والثاني العلم، نظرية أي النظر؛ أحكام عن األوَّل أربعة: أركاٍن عىل للرازي «املحصل» يدور 30

املقدمات تشمل السمعيات. عن والرابع اإللهيات، عن والثالث الوجود، نظرية أي املوجودات؛ أحكام
املقصد العلم لنظرية «املقاصد» يف التفتازاني خصص كما الكالم. علم نصف النحو هذا عىل النظرية
يف النظرية املقدمات تشمل كما والنظر. والعلم، املقدمات، الثالث، بفصوله «املبادئ» بعنوان كله ل األوَّ

الكتاب! ثلثي «املقاصد» ويف الكتاب، نصف «الطوالع» ويف الكتاب، ثلث النسفية» «العقائد
«املقاصد». يف التفتازاني موقف هو هذا 31

الرتاث والتجديد»، «الرتاث وأيًضا إسالمية، دراسات يف والفينومينولوجيا» اإلرشاق «حكمة بحثنا انظر 32
(ص١٩٩–٢٠٣). العلوم، توحيد وقضية والتجديد
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وتطورها العلم نظرية نشأة أوًال:

التوحيد دون بذاتها بيِّنة العلم مبادئ أن أساس عىل العلم نظرية تأسيس يف الفضل
العقلية النظرية عىل الكالم علم واعتماد الكالمية. واملوضوعات العقلية النظرية بني التام
أو الكالم علم موضوع استقالل ينفي ال اعتماًدا العربية اللغة عىل الفقه أصول كاعتماد
إىل ذلك يؤدي أن دون الرشعي غري يف الرشعي مبادئ تكون ثَمَّ وِمْن األصول؛ موضوع
الوقت نفس يف هي العقلية النظرية بذاتها. بيِّنة الرشعي غري مبادئ ألن الدور؛ يف وقوع
البداهة هي أولية يقينيًة نقطًة هناك ألن العلم تأسيس يمكن وبالتايل البداهة، يف نظرية

عليها.33 يقوم نفسه الرشعي كان إذا خاصًة العقلية،

العلم نظرية اختفاء (6)

زحمة ففي العلم. فيها يكتمل التي املتأخرة املؤلفات يف حتى االختفاء يف العلم نظرية وتبدأ
املوضوعات، من دونه ما يبتلع والذي التنزيه، موضوع مقدمتها ويف الكالمية املوضوعات
الرشوح عرص ويف اإللهيات.34 أمام رضورية غري مقدمة وكأنها العلم نظرية تختفي
أن دون املنطق ونظرية املعرفة نظرية بني تجميع وكأنها العلم نظرية تبدو صات وامللخَّ
يف مساهمة أية ودون قبُل، من ظهرت التي املسائل بعض عرض باستثناء بجديد، تأتي
بدأت التي العلم فنظرية جديد. من كله البناء إعادة أو البناء جوانب أحد عن الكشف
الداخيل رابطها وفقدت متفرقة، مسائَل بضع بدأت كما أيًضا عادت متفرقة كمسائَل
العقيل الوجوب ل تحوَّ ثم اإللهيات.35 س تؤسِّ أن به استطاعت الذي النظري وعنفوانها
املسلم عىل وأصبح الرشعي. الوجوب إىل اكتمالها بعد العلم نظرية صاغته الذي والوجودي
وأصبح النظر، اختفى النظري. الواجب عن بديًال أصبح الذي الرشعي بالواجب يؤمن أن
للواجب وتقبل بعمل، أو بنظر تسليم كالهما الشعائر، إقامة بمثابة بالعقائد اإليمان
منها واإلكثار عليها، والثناء العقائد كتب باسم ُعرف ما وهو للعقل، إعمال أي دون
ُعرفت لقد بل اآلن، حتى األزهرية والكليات الدينية املعاهد يف وتدريسها رشوحها، ومن

ص٧-٨. التام، التحقيق ص٢١–٤١. املقاصد، 33

للرازي. التقديس» «أساس يف حدث ما هو هذا 34

العلوم، تقسيم ص٤–٢١. العلم، ماهية رشح للظواهري، التام» «التحقيق يف حدث ما هو هذا 35

ص٢١–٢٨.
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(١) الثورة إىل العقيدة من

ويُستعاض عارضها.36 باسم إال يشء يف تتمايز ال ألنها نظًرا واضعها؛ باسم العقائد
نظرية وتستمر للجمهور. حتى املتقدم الدين أصول علم رفضه الذي بالتقليد النظر عن
اإليمان فيه يحلُّ خالص، إيمانيٍّ علٍم إىل الدين أصول علم ل يتحوَّ حتى التواري يف العلم
ذاتها العلم موضوعات إن بل النظر.37 محل والتقليد العقل، محل والتسليم العلم، محل
اعتقادية، رشعيًة نظريًة قضايا أصبحت بل بالعقل، تتأسس خالصة نظريًة تصبح لم

التأسيس.38 مهمة النظر فَقَد وبالتايل
جديد، من العلم نظرية إلعادة محاوالت تظهر لم الحديثة، اإلصالحية الحركات ويف
نظرية استمرت بل قبُل، من الحال كان كما الدين، أصول لعلم النظري املدخل وصياغة
منه أصيل هو ما ملعرفة التاريخ يف العلم لتطور وصف محلها وحلَّ االختفاء، يف العلم
االنتقال كيفية معرفة هي التاريخ يف العلم مسار تحديد من الغاية عليه. دخيل هو وما
حالة الراهنة، الحالة تجاوز يمكن حتى الُفرقة، إىل الجماعة ومن التشتُّت، إىل الوحدة من
الدين أصول علم يعود وبالتايل والجماعة؛ الوحدة حالة األوىل، الحالة إىل والفرقة، التشتت
بنفس أيًضا «الرسالة» وتنتهي العمل.39 نحو الناس لسلوك توجيه من عليه كان ما إىل
يتحول وهنا التوجيه، هذا إىل والعودة له، وتوجيهه الواقع يف الوحي مسار وصف الهدف،
التاريخ، يف حركة بدايته يف كان كما التوحيد علم ويعود عمل، إىل والنظر قيمة، إىل التاريخ
نظري، حضاريٍّ علٍم إىل يتحول أن قبل الدول س ويؤسِّ املجتمعات، ويبني الواقع، يُغريِّ
أخرى، إصالحيٍة حركٍة ويف العمل.40 يتوقف أن بعد إال النظر يؤسس ال اإلنسان وكأن

خمسني يعرف أن مسلم كل عىل يجب أنه «اعلم ب يبدأ الذي العوام»، «كفاية يف مثًال حدث ما هذا 36

(ص١٢–١٦). عقيدة»
وفضله وثمرته التوحيد علم تعريف بعد املقدمات تشمل إذ الحميدية»؛ «الحصون يف املوقف هو هذا 37

لإليمان منافيًا الرشع اعتربه ما وبيان اإلسالم، وحقيقة اإليمان، حقيقة مكلف؛ كل عىل تعلمه وافرتاض
ص٥-٦). (الحصون، باهلل والعياذ وُمبِطًال

أرشف ص٢٦؛ املقاصد، رشح ص١٦؛ (املقاصد، االعتقادية» الرشعية النظرية القضايا «ومسائله 38

ص١٦). املقاصد،
العقائد. علم تاريخ عن بالحديث املقدمة يف التوحيد» «رسالة يف عبده محمد موقف هو هذا 39

إقبال: محمد يقول ذلك ويف 40

ال��ك��الم ع��ل��م ال��ت��وح��ي��د ف��ص��ار األرض ع��ل��ى ال��ح��ي��اة ف��ي ك��ان ق��وة
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وتطورها العلم نظرية نشأة أوًال:

يتحول بل التاريخ، وصف يف بديل بأي عنها يُستعاض وال النظرية املقدمات تختفي
سهاٌم وكأنها الواقع نحو مبارشًة الدينية النصوص بتوجيه وذلك مبارش، عمٍل إىل التوحيد
التوحيد هو ليس هنا التوحيد الجماعة. فيها تعيش التي املرتدية األوضاع إىل هة موجَّ
عن بديًال العمل جعلت الحديثة اإلصالحية فالحركات العميل.41 التوحيد بل النظري،
يكررها قائمة، الدعوة زالت وما ونصف، قرن من أكثر حوايل ذلك إىل تدعو وظلت النظر،
إىل الدعوة يمكن هل اآلتي: هو السؤال ولكن التغيري. يف راغب وكل النية، حسن مصلح كل
تحقيق يمكن هل التغيري؟ يف نظرية دون التغيري يمكن هل العمل؟ يف نظرية دون العمل
اإلصالحية حركاتنا أن يف األسباب أحد يكون قد النظري؟ التوحيد دون العميل التوحيد
لذلك للنظر؛ تأسيس دون عمل إىل النظر تحويل أرادت إنها بعد. أُكلها تؤِت لم الحديثة
بل باملواعظ تعمل ال والناس العمل، عىل الناس حاثٍّا وإرشاد، وعظ مجرد اإلصالح ظل
وتحويل العلم، تأسيس إىل فالعودة ثَمَّ وِمْن الكون؛ إىل ونظرتها للعالم، تصوراتها بتغيري
تتأصل ثورة إىل اإلصالح من واالنتقال جذري، إصالٍح إىل السبيل هو نظرية إىل التوحيد
بالفعل.42 الثورة تتحقق أن قبل للعالم ثوري بتصوٍر وتمدُّهم الجماهري، شعور يف أوًَّال

الجماهري.43 لثورة الالزم األيديولوجي البناء هي العلم نظرية

العلم نظرية بناء (7)

عقيل نسٍق يف املوضوع بناء يتم ذلك بعد األوىل، البداية هو الفكري البناء يف يشء أهم إن
وهذا واحًدا، شيئًا املوضوع وجوانب العقيل النسق يكون بحيث املوضوع جوانب يكشف
املوضوع بناء بواسطتها يتم التي العقلية القسمة باسم وعرف القديم، تراثنا يف حدث ما

بالوجود. املنطق فيه يتوحد وبالتايل عقيل، نسٍق يف
وجودي يبدأ واعتقادي شعوري ويف وأعتقد، أشعر حي، أني هو األوىل اليقينية البداية
الشامل العنوان عام؛ هنا االعتقاد الحي، الكائن صفات من صفة االعتقاد معتقد. ككائٍن

القيم. البن والتفرقة التوحيد»، «كتاب يف الوهاب عبد بن محمد موقف هو هذا 41

الوطنية». الثقافة يف :(٣) معارصة «قضايا األحرار؟»، املفكرون أم األحرار «الضباط مقالنا: انظر 42
ووجوبه وغايته وثمرته العلم موضوع مسائل أحيانًا النظرية املقدمات يف العلم نظرية مع تتداخل 43

العلم». «تعريف ل األوَّ الفصل يف قبُل من لذلك عرضنا ولكننا ورضورته. وأهميته
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(١) الثورة إىل العقيدة من

الدين أصول علماء جعل لذلك اعتقاده. وأنماط الشعور أفعال وكل والعلم والنظر للفكر
هو والعلم العلم، رشط الحياة ألن القدرة؛ مع «هللا» صفات من صفتنَي والحياة العلم
ألنه االعتقاد التصديق، أو االعتقاد هو إذن األوىل اليقينية البداية اليقيني.44 االعتقاد
تصديٌق هو اعتقاد أي ألن والتصديق شيئًا، اعتقد وقد إال يتحدَّث أن إلنسان يمكن ال
أو لصورته العقل بتحليل يتم أن قبل الشعور أفعال به تقوم رصيح حكٌم أو ضمني
الذات فيها يتوحد بالرضورة، نفسه يف اإلنسان يجدها األمور من مجموعة االعتقاد مادته.
املوضوع، جوانب عن ويكشف العقيل، النسق يعطي واحد لشعوٍر كواجهتنَي واملوضوع

مًعا.45 والواقع العقل فيها يتَّحد الشعور يف منطقة يصبح الذي البناء ويعطي
وال مرتدًدا، أو جازًما يكون أن ا إمَّ االعتقاد كاآلتي: القسمة طريق عن االعتقاد ويتحدد
أيًضا. تردد ذلك ألن حكم؛ إصدار أو موقف أخذ عن الشعور فيها يتوقف ثالثة قسمٌة توجد
فأصبح اآلخر الطرفني أحد غلب وإذا شكٍّا، كان الطرفان فيه تساوى إذا املرتدد واالعتقاد
الجازم االعتقاد ا أمَّ الوهم. هو واملرجوح الظن هو فالراجح مرجوًحا، والثاني راجًحا األوَّل
فهناك السواء، عىل والواقع الفكر مع هنا (واملطابقة الجهل فهو مطابق غري كان فإن
التقليد فهو سبب بال مطابًقا كان وإن املوضوع)، جوانب كل يشمل وواقعي فكري اتساٌق
واملحمول املوضوع بتصور ا إمَّ سبب عن أو — سبب بال القديم مع مطابقة فالتقليد —
وهي باالستدالل أو الرضوريات وهي باإلحساس أو البديهيات وهي واحدة لحظٍة يف مًعا
وكالهما الحسية، الرضورة تسبق العقلية والبداهة العلم، هو سبب عن املطابقة النظريات.
عن املطابق الجازم االعتقاد هو العلم تعريف يكون وبالتايل النظري. االستدالل يسبق
صياغة إذن القدماء استطاع استداليل.46 نظريٍّ أو حيس بديهيٍّ أو عقيل بديهيٍّ سبٍب
إىل اليقني منطق يشري ظن. ومنطق يقني منطق إىل املنطق قسمة عىل تقوم العلم يف نظرية

الذات. أو الخالص» «الوعي الخامس الفصل انظر 44
رسالتنا: قبُل من فيها كتبنا التي األوروبية الظاهريات من أثر أي فيها وليس الخاصة تحليالتنا هذه 45

.L’Exégèse de la Phénoménologie
التفرقة ويدرك نفسه، من الحي يجدها أمور وهي االعتقادات، الحي) (صفات «ومنها الرازي يقول 46

مطابقة تكن لم فإن الجازمة ا أمَّ مرتددة. أو جازمة تكون أن ا إمَّ وهي بالرضورة. غريها وبني بينها
ا إمَّ وهو سبب، عن أو املقلد اعتقاد وهو سبب عن يكون ال أن ا فإمَّ مطابقة كانت وإن الجهل، فهي
وهو االستدالل أو الرضوريات، وهو اإلحساس أو البديهيات، وهو واملحمول، املوضوع طريف تصور نفس
عن راجًحا أحدهما كان وإن الشك، فهو السوية عىل الرتدد كان فإن جازًما يكون ال الذي ا وأمَّ النظريات.
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وتطورها العلم نظرية نشأة أوًال:

واملتواترات. والعقليات، والحدسيات، والتجريبيات، والحسيات، العقليات، اليقينية؛ املعرفة
ويظهر والشعر. والخطابة، واملغالطة، الجدل، الظنية: املعارف إىل الظن منطق ويشري
منطق من كجزء املتواترات وضع يف — املجاورة الحضارة قسمة احتواء — االحتواء هنا
الدين أصول علم يختلف ال ذلك ويف الظن، منطق من كجزء املستورات وضع ويف اليقني،

الحكمة.47 علوم عن القديم املنطق قسمة احتواء يف
استطاع لقد املعارصة. لعقليتنا بالنسبة تقدًما القدماء الذيصاغه التقسيم هذا ويمثل
الجازم االعتقاد وبني الجازم، وغري الجازم االعتقاد بني والعلم، االعتقاد بني التمييز القدماء
العلم بني التمييزات هذه بني خلطنا املعارصة حياتنا يف ولكننا املطابق. وغري املطابق
حياتنا االعتقاد يسود ما وكثريًا بل نعلم أننا «نظن» أو «نعتقد» ما فكثريًا واالعتقاد.
من العقيل التحليل غاب لذلك الواقع؛ مع أو الفكر مع املطابقة لغياب نظًرا العلم؛ دون
االعتقاد بني نفرق ال أننا كما فيه. نعيش الذي واقعنا عن اعتقاداتنا انعزلت كما حياتنا،
مواقف يف والرتدد الشك من ونخىش يشء، كل يف الجزم إىل أقرب ألننا الجازم؛ وغري الجازم
مواقف يف نرتدد أو نشك أننا أو للموروث بالنسبة الحال هو كما النقدية النظرة تحتم
عليها، الرقابة يف الشعب وحق السلطة، مواجهة يف الحال هو كما والحسم الجزم تحتم
وعقد املرصية، للقضايا التصدي ورضورة املنكر، عن والنهي باملعروف األمر وممارسة
وإعادة املغتصبة، الحريات واسرتداد األرض، تحرير قضايا حولها، شامل وطنيٍّ حواٍر
الجماهري. وتجنيد والتغريب، والهوية والتقدم، والتخلف والتجزئة، والوحدة الثروة، توزيع
غري الجازمة اعتقاداتنا من فكثري املطابق؛ وغري املطابق الجازم االعتقاد بني نفرق ال كما
متخلفة اعتقاداتنا أصبحت تقليًدا. بها ونسلم والتاريخ، والواقع العقل تعارض مطابقة

«املعالم»؛ يف تقريبًا النص ونفس ص٦٨-٦٩). (املحصل، الوهم» هو واملرجوح الظن هو فالراجح اآلخر
أحدها أقسام: عىل فهو األوَّل القسم ا أمَّ الجزم. مع ال أو الجزم مع يكون أن ا إمَّ «التصديق يقولك إذ
التقليد ملحض املطابق الجازم التصديق وثانيها الجهل، وهو مطابًقا يكون ال الذي الجازم التصديق
التصديق والرابع الخمس، الحواس إحدى من املستفاد الجازم التصديق وثالثهما املقلد، كاعتقاد وهو
التصديق وهو الثاني القسم ا وأمَّ الدليل. من املستفاد الجازم التصديق ال العقل ببديهة املستفاد الجازم
وأحيانًا ص٤). (املعالم، الشك» هو واملساوي الوهم، هو واملرجوح الظن هو فالراجح الجزم عن العاري
من احرتاًزا الجزم وقوله دليل. عن للحق املطابق الجزم هي املعرفة «حقيقة مثل جزئية القسمة تكون

ص٨). (االنصاري، كفر» هي بل العقائد، يف تكفي ال فإنها والوهم والظن الشك
الغربية. الحضارة هي حديثًا املجاورة أن كما اليونانية، الحضارة هي قديًما املجاورة الحضارة 47
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(١) الثورة إىل العقيدة من

من كليًة االعتقادات هذه لفظ إىل ِمنَّا البعض دعا مما التاريخ؛ وتطور الواقع حركة عن
بني نفرق وال الخيار. هذا إال أمامهم يكن لم التاريخ؛ ومسار الواقع بحركة اللحاق أجل
العقلية البديهيات وهي سبب عن هو والذي واإللهام التقليد مثل سبب غري عن املطابق
التقليد عىل تقوم املطابقة الجازمة اعتقاداتنا من فكثري النظري؛ واالستدالل والحسية
بداهة نظنه مما وكثري النظري، واالستدالل والحسية العقلية البداهة وتغفل واإللهام،
تروج التي واملظنونات املشهورات أو الشائعات وهي الذائعات عن يصدر حسية أو عقلية
استدالًال نظنه مما وكثري للواقع، املبارشة لرؤيتها ومحًوا للشعوب تضليًال اإلعالم أجهزة لها
علمهم فيبيعون السلطة تريده ملا املأجورون العلماء به يقوم تربير الحقيقة يف هو نظريٍّا
املغالطات. عىل كلها تقوم وهي املهارة، ويف الصياغة يف العلماء ويتبارى السياسة، سوق يف
لحياتنا مقياًسا ويظل ًما، تقدُّ الراهنة لحالتنا بالنسبة القديم العقيل النسق يمثل زال ما
والوهم الظن أي العلم؛ من أكثر العلم مضادات حياتنا يف سادت فقد املعارصة.48 العقلية
ِمنَّا وغاب ظهوره، يمنعان وجزم قطعية من فينا ما ألن الشك باستثناء والتقليد والجهل

وطرقه. النظر

تعتني ثم العلم. وهو سبب عن املطابق الجازم االعتقاد عن أوًَّال بالحديث التقليدية املقدمات تبدأ 48

سبب عن ال املطابق أو الجهل وهو املطابق غري والجازم واالعتقاد الظن، أو الشك وهو املرتدد، باالعتقاد
السلبي بالجانب نبدأ هنا ونحن ثانيًا. السلبي ثم أوًَّال اإليجابي الجانب بتحليل تبدأ فهي التقليد. وهو
من الجزء هذا (كتب اإلثبات. يسبق والنفي القبول، قبل فالرفض ثانيًا. اإليجابي بالجانب ثم أوًَّال
النشغالنا االنقطاع هذا حدث وقد ١٩٨٢-١٩٨٣م. يف بعده وما ١٩٧٦م، يف هنا حتى والتجديد» «الرتاث
الثقافة يف :(٣) معارصة «قضايا يف واضح هو كما الواقع من موقف وأخذ العرص أحداث عىل بالشهادة

الديني».) اليسار يف (٤) الوطنية،
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تعريفالعلم ثانًيا:

مما وبالرغم تعريفه؟1 وما العلم؟ هو وما يكون: السؤال فإن «علًما»، الكالم علم كان ملا
رضورية أنها إىل ترجع أهميتها أن إال خالصة نظريٍة مسائَل من التعريفات عىل يبدو
وعلوم الفقه أصول علم يف أيًضا حدث ما وهو الكالم. علم تأسيس قبل العلم لتعريف
للعلوم وآلة لها مدخًال املنطق جعلت التي الحكمة علوم دون «علم» كلمة بتحديد التصوف
العلم؛ بتعريف أوًَّال معرفة دون الكالم» «علم تعريف عن الحديث يمكن وال جميًعا.
تأسيس عىل سابق إذن اإلنسانية املعرفة إمكانيات عن البحث وطرقه. ورشوطه، أقسامه،
أنه يدعي إلهي» «علم بإقامة اإلنساني العلم قدرات تسمح ال وربما ذاتها. املعرفة هذه
عن أو واملثال القسمة طريق عن يتحدث الحقيقة يف وهو ذاته، يف هللا عىل أحكاًما يصدر
مطلٌب إذن العلم إمكانيات معرفة الشاهد. عىل الغائب قياس والقياس؛ التشبيه طريق
هذا املعارصة حياتنا يف نحن أسقطنا وقد علم. أي عن الحديث وقبل العلم لتأسيس أسايس
املتأخر الكالم علم يف الحال هو كما واألفعال والصفات بالذات وبدأنا الكالم علم من الجزء

ورشوطه. املوضوع هذا بمثل العلم إمكانية عن حديث دون

ص٧–٩. النظرية، املقدمات عن األوَّل املوقف من األوَّل املرصد هو الكالم علم تعريف «املواقف» يف 1

يفصلون الذين الفقهاء موقف من ًما تقدُّ أكثر الِعْلمني؛ بني يوحد الذي األشاعرة موقف يبدو وهنا
ما اإلنساني بالعلم اإللهي العلم مساواة بعد باإلنسان هللا مساواة من الفقهاء لتخوف وليس بينهما.
مع واقع هللا علم أن إىل األشعرية «وذهبت الوجود. نظرية يف وليس العلم نظرية يف نتحدث ألننا يربره؛
هو ليس هللا وعلم النهايات تزل لم ما يقع أن الباطل من إذ فاحش؛ ٌ خطأ وهذا واحد، حدٍّ تحت علمنا

ص١٨٥). ج٥، (الفصل، هللا» غري



(١) الثورة إىل العقيدة من

اإللهي» «العلم وليس اإلنساني، العلم هو يعرَّف الذي فإن العلم يعرَّف وعندما
إن بل اإلنساني، العلم سوى آخر علًما نعلم ال ألننا واألفعال؛ والصفات الذات موضوع
فقه، أصول أو دين أصول كان سواء إنسانيٍّا، علًما يصبح وفهمه نزوله بعد ذاته الوحي
علًما؛ العلم إىل عرصيضيف وكل له. حدود ال اإلنساني والعلم تصوف. علوم أو حكمة علوم
ر يتصوَّ وأن التنزيه يدرك أن اإلنساني العقل استطاع لقد محدود. غري إذن العلوم تقدم
غري «اإللهي» والعلم محدوًدا اإلنساني العلم تصور وإن الالمحدود. ويتمثل الالنهائي
بالغري. والرضا النفس وتعذيب الغري، وتملُّق الذات احتقار عىل يقوم ر تصوُّ لهو محدود
هذه تعرب محدوًدا. ال علمه نجعل بأن فرًحا «هللا» يزداد ولن محدوًدا، اإلنساني العلم ليس
العلم، إىل منها الجهل إىل أقرب الجماعة تكون حيث واجتماعي؛ ثقايف تخلٍف عن الثنائية
وامللهمة عليها الوصية تكون عنها خارجية قوٍة إىل العلم بنسبة جهلها عن تعويًضا وتجد
هل أسطورية. أو عاقلة سياسية، أم دينية صة، مشخَّ غري أو صة مشخَّ كانت سواء لها،
العلم رشط بالوجود والعلم بوجوده، يعلم إنسان فكل تعريف؟ إىل يحتاج ال رضوري العلم
البداية وجبت وبالتايل الدور، يستلزم ما وهو بالعلم، إال يعرف ال العلم أن كما وأساسه،
لفطرته، ومطابق اإلنسان، لوجود مساِوق العلم تعريف. إىل حاجة يف ليس رضوري بعلٍم
العاملة واألمة موجود، غري والجاهل موجود، العالم األمور. لطبائع مضاد الجهل أن كما
له؛ رضورة ال باعتباره العلم حد البعض يرفض قد لذلك لها؛ وجود ال والجاهلة موجودة،
يصعب أنه كما نفسه. من به وشعر إنسان كل يعلمه بديهي أمٌر وهو العلم يُحدُّ فكيف
ال بديهي علم من إذن بد ال نهاية. ال ما إىل بآخر العلم وهذا بعلم، يتحدَّد ألنه العلم تحديد
وحصوله العلم تصور بني التفرقة تمنع وال له. حدَّ ال حينئٍذ العلم فيكون حد، إىل يحتاج
ألن وذلك النتيجة. وهي حصوله غري املقدمة، وهي العلم، تصور ألن الدور؛ يف الوقوع من
أن والحقيقة نهاية.2 ال ما إىل ثالث إىل وهذا آخر، تصوٍر إىل يحتاج أيًضا العلم تصور
والرؤية العلم، يفيدان واالستدالل والنظر خطواته. أوىل الرضوري العلم نظري، بناءٌ العلم
ممكن، العلم فتعريف ثَمَّ وِمْن العلم؛ يفيد للظاهر الكمي اإلحصاء أن كما للواقع، املبارشة

كله. العلم وليست العلم جوانب أحد فالبداهة العلم؛ يتأسس حتى رضوري بل

ص٦؛ الخالصة، ص٥؛ األنصاري، ص٤٢؛ التفتازاني، رشح ص٩. (املواقف، الرازي موقف وهو 2

ص٨٦-٨٧). املقاصد، ص٣٤٥؛ ص٢٥، واملعارف، النظر ج١٢، املغني، ص١٤؛ اإلرشاد،
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العلم تعريف ثانيًا:

يف ويجاهد عليه، ويحصل به، يشعر إنسان كل أن إال تعريفه عرس وإن والعلم
يهم ما بقدر اليشء تعريف يهم وال مداركه. يف اإلنسان ويرتقي ويقتنصه، مه ويفهَّ سبيله،
ومقدماته النظر من ابتداءً الشعور أفعال كل يشمل أنه من صعوبة تأتي قد عليه. الحصول
لصعوبة تشبيًها أو مجاًزا العلم تحديد إذن األفضل من يكون وبالتايل ونتائجه؛ العلم حتى
ذلك ومثال مكتسبًا، ال بديهيٍّا العلم يكون األقل عىل أو للعلم. حقيقي حدٍّ عىل الحصول
وجعُل كله. وليس العلم مراحل أحد البديهي العلم أن والحقيقة نفسه. بوجود اإلنسان علم
واالستدالل االكتساب إغفال مع مراحله أحد إىل كله للعلم رد رضوريٍّا بديهيٍّا كله العلم

الشعور.3 وعمل العقل، وتحليل
الذي الجازم غري االعتقاد من ابتداءً القسمة طريق عن العلم تعريف يمكن ذلك ومع
فيكون بينهما؛ الرتجيح عىل قادًرا أو الشك، موقف وهو شيئني بني ًدا مرتدِّ اإلنسان يجعل
أي السلب؛ طريق عن للعلم تعريًفا ذلك ويكون الوهم. هو واملرجوح الظن هو الراجح
وقد والتقليد. والجهل والوهم الظن ثم الشك من ابتداءً بعلم ليس وما العلم، مضادات بنفي
العلم. عىل وخطورته ألهميته نظًرا مستقل؛ موضوٌع وكأنه منها كلٍّ يف الحديث القدماء أوىف

والوهم والظن الشك (1)

مذهب القدماء ويعتربه اآلخر. عىل ألحدهما ترجيح دون معتقَدين بني تردد هو فالشك
األمر حقيقة يف وهي والعندية. والعنادية، الالأدرية، أنواع: ثالثة عىل وهو السوفسطائيني،
رصد يهمنا ال تاريخية. مذاهَب أو كالمية فرًقا تكون أن قبل اإلنسانية املعرفة يف اتجاهات
وجود يهمنا بل الخالصة، التاريخية الناحية من وآرائها واتجاهاتها القديمة الِفَرق أسماء
فكري بناءٍ عن وكشفه خاص معريفٍّ موقٍف عن وتعبريه عرص، كل يف الفكري االتجاه هذا

عام.
الحقائق تنتفي حتى نهاية ال ما إىل الشك يف الشك املبدئي، الشك هو الالأدرية
نفي أن اها مؤدَّ جدلية األوىل املوقف، هذا لهدم حجتنَي القدماء صاغ وقد العلم. ويستحيل
األلم وإثبات بالسري، الحركة إثبات عىل تعتمد تجريبية والثانية حقيقة، نفسه هو الحقائق

املقاصد، أرشف ص٢٧–٢٩؛ القاصد، رشح ص٢٤–٢٨؛ املقاصد، ص٥؛ املعالم ص٦٩؛ املحصل 3
ص٤٧. األصول، رشح ص٥-٦؛ التام، التحقيق ص٢٢؛ اإلتحاف، حاشية ص٢٤–٢٨؛
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والالأدرية عامًة كَّاك الشُّ مع العلم إلثبات والرباهني األدلة أو املناظرة ينفع وال بالرضب.
مجهول، إىل معلوم من باالنتقال إال العلم يحدث ال إذ مستحيلة؛ العلم إمكانية ألن خاصًة،
األصابع حرق واللذة، األلم تجارب هو الوحيد الدليل معلوم. أي قيام إمكان ينفي والشك
يف إال بحقيقة يشعر ال فاإلنسان لهم.4 الحسية املعارف إثبات أجل من مثًال للشكاك
الجدل يتطلَّب العقيل؛ الجدل من أصدق التجربة حياته. تُهدَّد عندما إال يثور وال موقف،
بأية يُسلِّم ال الالأدري املوقف أن حني يف النظر، ووجوب املعرفة بإمكانية التسليم العقيل
مشرتك أساٍس أي وجود لعدم مكاملتهم القدماء منع لذلك خالص؛ إراديٌّ موقٌف ألنه حقائق
البحث عىل اإلنسان لقدرة ونفي العقل، لعمل وإنكار النظر يف تقصري الالأدري الشك بينهم.
النفس وجود مثل معرفتها يمكن حقائق هناك مكوِّناته. ورؤية الواقع وتحليل والكشف،
جعل لذلك النفس؛ أفعال من فعل فالشك يشك؛ الذي نفس وجود نفيه، يمكن ال الذي
تسكن حقائق هناك والعلوم.5 الحقائق إثبات العلم نظرية أركان أول الدين أصول علماء
وأكتب، جالس اآلن، موجود أني مثل الخداع، أو لإليهام فيها مجال ال النفسرضورة، إليها
مضاد الشك النفاق. يسوده عرص يف وأعيش وُمتخلِّف، ُمحتلٌّ وأني فيه، أكتب فيما أُفكِّر
الشك تفنيد يمكن الشك.6 يستحيل فإنه سكونها تطلب النفس كانت وملا النفس؛ لسكون
إىل بل القدماء، عنها تحدث التي العقل وأوليات الحس بداهات إىل بالرجوع فقط ليس
يف نعيش نحن فمثًال اإلنسان؛ بينها يحيا التي الوقائع تربز حيث اإلنساني، املوقف بداهات
ضنك، يف تعيشجماهرينا ناٍم، وبلده محتلَّة، أرضه شعب نحن اآلخرين، مع نتعامل العالم،
إثبات هو وإنكارها نعيشها، التي املرة الحياة حقائق هناك العيش. لقمة أجل من تصارع
املشاركة عن للجماهري إبعاد عمًدا لها اإلعالم أجهزة وتجاهل عنها الشعب وإبعاد لوجودها،
االستغالل من ونقايس يوميٍّا، الفقر من نعاني لحركتها. اتقاءً بها والوعي القرار صنع يف
حولنا، ويدور يلفُّ والنفاق صدورنا، عىل يجثم والتسلط مأساتنا، البريوقراطية لحظة. كل
الحقائق هي هذه باملرصاد. لنا تقف والعيون ضدنا، ه موجَّ واالضطهاد يُعمينا، والسخط

رشح ص٥٢؛ املقاصد، رشح ص٤٦–٥٢؛ املقاصد، ص١٤-١٥؛ ص٥، اإلرشاد، ص٢٠-٢١؛ املواقف، 4
الدين، أصول ص١٢٤؛ ج٥، ص٧-٨، ج١، الفصل، ص١٣؛ التام، التحقيقق ص٢٠–٣٢؛ التفتازاني

ص٢٢-٢٣. املحصل، ص٤١–٤٥؛ واملعارف، النظر ج١٢، املغني، ص٦؛
ص١٥. النسفي، ص٣٢٣–٣٢٨؛ الِفَرق، ص٦-٧؛ الدين، أصول 5

ص٣٢–٤٣. ص٢٣، واملعارف، النظر ج١٢، املغني، 6
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يف أو علنًا الطرقات يف الناس حديث مثار هي والتي نهار، ليل منها نعاني التي اليومية
أراه بوجودي، وأعيشه بحياتي، ذلك أدرك املواطنني. هموم وراء تكمن والتي همًسا، الدور
ساخطٍة ثورٍة إىل تتحول ألنها منهما أي يف أخطئ أكاد وال به، وأشعر أسمعه وأملسه،
وتثري الشعب تستغل طبقة لصالح يعمل متسلط إال ينكرها ال شعبية وانتفاضٍة عارمة،
ويعدُّ األغنياء، من الفقراء حقوق اسرتداد عىل يعمل سيايس حزٍب إىل وأنضم حسابه. عىل
يف يشك وال يُحلِّل. والعقل يشعر، والوجدان يدرك، الحس املنطقة. األرضوتوحيد لتحرير
يقيضعىل أن ويريد عليه، هو كما القائم الوضع يبقي أن يريد ُمضلِّل، أو ضالٌّ إال كله ذلك
يظهر يبطن؛ ما غري يظهر لها، والتنكُّر حقوقها سلبها يف يستمر وأن الجماهري، مشاركة
زعزعة فالشك إليه؛ يهدف بما جازم وهو الريبة، إىل الناس يدعو اليقني، ويبطن الشك،
وبالتايل للنظر ضياع الشك الحقوق، سالبي ملعتقدات وتثبيت الحقوق، أصحاب ملعتقدات
إىل النفس تركن حينئٍذ واملصلحة؛ الهوى إال يبقى فال للسلوك، الواعي لألساس ضياع
بالفعل الحقوق واسرتداد الشك، عىل فعل رد أكرب هو العمل رسالته. اإلنسان ويرتك الدنيا،
وكانت الحقائق، إثباتوجود عىل الدليل هم الشهداء كان لذلك النظرية؛ للحقائق إثبات أكرب
الحياة عىل خطورة إذن الشك يمثل املبادئ. وجود إثبات عىل دليل أكرب الشعوب ثورات
العدمية إىل واالنتهاء االلتزام رفض أي املبادئ؛ برفض وذلك الشعوب، وتاريخ االجتماعية
تصل لم اآلن بها نمر التي التاريخية ومرحلتنا املطَلقة. السلبية أو الالمباالة أو الفوضوية أو
وعدم بالرسالة، اإلحساس عدم من تنشأ التي الالمباالة هي مأساتنا إن بل الحد، هذا إىل
الحقائق إثبات يعني وال تحقيقه.7 عىل والعمل مبدأ تمثُّل عدم من وليس األمانة، تحمل
فالحقائق ه؛ بتغريُّ تتغريَّ ال الواقع، عن مستقلة حقائَق وإثبات «الدجماطيقية»، يف الوقوع
إىل الفكر تحول الواقع عن اإلدراك تخلَّف إذا اإلدراك. مستوى عىل نفسه الواقع هذا هو
تحويل ولكن ومراهقة. طفولة إىل ل تحوَّ الواقع تطور الفكر سبق وإذا خالصة، صوريٍة
الواقع لحركة إال إثبات ال ثابتة. حقيقٌة هي فيه للتأثري الواقع إىل العود ثم فكر إىل الواقع
النفس. وجود حقيقة مثل وتطوره، وحركته مساره أوىل، حقيقة التاريخ بالفكر. وصياغتها
مذهب من شكٍّا أقل يكون وبالتايل الحقائق، بوجود يعرتف من مذهب والعنادية
القائل املذهب وهو معرفتها. إمكان وينفي أصًال، الحقائق وجود يُنِكر الذي الالأدرية

«قضايا فلسفي، بحث الالمباالة» «عن دراستنا أيًضا انظر ص١٩٧-١٩٨؛ ص١٩٤، ج٥، الفصل، 7
املعارص». فكرنا يف :(١) معارصة
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الحجج، وتتساوى كلها، املواقف تتعادل حيث اليقني إىل الوصول واستحالة األدلة بتكافؤ
ينفي الدالئل كل اآلخر. عىل أحدهما ترجيح إمكانية دون األقوال وتتضارب اآلراء وتختلف
مناقضة. حجٌة ولها إال حجة توجد وال مضاد، دليل وله إال دليل هناك ليس بعًضا. بعضها
استحال وملا حق. كلها ا وإمَّ باطل كلها ا إمَّ فهي والباطل؛ الحق يف اآلراء تساوت ثَمَّ وِمْن
حجة تغلُّب الستحالة باطل كلها إذن فهي الحق؛ يُناِقض ال فالحق حق، كلها تكون أن
املذهب أو الرأي من أصح مذهٌب أو رأي هناك ليس وبالتايل آخر؛ عىل دليل أو أخرى عىل

املعارض.8
ومعطيات العقول وأوائل الحس لبداهات نفي األدلة بتكافؤ القول أن والحقيقة
فاألدلة نفيه؛ أو حدوثه إثبات عن النظر برصف العالم ووجود النفس وجود مثل الوجدان،
يختلف ال الوجدان ومعطيات العقول وأوائل الحس بداهات ألن البعض بعضها تهدم ال
ال يقيني لعلٍم إثبات األدلة بتكافؤ والقول والصواب. للخطأ مقاييس إنها بل اثنان، عليها
وهي معرفتها. يمكن حقيقة وجود يثبت وذلك نفسه، القول هذا وهو نقيضه مع يتساوى
القول أن يعني رأي كل افرتاضخطأ وأن الخصم. رأي لتفنيد القدماء يُقدِّمها جدلية حجٌة
جدلية حجٌة وهي دليل، وجود لعدم املذهب ينهزم وبالتايل خطأ، رأيٍّا باعتباره األدلة بتكافؤ
يمكن ال كما واحد يشءٍ عىل كلها املتناقضة األحكام تصدَّق أن يمكن وال الخصم. رأي لتفنيد
الصحيح، الحكم هو معنيَّ حكٌم يشء لكل باطلة. أو متناقضة ألنها صحيحة كلها تكون أن
رأي عىل مًعا ترتفع وال مًعا تصدَّق ال الواحد اليشء عىل املتناقضة األحكام باطل. سواه وما
التمييز إىل والسبيل األخرى. األحكام بطلت أمرها صح إذا وخطأ، صواب بها بل املناطقة،
واقعًة تتنازع مختلفة تفسرياٌت هناك بل آخر، دليًال يهدم دليل يوجد ال الربهان. هو بينها
اإلنساني املستوى عىل ا أمَّ املادي، أو الصوري املستوى عىل إال التناقض يوجد ال معينة.
عىل املتناقضة األحكام تدل أصدق. التفسريات أي ملعرفة العميل الواقع إىل االحتكام فيمن
إىل تشري وتعادلهما، والباطل الحق تساوي عىل تدل مما أكثر النظر وجهات اختالف
يعني ال نظره لوجهة اإلنسان وتغيري املوضوعي،9 البعد إىل تشري مما أكثر الذاتي البعد
وتقييم واملادة واألحوال الظروف تغيري يعني بل ثابتة، حقيقة وجود إنكار أو الحق تغيري

ص١٩٣. ج٥، الفصل، 8
بني يجمع ألنه الشك مذاهب يف حزم ابن أفاض وقد ص١٩٥–١٩٧. ص٢٠٤–٢٠٦. ج٥، الفصل، 9

الِفَرق. وتاريخ الدين أصول علم
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مستوى عىل وليس الواقع يف املبدأ تعني مستوى عىل وذلك الجديدة، لألدلة طبًقا الحكم
اإلدراك. وسالمة البحث بدقة مرشوط تقريبيٌّ حكٌم هو إنساني حكٍم كل إن ذاته. املبدأ
الخطأ ويرجع الصواب. عىل النهاية يف يعثر حتى خطأ إىل خطأ من اإلنسان ينتقل وقد
أشمل، واقع عىل يصدق ال الضيق الحكم واتساعه. الحكم شمول إىل األحكام يف والصواب
إىل رأي من االنتقال يكون قد متفرًِّدا. كان إذا أضيق واقع عىل يصدق ال قد الشامل والحكم
بوجوب إقرار ذاته االنتقال وهذا صوابًا، أكثر رأٍي إىل صوابًا أقل رأٍي من انتقاًال هو آخر
من االنتقال إذن يمكن اليقني. إىل الوصول يتم حتى الربهان هو االنتقال وطريق الصواب.
آراؤه وتصحُّ العمر، تقدم مع اإلنسان ينضج إذ النية؛ حسن توافر برشط آخر إىل رأي
وذلك واملصطلحات. اللغة الختالف وربما التحليل، ومستويات املناهج وتغري البحث بدقة
إن اجتماعي. ووعٍي علمي، ونضٍج فكري تطوٍر من اإلنسان حياة يحدثيف ملا نظًرا طبيعي؛
الرباهني تفاوت يعني وال املضمون.10 أو الصورة حيث من جمودها يعني ال الحقائق ثبوت
الخفي، يتضح أن ويمكن اإلدراك. يف متفاوتة فالناس شيئًا، تُثِبت ال أنها ووضوًحا دقًة
وإن اإليضاح.11 يف نظرية أساًسا العلم كان لذلك املتشابه؛ يحكم وأن املجَمل، ل يُفصَّ وأن
فذاك معرفتها، إمكان وعدم الحقائق انتفاء يعني ال الحسية املدركات يف الناس تفاوت
كما أحكام. ثم تصورات إىل تحويلها وطريقة عملها الحواسوتفاوت دقة اختالف إىل راجع
الشعور حياد عىل ويتوقَّف الحواس.12 إدراك رشط وهو الشعور، ظ تيقُّ درجة عىل يتوقف
الخطأ؛ احتمال اإلنسانية املعرفة يضري وال مصلحة. أو لهًوى خضوعه أو تحيُّزه وعدم
عقلية علوٍم إىل وتحويله الوحي فهم يف الخطأ يحدث وقد لها. طرفان كالصواب فالخطأ
فتلك األجيال؛ وتوايل الخصومة وشدة النظر ودقة البحث يضريها ال واملعرفة إنسانية. أو
وال عليه.13 الحصول من أوىل الحق عن البحث يكون وقد وعظمته، ورشفه اإلنسان مهمة

ص١٩٦. ص٢٠٣-٢٠٤، ج٥، الفصل، 10
الثانية: رسالتنا وأيًضا العلم؛ نظرية بناء (٧) – وتطورها العلم نظرية نشأة أوًال: سابًقا: انظر 11

.L’Exégèse de la Phénomenologie. La Clarification
األصوليني. مناهج يف أصولها لها الغربي، الرتاث عن تماًما مستقلة اإليضاح ونظرية

البرشي. الجنس تربية لسنج: أيًضا انظر ص٢٠٢-٢٠٣. ص١٩٦، ج٥، الفصل، 12
َوَلِكْن اْألَبَْصاُر تَْعَمى َال ﴿َفِإنََّها مثل: الخمس، الحواس عن القرآنية اآليات من كثري يف ذلك يتضح 13

.(٤٦ :٢٢) ُدوِر﴾ الصُّ ِيف الَِّتي اْلُقلُوُب تَْعَمى
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إعطاء عىل قادر فالعقل التفصييل؛ بالربهان اإلتيان عن العجز إجماليٍّا الربهان كون يعني
الباطنية، تفعل كما التأويل إىل اإلجمايل الربهان يؤدي قد وتفصيًال. دقًة االستدالالت أكثر
التمويه إىل أقرب فيكون الدقيق للبحث يخضع ال وقد قبله. وليس التصديق بعد يحدث وقد
عىل سابًقا وكان التأويل امتنع إذا العلم إىل أيًضا يؤدي قد ولكنه الربهان، إىل منه واملغالطة
بني الرتجيح استحال وإذا والتقسيم.14 كالسرب املحكمة البحث ملناهج وخضع التصديق
رضًرا وأقلَّهما للناس أنفعهما أخذ يمكن فإنه الدليل، لنقصان نُِظر تصوَرين أو معتقَدين
حقيقي يشءٍ وجود إن األغلبية. مصالح تحقيق إىل واألقرب العامة املصلحة عن دفاًعا
فلماذا وإال اجتماعي، تغرٍي ألي الرضوري الرشط لهو لتحقيقه تسعى أو الجماهري تتمثله
املواقف. أخذ تستلزم الحياة وثقل العمل رضورة إن يستشهد؟ وملاذا اإلنسان؟ ي يُضحِّ
يكن لم إن الرتجيح يلزم عابثة عشوائية فتكون واملصادفة بالبخت تؤخذ أن من وبدًال
الغرض لهذا الفقه أصول علم يف بأكمله علم نشأ وقد العامة. فباملصلحة النظري بالدليل
أنه إىل باإلضافة إذن الشك موقف واألدلة. الروايات بني والرتاجيح» التعارض «علم وهو
بواعث من الحياة تقدمه ملا نظًرا مستحيل لالعتقاد؛ وفًقا تسري الحياة ألن عمًال مستحيل

حات. كمرجِّ كلها تعمل وغايات، مقاصد من عليه تقوم وملا ودوافع
إمكانية أو الحقائق وجود عدم الناس وعناد وتضاربها اآلراء اختالف يعني وال
يف منه أقل وهو بالربهان. ذلك كل معرفة يمكن إذ صدقها؛ أو رشعيتها إنكار أو معرفتها
واملعتقدات األهواء لتداخل نظًرا اإلنسانية؛ العلوم يف منه املادية والعلوم الصورية العلوم
الوقوع أو الربهان طلب عن للتكاسل نتيجة والتضارب االختالف هذا ينشأ كما واملصالح.
التحليل مناهج اختالف من ينشأ كما تمحيص. أو نقد دون باملوروث والتسليم التقليد يف
النفس اتِّباع عدم يعني وال والربهان. والجدل الخطابة بني وأسلوبه ولغته ومستوياته
تغليب أو الوعي يف نقص أو الجهل عىل يدل بل معرفته، واستحالة الحق انتفاء للحق
النظر، استحالة عىل النظر عن العمل تخلف يدل ال كما العامة. املبادئ عىل واألهواء املصالح
وجود انتفاء بينهم فيما العلماء اختالف يعني وال السالمة. وإيثار الخوف عىل يدل بل
وحركة الواقع ملكونات طبًقا التفسريات د تعدُّ إىل يُشري بل معرفتها، واستحالة الحقائق
ومكان زمان يف نزوله بمجرد الوحي يتحول إذ للحاجة؛ طبًقا مرشوعة وكلها التاريخ.

ص٢٠٦. ج٥، الفصل، 14
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والحضارة حضارة. إىل يتحول محددة؛ تاريخيٍة مرحلٍة ويف بعينه شعب ولدى معيننَي
إذن التفسريات يف التعدد يعني ال البرشية. للحاجات طبًقا ونشأتها اإلنساني، بناؤها لها
قه تُحقِّ أن تستطيع وما العام للصالح طبًقا املختلفة االجتهادات بل والتناحر، التضارب
لذلك ومزاج؛ فانفعال الهوى ا أمَّ برهانه، له الرأي الهوى. غري والرأي للناس. نفع من
إن دليل. بال دعوى والهوى دليل، عىل يقوم قول الرأي الهوى»، «ذم يف الفقهاء كتب
والتخصيص التعيني دون باطل واآلخر حق أحدها بأن االعرتاف ثم األدلة بتكافؤ القول
تعيني عىل وقدرته بالعقل ثقة هناك تكون أن دون الشك وترك اليقني من اقرتاب هو
للصالح طبًقا العميل الرتجيح أو النظري التعيني سواء الباطل، وبني بينه والتمييز الحق
أو مبدأ وجود هو واحد بتعيني اعرتاف «هللا» دون فيما األدلة بتكافؤ القول إن العام.
التاريخ. مراحل وحسب للمجتمعات طبًقا ذلك بعد تفسريها ويرتك الجميع يعقلها حقيقة
نزول أيًضا هو وتفسرياتهم البرش أقوال أي و«النبوة»؛ «هللا» دون فيما بتكافئها والقول
اجتماعي ونظاٍم متكامل إنسانيٍّ فكٍر وجود عىل واالتفاق أكثر درجة الواقع تعيينات إىل
عمًال؛ اليقني من يمنع ال نظًرا األدلة بتكافؤ القول إن ومكان. زمان كل يف للناس يصلح
ويمكن وممارستها، الفضائل إدراك عنه ينتج بمبدأ يلتزم عقله بموجب اإلنسان ألن وذلك
بتكافؤ القول إن القول وخالصة خالص.15 عميلٌّ يقنٌي ولكنه بالعقل املبدأ هذا إدراك
وبداهة األشياء حقائق إىل الوصول عىل العقل قدرة منها: أشياء، عدة إنكار إىل يؤدي األدلة
األوضاع وتحليل العاقل وصف عىل العقل قدرة الوجدان، ومعطيات العقل وأوليات الحسِّ
التحليل اطراد إمكانية يف اآلخرين دور الصدور، عىل تجثم التي الناس وهموم االجتماعية
نظر، إىل والعمل بناء إىل الواقع حاجة املشرتكة، والتجربة الجماعة رأي وألهمية والوصف
املواقف بني االختيار عىل اإلنسان قدرة واملصادفة، العشوائية من أوىل والتفصيل فالرتجيح
األدلة وراء اجتماعية قًوى وجود املمارسة، يف الحركة وحرية أخرى، عىل مصلحة وتفضيل
الشعوب؛ وحق األغلبية وقانون التاريخ حركة وجود واألدلِّ، األقوى ملصلحة الرصاع تحسم

والعميل. النظري اليقني عن أهمية يقل ال التاريخي فاليقني

الحديث معنى هو هذا التفسريات، لتعدد وبالنسبة ص١٩٣-١٩٤؛ ص٢٠٠–٢٠٣. ج٥، الفصل، 15
رسالتنا: انظر بينهم»؛ رحمة األئمة «اختالف أو اهتديتم»، اقتديتم فبأيهم كالنجوم، «أصحابي املشهور:

.Les Méthodes d’Exégèse
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لالأدرية تفصيلهم القدماء فيه يفصل فلم الشك، يف الثالث املذهب وهو «العندية»، ا أمَّ
ومن قائليها، عند صحيحة اآلراء كل أن العندية ترى ذلك ومع األدلة. بتكافؤ والقول
باطلة. كلها اآلراء ترى التي العنادية نقيض عىل وهي بالعندية، تسميتها جاءت هنا
حقيقٍة إثبات وإمكانية العلم ملعيارية نفي صحيحة كلها االعتقادات اعتبار أن والحقيقة
الحجة القدماء قلب وقد املطلقة. النسبية يف ووقوع والباطل، الحق بني والتمييز واحدة
حقيقة. بطالنه يكون وبالتايل باطل، عندنا ألنه باطل مذهٌب فالعندية املذهب؛ ضد الجدلية
وأمزجٍة ذاتية انطباعاٍت مجرد إىل وإرجاعها لألشياء، املوضوعية للصفات إنكار العندية
الناس إدراك يف بل الطبيعة، يف متناقضة صفاٌت توجد ال خاطئة. وإحساساٍت فردية،
الفقراء لحقوق اسرتداًدا الثورة رضورة مثل اجتماعية، موضوعيٌة حقائُق توجد كما لها.
الحرية عن ودفاًعا األجنبي، املحتل ضد الوطني االستقالل عىل وحصوًال األغنياء، من
عىل وحفاًظا والترشذم، التجزئة بعد األمة وتوحيد والطغيان، التسلط ضد والديمقراطية
حقوقها. لنيل الوحيد الضمان بثقلها تكون حتى للجماهري وتجنيًدا التغريب، ضد الهوية
وللقدرة الواقع لتحليل مستويات عدة هناك الحقيقة. ضياع التعبريات اختالف يعني ال

العام.16 الصالح عن التعبري عىل والقدرة التعبري، ولرصاحة الوعي ولدرجة الفعل عىل
إنكار عىل تقوم العلم يف لنظرية أساًسا يكون أن يمكن ال الثالثة بمذاهبه إذن الشك
مقدمة الشك يكون أال يعني ال وهذا نسبيَّتها، عىل أو معرفتها استحالة عىل أو الحقائق
ويقيض التقليد يخف حتى املكلَّف عىل الواجبات أول البعض عند إنه بل ورشطه، للنظر

التبعية. عىل
غري اعتقاٍد من تحوَّل قد ألنه والعلم؛ املعرفة إىل وأقرب الشك من درجة أعىل والظن
يظل برهانيٍّا دليًال ليس ح املرجَّ كان وملا الرتجيح. إىل الرتدد يتجاوز جازم اعتقاٍد إىل جازم
هو الراجح كان فإذا العلم. درجة إىل مطلبًا يرقى وال الجازم، غري االعتقاد مرتبة يف الظن
أساس وهو محسوس، أمٍر عىل محسوس غري أمٍر قياس وهو الوهم، هو فاملرجوح الظن
املخيَّالت؛ عىل يقوم وقد كله. «اإللهي» الفكر أساس هو الذي الشاهد عىل الغائب قياس

اإلرشاد، ص١٣؛ التام، التحقيق ص٢٠٠؛ التفتازاني، رشح ص٢٣؛ التلخيص، ص٨-٩؛ ج١، الفصل، 16
هاشم وأبو ص٣٣. املريد، تحفة ص٤٥–٥٣؛ واملعارف، النظر ج١٢، املغني، ص٧؛ الدين، أصول ص٧؛

الواجبات. أول الشك يجعل الذي هو الجبائي
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قد الشعرية القياسات أن والحقيقة لها. تنفريًا أو للنفس ترغيبًا الشعرية الصور عىل أي
للوهم؛ األمثل النموذج يكون ال وبالتايل وصدقه؛ الشاعر إلحساس نظًرا صادقة؛ تكون
عىل التأثري إىل إال يهدف ال الشعر أن حني يف له، مطابق غري واقع عىل حكم إصدار فالوهم

باملشاركة. اآلخرين تجارب ومع نفسها مع تطابقها إنسانية تجربٍة وإيصال النفوس
أبلغ لها أن إال والوهم، والظن الشك وصف يف كثريًا عوا يتوسَّ لم القدماء أن من وبالرغم
بينهما، نخلط بل اليقني، ومنطق الظن منطق بني نفرق ال فنحن املعارصة؛ حياتنا يف األثر
الحجج، أنواع بني نُميِّز ال أننا كما لليقني، منطق أنه عىل الظن منطق نستعمل ما فكثريًا
ونظن نُجادل ما وكثريًا نُربهن، أننا ونظن نخطب ما فكثريًا والجديل. والخطابي الربهاني
بعض إن بل اآلن، عليه نحن مما أكثر ًما تقدُّ الحجج ألنواع القدماء قسمة تمثل نستدل. أننا
عىل ويعتمد العقل، عىل يقوم مما أكثر واملخيلة الوهم عىل املعارصيقوم فكرنا يف الجوانب
أنها ونظن الظنية القياسات نستعمل والرباهني. الحجج عىل يعتمد مما أكثر املغالطات
معتقدات بمثابة فتصبح اإلعالم أجهزة تُروِّجها التي باملشهورات نُسلِّم ما وكثريًا برهانية.
كما الربهانية، الحقائق عن لهم تعمية ثقافتهم من جزءًا وتصبح ترديدها، بكثرة للناس
بتفنيدها؛ أنفسنا نشغل بل بمقدِّماته، التسليم دون الخصم نُجادل الثقافية حياتنا يف أننا
هناك يكون وال الحوار يستحيل لذلك وخصام؛ وتنازع تناطح إىل جدلنا يتحوَّل ثَمَّ ومن
الوطنية، ثقافتنا عىل املغالطات تغلب ما وكثريًا والسباب. واالتهامات للتقاذف إال مجال
يف خطأ املحسوس، املحسوسعىل نقيسغري ما غالبًا أننا كما الراجح، عىل املرجوح وتغليب
والوقوع املحسوس، باإلنسان املحسوس غري هللا وتصوير إللهي، فكرنا مثل تُقاس ال أمور
يف الدنيا، يف والعذاب النعيم عىل وقياسها املعاد أمور إىل بالنسبة أو والتشبيه، التجسيم يف
األدبية الصورة حيث من املحسوس غري نشأة لتفسري املحسوس استعمال يمكن أنه حني
فعل. كرد أو كفعل سواء أوًَّال، الواقع يف ينشأ ما إال الذهن يف تصور يوجد فال والنشأة.
الفقه أصوليو يفعل ما نحو عىل صائبة بطريقٍة املحسوس عىل املحسوس غري نقيس وال
واألساليب الشعرية الخياالت القومي فكرنا عىل تغلب كما الشاهد. عىل الغائب قياس يف
عقليتنا اتُّهمت حتى آخر، عىل هجوًما لشخصأو تأييًدا النفوس، عىل التأثري بغية الخطابية
فنحن تقريرية؛ وليست غنائية لغتنا وبأن خربية، ال إنشائية عقليٌة بأنها التاريخ مسار عىل

وعلماء.17 مفكرين نعيش أن دون وشعراء خطباء العالم هذا يف نعيش

املعارص». فكرنا يف :(١) معارصة «قضايا الشخصية»، وازدواجية الديني «التفكري مقالنا: انظر 17
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الجهل (2)

النظر، ونقيض للعلم مضادة قطعيٌة الجازم واالعتقاد مطابق، غري جازم اعتقاٌد والجهل
للواقع، االعتقاد مطابقة العلم فمقياس الواقع؛ مع املطابقة عدم ويكون الربهان، وينقصه
وغياب النفس سكون ويصاحبه جهًال. كان مطابًقا يكن لم وإن علًما، كان مطابًقا كان إن
تطابٍق مجرد وليس بالشعور، التطابق ويمر والوهم. الظن غياب وبالتايل والريبة؛ الرتدد

واملاَصَدق. املفهوم بني تطابق أي والواقع؛ الفكر بني مادي صوريٍّ آيلٍّ
حياتنا عىل كالظن أيًضا يغلب أنه إال الجهل يف يفصلوا لم القدماء أن من وبالرغم
نتحدَّث التي األمية، أي والكتابة، بالقراءة الجهل بمعنى أو العلم عدم بمعنى ال املعارصة،
الجهل وهو علًما، العلم غياب يكون فقد والندوات، الربامج لها ونعقد محوها عن كثريًا
الجاهل العلم وهو جهًال، العلم حضور يكون وقد العالم. األمي لدى الحال هو كما العالم
وبإحساسه العامية، وبأمثاله فراسته، بصدق فاألُمي الجاهل.18 املتعلم لدى الحال هو كما
من أعلم يكون قد السنني؛ آالف وبرتاكم التاريخي، وبوجدانه الشعبية، بنكاته بالواقع،
كما إيهام. أو تدليس بال للواقع املبارشة الرؤية عىل والقدرة واالنتباه، الوعي حيث املتكلم
والتعمية للتضليل األلفاظ من جعبة وباستخدامه الواقع، عن وانفصاله باغرتابه، املتعلم أن
يف الجهل يكون قد جاهل. أنه يعلم ال ألنه مركَّبًا جهله ويكون وبل الجاهل، من أجهل يكون
غياب ويف بها، نمرُّ التي التاريخية وباملرحلة بأنفسنا، الوعي عدم يف ماثًال املعارصة حياتنا
واحد لها كان أن بعد إمكانياتها، له وتحشد قواها، له وتُجنِّد األمة، تحققه قومي مرشوٍع
أساس وبال الرتاث من ثقل بال الهواء كرة مثل فأصبح مضمونه؛ من فرغ أن بعد وانتكس
وحركته، الواقع تقدم درجة عن القومية تخلُّفمؤسساتنا يف الجهل يكون قد الجماهري. من
لطالئع العريضومحارصتهما الواقع لحركة والسياسية الدينية السلطتنَي تمثيل عدم ويف
التفاوت هذا هو الجهل الجماهري. وسط ومن الواقع عن عزلها ومحاولة الحركة هذه
والسياسية االجتماعية النظم وبني والحركة، للتغري قًوى من الواقع يف يدور ما بني الشديد
بالتاريخ جهل الحقيقة يف وهو عليها، والقضاء القوى هذه إيقاف تحاول التي القائمة
مسئوًال هللا جعْلنا املعارصة حياتنا يف ولكننا الجهل، هذا عن مسئول واإلنسان وبمساره.
«اإللهي»، العلم أمام محدود علمنا أن بدعوى الجهل هذا تبعة من أنفسنا وبرَّأنا عنه،

الدكتوراه». يحمل الذي «الجهل هو: مشهور، تعبريٌ قطب سيد الشهيد لإلمام 18
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له. هللا رسمها التي الحدود تجاوز عىل يقدر ال ضعيف وعقلنا إدراكه، قارصعن وإدراكنا
أكثر نكون وبالتايل مطلق؛ علم ذو وهللا محدود علم ذو اإلنسان ألن الغيب أمام نتوقف
أسبابه له لدينا الجهل أن حني يف عنه، املسئول وتحديد الجهل ألسباب تحليلنا يف تخلًُّفا
للفكر أو للواقع املطابق غري الجازم االعتقاد إىل أقرب هي التي ثقافتنا مضمون يف املبارشة
وإسقاط النظر، وإنكار العقل، وهدم القطعية، املعارصة حياتنا سادت لذلك للتاريخ؛ أو

والتحقيق. للعمل وكميدان شعوري كبعٍد التاريخ وغياب الحساب، من الواقع

التقليد (3)

مطابق، جازم اعتقاٌد فالتقليد األذقان؛ إىل فيه نحن غصنا كما التقليد يف أفاضالقدماء لقد
هو نظر، دون وجزم قطع هو العلم، إىل يؤدي ال فهو ثَمَّ وِمْن للمطابقة؛ سبب دون ولكن
يشءٍ مع يتماثل ألنه ومطابق تردد. وال فيه شك ال ألنه وجازم تصديق، أو حكم أي اعتقاد
دون ولكن حية، شخصيًة أو ميِّتًا شخًصا أو حديثًا معاًرصا أو قديًما تراثًا يكون قد آخر
غري من لآلخرين تبعية التقليد استدالل. أو عقل أو حسٍّ من قطعي برهاٍن وبال سبب
االحتماَلني أحد اختيار يمكن وال الظن، يفيد وال اليقني، إىل يرتقي ال بالربهان، مطالبتهم

للتفضيل.19 سبب بال التقليد طريق عن
ثبت النظر بطل فإذا النظر، ضد الحقيقة يف هي الحجج، بعض عىل التقليد ويقوم
ال خالص سلبيٌّ برهاٌن وهو نفيضه، إلثبات اليشء نفي الخلف، لربهان اتِّباًعا التقليد
يضع إذ للمعرفة؛ كطريَقني الوحيَدين االحتماَلني هما ليسا والتقليد النظر ألن شيئًا؛ يثبت
يثبت ال اليشء وإنكار التقليد، يثبت ال القياس إنكار مجرد إن واإللهام. الذوق الصوفية
هو التقليد ليس جدلية. حجٍة عىل يقوم ألنه الظن منطق ضمن يدخل الخلف وبرهان ضده،
الوجدان. ومعطيات العقول وأوائل الحس بداهة فهناك القياس؛ فساد عىل الوحيد البديل
الطني، عىل النار إبليس قاس فقد آدم. مع ورصاعه إبليس قصة من مستقاة الحجج وكل
فالهدف أسباب. لعدة ضعيفة حجٌج وهي فأخطأ، طني»، من وخلقته نار من «خلقتني

ص٨٦–٨٧؛ ص١٢، املقاصد، ص٤٢؛ التفتازاني، رشح ص٢٧؛ املحصل، ص٦١-٦٢؛ األصول، رشح 19

ج١٢، املغني، ص١٣؛ الخريدة، رشح ص٣١. املريد، تحفة ص٨؛ األنصاري، ص١٣؛ املقاصد، رشح
ص٣١. املحيط، ص١٢٣–١٢٥؛ واملعارف، النظر
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الوصف من أكثر العمل عىل والحث حكم، إصدار وليس النفس عىل التأثري هو القصة من
أكثر شعرية صورٌة فهي الرشعية؛ لألحكام مصدًرا وليس النفس إىل واإليحاء والتقرير،
صحة فرض عىل وحتى لألحكام. مصدًرا ليسا واملجاز والقصص تاريخية، حادثًة منها
قاس من كل وليس وتُصيب، تقيس كثريًة أشخاًصا فإن القصص من أحكام استنباط
ويصيبون. يقيسون املؤمنني من وكثري واقعة. عىل كيلٍّ حكٍم إصدار يُمِكن وال أخطأ. فقد
هللا إن بل الرسول»، «أقيسة كتب يف ذلك الفقهاء بنيَّ وكما وتصيب، األنبياء تقيس كما
من الخطأ ليس الفقهاء. بنيَّ ما عىل الصائبة باألقيسة مملوء والوحي ويصيب، يقيس ذاته
القياس، عىل األصوليني مناهج وتقوم الخاطئة. االستدالل طرق من بل ذاته، يف القياس
هذه تستطيع ما أقىص إن الترشيع. مصادر من مصدر وهو يصيب، الرشعي والقياس
الكم فتقيس خاطئة، مقدماٍت عىل القائمة القياسات عىل تُنبِّه أنها هو تقدمه أن القصة
يف يمكن كلها الحجج هذه الصحيحة. املقدمات عىل تقوم التي تلك وليست الكيف، عىل
التقليد. ضد فقط وليس النظر أشكال كأحد القياس عن دفاًعا استعمالها الوقت نفس

والعملية، النظرية استحالة لبيان التقليد ضد عقلية حجٍج عدة املعتزلة صاغ وقد
إىل السلوك ولحاجة لتعارضها كلها؛ املذاهب تقليد يستطيع ال فاملقلد االستدالل؛ ورضورة
بل والهوى، باملزاج أو عشوائية مصادفًة بينها االختيار يكون أن يمكن وال واحد. مذهٍب
علم له الذي العالم يقلِّد بل جاهل، ألنه العالم؛ غري يُقلِّد ال املقلِّد أن كما واالستدالل، بالنظر
الرضوري العلم من ا إمَّ العالم وعلم نهاية. ال ما إال تسلسلنا وإال التقليد، غري طريق عن
فال وبالتايل املقلد يستطيعه جميًعا، الناس عند مشاع الرضوري والعلم النظري. العلم أو
باإلضافة هذا العلم. يفيد النظر ألن العلم طريق هو النظري والعلم التقليد، إىل له حاجة
يف اليقني، من خاٍل ألنه السواء؛ عىل العميل والخطأ النظري الخطأ إىل يؤدي التقليد أن إىل

العمل. يف يقيني وبالتايل النظر، يف يقيني العلم أن حني
أقلية األنبياء كان وقد كيف. والعلم كمية حجة الكثرة ألن األكثرين تقليد يمكن وال
الحق أهل وكان أقوامهم.20 يف أقلية واملصلحون الدعاة وكان األغلبية. وهم قومهم يف
مصالحها إهمال أو األغلبية لدور التنكُّر يعني ال وهذا الباطل، أهل من عدًدا أقل باستمرار

اْلَخِبيُث يَْستَِوي َال ﴿ُقْل اآليات: من كثري يف السواء عىل والعمل النظر يف األكثرية حجة القرآن يرفض 20

ِهللا﴾ َسِبيِل َعْن يُِضلُّوَك اْألَْرِض ِيف َمْن أَْكثََر تُِطْع ﴿َوإِْن ،(١٠٠ :٥) اْلَخِبيِث﴾ َكثَْرُة أَْعَجبََك َوَلْو َوالطَّيُِّب
إِالَّ نَْجَواُهْم ِمْن َكِثرٍي ِيف َخرْيَ ﴿َال ،(٢٠ :٥٧) َواْألَْوَالِد﴾ اْألَْمَواِل ِيف َوتََكاثٌُر بَيْنَُكْم ﴿َوتََفاُخٌر ،(١١٦ :٦)
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ون ويُعربِّ واملصلحون، والدعاة األنبياء عنها يدافع الصامتة فاألغلبية شأنها؛ من اإلقالل أو
عىل قادرة فتصبح وتستقلَّ تستنري حتى العلم وحسَّ النظر فيها ويبعثون مصالحها، عن
واألمة، والفقهاء العلماء وهم ثناياها من طليعتها تُفرز وحتى بنفسها حقوقها عن الدفاع
يف النظري األغلبية دور إنكار أيًضا يعني ال وهذا وحمايتها. قيادتها عىل قادرة وتكون
والتسلط الفردية ملخاطر ودرءًا الترشيع مصادر أحد فاإلجماع رأيها؛ عىل والنزول اإلجماع
أو العقيل أو النقيل بالدليل أخذ هو بل تقليد، عىل اإلجماع يقوم وال بالرأي. واالستبداد

الجميع.21 يعلمه الذي املصلحي
عن ينشأ قد بل بالرضورة، العلم يعني ال الزهد ألن األزهدين؛ تقليد يجوز ال كما
باقي ويف الصوفية عند الحال هو كما بالدين، وانحراف بالوحي جهل وعىل الحكم يف خطأ
هو فيما ورغبة مقنَّع طمٍع عن يكشف قد بل بالرضورة، الفضل يعني ال كما الديانات،
ليس فهو وبالتايل نظرية حقيقًة ليس الزهد أن إىل باإلضافة هذا الناس. أيدي يف مما أكثر؛

برهانًا.22 أو دليًال
وللمسئولية التصديق، ولرضورة العقل، لدور إنكار التقليد ألن السلف تقليد يمكن وال
الحارض عىل قضاء السلف تقليد والتغيري. والتطوير التجديد يف اإلنسان وملهمة الفردية،
التاريخ فيتحدَّب املاضية، مراحله إحدى عىل التاريخ وإيقافملسار املايض، باسم واملستقبل
ازداد وكلما قبوه، تحت فيه ويعيش اإلنسان، يغلف كهف إىل ل ويتحوَّ حركته وتتقوَّس
أنفاسه ويلفظ اإلنسان، ويتخلَّف التاريخ، ينهار حتى التحدُّب ازداد بالقديم اإلنسان ك تمسُّ
سوءًا األمر يزداد ثم النسيان. طي يعيشيف الحفريات من كائن إىل ويتحول املسار، خارج
ويحدث الفتن فتقع املبارشبالواقع؛ والحسواالتصال العائل لغياب نظًرا ب؛ التعصُّ ل بتدخُّ
نقطة تكون ال ولكنها البداية، نقطة األسالف دين عىل االجتماعية النشأة تكون قد الشقاق.
وما أمور، من به يحيط ملا وإدراكه اإلنسان ونضج الوعي لتطور نظًرا بالرضورة؛ النهاية

َشيْئًا ِفئَتُُكْم َعنُْكْم تُْغِنَي ﴿َوَلْن مثل: القتال يف العملية النواحي وتظهر ،(١١٤ :٤) ِبَصَدَقٍة﴾ أََمَر َمْن
ِمْن ﴿َكْم ،(٢٥ :٩) َشيْئًا﴾ َعنُْكْم تُْغِن َفَلْم َكثَْرتُُكْم أَْعَجبَتُْكْم إِذْ ُحننَْيٍ ﴿َويَْوَم ،(١٩ :٨) َكثَُرْت﴾ َوَلْو
ال فاسقون، الناس أكثر بأن الكثرة إىل القرآن ويشري .(٢٤٩ :٢) ِهللا﴾ ِبِإذِْن َكِثريًَة ِفئًَة َغَلبَْت َقِليَلٍة ِفئٍَة

إلخ. … كارهون للحق يعلمون، ال جاحدون، جاهلون، كافرون، يشكرون،
ص١٢٣-١٢٤. واملعارف، النظر ج١٢، املغني، ص٦١-٦٢؛ األصول، رشح 21

ص٥٣١-٥٣٢. ص١٢٣، واملعارف، النظر ج١٢، املغني، ص٦١؛ األصول، رشح 22
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نظًرا األدلة؛ بتكافؤ قول السلفهو تقليد إن األفضل. نحو تسري فالحياة مواقف. من يأخذه
أحدهما. صدق من للتحقق أو بينها لالختيار مقياس وجود وعدم السلف أقوال الختالف
أو هللا التقليد، ملصدر القسمة عىل تقوم جدلية بحجٍة السلف تقليد القدماء رفض وقد
وبنظر الحديث، وبنص القرآن، بنص التقليد، تحرم الثالثة واملصادر العقل، أو الرسول
العميل؛ اليقني فهناك النظري اليقني عىل الحصول اإلنسان عىل صعب إذا حتى العقل.
وضد النظري العقل ضد إذن التقليد العام. والصالح الطبيعة عىل القائم السلوك يقني
لهداه.23 وفًقا يسري أن الصالح وبعمله بعقله قادر واإلنسان السواء. عىل العميل العقل
حتى اإلنسان، يف فطري والوحي وعلوم. حقائق من ملعطياتها وإنكار الفطرة، ضد التقليد
تقليد الوجدان. ومعطيات العقل، وأوليات الحس، ببداهة نظر، دون بنفسه يدركه العامي
أن يمكنه العلماء. مصطلحات استعمال يستطع لم ولو حتى لفطرته إنكار إذن العامي
منها الفطرية سواء طبيعية، إذن املعرفة للغري. تقليد دون للحياة ره تصوُّ عن تلقائيٍّا يُعربِّ
لم أو الرسالة بَلغتْه من سواء اإلنسان، يف فطري الدليل طلب أي والتفكري االستداللية. أو
االستدالل الرسالة. تأتي أن قبل اإلنسان يف قائم والعقل العقل، عىل الرسالة تقوم تبلغه.
بعض جعل لذلك بَلغتْه؛ من عىل عني وفرض الرسالة تبلغه لم من عىل كفاية فرض إذن
بل التقليد، طريق عن تعرف ال الناس جميع ألن خالًصا؛ لفظيٍّا التقليد موضوع القدماء

واالستدالل.24 النظر طريق عن
حيث من بل ودنيوية، دينية بني فرق ال املوضوعات، كل عىل ينطبق التقليد وتحريم
وخطورته دليل. بال جازم واعتقاٍد تبعية مجرد ألنه عميل أو نظري الحياة يف موقف هو
التقليد تحريم النظر. إعماله بعد العالم رجع ولو حتى تقليده عن يرجع ال املقلد أن يف
القدماء، تجرَّأ لقد بل جماعة، أم فرًدا كان سواء املقلِّد، عن النظر برصف وشامل عام إذن
تقليًدا؛ يكون ال فإنه لداللة اتِّباًعا التقليد كان إذا ا أمَّ فرًدا. باعتباره الرسول تقليد وحرَّموا
أن ولو الداللة، قطعية باعتبارها القطعية والسنة القرآن تقليد القدماء بعض قبل لذلك
عليه؛ املعجزة لظهور الرسول تقليد يجوز وال والتفسري. اللغة لقواعد خاضع أيًضا ذلك
الوجدان. أو العقل أو الحس من دليل إىل حاجة يف نفسها هي بل دليًال، ليست املعجزة ألن
نظر بُعد ولكن ونموذج، كقدوة السابقة بالتجارب اسرتشاًدا كونه يتعدى ال هنا التقليد

والنقل. العقل الثامن: الفصل أيًضا: انظر ص١٩٤–١٩٩. ج٥، الفصل، 23
ص٣٣. املريد، تحفة السبكي، التاج هو 24
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حيث من للعالم العامي عىل التقليد يحرم كما تقليًدا.25 يكون ال فإنه ثَمَّ وِمْن واستدالل.
قادر فالعامي تقليًدا؛ يكون ال فإنه برأي واسرتشاًدا داللة عن سؤاًال كان إذا ا أمَّ فرد، هو
نظريٍّا. وليس القدوة طريق عن عمليٍّا االسرتشاد هذا يكون ما وغالبًا إدراكه. عىل بفطرته
وهي وخاصة، عامة إىل للجماعة القسمة هذه إلغاء يف التقدم ومسار التطور طريق إن بل
تضليل يسبب مما األقلية؛ وبعلم األغلبية بأمية تتسم التي املتخلِّفة املجتمعات يف إال توجد ال
الغالب يف وهي األقلية، لحساب األغلبية ورشاء تشويهها، أو عنها الحقائق وحجب األغلبية

وحقوقها. األغلبية مصالح ضد مصالحها عن دفاًعا السياسية؛ السلطة
رفض أن إال وضمورها، العلم نظرية واختفاء النظرية، املقدمات سقوط من وبالرغم
والتقليد يجوز، ال املقلِّد فإيمان العلم؛ نظرية يف السلبي الجانب باعتباره قائًما ظل التقليد
يف التقليد نقد عىل الفقهاء حرص كما أصوله. من أصًال وال العلم مصادر من مصدًرا ليس
الربهان عىل ذاته الوحي قام فقد الدين؛ أصول وعلم الفقه أصول علم بفرَعيه األصول علم
الوحي دعا أَوىل، بالتقليد االكتفاء عدم يكون وبالتايل الرسول، بدعوى يكتِف ولم والنظر

املساءلة.26 وتصحَّ املسئولية تثبت حتى التقليد وترك النظر إعمال إىل
سبيل عىل أو اإلطالق سبيل عىل والكفر والعصيان اإليمان بني املقلِّد حكم ويتفاوت
ألنه القليل؛ إال يتبنَّه لم النظر وتحريم املقلِّد إيمان بصحة القول أن والحقيقة التقييد.27
وعصيان إثم التقليد أن يرى الذي اإلجماع عىل ويخرج عقيل. أو نقيل دليٍل عىل يقوم ال
التوازن ألن الوسط حكم القدماء أخذ ولقد النظر. عىل القدرة وهي األهلية وجود برشط
كما حياتهم يف ماثلة التقليد خطورة تكن ولم حياتهم، يف قائًما كان والنظر التقليد بني

ص١٦١–١٦٣. األصول، رشح ص١٣؛ الخريدة، رشح ص١٢٤–١٢٦؛ واملعارف، النظر ج١٢، املغني، 25
منها كثرية، القرآن يف التقليد رفض عىل تدل التي واآليات ص١٢٦. واملعارف، النظر ج١٢، املغني، 26

إىل تشري التي واآليات .(٢٣ :٤٣) ُمْقتَُدوَن﴾ آثَاِرِهْم َعَىل َوإِنَّا ٍة أُمَّ َعَىل آبَاءَنَا َوَجْدنَا ﴿إِنَّا مثل: آيات،
الكسب، آيات وكل .(٣٨ :٧٤) َرِهينٌَة﴾ َكَسبَْت ِبَما نَْفٍس ﴿ُكلُّ مثل: لها، حرص ال أيًضا الفردية املسئولية
أو وَن﴾، تُبِْرصُ ﴿أََفَال مثل النظر أو تَْعِقلُوَن﴾ ﴿أََفَال مثل: العقل، إىل الدعوة آيات ا أمَّ آية. ٦٧ وهي

.(٦٤ :٢٧) َصاِدِقنَي﴾ ُكنْتُْم إِْن بُْرَهانَُكْم َهاتُوا ﴿ُقْل مثل: تُحَىص ال أيًضا فهي والحجة، الربهان
رشط وليس كمال رشط النظر ألن اإلطالق؛ عىل عاٍص غري مؤمن ا إمَّ املقلِّد ثالث: احتماالٌت هناك 27

الدليل تقليد برشط املؤمن هو أو للنظر، األهلية برشط الحكم لتقييد نظًرا العايص؛ هو أو وجود،
ص١٧–١٩. العقيدة، رشح ص١٣؛ الخريدة، رشح ص٨؛ األنصاري، ص٣١-٣٢؛ املريد، تحفة القطعي.
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(١) الثورة إىل العقيدة من

تستدل وال حياتها، يف وتمارسه بالتقليد، تؤمن والناس اآلن، ا أمَّ حياتنا. يف ماثلة اآلن هي
وأقوى للناس، إيقاًظا أكثر كافًرا املقلِّد اعتبار فإن فيه، اليقني تطلب أو إيمانها صحة عىل
النظر إعمال وعدم التقليد، هي ومأساتنا الراهن، حالنا هو الحكم يف املحك إن لهم. صدمًة
وقد اجتماعية. رضورٍة عن يعرب املقلِّد بكفر والحكم اجتماع كوضع أو رشعي كحكٍم
يف حدث كما واالستدالل، النظر عىل الهمم وحثِّ املقلِّدين إليقاظ واملحَدثون القدماء أصدره
طبيعة ألن املكروه حكم من أقوى وهو الحديث، اإلصالحي فكرنا ويف القديم االعتزايل فكرنا
ففي العقل. إعمال وعىل التقدم عىل عائق أكرب التقليد تجعل بها نمرُّ التي التاريخية املرحلة
التقليد عىل الحكم إصدار يكون املعارصة مجتمعاتنا مثل التقليد يف الغارقة املجتمعات
وأحد التخلُّف مظاهر من مظهر التقليد للمقلِّدين. إيقاًظا وأشد صوتًا أقوى بالتحريم
عىل وسيطرتهما والسياسية الدينية السلطتني لطغيان مبارش وسبٌب واحد، آٍن يف أسبابه
فاعليتُها يهم الذي بل الدنيا، خارج عقاب أو ثواب من التقليد أحكام تهم ال الناس. رقاب
كانت وملا الدنيا. يف مادي وصدٌق عملية غاياٌت الرشعية لألحكام الدنيا. هذه يف الهمم إليقاظ
هم ال الذين الرؤساء تقليد التقليد؛ أنواع وأشنع بل التقليد، عليها يغلب املعارصة حياتنا
ومداهنة. رياءً وأصبح واملدح النفاق إىل التقليد وتعدَّى بل األنبياء، وال بالفضالء وال بالعلماء
مصلحٍة تحقيق بل اآلخرين، برأي واالسرتشاد النصح ليسطلب التقليد عىل الدافع وأصبح
كان وقد ورشعي. قومي واجٌب التقليد تحريم فإن م؛ متوهَّ أو حقيقي خطٍر درء أو عاجلة
بدفاعنا اآلن عليه نحن مما ًما تقدُّ أكثر وكانوا رفضه، عىل فأجمعوا بذلك وعي عىل القدماء
والعمالة.28 والتبعية واإللحاد واملادية بالخروج التقليد عىل يخرج من لكل واتهامنا عنه

العلم يف املطابقة (4)

إال يبَق لم وتقليد، وجهل ووهم وظن شك من العلم مضادات القدماء رفض أن وبعد
بأبسط ولو حتى إليه يصل أن عىل قادر اإلنسان فإن العلم، تحديد عرس ومهما العلم.
إقامة وأن ممكن العلم تأسيس أن عىل يدل مما واملثال؛ القسمة طريقة وهو الطرق،

املصلحني ومن العربي، ابن القضاة ومن الجبائي، هاشم أبو املعتزلة من املقلِّد بكفر قال 28

العقيدة، حاشية ص١٣؛ الخريدة، رشح ص١٦–١٩؛ املريد، كفاية ص٣٠–٣٨؛ املريد، (إتحاف السنويس
األندليس. حزم ابن املقلِّد بتكفري قال القدماء ومن ص٣٣)، املريد، تحفة ص١٦–١٨؛
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العلم تعريف ثانيًا:

املستعَملة العلم طرق أحد هو واملثال القسمة طريق عن والعلم ممكنة.29 العلم يف نظرية
واألدنى، األعىل بني الغالب يف املستويات، بني التمييز إىل القسمة تؤدي إذ الكالم؛ علم يف
علميٍّا منهًجا ليس واملثال القسمة فطريق ذلك ومع والتشبيه. القياس إىل املثال يؤدي كما
الشبيه وقياس التصنيف، هو يستطيعه ما أقىص بل العلم، يف نظرية تأسيس إىل يؤدي
وإال له، شبيه ال هللا ألن نظرية؛ معرفًة «هللا» معرفة تستحيل النحو هذا وعىل بالشبيه.
من يسلم لم التنزيه حتى الكالم. علم يف بالفعل حدث ما وهو محالة. ال التشبيه يف وقعنا
بالقسمة التحديد أن إىل باإلضافة هذا ومعانيه. راته وتصوُّ ألفاظه من األقل عىل أو التشبيه
حقيقة يف وهو وماهيته. املوضوع بناء من داخليٍّا تحديًدا وليس محٌض خارجيٌّ تحديٌد
لبناء وصف دون غريه مع املوضوع لعالقات وبناء وتصنيف ترتيب بل ا، حدٍّ ليس األمر
فيتميَّز لسبب»؛ مطابق جازٍم اعتقاٍد «كل العلم يكون النحو هذا وعىل ذاته. املوضوع
جازم اعتقاٌد وهو الجهل عن يتميَّز كما جازَمني. اعتقاَدين ليسا وهما والشك الظن عن
التعريف سبب. لغري مطابق جازٌم اعتقاٌد هو الذي التقليد عن يتميز كما مطابق، غري
وقد اليشء. ملضمون داخليٍّا تحليًال وليس خارجي وصٌف والرتتيب التصنيف طريق عن
مثل العلم مثًال فيُقال املثال، طريق عن حينئٍذ العلم د ويتحدَّ باملثال القسمة تستكمل
ليس املثل رضب أو املثال ولكن املرآة. يف الصورة حدوث مثل العلم وحدوث البرص، إدراك
من تماًما مطابقتنَي الصورتان تكون ال وقد ناقص. حدٌّ بل املناطقة، ل تقوُّ عىل ا تامٍّ ا حدٍّ
يباعد أو مختلَفني جانبنَي بني يقرب أو الصورة جوانب أحد يُغفل قد كما ناحية، كل
البالغة إىل أقرب ويكون لألفهام، تقريب هو بل ا حدٍّ التشبيه ليس متشابَهني. جانبنَي بني
ألنه القياس؛ من يقينًا أقل املناطقة تقول ما عىل والتمثيل والعلم. املنطق إىل منه واألدب
القياس، يف الحال هو ما عىل الربهان، منطق دون بالخاص الخاص تشبيه عىل يقوم
عن التعريف استمر وقد املنتج. غري القياس وبني بينه والفرق املنتج القياس ورشوط
قولنا: من العامية األمثال يف واضح هو وكما املعارصة عقليتنا يف واملثال القسمة طريق

األمثال. من غريها أو الحجر» عىل كالنقش الصغر يف «العلم أو نور» «العلم
عىل تقوم دراية وكالهما علم، معرفة وكل معرفة، علم فكل باملعرفة، العلم يُعَرف وقد
وبالتايل تعريف، إىل يحتاج بيشء التعريف طريق عن التحديد يتم وهنا النفس. سكون

املقاصد، رشح ص٥-٦؛ التام، التحقيق ص٩؛ (املواقف، والغزايل الحرمني إمام موقف هو هذا 29

ص١٦). العقيدة، حاشية ص٢٨–٣٢؛ املقاصد، أرشف ص٢٩؛
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العلم موضوًعا. واملحمول محموًال، املوضوع يكون حيث الدور؛ يف الوقوع من يمنع ال
دقيقة املعرفة كانت وكلما واحد. عقيلٍّ نسٍق يف الشعور يف يتم وكالهما مرتادفان، واملعرفة
املتناثرة؛ والنظريات اآلراء مجرد إىل منها العلم إىل أقرب كانت وغاية وموضوع منهج لها
باالعتماد عليه هو ما عىل باليشء االعتقاد برشط يشء، لكل واقًعا املعرفة أو العلم كان لذلك
عندما املعارصة عقليتنا يف الرتادف هذا حدث وقد العقول.30 وأوائل الحس شهادات عىل
أن فنظن دقيقٍة. مناهَج يف بعُد تتَّحد لم معارفنا أن من بالرغم والعلوم املعارف بني دنا وحَّ
سيف يتأسَّ نظري بناءٌ بل املعارف، هو ليس العلم أن مع عارف، عالم وكل عالم، عارف كل
لتطبيقها ومكتَشفات نتائج منه أكثر الشعور ويف الواقع ويف العقل يف نظرية هو الشعور،

العملية. الحياة يف
علًما كان إذا ألنه فقط به»،31 هو ما عىل اليشء «اعتقاد هو العلم يكون أن يمكن وال
وطريقه؛ العلم منهج والنظر النظر. عن وليس التقليد عن التطابق هذا ينشأ فقد مطابًقا
مع أو الحس مع املطابقة أي الدليل أو الرضورة عىل قائمة العلم يف املطابقة كانت لذلك
كما أو للواقع الحكم مطابقة أي به» هو ما عىل املعلوم «معرفة التعريف يكون وقد العقل.
والصدق األحكام، يف والباطل الحق األعيان». عالم مع األذهان عالم «مطابقة الحكماء يقول
املحفوظ» «اللوح أو «اإللهي» العلم هو ليس الحالة هذه يف والواقع األقوال. يف والكذب
الوحي هو «اإللهي» العلم التاريخ، ومن الحياة من اإلنسانية التجربة العريض. الواقع بل
كما للواقع نداء هو والذي واملنسوخ»، «الناسخ يف الحال هو كما للواقع طبًقا تكيَّف الذي
قْت تحقَّ وقد التاريخ، قوانني هو املحفوظ اللوح يكون قد النزول».32 «أسباب يف الحال هو
العلم هو املركَّب والعلم للواقع، املطابقة هو البسيط العلم الواقع. يف صدقت أي قبُل من

ص١٧؛ املواقف، ص٣٤؛ التمهيد، ص١٣؛ (اإلنصاف، والكعبي بكر أبي القايض تعريف هو وهذا 30

ص٤٦؛ األصول، رشح ص١٢-١٣؛ الخريدة، رشح ص٢٩؛ املريد، تحفة ص٤١؛ التفتازاني، رشح
ص١٨٥). ج٥، الفصل، ص١٦؛ واملعارف، النظر ج١٢، املغني،

ص١٧–٢١، واملعارف، النظر ج١٢، املغني، ص١٠؛ (املواقف، املعتزلة بعض تعريف هو هذا 31

رشح ص٥؛ التام، التحقيق ص٢٨–٣٢؛ املقاصد، أرشف ص١٩؛ املقاصد، رشح ص٥٢٥–٥٣١؛
إتحاف ص١٢؛ اإلرشاد، ص٢٤؛ التمهيد، ص١٣؛ التمهيد، ص١٣؛ اإلنصاف، ص١٥–١٩؛ التفتازاني،

ص١٦). وحاشيتها، العقيدة رشح ص٢١؛ ص١٦-١٧، املريد، تحفة ص٢٣–٤٠؛ ص١٥؛ املريد،
معارصة «قضايا يف واملنسوخ؟» الناسخ يعني «ماذا النزول؟»، أسباب تعني «ماذا مقاَلينا: انظر 32

الديني». اليسار يف :(٤)
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العلم تعريف ثانيًا:

املركَّب والجهل املطابقة، عدم هو البسيط الجهل ويكون بالعلم. العلم أي املطابقة؛ بهذه
ثابت غري أي شيئًا، ليس فاملستحيل باملستحيل؛ العلم يتعلق ال املطابقة. بهذه الجهل هو
هو واملمكن املمكنة. باألشياء إال العلم يتعلق ال ثَمَّ وِمْن باألشياء؛ علم والعلم نفسه، يف
خارج تكون فإنها مستحيلة، هللا معرفة كانت فإذا صدقه، من التحقق يمكن الذي اليشء
ألنه هللا» «علم يخرج به» هو ما عىل املعلوم «معرفة هو العلم كان وإذا العلم، موضوع
التقريب طريق عن إال ذلك يمكن وال عليه»، هو ما «عىل معرفته يمكن وال معرفة، ليس
تكون ال كلها وهي النصوص، لتأويل طبًقا أو الشاهد عىل الغائب لقياس طبًقا أو والتشبيه
معرفة، العلم أن وهو السابق الدور نفس التعريف هذا يتضمن كما العلم. يف عقلية نظريًة
للواقع، املبارشة الرؤية ا أمَّ النظري. العلم تعريف صعوبة عىل يدل وهذا علم. واملعرفة
وليس العلم منهج يحدد فإنه املطابقة، طريق وهو البداهات، وإدراك املاهيات، وحدس
علم منهج حدد كما العلم نظرية يحدِّد الذي هو العلم منهج أن عىل يدل مما العلم؛ نظرية
املطابقة اتهام يف إال املعتزلة عن األشاعرة ذلك يف يختلف وال الكالم. علم تعريف الكالم
رضورة عن «املطابقة املعتزلة أضاف لذلك للتقليد؛ شامًال العلم تجعل بأنها املعتزلة عند
أساس؛ عىل يقوم ال اعرتاض وهو هللا، بوجود أو باملستحيالت العلم استبعاد مع نظر» أو
للعلم موضوًعا ليس هللا» «وجود وألن باملستحيل، وليس باملمكن علًما إال يكون ال العلم ألن

للعلم.33 وموضوع علم والوحي الوحي، وهو بعلمه بل بشخصه،
أساٍس عىل أيًضا يقوم فإنه العقل، يف نظري أساٍس عىل باملطابقة العلم يرتكز وكما
تتمايز حتى النفس يف العقلية املعاني أو الصفات تظهر وبالتايل النفس؛ يف شعوري
يحتمل ال املعاني بني التمييز ملحلها توجب «صفة العلم يكون الحالة هذه ويف وتتضح؛
القائم املعنى هو العلم غريه، عن متميز ومعنًى صفة أي موضوع العلم النقيض.»34
اإليضاح، ومنهجه للمعاني علم العلم املتناقلة، املعاني بني التمييز عىل والقادر بالنفس
يحدث ما هو العلم ويصبح بالنفس، الصفة ترتبط التمييز.35 يف نقص هو له نقيض وكل

ص١٣؛ اإلرشاد، أيًضا: انظر داللة»، أو رضورة عن به هو ما عىل اليشء «اعتقاد العلم الجبائي: عند 33

ص٤٣٠. الشامل، ص٤٦–٤٨؛ األصول، رشح
ص١٣، ص٩، واملعارف، النظر ج١٢، املغني، أيًضا: انظر ص١١)، (املواقف، اإليجي تعريف هو هذا 34

ص٤. التام، التحقيق ص١٠٩؛ الشامل، ص٢٦–٣١؛
.L’Exégèse de la Phénoménologie اإليضاح: منهج عن الخامس، الجزء رسالتنا، انظر 35
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املعاني؛ من الحواس إخراج يمكن ال ثَمَّ وِمْن التجربة. خالل من الواقع من النفس يف
النهائي الرصيد هو العقل لها. موطن والتجارب املعاني، عىل الحصول طريق فالحواس
يف إال الكلية املعاني تتحقق ال العالم. يف الحية التجارب من تنشأ املعاني ولكن للمعاني
تحليل يف له وجود ال الصوري املنطق يف تقابل والجزء الكل بني التقابل جزئيٍة. تجارَب
يمكن ال واملوقف موقف، يف إال املعنى يظهر ال املستقلة. معانيها إلدراك الحية التجارب
النحو هذا وعىل واملكان. الزمان يف ذلك بعد يتكرر قد ا خاصٍّ إنسانيٍّا موقًفا يكون أن إال
عىل التعريف هذا قيام من فرغًما عامًلا.36 به قام من كون يوجب الذي هو العلم يكون
لعلم وجود ال ألنه نظًرا الذات؛ خالل من املوضوع يظهر اآلن بالعالم العلم تعريف الدور،
موقف وأهمية الصدور يف العلم أهمية إىل يشري مما العلم. غاب العالم غاب فإذا عالم. بال
ويتحقق ببنائه، ويتحدَّد العالم، شعور يف موجود لكنه نظري، بناء العلم أن صحيح العالم.
بالعلماء؛ العلم ارتبط لذلك العميل، تحققه عن ينفصل ال للعلم النظري فالبناء ببواعثه.
العلم، انهار العلماء فسد إذا العلم، غاب العلماء غاب وإذا العلم، حرض العلماء حرض إذا
غريه أم نفسه هما هل باإلنسان، الحال أو الصفة إذن ترتبط العلم. قام العلماء صلح وإذا
فإنها «اإللهية»؟ واألحوال بالصفات ارتباطهما عن النظر برصف غريه وال نفسه هما ال أم

العلم.37 تأسيس يف العلماء دور العلم، لنظرية واالجتماعي اإلنساني البناء عن تعرب
صفة أيًضا أنه إال املعتزلة، يركز كما للشعور، كحالة العلم وجود إىل وباإلضافة
العلم؛ موضوعية يقيضعىل ال حاًال العلم كون أن والحقيقة األشاعرة.38 يركز كما ومعنى
الصحيح النظر يظل النسبية. الذاتية يف الوقوع من خوف ال وبالتايل بالدليل، علم فالعلم
للناظرين. حال النظر الحالني. بني التماثل إىل سبيل وال الفاسد النظر عن مختلًفا حاًال

بانتزاع العلم ينتزع ولكنه انتزاًعا، العلم ينتزع ال هللا «إن حديث: عىل بناء األشعري، تعريف هو هذا 36

ص١٤٥-١٤٦). ج٢، اإلسالميني، مقاالت ص١٠؛ (املواقف، العلماء»
الحديث إىل الوهاب عبد بن محمد يُضيف إذ الحديثة؛ اإلصالحية الحركات يف بقي الذي التعريف وهو 37

ال الحق بأن «البشارة أيًضا: ويذكر ص٤٦)، التوحيد، (كتاب العلماء» موت العلم فقد «سبب السابق:
َمن يرضهم ال ِقلَّتهم مع أنهم العظمى اآلية طائفة عليه. نزاع ال بل مىض، فيما زال كما بالكلية يزول

ص٤٦). التوحيد، (كتاب املضلني» األئمة من أمته عىل الخوف حرص خالفهم.
القايض ويقول إليه.» النفس سكون مع به هو ما عىل اليشء «اعتقاد بأنه: العلم هاشم أبو يُعرِّف 38

والتجوير، التعديل ج٦، (املغني، النفس» إىل بالرد إال بيانه يمكن ال األمور من كثريًا «ألن الجبار: عبد
ص٢٢٦).
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مؤمنًا، يكون أن دون اإليمان املؤمن يتصور فقد وحصوله؛ العلم ر تصوُّ بني فرق وهناك
الدليل شبهة. كل ويمحو النفسية، بصيغته الدليل ويدل نفيس. وحصوله عقيل التصوُّر
امُلفيض السبيل فإن النظر، بصحيح إليه ل يُتوصَّ ما هو الدليل كان فإذا وجداني. دليٌل أيًضا
النظر الحدس.» يف الجائزات وتعاُرض النفس يف الخواطر «اختالج النظر بوجوب العلم إىل
إذن: العلم تعريف للعالم. وصفة له حالة أي للحي؛ صفة العلم كان لذلك شعوري؛ علٌم
فالحياة الحي للكائن الصفة كانت فإذا إليه.» النفس سكون مع به هو ما عىل اليشء «اعتقاد
يف ذلك بعد إدخالها يمكن التي هي والصفة وللجمادات، لألموات علم ال إذ العلم؛ رشط
فكلتاهما الصفة، أو الحالة البداية نقطة كانت فسواء وتصديًقا. ًرا تصوُّ اليقني منطق
يف الصفات ملسألة انعكاس هو كصفة العلم إثبات أن ويبدو العقل. تحليل إىل تنتهي
انعكاس املسألة أن كما األحوال. املعتزلة وأثبت الصفات االشاعرة أثبت حني «اإللهيات»
أجساًما. الصفات يعتربون والذين األعراض نفاة ضد موجه الصفة فإثبات للطبيعيات،

شعور، حالة العلم كان فإذا واملمارسة؛ بالعمل أيًضا العلم نظرية ارتبطت وقد
النظر ومنبع مًعا، واإلرادة العلم مصدر الشعور يكون ثَمَّ وِمْن شعور، حالة أيًضا فاإلرادة
فيها د يُوحَّ عندما اإللهيات يف صة املشخَّ الذات يف أيًضا التوحيد لهذا يُرَمز وقد سواء. والعمل
للعلم؛ مكونان كالهما اإلتقان وفعل النظر فعل القدرة، العلم يشمل واإلرادة. العلم بني
القدرة تدخل وبالتايل الفعل»، إتقان به قام ممن يصحُّ «ما العلم البعضجعل فضل لذلك
فذاك وباهلل؛ بنفسه اإلنسان بعلم التعريف هذا عىل االحتجاج يمكن وال العلم. تحقيق عىل
ومرشوع الحياة، يف وغايته رسالته بتحقيقه ذاته اإلنسان يحقق إذ التحقيق؛ ممكن أيًضا
وتحويل العالم، يف الوحي مقاصد تحقيق طريق عن باهلل علمه اإلنسان يحقق كما عمره.
فالتوحيد نظام؛ إىل والتصور رشيعة، إىل العقيدة وتحويل للعالم، مثايل نظاٍم إىل الوحي

وفعل.39 فكرة وسلوك، إدراك أيًضا، عمل بل فقط نظًرا ليس
من التصور يخرج فإنه ملوجب»،40 مطابق جازٌم «اعتقاٌد بأنه العلم تعريف ا أمَّ
يُحيله قد االعتقاد يف الجزم أن كما يطابق، ال أو يطابق الذي هو التصديق ألن العلم تعريف

ص٦. األصول، أيًضا انظر ص١٠)، (املواقف، فورك ابن تعريف هو هذا 39

ص٣–١٩، واملعارف، النظر ج١٢؛ املغني، ص٥؛ التحقيق، ص١٠؛ (املواقف، الرازي تعريف هو هذا 40

ص٥٤–٥٦؛ املقاصد، ص٥٥–٥٧؛ املقاصد، رشح ص٥-٦؛ األصول، ص٢–١٣؛ اإلرشاد، ص٣٣؛
ص٣١). األنوار، طوالع ص١٢٢-١٢٣؛ الشامل،
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(١) الثورة إىل العقيدة من

طبًقا واالتساع التغري عن والتوقُّف للمعارض، وإذعان للحوار، ورفض وهو تعصب إىل
الحكماء عرف لذلك مفتوحة؛ نظريٌة معرفٌة بل جازًما، اعتقاًدا ليس العلم الجديدة. للقرائن
تعريٌف وهو املدِرك.»41 نفس يف املدَرك «تمثل أو العقل.» يف اليشء «حصول بأنه العلم
ومعقوالت، صور إىل وتحويلها لألشياء الذهني الوجود إثبات عىل يقوم خالص صوري
والتأثري ذاتها املادية األشياء وجود وينكر بل والتجربة، واملشاهدة الحس دور ويُنكر
تطهريٌّ تعريٌف وهو مبارشة. رؤيًة ورؤيتها معها، والعيش وتغيريها وتحريكها عليها
هذا يف اليقني مستوى يُبني ال أنه كما اإليمان، عن كبديل املعقوالت عالم عىل يقوم خالص
النفس يف الصور تحصل فقد التقليد؟ أو الجهل أو الوهم أم الظن أم الشك هو هل اإلدراك،
ذهنية صورًة تكون قد علًما، تكون ال وقد علًما تكون وقد اليقني، يف املراتب هذه بإحدى
املتطابق فإن الذهن، إىل يشري باملطابقة العلم تعريف أن من فبالرغم تخيًُّال. تكون وقد
أو الذهن بناء هنا العلم نفسه. مع العقل تطابق أي الذهن؛ يف األشياء وجود مع يكون
من العقلية الحياة مكونات باقي عن العلم يختلف ال وبالتايل العقل، يف اليشء صورة
النقيض عدم أيًضا العلم يعني فقد العلم، تحديد يف الصورية لهذه ونظًرا وتذكُّر. تخيُّل
ولكن الجزئية العلوم يف يحدث والنقيض االتساق. عىل يقوم الصوري التحليل أن طاملا
الحيس االنطباع يتجاوز للعلم العقيل التحديد هذا كان وإذا فيه. نقيض ال العلم مطلق
يتحدَّد ال أنه والحقيقة الخالصة. الكلية املعاني تحليل إىل يصل فإنه النفيس، والسكون
مناطق تحويل ثم الشعور يف العلم نشأة بعد إال الخالص الصوري املستوى بهذا العلم
الحية والتجربة الحيس العالم عن االستغناء يمكن حينئٍذ خالصة. «أنطولوجيا» إىل الشعور
أو صفة أو معنًى هو بل صورة مجرد العلم الذهن مع املطابقة تجعل وال الشعور. وأفعال
وتصديًقا، تصوًرا املنطق، يف نظرية املتأخر الدين أصول علم يف سيصبح ما وهو موضوع.

عقلية. قضايا إىل ذلك بعد يتحول فإنه الشعور يف انكشاًفا العلم أحدث ما فإذا
وبالشعور العقل يف املطابقة وتظهر املطابقة، نحو كلها السابقة التعريفات تتجه
العقل، يف واملطابقة الواقع، مع املطابقة ثالث: يف العلم حدود تفاوتت لذلك الواقع؛ ومع
يف واملطابقة خياًال. أو وهًما العلم يكون أن تمنع الواقع مع املطابقة النفس. يف واملطابقة

واملعارف، النظر ج١٢؛ املغني، ص٢٨–٣١؛ املقاصد، ص١٠-١١؛ (املواقف، الحكماء تعريف هو هذا 41

ص٤-٥). التام، التحقيق ص٢١؛
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العلم تجعل النفس يف واملطابقة الربهان، عىل قائًما نفسه مع ُمتسًقا العلم تجعل العقل
وتوطينها النفس سكون هو أو نفسه مع الشعور مطابقة إذن العلم ويقينًا. واعتقاًدا تمثًُّال
والشعور الشعور، يف العلم له. وُقطبان للشعور مجاالن والواقع العقل ألن وذلك واطمئنانها
ومع العقل يف باملطابقة للعلم السابقة التعريفات تجد لم والواقع. العقل بني اللقاء مركز
التوضيح وعمليات لالعتقاد أنماط صورة يف الشعور ألفعال التعرُّض من ا مناصٍّ الواقع
والفطنة والفقه الفهم أو واالستبصار التبيني أو الجازم االعتقاد هو العلم فأصبح والبيان؛
أوسع فالعلم إليه. واالطمئنان النفس سكون إىل النهاية يف يصل حتى واإلدراك واإلحاطة
والتحقق التبيني كان الشك بعد العلم وقع إذا فحسب. الواقع مع املطابقة من وأشمل نطاًقا
العقل هو العلم يكون قد وفطنة. وفقًها فهًما ُسميَّ للعقل عمًال كان وإذا واالستبصار،
موضوع هنا يدخل وال الشعور. يف وبنائه العلم للحظة طبًقا الوجود أو اإلحاطة أو
العلم وجود يعني وال العلم. إىل املؤدية الشعور أفعال بل املستحيالت، أو القديم العلم،
وأن منها، حسية انطباعات عىل الحصول مجرد األشياء، أمام سلبيٍّا اتجاًها الشعور يف
وإدراك إلنارتها نحوها إيجابي اتجاٌه هو بل مستقبًال مكتسبًا محصًال إال يكون ال الشعور
إدراك مع ما ليشءٍ بالنسبة النفس سكون العلم يشمل وفهمها. وتنظريها وتعقيلها داللتها
النحو هذا وعىل العقل. يُحلِّلها والداللة األشياء، به والواقع السكون، موطن الشعور داللته.
الحي بالشعور أيًضا الرتباطه والتجريد الصورية يف الوقوع من أوًَّال نفسه العلم يحمي
بالشعور أيًضا الرتباطه الفجة التجريبية من ثانيًا نفسه يحمي كما امللموس، وبالواقع
بالواقع الرتباطه الخالصة االنفعالية الوجدانية من ثالثًا نفسه يحمي كما وبالعقل، الحي
بفضل واملادي الصوري واملوضوعي، الذاتي كيانه إذن للعلم النظري. وبالعقل الحيس

الشعوري. بنائه
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العلم أقسام ثالًثا:

اإلنساني العلم (1)

للذات، صة مشخَّ ليسصفًة اإللهي فالعلم اإلنساني، للعلم إال يكون ال العلم تعريف أن كما
وتفسريه، وفهمه وقراءته كتابته بمجرد إنسانيٍّا علًما أصبح الذي املنزل الوحي هو بل
ر تصوُّ إىل أو ومكتسب رضوري إىل اإلنساني للعلم إال تكون ال العلم أقسام فكذلك
وحادث، قديم وإنساني، إلهي إىل إذن العلم م يُقسَّ ال واستداليل. بديهي إىل أو وتصديق،
اإللهي، العلم إىل بالنسبة التشخيص عىل تقوم دينية قسمة فهذه مخلوق. وعلم خالق علم
واملداهنة التملُّق عىل تقوم قد أنها كما اإلنساني. العلم إىل بالنسبة الذات احتقار وعىل
اإلنسان غاية وتكون محدود، غري اإللهي والعلم محدوًدا اإلنساني العلم فنجعل والنفاق
رضوري إىل ينقسم ل األوَّ ثانيًا. الشيئي ثم أوًَّال املعريف العطاء وسؤاله هللا إىل التقرب
هذه ويجاوز ذلك عىل يتعاىل ألنه استدالل؛ وال فيه رضورة ال الثاني أن حني يف واستداليل
حد يصل كما الحيوان! علم مع اإلنساني العلم وضع إىل الذات احتقار حد ويصل القسمة.

والجن! املالئكة علم مع اإللهي العلم وضع إىل التملق
الحيوان علم عن ندري وال اإلنساني. العلم هو واحًدا علًما إال نعلم ال أننا والحقيقة
يعلمه ما إال الجن علم أو املالئكة علم عن ندري وال الحيوان. عن اإلنسان يعلمه ما إال
هللا» «علم عن نعلم وال للعلم. املصادر هذه مثل وجود إثبات بعد العلوم هذه عن اإلنسان
ويحقق ويتمثل ويعقل ويفهم يفرس وبعقل معروفة بلغٍة ن مدوَّ كتاٍب يف موجود هو ما إال
اإلنساني العلم إال ُوجدت، لو الثالثة، العلوم هذه يف إذن يوجد ال املكلَّف. اإلنسان وهو
وقد اإلنساني. العلم خالل من إال شيئًا الثالثة العلوم هذه عن نعلم ال نحن لها. كطريق
إىل منها التقليد أو الجهل أو الوهم أو الظن أو الشك يف العلم مضادات يف أدخل تكون



(١) الثورة إىل العقيدة من

يمكن ال سبب. غري من مطابق جازم اعتقاٌد هي أو مطابق غري جازم اعتقاٌد فهي العلم؛
الحيوان وعلم العلوم. هذه عن تجارب لدينا ليس ألنه الجن علم أو املالئكة علم عن الحديث
النظر عىل ويعتمد والتصديقات، التصور عىل يقوم علم إىل منه التخاطب لغة إىل أقرب
بمجرد الوحي ألن وذلك القرآن؛1 يف مذكورة الثالثة العلوم هذه إن يُقال وال واالستدالل.
علوم مثل إنسانية علوٍم إىل وفهمه قراءته بمجرد ويتحول إنسانيٍّا، علًما يصبح نزوله
مثل القرآن علوم يف متضمنة جزئيٍة أخرى وعلوٍم القراءات وعلم التفسري وعلوم القرآن
… واملتشابه املحكم وعلم واملدني، املكي وعلم واملنسوخ، الناسخ وعلم النزول، أسباب علم
أصول علم مثل رشعية عقليٍة علوٍم إىل يتحول أو والتفسري. التدوين حيث من وذلك إلخ،
عقلية علوٍم إىل يتحول أو التصوف. وعلوم الحكمة، وعلوم الفقه، أصول وعلم الدين،
الجغرافيا علوم مثل خالصة إنسانيٍة علوٍم إىل أو والطبيعية الرياضية العلوم مثل خالصة
الذي اإلنساني العلم هو بل حادثًا، أو قديًما ليس إذن العلم واألدب.2 واللغة والتاريخ
بقدم وقديم الشعور بحدوث حادث هو الواقع. قه ويصدِّ العقل، يُحلِّله الشعور، يف ينشأ
من ينشأ لم العقل يف مسلمات كان إذا أو الذكريات واستدعته فيه مختزنًا كان إذا الشعور
خالصة «أنطولوجيا» كان إذا أو التجربة من ينشأ الذي الحادث العلم مقابل يف التجربة
عىل يعتمد الذي هو القديم العلم فيه. نموذجية أنماٍط أو للشعور مثالية مناطق عن تكشف
العرص يف فينشأ الحادث العلم ا أمَّ املايض، خربات وعىل املرتاكمة املعلومات وعىل التاريخ
يمحوها ال «إلهية» علوٍم مقابل يف محصورة علومنا أن افرتاض إن الجيل. يف ويحدث
إيماٍن عن إال يُعربِّ وال الذات، عن اإلعالن إىل إال يهدف ال مجاني وقوٌل دينية مزايدٌة حرص؛
كل فوق ألنه وذلك عليها، الوصاية وفرض العامة عىل السيطرة إىل إال يهدف وال طفويل،
قادر فالعقل ا؛ محاَرصً وال محصوًرا ليس األمر حقيقة يف اإلنساني والعلم عليم! علم ذي
املعاني رؤية عىل قادر الشعور أن كما موضوعاته، فيها يضع شاملة أنساٍق إيجاد عىل
حرص ال وقائع يعطي وشامل، ومتسع عريض نفسه والواقع مستقلة. كماهياٍت والدالالت
وظيفٌة لها خالصة، إنسانيٌة فكرٌة محدود غري علٍم وجود فكرة وأن للمعاني. كحوامل لها

أن إىل عديدة إشاراٌت وكذلك سليمان، علمه الذي الطري منطق عن القرآن يف املذكورة القصة وهي 1

القرآن. إىل ويستمع ويريد يعلم الجن
ص٢٠٣–٢٠٩. والتجديد، الرتاث ملرشوع العامة الخطة والتجديد». «الرتاث انظر 2
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العلم أقسام ثالثًا:

الجمود ورفض الطبيعة، لقوانني املستمر واالستكشاف البحث، يف االستمرار يف معرفية
العلم.3 يف النهائي والقول املذهبي

نظري؟ استداليل أو بديهيرضوري العلم (2)

التي هللا صفات أحد وهو العلم،4 نظرية عن خارًجا محًضا افرتاًضا «القديم» العلم كان ملا
إىل اإلنساني العلم قسمة إال يبَق لم بعُد، يتأسس لم فالعلم للعلم؛ كموضوع بعُد تدخل لم
يجده اضطراري علم ل األوَّ مكتسب. نظريٍّ استداليلٍّ وعلٍم فطري، بديهيٍّ رضوريٍّ علٍم
اإلنساَن يأتي دفًعا، له يستطيع أن ودون شك أدنى دون به ويشعر بنفسه، اإلنسان
فكر عىل ويقوم وتدبر، رؤية إىل يحتاج فإنه الثاني ا أمَّ فيه. الشك يمكن وال له مهاجًما
إىل الشك من فيه االنتقال ثم فيه، الشك يمكن والربهان، الحجة عىل ويعتمد للنظر، وطريقة
وبقدراتها النفس طبيعة من يحدث بل خارجية، قدرٍة بفعل الرضوري العلم يقع ال اليقني.
بأعمال لإلنسان كسب هو بل كذلك، خارجية بقدرٍة االستداليل العلم يحدث وال الخاصة.
فإنه نظر، وإعمال جهد إىل الرضوري العلم يف يحتاج ال اإلنسان كان وإذا والنظر. الجهد
ويعني البديهي العلم الرضوري العلم ى يَُسمَّ وقد والنظر.5 الجهد إىل االستدالل يف يحتاج
تقرتن قد الرضورية املعرفة أن حني يف الخالصة، املعرفة أي رضر؛ أو بنفع يقرتن ال ما
رضر أو بنفع تقرتن قد الرضورية املعرفة أن حني يف الخالصة املعرفة أي رضر، أو بنفع
قد والتي واأللم اللذة إىل تؤدي قد التي التلقائية والوجدانية املبارشة، الحسية املعرفة ألنها
أقرب البديهي إن إذ الرضوري؛ من أخص البديهي يكون وقد والحزن. الفرح عنها ينتج
مًعا، والعقيل الحيس الرضوري يشمل الرضوري أن حني يف الخالصة، العقلية املعرفة إىل
ُمكتَسبًا. االستداليل يكون بديهيٍّا الرضوري يكون وكما واحد.6 آٍن يف والصوري املادي

ص٧؛ التحقيق، ص١٣؛ اإلرشاد، ص٣٠-٣١؛ ص٨، األصول، ص٣٥؛ التمهيد، ص١٤؛ اإلنصاف، 3
ص١٩٠-١٩١. ج٥، الفصل،

األصول، (رشح وقسمته العلم نظرية من وحادث قديم إىل العلم قسمة «املواقف» صاحب أخرج ولهذا 4

ص٥٠-٥١).
ص٣٤. املقاصد، ص٣٥؛ التمهيد، ص١٤؛ اإلنصاف، 5

ص٦-٧. التحقيق، ص١٣-١٤؛ اإلرشاد، 6
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لفظ عىل الرضوري لفظ القدماء آثر وقد كسبي. االستداليل والعلم فطري، الرضوري العلم
وجوده. بقدر العلم «نشأة» املهم فليس الفطري

رضوريٌّ علٌم يوجد أال الِعلمني؟ بني حادة فاصلًة القسمة هذه تكون حد أي إىل ولكن
وتراكم التاريخ من مكتَسبًا نشأته، يف األقل عىل الوقت، نفس يف يكون بديهي فطريٌّ
الجماعة، عىل وتتالت الفرد، بها عربَّ التي والخطأ الصواب ومحاوالت الحسية، املدركات
رضورية، تجربٌة حر» «أنا الشعوب؟ وخصائص العالم تصورات النهاية يف تُحدِّد والتي
ليس الفطري والعلم رضوري.7 علٍم إىل عندي تتحوَّل حتى باملمارسة يوم كل أكتسبها ولكن
الشعوب، وحكمة العامية، األمثال يف يظهر وتاريخي جماعي علٌم هو بل فحسب فرديٍّا
علًما هو كسبي علم كل كان وإذا األجيال.8 وتتوارثها ترتاكم، التي الناس فطرة وهي
يأتي أن أيًضا للكسب يمكن أال واالستدالل؛ بالنظر إال يأتي ال فالكسب استدالليٍّا، نظريٍّا
إىل ًها متوجِّ كله العلم بناء إىل السؤال يمتد وقد والعادة؟9 والتجربة واملشاهدة الحس من
استداللية إىل الرضورية العلوم ل تتحوَّ أن يمكن هل فيكون: الفاصلة ة الحادَّ القسمة هذه
«اإلرادة خارجي فاعل هو هل الفاعل؟ َمن السؤال: ليس رضورية؟ إىل االستداللية والعلوم
نتيجة الشعور يف داخيل بفعٍل أو العلم نظرية تأسيس بعد إال تثبت ال إنها إذ اإللهية»؛
الفاصل الحد أن فيه شك ال مما إثباته؟ ممكن أمر وهو العلم، نظرية يف والتكوين النشأة
من الرضوري العلم يمنع ال إذ املنال؛ صعب االستداللية والعلوم الرضورية العلوم بني
رضوري علٍم كل ر تصوُّ يمكن لذلك والخفاء؛ الوضوح يف الرضوريات تختلف إذ نظر؛
األسايس هو الرضوري العلم كان وملا رضوريٍّا.10 علًما استداليل علم وكل استدالليٍّا، علًما
استداليل إىل الرضوري العلم ينقلب أن دون رضوري إىل ينقلب أن االستداليل للعلم فيمكن
استداللية، أو تكونرضورية قد اإلنسانية والحقائق رضورية، املطلقة الحقائق بالرضورة.
املطلقة الحقائق تصبح أن يمكن ال ولكن مطلقة. حقائق تصبح رضورية كانت وإذا

ص٤٠-٤١. التفتازاني، رشح ص١٣-١٤؛ اإلرشاد، ص٨؛ األصول، 7
ِهللا ِمَن أَْحَسُن َوَمْن ِهللا ﴿ِصبَْغَة مثل: اآليات من عديد يف صبغة أو فطرة القرآن يسميه ما وهو 8

.(٣٠ :٣٠) ِهللا﴾ ِلَخْلِق تَبِْديَل َال َعَليَْها النَّاَس َفَطَر الَِّتي ِهللا ﴿ِفْطَرَة ،(١٣٨ :٢) ِصبَْغًة﴾
ص٣٣. املقاصد، ص٦-٧؛ التحقيق، 9

يف الطب كعلم والرياضيات بالتجارب العلوم االستداللية النظرية العلوم ضمن البغدادي يضع لذلك 10
ص١١١). (الشامل، والصناعات بالحروف العلم وكذلك واملعالجات األدوية
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عديدة شواهُد وهناك والصواب.11 للخطأ ُعرضة إنسانيًة حقائَق كانت وإال استداللية
وتريٍة عىل الحوادث وقوع مثل استداللية أنها يَُظن أمور يف رضوري علٍم وجود تثبت
مطرًدا رضوريٍّا علًما يكون قد بل نظري، علٌم أنه يعني ال نظام أو لقانون ووفًقا واحدة
أدعى فهي واملقاصد للدواعي طبًقا الرضورية املعرفة حدوث مثل أو البرشية. الطبيعة يف
الرضورية املعرفة بني فاصل حدٌّ إذن يوجد ال نظرية. إىل منها رضورية تكون أن إىل
يعرفه وما استدالًال، اآلخر يعرفه قد رضورة البعض يعرفه ما فإن االستداللية؛ واملعرفة
الرضورية العلوم أن إىل باإلضافة هذا رضورة. اآلخر البعض يعرفه قد استدالًال البعض
العلوم، من نوَعني يكوِّنان ال فهما االستداليل؛ العلم عليها يقوم التي اليقينية املبادئ هي

للشعور.12 متمايزان وفعالن للمعرفة درجتان هما بل
قسمٍة إىل ر؛ املتأخِّ الكالم علم يف واستداليل إىلرضوري للعلم القسمة هذه تحوَّلت وقد
الحكمة علوم يف املنطق ألن ونظًرا الدين، أصول علم عىل الحكمة علوم لسيادة نظًرا منطقية
أو ر تصوُّ ا إمَّ فالعلم الدين. أصول علم يف العلم نظرية يعادل فهو وبالتايل للعلوم، آلة
الكسبي.13 االستداليل العلم هو والتصديق البديهي، الرضوري العلم هو التصور تصديق.
بنفسه لليشء تعريف باملاهية والتعريف طلبه، قبل به «مشعور» ألنه بديهي التصور
بوجود نسلم أو الدَّور يف نقع أن ا فإمَّ تصور. عىل يقوم آخر تعريًفا يستلزم تعريف أو
طلب وإذا بديهي، ألنه إذن التصور يُطلب ال تعريف. إىل حاجة يف ليست بديهية تصوراٍت
هذا وعىل تصديق. وكالهما برهان طلب أو لفظ تفسري ذلك فإنما للروح أو للنفس تصور
هل قائًما: ل األوَّ السؤال ويظل العلم.14 مطلق تعريف هو الرضوري العلم يصبح قد النحو
تحتاج قد فطري؟ بديهيٌّ رضوريٌّ تصديٌق يوجد وهل نظري، استداليلٌّ كسبيٌّ تصوٌر يوجد
بعضالتصديقات تحتاج كما والعدم، والوجود والكل، الجزء مثل نظر إىل بعضالتصورات
ر تصوُّ أمكن إذا استدالل إىل التصديقات بعض تحتاج ال وقد هللا. وجود مثل استدالٍل إىل

ص١٤–١٦. األصول، 11
ال رضورًة يُعرف وما استدالًال، إال يُعرف ال استدالًال يُعرف فما البلخي، القاسم أبي رأي هو هذا 12

ص٥٧–٦٠). األصول، (رشح رضورًة إال يُعرف
ص١١-١٢). (املواقف، الرازي موقف هو هذا 13

ص٣٥–٤٠؛ ص٣١-٣٢، املقاصد، أرشف ص٣٣؛ املقاصد، رشح ص٣٥–٤٠؛ ص٣٢-٣٣، املقاصد، 14
ص٥. املعالم، ص٣–٥؛ املحصل،
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ساذج، بسيط تصور تصوران: إذن هناك املبارشة. النتيجة إىل واالنتهاء مًعا املقدمتني
عىل يقوم وتصديٌق ساذج، بسيط تصديٌق تصديقني: هناك أن كما تصنيًفا. يتضمن وتصور
والحقيقة مركب. وآخر بسيط وتصديٌق مركب، وآخر بسيط تصوٌر هناك متتالية. أحكام
بني تتفاوت للشعور أفعاٌل بل للعلم، مستقلًة مقوالٍت ليست والتصديقات التصورات أن
و«املالئكة». «الجن» مثل كسبية السمعيات بعضالتصورات تكون وقد والرتكيب. البساطة
ترجع وبالتايل والوجدان، العقل وبداهة الحس شهادة مع تتفق أن يجب الحالة هذه ويف
مثل عليها االستدالل يمكن حسية إدراكاٌت فهي البديهية التصديقات ا أمَّ الرضورية. إىل
صوريٌة أي منطقية قسمٌة وتصديق تصوُّر إىل إذن العلم قسمة األولية.15 الفكر قوانني
طبيعة من تنشأ نفسها التصورات أن مع وأحكام تصورات مجرد العلم تجعل خالصة
أحد التصور واملشاهدة. الحس من ينشأ اآلخر والبعض واألوليات، البديهيات وهي الذهن
تصدر قد نظري، مكتسٌب وبعضها رضوري فطريٌّ فبعضها األحكام ا أمَّ العلم، بناء مراحل
يف التصورات تنشأ االجتماعية. للعادات نتيجة تكون وقد بالوجدان، تصدر وقد بالعقل
منطقيٌّ بناءٌ إذن يوجد ال واملصالح. البواعث التصديقات يف وتتحكم معينة إنسانيٍة مواقَف
هي تصبح بحيث األهمية من وتصديق تصور إىل املنطق قسمة تبلغ وقد خالص. صوريٌّ
الحكمة، وعلوم الدين أصول علم بني الجامع املنطق نظرية وتصبح العلم. نظرية ذاتها
يكون ال وهنا ونفيًا. إثباتًا املنطقي الحكم هو والتصديق التصور بني التمييز ويكون
إىل العلم قسمة أن والحقيقة العلم،16 أوليات يف العامة املبادئ يف بحثًا بل منطًقا املنطق
أي الوجدان؛ ومعطيات الحواس شهادة إىل األمر نهاية يف ترجع إنما واستداليل رضوري
الواقع بني املسافة وقياس الوحي مقاصد من ابتداءً وإدراكه للواقع املبارشة الرؤية إىل
واالستداليل. الرضوري العلمني أساس هي له والتنظري للواقع املبارشة فالرؤية واملثال،

الرضوري العلم إثبات (3)

والوجدان، والعقل الحسِّ عىل يعتمد الذي البديهي الفطري العلم هو الرضوري العلم
والوجدانيات، والبديهيات الحسيَّات مثل ب، تكسُّ أو تعلُّم دون نفسه يف إنسان كل يجده
إنه العلم تأسيس من املرحلة هذه يف القول يمكن وال الفطرة. استعدادات يف موجود هو

ص٦-٧. التحقيق، ص٣٥؛ املقاصد، رشح ص٣-٤؛ املعالم، 15
ص٣). املعالم، ص٣؛ التلخيص، ص٢-٣؛ (املحصل، الرازي موقف هو هذا 16
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زال فما العلم؛ بناء يف كموضوع بعُد يظهر ولم بعُد يثبت لم هللا ألن «هللا»؛ خلق من
بدعوى نظريٍّا كله العلم جعل إذن يمكن ال العلم. يف نظرية قيام إمكانية عن قائًما الحديث
نقصان ألن الكسب؛ خالل من كلها العلوم وحدوث الرضورية األفكار من النفس خلو
والنوم؛ بالغفلة الرضوري العلم يزول وال الرضوري.17 العلم غياب يعني ال االستعداد
شخٍص عند الرضورية املعرفة تحدث لم فإن للعلم. رشوط والوعي واليقظة الحياة ألن
وفقد مستوياته بني التوازن فقد قد أنه أو غافًال، كان شعوره أن يعني قد ذلك فإن ما،
مطلًقا. وجوده عدم يعني ال البعض عند وجوده عدم وأن واإليضاح، البيان عىل القدرة
الشعور فقدان يعني بل الرضوري، العلم انتفاء بينهم فيما العلماء اختالف يعني وال
جميًعا، العقالء بني ومشرتك عام الرضوري فالعلم التوازن؛ أو التجرد أو كالحياة رشوطه
من تمنع موروثٍة معارَف بعض وجود إىل يشري قد بل انتفائه، عىل يدل ال واختالفهم
الرضورية املعارف عىل وأوَّليته الشك رضورة تعني ال كما الرضورية. املعرفة حدوث
فإذا الرضورية. املعارف وإثبات اليقني وتأسيس املوروث نقد يف الشك وظيفة ألن نفيها؛
يكون وقلب وعقل حس له يحيا إنسان ُوجد إذا العلم. ُوجد له العادية الرشوط توافرت ما

الوجدان. وبداهات العقول، وأوائل الحس، شهادة رضوريٍّا، علًما بالرضورة، له
ثم البرص، حاسة أصًال وتعني واملشاهدة، الحس عىل القائم هو الرضوري فالعلم
عن دفاًعا الحس رضورة إنكار يمكن فال القدماء. عند الخمس الحواس شملت حتى امتدت
عن إال الكليات عىل للحكم مصدًرا يكون أن يمكن ال الحس أن بحجة النظري العلم رضورة
إذ الجزئيات؛ إدراك يف الخطأ يف يقع قد الحس أن كما والتعميم. واالطراد االفرتاض طريق
أبيض الثلج ونرى حارٍّا، وبالبارد بارًدا بالحار وتشعر صغريًا، والكبري كبريًا الصغري ترى
يف صعوبة اإلنسان يرى وكذلك األمثال.18 بني يميز ال الحس أن كما كذلك، ليس وهو
يقنٌي والتعميم العلمي، القانون أساس االطراد أن والحقيقة واليقظة. النوم بني التفرقة

يوجد وال علم، كل من خالية فالنفس نظري. كله أن وترى الرضوري، العلم الجهمية بعض ترفض 17

النفس أن يظن عندما حزم ابن رأي أيًضا وهو الكسب، طريق عن بالتدريج العلم يحصل ثم فطري علٌم
أيًضا: انظر ص٥–٧). ج١، (الفصل، الحواس خالل من املعارف تنشأ ثم شيئًا تعرف ال الوالدة عند
ص٤١. التفتازاني، رشح ص٥١-٥٢؛ األصول، رشح ص١٨٤–١٨٩؛ ج٥، الفصل، ص١١–١٤؛ املواقف،
الوجود. نظرية الرابع: الفصل (انظر األجسام يف والنظام األلوان يف السنة أهل رأي هو هذا 18

النظر ج١٢، املغني، ص١٠؛ التحقيق، ص٤٦–٥٢؛ املقاصد، ص٦–١٣؛ املحصل، ص١٤–١٦؛ املواقف،
ص٦٣). ص٢٤، واملعارف،
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إال يحدث ال فإنه الجزئيات، إدراك يف الحواس خطأ ا أمَّ الجزئيات. كل تحته تندرج عقيل
املزاج، واعتدال الرؤية، مسافة مثل اإلدراك رشوط تتحقق ولم إمكانياته، الحس تجاوز إذا
ألوان، عمى الرؤى كل ليست العقيل. اليقني عن يقل ال الحيسِّ واليقني املحايد. والشعور
إدراك عىل قادر ألنه األمثال بني التمييز عىل قادر والحس خداع. كله الحيس اإلدراك وليس
اليقظة بني التفرقة يمكن أنه كما بينها، الشبه أوجه تصور عىل قادر والعقل الجزئيات،
بمجرد فإنه والرؤى؛ األفكار عليه تضغط النوم، يف مستغرًقا اإلنسان كان مهما والنوم
وأحالمه أفكاره يف اإلنسان استغرق ومهما والنوم، اليقظة بني الفرق يدرك يستيقظ أن
إن استغراق. لحظة يف كان أنه بالواقع الوعي إىل عودته بمجرد يدرك فإنه يقظ وهو
وإذا الطبيعي، مداها يف تعمل كانت وإذا اآلفات، من بريئة كانت إذا تخطئ ال الحواس
املدركات يف والخطأ الصواب بني يفرق أن قادر والعقل املحددة.19 وظائفها تؤدي كانت
الحس إن واليقظة. النوم بني للتفرقة العادات مجرى إىل اللجوء يمكن أنه كما الحسية،
برهان يوجد وال طبيعتها. إىل وليس فيها آفة إىل راجع الحواس وخطأ يخطئ، ال السليم
كما برهان، إىل تحتاج ال الرضورية واملعارف رضورية، معارُف ألنها الحس شهادات عىل
الدَّور يف وقعنا وإال برهان، إىل تحتاج ال رضورية مقدماٍت دون نفسه الربهان يستحيل
الحسية والبداهة الفرع هو الحواس خطأ أن إىل باإلضافة هذا نهاية. ال ما إىل التسلسل أو
حسية حقائق هناك القاعدة. هي اإلدراك وسالمة االستثناء هو الحواس خداع األصل، هي
أتنفس وأني يدي، يف والقلم أكتب، اآلن، جالس أني مثل وهًما، أو خداًعا تكون أن يمكن ال
محتل، كأني أو وتفكر، وتتنفس وتحيا وتستوعب وتفهم تقرأ اآلن أنك أو وأفكر، وأحيا
حسية شهاداٌت الوجودية الحقائق هذه وفتوًرا. وتغريبًا فقًرا أمامي وأن ُمتخلِّف، مقهور،
شأن ال رصفة اجتماعيًة الرضورية العلوم إنكار يف األسباب تكون قد إنكارها.20 يمكن ال
جاه بزيادة أو املعاش بطلب واالشتغال الحق، واإلعراضعن الغفلة مثل العلم، بنظرية لها

ص٢١-٢٢. التفتازاني، رشح ص٨؛ ج١، الفصل، 19
داخل إسالمية اتجاهاٍت إىل يشري وال وجالينوس، وبطليموس وأرسطو أفالطون إىل اإليجي يشري 20

فقط يهم أتى، أين من الرأي يهم فال األخرى، الحضارات عىل الكالم علم انفتاح عىل يدل مما الحضارة؛
املذهب هذا أمثال إىل أيًضا نشري السياق هذا ويف التاريخ. عن املستقلة اآلراء كأحد ومعرفته انتشاره
عن الطويس ويدافع وهيوم)، وهوبز، (لوك، املعارصة ثقافتنا يف تروج بدأت التي الغربية الحضارة يف
علًما» َفَقد فقد ا حسٍّ فقد «من أرسطو: قول ويذكر الحسية، املعرفة يقني يف يشككوا لم بأنهم الحكماء

ص٦-٧). (التلخيص،
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غاية العلم واعتبار التجرد، طريق عن تجاوزه يمكن وهذا منصب، وراء سعيًا أو مال أو
االستحسان أو الظن لحسن طبًقا العلماء تقليد يكون وقد للمعرفة. وسيلة مجرد وليس
مضاد. علم بل علًما ليس والتقليد النفس، هواجس وسماع الربهان رفض مع الهوى أو
من خوًفا أو جاه أو منصب أو رئاسة يف طمًعا القلب يصدقه ملا باللسان اإلنكار يكون وقد
بموقف العلم ارتباط وعن العلم نظرية عن وليس العالم موقف عن ناشئ وهذا ميزة. فقد
املعارف إنكار صعب كما والرغبات. والدوافع بالبواعث النظرية وارتباط واتجاهه، العالم
بأوىل اإلنكار معارف وليست رضوريٍة بمعارَف ينكرونها ألنهم الخصوم من الرضورية
فإثبات الرضورية، املعارف إنكار عىل يقينية براهنُي هناك كانت وإذا اإلثبات. معارف من
للعلوم املنكرين الشكاك مواقف ضد أيًضا تُقال التي الحجة نفس وهي أوىل. بها العلم
أن مع له وهدم العلم تأسيس إلمكانية إنكار هو الرضورية املعارف إنكار إن اإلطالق. عىل
ويف العقائد. إقامة تستحيل وبالتايل للعقائد، «نسق» إقامة العلم نظرية تأسيس من الغاية
«اإليمان».21 إلثبات رضوري علٌم هناك ليس دام ما رضوريٍّا «الكفر» يكون الحالة هذه

«باهلل». العلم مثل العلم، موضوع عن النظر برصف العلم مطلق هو الرضوري والعلم
موضوٍع تحديد دون معرفة هو حيث من العام العلم هو بل الخاص، العلم هو العلم ليس
موضوعاٍت تكون أن املوضوعات هذه مثل تمتنع ال ذلك مع «هللا». معرفة مثل معني،
ذلك يتم ولكن املحددة. الفكرة أو املطلق أو الشامل أو الخالص عن البحث مثل معرفية
الرضوري العلم وهو التشخيص.22 بطريقة وليس الشعور وعمل التصورات نطاق يف
امليالد، قبل أو املوت بعد آخَر عالٍم يف وليس العالم هذا يف الحس شهادة عىل يقوم الذي
بالعلوم املايض معرفة يمكن بعُد. يقع لم ملا مستقبلية رؤيًة وليس الحارض يف مشاهدة
لشهادة طبًقا الحارض يف ان يتمَّ العلمني وكال املستقبلية. بالعلوم واملستقبل التاريخية
أو أخالقي أو معريف ٌ مبدأ هو حيث من هللارضورة معرفة يمكن والوجدان. والعقل الحس
تكون أن يمكن وال واجتماعية.23 وجدانية بداهاٌت فتلك اجتماعي، وبناءٍ إنسانية كمساواة

ص١٨٩–١٩٢. ص٩٠، ج٥، الفصل، 21
الدنيا دار يف رضورة يعرف ال تعاىل هللا أن «وعندنا رضورة. باملشاهدة تعاىل هللا يُعَرف أن يجوز ال 22

ربما املتأخرين بعض عن ويُحكى رضورة.» هللا يعرفون اآلخرة وأهل املحترض ألن التكليف دار بقاء مع
التكليف بقاء مع الدنيا دار يف رضورة هللا يعرف من املكلَّفني من يكون أن يجوز أنه باهلل املؤيد هو

ص٥١-٥٢). األصول، (رشح والصالحني واألولياء كاألنبياء
الوطنية». الثقافة يف :(٣) معارصة «قضايا العربية»، للشخصية الثقافية «املقومات بحثنا: انظر 23
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ألن الرضورية للمعارف نموذًجا والنبوات» وصفاته الصانع «إثبات مثل الوحي معارف
العقائد إثبات العلم من الغاية وأن بالنظر. مكلَّف بها والجاهل االستدالل، عىل يقوم الوحي
املعجزات أدت فقد املعجزات؛ زمن انقضاء بعد باملشاهدة رضورة علم إال يوجد ال بالنظر.
يف — التعايل — التوحيد وإبراز الطبيعة، أرس من الشعور تحرير وهو التاريخ، يف دورها
عىل قائًما العلم أصبح والفعل والعقل الشعور واستقلَّ ذلك، تحقق أن بعد اإلنسان. شعور
وهناك الخيال.24 وإلهاب املشاعر إثارة عىل فقط وليس العقول وبداهات الحواس شهادة
الشعور بأفعال تتعلق رضورية األوىل االختيارية. واألفعال الرضورية املعارف بني فرق
اإلنسان لها يستطيع ال األوىل الخارجية. وأفعالها اإلنسان بإرادة تتعلق والثانية الداخلية،
اإلنسان يكون خالصة إراديٌة أفعاٌل والثانية الشعورية، اإلنسان بحياة مرتبطة ألنها دفًعا

والرتك.25 الفعل بني ًا ُمخريَّ فيها
لها، فرع فهي الحساب؛ من أضعف أنها بحجة العقلية البديهيات إنكار يمكن وال
وقابلة للنقد، تثبت ال كلها حجج عدة عىل باالعتماد أو علًما.» َفَقَد َفَقْد ا حسٍّ فقد «من وألن
يقيني، غري يكون ال أو يكون أن ا إمَّ اليشء أن مثل البديهيات أجىل إن قيل: فإن للتفنيد.26
وجود هي ال أشياء هناك أن كما بينهما، التوسط وهو الحال، هناك والعدم الوجود فبني
آخر جزءٌ فهناك الجزء من أعظم الكل املشهورة، البديهيات يف يُقال ما ومثل عدم. وال
واحدة، وليست واحدة فهي متساوية، لواحد املساوية األشياء أن أو معترب، وغري معترب
اآلخر والجسم جسمني، يف فاأللم مكانني؛ يف واحد آٍن يف يكون ال الواحد الجسم أن أو

تربية لسنج: وأيًضا ص٦٥–٦٩؛ املعجزة، عن املقدمة والسياسة، الالهوت يف رسالة اسبينوزا، انظر: 24
النبوة؛ عن التاسع الفصل أيًضا: انظر التاريخ. وفلسفة الوحي تطور عن املقدمة البرشي، الجنس

ص٤٤–٤٦. التمهيد، وأيًضا:
ص١٩٣. ج٥، الفصل، 25

خادعة الحواس كانت ملا ص١٠–١٣. التام، التحقيق ص١٣–٢٢؛ املحصل، ص١٦–٢٠؛ املواقف، 26
واملعرفة خاطئة، تكون قد الحسية املعرفة ألن عقلية؛ أو حسية يقينيٍة معرفٍة إىل الوصول استحال
مستقلة عقلية معرفٌة هناك كانت وإذا ثانيًا. يخطئ أوًال يخطئ فالذي الحسية. املعرفة عىل تقوم العقلية
خداع العقل أثبت كما العقل خداع تثبت اإلنسان لدى أخرى َمَلكٍة وجود من املانع فما الحس عن
أعىل اللُدنِّية للمعرفة كوسيلة الباطني النور إلثبات الصوفية يُردِّدها التي الحجة نفس وهي الحواس.
باسم أسفل من مرة اإلنسانية املعرفة هدم عىل الصوفية مع كَّاك الشُّ يلتقي وبالتايل والعقل. الحس من

ص٢٢-٢٣). (املحصل، الرباني النور باسم أعىل من ومرة الحواس، خداع
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وهذا ثابتًا يجعله املعدوم وتصور املعدوم تصور عىل تتوقف أنها كما معتَرب. وغري معتَرب
وعدمه اليشء ثبوت يستحيل وكذلك املوجود. عن املعدوم تميز عىل يتوقف كما تناقض.
إىل النظري العقل مستوى من للبداهة صوري نقٌل ذلك أن والحقيقة لغريه. أو نفسه يف
عقًال وليس اإلنسانية للتجارب محالٍّ العقل فيها يكون التي الخالصة امليتافيزيقا مستوى
والعلوم بديهي. غري افتعاٌل فيها والقدح بديهية، أموٌر البديهات خالًصا. صوريٍّا بديهيٍّا
وإن الرياضية. العلوم ألسس هدم البديهات يف والقدح البديهات، عىل تقوم كلها الرياضية
إىل الستنادهما العاديات وبديهيات العقلية البديهيات بني التمييز يف صعوبة هناك قيل:
أيًضا وهذا الحكماء، عند الفلكية لألوضاع أو املتكلمني عند أوجبهما الذي املختار» «القادر
وكالهما العادات. ومجرى العقل بديهيات بني التمييز باإلمكان فإنه البديهيات، يف شك
«القادر تدخل احتمال إدخال يمكن وال نشأتهما. عن النظر برصف بديهي األمر نهاية يف
هللا «ذات موضوع زال وما بعُد. تكتمل لم ألنها العلم تأسيس من اللحظة هذه يف املختار»
أعلم؟ كيف سؤال: عىل إجابًة العلم نظرية تأسيس بعد إثباته مطلوبًا وأفعاله» وصفاته
هذا من االنتهاء فرض عىل وحتى أعلم؟27 ماذا سؤال: عىل إجابًة الوجود نظرية وتأسيس
واإليقاع واإليهام التمويه أفعاله وال صفاته من وليس مخادًعا، يكون ال «هللا» فإن اإلثبات،
عند الفلكية األوضاع افرتاض أن كما العادات. وبديهيات العقل بديهيات بني الخلط يف
افرتاًضا يكون أن إىل أقرب وهو التأسيس. تحت العلم نظرية يف بعُد يثبت لم الحكماء
قيل: وإن الجوية. واألرصاد الفلك علوم يف إال علمي فرٍض إىل ل يتحوَّ ال خالًصا أسطوريٍّا
ذلك، فمع مستقلة، بديهيات وجود يمنع مما االعتقادات يف تأثريًا والعادات لألمزجة إن
وإال املاهيات، وحدس املبارش اإلدراك وعىل البديهيات تجريد عىل قادر البرشي العقل
واالتصال البرش بني التخاطب أمكن وملا والعادات. األمزجة نتاج كله البرشي الفكر لكان
واحدة حكمٌة هناك كانت وملا العصور. مختلف عىل األجيال بني والتفاهم املجتمعات بني
بينها فيما تتعارضالبديهيات ما كثريًا قيل: وإن البرشي. للجنس مشرتكة وخربٌة للشعوب
يف لخطأ فلربما تعارضا وإن القطعيَّان. يتعارض أن يستحيل إنه قال نصدق؟ فأيهما
بني إذن تعارض ال ظنيٍّا. واآلخر قطعيٍّا أحدهما لكون أو البديهيات تصور يف أو املقدمات
التعارض «علم بأكمله علم نشأ وقد املتواترات. بني تعارض ال أنه كما العقلية، البديهيات
الزمان حسب البديهيات تختلف وال املتواترة. القطعيات بني التعارض لحل والرتاجيح»

الصفات. أو الكامل» «اإلنسان السادس والفصل الذات، أو الخالص» «الوعي الخامس: الفصل انظر 27
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ربما الخالص. العقل مستوى عىل توجد ألنها واألهواء؛ املصالح واختالف والعرصوالتطور
تغري دون تبقى ولكنها وتحقيقها، وتأويلها عنها التعبري يف والتطور للزمان تدخل يحدث
وامللل والعقائد املذاهب حدود البديهيات تتجاوز كما واألحوال. الظروف تغري من بالرغم
أم بالعقل الكذب، وقبح الصدق حسن حول واألشاعرة املعتزلة بني فالخالف والنحل.
وكذلك الذهبية. املواقف إىل يرجع ما بقدر البديهيات إىل يرجع وال مذهبي، خالٌف بالرشع
واألشاعرة الحكماء بني والعدم األعراضوالوجود وبقاء والرؤية األفعال خلق الخالفحول
واملتكلمني الحكماء وبني له، مباين أو للعالم مقارن ا إمَّ الوجود حول التنزيه أنصار بني أو
ِقَدم حول الِقَدم وأنصار الحدوث أنصار بني أو خالء، أو مالء إىل األجسام نهاية حول
حول أو بمرجح، الرتجيح حول أو عدم، من الخلق حول واملتكلمني الحكماء بني أو الزمان،
تكشف عقلية، بديهياٍت وليست مذهبية خالفاٌت ذلك كل الجسم، أم اإلنسان األلم محل
وموقٍف فلسفي، انتماءٍ عن يُعربِّ عقيل بناءٌ واملذهب العقل. رضورة عن وليس املذهب عن
بصفاء مرتبط وهو العقول، أوائل إدراك عىل قادر البديهي العقل إن وسيايس. اجتماعي
أحد بل للعلم، مستقلة وسيلًة ليس العقل للهوى. منًعا وحياده الشعور وتجرُّد النفس

العاقل.28 الشعور وظائف
بديهيات املطلق. الشك يف ووقوع العقل، عىل وقضاء للعلم، هدم إذن البديهيات إنكار
بديهيات. كلها العادات ومجرى األخبار، وتواتر الوجدان، وشهادات العقول، وأوائل الحس،
أو فرد إىل فرد من تختلف ال واحدة معرفٌة واسطة، بال العقل رها يتصوَّ التي املبادئ وهي
أو أحد فيها شك وإن عقل، ذي كل يُدركها آخر، إىل زمان من حتى أو آخر إىل مجتمع من
النفس يف مغروزة مقدماٌت هي آفة.29 ذا ويكون بها، ال به فالعيب إدراكها عليه استعىص
من واحدة، البديهيات عنها. البعد أو القرب فبسبب عليها الخالف نشأ وإذا فيها، فطرية
حسٍّ ذي حيٍّ إنساٍن وجود تستلزم واحدة اليقينية املعارف وكل الخالص، العقل طبيعة
الجامع هو بل الصوري، العقل هو ليس فالعقل ووجدان. وتواتر وعقل وحدس وتجربة
بل والخيال. واإلدراك الحس مثل النفس قوى أحد هو والعادة. والفكر والوجدان للحس

سماه وما ،٢ = ١ + ١ وأن البسيطة، الرياضية الحقائق بدليل العقلية، الحقائق إنكار يمكن ال 28

ص٢١؛ التفتازاني، رشح ص٢٢-٢٣؛ (املحصل، وأوَّلياته العقل مسلَّمات أو الفطرية األفكار الفالسفة
ص١٩٢). ج٥، الفصل، ص٤٢؛ واملعارف، النظر ج١٢، املغني،

ص٣٨. التفتازاني، رشح ص٦-٧. ج١، الفصل، 29

266



العلم أقسام ثالثًا:

مًعا، والخيال العقل عمل من الوجود نظرية يف والكثرة» «الوحدة مثل املباحث من كثريًا إن
لقوانني شامل يشء، لكل شامل هنا العقل الكثرة. إلدراك والخيال الوحدة إلدراك العقل
نظرية ذاتها حد يف العقول أوائل ومعرفة النطق. قوانني وهي ذاته، العقل وقوانني الطبيعة

العلم.30 يف
الحس رضورة مثل الوجدانيات فرضورة العلم؛ من الوجدانيات استبعاد يمكن وال
الغري»؛ عىل حجة تقوم فال مشرتكة، غري ألنها العلوم يف النفع «قليلة ليست وهي والعقل،
فالعلم العلم؛ وحدة عليه تقوم الذي واألساس العلماء، بني ومشرتكة العلوم أساس ألنها
للذات حالة بل ملوضوع، صفة ليس العلم مظاهره، أحد والوجدان الوعي، بحياة مرشوط
بيئٍة يف لوجودهم نظًرا البديهيات؛ من النوع هذا كثريًا القدماء يفصل لم للشعور.31 وبناء
بالنسبة الوجدان يمثل كما الحضاري، التحدِّي مظاهر أحد يمثل فيها العقل كان ثقافية
الوجدانيات وليست املجاورة. للحضارات بالنسبة تحديٍّا للحضارة الثانية الدورة يف لنا
التي املاهيات فيها تظهر حية تجارُب هي بل نسبية، فرديٍة ذاتيٍة وانفعاالٍت عواطف مجرد
الوجدانيات تشمل العريض. الواقع فيها ينكشف الوقت نفس ويف بالعقل، إدراكها يمكن
عن تعبريًا أساًسا الوجدان كان ملا اإلنسانيات وكل واالقتصاديات والسياسيات االجتماعيات

العالم. يف اإلنسان وجود

النظري العلم إثبات (4)

كله العلم جعل يمكن ال أيًضا فإنه البديهي، الفطري العلم إنكار يمكن ال أنه وكما
عند الحال هو كما االكتسابي االستداليل النظري العلم وإنكار بديهيٍّا، فطريٍّا رضوريٍّا
االستداليل، أساس فالرضوري الطبائع. أصحاب أو الرضورية بالعلوم املعارف أصحاب
كلها التصورات تكون أن يمكن ال النظري. رشط والبديهي للكسبي، مقدمة والفطري
ال واملعارف. العلوم من شيئًا أحد يطلب ولم والنظر، البحث الستحال وإال رضورية
األوضاع من تنشأ التصورات من فكثري اكتساب؛ دون الفطرية التصورات جعل يمكن

ص٣٦–٤٠؛ النسفي، ص١٤؛ االقتصاد، ص١٥–٢٦؛ اإلرشاد، ص٣٧؛ التمهيد، ص١٤-١٥؛ اإلنصاف، 30
ص٢٨٤. املقاصد، ص٦٦؛ واملعارف، النظر ج١٢، املغني، ص٣٦-٣٧؛ التفتازاني، رشح

ص١٨٤–١٨٩). ج٥، (الفصل، وتيقنه» املرء عليه اعتقد ما وهو واحد، قسٌم «املعلومات حزم ابن عند 31
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يقينية وكنقطة للعلم كرشط الرضوري العلم وإثبات السائدة.32 والثقافات االجتماعية
العلم يجعل فيُطَلب.» به، مشعور غري أو يُطلب، فال به، مشعور ا إمَّ املطلوب «ألن أوىل
ظنٍّا أو افرتاًضا أو ا عامٍّ شعوًرا البداية يف املطلوب يكون قد اليقني. من واحدة درجًة كله
قد فاليشء يقينيٍّا؛ علًما ويصبح النظري العلم بعد يتحقق ثم تخيًُّال، أو شكٍّا أو وهًما أو
أَْوىل؛ كبداية وحده الرضوري العلم إثبات إن وجه. من ومجهوًال وجه من معلوًما يكون
تُعرف ال وهي بأجزائها، أو مسبًقا رها تصوُّ يتطلَّب وهذا بنفسها، إال تعرف ال املاهية ألن
كان إذا إال معرفته يمكن ال وهو الخارج، يف أو تحته تنطوي الذي الكل معرفة بعد إال
املاهية، تركيب عىل يقوم خالص افرتاٌض مسبق، تصوٍر إىل يحتاج مما األفراد لكل شامًال
معرفة أن كما االختصاص. سبيل عىل إال الخارج يف له وجود ال بسيط كلٌّ أنها حني يف
نظري. وعلٍم استدالل إىل يحتاج الذي املاهيات بناء إىل باإلضافة املعارف أنواع أحد املاهيات
واملعارف الرضورية بالعلوم القائلني املعارف أصحاب ضد االستداللية العلوم إثبات إن
أوليٍة؛ مبادئَ بال علم يوجد فال ذاتها. الرضورية العلوم خالل من يتم إنما القطعية
يقتيض كما العلم. ونُفي رضوريٍّا الجهل كان املبادئ، انتفت وإذا الجهل. ينتفي وبالتايل
العلم عىل قائم باملعرفة والتكليف جهل. عىل يكلَّف فال األوَّلية، باملبادئ العلم التكليف
وبالتايل رضورًة؛ بها العلم يوجب تكليف إىل ذلك الحتياج نظًرا بها العلم يمكن وال بها
نفسه، حول يدور نظري علٍم بال وحده العلمرضوري التكليف. ويستحيل املعرفة تستحيل
الرضورية املعارف بني الجمع يمكن العلم.33 ر ويتحجَّ معه، الذهن ويغلق الدَّور، يف ويقع
باألوىل القول يعني وال واإلرادة. الجهد بكسب والثاني املحل»، «بطبع فاألوىل والنظرية؛
املقدمات من ابتداءً الرضورية املعارف للنظر. أوَّلية مقدماٍت وجود بل للثانية، االنتفاء
االستداليل العلم يتوقف معرفيٍّا. تحليًال الواقع وتحليل الربهان، وسيلة النظر الرضورية.

