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 م 8192لسنة  (216)ببغداد  قدار الكتب والوثائرقم اإليداع يف 



واملرسلني  األنبياء  أرشف  عىل  والسالم  والصالة  العاملني  ربِّ  هلل  احلمد 
د وعىل آله الطيبني الطاهرين. حممَّ

أما بعد .. فإنَّ عىل اإلنسان الباحث عن احلقيقة يف هذه احلياةـ  بعد الوقوف 
عىل حقيقة الدين، والتنّبه إىل اجتاهاته العامة يف جوانب احلياة اإلنسانية، واإلذعان 
برضورة تأكده يف شأن حقانّيته ـ أن يسعى فعاًل إىل البحث والتحرّي حول ذلك.

املوضوعية  األدوات  عىل  يقف  أن  السياق  هذا  يف  الرضوري  من  أّن  إال 
الراشدة التي ال ُبّد أن ينطلق منها، والقواعد التي جيب عليه أن يبني عليها.

به  اإلقناع  الدين يف  اعتامد  وبيان  القواعد  يتضمن ذكر هذه  البحث  وهذا 
عليها. 

واهلل سبحانه وتعاىل أسأل أن ينفع بذلك املتبرصين يف هذه احلياة، الباحثني 
عن حقيقتها وآفاقها بجدٍّ وأناة، وما توفيقي إال باهلل العيّل العظيم.



6 ......................  منهج التثبت يف الدين/ القواعد الفطرية العامة للمعرفة اإلنسانية والدينية

فطرية القواعد املشار إليها

إنَّ هذه القواعد هي قواعد ارتكازية وفطرية يف حدِّ نفسها وليست قواعد 
صيَّة، ومن ثم يكون كل إنسان جمّهز هبا فهي جتري يف فكر اإلنسان  علميَّة ختصُّ
يف  للوعي  التدرجيي  اكتسابه  منذ  عليها  يسري  فهو  عروقه،  يف  الدم  جمرى  وتأّمله 
يف  واخلطأ  الصحيح  هو  ما  حتديد  يف  عليها  ويعّول  بعدها،  وما  الطفولة  مرحلة 
مقام اطالعه عىل األشياء وتقديره لألمور يف مجيع شؤون حياته، فهي متثل أصول 

املنطق الفطري لإلنسان.

الباعث عىل توصيف هذه القواعد

ولكن الباعث عىل ذكر هذه القواعد وتوصيفها ـ رغم بداهتها ـ أمران ..

)أحدمها(: أّن اإلنسان يف حال ابتالئه باستدالالت متناقضة وأمور متشاهبة 
ل املوضوع من عٍل؛  ال يستغني عن استحضار هذه القواعد؛ حّتى يتأّتى له أْن يتأمَّ

فريتفع الغموض يف املسألة التي هي حملُّ اهتاممه؛ فال يقع يف اخلطأ وااللتباس.

عىل  واضحة  منهجّية  مالحظات  من  الباحث  عليه  يقف  ما  و)ثانيهام(: 
هذا  جيِر  مل  حيث  احلّق؛  والدين  الدين  حّقانّية  حول  اجلاري  الفكرّي  السجال 
بعرشات  املوضوع  ُأثقل  بل  منطقيَّة،  حمّددة  منهجيَّة  عىل  ـ  الغالب  يف  ـ  السجال 
األسئلة وحلوهلا؛ ممّا يقتيضـ  وفق تلّقي الناظر إىل هذا املشهد بدوًاـ  أن يتخّصص 
املرء يف علوم عديدة كاألحياء والفيزياء والكيمياء والتاريخ وعلوم النّص الدينّي 
األسئلة  حّل  ُيكمل  أن  قبل  البحث  هذا  يف  عمره  لتامم  رصفه  يعني  ممّا  والدين، 

املطروحة.
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وال شّك أنَّ يف هذا املنهج خطًأ كبريًا ناشئًا من عدم اجلري عىل املوازين 
ي. العقالئيَّة يف أسلوب البحث والتحرِّ

ومن ثم كانت هناك حاجة إىل وصف قواعد وضوابط للتفكري حتى جيري 
الباحث عن احلقيقة عىل ضوئها.

عاّمة  يتمّكن  حّتى  سهٍل،  وأسلوٍب  طٍة  مبسَّ بلغٍة  بعرضها  اهتممنا  وقد 
تبسيط  من  القرآيّن  الدينّي  النّص  ملنهج  اقتفاًء  عليها،  االّطالع  من  الباحثني 
 األفكار العقليَّة، وخماطبة عاّمة الناس هبا ترشيدًا هلم؛ حّتى ال يقعوا يف اخلرافات 

والتقليد.

واملأمول من الناظرين مّرًة أخرى أن يصربوا عىل متابعة هذا البحث بتأّمل 
وتفكري إىل هنايته؛ ملا ذكرناه من قبل من أنَّ مسألة حقانّية الدين من عدمها هي 
املسألة املصريّية األهّم لإلنسان؛ فحياة اإلنسان إّما حلظة عابرة يف التاريخ املمتّد 
للكون، عىل حّد اللحظات التي تعيشها احليوانات التي متوت فُتقرب ومُتحى من 

صفحة الوجود، وإّما هي حياة خالدة ببقائه بعد املامت يف نشأة أخرى.

وأعامل اإلنسان إّما ترّصفات عابرة ومنقضية كترّصفات احليوانات ـ وإن 
كانت ترّصفات اإلنسان أرقى بعض اليشء منها ـ وإّما ذات آثار خالدة يف حياة 

اإلنسان.

ُسنَّ  ُسنٍن  عىل  يعيش  احليوانات،  حّد  عىل  اعتيادّي  كائن  إّما  واإلنسان 
وجوده عليها ثّم يموت؛ فال يكون له أثر يف صفحة الوجود، أو هو كائن خملَّد 
يعيش حياته يف كنف رّب يتعامل معه بام هو عاقل وخمتار وصاحب ضمري، فهو 
بمقدرته،  ويعينه  بعينه،  بوليدمها،ويراقبه  الوالدين  تعلُّق  به  ويتعلَّق  وحيبُّه،  يوّده 
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ويتواّله إْن رغب يف واليته، وحيّمله مسؤولّية عمله الذي أعطي له االختيار يف 
ممارسته.

ولنذكر أوالً هذه القواعد عىل وجه اإلمجال، وبيان الباعث عىل ذكرها ..
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القواعد العاّمة للمعرفة اإلنسانّية 
واملالحظات الباعثة عىل ذكرها

قيمة املعرفة اإلنسانّية والدينّية

)القاعدة األوىل(: حول القيمة الفطرّية للمعرفة اإلنسانيِّة وحدودها.

بدهيّي،  أمر  اإلنسانّية  املعرفة  قيمة  أنَّ  توضيَح  القاعدة  هذه  وتتضّمن 
وهي مبنى السلوك اإلنسايّن، وأنَّ هذه القيمة تثُبت جلميع مراتب اإلدراك حّتى 
االحتامل، ولكن لكلٍّ بام يناسبه، كام تشتمل عىل بيان أنَّ هذه القيمة )منها(: قيمة 
هبذه  االعتبار  توجب  عملّية  قيمة  و)منها(:  بإدراكه،  لإلنسان  ثقة  تعطي  نظرّية 

املعرفة يف السلوك العميّل.

السجال  عىل  املتوّجه  األّول  امللحظ  القاعدة  هذه  ذكر  عىل  الباعث  وكان 
حقيقته  يف  ينشأ  اجلدال  من  قساًم  إّن  حيث  الدينّية؛  املعرفة  قيمة  حول  واجلدل 
عن عدم الثقة بقيمة اإلدراك واملعرفة اإلنسانّية يف أصلها، أو يف بعض حدودها 
الواضحة للفهم اإلنسايّن العاّم. نظري القول بأنَّ املرء ال يصل يف البحث عن هذه 
ا تتعّلق بأمور غري ماّدّية، مثل وجود اهلل تعاىل وبقاء  املعرفة إىل اليقني اجلازم؛ ألهنَّ

اإلنسان بعد هذه احلياة، وال قيمة ملجّرد االحتامل.
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أنواع املعارف اإلنسانّية ونوع املعرفة الدينّية

)القاعدة الثانية(:انقسام املعلومات املعرفّية اإلنسانّية إىل بدهيّية ومتوّسطة 
وختّصصّية.

الُرشد  متّثل  العقالنّية  املتوّسطة  املعرفة  أنَّ  ذكر  القاعدة  هذه  وتتضّمن 
اإلنسايّن العاّم، ويكون تبيينها يف مواردها أشبه بالتذكري منه بالتعليم؛ وذلك ألّن 
ا  مرتكزات العقالنّية العاّمة هي يف طابعها العاّم من قبيل السهل املمتنع؛ بمعنى أهنَّ
تبدو يف متناول اإلنسان، ولكنّها مع ذلك عرضة للفوات. ويتضّمن البحث يف 
هذه القاعدة أيضًا بيان أنَّ الدين ممّا يكفي فيه العقالنّية العاّمة والتذكري بمبادئها، 

ص يف حقل من حقول العلم. وال حيتاج إىل التخصُّ

وكان الباعث عىل ذكر هذه القاعدة امللحظ الثاين املتوّجه يف تلك السجاالت 
معرفة  توّقف  الشائعة  األطروحات  من  كثري  من  املرتاءى  أّن  وهو  الدين،  حول 
ص عاٍل يف علوم عديدة، بينام املرتاءى من مجلة  حّقانّية الدين من عدمها عىل ختصُّ
أخرى منها أنَّ هذا األمر يكفي فيه البدهيّيات الواضحة، من غري حاجة إىل جهٍد 
وتأّمل فكرّي. فأوضحنا أّن معرفة الدين حالة وسطى، فهي تتوّقف عىل اجلهد 

والتأّمل، ولكن يف مستوى بلوغ الرشد العاّم الالئق بكّل واحد من الناس.

دور إثارة الشحنات اخلامدة يف املعرفة اإلنسانّية والدينّية

)القاعدة الثالثة(: اختفاء الشحنات العقلّية سواء الداللّية أو الفكرّية منها 
أو احِلكمّية أو األخالقّية يف أثر االعتياد، ورضورة إثارهتا الّتساق الفكر والسلوك 

اإلنسايّن.

من  مجلة  عن  اإلنسان  غفلة  ترصد  ألهّنا  جّدًا؛  مهّمة  معرفّية  قاعدة  وهذه 
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عن  اإلنسان  غفلة  ذلك  مجلة  ومن  املهّمة،  مواردها  بعض  يف  البدهيّية  املبادئ 
وقد  معايشتها،  عىل  اعتياده  جهة  من  الصانع،  عىل  للكائنات  الداللّية  الشحنة 

الحظنا اهتامم النّص الدينّي كثريًا هبذا املعنى.

وكان الباعث عىل ذكر هذه القاعدة امللحظ الثالث الذي الُتفت إليه، وهو 
بنحو  الدين  شأن  ويف  مطلقًا،  اإلنسايّن  الوسط  يف  الدائر  السجال  من  كثريًا  أّن 
خاّص ال يذعن بقواعد معرفّية تبدو بدهيّية يف أصلها، ويتعامل اجلميع معها من 
منطلق البداهة يف عاّمة مواردها، ولكنّهم يتوّقفون عن األخذ بمقتضاها يف بعض 

املوارد خاّصة، حّتى كأهّنم ال يشعرون بانطباقها يف هذه املوارد أصاًل.

أمّهّية القواعد البدهيّية يف املعرفة اإلنسانّية والدينّية

املعلومات  وطبيعة  والفطرّية،  البدهيّية  املعرفة  حول  الرابعة(:  )القاعدة 
فيها، وامتيازها، وتوضيح بداهتها وابتناء سائر املعلومات عليها، وإناطة االّتزان 

والسالمة اإلدراكّية هبا.

وتضّمنت القاعدة ذكر نامذج من هذه القضايا وقعت حملَّ إنكار من بعض 
الباحثني يف العلوم، وبّينّا عوامل هذا التشكيك، كام تضّمنت أيضًا ذكر نامذج من 
املنكرين  ِقبل  الدين من  الدائر حول  السجال  إنكار يف  القضايا وقعت حمّل  هذه 

واملتوّقفني يف حّقانّيته.

عىل  الحظناه  الذي  الرابع  امللحظ  القاعدة  هذه  ذكر  عىل  الباعث  وكان 
السجاالت الدائرة حول الدين، وهو وقوع مجلة من القواعد البدهيّية حملَّ إنكار 
فيها، من قبيل قاعدة )أّن لكّل حادث عّلة(، وقاعدة )اختيارّية سلوك اإلنسان(، 
وقاعدة )حّقانّية القيم األخالقّية(، مع أنَّ املفروض باألبحاث العلمّية أن تبتني 
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عىل وضوح تلك القواعد، وتكون أّول ما ُيذعن به فيها.

أمّهّية املعرفة االرتكازّية والفنّّية يف املعرفة اإلنسانّية والدينّية

)القاعدة اخلامسة(: يف بحث مقارن حول قيمة املعرفة االرتكازّية واملعرفة 
لكنَّ  منطقّية،  مبادئ  عن  ينشأ  أْن  يمكن  منهام  كاّل  أنَّ  وبيان  التفصيلّية،  الفنّّية 
الشعوَر هبا إمجايلٌّ يف املعرفة االرتكازّية، وتفصييلٌّ يف املعرفة التفصيلّية، بل َتْسَلم 
الفنّّي  الباحث  يكون  السليم،  لإلدراك  عديدة  حواجز  عن  االرتكازّية  املعرفة 

عرضًة هلا، كام يصحُّ العكس أيضًا.

وكان الباعث عىل ذكر هذه القاعدة امللحظ اخلامس عىل مضمون السجال 
الدائر حول الدين، وهو ما ُيلحظ من االستهانة بقيمة املعرفة االرتكازّية لإلنسان 
للناس  العاّمَة  املعرفَة  كأنَّ  ـ حّتى  الدين  بحّقانّية  الناس  من  كثري  اعتقاد  ومنها  ـ 
بدائّية غري  مبادئ  من  الناشئ  اجلهل  من  ـ رضٌب  الفنّّي  البحث  حُيسن  ممّن ال  ـ 
منطقّية، وإّنام املعرفة املعتربة هي املعرفة الفنّية عىل وفق قواعد العلوم ذات العالقة 

بموضوع املعرفة.

اختالف مناهج حتقيق املعلومات وأمّهّيته يف املعرفة اإلنسانّية والدينّية

)القاعدة السادسة(: يف بيان اختالف املناهج يف حتقيق املعلومات بحسب 
طابعها. 