(املواقف، أيًضا األشاعرة مذهب وهو يُكتَسب، ال التصور وأن رضوري، العلم أن الرازي يرى 32

ا إمَّ ألنها رضورية كلها «العلوم ص٣٧). اإلرشاد، ص٣٥–٣٧. التمهيد، ص١٤؛ اإلنصاف، ص١٢–١٤؛
ص٧١). (املحصل، رضوريٍّا» لزوًما منها الزمة أو ابتداءً رضورية

من النظر. عند املحل بطبع تحصل إنها املعارف أصحاب بعض قال ص٥٦-٥٧. األصول، رشح 33

ص١٢). الخريدة، رشح ص٣٠؛ املريد، تحفة ص٢٨–٣١؛ (املحصل، النظر وجوب يُنكر باملعارف قال
واستدالل نظر تقدُّم غري من إثباته يجوز املستدل املقدور العلم أن اإلسفراييني إسحق أبو وذهب

ص١١٢). (الشامل،
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يف اليقينية بدايته بعد وتدبر روية إىل يحتاج فهو وبالتايل الرضوري؛ العلم عىل الكسبي
االستدالل يكون بل استدالل، بغري رضورة وال رضورة بغري استدالل ال الرضوري. العلم
شعوري؛ علٌم أيًضا االستداليل، والعلم الالزمة. الرضورية املقدمات له توافرت إذا رضورة
ليس شعورية. أفعاٌل كلها متعلقه، يف الشك وامتناع والحجة، والنظر، والرويَّة، فالفكر،
رضورة من غاب، فيما الوجدان عمل أو القلب نظر هو بل صوريٍّا، عقليٍّا عمًال االستدالل
طرفيها العقل ر يتصوَّ التي املبادئ وهي بالقياس، االستداللية املعرفة تحدث الحس.34
قضايا وهي الذهن، عن تغرب ال بواسطة فيها يُحَكم التي الفطريات تُعادل وهي بواسطة،

التواتر. أو العقل أو الحسيات عىل يقوم بقياس األصل وإثبات معها. قياساتها
من املرحلة هذه يف الرضورية للمعارف كنموذج يدخل ال «اإللهي» العلم أن وكما
فإذا رضورته. إثبات أجل من النظري للعلم كموضوع أيًضا يدخل ال فإنه العلم، تأسيس
فإنها نفسه، من إنسان كل يجدها التي الفطرية املعارف هي الرضورية املعارف كانت
أفعال من كفعل بالنظر بعُد فيما العلم نظرية عليها تقوم والتي العلم أوَّليات بمثابة تكون
للهوى تغليب دون فيها تظهر طبيعية بيئٍة إىل تحتاج الفطرة هذه أن صحيح الشعور.
الحرة لألفعال نتيجة أيًضا للفطرة الطبيعي االستعداد هذا أيًضا يظل ولكن واملصلحة.
إرادة لتدخل نتيجة ليس اآلخر البعض دون البعض عند الفطري العلم كان وإذا للشعور.
االختيار كان وإال لالختيار مقياس وجود لرضورة نظًرا النظري؛ العلم فكذلك خارجية،
نفسها الخارجية» «اإلرادة يجعل مما عادل؛ الختياٍر طبًقا إال يكون أن يمكن ال عشوائيٍّا.
التكاليف، النظرية أو الرضورية املعارف هذه عن نتج إذا خاصًة العدل، ملبدأ تخضع
ثانية. مرًة العدل مبدأ فيخرق مكلَّفني، غري واآلخرون مكلًَّفا املعارف هذه لديه َمن فيكون
اآلخر للبعض تخلق وال تكليف، عنها وينتج للبعض الرضورية املعارف تخلق ال ملاذا
«تكليف»، الرضورية املعارف لديهم تخلق لم للذين كان وإن تكليف؟ لديهم يكون وال
إيجابًا الخارجية» «اإلرادة وتفعل املعارف. هذه لديهم ممن حظٍّا أسوأ يكونون فإنهم
املعارف إن لالستحقاق. أو لالختيار مقياس بال اآلخر البعض عند وسلبًا البعض عند

واتساًعا مجاًزا استدالًال له وتأصُّ ونظره القلب استدالل عن تنبئ التي املسموعة العبارة ى «وتَُسمَّ 34

(املواقف، بالوجدان رضوري بعضه والتصديق ر التصوُّ من وكلٌّ ص٤٠). (التمهيد، عليه» لداللتها
املحصل، ص١١١-١١٢؛ الشامل، ص٣٦؛ التمهيد، ص١٤-١٥؛ اإلنصاف، ص١٠؛ اإلرشاد، ص٢٢؛

ص٦).
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والرشعيات العمليات ا أمَّ محاباًة. وال تحيًُّزا تعرف ال وعامة شاملة والنظرية الرضورية
عىل تالية كلها وهذه االستحقاق. وبقانون األفعال وبخلق الحرة باإلرادة مرشوطة فإنها
تأسيس من املرحلة هذه يف نُدِخله أن يمكن وال منه. جزءًا وليست العلم تأسيس مرحلة

العلم.35 نظرية
يجعلها ما فذلك واستدالل، نظر بعد إال تحدث ال الرضورية املعارف كانت وإذا
حيث من إال رضورية تكون ال وبالتايل النظر، أفعال مثل الحرة اإلنسان ألفعال خاضعة
يفرتض بها التكليف يجوز ال بالطبع املعارفتقع دامت ما بأنه والقول واإلمكان. االستعداد
التكليف يجوز طبيعية املعارف دامت ما أنه مع الطبع خارج من فقط يقع التكليف أن
يناقضان ال وكالهما التكليف، يناقض ال الطبع الذاتي. التكليف طريق عن أي طبيعيٍّا؛ بها
النفس طبيعة عىل أساًسا تعتمد «بالتوليد» املعارف مثل الطبيعية املعارف األفعال. حرية
كما كاالستدالليات.36 املتولدة أو كالبديهيات املبارشة الحقائق كشف عىل وقدرتها البرشية
والفاعلية. التنشيط بعد إال يفعل ال فالطبع واملقاصد؛ رفضالدواعي بالطباع القول يعني ال
ليس والطبع غائبة، بال نظر فال محركاته. والدوافع بناؤه، والقصد الشعور، حياة البواعث
بالطباع القول يعني ال لذلك للغائية؛ وبداية للنظر مقدمة بل عمياء، رضورة أو حتميٍّا
الطبيعية املعارف ظهرت إذا خاصًة خرية، فالطبيعة وامليول، والغرائز الشهوات اتِّباع
وااللتزام والهدف، بالغاية واإلحساس والخارج، الداخل بني والتوحيد النفس، صدق مع

من يتقدمها سبب غري من اخرتاًعا القلوب يف هللا يبتدئها رضورية. كلها املعارف قبة» «صالح عند 35

والطاعة باإلقرار صار رضورة هللا عرف من لكن باملعرفة، مأمور غري اإلنسان وأن واستدالل، نظر
عىل الواجب وإنما بمعرفته، أحًدا كلف ما هللا وأن رضورية املعارف و«ثمامة» «الجاحظ» وعند مأموًرا.
فقد رضورية. غريه صانعه وأن مصنوع بأنه اإلنسان معرفة القدري «غيالن» وعند طاعته. عرف من
والوعيد، والوعد والتوحيد، العدل يف املعارف، يف ذلك بعد مأمور وهو خلقته. يف عليها اإلنسان طبع
بعدهما وما بالرضورة معرفته إىل الداعي والدليل ومعرفته، هللا، معرفة الهذيل» «أبي وعند والرشعيات.
ا أمَّ العادة. نقض عىل رضوريٍّا هللا يجعله أن وجائز اختيار علم هو والقياسية الحسية العلوم من
لم ومن واستدالل. نظر بعد إال العبد يف يفعلها ال هللا أن إال رضورية، كلها لديهم فاملعارف «الروافض»،
مزجوًرا. أضداده وعند مأموًرا بالطاعة صار املعرفة له خلق ومن مأموًرا، يكون ال املعرفة له هللا يخلق
مأمور هللا يعرف لم ومن رضورية، املعارف آخرين وعند مكلَّف. غري فإنه بالرضورة هللا يعرف لم ومن

ص١٦١). واملعارف، النظر ج١٢، املغني، ص٣١-٣٢؛ (األصول، والطاعة باإلقرار
األفعال األفعال، خلق السابع: الفصل أيًضا: انظر ص٣٠٦–٣٨٥. واملعارف، النظر ج١٢، املغني، 36

املتولدة.
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سواء لها واملناقض الطبيعة خارج من آٍت هو ما كل رفض بالطبائع القول يعني بموقف.
إذن الرضورية باملعارف القول الطبيعة. يف أو اإلنسان يف سواء األفعال، يف أو املعارف يف
بالفعل، النظر وإتيان النظر من التمكُّن بني ذلك يف فرق وال له، نفيًا وليس للنظر مقدمة
النظر يكون ما وغالبًا االستمرار. عىل عديدًة مراٍت أو االنقطاع عىل واحدة مرًة إتيانه بني
الشعور». يف «متولًدا دام ما نهاية، ال ما إىل … والثالث والثاني، ل، األوَّ األوقات، يف مستمرٍّا
اإلنسان، فيها ن يتكوَّ التي واالجتماعية النفسية الظروف أحيانًا النظر من املانع يكون قد
الحقائق. وإدراك الظروف، اخرتاق عىل قادر فالنظر فحسب؛ محدود وقٍت يف ذلك ويكون
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العلم يفيد النظر رابًعا:

فاالستدالل للعلم. طريًقا النظر أصبح استداليل، وعلم رضوري علم قسَمني: العلم كان ملا
يف تستخدم كلها الوجدان ومعطيات العقول وأوائل الحس وشهادة النظر، عىل يقوم

النظر؟ فما والنظر. االستدالل

النظر تعريف (1)

غلبة أو علم به يطلب الذي «الفكر هو فالنظر للنظر؛ عديدة تعريفاٍت القدماء أعطى
املطابق غري الظن ألن بالظن؛ خاصة إشكاالٍت عدة التعريف هذا حول أُثريت وقد ظن.»
بل للماهية ليس التعريف هذا وألن الظن، أصل غري الظن وألن يطلب، ال والجهل جهل،
باقي ألن مقبول تعريٌف أنه والحقيقة عنه. االستغناء يمكن زائد لفٌظ والفكر ألقسامها.
أمور «ترتيب أو السابقة» باملعلومات املجهول «اكتساب مثل: خالصة، مذهبيٌة التعريفات
النظر ملطلق يصح أنه كما جامع غري تعريف وهو آخر»، إىل للتأدي مظنونة أو معلومة
الدين أصول علم يف التعريف هذا تحوَّل وقد باالستدالل. أشبه ويكون منه، للصحيح وليس
حصول إىل التفطُّن وطلب الذهن يف أصَلني إحضار فأصبح منطقي، تعريٍف إىل املتأخر
التوجه مجرَّد هو يكون وقد تصديقات. عىل للحصول تصورات ترتيب أي منهما؛ ثالث أمٍر
والثاني عدمي تحريٌك األوَّل املعقوالت. يف العقل بتحديق أو الغفالت عن الذهن بتجريد ا إمَّ
لغًة النظر إن إذ ذاته؛ للنظر وليس الشعور، وتجرُّد الذهن لنشاط وصف وهو وجودي.
لها ويقظة للذات تنبيه ل األوَّ الخارج. نحو والثاني الداخل نحو ه موجَّ األوَّل اإلبصار. هو
حضور يعني ال واالنتظار إليه. وقصدها املوضوع نحو لها توجيه والثاني غفلتها، من
بمعنًى ال والرحمة العطف يعني وقد الشعور. يف حضوره يعني قد بل الخارج، من اليشء



(١) الثورة إىل العقيدة من

بالقلب؛ التفكر أو للموضوع الذات مقابلة املقابلة، يعني وقد معريف. بمعنًى بل خلقي
ومن الشعور، إىل البرص من املوضوع ل تحوُّ إذن النظر الشعور. يف املوضوع اكتشاف أي
إال هو ما الخارجي واملوضوع الشعور، حياة النظر الداخلية. الرؤية إىل الخارجية الرؤية
موضوٍع إىل الخارجي املوضوع يتحول أن بعد النظر من جزءًا وليس النظر عىل الباعث
نحو الذات من اتجاه أي وغايًة؛ قصًدا املطلوب نحو األوىل للنفس: حركتان النظر داخيل.
من األوىل الذات. نحو املوضوع من اتجاًها ومراجعًة ترتيبًا املطلوب من والثانية املوضوع،
النظر من الحاصل العلم الصورة. عىل الحصول أجل من والثانية املادة، عىل الحصول أجل
لتحليلها. والعقل املادة، عىل للحصول الحس الشعور ويشمل الشعور، يف يتم شعوري علٌم
وكما شعوره، وعمل العالم حالة العلم أن كما شعوره، وعمل الناظر حال هو إذن النظر
بل للنفس، داخيل حديٍث مجرد الحال يعني ال الفاعل. حال والفعل املريد، حال اإلرادة أن
إىل وسكونها النفس طمأنينة حال والتفكر، التأمل مستوى عىل الحديث هذا خروج يعني

والربهان.1 البحث بعد تعتقد ما

النظر قسمة (2)

ترتيب كيفية أي ومادة؛ صورة نظر لكل كان وملا وفاسد. صحيح إىل النظر ينقسم
املادة يف خطأ من أو الصورة يف خطأ من النظر يفسد فقد ذاتها، املقدمات ثم املقدمات
منه الذي الوجه عىل العثور إىل يؤدي ما كل هو الصحيح والنظر كليهما. يف خطأ من أو
النظر. عىل يطرأ الدليل عىل يطرأ فساد وكل الدليل. صحة من النظر ة فصحَّ الدليل. يدل
النظر يصبح املنطق يف نظرية إىل العلم نظرية تتحول عندما املتأخر الدين أصول علم ويف
دليل وإىل التصور يف ُمعرَّف إىل أدَّى ما إذا النظر يصح وصورته. مادته بصحة صحيًحا
وأن فصًال، والفصل جنًسا الجنس يكون أن املعرف أي التصور مادة ة وصحَّ التصديق. يف
أن الصورة وصحة التام. الحد رشوط وهي القريب، والفصل الجنس من التام الحد يكون

التام، التحقيق ص١٥؛ املرام، غاية ص١؛ (اإلرشاد، التعليم ألصحاب والثاني للباقالني، ل األوَّ التعريف 1
املواقف، ص٥–٨؛ املعالم، ص١٢؛ االقتصاد، ص٢٤؛ التلخيص، ص٣٨–٤١؛ املريد، إتحاف ص١٣-١٤؛
األصول، رشح ص٣٠؛ ص٢٣، املحصل، ص١٠؛ األنوار، طوالع ص٣٥؛ املريد، تحفة ص٢١-٢٢؛

ص٥٣–٥٥). املقاصد، ص٦٩–٧٤؛ ص٤–٨. واملعارف، النظر ج١٢، املغني، ص٤٤-٤٥؛
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متناسبتنَي حادثة يف املقدمتان كانت إذا التصديق يف النظر ويصحُّ األخص. عىل األعمُّ يتقدَّم
أبواب يف موصوف هو ما عىل كانت إذا صورته يف ويصح فرًضا. أو ظنٍّا أو قطًعا للمطلوب
يف الصدق نظرية إىل العلم يف الصدق نظرية تتحول وهنا والتمثيل. واالستقراء القياس
الدين. أصول علم وهو العقائد، علم الحكمة، علوم من وهو املنطق، عىل فيحتوي املنطق،
الفكر أم نفسه مع الفكر هما هل التطابق طرَيف تحديد دون املطابقة لغة تستعمل وأحيانًا

الواقع.2 مع
اإليضاح.3 يف منهج إىل حاجة يف النظر يكون وبالتايل وجيل؛ خفي إىل النظر ينقسم وقد
يدركه بحث، غري من يلوح الذي الواضح الجيل هناك الوضوح؛ يف النظر مراتب تتفاوت
الناظر إال يدركه وال ويتخصص، يدقُّ ما وهو الخفي النظر وهناك والقريب. البعيد الناظر
حركة يف طبيعي وذلك والخفي. الجيل إىل للقياس املعروفة األصولية القسمة وهي الداني.
وهنا تدقيق، إىل يحتاج خفي نظٌر هناك يكون قد إليه. النفس وسكون الشعور يف العلم
والخفاء جيل. إىل وتحويله الخفي، لتوضيح الشعور أفعال من كفعل اإليضاح مهمة تأتي
الرضوري إىل يستند الجيل الحدس. ومستوى البداهة درجة حيث من مقولتان والجالء
النظر من مزيد إىل ويحتاج مبارش، غري استناًدا إليه يستند والخفي مباًرشا، استناًدا
ا وإمَّ االستعمال طرق يف أي الصورة يف ا إمَّ والخفاء الجالء ويوجد واالستدالل. والبحث
بعض أنكر ذلك ومع التجريد. مستوى يف وتفاوتها االستدالل، مقدمات يف أي املادة يف
آلة مجرد النظر خفيٍّا؛ أو جليٍّا يكون ال النظر ألن وخفي؛ جيل إىل النظر قسمة القدماء
دون الشبهة يف أو الدليل يف يوجدان والخفاء الجالء غاية. أو نتيجة إىل تؤدي وسيلة أو
العلم ألن العلم، كذلك والخفاء بالجالء القدماء عند النظر يوصف ال وكما والنظر. البحث
النظري والعلم الرضوري العلم بني ذلك يف فرق ال علم، من أبني علم يوجد وال الخفاء. ضد
بداية يشمل العلم كان ملا ذلك، ومع البرش. وعلوم الصديقني وعلوم األنبياء علوم بني أو
تتم العلم حركة فإن النفس، سكون وهو ومساًرا التصديق، وهو ونهاية التصور، وهو
عملية الشعور مهامِّ من وتكون والخفي. الجيل بني ويرتاوح الشعور، بأفعال باستمرار
وتطمنئ العلم يف اليقني فيحدث الدائم؛ الجيل عىل الحصول أجل من املستمرة اإليضاح

التام، التحقيق ص٧٣؛ ص٥٦، املقاصد، ص٩٧؛ الشامل، ص٣؛ اإلرشاد، ص٢٢–٢٣؛ املواقف، 2

ص٣٠. املحصل، ص٣٠؛ التلخيص، ص١٥-١٦؛
ص١٠٢–١٠٥. الشامل، ص٣١؛ األنوار، طوالع 3
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النفس سكون حيث من بل نتيجة، هي حيث من العلم يف والجالء الخفاء يكون ال النفس.
ذاته يف العلم وليس العلم علم أو العلم نظرية هنا فاملقصود الرؤية. بداهة حيث ومن إليه
إىل لحظة من والجالء الخفاء يتفاوت قد والقوانني. النتائج من مجموعة هو حيث من
البداهة تتفاوت الرضورية العلوم ويف آخر. إىل فرد ومن أخرى، إىل تجربة ومن أخرى،
التفاوت ويكون والخفاء، الوضوح بني أو والضعف القوة بني والوجدانية والعقلية الحسية

النوع. يف ال الدرجة يف هنا

العلم يفيد الصحيح النظر (3)

العلم ألن نظًرا إثبات؛ إىل حاجة يف أنه إال حاصل، تحصيل من ذلك عىل يبدو مما بالرغم
بالنظر.4 النظري العلم إلثبات نظًرا الدور؛ يف الوقوع احتمال عىل ا وردٍّ ونظري، رضوري
وتكون الجهل؟ يستلزم الفاسد النظر وهل فيصبح: القلب طريق عن سؤال إىل ل يتحوَّ وقد
سواء مطلًقا، الجهل يستلزم الفاسد فالنظر العلم، يفيد الصحيح النظر كان إذا اإلجابة:
مضاداته من رأيًا أو علًما الفاسد النظر يورث ال الصورة.5 من أو املادة من الفساد كان
مادته. يف أم الدليل صورة يف الفساد كان سواء والتقليد، والجهل والوهم والظن الشك مثل
الدليل معرفة نقصيف الفاسد النظر أن حني يف مطابق، غري جازم اعتقاد الجهل ألن وذلك
النظر أهمية عىل تأكيد الجهل يفيد الفاسد النظر واعتبار شبهة. يف وقوع أو الداللة وجه أو
العلم يف نقص إىل سبيًال فقط يكون ال الذي الفاسد النظر يف الوقوع من وتحذير الصحيح
ال الفاسد النظر اعتبار ا أمَّ عليه. وحرص الصحيح للنظر حماس هو الجهل. وجود إىل بل
وعيب نتيجة، والعلم آلة النظر بالعلم. النظر لعالقة موضوعي تحليل فهو الجهل إىل يؤدي
الفاسد. النظر يتلو ال ولكنه النظر، عىل سابق الجهل املضادة. النتيجة إىل يؤدي ال اآللة
عن النظر برصف جهد ذاته حد يف النظر وإعمال تصحيحه، يمكن خطأ الفاسد النظر
الصورة؛ حيث من وليس املادة حيث من الجهل إىل مؤديًا الفاسد النظر اعتبار ا أمَّ نتائجه.
وتحويل املادة عىل الصورة شأن من إعالء فذاك املادة، دون تصحيحها يمكن الصورة ألن
املادة أن حني يف القديم، املنطق يف الحال هو كما خالصة صورية نظريٍة إىل العلم نظرية

ص٢٣-٢٤). (املواقف، الحرمني وإمام واآلمدي الرازي موقف هو هذا 4

ص٣٠). األنوار، طوالع ص٢٦؛ املعالم، ص٣٣؛ (املواقف، الرازي موقف هو هذا 5
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العلم نظرية تتأسس ثَمَّ وِمْن للمجموع، ممثلة وجعلها بإكمالها تصحيحها يمكن أيًضا
السواء. عىل واملادي الصوري بجانبَيها

ضد القدماء عند هة موجَّ العلم، يفيد الصحيح النظر أن القضية، هذه أن والحقيقة
تجعل التي السمنية وهي العلم، إىل مؤديٍّا النظر يكون أن تنكر ُمعيَّنة وفرٍق مذاهب
للعلم مفيًدا النظر يجعلون الذين اإللهيات يف واملهندسون الحس،6 عىل مقصورة املعرفة
والفقهاء باإللهام، القائلون والصوفية النظر، دون بالعلم والقائلون وحدها، الهندسيات يف

النظر. عن بديًال الوحي يف يرون الذين األثر أهل

بالنظر الحاصل العلم أن األوىل النظر: ضد حجج ثالث السمنية وجهت وقد (أ)
العلم إن أخرى وبعبارٍة التسلسل. لزم نظريٍّا كان وإن خالفه، بان رضوريٍّا كان إن
والحقيقة النظري. العلم إلثبات الدَّور لزم نظر إىل احتاج وإن نظر إىل يحتاج ال الرضوري
فهناك رضوريٍّا. كان ملا وإال النظري العلم من إثبات إىل يحتاج ال الرضوري العلم أن
النظري العلم ا أمَّ عليها. خالف ال التي الوجدان ومعطيات العقل، وأوائل الحس، بداهة
نظر؛ إىل يحتاج ال الذي الرضوري إىل يستند العقالء، بإجماع وجوده عىل اتفاق فهناك
لم وإن له، طلب فال معلوًما كان إذا املطلوب أن والثانية الدور. يف وقوع فال وبالتايل
فإن طلبه، يف فائدة فال معلوًما املطلوب كان إذا آخر، وبتعبرٍي نعرفه؟ فكيف معلوًما يكن
التحقق يُطَلب ثم كافرتاض يُعَلم املطلوب أن والحقيقة املطلوب؟ أنه يُعرف فكيف ُوجد
كيفية ويطلب النظري املبدأ يعرف أو التخصيص، وطلب العموم برصف صحته من
يستحيل وبالتايل مقدمتني، استحضار عىل يقوى ال الذهن أن والثالثة له. العميل التحقيق
وحصول الشعور بعمل إال نتيجة تستلزم ال مقدمتنَي بحضور العلم أن والحقيقة النظر.
املقدمتنَي. حضور بمجرد حتميٍّا آليٍّا حصوًال املقدمات من النتائج تحصل ال إذ تجربة؛
قدرة مجرد الذهن املوضوع. مع واحد يشءٌ والوجدان فالذهن الوجدان، توجيه من بد ال

والحقيقة العلم. وإمكان األشياء حقائق ثبوت ينكرون الذين السوفسطائية فرقة أنها إىل النسفي يشري 6
أجنبية حضارات مع العقائد يف يتعاملون ال أساًسا الكالم علماء ألن اليونان؛ سوفسطائيي ليسوا أنهم
العربية إىل تُرجمت قد مؤلفاتهم فألن اليونان فالسفة بعض إىل أشاروا وإن الناشئة. الحضارة مع بل
والبعض الغربية. الحضارة مع محدود وبقدٍر أحيانًا اآلن أفعل كما املحلية، الثقافة من جزءًا وأصبحت
«للحواس أو العقول» عىل تقيض «الحواس أو أشاهده» بما إال أقيض «ال تقول: التي الدهرية يعتربهم
ية. الحسِّ عىل تقوم (الدهرية) فاملادية ص٥٤–٥٨). واملعارف، النظر ج١٢، (املغني، عمل» وللعقول عمل
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للسمنية عديدة أخرى حجٌج وهناك له. حدسية ورؤيٍة الشعور يف املوضوع تحليل عىل
ضعف أن حني يف األدلة، ضعف عىل يعتمد ما منها الثالث. الرئيسية الحجج لهذه تفصيًال
املعارض؛ وجود عىل يعتمد ما ومنها برهانية، يقينية أدلٌة فهناك خطأها؛ يعني ال األدلة
غياب يقتيض النظر أن مع حضوره، يف ال امُلعارض غياب يف فقط العلم يُفيد النظر ألن
ومنها املقابل. النظر أو النظر من جزء األمر نهاية يف واملعارضة عليه. والرد املعارض
إعالن وهذا مقدور، غري والتكليف التكليف، وجب العلم إىل املؤدي النظر وجب إذا أنه
ويف الفعل، عىل وبإرادته النظر عىل بعقله مكلَّف فاإلنسان اإلرادة؛ وضعف العقل لعجز
إثبات هدفها خالصة، صوريٌة حجٌج السمنية تقدِّمها التي الحجج معظم إن األمر حقيقة
العلم. يف متكاملة نظريًة س تؤسِّ وال مسبق، موقٍف عن وتعرب املذهب، عن والدفاع القضية
يشمل نفسه الحس إن بل الحس. عىل كلها املعارف إقصار الحسية املعرفة تعني فال
ما فقط وليس العادات، ومجرى والتواتر والحدس واملشاهدة والوجدان والبديهة العقل
اختلف ما كل يف الحق معرفة إىل املوصلة الجامعة الرباهني كل الخمس. الحواس من يأتي
العقلية املعرفة يف والشك الحسية املعرفة عىل االقتصار إن . الحسُّ منشؤها فيه الناس
عىل يقوم الذي التواتر ليقني وإنكار واحد. آٍن يف والوجداني والعقيل الحيس لليقني إنكار
ال ما إىل التسلسل من تمنع التي العقل أوليات هناك والوجدان. والعقل الحس شهادات
الرضوري الحديس العلم وهناك نظر، إىل يحتاج ال الذي الرضوري العلم وهناك نهاية،
الحسية املعارف باجتماع العلوم يقني ويثبت اليقني. إىل ل املوصِّ االستداليل النظري والعلم
املقدمات استحضار عىل يقوى ال الذهن كان إن واملتواترة والوجدانية والحدسية والعقلية
املعرفة قبيل من ليس األمر نهاية يف األخرى اليقينية املعارف يف والشك خالف. منه نشأ أو

حسيًة.7 معارَف كلها ليست املعارف أن تُثبت معرفة بل الحسية،
الدفاع شافعني حجًجا، إليهم وجهوا بل السمنية، حجج عىل بالرد يقترصالقدماء ولم
بل املحسوسات، ِقبل من ليس النظر بفساد فالعلم باإليجاب؛ السلب ومكِملني بالهجوم،
الرضورة امتنعت وملا بالنظر، أو رضورة ا إمَّ ليس النظر بفساد والعلم نظر، إىل يحتاج
وهذا بالنظر، يتم أنه أو به، يعتدُّ ال لغو أنه ا إمَّ نظر، النظر ومهاجمة النظر. إال يبَق لم
إىل يحتاج للفاسد الفاسد ومعارضة نظر، إىل تحتاج النظر مهاجمة أن كما للنظر. إثبات

رشح ص٥٩–٧٠؛ املقاصد، ص٢٨-٢٩؛ األنوار، طوالع ص١٥–٢٠؛ املرام، غاية ص٢٤؛ املحصل، 7
ص١٨–٢١. التحقيق، ص٥٤–٥٨؛ واملعارف، النظر ج١٢، املغني، ص٥٧؛ املقاصد،
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مؤدٍّ أنه النظر يف والشك بالنظر. تتم وإنما عناًدا النظر مهاجمة تتم أن يمكن وال نظر.
ثَمَّ وِمْن العلم. يفيد والنظر النظر، إىل يؤدي والدليل عليه، ويعتمد بالدليل يذهب للعلم

عناد.8 مجرد يكون فإنما لذلك، إنكار وقع ثم العلم يفيد النظر أن بالدليل ثبت
النظر أن وإنكار وحدها، الحسية يف املعرفة حرص من السمنية هدف يكون قد
يُدَرك حتى حسيٍّا موضوًعا ليس فالصانع «الصانع»؛ ثبوت استحالة إثبات هو العلم يفيد
بالوحي ثبت وإذا إثباته. أو الصانع معرفة يمكن ال وبالتايل العلم، يفيد ال والنظر بالحس،
العلم نظرية عىل نفسه العقائدي فرضاملذهب وبالتايل العقيل؛ الدليل عىل ًفا متوقِّ ظل مثًال
التي املوضوعات يهم ال ذلك وبعد العلم، يف نظرية تأسيس إال اإلنسان لدى ليس فبرتها.
صلة فال مستحيًال، الصانع إثبات ويظل النظري العلم يثبت وقد النظرية. هذه يف تتأسس
الذي بالنظر يثبت ال الذي و«الصانع» رضورة. الصانع وإثبات النظري العلم إثبات بني
بالدليل العلم عىل «الصانع» ف توقُّ وإن اإلنساني. العلم نطاق خارج يكون العلم يفيد
والعلم للعلم، املفرد النظر إال لنفي أو إلثبات وسيلة اإلنسان لدى ليس إنساني. توقٌف
وإفساح للعلم، وهدم خالص، ادعاءٌ العلم نطاق خارج املوضوعية الداللة. وبوجه بالدليل

الطغيان.9 ثم الجهل ترسب وبالتايل لإليمان، املجال
خاصًة الهندسيات، يف العلم يفيد النظر أن يثبتون فإنهم اإللهيات يف املهندسون ا أمَّ (ب)
أن النظر يستطيع ما أقىص وإن اإللهيات. يف يفيده ال قد ولكن عامة، الرياضية والعلوم
واألجدى، وباملقارنة، باألوىل، أي األخلق»؛ أو «باألحرى واألخذ الظن هو اإللهيات يف يفيده
أصيلة شعورية تجربة وهي املفارقة. أو التعايل عىل تقوم خالصة نفسية براهني وهي
هللا»، «ذات هو اإللهيات موضوع كان إذا والشامل. والعام الصوري عن والبحث للتجاوز
يشء إلثبات التشبيه طريق عن ا إمَّ الظن هو النظر إليه يصل أن يستطيع ما أقىص فإن
ال اإللهية الحقائق أن األوىل تان، ُحجَّ ذلك يف ولهم آخر. يشءٍ لنفي التنزيه طريق عن أو
وآثارها وصفاتها أعراضها هي ره تصوُّ يمكن ما وكل التصديق. يستحيل وبالتايل ر تُتصوَّ
شئنا إن الشاهد عىل الغائب وقياس والتقريب، الظن إال أمامنا ليس وبالتايل وتجلياتها.
معرفٌة األوىل خالصة. مجردًة معرفًة شئنا إن التنزيه طريق عن أو تقريبية إيجابيًة معرفًة
القياس. ورفض التنزيه عىل تقوم عقلية معرفٌة والثانية والقياس، التشبيه عىل تقوم أدبية

ص٣–٥). (اإلرشاد، السمنية ضد الجويني اإلمام حجج هي هذه 8

ص١٠-١١. األصول، ص٢٤–٢٦؛ املواقف، 9
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واملحايثة التقريب عىل تقوم األوىل املتمايَزين. بني تُفرِّق والثانية املتشابَهني بني تقرب األوىل
يدل الذي األوىل» «قياس إن بل املفارقة. أو والتعايل اإلبعاد عىل تقوم والثانية الحلول أو
العواطف وهي واالحرتام، والتبجيل التعظيم عىل يقوم قياس هو واملفارقة التعايل عىل
التقديس هو اجتماعي موقٍف عن تكشف والتي التأليه، عملية وراء تكمن التي اإلنسانية
طريق عن وليس التزلُّف طريق عن التحقيق وهو العالم يف سلوكي وضٍع وعن لألشخاص،
عليها كثر بحيث معلومة غري هويته وهي اإلنسان إىل األشياء أقرب أن والثانية الفعل.
وأن َعنَّا؟ األشياء بأبعد بالنا فما املتنازعة، األقوال بأحد الجزم املمكن من يعد ولم الخالف،
لم حتى وتضاربت وتباينت اختلفت قد هللا» «ذات يف اإلسالميني وغري اإلسالميني مقاالت
نفسه. الكالم علم ذلك عىل ويشهد والباطل. منها الحق بني التمييز عىل قادًرا اإلنسان يعد
الرياضية العلوم عىل االتفاق بينما والربهان الدليل ويقدم والحجة النظر يدعي والكل
يف واحد علٍم إىل يؤدي ال فالنظر وبالتايل والناظرون. العقالء عليها يتفق وموجود وارد
أقرب ونفسه بوجوده، يشعر ِمنَّا فكلٌّ مجهولة، ليست اإلنسان ذات أن والحقيقة اإللهيات.
عنها. الحديث يمكن حتى العلم نظرية يف بعُد تدخل لم فإنها هللا ذات ا أمَّ إليه. األشياء
الذات، أو الخالص» «الوعي عن ذلك بعد الحديث يمكن العلم نظرية تأسست ما فإذا
وعي ألنه النفس إىل األشياء أقرب يكون إثباته تم ما إذا الخالص والوعي قبلها.10 وليس
فإن بذاته، اإلنسان لوعي تشبيهية صورًة هللا» «ذات كانت فإذا بالنفس. الوعي أو الوعي
نهاية، ال ما إىل مضاعفة اإلنسان ذات كانت وإذا الوعي. هذا إىل بالرجوع تتم معرفتها
قًرصا. أو دفًعا منه خرج ما اسرتداد يكفيه بذاته. معرفته قدر لديه معروفة تكون فإنها
برشط تباينت مهما وأفعاله الخالصوصفاته الوعي عىل االتفاق والعقالء للناظرين ويمكن

فيه.11 اغرتابه عىل والقضاء العالم يف لإلنسان الرشعي الوضع إىل العود

أو الخالص» «الوعي الخامس: الفصل وأيًضا موضوعه، (٣) – العلم تعريف ل: األوَّ الفصل انظر 10
الذات.

آيَاٌت اْألَْرِض ﴿َوِيف ،(١٦ :٥٠) اْلَوِريِد﴾ َحبِْل ِمْن إَِليِْه أَْقَرُب ﴿َونَْحُن بقوله: القرآن موقف أيًضا وهو 11

وبعض جميًعا الصوفية عنه يكشف ما وهو ،(٢٠-٢١ :٥١) وَن﴾ تُبِْرصُ أََفَال أَنُْفِسُكْم َوِيف * ِلْلُموِقِننَي
نقل أنه إىل املصنفات بعض تشري النفس». «أرسار ديوان: يف إقبال محمد مثل املعارصين املصلحني
باألوىل األخذ فيها القصوى الغاية إنما اإللهية، املباحث يف اليقني تحصيل يمكن ال إنه قوله أرسطو عن
وبما يشهد بما يقيض بأنه يقول ومن الدهرية إىل أيًضا ذلك ويعزى ص٥٧). املقاصد، (رشح واألخلق
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اعتمد وقد العلم.12 تأسيس إىل يؤدي ال فإنه النظر، عن كبديل باملعلم القول ا أمَّ (ج)
حتى ثالث، إىل وهذا معلم، إىل يحتاج املعلم أن وهي جدلية، حجٍة عىل لرفضه القدماء
وافرتاضعقٍل الوحي. أو العقل هو للعلم مصدر إىل ينتهي أو نهاية، ال ما إىل األمر يتسلسل
الوحي كان وملا املعلم. وليس الوحي أي النبي افرتاض نفسه هو تعليم إىل يحتاج ال كامل
إنكار باملعلم القول املعلم. وليس العلم نظرية يف البداية نقطة العقل كان بالعقل يُعَلم
النظر عىل حثَّ قد الوحي أن مع للنظر، وإنكار الحقائق إىل الوصول عىل العقول لقدرة
األلوهية. ادعاء حدَّ األمر به وبلغ واإللهام العلم ادعى ولو حتى شخص أي اتِّباع ورفض
صدق يستلزم اإليمان؛ طريق عن النبي وجود بدليل بمعلم إال تتم ال النجاة بأن القول إن
من أصًال ليست — النبي صدق دليل وهي — املعجزة كانت فإذا النبي. كصدق املعلم
والوحي املعلم؟ صدق عىل الدليل فما تاريخيٍة، حوادَث عىل يقوم ال فالعلم العلم، أصول
إن املعلم طريق وهو الربهان، طريق عن واإليمان النظر إىل يدعو النبي به أتى الذي
إىل حاجة يف ذاته اإللهام ألن املعلم؛ صدق ملعرفة طريًقا ليس واإللهام بالنبي. التشبُّه أراد
العويصة العلوم يف املعلمني إىل الناس حاجة وإن للعلم.13 أساًسا يكون ال وبالتايل تصديق،
يحدث فلن املتعلم من نظر دون مهارة من املعلم أوتي فمهما النظر. وجوب من يمنع ال
االجتهاد. دون والحفظ اإلبداع، دون والنقل الفهم، دون التقليد العلم يتعدى ولن العلم،
بني الخالف أن كما والخطأ. للصواب مقاييس هناك ألن فيه؛ يقدح ال النظر يف الخالف إن
بني لالختيار مقاييس توجد ال وأنه خاصًة النظار بني الخالف عن شأنًا يقل ال املعلمني
يدحض ال أصعبها أم األمور أسهل يف كان سواء النظر يف الخالف إن التقليد. إال املعلمني
بني التعارض حسم عىل قادر والربهان الخالف. إىل يؤدي ال الصحيح النظر ألن النظر؛
للمعلم يمكن النظر. تنفي ال النظر وصعوبة والخطأ، الصواب بني فيها والتمييز اآلراء
من يُعلِّم ال ولكنه الصعوبة جوانب بعض يوضح وأن الشكوك أسباب بعض يُزيح أن

يف املهندسني موقف أيًضا انظر ص٥٤–٥٧). واملعارف، النظر ج١٢، (املغني، الدليل عليه ويدل يفعل
ص٢٤). املحصل، ص٤٦–٥٢؛ املقاصد، ص٢٦؛ (املواقف، اإللهيات

للعلم، طريًقا النظر ينكرون الذين أي «املالحدة»، اإليجي يسميهم التعاليم. أصحاب موقف هو هذا 12

خاصة. واإلسماعيلية عامًة اإلمامية الشيعة وهم
كأساس (املعلم املعصوم اإلمام وقول واإللهام التقليد رفض يف الفقه أصول علم يف أيًضا ذلك ويتضح 13

العلم). لنظرية
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من يأتي ال املعلم؟ علم يأتي أين ومن للعلم. متلقٍّ مجرد اإلنسان كان وإال الياء إىل األلف
بقواعد بالعلم للجميع مشاع فذاك الوحي؛ تفسري من وال النبوة، طريق فذاك خاص؛ وحٍي
والتقليد النقل إال يبَق لم للعلم. طريًقا ليس فذلك اإللهام؛ من وال النزول، وأسباب اللغة
ال الصدق أو التحقق يف نظرية بال والعلم صدقه. من التحقق عنه يغيب ما وهو والوراثة
ويرشد. يهدي عميل معلم من بد وال نجاة، يكون ال قد وحده النظر أن صحيح علًما. يكون
وكان النظر. من جزء فالعمل للعمل، مقدمة هو بل الخالص، النظر هو ليس النظر ولكن
املعلم يكون قد والعمل.14 النظر بني يوحدون الذين النظار من اإلنسانية معلمي كبار
اإلرشاد إىل أقرب التعليم له. وإلغاءً عنه بديًال يكون ال ولكنه النظر عىل مساعًدا عامًال
عىل اإلنسان مساعدة مهمته نفسها. الحقائق هذه إعطاء إىل منه الحقائق نحو والتوجيه
يف منه نعاني ما يكون وقد بالتلقني. جاهزة له يعطيها أن دون بنفسه الحقائق كشف
للمعلم التصور هذا آثار من العقول عىل وفرضللوصايا تلقني من وتربيتنا تعليمنا مناهج
مع تتفق املتخلف املجتمع طبيعة أن يبدو ولكن «السني».15 التصور هو ليس أنه مع
املضطهدين. مجتمع يف الخاصة ظروفه له كانت الذي التاريخي» «الشيعي التصور هذا
التخلف، عىل لدليٌل النظر عن كبديل العلم بنظرية يتعلق فيما ملة كل يف اإلمام اتِّباع إن
ظهور احتمال قوى الجماعة جهلت وكلما جماعة. كل يف املوجود املحافظ التيار ويمثل
الواحد واملعلم الجاهلة الدهماء بني أفرادها تقسم جماعة يف املعلم وظيفة تظهر املعلم،
علوم إىل أيًضا التصور هذا ترسب وقد املجاهد. الزعيم القائد الرئيس املعصوم، امُللَهم
العامة الوالية من املعصوم اإلمام إىل أقرب فهو التاريخي». «الشيعي الفكر من الحكمة
اإلمام سلطة برفض تاريخيٍّا «السنية» املجتمعات تتقدم وقد النمطي». «السني الفكر يف
الناس عن والعملية النظرية الوصايا ورفع ملَهم، رئيٍس صورة يف يظهر الذي املعصوم
للقائد الناس طاعة إن وامللل. الديانات كل يف الديني اإلصالح حركات من كثري يف حدث كما
عن وتعرب الشعوب، نضال تقود ثورية قيادة يمثل ألنه بل معصوم، معلم ألنه ليس اإلمام
وتعويض تقليد، املعصوم اإلمام أو املعلم اتِّباع القومية. أهدافها وتحقق الجماهري، مصالح

بني فيما وحمورابي الهند، يف وبوذا الصني، يف كونفوشيوس مثل الحضارات كل يف ذلك يتضح 14

إلخ. … وتوريز واألفغاني وماركس واملسيح، وموىس، وسقراط، القديمة، مرص وحكمة النهرين،
«قضايا يف الجامعة» «رسالة جامعاتنا»، يف الداخلية والعالقات التدريس «مناهج مقاالتنا: انظر 15

ل. األوَّ العدد فصول، الفلسفي»، «تراثنا وأيًضا: املعارص»؛ فكرنا يف :(١) معارصة
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يقني خارجي؛ بيقنٍي التصديق، يقني الداخيل؛ اليقني واستبدال بالتبعية، اليقني غياب عن
أنظمة كل عليه تقوم ما وهو والتبعية، الطاعة إىل والبحث النظر ترك وبالتايل االتِّباع،
مضادات بني التقليد إن السياسية. للسلطة تدعيًما الدينية السلطة باسم التسلطية الحكم
املعلم أخطأ ما إذا التهلكة إىل يؤدي العلم؛ يف لنظرية أساًسا وليس الجهل، مثل العلم
الطاعة من واالنقالب عليه، الثورة إال الناس أمام يبقى وال عليه. مراجعة توجد ال دام ما
عكس عىل التحرر، سبيل وبالتايل النقد طريق فإنه النظر، ا أمَّ املطلق. العصيان إىل املطلقة

واإلذعان.16 الطاعة إىل ثم والقبول التسليم إىل يؤدي الذي املعلم
مفيًدا النظر يكون أن أيًضا ينكرون فإنهم الصوفية، مثل اإللهام أصحاب ا أمَّ (د)
إعمال دون القلب عىل املعرفة فيض به ويعنون للمعرفة، طريًقا اإللهام ويجعلون للعلم،
األشعرية ازدوجت عندما مؤخًرا إال الدين أصول علم يف يظهر ولم رويَّة. أو تدبر أو نظر
اإللهام أن والحقيقة واملعرفة.17 العلم بني املتأخرين بعضالعلماء لتوحيد نظًرا بالتصوف؛
ال كما نقائضها، عىل بل العقول أوائل عىل تعتمد ال فارغة خالصٌة وذاتيٌة برهان، بال قول
مراجعته أو صدقه من التحقق أو اآلخرين إىل إيصاله أو عليه الربهنة أو عنه التعبري يمكن
يمكن افرتاض مجرد تقدير أقىص عىل اإللهام من يأتي ما اعتبار يمكن واطراده. وتكراره
أنه مؤداها جدلية بحجٍة القدماء فنَّده لذلك النظر؛ طريق عن بالربهان صحته من التحقق
املوجهة الحجة نفس وهي نهاية، ال ما إىل ذلك تسلسل وإال باإللهام اإللهام معرفة يمكن ال
اإللهام كان وملا للعلم. طريًقا للنظر إثبات وذلك بالنظر إال اإللهام يُعرف ال املعلم. ضد
جحود من اإلنسان قلب يف يحدث ما كل فهل رؤية، أو نظر دون القلب عىل يفيض ما كل
إنكار إىل اإللهام يؤدي وبالتايل إلهاًما؟ يكون للبالد وبيع وعمالة وخيانة للحقائق وإنكار
ومرشوعنا الوطنية مبادئنا يف شكوك من أصابنا مما كثريًا وأن إثباتها، من بدًال الحقائق
االعتكاف وأثناء املقدس، الوادي يف الربانية واألنوار اإللهام لدعاة نتيجة حدث إنما القومي

املقاصد، رشح ص٧٤؛ املقاصد، ص٣٣؛ األنوار، طوالع ص٢٥–٢٩؛ املحصل، ص٢٦-٢٧؛ املواقف، 16
ص١٧. العقيدة، حاشية ص١٩٥؛ ج٥، الفصل، ص٣٨؛ التام، التحقيق ص٨٢؛ ،٧٥–٧٧

إلهاًما، تحصل كلها املعارف إن قال من فمنهم افرتقوا، أنهم إال املعارف أصحاب ذلك يف خالفنا «وقد 17

ص٣٤٤–٣٤٦؛ واملعارف، النظر ج١٢، املغني، ص٩٧؛ األصول، (رشح البتة» النظر يوجبون ال وهؤالء
املقاصد، رشح ص٤١-٤٢؛ التفتازاني، رشح ص٢٧؛ املحصل، ص٤١؛ النسفي، ص١٥؛ الدين، أصول
«حكمة دراستنا: أيًضا انظر ص١٧١–٢٢٦)، ج١، العضدية، ص٣٨؛ التام، التحقيق ص٨٢-٨٣؛

إسالمية. دراسات والفينومينولوجيا»، اإلرشاق

283



(١) الثورة إىل العقيدة من

خداع حتًما وهو السماء، من بالقرب الجبال قمم فوق أو رمضان من األواخر العرش يف
ويكون بالفعل، والتدبري والتنسيق والرتتيبات بالزيارات الحوادث تتم ما فكثريًا خداع. يف
وجود وأن املشاهدين أمام من الفعلية الحقائق يخفي الذي بالسحر أشبه آنذاك اإللهام
بالصواب إال يأتي ال اإللهام ألن اإللهام من ليمنع اإلنسان حياة يف والظن والرتدد الشك
اإلنسان كان وإذا العلم. إىل منه العلم مضادات إىل أقرب ثابت ويقنٌي جازم اعتقاٌد فهو
يف «هللا» يقذفه إلهاًما تكون ال فإنها املعتقدات، يف والصواب الخطأ بني التمييز عىل قادًرا
بعض بطلت وإذا األشياء. بني التمييز عىل قدرة أو رؤية أو تريُّث أمامه يقف ال القلب،
بالصواب إال يأتي ال اإللهام ألن إلهاًما؛ تكون ال فإنها والتشبيه التجسيم مثل املعتقدات
موقف عن كلية اإلنسان ارتداد وإن واإللهام، اإليهام بني التمييز إذن يصعب ملدَّعيه. طبًقا
ال اإللهام ألن باإللهام؛ يحدث أن يمكن ال اآلخر عىل أحدهما ترجيح أو مناقض موقٍف إىل
الجذور ُمجتثَّ اإلنسان يجعل فإنه أعىل من يأتي اإللهام كان وملا املعطاة. حقائقه يف يتغري
يحدث وعما الواقع عن يَعمى وبالتايل العالم، خارج معرفته مصدر يجعل إذ الواقع؛ يف
ا أمَّ بقوانينه. جاهًال علمه، ومصدر وجوده، نافيًا العالم، يف مغرتبًا اإلنسان ويعيش فيه،
واملراجعة التحليل ملنهج واستعمال لقوانينه، واكتشاف الواقع إىل عود فإنه العقل استعمال
للمعرفة رئييس كمصدٍر اإللهام يسودها التي املعارصة حياتنا يف يحدث ما وهذا واإلحصاء.
والحرب السلم قرار بيدها التي السياسية السلطة قمة يف حتى األوَّل مصدرها يكن لم إن
وادعاء العلم ونقص والعشوائية االرتجال إىل أقرب وهو األرض. تحرير مهمة عليها والتي
وعند إمارة صاحب كل عند اإللهام يوجد بل الصويف. أو الشعري اإللهام إىل منه البطولة
التسلط يف رغبة أو املعرفة يف نقص عن تعويًضا اإللهام يكون وهنا مصلحة. رئيس كل
هو النظر عن وبديل للعلم ووسيلة للمعرفة كطريق اإللهام رفض إن الناس. رقاب عىل
درءًا املعارصة حياتنا يف النظر رضورة عىل وتأكيد القدماء ملوقف استمرار الوقت نفس يف
وإنهاء الجماهري، عن والعملية النظرية الوصايا لكل ورفًضا — واإليهام والوهم ألخطار
الجماهري تعود النحو هذا وعىل بيدها. ملصائرها وأخذها ذاتها، إىل وردِّها لغريها لتبعيتها
فيه. النظر عىل القادرة وهي إليها، عاد قد الوحي ويكون النظر، عىل يقوم الذي الوحي إىل
من نوع إىل تؤدي للواقع مبارشة رًؤى هي حيث من الُحدوس إنكار ذلك يعني وال
وليس عليه، والرتكيز باملوضوع االهتمام عىل يقوم الحْدس ألن وذلك الرضورية؛ املعارف
صدقه من والتحقق بالعقل، حدوثه بعد تحليله ويمكن مقدمات. بال القلب فيضيف مجرد
داخله من الرئيسية العقل وظائف إحدى الحدس بالرؤية. للواقع ومطابقته بالحس،
حسية مدركاٍت من بينهما وما الحدس إىل املبارش الحس من ابتداءً خارجه، من وليس
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ذلك يعني ال كما للشعور. الواعية الحياة هو العقل نظرية؛ واستدالالٍت عقلية وتصوراٍت
الشعرية فالتجربة والتصوف؛ كالشعر واألدبية الذوقية العلوم أو الرضورية املعارف إنكار
الشعرية التجربة تقل وال ورؤيته. الواقع تصوير عىل قدرة وللشعر مبارشة، معرفًة تعطي
ومع املنظِّرين، من كثري من رؤية أصدق أحيانًا الشعراء إن بل النظري، االستدالل عن صدًقا
له استداليل عقيل علٍم إىل الشعرية التجربة هذه ليُحوِّل واألوزان العروض علم يأتي ذلك
األلحان، وصناعة الشعر فن يف أحكامها الشعرية التجربة تجد دة. املحدَّ ومقاييسه قوانينه
واملجاهدات الرياضات هي مقدمات سبقتها بل بغتة، تحدث لم الصوفية التجربة أن كما
وتحويلها تنظريها يف كمالها الصوفية التجربة تجد ذلك، ومع العلم، رشط يتحقق حتى
يمكن اإلرشاق». «حكمة يف مًعا النظر وعلوم الذوق علوم اجتمعت لذلك عقيل؛ علٍم إىل
العامة اإلنسانية التجربة حينئٍذ وتكون الدالالت، لظهور موطنًا تكون أن الصوفية للتجربة
التجربة من يخىش إنه بل الخلقية، التجربة فقط وليس والتاريخية واالجتماعية الفردية
عىل أو السلوك يف وضعف الشجاعة، ونقصيف مريض، أساٍس عىل قائمة تكون أن الخلقية
قد والثورة. الحب إىل اإلنسان لحاجة نظًرا سياسيٍّا؛ أو جنسيٍّا يكون ما غالبًا وكبت حرمان
نبيلة عاطفٍة وظهور النية، وحسن الطوية، وسالمة القلب، تصفية الصوفية التجربة تعني
للحس، إرهاف من النبيلة املشاعر تُحِدث ملا نظًرا الدالالت؛ إدراك عىل قادًرا اإلنسان تجعل
بني فرق إذن هناك والوفاء. والتضحية واإلخالص الحب عواطف مثل باملدركات وتبرصة
التحقق يمكن ال خالصة ذاتيٌة ل األوَّ الوجدان؛ تجربة أو الشعور وحدس الصويف اإللهام
موضوعي الشعور حدس أن حني يف اآلخرين، من ذاتها التجربة بإعادة إال صدقها من
أن حني يف العقل، لتحليل يخضع وال عقيل ال الصويف اإللهام صدقه؛ من التحقق يمكن
وماهيات. مستقلة ودالالٌت معاٍن موضوعه ألن بالعقل؛ تحليله يمكن عقيل حدٌس الشعور
نتيجة الشعور حدس يحدث حني يف والرياضة للمجاهدة نتيجة الصويف الذوق يحدث
بموقٍف وااللتزام النفس مع والصدق واالهتمام واملقاصد الدواعي وتوافر اليقظ للشعور

التاريخ. وحركة اجتماعي
فإن واألمر، والحكم والنص والنبوة والوحي واألثر النقل بدعوى النظر نفي ا أمَّ (ه)
العقل يف يقدح ومن النقل، أساس فالعقل ذاتها؛ للنبوة وقضاء ذاته للوحي هدم ذلك
يعني ال املعقول».18 لرصيح املنقول صحيح «اتفاق الفقهاء أثبت وطاملا النقل. يف يقدح

الحراني. تيمية البن املشهور املؤلَّف هو هذا 18
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متعددٍة ومراحَل طويل، تطوٍر بعد الوحي نهاية يعني بل النظر، انتفاء الوحي اكتمال
الحقيقة إىل الوصول عىل بعقله قادًرا أصبح وإرادًة. عقًال اإلنسان استقالل تحقق حتى
الدينية السلطتني من عليه الوصايا جميع ورفضه وُمثُله، فكره تحقيق عىل بإرادته ومستقالٍّ
الرشيعة وضع ثانيًا يعني كما أخرى. مرًة الزعامة وباسم مرة اإليمان باسم والسياسية
بعينها تاريخية لفرتٍة أو محدود زماٍن أو معني ملكاٍن وليس دائًما، للحياة نظاًما باعتبارها
استنباط العقل دور ويكون أخرى. ضد طبقة مصالح عن دفاًعا أو خاص لشعٍب أو
الوحي أعطى لقد املختلفة. للمجتمعات طبًقا وتفصيلها الرشعية أدلتها من الرشيعة هذه
عملية بداية ثالثًا يعني كما واجتهاداتها. األجيال لعمل التفصيالت وترك العامة األسس
والعمل، بالفهم إال سلوك أو فكر إىل يتحول ال صامت الوحي والتأويل. والتفسري الفهم
هو الفهم كان ثَمَّ وِمْن التاريخ؛ ويف الجماعة ويف الواقع ويف العقل يف يتأسس ذاته الوحي
وحركة اجتماعي، وبناءٍ واقع، إىل الوحي يتحول الفهم خالل ومن ومحله. الوحي موطن

تاريخ.
كل حوى قد الوحي أن يعني بل النظر، انتفاء يشء لكل الوحي بيان يعني وال
وقد بيَّنه. إال أساًسا يرتك لم وأنه الحياة، يف نظام إقامة عليها يمكن التي العلمية األسس
األسس هذه تحويل العقل وظيفة بالعقل. البيان وحدوث النظر إعمال أيًضا البيان يعني
من كأصل االجتهاد وظيفة وتلك معني. عٍرص يف معينة لجماعٍة معني نظاٍم إىل العامة
يعني ال نظر، بغري استنباط وال الفرع، استنباط يتطلب األصل بيان الرشيعة، أصول
كنموذٍج له وتبيان للوحي تفصيل النبوة أن صحيح النبوة. عىل تطاول أي النظر إثبات
أكثر تفصيل إىل عرص كل ويحتاج ، يتغريَّ الواقع ولكن به، االسرتشاد يمكن وكنمط أول
الوقائع يف يشابهها ما الجديدة للوقائع كان فإذا مستمرة. جدٍة من الواقع يحتويه ملا نظًرا
إال جديدة واقعٌة توجد وال أحكامها. أخذت السنة، يف أم الكتاب يف الوحي، يف النمطية
وتفصيلها النبوة بيان إىل بالقياس وتفصيل بيان زيادة إذن النظر الوحي. يف أصل ولها
النظر عىل تقوم أيًضا والنبوة النظر، عىل يقوم ذاته الوحي وأن خاصًة الوحي، إىل بالنسبة
آٍن يف الوحي وعىل عليها قياس هو بل النبوة، عىل تعديًا إذن النظر ليس الوحي. عىل قياًسا
كلِّ َ خطأ األقيسة بعض خطأ إىل إشارات من أحيانًا الوحي يف يبدو ما يعني وال واحد.19

الرسول». «أقيسة انظر: 19

286



العلم يفيد النظر رابًعا:

الصحيح.20 النظر إىل والدعوة الفاسد النظر رفض يعني بل النظر، انتفاء وبالتايل قياس،
نظًرا للخطأ مدعاة ذاتها النقلية الحجج إن بل ته. وصحَّ النظر لصدق مقاييس وهناك
وبعدم واملنسوخ وبالناسخ النزول وبأسباب والفهم وباللغة والرواية بالنقل الرتباطها
استعمالها، ضبط إىل تؤدي النصوص تفسري مناهج أن وكما العقيل.21 املعارض وجود

النظر. ضبط إىل يؤدي النظر منطق فكذلك
الوجوب ألن وذلك بالعقل؛ املعرفة وجوب عدم بالعقل الثواب معرفة عدم يعني وال
يرتتب عما النظر برصف ذاته يف وجوب واقعة، أو نتيجة وجوب وليس مبدأ وجوب العقيل
وبأوائل واملشاهدة، بالحس عقابًا، أم ثوابًا األفعال، نتائج معرفة ويمكن نتائج. من عليه
يتخىلَّ من وكل ُحرٍّا، واعيًا يكون النظر يُعِمل من كل التاريخ. حوادث وباستقراء العقول،
حني يف الجماعة، وتقدم العالم وفهم العلم إىل النظر وجوب يؤدي عبًدا. غافًال يكون عنه
حياة وهي داخله، من ثوابه عىل النظر يحتوي والتخلف. والغفلة الجهل إىل انتفاؤه يؤدي
والعبودية الجهل حياة داخله؛ من جزاءه انتقاؤه يتضمن كما والتقدم، والحرية العقل
قبل تنفيذها يمكن ال ألنه النقل؛ إنكار اإللهية األوامر إىل الرجوع يعني ال كما والتخلف.
صماء، آلٍة مجرد اإلنسان يجعل نظر بال األوامر وتنفيذ بالنظر. إال فهمها يمكن وال فهمها،
أصول علماء يقول ما عىل للتكليف، يأتي أن قبل ولالمتثال لإلفهام أتى الوحي أن حني يف
وجب العمل أساس النظر كان وملا وسلوًكا، معرفًة يعطي النظر، عىل قائم الوحي الفقه.22

النظر.

ال النظر موضوعات من معينة أنواٍع تحريم بل النظر، تحريم السؤال تحريم يعني ال
وال رضر، عنها ينتج العكس عىل بل يقني. إىل فيها الوصول يمكن وال فائدة. منها يُرجى
والرتدد والريبة الشك إىل تقدير أقل عىل أو واملحن والتضارب والتشتُّت التشعب إىل إال تؤدي
لتحقيق وسيلة وليس ذاته يف مطلبًا النظر ويصبح العمل، يرتك الحالتني كلتا ويف والظن.

اْلَحْرِث ِيف يَْحُكَماِن إِذْ َوُسَليَْماَن ﴿َوَداُووَد القرآن: قول يف سليمان حكم وصحَّ القياس داود أخطأ 20

:٢١) َوِعْلًما﴾ ُحْكًما آتَيْنَا َوُكالٍّ ُسَليَْماَن ْمنَاَها َفَفهَّ * َشاِهِديَن ِلُحْكِمِهْم َوُكنَّا اْلَقْوِم َغنَُم ِفيِه نََفَشْت إِذْ
.(٧٨-٧٩

النقلية. األدلة سابًعا: انظر 21
الشارع. مقاصد الرشيعة، مقاصد يف «املوافقات» يف الشاطبي مصطلحات هي هذه 22
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التشعيبات عن بعيًدا العملية الحياة إىل اإلنسان توجيه هنا التحريم من القصد العمل.
هو إنما متعالية موضوعات يف السؤال كراهية إن عميل. أثٍر أي منها ينتج ال التي النظرية
النظر العالم. يف ما إىل العالم وراء فيما التفكري وترك العمل، إىل الجهد توجيه أجل من
عنها ينتج ال التي املتعالية املوضوعات عن بعيًدا الواقع إىل متَّجه والفكر العمل، إىل ه ُموجِّ
تفيد التي النصوص تشري خربة.23 لتحليل تصور أو لوجود منطقة تكون ال أو عميل أثٌر
العالم يف إغراق كل ضد ووقايته العمل نحو اإلنسان توجه أي املعنى؛ هذا إىل التحريم هذا
حيث من لها وتحقيق اإلنسان لحرية تأكيد القدر عن الحديث رفض الواقع. عن واغرتاب
لها طرًفا يكون عنها خارج بيشءٍ ترتبط نظرية مسألة هي حيث من وليس فاعلة قوٌة هي

وحدها.24 مانعها والعقبة وميدانها، طرفها هو العالم أن حني يف «هللا»، إرادة مثل
محكم إىل تحيله قواعد له التشابه ألن النظر؛ نفي اآليات من املتشابه وجود يعني وال
ترجيح أجل من النظر إلعمال دعوة بل للنظر، إنكاًرا التشابه ليس إليه. النفس فتسكن

ال التي املتعالية املوضوعات حول التساؤل وهو مرذول، األوَّل القرآن، يف التساؤل من نوعان يوجد 23

.(٨٥ :١٧) َربِّي﴾ أَْمِر ِمْن الرُّوُح ُقِل الرُّوِح َعِن ﴿َويَْسأَلُونََك الروح: عن السؤال مثل عميل نفٌع منها يأتي
ُمنْتََهاَها﴾ َربَِّك إَِىل * ِذْكَراَها ِمْن أَنَْت ِفيَم * ُمْرَساَها أَيَّاَن اَعِة السَّ َعِن ﴿يَْسأَلُونََك الساعة: عن السؤال أو
َحِفيٌّ َكأَنََّك ﴿يَْسأَلُونََك ،(٦٣ :٣٣) ِهللا﴾ ِعنَْد ِعْلُمَها إِنََّما ُقْل اَعِة السَّ َعِن النَّاُس ﴿يَْسأَلَُك ،(٤٢-٤٤ :٧٩)
ِمْن ُموَىس ُسِئَل َكَما َرُسوَلُكْم تَْسأَلُوا أَْن ﴿تُِريُدوَن هللا: رؤية أو .(١٨٧ :٧) ِهللا﴾ ِعنَْد ِعْلُمَها ََّما إِن ُقْل َعنَْها
تَُسْؤُكْم﴾ َلُكْم تُبَْد إِْن أَْشيَاءَ َعْن تَْسأَلُوا َال آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا فيها: واضح والنهي .(١٠٨ :٢) َقبُْل﴾
ِهَي ُقْل اْألَِهلَِّة َعِن ﴿يَْسأَلُونََك األهلة: مثل النفع، ذات املوضوعات فحول املباح السؤال ا أمَّ .(١٠١ :٥)
ُقْل ِفيِه ِقتَاٍل اْلَحَراِم ْهِر الشَّ َعِن ﴿يَْسأَلُونََك الحرام: الشهر عن أو ،(١٨٩ :٢) ﴾ َواْلَحجِّ ِللنَّاِس َمَواِقيُت
أو ،(١ :٨) َوالرَُّسوِل﴾ هلِلِ اْألَنَْفاُل ُقِل اْألَنَْفاِل َعِن ﴿يَْسأَلُونََك األنفال: عن أو ،(٢١٧ :٢) َكِبريٌ﴾ ِفيِه ِقتَاٌل
الحالل: عن أو ،(٢٢٢ :٢) النَِّساءَ﴾ َفاْعتَِزلُوا أَذًى ُهَو ُقْل اْلَمِحيِض َعِن ﴿َويَْسأَلُونََك النساء: حيض عن
َواْلَميِْرسِ اْلَخْمِر َعِن ﴿يَْسأَلُونََك الحرام: عن أو ،(٤ :٥) الطَّيِّبَاُت﴾ َلُكُم أُِحلَّ ُقْل َلُهْم أُِحلَّ َماذَا ﴿يَْسأَلُونََك
إِْصَالٌح ُقْل اْليَتَاَمى َعِن ﴿َويَْسأَلُونََك مثل: االجتماعية، األحوال عن أو ،(٢١٩ :٢) َكِبريٌ﴾ إِثٌْم ِفيِهَما ُقْل
﴿يَْسأَلُونََك ،(٢١٩ :٢) اْلَعْفَو﴾ ُقِل يُنِْفُقوَن َماذَا ﴿َويَْسأَلُونََك اإلنفاق: عن أو ،(٢٢٠ :٢) َخرْيٌ﴾ َلُهْم
مثل: للعلم، التاريخ حول السؤال يكون وقد .(٢١٥ :٢) َفِلْلَواِلَديِْن﴾ َخرْيٍ ِمْن أَنَْفْقتُْم َما ُقْل يُنِْفُقوَن َماذَا
َعِن ﴿َويَْسأَلُونََك الطبيعة: عن أو ،(٨٣ :١٨) ِذْكًرا﴾ ِمنُْه َعَليُْكْم َسأَتْلُو ُقْل اْلَقْرننَْيِ ِذي َعْن ﴿َويَْسأَلُونََك

.(١٠٥ :٢٠) نَْسًفا﴾ َربِّي يَنِْسُفَها َفُقْل اْلِجبَاِل
األفعال. خلق السابع، الفصل انظر 24
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واألصلح. لألفضل اإلنسان والختيار الواقع ومقتضيات العرص لحاجات طبًقا املعنيني
دور إبراز يف إيجابي دوٌر له التشابه الشبهات. مواطن عن له وتخديًرا للعقل إرباًكا وليس
فما قرائن. من لديه بما املتشابه إحكام عىل قادر واإلنسان نشاطه. إيقاف يف وليس العقل
قدح أيًضا هو املتشابه لوجود النظر يف القدح إن اإلنسان؟ يعلمه ال متشابه من الفائدة
إال املتشابه وبني بينه التمييز يمكن وال بالنظر، إال فهمه يمكن ال املحكم ألن املحكم؛ يف

والفهم. بالنظر
النص ألن النظر؛ إنكار املختلفة النظر وجهات بني النصكحكم إىل الرجوع يعني وال
يشمل الذي الواسع بمعناه العقل يف ويتأسس بالنظر، إال يُفَهم ال إليه نحتكم الذي نفسه
والحس. العقل مع الفهم هذا تطابق مدى النصهو فهم مقياس إن بل واملشاهدة. الحس
ال وذلك إليهما، بالرجوع إال معناه فهم يمكن وال النزول، وبأسباب باللغة مرتبط النص
من التحقق يمكن التعدد هذا ألن النظر نفي النظر وجهات تعدد يعني ال بالنظر. إال يتم
تعددت ما إذا املطابقة. أطراف أحد فالعقل واملشاهدة. الحس إىل بالرجوع صحته مدى
العقل يضع الحس. مع تطابًقا أكثرها اختيار يمكن فإنه العقل حيث من النظر وجهات

له. أصلحها يختار والواقع اآلراء، من عديًدا
كما الخطأ إىل يؤدي فالنظر النظر. نفي النظر نتيجة الخطأ يف الوقوع يعني وال
يهدم ال القياس يف والخطأ السواء. عىل والخطأ للصواب أداة النظر الصواب. إىل يؤدي
أخطاء تصحيح عىل قادر والنظر صحيًحا. يصبح كي الفاسد القياس يصحح بل القياس،
أجًرا للمخطئ الفقه أصول علماء جعل لذلك املنطق؛ يف املعروفة الصدق بمقاييس النتائج
أو علم بال قوًال النظر ليس النظر. ومارس العقل أعمل املخطئ ألن أجَرين؛ وللمصيب
يجب عليه دليل ال وفيما للدليل. النفس سكون يف الداللة، يف نظرية أساًسا هو بل دليل،
للعلم بداية بل بغيب، رجًما أو بظن قوًال وليس مصلحة، أو لهًوى اتِّباًعا النظر ليس نفيه.
الكذب؛ واعتقاد الخطأ يف الوقوع يوهم أو مخاطر أي إىل إذن النظر يؤدي ال اليقيني.
يف الوقوع إىل يؤدي الذي هو النظر نفي إن بل عنه. اإلحجام من خريٌ النظر عىل فاإلقدام
يف الوقوع خطورة النظر عىل اإلقدام يف كان وإذا التسليم. أو التقليد يف صواب وال الخطأ.
اإلطالق عىل اليقني إىل الوصول عدم وهو أكرب، خطورة فيه النظر عن االمتناع فإن الخطأ،
دون اليقني إىل الوصول احتمال فيه النظر عىل اإلقدام ولكن عشوائيٍّا. أو مصادفًة إال

عنه. اإلحجام من خريٌ النظر عىل فاإلقدام وبالتايل النظر؛ عن االمتناع
عىل يدل بل النظر، انتفاء عىل النتائج أو املقدمات أو املنهج أو الرأي تغري يدل وال
أو معارضة أدلٌة هناك كانت أو الدليل تغري إذا الدليل. عن الدائب البحث هو النظر أن
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االعتقاد أي الدجماطيقية؛ يف اإلنسان وقع وإال النتائج تتغري فقد وضوًحا، األدلة زادت
إىل وانتهى خاطئة، بمقدماٍت وبدأ الدليل، وجحد يعتقده، ملا مناقضة أدلٍة وجود مع بيشء
تأكيد عىل بل النظر، انتفاء عىل كان حيثما الدليل وراء السعي يدل ال باطلة. استنتاجاٍت
إىل واالنتهاء للخطأ واستبعاد الحق إىل ورجوع للباطل ترك هنا الرأي تغيري إن بل النظر.
الباطل من املكلف انتقال بل النظر، انتفاء مذهب إىل مذهب من االنتقال يعني ال الصواب.
الستمرار يحدث فإنه باطل إىل باطل من انتقل وإذا الدليل، بوجه العلم بعد الحق إىل
املصلحة أو املزاج أو للهوى طبًقا تغري حدوث الرأي يعني ال الداللة. وغياب الشبهة
عىل تقوم مما أكثر والنزوع اإلرادة عىل تقوم عقلية، ال كلها اإلنسانية املواقف كانت وإال
ومعطيات العقول وأوائل الحسية البداهة عىل يقوم رضوري علٌم ولإلنسان والرويَّة. العقل
والباطل، الحق بني التمييز عىل القدرة وبالتايل الدليل، إىل النفس سكون ولديه الوجدان.

مكوناته.25 من وليسا العلم مضادات من وهما والشك، األدلة تكافؤ يف وقعنا وإال
يمكن ال ألنه النظر وجوب يثبت إنما العقلية الحجج عىل اعتماًدا للنظر إبطال كل إن
بالنظر. إال فهمها يمكن ال فإنه النقلية؛ بالحجج النظر بطل وإذا بنظر. إال النظر نفي
يعقل فال النظر. فيثبت النقلية الحجج قلب يمكن أنه كما الحالتني. كلتا يف واجب فالنظر
من بالرغم «هللا» إال يعلمه وال العقل حدود يتجاوز األفهام، عىل يستعىص وحي وجود
لظل النظر ولوال والسنة. الكتاب فهم يف رشط النظر بها. معرفته يمكن قرائن وجود
ترد خاصة ا إمَّ النظر، ببطالن توحي التي النقلية الحجج من كثريًا إن صامتًا. الوحي
فيه؛ استُعملت ما غري عىل ليدل ظاهرها وإن الخصوص. مورد ترد عامة أو العموم مورد
واالستعمال، اللغة عىل لتوقفها ظنية الدين أصول علماء عند النقلية الحجج كانت لذلك
اللغة لقواعد طبًقا محلها يف وتُستعمل النظر بها يثبت معارضة أخرى نقلية حجٍج ووجود

التخريج.26 أو التأويل تحتمل ال واضحة ضدها؛ إىل قلبها يمكن وال النزول، وأسباب
التقليد إىل وعي غري عن أو وعي عن نفسه اإلنسان يرتك عندما إال النظر يرتك ال
والسكون، للسالمة إيثاًرا أو منصب وراء سعيًا أو للرئاسة طلبًا املصلحة أو الهوى أو

الذي التصوف لخطورة نظًرا بالتفصيل؛ وفنَّدها النظر ضد الحجج الجبار عبد القايض ل فصَّ 25

يف رشد ابن صيحة قبل املعتزلة من النظر عن دفاًعا صيحة آخر فكان إليه، بالدعوة الغزايل انتهى
التام، التحقيق ص١٦٦–١٩٦؛ واملعارف، النظر ج١٢، (املغني، الحكمة علوم باسم السادس القرن

.(٢٨ التلخيص ص٨–٢١٠؛ اإلرشاد، ص١٣؛ املفيد، القول ص٣٤–٣٩؛
النقلية. األدلة سابًعا: انظر 26

290



العلم يفيد النظر رابًعا:

النظر يرتك قد والطغيان. التسلط قوى من النظر لها يتعرض قد التي للمخاطر ودرءًا
عن تحرًزا أو األدلة بتكافؤ اعتقاًدا أو بالسمع جهًال أو شخص يف ُحبٍّا أو للحق عناًدا
الحكام لدى رصفة سياسية أسباٌب له تكون قد النظر ترك إن الفكرية. املعارك يف الدخول
عىل وحرصها السالمة إليثارها الشعوب من أو النظر عن الشعوب إبعاد يهمهم الذين
تكوين الشعبي دينها تكون التي العامية األمثال لبعض واستشهاًدا تمثًُّال العيش لقمة

له.27 الدينية النصوص

واسرتيح». سده الريح منه يجي اليل «الباب مثًال: 27
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العلم؟ النظر كيفيفيد خامًسا:

يبحث ألنه العلم؛ نظرية إىل منه العلم «ميتافيزيقا» إىل أقرب خالص، نظريٌّ سؤاٌل وهو
التضحية مع فيها ويغرق خالصة، ارتباطية عمليات إىل ويحوله للعلم النفيس البناء يف
فيها يمكن ال خالصة، ظنيٍة أموٍر حول الخالف اشتدَّ وقد الواقعي. العقيل العلم بناء بكل
يؤدي ال النتائج يف الخالف أن إىل باإلضافة هذا االستبطان. طريق عن إال يقني إىل الوصول

اليشء. يف وليس التفسري يف خالف ألنه العلم؛ نظرية انهيار إىل

التوليد نظرية (1)

متصارعتان، منها اثنتني كل أربع؛ يف للعلم النظر إفادة كيفية يف النظريات انحرصت وقد
األوليني: االثنتني بني األوَّل الرصاع من وأشد أهم األخرينَي االثنتني بني الثاني الرصاع ولكن

يعدُّ النظر اإللهام. أو الفيض لتقبل النفس إعداد طريق عن العلم النظر يفيد (أ)
النظر عىل خروج االفرتاض هذا إن األمر حقيقة ويف وجوبًا. عليه تفيض والنتيجة الذهن،
الشعور خارج من العلم مصدر ويجعل للنظر. إنكار هو الذي واإللهام الفيض يف ودخول
«صاحب» ويبخل النظر يحدث فقد والنظر. الذهن دور من ويُقلِّل داخله، من وليس
حدسية، معارف هناك أن صحيح النظر؟ فلماذا كريًما، الفيض صاحب دام وما الفيض.
وتتم عنه، مستقلة وليست املقدمات عىل قفًزا داخله ومن النظر من خالل من تتم ولكنها
تصوَري بني يجمع الذي الحكماء تصور هو وهذا خارجه. من وليس الشعور داخل من
للعلم النظر إفادة وجوب أي املعتزلة؛ مثل الوجوب عىل يقوم ألنه واألشاعرة؛ املعتزلة
نقًشا الشعور داخل إىل العلم يفيض منه الذي الفعال» «العقل من وجوب ولكنه رضورًة،
وتهيؤ، استعداد به الشعور أن صحيح فيه. نبتًا الشعور داخل من ينشأ أن بدًال عليه



(١) الثورة إىل العقيدة من

نظرية يجعل افرتاض وهو العلوم. كل حوى الذي الفعال» «العقل من ينشأ ال العلم ولكن
ما الفعال»؟ «العقل أين العلم. تحليل إىل منها األويل التشبيه أو األسطورة إىل أقرب العلم
شفاهية؟ أم املحفوظ) (اللوح مدوَّنة هي هل وضعها؟ الذي من فيه؟ املخزونة العلوم هي
وهل فيه؟ تُنَقش وكيف اإلنسان؟ شعور يف تدخل وكيف األرض؟ عالم إىل تنزل وكيف
اتفاق هناك وهل عليها؟ الحصول يتم وكيف معاٍن؟ أم ألفاظ أم (تصورات) مقوالت هي
العقل، يف مستقلة كأبنيٍة الحقائق وجود املقصود كان إذا وتفسريًا؟ فهًما وكيًفا، ا كمٍّ عليها

خارجه.1 وليس الشعور داخل يكون الفعال» «العقل فإن
لزوم الوجوب يعني التولد، طريق عن ال الوجوب طريق عن العلم النظر يفيد وقد (ب)
وليست خارجية الرضورة هذه تكون أن التولد عدم ويعني رضورًة، املقدمات عن النتائج
االفرتاض، هذا يقوم يشء. عليه يجب ال وهللا «هللا»، إىل مستندة كلها املمكنات ألن داخلية؛
الخلف إىل بخطوة ثم والعلم، النظر بني الرضوري الربط يف األمام إىل بخطوة األمر، واقع يف
حاجة ال أكرب افرتاًضا يُدِخل أنه كما الشعور. يف داخليٍّا االرتباط هذا يكون أن رفض يف
يثبت لم وهللا «هللا»، إىل املمكن االرتباط هذا إسناد وهو العلم، نظرية بناء يف اآلن حتى له
بالطبيعة االعرتاف ضد حساسية االفرتاض هذا يف زال ما أفعال. أو صفات أو كذاٍت بعُد
وكل علميٍّا. للعالم مدمرة دينيٍّا متطهرة نظرة عن يعرب فإنه وبالتايل املستقلة؛ وقوانينها
يُقدِّم أن االفرتاض هذا شاء وقد العلم، لنظرية هدم العالم يف الداخلية الرضورة عىل قضاء
تؤدي ال الوسط والحلول املتولد، غري بالوجوب فقال والتوليد، الوجوب بني وسًطا حالٍّ
القول العلم. إىل النظر نسبة تُبنيِّ جديدة نظريٍة إعطاء إىل أو املنهجي اإلشكال حل إىل
املادي، الطبيعي الوجوب دون الصوري العقيل بالوجوب قول التوليد نفي مع بالوجوب
ثالثة نتيجٍة ولزوم الذهن يف مقدمتنَي إحضار طريق عن الخالص املنطقي الوجوب وهو
العلم يجعل أنه كما للشعور، الحي التيار يغفل اآليل الصوري الوجوب هذا ولكن منهما.
يف تحدث جديدة معاني أو دالالت وليست االستغراق، طريق عن بينها فيما تتداخل قضايا
النظر بإفادة القول إن للدالالت. املبارشة والرؤية الحدس نظرية يغفل أنه كما الشعور.

الفلسفة. إىل أقرب الفيض ونظرية ص١٧). التام، التحقيق ص٢٨؛ (املواقف، الحكماء رأي هو هذا 1

الحكمة، لعلوم الدين أصول علم احتواء بعد املتأخرة العصور يف إال الدين أصول علماء لها يتعرض ولم
الجزء يف بالتفصيل له وسيعرض الحكمة، علوم يف املعرفة نظرية من وجزء فلسفي كله واملوضوع

الحضارة». «فلسفة الثاني
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خالص إمكاٍن إىل الوجوب هذا تحويل وهو «هللا»، إىل الوجوب هذا إسناد ثم وجوبًا للعلم
اإلفادة ولكن األشاعرة.2 مذهب مع ويتفق املقصود، وهو ذاته، الوجوب عىل القضاء وبالتايل
الزمة غري بينهما العالقة أن تعني بل والعلم، النظر بني الرضورة هدم تعني ال وجوب بال
لم الداللة وألن جاريًا زال ما النظر ألن العلم دون النظر يحدث فقد بالرضورة، الزمة أو
وربما برسعة الداللة وتنكشف النظر، من ممكن قدٍر بأقل العلم حصل وقد بعُد. تنكشف
والعلم؛ النظر من بكثري أوسع الشعور وعمل الشعور، يف والعلم النظر يتم ألوانها. سابًقا
يحدث متى تحدد ال التي الرؤية تحدث وبينهما نتائجه، والعلم الشعور، مقدمات النظر
الكم حيث من رضورية غري عالقة والعلم النظر بني العالقة تجعل قد والتي بالنظر العلم
النظر إنكار ذلك يعني ال ومحتملة. ممكنة الكيفية العالقة ولكن الرضورة. حيث من أو
الشعور عمل ليس الداللة. إلدراك الشعور رؤية إدخال بل باإللهام، العلم حصول وإثبات

الداللة.3 وإدراك الداللة فهناك والقانون، املنهج والغاية، الوسيلة فقط، والعلم النظر
أو التضمن أو اإلفادة أو اإلعداد بمعنى العادة، طريق عن العلم النظر يفيد (ج)
العادة طريق عن بالعلم النظر فارتباط العلم. أفاد النظر اإلنسان مارس طاملا االقتضاء.
بني ويخلط تكوينها، عن مستقلة علميٍة حقائَق وجود ينفي ذلك أن والحقيقة والتكرار.4
التعايل أن مع ل، األوَّ إىل الثاني ويرد والداللة، املاهية ومستوى والتكوين النشأة مستوى
«هللا» أن افرتاض ا أمَّ املستويات. بني التمييز عىل الحرص هو علمية وظيفٌة له املفارقة أو
ألوانه سابق افرتاٌض فهو والعلم، النظر بني لالقرتان الخالق هو وأنه العادة، سبب هو
موضوع بني خلط أنه كما بعُد. إثباتها يتم لم «الذات» ألن العلم؛ نظرية تأسيس عن
وبالتايل «هللا» إىل وإسناده ممكن واجب كل وتصور األفعال، خلق وموضوع العلم تأسيس
يقرن و«هللا» التنزيه عىل املحافظة يمكن وكيف الطبيعة. قوانني استقالل عىل القضاء

بكر أبي عند األشاعرة، عند املذهب أنه عىل الغزايل وذكره ص٢٨). (املواقف، الرازي رأي هو هذا 2

ص٥٩). املقاصد، (رشح والطويس الحرمني وإمام
ص١٥٢. ص١٤٥-١٤٦، ص٩٣، ص٨٤، ص١٠، واملعارف، النظر ج١٢؛ املغني، 3

ألنها خاص؛ اصطالٌح لها ليس األشاعرة نظرية أن والحقيقة ص٢٧). (املواقف، األشعري رأي هو هذا 4

ص٥٧-٥٨؛ (املقاصد، األشاعرة عند ونفيًا املعتزلة عند إثباتًا «التوليد». يف املعتزلة نظرية عىل فعل رد
معروف أنه مع باهلل وباإليمان بالدين الحيسِّ املذهب اقرتان للتأمل يدعو ومما ص٣١). األنوار، مطالع

له! مضاد أنه
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أو رصفة عادًة االقرتان هذا يكون وقد والنار؟ االحرتاق بني يقرن كما والعلم النظر بني
لزوًما يكون وقد األفعال. وخلق العلم موضوَعي بني الخلط عىل يدل مما الكسب؛ مع عادة
هذا يكون وبالتايل العقل. قوانني طريق عن وليس «هللا» بخلق أيًضا ولكن محًضا، عقليٍّا

العقول. ألوائل وهدًما العلية لقانون هدًما االفرتاض
عالقة وجود أي بالوجوب، القول يعني بالتوليد القول أن األشاعرة ر تصوَّ وقد
التي اإللهية» «اإلرادة من النيل وبالتايل والعلم، النظر بني أي واملعلول؛ العلة بني رضورية
هو يوحده، أو يولده وال العلم يتضمن النظر وجعلوا التوليد فأنكروا يشء، عليها يجب ال
إىل العلة إيجاب للعلم املوِجب املعتزلة عند التوليد عكس عىل موِجبة، علة وليس رشط
«اإللهيات» عن النظر برصف للعقل كتحليل العلم نظرية بني الرصاع ينشأ وهنا معلولها.
وإيجاب للعلم النظر توليد إنكار إن لإللهيات. مقدمة تكون أن تريد التي العلم نظرية وبني
حتى يشء «هللا» عىل يجب ال إذ مقنع؛ «إليه» تفكري الحقيقة يف هو للمعلول العلة وجود
الدليل طريق عن بالعلم النظر ربط ألنه رضوري العلم يف الوجوب أن حني يف العلم، يف
خالصة. علميًة مسألًة وليست األفعال خلق من جزءًا املشكلة كانت لذلك وجوب؛ أيًضا هو
بفعل يتم للعلم النظر إحداث فإن للعبد، كسبًا أو القديمة اإلرادة بفعل النظر كان وسواء
الداخلية الشعور أفعال من اقرتاب الكسب أن من بالرغم — األشاعرة عند خارجية إرادٍة
سابق العلم نظرية لتأسيس «هللا» افرتاض إدخال فإن وبالتايل الشعور. بأفعال وليس —
يفيد النظر هل السؤال: زال وما العلم. موضوع من بكثري أوسع ألنه للعلم وهدم بل ألوانه،
قبل «اإللهي» للفكر استباق فكل ثَمَّ وِمْن العلم. نظرية داخل بعُد يُطَرح لم «باهلل»؟ العلم

للعلم.5 هدم العلم نظرية تأسيس
يعطي اإليمان دام ما العلم لتأسيس نظر ودون اإليمان بدافع — األشاعرة ل فضَّ
النظر إفادة لوا فضَّ — العامة وسط لرتويجه له سطحي مربٌر إال هو ما والعلم، اليقني
النظر ربط عىل العادة تنشأ وبالتكرار العلم، أفاد النظر حدث كلما وخلًقا. عادًة للعلم
ا أمَّ الداخيل. الشعور عمل ينكر خالص، آيلٌّ تصوٌر وهو النظر. بعد العلم وقوع وعىل بالعلم،
املعارض التصور وهو العلم، يفيد النظر تجعل خارجية إرادٍة بتدخل يحدث فإنه الخلق،
قارصة وجعلها الشعور، حياة يُنكر الذي اآليل التصور إىل إذن التوليد إنكار يؤدي للعادة.

أيًضا: انظر ص١٦-١٧، التام، التحقيق ص٦؛ اإلرشاد، ص١١٢-١١٣؛ ص١٠٥–١٠٧، الشامل، 5

األفعال. خلق السابع، الفصل
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ألفعاٍل محالٍّ الشعور يجعل الذي الخارجي اإلرادي ر التصوُّ إىل أو الحسية االنطباعات عىل
تصوٌر اآليل التصور واستقالله؛ الشعور لحياة إنكار التصوَرين وكال عنه. خارجية أخرى
خارجية إرادة تدخل ينفعه ال الدائم، السلب من حالة يف الشعور يجعل فيه، حياة ال ميٌت
الشعور وكأن تريد. ملا عاكس لها، مستقِبل إال هو ما ردِّها، عىل يقوى ال ألنه إلحيائه؛
ال نفسه واإلنسان األموات، يف إال تفعل ال خارجية وإرادٍة ميتة طبيعٍة بني محاًرصا أصبح

وأفعال.6 وشعور كحياة له وجود
يمكن فإنه وإال والنتائج، املقدمات بني الرضورية وللرابطة للعلم هدم التوليد إنكار
يؤدي التوليد إنكار فإن بالخرب، أتانا قد الوحي كان وملا العلم. حدوث دون الخرب سماع
وجود وال للعلم، إيجاب إذن النظر إيجاب الوحي. وبصدق الكتاب بصحة العلم إنكار إىل
ولو الدواعي. حسب لإلنسان مقدور وكالهما العلم، بتوليد النظر كمال املسبب. دون لسبب
وإذا والشك. النظر من أضدادهما عىل قادًرا كان ملا والعلم النظر عىل قادًرا اإلنسان يكن لم
متعذًَّرا؛ ليس النظر وجوب باالستدالل، واجبة املعرفة فإن باالضطرار واجبًا النظر كان

للعلم.7 مولد الثاني ويف التكليف مناط ل األوَّ يف فهو
يتطلب التوليد إدراك ألن التوليد؛ وقوع شعورية ال بطريقة التوليد وقوع ينفي وال
فالعلم ذلك ومع مزدوجة. رؤيًة الشعور عمل ورؤية الداخل، إىل الخارج من النظرة قلب
للعلم، النظر وجوب معرفة يمكن العلم. أساس بالعلم العلم إن بل اضطراًرا، ممكن بالعلم
العلم. يتأسس بها التي أفعاله ووصف الشعور أحوال وتتبع ذاتها، العلم نظرية وهي
علًما بالرضورة يكون وال واستدالل، نظر إىل ويحتاج العلم علم هو للعلم النظر توليد

رضوريٍّا.8
توليد يف الشكَّ الحس من النظر مادة من جزء ونشأة بالحس العقل ارتباط يعني وال
تأمل عىل وقادر الحس، يستطيعه ال ما وهو الغائب، إحضار عىل قادر فالنظر للعلم؛ النظر
ا كمٍّ قادر وهو الحسية، املادة يف خطأ أي تصحيح عىل قادر والعقل الحس. عن يغيب ما

ص٢٥؛ التفتازاني، رشح ص٢٩-٣٠؛ التلخيص، ص٢٨-٢٩؛ املحصل، ص٥٨؛ املقاصد، رشح 6

ص١٦. التام، التحقيق
ص٢٠٨-٢٠٩، ص١٩٦–١٩٨، ص٨٤–٨٧، واملعارف، النظر ج١٢؛ املغني، ص٨؛ املعالم، 7

ص٤٩٠-٤٩١.
ص١٦٥-١٦٦. ص١٤٤–١٤٦، ص٩٥، واملعارف، النظر ج١٢؛ املغني، 8
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مصادر أحد الحس ألن الحيس؛ اإلدراك صحة يف الشك ويصعب الحس. تجاوز عىل وكيًفا
مجرد الشعور ويصبح الشعور، عالم عن يفصله فيه والشك الشعور، وظائف وأحد املعرفة
منه، وأشمل نطاًقا أوسع ألنه الحس إىل العقيل النظر كل رد يمكن وال عالم. بال فارغ وعٍي
يف هو الذي املعريف الشعور داخل والكل الوجدان. معطيات مع الشعور أفعال من وكالهما
الجماعة.9 بها تمر التي التاريخية املرحلة لطبيعة وإدراك بموقف إحساس الوقت نفس

الخطأ أسباب معرفة يمكن إذ للعلم؛ النظر توليد الخطأ يف الوقوع ينفي وال
تصحيحه ويمكن شائع الخطأ واستدالالته. مقدماتها يف النظر ومراجعة وتصحيحها
نفسه مع الفكر واتِّساق الواقع مع واملطابقة النفس، سكون مثل الصدق بمقاييس
الوجدان، أو العقل أو الحواس من الخطأ يحدث فقد الشعور. يف األشياء ماهيات وانكشاف
النظر توليد ينفي ال وبالتايل بعًضا، بعضها ح يُصحِّ الشعور وظائف يف خطأ حدوث ولكن

للعلم.10
النتائج؛ تكون املقدمات قدر عىل ألنه للعلم؛ النظر توليد الظن القياس إفادة ينفي وال
يقني إىل الظن ل يتحوَّ وقد يقينها، درجة عن النظر برصف املعاني استخراج عملية التوليد
الخفاء بني العلم تفاوت يعني وال الربهان.11 عىل الحصول أجل من األدلة يف النظر بعد
نتيجة بطبيعته فالنظر العلم، يولد ال النظر أن والكثرة القلة أو والقوة الضعف أو والجالء
بني فيه النظر يتفاوت دائم، حيٌّ وتياٌر متغرية، حاالٌت والشعور له. فعل أو الشعور ألفعال
أنماط ومهمة الجالء، إىل الخفاء من االنتقال هي اإليضاح مهمة وتكون والجالء. الخفاء
والجالء والوضوح الشعور. يف العلم يتأسس حتى اليقني إىل الظن من االنتقال االعتقاد
اليقني كان فإذا البداية. يف يحدثان وال التأسيس عملية أثناء يُكتسبان والعلم النظر يف
بتطابق ماديٍّا الطبيعية العلوم ويف نفسه، مع العقل بتطابق صوريٍّا الرياضية العلوم يف
لحاالته. طبًقا املراتب تتفاوت الشعور، علوم يف اإلنسانية، العلوم يف فإنه الواقع، مع العقل
عىل السابق للعلم تأسيس أو العلم لعلم تحليل الحقيقة يف هي العلم نظرية أن إىل باإلضافة

والرد العلم أقسام سابًقا: أيًضا انظر ص١٦٠–١٦٣، ص١٥٦-١٥٧، واملعارف، النظر ج١٢؛ املغني، 9
الحواس. خداع عىل

ص١١٩–١٢٢. ص١٥٣–١٥٦. واملعارف، النظر ج١٢؛ املغني، 10
ص٢٩-٣٠. التلخيص، 11
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الشعور لحركة ووصف علم هو حيث من العلم يف الشعور ألفعال تحليل خاص، علٍم كل
الداخلية.12

وتولُّده ومادته أساسه ويعطيه النظر، محل الشعور ألن الشعور؛ يفسد ال والنظر
ب التشعُّ من يحميه بل النظر، يفسد ال الشعور أن كما وإبداعه. العلم خلق هو الذي
من الناشئ اإلجهاد ينفي وال والشكلية. التجريد يف الوقوع من عليه ويحرص والصورية،
(الخرب). والسمع والوجدان والعقل الحس يف يتم فاإلجهاد للعلم؛ وتوليده صحته النظر
من التخفيف ويمكن اإلنساني. الجهد قدر وعىل اإلنسانية الطاقة حدود يف النظر يتم ولكن
النفس، يف االطمئنان حدوث ومع البدن راحة بعد متفاوتة أوقاٍت يف بالنظر اإلجهاد حدة
الجمعيات خالل من والعمل باملوقف، وااللتزام بالغاية، وباإلحساس البواعث، وبوجود
الحقوق، اسرتداد الناسإىل بدعوة الجماهريي والعمل السيايساملنظم، والعمل املتخصصة،
للهدف الكيل والعطاء والنقاء والتجرد املنكر، عن والنهي املعروف باألمر اليومي والعمل
ملل، أو إجهاد دون للعلم مولًِّدا ًقا خالَّ نشًطا دائًما حاًرضا النظر يجعل ذلك كل القومي؛
كله.13 للعالم وبضم للناس، حب وبمشاعر للجمال، وبتذوق صدق، وبلحظات نية، بحسن
التوليد؛ نفي للنظر كليهما ممارسة من بالرغم آخر دون لفرد العلم حدوث يعني وال
الداللة. إدراك ورسعة والتوتر واالنتباه اليقظة يف بدرجة غريه عن متميز فرٍد كل شعور ألن
ال الناظرين بني واالختالف للعلم. النظر توليد عىل يقيض ال العلم يف العقالء فاختالف
أو التحصيل أو الفهم أو القراءات تباين إىل االختالف يرجع إذ العلم؛ موضوعية يقيضعىل
عىل القدرة العرصأو ظروف أو منها، التجرد يصعب التي واألهواء املصالح حتى أو التعبري
الرضورية العلوم إدراك أو النتائج، إىل املقدمات من االستدالل طرق أو األدلة وجه اكتشاف
يف أنظارهم الختالف نظًرا العلماء بني االختالف ينشأ النظرية. للعلوم االكتساب درجات أو
والشك واليقني، والظن والقوة، والضعف والوضوح، الغموض بني لديهم وتفاوتها األدلة،
يختلف وال الحجج. وبني بينها والتفريق الشبهات، دفع عىل والقدرة النفس، وسكون
واحدة الصدق ومقاييس الوجدان. ومعطيات العقل وأوليات الحسِّ شهادة عىل العقالء

الجميع.14 عند

ص١٥٣–١٥٦. ص١٤٥-١٤٦، واملعارف، النظر ج١٢؛ املغني، 12
ص١٥٧–١٦٠. واملعارف، النظر ج١٢؛ املغني، 13
ص١٣٧–١٥٠. واملعارف، النظر ج١٢، املغني، 14
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إنكار العلم؛ يولد ال الرشوط كل توافر عن بالرغم النظر إعمال بأن القول فإن وأخريًا
يف أو والشك الالأدرية يف ووقوع مًعا، وللحقائق للعقل وهدم السواء، عىل وللعلم للنظر
النظر، يتم النظر عىل الدواعي توافرت ما إذا والتسليم. التقليد يف أو لإللهام الرسكموضوع
العيب يكون العلم يتولَّد لم وإن العلم. تولِّد األدلة وتوافرت النظر إىل القصد حدث ما وإذا
املطلوب. عىل بها واالستدالل الداللة لوجه وإدراك الدليل. يف نظر النظر األدلة. غياب يف
الداللة.15 وجه عىل والعثور الدليل يف للنظر طبًقا يولد ال وما يولد ما النظر يف كان لذلك
آخر. فعًال يوجب فعًال أن أي التوليد؛ طريق عن العلم يُفيد النظر أن إال يبَق لم (د)
الداخلية، الشعور أفعال من فعل النظر العلم. هو آخر فعل منه يتولد لإلنسان فعل النظر
من إال فيه لإلرادة دخل ال الشعور أفعال من كفعل النظر ولكن اإلنسان، فعل إليه القصد
مستمر، تياٌر فالشعور الشعور، يف حادث والتوليد والفعل.16 والتوجه والنية القصد حيث
املقدمات، من النتائج استنباط القديم، الصوري االستنباط وهو العلم. فيتولَّد أفعاله تتواىل
ألن للعلم؛ مولِّد غري يبدو أنه من فبالرغم التذكر، ا أمَّ الشعور. أفعال مستوى عىل ولكن
الشعور أفعال من فعالن كالهما كالنظر، الحقيقة يف أنه إال مباًرشا، إراديٍّا فعًال ليس التذكر
التوجه حني كالنظر إراديٍّا فعًال يكون وبالتايل ممكن التذكر إىل فالقصد للعلم. ومولِّدان
التذكر ويأتي الحارض، من املعرفة بمادة النظر يأتي للتذكر، مثريًا يكون قد والنظر إليه.
كما التذكر يستدعي النظر الداللة. يف يشرتك وكالهما املختزنة، الخربات من املعرفة بمادة
فقد إذن والغايات. باملقاصد وينشط بالبواعث يتحرك وكالهما املايض، الحارض يستدعي
قياس وينشأ حرضت. ثم غائبة كانت دالالت عىل العثور يمكن فبالتذكر العلم، التذكر يولِّد
تحرض التي الشعور أفعال من كليهما أن من النظر عىل التذكر قياس أو التذكر عىل النظر
أن يف التماثل يعني بل اليقني، أو الظن إفادة هنا القياس يعني وال العلم. وتولد الدالالت
ينظر أو بغتة اإلنسان يتذكر إذ املفاجئ؛ النظر من نوع التذكر الشعور. أفعال من كليهما
أوىل إحداها فيكون الذكريات تتزاحم وال دالالتها. ورأى ذكرياته اسرتجع ما إذا الوراء إىل
يتذكر ال التكليف. أساس والدواعي بالدواعي، إال تعمل ال الذاكرة ألن األخرى، من بالتوليد
الحارض شعوره يف يحياه وما إليه، حاجة يف هو وما نحوه، مدفوع هو ما إال اإلنسان
العلم أن وطاملا النظر. ترك من الخوف مثل املستقبل نحو تطلعه أو املطالب تحقيق من

ص٢٦٧-٢٦٨. ص١٥٣، واملعارف، النظر ج١٢؛ املغني، 15
ص٢٧-٢٨). (املواقف، املعتزلة رأي هو هذا 16
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يولِّد كالهما كالنظر، التذكر أن عىل يدل فذلك نسيانها، وعدم األدلة بتذكر إال يتولد ال
العلم.17

تولًُّدا األمر استدعى وإال والتواصل، باالستمرارية تتسم بل لها، تروك ال واملتولدات
إذن النظر األكوان. االعتماد يولد القدماء وباصطالح الذاكرة. وانقطاع حالة كل يف جديًدا
الزمان برتكه. والعقاب بفعله الثواب املكلف ويستحق العلم، ويولد حال، بعد حاًال واجب
عىل وليس الدوام عىل األمر التكليف. تجديد إىل حاجة وال متصل، أيًضا والواجب متصل،
التصور إن لحظات. يف منقطعة بدت ولو البعضحتى بعضها املعارفمن تتوالد االنقطاع.
يف مشخصة خارجيٍة إرادٍة ل تدخُّ إىل يحتاج والخارجية الداخلية الشعور ألفعال األشعري
االستمرارية عىل بطبيعته قادر غري ألنه بأفعاله يقوم وهو الشعور، لحظات من لحظة كل
الجنون أو والنوم الغفلة مثل الرشوط وامتناع املوانع، بوجود إال الواجب يتوقف ال والدوام.
يف وقوًعا ذلك يعني ال الصارف. ووجود الدواعي توافر وعدم (املوت)، واالخرتام والبله
من الشعور أفعال باستمرارية االعرتاف يعني بل املسبب، حدث السبب حدث إذا الجربية،
هو األوَّل االرتباط فحسب. ماديٍّا ِعلِّيٍّا ارتباًطا وليس وجوبي االرتباط النهاية. إىل البداية
أن قبل الرامي توبة «وجوب ذلك يعني ال والظاهر. الفرع هو والثاني والجوهر األساس
عىل قادًرا املكلَّف كان إذا موجود. قصٌد وهو الرماية قصد عن وجوبها بل الرمية» تصل
الشعور أفعال إن بل ودواعيه. إرادته بحسب إليه القاصد وهو النظر، فاعل فهو النظر

عريض.18 والرتك طارئ، فالسهو واملقاصد. بالدواعي مرتبطة
الزمان. يف تنشأ عالقة بل الزمان، خارج صورية عالقًة إذن بالعلم النظر عالقة ليست
يحدث وقد اللحظة، يف التوليد يحدث قد العلم. النظُر يُحِدث حتى زمان إىل التوليد يحتاج
الرتاخي. عىل يحدث وقد الفور عىل يحدث قد الفقه أصول علماء باصطالح أو التأني يف
يحتاجه مما أقرص زماٍن إىل اليقظ الشعور يحتاج الطبيعي. باالستعداد الزمان ويرتبط
وملا والتوتر.19 الشدة حيث من بالزمان منهما كل إحساس يختلف كما البليد. الشعور
محدًدا يكون أن دون الخاطر حدوث بعد الحال يف يقع قد فإنه الوقت، يف يتم النظر كان

ص١٤٤-١٤٥. ص١٢٧–١٣٧، ص٨٤–٨٧، واملعارف، النظر ج١٢؛ املغني، ص٢٩؛ املحصل، 17
ص٤٦٧– ص٤٦٥-٤٦٦، ص٤٥٠–٤٥٥، ص٩٨-٩٩، ص٨٤–٨٧، واملعارف، النظر ج١٢؛ املغني، 18

.٤٧٠
ص١٤٧–١٥٠. واملعارف، النظر ج١٢، املغني، 19
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املضيق الوقت يف الرتاخي، عىل أو الفور عىل قضاءً، أو حاًرضا الصالة مثل التكليف بوقت
ويف للوجوب ل األوَّ الوقت يف بل وقت، أي يف يحدث أنه ذلك يعني ال املوسع. الوقت أو
األْفيَد يكون فقد ذلك ومع والفعل. للممارسة الثالث الوقت ويف العلم، لتوليد الثاني الوقت
دون الفور عىل الحال، يف عليها يجب أن عليها النظر بوجوب تشعر ال التي للشعوب
إيقاظها يتم حتى املوسع، الوقت دون املضيق الوقت ويف قضاء، دون وحاًرضا الرتاخي،

سباتها. من
بد ال بل العلم، يحصل النظر وجود بمجرد آلية، صلًة إذن بالعلم النظر صلة ليست
توافرت إذا العلم منها ويتولَّد النظر، فيها يحصل التي الشعورية الحالة وهي التوليد من
كاتبًا، اللغة قواعد علم من كل وال شاعًرا، الشعر قواعد علم من كل ليس التوليد. رشوط
ولكن العلم. النظر لتوليد رضوريٍّا رشًطا ليس ذلك أن ولو التوليد كيفية معرفة يمكن
يعلم ال قد التوليد. كيفية ويبني الشعور أفعال وصف مؤسسه أو العلم فيلسوف يستطيع
بوصفه ذلك عىل قادر الفن عالم ولكن الشعر، قرض عملية حدوث كيفية رضورة الشاعر
وصف هو الوصف العلم. النظر توليد قبل الوصف هذا يتم ال وقد الفني. الخلق لعمليات
العلم ألن العلم؛ يولد ال النظر أن ذلك يعني ال ثانيًا. وصفه يتم ثم أوًَّال اليشء يحدث ليشء.
بكيفية العلم عدم ولكن االستبطان، طريق عن ذاته التوليد بعد يحصل قد التوليد بكيفية

التوليد.20 حدوث ينفي ال الشعور
اليقني بداية الداللة الدليل. يف النظر بعد الداللة عىل الحصول طريق هو إذن التوليد
الشعور يف إال تحدث وال وتقليد. وجهل ووهم وظن شك من العلم مضادات واستبعاد
الطفل شعور دون العاقل الشعور يف إال تقع وال والغافل، النائم شعور دون املنتبه اليقظ
بل رشوط، أي دون والعلم النظر بني ِعليٍّا ارتباًطا التوليد يعني ال املجنون. أو الصبي أو
للمعاني خالق الشعور الرشوط. بتوافر املاهية ورؤية الشعور يف الداللة انكشاف يعني
يف النظر الدليل. بواسطة بل آليٍّا العلم النظر يوجب ال العلم. فيه يتولد للدالالت، وواهب
حتى النظر إعادة فعليه املدلول عىل الناظر عثر ما وإذا باملدلول، العلم إىل يؤدي الدليل

دليل.21 بال مدلول فال الدليل؛ عىل يعثر

ص١٦٣–١٦٥. واملعارف، النظر ج١٢، املغني، 20
ص٢٢٧–٢٣٧. ص١٠٠–١٠٣، ص٩٢، ص٧٧–٨٤، ص٦٩، واملعارف، النظر ج١٢، املغني، 21
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قد حتًما يكون فإنه العلم يحدث ولم النظر طال إذا النظر. صحة رشط والتوليد
تجيء فالشبهات التوليد؛ نفي النظر يف الشبهات وقوع يمنع وال األدلة. عن بعيًدا توجه
الدليل إىل النفس بسكون وذلك والدليل، الشبهة بني التمييز عىل قادر والناظر وتذهب،
الوعي إن للعلم. وتوليده النظر صحة عىل والخواطر الدواعي تُنبِّه كما للشبهة. وطردها
إىل النظر عدم يؤدِّي وال االستدالل. أو بالحدس رضورة العلم يولد النظر بوجوب الدائم
النظر يولد ال كما فعل. إىل يتحول ال والرتك ترك، بل فعًال ليس النظر عدم ألن الجهل؛
وال للشبهة محو والداللة الداللة، طريق عن الجهل ونفي العلم طريق فالتوليد الشبهات؛
ولو ابتداءً العلم إدراك وهو العلم، عدم فالجهل والظن؛ الشك توجيه بالرضورة يتضمن
النظر؛ انتفاء جهل إىل يؤدي أن احتمال يعني وال العلم. يولد ال والشك النفي، بطريق
ملجرد بل نظر، غري من يحدث مطابق غري جازم اعتقاٌد الجهل ألن الجهل يولد ال فالنظر

العلم.22 ضد وهو االعتقاد،
العلم يتم اإللهام. يف الرضوري والعلم التوليد يف الرضوري العلم بني فرق وهناك
عن الناتج باإللهام يحدث الثاني أن حني يف النظر، بعد الداخلية الشعور بأفعال ل األوَّ
الثاني يتم حني يف األدلة، عىل والحصول الرؤية بطريقة األوَّل ويتم نظر. دون الطبيعة
يف صدقه، من والتحقق ل األوَّ مراجعة ويمكن دليل. إىل حاجة ودون مقدمات وبال فجأة
ويكون طبيعة، عن تعبريًا يكون بل صدقه، من التحقق أو الثاني مراجعة يمكن ال حني

الطبيعة.23 باطراد مرهونًا صدقه

النظر رشوط (2)

ونظر. وانتباه ويقظة حياة من العلم؛ رشوط نفسها هي برشوط إال النظر يحدث ال
الحياة؛ هو مطلًقا النظر رشط وكذلك للشعور.24 حالة العلم ألن العلم رشط فالحياة
النظر يُعِملون ال الذين األحياء النظر، انتهاء معناه الحياة وانتهاء حياة، بدون نظر ال

ص٢٥٥–٢٥٨، ،١٢٧–١٣٧ ص١١٦–١١٨، ص١٠٤–١١٣، ص٦٩، واملعارف، النظر ج١٢، املغني، 22
ص٢٦٩-٢٧٠.

ص٩٦. ص٩٠، واملعارف، النظر ج١٢، املغني، 23
النظر عىل الرشط اسم القايض أطلق العلم. تعريف الفصل هذا يف أيًضا انظر ص٢٨، املواقف، 24

ص١١٠–١١١). (الشامل،
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النظر رشط فقط الحياة ليست أحياء. نظرهم مع نتعامل زلنا ما الذين واألموات أموات،
الرشط هي بل للعلم، رشًطا فقط الحياة وليست ثمرته، بل مقدمته فقط ليست نتيجته، بل
والبرص والسمع القدرة رشط هي واملعرفة. والعلم والنظر واالنتباه لليقظة الشامل العام
تظهر ذلك ومع العلم، حد من الرشط هذا إخراج إىل البعض ذلك دعا وقد واإلرادة. والكالم
العلم رشط الحياة اإللهيات ففي الطبيعيات؛ يف تظهر كما اإللهيات يف للعلم كرشط الحياة

األجسام.25 وجود رشط الحياة الطبيعيات ويف الذات، صفات يف والقدرة
نظر، له عقل له ومن بالعقل، يتم فالنظر العقل. فيصبح أكثر النظر رشط يتميز وقد
العقل كان ملا واليقظة االنتباه برشَطي العقل رشط يتميز وقد له. عقل ال له نظر ال ومن
من مظهر فالعلم النوم. ضد واليقظة الغفلة، من االنتباه املنتبه. اليقظ الشعور حياة هو
أيًضا والعلم غافل. أو نائم أو مليت علم ال واالنتباه. اليقظة هي والحياة الحياة، مظاهر
ال واملرشوط. الرشط بني متباَدلة عالقة إذن هناك واالنتباه؛ واليقظة الحياة عىل يبعث
واليقظة الحياة عىل العلم يبعث الوقت نفس ويف واالنتباه، واليقظة بالحياة إال العلم يحدث
لو العلم. صحة يف نشك يجعلنا والغفلة العلم تجاوز من هذا عاملنا يف يحدث وما واالنتباه.

االنتباه.26 حدث وال باليقظة إال حدث ملا صحيًحا العلم كان
حصول عدم ألنه له؛ ا مضادٍّ بل للعلم، رشًطا فقط ليس النظر البعض يجعل وقد
إىل أقرب النظر كان ثَمَّ وِمْن وجود. تعارض وليس غياب هنا التضاد أن والحقيقة العلم.
والوهم والظن الشك هو العلم يضاد والذي بالنظر، يحدث العلم التضاد. إىل منه الرشط
رشًطا يكون أن دون العلم إىل مؤديًا النظر اآلخر البعض يجعل وقد والتقليد. والجهل
والحقيقة للعلم. النظر مقارنة يتصور وال للمرشوط، مقارنًا الحياة هو العلم فرشط له؛
هو آخر بلفٍظ رشط لفظ واستبدال لفظي خالٍف مجرد أو النظر لشأن إقالل ا إمَّ هذا أن

ستة أو ثمانية أجزائها أقل مخصوصة، بنيٍة ذا يكون أن اليشء يف الحياة وجود يف املعتزلة اشرتط 25
واإلدراكات والقدرة العلم وجود منهم الصالحي وأجاز الجسم، أجزاء عدد يف اختالفهم حسب أكثر أو
السنة أهل من القالنيس وأجاز بحي، ليس فيما الكالم وجود يف الحياة األشعري واشرتط األموات، يف
واملعارف، النظر ج١٢، (املغني، حي يف إال القدرة وجود الكرامية تُجز ولم بحي، ليس فيما الكالم وجود

ص٢٨–٣٠). األصول، ص١١٠؛ الشامل، ص٢٢٠–٢٢٥؛ ص١٣،
ص٢٣٥– ص٢٢٠–٢٢٥، واملعارف، النظر ج١٢، املغني، ص١٥؛ اإلرشاد، ص٧٤؛ املقاصد، رشح 26

.٢٣٨
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العلم؟ النظر يفيد كيف خامًسا:

الضد وجود عدم عىل يدل ل األوَّ الحركة، عىل يدل والثاني الثبوت، عىل يدل ل األوَّ مؤدى،
النظر.27 وهو املنهج وجود رضورة عىل يدل والثاني اإلدراك، غياب مثل

رشط العلم عدم إن بل علم. أي عىل سابق أنه إذ مسبق؛ علٍم إىل النظر يحتاج وال
ل، األوَّ باملنظور العلم بعد نظران هناك كان وإذا العلم. إىل يؤدي النظر ألن النظر صحة
حالٍة يف فكرين وجود يمتنع فال ل؛ األوَّ النظر يدركه لم الدليل من آخر وجًها يدرك فإنه
ل. األوَّ بالنظر العلم من الناظر ذهول عىل الثاني النظر يقيض ذلك يمنع من وعند واحدة.
هنا النظر ويكون الربهان، إليجاد رضوريٍّا النظر يكون نظر دون باملدلول العلم أمكن وإذا
النظر، مراحل أحد والحدس الربهان. إىل الحدس من أو املقدمات إىل النتائج من تراجعيٍّا
أال برشط للنظر لحظات كلها الواقع، رؤية أو املستمر االنتباه أو الباطني التأمل وكذلك
قاطٌع اعتقاٌد فالجزم النظر، وتعثر البحث تحجر إىل بنقيضه أو باملطلوب الجزم يؤدي
يبطل به املركب الجهل أو باملطلوب العلم أن اآلخر البعض يرى حني يف للنظر.28 مضاد
«هللا» وجود يف النظر يبطل النحو هذا وعىل قبُل؟ من علم فيما النظر يتم كيف إذ النظر؛
أي يف وجوده إثبات قبل مسبق كافرتاٍض «هللا» وإدخال النظر. صحَة مسبًقا يعلمه ممن
أو بالعلم العلم عدم أي النظر، يبطل املركب الجهل أن كما النظرية. يبطل العلم يف نظرية
هو املركب والجهل ينظر، لن فإنه العلم يفيد النظر أن يعرف ال ومن بالنظر، العلم عدم

يعلم. ال أنه اإلنسان يعلم أال
وعىل الصحيح، للنظر خاصة رشوٌط هناك وفاسد، صحيح إىل النظر لقسمة ونظًرا
الدليل يف النظر يكون أن والثاني شبهة، دون الدليل يف النظر يكون أن ل األوَّ اثنان: رأسها
ووجه والداللة الدليل يف البحث ا أمَّ االستدالل. نظرية يف أُدخل كله وهذا الداللة، جهة من
العلم نظرية نطاق عن يخرج ما كله فذلك متغايرة، أشياءُ أم واحد يشءٌ هي هل الداللة،
تنشأ التي الخالصة امليتافيزيقية املشكالت إىل أقرب وهي العلم.29 ميتافيزيقا يف ويدخل

ص١١٤-١١٥. الشامل، ص١٤-١٥؛ ص٥، اإلرشاد، 27
ج١٢، املغني، ص٧٣-٧٤؛ املقاصد، رشح ص٧٢؛ املعالم، ص١٠٦-١٠٧؛ ص٩٧–٩٩، الشامل، 28
من وجدتني قد تكن لم إن عني تبحث «لن املسيح: قول معنى هو وهذا ص١١-١٢. واملعارف، النظر

إسالمية. دراسات والفينومينولوجيا»، اإلرشاق «حكمة يف املنهج هذا عن بحثنا أيًضا انظر قبُل.»
داالٍّ الدليل بكون العلم (ج) املدلول. بذات العلم (ب) الدليل. بذات العلم (أ) أمور: ثالثة هناك 29

ص١٠٥-١٠٦؛ الشامل، ص٣٠؛ املحصل، ص٣٤؛ (املواقف، والثالث للثاني مغاير واألول املدلول. عىل
ص٧). الخالصة، ص٧٤؛ املقاصد، رشح ص٧٣؛ املقاصد،
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(١) الثورة إىل العقيدة من

هو وال اليشء هو ال أم غريه أم اليشء هي اليشء صفة هل مثل العلم، نظرية خارج من
ا أمَّ واملدلول. الدليل بني الرابط هو الداللة وجه يكون أن العلم نظرية يف يكفينا غريه.
الحق بتعبرٍي (أو باملدلول العلم إثبات أم املدلول إثبات بالدليل اإلثبات يقتيض هل قضية
أم نفسه العالم حدوث عىل الدليل يؤدي هل الوجود: نظرية يف وأدخل العلم نظرية عىل
هل الذات: نظرية يف وأدخل الوجود نظرية عىل الحق بتعبرٍي أو العالم؟ بحدوث العلم إىل
األمر فإن هللا؟) بوجود العلم إثبات إىل أم هللا، وجود إثبات إىل «هللا» وجود عىل الدليل يؤدي
حيث من ال علم هو حيث من املدلول إىل يؤدي فالدليل وحدها، العلم بنظرية يتعلق دام ما
ل تتحوَّ أن يمكن وال وحدوث، ِقَدم أو وعدم وجود إىل املدلول ينقسم ال ثَمَّ وِمْن واقع؛ هو
أحكام أي العلم؛ تقسيمات هي الوجود تقسيمات تكون أو وجود، نظرية إىل العلم نظرية
مسبق حكٍم عىل يقوم الواقعي املدلول إىل العقيل الدليل من االنتقال إن املعلوم. عن عقلية
ال الذي الحكماء وموقف األشعري املوقف وهو األعيان، عالم مع األذهان عالم تطابق هو
وموقف االعتزايل املوقف عكس عىل بالواقع الفكر صلة يف العام األنطولوجي يفرتضالدليل
يف األشياء وبني الذهن مقوالت بني األعيان، وعالم األذهان عالم بني يميزون الذين الفقهاء

املوضوع.30 وتكوين الذات بناء بني العالم،
اشرتط بينما التفصييل، دون اإلجمايل بالدليل الناظر بمطالبة القدماء اكتفى لقد
ومنعه منها، النتائج ولزوم املقدمات وتركيب االندراج، لكيفية التفطُّن اآلخر البعض
والخفاء.31 الجالء يف متفاوت ألنه أو بالتسلسل يلزم ما وهو ثاٍن بتصديٍق إال آخرون
نظرية من جزء ذلك كل االندراج وكيفية النتائج ولزوم املقدمات ترتيب أن والحقيقة
أحد اإليضاح ومنهج العلم. يفيد الذي ذاته النظر يف وليس النظر طرق يف ولكن العلم،
لكيفية التفطن هذا رشوطه من أصبح للعلم الشعوري األساس ألهمية ونظًرا النظر. طرق

والرتتيب. االندراج

ص١١٨–١٣٠. الوسيط»، العرص يف املسيحية الفلسفة من «نماذج يف الدليل لهذا تحليلنا انظر 30
اإليجي. وأيده الرازي عارضه وقد سينا، ابن رأي هو هذا 31
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النظر وجوب سادًسا:

عىل إذن خالف ال عقًال.1 أم سمًعا ثبوته طريق يف الخالف ولكن إجماًعا. واجب النظر
عن النظر برصف اإلجماع أقرَّه الذي بالواجب أخلَّ فقد له نظر ال من وكل النظر، وجوب
الحسن بموضوع العقيل الوجوب أو السمعي الوجوب موضوع ويرتبط النظر.2 موضوع
العقليني، والقبح الحسن إنكار عىل يقوم السمعي فالوجوب إثباتًا؛ أو نفيًا العقليَّني والقبح
عىل يقوم العقيل الوجوب أن حني يف الرشع، قبحه ما والقبيح الرشع، نه حسَّ ما الحسن
وقبح النظر حسن املكلف يعلم ذاته. يف قبيح النظر وعدم ذاته، يف حسن فالنظر إثباتهما،
يف صفة عىل إذن النظر وجوب يقوم الجهل. وقبح املعرفة حسن يعلم كما النظر عدم
وهو الداللة عىل قائم ألنه الجربي الوجوب يعني ال وهذا موضوعي. وجوٌب فهو النظر،

النظر.3 حسن

السمعي الوجوب (1)

النقلية الشواهد هذه ولكن األحاديث.4 وكذلك والتفكر، النظر عىل تحث كثرية آياٌت له تشهد
بسمع. وسمًعا بنقل ونقًال بحجة، حجة للنظر، املنكرون يوردها أخرى بشواهَد ُمعاَرضة

املعتزلة. موقف بالعقل والوجوب األشاعرة، موقف هو بالسمع الوجوب 1
الوجود». «نظرية الرابع الفصل موضوع هو النظر موضوع 2

واملعارف، النظر ج١٢، املغني، ص٣٥؛ التام، التحقيق ص١٣؛ املفيد، القول ص٢٩؛ املريد، تحفة 3

الثامن. الفصل أيًضا: انظر ص٢٤٣–٤٨٩،
َكيَْف ِهللا َرْحَمِة آثَاِر إَِىل ﴿َفانُْظْر َواْألَْرِض﴾، َمَواِت السَّ ِيف َماذَا انُْظُروا ﴿ُقِل منها: آيات، عدة اإليجي يذكر 4

اْألَْلبَاِب﴾، ِألُوِيل َآليَاٍت َوالنََّهاِر اللَّيِْل َواْخِتَالِف َواْألَْرِض َمَواِت السَّ َخْلِق ِيف ﴿إِنَّ َمْوتَِها﴾، بَْعَد اْألَْرَض يُْحِيي



(١) الثورة إىل العقيدة من

رواياٌت تقابلها القدر مسائل يف والجدل الخصام عن تنهى النبي عن روايات نقلت كما
السؤال فليس النظر، بموضوع يختلط النظر وجوب أن والحقيقة النظر.5 عىل تحث أخرى
النظر برصف للمعرفة كطريق أو كمنهج ذاته النظر بل القدر أم «هللا» النظر، موضوع عن

املعرفة. موضوع عن
يجعل املعجزة، عىل والنبوة النبوة، عىل متوقًفا الرشعي الوجوب جعل أن والحقيقة
الدليل أصبح ثَمَّ وِمْن التواتر. طريق عن إال يتم ال الذي التبليغ عىل متوقًفا كله الدليل
وعىل ثانيًا، باملعجزة صدقها وعىل أوًَّال النبوة عىل الوجوب يتوقف مرات. ثالث خارجيٍّا
ما افرتاض فهو التبليغ قبل إمكانية كمجرد الوجوب افرتاض ا أمَّ ثالثًا. املعجزة نقل صحة

يُطاق.6 ال
للوجوب إنكار النظر فإنكار والفهم؛ النظر أساس عىل السمعي الوجوب يقوم كما
السمعي الوجوب عن الدفاع يمكن وال األصوليني. بإجماع النقل أساس والعقل السمعي،
وسالمة اإلدراك عىل ويتوقف الدور يلزم حتى بالوجوب العلم عىل يتوقف ال الوجوب بأن
أي بالنظر إال الوجوب اإلنسان يدرك ال إذ خالص؛ عقيلٌّ الوجوب بهذا العلم ألن اآلالت؛
يمكن ال مقدمات عىل يعتمد العقيل الوجوب أن أساس عىل عنه الدفاع يمكن ال كما بالعقل،
النظر، وجوب به يعرف سابق نظٍر إىل يحتاج ال العقيل الوجوب ألن بالعقل؛ إليها الوصول
وجداني. وبرهاٌن بديهي، وحكٌم أوىل بداية النظر ألن نهاية؛ ال ما إىل آخر نظٍر إىل وذاك
سابق النظر مضمون بأن تسليم هو نظرية غري مقدماٍت عىل النظر يقوم أن وافرتاض
املقدمات هي تكون فكيف الدينية، العقائد هي األشاعرة عند النظر ومضمون النظر، عىل
أن إىل باإلضافة هذا املطلوب؟ عىل مصادرة ذلك يكون أال تأسيسها؟ املطلوب وهو األوىل،

اْلِكتَاِب أَْهَل تَُجاِدلُوا ﴿َوَال ُسبَْحانََك﴾، بَاِطًال َهذَا َخَلْقَت َما َربَّنَا َواْألَْرِض َمَواِت السَّ َخْلِق ِيف ﴿َويَتََفكَُّروَن
(املواقف، فيها» يتفكَّر ولم لحييها بني الكها ملن «ويل مثل: الرسول وأحاديث أَْحَسُن﴾، ِهَي ِبالَِّتي إِالَّ

ص٢٨–٣١).
َقْوٌم ُهْم ﴿بَْل ،﴾ اْلَحقَّ ِبِه ِليُْدِحُضوا ِباْلبَاِطِل ﴿َوَجاَدلُوا مثل: القرآنية اآليات بعض اإليجي يذكر 5

تَُجاِدلُوا ﴿َوَال أَْحَسُن﴾، ِهَي ِبالَِّتي ﴿َوَجاِدْلُهْم ِعْلٍم﴾، ِبَغرْيِ ِهللا ِيف يَُجاِدُل َمْن النَّاِس ﴿َوِمَن َخِصُموَن﴾،
ليس ما ديننا يف أحدث «من مثل: النبوية األحاديث بعض يذكر كما أَْحَسُن﴾، ِهَي ِبالَِّتي إِالَّ اْلِكتَاِب أَْهَل

العجائز.» بدين «عليكم وأيًضا: «. َردٌّ فهو منه
ص١٩. الشامل، ص١٠-١١؛ اإلرشاد، 6
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النظر وجوب سادًسا:

يعتمد مقدمات واجب»، فهو به إال الواجب يتم ال «ما مثل: األوىل النظرية املقدمات هذه
واعتبار العقول، لبدايات إنكار وإنكارها السمعي، الوجوب إثبات يف أيًضا األشاعرة عليها
من العقل حكم إن الدينية. العقائد أي اإليمان؛ مضمون من إال بيضاء» «صفحة العقل
إمكانية ألن ليسمستحيًال أنه كما العلم، بدايات هي هذه ألن باطًال؛ ليسحكًما املبدأ حيث
أو البعثة قبل الزمان يف العقل لحكم بداية تحديد يهم وال العقل. بحكم مرهونة العلم
اإلنساني الشعور استقالل وإعالن الوحي مراحل من مرحلة آخر انتهاء بعد ولكن بعدها،
داللة، ذي بغري بعدها أو البعثة زمان ويصبح والوحي العقل فيه يتوحد وإرادًة عقًال

الوحي.7 حكم هو العقل فحكم
ما الرشعي الوجوب ينظر لن اإلنسان ألن وذلك بالعقل، إال الرشعي الوجوب يتم ال
ل وتُحصَّ رشًعا واجبة املعرفة دامت وما الواجبات. أول هو فالنظر بالنظر؛ ذلك يعلم لم
وتكون رشًعا، الواجبة للمعرفة وليس للنظر يكون الرشعي الوجوب فإن بالنظر، أوًَّال
بالعقل نشأ، وكيف الوجوب، مصدر معرفة من بد وال شارًطا.8 والنظر مرشوًطا املعرفة
السلطة بحجة تسليم مصدره عن النظر برصف وحده بالوجوب االكتفاء ألن بالسمع، أو
عقليٍّا كان سواء أساسه من الوجوب هدم إىل يؤدي تعسفي موقٌف فهو وبالتايل مربر، دون
التي والطغيان التسلط أوضاع الوجوب خدم وإال التأسيس، عىل الوجوب يقوم سمعيٍّا. أم
أن يمكن ال إذن السلطان.9 وطاعة الديني الواجب بني الخلط إثر األخرية القرون يف نشأت
ال ما إىل األمر تسلسل وإال بالنظر إال يتم ال الرشع وجوب ألن رشًعا؛ واجبًا النظر يكون

العقيل. الوجوب لزم ثَمَّ، وِمْن نهاية،
السمعي الوجوب أن وكما باإلجماع، يكون بالسمع الرشعي الوجوب يكون وكما
افرتاضصحته مع بالنظر إال يتم ال وذلك وتفسري فهم إىل النصيحتاج ألن للنظر، خاضع
دام وما فيه. نص ال فيما إال يتم ال اإلجماع فإن بالنظر؛ إال أيًضا يثبت ال ما وهو وتواتره،
النظر دام وما له. لزوم ال زائد هنا اإلجماع فدور بالنص؛ أي بالسمع وجب قد النظر
ألن زائد؛ تركيٌب النصواإلجماع فيه يدخل قياس فرتكيب بالعقل، ُعلم قد للمعرفة كطريق

الجنس تربية لسنج: لكتاب مقدمتنا أيًضا انظر ص١٣. املفيد، القول ص٣٤–٣٩؛ التام، التحقيق 7
البرشي.

ص١٣. املفيد، القول ص٣٧-٣٨؛ التام، التحقيق 8
ص١٣. املفيد، القول 9
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اإلجماع أن عن فضًال هذا بالعقل. واجبًا النظر تجعل بالعقل للعلم كطريق النظر معرفة
اإلجماع وأن الجماعة، سلطة السلطة، عىل تعتمد حجة مجرد هو بل عقلية، حجًة ليس
إىل جيل ومن عرص، إىل عرص من ويتغري الجماعة، داخل من معارض له يكون ما غالبًا
أصحاب وعند الفقه أصول علم يف اإلجماع لحجية نقد من معروف هو ما آخر إىل جيل
بل منقوض، إجماٌع بل مطلق، إجماٌع يوجد ال الدين. أصول علم يف الرضورية املعارف
استحالة ا إمَّ والرواية، النقل ملناهج اإلجماع خضوع إىل باإلضافة هذا مضاد. إجماٌع ويوجد

النقل.10 يف وارد وهو للخطأ، احتماًال أو مكان، كل يف املجتهدين النتشار نظًرا
النص يظل الحالة هذه ويف مًعا. واإلجماع بالنص الرشعي الوجوب يكون وأحيانًا
لو حتى النقلية الحجج ألن ظني السمعي الدليل باإلجماع. إال يقني إىل يتحول وال ظنيٍّا
واحدة.11 ولو العقلية بالحجج إال يقني إىل تتحول وال ظنية تظل فإنها وتضافرت تكاثرت
وال يقينًا، إال يكون ال والوجوب ظن. مجرد هو بل وجوبًا، ليس السمعي فالوجوب ثَمَّ وِمْن
ومعرفة األصل، هو والنظر بالنظر، إال تتم ال «هللا» معرفة إثبات العقل. وأساسه إال يقني
الفرع. إثبات قبل أوًَّال األصل إثبات إىل األشاعرة دليل يحتاج ثَمَّ وِمْن الفرع. هو «هللا»
النظر وجوب معرفة يمكن ال وأنه العلم، النظر إفادة عىل تتوقف «هللا» معرفة كانت فإذا
املعرفة كانت وملا الواجبات. أول يكون النظر فإن السمع، عىل سابق وهو بالنظر إال سمعيٍّا
غري يكلف أو للناظر النظر يثبت ألنه حاصل؛ تحصيل الدليل يكون النظر تتطلب بالدليل
لغريه أو حاصل تحصيل وهو للذات ا إمَّ الوجوب بالدليل. النظر له يثبت وال باألمر الناظر
أيًضا وهو فهم، دون العمياء بالطاعة أو الفهم يفهم حتى بالنظر إال يتم ال تكليف وهو
تحصل قد بل رضورًة، بالنظر تحصل ال املعرفة أن كما الطاعة. أجل من الفهم يتطلب ما

ص٣١؛ ص٢٤، املريد، إتحاف ص١١٩–١٢٠؛ ص١١٥، ص٩٧، الشامل، ص١١–١٨؛ اإلرشاد، 10
ص٢٧؛ التلخيص، ص١٢-١٣؛ الخريدة، رشح ص١٣؛ الخريدة، ص٣٢؛ ص٢٨-٢٩، املريد، تحفة
ص١٢-١٣؛ املفيد، القول ص١٤-١٥؛ العقيدة، رشح ص٨٢-٨٣؛ املقاصد، رشح ص٧٧–٨٢؛ املقاصد،
أصول علماء ومن حزم ابن مثل الفقه أصول علماء من لإلجماع والناقدون ص٣٥–٣٨. التام، التحقيق

األمة: بإجماع وجوبه إلثبات اآلتية بالحجة النظر أحيانًا األشاعرة يورد النظام. مثل الدين
الباري. معرفة وجوب عىل األمة أجمعت

بالنظر. املعارف تكتسب ال أنه بالعقل تبني
ص٩٧). (الشامل، واجب فهو به إال الواجب إىل ل يُتوصَّ ال ما

النقلية. األدلة سابًعا: انظر 11
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والدليل والتصفية. التعليم مثل لها مضادة أم العلم إىل مؤدية كانت سواء أخرى بوسائَل
والوهم والظن الشك الحتمال منقوض النظر أن حني يف النظر، افرتاض عىل يقوم كله
الواجب به إال يتم ال «ما مسلَّمة عىل يقوم الدليل أن كما للعلم. كمضادات والتقليد والجهل
وإال استدالًال، وليس تكليف الواجب ألن األصوليون؛ يقبلها ال مسلَّمة وهي واجب»، فهو
يدخل الدليل هذا أن كما الواجبات.12 عبء تحت ونرزح نهاية، ال ما إىل بالواجبات وصلنا
تأسيس من املرحلة هذه يف بعُد يثبت لم «الذات» وموضوع «هللا»، معرفة األوىل مقدمته يف
ألن إيماني دليٌل فهو وبالتايل املوضوع، ويستبق العلم نظرية عىل يقفز العلم. نظرية
أن منها ألسباب، الدليل هذا القدماء بعض رفض وقد إيمانية.13 زالت ما األوىل املقدمة
سالمة وعدم املجتهدين، لتفرق نظًرا اإلجماع؛ اطراد وصعوبة واجب، غري الغافل تكليف
أو التعليم أو اإللهام دون بالنظر املعرفة تتم أن يمنع ال كما مناقض. إجماٍع ووجود النقل،
الواجب يتم ال «ما بأن القول وأن وبالشك، املعرفة بعدم منقوض الدليل أن كما التصفية.
لضعف تخضع حجج كلها وهي رشعيٍّا. وليسحكًما عقيل صوريٌّ حكٌم واجب.» فهو به إال

اإلجماع. من أو النص من النقلية الحجج
ظلت ولكن العقيل، والوجوب السمعي الوجوب بني الجمع القدماء بعض حاول وقد
كله املوقف ويكون السمع، تربير عىل هنا العقل وتقترصوظيفة السمعي. للوجوب األولوية
بل الحسابي، املنتصف يف الوسط يكون ال العقيل. الوجوب من السمعي الوجوب إىل أقرب
االجتماعية، الحياة يف الوسط يف الحال هو كما اآلخر، الطرف إىل منه طرف إىل أقرب يكون
العقيل الوجوب قبول إن الفعل. رد إىل أو الفعل إىل أقرب يكون عندما التاريخية املواقف ويف
الحكمني، كال فاعلية عىل يقيض اآلخر عىل أحدهما تفضيل دون مًعا السمعي والوجوب
لذلك له؛ أصلح الحكمني وأي مجتمع كل بها يمر التي التاريخية املرحلة طبيعة ويغفل

للوجوب.14 مقياًسا والرضر النفع اعتبار إنكار الجمع هذا يتبع

.٨٢-٨٣ املقاصد، رشح ص٧٧-٧٨. املقاصد، ص٣٥–٣٨. التام، التحقيق ص٣٣-٣٤. األنوار، طوالع 12

الذات. أو الخالص» «الوعي الخامس: الفصل انظر 13
أخرى وأحيانًا املعتزلة، عند العقيل الواجب إىل أقرب أحيانًا يبدو الذي املاتريدية، موقف هو هذا 14

ألدركه بالرشع يرد لم لو أنه يعني بالعقل املعرفة فوجوب األشاعرة. عند السمعي الوجوب إىل أقرب
طريقان؛ فللوجوب الرشع. ورود بعد إال الرتك عىل يعاَقب وال الفعل عىل الناظر يُثاب ال ذلك ومع العقل.
كتاب ص١٣؛ املفيد، القول ص٢٩؛ املريد، تحفة ص٨-٩؛ (اإلرشاد، نوعان األدلة أن كما والعقل، السمع

ص٣–١١). للماتريدي، التوحيد
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دفاًعا املوضوع هذا تحليل يف والتوقف الركود مرحلة يف املتأخر الكالم أفاضعلم لقد
الواقع لألمر تثبيتًا الرشعي بالوجوب وقولهم القديم. ملوقفاألشاعرة وتأكيًدا نفسه، عن منه
الجماهري تظلَّ وحتى ترؤسها، يف والسياسية الدينية السلطة تستمر حتى النظر إنكار يف
زال ما الحوار كان عندما القدماء من االهتمام هذا كل يأخذ لم أنه مع طاعتها، يف العريضة

السمعي.15 والوجوب العقيل الوجوب بني املختلفة الفكرية االتجاهات بني مفتوًحا

العقيل الوجوب (2)

الحجج تفنيد عىل ا إمَّ الوجوب هذا إلثبات القدماء اعتمد وقد بالعقل. واجٌب إذن النظر
والرضر، النفع مقاييس عىل أو جديدة جدليٍة حجٍج إيراد عىل أو املعارضة العقلية أو النقلية

رضر. من وجوبه عدم وعن نفع من النظر وجوب عن ينتج ما
الذي الطرق بأقرص القول بل واملعجزات، النبوات إنكار عقًال النظر وجوب يعني ال
هذا إليه. الحاجة دعت إذا إال السمع إىل اللجوء وعدم العقل وهو الناس، كل عليه يتفق
طريق عن داخليٍّا يقينًا وليس املعجزة طريق عن خارجي يقنٍي النبوة يقني أن إىل باإلضافة
عىل سابًقا النظر وجوب كان ثَمَّ وِمْن نظر. إىل يحتاج بالنبوة التصديق ألن التصديق؛
باألساس البداية يعني بل النبوة إنكار إذن النظر وجوب يعني ال بالنبوة. التصديق وجوب

التأسيس.16 موضوع النبوة وهي عليه يتأسس ما قبل النظر وهو أوًَّال،
إنكار هو النبوة إثبات فليسطريق األنبياء؛ إفحام إىل للنظر العقيل الوجوب يؤدي وال
الوحي. رضورة إثبات عىل تقوم أخرى بطرٍق تثبت أن يمكن النبوة إن بل النظر، وجوب
فيه بالرشع النظر وجوب إن بل ذاتها. يف غاية وليست الوحي، طريق إال هي ما النبوة
وال بالرشع، يثبت لم ما يجب وال يجب، لم ما أنظر «ال املكلف: يقول إذ لألنبياء؛ إفحام

عقًال.17 واجب إذن فالنظر أنظر»، لم ما بالرشع يثبت
فالعقل لها؛ لزوم ال زائدة البعثة يجعل أن إىل البعثة قبل العقيل الوجوب يؤدي وال
القول يقتىض ال كما الرشعي. الوجود ومعرفة الرسالة فهم إىل والطريق النقل، أساس

إتحاف املفيد، القول املتأخرة: ومن املقاصد، الطوالع، املحصل، اإلرشاد، املتقدمة: املصنَّفات من 15

العقيدة. رشح الحميدية، الحصون التام، التحقيق العبيد، وسيلة الخريدة، رشح املريد، تحفة املريد،
ص١٠-١١). اإلرشاد، ص٣١-٣٢؛ (املواقف، املعجزة وتنكر تنفي بأنها املعتزلة األشاعرة تتهم 16

انظر ص٨٥، املقاصد، رشح ص٨٣–٨٥؛ املقاصد، ص٨–١٠؛ اإلرشاد، ص٣٣-٣٤؛ األنوار، طوالع 17

النبوة. أو الوحي» «تطور التاسع الفصل
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ينفي السمعي الوجوب أن حني يف البعثة قبل التكليف بوجوب للنظر العقيل بالوجوب
عىل قائم العقيل بالوجوب والقول النقل. أساس العقل ألن التكليف؛ هذا مثل وجوب
أن حني يف الرسل. بعثة عن النظر برصف الذهن يف رضوريٍة معارَف بوجود التسليم
قبل بيضاء صفحًة الذهن ويجعل املعارف هذه مثل وجود ينكر للنظر السمعي الوجوب

الرسل.18 بعثة
برهان عىل كلها تعتمد التي الجدلية الحجج ببعض عقًال النظر وجوب إثبات ويمكن
النظر كان لو بالفعل. واجب والنظر واجبًا، كان ملا باطًال النظر كان لو منها: الخلف،
وهذه والسمع، بالعقل «هللا» معرفة يف كاٍف والنظر «هللا»، معرفة يف كافيًا كان ملا باطًال
ولو بعُد.19 يثبت لم أنه مع «هللا» أنه وتفرتض ألوانه سابًقا النظر موضوع تدخل حجة
بفعل واجب ثَمَّ وِمْن نظر إىل يحتاج الحكم هذا ألن ذلك؛ إثبات الستحال باطًال النظر كان
ملا باطًال النظر كان لو الالأدري. الشك مذهب ضد ه توجَّ التي الحجة نفس وهي النظر.
وهي وجوبه. عىل دليل النظر ترك من فالخوف والخوف؛ العذاب النظر غياب استحق

أوًَّال.20 النفيس البعد طريق عن والرضر النفع من تقرتب حجة
فالحكم العقيل؛ بالوجوب حكًما بالعقل املعرفة وجوب عىل الحكم يكون أن ضري وال
يف وموضوًعا ذاتًا يكون أن عىل قادر والعقل العلم، داخل من البداية نقطة هو العقيل
حيث من أو املبدأ حيث من أو الحكم حيث من استحالة العقيل الوجوب ليس الوقت. نفس
إىل املكلَّف يحتاج ال العقل. يف مبدئيان أمران العقليان والقبح الحسن العقل. إمكانيات
املكلف يبدأ ال نهاية. ال ما إىل تسلسلنا وإال القبح وقبح الحسن بحسن مسبقة معرفٍة
العقول. ببداهات يبدأ بل النظر، لوجوب العشوائي االختيار أو املصادفة أو بالبحث إذن

العقل، هو الرسول يكون أن واستحالة َرُسوًال﴾، نَبَْعَث َحتَّى ُمَعذِِّبنَي ُكنَّا ﴿َوَما بآية: األشاعرة يعرتض 18
النظر وليس العبادة أعمال أي العقيل، النظر وليس الرشعي التكلف هو هنا املقصود أن والحقيقة
أيًضا الفقهاء بعض قال وقد ص١٢). املفيد، القول ص٣٤؛ التام، التحقيق ص١٤؛ العقيدة، (حاشية
وعن الشافعي أصحاب من الشايش القفال عن حكى وقد أشاعرة. الفقهاء كل فليس العقيل؛ بالوجوب
ص٢٨). (التلخيص، عقًال املعرفة بوجوب قالوا أنهم السنة أهل من كونهم مع الحنفية فقهاء بعض

«الوعي الخامس الفصل يف «هللا» وموضوع الوجود»، «نظرية الرابع، الفصل يف العلم موضوع 19

الذات. أو الخالص»
النظر ج١٢، املغني، ص٣٥؛ التام، التحقيق ٢٧؛ التلخيص، ص١٢٥؛ الشامل، ص٨–١٠؛ اإلرشاد، 20

ص٥٠٢–٥٠٦. ص٣٤٨–٣٥١، واملعارف،
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عىل يقوم التكليف ألن وذلك بالوجوب؛ يعلم وهو املكلف عىل النظر وجوب من مانع وال
تحصيل ذلك وليس العقل. يف أساس وال له سند ال الذي اإللهي األمر وليس العقيل الوجوب
هناك يكون أن إذن التكليف رشائط من للوحي. وتأسيس العقل ألوليات تأكيد بل حاصل
يقوم يقيني أساس وهو للنفع، أو للفهم الواقع، يف أو العقل يف واألساس للتكليف، أساس
يرد أن الرضوري من ليس الوجدان. ومعطيات الحس، وبداهات العقول، مسلَّمات عىل
هذا واجب. الواجب ورشط الواجبات، أداء رشط يكون أن يمكن بل األمر، بصيغة التكليف
الحث مثل أخرى صيٌغ له تكون قد الذي ذاته لألمر لغوية صيغٌة األمر أن إىل باإلضافة

والدهشة.21 واالستعجاب واإليحاء
لالستعدادات وطبًقا للحاجة، طبًقا والتفصيل اإلجمال بني الوجوب درجة وتتفاوت
فالنظر الحياة. بقوانني ومعرفته فرد كل عند املدارك التساع وطبًقا لإلنسان، الفطرية
اإلنسان ويجعل للحياة، العام التصور يعطي الذي هو ألنه الجميع عىل واجب اإلجمايل
من يتفاوت فقد التفصييل النظر ا أمَّ وداريًا. واعيًا أي ومفكًرا ناظًرا العالم هذا يف يعيش
ويف البيان. إىل اإلنسان وحاجة النظر، عىل والقدرة ه التفقُّ لدرجة وطبًقا فرد، إىل فرد
ل املفصَّ دون املجَمل الدليل أصبح والركود التوقف مرحلة يف املتأخر، الدين أصول علم
تحول كما إليه. الحاجة مدى عىل وليس اإلنسانية املعرفة وحدود العقل قرص عىل قائًما
الدليل عن البحث البعض استطاع فإذا الديني. بالنص إيمان مجرد إىل اإلجمايل الدليل
يمكن العلم، ونرش الوعي، بزيادة ولكن اإلجمايل. الدليل الجماعة يكفي فإنه التفصييل،
بني التفرقة حي وتمَّ سواء. حدٍّ عىل والتفصييل، اإلجمايل مًعا، الدليَلني عىل يقدر أن فرد لكل
ويمكن الخاصة. هي والعامة العامة، هي الخاصة وتصبح الكفاية، وفرض العني فرض
أي نهار؛ ليل منه يعانون وما الناس، عامة يخص البحث موضوع كان إذا بسهولة ذلك
لها صلة ال مرتفة أو منعزلة قلٌة إال عليه يقدر ال متعاليًا موضوًعا وليس معاشهم أحوال
حق لنفسها وتعطي العلم، لنفسها وتدَّعي ورائها من ب تتكسَّ لم إن وواقعها بالجماهري

الطاعة.22 واجب وللجماهري األمر،

ص٢٨٤–٢٩٢. ص٢٣٨–٢٤٣، واملعارف، النظر ج١٢، املغني، 21
الحصون ص٩–١٢؛ املفيد، القول ص٩؛ العبيد، وسيلة ص٣١-٣٢؛ ص٣٥، ص٢٤، املريد، إتحاف 22
تحفة ص٣٤٨–٣٥١؛ واملعارف، النظر ج١٢، املغني، ص٢٦–٣٣؛ ص٢٠. املحيط، ص٥؛ الحميدية،

ص٢١. املريد،
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ينشأ ملا تجنُّبه يجب قبح النظر ترك أن يعلم كما النظر، وجوب عاقل كل ويعلم
إذا االكتساب طريق عن النظر بوجوب إذن العلم يحصل قد ومفاسد. أرضار من عنه
بالنفع. عليه فعاد أخرى مرًة به قام ما وإذا الرضر، فأصابه مرة النظر املكلف ترك ما
تحقيق عىل النظر وجوب يقوم رضورة. وجوبه يعلم لم إن النظر بوجوب العلم فيكتسب
نعاني ُكنَّا إذا النظر؟ إبطال إىل اآلن الناس دعوة يف مصلحة وأي الرضر، ودفع املصلحة
الناس يحثُّ النظر وجوب فإن الواقع، باألمر والتسليم التقليد، وسيادة النظر غياب من
التسليم ساد النظر غاب إذا بحقوقهم. واملطالبة واقعهم رؤية إىل ويدعوهم التفكري عىل
وطغت. ت فتجربَّ السلطة شوكة وقويت الجهل، وعم الخرافة، وانترشت التقاليد، ورسخت
الوجوب الجاهلة.23 والجماعات املقلِّدة والشعوب املستسلمة الجماهري قيادة أسهل فما
املصلحة تحقيق مادي؛ واقعيٌّ وجوٌب أيًضا هو بل خالًصا، صوريٍّا وجوبًا ليس إذن العقيل
عديم يكون النظر بفائدة يشعر ال ومن نظر. بدون الحياة تستقيم ال إذ للناظر؛ والفائدة
رضًرا م يتوهَّ من كل إن متوهمة. وليست فعلية فائدٌة النظر فائدة واإلحساس. الشعور
األبله أن يعني النظر منع إن متعمًدا. أو ظانٍّا خاطئًا يكون منعه من وفائدة النظر من
عند أحىل وما املدرك. املستنري الفاهم العاقل من حاًال أفضل والغبي والصبي واملجنون
من الرضر ينشأ ال املعرفة! وجحيم الجهل نعيم من الغافلة الشعوب أو القاهرة السلطة
من الدنيوية حياته يف اإلنسان يلحق مما بل النظر، برتك آخر عالٍم يف العقاب من الخوف
وتسيريه الجماعة عىل الوصايا ووضع عليه اآلخر تسلُّط مثل النظر غياب عن ناجمة أخطاٍر
املصلحة رفضمقياس إن املستقلة. الشخصية وضياع الحرية فقدان هو الخطر كاألنعام.
البعثة رضورة تصور وأن الرشع، وجود ولعلة للوحي املوضوعي لألساس ضياع واملفسدة
عبث مجرد غاية، وال له أساس ال عطاء مجرد البعثة جعل هو املصلحة أساس غري عىل

أساس. بال الناس مصالح وتبقى اجتزازه، ذلك بعد يسهل
أم العقل برشط السمعي الوجوب النامية؟ للبالد أصلح املواقف أي اآلن: والسؤال

اإلطالق؟24 عىل العقيل الوجوب أم األحكام سائر دون وحده للنظر العقيل الوجوب

ص٢٨٤–٢٨٦. واملعارف، النظر ج١٢، املغني، 23
والثاني العقل. برشط ولكن بالرشع تثبت كلها األحكام أن وهو األشاعرة، مذهب ثالثة: املذاهب 24
وهو املعتزلة، مذهب والثالث األحكام. سائر دون بالعقل تثبت املعرفة وجوب أن وهو املاتريدية، مذهب

ص٢٩). املريد، (تحفة بالعقل تثبت كلها األحكام أن
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فهم هو هذا العقل دور يجعل العقل؛ برشط ولكن بالرشع، كلها األحكام ثبوت إن
وإذا واملوجب. واملنظر املرشع هو يكون أن دون عنه والدفاع تربيره أو وتفسريه الرشع
به التسليم يتم آخر يشءٍ عن والدفاع التربير يف العقل وظيفة من تعاني النامية البالد كانت
القائم للوضع تثبيتًا يكون ل األوَّ املوقف هذا فإن والسياسية، الدينية السلطتني طريق عن
وحده النظر وثبوت أصًال.25 ال وفرًعا متبوًعا، ال تابًعا العقل جعل وهو النامية، البالد يف
األحكام باقي وترك أوىل كحقيقة النظر إثبات يريد نسبي موقٌف بالفعل األحكام سائر دون
من الهدف يكون قد عنها. والدفاع تربيرها أي وتفسريها، فهمها للنظر يمكن كمسلَّمات
أخرى أجيال تأتي ثم املرحيل، أثره يحدث حتى ووجوبه النظر استقالل االزدواجية هذه
وبالتايل عليه. تعوَّدت قد الجماعة تكون أن بعد بالنظر واجبة األحكام باقي فتجعل
ا أمَّ التغيري.26 يف اإلصالحي املنهج وهو ثورة، إىل والنهضة نهضة، إىل اإلصالح يتحول
النامية، البالد يف يقظة إحداث شأنه من فإن النظر، ذلك يف بما بالعقل كلها األحكام وجوب
التقليد من واالنتقال الطفرة، إىل بالجماعة وتدفع النفوس، يف هزة تحدث فكرية وثورٍة
القرن منذ األشعرية لسيادة نظًرا العقل عىل الرشع تُغلِّب مجتمعاتنا كانت وملا النظر. إىل
فالقول معدوًما؛ يكون يكاد العقيل البديل كان اآلن، حتى بالتصوف وازدواجه الخامس
يف الرشعي، الوجوب سيادة عىل طبيعي فعل ورد للجماهري إيقاظ إذن العقيل بالوجوب
يخدم ألنه الجماعة؛ يف الفوري األثر نفس يحدث ال الوسط اإلصالحي املوقف أن حني
النظر بجعله املستقبل يف التغيري يخدم كما النظر، من األحكام باستثناءات القائم الوضع
الوجوب إىل االنحياز عىل فعل رد إال هو فما العقيل الوجوب إىل االنحياز ا أمَّ عقًال. واجبًا
القادمة. األجيال يف التوازن يحدث حتى املقابل االنحياز إال االنحياز من يغري وال الرشعي.
يجذب إذ طرفني؛ إىل تنفصل فإنها انحياًزا، تستدعي التي املواقف يف الوسط الحلول ا أمَّ
كفعل الجماعة يف الطرفان يتحقق أن بعد إال للوسط وجود وال لصالحه. الوسط طرف كل

وجوده.27 الطرفني من كلٌّ أثبت وقد الوسط يأتي ثم فعل، وكرد

الوطنية». الثقافة يف :(٣) معارصة «قضايا القومي»، فكرنا يف «مخاطر مقالنا: انظر 25
املعارص». فكرنا يف :(١) معارصة «قضايا األفغاني»، الدين «جمال مقالنا: انظر 26

املعتزلة. عن وبعده األشعرية إىل انتسابه إىل الرشاح أيدي عىل انتهى عندما املاتريدية موقف هو هذا 27

وقال املاتريدية. وجمع األشاعرة مذهب وهذا هللا)، (معرفة بالرشع «يجب مثًال: العقيدة حاشية ففي
لم لو الرسل. إرسال من مستفادة املعرفة إيجاب أن بمعنى بالعقل؛ املعرفة وجبت املاتريدية: من جمع
ص١٤). العقيدة، (حاشية املعتزلة» قول غري فهذا لوضوحه. ذلك بفهم يستقل العقل لكان رسول يرد
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فقط بالنظر يقوم ال فاإلنسان التكليف. يف نظرية إىل الوجوب نظرية وتتحول
والتكليف التكليف، من جزء النظر الرشعي. بالتكليف به مكلَّف ولكنه العقيل، بالوجوب
حصل إذا العلم. إىل املؤدي النظر أو املعرفة إىل املؤدي النظر أي خالص؛ معريفٌّ هنا
تكليًفا يجعله النظر وجوب التكليف. يف كنظرية العلم نظرية تبدو وهنا باملنظور؛ العلم
حرص وإن والصيام. الصالة مثل تكليف أي واجب النظر التزام. أي تكليف الوجوب ألن
األسهل، وهو الرشعية، الواجبات من جزء أخذ هو والصوم الصالة يف التكليف أي الواجب
الرتكيز والسياسية الدينية السلطتان تحاول ما وهو األصعب. وهو منها، آخر جزءٍ وترك
حني يف إليها، ويؤدي الطاعة عىل الرشعية الواجبات أداء يقوم املتخلف. املجتمع يف عليه
يف فكَّروا الناس وعى ما وإذا إليه. ويؤدي الوعي عىل به والتكليف النظر واجب يقوم

تحته. واقعون هم الذين القهر بمدى وشعروا والسياسية، االجتماعية أوضاعهم
للفهم عقل مًعا، وإرادة عقل عمل فهو ثَمَّ وِمْن ومشقًة، جهًدا التكليف ويتضمن
ومقاومة للفكر، معاناة فهو ومشقة. جهد به أيًضا والنظر وااللتزام. للعمل وإرادة واالمتثال
الجهل، عن وابتعاد واألوهام، للظنون ودفع للشكوك، وترك به، للشُّ ودفع املوروثة، للتقاليد
العلم. عىل قائم والتكليف التكليف، أساس والعلم وعمل، علم التكليف العلم.28 وراء وسعي
خالل من املمارسة، طريق عن العلم وهو العمل، أثناء يحدث ال العلم أن يعني ال وهذا
يقوم عميل علٌم صوري يقنٍي عىل يقوم الذي ل األوَّ النظري فالعلم والخطأ؛ املحاولة تجارب
وحدة تقوم أساسه عىل الذي املبدأ وهو للسلوك، نظري أساٌس التوحيد عميل. يقنٍي عىل
تفرقٍة بال اإلنسانية ووحدة طبقي، تمايٍز بال الجماعة ووحدة والخارج، الداخل بني الذات
التوحيد تحقيقها.29 عىل والجماعة الفرد يعمل القيم، من مجموعة التوحيد يمثل عنرصية.
وتحويله العلم لهذا تحقيق هو بالنظر، والتكليف النظر وجوب بني أي والعمل؛ العلم بني
اإلنسان يتعلم إذ التعلم؛ سبيل أيًضا وهو الثواب. القدماء سماه ما وهو الحياة، يف أثر إىل
تبليغ أيًضا وهو العمل. يف عمله قدر النظر يف ويعمل النظر، من تعلُّمه قدر العمل من
تحب رؤية. العمل طريق عن أيًضا بل سماًعا، الكالم طريق عن فقط ليس له، ونرش للعلم

ص١١–١٥. املحيط، 28
وأيًضا: الوطنية»؛ الثقافة يف :(٣) معارصة «قضايا العربية»، للشخصية الرئيسية «املقومات بحثنا: انظر 29
.Morality and the Integrity of Islamic Societyin: Religion, Development and Revolution
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ويخرج أذن من يدخل يتحقق ال الذي والعلم وتشاهد. وتنصت وترى، تسمع أن الجماهري
األُخرى.30 األذن من

لم ومن واملجنون الصبي عن احرتاًزا الدعوة؛ بلغته الذي العاقل البالغ هو واملكلف
ذلك يف فرق ال الثاني. أو ل األوَّ بالنبي يلحقوا لم الذين أي الفرتة؛ أهل من الدعوة تبلغه
التكليف يعم محكوم؛ أو حاكم مرءوس، أو رئيس بني فقري، أو غني بني أنثى، أو ذكر بني
لديهم «هللا» معرفة فإن الرضورية، املعارف أصحاب ا أمَّ األرض، هذه عىل إنسان كل إذن
مع وحوارهم األنبياء استدالل أن من يمنع ال وهذا نظر. إىل فيها يحتاجون ال رضورية

الجهل.31 ودحض املعرفة إثبات أجل من غريهم
أنه حني يف بالعصيان القدماء عليه حكم فقد النظر أثناء املنية اخرتمته الذي ا أمَّ
إىل الوصول يهم ال بالنيات. واألعمال املعرفة، إىل وسعى البحث، ونوى النظر، إىل قصد
والنظر، البحث يف النية وحسن العزم صادق كان فلو إليها. السعي يهم ما بقدر املعرفة
املعرفة، إىل ووصل العمر به امتد فإن مؤمنًا. يكون فإنه الواجبات، أول هو النظر وكان
مؤمنًا؛ أيًضا يكن وأخطأ اجتهد قد يكن فإن يصل، لم وإن مؤمن فهو وأصاب؛ اجتهد فقد
ألن للتساؤل موضوًعا يعد لم املنية اخرتمته الذي أن إىل باإلضافة هذا باالجتهاد، العربة
األموات.32 إحياء من أوىل األحياء وإيقاظ املآل، من أوىل والحال بالنظر، املكلفون هم األحياء
مشقة، به النظر وعقاب. ثواب من التكليف بأحكام يأخذ فإنه تكليًفا، النظر كان وملا
التجريب بطريقة النظر وقوع يعني وال االستحقاق. قانون تحت يقع مشقة فيه عمل وكل
ال أو يوجد شيئًا ليس بطبيعته النظر االستحقاق. قانون نفي والخطأ املحاولة خالل من
واقعة وليس نظر عملية النظر الشعور. بأفعال للنظر إعمال ثم للنظر قصد هو بل يوجد،
… وبداهة وإيضاح ومطابقة ويقني وظن شك من الشعور أفعال عىل تقوم عملية نظر،
السبب ُوجد إذا قائم. ترك أو فعل النظر أن طاملا دائًما االستحقاق قانون وينطبق إلخ.
فعًال؛ أم قصًدا أكان سواء فقط النظر أول عىل االستحقاق قانون ينطبق ال املسبَّب. ُوجد

ص٣٣. ص١٥-١٦، املحيط، 30
ص٣٩. التام، التحقيق ص٢٩–٣١؛ املريد، إتحاف ص٦؛ ص٣، الخالصة، ص٣٣؛ املريد، تحفة 31

خارج وهو واملالئكة، األنبياء عند الرضورية املعارف وعن والجن، لإلنس التكليف عن القدماء ويتكلم
التأسيس. من املرحلة هذه يف العلم نظرية عن

ص٣٣. املواقف، ص١٢٢. الشامل، 32
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وال تستمر ال أوىل أفعال بدايات مجرد األفعال كانت وإال األفعال، استمرارية لوجوب نظًرا
الثواب يعني قد الفقه. أصول علماء قال كما للتكرار األفعال ألن وذلك يشء. إىل تنتهي
ليس النقص. إىل يؤدي وغيابه الكمال، إىل يؤدي فالنظر اإلنساني، الكمال مجرد والعقاب
وما ذاته العقل عمل هو بل والعقاب، الثواب أو املدح أو الذم إذن الوجوب عىل الدافع
ثواب العامة. للمصلحة تحقيق من عنه ينتج ما إىل باإلضافة إنساني كماٍل من يحققه
والضياع.33 التخبُّط يسودها التي الحياة هي وعقابه العقل، يسودها التي الحياة هو النظر

الواجبات أول (3)

مقدمات بني اإلجابة ترتاوح الواجبات؟ أول النظر فهل عقًال، أو سمًعا واجبًا النظر كان إذا
وما النظر، مع يقع وما النظر، قبل يأتي ما أي النظر؛ ونتائج النظر وحركة النظر
الشعور أفعال إىل ثم العقل عمل إىل الداخلية الشعور أفعال من ابتداءً النظر بعد يحدث
أفعال بني املتوسطة الحلقة وكأنه النظر يبدو الداخل. إىل الخارج من وابتداءً الخارجية،
والدافع والخاطر كاالعتقاد الداخلية الشعور أفعال حتى والقول كالعمل الخارجية الشعور

والقصد.
يسبقه عميل واجٌب هذا فتُقدم. وقتها ضاق كصالة الوقت وظيفة الواجبات أول ليس
تحمله لإلنسان يكشف الذي بالنظر إال يأتي ال وهذا بالزمان. اإلحساس وهو نظري واجٌب
يهدف الدين أصول علم كان وملا النظرية. الواجبات عىل العملية الواجبات تقوم للرسالة.
وظيفة جعل فإن العمل، تأسيس إىل يهدف الفقه أصول علم أن حني يف النظر، تأسيس إىل
املقصود كان إذا ا أمَّ النظر. تأسيس قبل العمل تأسيس هو الواجبات أول الضيق الوقت
نتَّجه فإننا الزمان يف وجود هي حيث من بالذات والشعور بالزمان، الداخيل الشعور هو
النتائج. إىل ِمنَّا املقدمات إىل أقرب ونكون الداخلية، األفعال إىل للشعور الخارجية باألفعال
بالتاريخ، إحساسنا وعدم الزمان بقيمة اإلحساس عدم النامية البالد يف مأساتنا كانت وإذا
يكون قد خارجها أو الدنيا يف البعيد املستقبل أو املايضالعريق سبيل للحارضيف وضياعنا
الحالة هذه يف ويكون وصالح. نفع الواجبات كأول الضيق بالوقت اإلحساس اعتبار يف
وكانت الوقت، بفعل اإلتيان هو بالصالة املقصود كان وإذا للمعرفة. ورشًطا للنظر، مقدمة

ص٤-٥. املفيد، القول ص٤٤٤-٤٥٥؛ واملعارف، النظر ج١٢، املغني، 33
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الواجبات أول الفعل وقت أو الوقت يف الفعل اعتبار فإن الغد، إىل األفعال تأجيل يف مأساتنا
فيه.34 نحن ملا وصالح خري أيًضا فيه

الذهن، يف معنًى وراءها للشفاه حركة فالنطق بالشهادتني؛ النطق الواجبات أول ليس
ليشءٍ ظاهر إال هي ما الشفاه حركة الواقع. يف وفعل للعالم، وتصور الوجدان، يف وشعور
يمكن وال ومقاصد. وبواعث ومتطلبات وتصورات معاٍن من وراءها ما هو خفي آخَر
يفعل أو تصوراتهما يتمثَّل أو معناهما يعي أن دون بالشهادتني ينطق أن للمكلَّف
مجرد إىل التكليف لحوَّلنا وإال مقاصدهما نحو يتجه أو ببواعثهما يتحرك أو بمقتضاهما
واملحكوم. الحاكم لدى األيام هذه يف الحال هو كما بالشفاه وتمتمات باللسان حركات
الفقه أصول علم يف الوضع هو فذلك املكلف؛ عىل الواجبات أول بالشهادتنَي اإلقرار ليس
النطق ألن النظر هو الواجبات فأول الدين، أصول علم يف ا أمَّ الفقهاء. موقف هو وهذا
تأسيس بعد — بالرسول واإليمان بوجوده والتسليم «هللا» معرفة عىل ينبني بالشهادتنَي
ُكنَّا وإذا بالنظر. واعتقاد الشعور يف تحول حدوث بعد إال يتم ال وذلك — العلم نظرية
ما نعي أن دون والشفاه اللسان وحركات التمتمات، كثرة من املعارصة حياتنا يف نعاني
نفع إىل يؤدي ال الواجبات أول بالشهادتنَي النطق جعل فإن متطلباته؛ نحقق أو نقول
أول عن األوَّل الجواب كان فإذا موجود. هو ملا ويرشع الواقع األمر يثبت بل صالح، أو
«ما األخرية: اإلصالحية حركتنا صاحت ما وكثريًا قول. الثاني الجواب فإن عمًال الواجبات

العمل!»35 وأقل القول أكثر
أساس عىل يقوم للشعور داخيل وضٌع اإليمان ألن اإليمان؛ هو الواجبات أول ليس
يهدف كله الدين أصول علم إن بل اإليمان، عىل سابق النظر اإليمان. موضوع يف النظر
عىل لإليمان األولوية تعطي مؤمنة، مجتمعات يف ُكنَّا وإذا النظر. عىل اإليمان تأسيس إىل
صالح. أو نفع أي يحقق وال الواقع، األمر يثبت الواجبات أول اإليمان اعتبار فإن النظر،
واالنهيار والتوقف التخلف فرتات يف األخرية القرون يف الواجبات أول اإليمان اختيار تم وقد

ص٣٤-٣٥. املريد، تحفة 34

انظر ج٢. اإلمام، األستاذ تاريخ رضا: رشيد ص٧١–٧٦؛ األصول، رشح ص٣٤-٣٥؛ املريد، تحفة 35

:(٤) معارصة «قضايا هللا؟»، رسول ًدا ُمَحمَّ أن وأشهد هللا إال إله ال أن أشهد يعني «ماذا مقالنا: أيًضا
الدخل وتوزيع «التنمية يف مرص» يف القومي الدخل وتوزيع الديني «العامل وأيًضا الديني»، اليسار يف

مرص». يف القومي
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وإسقاط السياسية للسلطة التسليم إىل كمقدمة النظر وإغفال التسليم إىل رصيحة كدعوٍة
للنظر فرصة أية يقيضعىل خالصحتى غيبي مضموٌن اإليمان مضمون إن بل املعارضة.
أو مراجعة دون الخالص والتسليم املضمون، هذا صحة من الواقع يف والتحقق والتصديق
مراجعة وليس للتسليم، مقدمة يكون فإنه ظهر ولو برهان. أو دليل طلب حتى أو بيان

صدقه. من للتحقق وسيلة وليس اإليمان، منه يدخل وبابًا له،
وتدبر النظر بعد إال باإلسالم يؤمن ال املكلف ألن اإلسالم؛ هو الواجبات أول ليس
املعرفة اإلسالم يتطلب والتقليد. العادة طريق عن إسالًما كان وإال والروية، للعقل وإعمال
وإذا املعرفة. عىل سابق فالنظر بالنظر؛ إال تتم ال واملعرفة اإلسالم، عىل سابقة فاملعرفة به؛
جْعَل فإن التقليد، أو العادة طريق عن اإلسالم فيه الجميع عىل يغلب عرص يف نعيش ُكنَّا
أفضل. هو ما إىل تغيريه دون عليه هو ما عىل القائم للوضع تثبيت الواجبات أول اإلسالم
كان وملا طرقه. من وليس العلم مضادات من فالتقليد الواجبات، أول هو التقليد ليس
ونقًدا للتقليد، معارًضا دائًما يأتي النظر إن بل الواجبات. أول كان العلم طريق النظر
أو للعادة طبًقا سبب عن ال مطابق جازم اعتقاٌد التقليد للُمسلَّمات. ومراجعة للموروث،
يستحيل آثًما. عاصيًا املقلِّد الدين أصول علماء جعل لذلك النظر؛ خارج وكالهما للموروث،
أول والنظر للنظر، نفي ألنه املحرمات؛ أول هو بل الواجبات، أول التقليد يكون أن إذن

الواجبات.36
نقيَضني، بني االختيار يتم كيف إذ الواجبات؛ أول واملعرفة التقليد بني االختيار ليس
كان وملا املعرفة. ضد والتقليد التقليد، ضد املعرفة واحد؟ آٍن يف صحيحني كالهما ويكون
إنما عاصيًا، املقلِّد وكان العلم، تأسيس إىل يهدف الذي الدين أصول لعلم نفيًا التقليد
أول هو النظر كان بالنظر إال تتم ال املعرفة كانت وملا األوحد. االختيار هي املعرفة كانت

الواجبات.37
نتيجة املعرفة بالنظر. إال تتم ال املعرفة ألن الواجبات؛ أول وحدها املعرفة ليست
عىل متعاٍل معني، موضوٍع معرفة بالرضورة املعرفة تعني وال لها. مقدمة والنظر للنظر
إال تحدث ال التي اإلمكانية هذه إليه. والوصول العلم إمكانية مجرد بل الخصوص، وجه
للنظر سبق متعاٍل بموضوع املعرفة افرتاض ثم النظر قبل املعرفة افرتاض وإن بالنظر.

العلم. تعريف سابًقا: انظر 36
ص٤. املفيد، القول ص٣٤-٣٥؛ املريد، تحفة 37
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هي املعرفة تصبح وأحيانًا النظر. يفرتضهما ال مسبَقني حكَمني يف وقوع وبالتايل مرتنَي،
النحو هذا وعىل علًما؛ بالرضورة معرفة كل ليست ثالثًا. مسبًقا حكًما ذلك ويكون العلم،
وقد العلم. بموضوع املعرفة موضوع يختلط كما املعرفة بموضوع النظر موضوع يختلط
«معرفة ولكن وجوب. كل يتفرع فمنها الدينية، املعارف أصل هللا» «معرفة القدماء جعل
لبناء تالية مرحلة هللا» «معرفة ولكن وجوب. كل يتفرَّع فمنها الدينية، املعارف أصل هللا»
النظر لتأسيس تالية مرحلٌة وهذه العلم، نظرية لبناء تالية مرحلٌة وهذه ذاتها، املعرفة
ال وبالتايل وإمكانياتها، العلم نظرية نطاق خارج هللا» «معرفة تكون قد للعلم. كطريق
كما عليه حكم إصدار أو ره تصوُّ يمكن ال مفارق موضوٌع «هللا» إليها.38 طريًقا النظر يكون
الحسية؛ باملوضوعات املعرفة أو واجب املعرفة مطلق ولكن اإللهيات.39 يف املهندسون قال
والسياسية، االجتماعية األوضاع ومعرفة األشياء، ومعرفة اآلخرين، ومعرفة النفس، معرفة
«معرفة ووجوب النظر وجوب بني إذن خلط يحدث ومساره. التاريخ حركة ومعرفة
للعلم. كموضوع النظر بموضوع وليس للعلم كطريق النظر بوجوب يتعلق فالسؤال هللا».
الحق موضوٍع يف يدخل فإنه هللا»، «معرفة وجوب إىل النظر وجوب موضوع يتحول وعندما
الوجوب يجعل الحالة هذه ويف والنقل». «العقل موضوع وهو العلم نظرية تأسيس عىل
معرفة السمعي الوجوب يجعل أو النقل أساس فالعقل بالعقل؛ واجبة هللا معرفة العقيل
نفسه يكون قد النظر وجوب عن الحديث إن العقل.40 أساس فالنقل بالسمع، واجبة هللا
النهاية. هي واملعرفة آخر. يشءٌ واملعرفة يشء النظر أن حني يف املعرفة، وجوب يف حديثًا
يهم ال النتيجة. هي واملعرفة املقدمة هو النظر املوضوع، هي واملعرفة املنهج هو النظر
الوجوب بل صوريٍّا، أم ماديٍّا كان سواء معني، موضوٍع وجوب للنظر العقيل الوجوب يف
ذلك بعد العاقلة. الذات حيث من أي وإدراك؛ وفهم وتحليل نظر هو حيث من ذاته العقيل
املوضوع بداية إدراك يمكن كما االستدالل وطرق ونتائجه النظر مقدمات إدراك يمكن
أجل من املوضوع نحو تتجه مما أكثر الدليل نحو املعرفة تتجه وأحيانًا ونهايته. ومساره

انظر ص١٢. املفيد، القول ص١٦–١٨؛ املحيط، ص٦٦-٦٧؛ األصول، رشح ص٣٢-٣٣؛ املواقف، 38
التقليدية، اللغة قصور (ا) اللغوي، التجديد منطق (١) التجديد، طرق رابًعا: والتجديد، الرتاث أيًضا:

ص١٢٥–١٢٧.
اإللهيات. يف املهندسون (ب) العلم، يفيد الصحيح النظر (٣) العلم، يفيد النظر سابًقا: انظر 39

الثامن. الفصل انظر: 40
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املضيق، الوقت نحو أيًضا تتجه كما اإلجمايل. الدليل طريق عن الربهانية املعرفة إظهار
والواجب الرتاخي. عىل وليس الفور عىل املآل، يف وليس الحال يف مطلوبة املعرفة فتكون
تأجيله يمكن الذي املوسع الواجب بعكس عنه، بديل ال الذي الخاصالرضوري هو املضيق
عنها؛ بديل ال مضيق واجب مضمونها، عن النظر برصف إذن، املعرفة له. بدائل وإيجاد
منه التحرز يمكن ال فإنه القبيح، من التحرز رضورة بالعقل وجب وملا تركها. يقبح ألنه
رؤية؛ أو إلهام أو حدس إىل تتحول أن من الفورية املعرفة هذه عىل نخىش وال بالنظر. إال

النظر.41 يضيع ال وبالتايل
بل مشاهدة، أو رضورة يُعرف ال املعرفة موضوع ألن الواجبات؛ أول هو إذن النظر
النظرية الرشائع سائر ألن ونظًرا مراحله. إحدى واملشاهدة الرضورة تكون الذي بالنظر
تتأخر أن يمكن الواجبات سائر فإن بالنظر، إال تتم ال املعرفة هذه وأن بعده، إال تُعرف ال
التكليف برشط الواجبات أول النظر جميًعا.42 عليها فمقدَّم النظر وجوب ا أمَّ النظر. بعد

واملجنون.43 الصبي فيخرج العقل، وهو
ومقدمته النظر أول النظر. اعتقاد أو النظر إرادة أو النظر إىل القصد النظر يسبق وقد
تبدو وهنا إليه، والحاجة باملوقف اإلحساس أو به الوعي أو له اإلرادة أو إليه القصد األوىل
البعض اعترب وقد النظر. وهو الوضوح نحو واالتجاه القصد يف كنظرية العلم نظرية
والحقيقة إليه. القصد يُعاق وقد النظر يجب إذ يُطاق؛ ال ما تكليف النظر إىل القصد
يمكن وال قصد، إال هو ما الشعور أفعال من فعل أي ألن يُطاق؛ ال بما تكليًفا ليس أنه
عمل األمر نهاية يف النظر ألن ورشطه؛ النظر مقدمة القصد إليه. القصد دون النظر وجوب
فالنظر الفعل؛ مجرد النظر يكون أن يمكن ال الشعور. صور من صورة والعقل العقل،
يحدث إليه. الحاجة برضورة وبإحساس باملوقف بوعي بل مصادفة يتم وال الشعور، عمل

األصول، رشح ص٣٨؛ املريد، إتحاف ص٢٨؛ التلخيص، ص٢٨؛ املحصل، ص٣٤-٣٥؛ املريد، تحفة 41

ص٦. العقيدة، حاشية ص٨٧؛ املقاصد، رشح ص٤؛ العبيد، وسيلة ص٧١–٧٦؛ ص٤٣.
ص٢٨؛ ص٢٦، املحصل، ص٤٥؛ ص٣٩، األصول، رشح ص٧١–٧٦؛ ص٣٤-٣٥. املريد، تحفة 42

التام، التحقيق ص٢٦–٣٣؛ املحيط، ص٨٧؛ املقاصد، رشح ص١٢٠–١٢٢؛ الشامل، ص٢٨؛ التلخيص،
ص١٣.

يف وعرشة الوجود، نظرية يف وخمسة العلم، نظرية يف خمسة تكليًفا: عرشين الباقالني يذكر 43

(اإلنصاف، والتكليف لإليمان موضوعات كلها الدين أصول علم موضوعات ويجعل واإليمان. التوحيد
ص٢٣–٢٨).
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ال بما تكليًفا ليس وذلك برهانًا. أكثر ويجعله الوعي يزيد ثم الوعي من درجة بعد النظر
اليشء.44 نظر إال يكون ال فالنظر النظر؛ أهمية يكشف الذي هو يشء إىل القصد يُطاق.

النظر. يف جزء أول وهو النظر، مقدمات يف البحث معه يحدث أو النظر يسبق وقد
فيكون النظر، وجوب يف النظر هو يكون وقد العقل. عمل أو العقل أو الدليل هو يكون قد
أوليٍّا ليس السبق هذا ولكن الفكر. عملية أفكر األنا يسبق إذ النظر؛ عىل سابًقا النظر
الخاص وهو النظر، عملية من جزءًا ويكون للقصد، تابع هو بل النظر، إىل القصد مثل
الرضورية املعارف آخر. نظريٌّ واجٌب يسبقه ال أوَّيل واجب النظر بأن العلم مع باالستدالل
كل يف النظر لوصف محاولة يف مًعا والقصد واملعرفة النظر يضم وقد النظر. بداية هي
نتائجه، عىل أو مساره عىل أو مقدماته عىل مقصوًرا ليس النظر أن عىل يدل مما مراحله؛
يف لفظيٍّا الخالف يكون وبالتايل والواقع؛ والشعور والوجدان الحس تشمل واحدة عمليٌة بل
والنظر املعرفة مثل لفظ عليه ويطلق أجزائها، بأحد ككل النظر عملية يصف رأي كل أن

واالعتقاد.45 واإلرادة والقصد
النظر ترك من ينتج ملا نظًرا الواجبات؛ أول هو النظر ترك من الخوف يكون وقد
النظر، بعد ينشأ وقد وقيمته، النظر أهمية إدراك بعد إال ينشأ ال والخوف مضار. من
عن تعبري هو بل رضورًة الخوف عىل ينبني ال النظر أن كما فائدته. من التحقق بعد
واملقاصد الدواعي وجود عن وتعبري عاقل، موجوٌد هو حيث من وكماله اإلنسان طبيعة

والغايات.46
من الشك أن صحيح الواجبات. أول الشك يكون وبالتايل الشك، النظر يسبق وقد
أو الحقائق، وجود ينكر الذي الالأدري الشك يكون الحالة هذه يف ولكنه العلم، مضادات
أو معرفتها، إمكانية ويف بها التسليم يف يعاند ولكن بوجودها يؤمن الذي العنادي الشك
هذا نسبية. يجعلها ولكن معرفتها وإمكانية الحقائق بوجود يؤمن الذي العندي الشك
فإنه للنظر، بداية باعتباره هنا الشك ا أمَّ ذاتها.47 يف غاية الشك يجعل مذهبي شكٌّ الشك

املقاصد، رشح ص٨٦-٨٧؛ املقاصد، ص٢٨؛ املحصل، ص٣؛ اإلرشاد، ص٣٤-٣٥؛ املريد، تحفة 44

ص٢٦–٣٣. املحيط، ص١٢٠–١٢٢؛ الشامل، ص٧١–٧٦؛ األصول، رشح ص٨٧؛
املقاصد، ص٨٧؛ املقاصد، رشح ص٣١؛ األصول، ص١٣؛ اإلنصاف، ص٣٤-٣٥؛ املريد، تحفة 45

ص٢٨. املحصل، ص٨٦-٨٧؛
ص٣٧٣-٣٧٤. واملعارف، النظر ج١٢، املغني، ص٧١–٧٦؛ األصول، رشح 46

الرضوري. العلم إثبات (٣) – العلم أقسام ثالثًا: انظر 47
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الحس. وبداهة العقل أوليات من ابتداءً النظر يمكن حتى املوروث من الذهن تطهري يعني

للتقليد. والهادم النظر عىل الدافع هو الشك غاية. ال وسيلة الشك يجعل منهجي شكٌّ فهو
ضد أساًسا الشك يتوجه عنه. ومستغٍن للنظر ناٍف الجزم ألن الجزم؛ مع النظر يمكن ال
أن حينئٍذ للنظر يمكن حتى أساس؛ عىل تقوم ال التي القطيعة عىل القضاء أجل من الجزم
وهو الشك، إىل األمام، إىل خطوة وهو إذن، النظر يحتاج العلم. وبناء املعرفة تأسيس يعيد
قوالبه ضغط من واإلقالل املوروث، حدة من التخفيف هنا الشك وظيفة الخلف. إىل خطوة
فال النظر، يف متضمن الشك الحر. البحث ومن النظر من سيطرتها تمنع قد التي الذهنية
القديم يف الشك املسبقة. باألفكار مسلِّم وغري وباحثًا فاحًصا كان إذا إال اإلنسان ينظر
غري الشك إن يُقال وال النظر. مهام أوىل والعرف العادة عليه جرت وفيما إذن، املوروث
ال الجديد. إىل القديم من االنتقال وبداية للنظر، الطبيعية البداية هو الشك ألن مقدور؛
الزمان يف نظر إنه أي تاريخية؛ مرحلٍة يف إال يتحقق وال اجتماعي، وضٍع يف إال النظر يتم
الوراء إىل نظر أو مقلوب نظٌر الشك النظر. عىل له وباعثًا بل للناظر مقدوًرا يكون وبالتايل
الشك إيجاب يعني وال املوروثة. والعقائد املسبقة األحكام من للنظر تحرر أو ناٍف نظٌر أو
صحته، يعلم ال الناظر ألن قبيًحا؛ الشك ليس للرفض. قوة هو حيث من النظر إيجاب نفي
إىل انقلب إذا فقط ويقبح نهاية. وليس بداية غاية، ال وسيلة موضوًعا، وليس منهج فالشك
للنظر، كمقدمة البداية يف الشك يحدث علم. إىل نظر من وتحول ونهاية، وغاية موضوع
يكون فإنه ونهاية، بداية الشك ظل وإذا للعلم. طريق إذن فالشك العلم، طريق والنظر

للعلم.48 ا مضادٍّ قبيًحا
النظر. مع توجد الخواطر فإن النظر، عىل سابًقا الشك أو النظر إىل القصد كان فإذا
عقًال، النظر يوجبون الذين هم ألنهم الخواطر موضوع يف وحدهم املعتزلة توسع وقد
هي والخاطر للعلم. النظر توليد حتى النظر إىل القصد من ابتداءً النظر مسار ويصفون
وقد مباًرشا، إدراًكا الداللة يُدرك أن بها اإلنسان يستطيع الشعور. يف تظهر التي البارقة
وأشمل. أعم نظرة إىل حاجة يف جزئية نظرية أو برهان إىل يحتاج علمي فرٍض مجرد يكون
لطبيعة نظًرا تلقائيٍّا؛ الشعور يف تتوالد وهذه الربقات، يعطي الخواطر، موطن الشعور

(تحفة الشك مع النظر يكون أن والحكماء القايض يمنع حني يف الجبائي، هاشم أبي رأي هو هذا 48

واملعارف، النظر ج١٢، املغني، ص١٢٠–١٢٢؛ الشامل، ص٨٦-٨٧؛ املقاصد، ص٣٤-٣٥؛ املريد،
ص٤٩٩–٥٠٦). ص١٨٨–١٩٤.
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وطبيعة العقل كمال إىل الدالالت هذه رد إىل الخواطر إنكار ويرجع الواهب. املعطي الشعور
أو الخاطر إثبات عن النظر وبرصف املتجدد. وعمله املستمر الشعور خلق إىل وليس عمله،
الناظر شعور رؤيتها. يتم التي الدالالت وهي الخواطر عليه تَرُد الناظر فإن العقل، كمال
لدالالت خالًقا شعوره تجعل الحركة وهذه الحقيقة، عن مستمر وبحٍث دائبة حركٍة يف
غافًال بليًدا، مصمتًا ويصبح شعوره ر يتحجَّ الذي للنظر النايف مقابل يف ملعاٍن وواضًعا
بنفسه؛ أحواله يعرف اإلنسان دام ما رضورية غري والدواعي الخواطر إن يُقال وال راكًدا.
بأفعال النفس عىل الخاطر يرد والدواعي.49 بالخواطر إال تتم ال النفس أحوال معرفة ألن
واحدة. أو متعددة صٍة مشخَّ إراداٍت من أو خارجية أفعاٍل من وليس الداخلية الشعور
وافرتاضات ظنون الخواطر ألن «هللا» من الخاطر يأتي ال للمعاني. اب وهَّ بطبيعته الشعور
يدخل لم الذي االفرتاض لهذا طبًقا بظنون يوحي ال و«هللا» بعُد، فيما براهني إىل تتحول
بديهية، معرفة كان وإال غامضوخفي معنًى الخاطر التأسيس. تحت العلم نظرية يف بعُد

استدالًال. أو اضطراًرا
الذكريات، تداعي من النفس عىل برد فالخاطر كالًما؛ أو اعتقاًدا الخاطر يكون وقد
بل وتخيُّل وتذكُّر إدراك الشعور الدائبة. الشعور حياة ومن الداخيل، النفس حديث ومن
أو مسموًعا الكالم من الخاطر يرد قد كما مًعا. وخارجيٍّا داخليٍّا اإلدراك يتم وقد م. وتوهُّ
الجسم. بحركة أو البرشة بلون أو بالعني الوجه يف تعبري أو إشارة رؤية من أو مقروءًا
إال فهمه يتم ال أنه إال الخاطر من أخص الكالم أن ومع املدرك، بحضور هنا الخاطر يتم
بفهم إال الكالم فهم يمكن وال فهمه. ورشط الكالم، عىل سابق أيًضا فالخاطر بالخاطر.
ال ولكن باللغة. ارتباطه يعني كالًما الخاطر وكون بالخاطر. إال يتم ال وهذا املتكلم، قصد
اللغات. جهلوا قد عقالء وجود عىل دليل ال ألنه جميًعا العقالء عىل تعميمه عدم ذلك يعني
يكون أن بد ال بل ظن، اعتقاد أو النفس عىل يرد معنى يكون أن الخاطر يف يكفي وال
يكون ال فالكالم الجسم، يف الكالم يحل أن ضري وال مقروء. أو مسموع كالٍم يف عنه ًا معربِّ
يف الكالم اْلتباس يعني وال الهواء. أو الشفاه أو اللسان أو األُذُن جسم، عىل إال محموًال
بني التمييز االنتباه بعد يمكن إذ كالًما؛ الخاطر يكون أالَّ النائم، عند الحال هو كما الفكر،

ص٢٩٢–٣٩٢، ،٢٦٦-٢٦٧ ص٢٢٦–٢٢٩، ص١٩٤–١٩٦، واملعارف، النظر ج١٢، املغني، 49

ص٨–٢٠. اإلرشاد، ص٤٨٧–٤٨٩؛ ،٤٣٤-٤٣٥ ص٣٩٨–٤٠٩،
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وإذا خالصة، ذاتيٍة من ونابع اعتقاد أو ظن مجرد الخاطر يكن لم فإذا والفكر. الكالم
بني الجامع هو املعنى معنًى. يكون فإنه برش لغفري أو لبرش ماديٍّا حسيٍّا كالًما يكن لم
أفعال من بفعل أو الشعور أفعال من بفعل النفس عىل يرد أن ا إمَّ واملوضوعية، الذاتية
حني يف يقني إىل بعُد يتحول لم خاطر مجرد ألنه اعتقاًدا أو ظنٍّا إال يكون ال األوَّل الجوارح.
املشري، قصد عىل تتوقف فإنها اإلشارة ا أمَّ والكتابة. الكالم مثل محسوس مرئيٌّ التايل أن
مصمتة الكتابة أن حني يف الذوات بني العالقات وبها املوقف، وبها املتكلم، حضور وبها
تحوَّلت وقد الذوات.50 بني عالقات فيها توجد وال حيٍّا، موقًفا وليست الكاتب، فيها يغيب
التصوف تأثري تحت العلم مصدر النظر عن منفِصلة ورًؤى إلهامات إىل لدينا الخواطر

الصوفية. عند واملكاشفات الربقات إىل أقرب وأصبحت األشعرية، مع وازدواجه
وجوب عىل يدل الذي الوجه يفيد أن منها: برشوط، إال النفس عىل الخاطر يرد وال
وأن الفكر، يحكمه عالم رؤية وعىل املعاني إدراك عىل الشعور يساعد بأن وحسنه النظر
وسيلة بل ذاته، يف هدًفا ليس فالنظر النظر؛ إليها يؤدي التي املعرفة وجوب ن يتضمَّ
وذلك قبحه، ورؤية النظر ترك من الخوف وجه يتضمن وأن املعرفة، عىل للحصول
حتى النظر ترتيب يتضمن وأن الخوف، عىل تبعث التي والعالمات األمارات إىل باإلشارة
وإذا فائدة. بال يكون ألنه عقًال؛ يقبح دالالته بيان دون الخاطر وورود منتًجا. يكون
هو حيث من والخاطر فيه. والرضر النفع وجه تبني حكمته فإن «هللا»، من الخاطر كان
عند «املعجزة» مقام يقوم ما وهو احتمالني، بني ًحا مرجِّ عامًال يكون قد الدليل عىل تنبيه

األشاعرة.51
ل األوَّ الخاطر ضد مقابل خاطر هناك يكون أن مثل واجبة، غري أخرى رشوٌط وهناك
بل يلجئ ال الواحد الخاطر أن والحقيقة واحد. خاطٍر من إلجاء هناك يكون ال حتى
لتؤسس وتتآزر تجتمع بل بعًضا، بعضها ينفي وال تتعارض ال الخواطر . ويحثُّ يدفع

ملوضوع أيًضا الدين أصول علماء تعرض وقد ص٤٠١–٤١٤. واملعارف، النظر ج١٢، املغني، 50

أفعال باب يف أيًضا له تعرضوا كما َعَرًضا، أم جسًما الخاطر كان إذا ملعرفة الطبيعيات يف الخواطر
واملعصية. الطاعة عىل دوافع الخواطر كانت إذا ملعرفة العباد

واالستدالل النظر إىل الداعي الخاطر أن الجبائي ويرى ص٤١٤–٤٣٢. واملعارف، النظر ج١٢، املغني، 51
يف الهذيل وأبي أبيه قول وأنكر العاقل. قلب يف هللا يلقيه خفي قول وهو األمر، مجرى جاٍر هللا قبل من

ص١٥٥). ص٢٧-٢٨، الدين، (أصول فكًرا أو معنًى الخاطر كون
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ألن عليه؛ «املعجزات» ظهرت ممن يأتي وال متقطًعا، بل مستمرٍّا الخاطر يأتي وال الفكرة.
إىل يتحول ظنٌّ الخاطر الشعور. أفعال من وكالهما اعتقاد، أو كالم من يحدث الخاطر
عن ينتج وال املعجزات. طريق عن خارجي يقنٍي إىل يحتاج فال النظر، بعد بالربهان يقني

النظر.52 بعد إال معرفة يصبح ال ألنه بالرضورة؛ معرفة الخاطر
الرتباطها نظًرا الداخلية الشعور أفعال األفعال؛ حرية يف أيًضا الخاطر مسألة وتدخل
النظر عىل الدافع هو يكون ومرة الداللة، عىل املنبِّه إىل أقرب الخاطر يكون فمرة بالدواعي.
قبحه العقل يدرك رضر من عليه يرتتب ملا النظر؛ ترك من الخوف مثل كالدواعي فيكون
توافر بعد الذهن عىل يرد ما فهو الخاطر ا أمَّ النظر. عىل الباعث هو الداعي أن حني يف
تصل وال الغافل. أو الساهي أو املجنون أو الصبي دون العاقل عند تتوافر التي الدواعي
وتدفعه اإلنسان توجه التي هي الدواعي النظر. انتفى وإال اإللجاء حد إىل الداعي قوة
من وتحذر النظر رضورة عىل اإلنسان تنبه التي األمارة هو الداعي الذهن، إعمال نحو
املسبب هو يكون اجتماعي موقٍف يف أي حادث؛ أمٍر عند إال التنبيه يكون وال تركه، مضار
املعرفة فإمكانية ممكنة. املعرفة يجعل كله وهذا النفس. حديث فيبدأ والخواطر، للدواعي
وبالغفلة بالسهو ينتفي كله وذلك والخواطر. والتنبيه والدواعي الحوادث وجود تعادل
السمع وآفات عرض، والغفلة طارئ، السهو ذلك، ومع الحواس، وبفقدان السمع وبآفات
بحياة مرهون وكالهما النفس، حديث والخاطر النفس، من الداعي التنبيه. عىل تقيض ال
الداعي مقام الخاطر يقوم وال الشعور،53 بيقظة مرهونان والعلم النظر أن كما الشعور،
ما والخاطر الباعث، هو الداعي الشعور. يف عمله منهما فلكل الخاطر؛ مقام الداعي أو
الخاطر ورود فإن الخاطر، عىل سابًقا الداعي كان وإن استدالل. بعد أو النفس عىل يرد
أقوى الداعي كان وإن الداعي. لوجود طبيعية نتيجة يكون بل زائًدا، يجعله ال الداعي بعد
خوف وال النفيس. الباعث مجرد من والداللة النفس إىل أقرب يكون أيًضا فالخاطر حضوًرا
الداعي ألن والرضر؛ بالنفع مخربًا يكون وأال هازًال، أو ماجنًا أو كاذبًا الداعي يكون أن
صدق إىل فقط وليس االجتماعي املوقف إىل بالرجوع صدقه من التحقق يمكن خطري أمٌر

خربًا.54 الداعي كان ما إذا املخرب

ص٤٣٩–٤٤٣. واملعارف، النظر ج١٢، املغني، 52
ص٤٠٤–٤٠٩. ص٣٨٦-٣٨٧، ص٢٥٢–٢٥٥، واملعارف، النظر ج١٢، املغني، 53

ص٣٩٤. السابق، املصدر 54
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فإنه تكليًفا، النظر كان وملا داٍع. بال تكليف يوجد ال إذ التكليف؛ أساس والداعي
مثل إنها إذ الشعور؛ يف يحدث الذي الرضوري بالعلم أشبه وهي الدواعي، عىل يقوم
يكون وقد القبح. أفعال عن ويرصفه الحسن أفعال إىل اإلنسان يدفع العاقل، الباعث
ولكن والصوارف. الدوافع ومقارنة الباطني النفس حديث من نوع بوقوع استدالليٍّا أيًضا
هذا ينال أن دون آخر عن فرد ذلك يف ويختلف وإلجاءً. رضورًة يكون أن عليه الغالب
للفعل إذن الداعي يكون قد النظر.55 وجوب من إليه نلجأ وما الداعي وجود من االختالف
يعني وال اليشء. يف صفة الشعور حال ذلك يحدد والذي اإلحجام، أو لإلقدام الرتك، أو
األفعال عىل البواعث مجرد الدواعي ألن ابتداءً؛ القبيح وقوع الدواعي عن األفعال وقوع
الباعث هو الداعي صدقها. من ق التحقُّ أجل من النظر يأتي ثم الخواطر تحدث بعدها
انتفاء الصغائر عىل والعقاب الثواب انتفاء يعني وال يشء. يف والقبح الحسن صفة وليس
النظر موضوع يتحول النحو هذا وعىل عليها.56 وإغراء لفعلها داٍع هناك كان وإال قبحها
والبواعث الخواطر خالل من للسلوك نظري وأساٍس للفعل مقدمة إىل الواجبات كأول
يجعل مما الخارج؛ عىل مفتوح والداخل العمل، نحو بطبيعته متَّجه فالنظر والدواعي.
نظرية وبداية العلم نظرية نهاية قرب عن معلنًا النظر موضوع إىل بسهولة يتحوَّل النظر

للعلم.57 كموضوع الوجود

النظر موضوع (4)

عند النظر موضوع يرتاوح النظر؟ موضوع هو فما يشء، يف نظر هو نظر كل كان ملا
شئون وبني وجوده عىل االستدالل أجل من املخلوقات وبني وصفاته» هللا «ذات بني القدماء
العالم أو «هللا» ا إمَّ إذن النظر موضوع ومعاشهم. االجتماعية الناس أحوال أي الدنيا؛
وكانت العلم، نظرية تكوين بداية يف الثالثة املوضوعات هذه ظهرت وقد اإلنسان.58 أو

ص٤٩٢-٤٩٣. ص٣٧٤–٣٨٥، واملعارف، النظر ج١٢، املغني، 55
ص٤٩٩–٥٠٢. السابق، املصدر 56

الوجود. نظرية الرابع: الفصل انظر: 57
عند اليونانية الحضارة يف ظهرت فقد حضارة، كل يف أسايس كبناءٍ الثالثة املوضوعات هذه تظهر 58

الوسيط العرص حضارة يف جديد من وظهرت (العالم). وأرسطو (هللا) وأفالطون (اإلنسان) سقراط
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(١) الثورة إىل العقيدة من

العلم نظرية تكوين بعد ولكن به. اإليمان املكلف عىل يجب ما باعتبارها مًعا مرتبطة
لإليمان. موضوًعا كانت أن بعد النظر موضوع وأصبحت الثالثة، املوضوعات هذه تمايزت

لإليمان.59 الوحيد الوريث هو العلم يكون علًما ويصبح اإليمان يتطور فعندما

يكون أن يمكن ال متعاٍل موضوع «هللا» للنظر؟ موضوًعا «هللا» اعتبار يمكن هل (أ)
النظر يمكن ولكن وأفعال.60 وصفات ذات له مشخص كائٌن هو حيث من للنظر موضوًعا
فكرًة باعتباره أي الواقع؛ يف ًقا تحقُّ يكون أن قبل خايل معريفٌّ ٌ مبدأ هو حيث من فيه
أو الصورية، العلوم يف معروف هو كما نموذًجا أو املنطق، يف معروف هو كما محدَّدة
الخالص عن املستمر البحث أيًضا يعني قد األخالقية. العلوم يف معروف هو كما مثاًال
ا َعمَّ ِهللا ﴿ُسبَْحاَن أو ءٌ﴾، َيشْ َكِمثِْلِه ﴿َليَْس آية تعنيه الذي التنزيه القدماء سماه ما وهو
والفكر والعمل، القول بني الذات وحدة مثل إنسانيٍة مضامنَي إىل يشري أنه كما يَِصُفوَن﴾.
معسكرات أو عنرصية تفرقٍة بال اإلنسانية ووحدة طبقات، بال املجتمع ووحدة والوجدان.
موضوع شخصوا قد القدماء أن يبدو وفقرية. غنية وصغرى، كربى دوٍل مجموعات أو
أيديولوجية أنه عىل أو خالص صوريٌّ علٌم أنه عىل التوحيد علم يتأسس لم وبالتايل العلم،
يف أو والحكماء الرياضيني عند الرياضية العلوم يف ا إمَّ ذلك وظهر وسياسية. اجتماعية
عىل بتأكيدهم وذلك الحقيقة هذه إىل القدماء أشار وقد الفقهاء.61 عند الرشعية العلوم
حقه.62 يف واملستحيل واملمكن الواجب معرفة وإمكاننا ذاته يف «هللا» معرفة استحالة
داللة إىل أيًضا أشاروا كما الثالثة. العقل أحكام يف نظرية إىل «هللا» معرفة تحوَّلت وبالتايل

يف وظهرت (العالم). األكويني وتوما (هللا) بونافنتور والقديس (اإلنسان) أوغسطني عند األوروبي
(هللا) كاملثالية فيه أساسيٍة كروافَد أو (كانط) للعقل كمثل ا إمَّ الحديثة عصورها يف األوروبية الحضارة
.L’Exégèse de la Phénoménologie رسالتنا: أيًضا انظر (اإلنسان). والوجودية (العالم)، والواقعية

ص١٨. املحيط، ص١٩–٢٣؛ ص١٣، اإلنصاف، 59
(الذات)، الخالص الوعي الخامس: الفصل وأيًضا موضوعه، (٣) – العلم تعريف ل: األوَّ الفصل انظر 60

(الصفات). الكامل اإلنسان السادس: الفصل
الوطنية»؛ الثقافة يف :(٣) معارصة «قضايا العربية»، للشخصية الثقافية «املقومات بحثنا: انظر 61

.Morality the Integrity of Islamic Society وأيًضا:
معرفة ال يجوز وما يستحيل وما تعاىل حقه يف يجب ما معرفة عن عبارة هللا معرفة كانت «وملا 62

الخريدة. رشح املراد.» هو بما املعرفة فرس بذلك؛ تكليفنا ولعدم ذلك، إمكان لعدم العلية؛ الذات حقيقة
اإللهيات. يف املهندسون (ب) العلم، يفيد الصحيح النظر رابًعا: أيًضا انظر
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النظر وجوب سادًسا:

األمر ويف املعتزلة، عند بالعدل التوحيد اقرتان يف والسياسية واالجتماعية الخلقية التوحيد
تحول كيفية تمثل التي هي املعتزلة عند الخمسة فاألصول املنكر؛ عن والنهي باملعروف
التوحيد إىل «هللا» موضوع يتحول وكيف وسيايس، اجتماعي فكٍر إىل «اإللهي» التفكري
عن والنهي باملعروف واألمر املنزلتنَي، بني واملنزلة والوعيد، والوعد العدل، منه ينشأ الذي

املنكر.63
االستدالل أجل من الكون يف آيات«هللا» أي املخلوقات؛ هي النظر موضوع يكون وقد (ب)
فليس عليها.64 والخروج وهدمها ونفيها الطبيعة عن االغرتاب وبالتايل وجوده؛ عىل بها
واالستفادة عليها السيطرة أجل من قوانينها عن البحث الطبيعة يف النظر من املقصود
إال هي ما هنا الطبيعيات «هللا». هو غريها آخر يشءٍ إثبات إىل منها االنتقال بل منها،
إىل الوصول أجل من عليه يُرتقى سلم أو الحكمة، علوم يف الحال هو كما لإللهيات مقدمة
الطبيعيات جديد. من األوَّل املوضوع إىل العود أي وأفعاًال؛ وصفاٍت ذاتًا «هللا» وجود إثبات
انتقاًال ل األوَّ املوضوع كان فإذا «مسقطة». طبيعيات هي واإللهيات «مقلوبة» إلهيات هنا
يف النظر يعني ال هللا. إىل العالم من انتقال هو الثاني املوضوع فإن العالم، إىل هللا من
والبداية فيها التأمل بل والكمون، والطفرة الجزء مثل مسائلها فروع يف الدخول الطبيعة
وقد «اإللهي».65 الفكر يف وبواعث دالالت لها ذاتها الطبيعية املفاهيم هذه أن مع بها،
فإذا الطبيعي. والفكر «اإللهي» الفكر بني متوسطة كحلقٍة الدين» «أمور املوضوع يكون

ص١٩–٢١. املحيط، 63
فالنظر هللا. ذات يف ال هللا مخلوقات يف والتفكري النظر املكلف عىل فالواجب النظر وجوب صح «وإذا 64

املخلوقات يف بالنظر أُجيَب الذات عن سئل ومهما الخلق. يف ال املخلوقات يف يكون والتكليف والتفكري
يكون ال وذلك وحدوثها، األعراض إثبات هو فيه الناظر ينظر ما «أول ص٢٩)، (اإلنصاف، عليه» الدالة
واملعارف النظر ج١٢، املغني، ص٢٣–٢٦؛ (املحيط، محدثًا» لألجسام أن هو أوًَّال به العلم بل باهلل، علًما

ص٣٩٨–٤٠٠).
منها االنتقال كان منها القصد أن إال الطبيعة، علم يف مكتشفات إىل املوضوع هذا وصول من بالرغم 65

الطبيعة، قوانني عن الكشف إىل النهاية يف يؤدي قد هللا عن البحث أن عىل يدل مما هللا، وجود إثبات إىل
أو الطبيعي أو العلمي الالهوت الديني الفكر تاريخ يف ى يَُسمَّ ما وهو العلم. هو الدافع يكون وبالتايل
«هللا» أن إثبات أجل من ممكنة أو حادثة بأنها الطبيعة وصفت لذلك هللا؛ وجود إلثبات الكوني الدليل

واجب. قديم
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(١) الثورة إىل العقيدة من

تدفع قياًسا.66 يعلم الدين أمور يف النظر فإن اضطراريٍّا، نظًرا الدنيا أمور يف النظر كان
دفاًعا النظر إىل يدفعه اجتماعي وضٍع يف اإلنسان يعيش إذ النظر؛ إىل املكلَّف الدنيا أمور
فيصبح النظر عىل وتعوَّد املوقف، دعا ما إذا النظر اإلنسان يكتسب الضائعة. حقوقه عن
هو الدنيا أمور يف والنظر الدنيا، أمور عىل قياًسا إال يتم ال الدين أمور يف النظر له. ا حقٍّ
يف الخالف استنباطي. بمنهٍج والثاني استقرائي بمنهٍج ل األوَّ الدين. أمور يف نظر نفسه
أن ذلك يعني وال السواء. عىل والرشع للنظر أساس واملصلحة املوضوع. يف وليس املنهج
من كثريًا أن كما الدنيا، أمور يف اليقني إىل الوصول يمكن إذ يقيني؛ والثاني ظني األوَّل
يف الوصول يمكن فإنه ممكنًا، اليقني عىل الظن قياس كان وملا ظنية. تظل الدنيا أمور
استحال وإن مًعا. وعميل نظر هنا واليقني الدنيا. أمور عىل قياًسا اليقني إىل الدين أمور
للنظر الصاعد املنهج بني فرق ال الدين، هي والدنيا الدنيا، هو الدين العميل. يكفي النظري
يؤدي علميٍّا تحليًال الواقع تحليل إن الدين. أمور يف للنظر النازل واملنهج الدنيا أمور يف
النزول وأسباب والحدس اللغة عىل اعتماًدا سليًما فهًما النصوص لفهم النتيجة نفس إىل
يحدث ذلك فإن الدنيا، أمور يف ظنيٍّا املصلحة إدراك كان ولو حتى االجتماعي، واملوقف
أمور قياس يمكن ألخرى. تاريخية مرحلٍة ومن آلخر، مجتمع من املصالح لتغري تبًعا
للدين اجتماعي ر تصوُّ فالتفسري للدين. تفسريًا ذلك ويكون الظني، الواقع هذا عىل الدين
قسمة عميل.67 يقنٌي بل ظنٍّا ليس املصلحة فإدراك ذلك ومع معينة. تاريخيٍة لحظٍة يف
الدين أمور واقع. عىل تقوم ال ثنائية قسمٌة الدنيا وأمور الدين أمور إىل إذن النظر موضوع
يحللها واحدة شعورية موضوعاٌت هناك الدين. أمور هي الدنيا وأمور الدنيا، أمور هي
اتجاه عن النظر وبرصف الصورية، أو املادية من مستواها عن النظر برصف الشعور
إىل الدين أمور قسمة أن كما واحد. عالٍم يف يعيش واحد، شعوٌر له واحد اإلنسان القصد.
فالشبهة باملوضوع. تتعلق مما أكثر الشعور بتحليل تتعلق قسمة وداللة؛ شبهة قسمني
النقلية، بالحجة يتعلق فيما النص تخريج من تأتي أيًضا والداللة (النص) الدليل يف تقع
إىل أمَرين من االنتقال كيفية إىل الفطنة هي والداللة منطقي. لبٍس إزالة الشبهة تعني وقد

هذا عىل يُحَمل الدين أمور ويف اضطراًرا، وجوبه يُعَلم الدنيا أمور يف «النظر أن الجبائي عيل أبو يرى 66
Les Méthodes d’Exégèse, رسالتنا: أيًضا انظر واملعارف)، النظر ج١٢، (املغني، وتأمًال» قياًسا النظر

.Verité descendante et Realité Ascendante
الديني». اليسار يف :(٤) معارصة «قضايا األمة»، ومصالح التفسري «مناهج دراستنا: انظر 67
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النظر وجوب سادًسا:

باعتباره الشعور ألن وذلك بالفكر، الفكر وتفسري املثالية، إىل انحياًزا ذلك يعني وال ثالث.
وتكوينه.68 حياته لواقع وصف وموضوًعا ذاتًا

عليها، قياًسا الدين شئون كانت ملا الدنيا شئون يف التفكري هو إذن النظر موضوع (ج)
دفع عىل يقوم الدنيا أمور يف والنظر الشاهد. عىل وللغائب املحسوس، عىل للمعقول قياًسا
يقوم إذ الفقه؛ أصول وعلم الدين أصول علم بني فرق ال ثَمَّ وِمْن املصلحة. وجلب الرضر
ألن وذلك الخالصة، النفعية يف وقوًعا ذلك يعني وال العامة.69 املصالح تحقيق عىل كالهما
والواقع، العقل النظر: لصحة مقياسان إذن هناك العقول. موِجبات من العامة املصالح
بدليل، إال يجب ال الدين أمور يف النظر إن يُقال وال العملية. واملصلحة النظرية البداهة
أمور يف النظر بعكس الهالك من يأمن ال فيه الناظر وألن للعلم؛ أدى إذا إال يجب وال
ويعتمد الظن، إىل يؤدي الدين أمور يف النظر ألن وذلك فيها؛ الرضر يعلم التي الدنيا
يقوم الدنيا. أمور يف النظر إليه يؤدي مما أكثر هالك إىل يؤدي وال الدليل، ال األمارة عىل
تجربة له الداعي ألن الدنيا؛ أمور يف النظر مثل والعادة التجربة عىل الدين أمور يف النظر
آجلة مرضة منه يُخىش الدين أمور يف النظر أن من بينهما فرق وال عادًة. تركه من الخوف
الفور حيث من إال واملتقدِّم ر املتأخِّ بني فرق فال الدنيا. أمور يف النظر بعكس عاجلة وليس
الدين أمور يف النظر أن من أيًضا بينهما فرق وال الفقه. أصول علماء يقول ما عىل والرتاخي
دليل عن قطًعا تقلُّ ال الرضورية املعارف وألن األنبياء، قول مثل قاطع دليٍل عىل يعتمد

األنبياء.
معرفتها يصعب ألنه الحكيم»؛ «إرادة ل موافًقا الدين أمور يف النظر يكون أن ويصعب
علوم أساس وهي الدنيا، علوم إىل باللجوء أي التفسري؛ مناهج أي الوحي؛ خالل من إال
الدنيا؛ أمور يف النظر يتطلبه مما أكثر وضوًحا الدين أمور يف النظر يتطلب وال الدين.
وال مًعا. والدنيا الدين أمور يف الوضوح أساس هي والوجدانية والعقلية الحسية فالبداهة
الدنيا، أمور يف النظر يف الواردة النظرية املسائل يف الفروع كل الدين أمور يف النظر يتطلب
الدواعي وجود عند النظر وجوب يعني وال العامة. األسس حيث من واحد كليهما يف فالنظر

ص٣٥٢–٣٥٧. واملعارف النظر ج١٢، املغني، ص٤٤-٤٥. األصول، رشح 68

بأفكار الفقه، أصول وعلم الدين أصول علم األصول؛ علَمي ارتباط االعتزايل الفكر يف أيًضا ويتضح 69

له. وتطويرنا به ارتباطنا يفرس مما واملصلحة؛ النظر

333



(١) الثورة إىل العقيدة من

الواقع فالرضر الحاجة؛ ملقتضيات طبًقا للفعل الوجوب يتم قد بل حجة، الداعي قول أن
عقًال وجب وملا رضورة. قبحه ويُعلم واحد، الدنيا وأمور الدين أمور يف النظر ترك من
عن معارفرضورية وجود ينفي وال األفعال. جميع يف النظر فوجب الدين، باب يف النظر

النظر.70 مراتب أوىل الرضورية فاملعارف النظر؛ وجوب اإللجاء طريق

ص٣٥٢–٣٥٧. ص٢٦٢–٢٧٢، واملعارف، النظر ج١٢، املغني، ص٢٦–٣٣؛ ص١٤-١٥، املحيط، 70
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النظر طرق سابًعا:

هنا فالطريق مناهجه. أو النظر طرق العلم نظرية يف جزء آخر أصبح النظر وجوب بعد
أن ويبدو املطلوب. إىل بها التوصل يمكن التي النظر مناهج هي النظر طرق املنهج، يعني
نظرية األخرية صورتها يف هي العلم فنظرية املنطق؛ من استعارتها تم قد كلها املناهج هذه
هو يكون ًرا تصوُّ كان إن املطلوب. فكذلك تصديًقا أو تصوًرا اإلدراك كان ملا لذلك املنطق، يف
بالقطعي يخص وقد قطعيٍّا. أم ظنيٍّا كان سواء الدليل هو يكون تصديًقا كان وإن املعرف
إىل املعلول من يكون بما يخص وقد أمارة. الظني الدليل ى يَُسمَّ الحالة هذه ويف وحده
عند التصديق أن وواضح املعلول. إىل العلة من االنتقال أي تعليًال؛ عكسه فيسمى العلة،
الدليل كان وإذا التصور. يحقق ما أي التصور؛ عىل الدليل مجرد بل حكًما، ليس القدماء
علة. برهان أو داللة برهان ا إمَّ يكون الداللة بحسب فإنه قطعيٍّا، أم ظنيٍّا اليقني بحسب
وقبول العلم، نظرية عىل املنطق نظرية سيادة النظر لطرق القدماء تصور عىل ويُالَحظ
بالحد يُنال التصور وأن وتصديق، تصور إىل الحكماء عند املنطق يف التقليدية القسمة
تهافتها وبيَّنوا وفنَّدوها الفقهاء رفضها التي القسمة وهي بالربهان. يُنال التصديق وأن
عىل أكثر والرتكيز الفقه.1 أصول علم يف كمقدمة أيًضا دخولها من بالرغم وسطحيتها

املنطقيني»، عىل «الرد ويف املنطق» «نقض يف وقسمته املنطق، لنظرية تيمية ابن رفض مثًال قارن 1

هو «املستصفى» يف والغزايل اليونان»، منطق عىل القرآن أساليب «ترجيح السيوطي تلخيصات يف وكذلك
الفقه. أصول لعلم كمدخل املنطقية القسمة هذه تبنَّى الذي



(١) الثورة إىل العقيدة من

التصورات ليس الدين أصول علم يف يشء أهم وكان املنطقي، الحكم يعادل ما وهو الدليل،
أجل من القطعي والدليل الظني الدليل بني التمييز يتم البداية ومن األدلة. بل األحكام أو
برهان يربز كما قطعية. املتكلم ويظنها ظنية األدلة تكون أن والخشية العقائد. تأسيس
واملعلول العلة مبحث يف الوجود نظرية إىل بعُد فيما سيتحول ما وهو األدلة كأحد العلة
بديهية عقليًة القسمة تبدو املنطق. نظرية من جزءًا منه أكثر الطبيعية املباحث من كجزء
املوضوع وكأن واألفعال»، والصفات «الذات وهو الكالم، علم موضوع عن النظر برصف

املنطق.2 يف نظرية ووضع املنهج لصياغة وسيلة مجرد كان

التعريف (1)

عىل يركز فلم تصوراته يعرف ال الدين أصول عالم كان وملا التصور. إىل الطريق هو
قدر التصورات عىل يركز والتجديد» «الرتاث أن حني يف األدلة، عىل تركيزه قدر التعريف
وقد عليه؟» الربهنة يمكن «هل قبل «هللا»؟ تصور يمكن هل ملعرفة األدلة عىل تركيزه

التعريف: يف ثالث موضوعات يف القدماء تحدث

مساويه ويكون منه، وأجىل غريه ويكون املعرف، معرفة تسبق به املعرف معرفة (أ)
فهو ذاتيٍّا التمييز كان فإن املميزة. بالخصائص التعريف ويكون والخصوص. العموم يف
التام، التعريف فهو القريب بالجنس الذاتي كان وإن الرسم. فهو ذاتي غري كان وإن الحد،
أنه وواضح له. حدَّ ال البسيط ألن البسيط؛ دون املركب ويحدُّ ناقص. تعريٌف فهو وإال
العموم يف أحًدا تساوي ال هللا» «ذات ألن اإللهيات؛ يف املنطقي التعريف هذا تطبيق يستحيل

نظرية الرابع: الفصل أيًضا: انظر ص١١–١٤. األنوار، طوالع ص٣٢؛ املحصل، ص٣٤-٣٥؛ املواقف، 2
يقبلها العقل دام ما ممكنة فهي عقلية دامت ما املنطقية التقسيمات هذه وكل واملعلول. العلة الوجود،
العريض، باملميز وناقص الذاتي باملميز تام إىل والرسم ورسم، حد إىل التصور قسمة مثل يرفضها، وال
متصل إىل واالسثتنائي واقرتاني، استثنائي إىل والقياس وتمثيل، واستقراء قياس إىل التصديق وقسمة
قطعي إىل التمثيل وقسمة وناقص، تام إىل االستقراء قسمة ثم ورشطي. حميل إىل واالقرتاني ومنفصل،
نظرية جوانب أحد العامة العقل نظرية داخل كلها وتوجد األساس، وهو العقل، تحليل تتبع كلها وظني.
القياس املنطق نظرية احتوت وبهذا التمثيل. هو ويكون االستدالل يف الفقهي القياس ويدخل اليقني.
ص٨٨–٩٠). املقاصد، ص١٢؛ املقاصد، رشح ص١٨؛ ص٧، األنوار، طوالع ص٣٢؛ (املحصل، الفقهي
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جنس فهي لها، جنس ال ألن البعيد؛ والفصل القريب بالجنس تعريفها يمكن وال املطلق،
عمله يمكن ما وأقىص حدها. يمكن حتى مركَّبة ليست أنها كما األنواع. ونوع األجناس
التعريف. يف درجة أقل الرسم، وهو العَرضية الصفات طريق عن الناقص التعريف هو
التعريف أن ويبدو لها. حد لصياغة لها املميزة الخصائص إحصاء يمكن ال وأنه خاصًة

خاص.3 «إلهي» موضوٍع ألي وليس الخالصة العقلية للموضوعات للمنطق، وضع
وهو الرسم أو الناقص التعريف مثل باملشابهة تعريف وهو باملثال، التعريف (ب)
عن فقط يمكن ولكن التام، بالحد معرفتها يمكن ال إذ هللا»؛ «ذات معرفة يف عادًة الوارد
املستعمل وهو التشبيه، إىل يؤدي الذي الشاهد عىل الغائب قياس والشبه، القياس طريق
بطبيعة التنزيه ويكون وعي. غري عن أو بوعي قصد، غري عن أو قصد عن الكالم علم يف
سالب ورفٌض عليه، فعل رد ألنه بالتشبيه متعلق أيًضا التنزيه ولكن الفعل. رد هو الحال
أن يبدو ولكن تجريًدا. األكثر صورها يف حتى اإلنسانية املفاهيم يستعمل زال وما له،
إال يتحدث ال األمر حقيقة يف وهو األوَّل بالتعريف يتحدث أنه يظن كان خطابه يف املتكلم

الثاني. طريق عن إال اإلطالق عىل األوَّل إىل الوصول إىل سبيل فال الثاني. بالتعريف
يف ويُستعمل داللة. أوضح آخر بلفٍظ لفظ داللة توضيح وهو اللفظي، التعريف (ج)
واملجازية املشرتكة األلفاظ وكذلك الوحشية، الغريبة األلفاظ وتُستبعد العام. التعريف
الكالم. علم ألفاظ وباقي واألفعال» والصفات «الذات ألفاظ يعرف ثَمَّ وِمْن قرينة. بال
عىل أُطلقت ثم إنسانية، معاني تفيد مجازية، مشرتكٌة ألفاٌظ غالبيتها يف أنها والحقيقة
ذات له فاإلنسان الشاهد. عىل الغائب قياس من إال قرينة بال املجاز، طريق عىل «هللا»
الحقيقي أصلها مجازيًة، مشرتكًة ألفاًظا فأصبحت «هللا» عىل أُطلقت ثم وأفعال، وصفات

اإلنسان.4 يف

تعريف عن االحرتاز (ب) به. يعرف وال يعرف ال البسيط (أ) للتعريف: مبادئ ثالثة الرازي يضع 3

عىل األعمِّ تقديم (ج) به. إال يُعَرف ال بما أو بنفسه اليشء تعريف وعن وباألخص مثله، هو بما اليشء
ص١٤). األنوار، طوالع ص٥-٦؛ (املحصل، األخصِّ

منها يندُّ فربما األجزاء، جميع معرفة يمكن ال أنه منها التعريف، عىل املنطقية االعرتاضات بعض تُقام 4

كما اليشء. تصور لحدوث كاٍف األجزاء تصور بأن ذلك عىل ويرد التعريف. يستعىص وبالتايل يشء؛
ويُردُّ طلبه، امتنع به مشعوًرا يكن لم وإن تحصيله امتنع به مشعوًرا كان إن املطلوب بأن يعرتض
انظر ص١١–١٤)، األنوار، طوالع ص٢٢؛ املحصل، ص٣٥؛ (املواقف، اعتباراته ببعض يُعَرف بأنه
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االستدالل (2)

االنتقال هذا ويتم لالستدالل، العام املعنى وهو النتائج، إىل املقدمات من االنتقال طريقة هي
طرق: بعدة

«ذات من االنتقال يتم الحالة هذه ويف القياس، وهو الجزئي، عىل بالكيل االستدالل (أ)
وال تُعَرف، أن يمكن ال ألنها مستحيل؛ ذلك أن والحقيقة الكيل. أنها باعتبار غريها إىل هللا»
جزءًا؛ أو أخص كالٍّ باعتباره هللا ذات عىل به يُستدل أن يمكن هللا» «ذات من أعم يوجد

هللا». «ذات معرفة يف استعماله يمكن ال املعنى بهذا املنطقي فالقياس وبالتايل
استدالٌل فهو ا تامٍّ االستقراء كان فإن االستقراء. وهو الكيل، عىل بالجزئي االستدالل (ب)
أي «هللا»؛ إىل اإلنسان من االنتقال طريق وهو ظني. استدالٌل فهو ناقًصا كان وإن يقيني،
ا تامٍّ يكون أن ويستحيل الشاهد. عىل الغائب وقياس التشبيه طريق الكل، إىل الجزء من
الكليات كل باعتبارها هللا» «ذات عىل بها لالستدالل الجزئيات كل يستقرئ لن اإلنسان ألن
مثله، لجزئيٍّ إال يكون ال الجزئي من فاالنتقال املعرفة. اتجاه يف خطأ أنه إىل باإلضافة

منه.5 خروًجا وليس العالم يف دخوًال
مشاركة أي الفقهي، القياس أو التمثيل وهو الجزئي، عىل بالجزئي االستدالل (ج)
به؛ هللا» «ذات معرفة يمكن ال ولكن واألفعال، األشياء يف يجوز وهو الحكم. علة يف الجزأين
القسمة يف الرابحة للحالة (طبًقا بالكيل االستدالل ا أمَّ جزء. يُقاسعىل وال ليسجزءًا هللا ألن
ككل هللا» «لذات يمكن وال مشرتك. ثالث عنٍرص تحت لدخولهما جزئيان فالكليان العقلية)،

التقليدية، اللغة قصور (أ) اللغوي. التجديد منطق (١) التجديد. طرق رابًعا: والتجديد». «الرتاث أيًضا:
ص١٢٧–١٣٥.

تَُعدُّوا ﴿َوإِْن مثًال: الكيل، املعنى عىل للحصول إحصائيٍّا األجزاء إحصاء استحالة يف رصيح والقرآن 5

اْلُقْرآِن﴾ ِمَن َ تَيَرسَّ َما َفاْقَرءُوا َعَليُْكْم َفتَاَب تُْحُصوُه َلْن أَْن ﴿َعِلَم ،(٣٤ :١٤) تُْحُصوَها﴾ َال ِهللا ِنْعَمَة
َوأَْحَىص َلَديِْهْم ِبَما ﴿َوأََحاَط مثًال: «هللا» إال التام االستقراء أي الكامل اإلحصاء عىل يقدر وال ،(٢٠ :٧٣)
أَْحَصاَها﴾ إِالَّ َكِبريًَة َوَال َصِغريًَة يَُغاِدُر ﴿َال ،(٦ :٥٨) َونَُسوُه﴾ هللاُ ﴿أَْحَصاُه ،(٢٨ :٧٢) َعَدًدا﴾ ءٍ َيشْ ُكلَّ
،(١٢ :٣٦) ُمِبنٍي﴾ إَِماٍم ِيف أَْحَصيْنَاُه ءٍ َيشْ ﴿َوُكلَّ ،(٩٤ :١٩) َعدٍّا﴾ ُهْم َوَعدَّ أَْحَصاُهْم ﴿َلَقْد ،(٤٩ :١٨)

.(٢٩ :٧٨) ِكتَابًا﴾ أَْحَصيْنَاُه ءٍ َيشْ ﴿َوُكلَّ
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املنطقية االستدالالت هذه استعمال يستحيل ثَمَّ وِمْن ِرشًكا. كان وإال آخر كلٌّ يساويها أن
«اإللهي».6 الفكر يف

القياس (3)

املنطق من أشكاله معظم وتأتي وعمدته. املنطق وقلب االستدالل، يف الرئييس املنهج وهو
منطق عىل اعتمادهم من أكثر الحكماء منطق عىل اعتمدوا قد املتكلمني وكأن الصوري.
وأصول املتكلمني عند الدين أصول األصول»؛ «علم يف معهم اشرتاكهم من بالرغم األصوليني

خمس: القياس صور وأهم الفقهاء. عند الفقه

بعضه، أو كله آخر يشءٍ إىل اليشء أفراد لكل سلبي أو إيجابي حكٍم من االنتقال (أ)
السالبة أو املوجبة الكلية من االنتقال الصوري، املنطق وبلغة قطًعا. له الحكم نفس وثبوت
كالٍّ باعتبارها «هللا» معرفة يف يستحيل ما وهو السالب. أو املوجب الجزئي أو الكيل إىل
بعُد ُمعرَّف غري وألنه النقص). صفات (نفي سالبًا ُكالٍّ أو الكمال) صفات (إثبات موجبًا

جزئي؟ أم كيل آخر، سالٍب أو موجب إىل منه االنتقال يمكن فكيف
فيعلم جزئي، أو كيل آخر ليشءٍ مقابل وحكٍم اليشء أفراد لكل حكم من االنتقال (ب)
الجزئية أو الكلية إىل املوجبة الكلية من االنتقال أي الثاني؛ اليشء عن األوَّل الحكم سلب
ألن القياس؛ هذا عن أيًضا «هللا» معرفة يمكن وال التضاد، أو القلب طريق عن السالبة
«ذات تعريف افرتاًضا يمكن ولكن اآلخر. معرفة إىل منه االنتقال ثم معرفته يمكن ال «هللا»
«هللا» كان إذا عنه. الحكم وسلب جزءًا أو كالٍّ عكسه إىل قلبه ثم موجبًا، كليٍّا تعريًفا هللا»

. املتعنيَّ اإلنسان هذا أو الكيل اإلنسان كان سواء ميِّتًا، اإلنسان يكون حيٍّا
وبلغة جزئيٍّا. أم كليٍّا كان سواء فيه ثبوته إىل لثالث أمَرين ثبوت من االنتقال (ج)
مساويًا يكون ثالث مع املتساويان أدقَّ بتعبرٍي أو متساويان لثالث املساويان الرياضة
يشءٍ معرفة إىل منها االنتقال يمكن ال فإنه هللا»، «ذات معرفة افرتاض وعىل لهما.
مفهوم يف الرشك يف وقعنا وإال املطلقة، صفاته يف غريه مع هللا اشرتاك لعدم نظًرا آخر؛

املتكلمني.

ص٣٥-٣٦. املواقف، 6

339



(١) الثورة إىل العقيدة من

الالزم عدم ومن الالزم، وجود إىل امللزوم وجود ومن شيئنَي، مالزمة من االنتقال (د)
العلة وجدت إذا شيئنَي، بني علة رابطة وجود ثبت إذا التعليل وبلغة امللزوم. عدم إىل
األصول. بلغة العلة بقياس ى يَُسمَّ ما وهو العلة، وجدت املعلول وجد وإذا املعلول، وجد
حتى بمعلول؛ علة عالقة بالعالم «هللا» عالقة أن معرفة ثم «هللا» معرفة أوًَّال يقتيض وهذا
«هللا» وجد املعلول، وهو العاَلم، وجد طاملا «هللا»، وجود إلثبات العلة قياس استخدام يمكن

علة. العتباره
وجود إثبات وهو اآلخر، عدم إىل أحدهما وجود من أمَرين بني املنافاة من االنتقال (ه)
عن ونفيها «هلل» الكمال صفات بإثبات التنزيه عليه يقوم ما وهو ضده، نفي ثم اليشء

«هللا». عن ونفيها لإلنسان النقص صفات وإثبات اإلنسان

وقسمة واقرتانية، استثنائية إىل وقسمتها القضايا أنواع يف التشعيب ويستمر
منها كل ورضوب األربعة القياس أشكال تظهر ثم ومنفصلة. متصلة إىل االستثنائية
هذه كل أن ويُالَحظ الصوري.7 املنطق يف الحال هو كما وجزئيًة كليًة وإيجابًا، سلبًا
علوم يف العلم لنظرية نموذًجا كان الذي الصوري املنطق من مستَمدَّة القياس من األشكال
مستمدة وليست فيه، ودخلت الكامل البناء مرحلة يف الكالم علم عىل طغت التي الحكمة
القديم القياس ألشكال ونقده الفقه أصول علم يف معروف هو ما عىل األصويل املنطق من
وجه بيان دون خالص نظريٍّ نحٍو عىل معروضة أنها كما الرشعي. القياس وتفضيله
وكأنها العلم، بموضوع الصلة مقطوعة العلم نظرية جعل مما «اإللهيات»؛ يف استعمالها
عن املنهج تفصل «اإللهي». العلم موضوع وهو آخر ليشءٍ وسيلة وليست ذاتها يف غاية
املطلوب هو أنه مع سلًفا مفرتض موضوٍع عىل االستدالل يف املناهج وتستعمل املوضوع
ال أوىل يقينية ببداياٍت تبدأ وال العلم نظرية من وتخرج العلم. بنظرية وتأسيسه إثباته
«اإللهيات». من مستَمدَّة مسبقٍة افرتاضاٍت يف الستخدامها نظًرا أخرى؛ بداياٌت تسبقها
املتكلم يقوم هل املنطقي؟ النظري الوعي هذا بمثل الديني الفكر عن التعبري يتم وهل
الخطاب يقع ألم للقياس؟ الصورية األشكال هذه يف إياه واضًعا خطابه عن بالتعبري
بعيًدا والجدل الخطابة منطق يف املنطق، يف كنظرية هذه العلم نظرية من بالرغم الكالمي،
العلم نظرية مادة عن النظر القياسبرصف هذا استعمال يمكن وهل الربهان؟ منطق عن

ص١٩–٢٤). األنوار، طوالع ص٣٦؛ (املواقف، منه» لها أفرد تفاصيل «ولهذه اإليجي: يقول 7

340



النظر طرق سابًعا:

لهذا الوحيدة امليزة تكون قد فيه؟ يعيش الذي والواقع املتكلم يخوضها التي التجارب أي
معنًى، لها يكون حتى منطقية قضايا يف الكالمي الخطاب وضع إمكانية بيان هو القياس

القضايا.8 بتحليل إال معناه عىل يحصل ال «الدين» الخطاب وكأن

«الديني» القياس (4)

دعامة أنها مع بالضعف عليها وحكموا لها القدماء تعرَّض أخرى أدلٍة ثالثة به ونعني
أصول علماء أشار بينما منها، األوَّلني االثنني إىل الدين أصول علماء أشار الديني. الفكر
صياغة عىل الجديدة الحضارة وقدرة العلم نظرية إبداع فيها ويظهر الثالث. إىل الفقه

وهي: القديم، الصوري املنطق مقابل يف جديد منطٍق

الشاهد عىل الغائب قياس (1-4)

يعرف، ما عىل قياًسا إال يعرف ال ما اإلنسان يعرف ال إذ معريف؛ إنساني قياس وهو
اإلنسان، ذات عىل هللا» «ذات قياس وبالتايل املرئي، عىل قياًسا إال الالمرئي يتصور وال
التشبيه، طريق وهو اإلنسان، أفعال عىل هللا» و«أفعال اإلنسان، صفات عىل هللا» و«صفات
بني أو املوصوف أو الصفة بني فرق ال عام، بوجه واملجسمة واملشبهة األشاعرة طريق
القياس يمكن حتى والشاهد الغائب بني مشرتكة علٍة إثبات عىل ويقوم والجسم، الصورة
املتكلمني عرف يف «فاهلل» الرشك؛ يف املتكلِّم وقع وإال مستحيل ذلك أن والحقيقة عليها.
األصل خصوصية تكون قد املشاركة؟ تكون فكيف واألفعال، والصفات بالذات وحده يتفرد
تكون وقد والحساب، واإلحياء واإلماتة والرزق الخلق مثل املطلقة «هللا» صفات مثل رشًطا
القياس ولهذا والنََّصب، والعدم والفناء النقصواملوت صفات مثل مانًعا، الفرع خصوصية

ثالث: منطقية صور

يف وحضورها واحد عن غيابها أو الشيئنَي يف الصفة وجود أي والعكس: الطرد (١)
العلة دوران فبُلَغتهم األصوليني، عند العلة مبحث وهما مًعا. وجودهما واألفضل اآلخر.
وهو املعلول. غاب العلة غابت وإذا املعلول حرض العلة حرضت إذا وعدًما، وجوًدا واملعلول
للتجريب. تخضع التي املرئية واألمور الحسية األفعال يف إال يتم ال خالص أصويل مبحٌث

والسادس. الخامس الفصلني انظر والصفات. الذات تحليل يف به قمنا ما وهذا 8
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(١) الثورة إىل العقيدة من

أو ا تامٍّ يكون قد الذي الصفات حرص القسمة، ثم الحرص أي والتقسيم: السرب (٢)
هللا؟9 حرصصفات يمكن وهل املشرتكة، الصفات عن للبحث التقسيم ثم ناقًصا،

وال اليقني يفيد ال وهو فارقة. لعلٍة الخصم يقول ما عىل القياس وهو اإللزامات: (٣)
واضع ويجعله وحكمه، األصل علة يمنع قد الذي الخصم أقوال عىل يعتمد ألنه اإللزام؛
الذي الجدل منهج يف الكالم علم يف وارد هذا أن والحقيقة الظن. عىل اليقني ويقيم الدليل،

عليه.10 وانتصار له، إفحام ذلك يف دام ما الخصوم ُمسلَّمات عىل مقدماته يف يعتمد
الفقه أصول علم من كليًة ُمستعاًرا الشاهد عىل الغائب قياس يبدو النحو هذا وعىل
واألحكام الدين أصول علم يف وأفعاله» وصفاته هللا «ذات املوضوَعني لطبيعة مراعاة دون
الدين أصول علم موضوع أن سلًفا افرتضنا قد ُكنَّا وإال الفقه، أصول علم يف الرشعية
مة وامُلجسِّ امُلشبِّهة عن األشاعرة يفرتق ال وبالتايل والقياس، للتجريب حيسخاضع موضوع
قياًسا إال وأفعاله» وصفاته هللا «ذات معرفة يمكن ال بأنه والتسليم االعرتاف أو يشء، يف
وعي. غري عن أو وعي عن قصد، غري عن أو قصد عن وأفعاله وصفاته اإلنسان ذات عىل

الباطل.11 يف التمادي من خري بالحق واالعرتاف

األوىل قياس (2-4)

أصول علماء ذكره كما النظرية من كجزء العلم نظرية يف الدين أصول علماء يذكره ولم
ولكن عنه. بدًال جديد أصويلٍّ منطٍق ووضع القديم الصوري للمنطق نقدهم يف الفقه
فيها الغاية إن إذ اإللهيات»؛ يف «املهندسني موقف عرض يف العلم نظرية يف معناه يظهر
القياس إىل منه الشعور فعل إىل أقرب وهو واألخلق». باألحرى واألخذ «الظن (اإللهيات)
قادًرا اإلنسان كان وإذا بالعلم، أوىل «فاهلل» عامًلا اإلنسان كان إذا واألصول. القواعد ذي

َكاَن َلْو ﴿ُقْل ،(١٨٠ :٧) اْلُحْسنَى﴾ اْألَْسَماءُ ﴿َوهلِلِ القرآن: بنص كالمه أو هللا صفات إحصاء يمكن ال 9

﴿َوَلْو ،(١٠٩ :١٨) َمَدًدا﴾ ِبِمثِْلِه ِجئْنَا َوَلْو َربِّي َكِلَماُت تَنَْفَد أَْن َقبَْل اْلبَْحُر َلنَِفَد َربِّي ِلَكِلَماِت ِمَداًدا اْلبَْحُر
.(٢٧ :٣١) ِهللا﴾ َكِلَماُت نَِفَدْت َما أَبُْحٍر َسبَْعُة بَْعِدِه ِمْن ُه يَُمدُّ َواْلبَْحُر أَْقَالٌم َشَجَرٍة ِمْن اْألَْرِض ِيف أَنََّما

الجديل. املنهج (ب) منهجه، (د) ل، األوَّ الفصل انظر 10
ص٣٧-٣٨. املواقف، 11
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النظر طرق سابًعا:

سميًعا اإلنسان كان وإذا بالحياة، أوىل «فاهلل» حيٍّا اإلنسان كان وإذا بالقدرة، أوىل «فاهلل»
األوصاف باقي يف وهكذا واإلرادة، والبرصوالكالم بالسمع أوىل «فاهلل» مريًدا متكلًما بصريًا
أصل األوىل قياس فإن التشبيه، أصل الشاهد عىل الغائب قياس كان فإذا والصفات.12
يف فهو املحسوس؛ بصفات أوىل الالمحسوس يجعل ولكنه الحس يف بدايته أن ولو التنزيه،
انتصاره قمة وتكون تنزيه، صورة يف نفسه يصارع تشبيه أو مقنع تشبيٌه األمر حقيقة
من ويطلقه نهائيٍّا القياس يكمل الذي يَِصُفوَن﴾ ا َعمَّ هللاُ ﴿تََعاَىل املستمر التعايل تأكيد يف

الحسية.13 بدايته

نفيه يجب عليه دليل ال ما (3-4)

وما وجوده. اليشء عىل فالدليل الدين. وأصول الفقه أصول األصول؛ علماء عليه ويتفق
هو اليشء عىل والربهان عليه، الربهان هو اليشء وجود عليه؟ دليل ال يشء وجود من الفائدة
االستدالل هو أساًسا العلم كان لذلك أساسه؛ والدليل الوجود، علة فالربهان يوجده. الذي
ضعفها وبيان ليشء امُلثبتني أدلة نقد املتكلمني َهمُّ وكان بالواقع. أم بالعقل نفيًا، أو إثباتًا
هناك تكون أن لجواز الرضوريات النْتَفت ذلك ولوال واقًعا. نفيها ثم حرصها، أو عقًال
وملا نعلمه. ال للدليل معارض لجواز النظريات والنتفت عليها، دالئل وال نراها ال أشياء
يشء إثبات من تمنع اإلنسان قدرات إن إذ محاًال؛ إثباته كان متناٍه ال عليه دليل ال ما كان
البحث عىل دافًعا يكون فذلك ممتنع، األمر نفس يف الدليل عدم كان وإذا عليه. دليل ال
واملشكوك الظني بالعلم الرضا وعدم عليه، دليل ال يشء إثبات وعدم الدليل عن الدائب
الدليل هو والدليل القطعيات. يف رضوري ذلك ألن املعارض؛ ودفع والوهم، والجهل، فيه
وإال مسبًقا بيشء اإليمان عىل يعتمد ال والذي والوجدان الحس يشمل الذي الخالص العقيل
معرفتنا األشياء فوجود واالعرتاف، الشجاعة من قدًرا يتطلب وذلك وابتساًرا. حكًما كان

الوجود.14 عىل للمعرفة املطلقة األولوية تكون ثَمَّ وِمْن لها؛

الصفات». أو املتعنيَّ «الوعي والسادس: الذات»، أو الخالص «الوعي الخامس الفصلني انظر 12
املنطقية. كتبه يف كثريًا تيمية ابن له فصَّ وقد ص٢٦. املواقف، 13

املنطقية. كتبه يف تيمية ابن وأيًضا كثريًا، الفقه أصول علماء عليه ركز وقد ص٣٧. املواقف، 14
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(١) الثورة إىل العقيدة من

املقدمات (5)

وظنية. قطعية نوعني: عىل وهي عليها االستدالل يتم التي العلم مادة وهي

القطعية املقدمات (1-5)

طبيعة من القطعية وتأتي االستدالل، صح إذا قطعية، نتائج منها تنشأ التي املقدمات وهي
أيًضا ولكن وحدها، العلم صورة من ليس والخطأ الصواب وكأن اليقينية، املقدمات مادة

سبع. وهي مادته، من

مثل الطرفني، تصور بعد منها نفس أي تخلو ال التي البداهات وهي األوليات: (١)
اإلنسان وجود مثل وذلك العلم، بداية يف العلم نظرية عليها وتعتمد والبديهيات. امُلسلَّمات
ال التي الوجدان شهادات ومنها العملية أو النظرية الرضورية والحقائق العالم ووجود

العقول. أوائل عن بداهة تقلُّ
الصانع. عىل الصنعة إتقان داللة مثل الخالصة، العقلية البديهيات وهي الحدسيات: (٢)
وهي مبارشة. النتائج إىل املقدمات من بالقفز بل وتوسط، مقدمات مبارشبال استدالٌل وهي
دون معها قياساتها التي القضايا مثل الحديسأو االستدالل من قدر مع ولكن األوليات، مثل
أو تأمل بال واحدة مرًة الوجدان أو العقل أو الحس يدركه ما وهو فيها. نة متضمَّ تكون أن
واملرض، كالصحة بدنيٍّا أو اإلنسان، كوجود وجوديٍّا يكون وقد ق. تحقُّ أو تكرار أو انتظار
أو والعجز، كالقدرة إراديٍّا أو والفرح، كالغم عاطفيٍّا أو واأللم، كاللذَّة «فزيولوجيٍّا» أو
حدسية رضورية معارُف وهناك والعمى.15 كاإلدراك إدراكيٍّا أو والكراهة، كاإلرادة نزوعيٍّا
عن النفسية باالنفعاالت والعلم السامع. عىل املتكلم يلقيه الذي بالخطاب الواقع عن تخرب
باملبادئ والعلم الوجل. وصفرة الخجل حمرة مثل األمارة وجود برشط بديهي علٌم اآلخرين

بديهي. علٌم أيًضا الخلقية
بسيطة بديهياٍت إىل حلها يمكن التي املركبة البديهيات وهي معها: قياساتها قضايا (٣)
بديهية مقام يقوم الذي الصحيح االستدالل أي واثنني؛ اثنني تساوي األربعة أن مثل
باختالف القياسات لهذه البداهة درجة تختلف قد والحقيقية الفطرية. املعارف ويعادل

ص٨. التام التحقيق ص٨-٩؛ الدين، أصول ص٣٧؛ التمهيد، 15
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النظر طرق سابًعا:

النظر برصف الرياضة يف التحليلية بالقضايا أشبه وهي فيها، والبساطة الوضوح درجة
خطواته. ومدى التحليل درجات عن

من الحذر مع تها بصحَّ العقل يحكم التي الحسية املدركات وهي املشاهدات: (٤)
وجدانيات. ى يَُسمَّ منها الحس وباطن حسيات، ى يَُسمَّ منها الحس وظاهر الحواس. خداع
الوجدانيات تتكرر وهنا موجودة.16 الحسية اإلدراكات أن إال الحواس، خداع من فبالرغم
وكأنها معها، قياساتها التي القضايا ويف الحدسيات ويف العقول، أوائل يف فكأنها ثانية، مرًة
الحس أم العقل البداهة، مستوى عن النظر برصف البديهية املعارف ملجموعة الشامل هي

الحدسية. الرؤية أم
وتحوُّلها تكرارها مع بصدقها العقل يحكم التي الحسية املدركات وهي املجرَّبات: (٥)
يف الصدق مقاييس حد العادات ومجرى املشاهدة أصبحت لذلك ثابتة؛ وقواننَي عادات إىل
إىل يؤدي كالهما االستدالل، يف املقدمات تكرار مثل الحسية، املدركات وتكرار األصول علم

اليقني.17
مثل الحس أحكام أو العادية الحسية املدركات وهي املحسوسات: يف الوهميات (٦)
الحسية الحدوس تسميتها ويمكن جهة. يف جسم كل مثًال العقل مستوى عىل الحسيات

العلم. ومادة البرشية املعرفة من جزء ولكنها العقل، يكذبها قد التي
موضوع ويدخل الكذب. عىل تواطؤهم رواتها يف يمتنع التي األخبار وهي املتواترات: (٧)
األدلة باعتبار فقط وليس العلم، نظرية يف الفقه أصول علم يف وارد هو كما التواتر
املدن بوجود العلم مثل الرضوري، العلم إىل يؤدي فالتواتر النقلية. العقلية أو النقلية
الحسية املعارف أنصار عكس عىل العلم يفيد بالتوحيد. العلم مثل االستداليل العلم أو
التواتر يكون أن يمنعون وبالتايل الخطأ، عىل األمة اجتماع زون يُجوِّ الذين أو العقلية أو
التواتر رشوط الفقه أصول وعلم الحديث مصطلح علم فصل وقد رضوري.18 لعلٍم أساًسا

الرضوري. العلم إثبات (٣) – العلم أقسام ثالثًا: انظر 16
واملعالجات، األدوية يف الطب كعلم والرياضيات بالتجارب العلوم النظرية العلوم ضمن البغدادي يضع 17
أن غري املعتاد، عىل بالقياس يستدرك ما النوع هذا يف يقع وقد والصناعات. بالِحَرف العلم وكذلك

ص١٤). الدين، (أصول والعادات التجارب من مأخوذة أصولها
الرباهمة ينكره كما وحدها، الحسية املعرفة عىل العتمادهم العلم يفيد التواتر أن السمنية ينكر 18

فيها حجة ال املتواترة فاألخبار الخطأ. عىل األمة اجتماع لتجويزه النظام وينكره العقل، عىل العتمادهم
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(١) الثورة إىل العقيدة من

لألرسار منًعا العادات؛ الحواسومجرى شهادة مع املتن اتفاق أربعة: وهي لليقني، وإفادته
تواطؤهم ليمنع البعض؛ بعضهم عن ُمستقلِّني الرواة متعدد السند يكون وأن والخرافات،
انتشار يكون وأن اليقني، احتمال من يزيد حتى كافيًا؛ العدد يكون وأن الكذب، عىل
الصحيح. الخرب حول الصمت ملؤامرات أو األخبار النتحال منًعا الزمان؛ يف متجانًسا الرواية
ثانيًا، انترش ثم محصوًرا أوًَّال كان إذا الزمان يف االنتشار تجانس ينقصه خرب واملشهور
الصحيحة التاريخية الروايات هي فاملتواترات انتشاره. يف سببًا املصلحة كانت وربما
عىل باعتمادها إال بمفردها اليقني تفيد ال إنها بل والعقل، الحسِّ دالئل مع باالشرتاك
وآحاد، آحاد جمع ليس والتواتر النوع. هذا من كمقدمات الوحي أتى وقد والعقل. الحس
يقينًا. يكون ال ظنَّني مجموع ألن الداخيل؛ وبناؤه وحدته له واحد، مستقلٌّ خرب هو بل
اعتبار يهم وال خاصة. رشوٌط وله وصدقه. وضبطه الراوي عدالة يف الواحد خرب يقني
بديهية معرفٌة أنه بمعنى رضوري فهو كسبيٍّا، أم رضوريٍّا التواتر عن الناشئ العلم
دليل مجموعها رشوطها عىل يقوم التواتر ألن كسبي وهو العقل، وبداهة الحس كمعرفة
الخرب نظرية وهي أعمَّ، نظريٍة يف كجزء نفسه التواتر ويدخل والوجدان.19 والعقل الحس
األخبار. باب يف الفقه أصول علماء فعله ما وهو بينهما، ومتوسط وآحاد تواتر إىل وقسمته
النظر يف اليقني يورث فالتواتر السواء؛ عىل والعمل النظر يف القسمة هذه أثر ويظهر
كان وإذا ظنيٍّا. النظر ويكون فقط، العمل يف اليقني يورث اآلحاد أن حني يف والعمل،
قرائن عىل يقوم بينهما التوسط فإن مكتسبًا، علًما واآلحاد رضوريٍّا علًما يورث التواتر
للخرب أعم قسمٍة يف تدخل ومستفيض وآحاد تواتر من كلها واألخبار أخرى. واستدالالٍت
والخرب للواقع، مطابق الصادق فالخرب كاذب. وخرب صادق خرب إىل خرب هو حيث من
أو رسالة وليس مرئي حي شخٍص بلسان املعَلن هو والخرب للواقع. مطابق غري الكاذب

عىل فعل رد نشأ وقد ص١٩٢-١٩٣). ج٥، الفصل، ص١١-١٢؛ الدين، (أصول كذبًا وقوعها يجوز ألنه
هذا عىل برهان وال األمم، سائر بخالف معصومة فهي بآرائها أمتنا عليه اتفقت ما أن اه مؤدَّ النظام

ص١٩٢). ج٥، (الفصل،
ص١٩٢؛ ج٥، الفصل، ص٣٥؛ ص٣٠، التفتازاني، رشح ص٢١–٢٣؛ ص١١-١٢، الدين، أصول 19
الفقه»، أصول «علم وأيًضا Les؛ Méthodes d’Exégèse رسالتنا: أيًضا انظر ص٨-٩. التام، التحقيق

إسالمية. دراسات

346



النظر طرق سابًعا:

أساس وهي املدونة، أو الشفاهية التاريخية الروايات إنها أي خارجيٍّا؛ أو باطنيٍّا تبليًغا
التاريخية.20 املعرفة

يف تصنيفها يمكن أنه والحقيقة عددها.21 يف أو ترتيبها، يف القدماء اختلف وقد
والقضايا والحدسيات األوليات يشمل فالحس والخرب؛ والعقل، الحس، ثالث: مجموعاٍت
مقدمات عىل ويعتمد بذاته يستقل ال الذي النهاية يف الخرب يأتي ثم معها. قياساتها التي

الثالث.22 العقل ومقدمات الثالث الحس
فالنظر عندهم؛ غائبة الشعور تحليالت تكن ولم الشعور تحليالت القدماء يغفل لم
حركة الفكر شعوريتان، عمليتان النظر املطلوب، نحو وترتيبها املبادئ نحو للنفس حركة
واالستدالل النفس، يف األشياء بداهة علم الرضوري والعلم النفس، حديث املعاني، النفسيف
بني مشرتكة العلوم، يف النفع عظيمة وهي النفس. تصديق واإليمان للمطلوب، القلب نظر
موضوعاٍت يف والتفكري لذاته العقل تحليل النظر ليس بها. اآلخرين إقناع يسهل الناس،
النصوصواآليات. معاني ويف الطبيعة النفسويف يف والتفكر التأمل هو بل خالصة، صورية
يف نظر النظر الطبيعة. من جزء واإلنسان طبيعية، ظاهرٌة أو لغوي نصٌّ ا إمَّ فاملوضوع
االعتبار؛ هو النظر وعدًما. وجوًدا داخيل موضوٍع إىل يتحول الخارجي واملوضوع موضوع،
أساًسا، شعورية موضوعاٌت الدين أصول علم وموضوعات الشعور، يف الداللة رؤية أي
شعوري، بناءٌ التوحيد إنسانية. موضوعات هي واقًعا. بناؤها أو عقًال تأسيسها يمكن
بُعٌد والنبوة شعوري، تحليٌل والعمل شعوري، تحقيٌق والفعل شعورية، تجربة والحرية
قسٌم لها يكن لم الوجدان شهادات أن من فبالرغم شعوري. اتجاٌه واملعاد شعوري،

رشح ص١٠٠-١٠١؛ الشافعي، ص٢٨–٣٤؛ النسفي، ص١٧-١٨؛ ص١٢–١٤، الدين، أصول 20

ص٣٩. التفتازاني، حاشية ص٣٥-٣٦؛ ص٢٨، التفتازاني،
املجربات. (٤) املشاهدات. (٣) معها. قياساتها قضايا (٢) األوليات. (١) كاآلتي: اإليجي يرتبها 21

ستٍّا: العلوم مدركات الغزايل ويجعل املحسوسات. يف الوهميات (٧) املتواترات. (٦) الحدسيات. (٥)
الخصم مسلَّمات (٦) السمعيات. (٥) القياس. (٤) التواتر. (٣) املحض. العقل (٢) الحسيات. (١)

ص١٣–١٥). (االقتصاد،
ص٨؛ التام، التحقيق ص٤٢-٤٤؛ املقاصد، ص٥-٦؛ املحصل، ص٢٦؛ الطوالع، ص٣٨؛ املواقف، 22

ص٤٤-٤٥. املقاصد، ص٢٥-٢٦؛ التفتازاني، رشح ص١٣؛ االقتصاد،
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(١) الثورة إىل العقيدة من

والخرب والعقل الحس وكأن نوع كل يف موجودة أنها إال القطعية املقدمات يف خاص
املعارصة حياتنا ويف والخرب.23 والعقل الحس يف يتخارج الشعور وكأن للشعور، أبعاد

«النظر مثل: القدماء، عند الشعور تحليالت فيها تبدو التي القديمة النصوص من عينة هنا سأورد 23

الرضوري العلم … القلب نظر هو «االستدالل ص١٤). (اإلنصاف، النفس» يف ابتدئ ما … النفس حركة
«فكل ص٧). (اإلرشاد، النفسية» بصفته دلَّ ملا «الدليل ص٣٥). (التمهيد، املخلوق» نفس يلزم الذي
ما عىل اليشء اعتقاد بأنه العلم املعتزلة «حد ص٣٧). (التمهيد، النفس» يف مختزنة توجد املعلومات هذه
النفس» صفات يف استوائهما وجوب املتماثلني حكم «من ص١٣). (اإلرشاد، النفس» توطيد مع به هو
تصري ال البتة به شعور ال ما ألن طلبه استحال به مشعوًرا يكن لم إن «املطلوب ص٨٢). (الشامل،
الذهن يف يجتمعان ال «املقدمتان ص٤). (املحصل، طلبه» استحال به مشعوًرا كان وإن له، طالبًة الناس
(املواقف، بالوجدان» آخر إىل التوجه الحالة تلك يف ِمنَّا امتنع مقصود حكٍم إىل توجهنا متى ألنَّا مًعا
اطمأنت بلميته ُعلم إذا «اليشء ص٢٦). (املواقف، إليه» النفس بركون املعتزلة عند العلم «يتم ص٢٤).
وجداني» والثاني الجزئي عىل بالكيل الحكم ل األوَّ اإلدراكات، «أصناف ص٩٧). (املواقف، النفس» إليه
(تحفة النفس» تدركه ال «ما ص٢٥٩). (املواقف، فبالوجدان» الثاني بطالن ا «وأمَّ ص٢٣٤)، (املواقف،
الكالم مرجعه ألن الجزم؛ غري التصديق أن «والراجح ص١٢). الخريدة، (رشح للنفس» «صفة املريد)،
«املعلومية ص١٦). العقيدة، (حاشية النفس» حديث هو «اإليمان ص٣١). املريد، (تحفة النفساني»
«تصور ص٢٧). املقاصد، (رشح به» علم النفس يف فحصوله النفسية، املعاني من العلم الوجدان، بحكم
وما ص٥). املقاصد، (رشح النفس» حركة «الفكر ص٣٦). املقاصد، (أرشف بالوجدان» حاصل العلم
بالشعور كله العالم يربط شعوري حديٌث ذاته والقرآن واملتأخرين. املتقدمني عند النصوص هذه أكثر
يف «َشَعَر» لفظ ذكر وقد الالشعور. وينقد للعالم. محوًرا واإلحساس الوعي اليقظ الشعور ويجعل
وإذكاءً لالشعور نقًدا يشعرون» «وما أو يشعرون» ال «ولكن النفي صيغة يف كلها مرة، ٢٧ القرآن
٢٩٥) والنفس مرة) ١٦) والفؤاد مرة) ١٣٢) القلب مثل: عديدة، مرادفات له الشعور أن كما للشعور.
مثًال: كموضوع مضمون له منها وكل بالعالم، الوعي وأساس الحيس اإلدراك رشط منها وكل مرة).
ُقلُوِبِهْم َعَىل َجَعْلنَا ﴿إِنَّا .(٤٦ :٢٢) ُدوِر﴾ الصُّ ِيف الَِّتي اْلُقلُوُب تَْعَمى َوَلِكْن اْألَبَْصاُر تَْعَمى َال ﴿َفِإنََّها
ِبَها﴾ يَْعِقلُوَن ُقلُوٌب َلُهْم َفتَُكوَن اْألَْرِض ِيف يَِسريُوا ﴿أََفَلْم (٥٧ :١٨) َوْقًرا﴾، آذَاِنِهْم َوِيف يَْفَقُهوُه أَْن أَِكنًَّة
َلُه َكاَن ِلَمْن َلِذْكَرى ذَِلَك ِيف ﴿إِنَّ ،(٢٤ :٤٧) أَْقَفالَُها﴾ ُقلُوٍب َعَىل أَْم اْلُقْرآَن يَتََدبَُّروَن ﴿أََفَال ،(٤٦ :٢٢)
﴿َفيَْطَمَع مثل: سلبي، مضموٌن ا إمَّ مضمون، منها ولكل ،(٣٧ :٥٠) َشِهيٌد﴾ َوُهَو ْمَع السَّ أَْلَقى أَْو َقْلٌب
ِيف تَْجَعْل ﴿َوَال ،(١٥١ :٣) الرُّْعَب﴾ َكَفُروا الَِّذيَن ُقلُوِب ِيف ﴿َسنُْلِقي ،(٣٢ :٣٣) َمَرٌض﴾ َقْلِبِه ِيف الَِّذي
:٣) َزيٌْغ﴾ ُقلُوِبِهْم ِيف الَِّذيَن ا ﴿َفأَمَّ ،(٩٣ :٢) اْلِعْجَل﴾ ُقلُوِبِهُم ِيف بُوا ﴿َوأُْرشِ ،(١٠ :٥٩) ﴾ ِغالٍّ ُقلُوِبنَا
ُقلُوِبِهْم﴾ ِيف ﴿ِريبًَة ،(٦٤ :٩) ُقلُوِبِهْم﴾ ِيف ِبَما ﴿تُنَبِّئُُهْم ،(١٤ :٩) ُقلُوِبِهْم﴾ ِيف ِنَفاًقا ﴿َفأَْعَقبَُهْم ،(٧
:٢) َقْلبُُه﴾ آِثٌم َفِإنَُّه يَْكتُْمَها َوَمْن َهاَدَة الشَّ تَْكتُُموا ﴿َوَال ،(٢٦ :٤٨) اْلَحِميََّة﴾ ُقلُوِبِهُم ﴿ِيف ،(١١٠ :٩)
الَِّذي ﴿ُهَو مثل: إيجابي مضمون أو ،(٢٠٤ :٢) اْلِخَصاِم﴾ أََلدُّ َوُهَو َقْلِبِه ِيف َما َعَىل هللاَ ﴿َويُْشِهُد .(٢٨٣
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النظر طرق سابًعا:

وأصبح العقول، وأوائل الحس شهادات عىل الخرب فغلَّبنا القدماء، عرضه عما تأخرنا
مقدمتها ويف رشوط له الخرب أن حني يف الرسول»، و«قال هللا» «قال هو: الوحيد الدليل
العقلية والتحليالت الحسية املدركات وأسقطنا العقل. وبداهات الحس شهادات مع االتفاق
النفس ضيق عن تنمُّ عامة انفعاالت إىل الوجدان شهادات وتحوَّلت النظرية، مقدماتنا من
النبوة، رت وتحجَّ الوحي، فضمر واالنتقام. الثأر يف ورغبتها للواقع ورفضها بالبيئة وتربُّمها
الحوار عىل قدرة ما دون البعض لبعضهم املؤمنون يتحدث نفسه. داخل النص وتقوقع
الغيب موضوعات أو اإليمان مسلمات هي العلم يف القطعية املقدمات وأصبحت غريهم، مع
السياسية للسلطة دعامة أكرب تكون والتي وخياالته، الشعبي الدين روايات فيها تدخل التي
أقسام مجرد التفصيلية السبع املقدمات هذه كانت املتقدم الكالم علم ويف القائمة. وللنظم

يشمل: الذي الرضوري للعلم

مثل: املبارشة، البداهة أو الوجودية الرضورة هي فهذه وبوجودها؛ بالذات العلم (أ)
موجود. أنا أحس، أنا أتنفس، أنا أكتب، أنا أحيا، أنا أفكر، أنا

ُقولُوا ﴿َوَلِكْن ،(٧٠ :٨) َخرْيًا﴾ ُقلُوِبُكْم ِيف هللاُ يَْعَلِم ﴿إِْن ،(٤ :٤٨) اْلُمْؤِمِننَي﴾ ُقلُوِب ِيف ِكينََة السَّ أَنَْزَل
الحيس: اإلدراك رشط كذلك الوعي أي الفؤاد ويكون ،(٧ :٤٩) ُقلُوِبُكْم﴾ ِيف اْإلِيَماُن يَْدُخِل ا َوَلمَّ أَْسَلْمنَا
يكون أو ،(١١ :٥٣) َرأَى﴾ َما اْلُفَؤاُد َكذََب ﴿َما ،(٧٨ :١٦) َواْألَْفِئَدَة﴾ َواْألَبَْصاَر ْمَع السَّ َلُكُم ﴿َوَجَعَل
تَْهِوي النَّاِس ِمَن أَْفِئَدًة ﴿َفاْجَعْل باعث: أو ،(١٠ :٢٨) َفاِرًغا﴾ ُموَىس أُمِّ ُفَؤاُد ﴿َوأَْصبََح مضمون: ذا
:١٤) َهَواءٌ﴾ َوأَْفِئَدتُُهْم َطْرُفُهْم إَِليِْهْم يَْرتَدُّ َال ُرءُوِسِهْم ُمْقِنِعي ﴿ُمْهِطِعنَي قيمة: أو ،(٣٧ :١٤) إَِليِْهْم﴾
آيات من عديد يف فواضح الشعور مضمون ا أمَّ ،(٣٢ :٢٥) ُفَؤاَدَك﴾ ِبِه ِلنُثَبَِّت ﴿َكذَِلَك عمل: أو ،(٤٣
أَِخيِه﴾ َقتَْل نَْفُسُه َلُه ﴿َفَطوََّعْت ،(١٦٦ :٥) نَْفِسَك﴾ ِيف َما أَْعَلُم َوَال نَْفِيس ِيف َما ﴿تَْعَلُم مثل: النفس،
ُموَىس﴾ ِخيَفًة نَْفِسِه ِيف ﴿َفأَْوَجَس ،(٧٧ :١٢) َلُهْم﴾ يُبِْدَها َوَلْم نَْفِسِه ِيف يُوُسُف َها ﴿َفأََرسَّ ،(٣٠ :٥)
َوَظنُّوا أَنُْفُسُهْم َعَليِْهْم ﴿َوَضاَقْت ،(٥٢ :٥) نَاِدِمنَي﴾ أَنُْفِسِهْم ِيف وا أََرسُّ َما َعَىل ﴿َفيُْصِبُحوا ،(٦٧ :٢٠)
ِيف آيَاِتنَا ﴿َسنُِريِهْم ،(٣١ :١١) أَنُْفِسِهْم﴾ ِيف ِبَما أَْعَلُم ﴿هللاُ ،(١١٨ :٩) إَِليِْه﴾ إِالَّ ِهللا ِمَن َ َمْلَجأ َال أَْن
أو اآلن أحد يأتي أن إذن أريد ال مستقلة. دراسة موضوعات وهذه ،(٥٣ :٤١) أَنُْفِسِهْم﴾ َوِيف اْآلَفاِق
أعني املعارصة، الفلسفية االتجاهات أحد بأثر يدعي أو املستغربني العرب أو املسترشقني من بعُد فيما
إىل النتسابهم ا إمَّ إحالة، ونقطة لهم مرجعيٍّا إطاًرا الغرب زال ما فهؤالء «الفينومينولوجيا»، الظاهرات
يستمع لن أنه أعلم وأنا ومرة مرة التنبيه وأكرر املستغربني. كباحثينا لتغريبهم أو كاملسترشقني الغرب
هل «اللهم الذاتي: إبداعنا عىل للقضاء الوسائل أحد مضمونها من الحضارة تفريغ وكأن قويل إىل أحد

فاشهد.» اللهم بلغت،

349



(١) الثورة إىل العقيدة من

أسمع يدي، يف بالقلم أحس أمامي، الورقة أرى مثل: الحسية، باملدركات العلم (ب)
مثل طريق، غري من املدركات بعض تحصل قد القدماء بعض وعند الخارج. يف صوتًا
وحدها العقلية املدركات يف جائز وهذا أُذن، غري من سمع أو برص غري من إبصار حصول
طريقان وهما الشعور، رؤية أو العقل تحليل من تنتج التي تلك بل حاسة، لها ليس التي
الشعور، يف خارجية أفعاٍل تدخل يعني ال مباًرشا إدراًكا الدالالت إدراك وإن للمعارف.
مبارشة. رؤيًة املعاني رؤية عىل وقادر بطبعه وخالق بطبعه مفتوح الشعور أن يعني بل
يلزمه فاإلحساس إدراًكا، إحساس كل ليس حواس. بال حسية مدركاٍت خلق ويستحيل
من الخارجي الشعاع داللة. إىل تحتاج الحسية واملادة إدراك، إىل يتحول حتى االنتباه
املوضوع، إىل الذات من داخيل آخُر شعاٌع يقابله الحيس االنطباع هو الذات إىل املوضوع

وحده.24 الشعور عمل وذلك اإلدراك، وهو
املدركات وهي واالنفطار، الهم مثل أحوال لها فالذات الذات، بأحوال العلم (ج)

الوجدانية.25
وضح كما الوجدان، ومعطيات الحس وشهادات العقول أوائل املعارف تكون وبالتايل

املتقدم. الكالم علم يف

ِعلَمني: إىل العقل لكمال طبًقا الرضوري العلم ينقسم قد أيًضا املتأخر الكالم علم ويف

بفاعله. الفعل تعلق مثل الخرب، من رضب إىل ويستند العقل كمال من يعدُّ ما (أ)
الخرب، من رضب إىل يستند ال آخر وعلٌم إليه). حاجة يف الخرب بل خرب، إىل يحتاج ال (وهذا
رضوري، بديهيٌّ علٌم هو بل خربيٍّا، ليس ل األوَّ العلم أن والحقيقة الذات. بوجود العلم مثل

بديهيٍّا. يظل العلم هذا فإن واالستدالل، النظر يعني هنا الخرب كان وإذا
علًما.26 ليس وهذا العقالء، فيه ويختلف العقل كمال من يُعدُّ ال ما (ب)

ملادة رضورية كمقدماٍت والخرب والعقل الحس بني الربط هذا عىل املتقدمون كان
الرضوري للعلم نموذًجا القطعية املقدمات وكانت علًما. يكون ال ذلك دون وما العلم،

.L’Exégèse de la Phénoménologie رسالتنا: انظر 24
ص٥٠. األصول، رشح 25

ص١٣–١٤. اإلرشاد، ص١٤؛ اإلنصاف، ص٥٠-٥١؛ األصول، رشح ص١٧؛ املحيط، 26
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النظر طرق سابًعا:

إحدى وتكون والحسيات، املشاهدات السليمة، الحواس من الناشئة الحسية املعرفة وأولها
وهي ذاتها، املعرفة ال املعرفة وسائل أو العلوم مدارك أحيانًا ى وتَُسمَّ القياس، يف املقدمتنَي
بل مستقلة، كجواهر املدركة األجسام وال الحسية، اإلدراكات بل العضوية، الحواس ليست
الحيس، كالعلم بديهي اضطراري علٌم الشعوري والعلم الذات.27 فعل من التي اإلدراكات
باآلخر أحدهما ى يَُسمَّ وقد شك، أدنى دون به ويشعر بنفسه إنسان كل يجده ما وهو

املتضادات.28 جميع استحالة مع بنفسه املرء علم مع باملدركات العلم فيتساوى

الظنية املقدمات (2-5)

أربع: فهي الظنية املقدمات ا أمَّ

آخر. مكاٍن يف قبُل من عليها الربهنة تمت قد أنه عىل تقبل التي وهي امُلسلَّمات: (١)
أقل وهي غريه، عىل مقدماته يبني بل العلوم، باقي عن بذاته مستقالٍّ علًما ليس الكالم فعلم
وأساليبه الكالم علم فروع تعددت ولذلك الدعاة. يعتمد عليها إذ خطورًة؛ الظنية املقدمات
أحد بمسلمات يبدأ الذي اإلنساني أو الريايض أو العلمي الكالم علم فهناك ومستوياته؛
الكالم علم ويكون األخرى، للعلوم الفضل يكون الحالة هذه ويف عليها. ويعتمد العلوم هذه
مقدمات كانت وملا العلوم. وكل املفكرين وكل العصور كل علم عليها، «متسلق» مجرد
كاملرأة مشاًعا وأصبح الكالم علم مادة ت تغريَّ عرص كل الكتشافات طبًقا متغرية العلوم
العلوم عىل االعتماد ولكن نظريات، وضع أو علوم اكتشاف الكالم علم وظيفة ليست املشاع.
من مادة له ليس جديل خطابيٍّ إقناعيٍّ علٍم مجرد فهو الناس؛ لدعوة القائمة والنظريات

ة. واملحاجَّ األسلوب إال يقدم وال ذاته
االجتماعية املسلَّمات أي الناس، من الغفري الجم عليها يتفق التي وهي املشهورات: (٢)
متغرية أيًضا وهي الشعوب. وحكم الشعبية األمثال عنها تعرب والتي مجتمع، كل يف املقبولة
مع منها البعض يتفق ال وقد أمة. إىل أمة ومن مكان، إىل مكان ومن عرص، إىل عرص من
الظنية املقدمات مع يتفق ال وقد الخرب. أو العقل أو الحس مقدمات القطعية، املقدمات
أقرب لها مقابل ووضع ورفضها نقدها يتم أن بعد كليًة تتغري وقد املسلَّمات. مثل األخرى

الحسية. املدركات الكيف، الوجود، نظرية الرابع، الفصل انظر: 27
ص٣٦. التمهيد، 28
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األحرار واملفكرون الرواد عادًة بذلك ويقوم عرص. كل روح عن تعبريًا وأكثر الصالح إىل
ما كثريًا املستويات. جميع وعىل ومتنوعة معني، عدٍد يف محصورة غري وهي عرص. كل يف

العامية.29 األمثال يف الحال هو كما بينها فيما تتعارض
عليه. الكذب وامتناع وتصديقه فيه الظن حسن ممن تؤخذ التي وهي املقبوالت: (٣)
أنها كما ذاته، بالحكم وليس الحكم بمصدر التصديق عىل تقوم ألنها التقليد إىل أقرب وهي
األقوال وهي عنه. غنًى األنبياء من األخبار ويف النقل، صحة عىل يعتمد الذي الخرب إىل أقرب
سابقة شعوريٍة عملياٍت عن تكشف لغوية عبارٌة إذن املشهورات واملالحم، والسري املأثورة
إال العقائد عن أو «هللا» عن الحديث يمكن ال أنه عىل وتدل والتنزيه. التشبيه مثل عليها،
املتوارثة الذهنية والصور والعادات واألعراف الجماهري ثقافة أو الشعبية الثقافة خالل من

والشعوب. األمم تراث يف
الحسية االستدالالت وهي السحاب، بوجود املطر نزول مثل بقرائن: املقرونة (٤)
القرائن عىل فقط العتمادها ظنية ولكنها قبوًال، املشهورات وأكثر واملجرَّبات واملشاهدات
من مستمدَّة الكالم علم مادة أن عىل يدل مما الخرب؛ أو العقول بداهات دون الحسية

األمور.30 ومجريات الحوادث مشاهدات
يعطينا الذي القياس بني فرق فال ومادته. املنطق صورة بني التفرقة تمحى وهنا
الفكر مادة يف فرق وال الفكر. مادة تعطينا التي واملتواترات الحسيات وبني الفكر صورة
الفكر صورة بني فرق «كالمية»، معارف الكل الظنية. واملقدمات القطعية املقدمات بني

الصوري. املنطق عن الكالمي املنطق يميز ما وهو ومادة. مادة بني وال ومادته،

بمعلومني علم تعلق أو الوحدة مثل قضية يف عدد من بأوىل العدد ليس (أ) املشهورات: بعض أمثال 29
ثالثة مقدورات أو بمعلومات قدرة أو علم تعلق أو التعدد أو اإلثنينية من املانع فما بمقدورين، قدرة أو
الصفات قدم املعتزلة نفى لذلك باملساواة؛ صفة يف املشاركني عىل الحكم (ب) نهاية؟ ال ما إىل أربعة أو
صفات إثبات (ج) التنزيه. عىل حرًصا علمنا يساوي ال حتى بعلم عامًلا هللا وكون الذات، تساوى ال حتى
مشهورة صفاٌت كلها وهي األفعال، أو الصفات أو الذات يف سواء عنه، النقص صفات ونفي هلل الكمال
علم يف نقص صفة فالجسم دين. إىل دين ومن مجتمع، إىل مجتمع من وتتغري الناس، عليها يختلف قد
إرسائيل لبني هللا اختيار املسبب، غري واالختيار املسيحي. الالهوت علم يف كمال وصفة اإلسالمي الكالم

اإلسالمي. الدين أصول علم يف نقص وصفة اليهودي، الالهوت علم يف كمال صفة
ص٢٥–٢٧. األنوار، طوالع ص١٤-١٥؛ االقتصاد، 30
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األدلة مناهج ثامًنا:

الداللة. يف نظرية هي األمر نهاية يف العلم نظرية إن إذ األدلة؛ يف ذروتها العلم نظرية وتبلغ
شعورية عملياٌت وكلها ، املستَدلِّ إىل والدالُّ ، الدالِّ إىل واملدلول املدلول، إىل يؤدي فالدليل
ال ما معرفة إىل فيه النظر بصحيح يُتوصل أن أمكن ما هو الدليل الشعور.1 بأفعال تتم
لهذا امللتزمني األصلني وازدواج املدلول، أو املطلوب هو الحاصل فالعلم باضطرار.2 يصح
علة الدليل يكون وقد الدليل. داللة بوجه العلم هو اللزوم بوجه والعلم الدليل، هو العلم
إىل واملعلول العلة موضوع تحوَّل لذلك اآلخر؛ وجود عىل بأحدهما االستدالل أو معلوًال أو
والواجب تفصيليٍّا، أو إجماليٍّا الدليل يف النظر ويكون الوجود». «نظرية يف مستقل مبحٍث
الدليل يكون وقد ففرضكفاية. التفصيل ا وأمَّ اإلجمايل. بالدليل العقائد معرفة املكلَّف عىل
أو اإليماءة أو األمارة باسم يُعرف ما وهو الحواس، عن الغائب معرفة إىل املرشد هو
الوظيفة يف لتشابهه نظًرا مجاًزا؛ دليًال ى ويَُسمَّ الحال. أو القرينة أو العالمة أو اإلشارة
الدليل بني والفرق النوع. هذا من أدلة عىل يقوم الشاهد عىل الغائب وقياس الدليل. مع
من يلزم التي فهي األمارة ا أمَّ املدلول، بوجود العلم به العلم من يلزم الدليل أن هو واألمارة
يكون وقد والتأمل، الفكر أي خالًصا؛ عقليٍّا الدليل يكون وقد املدلول.3 وجود ظن بها العلم
والبحث والتأمل،4 النظر عن تعرب ألنها الدليل هي النطق أو العبارة فتكون نصيٍّا، لغويٍّا

ص١٥. اإلنصاف، 1
واملعارف، النظر ج١٢، املغني، ص٦؛ املعالم، ص١٢؛ االقتصاد، ص٨؛ اإلرشاد، ص١٥؛ اإلنصاف، 2

ص١٠.
ص٩٢. املقاصد، رشح ص٩٢؛ املقاصد، ص٣١؛ املحصل، 3

مما والعناد»؛ الجحد أهل عىل الرد يف االستشهاد «كيفية كتاب إىل الباقالني يحيل ص١٩–٤٠. التمهيد، 4
ألهمية ونظًرا الدين، أصول علم عن منها أجزاء بعض أو كلها العلم نظرية استقالل إمكانية عىل يدل



(١) الثورة إىل العقيدة من

العقيل فالدليل الداللة. ووجه األدلة أنواع يف البحث إىل أدى الذي وهو العقيل الدليل يف
االستدالل فيكون آخر، إىل طرف من اللزوم يحدث وقد املدلول. وجود وجوده من يلزم
البحث من يمكن كما املعلول. عىل بالعلة أو العلة عىل باملعلول أو الرشط عىل باملرشوط

الخلف. بربهان ى يَُسمَّ ما وهو النقيض إبطال الربهان عن
عقلية وأدلة نقلية، عقلية أو عقلية نقلية وأدلة خالصة، نقلية أدلة ثالثة: واألدلة
إثباته يمكن ال فهذا نفيه، وال إثباته عقًال يمتنع ال ما األوَّل أنواع: ثالثة فاملطالب خالصة.5
مثل النقل، عليه يتوقف ما والثاني واملدن. األشخاص وجود مثل الخرب، أي بالنقل؛ إال
يتطلب الوحي ألن الدَّور لزم وإال بالعقل إال يثبت ال وهذا الرسول، ووجود «هللا» وجود
قصد حيث من فقط ليس النقل أساس العقل يكون هنا ومن رسوًال، يرسل «إله» وجود
الحالة هذه ويف الواقع، يف وصدقه به والتصديق الوحي مضمون حيث من أيًضا بل الوحي،
والوحدة الحدوث مثل والثالث والعقل. النقل من أو والنقل العقل من مركَّبًا الدليل يكون
كما بالدليل معارضته تمتنع إذ بالعقل؛ إثباتها يمكن أمور فهي العامة، األمور وسائر

عليه.6 متوقفة غري ألنها بالنقل معارضته تمتنع

يف األوَّل، املوقف يف املواقف صاحب يجعله العلم نظرية عن مستقالٍّ بابًا يصبح أن كاد فإنه املوضوع،
ص٣٩-٤٠). (املواقف، ل األوَّ املوقف آخر يف والثامن السابع املقصدين يف يجعله كما السادس، املرصد

والنقل. العقل عن الثامن الفصل يف العلم بناء ضمن ألهميته نظًرا يدخل أن ويمكن
يتصور ال والثاني العقيل، ل األوَّ منهما. مركب أو بجميعها نقيل أو مقدماته بجميع عقيل ا إمَّ «الدليل 5

القريبة مقدماته ثم بالنقيل، نسميه الذي هو والثالث بالعقل. إال يثبت ال وأنه بنفسه ال املخرب صدق أن
من وبعضها العقل من مأخوذًا بعضها يكون وقد محضة، نقليًة تكون وقد محضة عقليًة تكون قد
ص٢٥). األنوار، طوالع ص٨؛ اإلرشاد، ص٣٩؛ (املواقف، باملركب» القسم هذا ى يَُسمَّ أن بأس فال النقل،
«الدليل ص٣). (الخالصة، منهما» مركب أو خالصة سمعية أو خالصة عقلية أنواع: ثالثة العقيل «الدليل
صفاته من عليه كونه يجب وما فاعله عىل الفعل داللة نحو بمدلوله تعلق له عقيل أرضب: ثالثة عىل
معنًى جهة ومن املواضعة بعد النطق طريق عن دال رشعي وسمعٌي وإرادته، وقدرته وعلمه حياته نحو
وسائر والصفات األسماء ودالالت الكالم املعاني عىل املواطأة جهة من دال ولغوي النطق، من مستخرج

ص٢٥). (اإلنصاف، األلفاظ»
اآلن غراب جلوس نحو نفيه، وال إثباته عقًال يمتنع ال ما أي يمكن ما احدها أقسام: ثالثة «املطالب 6

الصانع وجود مثل النقل عليه يتوقف ما الثاني بالنقل. إال إثباته يمكن ال فهذا اإلسكندرية، منارة عىل
إذ الحدوث؛ نحو عداهما، ما الثالث الدور. لزم بالنقل أثبت لو إذ بالعقل؛ إال يثبت ال فهذا محمد، ونبوة
عليه الدال بالدليل عقًال خالفه يمتنع إذ بالعقل إثباته يمكن فهذا والوحدة. دونه الصانع إثبات يمكن
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األدلة مناهج ثامنًا:

النقيل الدليل نقد (1)

سنًدا الخرب صدق عىل إال يعتمد ال ألنه تصوره يمكن الخالصال النقيل الدليل أن والحقيقة
ليس وحده فالخرب … التواتر لرشوط طبًقا والعقل بالحس إال يثبتان ال وكالهما متنًا، أو
اعتمادها من املعارصة السلفية الحركة يف سائد هو ما عكس عىل شيئًا يثبت وال حجة
دون وحدها النقلية بالحجج واستشهادها الرسول» و«قال هللا» «قال عىل املطلق شبه
والواقع العقل وأسقطت برهان، النقل وكأن حجة، الخرب وكأن للعقل، أو للحس إعمال
الواقع وأن النقل، يف قدح العقل يف القدح وأن النقل، أساس العقل أن حني يف الحساب من
صحة إثبات يمكن وال واملنسوخ». و«الناسخ النزول» «أسباب بدليل النقل أساس أيًضا
النقد طريق عن التاريخية الصحة بإثبات فقط تصديقه يمكن وال وحدها، باملعجزة الخرب
الحس مع تطابقه وإيجاد وتفسريه بفهمه أي الداخيل بالنقد االهتمام دون الخارجي
يف هو األمر حقيقة يف النقيل الدليل واالجتماعية. الفردية البرشية التجربة مع والعقل،
وهو والعقل. الحس يف متشعب األطراف متعدد فالوحي وعقيل، حيس دليل الوقت نفس
عىل ويرتكز العقل عىل يقوم أحدها، الوحي واحد، ليشءٍ جوانب ثالثة وواقع، وعقل وحي
عىل يقوم بل صوريٍّا ليس والوحي الوحي، يضم بل نفسه عىل مغلًقا العقل ليس الواقع.
إن بل له. الواقع تنظري يتقبل كما الوحي يتقبل ولكنه مصمتًا ماديٍّا ليس والواقع الواقع،
رشوط من والعقل فالحس بالخرب. يعلم ال واملشاهدة بالحس أو والنظر بالقياس يعلم ما
بالحس ُعرف ما والعقلية. الحسية املعارف عن مستقالٍّ جديًدا الخرب يعطي وال التواتر.
بالنسبة وهي «الشعائر» باستثناء بالخرب، معرفته إىل نحتاج ال االستدالل أو النظر أو
ال ألنها العامة يف وحده الخرب يؤثر قد التقوى. عىل بواعث ألنها الصالح؛ العمل للعقالء

وأهل الحشوية، عند الثالثة االتجاهات هذه وتوجد ص٣٩-٤٠). (املواقف، عليه» توقفه لعدم وبالنقل
املعتزلة وعند والعقل، النقل عىل يعتمدون الذين األشاعرة وعند النقل، عىل االعتماد يمثلون الذين الظاهر
النقل من ابتداء ولكن والعقل، النقل عىل يعتمدون األشاعرة أن والحقيقة العقل. عىل يعتمدون الذين
هو الذي العقل من ابتداءً ولكن والنقل، العقل عىل يعتمدون واملعتزلة عندهم. العقل أساس هو الذي
اإلسفراييني، حاشية ص٣٩؛ املواقف، ص٦؛ األنوار، طوالع ص٣-٤؛ (االقتصاد، عندهم النقل أساس
علًما أحاطوا الذين «هم أنهم: عىل والجماعة السنة أهل إىل أحيانًا ويُشار ص١٣). املريد، تحفة ص٢؛
الجرح أسباب وعرفوا منها، والسقيم الصحيح بني وميَّزوا النبي، عن املأثورة والسنن األخبار بطرق

ص٣١٥). (الِفَرق، الضالة» األهواء أهل من بيشء علمهم يخلطوا ولم والتعديل،
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(١) الثورة إىل العقيدة من

القبح وتجنب لذاته الحسن فعل عىل تقدر وال الخيال، وتؤثر العقل استعمال عىل تقدر
رشوط من بل خربًا، باعتباره الخرب من ليس التواتر يقني الخرب. إىل ذلك يف وحاجتها لذاته
عىل التواطؤ وامتناع والوجدان والعقل الحس شهادة مع التطابق مقدمتها ويف التواتر
عن كان ولو خاصة خارجي، صدٍق إىل حاجة دون الداخيل يقينه يتضمن فالتواتر الكذب.
عن الحسية املعارف يف اضطراب أو العقول أوائل مناقضة أو الطبيعة قوانني هدم طريق

املعجزات.7 طريق
يمكن ال إلهية كسلطٍة أو كسلطة بالنص املسبق التسليم عىل يقوم النقيل والدليل
وليس الوحي، سلطة عىل يعتمد رصف، إيماني دليل فهو رفضها؛ أو نقدها أو مناقشتها
دون وحدهم املؤمنني املسلمني تلزم سلًفا، بها املؤمن إال تلزم فال وبالتايل العقل، سلطة عىل
الوحي. بسلطة يؤمنون ال الذين والنحل امللل أهل سائر ودون املؤمنني)، (غري املسلمني
من أو الداخل من سواء الخصوم، مع الحوار عىل قدرته الدليل بهذا العلم يفقد وبالتايل
واألهواء والبدع الزيغ أهل من منتقديها ضد العقيدة عن للدفاع أتى الذي وهو الخارج،
ويسلم الجميع فيه يشارك الذي وحده العقل حجة إال تنفع ال الحالة هذه يف الضالة.
عقل ال من إال الخلق كافة مع عامة والعقلية الحسية املدارك كانت فإذا وحججه. برباهينه
به آمن من إال ينفع وال علًما يفيد ال بنفسه التواتر فإن معروًفا، األصل وكان حس، وال له

ال به العلم عىل الرسول بصدق العلم يتوقف ما فكل الرسول؛ صدق إىل مستندة بأرسها «النقليات 7

عقًال يجب ال ما بوقوع خربًا كان ما فكل كذلك يكون ال الذي ا أمَّ الدَّور. لزم وإال بالنقل إثباته يمكن
والخارج والسنة كالكتاب الخاص أو كالعاديات، العام ا إمَّ وهو إال، ليس النقل إليه الطريق كان وقوعه
يكون أن ا إمَّ «الدليل ص٣١-٣٢). (املحصل، مًعا» والنقل بالعقل الجملة، يف إثباته ويمكن القسمني، عن
هو الدليل ذلك مقدمات إحدى ألن محال؛ وهذا نقلية كلها أو موجود، وهو عقلية كلها مقدمات من مركَّبًا
الضابط … موجود وذلك نقيل وبعضها عقيل بعضها أو بالنقل، النقل إثبات يمكن وال حجة، النقل كون
عن إخباًرا كان ما وكل بالنقل. إثباتها يمكن ال فإنه ثبوتها بعد إال النقل إثبات يمكن ال مقدمة كل أن
هذين سوى وما بالنقل، أو بالحس إال معرفته يمكن ال فإنه عدمه جاز ما أما وقوعه، جاز ما وقوع
نقل عىل يتوقف لم إن «والدليل ص٨-٩). (املعالم، والنقلية» العقلية بالدالئل إثباته يمكن فإنه القسمني
باألول. النقل يخص وقد ال. أو النقل عىل القريبة مقدماته من كلٌّ توقف سواء فنقيل، وإال فعقيل أصًال
إن واملطلوب بالعقل، الخرب صدق ثبوت من بد ال إذ فباطل؛ املحض، النقيل ا وأمَّ مركبًا. الثاني ى ويَُسمَّ
منهما» فبكل وإال فبالعقل، عليه النقل ثبوت توقف كان وإال بالنقل فإثباته العقل عند طرفاه استوى
ص٢٥). التفتازاني، رشح ص٣–٢٥؛ النسفي، ص٢٠٦؛ ج٥، (الفصل، أيًضا ص٩٢-٩٣)، (املقاصد،
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مهمة ذلك جعل وقد عنده.8 السمع يثبت من إال تنفع ال السمعيات أن كما إليه، ووصل
مدافًعا نفسه نصب اإلنسان. حقوق دون النص مصدر «هللا» حقوق عن الدفاع املفرس
من ليس «هللا» حقوق عن الدفاع بأن عالم وغري كإنسان هو حقوقه ناسيًا هللا حقوق عن
وأن «هللا»، حقوق عن دفاع الوقت نفس يف هو اإلنسان حقوق عن الدفاع وبأن مهمته،
ال إذ «هللا»؛ لحقوق إنكار ذاته حد يف هو اإلنسان حقوق إثبات دون «هللا» حقوق إثبات

اإلنسان. لحقوق إنكار وفيها «هللا»، حقوق تثبت
عقليًة حجًة ليس فالنص والفهم؛ والتفسري اللغة بمشاكل النقيل الدليل ويصطدم
ليس بذاته النص اإلدراك، ولرشوط الفهم وألصول التفسري لقواعد خاضع هو بل بديهية،
ال معني. مكاٍن أو محدد زماٍن يف فكرة إىل ل ومحوَّ ومفرسَّ ومفهوم مقروء هو بل حجة
ظهرت املنطق من املستخرج املعنى جهة ومن املواضعة، بعد إال داالٍّ النقيل الدليل يكون
الكالم. معاني عىل املواطأة جهة من داالٍّ اللغوي الدليل وظهر الفكر، مكونات كأحد اللغة
أصول علم يف تفيده قد ما عكس عىل الدين أصول علم يف اليقني تفيد ال اللفظية والداللة
كان وملا اللغات. عىل العتمادها نظًرا اليقني؛ تفيد ال كلها النقلية فالدالئل ثَمَّ وِمْن الفقه.
الفهم يرتبط كما الدليل.9 مكوِّنات كأحد والحروف الرموز ظهرت فقد مكتوبًا الدليل

الحال يف إلينا وصل ممن إليه يتواتر لم من ا فأمَّ إليه. تواتر من حق يف ولكن نافع فإنه التواتر ا «وأمَّ 8

بالقرآن، تحدى ملسو هيلع هللا ىلص ًدا ُمَحمَّ وسيدنا نبينا أن بالتواتر له نبني أن فأردنا الدعوة، تبلغه لم بعيد مكان من
(االقتصاد، قوم» دون قوم عند يتواتر يشء ورب عنده. يتواتر من مدة يمهله لم ما عليه يقدر ولم
الحصون يف والتأويل التفسري وبرشوط والعقيل الحيس باليقني التواتر ارتباط أيًضا: انظر ص٢٥)،

ص١٠٠-١٠١. الحميدية،
إنسانًا أو ناًرا رأى بأنه الصادقني عن نا خربَّ من كل أن عىل … لنا اللغة أهل بتوقيف يستدل «وقد 9

نحمل ال وإنسانًا ناًرا بحرضتنا سمى ما مثل إال شاهد ما أنه إفهامنا إىل يقصد لغتنا أهل من وهو
استعملوه ما عىل الكالم استعمال ووجوب اللغة وموضع االسم بموجب لكن بعض عىل ذلك بعض
ص٢٧)، (املحصل، يقينية» غري اللفظية «الداللة ص٣٨-٣٩)، (التمهيد، وضعوه» حيث من ووضعه
وإعرابها، األلفاظ، تلك مفردات رواة عصمة عرشة: أموٌر تعنيه عند إال اليقني يفيد ال اللفظي «الدليل
والتأخري اإلضمار، وعدم واألزمنة، باألشخاص والتخصيص والنقل، واملجاز، االشرتاك، وعدم وترصيفها،
مبنية ألنها اليقني تفيد ال النقلية «الدالئل ص٣١). (املحصل، العقيل» املعارض وعدم والنسخ، والتقديم،
وعدم النقل، وعدم اإلضمار، وعدم املجاز، وعدم االشرتاك، وعدم والترصيف، النحو ونقل اللغات نقل عىل
ال مظنون األشياء هذه وعدم العقيل، املعارض وعدم النسخ، وعدم التخصيص، وعدم والتأخري، التقديم
قطعية». العقلية وأن ظنية النقلية الدالئل أن ظهر هذا ثبت وإذا مظنون. املظنون عىل والوقوف معلوم،
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ل، واملؤوَّ والظاهر واملجاز، الحقيقة مثل األلفاظ منطق يف سواء التفسري، قواعد بمعرفة
الفقه. أصول علماء وضعه ما آخر إىل واملقيد، واملطلق واملتشابه، واملحكم واملبني، واملجمل
يف بالواقع النص وصلة الخطاب، ولحن الخطاب فحوى من السياق منطق ذلك ويساعد
لو حتى ظنية كلها النقلية الحجج فإن وبالتايل واملنسوخ». و«الناسخ النزول» «أسباب
واحدة، عقلية بحجٍة ولو بالعقل إال كذلك أنه يثبت لم حق؛ أنه يشء عىل وأجمعت تضافرت
تتحول وال العقيل. املعارض وجود والحتمال واألقيسة والرواية اللغة عىل العتمادها وذلك
للحجة تدعيًما فقط ليست الحسية والقرائن واملشاهدة. الحس من بقرائن إال يقني إىل
الدليل يبدأ السواء.10 عىل والعقل النقل أساس فالواقع كذلك. العقلية للحجة بل النقلية

اليقني لنا يقيد وإنما األنبياء. وهم عقًال صدقه ُعرف ممن نقله صح ما النقيل «الدليل ص٩). (املعالم،
والنسخ والنقل والتخصيص واإلضمار واملجاز االشرتاك وعدم العربية رواة عصمة وعلمنا عندنا تواتر إذا
محال الفرع لتصديق األصل وتكذيب النقل أصل العقل إذ ح؛ لرتجَّ كان لو الذي العقيل واملعارض
اليقني إفادته ا وأمَّ الظن. النقيل إفادة يف خفاء «وال ص٢٨). األنوار، (طوالع أيًضا» تكذيبه الستلزامه
واملجاز واالشرتاك النقل مثل وعدم العربية رواة بعصمة وذلك واإلرادة؛ بالوضع العلم عىل فيتوقف
قد نعم تكذيبان. فتكذيبه العقل، فرع ألنه النقل تأويل من معه بد ال إذ العقيل؛ واملعارض واإلضمار
(املقاصد، العقليات» يف كما املعارض وينفي باملطلوب القطع فيفيد االحتمال تنفي قرائن إليه تنضم
مقادير عىل الدالة والعقود، واإلشارات والرموز الكتابات دالالت الباب بهذا لحق «وقد ص٩٤-٩٥).