املعلومات خيتلف  مع  املناسب  املنهج  أّن  بيان  القاعدة   وقد تضّمنت هذه 
ـ بحسب نوعه ـ عام جتري عليه األبحاث العلمّية يف العرص احلارض؛ فال ينحرص 
املنهج املقبول باملنهج التجريبّي، فـ )منها(: ما يعتمد عىل استبطان ذات القضّية 
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الذات  استبطان  يعتمد عىل  ما  واهلندسّية، و)منها(:  الرياضّية  كالقضايا  وتأّملها 
النفسّية  املعلومات  من  قسم  يف  الباطني،كام  وجدانه  إىل  اإلنسان  رجوع  بمعنى 
التجريبّي وغري  بقسميه  املنهج االستقرائّي  يعتمد عىل  ما  واألخالقّية، و)منها(: 
يف  ليستا  احليوان  عن  اإلنسان  تطّور  ونظرية  الكبري  االنفجار  فنظرّية  التجريبّي، 
نفسهام جتريبّيتني بشكل مبارش ـ بام للتجربة من معنى ـ بل مبنّيتان عىل استقراء 
شواهد اعُتربت مؤرّشات عىل نشأة الكون واإلنسان عىل وفق ما جاء يف النظريتني 

املذكورتني.

وعىل هذا األساس كان من الطبيعّي اختالف املنهج املناسب مع املعلومات 
يف العلوم الطبيعّية عن املنهج املناسب مع املعلومات األخالقّية والفلسفّية.

كام تضّمنت هذه القاعدة ـ يف اجلانب التطبيقّي هلا ـ بيان تفّرع إثبات الدين 
صنف  إىل  االلتفات  بعد  العاّم  اإلنسايّن  للتفكري  العاّمة  واألصول  املناهج  عىل 

املعلومة الدينّية، وتشخيص املنهج املناسب معها.

وكان الباعث عىل ذكر هذه القاعدة امللحظ السادس من املالحظ املتوّجهة 
عىل السجال الدائر حول الدين، وهو ما وجدناه يف تأّمل مناهج املعلومات التي 
هي ذات عالقة بالدين؛ حيث ُطِرَح يف مقام نفي حّقانّية الدين، أنَّ املنهج العلمّي 

الوحيد يف إثبات احلقائق ونفيها هو املنهج التجريبّي.

وهذا املنهج ممّا ال يتأّتى إعامله يف شأن األمور غري املاّدّية كوجود اهلل سبحانه، 
وبقاء اإلنسان بعد هذه احلياة، وقد تضّمن هذا الطرح نفي اعتبار املعلومات التي 
النظام  هي ذات طابع فلسفّي، مثل: )عدم حدوث اليشء بال سبب( أو )داللة 
عىل فاعل عاقل(، بل شّكك مجاعة يف حّقانّية القيم األخالقّية، واّدعوا أنَّ اإلنسان 

مسريَّ بالغرائز؛ ألنَّه ال يزيد عىل كونه حيوانًا متطّورًا، فال حّرّية له يف القرار.
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قاعدة املوازنة بني ثقل املؤّشات املتناقضة وأمّهّيتها

)القاعدة السابعة(: قاعدة املوازنة بني ثقل املؤرّشات املتناقضة يف موضوع 
واحد. 

وقد تضّمنت هذه القاعدة بيان اختالف ثقل املؤرّشات ودرجتها، ورضورة 
املوازنة بينها؛ألّن عاّمة املعلومات تقريبًا ـ غري املعلومات الرياضّية واهلندسّية وما 
يلحق هبا ـ يمكن أْن ُتساق يف مقابلها مؤرّشات عديدة؛ بحيث لو مُجع ما يتعّلق 
هبا ـ وفق هذا املنهج ـ  جلاَء من ذلك كمٌّ كبري من املعلومات واألبحاث املتعّلقة 
بمجاالت  املتعّلقة  املعلومات  من  واسعة  بمنظومة  ظنُّك  فام  املختلفة،  بالعلوم 
متعّددة كالدين. ومن املعلوم أّن رهن التحّقق من املعلومات باالّطالع والتأّمل 
يف ذلك كّله ليست طريقة منطقّية يف البحث والتحّري، بل من الرضورّي تصنيف 
املعلومات، والنظر يف أصول املسائل، وعدم رهن املوضوع بام ال أثر له عليه فيام 

لو قامت احلّجة الساطعة عىل أصله.

وقد ورد التنبيه عىل هذه القاعدة يف النصوص الدينّية بلزوم حتكيم امُلحكم 
ـ  وهو ما ال حيتمل إاّل وجهًا واحدًا  ـ  عىل املتشابه،وهو ما يقبل أكثر من وجه، 

وإْن كان بعض الوجوه أشبه به من بعض.

وكان الباعث عىل ذكر هذه القاعدة هو امللحظ السابع املتوّجه عىل السجال 
االحتجاج  يف  املطروحة  واملثبتة  النافية  املؤرّشات  كثرة  من  الدين،  حول  الدائر 
للموقف املثبت أو النايف يف عاّمة املباحث املتعّلقة بحّقانّية الدين أو الدين احلّق، 
غري  من  ذاك،  أو  املوقف  هذا  عىل  كحّجة  مؤرّش  أو  استبعاد  كلُّ  فيه  ُحرِش  حتى 
التفات إىل مراتب املعلومات واملؤرّشات ودرجتها وثقلها. وهذا أّدى إىل تشويش 
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املنهج وتعقيده وُبعده عن اإلنتاج.

انقسام اإلدراك اإلنسايّن إىل سليم وخمتّل

. )القاعدة الثامنة(: يف انقسام اإلدراك إىل سليم وخمتلٍّ

باخلطأ  يقع )طورًا(  أنَّ اخللل يف اإلدراك  بيان  القاعدة  وقد تضّمنت هذه 
يف اإلدراك، و)طورًا آخر( يف عدم استتباعه لالعتقاد به، و)طورًا ثالثًا( يف عدم 
وقعه املناسب يف النفس املستتبع لالعتبار به، وذلك ممّا يوجب اهتامم اإلنسان يف 

متحيص إدراكاته السّيام يف األمور اخلطرية مثل احلقائق الكربى يف الدين.

القاعدة أيضًا ذكر أنَّ من الالئق سعي اإلنسان إىل صيانة  وتضّمنت هذه 
ر كون  ُقدِّ لو  العابرة( واخلطرية، حّتى  املستمّرة )غري  األمور  اخلطأ يف  نفسه عن 
منزلَة  ل  ُينزَّ يعاَقب ولكن ال  كان ال  وإْن  لعذر  املخطئ  فيه؛ ألّن  يعذر  ممّا  اخلطأ 

م، واالرتقاء، والثناء، والتقدير حسب ُسنن هذه احلياة. املصيب يف التقدُّ

وكان الباعث عىل ذكر هذه القاعدة هو امللحظ الثامن ممّا يتوّجه عىل بعض 
السجاالت حول الدين، من عدم أخذ ضوابط اخللل واخلطأ يف اإلدراك اإلنسايّن 

بنظر االعتبار؛ حّتى وقع فيه اإلفراط طورًا والتفريط طورًا آخر.

انقسام اإلدراك اخلاطئ إىل اخلطأ املحض واخلطيئة وأمّهّيته يف املعرفة

)القاعدة التاسعة(: يف انقسام اخللل يف اإلدراك إىل ما يكون عىل وجه اخلطأ 
املحض، وما يكون عىل وجه اخلطيئة.

 وقد تضّمنت هذه القاعدة بيان أّن اإلدراك اخلاطئ  ـ  كالسلوك اخلاطئ ـ 
يمكن أْن يقَع عىل كال الوجهني؛ فمتى نشأ اإلدراك عن مناشئ غري منطقّية بتقصري 
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من املرء نفسه كان ذلك من قبيل اخلطيئة، والسّيام فيام كانت مبادئ نفسّية ذميمة.

 ومن َثّم لزم للباحث عن الدين واحلقائق الدينّية  ـ  وهي أخطر ما يكون  ـ  
أْن حيذَر غايَة احلذر املمكن يف أْن ال يقع يف اإلدراك اخلاطئ الذي ال ُيعَذر فيه؛ 

صيانًة لنفسه عن أْن يكون خمادعًا فيها.

عىل  الحظناه  الذي  التاسع  امللحظ  القاعدة  هذه  ذكر  عىل  الباعث  وكان 
امرئ يرى  بأنَّ كلَّ  السجال يوحي  أّن هذا  الدين، وهو  الدائر يف شأن  السجال 
العذر له فيام أدركه، وعمل عليه يف هذا الشأن؛ حّتى وإْن ُفرض كونه خاطئًا غري 

آبه بذلك.

أمهّية املؤّهالت اإلنسانّية بأنواعها يف املعرفة اإلنسانّية والدينّية

اجلوانب  عن  فضاًل  ـ  يتأّثر  اإلنسايّن  اإلدراك  أنَّ  العاشة(:  )القاعدة 
املوضوعّية املتعّلقة باألفكار نفسها  ـ  بمؤّهالت أربعة ..

1. مؤّهالت ذهنّية، كالذكاء والنباهة والرباعة واخلربة وغريها.

والتنافس  والطموح  كالصرب  نفسّية  صفات  )منها(:  نفسّية،  مؤّهالت   .2
والشجاعة وأمثاهلا. و)منها(: اخللّو عن رغبات أو اجّتاهات نفسّية مستقّرة تعيق 

اإلدراك السليم.

يقّدر  حّتى  احلكمة  بروح  اإلنسان  اّتصاف  بمعنى  ِحَكمّية  مؤّهالت   .3
األمور بالتقدير املناسب هلا.

4. مؤّهالت أخالقّية من قبيل العدل واإلنصاف والتثبُّت ونحوها.

أّن  وتوضيح  باألخالق،  العلم  عالقة  لبيان  الشأن  هذا  يف  تطرقنا  وقد 
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األخالق هي منطق العلم كام هي معيار السلوك السليم.

وتضّمنت هذه القاعدة ـ يف مقام تطبيقها يف شأن الدين ـ التأكيد عىل أمّهّية 
التحيّل هبذه املؤّهالت يف البحث عن احلقيقة يف هذه احلياة وموقع الدين فيها.

وكان الباعث عىل ذكر هذه القاعدة هو امللحظ العارش الذي الحظناه يف 
تأّمل السجال حول الدين، من تأثري املؤّهالت اإلنسانّية يف هذا السجال واجلدل 
من غري أْن تكوَن منظورًا إليها يف ضمن البحث؛ ألنَّ البحث يدور حول األفكار 

واملعلومات دون مؤّهالت الباحثني.

أمّهّية املعرفة التارخيّية يف املعرفة اإلنسانّية والدينّية

)القاعدة احلادية عرشة(: حول قيمة البحث التارخيّي ومستوياته ودوره يف 
حتقيق حّقانّية الدين من عدمه. وقد تضمنت هذه القاعدة توضيحات يف شأن هذه 

النقاط.

تلك  من  عرش  احلــادي  امللحظ  القاعدة  هذه  ذكر  عىل  الباعث  وكان 
املالحظات، وهو إمهال االهتامم بالتاريخ يف البحث الدينّي، والذي قد ينطلق من 

االعتقاد بوهن التاريخ القديم، أو عوامل أخرى. 

أنواع مناهج البحث واإلقناع يف املعرفة اإلنسانّية والدينّية

)القاعدة الثانية عرشة(ـ  األخريةـ  حول مناهج البحث واإلقناع واالقتناع. 
وقد تضّمنت هذه القاعدة بيان تقسيمها إىل قسمني ..

1. منهج موضوعّي، يعتمد األدوات املوضوعّية واملنطقّية يف مقام البحث.

بمؤّثرات  الفكر  عىل  التأثري  اعتامد  إىل  يسعى  موضوعّي،  غري  ومنهج   .2
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أخرى، من قبيل املنهج اجلديّل املبنّي عىل اخلصومة الفكرّية، واملنهج املغالطّي الذي 
يعّول عىل الضعف الفنّّي للمخاطب، فيستعمل وجوهًا ممّوهة ال تعدو عن كوهنا 
رضبًا من الغلط، واملنهج اخلطايّب املبنّي عىل تقّمص املوضوعّية من غري جري عىل 
قواعدها بل يعتمد عىل أدوات سطحّية ال تعدو أن تكون متوهيًا خطابّيًا. واملنهج 
التخّييّل الذي يلهب املشاعر ويؤّجج العواطف إليصال املخاَطب إىل قناعة تاّمة.

وكان الباعث عىل ذكر هذه القاعدة امللحظ الثاين عرش من تلك املالحظات، 
وهو ما وجدناه من استخدام أدوات غري موضوعّية يف مقام مناقشة حّقانّية الدين 

فيام هو أشبه باجلدل املحض واملغالطة واخلطابة والتخّيل األديّب.

فهذه اثنتا عرشة قاعدة فكرّية بدهيّية ال حاجة يف أصلها إىل ختّصص نظرّي، 
وإن كانت األدوات واملصطلحات تساعد عىل توصيفها فنّّيًا.

وقد عّقبنا ذكر هذه القواعد ببحث تطبيقّي تضّمن وصف مجلة من العوامل 
العرص احلارض، مثل  الدين السّيام يف  الصدود عن  التي توجب  املوضوعّية  غري 
وغري  اجلاحمة،  والرغبات  السيايّس،  والدين  املتطّرفة،  للحركات  السلبّي  التأثري 

ذلك.

املنطق  متّثل  فطرّية  قواعد  هي  عرشة  االثنتي  القواعد  هذه  أّن  وُيالَحظ 
ك هبا كلُّ إنسان راشد يتحّرى العقالنّية يف متبنّياته  الفكرّي العاّم لإلنسان، يتمسَّ
الفكرّية يف سلوكه الشخيّص واالجتامعّي، فينبغي سعي الباحث عن احلقيقة إىل 
استحضارها ـ بنحو عام ـ وتطبيقها بالنحو الذي هو أحسن يف مسعاه للوصول 

إىل احلقائق الكربى املطروحة يف الدين حول الكون واحلياة.

وقد مّهد ذلك كّله لبحث موضوعّي حول أدّلة احلقائق الثالث الكربى يف 
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ًا يف ضوء  الكتاب اخلامس من سلسلة )منهج التثبت يف الدين(، فكان بحثًا ميسَّ
القواعد املتقّدمة.

وقد كان من املمكن أن جُيعل البحث األصيّل حول تلك احلقائق الثالث 
هة عىل الدين يف شأن كّل واحدة منها، وُيتطّرق  مبارشًة، وُتعرض األسئلة املوجَّ

بمناسبة اجلواب عن كّل سؤال إىل قاعدة من القواعد الفكرّية املتقّدمة.

ولكْن رّجحنا عرض تلك القواعد بعناوينها، واإلشارة إىل تطبيقها بشأن 
د األسئلة  الدين؛ ليوجب وعيًا فكرّيًا عاّمًا غري حمصور هبذا السؤال أو ذاك، لتجدُّ
بمرور الزمن، فال ُبّدّ أن يملك الباحث وعيًا فكرّيًا سديدًا جتاهها، فضاًل عن أّن 
هذه القواعد ـ عىل ما ذكرناه ـ هي بمثابة املنطق الفكرّي العاّم؛ فلو جرى عليها 
اإلنسان يف حياته الشخصّية واألرسّية واالجتامعّية لكان إنسانًا مستنريًا وبصريًا 

وواعيًا بقواعد احلياة وسننها.





القاعدة األوىل: قيمة املعرفة
اإلنسانّية والدينّية ومراتبها وحدودها

 أصل قيمة املعرفة اإلنسانّية وحدودها
العلم  دون  هي  التي  اإلنسانّية  املعرفة  مراتب   

وقيمتها
 اعتبار املعرفة العالية غري اجلازمة )االطمئنانّية(

للمعرفة  العام  النظام  عىل  الدينية  املعرفة  جريان   
اإلنسانية

 الرّس يف عدم انتقال اإلنسان إىل وجود اخلالق هو 
احلواجز الشعورّية

املوثوقة  املعرفّية  القواعد  إلنتاج  النايف  االنطباع   
للمعرفة الدينّية ونقده

 نقد حرص أداة املعرفة بالتجربة
عىل  املبنّية  القضايا  يف  اليقني  عدم  دعوى  حتقيق   

حساب االحتامالت
 إثبات حصول اليقني يف قضايا املعرفة الدينّية

تعّذر  حال  يف  الدين  يف  اليقينّية  غري  املعرفة  كفاية   
اليقني





القاعدة األوىل: حول قيمة املعرفة
اإلنسانّية والدينّية ومراتبها وحدودها

فقد ُتثار يف املباحث الفكرّية العاّمة، واحلديث الدائر حول حّقانّية الدين ـ 
بشكل خاّصـ  شكوك حول قيمة املعرفة اإلنسانّية مطلقًا؛ كوهنا عرضة لألخطاء.

وقد ُينفى قيمة ما عدا اليقني اجلازم من مراتب املعرفة، وُيذكر أّن أمر الدين 
وما يتضّمنه من إثبات أمور غري ماّدّية ـ كوجود اهلل سبحانه، والدار اآلخرة ـ ممّا 
وإّنام هي ظنون  األحوال،  به يف حال من  اليقينّي  العلم  استحصال  إىل  ال سبيل 

واحتامالت ال قيمة هلا.

املعرفّية  القضايا  يف  اجلامع  بالنظر  دقيقًة  ليست  األقــوال  هذه  ولكّن 
وتطبيقاهتا. 

وحدودها  اإلنسانّية  املعرفة  أصل  حول  عاّم  جانب  جانبان:  وللموضوع 
وقيمتها. وجانب خاّص حول املعرفة املتاحة بالدين.

أّما )اجلانب األّول(: فهنا قضايا معرفّية ثالث ..

أصل قيمة املعرفة اإلنسانّية وحدودها

أصل  املعرفّية  الفطرّية  القواعد  مجلة  من  أنَّ  يف  شّك  ال  األوىل(:  )القضّية 
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قيمة اإلدراك اإلنسايّن والثقة به ـ عىل اإلمجال ـ وهذه القاعدة هي القاعدة األّم يف 
حياة اإلنسان، وعليها يبتني أصُل تفكري اإلنسان يف األشياء، وغاياته، وسلوكّياته، 

وتعامله مع حمفوظاته، وحمسوساته، واألشياء كلِّها.

ولإلدراك قيمتان مرتبطتان ..

)األوىل(: قيمة نظرّية، وهي وثوق اإلنسان بإدراكه وتشخيصه.

عمله،  يف  بإدراكه  اإلنسان  اعتبار  هبا  واملراد  عملّية،  قيمة  و)الثانية(: 
وسلوكه، وترتيبه األثر عليه، فإذا اعتقد الصالح يف يشء اندفع إليه، وإْن اعتقد 

الرضر فيه حتّذر منه وجتنّبه.

والقيمة العملّية عىل رضبني ..

الفاعلّية احلاصلة لإلدراك يف  1. قيمة عملّية طبيعّية وغريزّية، ونعني هبا 
ذهن اإلنسان فعاًل؛ فإنَّ لإلنسان استجابًة ذهنّيًة وسلوكّيًة إلدراكاته حيث جيري 
عىل وفق اقتضائها يف سلوكّياته. فكلُّ سلوك إنسايّن إنَّام هو استجابة إلدراك ذهنّي 

ذي عالقة به.

2. وقيمة عملّية عقلّية، واملراد هبا القيمة السلوكّية لإلدراك يف تقدير العقل 
احلكيم والضمري اإلنسايّن، فلكلِّ إدراك اعتباٌر بحسب مقاييس االهتامم اإلنسايّن 

الرشيدسواء املقياس احِلكمّي أو القيمّي الضامئري.

وفق  عىل  عمله  فيكون  والضمري،  العقل  لنداء  يستجيب  قد  واإلنسان 
القيمة العملّية والعقلّية. وقد ال يستجيب له، فيكون سلوكه وفق القيمة الطبيعّية 

والغريزّية.

القيمة  مقتىض  كان  له،  املرشوبات  بعض  برضر  اإلنسان  َعرف  إذا  مثاًل: 
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عىل  جرى  فقد  يتجنّبها  مل  فإْن  استعامهلا،  عن  جتنّبه  اإلدراك  هلذا  العقلّية  العملّية 
الوقع الطبيعّي الغريزّي هلا يف نفسه.

وربام شّكك بعض َمْن تكّلم يف الفلسفة يف أصل حصول اإلدراك اجلازم 
اخلطأ  إىل  استنادًا  لإلدراك،  والعملّية  النظرّية  القيمة  يف  أو  لإلنسان،  واملوثوق 
الفكرّي أو احلّس للذهن اإلنسايّن أحيانًا. مثل اآلراء اخلاطئة يف بعض املسائل 
الفكرية واألحاسيس اخلاطئة من قبيل رؤية القلم منكسًا عند وضعه يف كأس املاء.

القول  هذا  أنَّ  العاّم  بالرشد  إنسان  كلُّ  يدركه  الذي  الواضح  من  ولكن 
مبالغٌة ـ غري معقولة ـ يف الشّك، بل هو رضب من الوسوسة الفكرّية.

وُينّبه عىل ذلك أنَّ هؤالء املشّككني أنفسهم حيصل هلم من اإلدراكات يف 
أمورهم الشخصّية مثُل ما حيصل لسائر الناس، وهم يثقون هبا، ويستجيبون هلا 
عماًل يف سلوكهم، كام هو حال اآلخرين، ولكنّهم شّككوا يف اعتبار اإلدراك يف 
ـ كام سيأيت رشحها  الفنّّية  البحوث  النظرّية. وهذه ظاهرة تقع كثريًا يف  املباحث 
ـ حيث يشّكك بعض الباحثني ـ يف العلوم ـ يف قضايا جيري عملهم وسلوكهم 
هذه  وصف  وسيأيت  بموجبها.  والعمل  هبا  الثقة  عىل  واالجتامعّي  الشخيّص 

الظاهرة يف قاعدة الحقة.

وخطُأ إدراكات اإلنسان أحيانًا ال يقتيض أن يرفع اليد عن اإلدراك وقيمته 
وجتنّبها،  وحتّرهيا  اخلطأ،  أسباب  تشخيص  يقتيض  بل  مطلقًا،  والعملّية  النظرّية 
ومالحظة موارد احتامل اخلطأ عىل ضوئها ملزيد من التأكيد فيها، ال نفي حصول 

اإلدراك أو اعتباره مطلقًا)1(. وهذا أمر واضح للفهم العاّم.

)1( بيان ذلك: أنَّ وقوع اخلطأ يف إدراك اإلنسان عىل رضبني ..
)األّول(: ما ال ينشأ عن خلل يف عملّية اإلدراك والتلّقي، بل ينشأ عن برجمة الذهن اإلنسايّن    
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مراتب املعرفة اإلنسانّية التي هي دون العلم وقيمتها

)القضّية الثانية(: يف ذكر ما دون العلم من مراتب املعرفة اإلنسانّية املعترَبة.

قد يظنُّ املرء أنَّ املعرفة اإلنسانّية تنحرص يف املعرفة اليقينّية، فال قيمة ملا دون 
العلم من مراتب اإلدراك، ال من حيث املستوى النظرّي وال من حيث املستوى 

ا ألوان أو  عىل ترمجة ما يتلّقاه باألدوات احلّسّية عىل نحو خاّص، كام يدرك أمورًا خارجّية عىل أهنَّ
ا ال توجد يف اخلارج عىل هذه الصفات، ولكن  أصوات أو طعوم أو روائح أو غري ذلك، مع أهنَّ

ُبرمج ذهن اإلنسان عىل تلّقي اخلارج كذلك.
وعليه: ففي هذا الوجه ال خيطأ اإلنسان يف أصل اإلذعان بوجود يشء يف اخلارج، ولكن    

تبنّي من خالل األدوات الصناعّية الدقيقة أنَّ ذهنه مربَمج عىل وجه خاّص.
)الثاين(: ما هو من قبيل اخللل يف اإلدراك، كام يف األخطاء الفكرّيةمثاًل، ففي هذا الرضب    

جيب ـ عىل وفق القواعد العقالنّية ـ العمل عىل املنهج اآليت ..
يف  اخلطأ  يكون  فقد  اخلطأ،  فيه  وقع  الذي  الصنف  ليتبنّي  املعلومات؛  تصنيف  )أّوالً(:    
املعلومات النظرّية دون الرضورّية، أو يف املعلومات النظرّية التي اعُتمد فيها عىل أداة معّينة، أو 
منهج معنّي كاملبالغة يف التفكري العقيّل فيام ال يملك العقل أدوات التفكري فيه، فينحرص سقوط 
الثقة هبذا الصنف، وال جيوز جعل مجيع املعلومات عىل منوال واحد؛ فإنَّه تعميم خاطئ تدفعه 

البداهة والواقع.
صيانًة  وتوّقيها  لالعتبار  وأسبابه،  اخلطأ  منشأ  وتشخيص  األخطاء  غربلة  و)ثانيًا(:     

للفكر عنها.
و)ثالثًا(: أنه بعد إدراك اإلنسان عدم إمكان اليقني بسالمة صنف من إدراكاته عن اخلطأ،    
بالنظر إىل تكّرر اخلطأ فيها فعليه أن ُيبقي قيمة احتاملّية يف كّل اعتقاد وقع اخلطأ يف صنفه فيتنّزل 
العملّية  القيمة  بالرضورة سقوط  يقتيض  لكّن ذلك ال  الغالب؛  الظّن  إىل  الصنف  يقينه يف ذلك 
إىل  اإلنسان  حاجة  جهة  من  ظنّّيًا  يكون  أن  لإلدراك  العملّية  القيمة  يف  يكفي  رّبام  إذ  لإلدراك؛ 

التعويل عىل الظنون ـ خاّصة العالية املقاربة للعلم ـ ألجل تيسري أمور حياته.
التعامل مع ظاهرة اخلطأ يف اإلدراك اإلنسايّن، وليس تعميم  فهذا هو املنهج الصحيح يف    
احتامل اخلطأ أو دعوى نسبّية احلّق والواقع ونحو ذلك من األطروحات الفكرّية التي ال سالمة 

فيها عند تأّملها.
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العميّل، بل ال ُيعّد غري العلم من قبيل املعرفة أصاًل، وإناّم هو رضب من اجلهل، 
ولكّن اجلاهل قد جيهل ويعلم بجهله. وهذا هو حال املحتمل والشاّك. وقد جيهل 

أنَّه جاهل كام يف حال االعتقاد اجلازم اخلاطئ.

 وهذا الظّن خاطٌئ، فاملعرفة اإلنسانّية تشمل ما دون العلم من مستويات 
اإلدراك كاّفًة.

تفصيل قيمة املعرفة غري العلمّية لإلنسان

بيان ذلك: أنَّه قد سبق أنَّ للمعرفة قيمتني: نظرّية وعملّية، وكلٌّ منهام تثبت 
للمعرفة غري العلمّية.

أّما القيمة النظرّية فهي ثابتة لكلِّ إدراك إنسايّن لواقٍع ما ولو كان احتامالً؛ 
فإنَّه تكون له قيمة من جهة ثقل ذلك  وذلك ألنَّ كلَّ إدراك مبني عىل مؤرّش)1( 
املؤرّش. ُيضاف إىل ذلك أنَّ لالحتامل بنفسه كشفًا ناقصًا عن الواقع؛ ولذلك يكون 
امُلْحَتِمل لليشء أقرَب إىل الواقع ممّن ال حيتمله، بل قد جتد أنَّ اجلهل باحتامٍل ما 
معروفة  حالة  وهذه  فيها،  التفكري  وأسلوب  املسألة،  نتيجَة  يغرّي  قد  موضوع  يف 

رًا. يصادفها الباحثون مكرَّ

وعليه: فلكلِّ إدراك قيمة نظرّية، ويمّثل فقدانه غشاوة يف ذهن اإلنسان.

اإلدراك؛  مراتب  من  العلم  دون  ملا  تثبت  أيضًا  فهي  العملّية  القيمة  وأّما 
وذلك ملا ذكرناه سابقًا من أن السلوك اإلنسايّن جيري عىل معادلة ثالثّية بني درجة 
االحتامل ودرجة أمّهّية امُلدَرك ومؤونة حتصيله. فمتى كان املحتمل مهاّمً كفى يف 

)1( اإلدراك تارة يبتني عىل عدم املؤرّش يف املوضوع فيتساوى احتامل كلٍّ من األطراف، وأخرى يبتني 
عىل وجود مؤرّش فيرتّجح بعض االحتامالت عىل بعض ما مل يعاَرض بقيام مثله يف الطرف اآلخر.
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بنّي  أمر  وهذا  مناسبًة،  عنه  ز  التحرُّ مؤونة  كانت  إذا  االحتامل  جمّرد  منه  ز  التحرُّ
للفهم العاّم. وقد مّر إيضاح هذه القاعدة يف الكتاب الثالث من سلسلة )منهج 

التثبت يف الدين(.

اعتبار املعرفة العالية غري اجلازمة )االطمئنانّية(

العالية  االحتامالت  أنَّ   : ـ  سابقتها  عىل  تتفّرع  وهي  ـ  الثالثة(  )القضّية 
املقاربة للعلم يف درجة اإلدراك متاثل العلم يف االعتبار ـ نوعًا ـ ملا تؤّدي إليه من 

االطمئنان واالستقرار النفّس.