ص١٥). (اإلنصاف، واالتفاق» باملواطأة إال يدل ال ما وكل األعداد
بنقل يثبت إنما واألول واإلرادة. بالوضع العلم عىل لتوقفه ال؛ قيل: اليقني؟ تفيد هل النقلية «الدالئل 10

يتوقف والثاني ظنيان. وكالهما باألقيسة، وفروعها اآلحاد، برواية تثبت وأصولها والرصف، والنحو اللغة
يجزم ال لجوازه والكل والتأخري. والتقديم والتخصيص واإلضمار واملجاز واالشرتاك النقل عدم عىل
الدليل لقدم وجد لو إذ العقيل؛ العارض بعدم العلم من بد ال األمرين بعد ثم الظن. غايته بل بانتفائه
وفيه بالفرع، لألصل إبطال العقل عىل النقل وتقديم بنقيضهما، وال بهما العمل يمكن ال إذ قطًعا النقيل
العارض عدم لكن باطًال. فكان لنفسه مناقًضا كان إبطاله إىل اليشء إثبات أدى وإذا للفرع. إبطال
داللتها أن تحقق فقد املوجود. بعدم القطع يفيد ال وهو الوجدان، عدم الغاية إذ يقيني؛ غري العقيل
اليقني تفيد قد أنها والحق القوة. يف األصل عىل يزيد ال الفرع ألن ظنية؛ فتكون ظنية أموٍر عىل تتوقف
ونحوهما والسماء األرض لفظ استعمال نعلم فإنَّا االحتماالت. انتفاء عىل تدل متواترة أو مشاهدة بقرائَن
يف اليقني إفادتها يف نعم، سفسطة. فيه والتشكيك اآلن. منها تُراد التي معانيها يف الرسول زمن يف
مدخل للقرينة وهل العقيل؟ العارض بعدم الجزم بمجردها يحصل هل أنه عىل مبني ألنه نظًرا العقليات
والعقل الوحي فصل أيًضا انظر ص٤٠). (املواقف، طرفيه» بأحد الجزم يمكن ال مما وهما ذلك؟ يف
ص٣٠-٣١؛ التفتازاني، رشح ص٤١؛ التمهيد، وأيًضا: Les؛ Méthodes d’Exégèse رسالتنا يف والواقع
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يف التربير أو الحاالت أحسن يف الفهم مجرد العقل وظيفة وتكون العقل خارج من النقيل
طبيعته وعىل الوقائع تحليل يف العقل وظيفة عىل يقيض إذن النقيل الدليل الحاالت. أسوأ
النقيل الدليل يبدأ وكيف النقيل؟ الدليل ويبدأ للمعرفة وسيلة العقل يكون وكيف املستقلة.
يكون ال الحَكم؟ فمن والنقل العقل تعارض إذا وكيف العقيل؟ بالدليل إال تعلم لم وحجته
فالعقل النقل، وتأويل العقل إثبات يكون والعقل؟ النقل تعارض إذا وكيف العقل. إال
يشءٌ يقف ال حني يف إثبات، إىل حاجة يف هو بل شيئًا، يثبت ال النص إن النقل. أساس
البداية من إذن مفر ال نفيه. أو أمامه يشء كل إثبات عىل قادر فالعقل العقل، أمام غامض
يعطي ال النقل إن عقلية.11 بداية حجة النقل وكون النقل. أساس فالعقل العقيل، بالدليل
يعطي كما الواقع، يف صحتها ومن العقل يف صدقها من التحقق يمكن افرتاضات إال
املحك ويكون اليومية، التجارب يف صحتها وعىل بالعقل صدقها عىل الربهنة يمكن حدوًسا
املشرتك القدر هو وحده والواقع التخاطب، وسيلة وحده العقل والواقع. العقل النهاية يف

اليقني. دعامتا االستقرائي واإلحصاء العقيل فاالستدالل الناس، جميع يراه الذي
حدث كما العقل، عىل اعتماده وزاد النص عىل اعتماده قل الكالم علم تطور وكلما
الحكمة لعلوم وريثًا أصبح حتى العقل عىل كليٍّا اعتماًدا اعتمد عندما السادس القرن بعد
يف الحكمة علوم نقد وكأن منها. ومصطلحاته العلم يف ونظريته ومنهجه مادته ا مستمدٍّ
الكالم علم يف التوحيد فتلقفها الحكمة، هروب إىل أدى التصوف إىل والدعوة الخامس القرن
هذا كان وقد اإللهي. التصوف يف والسابع السادس القرنني يف التصوف تلقفها ثم املتأخر
التصوف. علوم وعىل الفقه أصول عىل بعُد فيما اعتمد التوحيد علم ألن وقتيٍّا االعتماد

املفيد، (القول املفادة» العقلية األدلة تعارض فال لفظية ألنها تفيد ال النقلية «الدالئل ص٤٥. االقتصاد،
ص٨٩).

التي وهي النبوة وصحة هللا عرفنا وبها عليه، هي ما عىل األشياء عرفنا وبديهيها العقول «بقضية 11

عرف وما العالم. يف الوجود يف نريد بيننا فيما واجب فهو بالعقل ُعرف فما بموجبها. إال يشء يصح ال
يوجد» ال أن وجائز يوجد، أن فجائز إمكانه بالعقل ُوجد وما العالم، يف محال فهو محال أنه بالعقل
مرشًكا، أو كافًرا كان هذا أجاز ومن عرفناه. ما ولواله هللا به عرفنا الذي «العقل ص٦٣). ج١، (الفصل،
ترى أال أحد. هللا يعرف لم العقل لوال إذ عليه؛ شاهده كذب إذ التوحيد؛ أبطل فقد العقل أبطل ومن
به يأتون ما النصارى عىل ينكر فال هذا ز جوَّ ومن عقولهم؟ لعدم رشيعة يلزمهم ال واألطفال املجانني
ص٦٥). ج١، (الفصل، املعقول» به يخالفون ما السوفسطائية عىل وال الدهرية عىل وال املعقول خالف
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(١) الثورة إىل العقيدة من

الفقه بأصول بعُد فيما اختلطت فقد والحكمة باملنطق قبُل من مقدماته اختلطت وكما
مع الخطاب اتساق إيجاد أجل من العقل ظهر صات وامللخَّ الرشوح ويف وبالتصوف.12
يخرج ولم النص يف العقل انزوى حتى جديد واقٍع إضافة دون االستدالل من بمزيد نفسه
بإيجاد فيها واإلسهاب معدودة عقليٍة قضايا يف عنه التعبري وأمكن الفكر، اتسق منه.
حتى نهاية ال ما إىل التدليل عىل التدليل ثم األدلة عىل التدليل ثم عليها العقلية الداللة
للناس اجتماعي واقٍع بال الخالص العقل عىل فاالعتماد ذاته. إال موضوع بال العقل أصبح
مضادة حجٍة إىل التصوف تحول لقد بل القديمة. الثقافية البيئة عن تعرب خالصة صوريٌة

العلم. أساس عىل القضاء تم وبالتايل له، وهادمة للعقل

املقدمات وتتضح «املقاصد»، األنوار»، «طوالع «املواقف»، يف الفلسفية املنطقية املقدمات تتضح 12

عربي ابن بأقوال املفيد القول صاحب ويستشهد البهية». «الخريدة النضيد»، «الدر يف والصوفية الفقهية
عربي: ابن قول مثًال العقل حدود لبيان والشافعي

ال��س��م��ع ع��ن ي��ك��ون ال ف��ي��م��ا ع��ل��م وال ال��ن��ه��ى أول��ى ف��ك��ن��ا ع��ول��ن��ا ال��س��م��ع ع��ل��ى

قوله: وأيًضا

ان��ه��دم ب��ال��ك��ش��ف ال��ع��ق��ل ب��ن��اه ق��د وال��ذي دل��ي��ل ل��ل��ع��ق��ل ك��ي��ف
ح��رم ث��م رأى إن��س��انً��ا ت��ُك ف��ال ال��ش��رع ف��ي ال��ن��ف��س ف��ن��ج��اة
ُع��ص��م ق��د ُع��ب��ي��د ب��ال��خ��ي��ر ف��از ف��ق��د ب��ال��ك��ش��ف ب��ال��ش��رع واع��ت��ص��م
وض��م ف��ي ل��ح��م م��ث��ل وات��رك��ن��ه ب��ه ت��ح��ف��ل ف��ال ال��ف��ك��ر أه��م��ل
رح��م ق��د ش��خ��ًص��ا ت��ل��ك ف��ي��ه ب��ه ف��اع��ت��ض��د م��ق��اًم��ا ل��ل��ف��ك��ر إن
ف��ل��ت��ع��ت��ص��م ف��ي��ه ع��ل��م ه��و ل��ه ال��ش��رع ي��ش��ه��د ع��ل��م ك��ل
م��ذم ف��ي��ه ل��ك م��ا ال��زم ط��ورك ف��ق��ل ال��ع��ق��ل خ��ال��ف��ه وإذا

تستبعد «وال الغزايل: وقال إليه. ينتهي ا حدٍّ للبرص أن كما إليه ينتهي ا حدٍّ للعقل إن الشافعي: وقال
ذلك ومع … العقل يف يظهر ال ما فيه يظهر قد طور العقل وراء يكون أن العقل عالم يف املعتكف أيها
واستحالة صدقهم عىل قطعية رضورية داللة دلَّت التي املعجزات أيديهم عىل وأظهر الرسل أرسل فاهلل
املفيد، (القول املنقولة» أو املشاهدة بالقرائن منها مرادهم تعني التي أقوالهم إفادة فكانت عليهم، الكذب

ص٩٠-٩١).
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وكأن الواقع خارج من بداية فهو الواقع، عىل للنص األولوية النقيل الدليل ويعطي
النقيل الدليل يغفل النزول. أسباب يف معروفة واقعة بدايته النصيف أن مع الواقع النصهو
النصطائًرا يستخدم وبالتايل األوىل؛ الواقعة أيًضا بل املشابهة، الجديدة الواقعة فقط ليس
عىل النص ينغلق مضمون. بال فارًغا فيظل نفسه، من واقعه يخلقه محل، بال الهواء يف
بطبيعته النص إن بدليل. كواقع واملصلحة للهوى طبًقا موضعه غري يف يستعمل أو ذاته
يمكن فارغ قالٌب بطبيعته املضمون وهذا يملؤها. مضمون إىل تحتاج عامة صورة مجرد
يف الوحي فيها عرب التي اإلنسانية الحياة بناء هي التي العرصومقتضياته حاجات من ملؤه
أجل من تأويله ويمكن إال نص يوجد وال للنص. رضورة فالتأويل ثَمَّ وِمْن العامة. املقاصد
حقيقي معنًى من النص إخراج بالرضورة هنا التأويل يعني ال به. الخاص الواقع إيجاد
دون قالب النص ألن للنص؛ معارص مضمون وضع هو بل لقرينة، مجازي معنًى إىل
الواقع بتغيري نظام إىل الوحي تحويل أجل من اجتماعية رضورة هنا التأويل مضمون.
إىل أو تأويل إىل فهمها يف تحتاج ال التي الواضحة الجلية النصوص حتى مثايل. واقٍع إىل
إىل تحتاج حدًسا لفهمها النصوص هذه حتى البسيط، الحدس مجرد إىل بل نزول، سبب
الجيل النص مللء املعارص املضمون هذا وبدون الحدس. أساس يكون معارص مضموٍن
أصوًال تكون أن يمكن للوقائع مثاليًة أنماًطا النصوص حوت وقد حدًسا. رؤيته يمكن ال
ليست إذن العالقة الرشعي. القياس مهمة هي وتلك الالمتناهية، الجديدة الوقائع ملجموع
بمثابة يكون الواقع هو ثالث طرٍف بإدخال ثالثية عالقة ولكنها وحدها والنقل العقل بني
عىل اثنان يتفق يكاد وال والنقل. العقل بني تعارض أي حدث لو وتحقيق صدق مرجع
اتفاق. إىل يؤدي أن يمكن الواقع إىل اللجوء أو العقل استعمال أن حني للنصيف واحد معنًى
اللغة تحتاج املعاني. بني والتوفيق النص فهم مقياس تكون أن وحدها اللغة تستطيع وال
يمكن وال يتغري. ال واحد فالواقع الواقع. دور وهو تجربة إىل أو العقل عمل وهو حدس إىل
اختالفات كل وإن عليه. الحكم صدق من يتحقق أن فرد ألي يمكن واقع ألنه فيه الخطأ
وأسسها األحكام هذه مقاييس يف اختالفات إىل الحقيقة يف ترجع إنما الواقع عىل األحكام
مسلَّمات أو معتقدات أو ظنونًا األسس هذه تكون ما وغالبًا الحكم. موضوع إىل وليس
األمر حقيقة ويف تقدير. أسوأ عىل نية وسوء ورغبات وأهواء مصالح أو تقدير أحسن عىل
نوع أي أو اآلخر عىل زمانية أولويٌة ألحدهما وليس الفكر، هو والواقع الواقع، هو الفكر
فكر وكل مرئي. فكٌر والواقع متحرك واقع الفكر والقيمة. الرشف حيث من األولوية من
يكون فكر إىل يتحول ال واقع وكل ذاتيٍّا، انفعاًال أو هًوى إال يكون ال الواقع يف يتحقق ال

ناقًصا. واقًعا أو مصمتًا واقًعا
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الحارض، وللمايضعىل التجديد، عىل للتقليد األولوية تعطي الواقع النصعىل وأولوية
وأمر الوحي سلطة عىل يعتمد زال ما ألنه الوراء إىل التاريخ يرجع العرص.13 عىل وللتاريخ
بداية يعني الوحي اكتمال أن حني يف األمر، ملجرد املطلقة الطاعة يتطلب زال وما الكلمة،
يحيل النص منهج اإلنسان. وكمال الطبيعة كمال عن تعبري إال هو ما الوحي وأن العقل
حتى أو لها تعقيل دون األوامر لتنفيذ آلة مجرد يجعله خالص، سلبيٍّ شعوٍر إىل الشعور
العلم. مضادات من هو بل نقليٍّا، أو عقليٍّا منهًجا ليس والتقليد بها.14 شخيص إيماٍن

التقليد.15 برفع مرهون العلم وتقدم
تتدخل ما كثريًا فإن نزوله، سبَّبت التي األوىل الوقائع من إال فارًغا النص كان وملا
ذاتها. الوحي مقاصد النصوليست لتمأل واملعتقدات والظنون الشخصية واملصالح األهواء
والرغبات والنزعات واملصالح األهواء وراءه يخفي قناع مجرد إىل النص يتحول ثَمَّ وِمْن
استعمال يف ذلك يبدو كما السياسة موضوعات يف فأكثر أكثر الخطورة وتتمثل وامليول.
شخص إمامة عىل الكتاب نص فقد بالنص. اإلمامة بأن القائلني عند اإلمامة النصيف منهج
والخروج الشورى يف الوحي مبدأ النص منهج يعارض ثَمَّ وِمْن ساللته؛ يف وجعلها بعينه

الصحابة عن روَي وما نبينا، وبسنة ربنا بكتاب التمسك بها ندين التي وديانتنا به، نقوله الذي «قولنا 13
خالف وملن قائلون حنبل بن أحمد به يقول كان وبما معتصمون، بذلك ونحن الحديث، وأئمة والتابعني
به وأوضح الضالل به ورفع الحق به هللا أبان الذي الكامل والرئيس الفاضل اإلمام ألنه مجانبون، قوله
وكتبه ومالئكته باهلل نقرُّ أنَّا قولنا وجملة … الشاكني وشك الزائغني وزيغ املبتدعني بدع به وقمع املنهاج

ص٨). (اإلبانة، شيئًا» ذلك من نرد ال هللا رسول عن الثقات رواه وما هللا عند من جاء وما ورسله،
﴿َفْليَْحذَِر َفانْتَُهوا﴾، َعنُْه نََهاُكْم َوَما َفُخذُوُه الرَُّسوُل آتَاُكُم ﴿َوَما باآلتي: دائًما األشاعرة يستشهد لذلك 14

أُوِيل َوإَِىل الرَُّسوِل إَِىل وُه َردُّ ﴿َوَلْو أَِليٌم﴾، َعذَاٌب يُِصيبَُهْم أَْو ِفتْنٌَة تُِصيبَُهْم أَْن أَْمِرِه َعْن يَُخاِلُفوَن الَِّذيَن
تَنَاَزْعتُْم ﴿َفِإْن ِهللا﴾، إَِىل َفُحْكُمُه ءٍ َيشْ ِمْن ِفيِه اْختََلْفتُْم ﴿َوَما ِمنُْهْم﴾، يَْستَنِْبُطونَُه الَِّذيَن َلَعِلَمُه ِمنُْهْم اْألَْمِر
أَْن بَيْنَُهْم ِليَْحُكَم َوَرُسولِِه ِهللا إَِىل ُدُعوا إِذَا اْلُمْؤِمِننَي َقْوَل َكاَن ََّما ﴿إِن َوالرَُّسوِل﴾، ِهللا إَِىل َفُردُّوُه ءٍ َيشْ ِيف

ص٥-٦. اإلبانة، الرَُّسوَل﴾. َوأَِطيُعوا هللاَ ﴿َوأَِطيُعوا َوأََطْعنَا﴾، َسِمْعنَا يَُقولُوا
الدليل إىل ويدعو التقليد، منهج عىل الجرس أفندي حسني الشيخ يحمل الحميدية» «الحصون آخر يف 15

القاطع، بالدليل للنصوص تفسريهم يف األمة علماء تقليد أو املعصوم الرسول تقليد باستثناء العقيل
الغزايل حجة ويستعمل التقليد. يمحو القاطع والدليل الخلف. إىل وخطوة األمام إىل بخطوة فيقوم
اإللهيات يف كذلك كالمهم أن الناس فحسب الرياضيات، يف القول يحسنون الذين الفالسفة ضد القديمة

ص١٠١–١٠٣). الحميدية، (الحصون
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وقلب قائله ضد وتوجيهه استعماله يمكن حدَّين. ذو سالح والنص العايص. اإلمام عىل
يف ا نصٍّ له يجد وأن نص عىل يعتمد أن مذهب كل صاحب يستطيع عليه. النقلية الحجة
لتأييدهم نصوًصا جميعهم يجدوا أن املتعارضة املذاهب أنصار يستطيع بل يؤيده، الكتاب
ويف والرتاجيح. للتعارض مناهج من هناك كانت مهما نية سوءة أو نية حسن عن ا إمَّ
حوت فقد للنصوص. والسيايس االجتماعي لالختيار النص منهج يخضع األمر حقيقة
هناك أن صحيح يهوى. وما يبغي ما فيه يجد أن فرد لكل ويمكن يشء. كل النصوص
ال ذلك مع ولكن العامة، واملصالح النزول وأسباب اللغة مبادئ مثل موضوعية، مقاييس
درجتها عن النظر برصف مصلحة أو ميل أو رغبة أو هًوى عن النص استعمال يخلو
آرائها نرصة تود فرقة كل ولكن النية، سوء بالرضورة ذلك يعني وال عامة. أم خاصة
آخر ليشءٍ تابع الحقيقة يف النص هواها. يوافق ما فتختار النصوص سلطة عىل باالعتماد
وعموم متبوًعا. ال وتابًعا مخدوًما، ال خادًما يستعمل فهو املزاج؛ أو الهوى أو الرأي هو
عىل خدماته النص يعرض املساواة، َقَدم عىل الجميع خدمة عىل القدرة يعطيه النص
منهما كل النص، بنفس مختلَفني فريَقني من متعارَضني شيئني إثبات ويمكن الجميع،
إحساس إىل النص منهج استعمال يؤدي لذلك يريد.16 ما عليه ويسقط نفسه فيه يرى
أو يشء عن للتنازل االستعداد وعدم التعصب إىل فيؤدي املسبق، والحق املطلق باليقني
النظر. يف القطيعة إىل يؤدي ما وكثريًا للغري. السماع أو املتبادل الفهم أو املوقف تغيري
ضيق إىل يؤدي والتكفري. والحمية والفرقة والتحزب االمتثال إىل فيؤدي السلوك يوجه
الدولة وعىل الدين عىل والخروج واإللحاد بالكفر املخالفني اتهام رسعة وإىل والحنق األفق

الوطنية. الوحدة فيقيضعىل هدف؛ أو فكرة عىل األمة تجميع معه ويستحيل
األثر بعض محددة تاريخيٍة فرتاٍت ويف أحيانًا النص ملنهج يكون فقد ذلك مع
معانيه وفهم الالمحدودة إمكانياته عىل العثور إىل يؤدي النص عىل فالعكوف والفاعلية؛

واتصالها نسقها عىل اآليات جميع تلونا «إنما ص٣٥). ج٣، (الفصل، بظنونهم» رصفوه ما «فباطل 16

االختصار هذا مثل بيان إىل احتجنا ما فكثريًا «يخرصون»، قوله عن ويسكتوا باآلية يعرتضوا أن خوف
عىل الداللة يف تعلقوا فربما «وكذلك ص١١٣). ج٣، (الفصل، تمويه» من بعضها دون اآلية بعض عىل
هو بل يوجد، ال أنه حاله من ومعلوم وجوده، يدَّعون ما فمنها الشاهد، يف أمثلة ذكر عىل مذاهبهم

ص٥٥). األصلح، ج١٤. (املغني، ثبوته» يدَّعون الذي الحكم به يتعلق وال يوجد ما ومنها ُمحال،
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أو لفظه أو نسيانه دون منها الكامن وإخراج املعاني هذه يف والتدقيق فيه املتضمنة
إىل ذلك ويؤدي األولني. أساطري أو مكتوبًا تراثًا أو مدوَّنًا تاريًخا باعتباره جانبًا إهماله
بالظنون، فيه يُقال ال حتى املعاني إلحكام وسيلة يكون لغوي منطٍق للنص، منطق إيجاد
إىل ذلك يؤدي وربما وتغيريه. العالم لفهم واقعي ومنطٍق السلوك، لتوجيه عميل ومنطٍق
املنطق أنواع كل لنقد استعماله ثم للوحي منطًقا يكون للنص داخيل منطٍق عىل عثور
القديم املنطق بنقد النص، حَملُة الفقهاء، قام لذلك كشفية؛ أو مادية أو صورية األخرى

النص.17 باسم جديد منطٍق ووضع
يقيني، أساٍس عىل قائًما العقل عمل تجعل ببداية يبدأ بأنه النص منهج يمتاز وقد
الظنون من تحميه كما والتذبذب، والتقلب والتشتت التشعب من العقل نشاط وتحمي
أو األوَّليات بدور هنا النص يقوم واألهواء. واملصالح والشكوك واملعتقدات واألوهام
وبمنهج األمة بوحدة العلمي االلتزام يف تظهر األوىل الفكرية الوحدة هذه البديهيات.
معريف وجوٌد له فاآلخر الجماعة؛ مشورة بعد إال الشخيص الرأي إىل اللجوء وعدم الجماعة
قابلية أكثر وتكون الجماعة شعور يف يقينًا أكثر تكون والحقيقة معرفية. وظيفٌة وله

واملراجعة. والتصديق للتحقيق
تخلَّت ما إذا الحضاري الرفض عىل والقوة الشجاعة بعض النص منهج يعطي وقد
منهج يقوم املحيط. يف وقبعت املركز عن وابتعدت التقليد، واتَّبعت النص عن الجماعة
اإليمان الناس إىل ويعود األطراف، من القلب إىل املجتمع ويعيد تطهري، بعملية هنا النص
عىل تحافظ اآلخر، مواجهة يف األنا إىل الحضارة وترجع العقل، إعمال مواجهة يف بالنص
املعارصة دعوى مواجهة يف األصالة عن والدفاع «التغريق»، أو «التغريب» ضد الهوية
فوق وتراكمت العقلية النظريات تكاثرت كلما ًرا مطهِّ النصعامًال منهج يكون والتحديث.
تراكمات ضد نقدية بحملٍة ويقوم النص فينتفض النسيان، عىل النص أوشك حتى الواقع
ُمنظًِّرا أو البداهة يف حقه عن مدافًعا أو نفسه ناقًدا جديد من العقل وينشط العصور.
من نفسها الحضارة بها تُجدِّد طبيعية حضاريٌة عملياٌت االنتفاضات وهذه جديد. من

املنطقيني»، عىل «الرد املنطق»، «نقض يف األرسطي املنطق لنقد العديدة تيمية ابن محاوالت مثل 17

اليونان». منطق عىل اليونان أساليب «ترجيح يف األسيوطي وتلخيص
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القلب إىل أو الحكمة) (علوم العقل إىل النص يسري أن إىل جديد من املشكلة تنشأ ثم ذاتها
عملية الدين). أصول (علم العقائد إىل أو الفقه) أصول (علم الواقع إىل أو التصوف) (علوم
ليست الحضاري» «االنكماش وعملية لآلخرين، وتبعية تقليًدا ليست الحضاري» «االمتداد
عن تعرب منهما كلٌّ حضارة، كل يف رضوريتان عمليتان هما بل وتخلًُّفا، ومحافظًة رجعيًة

لألخرى.18 مخالفة أخطاًرا وتدرأ وحاجة، وواقع رضورة
أحد إىل أقرب وسط كل ألن له وجود ال فإنه النقيل، العقيل أو العقيل النقيل الدليل ا أمَّ
تغليب التعارضإىل حالة يف الغالب يف وينتهي العقيل إىل منه النقيل إىل أقرب وهو الطرفني،
النقل متضادان. ألنهما والعقل النقل بني الرتكيب ويصعب العقل. وهدم العقل عىل النقل
واالتساق والتمييز. والوضوح البداهة موطن والعقل والتفسري واللغة الرواية حدود كل به
مكتٍف الداخيل واليقني خارجية. بأدلٍة قطعه أو بكرسه يسمح ال العقيل للخطاب الفكري

زائد. خارجيٍّ يقنٍي إىل يحتاج ال بذاته

«ينكرون وبأنهم األثر، وأهل الحديث أصحاب أو السنة أهل بأنهم أنفسهم السنة أهل وصف لذلك 18
من فيه ويتنازعون الجدل، أهل فيه يتناظر فيما واملناظرة القدر، يف والخصومة الدين يف واملراء الجدل
ينتهي حتى عدل عن عدًال الثقات رواها التي اآلثار به جاءت وملا الصحيحة، بالروايات بالتسليم دينهم
ذلك مقابل ويف ص٣٢٢). ج١، (مقاالت، بدعة» ذلك ألن لم؟ وال كيف؟ يقولون وال الرسول، إىل ذلك
«فنبذ بالتقليد ويتهمونهم الحضاري، واالحتواء التمثل بعملية قام من وكل والفالسفة املعتزلة يصفون
أسالف إىل ومالوا ظهورهم، وراء النبي سنن الشيطان، عليهم واستحوذ شقوته، عليه غلبت ممن كثري
عىل منهم افرتاءً وجحدوها وأنكروها ورفضوها، الرسول سنن وأبطلوا بديانتهم، ودانوا بينهم، قلدوهم
إىل أهواؤهم بهم مالت القدر وأهل املعتزلة من الحق عن الزائغني من الكثري «إن ص٦). (اإلبانة، هللا»
«مخالفتك بأن املعتزلة السنة أهل ويناشد ص٦-٧). (اإلبانة، أسالفهم» من مىض ومن رؤسائهم تقليد
الرصيف سديف روى حجتك: يف وقولك بك، أوىل هو الذي الجهل إىل ورجوعك العلم من وخروجك للسلف
الساعة تقوم أن إىل الرسول لدن من ويكذبونك ذلك يرون اآلفاق يف العلم وأهل وكذا، كذا وفالن وفالن
عقله، ناقًصا لهواه، ُمتبًعا كان إال واأللفة والجماعة السنة عن يعدل شخص األرض وجه عىل وليس …
وموقفه التيار هذا حنبل بن أحمد اإلمام ويمثل ص١٢). والرد، (التنبيه والتعارف» العلم عن خارًجا
يف والرازي «اإلبانة» يف ا نصٍّ العقائد بإثبات بذلك األشعري قام وقد بالنص. والتزامه القرآن خلق من
محمد ويمثل القيم. وابن تيمية ابن مدرسة يف املمثلة السلفية الحركة واستأنفته التقديس». «أساس
الحركة تفعل كما مبارشًة الواقع نحو النص وتوجيه املوقف نفس التوحيد» «كتاب يف الوهاب عبد بن
جماعة مفكِّر فرج السالم عبد ملحمد الغائبة» «الفريضة كتاب يف واضح هو وكما املعارصة السلفية

املعارصة». السلفية «الحركة عن دراستنا انظر الجهاد.
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العقيل الدليل (2)

والخرب. والعقل الحس يشمل الذي الشامل بمعناه هنا والعقل العقيل، الدليل إال إذن يبَق لم
املعارض ودفع الخالص العقيل املستوى عىل ذاته النص عرض هو العقيل التحليل غرض
أصول علماء قدمه ما أدق من العقل تحليل ليعدُّ حتى سلًفا عليه والرد وتخيُّله بل العقيل،
النظري املستوى عىل أوًَّال املوضوع بعرض العقلية القسمة تقوم نظري. اتساٍق من الدين
ممكن واحٌد احتماٌل يبقى حتى احتمال كل بتفنيد العقل يقوم ثم املختلفة واحتماالته
البحث ومناهج األصول يف التجربة مستوى عىل أيًضا يحدث ما وهو العقل. برضورة
غري العوامل عزل ثم العوامل تحليل أي والتقسيم السرب بطريقة واملعروفة العلة عن
يف العامة» «األمور ضمن واملعلول» «العلة نظرية دخلت لذلك املؤثر؛ العامل ملعرفة املؤثرة
يف ينكشف والذي للموضوع املختلفة الجوانب الحقيقة يف هي العقلية والقسمة «العلوم».

تحليله. بعد الشعور
إىل يحتاج فال وبداهته، العقل وضوح هو يقينية ببدايٍة يبدأ أنه العقيل الدليل ميزة
كل عىل يقيض كما النصوص فهم يف لبس كل عىل العقل يقيض نص. بأي مسبق إيماٍن
العقل الخطر. موضع العامة اإلنسانية املبادئ يضع تفسري أي أو له مادي أو حريف تفسرٍي
منهج له. الطبيعي التطور هو العقل فإن الوحي اكتمل وملا للوحي. الرشعي الوريث هو
لفهم الوسيلة هو العقل لها. الطبيعي والتطور للنبوة، الطبيعي االستمرار هو إذن العقل
ودافعه السلوك أساس العقل يفهم األوامر. إلطاعة آلة مجرد اإلنسان يكون ال حتى السلوك
منهج واقتناع. تمثل عن الفعل منه ويصدر طبيعة، عن السلوك منه ينبعث حتى وباعثه
وااللتزام. والشورى والحرية العقل اإلنسان، حقوق عن الدفاع مهمته إنساني منهٌج العقل
ماديٍة وقائَع وجود تعني ال فاملوضوعية الوحي موضوعية عىل للقضاء خطورة توجد ال
سلوك إىل الوحي تحويل وإمكانية العقل طبيعة من املوضوعية تنبع بل مشخصة وذواٍت
منشئ هو العقل الحضارة. عليه تنبني الذي الفكري العامل هو العقل منهج ونظام.
كل استيعاب عىل القادر وهو عقالنيتها. بدرجة حضارة كل تقدم درجة وتُقاس الحضارة،
العقلية النظرية داخل بنائها وإعادة الغازية، النظريات كل واحتواء الحضارية الصدمات
منهج ويغلب الواردة، للثقافات االمتصاصالحضاري عىل فائقة قدرٌة العقل ملنهج العامة.
الشجاعة من نوع عىل ويقوم املايض. من أكثر الحارض ويهمه القديم، عىل الجديد العقل
الفار. الهارب أو املضطرب الخائف استناد القديم إىل استناد دون بالنفس والثقة العقلية
الحوار. عىل قدرة من لديه بما اآلخرين عىل االنفتاح إىل النهاية يف العقل منهج ويؤدي
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املحك هو والربهان الحقيقة، إلثبات الطريق هو فالدليل التعصب؛ يف الوقوع من فيحمي
الناظرين. اختالف يف

من أحيانًا وتفريغه العديدة الستخداماته نظًرا أنه إال العقل منهج مزايا من وبالرغم
صورية آلٍة مجرد إىل يتحول فإنه الخارج، أي والواقع الداخل أي الشعور اآلخَرين بعَديه
للتحليل. استعماله من أكثر للتربير أحيانًا يستعمل العلم. مادة دون القياس أشكال تدرك
وبيان األولية، عنارصها إىل تحليلها دون الداخيل اتساقها إليجاد سلًفا املعطاة املادة تربير
بعض أمام العقل يقف ربما العريض. الواقع ومع الحية التجربة مع تطابقها مدى
يتفق بما وفهمها تأويلها هو عمله أقىص جاعًال لها، قابًال «السمعيات» مثل املوضوعات
التمثُّل عىل العقل قدرة وإن ذاته. املوضوع تكوين يف الدخول أي نشأتها؛ بيان وليس معه
العقيل الرتاث لكل الحضاري التمثل عىل قادًرا جعلته العقيل االتساق عن البحث يف والرغبة
القديم «األرسطي» املنطق نقد خرج لذلك الرفض؛ وعىل النقد عىل قدرته فخفت املعارصله،
يف الرغبة إن بل والحكماء. املعتزلة أيدي من خرج مما أكثر والفقهاء األشاعرة يد عىل
الخالص والتجريد الفكري التشعب حد إىل وصلت قد املعارض واحتواء العقل اتساق بناء
الوحي تحول خالصة. صوريٍة موضوعاٍت إىل وتحوَّلت املبدئية، املوضوعات ضاعت حتى
وقد ومماحكة. محاجة مجرد التفكري وأصبح حجج، إىل املوضوعات وتحوَّلت جدل، إىل
بعض تندُّ وقد ناقًصا. املوضوع بناء يكون وبالتايل القسمة يف الحرص العقل يستطيع ال
تحويلها يمكن وال القسمة تقبل ال أحيانًا الحياة ألن وذلك العقلية القسمة عن املوضوعات
القسمة تكون وأحيانًا كمضمون. وجودها فقدت وإال خالصة صوريٍة موضوعاٍت إىل
يمكن السلوك. حيث من عمًال ُمرضية غري ولكنها الفكر، حيث من نظًرا كاملة العقلية
استعمالها يمكن ال منها وكل ثالث أو إمكانيتني إىل موقف يف السلوك إمكانيات تحليل
تجربة أو نص دون العقل ذاته. الوجودي املوقف من نطاًقا أضيق العقلية القسمة وكأن
كلها الفضائل وتصبح لذاتها، الحكمة عن يبحث خالص نظريٍّ تأمٍل إىل ينتهي واقع أو
وقٍت يف ومعقوًال وعاقًال عقًال املطلق ويكون املطلق، فيكون العقل يف يُغاىل وقد نظرية،

واحد.19

حتى هذا زعموا يتفكرون، ألنهم الفكرية أيًضا وا وُسمُّ الزنادقة، من «الروحانية» اعتُربت لذلك 19

إىل الفكرة تلك يف بأرواحهم ينظرون إرادتهم، ومنتهى عبادتهم، غاية بهذا الفكر فجعلوا إليه يصريوا
بمجامعة يتمتعون أنهم زعموا إليه. ونظرهم إياهم، ومصافحته لهم هللا بمخاطبة فيتلذَّذون الغاية هذه
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تتمثل النص قوة أصبحت حتى بذاتها قائمة عقلية حجة إىل نص كل تحول فإذا
إىل إال ترمي وال الذهن، إال تمس ال العقلية الحجة فإن عنه، تعرب التي الحجة قوة يف
وتمثل توجيه، أو اقتناع دون أيًضا الواقع وربما نفسه الشعور وترتك املنطقي. االتساق
الواقعي الشعوري التحليل كان لذلك الحجة. ملوضوع والواقعي الشعوري للوجود نظًرا
التعريفات اشتدت وإذا نفيًا. أو إثباتًا عليه الحكم أو ملعرفته الطريق هو املوضوع لهذا
يكن لم إن بينهما الفصل واستحال نقيضها أو الدعوى إلثبات الحجج بت وتشعَّ العقلية،
املادة هي تكون واقعية شعوريٍة تجربٍة إىل باللجوء الحسم يمكن قبُل؛ من الفهم صعب قد
الحجج ألن وذلك حكم، إصدار أجل من بالرؤية وللواقع بالتحليل للشعور تسمح التي
واقٍع دون أي النزول» «أسباب دون حكًما منها العقل يكون أن عن عاجزة تماًما الصورية
علم من جزء الخالصة العقلية األدلة أنواع يف واإلفاضة واجتماعية. فردية وتجارب معاش
وتمثيل واستقراء استنباط من االستدالل وجوه عىل االقتصار القدماء يؤثر لذلك املنطق.
تستعمل كما جدليٍّا استعماًال تستعمل ولكنها العامة. املنطق موضوعات يف دخول دون
األدلة تعدد القدماء ويؤثر جدليٍّا.20 استعماًال الفقه أصول يف العلة عن البحث حجج يف

الطعام بأصناف املخلَّدون الولدان عليهم ويسعى متكئني، األرائك عىل األبكار ومفاكهة العني الحور
لكان واالستغفار منها والتوبة عليها الندم ذنوبهم يف الفكرة كانت ولو الثمار. وطرائف الرشاب وألوان
النفس بإثبات قضوا حيث الفالسفة قول عباد بن محمد «وأخذ ص٩٣-٩٤). والرد، (التنبيه مستقيًما
عقلية موجوداٍت ذلك جنس من وأثبتوا ممكن، وال متحيز وال بنفسه قائم جوهٌر هو ما أمًرا اإلنساني
ج١، والنحل، (امللل واحد» يشء ومعقوًال عاقًال وكونه وعقل علم أنه مذهبهم ومن املفارقة. العقول مثل

ص١٠١–١٠٣).
أن يستحيل أقسام أو قسَمني إىل العقل يف اليشء ينقسم أن (أ) وجوه: عىل االستدالل وجه ينقسم 20

أفسد إن أو ضده بصحة العقل فيقيض القسمني، أحد الدليل فيُبطل والفساد، الصحة يف كلها تجتمع
ما لعلٍة الشاهد يف لليشء والوصف الحكم يجب (ب) منها. الباقي العقل صحح األقسام سائر الدليل
مثله بصحة اليشء صحة عىل يستدلَّ أن العلة بهذه الغائب يف الصفة بتلك وصف من عىل الحكم وجب
العلة»، «قياس والثاني: والتقسيم»، «السرب ل: األوَّ ص٣٨). (التمهيد، مثله استحالة عىل باستحالته أو
النظري االحتواء بهذا قبُل من قامت التي األصول كتب إىل الغزايل ويحيل الشبه». «قياس والثالث:
مثل: الخالصة، العقلية التقسيمات تضم التي املنطق كتب إىل يحيل أو األصول، مناهج داخل للمنطق

ص١٠-١١). (االقتصاد، العلم» «معيار النظر»، «محك

368



األدلة مناهج ثامنًا:

عىل االعتماد يقنع ال وقد اليقني. وقبول التعلم درجة يف األذهان الختالف نظًرا بتعاضدها
الجمهور.21 واحد دليٍل

علم يف النهاية يف أو املتقدم الكالم علم يف البداية يف سواء األدلة مناهج تدخل لذلك
املبكرة املؤلفات يف العلم نظرية ففي الرشعية. األدلة وهو أعم موضوٍع يف املتأخر الكالم
كمصدر الرشعية األدلة عىل تعتمد أنها كما الفقه، أصول علم ثنايا من خارجة كأنها تبدو
استنباط من املنطق أدلة مع األدلة هذه تجتمع وقد العقل.22 دليل عليها وتزيد للعلم
عىل مبنية الرشيعة صحة ألن النظرية؛ العلوم من قسم الرشعية فالعلوم وتمثيل.23 وقياس
عقيل نوعان: النظرية فالعلوم واالستدالل.24 النظر بطريق إال تُعلم ال وهذه النبوة، صحة

واالستدالل. بالنظر ُمكتَسب وكالهما ورشعي،
والقياس. واإلجماع، والسنة، الكتاب، أصول: أربعة من مأخوذة الرشعية واألحكام
املنطق تحتوي حتى العلم نظرية وتمتد العلم. نظرية من كجزء األصول علم يدخل وهنا
املطلق. اليقني وهو الوحي، عىل يحتوي فالكتاب والحديث.25 والفلسفة والتصوف واألصول
واستعمالها اللغة طبيعة عىل قائم واستدالل تفسري إىل يحتاج ثَمَّ وِمْن ن، مدوَّ وحٌي ولكنه
املتواتر منها الكتاب، خالف عىل والسنة األصل.26 هذا عىل قضاء النبوة وإنكار التعبري، يف
الكتاب أن حني يف املكتَسب، العلم يورث الذي واملستفيض الرضوري، العلم يورث الذي

ص٧٤. املقاصد، رشح ص٧٢؛ املقاصد، 21
(اإلنصاف، العقول وحجج والقياس واإلجماع والسنة الكتاب خمسة: األدلة الباقالني يجعل 22

ص١٩–٢١).
ص٢٠. املحيط، ص٨٨؛ األصول، رشح ص٣٩؛ التمهيد، 23

جهة من بالعقل استدالل أحدهما أقسام: أربعة النظرية «العلوم ص١٤-١٥. ص٩، الدين، أصول 24
والرابع الرشع، جهة من معلوم والثالث والعادات، التجارب جهة من معلوم والثاني والنظر، القياس
ص١٤). الدين، (أصول البعض» دون الحيوانات بعض أو الناس بعض يف اإللهام جهة من معلوم
والرابع الفقه، أصول علم والثالث الدين، أصول علم والثاني الحكمة، علوم هو األوَّل العلم أن ويبدو

العقل. قسمة عىل تقوم نظرية علوٌم كلها العقلية النقلية فالعلوم التصوف؛ علوم
حاشية ص٢٠؛ الدين، (أصول الفقه أصول علم يف املصنفات إىل الدين أصول علماء يحيل 25

ص٧). اإلسفراييني،
حجية وإنكار الرباهمة عند الوحي إنكار ص٨٨-٨٩. األصول، رشح ص١٩؛ ص٢٧، الدين، أصول 26

اإلمام. قول به ويستبدلون فيه، التحريف وقوع لدعواهم الرافضة عند القرآن
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(١) الثورة إىل العقيدة من

يورث اآلحاد أن حني يف والعمل، العلم يف اليقني يورث التواتر الرضوري. العلم يورث
استدالٌل وهو عرص، كل اتفاق فهو اإلجماع ا وأمَّ ظنيٍّا.27 العلم ويبقي فقط العمل يف اليقني
ا وأمَّ للخطأ.28 عرضًة أقل ويكون الرضوري، االستدالل من أكثر يقينًا يعطي جماعي
عىل وهو إجماع، أو سنة أو كتاب نصمن فيها ليس واقعة يف فردي استدالل فهو القياس

اليقني. من متفاوتة درجاٍت
النهاية يف وصبَّت املنطق نظرية يف ذروتها بلغت أن بعد العلم نظرية تنتهي وهكذا
أوسع الفقه أصول علم يف الرشعية األدلة نظرية وكأن الفقه، أصول علم يف األدلة نظرية يف
االستدالل يف الجماعة دور عىل الحتوائها نظًرا الدين؛ أصول علم يف العلم نظرية من نطاًقا
جمعت األمة. بمصالح وإحساسه املجتهد شعور خالل من العامة واملصالح الواقع ودور
التواتر، خالل من التاريخية املعرفة إليها وضمت والوجدانية، والعقلية الحسية املعرفة بني

العلم. نظرية تكتمل حتى املعارصين من إكمالهما يمكن شيئان نقصها ولكن
العلم لغة وكأن القدماء تركها فهذه ومصطلحاته، العلم لغة اللغة؛ تحليل ل األوَّ
«اإليمان»، «هللا»، مثل: الخاصة مصطلحاته له العقائد علم وأن خاصًة سلًفا، مفرتضة
مثل تاريخي هو ما ومنها واإلمامة، والعمل اإليمان مثل عقيل حيس هو ما منها «اآلخرة»،

و«اآلخرة».29 «هللا» مثل: غيبي هو ما ومنها النبوة،
يف للعقائد الفعلية اآلثار ووصف العقائد علم نشأ منه الذي الواقع تحليل والثاني
مماثل تغيرٍي إلحداث التصورات تغيري يمكن وهل لسلوكهم. توجيهها وكيفية الناس حياة
الرتكيز أن يبدو عمل. توحيد بل نظر توحيد فقط ليس القدماء عند فالتوحيد األفعال. يف

الرشعية؛ السنة إنكار يف الخوارج مع والخالف ص٣٩. األصول، رشح ص٢٧-٢٨؛ الدين، أصول 27
يد وقطعوا القرآن، يف ليسا ألنهما الخفني عىل واملسح الرجم فأنكروا القرآن، بحجية إال يعرتفون ال إذ
بإنكاره النظامية مع والخالف ُمطَلق. القرآن يف السارق يد بقطع األمر ألن والكثري القليل يف السارق

القدرية. مع اآلحاد بأخبار العمل نفاة مع والخالف كذبًا. وقوعه وأجازوا املتواتر، الخرب حجة
اإلجماع حجية إنكارهم يف الخوارج مع والخالف ص٨٩. األصول، رشح ص١٨–٢٠؛ الدين، أصول 28
اإلجماع يرى من ومع الصحابة، بعد عرص كل إجماع إنكار يف الظاهر أهل من فريق ومع النظامية ومع

قياس. دون نص عن
اللغوي، التجديد منطق (١) التجديد، طرق رابًعا والتجديد»، «الرتاث يف إكماله حاولنا ما هذا 29

ص١٢٣–١٥١.
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األدلة مناهج ثامنًا:

دون الثاني عىل الرتكيز يكون قد عندنا أنه حني يف الثاني دون األوَّل عىل كان عندهم
ل.30 األوَّ

دون للتوحيد علم تأسيس يمكن ال أنه هو القدماء من املستفاد الدرس يظل ذلك مع
املوضوع طبيعة إن بل املنهج، بل املوضوع هو املهم فليس العلم. يف لنظرية مسبق تأسيٍس
العلم نظرية فيه. األدلة ونوعية املتبع باملنهج مرشوطة هي إنما عليه والحكم فيه والنتائج

العلم. موضوع تحدد التي هي النهاية يف

الثورة». إىل العقيدة «من الدين: أصول علم يف املصنف هذا يف إكماله حاولنا ما وهذا 30
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الوجود نظرية الرابع: الفصل





وتطورها الوجود نظرية نشأة أوًال:

الوجود نظرية مصطلح (1)

تضم التي املباحث وهي العلم، نظرية بعد النظرية املباحث كل إىل الوجود نظرية تشري
والجواهر األعراض كانت وملا والجواهر. األعراض مبحثَي املتأخر الكالم لعلم طبًقا أساًسا
العامة»؛ «األمور وألن الوجود»، «نظرية مصطلح تحت وضعت املوجودات أو األجسام تمثل
نظرية وتعني مباحثها. أهم الوجود تجعل والجواهر األعراض ملبحثَي النظرية املقدمة أي
كيف سؤال: عىل تجيب العلم نظرية كانت فإذا العلم. نظرية مقابل يف «املعلوم» الوجود
العلم نظرية سبق يدل وبالتايل أعرف؟ ماذا سؤال: عىل تجيب الوجود نظرية فإن أعرف؟
املوجود املجهول. وليس املعلوم هو فاملوجود الوجود. عىل املعرفة سبق الوجود نظرية عىل
بداياتها يف الوجود نظرية تتداخل لذلك العلم؛ عن مستقلٌّ وجود وليسله العلم موضوع هو
من املوضوع ويتخلَّق العلم، عن املعلوم فينفصل داخلها من تنشأ وكأنها العلم نظرية مع
ناحية من العلم لكيفية تعرض العلم نظرية املعلوم. بل املوجود اسم يذكر وال الذات.
من كلها الوجود نظرية وتبدأ املوضوع. حيث من املعلوم تتناول الوجود ونظرية الذات،
الحادث قسمة ثم وحادث، قديم إىل املوجود قسمة ثم وموجود، معدوم إىل املعلوم قسمة
العلم نظريتا تتداخل مًعا واألشعرية االعتزالية املصنفات ويف وَعَرض.1 (جسم) جوهر إىل

يف املاتريدي عند الوجود نظرية يف الغائب عىل الشاهد داللة مثل العلم نظرية مسائل بعض تتداخل 1

األخرى العلم نظرية مسائل بعض الباقالني عند تتداخل كما ص١٩–٢٧. ص٢٧–٢٩، التوحيد»، «كتاب
وسائر املسلمني ورشائع الدين فرائض يف نظرية إىل باإلضافة العقول، وحجج األربعة الرشعية األدلة مثل
هو الواجبات أول وأن العامة، ثالث وقسٌم العلماء آخر وقسٌم السلطان منها قسم يلزم التي املكلفني



(١) الثورة إىل العقيدة من

الطريق ومعرفة «هللا» وجود إثبات فالغاية ُمحِدثًا، له وأن العالم حدوث إلثبات والوجود
بالعقل إال تكون ال «هللا» معرفة وأن الداللة، وأنواع «باهلل»، العلم إىل فيه يتوصل الذي
الوجود.2 نظرية إىل منه العلم نظرية إىل أقرب الحدوث دليل يكون وهنا أفعاله، إىل وبالنظر

الوجود نظرية غياب (2)

أو منها املتقدمة العقائد كتب من عام بوجٍه النظرية املقدمات وكل بل الوجود نظرية تغيب
الحالتني كلتا ويف العلم. بناء اختفى الثانية ويف بعُد، العلم بناء ينشأ لم األوىل ففي املتأخرة،
أي املعلوم يف نظرية أو العلم يف نظرية إىل حاجة الخالصبال لإليمان موضوًعا العلم يصبح
نظري مدخٍل أي دون فرًضا به االعتقاد املؤمن عىل يجب ما املصنفات تعرضهذه الوجود.
نظرية تغيب كما العقائد.3 عليها تقوم التي العامة لألسس بديهي تأصيٍل أو عقيل إقناٍع أو
الرصاع يف مبارشة وتدخل املضادة، العقائد ضد تُصاغ عندما املبكرة العقائد يف الوجود
مشرتكة نظريٍة أسٍس أية وجود ودون للحوار مشرتكٍة قواعَد أية إرساء دون العقائدي
يف سنة» «أهل وعقائد عقائد، مواجهة يف عقائد املتحاورين، بني للجمع األدنى الحد تكون
املصنفات يف الوجود نظرية تغيب كما املتأخرة. العصور حتى بدعة» «أهل عقائد مواجهة
هو غرضها إن إذ املعتزلة؛ عقائد مثل: السنة أهل عقائد عىل للرد املضادة للعقائد املبكرة
الشيعة أو السنة أهل كانوا سواء املخالفة، الِفَرق هجوم عىل والرد الِفَرق عقائد عرض
التي املصنفات من كذلك الوجود نظرية وتغيب الجربية.4 أو واملجسمة املشبهة ِفَرق أم

النظرية املقومات فتتداخل «هللا»، وصفات اإليمان عقائد يف الدخول ثم ومضمونه اإليمان ومعنى النظر
التمهيد، ص٣٠–٣٣؛ ص١٥–١٩، (اإلنصاف، والسمعيات) (العقليات ذاته العلم موضوعات مع كلها

ص٤٠–٤٥).
ص٨٧–١٢٢. األصول، رشح 2

األدلة»، «ملع الدين»، «أصول «اإلنصاف»، «اإلبانة»، «اللمع»، األكرب»، «الفقه والرد»، «التنبيه مثل: وذلك 3

الخمسون». «املسائل «الشامل»، «االقتصاد»، الكالم»، «بحر «اإلرشاد»،
العدل من هللا معرفة فيه كتاب والقدرية، املجربة عىل الرد الحسني: بن يحيى اإلمام مثل وذلك 4

عىل واالحتجاج الرد كتاب وآله؛ النبي يف واإلمامة، النبوة وإثبات والوعيد، الوعد وتصديق والتوحيد،
أهل عىل الرد التوحيد؛ جملة الجملة، كتاب قوله؛ ونقض الحق وإثبات الحنفية بن محمد بن الحسن
والجهمية؛ الزنادقة عىل الرد حنبل: بن أحمد وأيًضا للخياط. االنتصار وكذلك املشبهة؛ من الزيغ
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وتطورها الوجود نظرية نشأة أوًال:

التي العامة العقائد تأسيس ليس فالغرض الِفَرق.5 وتاريخ العقائد بني تتأرجح زالت ما
وليس االختالف أوجه عىل والرتكيز الِفَرق، عقائد عرض بل جميًعا، املسلمون عليها يتفق
واالئتالف. الوحدة من بالرصد أوىل والترشذم والتبعثر التشتت وكأن االتفاق، أوجه عىل
وتبدأ تساؤالت صيغة يف تعرضها التي العقائد مصنفات من الوجود نظرية تغيب كما
نظرية تغيب وال مسبق.6 نظريٍّ تأصيٍل أي ودون وصفاته، هللا مثل مبارشًة، باإللهيات
علم مصنفات من أيًضا تغيب بل فحسب، واملتأخرة املتقدمة العقائد كتب عن الوجود
من وبالرغم املحكم. النظري البناء ودون وحدها النقلية الحجج عىل تعتمد التي الكالم
ال «هللا» ألن تماًما؛ تختفي الوجود موضوعات أن إال العلم نظرية مسائل بعض حضور
عىل واألدلة تعاىل «هللا» ذات يف النظر بدايات يف فيه تظهر ما وأقىص بالعالم.7 له شأن

الحدوث.8 دليل باستعمال وجوده

الوجود نظرية نشأة (3)

ونظرية العلم نظرية فيه تتداخل الذي الحدوث دليل من ابتداءً الوجود نظرية نشأت
هو والحادث الحدوث، عىل يعتمد العلم، نظرية من جزء واألدلة دليل فهو بداية. الوجود
من جزء هي بل مستقل، وجود الحالة هذه يف الوجود لنظرية ليس الطبيعي. الجسم
هنا فالطبيعيات النظرية، املقدمات من وليس العلم صلب من أي «هللا»؛ ذات يف النظر
براهنُي كلها «هللا» وجود فرباهني الطبيعة، بعد ما إىل سلم والطبيعية لإللهيات، مقدمة
مارٍّا التوحيد إىل العلم نظرية من إذن االنتقال يتم طبيعية. استقرائيٌة بعديٌة كونيٌة
ضمن ويدخل الطبيعة، يف مستقالٍّ بحثًا وليس «هللا» وجود إلثبات كمقدمة الحدوث بربهان
العالم». حدوث «بيان هو الوجود نظرية نشأة عىل إذن الدافع كان «الذات».9 موضوع

الرد الدرامي: واملشبهة؛ الجهمية عىل والرد اللفظ يف االختالف قتيبة: ابن العباد؛ أفعال خلق البخاري:
التأويل؛ محاسن القاسمي: العنيد؛ املرييس عىل سعيد بن عثمان عىل الدرامي اإلمام رد الجهمية؛ عىل

التقديس. أساس الرازي:
الشافعي. للملطي والرد» «التنبيه مثل: وذلك 5

لألشعري. «اللمع» مثل: وذلك 6

النسفي. املعني ألبي الكالم» «بحر يف الحال هو وهذا 7

ص١٥–٢١. االقتصاد، 8
«االنتصار». «االقتصاد»، «الكالم»، «اإلبانة»، «اللمع»، يف الحال هو وهذا 9
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من املركَّبة واألجزاء األعراض وإثبات املفردة، وأجزائه العالم معنى بيان تم ذلك وألجل
أقسام بيان ثم الحيوانات، من تناسل عن يحدث وما نسل عن ال ابتداءً يحدث وما العالم
الدهرية عىل والرد األجسام وتجانس بقائها، واستحالة األجناس عن واختالفها األعراض
األجسام تعرِّي واستحالة والكمون، الظهور وإبطال األعراض حدوث إثبات ثم والثنوية،
ووقوف األرضونهايتها، ووقوف الَهيُوىل إثبات ثم والروائح، والطعوم واألكوان األلوان من
ونعوته الصانع معرفة قبل ذلك كل فنائه، وجواز العالم نهاية وإثبات وأعدادها، السموات
عنه، والخروج العالم وراء فيما البحث رشط فيه والدخول العالم يف البحث وكأن الذاتية،
يف املتكلم أوغل وكلما الكرب، يف املتناهي إىل بالرضورة يؤدي الصغر يف املتناهي وكأن
الطبيعي» «الالهوت إنشاء الكالم علماء استطاع النحو هذا وعىل «هللا».10 رأى «الطبيعة»
الحكمة علوم يف أيًضا ذلك وظهر «فيزياء». علم وكأنه خالص مادي فيزيقيٍّ نحٍو عىل
مًعا والوجود العلم نظريتا أحيانًا وتبدو الفقه.11 أصول علم ويف بل التصوف، وعلوم
وعلٍم «إلهي» علٍم إىل أي ومحدث؛ قديم إىل العلم ينقسم فكما الحدوث. لدليل كمقدمتنَي
طبيعي.12 ووجود «إلهي» وجود إىل أي ومحدث؛ قديم إىل الوجود ينقسم كذلك إنساني،
قبل العلم بقدم القول إبطال هو منها األسايس الهدف وكأن الوجود نظرية تبدو لذلك
حدوث إثبات إىل باملتكلمني أدت التي هي العالم ِقَدم معارضة وكأن الحدوث، دليل صياغة

محدثًا.13 له وأن العالم

ص٣٣–٦٧. الدين، أصول 10
العلوم»، «إحصاء انظر: العلوم. تصنيف يف واحًدا علًما اإللهي والعلم الطبيعي العلم الفارابي يجعل 11

والتنبيهات»، و«اإلشارات و«النجاة»، «الشفاء»، الثالث سيناء ابن موسوعات ويف أمني. عثمان د. تحقيق
الكون آيات يف «هللا» ورأت والحق، الخلق بني وحدت فإنها التصوف علوم ا أمَّ اإللهيات. الطبيعيات تسبق
الفقه أصول علم استطاع كما الخيام. عمر عند الحال هو كما الطبيعة علماء كبار من الصوفية وأصبح

التجريبي. العلم ونشأة العلة مباحث خالل من الطبيعة قوانني ومعرفة
ص٤٢. النسفي، ص١٢٣؛ الشامل، ص٤١-٤٢؛ ص٣٥-٣٦، التمهيد، 12

الحديث يبدأ السوفسطائية، وهم الحقائق، مبطيل ضد العلم نظرية عن حزم ابن يتحدث أن بعد 13

عىل والرد الدهرية»، «وهم ص٩–١٩) ج١، (الفصل، له» مدبر ال وأنه يزل لم العالم إن قال «عمن
له أن وتحقيق يكن لم أن بعد العالم حدث إثبات عىل الرضورية الرباهني «إيراد ثم الخمس اعرتاضاتها
وله يزل لم العالم «إن قال: من عىل الرد وكذلك براهني، خمسة وهي هو»، إال إله ال يزل لم ُمحِدثًا
وكذلك واحد، آٍن يف هللا وقدم العالم بقدم القول عىل الرد أي (ص١٩-٢٠). يزل» لم فاعل ذلك مع
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أو العامة» «األمور تسبقه أن دون األعراض مبحث هو األبحاث من يظهر ما وأول
حدوثها وإثبات إثباتها بعد «هللا» عىل باألعراض االستدالل أجل من املوجودات» «أحكام
ضمن تدخل وهي منها، األجسام خلو وعدم وحدوثها األكوان إثبات ثم محِدث، إىل وحاجتها
إىل الحادثة األجسام احتياج وإثبات العالم ِقَدم شبه عىل الرد ثم األعراض، مبحث يف النسب
ستتحول والتي النجوم وأصحاب والعلة والعقل بالنفس القائلني نظريات ورفض ُمحِدث،
الدالة املحدثات إثبات يف أبواب تظهر وقد الجوهر.14 مبحث يف الجوهر أقسام إىل بعُد فيما
عنها مستقلة تكون أن دون العلم لنظرية كنهاية واألكوان األعراض وإثبات «هللا» عىل
عليه، واالستدالل الجسم حدث إال الوجود نظرية من يظهر وال التوحيد. ألصل وكبداية
محكم نظري بناء أي دون القديم، بصفة وحده «هللا» لتخصيص لها أول ال الحوادث وأن
مما الطبيعة لعلم شعورية ال هات موجِّ كانت «هللا» صفات وكأن خالصة، نظريٍة ملباحث

مسبق.15 افرتاٍض أو خالص إيماٍن مجرد ويجعله الطبيعي العلم موضوع يقيضعىل
تصعب حينئٍذ العالم. حدوث إلثبات مقدمة وكأنها كلها الوجود نظرية تبدو وأحيانًا
حدوث بيان مبارشًة يُقال الحالة هذه ويف الحدوث. ودليل الوجود نظرية بني التفرقة
وجواهر، أعراض إىل العالم قسمة عىل كله الدليل يرتكز ثم املعلوم. أقسام وليس العامل
هي الوجود نظرية يف وعرض جوهر إىل القسمة أن حني يف األعراض حدوث إثبات ثم
وكأنه الوجود نظرية يف واألعراض الجواهر مبحث إذن ويظهر للحادث.16 قسمة مجرد

املطلق والزمان الخالء هو الذي املطلق واملكان النفس وأن يزل لم خالًقا للعالم «إن قال: من عىل الرد
سوى ما لكل القدم صفة رفض أي (ص٢٠–٢٧). محدثة». غري وأنها موجودة، تزل لم املدة هو الذي
واحد» من أكثر ومدبره العالم فاعل «إن قال: من عىل الرد يتم ثم الحكماء. ضد ومكان زمان من هللا
عن بالحديث ذلك عىل والتفريع الذات أوصاف أحد وهي الرشك ضد الوحدانية إلثبات (ص٢٧–٣٨).
والسمعيات، اإللهيات بني فصل دون واملالئكة النبوة إنكار عىل الرد ثم واليهود، النصارى خاصًة امللل،

ص٣–١٠٥. ج٢، ص٣٨–١٦٠. العقائد. تاريخ بني فصل ودون
ص٨٧–١٢٢. الخمسة، األصول رشح 14

نظًرا والعدل» التوحيد أبواب يف «املغني كتاب تحليل لألسف نستطع ولم ص٣٦–٧٥. املحيط، 15
تعاىل. «هللا» رؤية عن الرابع بالجزء الضخمة املوسوعة وبداية األوىل الثالثة األجزاء لفقدان

(األصول، للبغدادي الدين أصول يف العالم» حدث بيان «يف الثاني األصل يف الحال هو هذا 16

«نهاية ويف ص١٣–٢٨٧). (الشامل، العالم» حدث يف «القول للجويني: الشامل ويف ص٣٣–٦٧).
للشهرستاني. اإلقدام»
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تحلل إذ والطبيعيات؛ التوحيد بني التفريق ليستحيل إنه حتى اإللهيات، مقدمات من جزء
كمقدمة مبارشًة وحدوثه العالم يكون ما وكثريًا التوحيد.17 كتاب واألعراضتحت الجواهر
بالرغم الوجود ملباحث نظري عرٍض أي ودون للعلم نظرية دون وصفاته «هللا» ملوضوع
العالم حدث يف فالقول والقدم؛ والحدوث واألعراض الجوهر مصطلحات استعمال من
مثل الوجود نظرية مصطلحات استعمال مع والصفات للذات مقدمة يكون أن إىل أقرب
والقدم.18 والحدوث واألعراض والجوهر واالفرتاق واالجتماع والحركة والسكون األكوان
البداية قبل العالم حدث يبدأ القديم. عدم واستحالة الحدوث دليل عىل كله املبحث ويرتكز
وتحليل العلم نظرية من تطوًرا أكثر الوجود نظرية كانت وملا لها.19 مقدمة وكأنه بالعقائد
وتنتقل العلم، نظرية عىل مقترصة املتقدمة املصنفات بعض فإن العلم، تحليل بعد املعلوم
ومبحث الوجود. لنظرية ذكر دون لإللهيات كمقدمة الحدوث دليل إىل العلم نظرية من

«هللا».20 وجود عىل لألدلة وتحديد لإللهيات مقدمة ذاته واألعراض الجواهر
علم يف حتى الوجود مباحث لظهور أسايس كباعٍث العالم حدوث إثبات ويستمر
نظرية بني الفصل ويستحيل قائًما. خطًرا زال ما العالم بقدم القول وكأن املتأخر، الكالم
جالله».21 جل الصانع ووجود العالم حدث يف «القول موضوع يف اإللهيات وبداية الوجود
العقلية؛ دون نقلية حجٍج مجرد محدثًا له وأن العالم حدوث إثبات وسيلة تكون وقد
وأحيانًا عقليٍّا.22 تأصيًال منه أكثر مسبق إيماٍن عن تعبري الحدوث دليل أن عىل يدل مما
نظرية وتكون النظرية املقدمات عن وتنفصل املعلوم مادة من جزءًا الوجود نظرية تكون

االقتصاد. النهاية، الشامل، يف الحال وهو 17

ص٧٦–٨١. األدلة، ملع 18

منها، الثاني الركن السنة أهل عليها اجتمع التي عرش الخمسة األركان «ومن ص١٧–٢٧. اإلرشاد، 19
ص٣٢٨–٣٣١). ص٣٢٣، (الِفَرق، وأقسامه» أعراضه من أقسامه يف العالم بحدوث العلم وهو

الجوهر عىل التكلم من الصانع إثبات عىل التكلم قبل بد «وال للبغدادي. الدين» «أصول يف الحال وهو 20

ص٤٢). التام، (التحقيق األدلة» يف تامة مدخلية لهما ألن والَعَرض؛
ص٣٤–٣٨. البداية، كتاب 21

واحٌد إلٌه ومدبره محدثه وأن العالم حدوث عىل به يستدل ما بعض ذكر «باب ص٦–١١. االعتقاد، 22
استحالة وبيان العالم حدث «يف ص٥–٥٣). ص٦–١٢، اإلقدام، (نهاية شبيه» وال له رشيك ال قديم

مكانًا». تتناهى ال أجسام وجود واستحالة لها أول ال حوادث
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دخلت وقد العلم.23 بناء من جزءًا فتدخل الوجود نظرية ا أمَّ املقدمة. هي وحدها العلم
الجوهر والحدوث، الِقَدم أبحاث يف أي املقدمات؛ يف املتأخرة التوحيد كتب يف الطبيعيات
نظرية بني فصل حدث املتأخرة املقدمات ويف الوجود. نظرية يف والكيف الكم والَعَرض،
تؤدي بل الفصل، هذا مثل يوجد ال املبكرة املقدمات يف أنه حني يف واإللهيات، الوجود
الباقي الواحد القديم الصانع إثبات إىل مبارشة بطريق تلقائيٍّا واألعراض الجوهر نظرية

له. شبيه ال الذي
الثالثة: العقل أحكام وهو والجواهر، األعراض مبحثَي مع ثالث موضوٌع يظهر ثم
عقلية أحكاٌم فهي مًعا. والوجود العلم نظريتا فيها لتنصهر واالستحالة، واإلمكان الوجوب
أيًضا ترتبط وبالتايل باملوجودات، تتعلق الوقت نفس ويف العلم، بنظرية تتعلق وبالتايل
«أحكام أو العامة» «األمور هو آخر عنوانًا الثالثة املوضوعات وأخذت الوجود. بنظرية
نظرية يف أدخل فهو الثالثة األحكام إىل أقرب الحدوث دليل اعترب فإذا املوجودات».
أحكام أظهرت وقد اإللهيات. يف أدخل فهو الذات ملوضوع بداية أنه اعترب وإذا الوجود،
الوجود. نظرية يف العامة» «األمور إىل تتحول أن قبل العلم نظرية يف قبل من الثالثة العقل
يف العالم» حدث يف «القول تحت كله الوجود نظرية تفصيل يتم النهائي العلم بناء وقبل
بني االلتقاء نقطة هي العالم حدوث فمسألة محكم.24 نظريٍّ بناءٍ دون متفرقٍة مباحَث
يدخل وهنا للذات صفة أول «هللا» وجود إثبات منها الهدف الذات ومبحث الوجود نظرية
إىل املتأخرة املصنفات بعض تتعدى وال األعراض.25 حدوث عن الدليل مقدمات تحليل
إذن الوجود عنارصنظرية تكتمل له.26 وجود ال الطبيعي الفكر وكأن بذاته الواجب إثبات

ل، األوَّ الكتاب واملمكنات املقدمة، يف العلم فنظرية للبيضاوي. األنوار» «طوالع يف الحال هو هذا 23

العلم فنظرية للتفتازاني «املقاصد» يف الحال وكذلك الثالث. الكتاب والنبوة الثاني، الكتاب واإللهيات
يف والجواهر الثالث، يف واألعراض الثاني، املقصد يف العامة» «األمور الوجود ونظرية ل، األوَّ املقصد يف

«السمعيات». والسادس «اإللهيات»، الخامس املقصَدين ففي نفسها العلم مادة ا أمَّ الرابع.
وحقيقته اليشء يف القول سبعٍة: محاوَر يف املتناثرة املوضوعات وتدخل ص١٢٣–٢٨٧. الشامل، 24
تعرى استحالة األعراض، حدث إثبات يف القول العرض، إثبات يف القول والعرض)، والجوهر (العدم
بناءٍ دون وذلك بالصانع، العلم إثبات الحادث، معنى لها، أول ال حوادث استحالة األعراض، عن الجوهر

ُمحَكم. نظريٍّ
ص٣٣٢–٣٤٠. الخمسون، املسائل 25

ص٧–٢٣. املرام، غاية 26

381



(١) الثورة إىل العقيدة من

«أحكام العلم نظرية أركان من األوَّل الركن يجتمع وفيها املوجودات»، «أحكام بظهور
وتقسيم والحال، الوجود مثل املوجودات أحكام مباحث تنفصل العنرص هذا ويف النظر».
الجوهر يف القول وتفصيل واملحدث، القديم إىل أو لذاته وممكن لذاته واجب إىل املوجودات
«أحكام ى تَُسمَّ وأحيانًا والسمعيات.27 اإللهيات ركني يف الدخول قبل واألجسام والعرض
موضوعات نفس وتضم العلم. نظرية أي والنظر بالعلم املتعلقة املباحث بعد املعلومات»
حركة من األعراض مباحث ثم الثالثة العقلية واألحكام واملاهية والحال والعدم الوجود
كتب بعض ويف الجواهر.28 مبحث يف تفصيل دون الحسية الكيفيات تظهر كما وسكون
العلم عن حديث وكأنها نهائيٍّا تغيب أن قبل قائمة الوجود نظرية أحيانًا تظل العقائد
عىل الغالب أيًضا وهو بسيطة.29 أو مركبة وجواهر وأعراض وأعيان محدث من بأجزائه
وعدم وجود إىل املعلوم تقسيم قبل فيها بناء ال متناثرة ملوضوعاٍت ذكر من املدرسة الكتب

الصانع.30 إثبات أدلة إىل االنتقال قبل والعرض والجوهر وحال،
نشأة يف نظريٍّا عليها املختلف املسائل من الوجود نظرية يف الطبيعيات تكن لم
املوسوعات يف تظهر وال الفروع.31 يف عمليٍّا أو األصول اختالف من حتى أو الحضارة
تظهر بل الطبيعيات.32 من خالية الخمسة فاألصول االعتزالية؛ العقائد كتب يف أو الكالمية
وقد العقائد.33 كتب يف غالبًا وليست املتفرقة املسائل شتى يف الِفَرق ممثيل آراء ذكر يف
موضوعات أنه عىل التوحيد عرض ما إذا تظهر كما كتذييل.34 العقائد كتب آخر يف تظهر
وضعه النهاية يف املعتزلة وضعه فما «اللطائف». أو «الدقيق» يف االختالف ويكون فرق ال

ص٣٢–١٠٦. املحصل، 27
ص٩–٢١. الدين، أصول معالم 28

ص٤٢–٥٢. النسفية، العقائد 29
ص٢١–٤٨. التام، التحقيق 30

جيش وتجهيز الوصية، يف الخالف مثل العملية والفروع والعدل التوحيد مثل النظرية األصول 31
عمر، عىل بكر أبي وتنصيص الزكاة، مانعي وقتال واإلمامة، دفنه، وموضوع الرسول، وموت أسامة،

والخوارج. عيل بني والخالف صفني، وحرب الجمل، وحرب والشورى،
الخمسة». األصول «رشح «املحيط»، «املغني»، مثل: 32

واملرشكني». املسلمني ِفَرق «اعتقادات والنحل»، «امللل الِفَرق»، بني «الَفرق اإلسالميني»، «مقاالت مثل: 33

ص٥٠٥–٥١١. اإلقدام، نهاية 34
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وتطورها الوجود نظرية نشأة أوًال:

املعتزلة عند فالعلم مقدمة، األشاعرة جعله نتيجة املعتزلة جعله وما البداية، يف األشاعرة
له.35 مقدمة األشاعرة وعند للتوحيد نتيجة

الوجود نظرية بناء (4)

نصف تقريبًا الوجود نظرية بلغت والسابع السادس القرنني يف العلم اكتمال مرحلة ويف
الوجود لقسمة طبًقا «الجواهر»، «األعراض»، العامة»، «األمور أبحاث: ثالثة وتضم العلم.

والجوهر. والعرض، الواجب، إىل
والتي والوجود، العقل فيها د يتوحَّ التي العامة العقلية املبادئ إىل أقرب العامة فاألمور
الوجود، لواجب أو تتعرضللواجب ألنها واألنطولوجيا امليتافيزيقا بني التفرقة فيها يصعب
ملفاهيم عامة مقدمات بمثابة هي واحد. آٍن يف أنطولوجي وواقع ميتافيزيقي مبدأ وهو
والوحدة واالستحالة، واإلمكان والوجوب واملاهية، والعدم الوجود مثل: األساسية الوجود
طريق عن اآلخر والبعض املاهية مثل بذاته يقوم منها البعض واملعلول. والعلة والكثرة،
منها والبعض واملعلول، العلة والكثرة، الوحدة والعدم، الوجود مثل: املتقابلة، الثنائية
أدخلنا إذا ثالثية قسمة والعدم الوجود اعتبار ويمكن واالستحالة. واإلمكان الوجوب ثالثي
يف «اإللهية» الفلسفة إىل وربما الفلسفة إىل أقرب البعضمنها الحال. وهو الواسطة، بينهما
والكثرة، والوحدة واالستحالة، واإلمكان والوجوب واملاهية، والعدم، الوجود مثل التصوف
ال ما العامة األمور تكون وقد واملعلول. العلة مثل الفقه أصول إىل أقرب اآلخر والبعض
والعرض الواجب يشمل الذي كله الوجود منطق بل الوجود، أقسام من بقسم يختص

الجزء يف الفصل يف وكذلك ص٤). ج٢، (مقاالت، اإلسالميني» «مقاالت من الثاني الجزء هذا يتضح 35

والجن واملعجزات السحر عن حزم ابن ويتحدث اللطائف»، الكالم علماء يسميها التي «املعاني الخامس
والغنى والفقر الخلق وأفضل والرؤيا النساء ونبوة الطبائع ويف الرصوع يف وفعلها الشياطني ووسوسة
واملداخلة والتولد والسكون، والحركة والحال، واملعدوم والفناء، والبقاء النجوم، وقضايا واملسمى، واالسم
وإبطال النفس وما الجسم وما واألعراض، والجواهر واإلنسان والطفرة واالستحالة والسكون واملجاورة،
املعارف مثل العلم موضوعات بعض إىل ويعود وقتني، يبقى ال العرض أن ويف يتجزَّأ ال الذي الجزء
من أكثر الطبيعيات عليها يغلب فرق وهناك ص٧١–٢١١). ج٥، (الفصل، باأللوان وينتهي األدلة وتكافؤ
الطبيعية املوضوعات تغلب واملرجئة. الخوارج عنها وأبعدها والرافضة، والكرامية املعتزلة مثل األخرى
موضوعات كلها والزمان والحركة والتولد والكمون الطفرة فموضوعات األشاعرة. عند الحال هو كما

أساًسا. املعتزلة عند العقيل الديني الفكر إليها تطرق
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(١) الثورة إىل العقيدة من

تقوم العامة» «األمور وكأن الوجودي العقل أو الصوري الوجود أحكام أي والجوهر،36
بني والواقع، الفكر بني والوجود، العقل بني الهوية هو مسبق ميتافيزيقيٍّ افرتاٍض عىل

والطبيعة. الروح
املقدمات لب يمثالن والجواهر، األعراض مبحثا هما الوجود نظرية قلب يظل ولكن
قبل من كانت وقد ربعها.37 إال العامة األمور تمثل ال إذ ا؛ كمٍّ أرباعها وثالثة كلها النظرية
نصف ويمثل الوجود، نظرية لب األعراضوحده مبحث أن كما ثلثها.38 من أقل إال تمثل ال
حني يف الجمع صيغة يف واألعراض الجوهر.39 مبحث ونصف ومرة كلها، الوجود مباحث
األعراض مبحث يف واحًدا وجوهًرا كثريًة أعراًضا هناك وكأن املفرد صيغة يف الجوهر أن
ذاتها املنقسمة وغري املنقسمة العديدة الجواهر واألعراضوكأن الجوهر وأحيانًا والجواهر.
الحدوث وكأن الجوهر، باألعراضقبل والبداية واحد. جوهٍر إىل كلها تنتهي نفسوعقل من
بالظواهر البداية عىل يدل مما إليها؛ ومؤدٍّ الجواهر عىل سابق فيهما واالنتقال والتغري
فاإلنسان ذاتها. األشياء اكتشاف قبل يبدو كما الطبيعي العالم واكتشاف الحقائق، قبل
القسمة وتبدو مظاهرها. خالل من إال األشياء يدرك وال األشياء قبل الظواهر يعرف
أبحاث ويف واإلضافة)، والنسبة، والكيف، (الكم، األعراض أبحاث يف الثالثية مع الرباعية
عوارض (الجسم، الجوهر أبحاث ويف واالستعدادية)، والكمية، والنفسية، (الحسية، الكيف
املركبات). العنارص، الكواكب، (األفالك، الجسم أبحاث ويف العقل)، النفس، األجسام،
وأهمها الكيف، وأطولها واإلضافة، والنسبة والكيف الكم األعراض عىل الغالب كان وملا
نحو قاصًدا اإلنسان ظهر فقد واالستعدادية، والكمية والنفسانية املحسوسة الكيفيات
ظهر فقد والعقل، النفس األجسام عالم أي الجواهر؛ مبحث عىل الغالب كان وملا العالم.
«اإلنسان مبحث هو والجواهر األعراض مبحث يكون وبالتايل اإلنسان. نحو قاصًدا العالم
هي العامة» «األمور كانت وإذا والعالم. اإلنسان بني املتبادلة اإلحالة مبحث أو العالم» يف

ص٤١. املواقف، 36
(٥٤ص)، ص٤١–٩٥ العامة، األمور (٢٢٤ص). ص٤١–٢٦٥ كلها، النظرية املقدمات املواقف، 37

(٨٣ص). ص١٨٢–٢٦٥ الجواهر، مبحث (٨٥ص). ص٩٦–١٨١ األعراض، مبحث
الجواهر، (٣٨ص)، ص٧١–١٠٩ األعراض، (٣٦ص)، ص٣٥–٧١ الكلية، األمور األنوار، طوالع 38

الكالم». «تهذيب ويف «املقاصد» يف املتبعة القسمة نفس وهي (٤٢ص)، ص١٠٩–١٥١
لإليجي. «املواقف» يف الحال هو هذا 39
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وتطورها الوجود نظرية نشأة أوًال:

الوجود نظرية كانت وجوهر وعرض واجب إىل الوجود لقسمة طبًقا «الواجب» يف بحث
والواقع، املقال بني عامَلني، بني اإلنسان أي والعالم؛ الواجب بني اإلنسان عىل أساًسا مركَّزة
الثالثي الوجود نظرية بناء يظهر وبالتايل والطبيعة. الروح بني أو والوجود، الفكر بني أو
أي الوجود»؛ «فينومينولوجيا ويف (الواجب)، العامة» «األمور أو الوجود» «ميتافيزيقا يف:

(الجوهر). األجسام أي الوجود»؛ «أنطولوجيا ويف (األعراض) الوجود ظواهر
الوجود، نظرية األمر حقيقة يف هو الدين أصول علم يف الطبيعية املباحث ى يَُسمَّ فما
أو املوجود أي املعلوم، دراسة منها الغرض والجواهر، األعراض مبحثا خاص وبوجه
علوم تأسيس أجل من الطبيعي املبحث منه الغرض وليس شيئًا املعدوم كان إذا املعدوم
الوجود يف واملبحث املعلوم بدراسة مبارش غري نحو عىل الطبيعي املبحث يأتي قد الطبيعة.
املقدمات تتلو التي وأفعال وصفات كذات «هللا» يف الديني املبحث عن نهائيٍّا والتجرد
عن باالستقالل ممكن الطبيعي العلم تأسيس وكأن عليها، سابقة وليست كلها، النظرية
البحث يكون شئنا وإن عليه. تاليًا الديني الفكر يف األوَّل املوضوع يأتي ثم الديني، الفكر
االستقالل من ا حدٍّ والجواهر األعراض مبحثا بلغ وقد اإللهي. للفكر املدخل هو الطبيعي
ولكننا املحدثني.40 من أو القدماء من سواء ، مستقالٍّ تأليًفا فيهما التأليف أمكن أنه لدرجة
ولم بالعالم اإلحساس ِمنَّا وضاع الطبيعي العلم فغاب املعارص، وجداننا من أسقطناها
يناجي قدَميه، تحت أرض بال الهواء يف معلًَّقا اإلنسان وأصبح الشخيص، الواجب إال يبَق
ذلك بعد تعليقه أمكن حتى التوازن ففقد والبقاء؛ العون منه ويستمد الشخيص الواجب
من وما التعذيب آالم من يرصخ وهو أسفل إىل ورأسه أعىل إىل قدماه السجون، غياهب يف

مجيب!
األقسام لها وتوضع الفلسفية، املباحث إىل رصاحًة يُشار املتأخرة الوجود نظرية ويف
الحكمة، وعلوم الدين أصول علم بني الجدل ويقوم املعارضة، أو بتأييد ا إمَّ وتذكر الخاصة
تقسيمات وتسود والحكماء. املتكلمني بني التقسيمات وتتشعب والفالسفة. املتكلمني بني
قد العقيل الكالم علم كان فإذا العقل. مع اتفاًقا وأكثر أفًقا وأوسع تنظريًا أشد فهي الفلسفة
تعقيل من قبُل من فقده ما الكالم وأعطت النهاية يف أتت قد الفلسفة فإن مبكًِّرا، ُقيضعليه

املحدثني، من للظواهري التام» و«التحقيق القدماء من متويه البن واألعراض» «الجواهر مبحث: مثًال 40

ص٤٤.
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(١) الثورة إىل العقيدة من

الحركة تتوقف لم وخيال.41 إرشاقيات من فيه بما الفلسفي التعقيل كان أنه ولو وتنظري،
يف متخفيٍّا العقل ظهر االعتزالية. الحركة عىل القضاء بعد الخامس القرن يف إذن العقلية
وخاصًة العلم نظرية النظرية، املقدمات هذه يف الخامس القرن بعد السني الكالم علم
الوجود مباحث من شيئًا املتأخرة املصنفات يف الوجود نظرية تزد ولم الوجود. نظرية
والجوهر واملمكن واملاهية الوجود عن الفلسفة من الواردة والحجج التفريعات إال املتقدمة
أبحاثًا وأصبحت الديني الفكر يف األوىل دالالتها وفقدت لذاتها، أبحاث وكأنها والعرض،
ذاتها الفلسفة أن الفلسفية باملباحث االتصال سبب يكون وقد خالصًة.42 وجوديًة منطقيًة
الكالم علم تحول الحضارة يف الفلسفة راجت أن فبعد العقيدة؛ عىل خطًرا تمثل أصبحت
األوىل. البدع أو الخارجية الخصوم مع قبُل من معركته أقام أن بعد الداخيل الخصم هذا إىل
الفلسفية، املادة وبإدخال االحتواء،43 بعملية معها وقام نقدها، منها استفاد ما فبقدر
اليونانية الفلسفة خاصًة قبُل، من تمثلتها قد الفلسفة كانت التي األجنبية الثقافات دخلت
هو كما كليًة تؤخذ ما وكثريًا الرشوح. يف منها فيقتبس منها، الطبيعيات أخصَّ وجٍه وعىل
الناطقة.44 النفس يف أو الوجود يف أو العلم يف ا إمَّ املقدمات داخل وتحتوي املنطق، يف الحال
الحكمة؛ علوم هو آخر علٍم من مستمدة الجديدة التحليالت هذه بأن تام وعٌي هناك كان
سماه وما الحكماء. تقسيمات مع املتكلمني تقسيمات فتتجاوز آخر. لعلٍم تقسيمات فهي
الحكماء، عند الواجب هو املتكلمني عند والقديم املمكن. الحكماء سماه املحدث املتكلمون
املفارقة» «الجواهر املتكلمون يستعمل كما املتكلمني. عند الجوهر هو الحكماء عند والجسم

املحدثات تقسيم قبل الحكماء رأي عىل املمكنات بتقسيم والعرض الجوهر مباحث الرازي يصدر 41

ص٧). األنوار، مطالع ص١٣-١٤؛ اإلسفراييني، حاشية ص٦٣؛ ص٥٧، (املحصل، املتكلمني. رأي عىل
األندلس؛ فالسفة وباقي رشد ابن أو الكندي إىل يُشار وال الفارابي، يتلوه ثم سينا ابن إىل أساًسا ويُشار

املسلمني. واملرتجمني والعلماء والرياضيني األطباء إىل أحيانًا يُشار كما
ص١٤. التفتازاني، رشح ص١٠٠؛ املحصل، 42

وأيًضا ص١٧٩–١٨٢؛ الحكمة. علوم (٢) األربعة. اإلسالمية العلوم والتجديد» «الرتاث انظر 43

يف أرسطو» شارًحا رشد «ابن أرسطو»، شارًحا «الفارابي بحثنا يف االحتواء لظاهرة العملية التطبيقات
ص٢٠٣–٢٧٢. ص١٤٥–٢٠٢، إسالمية»، «دراسات

«التمهيد»، يف الباقالني عند إال املبدئية بصورته يظهر ال إذ الخامس؛ القرن أوائل من ذلك يبدأ 44

للبغدادي. الدين» «أصول يف مرة ألول كاملة بصورٍة يظهر ثم «اإلنصاف»،
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وتطورها الوجود نظرية نشأة أوًال:

علم بني داخيل كاذب» «تشكل عملية نشأت وبالتايل السمعية. املوضوعات بعض إلثبات
إال الحكماء أقوال عىل املتأخر الكالم علم اعتماد من وبالرغم الحكمة. وعلوم الدين أصول
املتكلمني. لرصد طبًقا االتفاق من أكثر بينهما واالختالف واضح، العلَمني بني االختالف أن
مجرد، ديني تفكريٌ هو هل الخالصة؟ النظرية املقدمات هذه داللة هي ما واآلن
عقلية قسمة هي هل مجردة؟ عقلية صياغة نفسه يصوغ أن الديني الفكر استطاع وبالتايل
امليتافيزيقيا يف بحث مجردة، عقليٌة قسمٌة هي هل الديني؟45 الفكر عىل آثار لها مجردة
كما عليه القضاء من بد ال مقنع ديني فكٌر هو هل العامة؟ واألنطولوجيا والفينومينولوجيا
النصوص عىل القائمة السلف عقائد إىل أو األشعري الكالم علم إىل والعودة الفقهاء يفعل
دينيٍة تجربٍة عن تعرب واحدة عقليًة قسمًة تتبع كلها بأنها املستعملة األلفاظ توحي الخام؟
املنطق بلغة ومرة واملستحيل، واملمكن الواجب مثل الوجود بلغة مرة عنها يعرب واحدة،
بلغة رابعة ومرًة والكثري الواحد مثل امليتافيزيقا بلغة ثالثة ومرًة والنفي، اإلثبات مثل
ومرًة والعرض، الجوهر مثل الطبيعة بلغة خامسة ومرًة واملاهية، الوجود مثل الفلسفة
التجربة عن تُعربِّ التي املبارشة القسمة وهي والحادث، القديم مثل الالهوت بلغة سادسة
وهو واحد، بُعٍد إىل تشري التقسيمات هذه كل أن والحقيقة والنهاية. البداية نقطة الدينية،
واجب وعدم، وجود وسلب، موجب طرَفني بني الوجود فيه يستقطب الذي الرأيس البعد
التي الوجود فنظرية وعرض. جوهر وحادث، قديم وجوهر، ماهية وكثري، واحد وممكن،
يف اإللهيات عن تعبري أو لإللهيات خادمة الحقيقة يف هي ملادته كمقدمة الكالم علم قدمها
املعطيات عىل الوجود نظرية أو العلم نظرية صدق مدى ما ولكن خالصة.46 عقليٍة صورٍة
العقائد ملجموع نظريٍّا أساًسا تكون أن تملك أو النظرية هذه تصلح هل األخرى؟ الدينية
استطاعت فهل اإلسالم». «قانون عىل املمكنات يف يبحثون املتكلمني أن يبدو دين؟ كل يف
الشمول من بلغت هل عقيدة؟47 لكل أوالنية مبادئ تكون أن بالفعل النظرية املقدمات هذه

دينية؟48 معطيات لكل أوالنيٍّا علًما تكون أن يمكن بحيث

ص٢٣٣–٢٣٩. املسيحية»، الفلسفة من «نماذج يف العقلية» والقسمة الدينية الطهارة (٥)» انظر: 45
ص١٦٣. ص١٥٠، املقاصد، 46

ص٧–٢٠. املقاصد، 47
.Hermeneutics as Axiomatics, in Religious Dialogue and Revolution بحثنا: انظر 48
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(١) الثورة إىل العقيدة من

الوجود نظرية اختفاء (5)

تجميع مجرد إىل الوجود نظرية وتحولت وامللخصات الرشوح عرص يف البناء انحل ثم
والكثرة والوحدة والتضايف الجسمانية والقوة والعلة واملوصوف الصفة عن القدماء ملواد
الطبيعة عن املنطق وانفصل نظري، إحكاٍم دون والحدوث والِقَدم والجواهر واألعراض
مصنفات عادت ثم صوري.49 استدالٍل مجرد الحدوث إىل الوجوب من االنتقال وأصبح
عقيدة بخمسني يؤمن أن املؤمن عىل يجب وأنه نظرية،50 مقدماٍت بال بدأت كما العقائد
وغابت النظري.51 األحكام عن بديًال الصفات أو العقائد عد وأصبح صفة، عرشين أو
يف العالم بحدوث العلم من إال السنة أهل وصفها كما العقائد من الطبيعيات مسائل
الطبيعي العلم وكأن وصفاته، الصانع إلثبات كمقدمات وأجسام أعراض من أقسامه
الطبيعة. تصور يف تبدو ال التوحيد عقلية وكأن الديني، العلم يف أساسيٍّا جزءًا ليس
من ليس أصًال) عرش (خمسة السنة أهل عليها اجتمع التي األصول بيان يف ذلك ويبدو
مستقل كموضوٍع املتأخرة التوحيد كتب يف الطبيعيات تظهر وال الطبيعيات.52 بينها
والعدل كالتوحيد التوحيد لعلم الكربى املسائل يف تدخل وال والسمعيات.53 اإللهيات مثل
تختفي قد ولكن اآلن.55 إىل سائًرا االعتقاد هذا ظل وقد والعقل.54 والسمع والوعيد والوعد

ص١٣٩–١٤٣. النضيد، الدر 49
اإللحاد. أدران من االعتقاد تطهري الصنعاني: الحديث. أصحاب السلف عقيدة الصابوني: مثًال 50

تارك كفر يف املستفيد مفيد الناجية، الفرقة عقيدة الوهاب: عبد بن محمد التوحيد. تجريد املقريزي:
الكالمية. الجواهر العضدية، العقائد الطحاوية، العقيدة السلف. مذهب يف التحف الشوكاني: التوحيد.

الخرائد. قالئد العوام، عقيدة العوام، كفاية 51

للبغدادي. الدين» «أصول موقف هو هذا 52

القاري، (رشح واملعدوم! الحر مسألتني: إال حنيفة ألبي األكرب الفقه عىل القاري رشح يزد لم 53

ص٦١–٦٤).
ص٦١–٦٤. ص١٠–١٢، ج١، امللل، 54

األوىل الصياغة حتى األوىل الجامعية دراستي منذ الزمان من مدة الشائع الخطأ هذا يف وقعت وقد 55

١٩٥٢–١٩٥٦م بني ما بالجامعة طالب وأنا أظن أكن لم اآلتية: التجربة يل حدثت فقد املصنف. لهذا
للتعريف وطبًقا الوقت ذلك يف خطأ علمت كما موضوعه دام ما التوحيد علم من جزء الطبيعيات أن
اآلراء بعض ذكرت ما فإذا للطبيعيات. مكان فال ولذلك «هللا»؛ وجود إثبات أو الدين عن الدفاع التقليدي
الطريق عن حاد قد التوحيد عالم أن وظننت سياقها، أفهم لم النظام، رأسهم وعىل للمعتزلة الطبيعية
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وتطورها الوجود نظرية نشأة أوًال:

عرٍض إىل حاجة ما دون الواقع إىل مبارشًة النص ويوجه إصالحي بدافٍع الوجود نظرية
العقائد يف الوجود نظرية من تبقى ما كل هي الثالثة العقل أحكام تظل ذلك ومع نظري.56
األمور من خمسة موضوعات أحد إال تبَق فلم اإلصالحية. الحركات بعض ويف املتأخرة،
إىل العودة اإلصالحية العقائد مصنفات بعض حاولت وقد الوجود. ميتافيزيقا أو العامة
األحكام وهي الكلية أو العامة األمور من واحًدا مبحثًا إال تجد فلم النظرية املقدمات بعض
إىل بالوجود العقل فيها يتحدى واالستحالة واإلمكان الوجوب يف أبحاث من وحوَّلته الثالثة
مباحث وانتهت والحدوث، الِقَدم مباحث سقطت وبالتايل وجود، دون الثالثة العقل أحكام
وتطبيقها للعقائد، نظرية كمقدمٍة تكفي الثالثة العقل أحكام وكأن والجواهر، األعراض
يف اعتقاده يجب وما يجوز، وما يستحيل وما هللا يف اعتقاده يجب ما الرسول، ويف هللا يف

والحركة والكمون الفرد الجوهر نظريات صلة وما أتساءل: وكنت األمة! وضاعت املوضوع، عن وخرج
والكتب «الثانوية» الدراسات ويف التوحيد؟ بعلم والتوليد واالعتماد والتأليف واملجاورة واملماسة والطفرة
السابق الخطأ االعتقاد مع اتفاًقا الحساب من الطبيعيات تسقط ما عادًة الكالم علم يف املقرَّرة املدرسية
عدًدا وأن خاصًة هللا هي ليست والطبيعة هللا، عىل أساًسا يرتكز الذي التوحيد علم عن خارجة أنها من
التوحيد كان وملا اليونانية. للفلسفة امتداًدا نأخذ كما الفلسفة وكانت بالفلسفة، شبيًها كان ألفاظها من
ما وانفتح بالحضارة، وعي يل حدث فلما وجدارة. بحق منه اليوناني الجزء هذا استقطع إسالميٍّا علًما
الطبيعيات رأيت والحفظ، التكرار عىل القائمة الجامعي التعليم مناهج لعقم نتيجة طالب وأنا عيلَّ أُغلق
العقائد كتب يف بقيت الوقت نفس ويف لألشعري، اإلسالميني» «مقاالت من الثاني الجزء عىل طغت وقد
كما «الصفات»، عن والثاني «الذات»، عن األوَّل الفصل وبدأت اإلمامة. بعد التوحيد علم آخر يف القديمة
عرفت واالستقصاء التحليل يف البدء بعد ولكن جييل. من املعارصين بني متناَقل هو عما وورثُت أخذُت
الحدوث دليل بها والتي الوجود، نظرية يف العلم نظرية بعد الكالم علم أول يف تأتي الطبيعيات أن
الطبيعيات أن علمت الشائع، الخطأ يف الوقوع طول من دهشتي وأمام الذات. إلثبات كمقدمة واإلمكان
التوحيد يف العلم نظرية وتكون الحكمة، علوم يف الحال هو كما التوحيد علم يف اإللهيات عىل سابقة
إىل املنطق من وهو البناء نفس كشفا قد والفلسفة التوحيد العلمان، ويكون الفلسفة، يف املنطق بمثابة
لم وملاذا التوحيد؟ يف «هللا» وجود عىل الرباهني أين قبُل: من أتساءل كنت وقد اإللهيات. إىل الطبيعيات
أعرف؟ ماذا سؤال عىل إجابًة الوجود نظرية ضمن أنها وجدت وأخريًا والصفات؟ الذات مسألة يف تدخل
عاًما وأربعون واحد وعمري ذلك إىل وصلت وقد العلم. نظرية يف أعرف؟ كيف سؤال عىل اإلجابة بعد
واحد وعمري الفقه أصول علم يف الثالثة الشعور أبعاد عرفت كما األمريكية، املتحدة بالواليات وأنا

.Les Méthodes d’Exégèse رسالتنا: انظر فرنسا. يف عاًما وعرشون
الوهاب. عبد ملحمد التوحيد» «كتاب مثل 56
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(١) الثورة إىل العقيدة من

الثالثة العقل أحكام إىل كلها الوجود نظرية تقلصت يجوز.57 وما يستحيل وما الرسول
الحركات معظم تُسقط بل البداية.58 يف الحال كان كما والوجود العلم بني تجمع التي
ويكفي كليًة، الثالثة األحكام تُسقط وقد الطبيعيات، التوحيد رسائل يف املعارصة اإلصالحية
يبدأ وعندما يجوز.59 وما يستحيل وما منها يجب ما الرسول ويف هللا يف العقائد عرض
خالصٍة صوريٍة كنظريٍة العلم دون مبارشًة الوجود نظرية تأتي الثالثة العقل بأحكام العلم
واملمكن الواجب الثالثة العقل فأحكام صوري. نسٍق يف مًعا والوجود العلم فيها يجتمع
هذا يختفي ثَمَّ وِمْن واحد. والوجود فالعقل للوجود. وصف الوقت نفس يف هي واملستحيل
دليل مع والحدوث الِقَدم دليل يتداخل وقد والوجود. املعرفة بني التعسفي التقليدي الفصل
العقل أحكام إىل واإلمكان الوجوب دليل ويتحول النهاية يف يسقط ثم واإلمكان، الوجوب
وجود أحكام هي ال الثالثة األحكام تكون وقد اثنتني. بدل ثالثة املقوالت وتصبح الثالثة،
واجب أقسام: ثالثة عىل باهلل فاإليمان إيمان؛ أحكام مجرد تصبح بل عقل أحكام هي وال
اإليمان وأركان خمسة اإلسالم وقواعد خمسة الرشعية األحكام أن كما وجائز، ومستحيل
بني الجمع أو املبارش اإليمان عن السؤال أو نظري60 كإطاٍر يكفي العدد مجرد وكأن ستة،
برشح العقل أحكام رشح يف املتأخرون اح الُرشَّ يفيض وقد العقل.61 وأحكام اإليمان عقائد
يف عمله والنظرية، الرضورية العلوم النفس به تدرك روحانيٍّا ا رسٍّ واعتباره «العقل» كلمة
أي البلوغ؛ كمال وأوله الجنني، يف الروح نفخ حيث من وابتداؤه الدماغ، يف ونوره القلب،
نورانيٍّا عقًال فيصبح العقل؛ لوظيفة النظري التأسيس وضياع يشء، أنه عىل العقل تفسري

وجود.62 وبال موضوع بال إرشاقيٍّا

الحميدية. الحصون العبيد؛ وسيلة البهية؛ الخريدة التوحيد؛ جوهرة الباجوري؛ رسالة السنوسية؛ 57
للجويني. النظامية» «العقيدة يف البداية كانت 58

التوحيدية». «العقيدة يف الحال هو وهذا 59

العقائد». زبد «جامع يف الحال هو وهذا 60

الليث». أبي «مسائل مثل وذلك 61

«يف ص٦-٧). (الجوهرة، تعاىل» باهلل والعياذ له ومبطًال لإليمان منافيًا الرشع اعتربه ما بيان «يف 62

أحكام إىل العلوم من انتقال كنقطة وذلك ص٥-٦). (الجزيرة، اإلسالم» وحقيقة اإليمان حقيقة بيان
الثالثة. العقل
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أو الوجود ميتافيزيقا ثانًيا:
(الواجب) العامة» «األمور

فيها يتَّحد التي «املمكنات» أو الكلية، األحكام أو العامة األمور إىل الوجود ميتافيزيقا تشري
أي الحكماء. عند الحال هو كما الوجود»، «واجب يف عقيل تشخيٍص دون والوجود العقل
بني التفرقة تمحى الوقت نفس ويف وشموًال، عقليًة املبادئ بأكثر تبدأ الوجود نظرية أن
واألحكام العقل نطاق يف زالت ما ألنها ممكنات وهي والوجود. الفكر بني والواقع، املبدأ
عمل أو الوجود يف العقل عمل تصف وكأنها بالفعل يشء إثبات دون الخالصة الصورية

لذاته.1 الوجود رؤية أو نفسه يف العقل
والعدم، الوجود مباحث: خمسة العامة» «األمور أو الوجود ميتافيزيقا وتشمل
لبها واملعلول. والعلة والكثرة، والوحدة (االمتناع)، واالستحالة واإلمكان والوجوب واملاهية،
األخرى الثالثة األبحاث وتتساوى والكثرة. الوحدة مبحث وأقلها والعدم، الوجود مبحث
الحكماء من مستمدة جديدٌة عقليٌة بناءاٌت تظهر السادس القرن يف مرة وألول ا.2 كمٍّ

البيضاوي عند والثامن السابع القرننَي يف البناء هذا حدث وقد ص٩٦-٩٧. العامة، األمور املقاصد، 1
واإليجي.

الوجوب (٩ص)؛ ص٥٩–٦٨ املاهية، (١٥ص)؛ ص٤٣–٥٩ والعدم، الوجود ص٤١–٩٥؛ املواقف، 2
ص٨٥– واملعلول، العلة (٦ص)؛ ص٧٨–٨٤ والكثرة، الوحدة (١٠ص)؛ ص٦٨–٧٨ واالمتناع، واإلمكان
والعدم، الوجود (٢ص)؛ ص٣٥–٣٧ املعلومات، تقسيم ص٣٥–٧١؛ األنوار، طوالع (١٠ص)؛ ٩٥
ص٥٢–٦٢ والحدوث، والقدم واإلمكان الوجوب (٥ص)؛ ص٤٧–٥٢ املاهية، (١٠ص)؛ ص٣٧–٤٧

(٣ص). ص٦٨–٧١ واملعلول، العلة (٦ص)؛ ص٦٢–٦٨ والكثرة، الوحدة (١٠ص)؛



(١) الثورة إىل العقيدة من

بني تجمع خالصة ميتافيزيقية موضوعاٌت وهي واملعلول، والعلة والكثرة الوحدة مثل
صوري وجوديٍّ علٍم إىل معريف علٍم من التوحيد علم تطوير عىل وتساعد والوجود، الفكر
«هللا» هو فالعلة التقليدي. الديني الفكر بظهور تسمح تطهرية عقليٌة أبنيٌة أنها من بالرغم
البعد هذا إسقاط أن ويبدو العالم. هو والكثرة «هللا» هو والوحدة العالم، هو واملعلول
األشعرية يف استمر الذي الديني الفكر لتشخيص نتيجة كان إنما الوجود نظرية من األوَّل

واالختيار. للقراءة مقياًسا اآلن حتى أصبحت والتي السائدة

والعدم الوجود (1)

سؤال: عىل إجابة الوجود نظرية فإن أعلم؟ كيف سؤال عىل إجابًة العلم نظرية كانت ملا
يجيب الثاني السؤال فإن العلم؟ ما سؤال عن أجاب قد ل األوَّ السؤال كان وإذا أعلم؟ ماذا
نظرية تتحول النحو هذا وعىل املعلوم. هو إذن العلم موضوع املعلوم؟ ما سؤال عن
أن حني يف العارفة، للذات تحليًال إال تكن لم العلم نظرية وكأن الوجود، نظرية إىل العلم
يصبح املتأخر الكالم علم ويف املعلومات. وألقسام املعرفة ملوضوع تحليل الوجود نظرية
العلم نظرية من كله املنطق فينتقل العلم، نظرية عىل املطلقة الصدارة الوجود لنظرية
كله ذلك ويأخذ وجوديٍّا، منطًقا أصبح نظريٍّا منطًقا كان أن فبعد الوجود. نظرية إىل
السواء.3 عىل الوجودي وللمنطق النظري للمنطق الجامع هو فاملمكن «املمكنات»؛ اسم
فالعقل العقلية؛ األحكام طريق عن يأتي املوجودات وتحليل املوجودات، هي املعلومات

الوجود. لتحليل وسيلة

من الثاني الركن املوجودات» و«أحكام ل، األوَّ الركن النظر» «أحكام تمثل حني يف للرازي «املحصل» يف 3

ضعف يمثل املوجودات» «أحكام عن الثاني الركن أن إال كله، العلم حولها يدور أربعة أركاٍن مجموع
نظرية تمثل أيًضا للرازي الدين» أصول «معالم ويف ص٧٢). (املحصل، النظر» «أحكام عن األوَّل الركن
الكتاب واإللهيات ل، األوَّ الكتاب الوجود نظرية تشمل للبيضاوي «األنوار» ويف العلم. ضعف الوجود
ثلث الوجود نظرية تشمل صغرية، مقدمًة إال ليس العلم نظرية أن حني يف الثالث، الكتاب والنبوة الثاني،
ثلثَيه؛ الوجود ونظرية كله، الكتاب سدس حوايل العلم نظرية تمثل للتفتازاني «املقاصد» ويف كله. الكتاب
والثالث الثاني املقاصد يف الوجود ونظرية ل، األوَّ املقصد يف العلم نظرية تعرض أضعافه. أربعة أي
ص٢٧٣–٢٨١). املقاصد، ص٥٩-٦٠؛ املطالع، ص١٦؛ اإلنصاف، ص١٥٠–١٧٦؛ (املقاصد، والرابع
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(الواجب) العامة» «األمور أو الوجود ميتافيزيقا ثانيًا:

املعلوم قسمة (1-1)

فاملعلوم السواء؛ عىل والحكماء املتكلمني عند القسمة طريق عن املعلومات تحليل ويأتي
أو موجوًدا يكون قد ألنه املوجود من أعم املعلوم ألن معدوم؛ أو موجود ا إمَّ املتكلمني عند
وعرض. وجوهر جسم إىل الحادث ينقسم ثم وحادث، قديم إىل املوجود وينقسم معدوًما.
استباق «القديم» مقولة ألن خالص؛ دينيٍّ إيماٍن عن تعبريًا العقلية القسمة تبدو وهنا
ا أمَّ عيني. كوجوٍد الحادث إال يوجد ال إذ مسبق؛ إيمانيٌّ دينيٌّ وافرتاٌض الصفات ملوضوع
التضايف. أو باالقرتان التضاد أو القلب طريق عن يأتي خالص ذهنيٌّ افرتاٌض فهو القديم
العلم نظرية يف يدخالن فال وبالتايل إثباته، مطلوب كالهما القديم، كالعلم القديم فاملوجود
يف العلم نظرية يف اإللهيات تداخلت فكما خالص. نظريٍّ أوالنيٍّ كبناءٍ الوجود نظرية يف أو
وهي وحادث، قديم إىل قسمته يف الوجود نظرية يف أيًضا تدخلت وحادث قديم إىل قسمته
عن وتتخىلَّ الخالص اإليمان مجرد عن تعرب بل لها، حسيٍّا مربر ال التي املبدئية القسمة
افرتاٌض وحادث قديم إىل الوجود قسمة الوجود. وتأصيل العلم تأسيس أجل من التعقيل
قسمة ا أمَّ مسلَّمة. واعتباره املطلوب، عىل استدراك إنه أي إثباته، املطلوب وهو مسبق،
املكان؛ يف الوجود أي التحيُّز؛ مفهوم عىل تقوم فإنها وعَرض، وجوهر جسم إىل الحادث
وال هذا ال أو العرض وهو ُمتحيِّز يف حاًال أو الجوهر وهو متحيًزا يكون أن ا إمَّ فالحادث
إلفساح ثالثة مقولٌة فهي الجسم ا أمَّ وصفاته. اليشء ببساطة واألعراضهما فالجوهر ذاك.
الجوهر األوىل القسمة كانت فإذا القديم. الفلك لعلم طبًقا والكواكب واألجرام لألفالك املجال
القسمة فإن الثانية، والصفات األوىل الصفات يف الطبيعة علوم يف يربرها ما لها واألعراض
أن كما خالص. دينيٍّ غرٍض لخدمة الطبيعة مفروضعىل مسبٌق حكٌم الجسم وهو الثالثة
عاطفة هي متحيز يف حاالٍّ أو متحيًزا يكون ال الذي الوجود من الثالث القسم منع الذي
قسمة «هللا». وهو القديم املوجود صفات يف العينية املوجودات مشاركة ورفض التأليه
كأحد إثباته املطلوب تدخل ألنها علمية؛ ليست مقصدها ويف علمية، بدايتها يف إذن املتكلمني
الفرصة إلعطاء فارغة الثالثة القسمة تجعل أنها كما القديم، املوجود وهو القسمة، فرَعي
العقيدة.4 لتأسيس املجال إفساح هو العقل وظيفة وكأن الرشك، خشية لنفيها للذهن

يمايزه أن بد وال الوصف، يف لشاركه القديم وجد لو ألنه األوَّل لسببنَي: القدماء بعض منعه لذلك 4

إال يُجاب ال عنه سأل من فإن الباري، صفات أقىص هذا ألن والثاني محال، وهو الرتكيب فيلزم بغريه،
القديم. حدوث أو الحادث قدم ا إمَّ حينئٍذ فيلزم الحقيقة؛ يف لشاركه غريه فيه شاركه فلو به،
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(١) الثورة إىل العقيدة من

عن يتنازل ألنه اإليمان؛ وال العقل يخدم ال النحو هذا عىل العقل إعمال أن إىل باإلضافة هذا
يرىضوضع اإليمان وال يقبل العقل فال التنزيه. ويضعف الخالص التنظري يف العقل حق
يكون وأن األشياء، ملزاحمة مكان له يفسح وأن واألعراض، والجواهر األجسام مع «هللا»
أقىص وأن السواء. عىل التنزيه ولعواطف للعقل مضاد فهذا محدودة. عقليٍة قسمٍة يف طرًفا
صور إحدى وهي للملوك، كملك رتبة أعىل ويف الكون» «قمة يف «هللا» وضع التنزيه درجات
التشابه طريق عن للوجود قلب هو املوجود قسمة يف وإدخاله «هللا» يف فالتفكري التشبيه.5
ال أنه إىل األمر وينتهي عرًضا. أو جوهًرا أو جسًما وليس موجوًدا هللا فيكون التضاد، أو
يحتاج وال محل، يف ال الحادث مقابل يف فيكون للعالم، كطرف إال «هللا» يف التفكري يمكن

التأليه. عواطف بفعل محل إىل
يظل ذهني وجوٍد إىل املوجود ينقسم ولكن املوجود. هو أيًضا الحكماء عند واملعلوم
عالم بني املشهورة القسمة عىل بناء خارجي عينيٍّ وجوٍد وإىل املعرفة نظرية من جزءًا
رضوري أو وممتنع وممكن واجب إىل العيني املوجود وينقسم األعيان. وعالم األذهان
له وجود ال الواجب العيني فاملوجود االضطراب. يف القسمة تبدأ وهنا ومستحيل، وجائز
وجوًدا ليس املستحيل أو املمتنع والوجود خالص، ذهنيٌّ بل عينيٍّا ليس الوجود واجب ألن
املمكن الوحيد الثالث القسم ويبقى ثاٍن. عقيل افرتاٌض ولكنه له، وجود ال فاملستحيل عينيٍّا،
الوجود ففرض العقل ثنايا من الظهور عاود اإليمان أن ويبدو املمكن. العيني الوجود وهو
عن انقلب ثم «هللا»، إلثبات املجال إلفساح عينيٍّا وجوًدا وجعله الرضوري أو والواجب
كان إذا إال له عينيٍّا وجوًدا بذلك يستلزم أن دون املستحيل املمتنع الوجود إىل الضد طريق
الحالتني كلتا يف كلها والبداية املستحيالت. فعل عىل القادر فهو األذهان؛ يف «الشيطان»
وجود له الذي الوسط فهو الجائز، أو املمكن هو واملستحيل الرضوري واملمتنع، الواجب
وظيفته عن إياه وزحزحته العقل يف اإليمان بفعل افرتاًضا إال لهما وجود ال طرَفني بني

أقسام: أربعة عىل املوجودات القدماء م قسَّ 5

وجل. عز موالنا ذات وهو واملخصص، املحل غني قسم (أ)
األعراض. ى تَُسمَّ التي الحوادث صفات وهي واملخصص، املحل إىل يحتاج وقسم (ب)

األجسام. ى وتَُسمَّ الحوادث ذات وهو املحل، دون املخصص إىل يحتاج وقسم (ج)
العقائد، زبد (جامع وعال جل موالنا صفات وهي املخصص، عن وغني املحل يف موجود وقسم (د)

ص٨).
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بفرض ورشع العقل استعىصعىل الذي الخالص اإليماني للمعلوم املجال إلفساح العلم يف
الوجود ويدرك الحس يف العقل يعمل عندما القسمة تصحُّ فيه. يتأسس أن قبل عليه نفسه
افرتاَضني يف فيوقعه طرفني إىل العقل فيدفع اإليمان، يتدخل عندما تفسد ثم املمكن العيني
هذه كشفت فإذا واملستحيل، الرضوري أو واملمتنع الواجب وهما وجوديني، وال عقليَّني ال
أي النهاية أن عىل أيًضا تكشف فإنها الحيس، العالم أي العيني بالوجود البداية القسمة
افرتاٍض مجرد أو معنوي أو أخالقي أو إيماني يقنٍي مجرد هو الرضوري أو الواجب
كعالقة االلتزام أو ن التضمُّ أو التضايف طريق عن نشأ مرئيٍّا، حسيٍّا وجوًدا وليس معريف
ولكن حقيقي. مطلٌب املعريف أو األخالقي أو الديني واليقني بالصغري. الكبري أو باألب االبن
موضوع، بال ذاتًا مضمون، بال فارًغا فيكون داخله من املطلب هذا يتحقق هل هو اإلشكال
ويف العالم من مضمون له يكون أن أم مجرًَّدا، وانعكاًسا نرجسية، النفس، عىل متقوِقًعا

التاريخ؟ لحركة وكقانون اجتماعي وكنظاٍم الفردي للشعور كبناء العالم
الجسم وهو ثالثًا قسًما تفرتض لم األقل فعىل وعرض، جوهر إىل املمكن قسمة ا أمَّ
اإليمان يعود ولكن الصفات! يف له واملشارك «هللا» من القريب األفالك لعالم املجال إلفساح
ما وهو وُمحَدث لوجوده أول ال ما وهو قديم، إىل الجوهر بقسمة وذلك العقل، ليقيص
تبدو والتي الوجود نظرية يف املتتالية التقسيمات هذه من الغاية تظهر وفيها أول. له
أو «هللا» وجود إثبات وهو منطقيٍّا طبيعيٍّا خروًجا اآلخر من منها كلٌّ يخرج طبيعية عقليًة

مسبق. وجوديٍّ عقيل تحليٍل من استنباطه
الثبات عنَرصي وجود عىل تدل طبيعية قسمٌة وعرضفهي جوهر إىل املمكن قسمة ا أمَّ
إىل القسمة هذه تتحول ثم املتغري، هو والعرض الثابت هو الجوهر الطبيعة، يف والتغري
املركز أو واألطراف القلب عىل القائم التصور وهو والتاريخ. واملجتمع لإلنسان عام تصوٍر
يُقال أن ويمكن بل التنزيه.6 درجات أعىل يف وهو الديني الفكر عليها ارتكز والتي واملحيط،
الجسم؛ طبيعة من تأتي ال افرتاضية عقلية قسمٌة وأعراض جوهر إىل الجسم قسمة إن
هيئته ومكانه، وضعه وبرودته، حرارته وخفته، ثقله وشكله، لونه يتغري جسم، فالجسم
هو جوهر عىل تقوم أعراض التغريات هذه أن افرتاض ملاذا ونعومته. خشونته ومالمحه،

ص٢٢، التام، التحقيق ص١٥٠–١٥٣؛ املقاصد، ص٢٦؛ األنوار، طوالع ص٤٢-٤٣؛ املواقف، 6

ص٤٢-٤٣.
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وأن املتغري، وراء الثابت بوجود عقيل إيماٍن من نابع الجوهر افرتاض إن والحامل؟ الثابت
وهو الدائرة. مركز حول املحيط نقط تدور كما حوله تدور املتغريات لكل ثابتًا مركًزا هناك
الطبيعية أو االجتماعية العالقات من معني نوٍع عن تعرب فنية صورٌة خالصأو عقيلٌّ تصوٌر
وهيئته ووضعه ولونه شكله يتغري الجسم أن مثل املمكنة التصورات من آخر عدٍد بني من
له، مقابل كطرٍف اإلنسان مع عالقة يف يدخل الجسم أن أي املجال؛ أو لالستعمال طبًقا
إيجاد القدماء حاول وقد لالستعمال. الطبيعيات بل املجردة للطبيعيات مكان فال ثَمَّ وِمْن
عالقات أن حني يف «هللا» وجود إلثبات رأسية جعلوها ولكنهم الطبيعيات مع العالقة هذه
وبُعًدا التاريخ من جزءًا مًعا والطبيعيات اإلنسان تجعل أفقية عالقٌة باإلنسان الطبيعيات
فهو الثابت الجوهر لزم ثَمَّ وِمْن الخلود، بعد «باهلل» الطبيعيات عالقة كانت ملا للزمان.
املتغري. العالم لوجود املؤرش فهي املتغرية األعراض مقابل يف الثابت «هللا» لوجود املؤرش

الذهني؛ الوجود إنكارهم من بالرغم الحكماء ملوقف املتأخرون املتكلمون انحاز وقد
إلفساح الحادث؛ وهو أول له ما أو القديم، وهو له أول ال ما ا إمَّ إىل العيني الوجود فقسموا
أي الجوهر؛ وهو متحيز إىل الحادث وقسموا «هللا». ِقَدم وإثبات الخلق لنظرية املجال
وال متحيز ال لوجود ثالثة قسمًة ومنعوا العرض، وهو املتحيز يف والحال الحيس الجسم
«هللا» عىل تصدق القسمة فهذه وجوده، يف أحًدا «هللا» يشارك ال حتى متحيز؛ يف حال
يف اإليمان مضمون بإدخال لهم يسمح الذي الجزء يف الحكماء قسمة املتكلمون قبل وحده.
طبيعي عقيلٍّ نحٍو عىل له النظري للتأصيل انتظار دون مترسع نحٍو عىل العقلية القسمة

خالص.

موجود؟ أو معلوم املعدوم هل (2-1)

والحكماء املتكلِّمني عند بان كما املوجود وكان معدوًما، أو موجوًدا ا إمَّ املعلوم كان إذا
املتكلمني نظريات عليه وتدل معلوم املعدوم املوجود؟ مثل معلوم املعدوم فهل معلوًما،
سواء آخر وجٍه من مجهوًال وجه، من معلوًما يكون قد فاليشء فيه. الحكماء واختالف
الوقت نفس يف جاهًال عامًلا اإلنسان يكون وبالتايل اإللهيات. يف أم الطبيعيات يف ذلك كان
التحليل مناهج اختالف وإن مختلَفني. محلَّني يف أو املحل نفس يف وجهله علمه يكون وقد
منه أكثر مختلفٍة مواقَف عن تعبري اإلنساني العلم أن عىل يدل إنما النظر وجهات وتضارب
بني واملعدوم، املوجود بني وجدل أقوى، عالقات بل اجتماعي منظوٌر فالعلم محايًدا. علًما
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وجٍه من ومجهوًال وجه من معلوًما كالهما املعدوم أو املوجود يكون قد واملجهول.7 املعلوم
جهًال التفصيل وغياب بوجه علًما اإلجمال فيكون والتفصيل اإلجمال حيث من ا أمَّ آخر،
فكرها عىل يغلب مجتمعاٍت يف خاصًة وتفصيًال إجماًال اليشء معرفة واألَوىل آخر. بوجٍه
يغلب أخرى مجتمعاٍت يف أو النامية املجتمعات مثل التفصيالت دون العموميات القومي
ا وإمَّ املتقدمة. الصناعية املجتمعات يف الحال هو كما الكليات دون الجزئيات فكرها عىل
علوم. لعدة موضوًعا اليشء نفس يكون وبالتايل البحث؛ ومنظور التحليل مستوى حيث من
لعلم وموضوع بيولوجية وظائُف هو حيث من األعضاء وظائف لعلم موضوع اإلنسان
اآلخرين، مع عالقة يف هو حيث من االجتماع لعلم وموضوع حياة، هو حيث من النفس
حيث من السياسة لعلم وموضوع منتج، كائٌن هو حيث من االقتصاد لعلم وموضوع
أن «اإللهي» العلم عىل حرص لعلمني موضوًعا اليشء يكون أن وإنكار منظم. كائٌن هو
العلم يف نظرية فقط هي العلم نظرية أن حني يف املوضوع، نفس يف آخر علٌم يشاركه
يعني وال له.8 أساس ال تخوُّف فهو ثَم ومن التنزيل، بعد الوحي ذلك يف بما اإلنساني،
صفته أو اليشء معنى يكون وقد شيئًا يكون فقد شيئًا؛ بالرضورة املعلوم يكون أن ذلك
أشياءَ دالالت من جديدة معاٍن استنباط أو الدال اليشء حضور من بد ال ولكن داللته. أو
ويف الذهنية األمور يف البحث يصح وبالتايل وجود للمعلوم يكون حتى بالفعل موجودة
اتفاًقا.9 منفي املمتنع ألن املمكن املعدوم يف والنزاع سواء. حدٍّ عىل الخارج يف املوجودات
ما ل األوَّ أقسام: ثالثة وهو معلوم.10 انتفاءه أن بمعنى املتكلمني جمهور عند معلوم وهو
لم ما والثاني املاضية، والحوادث املندثرة اآلثار مثل ممكنة ومعرفته فُعدم موجوًدا، كان
موضوًعا أي معلوًما ليس ألنه معرفته يمكن ال وهذا املمتنع وهو يوجد مما وليس يوجد
بالدراسات اليوم نعنيه ما وهو معرفته، يمكن وهذا وسيوجد يوجد لم ما والثالث للعلم،
أي مقدور وألنه بالبديهة معلوم الوجود عدم ألن ممكنة إذن املعدوم معرفة «املستقبلية».
والسلب النفي معرفة وألن الواقعة املعارف من أشمل املمكنة املعارف وألن إحضاره يمكن

يجوز فلن القديم وأما واحد. حاٍل يف وجَهني من املحدثات تعلم أن يجوز أنه وأصحابه النجار يرى 7

ص٧١-٧٢). ج٢، (مقاالت، الوجوه من بوجه يجهله من يعرفه أن
ص٣٠-٣١. الدين، أصول ص٧٥-٧٦؛ ج٢، مقاالت، ص١٩-٢٠؛ املرام، غاية ص٧١؛ املحصل، 8

ص٣٠. التام، التحقيق 9
بمعلوم. ليس املعدوم أن إسحق أبي إىل خطأ ونسب سجستان من «النابتة» بعض ذهب 10
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(١) الثورة إىل العقيدة من

والخرافات واألساطري الغياهب يف وقعنا وإال «املمكنات»، من كله املوضوع إن بل ممكنة،
واإللهام.11 والشعوذة السحر سبل ذلك يف واتبعنا

وإذا يشء؟ هو فهل موجوًدا كان وإذا موجود؟ هو فهل معلوًما املعدوم كان فإذا
معدوًما، يكون وقد موجوًدا يكون قد املعلوم أن والحقيقة اليشء؟ يعني فماذا شيئًا، كان
العلم يمكن إذ اليشء؛ ومن املوجود من أعم فاملعلوم شيئًا. ال يكون وقد شيئًا يكون وقد
صورية؛ موضوعاٌت كلها الفلسفة. يف وبالعدم الهندسة يف وبالنقطة الحساب يف بالصفر
الوجود أو الصوري الوجود يعني قد بل الحيس، الوجود بالرضورة الوجود يعني ال إذ
املعدومات. من وهي واملتضادات واملتناقضات باملستحيالت العلم يمكن كما الشعوري.
منطق فهناك املعدومات. من وهي واملتضادات واملتناقضات للمستحيالت منطق فهناك
الوجود يعني فقد موجود، العدم قيل فإذا للتناقض. ومنطق للتضاد ومنطق للمستحيل
كلها وهي الخالص، العدم أو الفراغ أو الغياب أو النقص أو الحرمان أو السلب هنا
الصفر. وحساب الرياضيات يف للمجهول وحساب للعدم، ميتافيزيقا هناك وجود. أنماط
ال مطلًقا يجعله كما خالًصا صوريٍّا العلم يجعل للعلم وموضوًعا موجوًدا املعدوم واعتبار
للعلم إيثار هو للعلم موضوًعا يكون ال عدًما املعدوم جعل حني يف (املعتزلة)، له حدود
إىل تؤدي الدين يف املزايدة أن ويبدو (األشاعرة).12 املوجود إال يتناول ال الذي املوضوعي
الفكر من تنزيًها أكثر ويكون الصورية إىل يؤدي النزيه الفكر أن حني يف املادية، يف الوقوع
أساًسا هو واملوجود املعدوم بني يتفاوت الذي العلم موضوع أن والحقيقة الرصيح. الديني
وأخذ، عطاء وفراغ، مالء وغياب، حضور وعدم، وجود الشعور ففي شعوري. موضوٌع
املعدوم إثبات يف املعتزلة موقف الحكماء موقف ويقارب وسلب. إيجاب واستقبال، إرسال
والتحقق الخارجي، املوجود وهو الخارج يف تحقق إىل املوجود قسمة يف عليه العتمادهم
الواجب فهو لذاته العدم يقبل ال كان إن الخارجي واملوجود الذهني. املوجود وهو الذهني
امتناع وهو الضد عىل قائم لذاته املوجود فتعريف لذاته؛ املمكن فهو يقبله كان وإن لذاته،
عىل يدل مما لذاته؛ العدم إمكان وهو الشبيه عىل قائم لذاته املمكن وتعريف لذاته، العدم

ص١٣٨-١٣٩. الشامل، 11
املرام، غاية ص١٠؛ الدين، أصول معالم ص٧١-٧٢؛ املحصل، ص١٣؛ اإلرشاد، ص٣٤؛ التمهيد، 12

ص١٥. املقاصد، رشح ص١٣؛ املقاصد، ص٩؛
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(الواجب) العامة» «األمور أو الوجود ميتافيزيقا ثانيًا:

لذاته فالوجود لذاته. العدم أي الضد من قلبه دون لذاته الوجود عن الحديث استحالة
الحيس العالم أي واإلمكان؛ والتغري العدم منشؤها املتضادة املفاهيم من الوجود واجب أو
املاهيات جعل ومسألة املختار الفاعل تأثري بمسألة نفيه أو املعدوم إثبات ويرتبط املتغري.
صة، مشخَّ خارجيٍة إرادٍة وجود بالرضورة ذلك يعني وال التأثري.13 هو الجعل أن عىل بناءً
بعد ويُعَدم عدم من يوجد الذي واختياره وفعله اإلنسان إرادة من يكون أن يمكن بل
ال محض نقص ألنه تتمايز وهل ذواته تتساوى هل املعدوم عن الحديث ويصعب إيجاد.

السلب.14 يف تمايز وال وجود، سلب هو بل فيه، وجود
اإلثبات بلغة عنها يعرب رصفة منطقيًة لغويًة عالقًة باملعدوم املوجود عالقة تكون وقد
الخارج يف املتحقق غري أو الوجود وهو الخارج يف ًقا متحقِّ يكون أن ا إمَّ فاملعلوم والنفي.
معدوًما. كان وإال ذهني وجوٍد مجرد وليس الخارج يف متحقق املعلوم املعدوم. وهو
الوجود يكون ثَمَّ وِمْن الحكم. نظرية التطابق هذا يف وتدخل متطابقان. والوجود فاملعرفة
يدخل املعدوم. من أعم واملنفي املوجود من أعم فالثابت املنفي، هو واملعدوم الثابت هو
الوجود نظرية ترجع وبالتايل والنفي. اإلثبات نظرية هي أعم نظرية يف إذن والعدم الوجود
درجات وتتفاوت املعرفة.15 ونظرية الوجود نظرية بني تجمع التي وهي الحكم، نظرية إىل
ولكن القدرة، غياب عن الناشئ العدم إىل التناقض وهو املطلق املنطقي العدم من املعدوم
املايض يف وجدت التي كاألشياء الزمان من العدم ينشأ وقد وجدت. إن يوجد أن يمكن
توجد قد ولكنها الحارض، يف توجد ال التي األشياء من أو الحارض، يف توجد تعد لم ثم
باعتباره العدم يف الشعوري البعد إىل أي والزمان؛ القدرة إىل يحيل فالعدم املستقبل؛ يف
فيها فيقع العدم أحكام ا أمَّ وباآلخرين.16 باألشياء عالقاته يف اإلنساني املوقف عنارص أحد
املعدوم البعضاآلخر وعند بثابت ليس البعضاملعدوم فعند العدم؛ لتصور طبًقا االختالف
الثاني الحكم ويف املاهية. عدمت الذات عدمت إذا املاهية، هي الذات ل األوَّ الحكم يف ثابت.