وُينّبه عىل ذلك أنَّ كثريًا من معلومات اإلنسان التي خيتزهنا يف ذهنه ويعمل 
عليها يف سلوكه ليست معلومات يقينّية )100%(، بل هي حمتِملة للخالف ولو 
احتامالً ضعيفًا كواحد يف املائة أو واحد يف األلف أو واحد يف املائة ألف أو واحد 

يف املليون ونحوها.

والوجه يف ذلك: أّن ُجّل معلومات اإلنسان تعتمد عىل حساب االحتامالت 
حادث  كّل  جيد  حيث  الطفولة  منُذ  فاإلنسان  السابقة،  الذهنّية  املعهودات  وفق 
يّدخره يف ذهنه، ويصنّف أكثر احلوادث وفق خصائصها، وبذلك جيد معهودّية 
بعض األشياء يف ذهنه دون بعض، أو جيد بعضها أكثر معهودّية من بعض آخر، 
فيحّدد درجة كّل حمتمل وفق تلك املعهودّيات. فإذا علم بوجود أحد يف البيت، 
ح  ُيرجِّ وبذلك  ارتكازًا،  الذهنّية  معهودّياته  يستحرض  فإنَّه  يكون؛  فيَمْن  وشّك 

بعض االحتامالت عىل بعض.

ومن املعلوم أنَّ حساب االحتامالت ال ُيفني االحتامل املخالف إفناًء تاّمًا، 
بل تبقى قيمة احتاملّية ولو ضئيلة.
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نعم، اإلنسان ال يعري اهتاممًا للقيم الضئيلة جّدًا، ومن َثّم قد ُيعربِّ يف موردها 
بحصول العلم، ولكنَّه ال يعني اليقني الذي ال حُيتمل خالفه ولو بنسبة واحد يف 

املليون مثاًل.

وعىل ضوء ذلك يظهر أنَّ ُجّل املعرفة اإلنسانّية التي ترتاءى علمّية هي يف 
واقعها معرفة غري علمّية، ولكنّها قريبة من العلم اجلازم.

توجب  ا  ألهنَّ )االطمئنان(؛  بـ  اجلازمة  غري  املعرفة  هذه  مثل  عن  وُيعربَّ 
االستقرار النفّس، رغم وجود احتامل خمالف ضئيل.

ولكن مع ذلك تبقى حاالت يكون لالحتامل الضعيف جّدًا أثر عميّل، من 
بنسبة  انفجار حمّطة نووّية  جهة قّوة املحتمل، وقّلة مؤونة رعايته، كام لو احتمل 
واحد يف املليون وكان جتنّبه ممّا يكفي فيه اخّتاذ خطوة بسيطة؛ فإّن اإلنسان احلكيم 
املعنى  وهذا  احلال.  بطبيعة  البسيطة  اخلطوة  تلك  ويّتخذ  االحتامل  ذلك  يراعي 

سبق بيانه أيضًا.

تلخيص البحث يف شأن هذه القاعدة املعرفّية

واملتحّصل ممّا ذكرنا أمور ..

1. أنَّ املعرفة اإلنسانّية ذاُت مراتب هي بحسب مراتب اإلدراك، ومراتُب 
العلم  درجة  عند  وتتوّقف  الصفر،  فوق  بام  ـ  الريايض  باحلساب  ـ  تبدُأ  اإلدراك 
تبلغ  التي  هي  العلمية  واملعرفة  مرتبة،  مائة  املراتب  تلك  تفرض  حيث  اجلازم، 
بنسبة  احلادث حمتَمل  إنَّ هذا  فُيقال:  مرتبة،  تفرض )99(  املائة، وقبلها  املائة يف 
)1%( أو )50%( أو أقّل أو أكثر، ولكن الواقع أنَّ هذا االفرتاض ملجّرد التقريب، 
فإن مراتب اإلدراك ال حتىص، إذ جيوز أن يكون االحتامل واحدًا يف األلف كام لو 
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كان لديك ألف كرة تعلم أن واحدة منها بيضاء، فإذا أخرجت بعضها عىل وجه 
عشوائي كان احتامل أن تكون الكرة امُلخرجة بيضاء واحدًا يف األلف، وهكذا.

نعم، قد ال يستطيع اإلنسان من خالل التأّمل النفّس املحض أْن يستخلَص 
ح احتامل جميء فالن  ُترجِّ ُكنَْت  الرياضّية، فإذا  الراجح باألرقام  درجة االحتامل 
أو   )%71( أو   )%70( أنَّه  د  حُتدِّ أْن  عليك  الصعب  من  يكون  فقد  السفر  من 
املتساوية سُهل استخالُص  إذا أمكن ضبط االحتامالت  ـ ولكن  ـ مثاًل   )%72(
درجة االحتامل. مثاًل: إذا كان لديك يف صندوق مائة كرة ملونة بلون معني إال 
واحدة كانت بيضاء، وأردت حتصيلها من الصندوق بمحاولة واحدة كان احتامل 

استخراج البيضاء هبذه املحاولة )1%( بطبيعة احلال.

هذه  ولكّن  الواقع،  الداللة عىل  نظرّية يف  قيمة  إنسايّن  إدراك  لكلِّ  أنَّ   .2
الداللة ليست داللة تاّمة عىل حّد داللة العلم اجلازم، كام أنَّ هلا قيمة عملّية مع 

مالحظة درجة أمهّية امُلدَرك، ومؤونة رعايته يف معادلة فكرّية ثالثّية األطراف.

3. أنَّ االحتامالت العالية املقاربة للعلم يف مستواه اإلدراكّي تتامثل قيمتها 
ا توجب االستقرار النفّس؛ حّتى أنَّ  العملّية نوعًا مع القيمة العملّية للعلم؛ ألهنَّ
اإلنسان قد يدرجها يف العلم يف مقام التعبري، فيقول: إيّن أعلُم باليشء الفاليّن، إذا 

كان حيتمله احتامالً عاليًا جّدًا مثل)%99(.

هذا عن اجلانب العاّم املتعّلق هبذه القاعدة.

جريان املعرفة الدينية عىل النظام العام للمعرفة اإلنسانية

أما )اجلانب الثاين( ـ حول قيمة املعرفة اإلنسانية ومراتبها ـ : ففي املعرفة 
املتاحة بالدين.
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ورد  وما  بالدين  املعرفة  شأن  يف  البحث  عند  لإلنسان  يرتاءى  الذي  إنَّ 
ا جتري عىل النظام العاّم للمعرفة  حوهلا يف النصوص الدينّية ـ كالقرآن الكريم ـ أهنَّ

اإلنسانّية ومبادئها وقواعدها، وليست حالة خارجة عنها.

ولكن هناك انطباعان آخران يف شأهنا ..

واحلقائق  الدين  شأن  يف  تتأّتى  ال  املعترَبة  العلمّية  املعرفة  أنَّ  )أحدمها(: 
قابلة لإلثبات  املادّية غري  ا من جهة طبيعتها غري  فإهنَّ اخلالق؛  الدينّية مثل وجود 
واالستيقان باألدوات العلمّية املعترَبة، وما ُيطرح يف شأهنا ال يزيد عىل ظنون غري 

علمّية أو احتامالت أّولّية القيمة هلا.

ا  ألهنَّ يقينّية؛  غري  معرفة  ـ  عام  بنحو  ـ  اإلنسانّية  املعرفة  أنَّ  و)ثانيهام(: 
معطيات التجربة وحساب االحتامالت، وتبقى معها قيمة احتاملّية ـ ولو صغرية ـ 

بينام املعرفة الدينّية تتطّلب اليقني فيها.

هذان  وأّما  األّول،  االنطباع  هو  منها  والصحيح  ثالثة،  انطباعات  فهذه 
االنطباعان فهام خاطئان.. 

توضيح جريان املعرفة الدينّية عىل النظام العاّم للمعرفة اإلنسانّية

ل( ـ من جريان املعرفة الدينّية عىل النظام العاّم للمعرفة  أّما )االنطباع األوَّ
اإلنسانّية املوضوعّية ـ فهو يبتني عىل أّن احلجج القائمة عىل حّقانّية الدين ليست 
إاّل قواعد عاّمة بدهيّية لدى العقل اإلنسايّن ينتج تطبيقها يف شأن الدين اكتشاف 

حّقانّيته.

مثاًل: إثبات وجود اهلل سبحانه يستند إىل عّدة مرتكزات بدهيّية ..
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)املرتكز األول(: هي قاعدة: )أنَّ كل يشء حيدث فال ُبّدّ له من سبب يؤّدي 
إىل حصوله(.

فال ُيعقل أْن حيدث يشءـ  كمرض أو مطر أو حريق أو غري ذلكـ  فجأًة من 
غري أْن يكون هناك سبٌب يؤّدي إليه.

وهذه القاعدة بدهيّية ال شّك فيها كام هو واضح للفهم العام، فال حيتمل 
املرء أْن حيدث حريق يف بيته مثاًل بال أّي سبب من متاس كهربائّي أو اشتعال مواّد 

رسيعة االحرتاق بقدحة نارّية، أو غري ذلك.

تتطّور بطبيعة ذاهتا  املاّدّية كّلها؛ ألهّنا  الكائنات  القاعدة عىل  وتنطبق هذه 
بطبيعة  ـ  فيها حادثة  أْن تكون حادثة؛ ألنَّ كلَّ حالة  من حالة إىل أخرى؛ فالُبّد 
ا ناجتة عن التطّور. وعليه: فإنَّ جمموع حاالهتا بحاجة إىل عّلة وراءها  احلال ـ ألهنَّ
حلدوث كّل واحدة منها، وإذا كانت تلك العلة مادية جرى فيها احلديث املتقدم 
نفسه، فال ينقطع السؤال إال إذا كانت هناك علة غري مادية هلا، وهو اهلل سبحانه 

وتعاىل.

)املرتكز الثاين(: أّن كّل نظم يدلُّ عىل فاعل عاقل، فلو الحظَت ُكتبًا منّظمة 
يف املكتبة وفق مواضيعها، فالُبّد أنَّ فاعاًل عاقاًل خبريًا رّتبها كذلك. وإذا وجدَت 
أنَّ هناك بِناًء ُمرّتبًا فالُبّد أنَّ بانيًا عاقاًل قد بناه أو وّجه إىل بنائه. وإذا رأيَت أثرًا فنّّيًا 

أو هندسّيًا فالُبّد أنَّ فنّانًا أو مهندسًا أوجده.

فهذه قاعدة بدهيّية ال حُيتمل اخلالف فيها، فال حُيتمل أْن يكون تنظيم املكتبة 
وفق مواضيع الكتب صادرًا من طفل ال يعرف تلك املواضيع أبدًا.

فة  وال شكَّ يف أنَّ وضع هذه احلياة وضٌع منظٌَّم للغاية، ابتداًء من الذّرة املؤلَّ
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إجياد  عىل  تعمل  التي  باخلاليا  ومرورًا  حوهلا  الدائرة  واإللكرتونات  النواة  من 
أمثاهلا، وباآلالف من الكائنات احليَّة وغري احليَّة، وانتهاًء باملجّرات التي ال حرَص 

هلا، والتي تشتمل كّل واحدة منها عىل أعداد هائلة من النجوم.

ومهام افرتضنا من دور للتطّور يف إجياد هذا الوضع، فال شكَّ يف أنَّ التطّور 
إّنام جيري وفق نظام داخيّل ُمعّبأ يف اليشء املتطّور، عىل حّد تطّور النواة إىل شجرة 
باسقة، فاليشء الذي ال خيتزن نظامًا داخلّيًا مهّيًأ للتطّور إىل نظام أرقى ال يتطّور 

إىل يشء آخر. وهذا أمر بدهيّي.

من  الرائع  األثر  هلذا  املنتج  الداخيّل  النظام  هبذا  األشياء  لوجود  الُبّد  إذًا 
خالق مبدع، وليس هو إاّل كائنًا غري ماّدّي وهو اهلل تعاىل)1(.

)املرتكز الثالث(: أّن هناك تناسبًا بني قابلّيات السبب وإمكاناته وحدوث 

عّلة،  من  له  فالُبّد  رائع،  خالق  أيضًا  اخلالق  هذا  ألنَّ  يغني؛  ال  احلّل  هذا  إنَّ  قائل:  يقول  وقد   )1(
وهكذا.. إىل غري هناية، فالُبّد من وجود يشء رائع يكون هو األساس بال سبب موجد له، فليكن 
هذا اليشء هو املاّدة املحتوية للنظام املنتهي إىل هذا اخللق الرائع كلِّه؛ فإنَّ هذا االفرتاض أسهُل 
من افرتاض كون اخلالق للامّدة الرائعة شيئًا غري ماّدّي عاقل؛ ألنَّ هذا االفرتاض حيتاج إىل مؤونة 

إضافّية وهي افرتاض يشء غري ماّدّي.
ولكنَّ هذا القول ليس صحيحًا؛ ألنَّ مفاد القاعدة املذكورة هو: )أنَّ كل نشاط منتظم فيام    
ال يعقل الُبّد أن يستند إىل سبب عاقل(؛ ألنَّ النشاط املنتظم نتاج العقل والتدبري واملعرفة، وليس 
ا  املاّدّية؛ ألهنَّ الكائنات  تنطبق يف شأن  القاعدة  فهذه  له من سبب(،  )أنَّ كلَّ عاقل الُبّد  مفادها: 
د العقُل واملعرفة، واإلدراك يف بعضها يف  كائنات نشطة وليست عاقلة من ذاهتا وابتداًء، بل يتولَّ
مرحلة تطّوراهتا الالحقة، كام يف اإلنسان الذي يوَلد ثّم يتولَّد لديه الوعي، والتفكري، والتعّقل، 
الكائنات  كانت  ولو  ذاته،  اخلالق؛ ألنَّه عاقل يف حدِّ  تنطبق يف شأن  تدرجييًا، ولكن ال  والُرشد 

املاّدّية كلُّها عاقلة من ذاهتا، وكان النظام القائم بينها من إنشائها مل تنطبق القاعدة عليها أيضًا.
هلا  عاقلة  عّلة  غري  من  لذاهتا،  عاقلة  وغري  منظَّمة،  كائنات  وجود  افرتاض  فليس  وعليه:    

بأسهل من افرتاض وجود خالق عاقل لذاته قد أوجدها، حّتى إذا كان هذا اخلالق غري ماّدّي.



....................  منهج التثبت يف الدين/ القواعد الفطرية العامة للمعرفة اإلنسانية والدينية  34

املسبَّب عنه، فال يمكن استناد كّل فعل وأثر إىل كّل سبب، فلو اّدعى شخص غري 
متعّلم أّنه صاحب كتاب علمّي مل نقبل منه واعتقدنا أّن هلذا الكتاب مؤّلفًا وراءه، 

ولو أذعن هو هبذا املعنى صّدقناه تصديقًا بدهيّيًا.

وتنطبق هذه القاعدة يف شأن اخلوارق التي اّتفقت لألنبياء، حيث يستيقن هبا 
كثري من العقالء من خالل أخبار تارخيّية مؤّكدة، مثل عبور موسىA البحر مع 
 قومه، ووالدة املسيحA من غري أٍب، وإحيائه للموتى، ومعجزة القرآن الكريم لنبّي 
اإلسالمF، ومن املعلوم أنَّ مثل هذه الوقائع خارجة عن حدود القدرة البرشّية، 

فتدلُّ عىل وجود فاعل غري ماّدّي هلا.

الرّس يف عدم انتقال اإلنسان إىل وجود اخلالق هو احلواجز الشعورّية

م  وقد ُيتساَءل: أنَّه إذا كان الدليل يقينّيًا عىل وجود اخلالق بالتوصيف املتقدِّ
فلامذا ال نجُد وضوح االنتقال من األشياء وَنْظِمها إىل وجود خالق هلا، كام ننتقل 
نحن وسائر الناس من حدوث أّي يشء آخر يف الكون إىل أنَّ له سببًا أوجبه، ومن 
أّي مشهد آخر منتظم إىل أنَّ هناك كائنًا عاقاًل أوجد نظمه؟!، أليس يف ذلك داللة 
عىل أنَّ هناك خصوصّية توجب تعقيدًا يف انطباق مثل هذه القواعد يف اكتشاف 

خالق غري ماّدّي للكون والكائنات.

فُهم  الدين؛  حّقانّية  يف  للتشكيك  احلقيقّي  األساس  هو  املعنى  هذا  ولعلَّ 
ـ يف احلقيقة ـ ينطلقون من أّن هذه القواعد البدهيّية لو انطبقت واقتضت وجود 
خالق للكون والكائنات النتقلنا إىل وجود اخلالق بشكل واضح وسلس، وهو ما 
ال نجده بالوجدان؛ فهذا ينّبه ـ إمجاالً ـ عىل خلل يف تطبيق تلك القواعد يف شأن 

املعرفة الدينّية.
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للمعارف  امتيازًا  يمثالن  عامَلني  هناك  أّن  التساؤل:  هذا  عن  واجلواب 
الدينّية عن أغلب املعارف اإلنسانّية يورثان الشّك فيها بالنظر األّويّل، إاّل أهّنام ال 

يستوجبان الشّك عند العقالء عند التأّمل املوضوعّي اجلامع ..

)أحدمها(: أّن األمر املكتَشف عىل وفق قواعد االستدالل العاّمة يف مورد 
املعرفة الدينّية هو أمر غري ماّدّي، نعني وجود اهلل سبحانه، كام أّن الطريق النقيّل يف 
املعرفة الدينّية يثبت أمورًا أخرى غري ماّدّية، مثل بقاء اإلنسان بعد املامت، ووجود 

املالئكة، وغري ذلك.

واألمور غري املاّدّية هي ظاهرة غريبة وغري مأنوسة للفكر اإلنسايّن، ومن 
َثّم ال ينتقل إليها وال يبّت هباـ  كام يبّت يف شأن األمور املاّدّيةـ  إذا اقتضتها القواعد 

العقلّية.

لدى  غريبة  حالة  كان  وإن  ماّدّي  غري  أمر  اكتشاف  أّن  املعلوم  من  ولكن 
العقل اإلنسايّن إاّل أّن هذه الغرابة ال متّثل مبدًأ موضوعّيًا لعدم القبول بمعطيات 

القواعد العقلّية البدهيّية.

مثاًل: إذا كانت قاعدة داللة النظم عىل فاعل عاقل تقتيض داللة نظم الكون 
أن  للعقل  يمكن  الكائن، وال  اكتشاف هذا  مناّص من  ماّدّي فال  كائن غري  عىل 
يلتزم بتخصيص تلك القاعدة التي أدركها بالبداهة فيقول:)كّل نظم يقتيض فاعاًل 
عاقاًل إاّل إذا كان الفاعل املفرَتض غري ماّدّي؛ فيجوز أن حيدث النظم بنحو تلقائّي 

من غري استناد إىل فاعل عاقل(.

أّنه ينبغي االلتفات إىل أنَّ عدم كون اليشء مادّيًا ال يوجب غرابة يف  عىل 
العاّم للامّدة كان يف الزمان  أّن الفهم  هذا العرص كام كان يوجبه من قبل؛ وذلك 
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السابق هو أهّنا حالة كثيفة ُتدَرك ـ نوعًا ـ بأحد احلواّس اخلمس. ولكن اختلف 
بنفسها  إدراكها  يمكن  أمور ال  بوجود  العلم  أذعن  الزمان، حيث  هذا  األمر يف 
املرات؛ وإّنام  التي تكرّب اليشء ماليني  الدقيقة املعارصة  حّتى باآلالت الصناعّية 

حُيَْدس هبا من آثارها، كام يف قوة اجلاذبية واألجزاء دون الذرية وغريها.

ـ  كآينشتاين  ـ  الفيزياء  علامء  من  مجاعة  كلامت  يف  جتد  السبب  هلذا  ولعلَّ 
د والبديع، من غري  مت هذا النظام الكويّن املعقَّ االنبهار الشديد بالقّوة التي َصمَّ

أْن يستوحشوا اإلذعان بوجود هذه القّوة مع اعرتافهم بعدم معرفتهم بطبيعتها.

بني  يولد  فهو  القائم؛  الكويّن  النظام  عىل  معتاد  اإلنسان  أّن  )وثانيهام(: 
الكائنات القائمة عىل هذا النظام وال ُيفاجأ به، بأْن يكون قد شهد عدمه ثّم وقف 
عىل وجوده، كام هو احلال يف اآلثار والعلل الطبيعّية، حيث يشهد حدوث األشياء 

بعد عدمها.

ومن طبيعة الذهن اإلنسايّن أّنه إذا وقف عىل حدوث يشء سأل عن سببه 
ورأى أّن له عّلة ال حمالة، حّتى أّن الطفل إذا وجد تغيريًا يف مكان ُلَعبه سأل عّمن 
نقلها عن مكاهنا، ولكنّه إذا عاش وجود يشء ومل يشهد حالة عدمه فإّنه ال يسأل 
عن سببه ويراه أمرًا طبيعّيًا، كام ال يسأل الطفلـ  مثاًلـ  عّمن أوجده وأوجد البيت 

الذي يعيش فيه وسائر األشياء التي عهدها منذ أن أبرص احلياة.

ولكن من املعلوم أّن هذا األمر أيضًا ال يعيق الداللة املوضوعّية للظواهر 
واآلثار عىل سبب هلا؛ ألهّنا تتعّلق بُبعد نفّس بحت يف اإلنسان وال يصّحح استثناًء 
يف تلك القواعد العقلّية البدهيّية، فال يصّح أن ُيقال: )إّن كّل حادث ونظم يدّل 

عىل سبب له، إاّل إذا كان اإلنسان معتادًا عليه(.
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وعليه: فيكون الّس يف عدم االنتقال الواضح من الكائنات إىل خالقها هو 
مخود الشحنة الداللّية فيها عىل اخلالق، من جهة أنَّ مشهَد هذه احلياة مشهٌد أكرب 
فيه،  النظام، وعاش  املشهد، وهذا  اإلنسان يف هذا  نشأ  بكثري، وقد  اإلنسان  من 
واعتاد عليه، فلم جيد زمانًا مل يكن هذا املشهد موجودًا، ليشهد حدوثه، وُيفاجأ 

به، فأّدى ذلك إىل مخود هذه الداللة، ما مل َيْسَتثِْرها باملقارنة مع سائر املوارد.

وهذه قاعدة عاّمة يف شأن النفس اإلنسانّية وهي مخود اإلشارات الداللّية، 
حّتى  واالعتياد  باملعايشة  اإلنسان  لدى  أحيانًا  لألشياء  واحِلكمّية  واألخالقّية، 
ينتقل ِمن تلك  أمامه، فال  ا ماثلة  أهنَّ بتلك األشياء رغَم  كأنَّه ال يشهد وال حيسُّ 
ل فيها ومقارنتها  اإلشارات إىل اليشء إاّل يف حال الرتكيز عليها، واستبطاهنا والتأمُّ

بأمثاهلا.

وهذه ظاهرة ُمعاشة لعاّمة الناس، ال َيصُعب رصُد أّي إنسان هلا، وسوف 
يأيت إيضاحها يف القاعدة الثالثة.

الباحثني يف تشكيكه يف انطباق هذه القواعد  وعليه: فإذا كان ُعذُر بعِض 
يرتفع  فإنَّه  احلالة؛  هذه  هو  منها،  اخلالق  واكتشاف  الكائنات،  شأن  يف  البدهيّية 
برشحها وبياهنا، ولُينِصف كّل امرئ من نفسه، وليكن ناصحًا هلا يف البحث عن 

رِسّ هذه احلياة وما وراءها.

إسعافًا  الناس  إىل  سبحانه  اهلل  من  اإلهلّية  الرسالة  تكون  أن  املتوقَّع  ومن 
لإلنسان حّتى ال يزّل يف شأن املعرفة الكربى من جهة العامَلني املذكوَرين املضّعَفني 
الكتشافه ملا وراء هذه احلياة ـ ومها غرابة وجود كائن غري ماّدّي واالعتياد عىل 
مشهد احلياة ـ وبذلك تكون الرسالة اإلهلّية منّبهة لإلنسان عىل دالالت يشهدها 

ولكنّه يغفل عنها.
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وكم يّتفق لإلنسان يف احلياة أن يشهد عالمات واضحة عىل يشء ولكن ال 
ينتقل إليه إاّل إذا ُنّبه عليه فعند ذلك جيده واضحًا جلّيًا، مماثاًل لسائر املوارد التي 
التي  النفسّية  انتقاله بعض اجلوانب  فيها إىل مداليل األشياء، ولكن أعاق  ينتقل 
نعرّب عنها بـ )احلواجز الشعورّية(، مثل عدم توّقعه لذلك اليشء، وغرابته لديه، 

وما إىل ذلك.

وهكذا اّتضح صواب االنطباع األّول من جريان املعرفة الدينّية عىل النظام 
العاّم للمعرفة اإلنسانّية وقواعدها.

االنطباع النايف إلنتاج القواعد املعرفّية املوثوقة للمعرفة الدينّية ونقده

واملوثوقة  املتينة  القواعد  أّن  ـ  تقّدم  ما  عىل  وهو  ـ  الثاين(  )االنطباع  وأّما 
ُتنتِج املعرفة الدينّية، بل تبتني هذه املعرفة عىل مبادئ ظنّّية  للمعرفة اإلنسانّية ال 

ال وثوق هبا.

فقد ظهر آنفًاـ  عىل اإلمجالـ  خطأ هذا االنطباع؛ إذ تبنّي أن القواعد املوثوقة 
للمعرفة اإلنسانّية هي بنفسها تنتج املعرفة الدينّية، وإنكار هذه املعرفة هو الذي 
ينقص تلك القواعد املوثوقة، ويفرض هلا استثناءات عىل أساس عوائق شعورّية 

غري موضوعّية.

املعرفة  أداة  أّن  هو  املذكور  لالنطباع  السائد  التقرير  أّن  ذلك:  وتفصيل 
اإلنسانّية املوثوقة هي التجربة واالختبار حرصًا، فال ثقة بسائر األدوات الفكرّية 
ختضع  ال  املاّدّية  غري  األمور  أّن  املعلوم  ومن  العقلّية،  االستنباطّية  كاألدوات 
للتجربة واالختبار وال سبيل إىل اكتشافها من خالهلا، فال يمكن حتصيل معرفة 

موثوقة هبا.
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وهذه الدعوى خاطئة لوجهني ..

)األّول(: أّن أداة املعرفة املوثوقة ال تنحرص بالتجربة واالختبار، بل ختتلف 
منها  االستيثاق  سبيل  ينحرص  معلومات  فهناك  املعلومة،  نوع  بحسب  أداهتا 
الطبيعّية وآثارها، مثل األدوية واألطعمة  املواّد  بالتجربة، كام يف معرفة خواّص 

والعنارص األّولّية لألشياء وغريها. 

واهلندسّية،  الرياضّية  كالقضايا  القضّية  يف  العقيّل  بالتأّمل  ُيعرف  ومنهاما 
العقلّية  القضايا  التجربة، وكذلك مجلة من  إىل  فإهّنا ال حتتاج  مثل: )1+1=2(، 
البدهيّية، مثل: أّن اليشء الواحد ال يكون موجودًا ومعدومًا يف حالة واحدة، وأّن 
لكّل حادث سبب وراءه وما إىل ذلك من القضايا. وسيأيت)1(  توضيح هذا املعنى 

وأمثلته يف قاعدة مستقّلة.

التجربة تعطينا  التجربة، ولكّن  املوثوقة هي  املعرفة  أداة  أّن  )الثاين(: هب 
قاعدة عاّمة يمكن تطبيقها يف جمال املعرفة الدينّية.

فإنا إذا قّدرنا أّن التصديق بالقواعد املتقّدمة الثالث ـ )لكّل حادث سبب( 
التجربة  عىل  مبنّية  ـ  يناسبه(  سبب  مسّبب  و)لكّل  عاقل(  سبب  نظم  و)لكّل 
واستقراء األحداث فإهنا ـ بعد ثبوهتا ـ تنطبق يف شأن الكون ونظمه واخلوارق، 

وتؤّدي إىل اكتشاف اخلالق وصدق الرسالة.

إاّل أن يزعم املرء أّن التجربة إّنام تشهد بصدق هذه القواعد يف املجال املاّدّي 
فحسب؛ ألهّنا ليست قابلة للتجربة فيام وراء املاّدة.

ولكّن هذا االّدعاء عند التأّمل فيه ليس له معنى معقول، لوجهني ..

)1( الحظ القاعدة الرابعة.
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)أّوالً(: أّننا يف املعرفة الدينّية نطّبق هذه القواعد يف شأن أمور ماّدّية؛ ألّن 
األشياء التي تؤّدي إىل كشف سبب غري ماّدّي للكون بموجب القواعد الثالث 
هي أشياء ماّدّية، فإّن املّدعى أّن الكون املاّدّي ونظمه واخلوارق املاّدّية تدّل عىل 

خالق غري ماّدّي هلا.