ص١٧١. املقاصد، ص١٢٦–١٣٤؛ الشامل، ص٢٩-٣٠؛ التام، التحقيق 13
ص٥٣. املواقف، ص١٧٢–١٧٤؛ املقاصد، 14

والنفي باإلثبات الحكم ويجعلون الوجود، نظرية عىل الحكم نظرية يضيفون الذين هم املعتزلة 15
العقائد، زبد جامع ص٤٠؛ التمهيد، ص١٥-١٦؛ اإلنصاف، ومعدوم. موجود إىل الوجود قسمة من أهم

ص٣٥-٣٦. األنوار، طوالع ص٩؛ الدين، أصول معالم ص٣٢؛ املحصل، ص٨؛
ص٤٠-٤١. التمهيد، 16

399



(١) الثورة إىل العقيدة من

العدم نفي إىل أقرب ل األوَّ الحكم املاهية.17 بقيت الذات عدمت إذا املاهية، عىل زائدة الذات
الوجود أحكام ذاتها فهي األخرى املنطقية األحكام ا أمَّ إثباته. إىل أقرب والثاني كيشء،
عدم إىل يؤدي املرشوط وعدم العلة، عدم إىل يؤدي املعلول عدم مثل: النفي بصيغة ولكن
الوجود إدخال يمكن ال أنه والحقيقة اآلخر.18 الضد صحة إىل يؤدي الضد وعدم الرشط،
ال حينئٍذ والعدم. للوجود شعوريٍة تجارَب دون محلية قضايا يف للحكم كمادة والعدم
صدق يكون وال شعورية. أحكاٌم بل صورية عقليًة أحكاًما والعدم الوجود أحكام تكون
الشعور. مضمون مع الحكم مطابقة بل األعيان، عالم مع األذهان عالم مطابقة الحكم
يكون وقد منطقيَّني.19 أو صوريَّني موضوَعني وليسا شعوريتان تجربتان والعدم الوجود
سلب العدم يتصور فاإلنكار املعنى، نفس عىل يصدق ال واإلثبات اإلنكار بني الخالف

لفظيٍّا.20 األمر نهاية يف النزاع يكون فقد ملكة. عدم يتصوره واإلثبات إيجاب،

يشء؟ املعدوم هل (3-1)

الوجود ألن األشاعرة ومنعه الوجود. غري املاهية ألن يشء؛ املمكن املعدوم املعتزلة عند
معدوم الذهن يف فاملعدوم الوجود تساوق الشيئية الحكماء وعند الحقيقة. نفس عندهم
املعدوم أن ل: األوَّ سببني. عىل العدم إثبات ويعتمد األشاعرة.21 إىل أقرب فهم الخارج، يف
ثابتًا. وليس والخياالت كاملمتنعات نفي العدم أن والحقيقة ثابت. متميز كل وأن متميز

املواقف، ص١١-١٢؛ الدين، أصول معالم ص٤٤-٤٥؛ األنوار، طوالع ص٣٤–٣٨؛ املحصل، 17

ص٥٣–٥٦.
ص١٧٧–١٨١. املقاصد، 18
ص١٨١–١٨٥. املقاصد، 19

ليس سلب، «الحال ص٥٧). (املواقف، ملكة» عدم وعندهم إيجاب، سلب للوجوب العدم نجعل «نحن 20

ص٥٩). (املواقف، عدًما» وال موجوًدا
شيئًا املعدوم كون املعتزلة من واألضم والفوطي العالف الهذيل وأبو البرصي الحسن أبو منع 21

انتقادهم يف املعتزلة عىل بالتفصيل اآلمدي رد أيًضا: انظر ص١٢٦)، ص١١٠، ص٤٣، ج١، (امللل،
يف: املعتزلة، حجج وانظر: ص٢٧٤–٢٨٢)، املرام، (غاية الحكماء إىل خطأ ورد شيئًا املعدوم كون
كله املوضوع وأيًضا: ص١٣٤-١٣٥؛ القاري، رشح ص١٣٦؛ الشامل، ص١١٤–١١٨؛ ج٥، الفصل،
ص١١٣-١١٤؛ ج٥، الفصل، ص١٧٨–١٨٠؛ الِفَرق، ص١٢٤-١٢٥؛ اإلرشاد، ص٥٣–٥٧؛ املواقف، يف:

ص٤٤. الِفَرق، اعتقادات ص١٢١؛ ص١١٤، ج١، امللل، ص١٥٠–١٦٣؛ اإلقدام، نهاية
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(الواجب) العامة» «األمور أو الوجود ميتافيزيقا ثانيًا:

ثبوتًا، ليس اإلمكان أن والحقيقة ثبوتية. صفة وأنه باإلمكان ُمتَّصف املعدوم أن والثاني:
األزل يف املعدوم أن اها مؤدَّ خالصة دينيٍة حجٍة عىل يعتمد كما وجود. إمكانية مجرد بل
يوجد فال الخيال عمل من كله ذلك أن والحقيقة شيئان! والغريان غريه، وهو «هللا» ليس
عقلية وتمريناٌت مسبقة افرتاضاٌت كله فهذه له؛ مغاير «إله» يوجد وال ويشء، كواقع أزل
االجتماعي، الوعي يف ضعف وعن التعقيل نقصيف عن تعرب التي الدينية العواطف لتأصيل
الثبوت أن مثل منطقية صوريٍة حجٍج عىل العدم نفي ويعتمد الواقع. رؤية يف قصور وعن
قبل العدم أن أو الوجود من تناهيًا أقل العدم أن أو كذلك ليس والعدم الذات عىل زائد أمٌر
من العدم تنزع وكلها للتمايز، زوال العدم أن أو نفي صفة العدم أن أو نفي صفة الوجود
منطقيان، حكمان والنفي فاإلثبات له. موضوعي وجوٍد إثبات إىل شعوري موقٍف مجرد
يف العدم. من أعم والنفي الوجود من أعم اإلثبات تناهيًا. منه أقل وليس وجود غياب والعدم
انتهى لذلك والعدم؛ الوجود يف لهما وجود وتناقضال واتساق وكذب صدق والنفي اإلثبات
التغري عىل الفعل قدرة أي املقدورية؛ ينفي املعدوم بثبوت القول أن إىل املتكلمني جمهور
العدم كان ولو عليه. قائًما والوجود الوجود، أساس العدم وافرتاض العدم أمام وعجزه
تغيريه يمكن ال واجبًا العدم ولكان وجود إىل العدم تحويل تريد التي القدرة النتفت ثابتًا
منه؛ وأقوى النفي من أعم لكان املعدوم ثبت ولو وجود. إمكان أو ممكن وجوٍد إىل وتحويله
خيش وإال شيئًا ليس املعدوم أساس. إىل أي وجود إىل تحويله أو رفضه استحال وبالتايل
كرًها واشمئزاًزا، يأًسا وخوًرا، ضعًفا به وسلموا مقاومته، عن عجًزا وأثبتوه الناس منه
وجودها قبل املمكنة للمعدومات تكون أن يمكن ال العالم. عىل وبصاًقا ولآلخرين، للنفس
الوجود غياب هو بل كحقائق، املعدومات بوجود للناس إيهام فهذا وحقائق، وأعيان ذوات
معرَّاة العدم يف الذوات الوجود. تحقيق عىل الناس وتخاذل الفعل وضعف الهبة ونقص
أو الجواهر أو الحياة مثل وجوًدا ليست ألنها األجناس بصفات توصف وال الصفات من

األعراض.22
إعطاء وبالتايل كالوجود، الوجود درجة نفس عىل العدم هو املعدوم إثبات خطورة إن
واالستسالم الواقع باألمر واالعرتاف التشاؤم من نوع وهو نفيه، يصعب وجوًدا العدم
املانوية عند القدماء فلسفات ويف املعارص األوروبي» «الوعي يف الحال هو كما للهزائم

عياش. بن إسحق أبي رأي هو هذا 22
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مجرد هو بل وجوًدا، ليس العدم األوىل.23 الخطيئة بفعل املسيحية الديانة ويف بل خاصًة،
غياب. والعدم حضور الوجود عليه، طارئ والعدم الوجود، هو األصل نقص، أو غياب
انغالق، والعدم انفتاح الوجود غثيان، والعدم عطاء الوجود خالء، والعدم مالء الوجود
غيبة يف الباطل بقاء «وإنما العدم. وجود يستحيل ثَمَّ وِمْن موت؛ والعدم حياة الوجود
«هللا» وجود هو شيئًا العدم كون لنفي األشاعرة قدماء عند الدافع كان وإذا عنه.»24 الحق
ثابتان، العدم وال الوجود فال السواء، عىل والعدم الوجود نفي عىل يشء، كل عىل القادر
والثقة الشعوب تحريك عىل شيئًا العدم كون نفي عن املتولِّدة القدرة هو لدينا الدافع فإن
يثريه وما وأمل، تفاؤل من الروح يف يبعثه وما االستسالم ورفض الواقع وتغيري بالنفس
إىل الغياب يحول شيئًا العدم كون إثبات إن باملستحيالت. اإلتيان عىل خيال من النفس يف
املنفي، وهو نفسه يف له تحقق ال ما املعدوم قانون. إىل واالستثناء وجود، إىل والعدم حضور،
له نفي يوجد وال نفي مجرد العدم النفي، من أخص فالعدم الثابت؛ وهو ق تحقُّ له أو
والرأسمالية للحرية، غياب والطغيان لالستقالل، غياب االحتالل ثابتًا. عدًما يكون ق تحقُّ
غياب والتجزئة للتقدم، غياب والتخلف لنشاطها، غياب الجماهري وسلبية لالشرتاكية، غياب
وهوية ووحدة وتقدم واشرتاكية وحرية استقالل فالوجود للهوية، غياب والتغريب للوحدة،
وجود هناك عدم. مجرد أي حادث عرض طارئ مجرد ذلك دون وما للجماهري، وتجنيد
نتيجة طارئ العدم وجود. عدم بل عدم ليسوجود إنه أي الالوجود، هو والعدم وجود. وال

غياب. وجود وليس وجود غياب العدم عدم. وغيابه الوجود هو األصل الوجود. لغياب

بالحال): أي بالواسطة إياه (قارنًا العدم إثبات يف مذاهب أربعة اإليجي يعرض 23

(األشاعرة). الحق أهل مذهب وهو واسطة، وال بثابت ليس العدم (أ)
الحرمني. وإمام القايض مذهب وهو حق، والواسطة بثابت ليس املعدوم (ب)

املعتزلة. أكثر مذهب وهو واسطة وال ثابت املعدوم (ج)
املعتزلة. بعض قول وهو حق والحال ثابت املعدوم (د)

املقاصد، رشح ص١٦٠–١٦٣؛ ص١٥٣–١٥٨، املقاصد، ص٥٧–٥٩؛ ص٤١–٥٩. املواقف، أيًضا: انظر
إحياؤنا يعني وال ص١٧٧. ص١٣٠–١٣٥، الشامل، ص٣٠-٣١؛ ص٢١-٢٢، التام، التحقيق ص١٥٢؛
أكثر املعدوم نفي يف هنا األشاعرة فمذهب وتعصب، عًمى عن كلها املعتزلة مواقف نقبل أننا لالعتزال
األشاعرة. دوافع عن النظر برصف وأمًال تفاؤًال وأكثر املعدوم إثبات من الشعوب تحريك عىل قدرًة

تلك. أو النظرية هذه يف الجزئية للتفصيالت وليس التاريخية وللحركة العام للتيار للمعتزلة تأييدنا
عبده. محمد لإلمام مشهور قوٌل هذا 24
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(الواجب) العامة» «األمور أو الوجود ميتافيزيقا ثانيًا:

العدم وجود يف القدماء استطرد لقد اليشء؟ يعني وماذا يشء؟ املعدوم هل ولكن
يف إطالة هذه أن والحقيقة حسيٍّا.25 ماديٍّا أو منطقيٍّا صوريٍّا وجوده نوعية ومعرفة
الذي والعدم الوجود موضوع يف مبارشة داللٌة له تكون أن دون رصف فلسفيٍّ موضوٍع

أو الشعر أو الرأي عىل يعتمد منها كل ستة، مذاهب إىل وانتهوا اليشء، معنى يف القدماء اختلف 25
القرآن:

(أهل األشاعرة مذهب وهو َشيْئًا﴾، تَُك َوَلْم َقبُْل ِمْن ﴿َخَلْقتَُك منتٍف: واملعدوم املوجود هو اليشء (أ)
الحق).

وهو َغًدا﴾، ذَِلَك َفاِعٌل إِنِّي ءٍ ِلَيشْ تَُقوَلنَّ ﴿َوَال َعِظيٌم﴾، ءٌ َيشْ اَعِة السَّ َزْلَزَلَة ﴿إِنَّ املعلوم: هو اليشء (ب)
معلوًما؟ أليس املستحيل، عن ماذا ولكن خاص. بوجٍه والجاحظ والبرصية عام بوجٍه املعتزلة موقف

عىل ويُطلق العياش، وأبي الناشئ مذهب وهو َقِديٌر﴾، ءٍ َيشْ ُكلِّ َعَىل ﴿َوهللاُ القديم: هو اليشء (ج)
ومادية العالم من تطهر املادية، صفته العالم وسلب هللا تصور يف الشيئية يف وقوع وهذا مجاًزا، الحادث

هللا. يف
للعالم. اعتبار رد وهو الجهمية. موقف وهو باطل»، هللا خال ما يشء كل «أال الحادث: هو اليشء (د)

كقديم. «هللا» إلثبات املجال يفسح ونسبة إضافة حكم ولكنه
من اقرتاب وهو هشام، موقف وهو َغًدا﴾ ذَِلَك َفاِعٌل إِنِّي ءٍ ِلَيشْ تَُقوَلنَّ ﴿َوَال الجسم: هو اليشء (ه)

الطبيعي. العلمي املوقف
املعنى إىل أقرب وهو والبرصيني، الحسني أبي رأي وهو املعدوم، يف ومجاز الوجود يف حقيقة اليشء (و)

َمذُْكوًرا﴾. َشيْئًا يَُكْن َلْم ْهِر الدَّ ِمَن ِحنٌي اْإلِنَْساِن َعَىل أَتَى ﴿َهْل ل: األوَّ البديهي

يف فقط وليس مرة ٢٨٣ ورد قد اللفظ فإن القرآن، إىل باللجوء اليشء معنى معرفة أُريد ما فإذا
«أشياء» مرة)، ٧٧) «شيئًا» مرة)، ٢٠٢) «يشء» منها املتكلمني، عند الحال هو كما استعماالت ستة
األوَّل االستعمال أن إىل يؤدي املضمون» «تحليل عىل واالعتماد مرات). ٣) «أشياءهم» واحدة)، (مرًة
َقِديٌر﴾، ءٍ َيشْ ُكلِّ َعَىل هللاَ ﴿إِنَّ صيغة: يف «اإللهية» القدرة يعني الجر حالة يف خاصًة اليشء للفظ
مع عالقة يف اليشء تجعل االستعماالت بعض ولكن َعِليٌم﴾. ءٍ َيشْ ﴿ِبُكلِّ صيغة: يف «اإللهي» العلم أو
للفظ الثاني االستعمال ا أمَّ عنارصه. وكأحد األوَّل املعنى إطار يف كذلك اإلنساني والعلم اإلنسانية اإلرادة
موضوع وأنه وحده، واإلنسان اإلنسان، مع عالقة يف اليشء أن يفيد فإنه «شيئًا»، النصب حالة يف اليشء
الوحيد املعنى وهو والزيادة. والنقص والعطاء واألخذ والرضر والنفع والكراهية للمحبة عميل شعوري
القدماء ا أمَّ أَْشيَاءَُهْم﴾. النَّاَس تَبَْخُسوا ﴿َوَال «أشياء»: النصب حال يف الجمع صيغة يف اللفظ الستعمال
اإلنساني، املستوى دون الطبيعي واملستوى الالهوتي املستوى بني متفاوتًا كان لليشء تحديدهم فإن
العالم يكون أن ا فإمَّ «هللا». وتصور العالم رؤية يف الديني واملوقف العلمي املوقف بني التوتر عن وعربوا
يكون أو مادة، و«هللا» صورة العالم يكون أو مادة، «وهللا» مادة العالم يكون أن أو صورة، و«هللا» مادة
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(١) الثورة إىل العقيدة من

يوجد وقد صوريٍّا، اليشء يوجد قد الوجود. نظرية يف العامة» «األمور موضوعات أحد هو
األقل عىل فله مادي أو صوري وجوٌد له يكن لم إن فاملعدوم شعوريٍّا. يوجد وقد ماديٍّا،
موقٍف يف وقرف غثيان من النفس يف يولده وما بالعدم الشعور وهو شعوري، وجوٌد
طارئ موقف وهو واستسالم. هزيمة أو وعجز ضعف حالة يف محدَّد، وسيايس اجتماعي

الشعوب.26 حياة يف

(الحال)؟ والعدم الوجود بني واسطة هناك هل (4-1)

منكر بني الحال هو بينهما الواسطة وجعلوا والعدم، الوجود بني التقابل القدماء وضع
أن أي الوجود؛ إىل العدم من أو العدم إىل الوجود من وحركة انتقال والحال ومثبت.27
خلط ولكن حال. والصريورة صريورة فالحال الصريورة. هي والعدم الوجود بني الصلة
موضوعان أنهما مع واحد، موضوٍع يف كواسطة والحال العدم ثبوت موضوع بني القدماء
هناك فإن ومعدوًما، الخارج يف موجوًدا اليشء كان ملا ألنه الحكماء ويثبته متمايزان.28
أو الحال أو اإلمكانية أو والعدم الوجود بني الذهن يف الوجود هي والتي بينهما، واسطة
عن بالفعل وجود إىل يتحول بالقوة وجود قوة، أو تضمن أو مرشوع حالة يف الوجود
املعلوم، هو القدماء عند العلم موضوع كان وملا الذاتي. والتحقق واإلبداع الخلق طريق

الحال.29 أو املعدوم أو املوجود ا إمَّ املعلوم فإن
هناك ليست والعدم. الوجود بني الوسط إلنكارهم الحال األشاعرة جمهور وينكر
كل عىل قادر «هللا» ألن الوجود؛ إىل العدم من أو العدم إىل الوجود من االنتقال إىل حاجة
والعدم. الوجود بني املتعارضة الثنائية يف ووقعوا الصريورة، إنكار إىل انتهوا ثَمَّ وِمْن يشء.

دون طبيعي الهوٍت تأسيس عن اليشء ملعنى بحثهم يف القدماء يتجاوز لم صورة. و«هللا» صورة العالم
العميل. اإلنساني املستوى عىل لالستعمال األشياء ورؤية عميل توحيٍد إقامة

املعارص»، فكرنا يف :(١) معارصة «قضايا يف الشعورية التجارب لبعض تحليل القرف، بحثنا: انظر 26
ص١٩٦–٢٠٧.

من هاشم وأبو األشاعرة من الحرمني وإمام القايض ويثبته املعتزلة، وأكثر الحق أهل الحال ينفي 27

املعتزلة.
للمذهب. اإليجي تصنيف عن (٢٣) السابق الهامش انظر 28

ص١٢٧-١٢٨. الشامل، ص١٨–٢٠؛ املقاصد، رشح ص١٧–٢٠؛ املقاصد، ص٧-٨؛ املواقف، 29
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(الواجب) العامة» «األمور أو الوجود ميتافيزيقا ثانيًا:

وبالتايل له. األشاعرة ونفي العدم إثباتهم من بالرغم املعتزلة جمهور ذلك يف ويشاركهم
الحال نفي ويؤدي القومي. لوعينا الرئييس ن واملكوِّ األسايس الرافد هو الحال نفي أصبح
القلب طريق عن آخر إىل طرف من واالنتقال والعدم الوجود بني الواسطة إنكار إىل أوًَّال
يشء وال الكل جدل يف والوقوع يشء عىل الثبات وعدم ضده إىل اليشء من والتحول والعنف
وجداننا يف الحال هو كما وأبطال، خونة إىل والزعماء وكافرين مؤمنني إىل الناس وقسمة
والتاريخ والحركة والزمان والتغري والحدوث الصريورة إنكار إىل ثانيًا يؤدي كما املعارص.
الفعل عىل الخارجي للفعل األولوية إعطاء إىل ثالثًا ويؤدي فيه. اإلنساني الفعل ودور
عن األمة وتخلت التاريخ، يف دوره عن اإلنسان تخىلَّ أن بعد والتغري الحركة لتفسري الداخيل
التسلسل، إىل يؤدي قد الحال إثبات أن من لألحوال املنكرون ويخىش فيه. ووجودها فعلها
وعدم املوجودات يف التسلسل امتناع يجوز أنه مع الصانع» إثبات باب «يسد والتسلسل
يدل مما العلم؛ نتائج يحدد مسبًقا هدًفا ليس الصانع إثبات أن كما األحوال. يف امتناعه
العلمية وللنتائج العلمية للمادة تكييف هو بل علًما، ليس خصوًصا األشعرية علم أن عىل

الصانع.30 إثبات رأسها وعىل سلًفا معروفة ألهداٍف طبًقا العلمية وللمواقف
أن منها الصورية، الحجج بعض عىل فيه اعتمدوا قد القدماء فإن الحال، إثبات ا أمَّ
ثَمَّ ِمْن بنقيضه؛ اتصف وإال معدوًما وال وتسلسل، وجوده زاد وإال موجوًدا ليس الوجود
اللونية من مركب السواد أن ومنها الحال. وهو والعدم الوجود بني الواسطة إىل أقرب فهو
بمناسبة للذات حاًال اللون يكون ثَمَّ وِمْن فرًضا، البرص قابضية وهو به يمتاز وفصل
صورية حجٍج إعطاء املهم ليس أنه والحقيقة الذات. بمناسبة للموضوع حاًال أو املوضوع
من انتقال حالة يف الوجودات عن تكشف التي الشعورية التجارب تكفي بل الحال، إلثبات
حركتي مالحظة يكفي وجود. إىل عدم من انتقال حالة يف املعدومات أو عدم إىل وجود
الحياة بني أو النقاهة، وهي واملرض الصحة بني املتوسطة الحاالت مثل اإليجاد أو اإلعدام
واالستقالل االحتالل بني أو املراهقة، وهي والرجولة الطفولة بني أو االحتضار، وهو واملوت
أقرب الحال يكون قد واالنحياز. النفوذ واألحالفومناطق والتبعية والوصاية الحماية وهي
كوسٍط الحال إيجاد يصعب إذ الوجود؛ إىل منه العدم إىل أقرب أو العدم، إىل منه الوجود إىل
الذوات تتمايز كما ونقطة. حسابًا وليس وحركة انتقال فالحال طرفني. بني متناسب
تختلف.31 التي هي األحوال ولكن واحد، اإلنساني الوجود باألحوال. املتساوية اإلنسانية

ص٥٩). (املواقف، الرازي تخوُّف هو هذا 30

ص١٧٥-١٧٦. املقاصد، ص٥٧–٥٩؛ ص٤١-٤٢، املواقف، 31
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(١) الثورة إىل العقيدة من

والحركة الصريورة إثبات إىل أوًَّال يؤدي نفيه؛ إليه يؤدي ما عكس إىل الحال إثبات ويؤدي
الوقوع دون التدرج إىل ثانيًا ويؤدي والخلق، واإلبداع والتحقق والتاريخ والزمان والفعل
املجال إفساح إىل ثالثًا ويؤدي الخطط، وإعداد املراحل وإدراك يشء وال الكل جدل يف
األوَّل نوَعني: إىل الحال القدماء قسم وقد التاريخ. يف األمة ودور العالم يف اإلنساني للفعل
مما للسواد؛ اللونية مثل ُمعلَّل غري أو بالقدرة، القادرية كتعليل موجودة بصفٍة ُمعلَّل
علة الحال يكون وقد ال. وفعَّ مؤثر حال إنه أي علة؛ بل َعَرض مجرد ليس الحال يجعل
وتتمايز الذوات تتساوى عندما والثاني وعامة، موِجدة األحوال تكون وبالتايل وعدم؛ وجود
أحوالها. هي الذات أن عىل يدل مما األخرى؛ عن الذات يميز الذي هو فالحال باألحوال.
النفسية األحوال إىل أقرب وتكون وكأحوال، كصفات واالختالف بالتماثل األحوال وتوصف

األشياء.32 «أحوال» إىل منها الوجودية أو

«الوجود»؟ يعني ماذا (5-1)

آٍن يف وتصديق تصور الوجود وأن موجود، أني ذلك عىل والدليل بديهي، الوجود تصور
بالحد يكتسب أن يمكن وال بديهية. قسمٌة وعدم وجود إىل الوجود قسمة أن كما واحد.
ما أعرف ال وأنه باملهية تعريًفا ليس الرسم ألن بالرسم أو له أجزاء ال بسيط الوجود ألن
تصوٍر إىل يتحول لم وإن بديهي إحساٌس ألنه ذلك فإن يتصور، ال الوجود كان وإذا الوجود.
التصور يكون أن األوىل الوجود: تصور ضد صوريتنَي حجتنَي القدماء صاغ وقد عقيل.
حصول التصور أن والثانية الدور. فيلزم الوجود، بعد إال يُعقل ال ما وهو غريه، عن بتميزه
الوجود بداهة أن والحقيقة املثالن. فيجتمع وجود، يف وجود حدوث وهو النفس يف املاهية
ويبدو ًرا.33 تصوُّ وليس حية تجربٌة فالوجود جدلية، منطقيٍة صوريٍة حجٍج إىل تحتاج ال
مبحث من جزء بل للوجود، مستقلة نظريًة ليس القدماء عند والعدم الوجود مبحث أن

الصفات واعتبار اإللهية الذات عىل ذلك بعد إسقاطه ثم هاشم أبي عند الحال إثبات بني صلة هناك 32

يف أي الوجود؛ نظرية يف نشأتها يف املسألة أن عىل يدل مما والصفات؛ الذات بني الصلة مسألة يف أحواًال
والسادس). الخامس الفصلني (انظر واإلنسان الطبيعة

ص٣٧؛ األنوار، طوالع ص٩-١٠؛ الدين، أصول معالم ص٣٢-٣٣؛ املحصل، ص٤٣–٤٦؛ املواقف، 33
ص٢٣-٢٤. التام، التحقيق ص٩٧-٩٨؛ املقاصد،
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(الواجب) العامة» «األمور أو الوجود ميتافيزيقا ثانيًا:

عنها، يستقل لم املعرفة من جزءًا الوجود يكون وهنا عليه. أحيانًا ويطغى التصورات
يضمهما الذي وهو والوجود، املعرفة بني الوسط هو املنطق وكأن املنطقية، املعرفة ولكنها
التصديق وألن بداهًة، ر املتصوَّ الشخيص الوجود من جزء ألنه بديهي الوجود فتصور مًعا.
أوًَّال فتصورهما والعدم. الوجود تصور عىل قائم يجتمعان ال واإلثبات النفي بأن البديهي
كان وإذا دليل.34 إىل تحتاج لذلك بالجزء؛ العلم عىل متوقفة التصديق وبداهة بالبداهة،
كسبيٍّا يكون عليه الحكم فإن بديهيٍّا، تصوًرا وكان التصور، مباحث من مبحثًا الوجود
أو واجبًا كليٍّا، أم جزئيٍّا كونه يف االختالف ثم بديهيٍّا الوجود كون يمنع وال استدالليٍّا.35
األعيان يف له تحقق ال اعتباريٍّا، أو موجوًدا جوهًرا، ال أو جوهًرا عرًضا، ال أو عَرًضا ممكنًا،
الوجود لتجربة العقل تحليل االختالفات هذه ألن زائدة؛ أو املاهيات عني وأفراده واسطة، أو
نتائج واتفاق ذاتها للموضوعات العقل بتحليل االختالفات هذه تجاوز ويمكن البديهي.
ليست ألنها االختالفات؛ هذه تحل ال «هللا» وهداية األفراد. من عديد تجارب مع التحليل هذا
عىل املنطقية األحكام ومعظم الوجود.36 من مختلفة مستوياٍت تتناول بل صوابًا، أو ً خطأ
واملركب والبسيط والجزء الكل مثل أخرى مقوالٍت إسقاط عىل تقوم بديهي كتصوٍر الوجود
إثباتها أو نفيها ثم أشياء وضع إىل بل يشء إىل تؤدي ال طريقة وهي لتحديده، الوجود عىل
العقل تمرين ثم العقلية القسمة عىل القائم املثايل النوع نفس من لفظية مشاكل خلق أو
الوجود الطهارة! درجة تقتضيه ملا اختياًرا هو النهاية يف الحكم ويكون عليها. املتطهر
ويلمسه. ه ويحسُّ يراه ويحميه، يراه اإلنسان، يحياه الذي اليشء هو بل اليشء يف ليسصفة
تتكون القضية يف رابطة أيًضا والوجود والتعبري.37 لالستعمال عقيل تجريٍد مجرد والصفة
إىل العربية اللغة يف القضية تحتاج وال والرابطة. واملحمول املوضوع عنارص، ثالثة من
ال املوضوع، ثبوت بمجرد الوجود يثبت إذ املوضوع؛ يف متضمن الوجود ألن الرابطة ظهور
الكينونة.38 بفعل إثبات إىل تحتاج ال وجود بداهة الوجود موجود، وهو إال موضوع يوجد

ص٢٤-٢٥. التام، التحقيق 34
ص٢٤. التام، التحقيق ص٨٨–١٠٤؛ املقاصد، 35

ص١٠٥–١٠٧. ص١٤١-١٤٢، املقاصد، 36
موجوًدا، كونه عىل فرع به الصفة قيام فإن به، قائمة صفٍة ألجل وليس بالوجود اليشء «اتصاف 37

ص٤٣). األنوار، (طوالع الدور» لزم موجوًدا كونه تعلَّل فلو
باستمرار القضية هذه عىل أمني عثمان الدكتور املرحوم أستاذنا ركز وقد ص٢٤٦–٢٤٨. املقاصد، 38
ص٣٣؛ والفكر»، «اللغة ١٩٦٥م؛ الثقافية، املكتبة العربية»، اللغة «فلسفة انظر: العديدة. كتاباته يف
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(١) الثورة إىل العقيدة من

فالوجود بالعني؛ الثابت أنه منها تعريفات عدة الوجود تعريف يف قيل ذلك ومع
وقديم، حادث إىل أو ومنفعل، فاعل إىل املنقسم أنه ومنها: عيانية. ومشاهدٌة حسية رؤيٌة
إلثبات األوىل عىل تعتمد والثانية: طبيعية، األوىل: والقديم، الحادث غري واملنفعل والفاعل
املعلوم هو فالوجود عنه، ويُخَرب يُعَلم ما أنه ومنها: اإليمان. بذلك يقتيض كما قديم فاعٍل
مرحلة وهي املعرفة، خالل من إال يوجد ال فالوجود الخرب، طريق عن علمه يأتي الذي

اللغة. طريق عن لآلخرين واإليصال التعبري
واألشياء اإلنسان املوجودات، من عديد بني مشرتك لفٌظ الوجود أن األمر حقيقة ويف
به املوجودات وصف يف الرتدد منها أسباب، لعدة وذلك «هللا»، أنه عىل يفرتضه وما والعالم
واملمكن الواجب عىل يُقال كما جميًعا. يفيدها بأنه يوحي مما االستعمال؛ يف الجزم وعدم
للعني العني لفظ اشرتاك من أكثر الوجود هي واحدة صفٍة يف الشرتاك والعرض والجوهر
رضورية قضيٌة واالشرتاك الوجود. فكذلك فيه تمايز ال واحد مفهوٌم العدم أن وكما والبرئ.
تصور ألن االشرتاك يثبت االشرتاك نفي وأن املوجودات، بني الرشكة بالرضورة نعلم إننا إذ
كل يف عامة دعوى إثبات يجوز وال موجود، كل يف ذلك إثبات يلزم مشرتك غري واحد مفهوم
االشرتاك يعني فالتمايز املمكن؛ عن الواجب تميز ملا مشرتًكا يكن لم ولو حدة عىل موجود
موجود، والعالم موجود، واليشء موجود، فاإلنسان وبالتايل االختالف.39 يعني ما بقدر
ريب ال وتصوره؟ الوجود تجربة تبدأ كيف السؤال: ويكون االسم. باشرتاك موجود و«هللا»
اللغة أي الوحي؛ خالل من إال نفسه عن يتحدث ال و«هللا» الوجود. تعي ال األشياء أن
املوجود هو إذن وحده اإلنسان اإلنساني. الوعي من ابتداءً وتفسريه فهمه لزم وبالتايل
كل عىل الوجود يطلق ثم باللفظ ل األوَّ املعنيُّ وهو باملجاز. موجود سواه ما وكل حقيقة

اإلنسان. وجود عىل قياًسا «هللا» أم العالم سواء آخر يشءٍ
أو متواطئ أو مشرتك لفٌظ أيًضا الوجود أن قرروا عندما القدماء لذلك انتبه وقد
ل ُمتأصِّ وجود العيني الوجود لفظيٍّا. أو خطيٍّا ذهنيٍّا، أو عينيٍّا يكون قد فالوجود ُمشكِّك.
واآلخران اليشء. أيصورة الجسم؛ من الظل بمنزلة متأصل غري والثاني اليشء، حقيقة وهو
فالوجود السابق. عىل الحق والكل اسمه وصورة اليشء اسم بهما الوجود يكون مجازيان

الوعي إىل الفردي الوعي «من دراستنا وأيًضا ص١٤٩–١٨٤؛ ثورة»، وفلسفة عقيدة أصول «الجوانية،
ص٣٥٩–٣٦٣. إسالمية»، «دراسات يف االجتماعي»

ص٤٦-٤٧). (املواقف، والحكماء املعتزلة موقف هو هذا 39
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(الواجب) العامة» «األمور أو الوجود ميتافيزيقا ثانيًا:

واضح فاالشرتاك مكتوبة؛ وكلمٌة منطوق لفٌظ وهو الذهنية. الصورة وعىل اليشء عىل يطلق
هللا وجود لتجعل التأليه عاطفة ذلك بعد تأتي ثم الوجود.40 للفظ األربعة املعاني هذه يف
العيني الوجود حصل هل اللفظ ملعنى مسبق تحديٍد دون املوجودات هذه كل عىل سابًقا
تمييًزا اللفظ يف االشرتاك ميَّز أن بعد املتكلم إن أي اللفظي. أم الخطي أم الذهني أم
فوق «هللا» واعتبار العلم، عىل «باهلل» املزايدة أجل من علمه واستعمل عاد دقيًقا علميٍّا
ويف املتون عىل الرشوح يف عادًة املزايدة هذه وتحدث أحدها. يف يدخل ال العلماء قسمة
والشارح العقلية، القسمة طريق عن العلم يضع املتن صاحب ألن الرشوح؛ عىل الحوايش
العلم غياب يف تظهر التي التأليه بعواطف عليها املزايدة إال أمامه ليس الحاشية صاحب أو
الحال هو كما الوجود يف االتحاد االشرتاك يعني وال املحكمة.41 العقلية والقسمة والتحليل
يف االشرتاك مجرد يعني بل الصوفية، عند الوجود ووحدة واالتحاد الحلول نظريات يف
وإعطاء الخلط هذا يف للفصل التأليه عواطف دخول ثم املعنى يف الخلط حدوث ثم اللفظ
كمفهوم الوجود ظهور فإن ذلك ومع «هللا».42 يف األعىل وتشخيص وللعالم لإلنسان األدنى
بسبب يقع الخلط معظم وأن والوجود، الفكر مع اللغة تحليالت إلدخال بداية هو مشرتك
إىل تقسيمه ويمكن والنفي باإلثبات عليه يحكم فالوجود املاهية؛ يف اللفظي االشرتاك هذا
الحكمة أساس هي التي املاهية عىل ذلك من ويخىش وعرض. جوهر أو وممكن واجب
اللفظي االشرتاك بني التفرقة حينئٍذ ويصعب الوجود.43 عن زحزحتها وعىل والقسمة

اليشء، حقيقة به املوجود يكون متأصل واألول وخطيٍّا، ولفظيٍّا وذهنيٍّا عينيٍّا يتناول «الوجود 40

يكون مجازيان واألخريان اليشء، صورة به املوجود يكون الجسم من الظل بمنزلة ل ُمتأصِّ غري والثاني
فيها يختلف ال عقلية األوىل أن إال السابق، عىل الحق والكل اسمه، وصورة اليشء اسم بهما املوجود
(املقاصد، جميًعا» الطرفان ثانيهما ويف فقط الدال أوليهما يف يختلف وضعيتان واألخريان الطرفان،

ص٢٢-٢٣). التام، التحقيق ص١٤٣-١٤٤؛
األربعة، املوجودات يف مقدَّم فهو والخطي؛ واللفظي والذهني العيني الوجود يف املقدَّم سبحانه «فهو 41

اللفظ يف وكذلك منها يشء كل أو الذهن يف أوًَّال وتالَحظ لها. ابتداء ال إذ يشء؛ كل عىل سابقة فذاته
ص١٢). العقيدة، (حاشية كتابة»

ص١٣٧–١٤٠. املقاصد، 42
املوجودات» بني فيه مشرتك وصٌف الوجود أن إىل ِمنَّا وجمع واملعتزلة الفالسفة جمهور «ذهب 43

إىل الوجود نقسم ألنَّا املوجودات كل بني فيه مشرتك مفهوٌم الوجود «مسمى ص٣٣-٣٤). (املحصل،
الوجود «مفهوم ص١٠). الدين، أصول (معالم القسمني» بني مشرتك التقسيم ومورد واملمكن، الواجب
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(١) الثورة إىل العقيدة من

االشرتاك إىل حتًما يقود اللفظي االشرتاك يجعالن والجدل االستعمال ألن املعنوي واالشرتاك
عىل واالعتماد والقيود باإلضافات تختلف واحدة حقيقة الوجود جعل ويصعب املعنوي.44
املتميزة املعاني إىل لنا سبيل فال االشرتاك؛ هذا إحداث عىل قادرة اللغة ألن املاهيات تمايز
بالوجود االتفاق كان املاهية عىل زائًدا معنًى املوجود كان وملا املشرتكة. اللغة خالل من إال
وِمْن املاهية؛ عن الناس وفهم األذهان إىل وأقرب وأشمل أعم الوجود باملاهية. واالختالف

الحكماء! إال التمييز عىل يقدر وال اللفظ، اشرتاك من مناص فال ثَمَّ

الواقع؟ يف أم الذهن يف الوجود هل (6-1)

ذلك يف ويعتمدون الوجود هو العقل يجعلون فالسفة ألنهم الذهني؛ الوجود الحكماء أثبت
ثبوتية بأحكاٍم عليه ونحكم الخارج يف له وجود ال ما نتصور أننا منها حجج، عدة عىل
وِمْن جزئية، شخصيٌة الخارج يف واملوجودات كلية املفهومات وأن والعدم، االستحالة مثل
الحقيقية القضية أخذ أمكن ملا الذهني الوجود لوال وأنه باملوجودات، تتعلق فالكليات ثَمَّ
الذهني الوجود املتكلمون نفى وقد أهمية. أية إعطاؤها أو املوجبة الكلية وهي للموضوع
حصول أن والثاني وللربودة، للحرارة قابًال الدهن يجعل الذهني الوجود أن ل األوَّ لسببني:
يشء.45 يف الوجود تصف ال خالصة ذاتية اعتبارات كلها فهي يُعقل؛ ال مما الذهن يف حقائق
والوجود العيني الوجود بني التمييز من الهدف كان له.46 وجود ال ما ر نتصوَّ ما وكثريًا
الوجود أنه عىل وحده العيني بالوجود واالعرتاف الذهني الوجود نفي املتكلمني عند الذهني

الحكماء ذهب وإليه مشرتك «الوجود ص٣٨-٣٩). األنوار، (طوالع الجمهور» عند مشرتك وصٌف
ص١٠٨– (املقاصد، املوجودات» بني مشرتك واحٌد مفهوٌم «الوجود ص٤٦-٤٧). (املواقف، واملعتزلة»
الحكماء من املحققني جمهور عند املوجودات جميع بني معنوي مشرتٌك وصٌف الوجود «مفهوم .(١١٣

ص١١١). املقاصد، (رشح واملتكلمني»
االشرتاك بل املوجودات بني مشرتك واحٌد مفهوٌم له ليس الوجود لفظ أن يف األشعري موقف هو هذا 44

ص٢٥–٢٧). التام، (التحقيق لفظي
ص٩٧. املقاصد، رشح 45

أو أفالطون، قال كما بنفسه قائم غائٌب وجوٌد له نتصوره ما كل له، وجود ال ما «نتصور الرازي: قال 46

املقاصد، ص٥٢–١٥٣؛ (املواقف، الفعال» العقل يف عندهم ُمرتِسمة فالصورة الحكماء؛ يقول كما بغريه
ص١٤٥–١٤٩).
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(الواجب) العامة» «األمور أو الوجود ميتافيزيقا ثانيًا:

إال الخارج يف ًقا متحقِّ يوجد ال وأنه اإلنكار هذا يف املتكلمني الفقهاءُ ويشارك الحقيقي.
عىل يدل كما العيان. دون األذهان يف إال توجد ال والكليات واملبادئ التصورات وأن األشياء،
يف املتحققة األشياء إال يوجد ال إذ له؛ وجود ال كله الفلسفي أو الكالمي العقيل البناء أن
واألمور العامة املبادئ يف بحثان هما الوجود نظرية أو كلها العلم نظرية إن بل الخارج.

عيني.47 لوجوٍد إثباتًا وليست رصفة منهجية بحوٌث وهي الكلية
إىل األذهان عالم من الخروج يتم كيف الوجود، إىل املعرفة من االنتقال إذن يتم كيف
أم بالفعل العالم حدث املدلول فهل العالم، حدث عىل دليل هناك كان إذا األعيان؟ عالم
املدلوالت تنقسم ال نفسه املحدث إىل بالحدث العلم من يخرج ال والذي العالم؟ بحدث العلم
املثال والواقع. املثال قضية هي هذه أن والحقيقة وقدم.48 حدوث أو وعدم وجود إىل لديه
الواقع تغيري بعد إال الواقع يف يوجد وال للعالم، مثايل وكبناءٍ ونموذج كتصور الذهن يف
األفالطونية املشكلة «الكليات»، مشكلة ليست فهي العالم. يف بناء إىل املثال وتحويل بالفعل،
بعده. أو التحقق قبل للعالم املثايل النظام مشكلة ولكنها الواقع يف أم الذهن يف القديمة،
خوف ال الذهني الوجود إثبات ومخاطر له، معنى ال والحكماء املتكلمني بني إذن الخالف
عليه واإلبقاء مضمون، أي من فارًغا املثال إثبات يعني بل الرشك، ذلك يعني فال منها.
من عليه الخوف بل الرشك من التوحيد عىل الخوف ليس ق. التحقُّ عملية دون الذهن يف

تغيري. بال القائم الوضع وبقاء تحقق، بال املثال بقاء والصورية، واملوت العجز

املاهية (2)

مثال. وكأنها بمفردها مستقلًَّة وضعوها بل الوجود، مقابل يف املاهيَة القدماء يَضِع لم
مقدمة مجرَّد وليس الخالصة الحكمة علوم يف وكأننا التجريد، طابُع البحث عىل غلب وقد
به وما وأساسه وجوهره أصله هي حقيقتُه، اليشء وماهية الدين.49 أصول علم يف نظرية

ص١٩. املقاصد، 47
ص١٠٥–١٠٨. الشامل، 48

غري املرصد هذا (تنبيه: الدراسة مقرَّر من حذُفه ُقرِّر التجريدي وطابعه املبحث هذا لصعوبة نظًرا 49

االعتماد تم وقد ص١٠٢-١٠٣. املحصل، ص٥٩؛ املواقف، .(٢٦ رقم لقانون ٩٣٦ منهج حسب مقرَّر
العامة. األمور مباحث من املاهية مبحث يف سينا ابن عىل كثريًا
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(١) الثورة إىل العقيدة من

باعتبار له. أساَس ال هشٌّ وجوٌد عدٌم، ماهية بال الوجوُد وجوُده. عليه يقوم وما قواُمه
الالزمة عوارضها تغاير ُهوية. ى تَُسمَّ ص التشخُّ وباعتبار وحقيقة، ذاتًا ى تَُسمَّ ق التحقُّ
كانت إن فيه. متمايزة فهي الشعور يف معاٍن كانت وإن عداها. ا عمَّ وتتمايز واملفارقة
مجرَّدة تكون مشخصة. أو مخلوطة ى تَُسمَّ مشخصة كانت وإن مجرًدا، ى تَُسمَّ مْطَلقة
وبالتايل يشء. عليها ِزيد إذا مخلوطة وتكون متعيَّنة، وغري الخارج يف قة متحقَّ تكن لم إن
امُلثُل» «نظرية تُخطئ ثَمَّ وِمْن املاهيات.50 يف واملادي الصوري بني التمييز إمكانيُة فهناك

الخارجي.51 العالم يف موجودة املجرَّدة املاهيات اعتبار يف

املركَّبة واملاهية البسيطة املاهية (1-2)

أو الخارج يف أجزاؤها يتمايز ال عقلية ا إمَّ األشياء ألن وذلك مركَّبة؛ أو بسيطة، ا إمَّ واملاهية
مركَّبة. الخارجية واملاهيات بسيطة، العقلية فاملاهيات الخارج؛ يف أجزاؤها يتمايز خارجية
البديهية املعاني هي البسيطة املاهيات املركَّب. أصل فالبسيط البسيط؛ إىل املركَّب وينتهي
خالصة، معرفيًة املاهيات تبدو وهنا واإلحصائيات. والقياسات االستدالالت هي واملركَّبة
فإذا مادي. كميٍّ نحٍو عىل أيًضا املاهيات تنقسم ولكن معريف.52 وجود ذات عقلية ماهيات
والفصول كاألجناس العقل يف متداخلة إىل األجزاء فتنقسم أجزاء من املركَّبة املاهية كانت
صدق إذا واملتداخلة الخارج. يف متباينة تكون وإال بعض، مع بعضها األجزاء صدقت إن
من ا وإمَّ مطلًقا ا إمَّ وخصوص، عموم فبينهما وإال متساويان، فهما اآلخر عىل منها كلٌّ
كذلك. ليس ما أو معلول أو علٍة مع اليشء يتبنيَّ أن ا فإمَّ املتباينة ا وأمَّ وجه. دون وجٍه
ا إمَّ والثالث الخالق، مثل والثاني الغاية. أو الصورة أو القابل أو الفاعل مع ا إمَّ واألول

ص٤٧. األنوار، طوالع ص١٨٦–١٩٦؛ املقاصد، ص٥٩–٦١؛ املواقف، 50
«وما النفس: يف اإلنساني الِعلم أو بالكليات اإللهي العلم بجْعلها أفالطون ُمثُل تأويَل البعض يحاول 51

نوٍع لكل بأن أو تعاىل، علمه يف األنواع بوجود بل املجردة، بوجود قوًال ليس امُلثُل من أفالطون إىل نُِسب
«رب موضوع يف الدخول اآلخر البعض ويرفض البدن.» من النفس بمنزلة أمره يدبِّر مجرًَّدا جوهًرا
التوحيد عىل حرًصا آخُر، مبحٌث ذلك ألن املتأخرون؛ فعل كما أفالطون عند األجناس» «جنس أو النوع»

ص٦٠-٦١). (املواقف، العيني والوجود الذهني الوجود بني التمييز وعىل
ص٦١. املواقف، 52
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(الواجب) العامة» «األمور أو الوجود ميتافيزيقا ثانيًا:

وهذه . وجوديٌّ وبعضها بديهيٌّ بعضها فاألشياء خارًجا! أو عقًال ا إمَّ متخالفة أو متشابهة
عىل تصدق أن دون خالصة صورية أصولية وجودية منطقية هندسية رياضية أبحاٌث كلها
كمدخٍل هناكخصوصية تكون أن ودون البسيط العقل تحليل إال لها هدف وال معينة، مادة
عكس فالتداخل متعارضتان؛ مقولتني وكل فيه. العلم وموضوع الدين أصول لعلم خاصٍّ
العموم عكس واحٍد أفقيٍّ مستًوى عىل الجزأين وضع أي والتساوي؛ األجزاء. يف التباين
إىل يؤدي والتباين واألدنى. األعىل بني رأيسٍّ مستًوى عىل الجزأين وضع أي والخصوص؛
أو الذهن يف يكون فإنه التشابه، ا أمَّ الحكماء. عند الطبيعيات يف املعروفة األربع العلل
أو وجودية ا إمَّ فتكون خالٍص وجوديٍّ نحٍو عىل املركَّبة املاهية تنقسم وقد الواقع. يف
فهو القديم مثل والثاني ممتزجة. إضافية أو حقيقية ا إمَّ الوجودية وتكون وجودية، ال
للعلم. كموضوع «هللا» وجود إىل املجاَل تُفِسح القسمة أن يتضح وهنا له. َل أوَّ ال موجوٌد
الفكر يف ستتحكَّم التي الذهنية القوالب أو العقلية التمرينات إىل أقرَب تكون وبالتايل
مشاِركًة كانت إذا أجزاء من مركَّبة املاهية وتكون صفة، أو ذاٌت ا إمَّ واملركَّب الديني.53
التعيني. دون الرشكة تَْقبل فاملاهية لعارض؛ وليس آخَر لذاتيٍّ ومخالفًة ذاتيٍّ يف لغريها
ونسبة ص. التشخُّ وهو زائد فيه فهي يأباها، الشخص أن حني يف الرشكة، تأبى ال املاهية
ال واملاهية الخارج، يف وجوٌد والتعيني الفصول. إىل الجنس كنسبة الشخصيات إىل املاهية
املتكلِّمون ا أمَّ الحكماء. عند الذهن يف معيَّنة غريَ تظل ولكنها الخارج، يف عيانيٍّا ق تتحقَّ
وإلنكار التوحيد عىل حفاًظا الخارج يف تتعنيَّ ال املاهيات ألن عدميٍّا؛ أمًرا التعنيُّ فيجعلون
الحكماء يجعل حني يف واملادي، الصوري بني املتكلمون يَفصل وبالتايل الخارج، يف الكليَّات
حيٍَّة تجربٍة أية إىل تشري ال التقسيمات هذه كل أن والحقيقة ق.54 التحقُّ هو واسطًة بينهما
أقرَب خالصًة صوريًة ظلَّت وبالتايل إليها، بالرجوع هدفها من ق التحقُّ يمكن منها خرجت
عىل القائم الخطاب إىل أقرُب إذن املاهية قسمُة الخالص. الصوري الوجودي املنطق إىل
تجاِرب، أو وقائَع عىل ال نفسه عىل يقوم ِفكٌر بالقسمة، يَُحلُّها ثم مسائَل يضُع نفسه،
مشاكله وتحدِّد الخطاب تُسريِّ التي ر التطهُّ لروح عقيلٌّ وتحليٌل مضمون، بال صوريٌّ فكٌر

ص٥٩-٦٠. املواقف، 53
ص٢١٤–٢١٧، ص١٩٨–٢٠٦، املقاصد، ص٤٨–٥٢؛ األنوار، طوالع ص١٦٣–١٦٨؛ املواقف، 54

ص٢٢٧–٢٣٦.
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(١) الثورة إىل العقيدة من

البسيط هي الجزئي، وهو الكيل فهي ولذلك الوجود؛ من أطهُر املاهية حلولها. وتختار
املقوالت تظهر أحيانًا ولكن الثاني. وهو األوَّل هي الخاص، وهو العام هي املركَّب، وهو
نوع كل أو أجزائها إىل ماهية كل «حاجة لفظ: مثل الصوري، الخطاب ثنايا من اإلنسانية
مستًوى بلوغها من بالرغم النظرية املقدمات أن عىل تدل وجدانية لغٌة فهذه أجناسه.» إىل
األساس وهو اإلنسان، يف الوجداني األساس عن تكشف زالت ما أنها إال التجريد، من عاليًا

خاصة. واألشعرية عامًة الديني الفكر عليه يقوم الذي

عليها؟ زائد أم جزؤها أم املاهية نفس الوجود هل (2-2)

وتظهر بمفرده. معروًضا منهما كلٌّ كان أن بعد واملاهية الوجود بني التقابل يظهر وهنا
طرح وقد األغلب. هي واألوىل والجزء، الكل أو واالختالف الُهوية صورتي يف التقابل عالقة
املاهية لكانت زائًدا كان لو ألنه الكل؛ يف املاهية نفس الوجود أن األوىل ثالثة: إجاباٍت القدماء
املاهية أن افرتاض عىل قائم ذلك أن والحقيقة بينهما. الهوية لعالقة نظًرا موجودة غريَ
دليل وهو الخلف، برهان عىل يقوم الدليل أن كما إثباته، املطلوب وهو بالوجود قائمة
لو وبالتايل رضورة، نفسه يف لوجوده كفرٍع باليشء الثبوتية الصفة قيام ا أمَّ خالص. سلبي
نفس عىل تقوم ة ُحجَّ فتلك التسلسل، ولزم آخُر وجوٌد لسبقه املاهية عىل زائًدا الوجود كان
لوجوده، علٍَّة من له بد ال وجوٍد كل أن افرتاِض وعىل الخلف، برهان وعىل االفرتاضالسابق،
تسبقها ال أوىل علٍة إلثباِت الوراء إىل التقهقر يريد الذي اإليماني الديني الفكر طابع وهو
األوىل بالبداية الثقة تعطيه يقينية بدايٍة إىل ويرتكن الديني الضمري يسرتيح حتى أخرى علٌة
رفَض تني الُحجَّ هاتني َضعُف يعني ال الراسخ. كالبنيان ذلك بعد يشء كل يقوم عليها التي
أو ة ُحجَّ بال قائًما االفرتاض ويظل شيئًا، يُثِبت ال عليه التدليل أن يعني بل ل، األوَّ االفرتاِض
الوجود كان لو ألنه املمكن؛ يف زاد وإن الواجب يف املاهية نفس الوجود أن والثاني دليل.55
وال لغريه، معلوًال ويكون ممكٌن الغري إىل واملحتاج محتاًجا، لكان الواجب يف املاهية عىل زائًدا
جدليًة األوىل الُحجج كانت ما بقْدِر خالصٌة وجدانيٌة ٌة ُحجَّ هذه أن والحقيقة واجبًا. يكون
والعوز بالنقص اإلحساس هي دينية عاطفة عن يعربِّ ديني لفٌظ «االحتياج» فلفظ فة؛ ِرصْ
االحتياج؛ عن وبُعًدا التنزيه يف رغبًة املؤلم النفيس الوضع هذا إبعاد ثم الغني، الكامل أمام

ص٤٨). (املواقف، األشعري موقف هو هذا 55
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(الواجب) العامة» «األمور أو الوجود ميتافيزيقا ثانيًا:

صه يشخِّ ثم ويجرِّده نفسه من الكمال فيقتطع الكمال، يبغي واإلنسان نقٌص االحتياج ألن
االحتياج عالم يف نحن هو الذي املمِكن مقابل يف باملاهية الوجود فيه يمتد الذي الواجب يف
الغري.56 نربِّئ الذات نتَّهم ما وبقْدِر اآلخر، من نُعيل النفس من نحط ما فبقْدِر لألغيار؛
ألن املمكن؛ يف زائد الوجود املمكن. ويف الواجب يف املاهية عىل زائٌد الوجود أن والثالث
مثاًال. بعُد ل يتحوَّ لم والواقع بعُد، ق يتحقَّ لم فاملثال اإلنسان؛ يف املاهية عن يتمايز الوجود
يكن لم ولو حتى املثال بقاء عىل يدل مما تأباه، الوجود ومع العدَم تَقبل بمفردها املاهية
الواقع يف لها وجوَد ال الرياضية املعقوالت مثل مجرَّدة معقولة ماهيات وهناك واقع. هناك
وإن واحًدا. شيئًا واملوضوع املحمول كان وإال بينهما، التوحيد حالة يف التعريف ويستحيل
دونها مشرتك ألنه باطل واألول جزءها. أو نفسها لكان املاهية عىل زائًدا الوجود يكن لم
فلو الواجب؛ يف املاهية عىل زائد والوجود الذاتيات. من أعمَّ ليس الجزء ألن باطل والثاني
علَّة لكان مجرًَّدا كان ولو وجود. بال مجرًَّدا لكان فيه املاهية عىل زائًدا الوجود يكن لم
الُحجج هذه أن والحقيقة املمكنات. مبدأ يكون أن التجرُّد ويستحيل التسلسل، ويلزم نفسه
عىل الواجب قياس أي الشاهد؛ عىل الغائب قياس عىل اعتماًدا تقوم إنما كلها الصورية
املادي، الحيس املمكن بتحليل تبدأ خالصة إنسانية مواقُف إنها أي القلب؛ طريق عن املمكن
أن إال التحليل يف الصورية هذه من فبالرغم الضد؛ طريق عن الواجب وصف فينتج تقبله ثم
تجربًة الوجود كان فإذا الحساب. من التحليل أسقطها وراءها قائمًة شعوريًة تجاِرَب هناك
قها. يحقِّ التي ودعوتُه رسالتُه الوجوِد وجوهُر وأساسه. الوجود جوهر هي فاملاهية حيًة
والباعث الحياة سبب هي والواقع. املثال بني التمايز هذا البداية يف الوجود عن متميزة وهي
أن بمعنى املاهية هو الوجود الواقع. يف املثال وتحقيق باملثال، اللحاق إىل الواقِع ودفُع
والفكر النطق هي املاهية الرسالة. أي جوهره؛ بل األعراض أو الجسم هو ليس الوجود
ولكن الوجود. مع د تتوحَّ أن يمكن ق، والتحقُّ والحرية واإلمكانية والحركة والرسالة والوعي
ل يتحوَّ مستقبيل توحيد توحيد، مرشوع أو مرشوع توحيد واملاهية الوجود بني التوحيد هذا
واملاهية الوجود وحدة التاريخ. مسار ويف ق التحقُّ بعملية الحارض يف بالفعل توحيٍد إىل
الواجب بني التمييز ا أمَّ ومرشوع. كإمكانية الحارض من ابتداء املستقبل يف تتحقق غايٌة

ص١١٧–١٣٦؛ املقاصد؛ ص٤٠–٤٣؛ األنوار، طوالع ص١١٣–١١٦؛ املقاصد، ص٤٨–٥٢؛ املواقف، 56
ص٢٨-٢٩. التام، التحقيق ص١٠-١١؛ الدين، أصول معالم
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(١) الثورة إىل العقيدة من

املمكن يكون وبالتايل عليه، أكون أن ينبغي ما هو والواجب وجودي، هو فاملمكن واملمكن،
املاهية عن الوجود يتمايز املمكن يف له. وحالتني اإلنساني الوجود من مرحلتني والواجب
ولكن النهاية. يف والثاني البداية يف األوَّل كمثال، باملاهية الوجود يتَّحد الواجب ويف كواقع.
مطلق، والثاني نسبي األوَّل اآلخر، من أحدهما مستقلَّني موجوَدين ليسا واملمكن الواجب
املستقبل يف سيحدث ما أي «جديد»؛ بمعنى «قديم» والثاني «حادث» األوَّل القدماء وبلغة
كنوٍع البداية يف املاهية عىل زائد والوجود الوجود، عىل زائدة املاهية التاريخ. يف سيقع وما
عملية إىل الرتق هذا يتحوَّل ولكن والواقع، املثال بني اإلنساني الوجود يف الفصام من
نفسها املاهية بالفعل. ماهيٍة إىل الوجود ل ويتحوَّ بالفعل، وجوٍد إىل املاهية فتتحول توحيد،
يمكن وبالتايل ملكمونه، وإظهار ملاهيته إيجاد عملية نفسه والوجود لوجودها. تخلق عملية
تجربة إىل بالرجوع الوسط، والحلول بل املتعارَضني، والحلَّني املتقابَلني الطرَفني تجاوز
متضاربة متعارضة إذن القدماء مذاهب ليست القسمة. عىل السابقة الحية اإلنساني الوجود
العملية لهذه متباينة وجدانية وحاالت ق، التحقُّ لعملية مختلفة مراحل تصف بل متناقضة،
تحقق مرحلة يصف مذهب كل آخر. وصحة مذهب خطأ يوجد فال الصوفية. يقول كما
القديمة املذاهب يف النظريني والخطأ الصواب إثبات يمكن ال وبالتايل الوجدانية. وحالتها

الشعورية.57 التجارب يف لحظتها بتحديد بل جدلية، منطقية صورية بحجج

البعض؟ بعضها يحتاج مجعولة املاهيات هل (3-2)

والثاني مجعولة؟ املاهيات هل األوَّل سؤالني: طرحوا العملية بهذه القدماء من وإحساًسا
عىل يقوم ل األوَّ والسؤال اآلخر؟ البعض إىل بعضها املاهيات أجزاء أو املاهيات تحتاج هل
عند تعني و«الجعولية» والفاعلية. والجهد ق والتحقُّ والخلق النشأة أي الجعل؛ افرتاض
مجعولة غري املاهيات ل األوَّ ثالثة: القديمة واملذاهب الغري. وإىل الفاعل إىل االحتياج القدماء
خالصة كإمكانيٍة واستقالله املثال عىل حرًصا واملجعولية النشأة عىل فعل كرد مطلًقا
الفعل، عىل ل للتأمُّ األولوية يعطي الذي املذهب وهو قصوى، وكغاية أسمى، وكهدٍف
«هللا» أن القدماء عند الدافع كان وقد مطلًقا مجعولة املاهيات والثاني العمل. عىل وللنظر

أَْن َفأَبنَْيَ َواْلِجبَاِل َواْألَْرِض َمَواِت السَّ َعَىل اْألََمانََة َعَرْضنَا ﴿إِنَّا لآلية: رجوع هو إنما كله الحديث هذا 57

.(٧٢ :٣٣) َجُهوًال﴾ َظلُوًما َكاَن َُّه إِن اْإلِنَْساُن َوَحَمَلَها ِمنَْها َوأَْشَفْقَن يَْحِمْلنََها
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(الواجب) العامة» «األمور أو الوجود ميتافيزيقا ثانيًا:

املاهيات انكشاف هو املجعولية أن حني يف السواء، عىل واملاهية الوجود يشء، كل خالق هو
بمعنى والتأثري، للفاعلية طيِّعة فاملاهية ومثال. وكمطلب كإمكانيٍة تحقيقها أو الشعور يف
هو وهذا الوجود. حال إىل املاهية حال من ق، التحقُّ حال إىل اإلمكان حال من صريورتها
املركَّبة املاهيات يجعل الثالث واملذهب الوجود. لوازم من فاالحتياج االحتياج؛ معنى أيًضا
إذا حتى ولكن السابقني. املذهبني بني ط التوسُّ بدافع البسيطة املاهيات بخالف مجعولة
أيًضا الشعور يف انكشافها فإن صنعة وال فيها جهد ال البديهيات مثل البسيطة كانت

املركَّبة.58 املاهيات من أقل كان وإن املجعولية، من قْدٌر ففيها منها؛ معطاة يجعلها
ناتج هو فإنما البعضاآلخر، بعضها أجزائها أو املاهيات حاجة عن الثاني السؤال ا أمَّ
ولكن األشعرية. وإثبات واملعتزلة الحكماء نفي بني السائد املذهب وكأنها املجعولية عن
االنتهاء رضورة وعىل الدور استبعاد عىل تقوم األشعرية علم يف واالحتياج املجعولية دوافع
بناقص، وكامل بمعلول، علٍة عالقة املاهيات بني العالقة فتكون محتاج، غري من حاجٍة إىل
بني أو واألدنى األعىل بني الديني الفكر عالقَة ثناياه يف يخفي مما وتبعية، واستقالل
الفصل حاجة الخمس، بالكليات منطقيٍّ نحٍو عىل صياغتها ت تمَّ ولو حتى والعالم، «هللا»
للفصل، جنًسا الجنس يكون أن واستحالة الفصل، إىل الجنس حاجة وعدم الجنس، إىل
واحد. جنس أو واحد بنوع إال فصٌل يقوم أن واستحالة القريب، الفصل د تعدُّ واستحالة
االجتماعية العالقات طبيعة ومن اإلنساني املوقف من العالقة هذه تنشأ األمر حقيقة ويف

واملحكوم.59 الحاكم واملرءوس، الرئيس واألدنى، األعىل يسودها التي السائدة

واالستحالة واإلمكان الوجوب (3)

قسمة والعدم الوجود كان فقد واالستحالة؛ واإلمكان، الوجوب، ثالثيةرصيحة: هنا والقسمة
رصيًحا واحًدا مفهوًما املاهية وكانت الحال. ط لتوسُّ نظًرا مقنعة وثالثية رصيحة ثنائية
واحدة. الثالثية والبنية واملاهية. الوجود ثنائية يف طرًفا كانت فقد مقنعة؛ ثنائية وقسمة

إىل انتسابنا أن عىل ثاٍن َمثَل وهذا األشاعرة. عند والثاني واملعتزلة، الفالسفة لجمهور ل األوَّ املذهب 58

رشح ص٢٠٧–٢١٣؛ املقاصد، ص٤٩؛ األنوار، طوالع ص٦٢-٦٣؛ (املواقف، مسبًقا تحيًُّزا ليس املعتزلة
ص٢١٠). املقاصد،

ص٦٤-٦٥. املواقف، 59
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(١) الثورة إىل العقيدة من

اإلمكان فإن الوجود، إىل العدم من أو العدم إىل الوجود من االنتقال هو الحال كان فإذا
مقابل يف فالوجوب الوجوب؛ إىل االستحالة من أو االستحالة إىل الوجوب من االنتقال هو
أو واالستحالة واإلمكان الوجوب الفعل: باسم تُوصف ما وكثريًا وسط. واإلمكان االستحالة
الثاني؛ من وصوريًة تجريًدا أكثر ل األوَّ واالختيار واملستحيل. واملمكن الواجب الفاعل: اسم
وترتادف؛ األلفاظ تختلف كما بعينها. موجوداٍت إىل يشري وال عامة مناطَق يضم ألنه
أكثُر ل األوَّ الثالثي ولكن املمتنع، هو واملستحيل الجائز، هو واملمكن الرضوري، هو فالواجب
واملمتنع، والجائز الرضوري الثاني: الثالثي ا أمَّ أظهر. الحكماء عند فهو ثَمَّ وِمن تجريًدا،
تبنَّى الذي املتأخر الكالم علم باستثناء أظهر املتكلمني عند فهو ثَمَّ وِمن حسيًة، أكثر فهو
أوًَّال، املثبت الطرف يأتي ما فعادًة الثالثة، املفاهيم ترتيب حيث من ا أمَّ الحكماء. مفاهيم
يدل مما الوسط، يف والوسط الطرفني، يف الطرفان ثالثًا. املنفي الطرف ثم ثانيًا، الوسط ثم
القدماء أفاض ما وبقْدِر طبيعيٍّا. تدريجيٍّا انتقاًال الطرفني إىل الوسط من االنتقال هذا عىل
اآلخرين املفهومني عىل قياًسا إال االستحالة يف يتكلموا لم فإنهم واإلمكان، الوجوب يف
مع االستحالة. مع املستوى نفس عىل وهو العدم يف إفاضتهم عكس عىل واإلمكان الوجوب
العقبات وتجاوز الفعل عىل اإلنسانية القدرة لتحدي مناسبة تكون أن يمكن االستحالة أن
وعىل والبواعث والدوافع واإلرادة العزم أمام مستحيل ال أنه عىل بالنفس الثقة وإعطاء
إمكان. إىل االستحالة وتحويل وجوب، إىل اإلمكان تحويل أي اإليجاب؛ عىل اإلنسان قدرة

الثالثة العقل أحكام (1-3)

من انتقلت ثم الخالص.60 للعقل كأحكاٍم العلم نظرية يف الثالثة العقل أحكام بدأت وقد
كما عقلية أحكام هي هل معرفة ليصعب إنه حتى بينهما، التوحيد مع الوجود إىل العقل
العقائد مرحلة يف املتأخر الكالم علم يف ثالثًا رقيت ثم وجود. مناطق أم البداية يف كانت
عىل العقيل الحكم يف نظرية أي اآلن؛ حتى السائد وهو بدأت، كما عقلية أحكاٍم إىل اإليمانية
يف يستحيل وما يمكن وما يجب ما النظرية، هذه يف كلها التوحيد مادة وتدخل الوجود.
أجل من تُستعمل وأصبحت الرسل، حق يف يجوز وما يستحيل وما يجب وما «موالنا»، حق

الحرمني. إلمام النظامية» «العقيدة يف ذلك ظهر 60
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(الواجب) العامة» «األمور أو الوجود ميتافيزيقا ثانيًا:

عىل الرتكيز مع اإلصالحية الحركات يف كذلك األمر واستمر إحصائها. وسهولة الصفات عدِّ
النبوة.61 يف عامٍة نظريٍة إىل ل تحوَّ الذي «الرسول» الثاني القطب دون «هللا» األوَّل القطب
مجموعٍة ِضمن عقيل دليل مجرَّد إىل وتحوَّلت فأكثر، أكثَر الثالثة العقل أحكام تضاءلت ثم
يف املعرفة مصادر كأحد جديد من السمعي الدليل يظهر والعادية. الرشعية األدلة من أخرى
القديم التقليدي التقابل إىل واالستحالة الوجوب بني التقابل ل ويتحوَّ العقيل، الدليل مواجهة
والدليل العقيل الدليل بني ٍد تردُّ إىل العقيل الجواز أو اإلمكان ل يتحوَّ كما مع والسَّ العقل بني
الحكم؛ أقسام وهي أعمَّ نظريٍة ِضمن الثالثة العقل أحكام نظرية وتدخل السمعي.62
الفقه، أصول علم موضوع الرشعي وعقيل. وعادي رشعي أقسام: ثالثة إىل ينقسم فالحكم

الكمال، صفات من تعاىل له إثباته يجب ما هلل للمكلَّف يثبت أن التوحيد علم من املقصود كان «وملا 61

يجوز ما ونفي إثباُت سبحانه عليه يجوز وأنه النقص، صفات من له ثبوته يستحيل ما عنه ينفي وأن
زبد جامع ص٣١؛ املريد، تحفة ص٢؛ الخالصة، ص٢؛ السنوسية، ص٤؛ املفيد، (القول ونفيه» ثبوته
فالواجب وجائز، ومستحيل واجب أقسام: ثالثة عىل باهلل «اإليمان ف ص٢٣–٢٦). ص١٤، العقائد،
(جامع عقيدة» وأربعون واحدة والجملة فواحد. الجائز ا أمَّ صفة. عرشون واملستحيل صفة، عرشون
«جملة ف ص١٥). الخريدة، رشح ص٣٠؛ املريد، تحفة ص٣٢–٣٥؛ املريد، إتحاف ص٢؛ العقائد، زبد
الجائز إليها ويُضاف عقيدة، وعرشون اثنتان املستحيالت عرشة اإلحدى عىل الواجبات عرشة اإلحدى
الوجود وجوب يف «يدخل ص٢٤). العقائد، زبد (جامع عقيدة» وعرشين ثالثة الجملة فتبقى الواحد
يف ويدخل واحد، والجائز كذلك وأضدادها عرشة اإلحدى الواجبات من االستغناء جزء تحت يدخل ما
(جامع التسعة» واملستحيالت التسعة الواجبات من االفتقار جزء تحت يدخل ما العبادَة تعاىل استحقاقه

ص٢). السنوسية، ص٢٥؛ العقائد، زبد

َوَج��ب��ا ق��د م��ا يَ��ع��ِرف أن ع��ل��ي��ه َوَج��ب��ا َش��رًع��ا ُك��لِّ��ف َم��ن ف��ك��لُّ
ف��اس��ت��ِم��ع��ا ل��ُرْس��ِل��ه ذا وم��ث��َل وال��ُم��ْم��تَ��ن��ع��ا وال��ج��ائ��َز ل��ل��ِه

الحصون ص٢؛ العبيد، وسيلة ص١٠؛ الخريدة، رشح ص١٠–١٢؛ الخريدة، ص٩؛ التوحيد، (جوهرة
ص٥؛ األنصاري، ص١١١؛ املريد، إتحاف ص١٩؛ العقيدة، رشح ص٤؛ الخالصة، ص٧-٨؛ الحميدية،

ص٢). التام، التحقيق ص٤٧–٥١؛ املفيد، القول ص١١؛ ص٤٧، العبيد، وسيلة
وهو العقيل، بالدليل إال عليه االستدالل يصح ال ما ل: األوَّ القسم أقسام؛ ثالثة عىل «الصفات 62

للحوادث ومخالفته بنفسه وقيامه وبقائه وِقَدِمه تعاىل كوجوده الصفات من املعجزة عليه فت توقَّ ما
كلُّ وهو السمعي، بالدليل إال عليه االستدالُل يصح ال ما الثاني: القسم وحياته. وِعْلمه وإرادته وقدرته
وهو فيه، اختُِلف ما الثالث: القسم والكالم. والبرص كالسمع الصفات من عليه املعجزُة ف تتوقَّ ال ما
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(١) الثورة إىل العقيدة من

وضع. وال تجربٍة غرِي من املجرَّد بالعقل يُفهم والعقيل وتَكرارها، بالتجربة يُعرف والعادي
من العادي الحكم وجْعل األشعري اإليمان بإعالن العادي الحكم يف ر املتأخِّ الشارح ويُسارع
للنار تأثريٌ هناك يكون أن دون النار يف االحرتاق «هللا» يخلق بأن مبارشة خارجية إرادٍة فعل
الفلسفي، العقل وليس الصويف العقل وهو العقل، من نابٌع العقيل والحكم مبارشة. كعلة
القلب. محلُّه والنظرية، الرضورية العلوَم النفس به تُدِرك القلب، يف تعاىل «هللا» يقذفه نوٌر
مع األشعرية الزدواج نظًرا االستداليل التحلييل العقل عمل املتأخرون اح الُرشَّ يُنِكر وبالتايل
اإلباحة أو بالطلب املكلَّفني بأفعال املكلَّف تعاىل «هللا» فخطاُب الرشعي الحكم ا أمَّ التصوُّف.
عند العلم نظرية إىل الحكم نظرية وتعود الرشعي. الحكم واضُع أيًضا «هللا» ف الوضع؛ أو
والنظري. الرضوري مثل العلم أقسام بعض وتعود الحساب. من الوجود فيسقط الرشح،
األقسام تكون وبالتايل ونظري، رضوري إىل واملستحيل واملمكن الواجب من كلٌّ فينقسم
إىل حكٍم كلُّ ينقسم كما الرياضية.63 واملفاهيم السماوية األجرام بني األمثلة وتتفاوت ستة
ومقيَّد؛ مطَلق إىل ينقسم ِلذَاته والواجب لغريه. وواجب ِلذَاته واجب هناك ولغريه. ِلذَاِته
لغريه والواجب للِجرم. التحيُّز مثل واملقيَّد، وصفاته، «هللا» ذات مثل املطلق الذاتي فالواجب
ِلذَاته إىل املستحيل ينقسم كما فيه. ووقوعه «هللا» علم زمن يف املمكنات من يشء كوجود
تعاىل، «هلل» كالرشيك املطلق ِلذَاته فاملستحيل ومقيَّد. مطَلق إىل ِلذَاته واملستحيل ولغريه.
«هللا» علم زمن يف املمكنات من يشء كوجود لغريه واملستحيل الِجرم. تحيُّز كعدم واملقيَّد
لذات املجال إلفساح واملقيَّد، واملطَلق ولغريه، ِلذَاته القسمتني هاتني وظيفة وقوعه. وعدم
الِجرم تحيُّز دخوُل فيها وواضح الوجود. نظرية بعد ل األوَّ املوضوع وهو وصفاته، «هللا»
املطَلق يف هللا كان وإن واختالًفا، مشابهًة والتماثل التحليل مستوى نفس عىل «هللا» مع

يرجع ألنه النحطاطه؛ املستحيل ر وأخَّ لرشِفه، الواجب قدَّم وإنما عقيل، دليَلها أن واألصح الوجدانية،
البيجوري، (رشح السلب» وشائبة الثبوت شائبة فيه ألن الجائز؛ ط ووسَّ منه، أرشُف والثبوُت للسلب،

ص٢٩-٣٠).
وكالواحد «هلل»، كالواجبات والنظري االثنني؛ نصف والواحد للِجرم، التحيُّز مثل الرضوري «الواجب 63

تحيُّز كقدم رضوري إىل املستحيل ينقسم وكذلك وصفاته. «هللا» كذات أو عرش االثني سدس نصف
والسلب؛ الحركة بخصوص الِجرم كاتصاف رضوري إىل الجائز وينقسم «هلل». كالرشيك ونظري الِجرم؛

ص١٤-١٥). الخريدة، رشح ص٣٠؛ املريد، تحفة ص٥؛ (الخالصة، الطبع» كتغيُّب ونظري
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(الواجب) العامة» «األمور أو الوجود ميتافيزيقا ثانيًا:

وكأن اإللهيات، عىل نفسها تفرض أن إال تأبى الطبيعيات وكأن املقيَّد يف الِجرم وتحيُّز
الطبيعيات.64 عىل ارتكازها دون الهواء يف معلَّقة أو خاوية تظل اإللهيات

للشعور، مقوالت الذهن، يف إال لها وجوَد ال فة ِرصْ اعتبارية أموٌر الثالثة واألحكام
وقد الوجود. لتحليل الشعور يضعها صورية مناطُق تقدير أقىص وعىل للعقل، ومفاهيم
داخل ومن الطبيعة، إىل العقل فوق من والقفز وجوديًة أموًرا جْعلها البعض حاول
نقيضه وألن العقل؛ باعتبار وليس بنفسه واجب الوجوب ألن الخارجي؛ العالم إىل الشعور
املمكن يكن لم عدميٍّا إمكانه كان لو وأنه وجودي فهو وبالتايل عدمي، وهو الالوجوب
افرتاض حيث من إال الخارج يف لها وجوَد ال فة ِرصْ اعتبارية أموٌر أنها والحقيقة ممكنًا.
وافرتاًضا قفًزا الوجود إىل الفكر من وانتقاٌل افرتاضإيمانيْرصف، وهو األنطولوجي الدليل
ال فهي وبالتايل «هللا».65 ومناجاة الروح وحديث النفس ومطلب اإليمان معطيات عىل بناءً
بالفعل، شيئًا تُثِبت ال «هللا» وجود إلثبات ذلك بعد استعمالها ومحاولة بالفعل، شيئًا تُثِبت
ق يتحقَّ كمرشوٍع إال الخارج يف قها تحقُّ إىل سبيل وال خالصة. ذهنيًة موجوداٍت إال تُثِبت وال
حتى األربع الذهنية املقوالت لهذه طبًقا للتشكُّل قابٌل والخارج الجهد. خالل من بالفعل
والوجود. العقل بني التوحيد يتم وبالتايل بالفعل، هي تتحقق عندما تماًما معها يتحد
أو البديهي ر التصوُّ إىل منها النفيس النزوع أو األخالقي أو النفيس املطلب إىل أقرب هي
أن دون حالة أو اتجاه أو كقصد الوجود إىل أقرب تكون املعنى وبهذا املنطقية. املقولة
من أرشُف فالواجب قيمة؛ أحكاٍم عىل تدل أنها كما ق. التحقُّ بعد إال بالفعل وجوًدا تكون
ويظهر أصيل. وجوٌد له وليس القلب طريق عن للواجب سلٍب مجرَُّد واملستحيل املمكن،
وكذلك االنفعال، شدة وتظهر العقل تحليل يخف عندما املتأخرة الرشوح يف بوضوٍح ذلك
االعتماد يمكن ال وبالتايل االنفعال.66 وطأة وتظهر العقل حدة تخف عندما الحوايش يف

الحصون ص٤-٥؛ التحقيق، ص١٥؛ ص١١، الخريدة، رشح ص٤؛ الخالصة، ص٥؛ األنصاري، 64
ص٢٣–٢٦، املريد، تحفة ص١٠–٦٢؛ التوحيد، جوهرة ص٢٩؛ التوحيد، رسالة ص٨-٩؛ الحميدية،

ص١١٠. املريد، إتحاف ص٣٠؛
ص١١٨–١٣٠. املسيحية»، الفلسفة من «نماذج كتابنا يف األنطولوجي الدليل نقد انظر 65

منه، أرشف والثبوُت للسلب، يرجع ألنه النحطاطه؛ املستحيل ر وأخَّ لرشِفه، الواجَب قدَّم «وإنما 66

لرشِفه» الواجَب «قدَّم ص٣٠). املريد، (تحفة السلب» وشائبة الثبوت شائبة فيه ألن الجائز ط ووسَّ
ص٢٣). ج٢، املريد، (تحفة
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(١) الثورة إىل العقيدة من

يعتمد خالًصا بعديٍّا دليًال الحدوث دليُل وليبَق الحدوث. لدليل ميتافيزيقي كأساٍس عليه
االستقالل عالقة إىل الثالثة األحكام هذه تكشف األمر نهاية ويف رصفة. حسية مقدمات عىل
بنية وهي تبعية، واإلمكان استقالل فالوجوب باإلمكان؛ الوجوب عالقة وهي بالتبعية،

اإليمان.67 صيغة يأخذ الذي العقيل والتربير التجريد مستوى عىل االجتماعية العالقة

الوجوب أحكام (2-3)

عىل األحكام معظم كانت ثَمَّ وِمْن مجرَّدة؛ كمقولٍة الوجوب عىل أحكاٍم إصداُر يصُعب
أو ذاتيٍّا يكون أن ا إمَّ الواجب إن إذ بغريه؛ واجبًا يكون وال ِلذَاته واجٌب فالواجب الواجب؛
الذي املستقل الوجود فهو لغريه؛ الواجب ينايف ِلذَاته والواجب وقتيٍّا. أو وضعيٍّا أو غرييٍّا
أو سبٍب إىل وجوده يف يحتاج ال الذي الوجود» «واجب وهو غريه، إىل وجوده يف يحتاج ال
واالكتفاء االستقالل درجات من درجة أعىل يمثِّل فهو وبالتايل الحكماء؛ يقول كما ح مرجَّ
املثال؛ صفات من فالبساطة الخارج؛ يف وال الذهن يف ال مركَّبًا ليس بسيط أنه كما الذاتيَّني،
جهاته؛ جميع من واجٌب غريه، عن يرتكَّب ال ممكن. واملحتاج محتاج، الخارج يف الوجود ألن
عنُي وجوده بل ماهيته، عىل وجوده يزيد ال العدم. عليه يصح ال فيه. تركيب ال بسيط ألنه
االختالف من أرشُف والهوية الكثرة، من أكمُل الوحدة ألن وجوده؛ عني وماهيته ماهيته
ال واحد املاهية، نفس ألنه اثنني بني مشرتًكا يكون وال وجوده. عىل زائًدا وجوبه فليس
لتلك صفًة الذاتي الوجوب فيكون ذاته تستلزمها صفاٌت تَعرضله أن يجوز الرشكة. يقبل
الهوية. لتلك صفًة الوحدُة وتكون الُهوية، تلك لوجوب واجبة النعوِت وسائُر فقط، الهوية
االختيار بينها والوحدة والصفات الذات بني العلة وموضوع اإللهيات إرهاصات هنا وتبدو
الحركات يف ذلك برز وقد الوجود. نظرية يف أشعرية نظرية مقدِّمات من ابتداءً االعتزايل
لم وبالتايل «هللا»، وصفات املوجودات أحكام بني املزاوجة ت تمَّ عندما املعارصة اإلصالحية
الوجود واجب كان أن وبعد والصفات. الذات وموضوع الوجود نظرية بني فصل هناك يَُعد

ص٣٤٨–٣٥٢؛ ص٣٣٧–٣٤٢، املقاصد، ص٥٢؛ األنوار، طوالع ص٦٨–٧٨؛ ص٤٢-٤٣، املواقف، 67
ص٤، التوحيد، رسالة ص٢١–٢٣؛ التام، التحقيق ص١٢؛ الدين، أصول معالم ص٤٢-٤٣؛ املحصل،
الحصون ص٧-٨؛ ص٢–٤، العقائد، زبد جامع ص٩؛ التوحيد، جوهرة ص٢؛ السنوسية، ص٢٤-٢٥؛

ص٣٠. املريد، تحفة ص٧؛ الحميدية،
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(الواجب) العامة» «األمور أو الوجود ميتافيزيقا ثانيًا:

التوحيد بذلك وانتقل رشعيٍّا واجبًا ثم الذهن أحكام من عقليٍّا حكًما أصبح للوجود تحليًال
الفعل.68 إىل العقل من ثم العقل إىل الوجود من

األسايس والركن واحد، آٍن يف تها وقمَّ الوجود نظرية يف البداية نقطة هي الوجود واجب
من الكالم علم إليه وصل ما أقىص فهو والصفات؛ الذات موضوع يف يبدو كما التوحيد يف
إليه وصل ما وآخر التقليدي، الديني التصور وريث للعالم، املثايل ر التصوُّ عن يعرب تجريد.
تحليًال أو خالًصا عقليٍّا بحثًا يُعد النحو هذا وعىل «أنطولوجيا». إىل «الثيولوجيا» ل تحوُّ
العقيل الخطاب اكتمل مجرًَّدا. عقليٍّا تعبريًا الدينية الطهارة عن تعبريًا صوريٍّا أنطولوجيٍّا
للعالم. الديني ر التصوُّ عن يعربِّ ظل بل نوعيٍّا، ًا تغريُّ يتغريَّ أو جديًدا يعطي يَُعد ولم املثايل
وازدهرت الديني التوتر اشتد كلما الوجود واجب أحكام وصف يف اإلضافة يمكن وبالتايل
وكأنها والوحدة والُهوية والبساطة الذاتي االستقالل أوصاف عىل خروج دون العواطف
كليًة مرتكنًا وأصبح وضُمر، املوضوعي الفكر تقلَّص بدأت. قد الخالص الوعي إرهاصات
قوالب مجرَّد بل موضوٌع هناك يَُعد لم مجردة. عقلية صورة الخالصيف الذاتي الفكر عىل
للقسمة القابلة املختارة األلفاظ من وبمجموعة العقلية، الطهارة عن تعبريًا صورية ذهنية
األدنى من أو األدنى إىل األعىل من بحركٍة الطهارة هذه عن التعبري عىل تساعد التي الثنائية

األعىل.69 إىل
والُهوية، والوحدة، والبساطة، االستقالل، الوجود، واجب أوصاف إن األمر حقيقة ويف
أو افرتاًضا وليس واقتضاء. مطلب عن ويعربِّ واقعه، يفرض الذي املثال أوصاف كلها
الحال هو كما وعدوانية كراهية أو وعجز َضعٍف عن ناتًجا نًرصا أو عونًا أو مالذًا أو ً ملجأ
يقبل ال والتضحية، والرسالة باألمانة واإلحساس الذاتي الواجب هو الديني. الفكر يف

املحصل، ص١٢-١٣؛ الدين، أصول معالم ص١٥–١٧؛ اإلقدام، نهاية ص٧٠-٧١؛ املواقف، 68

ص١٠. التوحيد، جوهرة ص٣١-٣٢؛ التوحيد، رسالة ص٥٤؛ األنوار، طوالع ص٤٣–٤٦؛
بعرشة وإثباته موجود وجود دعوى يف (أ) الوجود: عن ثالث مقدماٌت للرازي التقديس» «أساس يف 69

بأنه القائلني قول بيان يف (ج) وشبيه. نظري له يكون أن يجب موجود كل ليس أنه يف (ب) أوجه.
الدالئل «يف األوَّل للقسم ل األوَّ الفصل بل الوجود، يف نظرية ليست الثالث املقدمات هذه لكن جسم. تعاىل
عن فضًال ككل، للعلم مقدماٍت وليست لإللهيات مقدِّمة إنها أي الجسمية»؛ عن منزه تعاىل أنه عىل
إىل تحليلها تركنا لذلك والتأويل؛ والتنزيل التشبيه أو والصفات الذات وموضوع اإللهيات إىل أقرب أنها

ص٤–١٦). التقديس، (أساس الذات عن الخامس الفصل
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(١) الثورة إىل العقيدة من

فواجب بالوصف؛ متفرًِّدا ليس أنه عىل يدل مما مشرتك لفظ وهو النسبية، أو املساومة
وأهداف وجودية ومناطق عقلية وأحكام دينيٍة عواطَف عن يعربِّ الوقت نفس يف الوجود
ويرى، يسمع ويشعر، يحس ًصا مشخَّ كائنًا الوجود واجب ليس تاريخ. وقوانني إنسانية
كإمكانية دائًما موجود القصوى، اإلنسانية وغاية األعىل اإلنساني املثل هو بل ويريد، يتكلم
واتجاه وباعث كدافع النَّْفس يف موجود فهو اإلنساني؛ الجهد خالل من بالفعل ق ويتحقَّ
مثايل اجتماعي كبناء الواقع يف وموجود ومفارقة، وتجاوز كتعاٍل الذهن يف وموجود وقصد،

وتقدُّم. حركة كقانون التاريخ يف وموجود أمٍة، يف د متوحِّ
إال الوجود أو الذهن وما تاريخي، سيايس اجتماعي أخالقي ر تصوُّ الوجود واجب
والواجب األخالقي، الواجب هو الواجب وإحالة. مرجع إطار أو وصياغة تعبري وسائل
املعرفة أساسنظرية هي القيم فنظرية األنطولوجي؛ والواجب العقيل الواجب هو األخالقي
«األكسيولوجيا». عن تعبري كالهما و«األنطولوجيا» «اإلبستمولوجيا» الوجود. ونظرية
واجب أحكام كل ومثال. وغاية مطلب نحو النفس نزوع أي الخلقي؛ الوجود هو الوجود
وأهدافها أمة ومصالح العام األقىصوالنفع الخري عنرضورة تعبريٌ الحقيقة يف هي الوجود
وصًفا منه أكثر نفيس مطلب عن تعبري هو جمعاء. اإلنسانية األهداف عن ة املعربِّ القومية
يتحقق قد املطلب كان وملا باملثال. وتوجيهه للمطلب الواقع تطويع أجل من حارض لواقٍع
وال محضة إمكانيٍة إىل الوجوب ل ويتحوَّ بالفعل، مرشوًطا يصبح فإنه يتحقق ال وقد
الواجب واجب. إىل ل يتحوَّ الذي املمكن هو الحقيقي فالوجود بالفعل؛ إال وجوب إىل ل تتحوَّ
تحقق قد ممكن الواجب مستحيل. العاجز وأمام واجب النهاية ويف ممكن، البداية يف

واقع.70 غري فاملستحيل له، حدوَد ال الفعل كان وملا امتنع. ممكن واملستحيل

الذات عىل َعَلم هللا واآلفات. النقائص عن منزَّه بالصفات موصوف الوجود واجب ملوجود اسٌم «هللا» 70

إليه املفتقر سواه ما كلِّ عن املستغني هو املتأخرين عند اإلله ومعنى العبادة. املستحق الوجود الواجب
عن عبارة هي املتأخرين عند واأللوهية للعبادة. املستحق الواجب هو املتقدمني عند ومعناه عداه، ما كلُّ
وجوب عن عبارة فهو املتقدمني عند ا وأمَّ تعاىل. إليه عداه ما كلِّ وافتقار سواه ما كلِّ عن اإلله استغناء
مفتِقًرا وال سواه ما كلِّ عن مستغني ال املتأخرين عند هللا إال إله ال ومعنى للعبادة. واستحقاقه وجوده
فيدخل تعاىل هللا إال للعبادة ا مستحقٍّ وال الوجود واجب ال املتقدمني عند ومعناه هللا. إال عداه ما كلِّ إىل

ص٢٥). العقائد، زبد (جامع الوجود» واجب فيه
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(الواجب) العامة» «األمور أو الوجود ميتافيزيقا ثانيًا:

اإلمكان أحكام (3-3)

املمكن. أحكام أيًضا هي اإلمكان أحكام فإن الواجب أحكام هي الوجوب أحكام كانت وكما
محال؛ هو حيث من عدمه فرض من وال وجوده فرض من يلزم ال الذي هو ِلذَاته واملمكن
لحظات إحدى فاملمكن ِلذَاته؛ للممكن تعريًفا وليس االستحالة إىل باإلضافة تعريفه أن أي
هو فاملمكن االحتياج؛ لغة عىل كلها أحكامه وتقوم املستحيل. نافيًا الواجب إىل االنتقال
أحدهما ح يرتجَّ وال طرفاه يستوي الذي هو املمكن ألن رضوري؛ وتصوُّره سبب. إىل املحتاج
أو املتساويني بني الرتجيح عىل يقوم إنه إذ استدالليٍّا؛ ره تصوُّ يكون أن ويمكن بسبب. إال
مع اإلمكان أو املتكلمني بلغة الحدوث هو واالحتياج الحكماء. بلغة والعدم الوجود من ابتداءً
طبيعي. مفهوم والحدوث ميتافيزيقي مفهوم املمكن الحدوث. برشط اإلمكان أو الحدوث
وأحكام الحكماء، عند الواجب وهو القديم، أحكام عن الحديَث ذلك بعد املتكلِّمون آثر لذلك
بني التجريد درجة يف فقط هو بينهم الفرق وكأن الحكماء، عند املمكن وهو الحادث
من بأوىل املمكن طريف أحد ليس والطبيعة. الطبيعة وراء ما بني والفيزيقا، امليتافيزيقا
الزم واإلمكان وجوده. سبب تكون علَّة إىل املمكن يحتاج املرجح. لرضورة نظًرا ِلذَاته اآلخر
يستغني ال ق. التحقُّ خالل من تحدث ماهيته وأن ماهية ذو وهو ممتنًعا أصبح وإال للماهية
يف يحتاج بل ِبذَاته، يوجد ال الذي هو أساًسا املمكن كان وملا املؤثِّر. عن بقائه حال يف املمكن
يتمتع وال أجزاؤه تختلف بسيط، غري مركَّب مستقل، غري تابع فهو سبب أو علَّة إىل وجوده
لعلة إال يتحقق ال الواجب. لصفات مقاِبلة إذن صفاته واحًدا، وليس متعدِّد ذاته، مع بهوية
وهي خارجه، من وجوِده وسبَب علَّته أن القدماء ر تصوَّ الدوافع. تحرِّكه باعث. أو سبب أو
وبتلقائيته الطبيعي بفعله يتحقق عليه، مفروضة وليست فيه الفصم طبيعة من داخله، من
لم الحديثة اإلصالحية الحركات إن بل فيه. اآلخر بفعل وليس فيه، كامنة حرة وبإرادة
إىل يحتاج ال الواجب ولكن إليه، ويحتاج الواجب يقتيض فاملمكن االحتياج؛ لغة عن تتخلَّ
السلوك يف االحتمال وجود عن تعربِّ خالصة إنسانية مقولة والرجحان يقتضيه. وال املمكن
عن تعربِّ إنسانية مقولة الحاجة أن كما الرتجيح. عىل البواعث ووجوب االختيار حرية وعن
ال فالطبيعة إنسانية؛ مقولة واالستغناء تحتاج.71 ال الطبيعة ألن خالص إنساني موقٍف

املقاصد، ص٥٥–٥٩؛ األنوار، طوالع ص١٣–١٥؛ الدين، أصول معالم ص٥٠–٥٤؛ املحصل، 71

ص٢٦–٣٠. التوحيد، رسالة ص٣٥٨؛ املقاصد، رشح ص٢٥٧–٢٧٣؛
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(١) الثورة إىل العقيدة من

والخور عف الضَّ لحظات يف الهش اإلنساني الوجود يشء. إىل تفتقر وال يشء عن تستغني
صفة أهم إن ذاته. إىل ال غريه إىل ويفتقر يحتاج الذي هو والعجز الهزيمة أوقات ويف
إىل ل تحوَّ فقد املايض ا أمَّ واملستقبل، الحارض يف فاملمكن والحركة؛ الزمان هي املمكن يف
حقيقة ويف اإلنساني.72 املوقف خارج ممكنات وال خالص، إنساني وجوب وهو واجب،
االجتماعية العالقات طبيعة عن تكشف إنما االحتياج عالقة باملمكن الواجب عالقة إن األمر
الراعي يحتاج ال السيد. إىل يحتاج العبد أن حني يف العبد إىل السيد يحتاج ال إذ وبنيتها؛
كانت وإذا القهر. ونموذج التسلُّط صورة وهي راٍع، إىل الرعية تحتاج حني يف الرعية إىل
بالكثري، الواحد عالقة هي باملمكن الواجب فعالقة وبالتايل واحد والواجب متعدِّدة املمكنات
كيف إذن: السؤال ويكون والعالم. «هللا» بني العالقة نفس وهي باملحكومني، الحاكم عالقة
السيايس الوضع يتغريَّ حتى الديني الفكر بتغريُّ يتغريَّ هل العالقات؟ يف النمط هذا يتغريَّ
إىل يحتاج ال السيد أن صحيح وهل الديني؟73 الفكر يتغريَّ حتى السيايس الوضع يتغريَّ أم
إىل يحتاج العبد أن صحيح وهل وباإلنتاج؟ اليدوي بالعمل سيقوم الذي فمن وإال العبد

العبيد؟ ثورة كانت ففيم وإال السيد
ألن نظًرا واملمكن الواجب أحكام لوا فصَّ كما املستحيل أحكام القدماء ل يفصِّ ولم
واملمكن؛ الواجب إىل إضافة إال تحديده يمكن ال وبالتايل شيئًا، ليس كالعدم املستحيل
يف ال يوجد ال واملستحيل ماهيته. لوازم من العدم ألن وجود؛ عليه يطرأ ال ِلذَاته فاملستحيل
حقيقة ويف وجوده. العقل يف يتصور ال ما «تعاىل» حقه يف واملستحيل الذهن. يف وال الخارج
مقوالت من وليس واللغة املنطق مقوالت من خالصة إنسانية مقولة أيًضا املستحيل األمر،
اجتماُع املعنى يف فاملستحيل عملية؛ مقولة وليست نظرية مقولة إنها أي والسلوك؛ الفعل
يُقال بأن املتناقض القول هو القول يف واملستحيل يجتمعان. ال الضدين إن إذ الضدين؛
يف واملستحيل حر. وال حرٌّ أو عبد حرٌّ اإلنسان أن أو قائم وال قائم أو قاعد قائم اإلنسان

يف سيوَجد وممكن الحال، يف موجود وممكن وانقىض، ُوِجد ممكن أقسام: خمسة عىل «املمكنات 72

العقائد، زبد (جامع يعدم» ال أنه «هللا» علم يف وممكن يُوَجد، ال أنه «هللا» علم يف وممكن املستقبل،
ص٧).

العمل فقر قضية حل أجل من القضية هذه بمعالجة األربعة بأجزائها معارصة» «قضايا تمتلئ 73

ج٢؛ فيرب، ماكس مع حوار والدين، الرأسمالية مثًال: انظر مضادة، ثورٍة إىل الثورة وانقالب السيايس
ص٣٧–٧٥. االجتماعي، التغريُّ أزمة والتجديد، الرتاث وأيًضا: ج٣؛ األحرار، املفكرون أم األحرار الضباط
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(الواجب) العامة» «األمور أو الوجود ميتافيزيقا ثانيًا:

كموقف محاًال فليس الكذب ا أمَّ كالم. لغو كان وإال له معنى ال قول كل هو والقول املعنى
ولكنه التطابق. لنظرية طبًقا الواقع مع متناقض قول أنه بمعنى ُمحاًال كان وإن إنساني
املوقف مع تشابك تجريدي صوري منطق يف وليس حي إنساني موقف يف يبدو كان ملا
منطق من جزءًا وأصبح واملصالح، واألهواء والتأويالت الرؤى نطاق يف ودخل اإلنساني

االشتباه.74

القديم أحكام (4-3)

الوجود نظرية تبدو وهنا وحادث. قديم إىل الوجود قسمة إىل الوجودية املباحث كل وتنتهي
حتى الحادث هو والعالم القديم، هو «هللا» عنها. عقيل تعبري أو لإللهيات مقدمة وكأنها
ويكون التوحيد، وهو العلم يف األوَّل املوضوع وبني الوجود نظرية بني التمييز ليصُعب إنه
ويتعداها بل التوحيد، وموضوع الوجود نظرية بني االتصال حلقة هو الحدوث دليل
إىل يشء وكل بل وحادث، قديم إىل أيًضا اإليمان ينقسم عندما اإليمان موضوع إىل أحيانًا
القديم مقوَلتي إىل واملمكن الواجب مقوَلتي من طبيعي انتقال يوجد وال وحادث.75 قديم
واحدة شعورية عملية عن ان يعربِّ واحد يشء بأنهما مسبًقا افرتاًضا هناك وكأن والحادث،
والثانية الحكماء لغة األوىل الطبيعة، لغة والثانية امليتافيزيقا لغة األوىل مختلفتنَي: بلغتنَي

الحكماء. من الطبيعة علماء إىل أقرَب كانوا املتكلمني وكأن املتكلمني، لغة
املفاهيم تشخيص بدافع والحدوث الِقَدم عن ال والحادث القديم عن القدماء ويتحدث
اثنني؛ القديم أحكام فيجعلون عنه. والحديث ص املشخَّ الذات تصوير يف تساعدهم حتى

منهم املحال يف املتكلمني ملذاهب األشعري ويعرض ص٣٠. املريد، تحفة ص٢٥-٢٦؛ التوحيد، رسالة 74

ا أمَّ له. معنَى ال الذي الكالم جعله َمن ومنهم املتناقض، القول يف جعله َمن ومنهم املعنى، يف جعله َمن
ما إليه وُضمَّ جهته عن وأُحيل سبيله غري إىل واتَّسق منهاجه عن أُزيل قول «كل فهو: الراوندي ابن عند
محال، فهو معناه وإفهام موقعه عن به ويَقُرص ويفسده ه يغريِّ مما به يتَّصل ال ما به وُوصل يبطله
الكذب هل ملوضوع األشعري يَعرض كما ص٦٨). ج٢، (مقاالت، أمس» وسآتيك غًدا أتيتك كقول وذلك
كذب كل (ب) محاًال. يكون ال والكذب كذبًا يكون ال املحال (أ) ثالث: يف املتكلمني إجابات ويعدِّد محال،

ص٦٨-٦٩). ج٢، (مقاالت، كذب كله واملحال بمحال ليس ما الكذب (ج) كذب. محال وكل محال
ص٨؛ العقائد، زبد جامع ص٥٥؛ املحصل، ص٤١؛ التمهيد، ص٢٢–٢٨؛ ص١٦–١٩، اإلنصاف، 75

ص١٣٩-١٤٠. الشامل،
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(١) الثورة إىل العقيدة من

يؤثِّر ال أفعاله. وحرية باإلنسان يتأثر ال إنه أي املختار؛ القادر إىل يستند ال أنه ل: األوَّ
مغايٌر بأنه القديم يتَّصف والوجود. كالعالم اإلنسانية الحرية نطاق عن وخارج يشء، فيه
بالفعل، وليس بالذات إيجابه ألن الفاعل؛ إىل أسندوه فإنهم الحكماء ا أمَّ اإلنسانية. للحرية
وقد بالِقَدم. وليس بالفعل التصافه نظًرا ونشاًطا حيوية أكثَر القديم يجعل ر تصوُّ وهو
ودوام فيه بالتأثري املوِجد إىل القديم استناد زوا وجوَّ الفالسفة حذو املتكلمني بعض حذا
مسبوق االختيار ألن املختار؛ إىل استناده جواز عدم ترى األغلبية زالت ما ولكن األثر. هذا
يف الخالف ويكون واالستحالة. بالعدم أو واإلمكان بالحدوث مشوب إنه أي اإليجاد؛ بقصد
االختيار ألن االختيار؛ بقصد مسبوًقا جْعله يف حرَج وال مختار؟ أم موجب هو هل القديم
إىل يؤدي ذلك فألن القديم املوجب إىل استناده جواز عدم ا أمَّ بالزمان. ال بالذات هنا
بني الفرق وهو حرية؟ أم رضورة هو هل القديم، عن السؤال يظل وبالتايل الحدوث.

عام.76 بوجه والحكماء املتكلمني
وأنكره األشاعرة. عند اتفاًقا تعاىل «هللا» ذات به يُوصف أنه للقديم الثاني والحكم
ثالثة أقانيم إثبات يف النصارى لقول مشابٌه بالِقَدم فالقول معنًى؛ به وقالوا لفًظا املعتزلة
والسمع والحياة والقدرة العلم سبعة: املتكلمون وأثبت والحياة. والوجود العلم قديمة:
وكأن أوانه، قبل استباًقا الصفات ِقَدم موضوع يدخل وهنا واإلرادة.77 والكالم والبرص
ليس القديم إن األمر حقيقة ويف الصفات. موضوع يف لإللهيات مسبق تمهيٌد «القديم»
يعني فالقديم وسلبًا؛ إيجابًا رصفة إنسانية تجربة هو بل معنًى، وال لفًظا ال للذات صفة
املايض إىل هروٍب إىل ل تحوَّ إذا ا أمَّ التاريخي. والعمق املايض يف واالمتداد والجذور األصل
تحدياته يف الدخول عن وعجًزا العرص أزمات عن تعويًضا ذاته يف قيمة هو حيث من

سلبية.78 تجربة يصبح فإنه املستقبلية، الرؤية وانعدام

ص٧٤–٧٦). (املواقف، القديم املوجب إىل إسناده الرازي ومنع املختار، إىل إسناده اآلمدي ز جوَّ 76

لألربعة علة خامسة هاشم أبو وزاد والقدرة. والعلم، والحياة، الوجود، أحوال: أربعة هلل املعتزلة أثبت 77
ِقَدم زوا فجوَّ الحكماء ا أمَّ بالقديم، هللا غري وصف املتكلمون ز يجوِّ ولم الرازي. وكذلك األلوهية، وهي
وثالثة والنفس، الباري وهما حيَّان، عاملان اثنان خمسة: قدماء املجوس من الحرانيون أثبت كما العالم،

والدهر. والفضاء الَهيُوىل وهي حية، وال عاملية ال
اْلَقِديِم﴾ َضَالِلَك َلِفي إِنََّك تَاهللِ ﴿َقالُوا ثالث: آياٍت يف سلبيٍّا استعماًال «القديم» لفظ القرآن يستعمل 78

ِبِه يَْهتَُدوا َلْم ﴿َوإِذْ ،(٣٩ :٣٦) اْلَقِديِم﴾ َكاْلُعْرُجوِن َعاَد َحتَّى َمنَاِزَل ْرنَاُه َقدَّ ﴿َواْلَقَمَر ،(٩٥ :١٢٢)
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(الواجب) العامة» «األمور أو الوجود ميتافيزيقا ثانيًا:

الحدوث أحكام (5-3)

«الحادث»؛ يف هنا يتشخص لم الحدوث أن إال «القديم»، يف الِقَدم تشخيص من وبالرغم
للقديم أن وكما تشخيص. إىل يحتاج ال املوجودات ويف الطبيعة يف فالتفكري له؛ حاجَة ال ألنه
قبل معدوًما كان إنه أي بالعدم؛ املسبوق هو الحادث أن ل األوَّ حكمان: فللحادث ُحكَمني
القدماء ويركِّز أعم. تعريٌف وهو بالغري املسبوق هو أو العدم. أوله موجوًدا، يكون أن
عدم. إىل ينتهي وما بالعدم مسبوق هو ما هو الحادث أن مع النهاية، دون البداية عىل
الحادث القديم فعكس القلب؛ طريق عن بالقديم ربطه هو ذلك يف السبب أن ويبدو
الذات. أوصاف يف اإللهيات من موضوع أول يف سيظهر ما وهو الفاني، هو الباقي وعكس
ومع وزمانًا. مادًة أي الحكماء؛ عند ومدة مادة يستدعي املعنى بهذا الحدوث أن والثاني
اإلمكان بني التفرقة من بالرغم لهما والحدوث الِقَدم قضية حل الحكماء يستطع لم ذلك
الزمان.79 وِقَدم الحركة وِقَدم املادة بِقَدم الحكماء فقال االستعدادي؛ واإلمكان الوجودي
تربير إيجاد منهما الهدف كان والحدوث الِقَدم األمر حقيقة يف املفهوَمني هذين أن ويبدو
والوجود واألساس األصل هو العدم جعل أن إىل التربير هذا أدَّى وقد الخلق. لنظرية عقيل
مع العدم كان البداية يف الوجود. عىل سابق فالعدم عليه؛ وطارئ عنه خارج به ُملَحق
العدم. من الوجود خروج كيفية النظرية تَُحلُّ وال األشاعرة. عند له وجوَد ال العدم أن
عىل سابًقا «هللا» كان وإذا الالمادة؟ من املادة تخرج وهل الاليشء؟ من اليشء يخرج وهل
الوجود بني الواسطة عن وماذا «هلل»؟ مساوق العدم وهل للعدم، مساوق «هللا» فهل الخلق،
ثَمَّ وِمْن داخيل؟ طبيعي بتطور أم خارجية بإرادٍة الخروج يتم وهل الحال؟ وهو والعدم
هذه لكل حالٍّ يربِّرها ما لها الحكماء عند واختياره املتكلمني عند العالم ِقَدم شبهة تكون
اإلرادة أي النموذج؛ هذا يف العدم من الوجود إخراج عىل القادر فقط الساحر إنه التساؤالت.

* تَْعبُُدوَن ُكنْتُْم َما أََفَرأَيْتُْم ﴿َقاَل «األقدمون»: واحدة ومرة ،(١١ :٤٦) َقِديٌم﴾ إِْفٌك َهذَا َفَسيَُقولُوَن
والسلب؛ اإليجاب بني االستعمال يرتاوح العامية األمثال ويف .(٧٥-٧٦ :٢٦) اْألَْقَدُموَن﴾ َوآبَاُؤُكُم أَنْتُْم
ويُعَجب التاريخي، وعمقها الزمني لبُْعدها القديمة واملدينة «القديمة» بالتحف اآلثار اع ُجمَّ يُعَجب فبينما
قديمه فات «َمن بالقديم: الناس وارتباط املعتَّق، القديم بالخمر والشاربون القديم، بالجبن املتذوقون

القديم. واألثاث القديمة «الجزمة» يف سلبيٍّا استعماًال له أن إال تاه.»
مطالع ص٦٠؛ األنوار، طوالع ص٢٧٣–٢٨٤؛ املقاصد، ص٥٧؛ املحصل، ص٧٦-٧٨؛ املواقف، 79

ص٥٩-٦٠. األنظار،
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(١) الثورة إىل العقيدة من

قوانني يخرق الذي امُلعِجز الفعل هو أو يشء، ال من يشء إخراج عىل القادرة الخارجية
فقد املعجزات ا أمَّ الشعور. انتباه حول ودوران للحواس خداٌع والسحر والطبيعة. العلم
استقالل الغاية: إكمال وبعد الشعور، تحرير أجل املايضمن يف اإلنسانية بتاريخ ارتبطت
وإدراكها، الثابتة الطبيعة قوانني فهم عىل بعقله قادًرا اإلنسان أصبح اإلرادة، وحرية العقل
تابًعا العالم جعل هو الحدوث عيب إن لصالحه.80 تسخريها عىل بإرادته قادًرا أصبح كما
إلرادٍة طيًِّعا نظام، وال فيه استقراَر ال الوجود إىل منه العدم إىل أقرب ا، هشٍّ مستقل غري
ومستقِبًال لقدرته طيًِّعا عليه، قادًرا اإلنسان يجعل أنه وميزته تشاء. كيفما ه تسريِّ قاهرة
إرادة أم األوحد الزعيم إرادة إرادتني: بني الرصاع فينشأ يشاء، حسبما يكيِّفه الحر، لفعله

واألمة. الجماعة
تُوَجد التي االعتبارية األمور من األمر حقيقة يف هما والحدوث الِقَدم مفهوَمي إن
بل اآلخر، بدون أحدهما يُفهم ال إذ متضايفان؛ مفهومان وهما الخارج. يف ال الذهن يف
من يُسلب لآلخر يُعطى ما وبقدِر اآلخر، من يُسَلب لألول يُعطى ما بقْدِر ومتعارضان
إىل ل يتحوَّ بالقلب ثم أوًَّال الحادث الفرع؟ وأيهما األساس أيهما السؤال: ويكون ل. األوَّ
تنشأ إنما املعرفة أن تُثِبت املشاهدة إن الحادث؟ إىل ل يتحوَّ بالقلب ثم أوًَّال القديم أم قديم؟
يف أوًَّال الحادث مفهوم ينشأ وبالتايل العلم. نظرية يف ذلك وُضح وكما الحواس، خالل من
ثم القدماء. بتعبري والفساد الكون عالم متقلب؛ متغريِّ عاَلم يف يعيش إنه إذ اإلنسان؛ ذهن
حتى القديم وهو النقيض إىل نفيس ملطلب اقتضاءً أو اإليمان بفعل املفهوم هذا يتحوَّل
بني أو واملمكن الواجب بني والواقع، املثال بني العالم يف اتزانه يجد أن اإلنسان يستطيع

عاَلمني. بني موجود فاإلنسان والحادث؛ القديم

والكثرة الوحدة (4)

مبحث يف الحال كان كما والكثرة»، «الوحدة مبحث يف النظرية األبحاث ة قمَّ أيًضا وتبلغ
تظهر البرشي.81 الفكر يف معروف هو كما األوَّل امليتافيزيقي املبحث وهو والعدم، الوجود

النبوات. عن التاسع الفصل وأيًضا البرشي»، الجنس تربية «لسنج: كتابنا: انظر 80
رقم لقانون ٩٣٦ منهج حسب املقرر من أُلغي فقد أيًضا، املجرَّد وطابعه املبحث هذا لصعوبة نظًرا 81

بالفكر له صلَة ال — يبدو فيما — الذي الْرصف التجريدي الطابع عىل يدل مما املاهية، مبحث مثل ،٢٦
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(الواجب) العامة» «األمور أو الوجود ميتافيزيقا ثانيًا:

واألنطولوجيا امليتافيزيقا املرة هذه ويضم والكثرة، الوحدة مبحث يف أيًضا الوجود نظرية
مفهومان أيًضا وهما والحدوث. الِقَدم مبحث يف الحال هو كما والطبيعة امليتافيزيقا وليس
وليس مجرَّدان، مفهومان أنهما بما ولكن اآلخر. إىل باإلحالة إال أحدهما يُفهم ال متضايفان
أم الوحدة املفهومني ألحد الحسية النشأة معرفة صُعب حسيٍّا، واآلخر مجرًَّدا أحدهما
الوحدة فهل كثرية، واألشياء واآلخرون واحد فاإلنسان الفرع؛ وأيهما األصل أيهما الكثرة،
األصل هو النازل الجدل هل استقراءً؟ الوحدة أصُل الكثرة إن أم استنباًطا، الكثرة أصل
أم شعوريتان عمليتان وجوديان؟ طريقان أم عقليان منهجان هما هل الصاعد؟ الجدل أم
تاريخيان قانونان أم األعىل، إىل األدنى ِمن أو األدنى إىل األعىل ِمن اجتماعيتان؟ حركتان

األمام؟ إىل الخلف من أو الخلف إىل األمام من

الوحدة (1-4)

فإن كثريًا، الوجود كان وملا وحدة. بال وجود فال القدماء، عند الوجود تُساِوق الوحدة
ال بحيث اليشء كون والوحدة واحد. ليشء واجهتان والتعدُّد الوحدة الكثرة. تُساوق الوحدة
دون العقلية االعتبارات من يقابلها ما الكثرة أن حني يف املاهية، يف مشاركة أمور إىل ينقسم
عرضية. بل ذاتيًة ليست والكثرة الوحدة فمقابلة مضايفًة؛ أو ا ضدٍّ أو لها عَدًما تكون أن
الوحدات ا أمَّ مشاركة. أموٍر إىل قسمتها والكثرة مشرتكة، أموٍر إىل القسمة عدم الوحدة
إىل الواحد وينقسم باملاهية. متباينة األعداد مراتب أن حني يف مستقلة وحدات فهي العددية
وجه من واحد وإىل كثريين، عىل الَحْمل عن مفهومه نفس يمنع الذي وهو بالشخص، واحد
الوحدة فهو مفهوم له يكن لم إن بالشخص والواحد بالغري. الواحد وهو وجه من وكثري
األجزاء تشابه حني تتصل أو تُفارق أو تُصنَع ذاٌت ا إمَّ فهو مفهوم له كان وإن النقطة، مثل
من والكثري وجه من الواحد ا أمَّ األنطولوجي. الواحد هو وهذا اختالفها حني تجتمع أو
جزءًا يكون أو النوع عىل أُطلق إذا ماهية يكون أن ا إمَّ فهو بالشخص، ال الواحد أي وجه؛
أو محموًال ا إمَّ ويكون عنها، خارًجا يكون أن ا وإمَّ والفصل، الجنس عىل أُطلق إذا منها
وينقسم وناقص، تامٍّ إىل الوجودي الواحد ينقسم كما املنطقي. الواحد هو وهذا موضوًعا،

(املواقف، الديني للفكر كتطوير مثايل عقيل فكر أو مجرد ديني فكر ألنه صحيح غري وهو الديني.
ص٧٨–٨٤).
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(١) الثورة إىل العقيدة من

املماثلة يف بالنوع ا إمَّ اتحاًدا يكون املنطقي والواحد واصطناعي. ووضعي طبيعي إىل التام
مشابهة، وبالكيف مساواة، بالكم بالعرض والواحد بالعرض. أو املجانسة يف بالجنس أو
هذه يُثِبت مطابقة.82 وباألطراف موازاة، وبالوضع مشاكلة، وبالشكل مناسبة، وباإلضافة
أنظار عىل طغى الذي هو الحكماء إثبات أن ويبدو املتكلمون. ويُنِكرها الحكماء األمور
إثبات من املتكلِمني خشية من بالرغم الوجود نظرية من كجزء لدخولها نظًرا املتكلمني
فلم خالًصا، صوريٍّا الحكماء إثبات كان وملا ك. الرشِّ يف الوقوع خشيَة الذهن خارج املعاني
الخالصة؛ العقلية االعتبارات من األمور هذه إن األمر حقيقة ويف األمة. وجدان يف يَِعش
أو نظرتان أو ران تَصوُّ والكثرة الوحدة الواقع. عىل وإسقاطها الشعور وْضع من إنها أي
للعالم مثايل ر تصوُّ عن ان يُعربِّ ولكنهما والخيال.83 العقل فيهما يشارك للشعور قطبان
يف والكثرة فالوحدة والسياسية؛ االجتماعية واملواقف الدينية للعواطف تجريد هو الذي
وموقفان اجتماعيان وضعان بل منطقيني، رين تصوُّ أو رياضيني مفهومني ليسا نشأتهما
السياسية واألحزاب االجتماعية الطبقات مستوى عىل والكثري الواحد فهناك إنسانيان؛
الحياة يف تظهر واالختالف الهوية قضية مثل ع والتنوُّ الوحدة قضية املستقلة. والدول
نُُظُم فتظهر تعدُّد، بال واحدية نُُظم هناك والوطنية. والسياسية واالجتماعية الثقافية
عىل األقوى وسيادة والتفرُّق التشتُّت فيها فيظهر وتكثُّر تعدُّد نُُظم وهناك وطغيان. تسلٍط
يف يرجع فإنما خالص، صوريٍّ مستًوى عىل األمر صاغوا قد القدماء كان وإذا األضعف.
يعربِّ — الكثري هم والخلق «الواحد» هو فاهلل — العالم من ديني موقٍف إىل األمر حقيقة
وصاحب كثريون، واملحكمون الواحد هو فالحاكم وسيايس؛ اجتماعي موقٍف عن بدوره
واحد والحق كثريون، واملرءوسون واحد والرئيس كثريون، واملنتجون واحد املال رأس
يُرِجعنا مما كثري، والضالل واحد والهدى كثري، والخطأ واحد والصواب كثري، والباطل
لذلك الناجية»؛84 «الفرقة حديث إىل يحيلنا ومما الطرف، أحادية املجتمعات طبيعة إىل

رشح ص٣١٨–٣٢١؛ ص٢٨٥–٢٩٠، املقاصد، ص٦٠–٦٣؛ األنوار، طوالع ص٧٨–٨٠؛ املواقف، 82
ص٣٨٧. املقاصد،

والكثرة العقل عند أعرف الوحدة أن إال التعريف، عن الغنية العقلية االعتبارات من والكثرة «الوحدة 83

ص٢٨٤-٢٨٥). (املقاصد، اآلخر» تفسري يف كلٌّ يقع ولذلك الخيال؛ عند
معارصة «قضايا املعارص»، وجداننا يف والديمقراطية الحرية ألزمة التاريخية «الجذور مقالنا: انظر 84

الوطنية». الوحدة إىل املذهبية الفرقة «من الخاتمة وأيًضا الوطنية»، الثقافة يف :(٣)
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(الواجب) العامة» «األمور أو الوجود ميتافيزيقا ثانيًا:

الطبقات ووحدة وتملُّق، ومداهنة نفاق بال الشخصية وحدة القومي وجداننا يف غابت
بني السياسية والوحدة النضال، فرقاء بني الوطنية والوحدة وفقراء، أغنياء بال االجتماعية
وحدة شعارات من بالرغم املتكاملة الدول بني االقتصادية والوحدة حديثًا، املستقلة الدول
هناك األمة. ووحدة الدين، ووحدة اللغة، ووحدة الذات، ووحدة املصري، ووحدة الهدف،
املتباينة واملصالح والشعوب الدول يف وحدة بال وكثرة والحكم، النظام يف كثرة بال الواحد

املتبادل.85 والتخوين اإلذاعات وحرب الحدود ومعارك املتضاربة واألهواء

الكثرة (2-4)

دون املثنى إىل تقلَّص قد الجْمع وكأن اإلثنينية، مباحث الغالب يف فإنها الكثرة مباحث ا أمَّ
قسمٌة االثنني بني التقابل أن ويبدو ثالثة. الجْمع أقل جعلوا قد األصوليني أن مع بعده، ما
والواجب والحادث القديم صيغة يف ووضعها الدينية العواطف تجريد عىل تساعد عقلية
وال الغريان، هما واالثنان الحادث. املمكن هو والكثري القديم، الواجب هو فالواحد واملمكن؛
الهوية، نقيض الغريية بالذات. اختالٌف املاهيتني أو الهويتني بني االختالف ألن يتحدان
فهما وإال متماثالن فهما املاهية، يف اشرتكا إن رصفة، مجردة عقلية قسمة االثنان وينقسم
يشرتكا لم وإن متساويان، فهما وإال متالقيان، فهما الوضع يف اشرتكا وإن متخالفان،
ضدان ا إمَّ فهما مًعا ُوجدا وإن متقابالن.86 فهما اجتماعهما امتنع وإن متباينان، فهما
مشهوران. أو حقيقيان ا إمَّ فهما عدميٍّا واآلخر وجوديٍّا أحدهما كان وإن مضافان، أو
تسهيًال األشاعرة يقترص وقد إيجاب. واآلخر سلب فأحدهما والعدم، الوجود يعترب لم وإن
املشاركة النفسية، الصفات يف املشرتكان املوجودان وهما املثالن أقسام: ثالثة عىل للقسمة
يف اجتماعهما ِلذَاتهما يستحيل معنيان وهما والضدان واالستحالة، واإلمكان الوجوب يف

ُمتََفرُِّقوَن ﴿أَأَْربَاٌب الوحدة: عىل بالرتكيز أوًَّال القرآن إليها يشري التي هي التعدُّد إطار يف الوحدة هذه 85

،(٥٢ :٢٣) َفاتَُّقوِن﴾ َربُُّكْم َوأَنَا َواِحَدًة ًة أُمَّ تُُكْم أُمَّ َهِذِه ﴿َوإِنَّ ،(٣٩ :١٢) اُر﴾ اْلَقهَّ اْلَواِحُد هللاُ أَِم َخرْيٌ
َما ِيف ِليَبْلَُوُكْم َوَلِكْن َواِحَدًة ًة أُمَّ َلَجَعَلُكْم هللاُ َشاءَ ﴿َوَلْو الكثرة: عىل وأحيانًا َواِحَدًة﴾، ًة أُمَّ النَّاُس ﴿َكاَن

.(١١٨ :١١) ُمْختَِلِفنَي﴾ يََزالُوَن َوَال َواِحَدًة ًة أُمَّ النَّاَس َلَجَعَل َربَُّك َشاءَ ﴿َوَلْو ،(٤٨ :٥) آتَاُكْم﴾
ص٨١–٨٣). (املواقف، عقًال وجوده يف للحوادث مماثل هللا النجار عند 86
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(١) الثورة إىل العقيدة من

يشرتكان ال موجودان وهما واملتخالفان املحل، اتحاد املعتزلة يشرتط ولم جهة، من محل
يجتمعان ال واملتقابالن جهة.87 من محل يف لذاتيهما اجتماعهما يمتنع وال النفس صفة يف
سلبًا أحدهما يكون أن ا فإمَّ واحدة. جهٍة من واحدٍة ذاٍت يف واحٍد زماٍن يف الحكماء عند
أنواع بني إال التضاد يكون وال الضدان. فهما وإال املتضايفان هما واألول يكون. ال أو لآلخر
العدم فمن والرش الخري ونحو والرذيلة الفضيلة نحو ذلك بخالف يُتوهم وما واحد. جنس
األفعال عىل الصورية العقلية القسمة هذه إذن تنطبق وال بالعرض. فيه التضاد إذ وامللكة؛
يكون وقد باالستقراء. ثابت وذلك األطراف بني إال تضاد وال اإلنسانية. واملواقف اليومية
اآلن والسؤال التقابالت.88 أقوى التضاد يكون قد أو واإليجاب، السلب بني بالذات التقابل
ودون تصدقها تجارب دون مسبًقا الصورية النظرية التقسيمات هذه كل من الحكمة ما
البحتة، الرياضيات يف وكأننا نظرية ملباحث نظرية حلول هي هل إليه؟ تشري موضوع أي
أم الوجود ومناطق الفكر ملقوالت أوالنيٍّا ِعلًما تعطينا أن العامة األمور استطاعت وبالتايل
اإليمان؟ عواطف عن يعربِّ الذي الديني للفكر والتنظري التجريد من كنوع مثايل فكر يف إننا
والكثرة الوحدة موضوع أليس والعالم؟ «هللا» ثنائية إىل كلها املعادالت هذه تنتهي أال
وهل اإللهيات؟ يف موضوع أول الصفات وتعدُّد الذات، وحدة موضوع ما نحٍو عىل هو
التقابل عن وماذا الرياضية؟ التقسيمات هذه تتضمن البرشية والتجارب اإلنسانية الحياة
والوفاء الحب مثل إنسانية تجارب توجد أال والتغاير؟ املاهية يف االشرتاك وعدم والتضاد
من أعمق الهوية وأن املتغايرين، االثنني بني االتحاد إمكانية تثبت والتضحية واإلخالص
بني التمييز يف الدينية العواطف رغبة أن يبدو اإلثنينية؟ أصل الواحدية وأن االختالف
إىل الهدف فانقلب عنه، الدفاع املطلوب بالتوحيد يضحي أن إىل العقل دفعت والعالم «هللا»
شخصياتنا يف االزدواجية وراء يكون قد مبدئي كتغاير لإلثنينية اإلثبات هذا مضاد. هدف
والتضارب ب والتشعُّ التشتُّت وراء تكون وقد السلوك.89 يف آثار من عنها ترتب وما القومية

توحيد! دعاة ولسنا ثنوية ديانات أصحاب وكأننا السياسية حياتنا يف

ص٨٣). (املواقف، املعتزلة ومنعه األشعري رأي هو هذا 87

أرشف ص١٤٠؛ النضيد، الدر ص٣٠٢–٣٠٧؛ ص٣٩٠–٣٩٦، املقاصد، ص٨٠–٨٤؛ املواقف، 88

ص٣٠١. املقاصد،
املعارص». فكرنا يف :(١) معارصة «قضايا الشخصية»، وازدواجية الديني «التفكر مقالنا: انظر 89
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(الواجب) العامة» «األمور أو الوجود ميتافيزيقا ثانيًا:

واملعلول العلة (5)

الحكمة علوم من مستعار واملعلول»، «العلة مبحث هو العامة األمور يف األخري واملبحث
لم النظرية املقدمات تأسيس بصدد وهو الدين أصول علم وكأن الفقه، أصول علم ومن
األخرى. العقلية النقلية العلوم من أسسه باستعارة واكتفى له أسًسا يبدع أن يستِطع
الفاعل أي املعلول؛ قبل العلة وتُوضع و«املعلول». «العلة» مفهوَمني: أيًضا املبحث ويشمل
وهو والحدوث. والِقَدم واملمكن، الواجب يف الحال هو كما املسبِّب قبل والسبب الفعل، قبل
البداية دون بالتنزيل ى يَُسمَّ ما أو الجزء إىل الكل من يبدأ الذي العام االستنباطي الوضع
وهناك عام. بوجه العلمي الفكر يف الحال هو كما استقراءً العلة إىل واالنتهاء باملعلول
«ما منها: الحاصل، تحصيل إىل أقرب وتكون اللفظ نفس تُكرِّر كلها للعلة تعريفات عدة
مانع» يمنعه لم وإن االتصال عىل عقبها معلولها أوجبت «ما أو « معتالٍّ بها املعتل كان
أو بتجددها» الحكم تجدد «ما أو حال» إىل حال من وتنقله محلها حكَم تغريِّ «التي أو
تسميته استحقاقه أوجب ما «كل أو فيه» املؤثرة أو له املثرية أو للحكم الحالة «الصفة
كثريًا تختلف ال نظرية تعريفات كلها فهي حكًما».90 به قام ملن املوجبة الصفة أو به
تعريًفا وليس للعلم، العامة النظرية األسس عن هنا فاملبحث دالالتها؛ حيث من بينها فيما
التعدي خشية معاني بل قائمة ذواتًا ليست أي معنًى تكون وقد مقدماته. إلحدى ًدا محدَّ
ليس بديهيٍّا تصوًرا العلة تكون وقد لها. فاعلية أية وإنكار املشخصة «اإللهية» اإلرادة عىل
االحتياج فكرة عىل واملعلوم العلة مبحث يقوم األحوال كل ويف تعريف.91 إىل حاجة يف
احتياج وهو غريه، إىل محتاج يشء فكل والحدوث؛ والِقَدم واملمكن الواجب مباحث مثل
مستقلة العلة االحتياج ويجعل املعلول، هو واملحتاج العلة هو إليه فاملحتاج رضوري؛
محلها تتعدَّى ال والعلة بالتبعية. االستقالل عالقة بينهما العالقة وتكون تابًعا، واملعلول
مريد «هللا» ألن اإللهي؛ العلم يف الحال هو كما يتعداها أو الطبيعي، العلم يف الحال هو كما
أوجبت الحي من بجزء قامت إذا والقدرة كالعلم الحياة فتوابع بذاتها؛ قائمة حادثة بإرادة
والتأثري العلة قوة عىل يتوقف كما الخاص املوقف عىل يتوقف هذا أن مع حكمها للجميع

لألشاعرة. والرابع املعتزلة، ملعظم والثالث للكعبي، والثاني الراوندي، البن األوَّل التعريف 90
ص٦٧٨؛ ص٦٤٦–٦٦٩، ص٢٧٢–٢٨٦، الشامل، ص٣٢٩–٣٣٢؛ املقاصد، ص٨٥–٩٥؛ املواقف، 91

ص١٠٤. املحصل،
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(١) الثورة إىل العقيدة من

والعلة املشخصة.92 العلة عىل فقط وليس والرشوط، واملوانع الطبيعية العلل نطاق وعىل
لواحق من باآلخر إال أحدهما يُفهم ال متضايفان اعتباران واملعلولية العلية أو واملعلول
عند التسلسل لزم وإال األعيان يف ق تتحقَّ ال التي العقلية االعتبارات ومن واملاهية الوجود
ملعلولها علة هي التي املتوسطة كالعلة باعتبارين إال واحد يشء يف يجتمعان وال املتكلمني.
من مستقل بحث أم واملاهية، الوجود لواحق من هما هل اآلن: والسؤال لعلتها. ومعلولة
الذهن؟ وضع من الطبيعة قوانني فهل الخارج، يف وجود لها يكن لم وإذا العامة؟ األمور
املادة األربع: العلل نظرية يف خاصًة العلل، مبحث عىل الحكماء مباحث وتطغى
وفاعًال، قابًال البسيط يكون ال الحكماء فعند للبسيط؛ والغائية والفاعلية للمركَّب والصورة
كمال العلية وكأن نقص، والتأثُّر رشف الفاعلية وكأن للبسيط، تنزيهي ر تصوُّ وهو
الصورة ا إمَّ واألول عنه. خارًجا أو اليشء جزء ا إمَّ الحكماء عند فالعلة نقص؛ واملعلولية
يف والعنرص القابل فهي عدة؛ أسماء لها واملادة بالقوة. كان إن املادة أو بالفعل كان إن
ا فإمَّ الثاني ا أمَّ والوجود. للماهية علتان والصورة واملادة النهاية. يف «واألسطقس» البداية
الصورة الوجود. علة وكالهما الغاية، وهي اليشء ألجله ما أو الفاعل، وهو اليشء به ما
ة معربِّ األربع العلل نظرية تبدو وهنا مختار. لفاعٍل إال تكون ال والغاية للمركَّب، واملادة
«هللا» فيها ويبدو متطهرة. دينية عاطفٍة عن بدوره يعربِّ الذي للعالم مثايل ر تصوُّ عن
ويحرك باإلرادة يدفع عليه، والحًقا العالم عىل متقدًما واحد، آٍن يف غائيًة وعلًة فاعلة علًة
بالشخص الواحد أن منها الحكماء، من العلل أحكام بعض املتكلمون يستعري ثم بالعشق.
العلتني وألن كثرية؛ أم واحة للعلل وليس للعلية االحتياج ألن مستقلتني؛ بعلتني يُعلَّل ال
مستقلتني. بعلتني تعليله ويجوز بالنوع واحد فهما املثالن ا وأمَّ واحدة. تامة لعلة أجزاء
جميع أن ذلك يف السبب وليس بسيطة. واحدة علة لها يكون أن كثرية ملعلوالت ويمكن
أو آلة د بتعدُّ إال الحكماء منعه لذلك إثباته؛ املطلوب هو فذلك «هللا» إىل مستندة املمكنات
الحرارة من املعطاة واألمثلة واملعلول العلة ملبحث يمكن كان لإلطالق. منًعا قابل أو رشط
العقلية القسمة من املنهج يتحول وأن الطبيعي للعلم مدخًال تكون أن والسخونة والربودة
وألصبح الطبيعة علوم إىل الوجود ميتافيزيقا وتتحول العلم فينشأ الفعلية التجربة إىل

والبرصيون بالحال القول عىل تفريًعا األستاذ وأنكره األشاعرة. أكثر عند محلها يتعدى ال العلة 92
الحيس، العلمي الفكر إىل أقرب هنا األشاعرة وكأن بذاتها. قائمة حادثة بإرادة مريد «هللا» ألن املعتزلة؛

ص٦٧٨). (الشامل، املثايل الديني الفكر إىل أقرب واملعتزلة
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(الواجب) العامة» «األمور أو الوجود ميتافيزيقا ثانيًا:

الدينية العواطف عن التعبري من بدًال العالم نحو ه والتوجُّ العلم لنشأة مقدمة التوحيد
املادية؛ العلل تفصيل الحكماء استطاع لقد العالم. خارج واالتجاه متطهرة عقلية بقسمة
لها املادة يف قوة كل ألن واملدة؛ والشدة املدة يف متناهيًا أثًرا تفيد لديهم الجسمانية فالقوة
العلمي الفكر عىل يقيض التطهري اإليماني الفكر ل تدخُّ أن إال ذاتي. قرس وحركة مقاومة
العلمي الفكر بزوغ إن متناٍه. غري تأثري لها التي هي وحَدها البسيطة العلة بأن يوحي كي
تعدُّد بني الرصاع ويتم واملعلول، العلة مبحث يف واضًحا ليبدو ري التطهُّ الفكر خالل من
العلة مبحث ساد الذي هو والكثرة الوحدة مبحث وكأن األوىل، العلة ووحدة الثانية العلل

الحكماء.93 عند خاصًة واملعلول
واستحالة الدور امتناع إلثبات واملعلول العلة مبحث يف املتكلمون تبارى ولكن
العالقة وكأن أخرى، لعلة معلولة ليست علٍة إىل االنتهاء ورضورة نهاية، ال ما إىل التسلسل
نهاية، ال ما إىل علة املعلول يكون وأن معلوًال العلة تكون أن واملعلول، العلة بني الدائرية
أي ممتنًعا الدور يكون وملاذا التطهري. الطويل الديني للفكر مضادة العالقة هذه وكأن
واملعلول العلة يف التفكري وملاذا دونها؟ أو بواسطة لآلخر علة منهما كلٌّ شيئان، يكون أن
أبدية دورة يف علة املعلول ويكون معلوًال العلة تكون ال وملاذا طويل؟ خطٍّ ويف مطلقة ببداية
البحث ملاذا والبيضة»، «الفرخة بني املشهور امَلثَل ويف واملادة؟ والطاقة والبخار املاء مثل
ر التصوُّ أم الطويل ر التصوُّ العلم، إىل أقرب رين التصوُّ وأي أوىل»؟ «فرخة أو «بيضة» عن
معلول فال املعلول، مع العلة أن صحيح الديني؟ الفكر عن يعربِّ رين التصوُّ أي الدائري؟
نرى إذ اآلن؛ حتى القومي وجداننا إليه يصل لم هذا حتى ولكن معلول. بال علة وال علة بال
يسبِّب مما واملعلول العلة بني رباطرضوري يوجد وال علل، بال ومعلوالت معلوالت، بال علًال

متخلف.94 منظور من التقدم قضية ومعالجة متخلف، مجتمع يف «التكنولوجيا» نقل
وهو علة، إىل والعلة علة إىل املمكن يستند أن نهاية، ال ما إىل التسلسل يستحيل وملاذا
أوىل علٍة إىل بالرضورة نصل أن بد ال ملاذا التوحيد؟ أساس الالنهائية ر تصوُّ إىل أقرب
بدايٍة افرتاض عىل يقوم الذي املسبق الديني الفكر هو هذا أليس العلل؟ علة هي تكون

طوالع ص٣٥٠–٣٥٤؛ ص٣٣٦–٣٤٨، املقاصد، ص٦٩-٧٠؛ األنوار، طوالع ص٨٦–٨٨؛ املواقف، 93
ص١٠٥. املحصل، ص٧٠؛ األنوار،

الثقافة يف :(١) معارصة «قضايا يف املتخلفة»، البالد يف املتقدمة األحزاب «مأساة مقالنا: انظر 94

ص٣٧–٧٥. االجتماعي، التغريُّ أزمة ثانيًا: والتجديد»، «الرتاث وأيًضا: الوطنية»؛
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(١) الثورة إىل العقيدة من

إلثبات تُقال التي األسباب كل إن إلخ؟ … أبدي وبقاء قصوى وغاية أخرية، ونهاية أوىل
أن مثل التطهري العقل من مسبقة افرتاضات عن لتعربِّ نهاية ال ما إىل التسلسل استحالة
عىل عقليتني دينيتني مقولتني وإسقاط مسبق، افرتاض هذا واجب. إىل حاجة يف ممكن كل
بالفعل موجودة أموٍر يف إال يكون ال التسلسل امتناع إن العلية. وهو طبيعي علمي مفهوم
مطلقة بداية توجد وال مستمرة، دورات الطبيعة ويف خالصة. اعتبارية أو متوهمة وليست
االنقطاع. عىل وليس واالستمرارية التواصل عىل العلمي الفكر يقوم قصوى. نهاية وال
منها واحًدا األقل عىل أو تحويلهما يعني ال ذلك ولكن متناهيان. بينهما وما واملعلول والعلة
أجل من حدوٍد إىل ورده العالم تحجيم يف الرغبُة لذلك فالدافع أوىل؛ علٍة إىل أي الضد؛ إىل
زيادة إىل العلل تسلسل يؤدي أن ويجوز وتحتويه.95 عليه تسيطر آخَر طرٍف قوى إطالق

معلول.96 من أكثُر واحدٍة لعلٍة يكون أن يمكن ألنه املعلول؛
العزيمة دون والبطالن، والصحة واملانع والرشط السبب يف األصول مباحث وتتداخل
أن دون خالص نظري كعرض الخمسة،97 الوضع أحكام وهي املتكلمني، عند والرخصة
تتحقق ال الفقه. أصول علم يف الحال هو كما للسلوك موجهة أو باألفعال مرتبطة تكون
ال الفاعل ألن الفاعل؛ من جزءٌ الرشط ولكن املوانع. وانتفاء الرشائط باجتماع إال العلة
مجرد بل الوجود، من جزءًا ليس املانع وعدم املوانع. وامتناع الرشائط باستجماع إال يكون
تتعلَّق واملعلول العلة أن واملانع الرشط ويبني وجودي. رشط عن كاشف طارئ عرض

رصفة. نظرية بمقوالت وليس تتحقق بأموٍر
عىل يدل مما إثباتها، أو األحوال نفي باختالف يختلف واملعلول العلة مبحث أن ويبدو
ملحلها تُوِجب صفة العلة تكون الحال إثبات فعند والعدم؛ الوجود بني كواسطة الحال أهمية
األصوليني. تعريف إىل أقرب وهو مادة وليست صفة هنا العلة الجواهر. فتخرج حكًما
ليس فاملعلول محلها؛ يف الصفة توجبه الذي الحكم املعلول املحل. يتعدى ال الصفة وحكم

يف بالتسلسل يختفي وهذا السلسلة، تنقطع وعنده بذاته. الواجب إىل الكل انتهاء سنبنيِّ «إننا 95

(املواقف، الدور» لزم وإال التسلسل إبطال إىل فيها يحتاج ال بطريٍق الواجب أثبتنا إذا يتم وإنما العلل،
ص٩٠-٩١).