وعليه: فإذا قّيدنا الداّل يف هذه القواعد باملاّدّي مل يمنع ذلك عن إنتاجها يف 
كشف يشء غري ماّدّي، مثاًل: إذا قلنا )إّن كّل نظم )ماّدّي( له سبب عاقل ماّدّي( 

فهذا ينطبق عىل النظم يف عامل املاّدة ويكشف عن انتهائه إىل كائن غري ماّدّي.

ولو أردنا تقييد )السبب( يف القاعدة باملاّدّي، فقلنا: )إّن كّل نظم يف هذه 
احلياة فله سبب عاقل ماّدّي( فهذا خطأ؛ إذ املفروض أّننا ال نجد سببًا ماديًا عاقاًل 

لنظم الكون.

و)ثانيًا(: أّن القضايا التجريبّية ـ عمومًا ـ تعتمد عىل ُبعد استنباطّي، وهو 
إلغاء اخلصوصّيات التي ال حيتمل العقلـ  بعد التأّمل واملتابعةـ  دخالتها يف احلكم؛ 
خصوصّيات  إلغاء  الطبيعّي  من  فإّن  حمّددة؛  آثار  له  وكانت  ما  دواًء  جّرب  فلو 
عديدة ملوارد التجربة ال حيتمل اإلنسان دخالتها، مثل لون الظرف الذي ُوضع فيه 
الدواء، أو قومية أو لغة اإلنسان الذي ُجّرب عليه، وغري ذلك من اخلصوصّيات.

أهّنا مستنَبطة من  ُقّدر  القواعد وإن  املقام؛ فإّن هذه  املعنى ينطبق يف  وهذا 
إذا كان كّل  التجربة، ولكن ال دخالة لكون اليشء ماّدّيًا أو ال يف حكمها، مثاًل 
حادث حيتاج إىل عّلة فإّنه ال فرق بني أن يكون احلادث ماّدّيًا أو غري ماّدّي، وإذا 
كان كّل نظم فيام ال ُيعقل حيتاج إىل سبب عاقل فإّنه ال فرق بينه أن يفرض كون 

الكائن ماّدّيًا أو ال.
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تلخيص ما تقّدم

عىل  جتري  الدينّية  املعرفة  أّن  من  ذكرناه  ما  صواب  تقّدم  ممّا  ظهر  وهكذا 
أصول املعرفة اإلنسانّية العقالئّية وال متتاز عنها بيشء إاّل حواجز شعورّية بحتة 
من جهة غرابة الكائن غري املاّدّي عىل اإلنسان، واعتياد اإلنسان عىل قواعد احلياة 

وسننها.

نقد االنطباع النايف لقيمة املعرفة الدينّية ألّن املطلوب فيها اليقني 

املعرفة  أنَّ  يبني عىل  فهو  ـ  الدينية  املعرفة  ـ حول  الثالث(  )االنطباع  وأما 
اإلنسانّية هي معرفة غري يقينّية، واملعرفة الدينّية ُيعترب فيها اليقني؛ فال تكون متاحة 

باألدوات العلمّية امليّسة.

وهذا االنطباع أيضًا غري دقيق بكال جزئيه ..

ل( ـ وهو كون كّل املعرفة اإلنسانّية غري يقينّية ـ فهو مبنيٌّ  أّما )اجلزء األوَّ
عىل مقّدمات ثالث ..

لغريها  قيمة  وال  واالختبار،  التجربة  بأداة  املعرفة  سبيل  انحصار   .1
كاألدوات العقلّية االستنباطّية.

ـ  مثاًل  ـ  جّربنا  فإذا  االحتامالت،  حساب  عىل  تعتمد  التجربة  أداة  أنَّ   .2
دواًء، فلوحظ ارتفاع املرض يف عّدة حاالت، فإنَّ احتامل استناد ارتفاع املرض إىل 
عامل موجود اّتفاقًا حني استعامل الدواء َيْضُعُف كّلام زيد يف عدد التجارب التي 

نجرهيا.

3. أنَّ حساب االحتامالت ال يّؤدي إىل العلم أبدًا كام هو معروف يف علم 
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حساب االحتامالت، بل تبقى قيمة احتاملّية مهام كانت ضئيلة كواحد يف املليون 
أو املليار مثاًل.

وعىل هذا فإنَّ قاعدة توّقف حدوث اليشء عىل وجود سبب له، وقاعدة 
داللة النَْظِم عىل فاعل عاقل، مها قاعدتان جتريبّيتان فال تنتجان يقينًا.

نقد حرص أداة املعرفة بالتجربة

ويالَحظ عىل هذا اجلزء ..

بالتجربة  املعرفة  سبيل  انحصار  وهي  األوىل  املقّدمة  صّحة  بعدم  )أّوالً(: 
التجربة  إىل  اإلنسان  حيتاج  لن  ويقينّية  بدهيّية  عقلّية  قضايا  هناك  بل  واالختبار 
القضايا  يف  كام  وثوقًا،  هبا  يزدد  مل  جتربتها  من  أكثر  أو  جّرهبا  ولو  هبا،  لإلذعان 

الرياضّية واهلندسّية واملنطقّية والفلسفّية.

يقينّي  تطبيقها بشكل  القضايا وتّم  املعرفة عىل هذه  اعتمدت  فإذا  وعليه: 
فإّن نتيجتها تكون يقينّية ال يشوهبا أّي احتامل ولو كان ضئياًل.

وذلك ألنَّ كون املعرفة يقينّية تابع لكون مقّدماهتا يقينّية، فإذا كانت املعرفة 
نتاج قواعد يقينّية، وقد ُطّبقت يف احلقل املعريّف املنظور تطبيقًا يقينّيًا ال يشوبه شّك 
فالناتج معرفة يقينّية ـ بطبيعة احلال ـ مثاًل: إذا كان لدينا ثالثة أبراج، نبحث عن 
مساٍو  )ب(  الربج  وطول  )ب(  للربج  مساٍو  )أ(  الربج  طول  أنَّ  وعلمنا  طوهلا، 
بدوره مع طول الربج )ج( وأيقنّا بالقاعدة التي تقول: )إذا ساوى يشٌء شيئًا آخر، 
الثالث(، فسوف  ل مساٍو مع اليشء  ثالثًا، فاليشء األوَّ وساوى ذاك اآلخُر شيئًا 

نستيقن يف املثال أنَّ طول )أ( مساٍو لطول )ج(.

هلذه  املنتجة  القواعد  بعض  ألّن  يقينّية؛  الدينّية  املعرفة  تكون  هذا  وعىل 
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املعرفة التي تثبت احلقائق غري املاّدّية هي قواعد يقينّية تنطبق انطباقًا يقينّيًا كام يف 
قاعدة )لكّل أمر حادث عّلة(، فإهنا قاعدة عقلّية بدهيّية نطّبقها يف كّل تعامالتنا 
وترّصفاتنا، ومأخذها أمر استنباطّي، وهي حاجة اليشء احلادث بطبعه إىل سبب 

يوجده، ولو جّربنا هذه القاعدة مل تزدد بذلك وضوحًا.

كام أّن تطبيق هذه القاعدة يف شأن الكائنات املاّدّية يقينّي أيضًا؛ ألّن الكائنات 
كّلها يف تطّور وحتّرك دائم يقينًا، كام ازداد ذلك وضوحًا يف العرص احلديث، وكّل 

متطّور بذاته فهو حادث بطبيعة احلال كام أوضحنا من قبل.

وعليه: فإّنه ينتج وجود سبب غري مادي للكائنات املاّدّية غريها.

حتقيق دعوى عدم اليقني يف القضايااملبنّية عىل حساب االحتامالت

و)ثانيًا(: أّن ما ُذكر يف املقّدمتني الثانية والثالثة إلثبات عدم حدوث اليقني 
يف أّية قضّية تعتمد يف أصل إثباهتا عىل حساب االحتامالت أمر غري واضح.

ولنوضح أّوالً حجم القضايا املبنّية عىل حساب االحتامالت ـ وفق املنظور 
العلمي ـ حّتى يكون ذلك مقّدمة إليضاح املوضوع.

حساب  عىل  تعتمد  اإلنسان  هبا  يعتقد  التي  القضايا  مجيع  إّن  فنقول: 
االحتامالت ما عدا ثالثة أنواع ..

أنواع القضايا التي ال تبتني عىل حساب االحتامالت 

)األّول(: قضايا يستبطن موضوعها حكمها، كالقضايا الرياضّية واهلندسّية، 
أمرًا  وليس  الواحد  زائدًا  الواحد  يف  مستبطن  )االثنني(  فإّن  )1+1=2(؛  مثل: 

إضافّيًا زائدًا عليهام، ومن هذا القبيل بعض القضايا املنطقّية والفلسفّية.
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وقد  العقلّية،  بالبداهة  بحكمها  لصيقًا  موضوعها  يكون  قضايا  )الثاين(: 
اليشء  وجود  ومناقضة  عّلة،  إىل  حادث  يشء  كّل  حاجة  بقاعدة  لذلك  ُيمثَّل 

لعدمه، ومضاّدة كون اليشء أبيض لكونه أسود يف نفس احلال.. وهكذا.

التي  ومشاعره  أفكاره  هبا  ونعني  نفسها)1(،  اإلنسان  إدراكات  )الثالث(: 
جتول يف داخله، مثل شعور اإلنسان بام يفّكر به اآلن، وشعوره باألمل أو الغضب أو 
الفرح أو نحو ذلك، فإهّنا أمور بدهيّية ال يتوّقف إثباهتا عىل حساب االحتامالت.

حجم القضايا املبنّية عىل حساب االحتامالت وأنواعها 

فإّن كّلها ناجتة عن حساب االحتامالت يف  القضايا  وأّما ما عدا ذلك من 
ضوء االستقراءات واالختبارات املتعّددة، ومن مجلتها األنواع اآلتية ..

واألنف  بالبرص  اإلنسان  حيّسه  فيام  باإلحساس  يثبت  ما  مجيع  )األّول(: 
واألذن واللسان واللمس؛ فإّن نفس اإلحساس الذي جيول يف داخل اإلنسان أمر 
بدهيّي ال حيتاج إىل إثبات زائد كام مّر. وأّما وجود ما حيّس به اإلنسان يف اخلارج 
فهو وإن كان يف توّقع اإلنسان ابتداًء ممّا يتلّقاه بشكل مبارش، ولكنّه ـ يف احلقيقة ـ 

حيتاج إىل إثبات إضايّف عىل ما يظهر باإلمعان.

وذلك ألّن اإلنسان قد يشعر باليشء شعورًا كاذبًا، بمعنى أّن الشعور وإن 
كان حاصاًل فعاًل لكن ال وجود لذلك اليشء يف اخلارج كام يف موارد اهلالوس 
الكبرية  األشياء  رؤية  مثل  البرص،  خطأ  موارد  يف  وكذلك  والبرصّية،  السمعّية 

)1( إّنام قّيدنا هذا القسم باإلدراكات نفسها احرتازًا عن األمور التي تتعّلق هبا تلك اإلدراكات، مثل 
وجود األشياء التي يدركها من املحسوسات وغريها؛ فإّن هذه األمور ليست إدراكات مبارشة 

لإلنسان، بل هي حمتملة للخطأ وثابتة بحساب االحتامالت كام سيأيت.
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صغرية عند النظر إليها من ُبعد، بل تبنّي يف العرص احلديث أّن األشياء التي حيّس 
هبا اإلنسان ليست هي يف اخلارج عىل نحو ما حيّس به، ولكّن الذهن يرتجم ما 

يتلّقاه اإلنسان إىل ما حيّس به.

وعىل ذلك: فكّل حمسوسات اإلنسان حّتى وجود جسمه وأعضائه وأفعاله 
وكّل ما يراه أمامه من األشخاص واألشياء كّل ذلك حيتاج إىل إثبات إضايّفـ  وفق 

املنظور العلمّي الدقيق ـ من خالل حساب االحتامالت.

فظهر بام ذكرنا: أّن الذي ال حيتاج إىل اإلثبات علمّيًا يف موارد اإلحساس 
باألشياء إّنام هو نفس إحساس اإلنسان وشعوره بذلك، وأّما ثبوت ما يشعر به 
فهو وإن كان ممّا يميل اإلنسان بام ُطبع عليه إىل البناء عليه ولكنّه منطقّيًا بحاجة 

إىل اإلثبات.

)الثاين(: مجيع ما يثبت لدى اإلنسان بنقل اآلخرين له، مثل وجود اجليل 
السابق علينا الذين مل ندركهم، ووجود البلدان واألماكن واألشخاص واحلوادث 
واألشياء التي حُتكى لنا، فكّل اعتقاد لنا بوجود شخص أو مدينة أو حادثة أو أّي 
يشء آخر ممّا مل نحّس به مبارشًة يعتمد عىل النقل، وحيتاج الوثوق بالنقل إىل جتميع 
القرائن وتراكمها.وهو يرجعـ  طبعًاـ  إىل االعتامد عىل عملّية حساب االحتامالت.

ونتائجها؛  واألشياء  األفعال  آثار  من  بالتجربة  يثبت  ما  مجيع  )الثالث(: 
يثبت  ونشهدها  نامرسها  التي  املوارد  يف  واألشياء  األفعال  يصطحب  ما  فإّن 
باإلحساس، ولكّن استنباط قضّية عاّمة فيها يكون بالتجربة، مثاًل زوال الصداع 
إىل  احلادث  هذا  استناد  ولكّن  باإلحساس،  يثبت  الفاليّن  الدواء  استعامل  بعد 
يثبت  إّنام  ـ  احلال  بطبيعة  عاّم  معنى  ـ وهو  آخر  الدواء دون عامل  استعامل هذا 
بالتجربة. وانكسار الزجاج عند رميه يثبت باإلحساس البرصّي به ـ مثاًل ـ ولكن 
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كون رمي الزجاج سببًا النكساره إّنام يثبت من جهة التجربة، بل ارتفاع يدك عند 
اإلرادة  هذه  بسبب  االرتفاع  هذا  كون  ولكن  باإلحساس،  يثبت  رفعها  إرادتك 
ولكن  باإلحساس،  يثبت  الطعام  تناول  عند  شبعك  وكذلك  بالتجربة.  يثبت 

استناد الشبع إىل تناول الطعام يثبت بالتجربة.

وهبذا ُيعلم أّن كّل ما تراه وتشهده وحتّس به من أشخاص وأشياء وأماكن 
وآثار فإّنام يثبت باالختبار والتجربة ويبتني عىل حساب االحتامالت.