ص١٣٩. النضيد، الدر ص٣٥٦–٣٧٤؛ املقاصد، ص٦٥٩–٦٨٠؛ الشامل، ص٨٩–٩١؛ املواقف، 96
Les Méthodes d’Exégèse, 3ieme partie, رسالتنا: أيًضا انظر «املوافقات». يف الشاطبي قسمة هذه 97

.1iere section, ch. 1 L’acte positionnel, PP. 332–56
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(الواجب) العامة» «األمور أو الوجود ميتافيزيقا ثانيًا:

األصوليني عند األفعال منطق إىل أقرب وهو حكم واملعلول صفة العلة حكًما. بل مادة
هو كما عليه يقترص وال محلها يتعدَّى العلة وحكم الحكماء. عند العلم فلسفة إىل منه
العلة ألن وخاصًة؛ قارصة وليست وعامة شاملة هنا العلة األحوال. منكري عند الحال
لكون نفي وذلك استدالًال أو رضورة سواء وجودية والعلة الذهني. املاوراء يف تقبع األوىل
انتفى العلة انتفت كلما ومنعكسة، الُحكم ُوِجد كلما مطردة العقلية والعلة علة. العدم
وليس النفي أساس فاإلثبات مطردة؛ منعكسة كل وليس منعكسة مطردة وكل الُحكم.
ليس العلة وإيجاب خالًصا. سلبيٍّا برهانًا الخلف برهان يظل لذلك اإلثبات؛ أساس النفي
نظًرا مختلفني ُحكَمني الواحدة العلة تُوِجب وال ق. التحقُّ يف الرشط إنما برشط، مرشوًطا
حتى األحوال نفاة عكس عىل بعلتني حكٌم يَثبُت وال لألفعال. عامة مقاييس وجود لرضورة
والعلة مطردة، غري والرشوط مطردة العلة أن والرشط العلة بني والفرق األفعال. تختلط ال
ال والعلة صفة. أو الحكم محل أو مركَّبًا أو ًدا متعدِّ أو عدميٍّا يكون قد والرشط وجودية
وليس رشط لها والصفة املرشوط. ويبقى يبقى ال قد والرشط الرشط. بخالف تتعاكس
خالف.98 الرشط ويف اتفاًقا مصححة والعلة الرشط. عدم عىل ق يتحقَّ ال والواجب علة. لها
وما تعليله يصح ال فيما هو القدماء يعرضه واملعلول العلة مبحث يف ِقسم وآخر
تعليله يصح ال فما الفقه؛ أصول علم يف والبطالن الصحة مبحث يعادل ما وهو يصح،
تعليل. إىل يحتاج ال وجودي ووضوح شعورية بداهة فتلك ذاتًا، كونها يف الذات تعليل هو
موجوًدا. ليس العدم ألن النفي؛ صفة إىل يؤدي ما وكلِّ واالنتفاء العدم تعليل يصح وال
يحتاج ال الواقع والفعل حاصل. تحصيل فذلك معلوًما، العالم كون صحة تعليل يصح وال
تُعلَّل وال إثبات. إىل حاجة ما دون العلة وجود عىل دليل خريُ ذاته الوقوع ألن علة؛ إىل
التماثل يُعلَّل وال تُعلَّل. ال فالهوية جوهًرا والجوهر سواًدا السواد كان ملا األجناس، أوصاُف
املتضادَّين تضاد يُعلَّل ال كما عقيل. قلب وقانوُن حسيٌة بداهٌة فالتضايُف واالختالف؛

الغريين.99 وتغايُر
مثل بها قام معنًى عن بنفسها قائمة لذات ثبوت حكم كلُّ فهو تعليله يصح ما ا أمَّ
لوجوبه تعليله يمتنع ال والواجب للذات). الصفات (إثبات قادًرا والقادر عاِلًما العاِلم كون

ص٧٠؛ األنوار، طوالع ص٣٢٥-٣٢٦؛ املقاصد، ص٦٥٨–٦٨٥؛ الشامل، ص٨٥–٩٥؛ املواقف، 98

ص١٠٥-١٠٦. املحصل،
ص١٠٦؛ املحصل، ص٣٢٣–٣٧٨؛ ص٦٨، املقاصد، ص٦٨؛ األنوار، طوالع ص٦٨٦–٧١٦؛ الشامل، 99

ص٨٥. املواقف،
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(١) الثورة إىل العقيدة من

فالحادث الصانع)؛ إثبات أو «هللا» وجود (الرباهنيعىل لجوازه تعليله يجب ال الجائز أن كما
فة املتوقِّ األحكام تعليل ويصح إثبات. إىل حاجة يف عقيل افرتاض والواجب وحيس، موجود
ل مكمِّ عامل التعليل وكأن لليشء، إثبات نفي أو بإثبات فيها يُْقَطع ال والتي الدليل عىل

لالستدالل.100
للفكر مساعدة مفاهيم كلها واملرشوط والرشط واملعلول العلة أن كله هذا من ويتضح
ر تصوُّ حول خالٌف األمر حقيقة يف هو العامة األمور حول الخالف وأن العقيل. الديني
الفكر بني الديني، والفكر العلمي الفكر بني الرصاع فيه يبدو تنظريها وكيفية العقائد
التي للوجود الثنائية القسمة العامة األمور هذه من يتضح كما اإللهي. والفكر الطبيعي
الجوهر والعدم، الوجود مثل التقليدي الديني ر التصوُّ وريث للعالم، املثايل التصور عن تعربِّ
األنطولوجي الثِّقل كلَّ الطرفني أحد تعطي التي القسمة وهي والحادث، القديم والَعَرض،
مرشوًطا، واآلخر شارًطا الطرفني أحد تجعل األقل عىل أو اآلخر الطرف عن كليًة تسلبه ثم

اآلن. حتى القومي وجداننا يف رسخ ما وهو باملتبوع التابع صلة صلتهما وتجعل
املنطق يف أو العلوم فلسفة يف طبيعي مبحٌث أنه عىل واملعلول العلة مبحث يبدو
األوىل العلة من عام فلسفي مبحٌث أو السلوك، منطَق يُحلِّل أصويل مبحٌث أو التجريبي،
نفسه عن يعربِّ الذي الديني املوقف من تعبريًا يكون األخرية الحالة هذه ويف الثانية. والعلل
عالقة تنظمهما طرفني ذات عقلية قسمة يف بدورها نفسها عن تعربِّ التي العقلية بالطهارة
الَعَرض، عىل سابق والذاتي الجزئي، من أفضُل والكيل املركَّب، من أرشُف فالبسيط رشف؛
مبحث وهل عليه. وسابقة املعلول من أرشف العلة ألن وذلك الخاص؛ عىل األولوية له والعام
العلل مبحث يكون أن يمكن حدٍّ أي إىل الوجود؟ نظرية يف أو العلم نظرية يف أْدَخل العلل
الفقه؟ أصول وعلم الحكمة علوم عن ذلك اختالف وما للعقائد؟ وجوديٍّا أو عقليٍّا أساًسا
البحث يف تدخل وأن بد ال كان والتي العرص أتاحها التي هي العقلية األسس هذه إن أم
إنها أم خالصة، ميتافيزيقية مجردة أبحاث مجرد هي وهل للعقائد؟101 عقلية أسس عن
وتنميط السلوك توجيه إىل النظرية املقدمات يف والوجود العلم نظريتَي حدود تتجاوز
العقلية التقسيمات هذه ضد الحية التجربة باسم كلُّه الشعور يثور وأحيانًا األفعال؟

القايض. رأي فهو الدليل عىل املوقوفة األحكام ا أمَّ يُعلَّل. ال الواجب أن عىل املعتزلة اتفقت 100
«الرسالة». يف الفقه أصول علم لوضع للشافعي العرص أتاحها التي األسس نفس وهي 101
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(الواجب) العامة» «األمور أو الوجود ميتافيزيقا ثانيًا:

الطهارة عن التقسيمات هذه ت عربَّ لو حتى مضمون أي من فارًغا الشعور ترتك التي
العامة النظرية األمور هذه هل الديني.102 املوقف عن تعبريًا للعالم املثالية والنظرة العقلية
من مستمدة إنها أم أخرى، دينية معطيات عىل تطبيقها ويمكن العقل طبيعة من مستمدة
يسمح بها؟ خاصة نظرية عامة أمور إقامة عقائد لكل يمكن وبالتايل «اإلسالمية» العقائد
يحتاج بينما Axiomatique العقائد لجميع أوالني بديهي علم بإقامة ل األوَّ االفرتاض
تكون أعمَّ نظريٍة يف عقائدي نسق بكل الخاصة العامة األمور وْضع إىل الثاني االفرتاض
بهذه الدين أصول علم التزم هل األهم: والسؤال عقائدي.103 نظام لكل األولية املقدمات هي
الديني االنفعال فورة ويف للعقائد، الحماس حومة يف عليها خرج إنه أم العامة» «األمور
كما العقائد وعادت مضمون، بال فارغة أصبحت أن بعد النظرية املقدمات تساقطت حتى
عىل تعتمد التي النظرية األطر هذه هي اآلن العامة األمور وهل لإليمان؟ مضمونًا بدأت
الظروف إنها أم واألدنى، األعىل بني عالقات ومنطق طرفني إىل واالنتهاء العقلية القسمة
العقائد كانت لقد النظري؟ تفرضإطارها والتي األمة تعيشها التي والسياسية االجتماعية
من واجهتها التي النظرية املخاطر ضد عنها الدفاع أجل من تنظري إىل حاجٍة يف قديًما
تواجهها التي العملية املخاطر ضد تنوير إىل حاجة يف فالعقائد اآلن ا أمَّ املجاورة. العقائد
عن بحثًا القدماء صاغها التي العامة النظرية فاألمور منها. املنبثقة األنظمة د تهدِّ والتي
مصالح عن الدفاع علينا تفرض التي لدينا الخاصة األوضاع هي للعقائد عقلية أسٍس

األمة.104

البداية مؤثًرا الفارغة الصورية العقلية التقسيمات هذه كل عىل فعٍل كرد التصوف خرج هنا ومن 102

السيايس االجتماعي للواقع مفارقًة كانت أنها ولو ملاهياتها الحدسية وبالرؤية املبارشة، الحية بالتجارب
عليها. فعٍل ردَّ وتعكس لألمة،

ويمتاز موجود، هو بما الوجود هو موضوعه «وقيل مثل: األوَّل باالفرتاض العقائد كتب توحي 103

بحثنا: أيًضا انظر ص٧). (املواقف، اإلسالم» قانون عىل هنا البحث أن وهو باعتباٍر اإللهي عن
.Hermeneutics as Axiomatics, Religious Dialogue and Revolution

بحثنا: أيًضا وانظر العامة؛ األمور (د) – موضوعه ثالثًا: – العلم تعريف ل: األوَّ الفصل انظر 104
الديني». اليسار يف :(٤) معارصة «قضايا األمة»، ومصالح التفسري «مناهج
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(األعراض) الوجود فينومينولوجيا ثالًثا:

يظهر، ما هو األعراض كانت ملا الوجود ظواهَر ببساطة هنا «فينومينولوجيا» كلمة تعني
املدخَل العامة األمور أو الوجود «ميتافيزيقا» كانت فقد خالله.1 من األجسام تبدو وما
فهو اآلن ا أمَّ والوجود. العقل بني الصوري التوحيد طريق عن الوجود لنظرية النظري
الظواهر. خالل من يبدو كما الوجود للوجود، االستقرائي الحيس الواقعي الطبيعي املدخل
الوجود، لظواهر النظرية األطَر العامة» «األمور قدمت «الظاهريات». يف مبحث فهو ثَمَّ وِمْن
مستواها من والوجود العقل وحدة تتحول ثَمَّ وِمْن كمضمون؛ والثانية كصورة األوىل
«فينومينولوجيا» يف املادي مستواها إىل العامة» «األمور أو الوجود «ميتافيزيقا» يف الصوري

الوجود.

وغايته وأحكامه وقْسمته الَعَرضوإثباته تعريف (1)

للوصف. كموضوع لإلنسان يظهر ما الطبيعة، مظاهر واألعراض لليشء، صفة الَعَرض
واألعراضإحدى األعراض، من أعمُّ إنها إذ الصفات؛ يف نظرية األعراضإذن مبحث تتصدَّر

الحضارة يف االسم بهذا املعروف املنهج إىل إشارة أي هنا «الفينومينولوجيا» لفظ استعمال يعني ال 1

استعمال يعني بل L’Exégèse de la Phénoménologie الثانية: رسالتنا فيه كتبنا والذي األوروبية
… أنالوطيقا أرمنياس، باري قاطيغورياس، ألفاظ القدماء استعمل كما «ظواهر» بمعنى صوتيٍّا اللفظ
«ميتافيزيقا الثالثة األسماء اتساق آثرنا ولكننا الوجود»، «ظواهر ببساطة تسميتُها يمكن وكان إلخ.

الوجود». «أنطولوجيا الوجود»، «فينومينولوجيا الوجود»،



(١) الثورة إىل العقيدة من

الصفات وهل بالصفات، لألعراضوصلتها النظري املدخل هذا عن النظر وبرصف حاالتها.
تكون وبالتايل الشعور يف معاني أم الطبيعي للعلم موضوًعا تكون وبالتايل اليشء يف مادية
لو ما أو متحيز قائم موجود أنه هو املتكلمني عند الَعَرض تعريف فإن للفلسفة، موضوًعا
كانت الخارج يف ُوجدت إذا ماهية الحكماء وعند العدم.2 يف ثابت ألنه بالتحيُّز لقام ُوجد

مقوم. محل يف أي موضوع؛ يف
الجواهر ثبتت األعراض ثبتت فإذا واملشاهدة. بالحس معلوم األعراض وإثبات
الجوهر إثبات يستحيل ثَمَّ وِمْن الجوهر. وهو محلٍّ يف إال األعراض توجد فال بالرضورة،
ال الوجود أن كما األعراض، خالل من إال يُعرف ال الجوهر ألن لألعراض؛ إثباٍت دون جسًما
الحركة، ال الثبات إدراك يف رغبة عن املحاولة هذه تعربِّ وإنما مظاهره. خالل من إال يُعرف
الَعَرض كان فسواء لفظية؛ مشكلٌة لألجسام أبعاًضا األعراض وإثبات التغيري. ال والدوام
ال معاني أو لألجسام صفات األعراض وإثبات موجود. فهو الجسم بعض أو الجسم يف
والحيس. العقيل واملادي، الصوري بُْعديها يف الطبيعة إلدراك محاولة غريها أو األجسام هي
كانت ملا والجواهر، األعراض الطبيعة: لبُعدي إثبات هو األمر نهاية يف األعراض إثبات إن
يصُعب ثَمَّ وِمْن محل. يف إال تُوَجد ال األعراض كانت وملا األعراض عن تتعرى ال الجواهر

األعراض.3 نفي

ص٩٦-٩٧). (املواقف، للمعتزلة والثاني لألشاعرة ل األوَّ التعريف 2
من وتطهًرا للثبات إيثاًرا أو الجواهر لحساب ا إمَّ كيسان، ابن إال ككل الَعَرض وجود ينكر لم 3

والشك واأللم والكدرة واإلدراك كالبقاء األعراض من جملًة الجبائي هاشم أبو ونفى والزوال. التغريُّ
كوَن البرصي الحسني أبو ونفى ص١٧٧–١٧٩). الشامل، ص١١٦؛ ج١، امللل، ص١٩٦-١٩٧؛ (الفرق،
وإنكار ص١٨-١٩). (اإلرشاد، باإللحاد األعراض نفاُة اتُّهم وقد ص١٢٦). ج١، (امللل، أعراًضا األكواِن
مع نسبة يف يدخل يشء وال معه يشء ال فاهلل اإللهيات؛ إىل راجًعا يكون قد النسبية لألعراض البعض
واألفعال والسكون الحركات يف الناس اختلف وقد ص١٠٠). األنوار، طوالع ص٥٨–٦٣؛ (املحصل، هللا
ص٣٦– الدين، أصول ص٣٧؛ ص٣٤، ج٢، (مقاالت، الجسم إال األصم يُثِبت لم واإلنكار. اإلثبات بني
أثبت وقد ص١٤٠–١٤٢)، ص١٢٨–١٤١، ج٥، الفصل، ص١٦؛ االقتصاد، ص١٦٨؛ الشامل، ٣٨؛
وعند ص١٩٦-١٩٧). (الفرق، أجساًما الحركات اعتربا أنهما إال والسكون الحركة وجهم الحكم بن هشام
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(األعراض) الوجود فينومينولوجيا ثالثًا:

عىل تدل التي وهي نفسية، صفاٍت إىل أعراًضا باعتبارها الثبوتية الصفات وتنقسم
زائد معنًى عىل تدل التي وهي معنوية، صفاٍت وإىل الذات، أو والوجود الجوهر مثل الذات
أو الحكماء عند للممكن القديمة القسمة نفس وهي األعراض.4 وقبول والحدوث كالتحيُّز
الَعَرض وهو موضوٍع يف يكون أن ا إمَّ فاملمكن وَعَرض؛ جوهٍر إىل الفالسفة عند للحادث
بالتحيُّز قائًما أو الجوهر وهو متحيًِّزا يكون أن ا إمَّ والحدث الجوهر. وهو موضوٍع يف ال أو
البحث يف الرغبة عىل األوىل القسمة هذه وتدل بالتحيُّز. قائًما ال أو متحيًِّزا ال الَعَرضأو وهو
الحلول أو التحيُّز أو التموضع هي تكون الوجود قسمة منها تبدأ بديهية يقينية نقطٍة عن
العقل لرضورة تبًعا التقسيمات تتواىل ثم األوىل، صورته يف الوجود تحقيق أي القيام؛ أو
الصفات تنقسم وقد العقل. رضورة من وأجساًما ظواهَر كله الوجود استنباط يتم حتى
وهي بالفاعل حاصلة وصفاٍت املعللة، كالصفة معنوية وصفاٍت نفسية صفاٍت إىل الثبوتية
تابعة وممكنة كالتحيُّز واجبة منها فيها للفاعل تأثري وال للحدوث تابعة وصفاٍت الحدوث،
سان يؤسِّ اآلخران القسمان كان الطبيعي العلم سان يؤسِّ األوالن القسمان كان فإذا لإلرادة.

واألثر.5 للفعل قابًال اليشء كون باعتبار اإلنساني العلم
الَعَرض، تعريف أجِل من صفاٍت باعتبارها لألعراض األوىل القسمة هذه كانت فإذا
الحكماء عند فاألعراض عنها؛ تكشف التي هي تصنيفها أجل من األعراض قسمة فإن

الفصل، ص١٣٥؛ ج٢، (مقاالت، األجسام أبعاُض والربودة والحرارة واألراييح والطعوم األلوان رضار:
ص٣٤-٣٥، ج٢، (مقاالت، األجسام صفاُت األعراض الحكم: بن هشام وعند ص١٤٠–١٤٢)، ج٥،
الفصل، ص١٥٣-١٥٤؛ (الفرق، معاٍن األعراض معمر: فعند املعاني؛ يف الناس اختلف كما ص٥٢-٥٣).
ص٥٦)، ج٢، (مقاالت، ملعنًى وال لنفسها ال الحركة الفراتي: وأحمد الجبائي وعند ص١١٨–١٢٠)، ج٥،
هشام السنة أهل إىل باإلضافة األعراض ويثبت ص٣٧). ج٢، (مقاالت، األجسام غري األعراض عباد: وعند
ص٣٥-٣٦؛ ج٢، مقاالت، ص١٣١؛ ج٥، الفصل، ص٣٢٨؛ (الفرق، واإلسكايف حرب بن وجعفر وبرش
انظر: واإلثبات النفي حجج والستعراض ص١٦٨). الشامل، ص٤٢–٤٤؛ التمهيد، ص٣٧؛ الدين، أصول

ص١٦٨–١٨٦. الشامل،
ص٩٦). (املواقف، األشاعرة عند األوىل الثنائية القسمة هذه 4

ص٩٦). (املواقف، خاصة الجبائي عند منها والنفسية للمعتزلة، الثانية الرباعية القسمة هذه 5
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(١) الثورة إىل العقيدة من

وهو القسمة ِلذَاته يقبل ا إمَّ فالَعَرض االستقراء؛ عىل اعتماًدا التسع املقوالت يف تنحرص
مفهوًما يكون أي النسبة؛ وهي ِلذَاته يقتيضالنسبة أو واملنفصل، املتصل فيه ويدخل الكم،
وال القسمة يَقبل ال الذي الكيف وهو القسمة يَقبل ال ما والثاني الغري. إىل بالنسبة ومعقوًال
يفعل، وأن واإلضافة، وامللك، والوضع، واملتى، األين، أعراض: سبعة النسبة وتشمل النسبة.
السبعة. األعراض باقي النسبُة تشمل ثم والكيف، الكم هي التسعة فاألعراض ينفعل؛ وأن
أربًعا: األعراض أصبحت وبالتايل ، مستقالٍّ قسًما وكوَّنت النسبة من اإلضافة انفصلت ثم
ل تتحمَّ مما أكثَر تفريعاٍت التسع املقوالت تبدو وهنا واإلضافة.6 والنسبة والكيف الكم
القسمة بعد وسواهما وقسمة نسبة الثالثية بالقسمة أوًَّال ترىض التي العقل رضورة
يتم وهنا الجوهر. وهو الالموضوع يف واملمكن الَعَرض وهو املوضوع يف للممكن الثنائية
إىل يُشار ال وأنه خاصًة العقل، تعارض ال دامت ما املمكن يف الطبيعية املقوالت احتواء

مجاورة.7 أم قديمة أخرى حضاراٍت يف لها تاريخيٍة مصادَر
بمنطق يتعلَّق هنا األمر فليس فوقها؛ ملا أنواًعا أو تحتها، ملا أجناًسا األعراض ليست
ويدخل الطبيعة. يف واحد مستًوى عىل األشياء صفات بل واالستغراق، املتداخلة الدوائر
ر تصوُّ إىل والباطن وباطن؛ ظاهر إىل قْسَمته النفسانية الكيفيات داخل اإلدراك تقسيم يف
مما العلم، نظرية يف قبُل من ورد ما آخر إىل جازم وغري جازم إىل والتصديق وتصديق؛
وجود ال واملوضوع الذات بني الوجود، ونظرية العلم نظرية بني الفصل أن عىل يدل

له.

ص٥٧–٦٣). املحصل، ص٧١؛ األنوار، (طوالع وحَده باملتصل خاص الكم أن الرازي يرى 6

وال الحكماء من ال أحٌد يذكرهما فال بفورفوريوس، أو بأرسطو التسع للمقوالت شأن ال وبالتايل 7

َعَرَض ﴿تَبْتَُغوَن الزوال: بمعنى به مفعوًال مراٍت ستَّ ذُكر فقد قرآني؛ «الَعَرض» ولفظ املتكلمني. من
،(٦٧ :٨) اْآلِخَرَة﴾ يُِريُد َوهللاُ نْيَا الدُّ َعَرَض ﴿تُِريُدوَن ،(٩٤ :٤) َكِثريٌَة﴾ َمَغاِنُم ِهللا َفِعنَْد نْيَا الدُّ اْلَحيَاِة
َكاَن ﴿َلْو ،(١٦٩ :٧) يَأُْخذُوُه﴾ ِمثْلُُه َعَرٌض يَأِْتِهْم ﴿َوإِْن ،(٣٣ :٣٤) نْيَا﴾ الدُّ اْلَحيَاِة َعَرَض ﴿ِلتَبْتَُغوا
:٧) َلنَا﴾ َسيُْغَفُر َويَُقولُوَن اْألَْدنَى َهذَا َعَرَض ﴿يَأُْخذُوَن ،(٤٢ :٩) َالتَّبَُعوَك﴾ َقاِصًدا َوَسَفًرا َقِريبًا َعَرًضا

األخري. اللفظ استعمال دون الجوهر وهي اآلخرة مقابل يف الدنيا بمعنى هنا والَعَرض .(١٦٩
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ص٥٧–٦٣):
صل، 
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ص٤٣):
ص١٠٩؛ التحقيق التام، 

ص١٥–١٨؛ الطوالع، 
ص٦٣؛ ا/عالم، 

صل، 
ث كاآلتي (ا/ح

سم ا/تكلمون الحاد
ويق

ث
ا/حد

متحيز (الجوهر)
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(ترك ذلك لق
الجوهر يف ثالثًا:

أنطولوجيا الوجود)
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يف ثالثًا: أنطولوجيا الوجود)
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(األعراض) الوجود فينومينولوجيا ثالثًا:

الحياة وهي بالحي يختص ما ل األوَّ نوعني: إىل األعراض فتنقسم املتكلِمني، عند ا أمَّ
كاألكوان بالحياة يختص ال ما والثاني والقدرة. كالعلم وغريها اإلدراكات من يتبعها وما
ينتميان القسمني كال إن األمر حقيقة ويف الصامتة. الطبيعية الظواهر أي واملحسوسات؛
للحواس، موضوعاٌت فاملحسوسات النوع؛ يف ال الدرجة يف اختالٍف مع الحية الظواهر إىل
خالل من إال أيًضا تُعرف ال واألكوان والبدنية، النفسية الحياة مظاهر أحد والحواس
اإلنسان يعرفه ما أول هي إذن الحية الظواهر لإلنسان. حية مظاهُر والحواس الحواس،
يظهر أن قبل العالم يف لإلنسان الحياة تظهر مبارشة غري أو مبارشة كانت سواء العالم، من
كموضوع العالم ويظهر حي، ككائن اإلنسان ويظهر «هللا». مثل آخر طرف أو يشء أي له
الذاتية الحياة وظواهر وكموضوع. كذات الحياة تظهر آخَر وبتعبري الحي؛ للكائن مدرك
املرئية األعراض إن أي افرتاضية؛ ظواهَر وليست مرئية متناهية ظواهُر مًعا واملوضوعية
متداخلة؛ قسمٌة وحي حي غري إىل إذن الَعَرض تقسيم ل. األوَّ العلم موضوع هي امللموسة
من والحروف واألصوات للبرص. مدركات واألضواء واأللوان الحي. من جزء فاملحسوسات
والعفوصة والحموضة والدسامة والحالوة، وامللوحة واملرارة والحرافة السمع. مدركات
والخفة، والثقل واليبوسة، والرطوبة والربودة والحرارة للذوق. مدركات والتفاهة والقبض
من مدركات هي بل طبيعيًة، أجساًما ليست فاملحسوسات اللمس. مدركات واللني والصالبة
وبرص. سمٌع بأنه الَعَرضالحي وصف يف التكرار نشأ لذلك اإلنسان؛ جسم وهو حي عضو
املحسوسات الرضورية، العلوم يف تحليل موضوع والباطنة الظاهرة الحواس أن عرفنا وإذا
تكرَّر قد اإلنسان وصف أن وجدنا العقول وبداءات والحدسيات والتجريبيات واملشاهدات
أقسام يف وثالثة الحي غري الَعَرض أقسام يف وأخرى العلم نظرية يف مرة مرات ثالث،
نظرية والثالثة املوضوع، يف نظرية والثانية العقل، يف نظرية األوىل وكأن الحي، الَعَرض
(األكوان، البعض دون األعراض بعض تفصيل املتكلمني تصنيف عىل ويُالَحظ الذات. يف
نظرية من موضوعات ووضع والعمى، والصمم الجهل األعراضمثل عدم ووضع األلوان)،
قسمة أن ويُالَحظ واملرض.8 الصحة مثل اآلخر البعض وترك واالعتقاد، الشك مثل العلم

الحرارة. (٣) األلوان. (٢) األكوان. (١) وهي: تصنيف، دون ثالثني أعراًضا البغدادي يُوِرد 8

البقاء. (١٠) الصوت. (٩) الطعوم. (٨) الرائحة. (٧) اليبوسة. (٦) الرطوبة. (٥) الربودة. (٤)

السهو. (١٧) الشك. (١٦) النظر. (١٥) الجهل. (١٤) العلم. (١٣) املوت. (١٢) الحياة. (١١)

العمى. (٢٤) البرص. (٢٣) الصمم. (٢٢) السمع. (٢١) اإلرادة. (٢٠) العجز. (١٩) القدرة. (١٨)
االعتقاد. (٣٠) الفكر. (٢٩) اللذة. (٢٨) األلم. (٢٧) الخاطر. (٢٦) الكالم. (٢٥)
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(١) الثورة إىل العقيدة من

العالم يف قائم هو ما أي املمكن؛ وليس املحدث، م تقسِّ فهي حيس؛ طابع ذات املتكلمني
القسمة يف لديهم دخلت ثَمَّ وِمْن الحكماء؛ يفعل كما بالذهن مفرتض هو ما وليس بالفعل
التحرُّك، بالحياة املرشوط العرض عىل التقسيمات بعض تزيد وقد «الروحانية». األعراض
وشمٍّ وبرص وألم ولذة وكالم وإرادة وقدرة وعلم حياة من كلها العلم مظاهر وتجعل
وإدراك بالحواس الجزئيات إدراك قسمني: اإلدراك م يُقسَّ ثم اإلدراك، هو واحد قسم يف
الحكماء اه سمَّ ما وهو الحركة بإضافتها الحكماء قسمة من القسمة تقرتب وهنا الكليات.

قوة). (ال بالتأثُّر أو (قوة) بالدفع التهيؤ
الظواهر وتبدو والطبيعة، اإلنسان يبدو واملتكلمني الحكماء عند القسمتني كلتا ويف
مظاهر أول هو الطبيعة يف اإلنسان فوجود بينهما.9 العالقة من كنوٍع الطبيعية اإلنسانية
املقدمات هذه سقوط ولوال األشياء. مع ويتعامل اآلخر، مع يُوَجد اإلنسان اإلنساني. الوجود
املعارص، وجداننا من الطبيعي اإلنسان بُعد أو لإلنسان الطبيعي البُعد هذا غاب ملا النظرية
الطبيعة؟ خارج غايًة تخدم إنها أم رصفة لألعراضطبيعية القسمة هذه هل اآلن: والسؤال
إىل جديد من املجال إفساح هو (الجسم) الجوهر أو الَعَرض يف يدخل ال ِقْسٍم إدخال إن
نزع كأعراض األفعال إثبات من الهدف يكون وقد العالم. لهذا مفارق آخر عالم وجود
األعراض قسمة فإن ذلك ومع وممارستها.10 بها اإلتيان يف وحريته عنها اإلنسان مسئولية
الجواهر قسمة به توحي ما قْدر القصد بهذا توحي ال املتكلمني، عند خاصًة النحو، هذا عىل

املفارقة. بالجواهر األعراض من أكثر تسمح التي
يف مذكورة مرة فهي األعراض؛ أحكام عىل عام بوجٍه واملتكلِّمون الحكماء ويتفق
يكشف كان وإن معقوًال يبدو ومعظمها املتكلمني. قسمة يف أخرى ومرة الحكماء قسمة

فمنها: اإللهي، الديني والفكر الطبيعي العلمي الفكر بني الرصاع عن

اعتماًدا وذلك للفالسفة، خالًفا العقالء أكثر عند بالَعَرض الَعَرض قيام يجوز ال (أ)
والثانية الصفة، يف وليس املوصوف يف تميُّزها يعني الصفة قيام أن األوىل ُحجتني: عىل
الجوهر إىل االنتهاء من بد وال نهاية ال ما إىل التسلسل لزم بصفٍة الصفة قامت لو أنه
الجسم، دون بالحركة قائمان والبطء الرسعة بأن الفالسفة احتجَّ وقد لألعراض. كحامل

«املواقف». يف باإليجي أسوًة املتكلمني، وقسمة الحكماء قسمة بني مركَّبة قسمًة املصنَّف هذا يف اتبعنا 9
ص٣٦). ج٢، (مقاالت، والجواليقية الطاق شيطان يفعله ما هو هذا 10

450



(األعراض) الوجود فينومينولوجيا ثالثًا:

أعراض كليهما والسطح الحركة أن مع الجسم دون بالسطح قائمان واملالمسة والخشونة
وهي مسبق، «إلهي» نموذج وجود إىل والحكماء املتكلمني بني الخالف يرجع وقد للجسم.
التحيُّز يستدعي ال فالقيام واألعراض؛ الجوهر قضية توازي التي والصفات الذات قضية
بالَعَرض! الَعَرض قيام يمكن وبالتايل تحيُّز، دون قائمة «هللا» صفات ألن الفالسفة؛ عند
العلم يف واألعراض الجوهر إن الفرع؟ وأيهما األصل هما املسألتني أي السؤال ويكون
ثم الحس، يف املعارف لنشأة نظًرا «اإللهي»؛ العلم يف والصفات الذات أساس هو الطبيعي

العلم.11 نظرية من معروف هو كما الشاهد عىل الغائب قياس
األشياء صفات تبقى وبالتايل املتكلمني، عند محل إىل محل من الَعَرض ينتقل ال (ب)
علمية مسألة هذه أن والحقيقة الحكماء. عند ِلذَاته ليس صه تشخُّ وألن لها، مالزمة
ما إىل الروائح كانتقال محل إىل محل من الَعَرض انتقال يجوز أنه واملشاهد خالصة.
كان سواء االنتقال، هذا فاعل عن النظر برصف يالمسها ال ما إىل والحرارة يجاورها
ويبدو املجاورة! من يحصل الذي لالستعداد «الفعال» العقل من الفيض أو املختار الفاعل
بني العالقة تثبيت وهو أبعد، غايٍة إىل يهدف زال ما املحل يف الَعَرض تثبيت يف الرغبة أن

التوحيد. موضوع يف والصفات الذات
ال كما وذلك واحد؛ محل يف الَعَرضان يحل وال رضورًة بمحلني الَعَرض يقوم ال (ج)
يف يفصل وال محله. يف يتعنيَّ فالَعَرض جسم؛ يف املكانان يوجد وال مكانني يف الجسم يوجد
وتفرُّد وتجزئته العالم تقطيع الحكم هذا من يُخىش العلمي. الفكر إال األمر حقيقة يف ذلك
الشخصية لإلرادة صفاٌت والبقاء االستمرار وكأن واطراده، العالم الستمرار منًعا ظواهره
قيام املتكلمني قدماء بعض ز جوَّ وقد العالم. يف الطبيعية للظواهر وليس العالم خارج
يعم بل وحَده املحل يخص ال فالَعَرض والقرب؛ الجوار مثل التأليف يف بمحلني الَعَرض
إضعاف األشعرية التجزئة هذه يشء. من أكثر يف والرائحة اللون يوجد محل. من أكثَر

الشامل، ص١٨٣-١٨٤؛ ج٥، (الفصل، الَعَرض يحمل ال الَعَرض بأن القائلة الفكرة حزم ابن يرفض 11
محل يف ال تَحدث عرضية إرادة الهذيل أبو ز وجوَّ ص٩٩–١٠١. املواقف، أيًضا: انظر ص١٩٨–٢٠٤)،
عىل قادرة مشخصة خارجية إلرادة وإثباتًا العالم، عن واغرتابًا الطبيعة عىل مزايدة وذلك الباري، أرادها
فرق (اعتقادات ومعدوًما موجوًدا واحدة حالة يف الواحد الَعَرض يكون أن الجبائي ز وجوَّ يشء. كل

ص٤٣). واملرشكني، املسلمني
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(١) الثورة إىل العقيدة من

بَفناء مرشوط بقاءها ألن لها؛ إضعاٌف هذا أن حني يف املشخصة، لإلرادة وتقوية للعالم
بقائه.12 من بالرغم العالم عن باالستقالل ذاتها من بقاء وليس العالم

وتخصيص املستمر التجدُّد يقتيض ألنه األشعرية؛ علم يف زمانني يبقى ال الَعَرض (د)
بقيت لو أنه األوىل ثالث: حجٍج عىل ذلك يف واعتمدت املختار.13 القادر بفعل بوقته وقت كل
يف للعقل إدخال وهذا بالَعَرض، الَعَرض يقوم وال َعَرض، والبقاء باقية، لكانت األعراض
خلق أنه والثانية مضمون. بال فارغ جدل إىل وتحويله ذاته عىل منعكًفا مغلقٍة دوائَر
للقدرة املجال إلفساح افرتاضمسبق وهذا املثالن. الجتمع بقي ولو الثانية، الحالة يف مثله
حساب عىل القوة إظهار ملجرد بل علة، أو سبب بال أوًَّال به قامت ما تنفي التي «اإللهية»
العالم تدمري «اإللهية» القدرة وظيفة وكأن زوالها، المتنع بقيت لو أنه والثالثة العالم.
تحتاج بل بذاتها، مستقرة غري الطبيعية الظواهر تكون أن يقتيض كله وهذا ذاتها. لتثبت
يؤثِّر ال خالص ميتافيزيقي افرتاض وهو خارجية، إرادة ل بتدخُّ باستمرار وتجدُّد بقاء إىل
مما وتحوَّلت الظواهر تجدَّدت إذا إال يؤثِّر وال ومطردة. قائمة دامت ما الطبيعية الظواهر يف
«اإللهية» اإلرادة عن ويدافع الطبيعي العلم يهدم موقف وهو خارجية. إرادة ل تدخُّ يربِّر
إال يكون ال «اإللهية» اإلرادة عن الدفاع وكأن وقوانينها، الطبيعة استقالل حساب عىل
يختص يبقى ال وما األعراض، ببقاء قالوا فقد الحكماء ا أمَّ العالم. وبقاء العلم أُُسس بهدم
يف واعتمدوا الطبيعة. ظواهر وبقاء العلمي ر التصوُّ إىل أقرب وهو بعد، وال قبل ال بوقته
دون العالم إثبات أي الظواهر؛ استمرار تقرُّ املشاهدة أن األوىل ثالث: ُحَجج عىل أيًضا ذلك
أنه والثانية مسبق. ميتافيزيقي افرتاض بأي العلمي الحيس ر التصوُّ لهذا تدمري دون نفيه
إلحاقها أو تدمريها دون العالم يف وبقاؤها األجسام إثبات أي األجسام؛ يف مثله يجوز ال
الثاني، الوقت الَعَرضيف إعادة يجوز أنه والثالثة وجود. لحظة كل يف وجودها تربِّر بإرادٍة

ص٧٤). األنوار، طوالع ص٨٠-٨١؛ املحصل، ص١٠٣-١٠٤؛ (املواقف، هاشم أبو هو ذلك ز جوَّ الذي 12
ص١٦-١٧). ج٢، (مقاالت، واحد مكان يف عرضان يَُحلَّ أن الهذيل أبو وينفي

غري وجَعلها األجسام يف الثالث الدليَل النظَّاُم أطلق وقد املعتزلة، من والكعبي النظَّام ذلك يف ووافقه 13

املشخصة، الخارجية القدرة إلثبات يكفي ال الظواهر عىل القضاء وكأن حال، بعد حاًال تتجدَّد بل باقية،
أن عىل يدل مما الحكماء إىل أقرب وكان ذلك، حزم ابن رفض وقد أيًضا. الجواهر تدمري من بد ال بل
ال األعراض ص١٠١–١٠٣)، املواقف، ص١٨٢؛ ج٥، (الفصل، أشعريٍّا بالرضورة ليس الفقهي املوقف

ص٤٧٩-٤٨٠). الشامل، ص٥١-٥٢؛ الدين، أصول ص٤٤-٤٥؛ ج٢. (مقاالت، وقتني تبقى
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(األعراض) الوجود فينومينولوجيا ثالثًا:

وبعض األشاعرة عند الديني الفكر بني الفرُق املوقفني من ويبدو أوىل.14 فوجوده وبالتايل
الزمان الزمان، ر تصوُّ إىل أساًسا الخالف يرجع وقد الحكماء. عند العلمي والفكر املعتزلة،
والزمان «اإللهية» اإلرادة ل بتدخُّ يسمح مما األشاعرة عند لحظة كل يف املتجدِّد املتقطع

الطبيعة. قوانني فيه ترسي الذي الحكماء عند املستمر املتصل

األعراض بقاء حول مكملة مسائل عدة يعرضالقدماء األعراض، أحكام إىل وباإلضافة
يتفق اختالف. أو اتفاق عليها رصيحة أحكاٍم إىل بعُد تتحول لم ورؤيتها، وجنسها وفنائها
تخصيص هو ذلك يف الدافع أن ويبدو األعراض. بقاء عدم عىل مًعا واملعتزلة األشاعرة
أيهما السؤال: ويكون التوحيد. موضوع يف ذلك يبدو كما «اإللهية»، للذات البقاء وصف
عىل فرعية مسألة وهي بقاؤها؟ أم األعراض َفناءُ وصالحهم، الناس حياة يف أثًرا أكثر
السؤال كان ثَمَّ وِمْن لألعراض.15 أم لألجسام سواء عام، بوجٍه والبقاء الفناء موضوع
ليست القضية أن واضح ببقاء؟ تبقى أو بفناء تفنى وهل األعراض؟ تفنى هل الثاني:
موضوع يف والصفات الذات موضوع عىل ألوانه سابق عقيل تمرين هو ما بقْدر علميٍّا سؤاًال
عن ويكشف ميتافيزيقي.16 افرتاض هو ما بقْدر علميٍّا سؤاًال ليس فهو وبالتايل التوحيد.
األعراض؟ إعادة تجوز وهل األعراض، بفناء سلًفا املعروفة اإلجابة بعد الثاني السؤال ذلك
السؤال ل تحوَّ ثَمَّ وِمْن سلًفا؛ معروفة اإلجابة كانت العقائد نَسق ِضمن املعاد كان وملا
حتى يصرب لم الدين أصول علم وكأن رصفة، إيمانية إجابٍة إىل الوجود نظرية يف العلمي

املعاد. إثبات عىل أقدَر الحكماء يكون وبالتايل األعراض، إعادة جواز األشعري منع 14

ص٥٠–٥٢؛ الدين، (أصول واملعتزلة األشاعرة عكس عىل األعراض جميع بقاءَ الكراميُة أجازت 15
بن محمد وجوَّز ص٢١)، الدين، أصول (معالم األعراض بقاءَ الرازي ز وجوَّ ص٧٩-٨٠)، املحصل،
منها الهذيل أبي وعند السكون، بقاء هاشم وأبو برش وجوَّز فقط، والسكون الحركات بقاء عدم شبيب

ص١٧٤-١٧٥). ج١، (مقاالت، يبقى ال ما ومنها يبقى ما
تقدم بمعنى تفنى البعض فعند يبقى؛ وما يفنى وفيما والبقاء، الفناء معنى يف األقوال اختلفت 16
هشام وعند ص١١٣)، ج٥، (الفصل، الفاني بغري قائمة صفٌة الفناءُ معمر وعند ص٤٦)، ج٢، (مقاالت،
والجبائي النظَّام وعند ص٥١)، ج١، (مقاالت، الفناء وكذلك غريه، وال هو هو ال صفٌة البقاءُ الحكم بن
ببقاء األعراض تبقى البعض وعند ص٥١)، ج٢، (مقاالت، بفناء ال يفنى والفاني ببقاء، ال يبقى الباقي
وُمحال غاية. إىل ال فناء وللفناء فناء للفاني معمر وعند ص٤٦)، ج٢، (مقاالت، بفنائه وتفنى الجسم
يبقى أن جاز يفنى أن جاز ما اآلخر البعض وعند ص٥١)، ج٢، (مقاالت، كلها األشياء «هللا» يُفني أن

ص٤٥-٤٦). ج٢، (مقاالت، تفنى ال وبالتايل
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(١) الثورة إىل العقيدة من

دامت وما باقية، فإنها تفنى األعراضال دامت ما أحكامها. ويستكمل النظرية مقدماته يتم
العام، وصالحنا القومي لوجداننا أفضُل أيهما نحن: لنا والسؤال تعود.17 ال فإنها باقية
فاٍن»، «كله فانية»، «الدنيا العامية: األمثال ذلك عن تكشف كما وأكثر أكثر الفناء تركيز
يف «الباقية ليس القومي؟ وعينا إىل املفقود التوازن يُعاد حتى ثاٍن كطرٍف البقاء إدخال أم
البقاء والشهادة، والتضحية للبطولة البقاء ولكن جنازة، يف وكأننا هلل»، «البقاء أو حياتك»

التاريخ. معارك يف وللشعوب لألبطال
املوضوعات من أيًضا األفعال وتصبح األشخاص تطبع الطبيعة تشخص وكما
منطقية مقولة بني يخلط الذي األعراض جنس عن السؤال يف يبدو ما وهذا الطبيعية.
الطبيعي العالم تجاوز يف رغبة عن يكشف كما طبيعية. وظاهرة إنساني فعل وبني
واملنطق عليه. والسيطرة اإلحكام من كنوع وأنواعه بأجناسه املنطقي العقل إىل وظواهره
ال السؤال يكون قد الديني. للفكر قالبًا يكون أن ويصح للعالم مثايل ر تصوُّ الصوري
الديني والفكر الطبيعي العلمي الفكر بني الرصاع عن كشف حيث من إال داللة وال معنًى
أن حني يف املجهر، تحت كلها يضعها وظاهرة، ظاهرة بني يفرِّق ال األوَّل «اإللهي»،18

والكمال. الرشف ملراتب طبًقا واألدنى األعىل بني املظاهر يرتِّب الثاني
محسوسة واألشياء الظواهر دامت ما واألجسام األعراض رؤية عن سؤال يُثار وكيف
مشاكل أو عقلية تمرينات بل مشاكل، ليست املسائل من كثريًا أن يبدو أمامنا؟ مرئية
بني الشعور يف الفصم وإحداث والتبجيل التعظيم إىل تدفع دينية بواعث إلظهار مفتعلة

(مقاالت، إعادته تجوز األعراض من يبقى ما اإلسكايف وعند الحركات. بإعادة شبيب بن محمد قال 17

ص٥٧). ج٢،
ا أمَّ ص٣٢٩)، (الفرق، النظَّام روا وكفَّ األعراض، أجناس اختالَف والجماعة) السنة (أهل األشاعرة ترى 18
ص٤٧٦-٤٧٧؛ (الشامل، األكوان هي والحركات واحد، جنس من وأفعاله اإلنسان فحركات النظَّام عند
يف جميًعا التفاقه واحد جنس كله الحيوان وأن ص١٣٧–١٣٩)، الفرق، ص٣٩–٤١؛ ج٢، مقاالت،
يف يعني ذلك ألن باإللحاد؛ النظَّام اتُّهم وقد ص٤٦–٥٠)، (األصول، األصوات وكذلك واإلرادة، التحرُّك
ال وامليت ميِّتًا، يصري ال فالحي األخرى؛ للديانات تابع وهو اإليمان، جنس من الكفر أن األشاعرة رأي
يُتَّهم وبالتايل الثنوية. قول هو واحد فاعل من مختلفني عملني وقوع وعدم الديصانية، من حيٍّا يصري
جنس من ليست الطاعة أن فريون البغداديون املعتزلة ا أمَّ «مستوردة»! أفكار صاحب بأنه النظَّام
فهو ُكتب وإذا َعَرض، فهو ُقرئ إذا هللا كالم ورضار النجار وعند األشاعرة، نقد من احرتاًزا املعصية

ص٣٢٩). (الفرق، جسم
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(األعراض) الوجود فينومينولوجيا ثالثًا:

السكون أو الحركة األعراض، بني ذلك يف فرق ال والكامل، الناقص بني واألعىل، األدنى
األعراض برؤية القول يف السبب هي «هللا» رؤية جواز عدم عقيدة تكون قد اللون. أو
األجسام رؤيَة الحكماء وإنكار املستويات. بني والتباين االختالف يظهر حتى واألجسام
بذاتها. مرئية ليست األجسام يجعل مما واألضواء، األلوان ط لتوسُّ بل ديني، بدافع ليست
تكون باألحرى فاألشياء ويشء؛ موجود فألنه األشاعرة، عند جائزة «هللا» رؤية كانت وإذا
األشاعرة، حفاظ من أكثَر املستويات بني الَفرق عىل الحكماء حفاظ عىل يدل مما مرئية

وتجسيم.19 تشبيٍه إىل األشاعرة تنزيه ل تحوَّ حني يف قائًما ظل الحكماء تنزيه وأن
رصيح إثباٍت أجل من عقلية تمريناٌت والجواهر األعراض حول التساؤالت معظم إن
تغليب األوىل إجابتني: باستمرار اإلجابة وتكون مشخصة.20 إلرادٍة مْطلقة لقدرٍة ضمني أو
موقف وهو بالطبيعة، والتضحية املبدأ، عىل والحفاظ املبدأ، حيث من الطبيعة عىل القدرة
هما ودفاع احرتام إىل حاجة يف الذي بل عنه، دفاع إىل حاجٍة يف ليس املبدأ ألن خاطئ؛
والطعن منها والنيل الطبيعة عىل بالهجوم الدفاع طريقة تكون وال واإلنسان. الطبيعة
الثابتة قوانينها وإدراك باحرتامها بل بها، والتضحية استقاللها عىل والقضاء قوانينها يف
يكشف ثَمن، بال مجاني دفاع مضمون، بال صوري دفاع وهو اإلنسان، لصالح وتسخريها
ذلك ويؤدي العلماء. ومشاهدات الحكماء وعقل العقالء إيمان عىل رخيصة مزايدة عن
التسلطية النُّظم لكل ل ويؤصِّ العلمي. الفكر عىل الديني الفكر سيادة إىل الحال بطبيعة
إذ التخلُّف؛ استمرار يعني وهذا واألخالق. والقانون واالجتماع السياسة يف املطلقة واألنساق

تعلُّق هاشم أبو ومنع ص٩٤-٩٥. املحصل، ص٤٧١–٤٨٥؛ الشامل، ص٤٧-٤٨؛ ج٢، مقاالت، 19

األعراض تُرى معمر وعند األعراض. رؤية استحالَة سليمان بن وعباد النظَّام بنيَّ كما باألكوان. اإلدراك
الرؤية إثبات عند األشاعرة وتقول ص١٣١). ج٥، (الفصل، الحركة رؤية حزم ابن وأنكر األجسام؟ دون

ص٩٥). (التلخيص، مرئيٍّا فيكون موجود والجسم الوجود هو الرؤية مصحح إن هللا يف
يُوصف هل والَعَرض؟ الجوهر القسمني: من يخرج ما إحداث عىل باالقتدار الربُّ يُوَصف هل مثًال: 20

ك؟ بالرتَّ هللا يُوصف هل تتجزأ؟ ال أجزاء تكون حتى األجسام اجتماع جميع يرفع أن عىل بالقدرة الباري
(وهي األوَّل املوقف تمثِّل باإليجاب فاإلجابة أعراًضا؟ واألجساَم أجساًما األعراَض هللا يقلب أن يجوز هل
(مقاالت، والحكماء) للمعتزلة الغالب يف (وهي الثانية اإلجابة تمثِّل بالنفي واإلجابة لألشاعرة)، الغالب يف
أيًضا انظر الثالث)، السؤال يف األشاعرة مع الفرد وحفص (الجبائي ص٥٤-٥٥) ص٢١٨-٢١٩؛ ج٢،

القدرة. الصفات، يف السادس الفصل
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(١) الثورة إىل العقيدة من

املتعارضة الثنائية يف وقوع وهو قوانينها. واستقالل الطبيعة باكتشاف مرشوط التقدُّم إن
الحياة فتصبح يشء، كل اآلخر الطرف عن ويُسلب يشء كل لطَرٍف فيها يُعطى التي
للمحكومني يبقى وال األوَّل الحاكم يتمثل مطلق، وسلب مْطلق إيجاب قطبني: بني توتًُّرا
أدَّى قد ذلك ليت ويا اإلنسان! عجز حساب عىل «هللا» قدرة إثبات والسبب الثاني، إال
كربهان الطبائع واستخدام قادًرا. وليس ساحًرا «هللا» جعل بل التنزيه، عىل املحافظة إىل
عن فيُستعاض املوقف. هذا من النهائي الهدف عن يكشف األوان قبل «هللا» وجود عىل
القضاء إىل ذلك فيؤدي لهما. بقاهر إال اجتماعهما يستحيل الذي والتنافر بالتضاد الحدوث
وليس الخارجية بالعلل الطبائع اجتماع وتفسري الطبيعة، قوانني واستقالل الطبائع عىل
العلل وتقوم والنصيب. للقسمة والفقر القدرة إىل ترِجع فالهزيمة األشياء؛ ذوات من
الطبيعة عىل السلطة وتأكيد والغلبة القهر طريق عن األضداد بني بالجمع الخارجية
صفة دليل إنه أي املشخصة؛ الذات يثبت مما أكثر السلطة حق يثبت فالدليل والبرش؛
عىل قدرته وعدم الطبيعة أمام وعجزه اإلنسان َضعف إثباُت الهدف وكأن ذات. دليل وليس
وينتهي قدرة. وال له حيلة ال كالطبيعة، شأنه القهر تحت خاضع ألنه األضداد بني الجمع
بني يجمع وأنه املوجودات، لطبائع ومضاد للطباع، قاهر أنه عىل «هللا» تصوُّر إىل األمر
وإنكاًرا والسلطان، والقوة العظمة عن تعبريًا لأللوهية البدائي ر التصوُّ وهو املتناقضات.
الواقع عن اغرتابًا أو والسياسة، األخالق يف االجتماعي للقهر وتأييًدا الطبيعة، لقوانني
العرص. ألزمات وهميٍّا وحالٍّ العالم فقد عن تعويًضا إليه هروبًا أو وبنيته بمكوناته وجهًال
أحدهما قضاء طريق عن وليس بينهما الجمع طريق عن املتناقضات حل يكون ما وغالبًا
وبالتايل واحد، اجتماعي نظام يف متنافرة اجتماعية طبقات بوجود يسمح مما اآلخر عىل
وثبات الطبيعة أجل من بالتشخيص ي تضحِّ فهي الثانية ا أمَّ االجتماعي.21 الرصاع يُلغى
التشخيص. بعمليات والوعي العلمي الديني املوقف إىل أقرب وهو واستقاللها، قوانينها
معرفتها يف العلم حق وعن قوانينها، واستقالل الطبيعة عن دفاع ألنه األصوب؛ املوقف وهو

التمهيد، ص٣٠–٣٢؛ ص١٧-١٨؛ اإلنصاف، ص٤٥–٤٨؛ (االنتصار، كاآلتي الدليَل النظَّام يصوغ 21

ص٣٣):

واحد. جسم يف مجتمعني والتنافر التضاد من هما ما عىل والربد الحر وجود (أ)
التضاد. شأنهما كان إذا بأنفسهما يجتمعا لم (ب)

456



(األعراض) الوجود فينومينولوجيا ثالثًا:

ويف إيجابي نحٍو عىل العام املبدأ عن دفاٌع الوقت نفس يف وهو وتسخريها. عليها والسيطرة
الطوية صدق عن يعربِّ كما اآلخر. سبيل يف األطراف أحد بحق التضحية دون مْطَلق تنزيٍه
وأكثر الثنائية إىل منه التوحيد إىل أقرب وهو نفاق. إىل تؤدي مزايدة دون النية وإخالص
الحرية نُُظم إىل أقرب وهو الحضاري. وللركود للتخلُّف نهاية ووضع التقدُّم نحو دفًعا
فيهما ليس متساويني طرفني واملحكوم الحاكم يكون حيث واالشرتاكية؛ والديموقراطية

وجوده. ورشط األعىل عىل الرقيب هو األدنى ويكون بل وأدنى، أعىل

الكم (2)

والقياس الكمية الصفات أهمية عىل يدل مما الكيف يسبق األعراض. أقسام أول هو الكم
ال واإلضافة. النسبة ذلك بعد تتلو ثم الكم يتلو أهميته من بالرغم الكيف وأن واإلحصاء،
يؤدي الكمي الرتاكم وكأن كم، يف إال خالص كيف يوجد وال الكم، بعد إال الكيف يظهر
للواقع ويكون الروح، املادة تسبق الحكماء وبلغة املشهور. للقول طبًقا كيفي تغريُّ إىل

النفس. قبل والبدن «هللا» قبل العالم يأتي الديني الفكر وبلغة الفكر. عىل الصدارة
فعلية أو غريه) اليشء (افرتاض وهمية سواء القسمة، األوىل: ثالث؛ خواص وللكم
املساواة والثالثة: كالعدد، بالفعل أو كاملقدار بالوهم سواء العدُّ والثانية: والفصل)، (الفك
األشياء لتحليل استخدامها يمكن ثالث مقوالت وهي والنقصان. الزيادة أي ومقابالها؛

ومعرفتها.
عىل تقوم قسمة وهي العدد، مثل منفصل، أو الخط، مثل متصل، إىل الكم وينقسم
بني اآلن الشرتاك الزمان وهو الذات قار غري إىل املتصل وينقسم االنقطاع، أو التواصل
الحركة عىل تقوم قسمة وهي املقدار، وهو الذات قار أو واملستقبل، والحارض املايض

عىل فاجتماعهما جوهرهما؛ يف ما خالف عىل وقهرهما مجتمعني اخرتعهما الذي هو جمعهما الذي (ج)
عىل آخَر دليٍل يف مقدمة النتيجة هذه تصبح وقد لهما. مخِرتع جمعهما الذي أن عىل يدل تضادهما

اآلتي: النحو

ضعيف. واملنع القهر عليه جرى ما إن (أ)
حادث. أنه عىل دليل حدوثه (ب)

مخِرتع. له مخرتَع وكل محِدث، له حادث وكل (ج)
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(١) الثورة إىل العقيدة من

الثالث، الجهات يف حجٍم إىل املقدار وينقسم املكان. يف والثبات الزمان يف الحركة والثبات،
الطول ثالثة: الجسم أبعاد تكون وبالتايل واحدة، جهة يف خط أو جهتني يف سطح أو
الثالث. لالمتداد والعمق الثاني، والَعْرضلالمتداد ل، األوَّ لالمتداد الطول والَعْرضوالعمق،
أو والكثرة، الوحدة وهي بالذات، الكم أي ذاتها؛ نفس تكون وحداٍت إىل العدد وينقسم
كالضوء الكم يف الحال أو كالجسم الكم محل ا إمَّ وهي بالعرض، الكم فتكون عارضة
غري أو متناهية القوة مثل بالكم املتعلق أو كالسواد الكم محل يف الحال أو بالسطح القائم
وتشمل الرياضية. والعلوم الطبيعية العلوم تقوم أساسها عىل عقلية قسمة وهي متناهية.
العلوم وتشمل (الزمان)، الديناميكا أو (الحركة) وامليكانيكا الفيزيقا الطبيعية العلوم
الكم؛ لقسمة حقيقيٍّا امتداًدا الطبيعية العلوم تكون وبالتايل والحساب. الهندسة الرياضية
تماًما مستقلًة علوًما وليست الدين أصول علم يف النظرية املقدمات يف األعراض ملبحث أي

الحضاري.22 إطارها عن

العدد (1-2)

الوحدات، من مركَّب العدد أن ل األوَّ لسببني: وذلك الحكماء، وأثبته العدد، املتكلمون أنكر
الوحدات وجود وعدم رضورة، الكل عدم يستلزم الجزء وعدم وجودية، ليست والوحدات
والثاني تنقسم. ال وألنها نهاية ال ما إىل وحدة فلها ُوجدت لو ألنها التسلسل منْع من ناشئ
الحكماء؛ فكر من بالواقع التصاًقا أكثُر إذن املتكلمني فْكُر عدمية. الكثرة أن عىل يدل ألنه
معاٍن عىل يُقال الواحد أن من بالرغم الخارج يف الذهنية املعقوالت إثبات برفضهم وذلك
ينقسم؛ لم ولو حتى بالرضورة وجودي أمر ووحدته واالجتماع، باالتصال كالواحد كثرية
بهذا موجودة فهي وبالتايل الوحدات، مجموع والكثرة اعتباري، أمر هو بل له كم ال ألن
للمحسوس الوجود الحكماء يرى حني يف للمحسوس إال وجوًدا املتكلمون يرى ال املعنى.
ما إثبات منه ابتداءً يصعب فإنه حسيٍّا، املتكلمني فكُر كان فإذا السواء. عىل وللمعقول
النفس وخلود «هللا» وجود إثبات مثل نتائجه تكون وبالتايل واملشاهدة. الحس عن يخرج

كالحركة وجهان األمور لبعض يعرض وقد ص٧٥-٧٦. األنوار، طوالع ص١٠٤–١٠٦؛ املواقف، 22
وقد بالساعات. الزمان كقسمة باملتصل املنفصل الكم يعرض قد كما والزمان. املسافة عىل وانطباقها
عرض، من أكثر يقبل املحل وأن متداخلة، األعراض إن أي كالزمان؛ وبالَعَرض بالذات ا كمٍّ اليشء يكون

ص١٠٦). (املواقف، جوهر يف د يتوحَّ األعراض تعدُّد وأن
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(األعراض) الوجود فينومينولوجيا ثالثًا:

الذهنية املعقوالت تثبت ألنها إثباتها إىل أقرَب الحكمة وتكون ومناهجه. ملقدماته مناقضة
الحكماء تمثل بينما الحيس املنطق األصوليون س أسَّ لذلك بالفعل؛ وجوًدا لها وتعطي

الصوري.23 املنطق

املقدار (2-2)

اتصاٌل يوجد وال يتجزأ ال الذي الجزء من يرتكَّب الجسم ألن أيًضا؛ املقدار املتكلمون أنكر
فرَض القسمُة وتعني كثرتها. أو األجزاء قلة إىل التفاوت يرجع إنما الجسم. أجزاء بني
بالوهم؟ أحكام تصدر كيف ولكن وهًما. إال اللهم األجزاء إال له عاد وال جوهر دون جوهر
يُستعمل لم فلماذا للعالم، الحسية النظرة أنصار من أنهم قبُل من املتكلمون ُعرف ولقد
من هو الذي يتجزأ ال الذي الجزء افرتاض وراء وساروا املقدار إلثبات الحيس املنطق هذا
وتفتيٌت وللعالم ولألشياء ولألجسام للكم إنكار هو املقدار إنكار أن الحقيقة الوهم؟ صنْع
الخارج من املشخصة اإلرادة تتدخل حتى عليه وقضاء للعالم هدٌم هو أجزاء. إىل للجسم
لسببني؛ الحكماء أثبته ولكن تَُسد»! «َفرِّق هو غرضها وكأنما األشياء عىل القضاء فيسهل
ويتكاثف يتخلخل الجسم أن والثاني الواحد. الجسم عىل مختلفة مقادير توارد ل األوَّ
يحتاج ال املقدار إثبات أن والحقيقة يتجزأ. ال الذي للجزء نفي وكالهما باقية وجوهريته
رد لقد اليومية.24 الحياة يف األشياء مع وبالتعامل واملشاهدة بالحس يثبت بل حجج إىل
ولكن األذهان. يف املوجودات يثبتون أنهم مع األشياء حقيقة وأثبتوا للعالم االعتبار الحكماء
املتكلمون وقع بينما الخارج يف املوجودات فأثبتوا املتكلمني مع املواقف تبادلوا أنهم يبدو

الوهم. أْرسِ يف

الزمان (3-2)

الرشف أو الذات أو بالعلية ًما تقدُّ ليس الزمان أن ل األوَّ لسببني؛ الزمان املتكلمون أنكر كما
وجود ال ولكن الزمان مجموع هناك الغد. عىل واليوم اليوم، عىل األمس تقدُّم مثل الرتبة أو
والحارض سيحرض، املايض أن والثاني املحدد. الزمان أي اللحظة؛ بمعنى اآلتي للزماني

ص١٠٦-١٠٧. املواقف، 23

ص١٠٧-١٠٨. املواقف، 24
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(١) الثورة إىل العقيدة من

الحارض كان وملا حاًرضا. سيصري ما واملستقبل حاًرضا كان املايضما املستقبل. سيميضيف
اللحظة بمعنى للزمان إنكاًرا ليس ذلك أن والحقيقة مستقبل. وال مايض فال موجود غري
الكوني.25 الزمان يف االنقطاع دون ولالستمرار للديمومة إثبات بل يبدو، ما عىل واآلن
حجج عىل االعتماد بل الزمن إنكار عىل ديني لدافع مبارشة إشارة توجد ال أنه من وبالرغم
للذات الزمان كل الزمان؛ إيثار وهو شعوريٍّا ال يكون قد الدافع أن إال خالصة، فلسفية
إلثبات وسيلة ن التزمُّ بأن العلم دون فانيًا العالم كان ملا العالم عىل وإنكاره املشخصة
وبني الحسابي الزمان أو والنهار الليل تعاُقب بمعنى الزمان بني تخلطان والحجتان الفناء.
أو األصوليني من سواء الوقت، القدماء اه سمَّ الذي وهو بالزمان، داخيل كإحساس الزمان
لإلنسان بُْعد فالزمان للفلك. أو لليشء وليس الفعل شعور لحظة فالوقت الصوفية.26

العدم. يقبل ال مجرًَّدا جوهًرا وليس لألشياء وليس

ص٧٨. األنوار، طوالع ص١٠٨–١١٢؛ املواقف، 25
تُعرف وال هو ما يُقال ال َعَرض، الوقت أن ل األوَّ مذاهب: ثالثة إىل الوقت يف املتكلمون واختلف 26

األفالك؛ حركات فاألوقات لليشء، ته توقِّ ما أنه والثاني بالزمان. الداخيل لإلحساس إنكار وهذا حقيقته،
يف واضح هو كما لالستعمال والوقت كيشء الوقت بني خلط وهذا (الجبائي)، لألشياء تها وقَّ هللا ألن
األعمال بني الفرق فهو والثالث .(١٨٩ :٢) ﴾ َواْلَحجِّ ِللنَّاِس َمَواِقيُت ِهَي ُقْل اْألَِهلَِّة َعِن ﴿يَْسأَلُونََك القرآن:
كما الفقه. أصول علماء رأي وهو الهذيل) (أبو فعل وقت كل مع يحدث وعمل، عمل بني ما ومدى
هان موجَّ وهما أوقات؟ يف ال أشياء وجود يجوز هل شيئني؟ الوقت يكون هل سؤالني: القدماء طرح
واإلثبات النفي بني عليهما اإلجابة فرتاوحت ذلك ومع السؤالني. وضع يف خطأ فهو الشيئي، الوقت نحو
يدل القرآن يف مرة ١٣ «ميقات» خاصًة ومشتقاته الوقت لفظ ورد وقد ص١١٦-١١٧). ج٢، (مقاالت،
وقت: يف أتى رسول فكل املتكلمون؛ ينِكره الذي الشعوري والزمان اللحظة أي اآلني؛ الوقت معنى عىل
﴿َقاَل أُمهل: قد والشيطان ،(١١–١٣ :٧٧) اْلَفْصِل﴾ ِليَْوِم * َلْت أُجِّ يَْوٍم ِألَيِّ * تَْت أُقِّ الرُُّسُل ﴿َوإِذَا
يَْوِم إَِىل * اْلُمنَْظِريَن ِمَن َفِإنََّك ﴿َقاَل ،(٣٧-٣٨ :١٥) اْلَمْعلُوِم﴾ اْلَوْقِت يَْوِم إَِىل * اْلُمنَْظِريَن ِمَن َفِإنََّك
َال َربِّي ِعنَْد ِعْلُمَها ََّما إِن ﴿ُقْل معلوم: وقت يف يحدٍث القيامة ويوم ،(٨٠-٨١ :٣٨) اْلَمْعلُوِم﴾ اْلَوْقِت
ِميَقاتُُهْم اْلَفْصِل يَْوَم ﴿إِنَّ ،(٢٧ :٧٨) ِميَقاتًا﴾ َكاَن اْلَفْصِل يَْوَم ﴿إِنَّ ،(١٨٧ :٧) ُهَو﴾ إِالَّ ِلَوْقِتَها يَُجلِّيَها
َليَْلًة﴾ أَْربَِعنَي َربِِّه ِميَقاُت َفتَمَّ ِبَعْرشٍ ﴿َوأَتَْمْمنَاَها الوقت: يف هللا مع األنبياء ويجتمع ،(٤٠ :٥٤) أَْجَمِعنَي﴾
ُموَىس ﴿َواْختَاَر ،(١٤٣ :٧) إَِليَْك﴾ أَنُْظْر أَِرنِي َربِّ َقاَل َربُُّه َوَكلََّمُه ِلِميَقاِتنَا ُموَىس َجاءَ ا ﴿َوَلمَّ ،(١٤٢ :٧)
يَْوٍم ِلِميَقاِت َحَرُة السَّ ﴿َفُجِمَع الوقت: يف البعض بعضهم ومع ،(٢٥٥ :٧) ِلِميَقاِتنَا﴾ َرُجًال َسبِْعنَي َقْوَمُه
كلحظة الوقت كله ذلك من واألهم ،(٥٠ :٥٦) َمْعلُوٍم﴾ يَْوٍم ِميَقاِت إَِىل ﴿َلَمْجُموُعوَن ،(٣٨ :٢٦) َمْعلُوٍم﴾

.(١٠٣ :٤) َمْوُقوتًا﴾ ِكتَابًا اْلُمْؤِمِننَي َعَىل َكانَْت َالَة الصَّ ﴿إِنَّ للفعل:
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(األعراض) الوجود فينومينولوجيا ثالثًا:

بها مرتبط الحركة، عدد الزمان أن األوىل: بحجتني؛ الزمان أثبتوا فقد الحكماء ا أمَّ
والحقيقة الزمان. يف رضورًة االبن عىل مقدَّم األب أن والثانية: والبطء. والرسعة وباملسافة
الكيفي؛ الشعوري والزمان الكمي الطبيعي الزمان بني أيًضا تخلطان مًعا الحجتني أن
املقوالت؛ بني متأرجًحا ظلَّ لذلك الكم؛ مباحث إىل منه الكيف مباحث إىل أقرُب فالزمان
ومرة الذات، قار غري الكم أو مًعا أجزاؤه توجد ال الذي املتصل الكم مقولة يف مرة فهو
يتأرجح ذاته الزمان إن بل عنارصها، من عنًرصا أو الحركة عدد يكون ومرة جوهًرا، يكون
الزمان وإثبات الطبيعي، الزمان إنكار إىل يؤدي النفيس الزمان فإثبات والنفي؛ اإلثبات بني
تتم ال واألفعال الزمان األصوليون ينكر وكيف النفيس. الزمان إنكار إىل يؤدي الطبيعي
والرتاخي والفور الوقت للزمان، بتحليالته الفقه أصول علم أن يبدو وهنا الزمان؟ يف إال
بذلك أنه متوهًما منه وخرج الزمان أنكر الذي الدين أصول علم من أصدق كان والقضاء،
بعد. فيما إليه يُعطيان «هلل» محجوزتني كصفتني والبقاء الِقَدم عن الزمان كل عن يدافع

املكان (4-2)

يخشون ال وكأنهم املكان أثبتوا أنهم إال والزمان واملقدار العدد املتكلمني إنكار من وبالرغم
بهنا إليها ُمشار رضورة، موجود فاملكان «هلل»؛ تصورهم عىل الزمان من خشيتهم منه
إذن للعالم املتكلمني نظرة والنقصان. الزيادة يف متفاوت األجسام، فيه تُنقل وهناك،
الحكماء أثبت وقد الدهر.27 أو الزمان كل هو «هللا» ألن كيفية؛ زمانية وليست كمية مكانية
مشرتًكا لفًظا وأصبح باملادة املكان ارتبط لذلك الَهيُوىل.28 بعضهم عند وهو أيًضا املكان
لليشء الحاوي هو املكان ألن الصورة هو آخرين وعند واحد. آٍن يف واملادة املكان عىل يُطَلق
الباطني السطح هو فاملكان والصورة.29 املكان بني خلط وهو كذلك، والصورة املحوى
للمكان. تعريًفا وليست للتماس تجريبية صورة وهي املحوى، من للظاهر املماس للحاوي

رفض يف السبب هو وهذا الدهر.» هو هللا فإن الدهر، تَسبوا «ال املشهور: للحديث طبًقا وذلك 27

العالم ووجوب العالم ِقَدم ورفض ص٢٠–٢٧)، ج١، (الفصل، واملكان الزمان لِقَدم والفقهاء املتكلمني
الذات، عن الخامس الفصل انظر ص٢١–٣٠). اإلقدام، (نهاية الباري بإيجاد وليس الباري بإيجاب

والحدوث. القدم دليل
اإلسالمية. الحضارة يف ُعرف أن بعد أفالطون مذهب هو هذا 28

سينا. وابن الفارابي وتمثَّله اإلسالمية الحضارة يف ُعرف الذي أرسطو مذهب هو هذا 29
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(١) الثورة إىل العقيدة من

ومنعه املتكلمون زه جوَّ فقد الخالء؛ وهو املفروض البعد وهو للمكان الثالث التعريف ا أمَّ
بوجوده وملئه الخالء يف الهواء خْلق عىل «هللا» قدرة هي املتكلمني عند والدافع الحكماء.
ما دون مكانه جسًما ويخلق أمامه الذي الجسَم يُعِدم قد «هللا» أن كما وفاعليته. وإرادته
بإرادته هللا يمأله حتى الخالء إثبات إذن املتكلمون يريد والتكاثُف. التخلخل إىل حاجة
خمستجاِرب الحكماء ويعطي فيها. فراغ ال مادة العاَلم ألن الحكماء؛ منعه حني يف وقدرته

«هلل»؟30 وإجالًال وتعظيًما تنزيًها أكثر الفريقني فأي الخالء؛ الستحالة عملية
أسئلة: عدة وتُثار

العلمي «الالهوت» يف وارد هو كما «اإللهي» العلم عىل الطبيعي للعلم داللة هناك هل ل: األوَّ
تعريفاته يف الطبيعي العلم تغريَّ لو «اإللهي» العلم يفعل وماذا الطبيعي؟ الالهوت أو
وماذا الطبيعي؟ العلم ناقضه لو العقائد علم يفعل وماذا ونتائجه؟ ونظرياته راته وتصوُّ
أن «اإللهي» العلم مصري وهل مًعا؟ العلم وَفْهَم العقيدة تأويَل املتكلِّم أساء لو يحدث
املستقلة؟ الداخلية ِبنيتُه له يكون أن دون الطبيعي العلم نتائج عىل باستمرار يتعلَّق
واالخرتاع الكشف رشُف الطبيعي للعلم يكون أال ل؟ باملتحوِّ الثابت ربَط ذلك يعني أال
عىل إال يعيش ال «طفييل» علٌم وكأنه والتأويل التربير عمليات إال اإللهي للعلم يكون وال
عرص كلِّ لظروِف مًعا واإللهي الطبيعي كلُّه العلم يخضع أال األخرى؟ العلوم إنجازات
املطلقة؟ للحقيقة أو املطلق ر للتصوُّ مجال هناك يكون ال وبالتايل وتصوراته، وروحه
«إلهي» علم والحكماء املتكلمون يَعِرضه كما الطبيعي العلم هل األهم: الثاني والسؤال
ثالث؛ علم لقيام إمكانية هناك هل مفارق؟ طبيعي علٌم «اإللهي» العلم وهل مقلوب؟
وأي الطبيعي؟ والعلم «اإللهي» العلم بني التفرقة فيه يستحيل خالص صوري علم

التجريبي؟ الواقع يف تصديًقا أكثر أو نظًرا أصدق العلمني
اعتماًدا إلخ، … واملسافة والحركة والزمان املكان عن الحديث يمكن هل الثالث: والسؤال
إىل كله ذلك إخضاع دون الدينية واملوجهات البواعث عىل أو الخالص العقل تحليل عىل
للتجريب؟ أم ل للتأمُّ موضوعات الطبيعة موضوعات هل الطبيعية؟ العلوم يف التجربة

الفالسفة من كثري وعند اإليجي عند جائز وهو ص١٤٤-١٤٥)، ج٥، (الفصل، الخالء حزم ابن رفض 30

يف اللحم ارتفاع الزرافات، الرساقات، هي العلماء وتجارب ص٩٦). التلخيص، ص٩٥-٩٦؛ (املحصل،
قارورة. يف مسدودة وأنبوبة ثقله، مع األنبوبة يف واملاء باملص، املحجمة

462



(األعراض) الوجود فينومينولوجيا ثالثًا:

ه املوجَّ النظري ل التأمُّ نطاق يف املتكلمون ظل ولكن التجربة استعماَل الحكماء حاول لقد
اإليمانية. باملوجهات

العقيدة ر تصوُّ يتأثَّر هل العقائد؟ علم يف أثٌر الحديث لهذا هل واألخري: الرابع والسؤال
النظري التأصيل يف اإليغال يمكن الحد ألهذا والبعد؟ واملسافة والبطء الرسعة بمفاهيم
تكون بحيث ذاتها العقائد مع املتسق التأصيل نطاق عن تخرج موضوعاٍت يف للعقائد
الجسم حركة مجاالت كأحد بالبديهة موجود املكان إن الناس؟ لسلوك هات موجَّ
وموطن والفعل، للنشاط وميدان والحركة، للرؤية مجاٌل املكان اإلنسان. ونشاط
ولغته الثقايف ومستواه لظروفه طبًقا راته وتصوُّ تعريفاته عٍرص ولكل والنضال. للرصاع
يفرض عرصنا فإن واملحوى، الحاوي ولغة النظر آثروا قد القدماء كان فإذا الحضارية.
هو املكان يكون وبالتايل املكان؛ يف والسعي والنشاط والفعل الحركة ومفاهيم العمل

واملكان.31 الزمان بني الفصل فيه يغيب الذي الحارض التاريخ

الكيف (3)

ويُحس يُدرك بل الغري، إىل بالقياس يُعقل وال الالقسمة، أو القسمة يقبل ال َعَرض الكيف
تقريبًا. نصفه تشمل األعراض، مبحث لب هو والكيف الباطنية. بالتجربة به ويُشعر
وتنقسم الثالث.32 املحل يف اإلضافة وتأتي متساويني. قْدرين عىل والنسبة الكم بعده يأتي
واالستعدادات؛ بالكميات، واملختصة والنفسانية، املحسوسة، أربع: إىل لها استقراءً الكيفيات

متمكنًا اليشء ويكون عليه ويعتمد يقله ما اليشء، مكاُن البعض عند فهو املكان؛ يف املتكلمون اختلف 31
هو ثالث فريق وعند لصاحبه، منهما واحد فكلُّ الشيئان تماسَّ فإذا يماسه، ما اآلخر البعض وعند فيه.
كلها األشياء ألن الجو؛ أنه آخرون ويرى معتمد. غري أو اليشء عليه كان معتمًدا الهوى من يمنعه ما

ص١١٥-١١٦). ج٢، (مقاالت، اليشء إليه يتناهى ما آخرون يجعله بينما فيه،
ص١٦١–١٧٧ النسبة، (٤١ص)؛ ص١٢٠–١٦١ الكيف، (١٦ص)؛ ص١٠٤–١٢٠ الكم، املواقف، يف 32

ص٦٣–١٧٨، املحصل، يف تقريبًا النسبة نفس أيًضا انظر (٥ص). ص١٧٧–١٨١ اإلضافة، (١٦ص)؛
نصف املواقف يف الكيفيات وتشمل ص١٥-١٦. الدين، أصول معالم ص٤٢–٤٨؛ النسفي، ص٩٩–١٠١؛
من مرصد كل ضعف حجمه يمثل الذي الثالث املرصد وهو املراصد، أكرب يف وتقع األعراض، مبحث
ص١٢٠-١٢١؛ املواقف، أيًضا: انظر «األعراض». عن الثالث املوقف تكون التي األخرى األربعة املراصد

ص٨٥–٩٢. األنوار، طوالع
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(١) الثورة إىل العقيدة من

الحس، دوائر: أربع يف إذن الحياة تظهر مًعا. والجسمية النفسية الظواهر تشمل إنها أي
النقطة مثل بالكم املتعلقة الكيفيات وهي الخارج، يف املعقوالت ثم والقدرات، والنفس،
وحَده، اإلنسان يف إذن الكيفيات ليست لها. وجود ال محضة كيفيات فهي والدائرة؛ والخط
يف موجود واإلنسان لإلنسان، عالم فالطبيعة أيًضا؛ الطبيعة يف بل الغالب، هو أنه مع
نفسية؟ حاالت إنها أم رياضية مقوالت الكيفيات هل لها: بالنسبة السؤال ويكون الطبيعة.
كل تقريبًا والنفسانية املحسوسة الكيفيات وتمثِّل النفس؟ يف أم الطبيعة يف الحاالت وهل
القليل أقل إال االستعدادية والكيفيات بالكميات املختصة الكيفيات تمثِّل ال بينما الكيفيات
النفسية الكيفيات أن كما باألصالة.33 كيفيات وليست بالتبعية كيفيات أنها عىل يدل مما
هو فالشعور بالشعور؛ الحس الرتباط وذلك املحسوسة؛ الكيفيات من امتداًدا أكثر تبدو
مع الكم حيث من للغاية ضئيلة االستعدادية الكيفيات أن كما ومركزه.34 الحس موطن
مرحلة يف والتحققات األفعال ودراسة العمل، إىل النظر من التحوُّل بداية هو االستعداد أن

الكمون.

املحسوسة الكيفيات (1-3)

كيفيات هي فاالنفعاالت وانفعاليات؛ انفعاالت قسمني: إىل أوًَّال املحسوسة الكيفيات تنقسم
الحياة؛ عالم داخل الخارجي العالم عن حسية انطباعات مجرد أي راسخة؛ غري محسوسة
وإن حسية، كيفيات إىل تحوَّلت ورسخت واستقرت دامت فإن الداخلية. املحسوسات أي
الضوء تفاعل حسية، انطباعات أي انفعاالت؛ مجرد هي كما ظلت تستقر ولم تزمنت

ص٣٩–٦٠ والنفسانية، (١٧ص)، ص١٢٢–١٣٩ املحسوسة، فالكيفيات املواقف، يف أيًضا ذلك يتضح 33
أسطر). (ثالثة ص١٦١ واالستعدادية، (٢ص)، ص١٦٠-١٦١ بالكميات، واملختصة (٢١ص)،

ِيف الَِّتي اْلُقلُوُب تَْعَمى َوَلِكْن اْألَبَْصاُر تَْعَمى َال ﴿إِنََّها مثل: القرآنية اآليات من عديد يف ذلك ويتضح 34

َال ُقلُوٌب ﴿َلُهْم ٢٣)؛ :٤٥) ِغَشاَوًة﴾ ِه بََرصِ َعَىل َوَجَعَل َوَقْلِبِه َسْمِعِه َعَىل ﴿َوَختََم ٤٦)؛ :٢٢) ُدوِر﴾ الصُّ
يَْعِقلُوَن ُقلُوٌب َلُهْم َفتَُكوَن اْألَْرِض ِيف يَِسريُوا ﴿أََفَلْم ١٧٩)؛ :٧) ِبَها﴾ وَن يُبِْرصُ َال أَْعنُيٌ َوَلُهْم ِبَها يَْفَقُهوَن
بَْل ُغْلٌف ُقلُوبُنَا ﴿َوَقْولِِهْم ٢٤)؛ :٤٧) أَْقَفالَُها﴾ ُقلُوٍب َعَىل أَْم اْلُقرْآَن يَتََدبَُّروَن ﴿أََفَال ٤٦)؛ :٢٢) ِبَها﴾
:٢) ِغَشاَوٌة﴾ أَبَْصاِرِهْم وََعَىل َسْمِعِهْم َوَعَىل ُقلُوِبِهْم َعَىل هللاُ ﴿َختََم ١٥٥)؛ :٤) ِبُكْفِرِهْم﴾ َعَليَْها هللاُ َطبََع
َال َفُهْم ُقلُوِبِهْم َعَىل ﴿َونَْطبَُع ٢٥)؛ :٦) َوْقًرا﴾ آذَاِنِهْم َوِيف يَْفَقُهوُه أَْن أَِكنًَّة ُقلُوِبِهْم َعَىل ﴿َوَجَعْلنَا ٧)؛

.(٨٧ :٩) يَْفَقُهوَن﴾ َال َفُهْم ُقلُوِبِهْم َعَىل ﴿َوُطِبَع ١٠٠)؛ :٧) يَْسَمُعوَن﴾
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(األعراض) الوجود فينومينولوجيا ثالثًا:

انفعاالت يَت ُسمِّ وقد حيس. مدرك إىل ل يتحوَّ أن دون السمع مع الصوت أو البرص مع
رسخت التي املحسوسة الكيفيات فهي االنفعاليات ا أمَّ ورسيعة؛ طارئة ألنها كذلك النفس
واملحسوسات للحاسة. انفعال اإلحساس ألن انفعاليات؛ وهي حسية، مدركات إىل وتحوَّلت
كحرارة بنوعها أم العسل كحالوة بشخصها ا إمَّ للمزاج تابعة وهي مزاج، أو حس ا إمَّ
واالنفعاالت. املزاج عىل تحتوي والنفس النفس، عالم عىل مفتوحة فاملحسوسات النار.
الحي لغري محسوسات وهي الحكماء عند بالنوع للمزاج انفعاالت املحسوسة الكيفيات
اإلنسان ظهور هنا ويبدو املتكلمني.35 عند الحدث أقسام أحد الَعَرض أي بالتحيُّز؛ القائم
وعقل. ونفس حس من مكوناته بكل اإلنسان وظهور املحسوسة الكيفيات يف الطبيعة مع
دائمة انفعاالٍت هناك إن أم راسخة غري طارئة رسيعة االنفعاالت هل ل: األوَّ والسؤال
متزمنة أيًضا إنها أم وراسخة، دائمة الحسية املدركات وهل وحارضة؟ مستقرة وعواطَف
مرتبط فالحس االنفعال؛ حساب عىل الحس إىل انحازوا قد املتكلمني أن يبدو متغرية؟
وموضوع، ذات الحس يف مضمون. أي من فارغ االنفعال أن حني يف مضمون له بالعالم،

موضوع. بال ذات واالنفعال
واملسموعات، واملبرصات، امللموسات، خمس: الخارجية املحسوسة والكيفيات
املوضوعات إىل تشري واأللفاظ الخمس. الحواس من تأتي وهي واملشمومات، واملذوقات،
والشم. والذوق والسمع والبرص اللمس الحواس؛ أو اإلحساسات مجرد إىل وليس الحسية
يف هنا تَدخل ولكنها له، بديهية كمادة العلم نظرية يف قبُل من الحواس دخلت لقد
كمضمون بل للشعور كقالب ليست محسوسات، أو حسية كموضوعاٍت الوجود نظرية
الحواس وظيفة عىل يدل مما املفرد، صيغة يف وليست الجمع صيغة يف وهي للشعور.
وكأن كما املحسوسة الكيفيات نصف امللموسات وتمثِّل املتكررة. ومحسوساتها الدائمة
تقل وال واملسموعات. املبرصات تأتي ذلك بعد ثم لإلدراك. وسيلة املتكلمني عند اللمس
عىل يدل مما للغاية املشمومات تقل حني يف واملسموعات املبرصات عن املذوقات أهمية
وضع فقد وبالتايل السمع. عىل البرص أهمية عىل قبُل من دل كما الشم عىل الذوق أهمية
مما والشم، والذوق، والسمع، والبرص، اللمس، لألولويات: نظاٍم يف الحواس املتكلمون
اللمس وكأن اليد، طريق عن باللمس باألشياء اإلحساس أي امللموسات؛ أهمية إىل يشري
اللمس طريق عن بالعالم فاإلحساس الدين! أصول علم لتأسيس للمعرفة وسيلة أفضل

ص٤٤. الدين، أصول ص١٢٢؛ املواقف، 35
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تُحس والعقائد يُلمس الوحي وكأن وشمها، وذوقها وسمعها رؤيتها قبل األشياء ومعارشة
والشعر الوحي كان مجتمٍع يف السمعية قبل البرصية املدركات ذلك بعد تأتي ثم باليد!
تبدو كما والعمارة. الزخرفة بعد؛ فيما إال برصية فنون له تكن ولم سمعية، فنونًا فيه
الشعور إىل الحواس أقرُب فاللمس الروائح؛ يف املشمومات عىل الطعوم يف املذوقات أولوية
وموضوعاتها.36 الخمس الحواس تحليل يف واملتكلمني الحكماء آراء وتتفق أبعُدها. والشم
الدسومة والحالوة، امللوحة والحرارة، الحرافة صفات مثل املحسوسات يف األضداد وتتضح
واليبوسة، الرطوبة والربودة، الحرارة مثل امللموسات يف أو والقبض؛ العفوصة والحموضة،
واالفرتاق، واالجتماع والسكون، الحركة مثل األكوان يف أو واللني الصالبة والخفة، الثقل
الطهارة فيها تبدو متعارضة ثنائية قسمة عىل تقوم التعارض، جوهرها اإلحساسات وكأن
الطرف من أرشف املتعارضة القسمة طريف أحد ويكون الطبيعة. عىل مسقطة الدينية
اللني، من أفضل والصالبة الثقل، من أعىل والخفة الربودة، من أفضل فالحرارة الثاني؛

الخشونة. من أفضل ة واملالسَّ
وجنسها وعددها تعريفها الخمس: الحواس حول أسئلة عدة املتكلمون ويطرح
مبارشة داللة األحيان أغلب يف لها داللَة ال وكأنها جميًعا وتبدو إلخ. … وفعلها ووظيفتها
وعن الديني، الفكر ثنايا من العلمي الفكر بزوغ عن تكشف قد ولكنها الدين أصول علم يف
بالدفاع يتعلَّق فيما للعقائد التابع الديني والفكر املستقل العلمي الفكر بني التوتُّر هذا
للحواس كصورة مسبًقا ظهرت قد والصفات» «الذات صورة تكون وقد «هللا». قدرة عن
الحواس تعريف يف فمثًال بالحواس؛ منهما كلٍّ عالقة أو بالبدن النفس وعالقة الخمس
التعريف بني أو لها، نفي من يقابلها وما األسطوري التعريف بني التعريفات ترتاوح
الغالب يف القديمة الديانات من سواء الديني التعريف هو األوَّل املادي. والتعريف املثايل
الغالب.37 يف املعتزلة حمله الذي العلمي التعريف هو والثاني الجديد، الديني الفكر من أو

املسموعات، (٤ص)؛ ص١٣١–١٣٥ املبرصات، (٩ص)؛ ص١٢٢–١٣١ امللموسات، مثًال «املواقف» يف 36

أسطر)! (ثالثة ص١٣٩ املشمومات، واحدة)؛ (صفحة ص١٣٨-١٣٩ املذوقات، (٣ص)؛ ص١٣٥–١٣٨
ال وأنه أجسام وأنها الخمس، الحواس هو اإلنسان «املنانية» تجعل فبينما الحواس. يف اآلراء اختلفت 37
وبينما حواس، خمس والظالم حواس، خمس النور وظلمة؛ نور اثنان: األشياء ألن الحواس؛ غري يشء
تجعل وبينما سواد، والظالم بياض النور حاس، النور وأن وجهًال، موتًا الظالم «الديصانية» تجعل
عىل فعل كرد الحواس كثري أنكر والبدن؛ الحواس غري والروح خمس، وحواس روح به البدن «املرقونية»
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(األعراض) الوجود فينومينولوجيا ثالثًا:

عىل عباده يقِدر أن وعىل سادسة، حاسٍة خْلِق عىل «الباري» يقِدر هل سؤال: يكشف كما
بإظهار يتعلَّق فيما العلمي والفكر الديني الفكر بني الرصاع نفس عىل األجسام خلق
ذاتيٍّا ووجوًدا مستقالٍّ قانونًا باعتبارها لها الطبيعة ومقاومة «الباري» من الخارقة القدرة
عىل واحد جنس من الحواس هل سؤال يكشف كما الخارجي.38 الفعل عىل يستعيص
وحدة الديني الفكر ل يفضِّ الحال وبطبيعة الحواس. عىل والكثرة الوحدة مفهوم إسقاط
وتطرح مختلفة.39 أجناس يف تعدُّدها العلمي الفكر يؤثِر بينما واحد، جنس يف الحواس
إرادة بفعل أو خارجية إرادة بفعل اإلدراك يتم وكيف الحواس، وظيفة حول أخرى أسئلة
والفكر الديني الفكر بني الرصاع عن يكشف مما ذاته، الحاس العضو بفعل أو اإلنسان
كوارٍث الطبيعة فعل يأتي ثم «هللا»، إرادة تتلو اإلنسان إرادة وكأن العلمي، والفكر اإلنساني
مثًال: الطبيعة. إىل اإلنسان من ثم اإلنسان، إىل «هللا» من الفكر مسار وكأن اإلنسان، إلرادِة
من االنتقال يمكن هل أي وامللموس؟ واملذوق للمشموم إدراك واللمس والذوق الشم هل
اإلجابة وترتاوح الخارج؟ إىل الداخل ومن املحسوس، إىل الحس ومن املوضوع، إىل الذات
يبنيِّ الذي املوضوعي والحل الخروج إمكانية ينفي الذي املثايل الحل بني الحال بطبيعة
«هللا» فعل بني اإلجابة ترتاوح وهنا املحسوسات؟ إدراك يقع كيف ولكن اإلدراك. إمكانية
اإلدراك اإلنسان يفعل هل ولكن اإلنسان.40 فعل أو الحواس خالل من «هللا» فعل أو املبارش

الشام الذائق البصري السميع إال هناك فليس األعراض. نفاة وهم «آلهة» الحواس تجعل التي اآلراء هذه
وللنفس البدن، غري أعراًضا الحواس ومعمر الهذيل أبو جعل حني يف موضوعات. بال ذوات أي الالمس
فإنه سليمان بن عباد ا أمَّ الخروق. هذه من املحسوسات تُدرك النظَّام وعند البدن. وغري غريها َعَرض

سادسة. حاسة فالفرج ستٍّا؛ الحواس جعل
بن وسليمان وحفص، ورضار، األشعرية جمهور مثل الديني للفكر تأييًدا باإليجاب البعض فأجاب 38

من الكالم أهل أكثِر عند الحال هو كما العلمي الفكر عن دفاًعا بالنفي اآلخر البعض وأجاب سمعان.
«هللا» أن وهو وسط، حلٍّ إىل ثالثًا فريًقا ذلك دفع وقد واملرجئة. يع الشِّ من وكثري والخوارج املعتزلة

ص٣٠–٣٣). ج٢، (مقاالت، األجسام خلق عىل عباده يقِدر أن عىل قادر
الحواس أن املعتزلة من كثري مع الجبائي يرى حني يف واحد، جنس كلها الحواس بأن الجاحظ أجاب 39

األخرى. خالف حاسة كل بأن بالقول فيكتفي الهذيل أبو ا أمَّ مختلفة. أجناٌس
محمد وعند ابتداءً. يبتدئه «هللا» فْعُل الحواسُّ قبة: صالح فعند بالحواس؛ يقع فيما املتكلمون اختلف 40
بإيجاب «هلل» فْعٌل النظَّام وعند الحواس. يف يُحِدثها طبيعٌة «هلل» الحواسِّ فْعَل أنَّ الصرييف جربي بن
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(١) الثورة إىل العقيدة من

فعل حتى الحر فعله اإلنسان لسلب الديني الفكر يعود وهنا مختاًرا؟ الحواس خالل من
السؤال يطرح العلمي الفكر ولكن املختار. املفاعل هو «هللا» أن عن الدفاع أجل الحواسمن
يتعلَّق رصف منعكس رشطي فعل إنه أم الحس فعل يف دور لإلرادة هل معرفة أجل من
الحاس العضو يقِدر هل ويسأل: للتشكك الديني الفكر ويعود الحاس؟41 العضو بوظيفة
الديني الفكر بني محتدًما الرصاع يظل وهكذا «اإللهية»؟ اإلرادة ل تدخُّ دون الفعل عىل
املدرُك يدرك وكيف الرصفة، الحيوية الحاس العضو وظيفة تحديد يف حتى العلمي والفكر
الشعور؟ أي والوعي االنتباه أم العضو جزء أم العضو اإلدراك، محل وما ببرصه، اليشءَ
أم يشء هي هل املرآة، يف الصورة عن وماذا حواس؟ بال إدراك يحدث أن يمكن وهل
يُعرف هل وهو: ل، األوَّ ه همِّ من به يكشف أخريًا سؤاًال الديني الفكر يطرح ثم انعكاس؟42
املعارف دون «هللا» يُعرف هل آخر: وبتعبري الحس؟ طريق عن األشياء معرفة دون «هللا»
الكيفيات يف العلمي الفكر لنقل نظًرا بالنفي الحال بطبيعة اإلجابة كانت وقد الحسية؟

الحدوث.43 دليل يف بعد فيما ظهر ما وهو الحسية،

فْعَل أن رضار يرى حني يف يشء. فيه لإلنسان وليس يخرتعه هللاُ فعٌل آخرين وعند الحواس. خلقه
من أو «هللا» من أو الحواس من سواء يكون اإلدراك أن آخرون ويرى هلل. ُخلق للعبد كسٌب الحواس
(مقاالت، الطباع فعل من أنها فريى معمر ا أمَّ هللا. دون للعبد فعل أنها البغداديني بعض وعند غريهما.

ص٦٤–٦٨). ج١،
سبب أنَّ البعض فعند اإلدراك؛ سبب يف له مختاًرا اإلدراك يفعل قد اإلنسان إن القائلون اختلف 41
وعند الجفن. اعتماد ثالث فريق وعند الجفن. فتْح أنه اآلخر البعض وعند اإلرادة. وهو له متقدم اإلدراك

ص٦٥). ج٢، (مقاالت، اآلخر البعض ذلك ينفي بينما باملداخلة، ببرصه لليشء، املدرك يدرك النظَّام
كما والنفي. اإلثبات بني املدرك أدركه الذي لليشء فعًال يكون هل اإلدراك، يف املتكلمون اختلف 42
كما والنفي. اإلثبات بني أيًضا اإلجابة واختلفت األعمى؟ قلب يف باأللوان العلم خلُق يجوز هل تساءلوا:
رأى بينما املرآة، يف هللا اخرتعه مثله إنسان بأنه صالح فأجاب املرآة. يف الرائي يراه الذي يف اختلفوا

ص١٠٧-١٠٨). ج٢، (مقاالت، الشعاع بانعكاس إنسان أنه آخرون
يعرف أنه يجهل َمن هللا يعرف ال آخرين وعند كثرية. بعلوم بل واحد بعلم القديم يُعلم ال النظَّام عند 43

الديني) (الفكر شيئًا أحدث أنه يعرف ال َمن هللا يَعرف قد آخرين عند بينما العلمي)، (الفكر األشياء
ص٧٢–٧٥). ج٢، (مقاالت،
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(األعراض) الوجود فينومينولوجيا ثالثًا:

امللموسات (أ)

من به يرتبط وما واالعتماد ويبوسة، رطوبة من يتبعها وما الحرارة نوعان: امللموسات
التصعيد بالعكس. والربودة املتماثالت؛ وتجمع املختلفات، تفرِّق فالحرارة ومالمسة. صالبة
التَّماس، من بالفعل الحرارة تحدث وقد له. زماَن ال والتفريق والجمع ل، األوَّ فْعلها
وبرسعة وبالرائحة، وبالطعم وباللون والقياس، بالتجربة ذلك ويُعرف األدوية، من وبالقوة
باملاهية متخالفة النارية والكوبية الغريزية والحرارة وقوَّته. القوام استواء مع االنفعال
وذلك الحرارة، تُحدث والحركة للنارية. مقاومًة األشياء أشد والغريزية آثارها، الختالف
تقابَل بينهما والتقابل الحرارة، عدم فهي الربودة ا أمَّ العكسأيًضا. يقع وقد بالتجربة، ثابت
واألُوليان واليبوسة. الرطوبة فكذلك متقابلتني، والرطوبة الحرارة كانت وإذا وامللكة. العدم
واالنفصال، االلتصاق سهولة والرطوبة املوضوع. إىل أقرب واألُخريان الذات إىل أقرب
االلتصاق عُرس إن الرطوبة تقابل واليبوسة السيالن. غري والرطوبة أرطب. التصاًقا واألشد
الحكماء، طبيعيات عىل املتكلمني اعتماد ذلك كل يف ويُالَحظ التشكُّل.44 عُرس أو واالنفصال
الطبيعيات هل السؤال: يكون وبالتايل األلفاظ، تعريف يف منهم املرتجمني أوائل وعىل بل
طبيعي وتطوُّر عقالني وكتفكري له نظرية كمقدمة الدين أصول بعلم مرتبطٌة املتكلمني عند
علم َضعف بعد عليه لسيادتها نظًرا الحكمة علوم من عليه مقَحمة إنها أم الديني، للتفكري
تطويًرا مًعا األمران كان أم الحكمة؟ علوم يف الفكري العنفوان واستمرار املتأخر الكالم
ذلك قبل تم ما عىل باالعتماد الدين أصول علم يف علمي فكر إىل الديني للفكر طبيعيٍّا
الدين أصول علم قدرة عن ذلك يكشف حال أية عىل الحكمة؟ علوم يف مماثل كمرشوٍع
التجربة، مع العقيل التحليل وضم اإللهيات، عن النظر برصف الطبيعيات عن الحديث عىل
من سقط ما وهو الحرارية»، «الديناميات علم وتأسيس العلمي الفكر من االقرتاب وبالتايل
بعد هذه لعلومنا تطويًرا كانت التي الغرب من العلوم بنقل إياه مستبدلني القومي وعينا

األوروبي.45 الوسيط العرص يف ترجمتها ت تمَّ أن

ص١٢٢–١٢٥. املواقف، 44
هذا لبُعد ٢٦ رقم لقانون ١٩٣٦م منهج حسب املقررات من الفصل هذا فيه أُلغَي الوقت نفس يف 45

الغرب أخذ بها؛ لها شأن ال الطبيعيات وكأن اإللهيات، أي التقليدي؛ الديني الفكر عن العلمي الفكر
التجريبية العلوم وأزمة الغرب يف التجريبي املنهج أزمة هل اآلن: والسؤال تجريبيٍّا. ره وطوَّ الجانب بهذا

الجانبني؟ هذين بني الفصل عن ناشئة
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(١) الثورة إىل العقيدة من

وقد ما. جهٍة إىل الحركة من يمنعه ملا املدافعة للجسم يوجب ما فهو االعتماد ا أمَّ
لألشياء واليد اللمس ومقاومة لليد، الجسم مقاومة هو االعتماد املدافعة.46 نفس يكون
بمقاومة السكون عند توجد ألنها الحركة غري واملدافعة اإلنسان. وبوجود بالعالم إحساًسا
سائر إىل أو أسفل إىل أو أعىل إىل إما الحركة؛ أنواع بحسب أنواع ولها وللجسم. لليد األشياء
االتجاهات وهي والتحت، والفوق والشمال واليمني والخلف األمام ست: والجهات الجهات.
الخاصة؛ يتوهم كما الجسم ألبعاد طبًقا ثالثًا تكون وقد العامة. بها يشعر كما البديهية
وأشمل نطاًقا أوسع العامة الحياة يف البرشية والتجربة الخاصة، من ا حسٍّ أصدق فالعامة
واألسفل؛ العلو الحقيقية البعضالجهة يجعل وقد لألجسام. الهندسية العلمية التجربة من
األعىل بني العالقات ر تصوُّ يف القومي وجداننا يف استقر ما وهو العلم، يف والثقل الخفة أي
(املساواة واليمني اليسار بني أو والتخلف)، (التقدم والخلف األمام بني وليس واألدنى،
أقسام: ثالثة إىل مونه ويقسِّ ميًال االعتماد الحكماء ويَُسمي الطبقي). والتفاوت االجتماعية
اإلرادة. إىل باإلحالة اإلرادي، امليل وهو بالشعور، مقرون غري ميل وهو الطبيعي، امليل
استواء واملالمسة الصالبة. عدم واللني الغامز، ممانعة تتم بها كيفية فهي الصالبة ا أمَّ
الجسم بسطح أو بالجسم قائمتان وكيفيتان املتكلمني عند عدمه والخشونة األجزاء، بعض
القائم الَعَرض إىل أقرب أي األكوان؛ مباحث إىل أقرُب االعتماَد أن ويبدو الحكماء.47 عند
فيها ويبدو وغريها، اإلرادة موضوعات إىل واإلحالة الشعور فيها يظهر الحي. غري باملتحيز
واضًحا الجاذبية قانون فيها يبدو بل الطبيعة. ر وتصوُّ الجهات ملعرفة كمحور اإلنسان
أقرب املبحث هذا هل السؤال: ويكون واألدنى. األعىل تجاهي والثقل، الخفة عىل بالرتكيز
واملراجعة والعقل للتجربة وتخضع الديني، بالفكر لها شأن ال التي الطبيعية املعرفة إىل
باقي دون واألدنى األعىل اتجاهي عىل بالرتكيز خاصة الديني الفكر يف داللة له إن أم

االتجاهات؟

االعتمادات يف املعتزلة اختلفت ثم الحسية، بالرضورة والقايض املعتزلة وأثبته إسحق، أبو االعتماد نفى 46
وجود حول واختلفوا عداهما. ما وهو ومجتلب والخفة النقل وهو الزم إىل قسمتها عىل اتفاقهم بعد
ص١٢٥–١٣١؛ (املواقف، الالزمة دون املجتلبة يف ابنه وأثبته بقاءها، ونفى الجبائي فأثبته فيها، التضاد

ص٩٥). ج٢، مقاالت، ص٤٩٣–٥٠٢؛ الشامل،
خاصة. سينا ابن أقوال وهذه 47
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(األعراض) الوجود فينومينولوجيا ثالثًا:

املبرصات (ب)

ففروع والبُْعد والُقْرب والِكَرب َغر الصِّ موضوعات ا أمَّ واألضواء. األلوان املبرصات وتشمل
لظهورهما. تعريفهما يمكن وال الحكماء. عند بواسطتهما وتبرص واألضواء، األلوان عىل
شفاف»، هو حيث من للشفاف ل أوَّ «كمال بأنه الضوء تعريف مثل للتعريف، محاولة وكل

الحد. رشوط تستويف ال وبالتايل باألخفى، األوضح تعريف يف تقع فإنها
لألجزاء امليضء الهواء مخالطة من البياض نتخيل وإنما األلوان. البعض نفى وقد
والباقي األصل أنهما عىل البعضاآلخر وأثبتهما ذلك.48 ضد والسواد ا، جدٍّ الصغرية الشفافة
والُخرضة.49 فرة والصُّ والُحمرة والبيَاض السواد خمسة: األصل وقيل منهما. تركيب
يف «هللا» يخلقه أمر فهو األشاعرة عند ا أمَّ الحكماء. عند اللون وجود رشُط والضوء
إىل املوضوع رد أي الضوء؛ عدم والظلمة غريهما. وال مقابلة وال بضوء يشرتط وال الحي
تقول كما الرؤية من العني تمكِّن معرفية وظيفٌة التوحيد وكأن املعرفة، إىل والوجود الذات
اللمعان ويحدث العني. إىل الداخلة األشعة تغيب حيث الرؤية من مانعة والظلمة الصوفية.
األغرب ولكن اللمعان. من وتمنع لألجزاء تباين الخشونة إن إذ أملس؛ مستٍو سطٍح بوجود
وكأن غريها؟ أم الرائحة هي الطعم وهل غريه؟ أم الطعم هو هل اللون عن السؤال هو
اللون ويُذاق األذن وتُبِرص العني فتسمع البعض؛ بعضها بعمِل تقوم أن يمكن الحواس

بمحسوسها؟50 حاسة كل تفرُّد عىل النظر أهل يتفق يكاد ولكن والصوت. والرائحة
وتتصل امليضء من تنفصل صغاٌر أجساٌم الحكماء بعض عند فالضوء األضواء، ا أمَّ
وهو لغريه، وامليضء الشمس، مثل الضوء وهو ِلذَاته امليضء مراتب: وللضوء باملستيضء.51

األشاعرة. موقف هو هذا 48

أو الهواء يف ُصبَّ إذا أبيض واملاء وسوداء.» وخرضاء وصفراء وبيضاء حمراء وفيها غرباء، «األرض 49

البياض ص٢٠٦–٢١١). ج٥، (الفصل. له لون ال والهواء لها، لون ال النار البياض. بان ثلًجا د ُجمِّ إذا
بعد املتقدمني جميع أجمع وقد ص٢٠٧–٢٠٩). ج٥، (الفصل، البرص يجمع والسواد البرص يفرِّق لون
األصل هل والسؤال: واحًدا. لونًا إال فليس يرى ما كلَّ وأن األلوان، إال يرى ال أنه عىل بالربهان التحقيق

الطيف؟ ألوان وهي سبعة، أم خمسة أم اثنان أم واحد األلوان يف
والذائق والبرص السمع يف قولهم وكذلك والجو. والصوت والرائحة الطعم هو اللون الديصانية عند 50

ص٣٨). ج٢، (مقاالت، والشام
ذلك. األشاعرة ويرفض 51
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(١) الثورة إىل العقيدة من

ا إمَّ وهو األجسام، عىل يرتقرق الضوء غري يشء هناك األرض.52 ووجه القمر مثل النور
إىل النور تشبُّه الشعاع إىل الربيق وتشبُّه الربيق. وهو غريه من ا وإمَّ الشعاع، وهو ِلذَاته
بينهما. املالزمة البعض يمنع وقد اللون، رشط فيكون بالضوء الهواء يتكيَّف قد الضوء.53
الفكر ثنايا من يبزغ أن العلمي الفكر استطاع حدٍّ أي إىل السؤال يكون الحالتني كلتا ويف

العلم؟ ملوضوعات لية التأمُّ التحليالت لهذه العلم تصديق مقدار وما الديني؟

املسموعات (ج)

اللغة. يف تخصيصها ثم العامة األصوات والحروف، األصوات نوعان: أيًضا واملسموعات
وقد اللغة. إىل الصوت من اإلنسانية، الظواهر إىل الطبيعية الظواهر من االنتقال يبدو وهنا
الصوت يبدو وهنا بديهية. وماهيته القلع. أو القرع أو ج التموُّ إنه الصوت تعريف يف قيل
حاسة لتعلق ال الصماخ إىل يحملها بالهواء قائمٌة كيفيٌة هو أيًضا وقيل الخارج. يف موجوًدا
ال إذ الحواس؛ سائر ويف مع السَّ يف يُقال البرص يف يُقال ما إن وقيل كاملرئي. به السمع
الحس، خالل من الشعور نحو املدرك اليشء من اتجاه اتجاهني: بتوافر إال اإلدراك يتم
البعض منع وقد الحس. خالل من أيًضا املدرك اليشء نحو الشعور من مقابل واتجاه
صادم ما فإذا السمع.54 وحاسة املصوِّت بني املسافة رشط اآلخر البعض واشرتط االنتقال
املرمية الكرة مثل الصدى هو صوٌت فيحدث الوراء، إىل رجع جدار أو كجبٍل أْملَس الهواءُ
ولكن صلب. أو أْملَس وجسٍم مسافٍة من بد ال إذ صًدى؛ صوٍت لكلِّ وليس الحائط. إىل
التحليل ذلك من يتضح األوَّل؟ للهواء رجوع أم للهواء جديد ٌج تموُّ الصدى هل السؤال
أو الصوت سماع يف سواء خارجيٌة علٌل ل تدخُّ ما دون الصوت لظاهرة الرصف العلمي
هل مثل: الديني، الفكر بقايا عن تكشف التي التساؤالت بعض بقاء من بالرغم الصدى،

نُوًرا﴾. َواْلَقَمَر ِضيَاءً ْمَس الشَّ َجَعَل الَِّذي ﴿ُهَو بآية: ويستشهدون 52

ص٤١. الدين، أصول ص١٣١–١٣٥؛ املواقف، 53
يسمع إذ االنتقال؛ آخرون عليه ز يجوِّ لم بينما السمع، إىل فيصل الجو يف الصوت ينتقل النظَّام عند 54

ج٢، (مقاالت، اإلنسان سْمع عن بعيًدا كان إذا الصوت يسمع ال ثالث فريق وعند إنسان. ألف الصوت
ص٩٩-١٠٠).
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(األعراض) الوجود فينومينولوجيا ثالثًا:

ملصوِّت؟ ال يكون هل جسم؟ الصوت هل مكانني؟ يف واحد صوت يكون هل الصوت؟ يبقى
وبالقدرة.55 وبالالجسمية وبالشمول بالبقاء «هللا» يتفرَّد حتى كله وذلك

ُمَصوِّتة، إىل الحروف وتنقسم وثقًال، مدة للصوت التعرُّض كيفية فهي الحروف ا أمَّ
رصفة آنية ا وإمَّ والقاف، كالفاء رصف زمانية ا إمَّ وهي وصامتة. واللني؛ املد حروف وهي
كالباءيْن متماثلة ا إمَّ وهي والخاء. والحاء كالراء الزمانية تشبه آنية ا وإمَّ والطاء، كالتاء
وقد واملتحركة. الساكنة كالباء بالَعَرض أو والجيم، كالباء بالذات متخالفة أو الساكننَي،
امُلدَغم الصامت يف الساكنني بني الجمع ويجوز آخرون. ومنعه بالساكن االبتداء قوٌم ز جوَّ
علم خروج ذلك من يتضح آخرون.56 ومنعه قوٌم زه جوَّ فقد الصامتان ا أمَّ ُمصوِّت. قبَْله
بني الرصاع ويبدو التوحيد. لجوانب علمي تموضع وكالهما اللغة، علم من كجزء األصوات
نحٍو عىل إال داللة بذات تكون ال قد التساؤالت من عدٍد يف الديني والفكر العلمي الفكر
يف بكالم يتكلم هل مسموع؟ غري بكالٍم اإلنسان يتكلم هل مثل: الرصاع هذا عن يكشف
هناك هل ومثل: الكالم. ُروعه يف وألقى غريه، دون وحَده الوحي الرسول سمع فقد غريه؟
الروح اتصال طريق عن اللسان بغري الرُّوع يف الكالم إلقاء يمكن هل اللسان؟ بغري كالم
هل اإللهام؟ يصح وحتى معانيها أحد يف النبوة تصح حتى بالذهن الذهن أو بالروح
اإلجابة ترتاوح ما وعادًة البقاء. بصفة وحَده «هللا» إفراد يمكن ثَمَّ وِمْن العباد؟ كالم يبقى
الديني، الفكر عن دفاًعا الثالث يف والنفي األولني السؤالني يف اإلثبات واإلثبات. النفي بني
عدة تكشف كما العلمي.57 الفكر عن دفاًعا الثالث يف واإلثبات األولني السؤالني يف والنفي
مثل: الديني، الفكر حصار من يفلت أن استطاع خالص علمي طرح عن أخرى تساؤالت
الحروف أقل هو وما حروف؟ اإلنسان كالم هل صوت؟ غري أم صوٌت اإلنسان كالم هل
مجموع ويكون بحرف فرد كل ينطق أن يمكن هل مؤلَّف؟ الكالم هل الكالم؟ لتكوين
والحركات والرمز اإلشارات لغة هناك ألن صوتًا؛ يكون ال قد فالكالم كالًما؟ الكلمة حروف

اعترب وقد آخرون. منعه بينما البقاء، بصفة «هللا» لتفرُّد مراعاة ما دون الصوت بقاء البعض ز جوَّ 55

رابع فريق وعند َعَرض، وال جوهر ال ثالث فريق وعند َعَرًضا، آخرون واعتربه جسًما، الصوت النظَّام
واملعلول، العلة لقانون إيثاًرا بصوٍت إال صوت هناك يكون أال البعض منع وقد الدنيا. يف صوت ال أنه
املواقف، كله: املوضوع يف انظر ص١٠١). ج٢، (مقاالت، «اإللهية» للقدرة إيثاًرا آخرون زه جوَّ بينما

ص٧٧-٧٨. املحصل، ص٤٢؛ الدين، أصول ص١٣–١٣٧؛
ص١٣٧-١٣٨. املواقف، 56

ص٢٤٩-٢٥٠). ص١٠٦؛ ج٢، (مقاالت، العباد كالم يبقى قد الهذيل أبي عند 57
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(١) الثورة إىل العقيدة من

كلمة لتكوين بحرف فرد كل ونطق اللغة. علم يف موضوع الكلمات حروف وعدد اإليمائية.
الديني الفكر ثنايا من البازغ العلمي الفكر هذا أن يبدو ولكن النغم.58 لعلم موضوٌع
عن العلم فانفصل وحَده. الديني الفكر بسيادة إجهاضه ثم الحساب، من إسقاطه تم قد

«هللا».59 عن والعاَلم النفس، عن والبدن العقيدة، عن واليشء الدين،

املذوقات (د)

أو حارٌّ فالفاعل ثالثة؛ يف ثالثة رضب حاصل تسعة وأصولها الطعوم. هي واملذوقات
هذه ومن التسع. املذوقات فتخرج معتدل، أو كثيف أو لطيف ا إمَّ والقابل معتدل، أو بارد
وقبض. مرارة فالبشاعة األلوان؛ ترتكَّب كما لها نهاية ال طعوم ترتكَّب البسيطة الطعوم

والكثافة.60 الحرارة إىل تُردُّ كلها والطعوم وحرارة. ملوحة والزعوقة

املشمومات (ه)

تظهر بل الحي، غري أعراض قسمة يف املحسوسة الكيفيات ِضمن املشمومات تظهر ال قد
ذلك ومع والبرص). والسمع واأللم واللذة واإلرادة والعلم والقدرة (الحياة الحي أعراض يف
اتجاه ل: األوَّ شيئان: فيها يتوافر أن من بد وال املحسوسات. كأحد القدماء لها عرض

ما إخراج األوائل بعض وعند بالنفس. قائم معنًى هو كالب ابن وعند حروف. الكالم إن البعض قال 58

بالحروف قطع صوت هللا كالم النظَّام وعند «هللا»، كالم وكذا حروف، املعتزلة وعند بالنطق. الضمري يف
ج٢، (مقاالت، واحد حرف الجبائي وعند حرفان، الكالم أقلُّ البعض وعند ص٢٤٧). ج٢، (مقاالت،
صوت البعض اعتربه َعَرض، أم جسم الصوت وهل صوت هو هل اإلنسان كالم تحديد ويف ص٢٤٨).
باللسان. إال يوجب وال وَعَرض بصوٍت ليس اآلخر البعض اعتربه بينما محفوظ، مكتوب مسموع َعَرض،
قائٌم معنًى هو رابع فريق وعند وَعَرض. الصوت تقطيع اإلنسان وكالم لطيف، جسم هو النظَّام وعند
بكلمة، جماعة نطقت وإذا ص٩٩). ج٢، (مقاالت، صوت يف َعَرض وهو اللسان، يف يحل ال بالنفس
ج٢، (مقاالت، الشطوي عيل بن أحمد ذلك يمنع بينما كلمة، حرف كل الجبائي فعند بحرف، فرد كل

ص١٠١).
ص١٣٧-١٣٨. املواقف، 59
ص١٣٨-١٣٩. املواقف، 60
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(األعراض) الوجود فينومينولوجيا ثالثًا:

الحس؛ يف االتجاهني كال ويتقابل املشموم. نحو الشعور اتجاه ثم الشعور، نحو املشموم
ومنافر طيب، مالئم إىل املشمومات وتنقسم للشعور. الحيس املجال إال هي ما فالحاسة
باإلضافة أو حامضة، أو حلوة رائحة فيُقال َطعم من يقابلها ما حسب تنقسم كما منتن.

التفاح.61 أو الورد كرائحة محلها إىل
العلمي الفكر بني الرصاع عن فكشفت املحسوسة، الكيفيات املقدمات حلَّلت لقد
فالكيفيات للفكر؛ االجتماعية األسس عن الفكران ينفصل الحالتني كلتا ويف الديني. والفكر
الناعمة لأليدي الناعم الجلد رقة عىل تتوقف فامللموسات اجتماعية. مدركات املحسوسة
واملبرصات العاملة. للطبقة الغليظة األيدي يف الخشن الجلد خشونة أو الراقية، للطبقة
األغنياء حدقة وتضيق األغنياء، قصور أمام الفقراء حدقة فتتسع اجتماعية، مدركات أيًضا
يدركها فال املذوقات ا أمَّ مكان. كل يف القاذورات األبصار تدرك الفقراء. أكواخ من اشمئزاًزا
واملسموعات املرتفني. مذوقات دون االلتهام إىل يدفع والجوع بطعومها. معرفة له َمن إال
وفضالت الكريهة للروائح واملشمومات ونفاق. كذب من بها وما اإلعالم أجهزة خالل من
حاولوا قد القدماء كان فإذا املجاري. وطفح املنازل نفايات وأوساخ الطرقات يف الطعام
االجتماعي العلمي الفكر إخراج نحاول فإننا الديني، الفكر ثنايا من العلمي الفكر إخراج
إال نفس لعلم وجود ال أنه إىل انتَهوا قد القدماء كان وإذا العلمي. الديني الفكر ثنايا من
النفس علم خالل من إال نفس لعلم يوجد ال لدينا فإن الفزيولوجي، النفس علم خالل من

االجتماعي.

النفسانية الكيفيات (2-3)

فكذلك انفعاالت، كانت وإال انفعاليات، يَت ُسمِّ راسخة كان إذا املحسوسة الكيفيات أن وكما
حال وكل أحواًال. يَت ُسمِّ تكن لم وإن ملكات، يَت ُسمِّ راسخة كانت إذا النفسانية الكيفيات
واإلرادة، والعلم، الحياة، أنواع: عدة إىل وتنقسم رسوخه.62 قْدر بالتدريج ملكة يصري
هما والقدرة والعلم ومرض. وصحة وألم، لذة من النفسانية الكيفيات وبقية والقدرة،

ص٤٢. الدين، أصول ص١٣٩. املواقف، 61
ص٩٢–١٠٠. األنوار، طوالع ص١٣٩؛ املواقف، 62
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والعلم النظر أهمية عىل يدل مما ا كمٍّ الكيفيات، باقي عىل الغالبتان النفسانيتان الكيفيتان
لإلنسان.63 كبُعدين

ذاٌت النفس وكأن الوجود، ونظرية العلم نظرية بني التفرقة يصُعب النفسانيات ويف
أو وألم لذة أو وإرادة قدرة أو إدراكات أو حياة ا إمَّ فالنفسانيات واحد؛ آٍن يف وموضوٌع
أو ر تصوُّ ا إمَّ والباطن وباطن. ظاهر إىل تنقسم ألنها أهمها واإلدراكات ومرض. صحة
فيكون موجب بغري أو بموجب ا إمَّ والجازم جازم، غري أو جازم ا إمَّ والتصديق تصديق،
إن الجازم وغري العلم. وهو يقبل ال أو االعتقاد وهو النقيض يقبل ا إمَّ والواجب تقليًدا.
الوهم.64 فهو مرجوًحا كان وإن الظن، فهو راجًحا كان وإن الشك، فهو الطرفان تساوى
اإلدراكات وتبدو الجسمية، والظواهر واإلرادة واإلدراك للحياة جامعة النفس تبدو وهنا
العقل ومراتب النفس، من جزء فاملنطق وللمنطق؛ والخارجية الداخلية لإلحساسات شاملة
والعقل. النفس املفارقة؛ الجواهر بقرب تبرشِّ النفسانية الكيفيات وكأن للنفس، َمَلكات

الذات صفات بعُد فيما أصبحت التي نفسها هي النفسية الكيفيات أن أيًضا ويتضح
واإلرادة والكالم، والبرص، والسمع، والحياة، والقدرة، العلم، للذات: الوجودية الصفات أو
الثالثة، واإلرادة األوىل، الصفة والعلم الثالثة، الصفة الحياة أصبحت الرتتيب. اختالف مع
املحسوسة، الكيفيات يف دخلت فقد والكالم والبرص السمع صفات ا أمَّ الرابعة. والقدرة
«هللا» يُوَصف كيف السؤال: ويكون واألصوات. الحروف يف والكالم واملبرصات، املسموعات
إىل «هللا» بتحويل النحو هذا عىل الذات وصف يؤدي أال أعراض؟ وهي النفسانية بالكيفيات
هذه تحويل األفضل أليسمن للتصورات؟ طبًقا جوهًرا أليس«هللا» األعراض؟ من مجموعة
بالجواهر أحق أليست عليها؟ الصفات تأسيس يصح حتى جواهر إىل النفسانية الكيفيات

واألفالك؟ والكواكب والعنارص األجسام من

الحياة (أ)

وقدرة وإرادة علم من سواها ما وكل عليها، السبق لها النفسية، الكيفيات أول والحياة
قبل يشء وال األوىل، النفسية الكيفية هي الحياة لها. مظاهر هي إنما الكيفيات وباقي

(٢ص)؛ ص١٤٨–١٥٠ اإلرادة، (٨ص)؛ ص١٤٠–١٤٨ العلم، (٢ص)؛ ص١٣٩-١٤٠ الحياة، 63

(٣ص). ص١٥٨–١٦١ الكيفيات، باقي (٨ص)؛ ص١٥٠–١٥٨ القدرة،
العلم. نظرية الثالث: الفصل انظر 64
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(األعراض) الوجود فينومينولوجيا ثالثًا:

وجودية كيفية إنه قيل للموت. موجب تعريف يوجد وال الحياة. عدم واملوت الحياة.
تعريف وضع عن عاجًزا الديني الفكر يبدو وهنا ضدها. فهو الحي، يف «هللا» يخلقها
وهو املوت يخلق «هللا» وكأن النقلية،65 الحجة إال أمامه يجد وال املوت، أو للحياة نظري
نقص عنه يَصدر ال كمال و«هللا» نقصوعيب، فاملوت الحياة، تَخلُق الحياة كانت إذا حياة.
األشاعرة وعند األضداد. بني جامًعا «هللا» كان وإال موت. عنه يصدر ال وحياة عيب، أو
عىل قادر «هللا» وكأن تتجزأ، ال التي األجزاء من واحد جزء يف الحياة «هللا» يخلق أن يجوز
و«هللا» الوهم، لحساب الطبيعة عىل مزايدة وهي البدن. دون بمفردها اليد يف حياة خلق
وجداننا يعطي مما الطبيعة قوانني ضد معجزات كلها «هللا» أفعال وكأن املزايدة، عن غني
أمامنا نجد فال الطبيعة، قوانني ضد املعجزات الخوارق لفعل النفسية البنية نفس القومي
واملعتزلة الحكماء عند الحياة ا أمَّ واآلثام. الرشور املخلصمن ننتظر أو واألوهام السحر إال
الحياة ولكن وغريه. اعتدال من والكيفيات بالجسم أي املخصوصة؛ بالبنية مرشوطة فهي
حيث من بالبدن تتعلَّق فالنفس الشعورية؛ الحياة هي بل البدنية، الحياة وحَدها ليست
تتبع «قوة القدماء عند الحياة الخالص. بالشعور تتعلق كما الحيوية الوظائف مجموع هو
النبات يف سواء والتغذية، والحركة الحس قوى القوى»؛ سائر منها ويفيض النوع اعتدال
فلدراستها والحيوان النبات حياة ا أمَّ اإلنسان. حياة واملقصود اإلنسان. أو الحيوان أو
لذة من فيها بما العضوية الحياة إىل أقرب الحياة كانت وملا لحياتها. وليس منها والتعلُّم
ليست فهي وحركة، حسٍّ قوى من فيها بما النفسية الحياة إىل أو ومرض وصحة وألم

الجسم.66 عن املربَّأة الخالصة املشخصة للذات وصًفا

العلم (ب)

فالعلم العلم؛ نظرية مع موضوعاتها وتتداخل الحياة، بعد الثانية النفسانية الكيفية والعلم
بد ال والعلم الوجود. نظرية يف وموضوع العلم، نظرية يف ذات واحد، آٍن يف وموضوع ذاٌت
شعورية وحالة واملوضوع، الذات بني عالقة إنه أي واملعلوم؛ العاِلم بني إضافة من فيه
الذهني؛ الوجود هو الحكماء وعند الشعور. ومضمون الشعور قالب بني العالقة فيها تظهر

َواْلَحيَاَة﴾. اْلَمْوَت ﴿َخَلَق آية: عىل القدماء يعتمد 65

ص٤٢–٤٤. الدين، أصول ص١٣٩-١٤٠؛ املواقف، 66
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(١) الثورة إىل العقيدة من

يطابقه. ال وقد الخارج يف أمره يطابقه وقد رصف. وعدم محض نفي هو ما يُعقل قد إذ
أن واستحالة الخارج، يف موضوعاٌت الذهن يف يكون أن الستحالة املتكلمون ذلك نفى وقد
وهو بمعلومني؟ الواحد العلم تعلُّق يجوز هل ولكن الذهن. يف والسماء الجبل ماهية تكون
اإلجابة كانت فإذا الديني. والفكر العلمي الفكر بني الرصاع عليه اإلجابات يف يبدو سؤال
ألن جامع؛ بال تمثيل وهو واحد. آٍن يف وبالبرش بذاته يتعلَّق الذي «هللا» كعلم فذلك بالجواز
متناهية، غري بأموٍر العلم تعلَّق وإال باالستحالة، اإلجابة كانت وإذا ِعلمنا. يشبه ال «هللا» علم
حتى السواء عىل والنفي لإلثبات دافًعا «هللا» علم يصبح وبالتايل «اإللهي». العلم استحال
تعلُّقه ويجوز بنظريني تعلُّقه يجوز ال قيل وإن الخالص.67 العلمي الفكر معه يصُعب
علم اإلنسان شارك وشمول، عموم الثاني ويف فردي، واكتساب جهد األوَّل ففي برضورين؛
الشامل «اإللهي» العلم عىل ِحْجر أيًضا وهذا النظري، يف بعلم وتفرَّد الرضوري يف «هللا»
انفكاك جاز وإال بهما، العلم انفكاك يجوز بمعلومني تعلُّقه يجوز ال قيل وإن يشء. لكل
والحقيقة الخالف.68 موضوع هو والخارجي فيه، نزاع ال الذهني الجواز نفسه. عن اليشء
كثريًة، علوًما املعلوم لتنازع وإال العلم. لضبط بمعلومه متعلق ِعلٍم فكل يجوز؛ ال أنه
تماثًال مختلفان فهما بمعلومني تعلَّقا ِعلمني وكل واحًدا. معلوًما الكثرية العلوم ولتنازعت
ولكن ووقته.69 املعلوم اتحد إن فمثالن واحد بمعلوم واملتعلقان يجتمعا. لم وإال اختلفا أو
يشء؟ واملعلوم شيئًا ليس فإنه باملستحيل، العلم مثل له معلوم ال علم وجود يمكن هل
يف الصوري الجانب تُؤثِر باإلثبات فاإلجابة موضوع؟ بال معرفة هناك تكون أن يمكن هل

العلم.70 يف واملادي الصوري الجانبني بني د توحِّ بالنفي واإلجابة العلم،
العلم بني الفصل وكأن الظهور، يف العلم نظرية يف األوىل املوضوعات بعض وتعود
من العلم إىل يحيل فالوجود بالفعل. له وجود ال ْرصٌف تعليمي فصٌل هو إنما والوجود
اعتقاد املركَّب فالجهل واحد؛ آٍن يف ووجود علم الذات وكأن العاملة، والذات الحواس خالل

املعتزلة. من وكثري األشعري إجابة والثانية األشاعرة، بعض مذهب األوىل اإلجابة 67
العلم تفسري من متفرع والخالف الحرمني. وإمام للقايض والثاني الباهيل، الحسن ألبي ل األوَّ الرأي 68

الرازي. عند
اآلمدي. عند ووقته املعلوم اتحد إن األشاعرة، عند مثالن 69

معلوًما. اآلمدي يسميه وال الرازي، عند والنفي هاشم، أبو اإلثبات 70
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(األعراض) الوجود فينومينولوجيا ثالثًا:

ويقُرب العلم، عدم مجرد هو البسيط الجهل أن حني يف العلم، ضد وهو مطابق غري جازم
االعتقادات من مجموعة أنه عىل أيًضا العلم ويظهر والنسيان. والذهول والغفلة السهو منه
نظرية مسائل معظم وتظهر الوجود. صفات أحد وكأنه العلم ويبدو ويقني، ظن إىل تنقسم
إجمال بمعلوَمني، أو بمعلوم تعلُّقه إيجابي، أم سلبي هو هل العلم حد جديد، من العلم
املعلوم هل األضداد، اجتماع االستداليل، والعلم الرضوري العلم املعلوم، تغاير املعلوم،
وقد وجه.72 من ومجهوًال وجٍه من معلوًما اليشء يكون وقد إلخ.71 … معدوم أو موجود
العلم بتقسيم يسمح مما املقدمات اندراج طريق عن بالقوة ويعلم بالفعل اليشء يعلم
نفسها القسمة تفرض ثم وإجمايل. تفصييل إىل العلم ينقسم كما واستداليل. رضوري إىل
هو هل أو الجهل، يجيز ما وهو تفصييل دون إجمايل هو هل «اإللهي»، العلم عىل افرتاًضا
املنفي املقيَّد العلم أي بالجهل؛ املقرون العلم وهو اإلنساني العلم يشارك وبالتايل تفصييل
بالنقص اإلنسان باتهام خالص وجداني موقف أم علمي تحليل هذا وهل «هللا»؟73 عن
نوجده، ثم أمًرا نتصور كما فعيل ا إمَّ والعلم الكمال؟ بصفات ووصفه عنه «هللا» وتربئة
قبيل الفعيل بعدها. واالنفعايل الكثرة، قبل الفعيل نتصوره. ثم أمر يوجد كما انفعايل أو
«هللا» علم املمكنات. لوجود السبب ألنه فعيل؛ الحكماء عند «هللا» وعلم بعدي. واالنفعايل
من أكمل واالستنباط البعدي، من أرشف القبيل وكأن األشياء. إىل حاجة يف ليس ألنه قبيل
الحكماء، مثل عقليني املتكلمون يبدو وأحيانًا القدماء. عند للعقل تمجيد وهو االستقراء،
عند الخارجية عن العقلية الصور تمتاز ولكن األصوليني. مثل حسيِّني أخرى وأحيانًا
ينمحي وال الصغرية، محلَّ الكبرية تَُحل متفاوتة بل الحلول، يف متمانعة غري بأنها الحكماء

اسرتجاعها.74 سُهل زالت وإذا زوالها. يجب وال بالقوي، الضعيف
يف األساسية العلم قسمة وهي النظري، والعلم الرضوري العلم قضية جديد من وتُثار
النفي بني واإلجابة النظري؟ إىل الرضوري العلم يستند هل سؤالني: صيغة يف العلم نظرية
الرضوري العلم ينقلب هل والثاني اإلثبات. وبني النظري عىل الرضوري ف توقُّ القتضائه
ُمحال وهو الرضوري عن الخلوي لجاز وإال النفي، بني أيًضا اإلجابة وترتاوح والنظري؟

العلم. نظرية الثالث: الفصل سابًقا: وانظر ص٦٨–٧٢. املحصل، 71
رضورة. املجهول غري املعلوم القايض عند 72

هاشم. وأبو األشاعرة من كثري ومنعه هلل، اإلجمايل العلم إثبات واملعتزلة القايض ز جوَّ 73

ص١٤٠–١٤٥. املواقف، 74
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(١) الثورة إىل العقيدة من

العقل لكمال رشٌط هو الذي الرضوري يف النفي أو العلوم لتجانس اإلثبات وبني بالوجدان،
علًما «هللا» بخلق ليس اتفاًقا رضوري إىل النظري انقالب ويجوز ذلك.75 غري فيما واإلثبات
وإدراك الحدس ممارسة عىل القدرة يف الناس لتفاوت بل األشاعرة، يقول كما رضوريٍّا
به. مكلَّف اإلنسان ألن وصفاته؛ «باهلل» العلم يف الخلق هذا املعتزلة منع وقد البداهات.
من مستقرة األوىل يف أنها الوجود نظرية ويف العلم نظرية يف املوضوعات هذه بني والَفرق
مظاهر أحد العلم أن تثبت تساؤالت مجرَّد الثانية يف أنها حني يف والحكم، البناء حيث
وهي رصيحة، العلم نظرية يف العلم فأحكام أحكامه. وال بناؤه يهم وال النفسية الكيفيات
وأوائل الحس بداهات امتنعت وإال إليه، استناده أو نظري إىل الرضوري انقالب استحالة

العقول.
نظرية يف قبُل من أُثريا كما الوجود نظرية يف والعقِل الحسِّ موضوعا يُثار كذلك
عند بمتعلقاتها علم الحواس فإدراكات الحالتني. بني االستخدام يف الفرق هذا مع العلم
وحدود الحواس لخداع نظًرا الرؤية عن العلم الختالف نظًرا الجمهور وخالفه األشعري.
الحس بني الرضورية الصلة يف للعالم حسية نظرة األشعرية تبدو وهنا الحسية. املعرفة
جوهري، ارتباٌط بالعلم البرص وارتباط واملدَركات. اإلدراكات بني أي الحس؛ وموضوع
يستطيع إذ العلم؛ هو يكون أن دون علمية ملادة فالبرصمصدٌر متماثَلني. يجعلهما ال ولكن
يف واإلدراك الحيس االنطباع بني الَفرق ذكر ويُعاد البرص. عن يستغني أن ذلك بعد العلم
هذا مقابلة الثاني أن حني يف البرص، تجاه اليشء من شعاع خروج فاألول الرؤية؛ نظرية
الشعاعان بامُلبَْرص. كوعي اإلدراك يتم ثَمَّ وِمْن اليشء. إىل البرص من بشعاع األوَّل الشعاع
إال إذن اإلدراك يتم ال واليشء. الشعور بني الحقيقة يف هما واليشء العني بني املتبادالن
حيس، انطباٌع الثاني دون األوَّل األشياء. نحو الشعور ه وبتوجُّ الشعور، نحو األشياء ه بتوجُّ
يف الضوئية النظرية املتكلمون رفض وقد مضمون. بال فارغ وعٌي األوَّل دون والثاني
شعاع، أو يشء أو حاسة بال «هللا» يف والبرص السمع صفات تفسري عىل حرًصا اإلدراك

سلبًا.76 أم إيجابًا إن العلمي للفكر محدد عامل الديني الفكر وكأن

الحرمني. وإمام القايض رأي هو هذا 75

(املحصل، بصري» سميع تعاىل أنه بياُن ليمكنهم االحتمال؛ هذا يف القدح إىل محتاجون «واملتكلمون 76

ص٧٦–٧٧).
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(األعراض) الوجود فينومينولوجيا ثالثًا:

أي يف «هللا» يخلقه أن يجوز بل األشاعرة، عند عقًال متعنيَّ غري الحادث العلم ومحل
الناطقة النفس الكليات محل الحكماء وعند القلب.77 أنه عىل النقل دلَّ ولكن أراد. جوهٍر
الحس يف فالعلم والباطنة؛ الظاهرة العرشة املشاعر الجزئيات ومحل لرباءتها املجردة
يمكن وال الفؤاد. أو القلب النقل اه سمَّ الذي الشعور هو كله ذلك ومجموع والعقل والنفس
العقل مراتب تكون وقد الشعور.78 حياة العلم رشط ألن الجماد؛ يف العلم «هللا» يخلق أن
مباحث من كمبحٍث النفسانية الكيفيات مظاهر كأحد العلم يف تبدو وقد النفس. مراتب هي
فعند املفارقة؛ الجواهر إلثبات ومقدمة بالبدن متصل النفسكجوهٍر يف تبدو وقد األعراض.
والعقل فعل؛ بال قوة املحض، االستعداد وهو الهيوالني، العقل مراتب: أربع للعقل الحكماء
بالفعل، والعقل بالجزئيات؛ ويحس بالرضوريات، العلم وظيفته حادث، عقل وهو بامَلَلكة،
النظريات فيه تحرض املستفاد والعقل الرضوريات؛ من النظريات استنباط َمَلكة وهو
كان فإذا الحسية؛ املتكلمني نظرية بعكس رصفة أسطورية نظرية وهي عنه. تغيب وال
من للعلم آخر بمصدٍر متعلًِّقا الحكماء عند فإنه بالحس، مرتبًطا املتكلمني عند العقل
الصوفية، من الحكماء عند استقرت التي اإلرشاقية النظرية يف الحال هو كما العالم، خارج
للحس دور أيَّ تعطي ال النقش، أو الضوء تشبيه عىل تقوم خالصة شعرية صورة وهي
يف تضع وال املعارف، استقبال عليها خالصة سلبية النفس وتجعل الطبيعي، للعالم وال
دامت ما يشء كل تتذكر أن للنفس يمكن وهل النسيان. جرَّاء من للمعرفة نقد أيَّ حسابها
األسطورية، الحكماء ونظرية الحسية املتكلمني نظرية إىل باإلضافة ولكن البدن؟ جلباب يف
واجب والنظر إجماًعا، التكليف َمناط فالعقل السلوكية؛ العملية األصوليني نظرية هناك

وإجماًعا.79 ورشًعا عقًال

يَْسَمُعوَن آذَاٌن أَْو ِبَها يَْعِقلُوَن ُقلُوٌب َلُهْم ﴿َفتَُكوَن َقْلٌب﴾، َلُه َكاَن ِلَمْن َلِذْكَرى ذَِلَك ِيف ﴿إِنَّ مثل: 77

أَْقَفالَُها﴾. ُقلُوٍب َعَىل أَْم اْلُقْرآَن يَتََدبَُّروَن ﴿أََفَال ِبَها﴾،
ألنه بالنظريات؛ العلم وليس بامَلَلكة العقل أي األشعري؛ عند الرضوريات ببعض العلم هو العقل 78
يزل لم فالنائم اآلالت؛ سالمة عند بالرضوريات العالم يتبعها غريزة الرازي وعند العقل. بكمال مرشوط

عامًلا. يكن لم وإن عقله
ص٤٥. الدين، أصول ص٩٧؛ األنوار، طوالع ص١٤٥–١٤٨؛ املواقف، 79
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اإلرادة (ج)

هي للعلم. مغاير وهو ذلك يتبع ميٌْل وقيل ظنه. أو النفع اعتقاد هو املعتزلة عند واإلرادة
عند وهي مرجح، إىل حاجٍة يف فهي ثَمَّ وِمْن رضر؛ دفع أو نفع جلب نحو نفيس ميٌْل
إىل حاجة ما دون الطرفني استواء هي إليه، امليل أو النفع باعتقاد مرشوطة غري األشاعرة
من قدحان لديه الذي والعطشان متساويتني، مسافتني عىل بُع السَّ من الهارب مثل ح مرجِّ
إذ إنسانيٍّا؛ مستحيل وهو رغيفان، لديه الذي والجائع الوجوه، جميع من متساويان املاء
تتعلَّق ألنها للشهوة؛ مغايرة واإلرادة مرجح.80 أو دافع بال الحياة ف وتتوقَّ السلوك يبُطل
ر تتنفَّ بل تشتهيه أن دون الدواء مثل للكريه تكون قد أنها كما الشهوة. دون بنفسها
غري مستقبل أو حارض مقارن بمقدور تتعلَّق ألنها التمني غري الوقت نفس يف وهي عنها.
لإلرادة املادي الوصف هذا نطاق عن تخرج أخرى قضايا عدة تُثار ثم ماٍض، أو محاٍل
لضده؟ كراهة اليشء إرادة هل مثل: رصيح، ديني فكٍر إىل ثم خالٍص، تأميلٍّ وصٍف إىل
ضده. يكره وال اليشء اإلنسان يريد فقد عقيل؛ تضاد فيها ليس الحياة أمور أن الحقيقة
مسائل عدة تُثار كما آخر. يشء الوجودي واملوقف يشء، املنطقي والقلب العقيل فالتحليل
ذاتية الضدين إرادة هل مثل: املادي، املستوى عىل داللتها تفقد رصفة نظرية عقلية أخرى
بعُد فيما س سيتأسَّ الذي للموضوع كاستباٍق األفعال حرية قضية تُثار أو موضوعية؟ أم
من تخرج حتى فشيئًا شيئًا تتطور التساؤالت تبدأ ثم العدل. أصل يف أو األفعال نظرية يف
صفة، متعلقها تفيد اإلرادة أن مثل الخالصة، الدينية الت التأمُّ إىل لإلرادة املادي التحليل
بالصفة، والفعل بالفعل اإلرادة لربط وذلك وتهديد، أمٌر وللقول ومعصية، طاعة للفعل
الواقع.81 حكم عىل القيمة حكم دخول وبالتايل بالنفع، االعتقاد أو امَليْل عىل االقتصار وعدم
يتم وهنا رضورية؟ أوىل إرادٍة عىل للحصول الوراء إىل اإلرادات تسلسل هل تساؤل: ومثل
اإلرادة هي البحث موضوع والعرض «اإللهية». اإلرادة إىل اإلنسانية اإلرادة عن الخروج
عىل يتغلب افرتاضعقيل مجرد فهي اتفاًقا املراد توجب التي القديمة اإلرادة ا أمَّ اإلنسانية.

استحالة لبيان األمثلة نفس عرش) الرابع القرن فالسفة (من «بيوريدان» استعمل الغربي الرتاث يف 80

من الثاني القسم موضوع ألنه نظًرا الرتاث هذا إىل نحيل ال ولكننا مرجح. بال الطرفني استواء حرية
الغربي». الرتاث من «موقفنا وهو والتجديد»، «الرتاث

ص٧٤-٧٥). املحصل، ص١٤٨–١٥٠؛ (املواقف، البرصي هللا عبد وأبي القايض موقف هو هذا 81
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قوة، عف الضَّ ويقلب ووهنها، َضعفها عن ويتخىل «الحادثة»، اإلنسانية اإلرادة مصاعب
الفعل؛ إىل قصًدا كان إذا للمراد الحادثة اإلرادة إيجاب يجوز أنه حني يف عزًما. والوهن
سلبه ما لإلنسان املعتزلة يسرتد وبالتايل والجزم، العزم قبل الفعل عىل يتقدم فالقصد

«هللا».82 وهو لغريه وأعطوه منه األشاعرة

القدرة (د)

فخرج اإلرادة، وفق تؤثِّر صفة وهي النفسانية. الكيفيات يف األهمية يف العلم تعادل والقدرة
القدرة اإلرادة. قوة هي القدرة كالطبيعة. اإلرادة وفق عىل ال يؤثر ال وما كالعلم يؤثر ال ما
وعند اآلفات، عن البنية سالمة البعض عند هي والتحقيق. التنفيذ هي واإلرادة القوة، هي
والقدرة كذات القدرة بني التفرقُة يصعب حيث املقدور؛ بعض وقيل القادر بعض آخرين
ال ما وإىل آلة إىل يحتاج ما إىل املقدورة األفعال وتنقسم والفعل. اإلرادة بني أي كموضوع؛
املزاج؛ غري والقدرة اللسان. أو اليد التنفيذ؛ آالت من وأشمل وأعم أوسع فالقدرة يحتاج؛
املزاج يمانع وقد النفسانية. الكيفيات من القدرة بينما املحسوسة، الكيفيات من فاملزاج
إىل أقرب املزاج أن حني يف وعلم، وهدف وغائية وقصد وروية إرادة بالقدرة إن إذ القدرة؛
الخلق وأخريًا آخر. يف التغيري مبدأ وهو جنسها، ألنها للقدرة تُقال والقوة والهوى. الخلقة
وامللكة الوسط الفضيلة ورذيلة، فضيلة إىل وتنقسم روية، بال األفعال عنها تصدر َمَلكة
والعزم إرادية. وليست طبيعية قوة أي وفطرة؛ طبيعة ألنه للقدرة مغاير وهو األطراف،
إذ الوجدان؛ إثباتها وطريقة املنفذة. الحاسمة اإلرادة هي أي د؛ الرتدُّ بعد اإلرادة جزم هو
البعضاآلخر، بعضدون من الفعل يأتي عندما تثبت وقد نفسه. من إنسان كل بها يشعر
أن والحقيقة الشخص. بصحة العلم عند تثبت وقد والعجز.83 القدرة بني الَفرق فيظهر
تسبب التي املوانع وجود عند حتى بوجدانه إنسان كل يدركه بديهي إحساس القدرة
املسألة نفس أنها نجد لإلرادة؟ أم للعلم تابع املقدور هل سألنا: فإذا الطارئ، العجز
اختياًرا؟ باإلرادة أم رضورة بالعلم الخلق هل الخلق: إىل بالنسبة الحكماء لها عرض التي
عن خارج مستًوى إىل ورفعها وإطالقها تعميمها ثم اإلنسانية القدرة يف مسألة وأصلها

النظَّام. موقف هو هذا 82

الجبائي. عند الشخص بصحة والعلم املعتزلة، من الهمداني عند البعض دون البعض من الفعل يأتي 83
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تابًعا يكون وال القدرة، حقيقة ألنها املعتزلة عند لإلرادة تابع املقدور اإلنساني. النطاق
تصديٍق عىل املبني بذاته والعلم يقصدها. ال أفعال عنه يصدر امَلَلكة صاحب ألن للعلم؛
يف فإنه واقتناًعا، تصديًقا األقل العلم خالف عىل القدرَة متجاوًزا فعٍل إىل بالرضورة ل يتحوَّ
آخِر إىل أي الجهد»؛ «عتبة إىل القدرة عىل فروعهم يف املعتزلة ل توصَّ وقد القدرة. إىل حاجة
مائة حمل من يتمكن َمن هل مثل: تساؤالت، عدة يف وذلك تتحمله، أن للقدرة يمكن حدٍّ
تتجاوزها. ال عتبة أو حد لها قدرة كل عاجز؟ له يُقال أخرى مائٍة حمِل عن ويعجز وزن
شخصان حمل إذا ومثل: املقدورات. بجميع القدرة بتعلُّق القول أصل مع يتناىف ال وهذا
واحد مقدور عىل قادَرين اجتماع يلزم مما واحد كل بقدرة الحمل تم هل وزن، مائتي
ممكن مقدوَرين اجتماع ألن املشرتكة؛ بالقدرة الحال بطبيعة واإلجابة مشرتكة؟ بقدرة أم
وليس الجماعي العمل يف الحال هو كما إنسانيتنَي قدرتنَي بني مشرتكة القدرة كانت إذا
بني الحال هو كما الصغرى القدرة الكربى القدرة تبتلع حيث متكافئتني؛ غري قدرتنَي بني

اإلنسانية. والقدرة «اإللهية» القدرة
الفعل عن املمنوع هل النوم؟ أو العجز أو املنع ساعة يف القدرة تغيب هل ولكن
حاجة ما دون القدرة يخلق لم «وهللا» الفعل، مع القدرة إن إذ األشاعرة؛ منعه عليه؟ قادر
للمقدور. مضاد وجوديٍّا املقدور واملنع القدرة، يُضاد العجز ألن املعتزلة زه وجوَّ ضد. إىل
بل خارجي بخْلق ليست األساس هي والقدرة الطوارئ من واملنع العجز أن والحقيقة
وبأدائه الفعل يف وبحقه اإلنسان بحقوق ك وبتمسُّ بديهي وجداني وبإحساس داخيل بفعل
هي فالقدرة للعرض.84 نفي أو القدرة عدم أو للقدرة مضاد عرض العجز لرسالته.
نسبية قدرة فهي القرآن معارضة عن املتحدي عجز ا أمَّ عليها. طارئ والعجز األساس،
جعل وَمن الدواعي، برصف قال َمن عند إال عجًزا وليست واإلبداع، والخلق التحدي عىل
الفرص تكافؤ عىل فيقيض اإلنسانية لإلرادة نفيًا «هللا» وإرادة لعجز، مسبِّبًا «هللا» فعَل
القدرة؟ ضد النوم وهل املشابه. بالخلق واإلتيان التحدي ممارسة أجل من البداية منذ
النائم، من املقصودة املتقنة األفعال صدور امتناع عىل األشاعرة من وكثري املعتزلة اتفقت
خاصة؛ واملعتزلة عامة املتكلمني عند باطل فخياٌل الرؤيا ا أمَّ بالتجربة. منها القليلة وجواز

التحريَك يمنع واالجتماُع لألعراض. نفيه حيث من األصم وعند املقدرة، عدم هو هاشم أبي عند العجز 84
القدرة زه تجوِّ مما أكثَر التحريَك االجتماُع ز يجوِّ قد أنه مع مقدور املعدوم أن فرع وهو الجبائي عند

الجماعي. العمل يف الحال هو كما الواحدة
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وهو األشاعرة، بعض إال يثبتها ولم العادة. لخالف األشاعرة وعند اإلدراك، رشائط لفقد
الحس يف النوم يف املدرك يوجد الحكماء وعند اآلن.85 حتى القومي وجداننا يف ساد ما
الخيال من عليه يرد أو الصور خيال يلبسه ثم الفعال العقل من النفس عىل يَِرُد املشرتك
تفسري موضوع وذلك منامه، يف رآه يشء فكره يف دام فمن اليقظة، من فيه ارتسم مما
عن القادر يخلو هل منها: األصل، هذا عىل فروع عدة وللمعتزلة النفس. علم يف األحالم
عند ومنعه املانع، عند اآلخر البعض زه وجوَّ اإلطالق عىل البعض زه جوَّ مقدوراته؟ جميع
سواء يشء، فعل عىل قادر فإنه عاجًزا كان مهما فاإلنسان التولُّد.86 دون املبارش يف عدمه
قيل املقدور؟ فعل عدم ْك الرتَّ هل ومثل: مطلق. عجز إذن يوجد ال توليًدا. أو مباًرشا كان
مقدور ألنه الضد؛ فعُل إنه وقيل القلوب، أفعال من إنه وقيل الذم. به يتعلق قصًدا كان إن

الفعل. عن العجز وليس املقدور فعل عدُم ك الرتَّ أن والحقيقة مستمر. والعدم
تظهر ولكن الديني. الفكر عىل القدرة تحليل يف العلمي الفكر يغلب الحد هذا وإىل
مقدر يجوز هل مثل: العلمي، الفكر عىل الديني للفكر الغلبَة تعطي كي تساؤالت عدة
شمول مع مؤثرة غري العبد قدرة ألن مطلًقا؛ األشاعرة زته جوَّ الحال بطبيعة قادرين؟ بني
قدرتنَي امتناع عىل األشاعرة واتفق مؤثرة. غري قدرٍة المتناِع املعتزلة ومنعه «هللا».87 قدرة
البعض نفى وقد الحادثة. للقدرة «هللا» خلق هو الكسب ألن كاسبتني؛ وقدرتني مؤثرتنَي
باالختيار الصاعد بني فرًقا هناك ألن مكابرة؛ وهي بالجرب، وقال تماًما الحادثة القدرة
تدخل وال األفعال، خْلق موضوع يف ستأتي مسألة هذه أن والحقيقة بالرضورة.88 والهابط
يف بعُد تدخل أن دون والوجود للفكر أوليات وضَع تحاول التي العامة النظرية املقدمات يف
النفسانية الكيفيات كأحد القدرة تحليل يف املبكر الوقت هذا ويف ذلك، ومع العقائد. موضوع
أخرى؛ ناحية من األفعال وحرية ناحية، من والكسب الجرب نظريتي بني الرصاع يظهر
«هللا». قدرة إلثبات اإلنسان بقدرة ي يضحِّ فالجرب قادرين؛ بني مقدور تعلُّق الستحالة نظًرا
«هللا» بقدرة مرشوطة يجعلها ولكنه الحساب، يف اإلنسان قدرة إدخال الكسب ويحاول
عن النظر برصف اإلنسانية القدرة عن وحَدها األفعال حرية وتدافع استقاللها. وينفي

واألسفرايني. األستاذ األشاعرة من ومنعه 85

املانع. عند الجبائي زه وجوَّ مطلًقا، وأتباعه هاشم أبو زه جوَّ 86

مطلًقا. البرصي الحسني أبو زه جوَّ 87

صفوان. بن لجهم املشهور القول هو 88
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بقادرين املقدور تعلُّق يمكن بالدفاع. األَوىل هما وحريته اإلنسان فقدرة آخر؛ اعتبار أي
وبالتايل فرتات، عىل أو واحد آٍن يف واحد عمل يف أكثر أو اثنني اشرتاك مثل إنسانيني،
وليست واحد، مستًوى عىل قدرات ولكنها قدرة، من ألكثر مقدوًرا الجماعي العمل يكون
بل بالضدين، القدرة تتعلَّق وال مطلقة. وقدرة نسبية قدرة أو قديمة وقدرة حادثة قدرة
مقدوراته بجميع تتعلق بينما الفعل مع القدرة أن عىل بناءً األشعري عند مطلًقا بمقدورين
دون متعلقاتها بجميع بالقلب القائمة القدرة تتعلق قد ثالث فريق وعند املعتزلة. عند
منها فكلٌّ أو األخرى متعلقات دون ا إمَّ متعلقاتها، بجميع تتعلق منها واحدة كل الجوارح،
دون بمتعلقها القلبية القدرة تتعلق أو األدلة، لغياب نظًرا األخرى متعلقات يف يؤثر ال
سواء الضدين، إىل نسبتها املختلفة، األفعال مبدأ عىل القوة مجرد هي والقدرة العضوية.89
يف بضدين تتعلق ال وهي التأثري، لرشائط املشجعة القوة عىل أيًضا وتُطَلق الفعل. قبل
الجسمية، القوة حيث من نظًرا ممكنة الضد عمل عىل القدرة أن والحقيقة الفعل.90 حال
القتل عىل فالقدرة واملصلحة؛ والغاية والهدف القصد حيث من مستحيلة تكون قد ولكنها
يف فرق وال الحياة. عىل املحافظة وهي والقصد، الهدف تعارض ولكنها جسمانيٍّا، موجودة
وال الخارجية.91 واألفعال الداخلية األفعال بني الجوارح، وأفعال الشعور أفعال بني ذلك
موقٍف يف الفعل عىل القدرة وصف يوجد بل اآلراء، لصدق مجرَّد ومقياس نظري حل يوجد

محدد.
القدرة حد مثل: واالختيار، الجرب يف تدخل مسائل عدة تُبحث القدرة موضوع ويف
االختيار عىل يدل متحيز يشء أنها أو األشاعرة، عند الحال هو كما األعضاء سالمة بأنها
قبل أو األشاعرة مثل الفعل مع هي هل بالفعل صلتها بحث أو املعتزلة، عند الحال هو كما
العجز وكذلك املعتزلة. مثل واإليقاع والتحقيق القصد أي الفعل؛ وبعد الفعل ومع الفعل
بتحليل رصف مادي نحٍو عىل التساؤالت وتتم عدمية؟ صفة أم وجودية صفة هو هل
الفعل مع فالقدرة حجم؛ أقل إىل الديني الفكر تواري مع نفسانية ككيفية اإلنسانية القدرة

الجبائي. هاشم أبي رأي هو هذا 89

الرازي. عند الفعل مع القدرة 90
الداخلية الشعور أفعال إن أي العالف؛ عند قبلها الجوارح أفعال وعىل معها القلوب أفعال عىل القدرة 91
اإلرادة تتبع التي اإلرادية وليست الحدسية املبارشة الشعور أفعال يف هذا قبلها. ال معها القدرة تصاحبها

والتصميم. والعزم
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(األعراض) الوجود فينومينولوجيا ثالثًا:

ومنهم الفعل. قبل املعتزلة وعند املشهورة. األشعري الكسب نظرية يف بعده وال قبله ال
نفاه َمن ومنهم البنية. رشط فهي عليه قدرة تكن لم وإن الفعل. حال ببقائها قال َمن
«هللا»، قدرة حدوث يوجب وألنه الباقي عىل القدرة يلزم وألنه محال، املوجد إيجاد ألن
قبلها بالفعل تتعلق فهي متعلقة؛ غري القدرة تبقى ال باإليمان. الكافر تكليف يلزم وأنه
يف القدرة تولد وقد مفعول.92 الثالثة ويف فعل، الثانية ويف يفعل، األوىل يف الفاعل وبعدها،
عىل يتوقف وذلك فال. مجتمعة محالَّ يف ا وأمَّ مختلفة، جهات إىل حركات متفرقة محالَّ
طالب يف محارضة إثر مجتمعة محالَّ يف أو مختلفة جهات يف يكون أن يمكن الفعل نطاق

متجمعني.93 أو متفرقني
الكيفيات ضمن بل النفسانية، الكيفيات ضمن يدخل ال الكالم أن من وبالرغم
للكيفيات كملحق إليه يُشار أنه إال والحروف، األصوات بالسمع، الرتباطه نظًرا املحسوسة،
أصوات إىل تتخارج أن قبل الشعور يف معاٍن أي نفساني؛ كالم أيًضا ألنه نظًرا النفسانية؛
بعض تظهر كما التوحيد، يف مشخصة لذاٍت مطلقة صفة إىل يتحول أن وقبل وحروف.
لنا «هللا» محبة اإلرادة، هي وقيل املحبة مثل باإلرادة املتصلة األخرى النفسية الكيفيات
اإلرادة وهو الرضا وكذلك عاطفة. فاملحبة لطاعته؛ إرادتنا «هلل» ومحبتنا لكرامتنا، إرادته
والتسليم؛ املعارضة لإلرادة جانبان وكالهما األشاعرة. عند االعرتاض وتْرك املعتزلة عند
يف االستمرار يمكن النحو هذا وعىل سلبًا.94 وليس إيجاب فعل، تْرك وليس فعل فالرضا
التفرقة تمحي وبالتايل النفسية، الكيفيات حول اإلنسانية واالنفعاالت العواطف تصنيف

واالنفعاالت. االنفعاليات بني األوىل

النفسانية الكيفيات بقية (ه)

النفسانية الكيفيات إىل منها الجسمية الحاالت إىل أدخل يكون ما منها القدماء يذكر
عرضه ما وهو اإلنسانية، واالنفعاالت العواطف وتْرك واملرض، والصحة واأللم، اللذة مثل

عند يفعل والثانية األوىل، يف وسيفعل الجبائي، عند فعل الثانية ويف يفعل، األوىل الحالة يف الفاعل 92
املعتمر. ابن عند مطلًقا ويفعل ابنه،

ص٤٤–٤٦. الدين، أصول ص٧٢–٧٤؛ املحصل، ص١٥٠–١٥٧؛ املواقف، يف كله املوضوع انظر 93
ص٧٥. املحصل، ص١٥٧؛ املواقف، 94
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(١) الثورة إىل العقيدة من

النفس قوى أو النفس انفعاالت باسم الحكماء عرضله وما واملقامات، األحوال يف الصوفية
النفس. فضائل أو

املالئم، إدراك اللذة قيل يُعرفان. ال لذلك بهما؛ إنسان كل يشعر بديهيان واأللم فاللذة
واللذة األلم.95 دْفع فقط يوجد بل لذة، توجد ال األطباء بعض وعند اليشء. كمال واملالئم
الخالص اإلنساني أساسها لوضوح املشخصة الذات إىل نسبتهما يف مختلف صفتان واأللم
ظهر فقد الكيفيات داخل اإلنسان ظهر ملا ولكن وعدم. وسلب وعيب نقص من بهما وما

االنفعالية. الحسية والجسمية، النفسية أبعاده بكل
تنطبق املوضوع، من األفعال عنها تصدر حالة أو ملكة فالصحة واملرض، الصحة ا أمَّ
واأللم.96 اللذة مثل له حالتان املرض، مقابل يف للبدن كيفية هي اإلنسان. وعىل الحيوان عىل
الفرح والتبجيل، االحرتام أين النفسية؟ الكيفيات يف الحد هذا عند ف التوقُّ لَم السؤال ويظل
انفعاالت يف والحكماء الصوفية قاله ما آخر إىل والرجاء، الخوف والبسط، القبض والحزن،
ماديٍّا حسيٍّا طابًعا تأخذ الكيفيات بدأت لقد النفس؟ فضائل أو الوجدان حاالت أو الحس
كما البدن إىل النفس دراسة من واالنتقال «الفيزيقي» النفس علم لتأسيس يؤهل كان مما
االتجاه أوقف الديني الفكر أن يبدو ولكن واملرض. الصحة ويف واأللم، اللذة يف واضح هو
للذات املطلقة الصفات درجة إىل النفسانية الكيفيات هذه رفع ذلك بعد يستطيع حتى
حدٍّ دون النفسانية الكيفيات هذه بني واالختيار التصنيف إعادة يمكن وهل املشخصة.
واستعمالها املشخصة، الذات عىل إسقاطها النية كانت لو خاصًة أعىل، حدٍّ ودون أدنى
ثنائية صورة يف النفسانية الكيفيات باقي بدأت ولقد الشاهد؟ عىل للغائب قياًسا لوصفها
واأللم، فاللذة النفسية؛ للحاالت االجتماعية األسس عن البحث إىل يؤهل كان مما متعارضة
البطنة والبؤس، النعيم والفقر، الرتف أوضاع اجتماعية؛ أوضاٍع إىل واملرضتشري والصحة
الكيفيات يف يتم لم ما وهو الحرمان. وأمراض الوفرة أمراض والشظف، التخمة والجوع،
الوهن، دون واإلرادة الجهل، دون والعلم املوت، دون الحياة ظهرت فقد األوىل؛ النفسانية
عن يعجز وبالتايل الواقع، ينىس املتكلم جعلت املثال صحوة وكأن العجز، دون والقدرة

واملثال. الواقع بني املسافة قياس

الطبيب. الرازي زكريا ابن هو 95

مبحث آخر حتى هنا من ابتداءً كلها واملباحث ص٤٥. الدين، أصول ص١٥٨–١٦٠؛ املواقف، 96

األجزاء هذه حذف يف إال يظهر ال الذي املوقف لهذا تطوير دون املحدثني عند داللة بال أصبحت الجواهر
ص١٥٦. املواقف، .١٣٦ رقم لقانون ٩٣٦ منهج حسب املقرر من
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(األعراض) الوجود فينومينولوجيا ثالثًا:

الكمية الكيفيات (3-3)

نظًرا كيفية؛ تكون ال والكميات كمية، تكون ال فالكيفيات متناقًضا؛ التعبري يبدو قد
من انتقال مرحلة تمثِّل الكمية فالكيفيات ذلك ومع والكم. الكيف بني التقليدي للتقابل
َعَرَيض اجتماٌع فيهما يبدو اللذين واإلضافة النسبة إىل والنفسانية املحسوسة الكيفيات
للكم، تعرض التي الكيفيات باختصار وهي له. واسرتداًدا بالكم لحًقا مًعا والكيف الكم
مع ا وإمَّ والرتبيع، التثليث مثل املتصلة أو والفردية كالزوجية املنفصلة فتكون وحَدها ا إمَّ
والكرة والدائرة للخط املهندسني تعريفات عىل القدماء ويعتمد والزاوية. كالحلقة غريها
هي والهندسة الحساب يف الرياضية املفاهيم أن ذلك يعني هل واملخروط. واألسطوانة
مع الكيف مباحث لها أقرب وأيهما واألشكال؟ األعداد حال أي الكمية؛ الكيفيات نموذج
هذا وملاذا واملكان؟ والزمان واملقدار العدد مع الكم مباحث أم والنفسانيات، املحسوسات
الصوري يفقد هل والنفسانية؟ املحسوسة الكيفيات إىل باملقارنة فيها التام االقتضاب

الحد؟97 هذا إىل داللته

االستعدادية الكيفيات (4-3)

وهي ا. كمٍّ وليس كيٌف االستعداد ألن وذلك السابق؛ التعبري من قبوًال أكثر التعبري يبدو وقد
والدفع املالءمة من القبول قوة. ى ويَُسمَّ الدفع أو تأثًُّرا أو َميًْال أو ىضعًفا ويَُسمَّ القبول مثل
يمكن مما بكثري أقلُّ االستعدادية الكيفيات أن يبدو الفعل. قوة بخالف وهذا املفاخرة، من
والنفسانيات املحسوسات وكأن والتحقق واإلمكانية التهيؤ توصل التي فهي تكون؛ أن
مباحث تبدو ولذلك يشء؛ إىل وتهيئتها النفس إلعداد مقدمات إال هي ما الكمية والكيفيات
الكمية الكيفيات يف للغاية ومضمرة والنفسانيات املحسوسات يف للغاية مفلطحة الكيف
والدفع القبول هي وهل النفس. إعداد ويف األشياء صور مع التعامل يف أي واالستعدادية؛
عددها وما واالنفعاالت؟ بالعواطف صلتها وما وغريها؟ واإلحجام اإلقدام هناك أم فقط
داللتها فقدت هل ملكات؟ أم حاالت هي هل مكتسبة؟ أم فطرية هي هل تصنيفها؟ وما
الكيفيات الريايضيف الفكر يف الدخول من العلمي الفكر أحجم هل الديني؟ للفكر بالنسبة

ص١٠٠. األنوار، طوالع ص١٦٠-١٦١؛ املواقف، 97
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(١) الثورة إىل العقيدة من

املقدمات هذه يف املتوقِّف للفكر يمكن هل االستعدادية؟ الكيفيات يف النفس علم ويف الكمية
تقدُّمه؟98 ويستأنف نشاطه يستعيد أن النظرية

النسبة (4)

«النَِّسب»، الجمع صيغة يف القدماء عند وحَدها وتأتي النسبة. تأتي والكيف الكم وبعد
متغرية. ألنها األعراض من والنَِّسب املفرد. صيغة يف واإلضافة والكيف الكم أن حني يف
مصطلح عىل واألين املتكلمني مصطلح عىل األكوان تشمل ألنها الكم مباحث إىل أقرب وهي
والزمان. واملقدار كالعدد الكم مباحث من وهو املكان، إىل أقرب فهي وبالتايل الحكماء،
أقوال وامتداد األكوان عىل املكان انتشار عىل يدل مما األكوان مبحث من أكرب واألين
يف الجواهر، بها ويَعنُون األكوان عن املتكلمون يتحدث املتكلمني.99 أقوال عىل الحكماء
أيًضا والنِّسبة املباحث ارتبطت لذلك الحركة. به ويَعنُون األين عن الحكماء يتحدث حني
واملجاورة، واملماسة والسكون الحركة مثل األجسام بأعراض تتعلق ألنها الجواهر بمبحث
واعتماد امللموسات يف املحسوسة بالكيفيات ترتبط أنها كما والتأليف. واالفرتاق واالجتماع
حسيٍّا مدركة ألنها املحسوسة بالكيفيات األكوان ارتبطت ثَمَّ وِمْن لها. األشياء ومقاومة اليد

اللمس. أو البرص طريق عن
أنها منها وجوه: لعدة األين إال املتكلمون وأنكرها النسبية املقوالت الحكماء أثبت وقد
الزمان أجزاء ألن نسبة؛ إليه ووجودها بها، يتصف محلها ألن التسلسل لزم ُوجدت لو
املنتسبني، بوجود إال تتحقق ال وهي اإلضافة، لُوجدت ُوجدت ولو نسبة. لبعض بعضها
حادث كل مع له ألن بالحوادث الباري اتصاف لزم ُوجدت ولو مًعا. ر والتأخُّ التقدُّم فيوجد
أن والحقيقة عنه.100 متأخر ألنه وبعده عليه متقدم بأنه وقبله، معه موجود بأنه إضافة
افرتاض اآلن حتى هي التي املشخصة الذات من ليست بينها فيما ونسبتها لألشياء اإلضافة

ص١٠٠. األنوار، طوالع ص١٦١؛ املواقف، 98
(١٠ص). ص١٦٧–١٧٧ واألين، (٦ص)، ص١٦١–١٦٧ األكوان، املواقف، يف 99

املعتزلة اختلف وقد متناهية. غري أعراًضا أثبت ثَمَّ وِمْن التسلسل؛ والتزم عمرو بن رضار أثبتها 100
واالجتماع والسكون الحركة غري الكون أن يف شبه ولهم ص١٦٦-١٦٧). (املواقف، أصولهم عىل بناءً
ج٢، (مقاالت، السكون غري الحركة أن النظر أهل أكثر وعند ص٤٣٣–٤٣٩). (الشامل، واالفرتاق
ج٢، (مقاالت، أكوان والسكون الحركة أن يرى الجبائي كان وإذا ص٤٤٤–٤٤٧). الشامل، ص٢٢؛
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(األعراض) الوجود فينومينولوجيا ثالثًا:

بالعالم. لها صلة ال ألنها الحوادث؛ من عليها خوف فال وبالتايل رصف، إيمان أو خالص

رضورة. تُعلم األرض لوجه الشمس األرضومقابلة فوق السماء كون بأن الحكماء واحتج
وْضع من العقل يف وجود مجرَّد وتجعلها الخارج يف النِّسب وجود املتكلمني أدلة وتنفي
وبني وبينه األشياء، وبني بينه للعالقات بؤرًة اإلنسان كان ملا الشعور نسيج ومن الذهن

اآلخرين.
الرصاع عن أيًضا تكشف هل املوضوعات؟ لهذه دينية دالالت هناك هل اآلن: والسؤال

والدين؟ الفكر بني
والتأليفواملجاورة والسكون الحركة املتكلمنيمواضيع عند األكوان مباحث يف ويدخل
والتولُّد والطفرة الكون مفاهيم تظهر عليها فعل وكرد واالفرتاق، واملباينة واملمارسة
لألجزاء، كمي ر تصوُّ لألكوان: تصوَرين هناك وكأن والسكون، للحركة بديلة كتصوراٍت
قائمة بصفة معلل الحيز يف الجوهر حصول إن األكوان؟ هي فما للكليات. كيفي ر وتصوُّ
لوقوع ا إمَّ البعض منعه بالكون. ى تَُسمَّ علَّتها هي التي والصفة بالكائنية، ى يَُسمَّ بالجوهر
تكوين يف يتدخل «هللا» وكأن «هللا» خلق املخصوصمن الحيز يف الحصول ألن ا وإمَّ الدور يف
يُعترب أن ا إمَّ الحيز يف الحصول ألن أربعة؛ واألكوان املكان!101 يف وسكنها وكينونتها األشياء
وإن فسكوٌن، الحيز ذلك يف بحصوله مسبوًقا كان إن والثاني أوًَّال. آخر جوهر إىل بالنسبة
والحركة ل، أوَّ حيٍِّز يف ثاٍن حصوٌل السكون فحركة. آخر حيٍز يف بحصوله مسبوًقا كان
وبني بينه يتخلل أن يمكن بحيث كان فإن ل األوَّ القسم ا وأمَّ ثاٍن. حيٍز يف أول حصوٌل
منه ألن مختلف؛ واالفرتاق واحد واالجتماع االجتماع. فهو وإال االفرتاق فهو ثالث اآلخر
الجسم تحرَّك إذا األوىل صورتني: يأخذ فإنه االختالف تحرَّك وإذا ومجاورة. وبُعٌد قْرٌب
الجوهر كان إذا والثاني املباين. املتوسط يف اختلف ثم اتفاًقا، منه الظاهر الجوهر تحرَّك

الهذيل أبي فعند ص٤٨٥-٤٨٦)، (الشامل، ساكنًا الكون «هللا» خلق حالة يف ص٤١) ص٢٠–٢٢،
بالبرص مدركات والسكون الحركة ص٤٢٩–٤٣١). (الشامل، واملماسات األكوان غري والسكون الحركاُت
مباًرشا. يقع وقد األشكال باختالف لديه مختلف وهو الجبائي، عند ومبَرص ملموس والتأليف واللمس
كان وإذا املعتزلة. أكثر عند له رشطني يكونا أن دون لليابس الرَّْطب مجاورة من التأليف يتولَّد وقد
املعتزلة. وأكثر الجبائي نفاها الحركة. بقاء يف االختالف فإن املعتزلة، عند األعراض بقاء عىل اتفاق هناك
ص١٦٦-١٦٧؛ (املواقف، صورتني الجبائي واستثنى السكون بقاء املعتزلة وأكثر هاشم أبو وأثبت

ص١٤٠). النضيد، الدر ص١٠١؛ األنوار، طوالع ص٤٠-٤١؛ الدين، أصول
هللا. خلق من املخصوص الحيز يف الحصول ألن اإليجي ومنعه الدور، لوقوع الرازي منعه 101
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(١) الثورة إىل العقيدة من

يتغريَّ ثم يتحرك. فاملستقر املحاذاة، تتبدل بحيث آخر عليه وتحرَّك مكانه يف مستقرٍّا
جوهر كل ألن وذلك واملماسة؛ واملجاورة التأليف موضوع إىل والسكون الحركة موضوع
وستُّ مماسات ستُّ له الفرد فالجوهر الست؛ جهاته من أخرى جواهر بستة محفوف فرد
االختالف: وقع ثم جائزان. إذن واملجاورة التأليف املتكلمني. بعض ذلك منع وقد مباينات،
بينما واحدة املجاورة هل املجاورة؟ غري واملماسة التأليف هل الكون؟ غري املجاورة هل
هل متعددان؟ أم املجاورة نفس املماسة هل تأليف؟ املجاورة هل واملماسة؟ التأليف يتحد
من قُرب كلما الجوهرين من املتوسط هل ومجاورات؟ ملماسات تعرَّض إذا الكون يتغري
األخرى؟ الجهة من مباين إنه جهٍة من ماس إذا للجوهر يُقال هل اآلخر؟ عن بُعد أحدهما
عند األكوان بتضاد القول يُطلق هل العالم؟ جواهر جملة يف واالفرتاق املباينة تجوز هل
الحركة تعني ماذا مثل: خالصة نظرية األسئلة تصبح بل كونًا؟ املماسة يجعل لم َمن
يف الساكن يكون هل والثاني؟ ل األوَّ املكان يف هما هل الجسم؟ يف يحالن هل والسكون؟
تكشف وهل كلها؟ التساؤالت هذه داللة وما الوجوه؟102 من بوجٍه متحرًِّكا سكونه حال
قد أن بعد خالص علمي فكر هو هل العلمي؟ والفكر الديني الفكر بني الدائم الرصاع عن
ثم امليتافيزيقي بالفكر أوًَّال اإللهي الفكر يختفي هل له؟ حجم أقل إىل الديني الفكر توارى
عىل داللة الخالص العلمي الفكر هل العلمي؟103 بالفكر ثانيًا امليتافيزيقي الفكر يختفي
الطبيعة هو التوحيد يكون وبالتايل الديني، الفكر هو نفسه العلمي الفكر هل التوحيد؟
للفكر تأصيًال العلمي الفكر يكون باإليجاب الرد كان فإذا ونتيجة؟ ومنهج كموضوع

يتعدَّد حني يف واحدة املجاورة وحَده األشعري وعند الكون. غريُ املجاورة واملعتزلة األشعري عند 102

نفس املماسُة األستاذ رأي ويف تأليف. واليابس الرَّطب بني املجاورُة املعتزلة وعند واملماسة. التأليف
(مقاالت، ومجاورات ملماسات تعرَّض إذا الكون يتغري ال القايض وعند رضورة. ومتعددتان املجاورة

ص٤٢٩–٤٤٧). ص٤٢٧، الشامل، ص١٦٢–١٦٧؛ املواقف، ص٤١؛ ج٢،
ال ك الرتَّ يجعل َمن يخطئ وبالتايل تَْرك، «هللا» دون َمن كلَّ ألن معنًى ك الرتَّ إن يُقال عندما مثًال 103

يشء ال «هللا» أن إىل راجع األعراض إلنكار الدافع أن يبدو كما ص١٢٨-١٢٩). ج٥، (الفصل، معنى
الفكر يُستعمل وقد ص١٠٠). األنوار، طوالع ص٥٨–٦٨؛ (املحصل، معه نسبة يف يدخل يشء وال معه
أن أراد إذا «هللا» أن هاشم أبو وابنه الجبائي عيل أبي فعند الديني؛ الفكر موضوعات لفهم العلمي
بعض يفني أن «هللا» قدرة يف يصح وال والجواهر، األجسام به أفنى محل يف ال عرًضا خلق العالم يفني
الشامل، ص١٨٤؛ (الفرق، تفارق إفنائها عىل يقدر وال تفاريق خلقها وقد بعضها بقاء مع الجواهر

ص١٦١-١٦٢).
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(األعراض) الوجود فينومينولوجيا ثالثًا:

وأحد تاريخه من وجزءًا العلمي للفكر مقدمة الديني الفكر ويكون له، وتطويًرا الديني
وإىل بل الديني، الفكر إىل ودعوتنا كليًة العلمي الفكَر بإسقاطنا ونكون التاريخية. مراحله
وتكون البداية، يف ُكنَّا حيث إىل وانتهينا الوراء، إىل ُعدنا قد املشخص، «الالهوتي» الفكر

األوىل. الصفر نقطة إىل بدأنا كما جديد من وُعدنا دورتها أدَّت قد الحضارة
وافرتاًقا، اجتماًعا ومماسة، ومجاورة مداخلة لألجزاء اآللية النظرية إىل وباإلضافة
ظهرت والنظر والعلوم والكراهات اإلرادات من القلوب أفعال دراسة يف حتى وتأليًفا، بل
الديني الفكر تتحدى والظهور والطفرة الكمون عىل تقوم لألجسام أخرى حيوية نظرية
مع الخلق وإنكار بالدهرية اتهامها إىل بدوره انتهى والذي عدم»، من «الخلق نظرية يف
وأكمن واحدة، دفعة األشياء خلق «فاهلل» الذاتي. التخلُّق وهو للخلق، جديد تصوُّر أنها
بها الفقهاء اعرتاف إىل أدَّى مما الحياة ظواهر يف ُمالَحظ وهو أصًال، بعض يف بعضها
الجزء إنكار إىل يؤدي الطفرة وإثبات العادات.104 ومجرى واملشاهدة الحس عىل اعتماًدا
الكمون إثبات إن األمر، حقيقة ويف ل. األوَّ اآليل ر التصوُّ عليه يقوم الذي يتجزأ ال الذي
بالزمان والشعور بالتاريخ واإلحساس املراحل ومعرفة واإلبداع الخلق عىل يساعد والطفرة
يكون أن يمكن الوراء. إىل والتقدُّم املايض إىل النظر من بدًال غائية، مستقبلية رؤية وأخذ
والتغريُّ الحركة ينقصها كان إذا النامية للشعوب الوطنية الثقافة من جزءًا والطفرة الكمون
باملراحل، واإلحساس املستقبلية والرؤية التسلسل عىل القائم املتصل التخطيط ويعوزها
عىل الصناعية الشعوب يف اآليل العلمي الفكر تساعد أنها كما الذاتي. اإلبداع عىل وتساعدها
بني والتمييز الكيفي، التحليل من مزيد إىل الكمي والتحليل الطبيعة وحتمية اآللية تجاوز
الطبيعة؛ ويف النفس يف صوفية إرشاقات إىل وتتحول ضدها إىل تنقلب أن دون املستويات

انقطاع. إىل والديمومة روح، إىل املادة بتحويل تصوُّف إىل العلم يتحول ثَمَّ وِمْن
يف مبحث فكالهما األكوان؛ يف املتكلِِّمني مباحَث األين يف الحكماء مباحُث وتعادل
يقوم تعريٌف وهو بالقوة. هو حيث من بالقوة ل أَوَّ كماٌل الحكماء عند والحركة الحركة.

(الفصل، الجماد يف وليس الحياة يف حزم ابن يؤيدها والتي املشهورة، النظَّام نظرية هي هذه 104

األصم ونفاها الحطب، يف كامنة فالنار الجماد؛ يف أيًضا اإلسكايف أيَّدها وقد ص١٣٤–١٣٨). ج٥.
والنحل، امللل ص١٩٨؛ ص١٤٢، ص١٣١، الفرق، ص٢٣-٢٤؛ ج٢، (مقاالت، والسكاك الهذيل وأبو
مقاالت، ص٤٣٤–٤٣٦؛ الشامل، ص١٢٧-١٢٨؛ ج٥، الفصل، ص١٣٢؛ االنتصار، ص٨٣-٨٤؛ ج١،

ص١٨-١٩). ص١٢٦، ج١،
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(١) الثورة إىل العقيدة من

من أيًضا ذلك ويتضح أخالقية. دينية كمقولة أَوَّل كماٍل لفِظ من وجدانياٍت إسقاِط عىل
الطبيعة، النفسعىل تعريف من إسقاٌط إذن األين تعريف ل. أوَّ كماٌل بأنها للنفس تعريفهم
وللحركة التوهم. وظيفة عن بحديثهم الحكماء إليه يُشري ما وهو املوضوع، عىل الذات ومن
والثاني واملنتهى. املبدأ بني متوسًطا أبًدا الجسم يكون بها كيفيٌة وهو ه، التوجُّ ل األوَّ معنيان:
إذن التقسيمات هذه كل التوهم. يف إال له وجود وال آخرها إىل املسافة ل أوَّ من املمتد األمر
الحركة ومقوالت علمي. فكٍر إىل ل يتحوَّ أن قبل الديني الفكر وريث املثايل الفكر صنْع من
الكيف والثانية الذبول. وعكسه والنمو التكاثف، وضده التخلخل، وهو الكم، األوىل أربع:
النقلة وهو األين، والرابعة الفلك. حركة مثل الوضع والثالثة استحالة. ى تَُسمَّ فيه والحركة
وامللك واملضاف الجوهر مثل الحركة فيها تقع ال املقوالت وباقي حركة. املتكلم يسميها التي
واملتى مستقلة، غري طبيعة واملضاف صورته، تتبدل فالجوهر ينفعل. وأن يفعل وأن واملتى
حركة. البعضفيهما أثبت ينفعل وأن يفعل وأن امللك، وكذا الحركة يتبع فيه الجسم وجود
بعد األعراض أقسام أحد امللك مع واملضاف خاص، مبحث الجوهر إن األمر حقيقة ويف
ينفعل وأن يفعل أن ا أمَّ واملكان. واملقدار العدد مع الكم يف دخل الزمان أي واملتى النسبة،
موضع األين مقولة تُوضع ثَمَّ وِمْن االستعدادية. الكيفيات يف الكيف مباحث من جزء فهو
والحركة واملكان األين يتداخل إذ واإلنكار؛ اإلثبات بني األخرى املقوالت وتتفاوت الصدارة
والحركة املكان يف أبحاثًا ن ِلتُكوِّ مًعا الثاني والكمال ل األوَّ والكمال والفعل والقوة والسكون
والعلة األعراض. عليه تتقلب دينامي لوجود وصٌف وكأنه الوجود يبدو األين. عرض تحت
ثابتة. ألنها الطبيعية وليست بدوامها، الحركة دامت وإال الجسمية ليست الطبيعية للحركة
نظًرا األوىل املتكلمون آثر الغائبة. أو الفاعلة إال تبَق فلم الصورية أو املادية تكن لم فإن
الحركة وتقتيض الفلسفي. الفكر لسيادة نظًرا الثانية والحكماء الديني، الفكر لسيطرة
وما املبدأ، أي منه ما املقولة، أي فيه ما املحل، أي له ما الفاعل، أي به ما ستة: أموًرا
األوىل الرباعية القسمة عىل القسمة هذه زادت وقد الزمان. أي املقدار ثم املنتهى، أي إليه
نوعية أو شخصية ا إمَّ الحركة ووحدة واحدة. فالحركة ذلك ومع والزمان. املقولة شيئني:
ما وحدة والثالثة إليه، وما منه وما فيه ما وحدة والثانية له، ما وحدة األوىل جنسية؛ أو
ليس الحركات وتضادُّ واحد، جنس تحت دخولها برشط متضادة الحركات تكون وقد فيه.
بل بالذات، ا كمٍّ ليست والحركة واملنتهى. الغاية أي إليه؛ ما لتضادِّ بل فيه، ما لتضادِّ
املتحرك. بحسب أو الزمان، بحسب أو املسافة، بحسب ا إمَّ أقسام: ثالثة وتنقسم بالعرض،
والراكب. السفينة بالعرضمثل أو بالحقيقة فيه الحركة تكون أن ا إمَّ بالحركة يُوصف وما
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(األعراض) الوجود فينومينولوجيا ثالثًا:

وهي الشعور مع ا إمَّ فيه أو القرسية الحركة وهي غريه يف الحركة تكون أن ا إمَّ واألول
البطء وعلة بطيئة. أو رسيعة ا إمَّ والحركة النبات. حركة مثل الطبيعية وهي ال أو اإلرادية،
حركتني كل وبني الطبيعة. ممانعة واإلرادية القرسية ويف املخروق، ممانعة الطبيعية يف

سكون.105 إىل تنتهي قد مستقيمة حركة وكل سكون، وهابطة كصاعدة مستقيمتني
الديني الفكر يف داللة لها هل الحركة؟ عن كله ل املطوَّ الحديث هذا داللة ما واآلن،
العلمي؛ الفكر يف داللة لها هل مثايل؟106 فكر إىل الديني الفكر تحول كيف تكشف حيث
لهذه هل التجريبيني؟ العلماء من أبحاثهم والحكماء املتكلمون استقى كيف تكشف حيث
العلم نظرية مع تكون ألن تصلح املعلوم يف نظرية تأسيس أجل من أهمية كلها البحوث
عىل النسبة مبحث يُرتك هل اآلن؟ املطلوب وما الدين؟ أصول علم لتأسيس نظريًة مقدماٍت
أم املثايل الفكر مستوى إىل جديد من يُرفع أم التحليل من العلمي الطبيعي املستوى هذا
العلم إىل الطبيعي العلم من االنتقال يمكن وهل الفعل؟ عىل كبواعث الشعور يف بناؤه يُعاد
املجتمعات حركة أم وجواهر أعراًضا األجسام، حركة الحركة هل والسيايس؟ االجتماعي
خاصًة وعللها الحركة ألنواع القدماء تقسيمات من االستفادة يمكن هل وتاريًخا؟ شعوبًا
هل مستقبلية؟ رًؤى وصياغة األهداف وتحديد التخطيط يف واالتجاه القصد الغائية، العلة
يف املستويات بني الرصاع عن تكشف التي كلها العقلية التمرينات هذه ل تتحوَّ أن يمكن
التاريخ؟107 يف للشعوب بالفعل واقعية حركاٍت إىل والعلم والحكمة اإليمان بني تحليٍل

ص١٦٧–١٧٧). (املواقف، املعتزلة من والجبائي الحكماء، بعض رأي هذا 105

وسائر والجن واإلنس املالئكة من الحية النفوس «فعل االختيارية بالحركات املثَل حزم ابن يِرضب 106

من اللحظة هذه يف واملالئكة الجن! مع يضعه كما والحيوان املالئكة مع اإلنسان يضع كله»! الحيوان
فليس الحيوان ا أمَّ الجن. وكذلك بالعقل، تأصيلها يمكن وال األعراض، مباحث عن تخرج العلم تأسيس
(الفصل، اإلنسانية اإلرادية الحركة عن وكيًفا نوًعا حركته وتختلف مقصودة، واعية إرادية حركة له

ص١٣١-١٣٢). ج٥،
ج٢، (مقاالت، الحقيقة عىل ساكنة كلُّها األجساُم معمر عند ساكنة؟ أو متحركة كلها األجسام هل مثًال 107

ص١٩، ج٢، (مقاالت، يشء إىل وال يشء عن ال الجسم تحرَُّك والنظَّام الهذيل أبو ز ويجوِّ ص١٩–٢١).
ص٤٥١–٤٥٣). الشامل، ص٩٢-٩٣؛ (املحصل، للنظَّام خالًفا متماثلة بأثرها واألجسام ص١٠٥).
إىل امتدت خالصة صورية أمثلة كلها هذه ص٤٥٠). (الشامل، األشاعرة عند الضدين اجتماع ويستحيل
مقاالت، ص٨٢؛ ج١، (امللل، فحسب حركات كلها العباد أفعاَل اعترب عندما النظَّام عند اإلنساني املستوى

ص٤٥٣–٤٥٥). الشامل، ١٢٨–١٣٠؛ الفصل، ص١٥٨-١٥٩؛ الفرق، ص٤١-٤٢؛ ص٣٦، ج٢،
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(١) الثورة إىل العقيدة من

يف للمساهمة وأمام؛ خلف إىل أو ويسار يمني إىل الحركة قسمة من االستفادة يمكن هل
وإنهاء معوقاته، عىل والقضاء التقدم، من مزيد نحو األمة ودفع االجتماعي، التغريُّ حركات
تحليل يرتك أال القومي؟ وجداننا يف واألدنى األعىل استقر أن بعد جذوره من التخلف
إدخال يمكن كيف السؤال: ويكون مضمون؟ بال فارًغا املحدثني وجدان للحركة القدماء
عند األكوان يف للحركة القدماء تحليل يف املحدثني لوجدان والسيايس االجتماعي املضمون

الحكماء؟ عند واألين املتكلمني

اإلضافة (5)

آخر ليشء يشء إضافة ويعني والنسبة. والكيف الكم بعد للعرض قسمة آخر واإلضافة
هو الديني الفكر لتأصيل وأهميتها البنوة. أي الغري؛ إىل بالنسبة املعقولة هي األبوة أن مثل
باإلضافة. الشاهد عىل الغائب وقياس باإلضافة. إال تُعَقل ال الدينية املوضوعات من كثريًا أن
أساس فاإلضافة اإلنسان؛ إىل باإلضافة ر تصوُّ األمر حقيقة يف هو «هللا» تصوُّر يكون وقد
يف التكافؤ األوىل اثنتان: املضاف وخواص العالقة. منطق جوهر وهو والنسبة، القياس
االنعكاس. وهو النسبة يف التكافؤ وجود والثانية والخارج، الذهن بحسب والعدم الوجود
عدة إىل اإلضافة وتُقسم بالغري. لحوقها يتبع فحصولها بوجودهما؛ اإلضافة تستقل وال
واحدة لصفة اإلضافة الثانية: واألب. كاالبن والتخالف كالجوار التوافق األوىل: تقسيمات؛
مثل املعادلة أقسام والثالثة: كالعاطفية. أمرهما يف لصفة أو العشق، مثل املضافني من
العلم مثل املحاكاة ويف والكرس، القطع مثل واالنفعال الفعل ويف واملانع، والقاهر الغالب
األب يف الجوهر مثل كلها املقوالت والرابعة: واملشابهة. املجاورة مثل االتحاد ويف والخرب،
أحدهما من أو الطرفني من لها اسم وجود والخامسة: والكبري. الصغري مثل والكم واالبن،
من واضح بالتضمن. عليها يدل وملوضوعها لها اسم وضع والسادسة: منهما. وجوده أعدم
ذلك ومع الشارحة. بعضاألمثلة وجود من بالرغم خالصة صورية قسمة أنها القسمة هذه
قد ألنه واحد؛ طرف من إلضافة مثًال ليس فالعشق املمثول؛ عىل بذاتها تُفرض قد فاألمثلة
علوم ويف الحكمة علوم يف الحال هو كما املعشوق نحو العاشق حركة كان وإال متبادًال يكون
باالستقالل. التبعية عالقة صيغِة يف اآلن حتى القومي وجداننا يف استقر ما وهو التصوف،
فيه.108 العلمي للفكر أو الديني للفكر أثر دون الخالص املثايل الفكر القسمة عىل ويغلب

ص١٠٧-١٠٨. األنوار، طوالع ص١٧٧–١٨١؛ املواقف، 108
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(األعراض) الوجود فينومينولوجيا ثالثًا:

املضاف؛ أقسام من ر والتأخُّ التقدُّم إدخال هو اإلضافة يف كله ذلك من األهم ولكن
الضوء. عىل امليضء تقدُّم مثل بالعلية ل األوَّ أوجه: خمسة عىل والتأخر التقدم الحكماء فعند
عيىس. عىل موىس تقدُّم مثل بالزمان والثالث االثنني. عىل الواحد تقدُّم مثل بالذات والثاني
إىل أقرب يكون أن مثل بالرتبة والخامس عمر. عىل بكر أبي تقدُّم مثل بالرشف والرابع
عند ا أمَّ املسجد. صفوف يف كما وضعي أو األجناس يف كما عقيل ا إمَّ والرتتيب معني. مبدأ
لحركة اآليل ر للتصوُّ طبًقا بعض عىل بعضها الزمان ألجزاء كما تقدُّم فهناك املتكلمني
اعتباريٍّا، أو حقيقيٍّا يكون أن إما التقدُّم إن قالوا الحرص الحكماء بعض أراد وملا األجسام.
إليه تعترب مبدأ من بد ال والثاني عكس، غري من املتقدم عىل املتأخر فيه يتوقف واألول
ر والتأخُّ للتقدُّم القدماء وصُف يتوقف الحدث هذا وعند ال. أو كمال ا إمَّ وذلك النسبة،
املكان خارج محايدة، منطقية صورية وتبقى تاريخية أو عقائدية موضوعات ل تدخُّ دون

التاريخ.109 خارج نفسيهما واملتكلم الحكيم وضع أن بعد والزمان
وهدٌف كله، الجيل ووجداُن العرص أْزمُة ر والتأخُّ فالتقدُّم يختلف؛ لنا بالنسبة واألمر
تصنيف نحوِّل فإننا ثَمَّ وِمْن تحقيقه. عىل ويعمل له، يخطط الجميع إليه يسعى قوميٌّ
بالعلية فالتقدُّم العميل؛ التاريخي املادي املستوى إىل املنطقي الصوري املستوى من القدماء
العمل إمكانيات يف املعلول عىل العلة تقدم بل الضوء، عىل امليضء تقدُّم فقط يعني ال
أولويات يعني بل االثنني، عىل الواحد تقدُّم فقط يعني ال بالذات والتقدُّم واملحاربة.
بل عيىس، عىل موىس تقدُّم إىل فقط يشري ال بالزمان والتقدم األغلبية. لصالح التخطيط
تقدُّم فقط ليس بالرشف والتقدُّم التقدم. وقانون النبوة وتطور التاريخ مراحل إىل يشري
والطهارة النقاء يف التفاضل هو بل القدماء، عقائد يف الحال هو كما عمر عىل بكر أبي
األجناس يف ًما تقدُّ يعني ال الوضعية، أو العقلية سواء بالرتبة، والتقدُّم للجهاد. واألسبقية
ال التقدُّم إن واألهلية. والفضل العلم درجة يف التقدُّم يعني بل الصفوف، ترتيب يف أو
يكون وقد الشعوب. حركات يف التاريخ تقدم بل األجسام، حركات يف الزمان تقدُّم يعني
واألبنية الواقع تقدُّم فهو حقيقيٍّا أو واملناهج، التصورات الذهن، تقدُّم وهو اعتباريٍّا ًما تقدُّ
ليس بالذات فالتقدم ثَمَّ وِمْن وهًما. وليس حقيقي تقدم هو الحالتني كلتا ويف االجتماعية.

ص١٨٠-١٨١. املواقف، 109
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(١) الثورة إىل العقيدة من

واملجتمعات، الشعوب تقدم والتاريخ، الوجود بحسب بل ماهوي، صوري تقدم مجرد
الخدمات. وتقدم اإلنتاج تقدم

عىل التقدم بفضل التنويَه األعراض مباحث آخر يف تنبيههم يف القدماء استطاع ولقد
زائًدا معنًى للتقدم أن كما فماضيًا.110 حاًرضا يصري ثم املستقبل هو األصل وأن ر، التأخُّ
من أو موجد، فهو العلة حيث من أو عليه، مقدم فهو الذات حيث من سواء ر، التأخُّ عىل
حيث من الرتبة ويف أكمل، فهو الرشف حيث ومن أكثَر، زمانًا له أن حيث من الزمان حيث
لعلم النظرية املقدمات أعماق يف والخوض البحث إذن يمكن أوًَّال.111 الغاية إىل وصوله
عن الشائعة األفكار عن بعيًدا النهضة، وأسس التقدم رشوط عىل والعثور الدين، أصول
وقد السلفية. الحركة يف يبدو كما الديني الفكر يمثِّل الذي إليه والحنني املايض إىل النظرة

الرصيحة.112 ونصوصه الوحي مقصد عن بعيًدا التأخر عىل التقدم فضل يكون ال

عارضيهما، إىل نظًرا األمر عكس َمن ومنهم لذاتيهما. نظًرا الجمهور عند املستقبل عىل مقوم «املايض 110
كونه قبل له يَعِرض مستقبًال فكونه ماضيًا؛ يصري ثم حاًال يصري ثم مستقبًال أوًَّال يكون زماٌن كان فإن

ص١٨١). (املواقف، ماضيًا»
الذاتي ففي للمتأخر؛ ليس زائًدا أمًرا للمتقدم أن وهو واحد، معنًى يف مشرتك التقدُّم أنواع «جميع 111

ويف للمتأخر، يمِض لم أكثر زمان له مىض كونه الزماني ويف موجوًدا، كونه العيل ويف ًما، مقدَّ كونه
«القدم» يكون قد ولغويٍّا ص١٨١). (املواقف، أوًَّال» املبدأ من إليه وصل الرتبي ويف كمال، زيادة الرشف
وليس األمام إىل أعطى قدَّم وتعني التأخر، وليس التقدم يعني فالقدم «قدم». اللفظ نفس من و«التقدم»

الخلف. إىل ذهب
﴿َوَلَقْد ،(٣٧ :٤٤) َر﴾ يَتَأَخَّ أَْو َم يَتََقدَّ أَْن ِمنُْكْم َشاءَ ﴿ِلَمْن آيات: من القديم القرآن يف واضح ذلك 112

.(٢٤ :١٥) ِمنُْكْم﴾ اْلُمْستَْقِدِمنَي َعِلْمنَا
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(اجلواهر) الوجود أنطولوجيا رابًعا:

األمور أو الوجود» «ميتافيزيقا بعد الوجود نظرية يف الثالث املبحث هو الجواهر ومبحث
االنتقال وهو الوجود نظرية مسار وكأن األعراض.1 أو الوجود» و«فينومينولوجيا العامة
تبدو كما األشياء ظواهر إىل بالوجود الفكر فيها يتحد التي العامة امليتافيزيقية املبادئ من
وعالم العامة املبادئ عالم عاملني، بني وجوٌد اإلنساَن وكأن ذاتها، األشياء إىل ثم لإلنسان
امللموسة املادية األجسام األجسام؛ هي املتكلمني عند الجواهر أن ومع املادية. األجسام
بني اإلنسان يكون الحالتني كلتا ففي املفارقة؛ الجواهر الحكماء وعند املحسوسة، املرئية

عامَلني.
والعقل. والنفس، األجسام، وعوارض الجسم، أربعة: مباحَث الجواهر مبحث ويشمل
أشمل ذاتها األجسام عوارض إن بل املبحث، أرباع ثالثة عىل يطغى الذي الجسم وأشملها
تشمل فهي أعراضه؛ أو حقيقته وليس قسمته هي الجسم يف ما وأهم والعقل.2 النفس من
أكثَر العقلية القسمة عىل أساًسا يقوم الكالم منهج أن عىل يدل مما املبحث نصف من أكثَر

التحليل.3 أو التعريف عىل يقوم مما
إىل ينقسم الذي للمحدث ثالثية قسمٍة يف والعرض الجوهر مع الجسم مقولة وتدخل
له الذي والجوهر وعرض، جوهر من املركَّب املؤلَّف هو فالجسم وعرض؛ وجوهر جسم

ص١٨٢–٢٦٥. املواقف، 1
النفس، (١٢ص)؛ ص٢٤٤–٢٥٦ األجسام، عوارض (٦١ص)؛ ص١٨٣–٢٤٤ الجسم، املواقف، يف 2

(٣ص). ص٢٦٢–٢٦٥ العقل، (٤ص)؛ ص٢٥٧–٢٦١
األجسام، عوارض (٣٠ص)؛ ص١٩٩–٢٢٩ الجسم، أقسام (١٦ص)؛ ص١٨٣–١٩٩ الجسم، حقيقة 3

(١٢ص). ص٢٤٤–٢٥٦



(١) الثورة إىل العقيدة من

للعرض، القابل هو إذن الجسم الجوهر. يعرضيف الذي والعرض املكان، هو والحيز حيز،
الحكماء عند الجسم ويُطلق وجوهر.»4 كجسم يتجزأ ال الذي «الجزء وهو الجوهر، وهو
له جوهر وهو الطبيعي، العلم موضوع وهو الطبيعي، الجسم ل األوَّ معنيني: عىل باالشرتاك
التعليمية؛ العلوم موضوع التعليمي الجسم والثاني قائمة. زاوية عىل متقاطعة ثالثة أبعاد
القائم هو يكون قد العميق. العريض الطويل بأنه املعتزلة ر تصوُّ ورفضوا الرياضية، أي
اليشء.5 هو أو تحيُّز أو تعنيُّ بال الجسم يعني الذي الوجود هو أو يتجزأ ال الذي بنفسه
الحسية املشاهدة إىل وأقرب األحوال، أغلب يف ًما مجسَّ الجسم تجعل تعريفات كلها وهي
ليس اإلنساني. العلم يف أم الريايض العلم يف أم الطبيعي العلم يف سواء العقلية، والبداهة
حامل عالقة ليست بينهما فالعالقة جوهر؛ من بد ال بل أعراضمجتمعة، مجموعة الجسم
الجسم واعتبار للحال. القابل املحل أو املتحيز هو بل صفاته، مجرد الجسم ليس بمحمول.
والحر والطعم كاللون األعراض هي األجزاء واعتبار اليشء.6 لقوام إنكار صفات مجرد
يحدِّد ما هي األوىل فالصفات والثانية. األوىل الصفات بني خلٌط واللني والخشونة والربد
الثانية الصفات ا أمَّ والعمق. والعرض والطول والثقل كالوجود يتجزأ» ال الذي «الجزء
الجسم يكون وقد األجزاء. ال األعراض وهي الخمس، الحواس خالل من تظهر التي فهي
من املماسة تكون وقد الخارج، من للجسم تحديد وهذا الجهات. إحدى من املماسة هو
يكون حتى أخرى جهاٍت من تكون وقد آخر. عىل يرتكز أن للجسم يمكن حتى أسفل
ر التصوُّ هو هنا للجسم الطبيعي ر التصوُّ د يحدِّ الذي أن ويبدو باألجسام. ُمحاًطا القديم
القول خالصة املجاورة. ضد واملباينة التأليف، وقبل املجاورة بعد واملماسة «اإللهي».7
وعند الثالثة. األبعاد ذي العميق، العريض الطويل هو والفالسفة املعتزلة عند الجسم أن

والجزء ص١٤١-١٤٢. الشامل، ص١٠٩؛ األنوار، طوالع ص٤١-٤٢؛ التمهيد، ص١٦؛ اإلنصاف، 4
ص٤). ج٢، (مقاالت، الصالحي الحسني أبي عند الجوهر مثل األعراض يحتمل يتجزأ ال الذي

ذلك من يلزم وال الحكم، بن هشام عند واليشء الكرامية، عند والوجود الصالحية، عند بنفسه القائم 5
ص٤٠٦). (الشامل، أجسام عىل محمولة فاألعراض أجساًما؛ األعراض تسمية بالرضورة

ماهية الفرُد وحفص والنجار رضار وعند مجتمعة. األعراض مجموع الجسُم والنجار النظَّام عند 6

(املحصل، ولني وخشونة ويبوسة ورطوبة وبرودة وحرارة ورائحة وطعم لون من مركَّبة الجسم
الشامل، ص٢١٤؛ الفرق، ص٦-٧؛ ج٢، (مقاالت، أُلفت أعراٌض الجسُم عمرو بن رضار وعند ص٨٤).

ص١٥٣). ص١٤٨-١٤٩،
ص٤٠١). (الشامل، الكرامية رأي هو هذا 7
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(الجواهر) الوجود أنطولوجيا رابًعا:

أو مؤلف الجسم كليهما وعند واحدة. جهة يف ولو للقسمة القابل املتحيز هو األشاعرة
ستة أو ثمانية أو ستة أو أجزاء أربعة من مؤلف أو ثالثة، جهاٍت إىل ومنقسم متألف
الثالثة، باألبعاد الجسم د تحدَّ ما فإذا األجزاء.8 من محدَّد غري عدد من أو جزءًا وثالثني
عليه.9 يتوقف أجزاء له وليس نهاية، ال ما إىل الحكماء يقول كما للقسمة قابًال يكون فإنه
ال أو أصًال تنقسم ال صغار أجزاء إىل وينقسم الثالثة، لألبعاد القابل الجوهر هو يكون أو

الحكماء. ينكره الذي الفرد الجوهر وهو متناهية، غري فعًال تنقسم
كان إن وَهيُوَىل حاًال، كان إن صورة جواهر: خمسة إىل الحكماء عند الجوهر ينقسم
تعلق إن نفًسا يكون فإنه محالٍّ وال حاًال ال كان وإن منهما، مركَّبًا كان إن وجسًما ، محالٍّ
كان إذا بأنه القسمة نفس فهم يمكن كذلك. يكن لم إن وعقًال التدبري، تعلق بالجسم
لم وإن فمادة. وإال فصورة بالفعل به جزؤه كان وإن جسم، فهو ثالثة أبعاد له الجوهر
االنتقال غايتها وكأن القسمة تبدو هنا فعقل. وإال فنفس فيه مترصًفا وكان جزءًا يكن
والعقل، النفس مثل البسيط العقيل الوجود إىل وصورة مادة من املركَّب الحيس الوجود من
يقبلها ال وقد الجسم وهو القسمة يقبل قد املتحيز. إال جوهر ال املتكلمني عند أنه حني يف
األوَّل احتماالت: أربعة فهناك وبالتايل القسمة. يقبل البسيط فالجسم الفرد. الجوهر وهو
متناهية. وغري بالفعل موجودة األجزاء أن والثاني ومتناهية. بالفعل موجودة األجزاء أن
وغري بالقوة موجودة األجزاء أن والرابع ومتناهية. بالقوة موجودة األجزاء أن والثالث
االنقسام ينتفي ذاته يف مفرد األوَّل نوعني: العالم يف املفردة األجزاء كانت ولذلك متناهية.10

التأليف. به قام الذي ألنه الجزأين من واحد كل القايض وعند الجزأين، مجموع الجمهور عند الجسم 8
هو الجسُم عام بوجه أيًضا واملعتزلة الفالسفة وعند العميق. العريض الطويل هو الجسُم معمر عند
ثالثة، عىل ثالثة العالف، عند وستة اإليجي، عند أربعة األجزاء لعدد وبالنسبة العميق. العريض الطويل
للطول اثنان ومعمر الجبائي عند النجار. والحسني الفرد وحفص رضار عند أجزاء عرشة أو وثمانية
وحَدها واألركان أجزاء، ستة منها ولكلٍّ أركان ستة جزءًا، وثالثني وستة للعمق، واثنان للعرض واثنان
الشامل، ص١٨٠-١٨١؛ ج٥، الفصل، ص١٤-١٥؛ ص٥-٦، ج٢، (مقاالت، وتباين تماس بها التي هي
(املواقف، متناهية غري بأجزاء قال الذي هو والنظَّام ص٤٤-٤٥). األسفرايني، حاشية ص٤٠١–٤٠٨؛

ص١٨٣–١٩٣).
األنوار، طوالع ص٥٠-٥١؛ ص٤٦-٤٧، التفتازاني، رشح ص١٥؛ املقاصد، رشح ص٨٣؛ املحصل، 9

ص١٠٩.
الحكماء. عند والرابع الشهرستاني، عند والثالث النظَّام، عند والثاني املتكلمني، عند األوَّل االحتمال 10

501



(١) الثورة إىل العقيدة من

الجزء وهو واحد جوهر األوَّل نوعان: بدوره وهو الذات. دون الجنس يف مفرد والثاني عنه.
يف عرض كل الثاني يتجزأ. ال جزء إىل ينتهي العالم أجسام من جسم وكل يتجزأ، ال الذي

واحد.11 محل إىل مفتقر واحد يشء كل فإن نفسه،

الفرد الجوهر (1)

عمق، وال عرض وال له طول ال األشكال، من شكًال يشبه وال له.12 شكل ال الفرد والجوهر
ال جزء ألنه الرتكيب إال األعراض لجميع قابل ذلك ومع يالصق، وال يجاور وال يماس ال
والسكون الحركة جسم. عىل إال حملها يمكن األعراضال ألن متناقًضا ذلك يبدو وقد يتجزأ.
والطعم واملماسة واللون والسكون الحركة عليه تجوز وملاذا محل. يف إال تحل ال أعراض
ملاذا والحياة؟ والقدرة العلم أو والتأليف الطول األعراضمثل باقي عليه تجوز وال والرائحة
منفرًدا؟ كان إذا الثانية األعراض عليه تجوز وال منفرًدا كان إذا األوىل األعراض عليه تجوز
خطٍّا له إن قيل وقد والحياة.13 والقدرة والعلم الطول عليه ويجوز يتجزأ ال جزء واإلنسان
التعظيم من أعظَم درجٍة عن تعربِّ الهندسية واألشكال خط. عىل نقطة هو أو املساحة، من
هي وما إنسانية، معاٍن عن تعربِّ الهندسية فاألشكال املثلث. أو املربع أو الدائرة واإلجالل،
التي الدولة هي واملثلث الالمتناهي، هو الخط مستقلة. حقائق هي أخرى ألشياء رموز إال
الواضح. د املحدَّ التناهي هو واملربع «هللا»، قمته يف الذي العالم أو واحد أعىل بمركٍز ترتبط
ألنها الالتناهي وعن املساحة، يف محددة ألنها التناهي عن تعربِّ أنها فإشكالها الدائرة ا أمَّ
هنديس شكل أفضل كانت ثَمَّ وِمْن نهاية؛ ال ما إىل متصل محيطها وألن نهاية، ال ما إىل تدور
من التناهي ألن ومتناٍه قديمة، ال حادثة املادة ألن حادث وهو العالم.14 ِقَدم عن للتعبري
تكونت كيف وإال طول حدث آَخر إىل يتجزأ ال جزء انضم إذا أنه وأجمعوا الحادث. طبيعة

ص٣٥-٣٦. الدين، أصول 11
القايض. رأي هو هذا 12

الحركة عليه يجيز أمثاله. ست بنفسه يلقى إنه ويقول يتجزأ ال الذي الجزء يثبت الجبائي كان 13

منفرد وهو تأليف أو طول يحله أن وينكر منفرًدا، كان إذا والرائحة والطعم واملماسة واللون والسكون
ص١٤). ج٢، (مقاالت، منفرد وهو حياة أو قدرة أو علم يحله أو

املربَّع أو ر املدوَّ مثل األشكال ببعض تشبيهه يف األصوليون اختلف ولكن له. شكل ال الفرد الجوهر 14
ص١٥٨-١٥٩). (الشامل، األقاويل هذه القايض وأبطل املثلث. أو (القايض)
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(الجواهر) الوجود أنطولوجيا رابًعا:

والتصورات الخالصة، امليتافيزيقية التصورات بني له التصورات ترتاوح وهنا األجسام؟
األذهان يف رياضيٍّا ميتافيزيقيٍّا وجوًدا كان سواء حقيقة، وجود له هل اآلن: والسؤال املادية.
تحليل هو هل معينة؟ دينية غاية ليخدم الوهم صنْع من إنه أم األعيان، يف حسيٍّا وجوًدا أم
سيبدو كما «هللا» وجود إلثبات مقدمات إلرساء محاولة إنه أم الطبيعية لألجسام علمي

الذات؟ موضع يف الصانع إثبات يف ذلك
وينفيه املتكلمون يثبته والنفي، اإلثبات بني والفالسفة املتكلمون فيه اختلف لذلك
ال الوهم صنْع من شيئًا املتكلمون فيُثِبت األدوار، يتبادالن املرة هذه وكأنهما الحكماء
وهم الحكماء، ينفيه بينما الحس، يف إال شيئًا يثبتون ال الذين وهم األذهان، يف إال له وجود
رياضية حجًجا ذلك يف املتكلمون ويتبع للحس. متجاوزين الذهن يف املعاني يُثِبتون الذين
أي الخلف؛ برهان عىل يقوم ما ومنها اإلثبات، عىل يعتمد ما منها وطبيعية، وفلسفية
كالنقطة الفرد الجوهر مثًال الحكماء. عند والصورة الَهيُوَىل وهو النقيض استحالة إثبات
واملربع واملثلث والزاوية الخط الهندسية، األشكال جميع تتكون منها التي الرياضة يف
الخارج يف لها وجود ال ذهنية موجودات كلها هذه أن والحقيقة إلخ. … والدائرة واملستطيل
افرتاض مجرد الزوايا أصغر وإن بالخيال. إال تفرتق أو تجتمع وال بالوهم إال تنقسم وال
الرياضية األدلة فمعظم كلها؛ الرياضية واملوضوعات والخط النقطة مثل له وجود ال عقيل
تقوم واملساحات والخطوط النقط يف الهندسة خاصة الرياضة التمثييل. الفكر من مستقاة
بديله. عن وحديث لليشء إغفال أيًضا وهذا الفردة. للجواهر إثبات والتماس التماس، عىل
ال أجزاء وجود استحالة والزمان، الحركة قسمة إثبات طريق عن الفرد الجوهر إثبات ا أمَّ
الزمان ألن وذلك خاطئ؛ إثبات فهو األشاعرة؛ يفعل كما الحركة استحالت وإال متناهية
مستقبل؛ أو حارض أو ماٍض بالحركة ليس مكان. هما حيث من إال ينقسمان ال والحركة
الزمان. يف تغريُّ والحركة به، شعور بالزمان إحساس الزمان بالزمان. للمكان إبدال فهذا
التجزئة عىل يقوم خالص عقيل افرتاض الرتكيب فيها. تركيب ال واحدة وحدة وكالهما
إرادة بعيدة، كفاية ولو إثبات، أجل من العالم عىل والقضاء الهدم أجل من والتفتيت
أو أصًال ينقسم ال الفرد الجوهر كان وسواء وعليه.15 العالم عن خارجة وقدرة مشخصة
ألنها تتجزأ وال تنقسم ال البسيطة واألجسام بالفعل. له وجود ال ألنه ينقسم ال فهو فعًال،
جوهر والنفس جوهر، والعقل الصورة؟ تنقسم فكيف جسمي ال جوهر والصورة بسيطة.

ص١١٣. األنوار، طوالع ص١٩-٢٠؛ الدين، أصول معالم 15
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الكرة مماسة املماسة؛ بربهان الفرد الجوهر املتكلمون يثبت كما الجواهر؟ تنقسم فكيف
منها يتكون التي الخط نقطة وهي بالقرين، أيًضا ويثبتونه الفرد، الجوهر يف البسيط عىل
الكرة إال نرى ال ألنَّا افرتاًضا إال الجزء تثبت ال لسطٍح الكرة مماسة وإن ينقسم. وال الخط
املتكلمون ويَُردُّ أيًضا. افرتاًضا تماساألجزاء عىل يدل فوقه لخط خط ومماسة السطح. فوق
عرض، ذلك أن عىل للخط بالنسبة بالنقطة وإثباته الفرد بالجوهر الخاص االعرتاض عىل
الجوهر نفي أيًضا يمكن أنه الحقيقة تنقسم.16 أيًضا األعراض بأن تنقسم ال واألعراض
وأمام ويسار، يمني جهاتست، له تكون وأن بد ال فرد جوهر كل ألن وذلك املماسة؛ بربهان
يتجزأ. فرد جوهر فكل ثَمَّ وِمْن األخرى. الفردة الجواهر بها يحاذي وأسفل، وأعىل وخلف،
واإللزامات االعرتاضات كل بأن يتجزأ ال الفرد الجوهر بأن الشبهة عىل املتكلمون ويَُردُّ
الطريقة وهذه أقرب. إثباته كان ثَمَّ وِمْن نفيه؛ عىل وليس الفرد الجوهر افرتاض عىل تقوم
يَردُّ كما املطلوب. الرأي يثبت املعارضحتى الرأي استحالة إثبات يف جميًعا املتكلمني تلزم
كما الفرد، الجوهر ليس وهو فمنقسم جهة له ما كلَّ بأن الست الجهات عىل املتكلمون
أو جواهر وليست أعراض الجهات ألن نهاية؛ ال ما إىل االنقسام يعني ال الجهة إثبات أن
مقدمتني: عىل مذهبهم إلثبات األحوال كل يف املتكلمون ويعتمد ذواٍت. وليست ِنسب هي
مقدمتان أنهما والحقيقة متناهية.17 أنها والثانية بالفعل أجزاء له منقسم كل أن األوىل
أيًضا القادر الصوري العقل عىل إال تعتمدان ال بالفعل، شيئًا يثبتان ال فارغتان جدليتان
إلثبات نهاية ال ما إىل االنقسام استحالة إن آخر. صوري بنموذج صوريٍّا تفنيدهما عىل
وأن الطبيعة، صنو من النهائي أن افرتاض عىل مركَّبة عقليٍة عىل قائم تفكري الجزء وجود
ُوجدت لو مثل: رصفة خطابية حجًجا ذلك يف املتكلمون ويستعمل خارجه. من الالنهائي
متناهية ال أقساٍم إىل القمح حبة قسمة كأن األرض! وجه لغمرت نهاية ال ما إىل القسمة

ص٥٠٧-٥٠٨. اإلقدام، نهاية 16

وهو الوحدة انقسام لزم واحًدا كان لو للقسمة القابل (أ) ثالث: بمقدمات األوىل املقدمة وتثبت 17

بالفعل. متمايزة األجزاء مقاطع (ج) له. إعداًما التفريق لكان واحًدا كان لو للقسمة القابل (ب) باطل.
قطع المتنع متناهية غري أجزاء من مركَّبة كانت لو (أ) هي: أخرى، مقدمات بثالث الثانية املقدمة وتثبت
زيادة يفيد التأليف (ج) محال. يتناهى ال ما وانحصار طرفني بني املحصور (ب) متناٍه. زمٍن يف املسافة

الجسم.
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(الجواهر) الوجود أنطولوجيا رابًعا:

الصورية الحجج وبعض الجياع!18 إشباع بذلك ألمكن وإذن مرصوغيطانها، حقول تغمر
يتجزأ، وال يتجزأ ال جزءٍ من الجسم يرتكَّب كيف مثل: باملتناقضات، مليئة تكون األخرى

يتجزأ!… ال يكن لم اثنني ملتقى عىل جزء جاز لو أو
عقيل بناء عن تعربِّ عقلية افرتاضات كلها للفرد للجوهر املتكلمني إثبات حجج إن
«كل مثل: بجديد، يأتي ال حاصل تحصيل مجرد عىل أو والالنهائي، النهائي عىل مركَّب
جزء وكل أجزاء، الحال بطبيعة له منقسم فكل متناهية.» وأنها بالفعل أجزاء له منقسم
الحقيقة هذه تثبت أدلة إىل يحتاج وال واملشاهدة، الحس يؤيده إذ ذلك؛ يف غرابة وال متناٍه.
يرتاجع خطوة يتقدم ال والذي الوراء. إىل يسري بل األمام إىل يسري ال الفكر وكأن البينة.
وهو بريء منه والواقع ذاته عىل والتعايش املستمر، النكوص إىل األمر به وينتهي خطوات،
الرأي استحالة عىل تقوم البديهية الحقيقة هذه إلثبات الفرعية األدلة ومعظم عليه. غريب
ألن شيئًا؛ تثبت ال الوحدة انقسام للزم واحًدا املنقسم كان لو بأنه القائلة فالحجة املضاد؛
واحًدا كان لو بأن والحجة يخالفها. ما وإثبات حولها بالدوران إال إثباتها يمكن ال البداهة
مقاطع الجسم بأن والحجة املضاد. الرأي رفض عىل تقوم أيًضا له إعداًما التفريق لكان
كمن بجديد تأِت ولم بأجزائه الكل تعرِّف ألنها حاصل؛ تحصيل بالفعل متمايزة ألجزاء
يف متناهية الفردية الجواهر أن إثبات ما وساقان. وذراعان وبطن رأس له اإلنسان يقول:
ويتحيز مساحة ويشغل وعمق، وعرض طول له فالجسم دليل؛ إىل تحتاج ال فإنها الجسم
والالمتناهي املتناهي بناء عىل املركَّبة العقلية ولكن متناٍه. محدود فهو ثَمَّ وِمْن املكان. يف
لتعطي متناهية بأنها الجسم تكوين يف الداخلة الفردية الجواهر عىل الحكم أن م تتوهَّ
البديهية، الحقيقة هذه وإثبات النفس. فيه تقع إيهام وهو متناٍه ال موجوٍد إلثباِت الفرصَة
عىل تقوم خاطئة كلها األدلة كانت ولو خاصًة دليل، إىل تحتاج ال متناهية، األجسام أن وهي
وأصبحت تمثُّلها بعد أخرى حضارات من دخلت حجًجا وتكرِّر واملكان الزمان بني الخلط
الحركة وإنكار اإللهيات هدم إىل تهدف حجج وهي العامة. اإلسالمية الثقافة من جزءًا
قْطع المتنع متناهية غري األجزاء كانت لو بأنه الحجة فمثًال مكان. إىل الزمان وتحويل
تجاورية تقسيمية خارجية ونظرة واملكان، الزمان بني رصيح خلٌط متناٍه زمٍن يف املسافة

والخردلة السماء يف االنقسام لكان تتجزأ ال أجزاء إىل األجسام انتهاء لوال كاآلتي: القدماء صياغة 18

األرض. وجه فتغمر متناهية غري صفائح إىل الخردلة انقسام وألمكن نهاية، غري إىل ذاهبًا
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األجزاء تناهي إثبات ا أمَّ متتابعة.19 مسافات أنه عىل واملكان متتالية، ُمَدٌد أنه عىل للزمان
محصور ألنه الساق تناهي يثبت أن يريد اإلنسان وكأن حاصل، فتحصيل محصورة بأنها
تنقص أو الحجم فيزيد األجزاء وزيادة التأليف طريق عن التناهي ا أمَّ والركبة! الَقَدم بني
واحد إليه أُضيف إذا الواحد إن يقول كمن حاصل، فتحصيل الحجم، فينقص األجزاء

واحد! يبقى واحًدا منها طرحنا إذا االثنني وإن اثنني، أصبح
سليمة الحكماء عند نهاية ال ما إىل الجسم قسمة ضد املتكلمني حجج كانت وإذا
له ما أن صحيح الفرد. الجوهر وجود يف املتكلمني رأي صحة يعني ال ذلك أن إال وقوية،
يقتيض نهاية ال ما إىل االنفصال وأن نهاية، ال ما إىل ينقسم أن يستحيل وأضالع أطراف
نهاية، إىل متصًال انفصاله كان نهايٍة إىل متصًال الجسم كان وملا نهاية. ال ما إىل االتصال
نهاية ال ما إىل األصغر القسم انقسام كان متساويني غري قسمني الجسم انقسام كان وإن
وليست بالقوة االنقسامات هذه كل بأن الحكماء ويعرف األكرب. القسم انقسام من أكرب
عىل الحكماء حجة وتعتمد محسوسة.20 وقائع وليست وهمية افرتاضات إنها أي بالفعل؛
تتجزأ. ال أجزاء من مركَّب ألنه ال نهاية، ال ما إىل للقسمة قابل متصل واحد الجسم أن
إىل أقرب الحكماء موقف نهاية. ال ما إىل للقسمة وقابل الحس بشهادة متصل والجسم
إىل الجسم قسمة وأن نفسها، يف متداخلة األجسام أن وهي العقل، وأوليات الحس بداهة
إىل الفلسفي املعنى من ويتحوَّل الجسم، من جزء إىل ويحيله الجسمية يفقده قسمني
للقسمة قابلة يجعلونها ولكنهم الحكماء يرى كما متصلة األجسام الطبيعي.21 املعنى

الحركة إنكار حاول الذي املعارص، الغربي الرتاث يف اإلييل زينون لحجج برجسون نْقد يشابه وذلك 19

أن الخاص بجهده إنسان لكل يمكن بديهي نْقد أنه إىل باإلضافة أليسخيلوس، السلحفاة سبق وإثبات
يكتشفه.

ص٥٠٥–٥٠٧. اإلقدام، نهاية 20

الروافض وينكرها املعتزلة. من والنظَّام الروافض من هشام أثبتها فقد املداخلة؛ يف املتكلمون اختلف 21
ص١٢٥؛ ج١، (مقاالت، باملجاورة وقال املداخلة رضار أنكر كما واملالمسة. املجاورة عنها بدًال ويثبتون
ال الذي الجزء يف الروافض اختلفت كما ص٤٦٨–٤٧١). الشامل، ص٢٣؛ ج٢، مقاالت، ص٦٨؛ الفرق،
آِخر لذلك وليس جزء، وله إال جزء وال أبًدا، يتجزأ ال الجزء بأن تقول (هشام) األوىل فرقتني: إىل يتجزأ
بأنه تقول والثانية التجزُّؤ. باب من آِخر ألجزاء وليس آِخر الجسم ملساحة وأن املساحة، جهة من إال
يف اجتماع كل الباري رفع ولو وجميع. كل لها معدودة أجزاء وله التجزُّؤ، باب من غاية الجسم ألجزاء

ص١٢٤). ج١، (مقاالت، التجزُّؤ منها جزء لكل يحتمل وال فيها، اجتماع ال أجزاؤه لبقيت الجسم
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(الجواهر) الوجود أنطولوجيا رابًعا:

األشياء، واقع من شيئًا ينقص وال يزيد ال افرتاٌض أيًضا وهذا متناهية، غري والنقساماٍت
الطبيعة، قوانني عن البحث يف علمي مدلول لها كان وإن الفلسفي، مدلولها حيث ومن
إنكارهم يف الحكماء أصاب لقد والتناهي. الالمتناهي بناء عىل مركَّبة عقلية عىل ويدل
بنوه ما فهدموا عادوا ولكنهم متصل، واحد جوهر الجسم أن رهم تصوُّ ويف الفرد، الجوهر
والذي له، لزوم ال الذي االفرتاض نفس يف فوقعوا نهاية، ال ما إىل منقسًما الجسم بجعلهم
التي املحاذاة حجج إقناًعا، أكثر الحكماء فحجج ذلك ومع قليل. يف أو كثري يف يقدِّم ال
هباءً تحيلها وال األشياء جسمية تدمر ال وأسفل أعىل أو ويساًرا يمينًا الجسم جهة تثبت
من والواقع العقل مع اتساًقا أكثر الحكماء موقف كان ثَمَّ وِمْن هندسية.22 نقاًطا أو منثوًرا
وأعادت وطوته وضمته التوحيد علوم فوق الحكمة علوم انترشت لذلك املتكلمني؛ موقف
ًرا تصوُّ الحكماء يعطي الكالم. نسق من ًما تقدُّ أكثر عقليٍّا نسًقا تمثِّل كانت ألنها صياغته؛
وصورة، مادة من مكوَّن الجسم أن وهو بالرضورة، «إلهية» أقل ليس أنه ولو عقالنية أكثَر
استحال الَهيُوَىل عن تنفصل ال الصورة كانت وملا لالتصال. والصورة لالنفصال املادة
إثبات هو والصورة الَهيُوَىل إثبات عىل والدليل الصورة. انقسمت وإال الَهيُوَىل، انقسام
الَهيُوَىل وأن الَهيُوَىل، عن الصورة أو الصورة عن الَهيُوَىل خلو وعدم جسم، لكل الَهيُوَىل
لكل وأن نوعية، صورة جسم لكل وأن لألعىل، علًة يكون ال فاألدنى الصورة؛ علة ليست

طبيعيان. حيِّزان له يكون ال الواحد والجسم طبيعيٍّا. حيًِّزا جسم
حقيقة إىل ينتهي إنما الحكماء عند ونفيه املتكلمني عند الجوهر إثبات أن والحقيقة
املتكلمون يريد إذ والحجة؛ الوسيلة عن النظر برصف املفارق الجوهر إثبات وهي واحدة،
أيًضا األشياء تناهي ال إثبات الحكماء ويريد الالتناهي، إثبات أجل من األشياء تناهي إثبات
فإذا الجديل. واإلحكام التنظري درجة يف فقط بينهما والخالف الالتناهي. إثبات أجل من
ما عىل الجوهر يشتمل أن يمكن ال وبالتايل محصور، متناٍه كل بأن الجوهر إثبات كان
يقول ما عىل نهاية ال ما إىل اليشء لقسمة نفي بل الفرد، للجوهر إثباتًا ليس بمتناٍه، ليس

يتجزأ الجزء أن إىل املتفلسفة بعض ذهب وقد ص١٨٣–١٩٣. املواقف، ص١١٦-١١٧؛ األنوار، طالع 22

وصار ص١٦). ج٢، (مقاالت، غاية لتجزئته فليس واإلمكان القوة يف ا فأمَّ الفعل. يف غاية والتجزئة
(الشامل، الفلسفة إىل املنتسب النظَّام رأي وهو تجزئتها يف تتناهى ال األجرام أن إىل الفالسفة معظم
متصل أنه ثبت فقد فقط؛ تتجزأ ال أجزاء إىل يتفصل ال الجسم أن تقرَّر ملا الحكماء. وقال ص١٤٣).

ص١٩٣–١٩٥). (املواقف، النهاية غري إىل للقسمة وقابل الحي، عند هو كما الحقيقة يف واحد
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(١) الثورة إىل العقيدة من

تنفصل ال التي والصورة الَهيُوَىل إثبات صنو من الفرد الجوهر إثبات فكذلك الحكماء،
عىل ينِكرون عندما التجزؤ يثبتون فالحكماء يتجزآن؛ ال ثَمَّ وِمْن األخرى؛ عن إحداهما
تصورهم يف الحكماء يقدِّمه الذي البديَل املتكلمون ويهاجم الفرد.23 الجوهر املتكلمني
إنكار يف حججهم لرفض ر التصوُّ هذا عىل ويعتمدون وصورة، َهيُوَىل أنه عىل للجسم
إثباٌت والصورة للَهيُوَىل الحكماء ر تصوُّ إن نهاية. ال ما إىل القسمة وإثبات الفرد الجوهر
كان وإال متناهيًا ال وليس متناٍه بالَهيُوَىل الصورة اتصال ألن لالتناهي؛ ورفٌض للتناهي

الفرد. الجوهر هو التناهي وهذا متناهيًا، ال الجسم
مع يتجزأ ال الذي الجزء نفي عىل املجسمة، رأسهم وعىل املتكلمني، من كثري ويتفق
فعٍل ردَّ بالطفرة القول كان كما ومحللوها. الطبيعة أصحاب هم املجسمة أن مع الحكماء،
حد لها ليس الطبيعة دامت ما يتجزأ ال الذي الجزء عن بديًال ًرا وتصوُّ األجسام، تجزئة عىل
الحسية النظرة تمثَّلوا الذين الفقهاء جانب من جاء الحاسم الفعل رد ولكن نهاية.24 وال
الجزء لحساب املرة هذه عنه تخَلوا والذين الدائم، الحيس املتكلمني ر تصوُّ عن ودافعوا
وجعلها جوهًرا باعتبارها الصورة رفضوا كما الوهم.25 صنْع من هو الذي يتجزأ ال الذي
يدافعون الذين هم «هللا» عن املدافعون بأنهم عنهم يُعرف الذين فالفقهاء َعَرًضا. أو كيفيًة
التي الخمس الحجج عىل الفقهاء ويَُردُّ والصورة. الثبات دون واملادة والتغريُّ الحركة عن
الحركة عىل تعتمد فاألوىل األخرى؛ وراء واحدة الفرد، الجوهر إلثبات املتكلمون يوردها
والحركة. املكان بني خلٌط األمر حقيقة يف وهذا متناهية. فهي ثَمَّ وِمْن قطعها؛ من بد ال التي
تقسمه أن «هللا» مقدرة تستطيع ال يتجزأ ال جزء هناك ليس ألنه الجوهر الفقهاء يرفض
املطلقة. «هللا» قدرة إثبات عىل قائم هنا الفرد الجوهر إنكار نهاية. ال ما إىل قسمني إىل
الطبيعة من أحد يبدأ ال ألنه الطبيعة؛ تصورات يف تضارب إىل «اإللهية» الغايات أدَّت وهكذا
البعض فعند لها؛ تصوره حسب كلٌّ اإللهيات، إلثبات ُسلًَّما الجميع يأخذها بل هي، كما

ص٥٠٩–٥١٢. اإلقدام، نهاية 23

ص٦٨، (الفرق، يتجزأ ال الذي الجزء إبطال النظَّام أخذ وعنه الجسم، نهاية بنفي يقول هشام كان 24

بن جعفر وضع وقد قبله. من أحٍد وهُم إليها يسبق لم التي بالطفرة القول عليه بنى ثم ص٣١).
قوله «فضائحه» ومن ص١٣٣). (الفرق، يتجزأ ال الذي الجزء إلبطاله النظَّام تكفري يف كتابًا حرب
(الفرق، به عامًلا العالم بآخر محيًطا هللا كون إحالة القول هذا ضمن ويف نهاية إىل ال جزء كل بانقسام

ص٨٣). ج١، امللل، ص١٣٩-١٤٠؛
ص١٤٥. ج٥، الفصل، 25
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(الجواهر) الوجود أنطولوجيا رابًعا:

ال الذي الجوهر لهذا العقلية الرشعية فْهم يمكن حتى هلل إثبات فيه فرد جوهر إثبات أن
ينقسم. ال ما قسمة عىل القادرة املطلقة هللا قدرة إلثبات الفرد الجوهر وإنكار ينقسم.
مم لها؟ أبعاد ال فردة جواهر من والعمق، والعرض الطول الجسم، أبعاد تجتمع وكيف
كيف عمق؟ وال عرض وال لها طول ال نقاٍط من الخط يجتمع وكيف إذن األجسام تنشأ
ومساحة وعرض طول له قسم إثبات من إذن بد ال لها؟ وجود ال نقاٍط من مساحة تكون

األجسام. منه تتكون
واملالصقة املكان يف التجاور عىل بدورها تعتمد التي املماسة حجة عىل تعتمد والثانية
عمق، وال عرض وال طول ال وما له وجود ال ما مالصقة تتم كيف ولكن الفرد. الجوهر يف
أبعاده، يف متناٍه حيِّز فكل يساًرا؟ أو يمينًا أو أسفل أو أعىل أو خلف أو أمام من جهة وال

الجهات. مالقاة أو البعض بعضها األبعاد مالقاة هو والتجاور
عجزها. ثبت وإال تتجزأ ال أجزاء إىل املجتمعة األجزاء تفريق عىل هللا قدرة والثالثة
ولكن املطلقة. هللا قدرة إلثبات وسيلة مجرد هو يتجزأ ال الذي الجزء إثبات فإن وبالتايل
أجزاء «هللا» يجمع وملاذا فحسب. موجود العالم بل «هللا» جمعها أجزاء من يوجد لم العالم
ال جزء إثبات عىل قادر «هللا» إن للقدرة؟ إثبات وكالهما مجتمع أجساًما يفرِّق وال متفرقة
قد يتجزأ ال الذي الجزء إثبات إن بل العالم. هذا بنية يف بالفعل يخلقه لم ولكنه يتجزأ،
قسمة طريق عن يأتي القدرة فإثبات ثَمَّ وِمْن قسمته. عىل قادر هللا ألن «هلل» تعجيًزا يكون
اإللهية القدرة إثبات الغاية كانت لو الحكماء قول عىل نهاية ال ما إىل يتجزأ ال الذي الجزء
قرَّر لذلك تتجزأ. ال أجزاء إىل اليشء قسمة عىل قادر غري نفسه اإلنسان ولكن العجز. ونفي
الجزء إثبات إن أي الفعل؛ إىل تخرج أن بعده تستطيع ال وآِخر كماًال هللا لقدرة أن البعض
الفرد الجوهر وإثبات منه.26 إليه يهدف كان ما غري وإىل هللا تعجيز إىل أدَّى يتجزأ ال الذي
كانت تجتمع أن قبل األشياء أن وهي مسلمة، عىل دليل هو االجتماع نتيجُة االفرتاق أن
مجتمعة كانت األشياء بأن االفرتاق إثبات يريد كمن أيًضا دليل إىل يحتاج ما وهو متفرقة،

دليل. إىل يحتاج ما وهو قبل، من
بني خلط وهذا الكبري. أقسام من أقل الصغري أقسام وأن َغر، والصِّ الِكَرب والرابعة
واحد يتجزأ ال الذي فالجزء والكيف. الكم بني وخلط َغر، الصِّ يف واملتناهي الِكَرب يف املتناهي
طول ال التي الكيفية الصغرية الوحدات هذه مجموع أن إىل باإلضافة والصغري، الكبري يف

الهذيل. أبي رأي هو هذا 26
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(١) الثورة إىل العقيدة من

من والغاية بالفعل. وعمق وعرض طول له جسًما تنتج ال نظًرا لها عمق وال عرض وال
موجوًدا الالمتناهي فتصوَّرت أخطأت، التي الدهرية عىل الرد هو العالم يف التناهي إثبات
الفقهاء يختلف هنا ذلك. عىل قادر هللا ألن متناهية؛ ال األجزاء أن بإثبات بالفعل العالم يف

الرأي. يف اتفاقهم مع السبب يف الحكماء عن
ويدل عددها. يعلم هللا وأن متناهية، فهي ثَمَّ وِمْن كل؛ لها األشياء أن والخامسة
القدرة صفتَي أجل من عقيل تمرين مجرد يتجزأ ال الذي الجزء موضوع أن عىل ذلك
من ذهني موجود أنه هو له أقىصوجود وأن مادي. كموضوع بالفعل له وجود وال والعلم،
يجوز خالصة صورية أنساق وإقامة والرياضة، الحساب عمليات يف ليساعد الوهم اخرتاع

الطبيعة.27 قوانني عىل للسيطرة منها البعض استخدام
الذي الجزء نفي يف الحسيني املتكلمني من وفريق الحكماء مع إذن الفقهاء يتفق
وال واألسباب. الدواعي اختالف مع نهاية ال ما إىل يتجزأ جزء كل أن وإثبات يتجزأ، ال
ال الذي الجزء لنفي حجًجا يوردون بل ونقدها، املتكلمني أدلة تهافت ببيان الفقهاء يكتفي
املستويات بني وتنتقل واالستدالل، البداهة بني تجمع أبًدا يتجزأ جزء كل أن وإثبات يتجزأ،
ثَمَّ وِمْن العالم؛ خارج موجود ا إمَّ يتجزأ ال الذي الجزء مثًال، واإللهية. والطبيعية الرياضية
العالم يف موجوًدا يكون أن ا وإمَّ موجوًدا. يكون ال أو تتجزأ ال أجزاء من يتكوَّن فالعالم
وأن يُالقى أن من بد فال العالم يف ُوجد وإن بنفسه. يقوم كجوهر أو بغريه يقوم كعرٍض
الجزء كان وإذا يتجزأ. ال الذي الجزء يف تتوافر ال صفات وهي جهات، من له بد وال يُماس،
من والجسم الكيف من الكم ينتج فكيف عمق، وال عرض وال له طول ال يتجزأ ال الذي
كان متفرَقني وجودهما من بالرضورة أطول يتجزآن ال جزأين اجتماع كان وإذا الالجسم؟
وعرض طول له يتجزأ ال الذي الجزء بأن يوحي وكربها األجسام صغر وإن طول. لهما
ال الذي للجزء كان لون، للجسم وكان تتجزأ ال أجزاء من ن يتكوَّ الجسم كان وإذا وعمق.
ال الذي الجزء بأن األشاعرة دفاع ينفع ال وبالتايل يتجزأ. لون ذي كل وكان لون، يتجزأ
جسًما كان إذا يتجزأ ال الذي الجزء ا أمَّ رضورة. يتجزأ جسم كل إن واحد. لون ذو يتجزأ
الجزء من أكثر بأجزاء يمر املحيط عىل من والجزء معدوًما. باطًال يكون يتجزأ لم إن فإنه
عىل يتجزأ ال الذي الجزء ُوضع وإذا يَتجزأ. يتجزأ ال الذي فالجزء ثَمَّ وِمْن املركز؛ يف الذي
ثَمَّ وِمْن حجم؛ فله عليه زاد وإن معدوم، فهو السطح عىل يزيد ال كان إن أملس سطح

ص١٤٧. الشامل، ص١٦٨–١٧٤؛ ج٥، الفصل، 27

510



(الجواهر) الوجود أنطولوجيا رابًعا:

القطن؟ من يتجزأ ال لجزءٍ الذي الوزن مثل له الحديد من يتجزأ ال جزء ِثَقُل وهل ينقسم.
ال الذي الجزء نفي عىل يدل مما متوازيني بني نهاية ال ما إىل ساقطة خطوط إقامة ويمكن
إال الِكَرب هذا يفرسِّ وال الضلعني من أكرب الوتر يكون األضالع املتساوي املثلث ويف يتجزأ.
مكونة كانت ولو حتى متساويني قسمني إىل الدائرة قسم ويمكن طول. لها أجزاء وجود
فإنهم اإللهيات، إثبات األشاعرة قصد كان وإذا يتجزأ. فالجزء ثَمَّ وِمْن عرشجزءًا؛ أحد من
بأوصاف يتجزأ ال الذي الجزء وصفوا ألنهم ك الرشِّ يف والوقوع مناقضتها إىل انتَهوا قد
يُحس وال يُرى ال له، حد وال لون وال شكل وال عمق وال عرض وال له طول ال إنه إذ «هللا»؛
لم أجزاء ال وأعراض جواهر األجسام أن إىل الفقهاء وينتهي مادة. بذي وليس يُلمس، وال
فالفقهاء السواء.28 عىل والحكماء املتكلمني ر تصوُّ ويرفضون َهيُوَىل. وال صورة وال تتجزأ
التي النظرية املقدمات يف الوجود نظرية دعامة واألعراض الجواهر عن دافعوا الذين هم

قواعدها. إرساء املتكلمون حاول
بني واملتصل، املنفصل بني الخلط عىل يقوم خالص افرتاضذهني إذن الفرد الجوهر
رات تصوُّ بني ذلك يف فرق وال الريايض. الخيال أو الوهم عمل من ينشأ إنه بل واملادة، الذهن
يؤيد أن يمكن ال والوهم العقل. عمل من ليس فإنه الفرد، للجوهر الحكماء أو املتكلمني
صورة مجرد ولكنه الواقع، من أو العقل من له سنَد ال افرتاض والوهم وهم، ألنه بالدليل
ال الذي فالجزء العلم.29 إىل منه الفن يف وأدخل االستدالل. إىل منه التشبيه إىل أقرب خيالية

صحَّ فقد عرض، وال جسم ال جوهر أنه أوجبوه ما كل ويف يتجزأ ال الذي الجزء يف قولهم بََطل «فإذا 28

فاملحمول متخليًا؛ أحدهما وجود يمكن وال بنفسه، يقوم ال ومحمول بنفسه قائم حامل كلَّه العالم أن
لهما» الخالق وغري غريهما الوجود يف يمكن وال شئت، ما الجسم وهو الجوهر هو والحامل الَعَرض هو
إثبات يف الشهرستاني أفاض وقد ص١٤٦). الشامل، ص١٦٧–١٨٢؛ ص١٨١-١٨٢، ج٥، (الفصل،
اإليجي ا أمَّ إلبطاله. أخرى حجج وإيراد وتفنيدها الحجج عرض حزم ابن فصل كما يتجزأ ال الذي الجزء

الحكم. عن ًفا توقُّ ربما املعركة، يف الدخول عدم ل فضَّ فإنه «املواقف» يف
ا، خاصٍّ فصًال له فأفرد اإلقدام»، «نهاية يف يتجزأ ال الذي الجزء يف أفاض قد الشهرستاني أن يُالَحظ 29

وليس الدليل معقول وذلك اصطالًحا، فرًدا جزءًا انتهى ما ي نَُسمِّ إنا «ثم الوهم عمل من أنه عىل ويركز
أثبتناه الذي فإن … به انتهى الذي الجزء ذلك هو الربهان عليه ودلَّ الوهم يقدِّره ما وألن بمحسوس؛
نفيًا الحجج فْهم يمكن «وال ص٥٠٩–٥١٢). اإلقدام، (نهاية موهوم» وال محسوس غري بالدليل معقول
جانب يف االنفصال وهو الصورة هذه يف هنا ها بقي والوهم، العقل بني املستمر باالنتقال إال إثباتًا أو
لربهان املخالف الوهم عمل فذلك يتناهى، ال ما إىل آخر بعالم متصًال عامًلا يقدر حتى يقف ال أنه الوهم
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(١) الثورة إىل العقيدة من

من ق التحقُّ يمكن حسيٍّا واقًعا وليس صدقه، من ق التحقُّ يمكن علميٍّا اقرتاًحا ليس يتجزأ
وهمه، يقتضيه وما خياله حسب يتصوره كل املتكلمون، ره تصوُّ يف اختلف لذلك وجوده؛
فهو ذلك ومع الواقع.30 يف وال العقل يف ال صدقها من التحقق يمكن ال تصورات وكلها
فالجزء الحس. ومتطلبات العقل بمقتضيات مًعا بالطرفني التمسك يف رغبٍة عن يكشف
ذلك ومع يُالصق، وال يُجاور وال يُماس ال عمق، وال عرض وال له طول ال يتجزأ ال الذي
إال حملها يمكن ال األعراض كانت وملا يتجزأ. ال جزء ألنه والرتكيب؛ األعراض لجميع قابل
جسًما؛ يكون أن بد ال كان محلٍّ يف إال تَُحلُّ ال أعراض والسكون الحركة وأن جسم، عىل
فهو بالعقل. مدرك حي واقع واألعراض كجسم، الوهم وضع افرتاضمن يتجزأ ال فالجزء
أيًضا يتجزأ ال جزءًا اإلنسان واعتبار والواقع. االفرتاض بني والعقل، الوهم بني جْمع إذن
واحدة وحدة فاإلنسان االفرتاضوالواقع. بني والخيال، الحس بني والوهم، العقل بني جْمٌع
فمجموع وانفعال. فعل إىل أو وعقل حسٍّ إىل أو وفكر، بدن إىل أو أعضاء إىل تتجزأ ال
ولكن يتجزأ. ال الذي للجزء ل األوَّ املثل هو اإلنسان إن بل اإلنسان. هو كلها املظاهر هذه
صفات من ليست هذه وكل مكان. يف ويتحيَّز وعرض، طول له أخرى ناحيٍة من اإلنسان
والحياة والقدرة العلم أن صحيح كل. هو بل جزءًا ليس واإلنسان يتجزأ. ال الذي الجزء
واللون واملباينة واملماسة والسكون الحركة إنكار ملاذا ولكن اإلنسان، مظاهر من واإلرادة

خالف وذلك متناٍه، غري جسم إىل يؤدي أال برشط يصدق إنما الوهم إن نقول بل ذلك، نقبل فال العقل،
العقل خالف وذلك متناهية، غري أجزاء إىل يؤدي أال برشط يصدق إنما الوهم إن هنا ها ونقول العقل،

ص٥١٢–٥١٤). اإلقدام، (نهاية الجسم» عىل زيادة يتوهم ال حدٍّ إىل يقف ال الوهم أن بَيَّنَّا وقد …
ص١٧٥). ج١، (مقاالت، الحسني مذهب عىل جسم يتجزأ ال الذي الجزء اإلباضية فرق إحدى عند 30

ز وجوَّ جزأين، الواحد الجزء يلقى أن يستحيل إذ مثلني؛ أو أمثاله ستة الجزء يلقى أن قبة صالح وأحال
ال جزء اإلنسان معمر وعند ص١٥). ج٢، (مقاالت، وحَده الرتكيب إال األعراض جميع يحله أن عليه
املماسة فيه يحل أن يُِجز ولم والكراهة. واإلرادة والحياة والقدرة العلم فيه يحل أن عليه وأجاز يتجزأ،
سليمان بن عباد وعند ص١٦). ج٢، (مقاالت، والرائحة والطعم واللون والسكون والحركة واملباينة
وال األماكن، يشغل مما وال جهات، بذي وليس عمق، وال عرض وال له طول ال يشء يتجزأ ال الذي الجزء
دون فقط الطول عليه يجوز وقد ص١٤). ج٢، (مقاالت، ينفرد» أن عليه ويجوز يتحرك، وال يسكن مما
(الشامل، املكان! يف يتحيَّز أنه إال املكان إىل يفتقر أنه من وبالرغم ص١٦). ج٢، (مقاالت، األحوال سائر
األوَّل اثنان: به التقى لو يحدث وماذا فيها؟ به نلتقي التي الصفحة وهي واحدة جهة وله ص٢٥٩).
واليسار؟ واليمني والخلف األمام من أربعة به التقى إذا أو الوقت، نفس يف الخلف من والثاني األمام من

ص١٥). ج٢، (مقاالت،
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(الجواهر) الوجود أنطولوجيا رابًعا:

ويباين ويماس، يسكن واإلنسان يتحرَّك، البدن للبدن؟ مظاهر كلها وهي والرائحة، والطعم
اجتمع وإذا بالوهم إال يوجد ال يتجزأ ال الذي الجزء كان وإذا ورائحة. طعم وله ويتلون،
والحس. الوهم بني والواقع، االفرتاض بني جمًعا يكون فإنه الواقع، يف يوجدان جزءان
كيف اجتماع مع الكم يوجد وكيف لهما؟ وجود ال جزأين باجتماع الوجود يأتي أين من
جوهرين باجتماع العقل إىل ألقرب إنه أجزاء؟ أربعة أو ثالثة وليس جزءان وملاذا محض؟
املتآلف هو الجسم ألن جسًما؛ الفرد الجوهر تسمية يمكن ال ذلك ومع واحد. جسم يحدث
بني توفيق أيًضا هو جهات ست له يتجزأ ال الجزء أن واعتبار يتألف.31 ال الفرد والجوهر
وكأن غريه، هي أعراض الست فالجهات ذلك ومع والواقع. االفرتاض بني والعقل، الوهم
وسًطا حالٍّ الحكماء بعض أخذ ما فإذا للوهم.32 خالًصا افرتاًضا زال ما الفرد الجوهر
إىل بالفعل ومتجزئًا نهاية ال ما إىل بالقوة متجزئًا متوسًطا يتجزأ ال الذي الجزء يجعل
واحد جسم يثبت وكيف الوهمي. األسايس االفرتايض البُعد إىل أيًضا يشري وغاية، نهاية
والثاني حس، مشاهدة األوَّل أليس نهاية؟ ال ما إىل متجزئًا يكون الوقت نفس ويف متصل

وهم؟ افرتاض
يكون وبالتايل ميتافيزيقية، مقولة الفرد الجوهر هل القصيد، بيت إىل نأتي واآلن
ميتافيزيقا يف العامة األمور شأن شأنه الخارج يف ال ذهنيٍّا، موجوًدا أو اعتباريٍّا أمًرا
والعلة والكثرة، والوحدة والحادث، والقديم واملستحيل، واملمكن والواجب واملاهية، الوجود
يكون ألعراض، حامل جوهر بالفعل، موجود جسم أي طبيعية؛ مقولة هو أم واملعلول،
منها الغرض رصفة، دينية مقولة هو بل ذاك، وال ذا هو ال أم الطبيعي؟ للعلم موضوًعا
وهو العلم موضوع تأسيس من املرحلة هذه يف ألوانه سابق أنه مع «هللا» وجود إثبات
وارد ر تصوُّ فهو حرج فال الذهني، الوجود أي ل؛ األوَّ االحتمال كان فإذا الوجود؟ نظرية
الطبيعي، الجسم أي الثاني؛ االحتمال كان وإن الرياضية. العلوم يف استعماله ويمكن
أي الثالث؛ االحتمال كان وإن التجريبي. الريايضأو الطبيعي للعلم ذلك يف الفصل فالقول
صفات أخذ إىل انتهى إنه أم الغاية هذه حقق فهل الصانع، إثبات أجل من الديني التصور
طعم، وال لون، وال شكل، وال عرض، وال له جسم ال كان فإذا إياه؟ يعطيها أن بدل «هللا»

القايض وعند ص١٥). ج٢، (مقاالت، واحد جسم فهما جوهران تآلف إذا السنة أهل بعض عند 31

ص٤٠٨). (الشامل، جسمان فهما تآلفا إذا الجوهرين أن املحققني وبعض
ص١٥. ج٢، مقاالت، 32
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(١) الثورة إىل العقيدة من

وال محل يف ليس وأنه «هلل» التنزيه صفات عن فماذا سكون، وال حركة، وال رائحة، وال
الفرد الجوهر إثبات «هللا»، عىل وحرًصا الدين عن دفاًعا أكثر املوقفني وأي الحوادث؟ يشبه
يتفرد حتى الفرد الجوهر نفي أم التفرُّد، رأسها وعىل بعضصفاته، يف «هللا» يشارك الذي
عنها للدفاع مصطنعٍة وسائل إىل حاجة ما دون املطلقة قدرته وتثبت بصفاته وحَده «هللا»

وإثباتها؟
صفاته ثم أوًَّال هللا وجود إلثبات كمقدمة الفرد» «الجوهر أعدوا املتكلمني أن يبدو
وبالتايل ذاته، من وجوده سبب عىل يحتوي ال يتجزأ ال جزء إىل الجسم انقسم ما فإذا ثانيًا.
كما نهاية ال ما إىل انقسم وإن هللا. وجود يثبت ثَمَّ وِمْن غريه؛ إىل وجوده يف يحتاج فإنه
وجود يثبت التصورين كال ففي نهائية؛ الال إىل أيًضا يقود الالنهائي فإن الحكماء، يقول
يحرص الذي اإللهي العلم عىل خشيًة نهاية ال ما إىل الجسم قسمة من املتكلمون خيش «هللا».
عدم، من اإليجاد عىل اإللهية القدرة عن دفاًعا يتجزأ ال الذي الجزء إثبات فآثروا يشء، كل
عند الحكماء رأي وخطورة العالم. وخلق «هللا» قدرة واحد، وقت يف شيئان يثبت وبالتايل
فعلم تتناهى، ال األجزاء دامت ما ألنه الكيل العلم وإنكار «هللا» علم من النيل هو املتكلمني
دليل عىل خطورة يمثل أنه كما للجهل. مرادف وهو جملة بل تفصيًال، يكون لن بها «هللا»
الحكماء ا أمَّ الحدوث. يف يدخل ال له نهاية ال فما العالم؛ تناهي عىل يقوم الذي الحدوث
وبالتايل منها، واحد لكل نهاية ال ومقدوراته «هللا» معلومات ألن اتساًقا؛ أكثر يبدون فإنهم
الجزء بنهاية «هللا» علم فيتحدد املتكلمني عند ا أمَّ واملقدور. املعلوم مع والقدرة العلم يتسق
الجزء يف املقول من الغرض ليس الحالتني كلتا ويف به. قدرته تتحدد كما يتجزأ ال الذي
وصًفا النظرية ليست «اإللهي». الخطاب تأسيس بل الطبيعي، العلم تأسيس يتجزأ ال الذي
النحو هذا وعىل والقدرة. العلم مثل وصفاته «هللا» وجود إلثبات وسيلة هي ما بقْدر للطبيعة
املبحث وهو واحدة الغايُة الحالتني كلتا يف العلمي. للفكر ًها موجِّ «اإللهي» الفكر يكون
فالوحدة معرفية؛ كوظيفة «باهلل» البرشي الذهن توجيه أو الطبيعة خالل من «هللا» عن
أيًضا والصورة للواحد. مماثلة وهي األشياء ترتكَّب منها التي البسيطة الوحدة هي األوىل
واملخلوق البدن عىل النفس تدل كما الخالق عىل يدل الذي الطبيعة يف الباقي العنرص هو
إثبات إىل الديني وبإحساسه بطريقته كلٌّ والحكماء، املتكلمون انتهى ثَمَّ وِمْن الخالق. عىل
شكل ال الفرد فالجوهر «هللا». وهو إثباته واملطلوب الفرد الجوهر بني الصفات يف املشاركة
«هللا» يشارك فهو ثَمَّ وِمْن يرى؛ وال يسكن، وال يتحرك وال رائحة وال طعم وال لون وال له
َمن ينفع فإنه جسًما الفرد الجوهر كان وإذا يشء.» كمثله «ليس وأنه التنزيه، صفات يف
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التشبيه صفات يف أي الجسمية؛ صفة يف مًعا فيشاركان «جسم»، أنه عىل هللا يتصور
له شكل ال فرد جوهر قيمة ما التنزيه حالة ويف التنزيه. صفات يف قبل من شاركا كما
افرتاض مجرد إنه رؤيته؟ أو عليه التعرُّف يمكن وال األشكال، من شكل إليه يُنسب وال
استبدال آثر التوحيد علم وكأن الطبيعة، عن تكون ما أبعد أخرى غايٍة أجل من محض
قد «هللا» يكون التشبيه حالة ويف الحقيقة. بعالم الوهم وعالم الواقع، بعالم االفرتاض عالم
فهو فعًال، أو أصًال ينقسم ال الفرد الجوهر كان فسواء الفرد. الجوهر مثل جسًما أُثبت
هو العدد يف أو الصغر يف متناهية غري الفردة الجواهر وجعل له. وجود ال ألنه ينقسم ال
نهاية إىل انقسم أو ينقسم ال أو ينقسم الجسم كان وسواء «هللا». صفات مع لها إرشاك
كلها أنها وهي واحدة، فالنهاية واحدة، وحدة أو أجزاء من مكوَّنًا كان أو نهاية ال إىل أو
عند الدينية للحساسية طبًقا صفاته وتصوُّر «هللا» وجود إلثبات جدلية خطابية مقدمات
إثبات إن اإليمانية. ودوافعهم العقلية بالطهارة إحساساتهم ودرجة والحكماء، املتكلمني
الرضوري من وهل بناء. وال له رصح ال هاٍو تأسيُس هو عقلية افرتاضات عىل «هللا» وجود
عىل «هللا» يثبت حتى غر الصِّ يف املتناهي حد إىل إربًا إربًا وتقطيعه وتجزئته العالم تدمري
العقول وأوائل الحس شهادات عىل تعتمد األدلة من عديًدا الوحي استعمل لقد أشالء؟
الفكر يبدو بل األمة.33 وصالح والرضر املنفعة مقاييس عىل واعتماًدا الوجدان وبداهات
«هللا» وجود إلثبات وسيلة الفرد فالجوهر دور، يف وقع وقد املتكلمني عند خاصًة الديني
وال طول وال له جسم ال ما ترى وكيف الفرد. الجوهر رؤية من يمكننا الذي هو و«هللا»

بالحواس؟34 يُدرك ال وما لون، وال عمق وال عرض
وإنكار إثبات بني الخالفحوله عن النظر برصف كله الفرد الجوهر موضوع أن يبدو
ر تصوُّ وأن عقيل. موقف عن وليس دينية عاطفة عن يعربِّ إنما فيه، التصورات حول أو
البسيطة الوحدة إىل الوصول يف رغبة عن يعربِّ إنما والتناهي القسمة مقولتي بني الجسم

فهو ثَمَّ وِمْن القرآن؛ وهو معنيَّ كتاب يف املدوَّن أي رصف؛ مادي كيشء «الوحي» لفظ هنا نستعمل 33

النبوة. نظرية بخالف وهو إثبات، إىل حاجة يف ليس موجود،
بنفسه. أمثاله ستة يماس وأن واالنفراد، والسكوَن الحركَة يتجزأ ال الذي الجزء عىل الهذيل أبو أجاز 34
يَُجز ولم له. وإدراًكا له رؤيًة فينا ويخلق العيون، فرتاه هللا يفرده وأن غريه، ويفارق غريه يجامع أن
ص١٤؛ ج٢، (مقاالت، للجسم إال ذلك يجوز ال إذ والعلم؛ والقدرة والحياة والرائحة والطعم اللون عليه

ص٤٠٧). الشامل، ص١٨٠-١٨١؛ ج٥، الفصل،
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(١) الثورة إىل العقيدة من

املتناهي من البسيط، إىل املركَّب من الذهاب يف فالرغبة األشياء. ن تتكوَّ منها التي األوىل
الواقع. يف يقابلها ما لها يكن لم وإن عقًال نفسها عن تعربِّ دينية عاطفة الالمتناهي إىل
النقطة هي األوىل الوحدة هذه متناهية. ال أو متناهية أجزاء إىل ينقسم ال جسٌم الجسم
يبدأ التي الزمانية اللحظة وهي والحجوم، واملساحات الخطوط منها تبدأ التي الهندسية
الحسابية العمليات تبدأ منه الذي العدد يف الواحد وهو واملستقبل، واملايض الحارض منها
األجسام، ترتكَّب منه الذي الطبيعة يف يتجزأ ال الذي الجزء وهو وقسمة، وْرضب جْمع من
يف اإللهي الديني الفكر أثر يبدو وهنا ونهايته. وغايته ومنشؤه الكون مصدر «هللا» وهو
واألشياء. العالم ر تصوُّ يف معرفية وظيفٌة «هللا» وكأن والريايضواإلنساني، الطبيعي الفكر
ثَمَّ وِمْن الالتناهي. وهي صفٍة يف هللا ستشارك ألنها متناهية غري أجزاء ر تصوُّ يمكن وال
فكٌر أنه كما ًدا محدِّ فكًرا اإللهي الديني الفكر يبدو وهنا متناهيًا. يتجزأ ال الذي الجزء كان
قسمة ثم النصف، إىل القسمة حجة األجسام، تناهي بها يثبت التي الحجج تهم وال ه. موجِّ
الجزء مصدرها. يهم وال يتجزأ، ال الذي الجزء إىل تصل حتى وهكذا النصف، إىل النصف
للتوحيد. الطبيعية التصورات أحد فهو الطبيعة؛ يف الهوتي ديني تفكري إذن يتجزأ ال الذي
بالتصورين، الِفرق قالت وقد للطبيعة. كمي علمي ر تصوُّ فهو يتجزأ الذي الجزء ا أمَّ
لتصوره طبًقا كلٌّ أخرى، ناحية من والفقهاء الحكماء ر وتصوُّ ناحية، من املتكلمني ر تصوُّ
أكثر فهو الحكم، عن ف التوقُّ ثالث فريق آثر وقد واإلجالل. بالتعظيم وإحساسه للتوحيد
كلُّ واإلجالل، التعظيم عواطف مع بل واقع، مع يتعامل ال هنا العقل أن عىل يدل إذ أمانة؛
عن اإلعالن عىل تساعده التي التصورات من يشاء ما يختار العقالنية، من ودرجته مفكر

رأيه.35 يف إحكاًما الصور أكثر يف وإجالله تعظيمه
بني الفرد الجوهر نظرية من عنه نتج وما الجسم مبحث كان إذا هي: اآلن والقضية
رصيح؟ إنساني ديني تفكري إىل يتحول ال فلماذا مقنًعا، إلهيٍّا دينيٍّا تفكريًا واإلنكار اإلثبات
لقد إنساني؟ علم تأسيس الوحي يحاول ألم مقلوبة؟36 إنسانيات هي اإللهيات أليست
باقي ستكشف كما اإلنسانية الحياة يف الطبيعة بُعد عن أو األشياء دائرة عن الجسم كشف
كشف قد األعراض مبحث كان وإذا اإلنسان. بُعد عن مزاج لها التي األجسام األجسام؛

ص١٢٤). ج١، (مقاالت، يتجزأ ال أم أيتجزأ ندري ال فقالوا: شاكُّون شكَّ 35

.Theologie on Anthropologie, La Renaissance du Monde Arabe دراستنا: انظر 36
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(الجواهر) الوجود أنطولوجيا رابًعا:

من الدرجة بنفس الطبيعة بُعد عن يكشف الجواهر مبحث فإن رصاحًة، اإلنسان بُعد عن
ال والطبيعة اإلنسان بُعَدي فإن اجتماعي، بُعد ذا اإلنسان كان وملا والوضوح. الرصاحة
مفهوم عىل اإلبقاء الديني الفكر أراد ما إذا والسيايس االجتماعي ببعديهما إال يكتمالن
الشخصية، وحدة مفاهيم هناك تظهر ثَمَّ وِمْن يتجزأ. ال الذي الجزء يف املتمثل الوحدة
من لكثري يصبح وبالتايل التاريخ. ووحدة األمة، ووحدة الشعب، وحدة الوطنية، والوحدة
الديني، الفكر عن مستقالٍّ العلمي الفكر س ويتأسَّ مدلول. يتجزأ ال الذي الجزء مسائل

والسياسة. االجتماع علوم إىل الديني الفكر ل ويتحوَّ

عوارضاألجسام37 (2)

األجسام حدوث وأهمها دالالتها، أو باألجسام الخاصة األحكام هي األجسام عوارض
جواهر إىل السابقة القسمة نفس وهي وصفات، ذاٍت إىل الجسم ينقسم وهنا وتناهيها.38
اللغة تتخىل املرة هذه ولكن الصفات. هي واألعراض الذات، هو فالجوهر وأعراض؛
املفارقة، الجواهر وإثبات اإللهيات من لالقرتاب امليتافيزيقية اللغة إىل مكانها عن الطبيعية
والثاني اإلعادة، ثم والفناء والبقاء والحدوث، بالِقَدم يتعلق ما ل األوَّ ثالثة: أحكامها وأهم
بوحدة يتعلق ما والثالث استحالة، أو إمكانًا أو وجوبًا باألعراض الجواهر بصلة يتعلَّق ما
العامة» «األمور إىل عود األمر حقيقة يف أنها األحكام هذه من ويتضح تعدُّدها. أو األجسام
والوجوب والحدوث، فالِقَدم خاللها. من الجواهر مبحث وقراءة الوجود» «ميتافيزيقا أو
من القديم السؤال ويربز العامة. األمور مباحث من والكثرة والوحدة واالستحالة، واإلمكان
الفكر موجهات عن تكشف إنها أم خالصة طبيعية ميتافيزيقية األحكام هذه هل جديد:
عقائد عن للدفاع تمهيدية مقوالت إنها أم رصفة علمية فلسفية أحكام هي هل الديني؟

مقنع؟ ديني فكر فهي وبالتايل اإليمان،

تركها آثرنا وقد مبارشًة، حده وبعد األجسام عوارض قبل الجسم قسمة تأتي القديمة املصنفات يف 37

الجسمية الجواهر من ابتداءً واحدة مرة األجسام قسمة عن الحديث يمكن حتى األجسام عوارض بعد
ص٢٤٤–٢٥٦). (املواقف، املفارقة الجواهر حتى

تحليلها تم التي األعراض مع بالخلط توحي قد أنها مع والدالالت، األحكام مجرد تعني هنا العوارض 38
الوجود. ظواهر عن السابق املبحث يف
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والحدوث الِقَدم (1-2)

احتماالت لدينا أصبحت والحدوث، الِقَدم االحتماالن وكان صفات، أو ذوات األجسام كانت ملا
وبه املتكلمني، عند الحق وهو وصفاتها، بذواتها محدثة األجسام تكون أن ل األوَّ أربعة:
بذواتها قديمة تكون أن والثاني واملجوس. والنصارى واليهود املسلمني من امللِّيُّون قال
قديمة والفلكيات وعنرصيات، فلكيات فاألجسام الحكماء.39 متأخرو قال وبه وصفاتها،
بموادها قديمة والعنرصيات املشخصة. واألوضاع الحركات إال وأعراضها وصورها بموادها
عند بصفاتها محدثة بذواتها قديمة تكون أن والثالث وجنسها. بنوعها الجسمية، وصورها
أن والرابع هي؟ أجسام وأي أجسام، هي هل الذوات، يف اختلفوا ثم الحكماء.40 أوائل
قديًما، والفرع حادثًا يكون ال فاألصل باطل؛ وهو بصفاتها، قديمة بذواتها حادثة تكون
األصل.41 من أرشف الفرع يكون وال الفرع، والصفات األصل هي الذات ألن وتناقضعقيل
والصفات بالذات يتعلق فيما األربعة االحتماالت هذه بني ليس الخالف أن والحقيقة
أم الذات يف كانا سواء والحدوث، الِقَدم بني فحسب، منها اثنني بني بل والحدوث، والِقَدم
ال ما وكل الحوادث، عن تخلو ال األجسام ألن حادثة األجسام األشاعرة فعند الصفات؛ يف
األعراضوأن عن تخلو ال األجسام بأن األوىل املقدمة وتثبت حادث. فهو الحوادث عن يخلو
حادثان. وهما والسكون الحركة عن يخلو ال الجسم بأن الثانية وإثبات حادثة. األعراض
املوضوع وهو الصانع، إلثبات الفرد الجوهر دليل بعد بدأ قد الحدوث دليل أن ويبدو

روافدها. أحد وأصبح اإلسالمية، الحضارة يف تمثُّله تم أن بعد أرسطو ومعهم 39

تاريخ روافد أحد أيًضا أصبحوا أن بعد األوائل الطبائعيون أي أرسطو؛ عىل السابقون الفالسفة وهم 40

اإلسالمية. الحضارة خالل من اإلنساني الفكر
التوراة «ففي جسم؛ الذات أن عىل مثًال وغريها والثنوية اليهودية يف األديان بتاريخ اإليجي يستشهد 41

دخانها ومن األرض، زبدها ومن البخار، فحصل فذابت الهيبة نظَر إليها ونظر جوهرة خلق تعاىل هللا أن
البخار، وقيل بالتكثيف، البواقي وحصلت النار، وقيل بالتلطيف، البواقي وحصلت األرض، وقيل السماء،
اجتمع فإذا ذلك. وغري وخبز لحم يشء كل من الخليط وقيل والتكثيف، بالتلطيف العنارص وحصلت
أوجبها التي الصورة تحدث إنما يحدث، ولم حدث أنه ُظنَّ محسوس قْدر له يشء منها جنس من
الثنوية فقالت اختلفوا، ثم أجساًما. ليست الذوات إن قال من ومنهم ص٢٤٥). (املواقف، االجتماع»
من فحصل عليها، كماالتها لتوقف بالَهيُوَىل النفس عشقت والَهيُوَىل، النفس والحرانيون والظلمة، والنور
والخطوط خطٍّا، النقط واجتمعت نقًطا فصارت فتجزأت الوحدة، هي وقيل املكونات. أنواع اختالطها

ص٢٤٥). (املواقف، جسًما والسطوح سطًحا،
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(الجواهر) الوجود أنطولوجيا رابًعا:

ا إمَّ هللا وجود إثبات وهو األجسام، مبحث من البعيدة الغاية عن كاشًفا التوحيد يف األوَّل
وهم عىل قيامه هو الدليل هذا وخطأ الحدوث. طريق عن أو الفرد الجوهر طريق عن
أن حني يف وكمال، قيمة فالتغريُّ حادثة؛ أنها تعني األعراض تغريُّ وأن حدوث، التغريُّ أن
يخلط األعراضحادثة بأن فالقول وبالتايل ونقص؛ قيمة ال املتكلمني عند الحوادث مفهوم
الحوادث من يخلو ال ما كل بأن والقول سلبي. والثاني إيجابي ل األوَّ قيمة، حكمي بني
األعراض؛ عىل الحكم من ينتقل أنه كما جديًدا. يضيف ال حاصل، تحصيل حادث فهو
تكون أن األربعة االحتماالت من أنه مع األجسام، أي الذوات؛ عىل الحكم إىل الصفات، أي
كحلٍّ املعتزلة من الطبائع أصحاب اختيار وهو بصفاتها، محدثة بذواتها قديمة األجسام
بذواتها األجسام وِقَدم األشاعرة، حل وهو وصفاتها، بذواتها األجسام حدوث بني وسط

الحكماء. اختيار وهو وصفاتها
عليه وأزاد واملتأخرين. املتقدمني من مرات عدة الدليل هذا صياغة إعادة تمت وقد
وبالتايل املختار، الفاعل فعل فاألجسام املوجب؛ السبب إىل القديم استناد جواز البعضعدم
موضوع املحدثوهو دون إثباته، املطلوب وهو مبارشًة، بالقديم بداية وهذا حادثة.42 تكون
ليشء مرئيٍّا وصًفا أو عقليٍّا حكًما وليس «… يجوز «ال رصف قيمة حكم أنه كما البحث.
األعراض وتجدُّد للحركات املشاهدة عىل تقوم حسية بداية ذا الدليل يكون وأحيانًا مادي.
كذلك.» ليس «والقديم ويُقال: والتضاد، العكس طريق عن القلب يحدث ثم األجسام، عىل
الحادث الجسم إدانة فقط حدث ولكن خاصله، تحليل وال للقديم دراسة تحدث لم أنه مع

األصلية!43 الرباءة إال تمحوها ال األوىل الخطيئة وكأن القديم، تربئة ثم
األمر وتسلسل أخرى مدة إىل احتاجت وإال قديمة، املادة أن األوىل أربع: الِقَدم وحجج
وأهمية وصورة. مادًة الجسم ِقَدم يلزم وبالتايل الصورة، عن تخلو ال وأنها نهاية، ال ما إىل

الرازي. صياغة هي هذه 42

هو ما كل أن وعىل هللا، غري هو يشء كل العالم أن عىل السنة أهل أجمع ص٢٤٥–٢٤٩. املواقف، 43
من هو وال مصنوع، وال بمخلوق ليس صانعه أن وعىل مصنوع، مخلوق األزلية صفاته وغري هللا غري
حزم ابن انربى وقد ص٣٢٨). ص٢٣، الدين، (أصول العالم أجزاء من يشء جنس من وال العالم جنس
ألن الطبيب؛ زكريا بن ملحمد اإللهي» العلم كتاب نقض يف «التحقيق كتاب إىل محيًال العالم ِقَدم إلبطال
ج٥، (الفصل، وأعراضها» واملتحركة الساكنة األجسام من فيه بما الفلك هللا أحدث لآلمد. ليست «املدة
ص٢٧؛ األنوار، طوالع ص٤٣–٥١؛ التفتازاني، رشح ص٨٤-٨٥؛ املحصل، أيًضا: انظر ص١٤٤-١٤٥).
ص٢٣٨–٢٤٠. ص٢٢٦–٢٣٠؛ الشامل، ص٧٠-٧١؛ ص٥٩، الدين، أصول ص٥–٧؛ اإلقدام، نهاية
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(١) الثورة إىل العقيدة من

مادة وجوده رضورة وينفي نهاية، ال ما إىل التسلسل مفهوم عىل يقوم انه الدليل هذا
الفكر ميزة وهي االنقطاع، عىل ال التواصل عىل يقوم فكًرا يكون وبالتايل أوىل، وبداية أوىل
السابق فيها يجامع ال قبلية وجوده قبْل عدمه كان وإال قديم الزمان أن والثانية العلمي،
من العقيل االتساق إىل أقرب تكون وبالتايل السابقة، امليزة بنفس الحجة وتتميز واملسبوق،
وبالنسبة الزمان إىل باإلضافة إال يُفهم ال الالزمان هذا إن بل الزمان. قبل زمان افرتاضال
قديمة للعالم الفاعل فاعلية أن والثالثة إضافيٍّا.44 زمانًا أو ما بمعنًى زمانًا فيكون إليه،
بال الرتجيح لزم وإال حادث، رشط عىل لتوقفت حادثًة كانت فلو العالم. ِقَدم منه ويلزم
االتساق إىل أقرب أنها إال إثباته املطلوب تفرتض حجة أنها ومع التسلسل. ويلزم مرجح
يصدر ال الحادث الفاعل أن كما قديم، يشء إال عنه يصدر ال القديم الفاعل أن من العقيل
وجود ينتفي وبالتايل حادث، موجود عن لصدر حادثًا العالم كان فلو حادث. يشء إال عنه
يكون وبالتايل فيه، الباري تأثري صحة وكذلك لها أول ال العالم صحة أن والرابعة «هللا».
احتدمت املعركة أن ويبدو بالعلة.45 املعلول وملقارنة للمعلول العلة ملصاحبة قديم كالهما
الحقيقية املعركة تخفي كانت إنما ِقدمه أو العالم حدوث إثبات حجج وأن تُبتَدأ، أن قبل

الذات. موضوع أول يف ستظهر التي وِقدمه الصانع وجود عىل
إال يبَق فلم الصفات، وِقَدم الذات حدوث أي متناقًضا؛ الرابع االحتمال كان فإذا
املطلبني بني الجمع يحاول الذي الصفات وحدوث الذات ِقَدم وهو الثالث، االحتمال
الديني التصور املتعارضني: التصورين بني يجمع وأن والتمايز، االتصال املتعارضني:

اللياقة، بعدم قيمة حكم وهو املطلق.» بالجواد يليق ال متناٍه غري زمانًا الجود «وترك القدماء: يقول 44

األقرب. وهو متناٍه، غري الزمان ترك الجود طبيعة من إن بل واقع، حكم أو عقل حكم وليس
أثبتت فقد حادثًا؛ جسًما يكن لم العالم أصل أن ترى عديدة فرٌق املادة بِقَدم قالوا الذين 45

بِقَدم الطبيب زكريا ابن وقال والخالء. والدهر، والَهيُوَىل، والنفس، الباري، الخمسة: القدماء الحرمانية
عن صادًرا العالم الفالسفة جعل وقد ص٢٢٨-٢٢٩). (الشامل، املبدع والعقل والنفس والزمان املكان
أيًضا البيضاوي يذكر قدماء. واملادة والفلك والنفس فالعقل وبالتايل قديم، القديم عن والصادر هللا،
األربعة بالقدماء والقول الفالسفة عىل هجوًما «التمهيد» يف الباقالني ويشن (أبريليطس). هرقليطس
القائلني الدهرية ومنهم ص٥٤–٦٥). التمهيد، ص١٢٧-١٢٨؛ األنوار، طوالع ص٨٥-٨٦؛ (املحصل،
الذين والفلكية املتناسلة. وحيواناته وأركانه وكواكبه بأفالكه الصورة هذه يف األزل عىل كان العالم بأن
ص٧٠-٧١، الدين، (أصول األربع والطبائع السبعة الكواكب إىل الحوادث وتقدير العالم تدبريَ نسبوا
ص١٨-١٩؛ ج١، الفصل، ص٦١–٦٨؛ التمهيد، ص٢٢٩؛ (الشامل، املنجمني رأي هو وكذلك ص٨٣)،

ص١٢٠–١٢٢). اإلقدام، نهاية ص٢٣١-٢٣٢؛ الشامل، ص١٢٠–١٣٢؛ الخمسة، األصول رشح
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(الجواهر) الوجود أنطولوجيا رابًعا:

عىل انفعايل فعل ردُّ منهما كلٌّ والِقَدم، الحدوث األوليان: فالنظريتان الطبيعي. والتصور
الِقَدم، ومطلب الحدوث مطلب اإلنسان يف أصيل مطلب وكل النظرية. صورة يأخذ اآلخر،
وقد الجدة. نحو والسعي األصالة عن البحث االتصال، يف والرغبة االنفصال يف الرغبة
قديمة العالم ذات تجعل أسطورية إرشاقية بصورة الثالث االحتمال هذا عن التعبري تم
تفسري يف حينئٍذ الصعوبة وتكون روحي. أصل من العالم يخرج وبالتايل محدثة، وصفاته
إىل أقرَب ر التصوُّ هذا كان وملا الروحي. الجوهر هذا من املادية األعراض هذه صدور كيفية
عىل اعتماده من أكثر الفنية الصور عىل اعتمد فقد العقيل، ر التصوُّ إىل منه الصوفية العاطفة
واالحتياج واملعرفة والتذكُّر والعشق واإلرشاق والفيض النور لغة وظهرت العقلية، الحجج
مؤقتة رحلًة العالم ويكون اإلرشاق. حكمة مصطلحات من معروف هو ما آخر إىل والشوق
بؤس، بعد تنعم ل األوَّ الروحي مصدرها إىل للرجوع العارضة املادة من فيه تخلُص للروح
الفيض نظرية وتتحوَّل حكمة، من بقي ما عىل التأليه عواطف فتسود ألم، بعد وتلتذ
الخيال، عىل التغلُّب العقل استطاع ما فإذا والرجوع.46 الخالص يف نظريٍة إىل والصدور
الفنية، الصور بدل الرياضية اللغة ظهرت اإلرشاقيات، عىل السيادة التصورات واستطاعت
فرق ال األصل هو الواحد ويصبح وحادث، قديم بني فيه فرق ال أعداد إىل كله العالم ل وتحوَّ
ظهر ولكن التوحيد.47 عقيدة يف والواحد الطبيعي والواحد الريايض الواحد بني ذلك يف
تلبيًة التصورين بني الجمع يف الطبائع أصحاب عند علمية صيغة يف الثالث االحتمال هذا
مخلوقة، األجسام كانت فإذا التخلق. أو الطبائع طريق عن بالخلق القول وهو للمطلبني،
ويف بالقدرة.48 ال وبالطبع باإلرادة، ال بالذات فاإليجاب بطباعها؛ متخلقة األعراض فإن

كلَّ تفرسِّ التي الشاملة الخلق أساطري يف الكيايل) (أحمد والباطنية اإلسماعيلية ر تصوُّ أيًضا وهو 46

والعالم األعىل العالم نظريات وكل والرشعيات، والكونيات، واإلنسانيات، والطبيعيات، اإللهيات، يشء:
الكواكب بتدبري والنفس، العقل للعالم، مدبِّران وهما النفس، خلق اإلله أن مثًال اإلنساني. والعالم األدنى
ص١٢٨–١٣٢، ج٢، ص٩٥، ج١، امللل، ص٢٩٣-٢٩٤؛ ص٢٨٥، (الفرق، األول والطبائع السبعة

ص٨٠-٨١). واملرشكني، املسلمني ِفَرق اعتقادات ص١٤٥–١٥١؛
ص١٢٨). األنوار، طوالع ص٨٦؛ (املحصل، فيثاغورث أصحاب مثًال 47

كما بطباعه هللا فعل العالم ثمامة فعند والنظَّام. ومعمر والجاحظ، ثمامة، الطبائع أصحاب وهم 48

الخصوم، حسب لقولهم املعطلة الزنادقة أيًضا به يتهم وهو ص١٠٧)، ج١، (امللل، الحكماء بعض يقول
وعند ص٩١-٩٢). (التنبيه، أشياء حدوثها قبل كانت الحوادث إن أو تكوين، غري من كائنة األشياء إن
ال الواحد الجوهر أن معمر وعند ص٨٣–٨٥). الدين، (أصول األعراض دون األجسام خلق هللا أن معمر
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(١) الثورة إىل العقيدة من

مشكلة هل اآلن: والسؤال الحدوث. إىل منها الِقَدم إىل أقرب الثالث الصيغ إن األمر، حقيقة
والصفات؟ الذات موضوع يف هللا إىل ذلك بعد نُقلت ثم األجسام يف أساًسا والصفات الذوات
نُقلت ثم اإلنسانيات، يف أو الطبيعيات يف األجسام يف أساًسا والحدوث الِقَدم مشكلة وهل

اإللهيات؟ يف الذات صفات إىل ذلك بعد
امليتافيزيقي املستوى من والحدوث الِقَدم املسألة، هذه نقل يمكن هل هي: والقضية
وأكثر أفضل األربعة االحتماالت وأي العميل؟ السيايس االجتماعي املستوى إىل النظري
ال وبالتايل وبصفاتها، بذاتها محدثة املجتمعات هل االجتماعي؟ التغري لحركات فعالية
عليها يستحيل وبالتايل وبصفاتها بذاتها قديمة هي هل ومستمر؟ دائم وجود لها يكون
وتغيري كذوات املجتمعات ببقاء يسمح مما بصفاتها محدثة بذاتها قديمة هي هل التغيري؟
وليس إلغاؤها يحسن األساس من وهمية مشكلة أنها أو كصفات؟ االجتماعية األنظمة
زلنا ما ُكنَّا وإذا االجتماعي؟49 املستوى إىل الطبيعي امليتافيزيقي املستوى من نقلها
حركة يف ال فعَّ رصيٍد إىل ل تتحوَّ حتى إلغائها دون نقلها إال سبيل فال تراثية، مجتمعات
وبالتايل نفسها. ستفرض فإنها إللغائها، محاوالت هناك كانت فمهما االجتماعي.50 التغريُّ

والسيايس. االجتماعي الفكر إىل الديني الفكر من نقلها فاألفضل

واإلعادة والفناء البقاء (2-2)

ِقَدمه. إثبات عىل ببقائه القول ينتج كما حدوثه إثبات عىل العالم بفناء القول وينبني
الجسم كان فإذا بالبقاء. قال بالِقَدم قال وَمن اإلعادة، ثم بالفناء قال بالحدوث قال فمن

(أصول طباًعا األعراض أنفسها يف أحدثت جسًما وصارت أجزاء ثمانية اجتمعت فإذا األعراض، يحتمل
قد اإلنسان أن القدرية) من أنهم الخصوم (وعند الحمارية وعند ص١٣). ج٢، مقاالت، ص٥٧؛ الدين،
اإلقدام، نهاية ص٣٧٩؛ (الفرق، التبن يف والعقارب اللحم يف الديدان مثل الحيوانات من أنواًعا يخلق
ص٢٥-٢٦). الدين، أصول معالم ص٢٧٥؛ ص٢٣٠–٢٣٧، الشامل، ص٢٥٢–٢٦١؛ التمهيد، ص٢٩؛
أن أو ص٨٦)، املحصل، ص٢٤٤-٢٤٥؛ (املواقف، الكل يف ف التوقُّ أي جالينوس؛ موقف هو هذا 49

أو العرض فيها يخلق لم يفني أن أراد فإذا فيها، هللا يخلقها متعاقبة بأعراٍض الجواهر يحفظ «هللا»
قانون له ليس العالم وكأن والجواهر، باألعراض نفسه شاغل هللا وكأن للبقاء، منافيًا عرًضا فيها خلق

ص١٢٨). األنوار، (طوالع ذاته من
ج٣. معارصة، قضايا االجتماعي»، والتغري «الرتاث بحثنا: انظر 50
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(الجواهر) الوجود أنطولوجيا رابًعا:

ويُثِبت خالء. أو مأل يف كانت سواء متناهية فاألبعاد ست، جهات ذا أو ثالثة أبعاد ذا
كل باستعمال للخصوم الرياضية الحجج عىل ويردون رياضية، بحجج ذلك املتكلمون
فناء وإثبات نفيًا. أو إثباتًا الديني الفكر مسلمات أجل من والطبيعية الرياضية املسائل
املتناهي كله. العالم وإعدام يشء إعدام بني ما شتَّان أنه مع العالم فناء يتضمن األجسام
سؤال: يظهر وبالتايل كذلك.51 فليس الكرب يف املتناهي ا أمَّ ومرئي، محسوس الصغر يف
تْرك أو للعالم عمٍر تحديِد بني الحال بطبيعة اإلجابة وتتفاوت وكيف؟ العالم يفنى متى
املسببة غري «اإللهية» القدرة بني الفناء كيفية عن اإلجابة تتفاوت كما «اإللهي». للعلم ذلك
عقًال كله ذلك معرفة يمكن وال األكوان.52 بقطع أو البقاء بمنع أو الفناء «هللا» بخلق أو
العلم. نظرية من وليست العلم مضادات من كلها وهي وأوهام، ظنون كلها بل ا، حسٍّ أو
صفة يف هللا شاركا بقيا فإن العالم، بفناء يفنيان وهل والنار»، «الجنة موضوع يربز وهنا
األبديني.53 والعقاب الثواب عقيدة مع تناقضا فنيا وإن العالم، فناء مع وتناقضا الخلود،
الفكر ع ترسُّ عىل يدل مما اإللهيات، عىل قفًزا السمعيات، من املعاد ملوضوع استباق وهو
بقاء فعدم باقية، غري األجسام كانت وإذا للتأصيل. انتظار ما دون الظهور يف الديني

(املواقف، عدمها المتنع بقيت فلو فانية، األجساُم النظَّام وعند ص٢٥٣–٢٥٦. ص٢٥٠، املواقف، 51
إفناء عىل يقدر وال واحدة، دفعة كلها األجسام إفناء عىل قادر هللا أن املعتزلة معظم وعند ص٢٥٠).