عىل  مبنّي  إدراك  كّل  أّن  عىل  ـ  املتقّدم  البيان  بموجب  ـ  بنينا  فإذا  وعليه: 
هذه  فإّن  اجلازم  اليقني  درجة  يبلغ  ال  ظنّّي  إدراك  فهو  االحتامالت  حساب 
اإلدراكات كّلها ال ختلو ـ يف احلقيقة ـ عن احتامل ريايّض خمالف ولو كان بنسبة 

الواحد يف املليار، أو الواحد من أعداد ذات أصفار كثرية كاملائة أو تزيد عليها.

بيان حصول اليقني يف القضايا الثابتة بحساب االحتامالت

وبعد توضيح هذا املعنى نرجع إىل موضوع حصول اليقني وعدمه يف مثل 
القضايا املبنّية يف أصلها عىل حساب االحتامالت فنقول: إّنه ال يصّح نفي حصول 
اليقني فيها بقول مطلق، بل ال شّك ـ بحسب اإلدراك العقاليّن العام ـ يف وجود 

حالتني يف هذه القضايا ..

)احلالة األوىل(: أن حيتفظ الفكر اإلنسايّن باالحتامل الضئيل نظرّيًا، فهو إذا 
التفت إىل هذا االحتامل أذعن به وأقّر بوجوده وإن رأى أّنه ال يستوجب االعتناء 

به عماًل. وهذه احلالة تتحّقق فيام كانت املؤرّشات النافية لالحتامل بدرجة أدنى.

)احلالة الثانية(: أن ال حيتفظ الفكر اإلنسايّن هبذا االحتامل نظرّيًا؛ فهو يلغيه 
وال يراه واردًا أصاًل، فيحصل له اليقني يف املوضوع وفق االحتامل الغالب.
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قوّية  الضعيف  لالحتامل  النافية  املؤرّشات  كانت  فيام  حتصل  احلالة  وهذه 
جّدًا؛ فإّن ذلك يؤّدي إىل زوال هذا االحتامل يف ذهن اإلنسان.

واألشياء  باألشخاص  نستيقن  أّننا  الثانية  احلالة  هذه  وجود  عىل  والدليل 
أفراد  مع  التعامل  عند  ـ  ضئيلة  بنسبة  ولو  ـ  نشّك  فال  معها،  تعاملنا  يف  واآلثار 
األرسة أّن هذا أب وذاك ابن وذاك أخ وذاك زوج أو زوجة وهكذا، وإذا أخذنا 
فاكهة لتناوهلا فال نشّك يف نوعها فهي عنب أو رّمان أو غري ذلك، وإذا أبرصنا دواء 
فال نشّك أّنه الدواء الذي نشّخصه كام ال نشّك يف أّن هذا الدواء من شأنه أن يفيد 
األثر املوصوف له من إزالة الصداع، أو هتدئة السعال.. وهكذا يف أمثال ذلك.

بتكرار  يقينًا  نزداد  أّننا ال  القضايا  اليقني لإلنسان هبذه  يؤّكد حصول  وممّا 
التجارب يف مثل هذه األمثلة، ولو مل تكن احلالة بلغت حّد اليقني الزداد االعتقاد 

وثوقًا وتأّكدًا بزيادة التجارب.

اختالف أهل العلم يف نوع اليقني بالقضايا املبنّية عىل حساب االحتامالت

واختلف أهل العلم يف نوع هذا اليقني احلاصل لإلنسان يف هذه املوارد عىل 
رأيني ..

أّنه  بمعنى  علمّيًا،  يقينًا  وليس  نفّس  يقني  اليقني  هذا  أّن  األّول(:  )الرأي 
النفس  ولكّن  املفرَتض،  االحتامل  زوال  إىل  يؤّدي  موضوعّي  منشأ  هناك  ليس 
الدرجة الشديدة  يبلغ إىل تلك  إلغاء االحتامل هنائّيًا عندما  اإلنسانّية ُجبلت عىل 

من الضعف؛ ومن َثّم حيصل له اليقني.

بأّن  ذلك  ر  ويقرَّ نفسّيًا،  يقني علمّي وليس  اليقني  أّن هذا  الثاين(:  )الرأي 
النفس اإلنسانّية ُأهلمت هذا املبدأ، وهو: أّنه متى بلغت الشواهد إىل درجة كبرية 
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من الثقل فإّن النفس اإلنسانّية تشعر أّن هذه احلالة لن ُيعقل حصوهلا إاّل بوجود 
َثّم يشعر  عّلة موّجهة هلا، وهي الواقع الذي اقتضته تلك الشواهد بثقلها، ومن 
اإلنسان أّن من املحال أن ال يكون الشخص الذي يراه أباه ليس أباه، وأن ال يكون 

من شأن هذا الدواء املعنّي الذي يرفع أملًا معّينًا مثاًل غري رافع له.. وهكذا.

وإذا كانت النفس اإلنسانّية ال تستطيع أن تعّلل هذا اليقني بتعليل فنّّي فهو 
ال ينفي وجود أساس علمّي هلذا اليقني؛ فإّن هناك من القضايا الفعلّية البدهيّية ما 
يشعر الذهن اإلنسايّن ببداهته وال يستطيع تعليله والربهنة عليه، مثل اليقني بأّن 

النقيضني ال جيتمعان.

ويستند هذا الرأي إىل عّدة مؤرّشات)1(تشهد عند القائل به عىل كون اليقني 

)1( وهي )أّواًل(: أّننا نجد أّن الذهن ال يلغي االحتامل الضئيل يف مجيع املوارد، فلو ُفرض أّن هناك 
مرضًا نادرًا يمكن اإلصابة به يف حالة من مليار حالة، فإّننا ال نقطع بعدم ابتالء كّل واحد من هذا 
العدد بتلك احلالة رغم أن احتامل اإلصابة ضعيف جدًا، حيث إّنه ال يتجاوز الواحد يف املليار، 
د من الكرة األرضّية؛ فإّن احتامل  ولو احتملنا سقوط قطرة ماء من الطائرة عىل موضع غري حمدَّ
سقوط هذه القطرة عىل كّل نقطة فيها أمر وارد وليس منتفيًا. ولو كانت هناك كيفّية نادرة لذبح 
الدجاجة يمكن أن تتفق يف دجاجة واحدة من كّل مليار دجاجة؛ فإّن احتامل كون كّل دجاجة من 
هذا العدد مذبوحة بتلك الكيفّية وارد غري مندفع، ومل نفرتض يف هذه األمثلة وجود علم إمجايّل 
فلامذا  وعليه:  الضئيل يف األطراف.  العلم هو احلافظ لالحتامل  إّن هذا  ُيقال:  بحالة واحدة كي 

يلغي الذهن االحتامل الضئيل هبذا املستوى نفسه يف مثال الطفل واملكتبة.
و)ثانيًا(: أّن االحتامل مهام ضعف فإنه يمكن أن يبقى عىل فاعليته عند زيادة أمّهّية املحتَمل    
درجة إضافّية عام كان عليه، وال سبيل إىل إلغائه؛ فال يصّح القول بأّن الذهن يلغي كّل احتامل 

ضئيل بالنظر إىل النسبة الرياضّية فحسب.
و)ثالثًا(: أّن القيمة العملّية لالطمئنان )الذي حيتفظ فيه الذهن باالحتامل( عىل حّد اليقني،    
االحتامل  عىل  األثر  لرتتيب  ممّهدًا  ليس  فإّنه  نظرّيًا؛  الضئيل  االحتامل  الذهن  إللغاء  موجب  فال 

العايل.
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علمّيًا، وال تسع هذه الدراسة تفصيل هذا املوضوع.

وعىل أّي تقدير فبعد اإلذعان بحصول اليقني يف مثل هذه املوارد يتبنّي أّن 
يؤول  ابتداء  االحتامالت  حساب  أساس  عىل  فيها  االحتامل  ينمو  التي  القضايا 

الفكر اإلنسايّن إىل اليقني اجلازم هبا يف حالة تنامي مؤرّشاهتا وتزايد ثقلها.

إثبات حصول اليقني يف قضايا املعرفة الدينّية

املعرفة  املعتمدة يف  العقلّية  القضايا  بأّن  القول  يمكن  تقدم  ما  وعىل ضوء 
إىل سبب  َيعقل  فيام ال  نظم  كّل  واستناد  لكّل حادث،  مثل وجود سبب  الدينّية 
فيها يف  الرتجيح  كان  وإن  ـ  اإلنساين  اإلدراك  ـ بحسب  يقينّية  عاقل هي قضايا 
البداية مبنّيًا عىل حساب االحتامالت، إاّل أّن املؤرّشات فيها تبلغ درجة من الثقل 

بحيث حيصل اليقني هبا.

الراشد  أّما قضّية )أّن لكّل حادث سببًا( فهي ممّا جيري اإلدراك اإلنسايّن 
بشكل عاّم عىل اليقني به؛ فإذا شعرت بأمل أو الحظت انكسار يشء أو وقع يشء 
تزداد هذه  منها سببًا، وال  لكّل واحد  أّن  تستيقن  فإّنك  أحد  أو مات  الرّف  من 

القضّية لديك وضوحًا بتجاربك اجلديدة هلذه القضّية يف كّل يوم.

وأّما قضّية )أّن كّل نظم فيام ال يعقل فال ُبّد له من سبب يعقله ويتقّصده( 
فهي ذات مراتب حسب درجة االنتظام والتعقيد، وال شّك يف أّن بعض مستوياهتا 
يبلغ درجة اليقني التاّم عند عاّمة العقالء، كام ال نحتمل ـ مثاًل ـ يف قصيدة ُتتىل 
تكون  أو  القصيدة،  ترتيب  يوافق  بام  طفل  ُنْطِق  من  صدرت  قد  يكون  أن  علينا 
مقالة علمّية نتيجة كتابات عشوائّية لطفل ما للحروف اهلجائّية، وال نحتمل أيضًا 
يف عدد كبري من الكتب ملقاة بنحو خمتلط عشوائّي ثّم ُرّتبت حسب مواضيعها 



....................  منهج التثبت يف الدين/ القواعد الفطرية العامة للمعرفة اإلنسانية والدينية  50

الفيزياء والكيمياء واألحياء والنفس واالجتامع وغريها  من العلوم املختلفة من 
أن يكون ذلك من ترتيب طفل ال يقرأ وال يكتب شيئًا ومل يّطلع عىل موضوعاهتا 

يقينًا.

وهكذا يظهر أّن املعرفة الدينّية معرفة يقينّية باملنظور العقالئّي العاّم.

هذا عن اجلزء األّول من االنطباع املتقّدم النايف لوجود معرفة برشّية يقينّية.

كفاية املعرفة غري اليقينّية يف الدين يف حال تعّذر اليقني

وأّما )اجلزء الثاين( ـ وهو أّن املطلوب يف الدين املعرفة اليقينّية به وال يكفي 
فيها الظنون والرتجيحات ـ فقد سبق)1(أن ناقشنا ورّجحنا لزوم حتصيل املستوى 

املتاح من املعرفة لإلنسان بالدين ولو كان ظنًّا ثّم اإلقرار به واالعتبار بموجبه.

ولكنّنا نضيف هنا يف ضوء ما بّينّاه آنفًا: بأّنه إذا قبلنا بأّن املعلومات البرشّية 
احلّسّية والتجريبّية واملحكّية كّلها معرفة غري يقينّية؛ فال ضري قطعًا يف التعويل يف 

املعرفة الدينّية عىل هذا املستوى العايل من املعرفة غري اليقينّية. وهذا أمر واضح.

تلخيص ما تقّدم

واملتحّصل ممّا ذكرنا يف هذه القاعدة ..

كّلها ذات  اليقني  أدنى من  التي هي  اإلنسايّن  اإلدراك  أّن مراتب  )أّوالً(: 
قيمة نظرّية وعملّية، وأّن الظّن العايل جّدًا ـ كالذي يكون االحتامل املخالف له 

واحدًا من مليون ـ يامثل العلم نوعًا يف وقعه النفّس وقيمته العملّية.

تعّذرها  ُقّدر  ولو  الدينّية،  احلقائق  يف  ة  ميسَّ اليقينّية  املعرفة  أّن  )وثانيًا(: 
)1( يف )رضورة املعرفة الدينية( وهوالكتاب الثالث من سلسلة )منهج التثبت يف الدين(.
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اكُتفي بام دوهنا، والسّيام إذا فرضنا أّن املتاح منها عىل حّد سائر القضايا املحسوسة 
والتجربّية واملحّكيةـ  بناًء عىل الرأي القائل بعدم حصول اليقني هباـ  فإّن مثل هذه 

املعرفة املتآمخة لليقني بالدين كافية ـ وفق املنظور الدينّي ـ يقينًا.





القاعدة الثانية: يف انقسام املعرفة
اإلنسانّية إىل بدهيّية وختّصصّية ومتوسطة 

بينهام

العلم  وبني  بينها  والفرق  العاّمة  بالعقالنّية  املراد   
النظرّي

 مقّومات العقالنّية العاّمة والرشد الفكرّي
 اعتامد املعرفة الدينّية عىل الرشد اإلنساين والعقالنّية 

العاّمة
 الصحيح اعتامد الدين عىل الرشد العاّم

 االنطباع القائل ببداهة الدين ونقده
يف  التخّصص  عىل  الدين  بتوّقف  القائل  االنطباع   

العلوم وذكر مبناه
فهم  إىل  للوصول  التخصص  إىل  احلاجة  عدم   

حجج الدين
 انقسام املناهج إىل استيعايّب واستيثاقّي وبيان كفاية 

املنهج االستيثاقّي يف املعرفة
 عدم صّحة املناهج التي تقتيض عناًء زائدًا يف الدين 

عىل الرشد العاّم





القاعدة الثانية: يف انقسام املعرفة 
اإلنسانّية إىل بدهيّية وختّصصّية ومتوسطة بينهام

ومعرفة  ختصصّية  ومعرفة  بدهيية  معرفة  إىل  تنقسم  اإلنسانية  املعرفة  إنَّ 
متوسطة بني املعارف البدهيية والتخصصية، وأّن الدين يعتمد عىل املعرفة املتوّسطة 

التي متّثل العقالنّية العاّمة والرشد اإلنسايّن. 

وهلذه القاعدة جانبان: جانب عاّم يتعّلق بمطلق املعرفة اإلنسانّية. وجانب 
خاّص يتعّلق باملعرفة الدينّية.

مطلق املعرفة اإلنسانّية

أّما اجلانب العام من القاعدة فبيانه يف ضمن أمرين ..

1. توضيح أصل هذا التقسيم الثالثّي.

2. توضيح مقّومات املعرفة العقالنّية العاّمة.