ص١٢٩). الدين، أصول (معالم للعدم قابلة األجسام ص٢١٨). (الفرق، بعضها
الهند ويف سنة، ٧٠٠٠ آخرين وعند سنة، ٥٠٠٠ النصارى وعند سنة، ٤٠٠٠ اليهود عند الدنيا عمر 52

ال فالساعة معلوًما؛ عدًدا الدنيا ملدة ادَّعى َمن وكذب سنة. ٤٠٠٠٠٠ أو سنة ٧٠٠٠٠ بأنه يقول َمن
الفناء؛ كيفية يف السنة أهل اختلف وقد ص١٠١-١٠٢). ص١٧-١٨، ج٢، (الفصل، «هللا» إال يعلمها
هللا يخلق القالنيس وعند فيه. فانيًا يكون أن يريد الذي الحال يف البقاء هللا يخلق ال األشعري فعند
فعند املعتزلة؛ اختلفت كما ص٢٣٠-٢٣١). الدين، (أصول عنه األكوان يقطع الباقالني وعند الفناء،
الجسم يف الفناء يحل شبيب: بن محمد وعند غريه. اليشء وفناء نهاية، ال ما إىل فناء الفناء معمر:
مع األجسام بعض فناء عىل يقدر ال هللا وأن محل، يف ال الفناء هللا يخلق وابنه: الجبائي وعند فيفنى.
ص٨٧-٨٨، الدين، (أصول محل يف ال بفناء جميعها إفناء عىل يقدر وإنما اآلخر، البعض عىل اإلبقاء
العضدية، ص١٣٣-١٣٤. الدين، أصول معالم ص١٩٧؛ ص٣٨٤، ص٣٣١، الفرق، ص٢٢٩–٢٣٢؛

ص٤٦٧–٤٦٩). اإلقدام، نهاية ص١٦٥-١٦٦؛ ج١، الكلنبوي، ص١٦٥؛ ج١،
التاسع الفصل (انظر النار وعذاب الجنة نعيم بانقطاع الهذيل وأبو والنار؛ الجنة بفناء جهم قال 53

أن حزم ابن ورفض ص١٠١). ج٢، (الفصل، متناهيني والنار الجنة السنة أهل جعل بينما املعاد)، عن
ص٢٨٢-٢٨٣). ج٥، (الفصل، فانيًا وال باقيًا ال له هللا خلق حني يف اليشء يكون
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إال تقوم ال األعراض كانت وملا األعراض، من تخلو ال األجسام كانت ملا أوىل األعراض
األعراض.54 عىل بالتبعية تصُدق عوارضها أو األجسام فأحكام باألجسام؛

الطبيعي العالم يحدِّده ما فهذا مادية؛ واقعة ليس العالم فناء إن األمر، حقيقة ويف
ويفنى به الوعي لحظة يف الشعور يف يوجد العالم دالة. شعورية واقعة ولكنه استطاع، إن
عىل آثار له منه لغيابه أو الشعور يف لوجوده اللحظتني كلتا ويف الوعي. هذا فقدان لحظة
هو كما الحياة عىل بالغة خطورة العالم فناء عقيدة تمثِّل إذ واملجتمعات؛ لألفراد السلوك
ال العالم هذا بأن لإلنسان توحي ألنها وذلك الحدوث؛ دليل ويف الخلق نظرية يف الحال
فهو عنه، منفصل آخر عالم من وقيمته وجوده يستمد وأنه بذاته، قائًما ليس وأنه له، قيمة
ثَمَّ وِمْن الخالص؛ اإليجاب إىل واالتجاه عنه بالتخيل لإلنسان يوحي ثَمَّ وِمْن محض؛ سلب
فناء عقيدة توحي السلوك. يف االعوجاج مظاهر وكل واالنعراج واالنحراف االغرتاب ينشأ
العدم ويجعل الغثيان عىل يبعث مما بذاته له بقاء وال له، أهمية ال العالم هذا بأن العالم
وبالتايل باقية، وغري ُمجدية غري فيه األفعال تكون وبالتايل ومصدره، وجوده أساس هو
للغائية إنكار أنه كما لِبنيته، إعدامية ونظرة له، وتدمري للعالم هدٌم وهذا مثله. فانية فهي
أفضل آخر عالم انتظار وبالتايل تعويضه يمكن بأنه توحي كما فيه. اإلنسان وجود وسبب
يُعِدم هللا وكأن اإلعدام، عىل وقدرته هللا بقاء إلثبات رخيصة وسيلة أنها كما العالم. هذا من
لعذاب يفرح للعالم، عدو للبرش، كاره وكأنه يبني، وال يَهِدم يُنِعم، وال يُعذِّب يُوِجد، وال

«اإلله»! وليس «الطاغية» صورة وهو اآلخرين!
األجسام كانت فإذا باإلعادة. القول يف الفناء عىل نفسه البقاءُ فرض فقد ذلك ومع
ومجموع ثاٍن، بخطأ خطأ وتصحيح آَخر، بإشكاٍل إلشكاٍل حلٌّ وهذا تعود. فإنها تفنى
يف يُعاد الذي هو الدنيا يف ابتدأ الذي وهل اإلعادة؟ تتم كيف صوابًا. يكوِّن ال الخطأين
البقاء صفة يف «هللا» األجسام فتشارك أبدية إعادة تكون وهل اإلعادة؟ تتم وأين اآلخرة؟55

بمعنى وعاجزة عاملة، ليست بمعنى جاهلة العطوي عند وموات. وجهل عجز ألنها تبقى ال األعراض 54
النفي بعمليات الشعور ووعي الطبيعة تشخيص هنا ويبدو حية. ليست بمعنى وموات قادرة، ليست

الصفات. عن السادس الفصل أيًضا انظر ص٧٨). ج٢، (مقاالت، الصفات يف واإلثبات
بنعم، املسلمني أكثر أجاب اآلخرة؟ يف يُعاد الذي هو الدنيا يف ابتدأ الذي هل سؤال: عىل إجابة 55

ص٥٧-٥٨). ج٢، (مقاالت، سليمان بن عباد باستثناء
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(الجواهر) الوجود أنطولوجيا رابًعا:

البداية، يف األجسام زحزحة يف املتكلمون نجح ما فإذا الِقَدم؟ صفة يف تشاركه لم وإن
النهاية. يف نفسها وتفرض تعود فإنها

الحياة يف نفًعا واألكثر الواقع ومع العقل مع اتفاًقا األكثر هو إذن األجسام بقاء
باقية، فاألجسام خطأين؛ وليس واحد خطأ فهو خطأ كان وإن والسياسية. االجتماعية
األعراض إال تفنى ال والفناء. والحركة التغريُّ من بالرغم الحس شهادة تقرِّره ما هذا
بسبب ليس البعض وعند رضورة. باقية األجسام األجسام. عىل وطريانها ها تغريُّ بمعنى
استدالًال اآلخر البعض وعند عقلية. رضورة ألنها بل كذلك، األعراض ألن الحس يف بقائها
أن والحقيقة والتربد.56 والتسخن والحياة املوت الرتفع باقية األجسام تكن لم لو بأنه
الفردي السلوك عىل إيجابية وآثار ضخمة ميزة وله العالم، بقاء إىل يؤدي األجسام بقاء
هباءً يضيع وال ومنتج باٍق فيه والعمل العدم، وليس األساس هو فالوجود واالجتماعي؛
عمل فيه ويقع التاريخي الرتاكم فيه يحدث مكافأًة، أو تعويًضا عنه خارًجا وليس فيه،
تنزيه وفيه واملصادفة، العشوائية عن بعيًدا وقصدية غائية يتضمن والجماهري، األفراد
ويسرتد واستقالله. قوانينه عىل والقضاء فيه والتشكك وتدمريه بالعالم اللعب عن «هلل»

بأنها قالوا أنهم إال األجسام، بحدوث الكرامية اعرتاف فمع األجسام؛ ببقاء عديدة ِفَرٌق تقول 56

ص٢٥٠-٢٥١؛ (املواقف، األجسام يف طردوه والكرامية األعراض. بقاء امتناع بدليل فناؤها ممتنع أبدية
ص٢٣). ج٥، (الفصل، أبًدا تفنى ال الدنيا الكيسانية وعند ص٣٤-٣٥). االنتصار، ص٩٣؛ املحصل،
اليشء خلق عىل يقدر هللا بأن ذلك الخصم ويرشح حدوثها، بعد األجسام عدم يستحيل الجاحظ وعند
النظَّام وعند ص١١١-١١٢). ج١، امللل، ص١٦٨؛ االنتصار، ص١٧٦؛ (الفرق، إفنائه عىل يقدر وال
ج٢، (مقاالت، األغلب ويبقى األقل يفنى غريه، يأتي يفنى وما اآلخر، البعض ويبقى البعض يفنى قد
لعدم رفضهم من بالرغم األجسام بقاء أمام ضعفوا أيًضا السنة أهل إن بل ص١٦٠)، الشامل، ص٧؛
موقف وهو البعض، دون األجسام بعض فناء السنة أهل بعض أجاز فقد املستمر؛ وللتجدُّد العالم
املستمرة الناس لحياة إيثاًرا للكل بقاء أو «هللا» لقدرة إيثاًرا الكل فناء ا فإمَّ الطرفني، يُريض ال وسطي
ألسباٍب الجهات محدود سطح به يحيط ما أي العالم؛ هذا غري عالم ال الحكماء وعند الفعالة. املتجددة
عدم العدم؛ الحكماء أحال والكرامية الدهرية ومع ص٢٥٠-٢٥١). (املواقف، رصفة وطبيعية رياضية
امللل، ص٦٤–٦٧؛ الدين، (أصول الفساد أو الفناء تقبل ال خاصة طبيعة وجعلوها والكواكب، الفلك
تم أن بعد الهند حكماء ذلك يف ويشارك ص٩٧-٩٨). املحصل، ص٢٣؛ ج٥، الفصل، ص١٧-١٨؛ ج٢،

اإلسالمية. الحضارة داخل عليهم التعرُّف
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(١) الثورة إىل العقيدة من

الثَّمن، العالم يدفع فال العالم، روح املشخصة، للذات عزوها من بدًال للعالم كصفة البقاء
وُمؤثًِرا هاربًا، ال ومناضًال عاجًزا، ال قادًرا فيه بدوره ويقوم خاًرسا، منه اإلنسان يخرج وال
اإلنسان يعيش ثم العالم تدمري من الفائدة وما البعيد. املستقبل عىل القريب الحارض
البرشية التجربة إىل األقرب يكون قد ُعدنا.» عاُدوا «وإن اإلعادة؟ يف وعزاؤه خراب، يف
بعد حاًال والجواهر األجسام تجدُّد والفناء، البقاء صريورة هو والروحي النفيس واالطمئنان
الفردية البرشية الحياة د وتجدُّ خارجها، من وليس األشياء داخل من مستمر ٌد تجدُّ حال،
املشرتك. الجماعي العمل يف الجماعة عىل توزيعها بل للمسئولية، نفي دون واالجتماعية
دون طبيعية رياضية بأسباب ذلك عىل برهنوا وإن العالم هذا غري عالم ال الحكماء وعند

جيلنا. يحتاج كما والنشاط الفعالية دور إىل إشارة

األعراض؟ عن الجواهر تتعرى هل (3-2)

هل جواهر؟ دون مجتمعة أعراض وجود يمكن هل العرضوضده؟ بني الجمع يمكن هل
الحديث يمكن فعيل موضوع أي لها يكون ال قد تساؤالت كلها العرضبعرضمثله؟ يبقى
هي بالتجربة. املوضوع بتحليل أو للموضوع العقل بتحليل سواء موضوعيٍّا وبْحثه عنه
عن باإلعالن للذهن يسمح أن أجل من الديني باإليمان املرتبط العقل وضع من صياغات
العلمي، الفكر عىل الديني الفكر يتغلب األوىل يف االستحالة. أو اإلمكانية بإثبات ا إمَّ مواقفه
هي جادة كانت إذا التساؤالت هذه أهمية الديني. الفكر عىل العلمي الفكر يتغلب الثانية ويف
اإلجابة، نوعية عن النظر برصف الديني الفكر ثنايا من العلمي الفكر بزوغ عن كشفها يف
العلم تأسيس يمكن كيف فريد، حضاري ونموذج اإلنساني الفكر تاريخ يف مرحلة وتعرية
وإن علمي، بسبب يتم ال األعراض عن الجواهر تعري جواز فإثبات التوحيد؟ من ابتداءً
العلم مثل األضداد بني الجمع عىل قادر أنه كما يشء. كل عىل قادر «هللا» ألن بل ذلك، بدا
العرض عن الجسم يخيل أن عىل قادر أنه كما والعجز. والقدرة واملوت والحياة والجهل،
املعتزلة. بعض عن األشاعرة جمهور ذلك يف يفرتق وال أعراض. بال يبقى وأن وضده،
مثله بعرض العرض إبقاء وعىل جواهر، دون مجتمعة أعراض إيجاد عىل قادر أيًضا وهو
عن الجواهر تعري استحالة إثبات ا أمَّ الناس!57 دهشة أمام األعاجيب فاعل كالساحر

وعند ص٩٤). املحصل، (تلخيص والروائح والطعوم األلوان عن األجسام خلو يجوز األشعري عند 57

عن الجواهر هللا يعرِّي أن يجوز هاشم: وأبي والكعبي الهذيل وأبي وصالح الصالحي الحسني أبي
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(الجواهر) الوجود أنطولوجيا رابًعا:

بَعَرض الَعَرض بقاء أو جواهر بال أعراض ووجود الَعَرضوضده، بني والجمع األعراض،
لصالح وتسخريها إليها، الوصول العقل استطاعة وعن الطبيعة قوانني عن دفاع فهو مثله،
الحكماء ويقوم الحكماء، بدور املتكلمون يقوم وأحيانًا العلمي.58 للفكر وتأسيس اإلنسان،
إثباتًا املشخصة الذات حق عن مدافعني املتكلمون يظل الحالة هذه ويف املتكلمني. بدور
وجود من لزم فلو املطلقة. لقدرتها وتحديده لها العلمي القانون إلجبار ومنًعا لالختيار
والنتفى الجوهر إحداث عند الَعَرض إحداث إىل مضطرٍّا الرب لكان الَعَرض وجود الجوهر
املتكلمون أراد ما فإذا به. علًما العبد يف «هللا» يخلق أن ويمكن إال معلوم من وما االختيار.
األعراضمعلًَّال قبول جعل َمن أو وضده اللون من خاٍل واملاء الهواء أن وجدوا علميٍّا خطابًا
وليس لغة، أو إجماع أو ُسنة أو كتاب منه يمنع ال الَعَرض لفظ إن بل والدوران. بالتحيُّز
وتتفق ذاتها. األصول من مأخوذ بل مستعاًرا وليس الرتاث، من نابع بل منقوًال، لفًظا
الخاص الترشيع من انتقلت ثم والَعَرض، الجوهر مثل الجديدة األلفاظ مع باملصادقة

ص٢٠٥– الشامل، ص٢٢٠–٢٢٣؛ ص١٠-١١، ج٢، (مقاالت، فيها أعراض ال يخلقها وأن األعراض،
ج٢، (مقاالت، القدرة من الحياة هللا يفرد أن الهذيل أبو ز جوَّ وقد ص٥٦–٥٩). الدين، أصول ٢١٢؛
والفناء والبقاء هللا. من واإلرادة كالوقت مكان يف ال وحوادث جسم يف ال أعراض وجود وجوَّز ص٢١٩).
(مقاالت، فيه قدرة ال حيٍّا هللا يخلق أن الجبائي ز جوَّ كما هللا. عند إرادة قول هو الذي اليشء خْلق
والسكون والحركة والحطب، النار يجتمع وأن وإدراك، علم إليه يحل أن اإلسكايف ز وجوَّ ص١١). ج٢،
(املواقف، األلوان غري يف والبغداديون األكوان غري يف البرصيون زه وجوَّ ص١٢-١٣). ج٢، (مقاالت،

ص٢٥٢-٢٥٣).
ص٢٠٥، (الشامل، عداه فيما زوها وجوَّ األكوان، عن الجواهر تعري منع املعتزلة من البرصيون منع 58

ص٦، ص١١، ج٢، (مقاالت، القدرة من الحياة هللا يفرد أن سلمان بن عباد ومنع ص٢١٠–٢١٣).
القدرة بني هللا يجمع أن املعتزلة من وكثري وبرش وهشام، ومعمر، والجبائي، الهذيل، أبو منع كما .(١٩
يوِجد وأن املتضادات، بني هللا يجمع أن الصالحي وأحال ص٢١٩-٢٢٠). ج٢، (مقاالت، واملوت واإلرادة
بعض ويتفق ص١٠-١١). ج٢، (مقاالت، فعله وجود مع اإلنسان قدرة يفني وأن مكان، يف ال أعراًضا
ص٢٢١–٢٢٣؛ ج٢، (مقاالت، األعراض عن الجواهر تخلو ال أنه أيًضا، حزم ابن ومنهم الحق، أهل
النظر أهل عامة رأي أيًضا وهو ص٥٦). الدين، أصول ص٣٢٩؛ الفرق، ص٢٠٤-٢٠٥؛ الشامل،
بالجواز القائلني من الراوندي ابن سِخر وقد ص٢٢–٢٥). اإلرشاد، ص٢٢؛ ص١٢-١٣، ج٢، (مقاالت،
عىل بالقدرة الباري يصف بأن إال د ملوحِّ التوحيد يتم ال قالوا: للتوحيد املنتحلني من طوائَف «إن بقوله:
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(١) الثورة إىل العقيدة من

يف تلقائية نشأة الفقه أصول ألفاظ نشأت كما النظر، إىل العمل ومن العام، الوجود إىل
«الرسالة».

واحد جنس األجسام هل متجانسة؟ األجسام هل (4-2)
أجناسمتعددة؟ أم

جنس الجوهر هل الجوهر. وحدة يعني بل املنطقي، االستغراق يعني ال هذا والتجانس
عىل والكثرة الوحدة موضوع جديد من يعيد سؤال وهو واحد؟ العالم جوهر هل واحد؟
البعض آثر الحال وبطبيعة متعددة؟ الجواهر أم واحد الجوهر هل الجواهر: مستوى
لشهادة إيثاًرا التعدد اآلخر البعض وآثر التمايز، معضلة فتنشأ التعدد دون الجوهر وحدة
التفاعل. يف يحدث كما الكيمائية بالوحدة أو خالص، اعتباري كأمر بالوحدة الحسمضحيًا
الرتكيز يف السبب يكون وقد الطبيعة. بصدد الهوتي فكٍر عن مثاليٍّا تعبريًا القضية زالت وما
هو االختالف أن ترى التي القديمة الديانات مع التمايز يف الرغبة األصل هي الوحدة أن عىل

يجعل وأن واحد، وقت يف مكانني يف الجسم يجعل وأن والسكون، والحركة واملوت، الحياة بني الجمع
أن غري من واحًدا شيئًا يشء ألف مائة يجعل وأن زيادة، غري من يشء ألف مائة ينقسم ال الذي الواحد
عىل والدنيا بيضة، الدنيا يجعل أن عىل بالقدرة الباري وصفوا وأنهم يبطله، وال شيئًا ذلك من يُنِقص
قديمة. املحدثات يجعل وأن نفسه، يخلق وأن مثله، يخلق أن عىل وبالقدرة صغرها، عىل والبيضة كربها
«زغروطة العامية شاعر نجم فؤاد أحمد أنشد املعنى هذا ويف ص٢٢٢). ج٢، (مقاالت، محدثًا» والقديم
فقد بالَعَرض. املقصود هو هذا أن عىل األمة وطوائف واألشاعرة املعتزلة أجمعت وقد الجديد». للحزب
وتقوم األجسام تقرتض النظر أهل من وكثري النظَّام عند ألنها أعراًضا؛ باألجسام القائمة املعاني يَت ُسمِّ
كالب ابن وعند بغريه. يقوم بل بنفسه يقوم ال وألنه جسم. يف ال أو مكان يف ال َعَرض يوجد فال بها،
النظر أهل من وطوائف حرب بن جعفر عند ذلك يمنع وال وصفات. أشياء باألجسام القائمة املعاني هي
﴿َقالُوا مثل: لها، لُبث ال ما بمعنَى القرآن يف ومذكورة بل لغة. أو إجماع أو سنة أو كتاب من حجة
﴿َفَمِن الرضوري: مقابل يف وذلك ،(٦٧ :٨) نْيَا﴾ الدُّ َعَرَض ﴿تُِريُدوَن ،(٢٤ :٤٦) ُمْمِطُرنَا﴾ َعاِرٌض َهذَا
مع .(١١٩ :٦) إَِليِْه﴾ اْضُطِرْرتُْم َما ﴿إِالَّ ،(١٥٥ :١٦ ،١٤٥ :٦ ،١٧٣ :٢) َعاٍد﴾ َوَال بَاٍغ َغرْيَ اْضُطرَّ
ص١٦٧-١٦٨؛ الشامل، ص٥٣-٥٤؛ ج٢، (مقاالت، شيئيٍّا جسميٍّا وليس إنسانيٌّ فعيلٌّ هنا االضطرار أن

ص٤٢). ص٣٥-٣٦، التمهيد،
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(الجواهر) الوجود أنطولوجيا رابًعا:

صفات بني الوحدة يف التماثل خطورة من بالرغم الجواهر عدد عن النظر برصف األصل
األجسام.59 وصفات «هللا»

الجسم أقسام (3)

ولكن وجسم. وَعَرض جوهر إىل للوجود الثالثية القسمة يف الثالث العنرص هو والجسم
داخًال الجوهر ويكون الجوهر، تحت داخًال الجسم فيكون به، ويختلط الجوهر مع يتداخل

ووحدة النظَّام. باستثناء بالرضورة، ِلذَاتها التداخل عليها يمتنع الجواهر املتكلمني جمهور عند 59

يجوز فال واحد حيز يف واحد حال يف جوهران يجوز ال فكما زمنان. مثًال حيِّزه ووحدة الجوهر
أجناٌس الجواهُر النظَّام وعند ص٢٥١-٢٥٢). (املواقف، حيزين يف واحد آٍن يف الواحد الجوهر كون
وروائح وحموضة، وحالوة وبرودة، وحرارة وخرضة، وحمرة وصفرة وسواد، بياض منها متضادة،
وعند مجتمعة. أعراٌض والجواهر واحد، جنس كله الحيوان وأرواح. وصور ويبوسة، ورطوبة وطعوم،
ص٩، ج٢، (مقاالت، األعراض من فيها ملا واتفاقها الجواهر واختالف واحد، جنٌس الجواهُر الجبائي
العالم جوهر أرسطو أصحاب وعند ص١٥٣–١٥٦). الشامل، ص٥٣-٥٤؛ الدين، أصول ص٣٧-٣٨؛
الجوهُر الديصانية، مثل اإلثنينية أهل وعند األعراض. من فيها ملا واتفاقها الجواهر «واختالف واحد:
واحد. جنس والظلمة واحد، جنس النور والفعل، الصورة يف متضادان وظلمة، نور مختلفان، جنسان
املنانية وعند وخرضة. وصفرة وحمرة وبياض سواد من أجناٌس منهما واحد كل أن اآلخر البعض وعند
والضباب والسموم والحريق الظلمة وأبدان النسيم، وروحه واملاء والريح والنار النور أبدان، واملانوية
بينهما. املزاج سبب ثالث ومعدل وظلمة نور أجناس ثالثة األجسام املرقونية وعند الدخان. وروحها
فريق وعند ويبوسة. ورطوبة وبرودة حرارة من متضادة أجناس أربعة الجواهُر الطبائع أصحاب وعند
الروُح التناسخ أصحاب وعند الفلك. أو الريح أو والروح طبائع أربعة متضادة، أجناس خمسة آخر
واحد جنس من جوهر العالم َهيُوَىل الَهيُوَىل أصحاب من فريق وعند املحسوسة. األجسام خالف جسٌم
ثالث فريق وعند مختلفة. أصولها يف واألجناس مخصصة، َهيُوَىل نوع لكل آخر فريق وعند (أرسطو).
الثنويَة والجماعة السنة أهُل رفض وقد وتنوَّعت. فتجنست األعراض حدثت ثم واحًدا شيئًا الَهيُوَىل كانت
والطعوم واأللوان الصور اختالف وأن واألجسام، الجواهر بتجانس وقالوا خمسة، بطبائع والقوَل
الفرق، ص٥٢-٥٣؛ ص٣٥-٣٦، الدين، أصول ص٢٠٥–٢٠٩؛ (الشامل، األعراض الختالف والروائح
فيما رصف، طبيعي مبحث ألنه نظًرا العلم بناء من املوضوع هذا اإليجي أسقط وقد ص٣٢٨-٣٣٩).
واألشعري «الفرق»، ويف الدين» «أصول يف البغدادي إال له يتعرض ولم التوحيد. علم يف له داللة ال يبدو،

مطوًال. باعتباره «الشامل» يف والجويني الطبيعيات، عن الثاني الجزء يف «املقاالت» يف
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(١) الثورة إىل العقيدة من

يبدو وهنا الفرد. الجوهر وهو منقسم غري أو الجسم وهو منقسم ا إمَّ فالجوهر الجسم. تحت
وهو صورة أو املحل وهو َهيُوَىل ا إمَّ والجوهر معنوي. وجسم مادي جسم جسمني، الجسم
عقل. أو نفس ا إمَّ واملفارق املفارق. وهو مركب غري أو الجسم، وهو منهما مركَّب أو الحال،
معنوي. والثانوي مادي ل األوَّ بسيط، وجسم مركَّب جسم جسمني، الجسم يبدو أيًضا وهنا
كاملعادن املركَّب والجسم والعقل. كالنفس املعنوي الجسم إثبات القسمة من والغاية
ا إمَّ البسيط والكواكب. األفالك مثل كري أو األربعة كالعنارص والبسيط والحيوان، والنبات
الكونية املباحث تدخل وهنا والنفس. كالعقل معنوي أو والكواكب كاألفالك مرئي كري
الجواهر من والكواكب األفالك أجسام واقرتاب الوجود، مباحث يف الطبيعية واملباحث
أضعف وهو والكونيات الفلكيات الكالم علوم إىل ب يترسَّ وهنا والنفوس. كالعقول املعنوية
قطعي.60 علم الكالم علم أن حني يف خالصة، ظنية ومباحث الحكمة، علوم يف األجزاء
فيما تتسق التي الروحانية الجواهر أي املفارقات؛ إثبات هو كلها القسمة هدف أن ويبدو
متحيز، يف حالة وال متحيزة تكون ال التي هي الروحانية فالجواهر خاصة. بقسمة بينها

ص٩٩–١٠١. املحصل، ص١٢٠؛ األنوار، طوالع 60

ا�مكن

ال يف موضوع (الجوهر)يف موضوع (الَعَرض)

حال (الصورة)
 ال حال وال محل

وال مركب (ا�فارق)
محل (الَهيُوىل)

مركب من الصورة
والَهيُوىل (جسم)

غ= متعلق مع الجسم
تعلق التدب= (العقل)

متعلق مع الجسم
تعلق التدب= (النفس)
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(الجواهر) الوجود أنطولوجيا رابًعا:

أو والعقول السماوية النفوس أو البرشية واألرواح الَهيُوَىل وهي الحكماء، بها قال وقد
كاملأل مؤثرة ا إمَّ املفارقة فالجواهر األجسام. يف تأثريها حيث من قسمتها تتم بل املالئكة.
الفلكية كالنفوس علوية إما وهي مدبرة، أو حادثة غري كاملة وهي العرشة والعقول األعىل
التي الناطقة النفوس لألشخاصهي املفارقة والجواهر لألشخاص. أو للبسائط سفلية أو
الخمس وبالحواس وبالبدن النفس بحدوث تتعلق والتي واإلدراكات العاقلة القوى تشمل
مدبرة وال مؤثرة غري الجواهر تكون وقد النفس. بقاء إىل تنتهي والتي والخارجية الداخلية
املستعدة «الجن» أو الرش بفعل القائمة «الشياطني» أو الخري بفعل القائمة املالئكة مثل
قيمة األعىل وإعطاء العليا، الطبيعة تأليه يبدو وهنا السواء. عىل والرش الخري بفعل للقيام
عىل وسيطرة قوة األعىل وإعطاء املركَّب، من أرشف البسيط وتصور األسفل، من أكثر
ورش. خري من األفعال صفات وتشخيص األسطورة من الطبيعة تأليه ويقرتب األسفل.
وتحليل العقل تحليل ناحية من األجزاء أضعف الوجود مباحث من الجزء هذا ويظل
ينقسم والبسيط وبسيط. مركَّب إىل الجسم قسمة هي الشائعة القسمة ولكن الوجود.61

ص١٣٥. األنوار، طوالع 61

لألشخاص (النفس الناطقة)

ا0فارقات (الجواهر الغائية)

مدبرة لها مؤثرة يف األجسام
العقول + ا0أل األعىل

علوية النفوس الفلكية +
ا0الئكة السماوية

ال مؤثرة وال مدبرة

خF بالذات
(ا0الئكة)

رش بالذات
(Iالشياط)

Fمستعدة للخ
والرش (الجن)

للبسائط (ا0الئكة)

سفلية
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(١) الثورة إىل العقيدة من

األربعة. العنارص إىل والعنرصي والكواكب، األفالك إىل والفلكي وعنرصي، فلكي إىل بدوره
إىل بدوره مزاج له ما وينقسم مزاج. له ما وإىل له مزاج ال ما إىل ينقسم فإنه املركَّب ا أمَّ
يف الدخول دون إنسانية أو حيوانية أو نباتية ا إمَّ والنفس نفس. له وما له نفس ال ما
وهي البسائط من ثالثة خمسة، األجسام تكون ثَمَّ وِمْن والعقل.62 النفس مثل املفارقات
مزاج له وما له مزاج ال ما وهي املركَّبات من واثنان األربعة، والعنارص والكواكب األفالك

نفس.63 له ما أو له نفس ال ما سواء

ص١١٩–٢٢٩. املواقف، 62

الجسم

بسيط مركب

عنرصيفلكيما ال مزاج لهما له مزاج

العنارص األربعةكواكبأفالكما ال نفس لهما له نفس

إنسانيةحيوانيةنباتية

من أهم (١٥ص) الفلكي البسيط الجسم أن يبدو (ص١٩٩–٢٢٩)، لإليجي «املواقف» ل طبًقا 63

ذي غري املركَّب الجسم من أهم (٢٠ص) املزاج ذا املركَّب الجسم أن كما (٩ص)، العنرصي البسيط
دون املزاج ذي املركَّب الجسم من أهم (١٣ص) والنفس املزاج ذا املركَّب الجسم وأن (٢ص)، املزاج
فهذه (٢ص)؛ اإلنسانية النفس من أهم (٦ص) والحيوانية (٥ص)، النباتية النفس وأن (٢ص)، النفس

(٣ص). العقل ويف (٤ص)، النفس يف مفارق كجوهر أهميتها ستجد األخرية
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(الجواهر) الوجود أنطولوجيا رابًعا:

األفالك (1-3)

وهو األفالك، فلك ل: األوَّ كوكبًا؛ وعرشين أربع عىل تشتمل تسعة باملرصد الثابتة واألفالك
منتهى فيه والجهة الرشع، لسان يف املجيد «العرش» وهو مكوكب، غري ألنه األطليس الفلك
وال حار ال خفيف، وال ثقيل ال شفاف، بسيط، أنه وأوصافه املتحرك. ومقصد اإلشارة
دون مستدير َميْل فيه الكم، يف يتحرك ال يفسد، وال يكون ال يابس، وال رطب ال بارد،
أول السماء، وسط األفق، دائرة دوائر: خمس له املتكلمون وتوهم يوميٍّا. يتحرك مستقيم،
٣٠٠٠٠ يف الدورة تتم بطيئة حركة وله الثوابت، فلك والثاني: االرتفاع. السمت، السموات،
األرض. ومركز العالم مركز مركزه إن أي املركز؛ املوافق الفلك وهو سنة، ٣٦٠٠٠ أو سنة
الباقية.64 الخمس األفالك ذلك بعد تأتي ثم القمر. أفالك والرابع: الشمس. فلك والثالث:
الوجود، نظرية يف وإدخالها الكونية الطبيعة تأليه حاول أنه املذهب هذا عىل ويُالَحظ
العقلية لالعرتاضات نظًرا م يُجسَّ ال املعبود كان فإذا املعبود. لتجسيم مقابلة حركة وهي
أبعد إىل الديني اإلحساس يتضخم عندما بسهولة تُؤله الطبيعة فإن املضادة، والحجج
األفالك أعىل وهو األفالك فلك فيأخذ الفنية. بالصور عنه يُعربَّ خيال إىل فيتحول صوره،
وجهته بكرسيه، األوىل الدرجة «هللا» ويأخذ الرشع، لسان يف املجيد العرش دور وأرشفها
الذات، أوصاف تشارك أوصافه اتجاه، كل وغاية حركة، كل ومقصد اإلشارة، منتهى
العرش. كرسيه أن كما السموات أفالكه والالنهائية. األبدية صورة وهي االستدارة، صورته
القدماء. عند العلم هذا تاريخ إليه وصل وما القديم الفلك علم من كلها املادة هذه وتأتي
واألرضيات الكونيات األجسام وتشمل الثوابت. فلك به يتحد الذي العالم مركز فاألرض
ما إذا العمل ما السؤال: ويكون السماء. وعالم والنجوم الكواكب دراسة تشمل أي مًعا؛
الحديث؟ العلم وسائل تقدُّم مع القدماء ملدة مخالفة أخرى مادة وأعطى الفلك علم تغريَّ
اليقني وهو العلم تاريخ مراحل إحدى عىل املطلق اليقني وهي إذن، العقائد تتأسس وكيف
هي ال الكونيات هذه الظن؟ عىل اليقني ويتأسس ؟ التغريُّ عىل الثابت يُقام كيف النسبي؟
نظرية إلكمال قديم نسق مجرد هي منه. لها سند ال ألنه دين هي وال ت تغريَّ ألنها علم

ص٩٥-٩٦. ج٥، الفصل، ص٦٤–٦٦؛ الدين، أصول ص١٢٠–١٢٤؛ األنوار، طوالع 64
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(١) الثورة إىل العقيدة من

إىل و«هللا» األرض، إىل السموات فتضم الطبيعيات، من كجزء الكونيات تشمل حتى الوجود
العقل.65 ومأساتها اإليمان بطلها واحدة ملحمة يف العالم

الكواكب (2-3)

أشكاله تختلف الشمس. من نوره يستمد كمد، فإنه القمر إال ومضيئة شفافة كلها وهي
ومحوه القمر خسوف وهناك إلخ. … بدًرا أو هالًال فيكون منها، بُْعده أو قْربه حسب
تسخني أو سواد أو شبح أو خيال إنه كثرية: آراء القمر محو يف وقيل الشمس. وكسوف
الحقيقة يف وهذا إنسان. بصورة ًرا مصوَّ القمر وجه ويبدو النور. يقبل ال جزءًا أو النار
تشخيص يتم بالتايل رضر؛ دفع أو نفع طلب عضو لكل ألن الطبيعة؛ لفعل تعطيٌل
حافظة سماوية أجسام فهي الكواكب بقية ا أمَّ عليها. اإلنسية الرؤية وإسقاط الطبيعة
يدخلونها العلماء أقوال عىل هنا املتكلمون ويعتمد مجرة. يف مجموعة وكل معه. لوضعها
مقنع أو رصيح ديني فكر إىل يحولونها شيئًا فيها يجدون ال وأحيانًا أنساقهم.66 يف
والخسوف، الكسوف مثل الفلكية الظواهر إلثبات ا إمَّ القرآن، يف الوحي أصل إىل فيعودون
الكونيات أي لالستعمال؛ واألشياء لإلنسان، الطبيعة أن يف األوىل الوحي نظرية إىل للعودة أو
ال والكواكب لألفالك تصوراتهم يف املتكلمون يعتمد األحوال معظم يف ولكن اإلنسانية.67
الثقافة من مستَمدة وهمية تصورات عىل بل الوحي، أصول عىل وال العلماء تحليالت عىل

كجواهر والعقل النفس باستثناء األجسام، عوارض مع الجسم قسمة يف كله الجزء هذا اعترب وقد 65

ص٢٠٠). (املواقف، الرصيح الديني بالفكر ارتباطه لعدم نظًرا مقرر غري مفارقة،
الهيثم. ابن أقوال إىل هنا اإلشارة 66

َسَمَواٍت﴾ َسبَْع َفَسوَّاُهنَّ َماءِ السَّ إَِىل اْستََوى ﴿ثُمَّ بآيات: بالقرآن واالستشهاد سبعة األفالك اعتبار مثًال 67

،(١٧ :٢٣) َطَراِئَق﴾ َسبَْع َفْوَقُكْم َخَلْقنَا ﴿َوَلَقْد ،(٤٤ :١٧) بُْع﴾ السَّ َمَواُت السَّ َلُه ﴿تَُسبُِّح ،(٢٩ :٢)
َخَلَق الَِّذي ﴿هللاُ ،(١٢ :٤١) َسَمَواٍت﴾ َسبَْع ﴿َفَقَضاُهنَّ ،(٨٦ :٢٣) بِْع﴾ السَّ َمَواِت السَّ َربُّ َمْن ﴿ُقْل
هللاُ َخَلَق َكيَْف تََرْوا ﴿أََلْم ،(٣ :٦٧) ِطبَاًقا﴾ َسَمَواٍت َسبَْع َخَلَق ﴿الَِّذي ،(١٢ :٦٥) َسَمَواٍت﴾ َسبَْع
وكذلك مرات، ٣ وسبعون مرة، ٢١ القرآن يف مذكور سبعة والعدد ،(١٥ :٧١) ِطبَاًقا﴾ َسَمَواٍت َسبَْع
َماءَ السَّ َزيَّنَّا ﴿َوَلَقْد ،(١٢ :٤١) ِبَمَصاِبيَح﴾ نْيَا الدُّ َماءَ السَّ ﴿َوَزيَّنَّا مثل: اإلنسانية بالكونيات االستشهاد

.(٥ :٦٧) ِبَمَصاِبيَح﴾ نْيَا الدُّ
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(الجواهر) الوجود أنطولوجيا رابًعا:

أجسام هي الجسم يكون ملاذا لنا: بالنسبة السؤال ويكون الناس.68 وخياالت القديمة
قد الحكمة؟ علوم مثل الفلك علم يف الدين أصول علم يتأصل وملاذا واألفالك؟ الكواكب
يف ل التأمُّ دفع ولو البرشية. األجسام أو األرضية األجسام هو لنا بالنسبة الجسم يكون
وأجساد األرض أجسام نسيان عن تعويًضا ذلك كان ملا الفضاء غزو إىل والكواكب األفالك

البرش.

العنارص (3-3)

األحياز، جميع يف املحيط يطلب مطلق خفيف األوَّل أقسام: أربعة املتأخرون جعلها وقد
حار اآلخرين، وفوق النار تحت ُمضاف خفيف والثاني النار. وهو ويابس بالحس حارة
والرابع األرض. وهو يابس بارد املركز، يف مطلق ثقيل والثالث الهواء. وهو بالطبع رطب
أقسام وهناك املاء. وهو بالطبع رطب بارد اآلخرين، وتحت األرض فوق مضاف ثقيل
وماء، أرض فهو والطني وهواء، أرض فهي والرتبة وهواء، ماء فهو البخار مثل متوسطة
السموات!69 طبقات مثل العنارصسبًْعا طبقات يجعل مما وتراب، وهواء نار وهو والدخان
ترتكَّب واألفالك الكواكب السماء. يف البسيطة األجسام عكس عىل والفساد الكون تقبل وهي
وتظهر األرض، عىل الرتكيز يتم ثم الرتكيب. طريق وعن التحليل طريق عن املركَّبات منها
جميع يف الكواكب ألن الكل؛ وسط فاألرضيف العنارص.70 مركز أو العنرصالرئييس وكأنها
األرض. كروية إثبات يف الريح وتُستعمل كري.71 املاء أن كما الشكل كروية وهي الجهات.

ثبت ال أنه الَفِطن للعاقل ليتحقق الخرافات من ذكروه ما إبداءُ االختالفات هذه ثقل من «والغرض 68

ضعفها يظهر باردة، وتمويهات فاسدة خياالت هي وإنما ينقلونه، ما عىل معوَّل وال يقولونه فيما لهم
ص٢١٣–٢١٥). (املواقف، يعترب» بالبعض البعض ثم النظر، بأوائل

الطني، الرتبة، البخارية، الزمهريرية، أو الرصف الهواء بالهوائية، املخلوطة النارية النارية، هي: 69

الرصف. األرض
أَنَّ َكَفُروا الَِّذيَن يََر ﴿أََوَلْم األرض: أنه أحيانًا يبدو ل. األوَّ العنرص بشأن نظريتان تظهر القرآن يف 70

اْلَماءِ ِمَن ﴿َوَجَعْلنَا املاء: أنه أخرى أحيانًا ويبدو ،(٣٠ :٢١) َفَفتَْقنَاُهَما﴾ َرتًْقا َكانَتَا َواْألَْرَض َمَواِت السَّ
.(٣٠ :٢١) ﴾ َحيٍّ ءٍ َيشْ ُكلَّ

يؤيدونها وآخرون حقيقة، يقرها حزم ابن أن مع زعٌم األرض كروية وكأن «زعموا» بلفظ الفقرة تبدأ 71
ص٤٨١–٤٨٣). ص٤٤٢-٤٤٣، (الشامل، النََّهاِر﴾ َعَىل اللَّيَْل ُر ﴿يَُكوِّ مثل: بالقرآن

535



(١) الثورة إىل العقيدة من

وذلك األطراف، فاألرضمتناهية ذلك ومع واحد. آٍن يف والالتناهي التناهي عن تعربِّ والكرة
راسخة مكانية ظواهر بها محسوس. قْدر األفالك عند لها وليس العالم.72 لنهاية إثبات
تكوُّنه، وسبب الصبح، مثل زمانية ظواهر وبها تكوُّنها. سبب القدماء ويحلل الجبال، مثل
واملكان الزمان بني تجمع ظواهر وبها الشمس. نور لقبولها بالضوء تتكيَّف البخار كرة
وجميع املعدل يقطع واألفق النهار. معدل األرض من يوازي ما وهو االستواء، خط مثل
موضوع وكأنه بارًزا حيًِّزا هاوية أم األرضساكنة هل موضوع يأخذ ثم بنصفني! املدارات
الشعبي الخيال يبدو الحال بطبيعة الناس. مصالح به وتتعلق البلوى به تعم رئييس
أم ِعلم كله الوصف هذا هل السؤال: ويكون األرض.73 سكون لتفسري القدماء وأساطري
فهي فلسفة كان وإن العلم، تاريخ مراحل إحدى يمثِّل فهو علًما كان فإن دين؟ أم فلسفة
للعقائد موضوًعا وليس البلوى به تعم فال ِدينًا كان وإن للكون، القدماء ر تصوُّ عن تعربِّ
بما لإلنسان سكٌن األرض وأن للكون، اإلنساني البُعد أحيانًا يربُز ولكن عليه. س تتأسَّ وال

وعند العليا. الصفحة من إال لألرض نهاية ال الدهرية وعند والجماعة. السنة أهل رأي هو هذا 72

أصول ص٩٤؛ ج٢، الفصل، ص٢١٥–٢٢٤؛ (املواقف، األطراف ومن تحت من للعالم نهاية ال القدرية
ص١٢٥). األنوار، طوالع ص٣٨-٣٩؛ الدين،

يهوي أن يجوز وال يفنيه، ثم جسًما وقت كل يف األرض تحت يخلف هللا أن البعض عند مثًال 73

خلق الراوندي، ابن وعند ص٢٢١-٢٢٢). ص٢٢، ج٢، (مقاالت، يقبله مكان إىل ويحتاج الجسم، هذا
ذلك اعتد فلما الهبوط. يف كعمله الصعود يف عملُه الصعود، طبِعه من اًدا صعَّ جسًما العالم تحت هللا
دوران رسعة وقوفها علة الفالسفة وعند ص٢٢). ج٢، (مقاالت، األرض! ووقفت العالم وقف وتقادم
اإلسالمي، الفكر يف رافًدا أصبح أن بعد أرسطو وعند لها. الفلك دفع أو لها الفلك جذب أو حولها الفلك
ليس أنه األرض وقوف علُة القدرية، وعند وسطها. يف الذي مركزها تطلب أنها األرض وقوف علُة
عىل ال واقعة وجعلها العالم وسكَّن سكَّنها هللا أن الهذيل أبي وعند مالء. جانبها من وال خالء، تحتها
من بعارض حركتها وأن وسكونها، األرض وقوف عىل أجمعوا فقد والجماعة السنة أهل ا أمَّ يشء.
إال هي إن … الحديث) (غريب «طائفة فقال: خرافات، كلها اآلراء هذه أن حزم ابن أدرك وقد زلزلة.
الطائفة هذه فأطلقت وأهله، اإلسالم عىل تدليًسا الزنادقة أدارها مفتعالت، وأكذوبات موضوعة خرافات
والصخرة صخرة، عىل والثور ثور، قرن عىل والحوت حوت، عىل األرض أن من يصح ال اختالط كل
غري العالم جرم أن يوجب وهذا هللا. إال يعلمه ال ما عىل والظلمة الظلمة، عىل وامللك ملك، عاتق عىل
العلمية النظرية ليس حزم ابن فمقياس ذلك ومع ص٩٢). ج٢، (الفصل، بعينه» الكفر هو وهذا متناٍه،
ص٦١-٦٢؛ الدين، أصول ص٩٥؛ ج٢، الفصل، أيًضا: انظر العالم. تناهي عقيدة الدينية؛ العقيدة بل

ص٤٨١–٤٨٣. ص٤٤٢-٤٤٣، الشامل، ص٣٣٠-٣٣١؛ الفرق،
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(الجواهر) الوجود أنطولوجيا رابًعا:

الفكر يتدخل ولكن أجله. من ر مسخَّ إنما فيها ما كلَّ وأن وحيوان، وماء نبات من فيها
ويقيض املشخصة، الذات فعل من ذلك كل ويجعل للكون، اإلنساني الوصف هذا يف الديني

وحكمتها.74 الطبيعة جالل عىل

لها75 مزاج ال التي املركَّبات (4-3)

التفاعل، رشط فاملجاورة تجاورها. مادٍة يف ثم مادتها يف الجسمية الصورة فعل هو واملزاج
بحسب أتمَّ املماسة كانت أكثر السطح كان وكلما بالسطح. تكون التي املساطحة وباألوىل
يحصل حتى واختلطت أجزاؤها رت تصغَّ إذا الكيفية املختلفة والعنارص األجزاء. ر تصغُّ
تفاعل من تحصل متشابهة كيفية هو وقيل اآلخر. مادة يف صورة كل فعلت التماس
أجزاء تفاعل هو وقيل اآلخر. كيفية صورة كل صورة تكثر بحيث األجزاء عنارصمتصغرة
والسؤال األشياء. حاالت هو إذن املزاج العنارص. بني الطبيعي الكيميائي التفاعل أي األشياء؛

فسال لها، بداية ال متالحقة ومعدات خارجية ووهاد تالل األرض «يف اإليجي: قول من ذلك يتضح 74

تعاىل هللا عناية إال سبب له يُذكر ولم والحيوان. للنباتات معاًشا التالل فانكشفت الوهاد إىل بالطبع املاء
فإن املختار، القادر إىل رجوع وهذا بذلك، إال وبقاؤها تكوُّنها يمكن ال كان إذ والنباتات؛ بالحيوانات
للعقل سبيل ال مما إليها املعدات نسبة استواء مع جزء دون باستعداٍد البسيط من جزء اختصاص
واختياره، قدرته إىل الجميع واستناد إليه لالسرتواح ق ووفِّ املؤنات هذه طرَح فَمن كذلك، كان وإذا إليه،
من بد وال والنبات، واألرض املاء اجتماع من يتكون «أن ص٢٢٢). (املواقف، املفلحون» هم فأولئك
النبات ومن الزرع، فسد ينبغي ما عىل يكن لم أو أحدهما ُفِقد لو إذ طابخة؛ وحرارة يتخلل، هواء
من حصولها إىل آيل فالكل الحيوان. وبعض اإلنسان يحصل ومنهما غذاؤه، ألنه الحيوان بعض يحصل
بإجراء ذلك يكون أن يجوز ال فلَم العلية، يغريِّ ال وأنه بالدوران استدالل ذلك أن تعلم وأنت العنارص.
إىل وليس املشخصة الذات إىل وجًها وقصدها الطبيعة هذه ولكن ص٢٢٣-٢٢٤). (املواقف، العادة»
استحالة بمنطق إليمانه واملعلول العلة دوران الدوران؛ منطق اإليجي يرفض وبالتايل الطبيعة؛ حكمة
والعادة العادة، جريان هو إليه يصل ما وأقىص أوىل. علٍة إىل الوصول أجل من نهاية ال ما إىل التسلسل
للطبيعة اإلنساني البُعد هذا ويبدو للطبيعة. مستقالٍّ قانونًا وليس املشخصة الذات صنْع من أيًضا لديه
﴿َوَجَعْلنَا ،(١٥ :١٦ ،١٠ :٣١) ِبُكْم﴾ تَِميَد أَْن َرَواِيسَ اْألَْرِض ِيف ﴿َوأَْلَقى الجبال: لنشأة القرآن تفسري يف

.(٣١ :٢١) ِبِهْم﴾ تَِميَد أَْن َرَواِيسَ اْألَْرِض ِيف
مزاج ال التي املركَّبات تبدأ الصاعد للمنهج طبًقا أنه حني يف مزاج، لها التي باملركَّبات اإليجي ويبدأ 75

ص٢٢٤–٢٤٤). (املواقف، أوًَّال لها
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(١) الثورة إىل العقيدة من

الطبيعة عىل النفسومزاجها أحوال من إسقاط هو أم بالفعل لألشياء حاالت املزاج هل اآلن:
لها؟ وتشخيٌص

والرطوبة، والربودة، الحرارة، لالنفعال: األربعة للكيفيات طبًقا املزاج وينقسم
فهو وإال الوسط، حد عىل طرفني بني االنفعال حدوث هو الحقيقي واالعتدال واليبوسة.
افرتاٌض وهو الطبيعي، االعتدال بني إذن فرٌق هناك املعتدل. غري أو الطب بحسب املعتدل
تدخل إذن والحياة الطب علوم الحي. الجسم اعتدال وهو الحيوي واالعتدال مجرد، عقيل
لهو األعضاء أعدَل وإنَّ طبيعية. علوًما باعتبارها الوجود نظرية يف الطبيعي العلم مع
أنواع وأعدل امللموسات! بني الَفرق يف تُستعمل لذلك للسبابة. سيَّما لألنملة، سيَّما الِجلد
بني االعتدال نموذج فاإلنسان اإلنسان. نوع الحقيقي، االعتدال إىل أقربها أي املركَّبات؛
الجغرايف ملوضعها طبًقا عملها يف البرشية، األجناس أي األصناف؛ تختلف ثم العنارص.
حيث الرابع؛ اإلقليم وسكان والربد الحر يف الناس أحوال تتشابه حيث االستواء؛ خط بني
هو األشخاص وأعدل األخالق.76 وتكُرم األذهان وتَجود األعمار، وتَطول األحوال تَحُسن
من اإلنسان ملوضع طبًقا املزاج يف الجغرافية األوضاع وتؤثِّر صنف. كل من شخص أعدل
اإلنسان يبدو وهنا إلخ.77 … األشجار أو الرياح أو الرتبة أو البحر أو الجبل أو املنخفض
الطبيعية البرشية التجمعات تبدو كما الجغرافية، البيئة معه وتظهر املزاج، يف الطبيعي

الطبيعة. مع اإلنسان تفاعل عن كتعبرٍي
إذ الشمس؛ حر بفعل واألرضية الجوية الظواهر هي لها مزاج ال التي واملركَّبات
شدة من واألول دخانًا. وتصبح أرضية نارية أو بخاًرا، وتصبح مائية هوائية أجزاء تصعد
الزمهرير درجة بلغ فإذا سحابًا، يصبح الربد شدة من والثاني وهواء، ماء إىل يتحلل الحر

املتأخرين. من خلدون ابن رأي عن أيًضا يبُعد ال وهو املتقدمني، من سينا ابن إىل هنا اإلشارة 76
بخالف الرياح هبوب وقلة األشعة النعكاس املنخفض (أ) هي: املزاج، يف املؤثِّرة األرضية األوضاع 77
مجاورته البحر، (ج) ويمنعه. الريح يعكس وقد بعكسه، الشعاع يعني قد الجبل (ب) املرتفع.
والكربيتية والسبخة الرتبة (د) شماليٍّا. كان إذا ويربد األشعة، انعكاس أو بصقالته ويسخن ترطب،
تسخن. والجنوبية تربد، الشمالية الرياح (ه) والربد. الحر تحفظ والرملية والصخرية تسخن، واملزاجية
ص٢٢٤– (املواقف، البقعة طالع يف الواقعة األوضاع (ز) تؤثِّر. واملباقل واألشجار األجسام مجاورة (و)

.(٢٢٨
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(الجواهر) الوجود أنطولوجيا رابًعا:

يبلغ لم وإن االجتماع. بعد برد أو االجتماع قبل ثلج ا إمَّ فهو بجمود أو مطر فهو جمود بال
أي والثاني؛ الصقيع. الجمود ومع الطل جمود بال ويكون الضباب، فهو الزمهرير درجة
كرة إىل أو النار كرة إىل يصل أو سحاب مع يكون أن ا إمَّ الدخان، وهو األرضية النارية
أو الربق، فهو خفيًفا وكان سخن أو الرعد، فهو وبرد السحاب مع كان فإن الزمهرير.
لطيًفا وكان باألرض يتصل ولم النار كرة إىل وصل وإن الصاعقة. فهي ثقيًال وكان سخن
وهي غليًظا أو القرون، وذوات والنيازك واألذناب الذؤابات فهي كثيًفا أو الشهاب، فهو
الزمهرير كرة إىل وصل وإن الحريق. فهو باألرض اتصل وإن والحمر. السود العالمات
الشمس ضوء أو الهالة، فهي القمر ضوء انكرسعليه وإن وأعاصري، زوابع أو ريح ا إمَّ فهو
ثقيًال كان أو البخار، يخرج خفيًفا كان إن األرض يف واملاء البخار ومن ُقَزح. قوس فهو

والرباكني.78 الزالزل تخرج والدخان البخار ومن العيون. تخرج

ص٢٤٢–٢٤٤. املواقف، 78

حر الشمس يصعد أجزاء

شدة حر

نارية أرضية (دخان)هوائية مائية (بخار)

تصل إىلمع كرة النارمع سحابشدة برد (سحاب)
كرة الزمهرير

بردال زمهرير (ضباب)زمهريرهواءماء
(رعد)

ال تصل إىلسخونة
األرض

تصل إىل
األرض (حريق)

مع ضوءبال ضوء
بال جمود
(مطر)

بال جمودجمود
طل

مع جمود
خفيفصقيع

(برق)
ثقيل

لطيف(صاعقة)
شهاب

كثيف
ذؤابات
أذناب
نيازك

ذوات القرون

غليظ
عالمات

سود
وُحمر

زوابعريح
Qأعاص

القمر
هالة

الشمس
قوس قزح

قبل االجتماع
(ثلج)

بعد االجتماع
(برد)

يف األرض

بخار + دخانبخار + ماء

ماءبخار
(عيون)

براكWزالزل
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(١) الثورة إىل العقيدة من

الديني.79 والفكر العلمي الفكر بني الرصاع يظهر الظواهر هذه تعريف محاولة ويف
كله ذلك تجاوز يتم وقد حاصل.80 تحصيل وكأنه بينهما الفلسفي الفكر يأتي وأحيانًا
تطبيع أو الطبيعة تشخيص يبدو النهاية ويف والدنيا.81 العالم عن رصفة نظرية بتساؤالت
العالم بني التقابل يف لإلنسان كبُعد الطبيعة تربز كما للطبيعة كبُعد اإلنسان يربز اإلنسان،

من يتصاعد املطر جعل يف العلمي الفكر يبزغ الديني. الفكر مع العلمي الفكر يتصارع مثًال املطر يف 79

بن هشام فعند اخرتاعه؛ من أو املعبود فعل من الديني الفكر يجعله بينما يسقط، ثم الجو إىل األرض
ينتهي أيًضا الزلزال ويف ص١٢٧). ج١، (مقاالت، الجو يف يخرتعه أو يمطره ثم هللا يصعده ماء الحكم
ممسًكا هللا ويجعل ص املشخَّ الديني الفكر يتدخل ثم قرشاتها، وتفاوت األرض خلخلة تحليل إىل العلم
علمية موضوعات كلها وهي ص١٢٧). ج١، مقاالت، ص١٨؛ (الفرق، الحكم) بن (هشام األرض بطبقات
الشتاء يف واحدة نفسني، والنار للجنة بأن القول مثل الدين صور أو الشعبي بالخيال لها شأن ال رصفة
الصاعقة تفعل كما جهنم، نار من أبرُد نارنا وأن والربد، الحر من نجد ما أشد وهو الصيف، يف وواحدة
العلو، شأنها من النار النظَّام وعند ص١٠٠). ج٢، (الفصل، الطوال اآلماد يف النار تفعله ما لحظة يف
يف إبليس الكاملية صوَّبت وقد ص١٣٧). (الفرق، والعرش السموات جاوزت الشوائب من سلمت فإذا
بها، املسلمني ليضلوا النار عبادة الباطنية أخذت وقد ص٥٤–٢٥٥). (الفرق، األرض عىل النار تفضيل
ج٥، (الفصل، منها! املالئكة خلق عىل قادر وهللا ص٢٨٥). (الفرق، وتبخر املساجد تحمر العبادات ويف
كتمرين الحال وبطبيعة مكان؟ يف ال يوجد أو مكان ألنه العالم يخلق أن يجوز هل وأيًضا: ص٨١-٨٢).
ج١، (مقاالت، العالم ووجود الطبيعة لقوانني إيثاًرا يجوز ال أو القدرة إلثبات ذلك هللا عىل يجوز عقيل
واإلجابة الريشة؟ من أخف تكون حتى واألرضني السموات ثقل هللا يرفع أن يجوز هل ومثل: ص٢٠٤).

ص٩٥). ج٢، (مقاالت، الغرض لنفس تهدف إنما والنفي باإلثبات
أو جسم هو هل معنًى؟ الهواء هل ص٩٥-٩٦). ج٢، (مقاالت، غريه؟ أم اليشء هو الظل هل مثًال: 80

ص١٠٦). ج٢، (مقاالت، جسم؟ الجو هل ص١٠٦). ج٢، (مقاالت، رقيق جسم
الفضاء موضوع وهو يشء يف ال وتتحرك يده يمد أم يده مع يمتد هل العالم وراء يده مدَّ َمن مثل 81

الهواء هما هل الدنيا؟ هي ما سؤال ومثل ص١٠٧). ج٢، (مقاالت، حركة؟ به وهل مكان هو هل
(مقاالت، اآلخرة؟ قبل واألعراض الجواهر من هللا خلقه ما كل أم األثري، زهري عند الحال هو كما والجو
يف تتشارك املتماثلة األمور ألن العالم؛ لهذا مماثل آخر عالم وجوَد املتكلمون ز جوَّ وقد ص١١٧). ج٢،
واختلف الثالثة. الجهات د محدَّ سطح به يحيط ما أي العالم؛ هذا غري عالم ال الحكماء: وقال األحكام.
منه، أكرب أو املحسوس العالم مثل منها واحد كل عالم، ١٨٠٠٠ قال َمن فمنهم العالم؛ يف املفرسون
قوله: العدد من ذكروا ما عىل وتأولوا عالم، ١٠٠٠٠٠ قال َمن ومنهم عالم، ٩٠٠٠٠ قال َمن ومنهم

ص٣٤). الدين، (أصول اْلَعاَلِمنَي﴾ ﴿َربِّ
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(الجواهر) الوجود أنطولوجيا رابًعا:

والشعور؛ الحس من أي العلم؛ من العالم إن بل الحكماء.82 عند الصغري والعالم الكبري
وتظل بالزمان.83 شعور هو الشعور بل زمان للعالم وليس الشعور، عالم هو فالعالم
بني اإلنسان يربز للعالم العلمي والتصور الديني ر التصوُّ بني الرصاع حومة يف أنه القضية
التي املستقلة الطبيعة للطبيعة؛ العلمي التصور بني الرصاع احتدام ويف والطبيعة.84 هللا
مشخصة إلرادة التابعة الطبيعة لها؛ الديني التصور وبني ومطردة، حتمية لقوانني تخضع
التصورين ثنايا من اإلنسان يربز غائية. أو قصد وبال علية أو قانون بال تشاء ما تفعل

لصالحه. إياها ًرا ومسخِّ الطبيعة لقوانني مدرًكا

اإلنسان: بدن هو الذي الصغري العالم يف نظري له الكبري العالم يف يشء كل إن الحكماء بعض «وقال 82

من أرشُف اإلنسان فحواس وَن﴾. تُبِْرصُ أََفَال أَنُْفِسُكْم ﴿َوِيف تَْقِويٍم﴾، أَْحَسِن ِيف اْإلِنَْساَن َخَلْقنَا ﴿َلَقْد
تصري وأعضاؤه بهما. املدركات إدراك يف القمر الشمس بمنزلة منهما والبرص والسمع املضيئة. الكواكب
الهواء جنس ومن البدن، رطوبات وسائر الَعَرق املاء جنس من وفيه األرض. جنس من ترابًا البىل عند
بمنزلة وكبده األرض، يف األنهار بمنزلة وعروقه الصفراء، مرة فيه النار جنس ومن والنفس. الريح فيه
يف ما النصباب البحر بمنزلة ومثانته الكبد، من تستمد العروق ألن األنهار؛ منها تستمد التي العيون
وأعضاؤه األرض، أوتاد هي التي الجبال بمنزلة وعظامه البحر. إىل األنهار ينصب كما إليها البدن أوعية
بمنزلة البدن عىل والشعر وأثًرا، خصلًة عضو لكل فكذلك وثمرة ورًقا شجرة لكل أن فكما كاألشجار،
بأعضائه ويحاكي حيوان، كل صوت بلسانه يحكي اإلنسان فعل إن ثم األرض. عىل والحشيش النبات،
الدين، (أصول واحد» لصانع محدث مخلوق الكبري العالم مع وهو الصغري، العالم فهو حيوان كل صنيع

ص٣٤-٣٥).
(أصول العالم من الجمادات يجعلوا ولم وحس، علم له ما كله العالم أن اللغة علماء بعض رأي يف 83

يزاحم وهنا صانعه. عىل عالمٌة فيه ما كلَّ ألن العالمة؛ هو الذي الَعَلم من العالم وقيل ص٣٤). الدين،
اإلنساني. الفكر اإللهي الفكر

إىل بالصور األجسام اختالف فأحالوا املختار. القادر نَفوا حيث الفالسفة؛ آراء كله ذكرناه ما ملخص 84

ا وأمَّ وأوضاعها. األفالك حركات إىل ذلك وكل وأمزجتها، املتباينة صورها إىل آثارها واختالف استعداد،
فيها. اختالف ال متماثلة وأنها واألفراد، الجواهر من لرتكُّبها بالذات متجانسة األجسام فقالوا: املتكلمون
املختار القادر بفعل األعراض من فيها يحصل بما بل ذواتها، يف ال لألجسام االختالف يعرض وإنما
كذلك) األجسام فتكون بالحقيقة، مختلفة واألعراض األعراض، نفس األجسام يجعل فإنه النظَّام، (إال

ص٢٤٤). (املواقف،
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(١) الثورة إىل العقيدة من

مزاج لها التي املركَّبات (5-3)

من كيفية أنها عىل هنا النفس وتظهر نفس. له وما له، نفس ال ما قسمني: تنقسم وهي
املزاج.85

منطرقة.86 وغري منطرقة إىل وتنقسم املعادن، هي لها نفس ال التي واملركَّبات
األبخرة من املتكوننَي والكربيت الزئبق اختالط من املتكونة السبعة األجساد هي فاملنطرقة
واألرسب.87 والحديد، والرصاص، والنحاس، والخارصني، والذهب، الفضة، وهي: واألدخنة،
ا وإمَّ والزاجات، كاألمالح بالرطوبات فتتحلل الزئبق، مثل للني ا إمَّ تكون املنطرقة وغري
يمكنها ال التي العقلية القسمة عىل يقوم ل األوَّ ران: تصوُّ إذن هناك والزرنيخ. كالطلق
مركَّبات جميع احتواء يمكنها ال والتي القسمة قرصمنهج عىل يدل مما املعادن حرصأنواع
وبالتايل املختار؛ للفاعل خاضعة املركَّبات كل يجعل الذي الديني ر التصوُّ والثاني الطبيعة.
خارجية إرادة بفعل تحدث الطبيعة مظاهر كل ألن القانون؛ عن والكشف العلم يستحيل
يشري إنما الوحي أصل أن والحقيقة ومطردة.88 مستقلة لقوانني طبًقا وليس مشخصة
يمكن الذي األساس وهو والحرب، السلم يف ولالستخدام لالستعمال باعتبارها املعادن إىل

العقيدة.89 بناء عليه
طبيعي لجسم أول كمال والنفس النفس.90 فهي ونفس مزاج لها التي املركَّبات ا أمَّ
ويستنبط بالكليات يعقل أو باإلرادة ويتحرك يحس أو وينمو يتغذى ما جهة من آيل
الحكماء، تعريف وهو بالقوة، حياة ذات إنه حيث من واحد بالزم عنها يُعرب وقد بالرأي.

ص٢٢٨–٢٤٢. املواقف، 85
ص٢٢٨-٢٢٩. املواقف، 86

أحمر كان وإن الفضة، فالحاصل أبيض الكربيت وكان بالطبخ ا وتمَّ صافيني كانا إن والكربيت الزئبق 87
والكربيت صافيًا كان وإن الخارصني. فهو الطبخ قبل الربد عقده وإن الذهب، فهو صباغة قوة وفيه
بينهما الرتكيب وقوي رديئني كانا وإن الرصاص، فهو املخالطة جيدي غري كانا وإن النحاس، فهو رديئًا

ص٢٢٨-٢٢٩). (املواقف، األرسب فهو وإال فالحديد
يُرجى وال اليقني، إىل فيه سبيل ال الوجه هذا عىل التكوين وأن حارصة، غري القسمة بأن خبري «وأنت 88

كيف دليل. امتناعه عىل يَُقم لم مما الوجه هذا غري عىل فتكونها سلم وإن والتخمني. الحدس إال فيه
ص٢٢٩). (املواقف، املختار!» بالفاعل والكل تفنُّن؟ واألرواح األجساد يف لهم بالكيمياء واملهندسون
.(٢٥ :٥٧) ِللنَّاِس﴾ َوَمنَاِفُع َشِديٌد بَأٌْس ِفيِه اْلَحِديَد ﴿َوأَنَْزْلنَا بقوله: الحديد إىل القرآن يشري 89

ص٢٢٩–٢٤٢. املواقف، 90
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(الجواهر) الوجود أنطولوجيا رابًعا:

مفارقة وليست بالبدن تتعلق مظاهرها. أحد والعقل والحياة، والجسم الكمال فيها يظهر
الجنس طبيعة وإىل صورة، املادة إىل وبالقياس قوة، اآلثار مبدأ هي حيث من والنفس له.
بني تجمع واالستدالل، والحركة الحس مبدأ الحيوية، النفس إىل أقرُب والتعريف كمال.

النفسية.91 والوظائف البدنية الوظائف
هو حيث من طبيعي لجسم أول كمال وهي النباتية، النفس إىل النفس وتنقسم
من األوَّل من كتوابع الثانية الكماالت إخراج تعني واألول جنس، فالكمال وينمو؛ يتغذى
الصناعي، استبعاد تعني والطبيعي املجردات، كمال إخراج تعني والجسم والقدرة. العلم
يحس ما جهة من آيل طبيعي لجسم أول كمال الحيوانية والنفس العنارص. تعني واآليل
اإلنسانية والنفس والنمو. التغذي من أعىل وظيفتان والحركة فاإلحساس باإلرادة. ويتحول
للنفس، مراتب إذن هناك بالرأي. ويستنبط الكليات يعقل حيث من آيل لجسم أول كمال
أو وظيفة عىل تحتوي عليا مرتبة وكل واآللية. والطبيعة والجسمية الكمال يف يشرتك الكل
بالحياة التمتع النباتية النفس عىل تزيد الحيوانية فالنفس الدنيا. املرتبة من أكثر وظائف
واستنباط الكليات عقل الحيوانية النفس عىل تزيد اإلنسانية والنفس واإلرادة، والتحرك

الرأي.92
الغاذية وهي الشخص لبقاء اثنتان أربًعا: طبيعية قًوى النباتية النفس وتتضمن
متناهية، ألنها املوت توقُفها يُحِدث وقد الجسم، داخل األجسام تحيل الغاذية والنامية،
واملصورة، املولدة وهما النوع لبقاء إليهما يحتاج واثنتان األجزاء. بني الغذاء تُدِخل والنامية
خاصة الرحم يف توجد واملصورة للمثل، مادة يكون أن يصلح ما الغذاء من تَفِصل املولدة
الجاذبة القوة أخرى. أربع قًوى تخدمها األربع القوى وهذه والقوى. الصور األجزاء تعطي
وجذب والقيء، املعدة، إىل الفم من الغذاء حركة عليها ويدل إليه، املحتاج تجذب التي وهي
والقوة الكبد. من للدم األعضاء وجذب للمني، الطمث بعد والرحم التمساح يف للغذاء املعدة
املاسكة والقوة األعضاء. ثم العروق ثم الكبد ثم املعدة يف مراتب، أربع ولها الهاضمة
ا إمَّ وهي الدافعة، القوة وأخريًا فعلها. الهاضمة فيه تفعل ريثما الغذاء تمسك التي وهي
األربع هذه إن وقيل إلخ). … التقيؤ (التربُّز، عنه للفضل ا وإمَّ إليه للعضو املهيأ للغذاء

خالصة بيولوجيا وكأنه البيولوجي الحيوان تكوين عن البغدادي ويتحدث ص٢٢٩-٢٣٠. املواقف، 91
ص٣٩-٤٠). الدين، (أصول

ص٢٢٩. املواقف، 92
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(١) الثورة إىل العقيدة من

الدافعة ثم الجاذبة ثم الهاضمة الحرارة إىل حاجة القوى فأشد األربعة. الكيفيات تخدمها
والهاضمة الدافعة. ثم الجاذبة ثم املاسكة اليبوسة إىل حاجة القوى وأشد املاسكة. ثم
األعضاء بعض يف القوى هذه تتضاعف وقد الرطوبة. إىل بل اليبس، إىل لها حاجة ال
الديني الفكر من نوع هو بالقوى التفسري إن األمر، حقيقة ويف املعدة.93 يف الجاذبة مثل
عاقلة. مريدة حية مشخصة قوة هناك وظيفة هناك تكون أن فبدل التشخيص. عىل القائم
كيف السؤال: ويكون العلمي. التفكري مراحل أحد يمثل العقلية البيولوجيا من النوع وهذا
سبيل يف الثابت عىل القضاء ذلك يعني أال ظني؟ تاريخي فكر عىل اليقينية العقائد س تتأسَّ
العلوم لتاريخ اآلنية املرحلة يف اآلن انهار كما كله القديم البناء هذا انهار لو وماذا املتحول؟

البيولوجية؟
باطنة.94 أو ظاهرة ا إمَّ واملدركة ومحركة. مدركة قوَّتني الحيوانية النفس وتتضمن
صورة بانعكاس سواء ويتم البرص، الخمس:95 املشاعر تشمل الظاهرة املدركة والقوى
من الشعاع أي منها؛ جزء يف وانطباعها الجلدية الرطوبة إىل املشف الهواء ط بتوسُّ املرئي
من املقابل بالشعاع يتم أو العني، إىل اليشء من الذات، إىل املوضوع من الداخل، إىل الخارج
القدماء ويحلله والسمع اليشء.96 إىل العني ومن املوضوع، إىل الذات من الخارج، إىل الداخل
… والطبلة والعصب والصماخ واملقروع والقارع الهواء طريق عن خالًصا ماديٍّا تحليًال
الجسم أجزاء بتحلل الرائحة فيه تحدث الدماغ، مقدم يف زائدتنَي يف قوة والشم إلخ.
أعصاب اللمس وأخريًا الرطوبة. خالل من اللسان عىل أعصاب والذوق الهواء. يف ورسيانها
واللني، الصلب بني واليابس، الرطب بني والبارد، الحار بني املحاكة أربعة: وهو الجلد.
تعمالن الحاستان كانت ملا باللمس مرشوطة الذوق قوة تكون وقد والخشن. األملس وبني
واألوضاع واألعداد كاملقادير مشرتكة محسوسات وهناك واالحتكاك. األعصاب طريق عن
وتختلف إلدراكها. حاسة من أكثُر فيها تشرتك واملماسة، والبُعد والُقْرب والسكون والحركة
النظرة سيادة التحليل هذا من ويتضح سالمتها. حالة يف وضعًفا قوًة الظاهرة الحواس
خارجية علل إىل اللجوء دون لوظائفها املادي والتصور بل الحواس، لعمل الخالصة العلمية

ص١٤٨. األنوار، طوالع ص٢٣٠–٢٣٥؛ املواقف، 93
ص٢٣٥–٢٤١. املواقف، 94

ص١٤٥). األنوار، (طوالع الشعور بحياة النفس الرتباط نظًرا البيضاوي تسمية وهي 95

اإلسالمية. للحضارة رافَدين كالهما أصبح أن بعد أفالطون نظرية والثانية أرسطو، نظرية األوىل 96
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(الجواهر) الوجود أنطولوجيا رابًعا:

اإلنسان حضور عن يكشف أنه كما املختار».97 الفاعل «نفي مشكلة للمتكلمني يسبب مما
فالحواس املحسوسة؛ الكيفيات خالل كَعَرضمن حاًرضا كان النفسكما خالل من كجوهر
يف كحواس، الجواهر ويف كمحسوسات األعراض يف والجواهر، األعراض بني التقاء نقطة
الجواهر ويف كموضوع األعراض يف للنفس، كقًوى الجواهر ويف طبيعية كظواهر األعراض

كذات.
تسهم التي القوة وهي املشرتك، الحس خمس: أيًضا فهي الباطنة املدِركة القوى ا أمَّ
إنها أي فتدركها؛ ثمة النفس فتطالعها الخمس بالحواس املحسوسة الجزئيات صور فيها
كما مدركات إىل املحسوسات وتحويل الحس، إدراك وهي الحس، بعد النفس يف مرحلة أول
يحفظ والخيال الهندسية. والدوائر والخطوط الدائرة والشعلة النازلة القطرة يف الحال هو
يحرض. ثم يغيب ثم يُرى من يُعرف وبه له كالخزانة املشرتك الحس يف املرتسمة الصور
من الشاة تدركها التي كالعداوة الجزئية املعاني يدرك والوهم بالتخيُّل. التذكر يختلط وهنا
املعاني تحفظ والحافظة غريزي؟ طبيعي استعداد أم وهم هذا هل السؤال: ويكون الذئب،
املتخيلة وأخريًا املشرتك. الحس إىل الخيال نسبة الوهم إىل ونسبتها الوهمية، تدركها التي
رأسني. ذي إنسان مثل والتفصيل، بالرتكيب واملعاني املحسوسة الصور يف ف تترصَّ وهي
بل خاص، استقالل لها ليس هنا الناطقة القوة وكأن مفكرة، يَت ُسمِّ العقل استعملها وإذا
أن ومع مفارق. كجوهر الناطقة للنفس ُحجز قد النطق وكأن املخيلة، وظائف إحدى هي
تمثل الباطنة الحواس أن إال الحواس، عمل يف املادية للنظرية طبًقا الدماغ يف مركًزا قوة لكل
وبني الظاهرة الحواس بني اتصال حلقة بمثابة وتكون باملادة، النفس ارتباط يف أقل درجة
العلم. نظرية يف والخيال الوهم مثل الظني العلم يف يدخل ما منها ولكن الناطقة.98 النفس
إىل الظاهرة الحواس من واالنتقال باملادة، الحس ارتباط يف التفاوت هذا خالل من ويمكن
من فبالرغم النفس؛ خلود وإثبات الناطقة النفس إىل أخرى درجة االرتفاع الباطنة الحواس
ذلك ظهر وقد باملادة. تتعلق ال الحواس علة هي التي النفس أن إال باملادة، الحواس ارتباط

العلمية أسسها عن النظر برصف الحية للكائنات البيولوجية الدراسات يف املتكلمني بعض ويزيد 97

ج١، (امللل، حيالها عىل أمة الحيوانات أنواع من نوع كل مثًال حابط ابن فعند الدينية؛ توجهاتها أم
الذباب عن آخرون ويتحدث للتولد. طبًقا الحيوانات وأنواع والتولد التوالد عن غريه ويتكلم ص٩٥).

ص٢١٠-٢١١). ج٥، (الفصل، والطيور والحرشات وأنواعه
ص١٤٥–١٤٨. األنوار، طوالع ص٢٣٨–٢٤٠؛ املواقف، 98
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(١) الثورة إىل العقيدة من

خارجية إرادة ل لتدخُّ املجال إلفساح املادي الحواس عمل تحليل عند العلم نظرية يف أيًضا
نظرية ويف العلم نظرية يف الحواس ظهور هو واملهم العلوم. س وتؤسِّ املعاني تعطي لذاٍت
س يتأسَّ كله الدين أصول علم وكأن سواء، حد عىل والجواهر األعراض مبحثَي يف الوجود
الذي العلمي ر التصوُّ يسود أيًضا وهنا الحيس. العالم من وبداية املحسوسات خالل من
املختار»، «القادر ل تدخُّ دون النفس مظاهر من كمظهٍر الحواس عمل من اإلدراك يجعل
العضو وآفة بحسه، مرتبط إدراك كل املتكلمني فعند الفالسفة.99 أو املتكلمني عند سواء
مع الحاسة، أي وحيز؛ وضع له ما ارتسام هو ببساطة الحواس عمل وإن فعله، آفة توِجب
الحكماء وعند واحد. مربع عىل املجتمَعني املربَعني بني التمييز عىل الباطنة الحواس قدرة
عىل بالكيل الحكم عىل قادرة وهي املدَركات. صنوف لجميع مدركة والنفس آالٌت الحواسُّ
ويبرصويجوع يسمع أنه بوجدانه يدرك واإلنسان اآلخر. غري أنه عىل جزئي وبكل الجزئي،
يف إنما للجزئيات. مدركة فهي وبالتايل للجزئيات؛ وفاعلة للبدن مدبِّرة والنفس ويشبع.
لهم الناسوتعميًة عىل تمويًها ا إمَّ خداعها وإثبات الحواس شهادة يف الطعن بدأ نحن جيلنا
وإرضاءً الفارغة بالطهارة إحساًسا أو القديم، املوروث عن تدافع غربية ملذاهب تبعية أو

القديم. لإليمان الطبيعي الوريث هي العقلية فاملثالية للذات.
الظاهري اإلدراك من أهمية أقل الفعل وكأن كثريًا، الفاعلة القوى يف القدماء ل يفصِّ ولم
التصوُّف علوم أو الحكمة علوم يف سواء األخالق، علم يف أدخل ذلك ألن ربما الباطني، أو
عنها يَِغب ولم اإلدراك ظواهر أيًضا تناولت قد العلوم هذه ولكن الفقه. أصول علم أو
ى وتَُسمَّ نفٍع لجلب الباعثة ومحرِّكة، باعثة إىل القوى قسمة عىل القدماء اقترص الفعل.
فتقرِّب األعصاب تمدِّد التي فهي املحرِّكة ا أمَّ غضبية. ى وتَُسمَّ رضر لدفع أو شهوية،
وهي البسط. يف كما األعضاء تُبِعد أو وتراخيها، اليد قبض يف كما مبادئها من األعضاء
تتصور النفس فإن واإلرادة؛ الشوق وبينهما التصور، البعيد واملبدأ للحركة القريب املبدأ
البواعث، أهمية من وبالرغم فتحُصل.100 وإيجاد قصٍد إرادَة فرتيدها إليها فتشتاق الحركة
أن مع املضار، ودفع املنافع جلب يف كلها وركزوها فيها، لوا يفصِّ لم أيًضا القدماء فإن

(املواقف، للجزئيات» مدركة ليست النفس أن عىل املختار القادر نفي بعد القوى هذه يف الكالم «أكثر 99

ص٢٤٠–٢٤١).
ص١٤٨. األنوار، طوالع ص٣٤١؛ املواقف، 100
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(الجواهر) الوجود أنطولوجيا رابًعا:

التاريخ. يف الغاية وتحقيق الرسالة أداء هو أشمل وقصدية أوسع غائية من جزء ذلك
النفع؟ ُمنع ما إذا النفع لجلب غضب هناك أليس الرضر؟ لدفع فقط يكون الغضب وهل
هي الحركة وهل َمن؟ ونفع ماذا نفع معنوي؟ أم مادي اجتماعي؟ أم فردي النفع وهل
عىل االقتصار وملاذا التاريخ؟ وحركة والشعوب األفراد حركات أم الفيزيقية الحركة فقط
والشوق الفكر أي ر؛ التصوُّ دور إىل اإلشارة من بالرغم األعضاء حركة البدنية، الحركة
حركة الشعور، واتجاه النفس نزوع هي أيًضا الحركة إن واألفعال؟ الوجدان أي واإلرادة؛
إال العقل مع مفارق جوهر أنها من بالرغم اإلنسانية والنفس الشعوب. ومسار املجموعات
لها التي املركَّبات من فهي الحية؛ الوظائف مجموع هي حيث من للنفس تتويج أيًضا أنها
إدراكها باعتبار النظرية اثنتان: العقلية وقواها مفارق. جوهر الوقت نفس نفيسويف مزاج
ومزاولتها الفكرية للصناعات باستنباطها والعملية سلبًا، أو إيجابًا بينها والحكم للكليات
والحياء والخجل الضحك مثل انفعالية هيئات القوة من فيها يحدث كما واملشورة. للرأي
واكتَفوا العاطفية. أو الوجدانية أو االنفعالية للقوى ا خاصٍّ قسًما القدماء يفرد أن دون

النظرية.101 القوة مثل النفس قوى من جزءًا العملية القوى بجعل

النفس

محركةمدركة

طبيعيةاختياريةباطنةظاهرة

بالنوعبالشخصمحركةباعثةاللمسالذوقالشمالسمعالبرص

الحس
ا=شرتك

ا=تخيلةالحافظةالوهمالخيال
(ا=ترصفة)
(الناطقة)

مصورةمولدةناميةغاذيةغضبيةشهوانية

الجاذبة
ا=عدة

ا=اسكةالهاضمة
الكبد

الدافعة
األعضاء

ص٢٤١-٢٤٢. املواقف، 101
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(١) الثورة إىل العقيدة من

العقل؟ أو النفس مفارقة، جواهر هناك هل (6-3)

يف عليها فعل ورد لها تعويًضا وجدت قد النفس تحليل عىل الغالبة املادية النظرة أن يبدو
النظرية املقدمات يف موضوع وآخر الجواهر مباحث آخر والعقل، النفس املفارقة، الجواهر
الفلكية بالنفوس املفارقة النفس وتبدأ والشياطني! الجن عن خاتمتها يف أيًضا وربما أيًضا
أوًَّال كله العالم احتواء تريد الطبيعة بروح أو الكون بنفس أي اإلنسانية؛ بالنفس وليس
حركات ألن مجردة أيًضا هي الفلكية والنفوس مجردة. فردية نفس إىل تتحول أن قبل
مطلوبة ألنها باطالن واألوالن إرادية. أو قرسية أو طبيعية ا إمَّ فالحركة إرادية؛ األفالك
عن ليست وإرادتها قرسية. تكون فال طبيعية ليست وألنها طبيعية، تكون فال ومرتوكة،
ولها كيل.102 ل تعقُّ عن ناشئة إذن فهي واحد؛ نظام عن دوامها امتنع وإال محض، تخيُّل
حس لها ليس ذلك ومع الجزئية. للحركات مبدأ هي جسمانية قًوى العقلية القوة مع
عن الصورة لحفظ املضار ودفع املنافع لجلب إليها االحتياج ألن غضب؛ وال شهوة وال
النقص أوجه من ءُوها برَّ قد هنا القدماء أن ويبدو الفساد. تقبل ال وصورتها الفساد،
أو عليها الفساد طريان وعدم األعىل، املأل من القرتابها وغضب وشهوة حس من اإلنساني
وراء املجردة الذات تشخيص يف أبعد خطوة ذلك بعد االستمرار يمكن حتى والرضر النفع
الطبيعة عىل اإلنسانية النفس من إسقاط الفلكية النفوس إن األمر، حقيقة ويف األفالك.
ألَّه أعىل إىل نظر كلما املتكلم وكأن واإلرادة، النفس موضوعي يف لألفالك وتشخيصحيوي
ينظر حني م يجسِّ الدورين، بني الخلط إىل أحيانًا انتهى وقد م. جسَّ أسفل إىل نظر وكلما
يبحث الذي الخالص الوعي األفالك عىل املتكلم أسقط أسفل. إىل ينظر حني ويؤلِّه أعىل إىل
التجسيم خطأي يف يقع بذلك أنه يعلم ال وهو ذاته يف صه يشخِّ أن قبل فيها صه وشخَّ عنه
لذلك أحد؛ فيها يشاركه أن دون صفاته يف ويتفرد ًما مجسَّ ليس الخالص فالوعي والرشك.
األفراد تحرِّك التي اإلنسانية املبادئ فهي مفارقات من بد ال كان وإن الفقهاء.103 رفضها

طوالع ص٢٥٧-٢٥٨؛ (املواقف، برهانه» اإلنسانية النفوس يف سيأتي ملا مجرد الكيل العقل «ومحل 102

ص١٣٩). األنوار،
(الفصل، حججهم وفنَّد الفلك وكذلك ومدبرة، ناطقة النجوم أن يف الحكماء آراء حزم ابن رفض 103

ص١٠٧–١١١). ج٥، ص٩٠–٩٤، ج٢،
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(الجواهر) الوجود أنطولوجيا رابًعا:

يف الشباب ويستشهد كتبنا يف ترتاءى التي واملساواة والعدالة الحرية مبادئ والجماعات،
الشعوب.104 مصالح وتحقيق أمة نهضة عىل قادرة زالت وما سبيلها،

النفس (أ)

الحسية، والنظرية الرصفة، املادية النظرية بني اإلنسانية النفس يف النظريات تفاوتت وقد
تجعل املعتزلة بعض عند الرصفة املادية فالنظرية املفارقة. النظرية ثم العقلية والنظرية
الدماغ يف قوة أو املجردات، نفي مع االنقسام عدم لدليل القلب من يتجزأ ال جزءًا النفس
والثالثة النباتية، وهي الكبد يف والثانية الحيوانية، وهي القلب يف إحداهما قًوى، ثالث أو
إىل العمر أول من باقية البدن يف سارية لطيفة أجزاء أنها أو النفسانية، وهي الدماغ يف
الحياة تقوى واعتداله بكثرته إذ املعتدل؛ الدم أنها أو تبدُّل وال تخلُّل إليها يتطرق ال آخره
الخصويص الهيكل أنها أو الحياة، تنقطع عني طرفة بانقطاعه إذ الهواء؛ أنه أو وبالعكس،
التي هي النظريات هذه كل النوعي.105 املزاج اعتدال أو وكيًفا ا كمٍّ املعتدلة األخالط أو
يولِّد فالنقيض عنه، ومتميزة للبدن مفارقًة النفس تجعل التي املقابل الفعل رد سبَّبت

النقيض.
عريًضا طويًال جسًما النفس تجعل والفقهاء األشعرية، نظرية هي الحسية والنظرة
واملعنى ى واملسمَّ مرتادفان اسمان والروح النفس للجسد. مرصف عاقل مكان ذا عميًقا
صفاتها من والعلم جوهًرا كانت لو وأنها األشخاص، عىل انقسامها ذلك عىل والدليل واحد.
باطل واألول داخله، أو الفلك خارج ا إمَّ وأنها عمر، يعلمه ما زيد يعلم وبالتايل عامًلا، لكانت
الجوهر، غري آَخر جنٍس تحت تقع ال وأنها جسم، وهو الثاني إال يبَق فلم الجرم لتناهي
أعراضالجسم كسائر َعَرًضا بجعلها الحسية النظرية تفصيل يتم وقد جسم. فهي وبالتايل
اآلن السؤال ويكون بالتنفس.106 والخارج الداخل النسيم أنها أو بالحواس إال يُشاهد ال

الكويت، العربية، الدول جامعة املستقبيل»، الثقايف لدوره والتخطيط اإلسالمي «الفكر بحثنا: انظر 104
١٩٨٣م. مارس،

(املواقف، النظَّام عند البدن يف سارية لطيفة وأجزاء الراوندي، ابن عند القلب من جزء النفس 105
ص٢٥٩-٢٦٠).

(الفصل، حزم ابن الفقهاء ومن بامليعاد، املقرَّة وامللل اإلسالم ملة أهل وسائر السنة أهل نظرية هي 106

بالحواس. يُشاهد ما إال لديه يوجد فال النفس، ينِكر الذي هو واألصم ص١٦٢–١٦٧). ص١٤٨، ج٥،
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(١) الثورة إىل العقيدة من

إذن يعارضون كيف مادية؟ نظرية هذه أليست النفس؟ بجسمية السنة أهل يقول كيف
عن تمايزها وإثبات النفس مادية بني التوفيق يتم كيف املاديني؟ وباقي الطبائع أصحاب
لديهم؟ العقائد لنسق طبًقا اآلخرة يف والعقاب الحساب أجل من خلودها وإثبات البدن
الوقت نفس ويف صدقها عىل األدلة ويجدون عنها ويدافعون عليها الفقهاء يوافق كيف
املفارقة النفس تثبت التي املجردة النظرية أو املعتزلة عند العقلية املثالية النظرة يهاجمون
األدوار قلب حد إىل وصل قد والحكماء املتكلمني بني األدوار تبادل أن يبدو الحكماء؟ عند

املثايل. وأيهما املادي الفريقني أيُّ معرفة الصعب من أصبح إنه حتى
ال جوهًرا النفس تجعل والتي املعتزلة أوائل عنها دافع التي هي العقلية والنظرية
للبدن واملدبِّر ال الفعَّ هي وأنها يتجزأ، وال مكان، يف ال عمق، وال له طول ال َعَرًضا وال جسًما
كرد عليها فعل ردَّ األشعرية عند الحسية النظرة أصبحت التي وهي اإلنسان.107 وهي
مهمتها كانت التي النظرية وهي للربهان. انصياع أو للعقل تحكيم دون الخصم عىل فعل
عىل تقوم سلبية كلها الحجج كانت لذلك املادية. النظرية ضد النفس مادية ال عن الدفاع
ال تثبت حتى الخصوم موقف وإبطال جسًما، النفس كون استحالة أي الخلف؛ برهان
كلها، أو ببعضها نعلم أن ولوجب بتحرُّكه لتحركت جسًما النفس كانت فلو النفس. مادية
خفيفة خاصية ذات ولكانت والثقل، الخفة بني وكانت آخر، جسم بجمع الكمية يف ولزادت
تحت ولوقعت محسوسة، كيفيات لها ولكانت خشنة، أو لينة باردة، أو حارة ثقيلة، أو
التجزئة ولقبلت وشكل، وسطح وعرضوعمق طول لها ولكان بعضها، أو الحواس جميع
اتصالها ولكان غذاء، أو نفس لها ولكان متغرية، مستحيلة ولكانت والكبري، الصغري بني
مسايرة ولكانت باملماسة، تُعرف ولكانت ممازحة، أو مداخلة أو مجاورة ا إمَّ بالجسم

القوة. إىل عف الضَّ ومن عف الضَّ إىل القوة من العمر يف للجسم
البدن؛ عن النفس تمايز إلثبات استعمالها يمكن كلها الحجج هذه أن والحقيقة
فالنفوس الناطقة؛ النفوس تجرُّد وهي واألخرية، الرابعة النظرية إىل االنتهاء وبالتايل

الداخل النسيم هو النفس أن الباقالني وعند الجسم. أعراض كسائر َعَرض النفس أن الهذيل أبي وعند
روافد أحد أصبح أن بعد جالينوس، وعند الحياة. وهي َعَرض، والروح النفس فهو س، بالتنفُّ الخارج
ج٥، (الفصل، الجسد أخالط تركيب من متولد مزاج عرض النفس تمثله: بعد اإلسالمية الحضارة

ص١٤٧–١٦٢).
ص١٤٧–١٦٢). ج٥، (الفصل، املعتزلة وأوائل والعطار معمر موقف هو هذا 107
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(الجواهر) الوجود أنطولوجيا رابًعا:

ف.108 والترصُّ التدبري تعلُّق بالبدن تعلُّقها جسًما، وال جسمانية ليست مجردة، اإلنسانية
وأنها مجردة، فتكون البسيط تعقل أنها الحكماء وحجة اإلطالق. عىل املتكلمون ونفاها
ويستحيل الضدين تعقل وأنها الكيل، املفهوم تعقل وألنها بسيط، أمر وهو الوجود تعقل
وال محله، لعقل جسمانيٍّا منها العاقل كان لو وأنها جسمانيٍّا، أو جسًما كانت إذا ذلك

الدماغ. أو كالقلب العلم محل فينا جسٌم يوجد
وتمايزها النفس حدوث إثبات يف القصيد بيت إىل كالهما والحكيم املتكلم يصل ثم
جوهريتها إثبات مع متناقًضا يبدو النفس فحدوث بفنائه. تفنى ال باقية وأنها البدن، عن
حدوث أن يبدو لذلك كذلك. تكون أن يمكن ال فالنفس حادثًا الجسم كان وملا الالجسمية.
لتخصيص بل النفس، عىل عقيل حتى أو طبيعي حكم إصدار ليس الغرضمنه كان النفس
أجل من هللا لِقَدم قلٌب إذن النفس حدوث أحد. فيها يشاركه أن دون «هلل» القديم صفة
كان لذلك اإلنسان. يُعطى مما أكثَر «هللا» وإعطاء «هللا»، يُعطى مما أقلَّ اإلنساِن إعطاء
أقوى الحدوث ضد الحجج وكانت الالجسمية. جوهريتها مع اتساًقا أكثَر بِقَدمها القول
وأنه أبدية، تكن لم أزلية تكن لم لو وأنه مادة، له حادٍث كلَّ أن مثل إلثباته الحجج من
يحدث متى وهو ثانيًا، إشكاًال النفس حدوث نظرية تُثري كما األبدان.109 تناهي عدم يلزم
إلثبات عقلية أدلة إيجاد ويصُعب النقلية األدلة تؤيده منها وكلٌّ قبْله؟ أو البدن مع الحدوث
وملا بالبدن. النفس تعلُّق كيفية بيان الحدوث نظرية وتتطلب اآلخر.110 ضد الرأيني أحد
العاشق تعلَُّق به تعلُُّقها كان اإليماني الثنائي والتصور التطهرية النظرة عليها يغلب كان
نحو األدنى باتجاه توحي شعرية صورة وهي عليه. ولذاتها كماالتها ف لتوقُّ باملعشوق
والعيش واآلثام، الرشور سبب العالم، عن التجرُّد يف الخالص يرى إرشاقي ر وتصوُّ األعىل
والعالقة موجبًا، واآلخر سالبًا واحًدا تجعل طرًفا، وتربئ طرًفا تدين الخالصة. النفس مع
البدُن يعشق وال البدن النفُس تعشق وكيف هبوًطا. ال صعوًدا الطرف، أحادية بينهما

ص١٤٠–١٤٣). األنوار، طوالع ص٢٥٨-٢٥٩؛ (املواقف، والراغب الغزايل موقف أيًضا هو هذا 108

(املواقف، قديمة أرسطو قبْل لكن حادثة، تبعه وَمن أرسطو عند والنفس وصفاته.» هللا إال قديم «ال 109

ص١٤٣-١٤٤). األنوار، (طوالع حادثة» النفس فكانت محدث ِلذَاته الواجب سوى «ما ص٢٦٠-٢٦١).
يف البدن، أطوار تعداد بعد آَخَر﴾ َخْلًقا أَنَْشأْنَاُه ﴿ثُمَّ آية: عىل يعتمد البدن مع النفس حدوث 110

(املواقف، عام» بألفي األجساد قبل األرواح هللا «خلق حديث: عىل البدن قبل النفس حدوث يعتمد حني
ص٢٦٠-٢٦١).
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الذي هو الناقص وأن البدن، ونقص النفس كمال مع متناقًضا العشق هذا أليس النفس؟
ا إمَّ فهو العشق. تفسري يف الديني الفكر مع العلمي الفكر ويتصارع الكمال؟ نحو ينحو
ثم املختار».111 «القادر طريق عن روحي عشق ا وإمَّ األعضاء، طريق عن مادي عشق
تجرُّدها إثبات من القصوى الغاية وكأنها النفس ملباحث تتويًجا النفس بقاء نظرية تأتي
بُعد لها مثله. مادة ليست ألنها البدن بفناء تفنى ال فالنفس البدن؛ عن وتميُّزها وحدوثها
النفس بقاء عىل حجج إيراد والفقهاء الحكماء محاولة من وبالرغم وشقاوة. سعادة البدن
التذكُّر سبب النفس وأن البدن، حظ غري الفضائل من النفس فحظ البدن، عن بتميُّزها
يف النفس بقاء تثبت النوم تجربة وأن والجهل، النسيان سبب البدن أن حني يف والعلم،
الديني اإليمان يف كلية اإلغراق تخفي ال الحجج هذه وكل صغرى. موتة والنوم البدن، غياب
التصوف، بعلوم التحق قد الدين أصول علم وكأن للعالم، األخروية الطوباوية النظرة ويف
إرشاقية تأمالت إىل تحوَّلت قد الوجود، ونظرية العلم نظرية كلها؛ النظرية املقدمات وكأن

العملية.112 والسعادة النظرية املعرفَة النفَس تعطي
وتذكُّر وتخيُّل حس من اإلنسان يف الحيوي النشاط مبدأ هي النفس أن والحقيقة
واحد، ونشاطه واحد، اإلنسان وبدن. نفس بني ذلك يف فرق ال وسلوك، وحركة ل وتعقُّ

بها قوة وتفيد ولطيفه، الغذاء بخار من األيرس جوفه يف املتكون القلبي «بالروح مثل: املادي التفسري 111
والتفسري قبُل.» من لناها فصَّ التي القوى من نفعه يتم بها قوة عضو كل فتفيد البدن جميع إىل ترسي
طوالع ص٢٦١؛ (املواقف، القوى» إثبات إىل حاجة وال ابتداءً، املختار القادر عندنا كله «وهذا الديني:

ص١٤٥). األنوار،
لها كالبدن. مادية ليست ألنها البدن بفناء تفنى ال «النفس النفس: بقاء يف مثًال البيضاوي يقول 112

مثل والجهل املالئكة، مثل يجعلها العلم عليها. وفيضانها بها ملعرفتها طبًقا وشقاوة سعادة البدن بعد
الحكماء «احتج اإلرشاقيات: يف مغرًقا الشارح ويقول والرذيلة.» الفضيلة والنقص، الكمال الشياطني،
سعادة البدن بعد لها العدم تقبل ال فالنفس مادي؛ فهو العدم يقبل ما وكل مادي، غري النفس بأن
وكانت النقائص، عن ذاته وتقدس جوده وفيضان وجوده ووجوب باهلل عاملة كانت إن ألنها وشقاوة
منخرطة رشيفة كاملة نفسها بوجدانها التذَّت الجسمانية، اللذات عن ُمعِرضة البدنية، الهيئات عن نقية
تألَّمت الزائفة لألباطيل معتقدة به جاهلة كانت وإن املكرمة. املالئكة نحو املقدسة املجردات سلك يف
إىل العود وتمنَّت مخلدة، خالدة حصولها من ويأسها الحقيقية املعارف إىل واشتياقها جهلها بإدراك
وتعذَّر إليها، مليالنها عذبت ذميمة وأخالًقا كريهة هيئاٍت البدن من اكتسبت وإن املعالم. واكتساب الدنيا
وبَعثَنا األبرار، السعداء من هللا جعلنا تزول. حتى فيها ودوامها رسوخها بحسب مدة بعد إال حصولها

ص١٥٠). األنوار، (طوالع الهدى» اتبع َمن عىل والسالم األخيار، زمرة من
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(الجواهر) الوجود أنطولوجيا رابًعا:

فيستحيل بينهما، الربط صعوبة تنشأ ذلك بعد ثم قسمني، يقسمه له ثنائي ر تصوُّ وأي
والبقاء وبدن، نفس بني فيها فرق ال إذن الحياة صوابًا. يكوِّن ال خطأين مجموع ألن ذلك
النسل، طريق عن العضوية الحياة إما باقية، فالحياة وبدن؛ نفس بني فرق ال أيًضا فيها
باٍق فاإلنسان الفعل. طريق عن االجتماعية الحياة أو الذهن، طريق عن العقلية الحياة أو
يف أثره طريق عن بفعله وباٍق الفكر، طريق عن بذهنه وباٍق الَخَلف، طريق عن بجسده

التاريخ.113 يف ودوره الحياة

العقل (ب)

شيئًا العقل أصبح وبالتايل فكًرا، منه أكثر ويشء َمَلكة، منه أكثر وجود فإنه العقل ا أمَّ
هذه تعني ال وقد نقلية.114 ٍة حجَّ عىل اعتماًدا الحكماء أثبته واستدالًال. نظًرا وليس ماديٍّا
تفسريه يمكن ال وبالتايل وأهميته، الواقع عىل الفكر أولوية تعني بل يشء، خلق الحجة
يتفق ما وهو النظر، ووجوب الفكر أهمية بمعنى معنويٍّا بل اليشء، خلق بمعنى حرفيٍّا
إال عنه يصدر وال واحد «هللا» أن عىل إثباته يف الحكماء اعتمد وقد العلم. نظرية مع
أحد وال رضورة عليه والصورة الَهيُوىل م ولتقدُّ لرتكُّبه جسًما يكون أن ويستحيل واحد.
الجوهر، دون بالوجود يستقل ال إذ َعَرًضا؛ وال اآلخر، عن بالوجود يستقل ال إذ جزأيه؛
فإن عقل األوَّل عن الصادر أن ثبت وإذا الجسم. دون بالتأثري تستقل ال إذ نفًسا؛ وال
كجسم. لذاته وإمكانه كنفس، بالغري وجوبه تعقل، نفس يف وجوده ثالث: اعتبارات له
عن منها كلٌّ يفيض عرشة، عقول هناك كانت وملا عقل. لكل وفلك ونفس عقل إذن هناك
العارش، العقل إىل نصل حتى األرشف.115 عن واألخس األعىل عن األدنى ويفيض اآلخر،
يحصل ما بسبب واملركَّبات العنارص عىل واألعراض للصور املفيض ال الفعَّ العقل وهو
املشهورة الفيض ملحمة وهي وأوضاعها، الفلكية الحركات عن املسببة االستعدادات من
كانت إن كلها األمور هذه املتكلمني، وعند الحكمة علوم أفرزتها التي اإلرشاقية الفلسفة يف

املعاد. عن العارش الفصل انظر 113
ص٢٦٢–٢٦٥). (املواقف، العقل» تعاىل هللا خلق ما «أول املشهور: الحديث هو 114

األنوار، (طوالع وأخلق» أحرى فإنه األحسن إىل واألحسن األرشف، جهة إىل األرشف إىل «استناًدا 115

ص١٣٦–١٣٨).

553



(١) الثورة إىل العقيدة من

موجودة أي اعتبارية؛ كانت وإن مصادر، من لها بد فال األعيان، يف موجودة أي وجودية؛
صور مجرد األمر حقيقة يف وهي الوجودية. لألمور مصدًرا تكون أن امتنعت األذهان، يف
استطاع وقد الدنيا. صالح من الصويف يئس أن بعد العلوي العالم جالل عن تعربِّ فنية
العرشة العقول نظرية يف الحكماء عند اإلنشائية الجوانب هذه عن الكشف املتكلمون
للعقل، ترشيف وهذا «املالئكة». من أرشف العقول الحكماء اعترب وقد الفعال.116 والعقل
كموضوع العقل هو االستداليل. العقل وليس موجوًدا شيئًا باعتباره العقل أنه العيب ولكن
والجرب القَدر لتأييد يكتمل عندما خطورة أكثر العقل حديث ويكون كمنهج، العقل وليس
علم ويتحوَّل الكوني، الجرب إىل الكوني العقل ينتهي وهنا األفعال.117 وحرية االختيار ضد
لنفيهم أفضَل الفقهاء موقف كان لذلك الخالصة.118 الكونية اإلرشاقيات إىل الدين أصول
فالَعَرضله ويضُعف. يشتد ويحرض، يغيب الذي االستداليل العقل وإثباتهم الكوني العقل
عند الكوني العقل تأليه بني فْرًقا هناك إن واجبًا.119 جوهًرا وليس ممكنة قوة وهو ضد،
مرتبته يف العقل كمال ليس والفقهاء. املتكلمني عند االستداليل العقل واستعمال الحكماء
عرض وقد عليه. واملجتمعات األفراد حياة وإقامة وآثاره استعماله يف بل الوجودات، بني

هذا يف عليه اعتمدوا ما َضعف يخفى فال وبالجملة … خطابي األرشف إىل األرشف إسناد «وحديث 116

ص٢٦٣). (املواقف، العايل» املطلب
إىل كائن هو وما كان ما القَدر فقال أكتب؟ ما فقال: اكتب، فقال: …» الكاملة: الحديث صيغة 117

إال مخلوق من «ما الرسول: لقول به ومتصًال العرش يكون أن ويشبه الثاني، الخلق هو واللوح األبد.»
ص١٣٦). األنوار، (طوالع العرش» تحت وصورته

شيعية. كونية إرشاقيات إىل السني الكالم علم ويتحول الشيعة، تأويالت يف السنة أهل يغرق وهنا 118

فهو قواها؛ من وقوَّة فيها، محمول َعَرض وهو النفس، فعُل العقل أن «فَصحَّ مثًال: حزم ابن يقول 119

جوهر، العقل أن األوائل من املخلطني الجهال لبعض رأى ألنه هذا؛ يف غلط وإنما شك. بال كيفية عرض
املرتجمون، بها أتى غريبة العقل لفظة فإن وأيًضا خطأ. وهذا له، علم ال َمن ذلك عىل فعوَّل فلًكا، له وأن
العربية. اللغة يف عنه العقل بلفظة اللغات من غريها يف أو اليونانية يف عنها يُعربَّ أخرى لفظٍة عن عبارة
واستعمال األشياء لتمييز موضوعة هي إنما العرب لغة يف عقل ولفظة أحد. عند به قضاء ال ما هذا
هنا ها الحياء عديم العقل رديء ذلك خالف مدعي وكان َعَرض، عن ة معربِّ أنها رضورة فَصحَّ الفضائل،
وهل فقلت: منه. أرشَف األجساُم لكانت َعَرًضا الَعَرض كان لو ال: الجهَّ النوكى بعض قال وقد شك. بال
عىل هذا يخفى هل بذاته؟ ال بصفاته إال جوهر عىل قطُّ جوهٌر َرشُف وهل بأعراضه؟ إال رشف للجوهر
أعراض، أنها يف يخالفونا أال والفضائل العلم يف السخيف قولهم عىل نفسه هذا ويُلِزمهم قلنا: ثم أحد؟

ص١٤٥-١٤٦). (الفصل، منها» أرشف كلها األجسام تكون أن يجب السخيفة مقدمتهم فعىل
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(الجواهر) الوجود أنطولوجيا رابًعا:

وجعلوها عقلية. أحكاًما باعتبارها وليست موجودات باعتبارها العقول ألحكام الحكماء
نوع وأن بسيطة، ألنها فاسدة وال كائنة وليست مادة، يستدعي الحدوث ألن حادثة ليست
جامعة ذواتها وأن باملادة، وليس بماهيته تشخصه إن إذ شخصه؛ يف منحرص عقل كل
الجزئيات تعقل ال وأنها املجردات، وكل الكليات تعقل وأنها لذواتها، عاقلة وأنها لكماالتها،
نفسه االستداليل العقل فرض فقد ذلك ومع تتغري. وألنها جسمانية آالٍت إىل تحتاج ألنها
نفسه وبرَّأ ر وتطهَّ عاد العقل ولكن الكليات. ل تعقُّ يف األخرية األحكام يف الكوني العقل عىل
يدرك ال ثابت اإللهي والعقل متغرية وألنها حواسَّ إىل تحتاج ألنها بالجزئيات؛ العلم من
النقص، من يستربئ كامل املادة، من يستنكف خالص صوري أنه عىل وظهر الكليات. إال

مضمون.120 بال فارًغا وشموله كماله فأصبح

وشياطني؟ ِجنٌّ هناك هل (ج)

نظرية تنتهي واملعقوالت والفيض العقل عن كله الحديث هذا بعد أنه العجيب ولكن
يف ب ترسَّ ما وهو والشياطني»، «الجن عن بخاتمة كلها، النظرية واملقدمات بل الوجود،
وليسجمهور امللِّيني عند وهي والشياطني! وحرضالجن العقل غاب عندما القومي وجداننا
أساطري أبطال أو ُحواة وكأنها شاءت»، شكل بأي تتشكل «أجسام الناس ماليني أو العلماء
فاألول باطل؛ وكالهما ال، أم لطيفة تكون أن ا إمَّ ألنها الحكماء أنكرها وقد وثنيني. آلهة أو
الذي االعتقاد خالف وهو قوة، بأدنى وتتالىش الشاقة األفعال عىل تقتدر ال أنها يلزم
زنا جوَّ ولو نراها. ال ونحن ترى أن يوِجب ال أنه والثاني العادات؛ خرق عىل قادرة يجعلها
ال وطبول ات ودقَّ نراها، ال وبالد جبال بحرضتنا يكون أن لجاز نراها ال كثيفة أجساًما
الجن إلثبات الحكماء حجج عىل يردُّون املتكلمني أن والعجيب سفسطة.» وهو نسمعها؛
رؤيتها، يلزم وال برسعة. ينفعل وال الشاقة األعمال عىل الشفاف يقوى فقد والشياطني؛
وقد بالقوام. تتعلق ال القوة ألن عظيمة؛ قوًة لطافتها مع املختار» «القادر عليها يفيض
ومنها الجن، ومنها األرضية، «املالئكة» فمنها مختلفة؛ وهي األرضية النفوس إنها قوم قال
النظرية بمقدماته الدين أصول علم وكأن هو»، إال يعلمها ال ربك «جنود فهذه الشياطني،
واستسلم فسلم العقيدة موضوعات تأصيل عن العجز وإعالن النكوص آثر العلم لتأسيس

الحضارة». «فلسفة الثاني الجزء موضوع ذلك وسيكون ص٢٦٣–٢٦٥. املواقف، 120
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(١) الثورة إىل العقيدة من

عىل وتعاونها بالخرية تتعلق ة فالخريِّ املفارقة؛ الناطقة النفوس هي قوم وقال وآمن. واعتقد
أعلم «وهللا الشياطني الرشوهي عىل وتعاونها بالرشيرة تتعلق والرشيرة الجن، وهي الخري
وكيف قبْل. من ا تمَّ قد والعقاب الحساب وكأن املفارقة، النفوس إنها أي األمور»! بحقائق
قوى تشخيص أن يبدو الوحي؟121 بنص السمع تسرتق وهي ة خريِّ نفوًسا الجن تكون
عن البحث من مًعا والحكماء املتكلمني منع قد فنية صور يف عنها التعبري أو والرش الخري
كانت أنها ومع وتغيريه.122 مواجهته عن عجًزا بتصويره واكتَفوا للرش، االجتماعية األسس
محبَّبًا موضوًعا املتأخرين عند أصبحت أنها إال الجواهر، ملبحث خاتمٍة مجرَّد القدماء عند
النظريات املقدمات لكل وهْدًما الشعبي الخيال عىل اعتماًدا العامة انتباه لجذب النفس إىل
هل ال؟123 أم ويتناكحون، ويرشبون الجن) (أي يأكلون هل املتأخرون وتساءل األوىل.

ْفنَا َرصَ ﴿َوإِذْ ،(١ :٧٢) َعَجبًا﴾ ُقرْآنًا َسِمْعنَا إِنَّا َفَقالُوا اْلِجنِّ ِمَن نََفٌر اْستََمَع َُّه أَن َّ إَِيل أُوِحَي ﴿ُقْل 121

«جان» بصيغتني: القرآن يف الجن لفظ ذُكر ولقد ،(٢٩ :٤٦) اْلُقْرآَن﴾ يَْستَِمُعوَن اْلِجنِّ ِمَن نََفًرا إَِليَْك
من ماِرٍج ومن ُموم السَّ نار من الجان ُخلق فقد مرة. ٢٢ معرفة جمع و«الجن» مرات، ٧ نكرة مفرد
يفيد اإلنس مع مرة ١٤ ذُكر فقد الجن لفظ ا أمَّ ويتناسل، يهتز، يشء، يف هللا يشارك ال مخلوق ناٍر،
بمثل اإلتيان عىل يقِدرون ال ذلك وعىل خارقة، قًوى لهم الغيب، يعلمون ال يُعبد، ال مخلوق أنه معاني
َمن يعتل منهم، سليمان وجنود منهم، إبليس رسل، لهم اإلنس مثل أمم وللمؤمنني، للنبيني أعداء القرآن،

النار. ويدخلون ومعاقبون محاسبون بهم، يستعيذ
من روا وكفَّ العالم، حيوانات أجناس يف والشياطني والجن املالئكة بإثبات والجماعة السنة أهل قال 122

أجسام والشياطني الجن أن الحكماء كالم ومظاهر ص٣٢٨). (الفرق، والباطنية الفالسفة من أنكرهم
مجرد جعلها بل الجواهر، قسمة ِضمن اإليجي يََضْعها ولم مختلفة. بأشكال التشكُّل عىل قادرة لطيفة
أهل عليه ويَردُّ أصًال. الجن رؤية النظَّام أنكر وقد ص١٣٥). األنوار، طوالع ص٢٦٦؛ (املواقف، خاتمة
رواية تكذيب إىل يدعو ما هناك فليس أجازه وإن بعًضا. بعضه الجن يرى أال يلزم ذلك بأن السنة

ص١٤٩). (الفرق، مسعود! ابن
وقيل باملقابلة. البعض قال الكيفية. يف واختلفوا باإلثبات، األكثرون قال بالنفي البعض قال بينما 123

أيًضا السمع عىل اعتماًدا وقيل بالسمع. مردود وهو وبلع؛ بمضٍغ ال واسرتواح استشمام ورشبهم أكلهم
وُروي: ذلك! منه يقع فقط منهم وجنس يتوالدون، وال يرشبون، وال يأكلون ال فخامستهم أصناف؛ إنهم
وكل والعشاء.» معهم فتغذَوا نزلوا الغذاء ُوِضع إذا الجن من بيتهم سقف يف إال بيت أهل من «ما
الجن كره بلقيس، قصة ويف الجن! طعام ألنه بالَعْظم االستنجاء يجوز ال وقيل: رواية. إىل يستند قول
ولٌد منها يُولد أن خافوا وقيل: جنية! بنت كانت ألنها بأرسارهم إليه فتفيض سليمان يتزوجها أن
يصفع الجن إن وقيل والجن. اإلنس بني املناكحة يف املشايخ اختلف وقد واإلنس. الجن فطنة له تجتمع
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(الجواهر) الوجود أنطولوجيا رابًعا:

مكلَّفون هم هل يخدمونهم؟125 أو بيشء الناس يخربون هل ال؟124 أم الناس يف يدخلون
والتحليل الحسية النظرة وانتهت الجنة؟127 ويدخلون ثواب لهم هل مضطرون؟126 أم
األمر، تغيري يف اإلصالحية الحركات تفلح ولم املتكلمني. ر تصوُّ ساد الذي املادي العلمي
ناسني الشياطني عن أيًضا القدماء وتساءل الجن!128 خلق يف الحكمة عن أيًضا وتساءلت
والسمعيات، والظنيات الغيبيات يف كليًة ووقعوا والوجود، العلم نظريتي النظرية؛ املقدمات
وأصًال للصدق مقياًسا تَُعد لم الوجدان وشهادات العقول وأوائل الحس بداهات وكأن
هل املتواترات. دون والذائعات املشهورات الظنية، الروايات إال هناك يَُعد ولم للتأسيس،
أرادوا إذا أخرى صور أي يف أو اإلنس صور يف انقالبهم يجوز هل الدنيا؟129 يف يُرون

والشياطني الجن يف فقط بل امللك، يف تناسل ال الكلنبوي: وعن ص١٥٨-١٥٩). (الدر، لحماقته! السائل
ص٢٢٣). ص٢، (الكنلبوي،

جوف يف يدخلوا أن بمستنكر فليس رقيقة، الجن أجسام ألن آخرون؛ زه وجوَّ البعض ذلك منع 124

يكون وقد الجن. أجسام من أكثف وهو اإلنسان بطن يف والطعوم املاء يدخل كما خروقه من اإلنسان
جوف إىل الشيطان يدخل أن بمستنكر وليس الشيطان. من جسًما أكثف وهو أمه بطن يف الجنني

ص١٠٨). ج٢، (مقاالت، اإلنسان
نأكل بما ينِبئوا أن داللتهم من ألن األنبياء؛ دالئل فساد ذلك يف ألن املعتزلة؛ وأكثر النظَّام ذلك منع 125

ص١١٠). ج٢، (مقاالت، يعلمون ال بما يخربهم وأن الناَس الجن يخدم أن آخرون، زه وجوَّ وندخر.
وعند مختارون. وأنهم القرآن، بنص منهيون مأمورون هم هشام، وكذلك املعتزلة بعض عند 126

ص١١٣، ج٢، (مقاالت، املالئكة إىل الجن من الخالف نفس انتقل وقد مأمورون. مضطرون أنهم آخرين
والجن واإلنس املالئكة مع الحية النفوس فعل االختيارية بالحركات املثَل حزم ابن ويرضب ص١٢٦).
مع يضعه كما والحيوان املالئكة مع اإلنسان يضع ص١٣١-١٣٢). ج٥، (الفصل، الحيوان! وسائر

الجن!
أنكر ثواب؟ لهم يكون هل ولكن الجنة. يدخل فإنه مؤمنًا الجن من كان َمن أن عىل األشاعرة أجمع 127
كالعقوبة. الثواب لهم والشافعي، ومحمد يوسف أبي وعن لهم. ثواب وال الجنة لهم حنيفة. أبو ذلك
البعض أنكر الدنيا. يف كما والسماع والشم بالنظر يتمتعون ولكن ورشب أكل لهم ليس يُقال أن واألصح
قيل وعادتهم. طبيعتهم بحسب لهم االستمتاع آخرون: وقال الجنة. أهل مع الجنة يف االستمتاع عليهم

ص١٥٨-١٥٩). (الدر، الجنة أهل مع يكون وال أهليها مع الطمث لهم
ص٣، (الكتاب، الجن آية وفرسَّ واإلنس، الجن خلق من الحكمة عن الوهاب عبد بن محمد تساءل 128

ص٢٦).
ودليًال علًما رؤيتهم يجعل أو نبيٍّا هللا يرزقهم أن إال آخرون ومنعه اإلطالق، عىل ذلك البعض ز جوَّ 129

أن عىل قادر فاهلل ثالث؛ فريق زه وجوَّ عليه. هم ا عمَّ ويخرجهم خلقهم هللا يقلب أن أو نبي نبوة عىل

557



(١) الثورة إىل العقيدة من

عىل البرش يطيق ال ما حْمل عىل يطيقون هل البعض؟131 بعضهم يسرتقون هل ذلك؟130
بطبيعة اإلجابات وترتاوح يوسوسون؟134 هل القلوب؟133 يف ما يعلمون هم هل حمله؟132
التصوُّر عىل بناء والنفي للعالم، الديني ر للتصوُّ تدعيًما اإلثبات والنفي؛ اإلثبات بني الحال

حال يف املالئكة اإلنسان يرى وقد خلقهم. يقلب أن غري من والشياطني املالئكة رؤية عىل عباده يقدر
شياطني الدنيا يف ليس وأنه والشياطني، الجن إنكار إىل فريق ذهب ولكن دينية. رات تصوُّ وكلها املعاينة.

ص١١٣-١١٤). ج٢، (مقاالت، نراهم الذين اإلنس غري جن وال
املعتزلة ومنعه حية؛ صورة يف ومرة إنسان، صورة يف مرة الشيطان فيكون البعض، ذلك ز جوَّ 130

ص١١٤). ص١١١، ج٢، (مقاالت،
يدركه فتارة ُهب؛ الشُّ إرسال سبب وهو بعًضا، بعضهم ركوب صفة الشياطني اسرتقاق ويعني 131

التوحيد، (كتاب الشهاب يدركه أن قبل اإلنس من وليه أذن يف يلقيها وتارة يلقيها، أن قبل هاب الشِّ
إن ص٤٥). التوحيد، (كتاب الفاعل قصد مسه ولو البدعة إليه تئول بما الشيطان معرفة ص٣٦).

ص٦٩). التوحيد، (كتاب اإلنس من يكون وقد الجن، من يكون قد الطاغوت
الرسل دالئل بطالن ذلك يف ألن الجبائي؛ ومنعه الكثرية، األشياء يحمل وأن البعض، ذلك ز جوَّ 132

ص١١١). ج٢، (مقاالت،
ذلك وليس القلوب، يف يحدث ما يعلمون الشياطني إن اتبعهم، وَمن وهشام ومعمر إبراهيم قال 133

أن ذلك مثال اإلنسان. قلب الشيطان يدخل أن ومحال دليًال. عليه جعل قد هللا ألن األشاعرة؛ عند بعجب
فإذا الفعل. ذلك كيف الشيطان عرف فعًال فعل إذا فكذلك تريد، ما فيعلم أدبر أو أقبل الرجل إىل نشري
إن املعتزلة من آخرون وقال عنه. اإلنسان فنهى بالدليل الشيطان ذلك عرف والِرب بالصدقة نفسه حدَّث
الشيطان نهاه الِرب أفعال من بيشء أو بصدقٍة نفسه اإلنسان حدَّث فإذا القلب، يف ما يعرف ال الشيطان
بقلبه يريد ما فيعرف اإلنسان قلب يف يدخل الشيطان أن ثالث فريق وعند والتخمني. الظن ذلك عن

ص١٢٦). ص١١٠، ج٢، (مقاالت،
يصل لهم أداًة الجو جعل قد هللا يكون أن يجوز قد هشام وعند يوسوسون، أنهم البعض ز جوَّ 134

الشيطان فيحرِّك بالقلب، متصلة وهي الجو غري أداة لهم جعل أو فيه، يدخل أن غري من القلب إىل به
تأخذ أنك ذلك مثال اآللة، بتلك القلب إىل الوسوسة فتصل اإلنسان خروم بعض جهة من اآللة تلك
متصًال وكان مجوًَّفا الرمح كان إذا اإلنسان فيسمع فيه فتتكلم أذرع، عرشة اإلنسان وبني وبينك الرمح
أن فيجوز كالمنا، من أخفى وكالمه أجسامنا، من أرقُّ الشيطان جسم أن آخر فريق وعند بسمعه.
إىل يدخل ثالث فريق وعند وسوسته. هو ذلك فيكون الخفي، بكالمه فيتكلم اإلنسان سمع إىل يصل
يوسوس السنة أهل وعند ص٣٢٤). ج١، ص١٠٩، ج٢، (مقاالت، فيه ويوسوس بنفسه اإلنسان قلب
فقد املعتزلة ا أمَّ ص١٢). (اإلبانة، والجهمية املعتزلة لقول خالًفا ويتخبطه ويشكِّله لإلنسان الشيطان
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بعض ظلت وقد الشيطان.135 وسوسة مقابل يف الرصع ر تصوُّ حد إىل يعمل الذي العلمي
كل وعن البدع عن املسئول هو فالشيطان األخرية. اإلصالح حركات حتى التساؤالت هذه
الذين وهم مًعا والفقهاء املتكلمون يستطع لم الطاغوت. فيها بما العالم يف الرشور مظاهر
الوجود، ونظرية العلم نظرية مكتسبات عىل يحافظوا أن للعالم الحيس ر التصوُّ عن دافعوا
كل والبعيدة الخالصة، والظنيات املحضة، الغيبيات يف بالوقوع النظرية املقدمات وانتهت

األمة. مصالح عن البعد

أهل وقال الجن. وكذلك يوسوسوا، أن يمكنهم وال آدم، بني عىل عمل لهم ليس الشياطني إن قالت
تجري الشياطني «إن الرسول عن ُروي ملا الباطن يف والباطن؛ الظاهر يف آدم بني عىل عمٌل لهم السنة،
يف ا وأمَّ الرش. إىل ويدعو اإلنسان إىل فيوسوس الباطن يف والية لهم أن فثبت الدم»، مجرى آدم بني من
وهم نراهم ال أننا يف والحكمة أَْعَماَلُهْم﴾. يَْطاُن الشَّ َلُهُم ﴿َوَزيََّن العباد: قلوب يف املعايص فيزين الظاهر
رحمة َعنَّا فُسرتوا والرشاب، الطعام تناول عىل نقدر لم رأيناهم فلو قبيحة، صوٍر عىل ُخلقوا أنهم يروننا
أرواحنا. لطارت رأيناهم فلو النور من املالئكة وُخلق يُرى، ال الريح وأصل الريح، من الجن ُخلق هللا!
ص٥٨-٥٩). الكالم، (بحر النَّاِس﴾ ُصُدوِر ِيف ﴿يَُوْسِوُس الشياطني بوسوسة املعايص يف النفس وتقع

ويراه ويستهلكه اإلنسان يخبط الشيطان أن فريق فعند ال؛ أم الشيطاَن يرى املرصوع يف اختلفوا 135
وال ويوسوسه ويرصعه اإلنسان يخبط بل ثاٍن، فريق وعند الشيطان. كالم فهو منه يُسمع وما اإلنسان،
ال الجن ثالث، فريق وعند الشيطان. كالَم واالختبار الرصع وقت يف املسموع الكالم وليس اإلنسان، يراه
أو املرة من األخالط بعض وغلبة الطبائع اختالط جهة من ذلك وإنما يستهلكونهم، وال الناس يخبطون
املرصوع يف الشيطان تأثري الرصُع النقل، عىل واعتماًدا حزم ابن وعند ص١٠٩). ج٢، (مقاالت، البلغم
يخرب كما الدماغ إىل املتصاعدة واألبخرة السوداء طبائعه من فيه يثري عليه، هللا يسلطه أن بعد باملماسة
وما املشاهدة توجبه وما … والتخبُّط الرصع له هللا فيُحِدث مهم، خالف بال مرصوع كل نفسه عن به
تطلع الشمس «إن مثل: نقل عىل حزم ابن ويعتمد … والكذابني الغرابني توليد من فخرافات هذا عىل زاد
للغروب أجنحت فإذا فارقها، زالت فإذا قارنها، استوت فإذا فارقها، ارتفعت فإذا الشيطان، قرن ومعها
العلمي ر التصوُّ بني الرصاع إذن يتضح األوقات! هذه يف الصالة عن ونهى فارقها.» غربت فإذا قارنها،
قدرة عىل بناءً الجن وجود أو الشيطان، بوسوسة وتفسريه باألبخرة، الرصع تفسري يف الديني ر والتصوُّ
ال وبالتايل لها؛ ألوان ال النار، عنرصها هوائية، صافية رقيقة أجسام أنها عىل بناءً رؤيتهم عدم أو هللا،
كونهم بوجوب َعِلمنا وال بالحواس ندرك «لم حزم: ابن ويقول اللمس. أو البرص بحاستي إدراكها يمكن
والتطبيق شيئًا، والقياس املبدأ كان ولكن العقل.» برضورة أيًضا العالم يف كونهم امتناع وجوب وال

ص٨٣-٨٤). ج٥، (الفصل، آَخر شيئًا والنتيجة
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خاتمة

يظهر وأن الطبيعة، هي العلوم تجعل أن األمر نهاية يف الوجود نظرية استطاعت لقد
قوانني إدراك يف الكون يف دوره مثبتًا «هللا» مقابل يف الطبيعة خالل من أيًضا اإلنسان
هو الوجود نظرية من ظهر كما الدين أصول علم فموضوع عليها. والسيطرة الطبيعة
يف إال يتأسس ال الدين وكأن الطبيعة، يف التفكري بعد إال «هللا» يف تفكري ال وأنه الطبيعة،
اإلسالمية العلوم كل تتفق هذا ويف الطبيعة، خالل من إال «هللا» إىل الوصول يمكن ال العلم.
يعني وهذا التصوف. وعلوم الحكمة، وعلوم الفقه، أصول وعلم الدين، أصول علم األربعة:
بداية، وليس نهاية وليسمقدمة، نتيجة «هللا» خالصة. بَْعدية أدلٌة «هللا» وجود عىل األدلة أن
تتجاور السبب ولهذا إلخ. … شيئًا وليس اتجاه أساًسا، وليس مقصًدا أصًال، وليس غايًة
وتُدرك الطبيعة، بلغة اإللهيات تُدرك واحد. علم وكأنهما وتتداخل واإللهيات الطبيعيات
«هللا» الطبيعييشء، واليشء يشء «هللا» جوهر. واليشء جوهر، «هللا» اإللهيات. بلغة الطبيعة
املوضوعني أي يف ف الترصُّ استحالة إىل األمر يصل وقد موجود. الطبيعي واليشء موجود
أو الطبيعي، التوحيد هذا كل أن والحقيقة الطبيعة.136 يف أم «هللا» يف الحديث يكون
الطبيعة، يف اإلنسان وجود إثبات أو الطبيعة تحليل منه الغاية تكن لم التوحيدية، الطبيعة
عىل الطبيعة عىل اإللهيات إسقاط أو بَْعدي، بطريق أخرى بصورة اإللهيات إثبات بل
أن إىل األمر انتهى ما فإذا «هللا». باسم رسميٍّا ثًا متحدِّ الطبيعة جعل وبالتايل َقبْيل؛ نحٍو
وليس املصادفة وبطريق كنتيجة يأتي إنما فذاك واحًدا، ِعلًما والطبيعيات اإللهيات تصبح
طبيعيات واإللهيات أسفل، إىل مقلوبة إلهيات الطبيعيات قصدية. كنتيجة أو كمسلَّمة
إىل النظر التوحيدي العقل استطاع كيف هو لنا بالنسبة املهم ولكن أعىل، إىل مقلوبة
نظرية يف ظهر ما إن الطبيعة؟ تحليل التوحيدي العقل ه يوجِّ أن يمكن وهل الطبيعة،
فتحليل أخرى. نفي أو إلهية صفة إلثبات مقدمة كان طبيعي تحليل كل أن هو الوجود
الشبه، لنفي واملختلفني امِلثْلني وتحليل القديم. إلثباتصفة مقدمة حدوثها األعراضإلثبات
صفة لنفي واالعتمادات األكوان وتحليل «هللا»، عن الجسمية صفة لنفي الجسم وتحليل
لنفي اليشء وتحليل «هللا» عن الجوهرية صفة لنفي الجوهر وتحليل «هللا»، عن املكانية

ثم يتجزأ) ال الذي الجزء (يف أوًَّال الفالسفة عىل الرد وجوه نوضح «ونحن الجويني: يقول مثًال 136

ص١٤٣). (الشامل، الدين» قواعد هدم إىل مذهبه أداء له ونوضح النظَّام عىل ننعطف
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العلمي الفكر رصاع بوادَر املستقل الطبيعي الفكر يمثِّل ذلك ومع «هللا». عن الشيئية صفة
املطردة قوانينها لها مستقلة طبيعة أمام سلطته إلثبات العقل ورصاع الديني، الفكر مع
أكثر الديني الفكر ثنايا من العلمي الفكر بزوغ عىل تدل ما أكثَر تدل فالطبيعيات الثابتة.
والرياضية الطبيعية العلوم تاريخ يف موجود وذلك للطبيعة. علمي تحليٍل عىل تدل مما
بني الرصاع الطبيعيات تمثِّل آَخر وبتعبرٍي والنبات. والترشيح الطب مثل الحياة، علوم ويف
الخطابي. واملوقف العلمي املوقف بني التباين عن وتكشف اإلنشائي، والتعبري الواقع تحليل
طبيعيات إنها أي الخالص؛ يل التأمُّ املنهَج التوحيد علم من كجزء الطبيعيات استُعملت وقد
وعىل العلمية، التجارب وعىل املعميل التحليل عىل تقوم علمية طبيعيات وليست عقلية
بعض إىل العالم احتاج ما إذا ذلك ومع تها. صحَّ من ق والتحقُّ الفروض وفْرض القياس
أن تستطيع العقلية فالطبيعيات العلمية، التجارب إجراء عىل تساعده نظرية راٍت تصوُّ
… واملجاورة واملالمسة واالتحاد واملزج والرتكيب املداخلة عن التصورات هذه بمثل تمده
فإذا الحكمة. بعلوم أو الخالصة بامليتافيزيقا املرتبط العلم تاريخ يف دائًما يحدث وهذا إلخ.
نتيجًة بالجوهر، وليس بالَعَرض يحدث ذلك فإن يتغري، ال دائم علمي اكتشاف حدث ما
«هللا» املادي. الواقع وتحليل الطبيعة ظواهر وصف طريق عن التوحيد يف الذهن لعمل
ذلك، ومع املناطقة. يقول كما محدِّدة»، «فكرة أو الطبيعة نحو للذهن هة موجِّ رؤيٌة إذن
إال الديني، الفكر إىل منه الطبيعيات إىل أقرَب يبدو «الدقيق» يف الكالم هذا أن من وبالرغم
يف وجوده يؤثِّر وال الوقوع، محتمل غري بعيد كافرتاٍض ورائه من يظهر الديني الفكر أن
ببعض تمدها أن الطبيعة مليتافيزيقا يمكن التي العلم أزمات ا أمَّ للطبيعة. العقيل الوصف
للحياة العلم وتوجيه العلم وتطبيق العلم نشأة بعد إال تحدث ال فإنها لحلها، التصورات

اإلنسانية.
أصوٍل عىل يقوم أن يمكن التوحيد أن عن كلها النظرية املقدمات هذه إذن تكشف
العلم نظريتي تأسيس إىل بالفعل أدَّى الذي هو وهذا مسبًقا، إليها الوصول يمكن عقلية
يف موضوعاتها تبتلع حتى تدريجيٍّا وتظهر األوىل الكالمية املؤلفات يف وتبدو والوجود.137

كان قد قوًال عنه فحكى الهذيل أبا ذكر السفيه املاجن إن «ثم الراوندي: ابن مهاجًما الخياط يقول 137

أصول من أصل وهو شديد، الكالم أبواب من باب ألنه وذلك والنظر، البحث عىل فيه يناظر الهذيل أبو
وإنما والكل، البعض يف والكالم يتناهى، ال وما يتناهى وما ويكون، كان فيما الكالم وهو عظيم، التوحيد

ص٧). (االنتصار، امللحدين» عىل وبالرد بالتوحيد عناية له َمن العلم من الباب بهذا يُعنى
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(١) الثورة إىل العقيدة من

نظريٍّا علًما كله الكالم علم ويصبح نفسها.138 الكالمية املوضوعات والوجود العلم نظريتَي
بعد ليصُعب حتى الوجود، وتحليل العقل وتحليل واملنطق، العلم فيه يتَّحد أنطولوجيٍّا أو
اإللهية، املوضوعات يف الحديث ويبدو وامليتافيزيقا. والفلسفة الكالم علم بني التفرقُة ذلك
أو التنظري، عىل العقل قدرة يف نقٍص إىل راجع عارض حديث وكأنه التوحيد، رأسها وعىل
العلم تطور ما فإذا العلم. تطور من معينة بمرحلٍة مرتبط املوضوعات هذه تطور كأن
واإللهيات الوجود، باحث الكالم وعالم الكالم، علم موضوع هو الوجود أصبح واكتمل

الوجود.139 يف الباحث امليتافيزيقي الفيلسوف هو واملتكلم العامة، األنطولوجيا
عىل وللحكمة للكالم العقيل األساس بني للتوحيد محاولًة ر املتأخِّ الكالم علم ويمثِّل
من وبالرغم بينهما.140 واالختالف التشابه أوجه املوضوعات تعريف يف ويربز السواء،
هذا وكأن به، خاص عقيل أساس عىل يقوم أنه إال الحكمة علوم من الكالم علم اقرتاب
الحكمة لعلوم تبنِّيًا وليس داخله من طبيعيٍّا تطوًرا كان العقل إىل النقل من االنتقال
أكثر جوانبها بعض يف وأسطورية عقلية، منها أكثر إرشاقية األمر حقيقة يف كانت التي
يف إال عنها يتخلَّ لم عقلية حسية نظرة صاحب الكالم علم كان حني يف واقعية، منها
بل جديد. من التقليدي اإليمان إليه ب وترسَّ قواه، ووهنت عزائمه ضعفت عندما النهاية
مثل للعالم تصوراتها ويرفض العداء، موقف الحكمة علوم من أحيانًا يقف الكالم علم إن
وهو أحَدهم يُعنيِّ وأحيانًا تعيني. دون الحكماء ويذكر املفارقة.141 والجواهر العالم ِقَدم

الكتاَب األربعة بفصولها املقدمة تستغرق ثالثة؛ وكتب مقدمة إىل األنوار» «طوالع البيضاوي م يقسِّ 138

نصف من أكثر وفصلني الثالث وبابه األربعة، وفصوله الثاني وبابه الستة، وفصوله األوَّل ببابه كلَّه ل األوَّ
املبادئ»، «يف األوَّل األوىل؛ الخمسة املقدمات تضم ، ستٍّ إىل «املقاصد» التفتازاني م يقسِّ كما الرسالة.
وال العقليات». «يف والخامس الجواهر»، «يف والرابع األعراض»، «يف والثالث العامة»، «األمور يف والثاني
وقد ص١١١). (املقاصد، اإللهيات» «يف السادس املقصد يف إال التقليدي الكالم علم موضوعات تظهر
كانت فقد الفصول؛ بباقي أسوًة الطبيعي حجمه إىل ردَّه الوجود) (نظرية الفصل هذا يف نحن حاولنا
أساٍس عىل ذاته العلم موضوعات تأسيس إلعادة بل الوجود، من هروبًا ال به، حبىل القديمة املصنَّفات

الراهنة. التاريخية مرحلتها يف لألمة والسيايس االجتماعي الواقع من
(املقاصد، اإللهي» عن يتميز حيث من املوجود موضوعه أن عىل «واملتقدمون التفتازاني: يقول 139

ص١٧).
ص١٤٣. األنوار، مطالع 140

ص١٨. املقاصد، 141
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والوجود واملستحيل، واملمكن والواجب والكثري والواحد والعدم الوجود أحكام بني الذي
علم مسار كان فإذا تجريد.142 من إليه وصلت ما أقىص الفلسفة تبلغ ولديه واملاهية،
يف أو العلم نظرية يف سواء العقلية، النظرية أن يثبت التاريخ يف ره وتطوُّ التقليدي الكالم
املوضوع تدريجيٍّا يبتلع العقيل األساس أن أو اإللهي، املوضوع عىل تطغى الوجود، نظرية
تتالىش شاملة عقلية نظرية صياغة إىل نصل أخرى ملرحلٍة الكالم علم بتطوير فإننا نفسه،
العلم يتأسس وحتى خالًصا، عقليٍّا ِعلًما الكالم علم يصبح حتى اإللهية املوضوعات فيها
أو التشخيص وهو نفيس وجداني مادي حيس موضوع من موضوعه بتحويل النهاية يف
وضعه الذي الكالم علم مرشوع يتحقق وبالتايل خالص؛ علمي عقيل موضوع إىل التشبيه،
العلم نظريتَي مثل خالصة نظرية مقدمات يف الدِّين أصول علم تأسيس وهو لنفسه، هو
الحديثة، اإلصالحية الحركات حتى الثامن القرن منذ ف توقَّ الذي املرشوع هذا والوجود،
الحريف النص منهج عن تخىلَّ قد أيًضا ويكون جديد.143 من َخبَا حتى ينهض كاد وما
التي النظرية املقدمات هذه الخالصة. العقلية القسمة عىل واعتمد (التأويل)، املعنوي أو
أو االستطراد أو العقيل الرتف قبيل من ليست الوجود ونظرية العلم نظرية عىل تحتوي
هو بل التصوف، علوم أو واألصول الفقه علوم أو الحكمة علوم أخرى؛ علوم من االستعارة
بعض يف أنه يمنعه لم وهذا اإللهية.144 للموضوعات تنظرٍي من الكالم علم إليه وصل ما آخر
األوىل الصياغات يف خاصًة واآلخر، الحني بني اإللهيات تطل التنظري يضعف عندما األحيان
الكالم علم استعمال كان لذلك الوجود.145 لنظرية األخرية الصياغات ويف العلم، لنظرية
إقامة يف ورغبته وحَدها، العقلية القسمة عىل العتماده للغاية؛ قليًال النقلية للحجج املتأخر
لبعض تجميًعا كونه يتجاوز ال الذي املتقدم الكالم علم عكس عىل خالصة عقلية نظرية
عىل اعتماًدا العلم نظرية انتهت فقد ذلك ومع ورشحها.146 واحد موضوع يف النصوص
وتظهر نفسه، عىل العقل يعيش مضمون، بال فارًغا العقل صار أن إىل وحَده العقل تحليل
للموضوع بالنسبة داللة، بذات تكن لم ولو حتى التقسيمات فتتشعب الخاص، بفعله قواه

ص١٩). (املقاصد، سينا ابن هو 142

١٩٨٣م. أبريل الرباط، جامعة اآلداب، لكلية العلمية الندوة اإلصالح»، «كبوة بحثنا: انظر 143
ص٢١. املقاصد، 144

ص١٠٥. الشامل، ص٩٢؛ األنوار، طوالع 145

لألشعري. «اإلبانة» حتى حنيفة ألبي األكرب» «الفقه منذ وذلك 146
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ويعيش األسايس موضوعه يرتك فإنه الصورية من ا حدٍّ يبلغ عندما العقل وكأن الرئييس،
من شبكة وينسج نفسها، مع املتسقة الهندسية الخطوط من نسيًجا ويخرج ذاته، عىل
للعقل املثايل املوضوع هو ويكون موضوع، كل عىل ينطبق األبنية من ونظاًما التقسيمات
وجوٍد إىل أيًضا يحوِّله فإنه الوجود إىل العقل ل تحوَّ ما فإذا ذاته. العقل بنية مع املتسق

صنوان. الصوري والوجود الصوري فالعقل ذاته؛ يصف العقل وكأن صوري،
أن صحيح العلم؟ إلقامة وحدهما والوجود العقل نظريتا تكفي هل اآلن: والسؤال
الشعور، يف يظهران كليهما والوجود العقل ولكن املعلوم. هو والوجود العلم، هو العقل
إىل الوجود ونظرية العلم نظرية احتاجت ثَمَّ وِمْن للشعور؛ بُعدان كالهما واملعلوم والعلم
الوجود ونظرية العلم بتحليل العلم نظرية تقوم وكما الشعور. نظرية هي ثالثة نظرية
والوجود العقل واكتشاف الشعور بتحليل تقوم الشعور نظرية فإن الوجود، بتحليل
واملادي الصوري االنحرافني هذين عىل التغلب يمكن النحو هذا وعىل للشعور. كبعدين
هو فالعقل والوجود. العقل فيه يظهر كطرٍف الشعور بإيجاد والوجود العلم نظريتي يف
هو أو للشعور الوجودي الجانب هو والوجود العاقلة، الذات هو للشعور، العاقل الجانب
عىل الوجود وصورية العلم صورية عىل القضاء الشعور تحليل يستطيع املوجود. املوضوع
وِمْن بتحليلها؛ العقل يقوم ومتجددة خصبة جديدة مادة إعطاء عىل قادر والشعور السواء.
يعمل بل وتقسيمات، لتصورات نسيج آلة مجرد إىل ل يتحوَّ وال ذاته، عىل العقل يعيش ال ثَمَّ
التي التجارب نفس عن تكشف والتي الشعور يقدمها التي التجارب مضمون تحليل يف
عىل غريبًا ليس الشعور تحليل أن والحقيقة والدينية.147 الكالمية النصوص تنبثق منها
كلمة تظهر الوجود. وتحليالت العقلية القسمة داخل مطمور فيها متغلغل بل الكالم، مادة
مصادر أحد الباطنة، الحس شهادة والوجدانيات، حجة. أنها عىل كثريًا الوجدان شهادة

أعطتنا: قد الكالم لعلم النظرية املقدمات كانت فإذا العلم، لنظرية طبًقا العلم

ولكن عقيل، تنظري من العلم إليه وصل ما أقىص عن تعربِّ محكمة عقلية نظرية (١)
تعربِّ التي العقلية املثالية وهي للعالم، ديني ر تصوُّ عن تعربِّ متطهرة عقلية ثنائية تحكمها

التقليدي. الديني اإليمان عن

وتغلغًال القلب يف تأثريًا العلوم أشد السمعية باألدلة أكثرها املؤيَّد القطعية األدلة عىل ابتناءه «وألن 147

ص١١). التفتازاني، (رشح الجرح» وهو الكلم من املشتق بالكالم َي فُسمِّ فيه،
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(الجواهر) الوجود أنطولوجيا رابًعا:

وصف يف عقيل تنظري من الكالم علم إليه وصل عما تعربِّ محكمة وجودية نظرية (٢)
موجب قطب قطبني: إىل العالم م تقسِّ التي املتطهرة الثنائية نفس تحكمها ولكن الوجود،

وكمال. نقص عالقة ورشف، أولوية عالقة بينهما العالقة وتجعل سالب، وآخر

كاآلتي: النظرية املقدمات هذه تطوير يف إذن مهمتنا تكون النحو هذا وعىل

املوقف عن تعربِّ التي العلم نظرية عىل الغالب الطابع وهو العقلية، القسمة تحويل (١)
االتجاه املتشعب التحليل بل القسمة، أسلوب يتبع خالصال عقيل تحليل إىل املتطهر الديني

للموضوع. الشعوري البناء عن يكشف الذي
خربات إىل الوجود نظرية عىل الغالب الطابع وهو الوجودية، القسمة تحويل (٢)

العقيل. للتحليل موضوًعا وتكون ماهيته، عن تكشف بالعالم شعورية

الحجة مرحلة إىل النقلية الحجة مرحلة من ر تطوَّ قد القديم الكالم علم كان فإذا
جديدة، مرحلة إىل اآلن ينتقل أن يمكن فإنه الخالص، الوجودي التحليل مرحلة إىل العقلية
هو املعلوم ويكون الحية، الخربات خالل من للموضوعات الشعوري التحليل مرحلة وهي
وامللخصات، الرشوح عرص يف إال ره تطوُّ يتوقف ولم ر وتطوَّ نشأ الكالم فعلم به. املشعور
من تطويره إذن املمكن فمن املجاورة.148 الحضارات عن والرتجمة للنقل الثاني والعرص
أو عنها خارجني مسترشقني ولسنا الحضارة إىل منتسبون باحثون وأننا خاصًة جديد،
تاريخي ق كتحقُّ منها جزء ونحن وجودنا، ومن للعالم، تصورنا ومن ِمنَّا جزء فهي عليها؛
الذي الثاني طورها من وتنتقل جديد من الحضارة فتسري ودافًعا. ونظاًما ثقافًة لها،
يف األوَّل بطورها به تلحق الذي الثالث طورها إىل األخرية السبعة القرون يف فيه توقفت
كل صبَّ خالص، تاريخي نتاج أمام بل مقدس، علم أمام فلسنا األوىل. السبعة القرون
عرصهم عن يعربِّ خالص تاريخي ر تصوُّ القدماء ر وتصوُّ فيه. ره وتصوُّ ثقافته عرص
الثقايف. ومستوانا عرصنا روح عن معارصيعربِّ ر تصوُّ رنا تصوُّ أن كما الثقايف، ومستواهم
ومتطلباته، وباحتياجاته العرص بروح الوعي الباحثني من جماعة أو باحث استطاع فإذا
كما الجديد ر التصوُّ بهذا الكالم لعلم يؤرخ وأن به، العلم تطوير ويمكنهم يمكنه فإنه

الرتجمة، فيه ت تمَّ الذي ل األوَّ العرص مقابل يف القرن وهذا املايض، القرن هو للرتجمة الثاني العرص 148
الهجريني. والثالث الثاني القرنني يف
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(١) الثورة إىل العقيدة من

مرحلة العقيل، التحليل مرحلة النقلية، الحجة مرحلة القديمة، للمراحل طبًقا حاليٍّا تؤرَّخ
خطوتني: عىل الشعوري املنهج هذا ويُطبق الوجودي. التحليل

القارئ فيشعر مجرًَّدا، عقليٍّا صوريٍّا ا نصٍّ يكون ما وغالبًا القديم، النص يُقرأ (١)
الباحث كان وملا به. النص تحليل فيكمل الناقصة، املادة هو اليشء هذا ويكون بيشء،
يكون ما وكثريًا املعارص. النفيس البناء عن تعربِّ الشعور مادة فإن املعارص، الباحث هو
هذه يرفع وكأنه الشعور يبدو وهنا للحس، الفزيولوجي التحليل مثل رصفة مادة النص
ما بقْدِر شعورية اإلدراك يف نظرية وإعطاء الشعوري، العقيل املستوى عىل ويضعها املادة
من الطبيعة تشخيص عىل يقوم كوني نص أمام نفسه الشعور وجد وإذا فزيولوجية. هي
يُقال ما وكل العرشة وللعقول للفيض وتصور عاقلة حية نفوس أنها عىل لألفالك ر تصوُّ
حتى عقيل أساس عىل املوضوع بناء ويعيد العقيل بتحليله يبدأ الشعور فإن املفارقات، عن

واإلرشاقيات. والخيال التشخيص يتالىش
الصوري، للوجود العقيل التحليل عليها يغلب إذ تكفي؛ ال القدماء تحليالت ألن نظًرا (٢)
وكما العرص. روح من أو اإلنساني، الوجود من مستقاة جديدة مادة عليها نضيف فإننا
باعتباره الحديث الشعر استعمال يمكن فإنه الفرق، وشعر الجاهيل الشعر القدماء استعمل
فإنه القديم، تراثنا عىل الغالب الفن هو الشعر كان وملا العرص.149 احتياجات عن ًا معربِّ
ومرسحية. وقصة ورواية شعر من عرصنا يف السائدة الفن رضوب كل استعمال يمكن
العامية، األمثال عىل أيًضا نعتمد فإننا العرب، أمثال استعملوا قد أيًضا القدماء كان وإذا
ن. املدوَّ األدب من أصدق يكون قد نحٍو عىل الشعب روح عن تعربِّ التي األزجال وعىل بل

فإن اجتماعيٍّا، وعيًا األمر واقع يف الوعي وكان وعيًا، حقيقته يف الشعور كان وملا
عن منعزًال خالًصا وعيًا ليس فالشعور االجتماعي. الواقع لتحليل منهج هو الشعور منهج
الواقع بناء عن يكشف اجتماعي وعي هو بل اآلخرين، وعالم األشياء، عالم ودوائره، محيطه
فإن التاريخ، مراحل وأحد للمايض، تراكم األمر نهاية يف هو الواقع كان وملا ومكوناته.150
من القديم الكالم علم ل يتحوَّ النحو هذا وعىل تاريخي. وعي أيًضا هو االجتماعي الوعي
التحليل يف األمر نهاية يف يصبُّ ثم الوجود، وصف إىل العقيل التحليل إىل النقلية الحجة

ص٤١–٥٣. «الفرق»، يف الفرق شعر من نماذج مثًال انظر 149
ص٣٤٩–٣٩٢. إسالمية، دراسات االجتماعي»، الوعي إىل الفردي الوعي «من بحثنا: انظر 150
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(الجواهر) الوجود أنطولوجيا رابًعا:

إىل الكالم علم يعود النحو هذا وعىل األمة. حياة يف التاريخي للوعي والسيايس االجتماعي
ورصاعاتها تاريخها القديمة األمة فيه صبَّت حيث الدين؛ أصول علم إىل أي األوىل؛ نشأته
جيلنا يستطيع ولربما الفرق. عقائد يف ذلك يبدو كما العقيدة يف واقعها وقرأت وأزماتها
ثورته ل فتتأصَّ وأزماته، ورصاعاته تاريَخه القدماء، فعل كما اليوم، عقائده يف يقرأ أن نحن

عقيدته. خالل من
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