، يسرّي أموره باملعرفة  ل( فبيانه: أنَّ اإلنسان كائن معريفٌّ أّما عن )األمر األوَّ
والتأّمل والتفكري، وليس عىل حّد احليوانات التي تسرّيها إدراكات غريزّية، فهو 
يتمّكن من استنباط فكرة عاّمة من األمور التي يشهدها، ثّم يلّقح بعض األفكار 

ببعض؛ فتتوّلد لديه أفكار أخرى وهكذا.
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وقد يكون اإلنسان يف بدايات والدته شبيهًا باحليوانات، فهو يسرّي أموره 
بالغرائز، ولكن بعد ميّض مّدة خيتلف حاله، فينشأ لديه يف املرحلة األوىل تدرجيًا 
يشء  وجود  يف  ويرى  األشياء،  بني  العالقة  يكتشف  فرتاه  بسيط،  بنحو  التفكري 
بمستوى  التفكري  يتدرج وتتطور عنده عمليات  ثم  آخر،  دلياًل عىل وجود يشء 
أعقد وأعمق حّتى يبلغ يف املرحلة الثانية عند صريورته شاّبًا إىل حّد معقول من 
اإلدراك، والُرشد، والوعي، فُيعترب إنسانًا راشدًا من املفروض أْن يتمّكن من تدبري 

أمور حياته يف كلِّ موضع بحسبه، إذا أحسن التأّمل وأخذ بمقتضيات الُرشد.

وقد يسعى اإلنسان يف املرحلة الثالثة لنمّوه الفكري إىل حتصيل مزيد من 
املعرفة يف جماٍل ما؛ الكتشاف الُسنن اخلاّصة الفاعلة يف هذه احلياة؛ حّبًا يف مزيد من 

االّطالع، أو استثامرًا هلا يف عمٍل أو مهنة.

ومن هذا املنطَلق نالحظ أنَّ املعرفة اإلنسانّية تنقسم إىل ثالثة أقسام رئيسة..

)األّول(: املعرفة البدهيّية، وهي معلومات واضحة لإلنسان إذا تأّملها، ال 
حتتاج إىل يشء من التفكري والتأّمل النظرّي، بل إذا أحسن اإلنسان َفْهَم القضّية 
أذعن هبا، مثل قضّية أنَّه ال جيتمع وجود يشء مع عدمه يف نفس اآلن، ويعرب عنها 
يف علم الفلسفة بـ )عدم اجتامع النقيضني(، فالشمس مثاًلإّما موجودة أو ليست 

موجودة، وال ُيعقل أن تكون موجودة وغري موجودة يف آٍن واحٍد.

وهذا القسم من املعرفة هو رأس املال للعلوم التي حيصل عليها اإلنسان يف 
احلياة، فهو ينطلق منها كقاعدة لسائر معارفه.

)الثاين(: املعرفة النظرّية التخّصصّية، وقد نعرّب عنها باملعرفة العلمّية، وهي: 
معلومات حتتاج إىل مستوى ختّصيّص من التأّمل، واملتابعة، والبحث ممّا ال حيّصله 
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اإلنسان الراشد بمجّرد استكامل الرشد، وبلوغ النصاب املعقول منه، بل حيتاج 
إىل عناية إضافّية خاّصة؛ ومن َثّم ال ُيعترب فقدانه خلاًل يف عقالنّية املرء ورشده، 

وإْن كان ُيعترب حتصيله كامالً يف اإلنسان.

وهو  العقالنّية(،  )املعرفة  بـ  عنها  ُنعربِّ  وقد  املتوسطة،  املعرفة  )الثالث(: 
مستوى من املعرفة يكفي فيه العقالنّية العاّمة، فال هي بتلك البداهة بحيث يكفي 
يف حصول اجلزم هبا جمرد تصورها، وال هي بذلك املستوى الذي حيتاج فيه إىل 

التخّصص.

والتعّقل.  بالُرشد  حتصيله  عند  اإلنسان  يّتصف  الذي  هو  املستوى  وهذا 
مل  فَمْن  فيها،  أموره  لتسيري  حياته  يف  إنسان  كلُّ  به  يّتصف  أْن  ينبغي  الذي  وهو 
ومل  به  اّتصف  ناقصًا، ومن  ُعّد  ـ  عليه  للقدرة  فاقدًا  كان  أنَّه  بمعنى  ـ  به  يّتصف 

يعمل يف شؤون حياته بموجبه ُذّم عىل ذلك، وُحّل مسؤولّية عمله.

فاإلنسان بعد أْن يتجاوز الطفولة، ويبلغ الُرشد الكايف يسرّي أمور حياته عىل 
مستوى من العقالنّية، قد يتفاضل فيها الناس، ولكنّها ال تنزل إىل حّد البدهيّيات 
صّية. ويكفي يف إصابة اإلنسان يف هذا  العاّمة، وال ترتقي إىل حّد األمور التخصُّ

القسم من معرفته ـ نوعًا ـ اّتصاف املرء بالرشد مع غياب احلواجز النفسّية.

فالقضايا التي تقتضيها العقالنّية العاّمة هي قضايا إدراكّية قريبة من املدارك 
البدهيّيات، وإعامهلا يف  إدراك  تعتمد عىل  ـ وهي من جهة  بنحو عام  ـ  اإلنسانّية 

ّص العايل. د ما حيتاج فيه إىل التخصُّ ا من جهة حُتدِّ مواردها، كام أهنَّ

املراد بالعقالنّية العاّمة والفرق بينها وبني العلم النظرّي

واملراد بـ )العقالنّية العاّمة(: التوازن اإلدراكي لإلنسان املتمّثل يف اخلطوط 
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األساسية للوعي اإلنسايّن، وهي معنى معلوم يف العرف العام، كام يشري إليه القول 
ث املرء بام ال يليق فإن صّدق فال عقل له(. املعروف )حدِّ

باخلطوط  خيتّص  ال  العلم  فإّن  العلم؛  عن  العقل  معنى  خيتلف  وبذلك 
اإلدراكّية العاّمة، بل يشمل مطلق املعلومات املخزونة يف ذهن اإلنسان، بام يشمل 

كّل ما حتّقق منه، أو وقف عليه، من التفاصيل والتفريعات والتطبيقات.

ل مركب العلم وأساسه ومرتكزه، والعلم نتاج التعّقل مع األدوات  فالتعقُّ
املساعدة عىل تطبيق امليزان العقيّل عىل املوارد املختلفة.

وهذا الفرق بني )العقل( و)العلم( معروف يف الفهم العاّم؛ ومن َثّم خيتلف 
مفاد قول املرء: إنَّ فالنًا عاقل، أو عاقل جّدًا، وقوله: إنَّ فالنًا عامل، أو واسع العلم؛ 
ل يعني العقالنّية العاّمة؛ ممّا يمّيز به بني ما جيوز وحُيتمل، وما  فإنَّ التوصيف األوَّ
ال جيوز وحُيتمل، فهو يقتيض قدرة عاّمة عىل النقد والتمحيص، وأّما التوصيف 
منه  ق  ما حتقَّ املرء من خالل  اكتسبها  التي  املعلومات  ُيعربِّ عن  بالعلم فهو  الثاين 

باملشاهدة واحلّس، أو باالستدالل والنظر، أو ما اّطلع عليه من نتاج اآلخرين.

البدهيّية  القضايا  مجلة  من  الثالثّي  التصنيف  هذا  اعتبار  ويمكن  هذا، 
الواضحة التي يدركها كّل إنسان راشد.

مقّومات العقالنّية العاّمة والرشد الفكرّي

 وأما عن )األمر الثاين(ـ  وهو يف مقّومات العقالنّية العاّمة والرشد الفكرّيـ  
فإّن هذه املقّومات مؤّلفة من أنواع ثالثة: فكرّية، وِحكمّية، وضامئرّية ..

فالفكرّية منها تضمن سالمًة وسالسًة يف اخلطوط الفكرّية العاّمة. 
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واحِلكمّية منها تضمن سالمًة يف تشخيص النفع والرضر، واألخذ بالنافع 
دون الفاسد.

والضامئرّية منها تضمن سالمًة يف تشخيص القيم األخالقّية واالعتبار هبا.

ومن مجلة تلك املقّومات ..

1. إدراك البدهيّيات العاّمة، مثل حاجة كلِّ حادث إىل عّلة، وكون اإلنسان 
خمتارًا يف العمل.

ممّا  البدهيّيات  إدراك  ألنَّ  أصاًل؛  األمر  هذا  ذكر  يف  الباحث  ب  يتعجَّ وقد 
يقتضيه أصل كون اإلنسان عاقاًل، فَمْن مل يدرك ـ مثاًل ـ أنَّ )1+1=2( بل احتمل 

أْن يساوي ثالثة فهو ليس بعاقل.

ب إذا علمت أنَّ بعض َمْن تكّلم يف الفلسفة والعلم  ولكن يرتفع هذا التعجُّ
أنكر مجلة من هذه املبادئ، أو شّكك فيها، وبنى عىل ذلك التشكيك يف وجود اهلل 

سبحانه وتعاىل. وسيأيت وصف ذلك يف قاعدة مقبلة.

2. ُحسن تطبيق املعلومات العاّمة يف مواردها، سواء كانت تلك املعلومات 
من األمور البدهيّية يف نفسها، أو ممّا عرفه اإلنسان بالتأّمل والتجربة؛ فإنَّ تطبيق 

األفكار العاّمة عىل مواردها من مجلة عنارص التفكري الذي يتميَّز به اإلنسان.

)3(. ُحسن املقارنة بني األشياء واستخراج مداليل هذه املقارنة من حيث 
التامثل واالختالف، واالنتباه إىل ما جيوز وما ال جيوز من الفرق واالشرتاك، إذ قد 
تنطبق املقولة املعروفة )حكم األمثال فيام جيوز وفيام ال جيوز واحد( وقد ال تنطبق 

يف حاالت أخرى.

الداللّية، واحِلكمّية، واألخالقّية، يف  الشحنات  يتعّلق بذلك استثارة  وممّا 
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انطالقًا من أخواهتا  فيها من جهة االعتياد واملعايشة معها،  التي تضعف  املوارد 
التي بقيت الشحنة فيها عىل وصفها، فكانت شاخصًة أمام اإلنسان عند الوقوف 

عىل مواردها، كام سيأيت توضيح ذلك يف القاعدة اآلتية.

اخلاّصة،  املوارد  خالل  من  العاّمة  والُسنن  القواعد  استخراج  ُحسن   .4
بالتأّمل يف العالقة املستوجبة حلدوث بعض األشياء عند حدوث بعضها اآلخر، 
فإنَّ استخالص الفكرة العاّمة من مالحظة املوارد اخلاّصة من مجلة عنارص التفكري 

الذي يتمّيز به اإلنسان.

عىل  اخلاّصةالقدرة  املوارد  من  العاّمة  القواعد  استخراج  عملّية  وحتتوي 
استبطان األشياء واملقارنة بينهاوبني غريها، وحتديد العنارص الدخيلة يف األحكام 

واآلثار املرتتبة فيها.

5. القدرة عىل استنطاق الواقع املشهود واملحسوس، فإّن الواقع قد حيتوي 
عىل دالالت بدهيّية؛ بحيث إذا استنطقه عنها انتقل إىل دالالهتا عليه بوضوح إاّل 

أّنه قد يغفل عن ذلك. 

وهذا أمر جيده كّل إنسان بالفهم العاّم، حيث يالحظ أّن املشهد الواحد قد 
التأمل يف خصائصه  استنطاقه من خالل  حيرضه شخصان ولكّن أحدمها حيسن 
والعنارص املتمثلة فيه والغائبة عنه عىل وجه جيد به خطأ ما حُيكى له ممّا يّتصل هبذا 
املشهد، وأّما اآلخر فهو ال يلتفت إىل منافاة ما شهده مع هذا اإلخبار، حّتى كأّنه 
ينتبه إىل معطيات املشهد ودالالته، ورّبام  مل يكن حارضًا يف هذا املشهد، فهو ال 

يصّدق بأمرين غري منسجمني، غافاًل عن عدم االنسجام بينهام.

وهذه عملّيات يامرسها كّل واحد منّا يومّيًا مّرات عديدة يف ترّصفاته عىل 
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املجموعات اخلاّصة  أو يف داخل  الفردّية  ارتكازّي، سواء يف شأن حاجاته  نحو 
كاألرسة واألصدقاء والزمالء واألقارب، أو املجتمع العاّم وقضاياه االجتامعّية 

والسياسّية.

هذا عن توضيح هذه القاعدة يف حّد نفسها، وهو اجلانب األول العام فيها.

اعتامد املعرفة الدينّية عىل الرشد اإلنساين والعقالنّية العاّمة

بدهيية  إىل  اإلنسانية  املعرفة  تقسيم  قاعدة  من  ـ  اخلاص(  )اجلانب  وأما 
أّن  حتديد  بمعنى  الدين،  شأن  يف  القاعدة  هذه  تطبيق  يف  ـ  ومتوسطة  وختصصية 

املعرفة الدينّية من أّي واحد من األقسام الثالثة للمعرفة.

والصحيح أنَّ املعرفة الدينّية هي من قبيل املعرفة املتوّسطة التي تعتمد عىل 
الرشد اإلنسايّن والعقالنّية العاّمة، وليست من املعرفة البدهيّية وال التخّصصّية، 

ومن َثّم فهي يف نفسها ال تتوّقف عىل التخّصص يف علم خاّص.

انطباعات يف تصنيف املعرفة الدينّية إىل بدهيية وختصصية ووسطى

بيان ذلك: أنَّ الباحث يف شأن الدين جيد انطباعات ثالثة يف تصنيف املعرفة 
الدينّية ..

1. إنَّ املعرفة الدينّية معرفة بدهيّية واضحة، ال حتتاج إىل بذل ُجهٍد فكريِّ 
أصاًل، ُأسوًة بسائر األمور البدهيّية التي يدركها اإلنسان بنحو مبارش، وال حتتاج 

إىل تأّمل وإعامل فكر أصاًل.

عديدة،  علوم  يف  ص  التخصُّ إىل  حتتاج  ختّصصّية  نظرّية  معرفة  ا  إهنَّ  .2
تتعّلق  الدين؛ ألنَّ هذه األسئلة  ُتطرح يف شأن  التي  حسب األسئلة واإلهبامات 
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والتاريخ،  واألحياء،  والفيزياء،  كالفلسفة،  متعّددة  علوم  إىل  تنتمي  بمعلومات 
والنفس، واالجتامع.

العاّمة، شأهنا  العقالنّية  التي تكفي فيها  املعرفة الوسطى  ا من قبيل  إهنَّ  .3
الواقع  يشّخص  اإلنسان  إنَّ  حيث  لإلنسان؛  العاّمة  احلياتّية  الشؤون  سائر  شأن 
الذي حوله من خالل التأّمل فيه، ويتحّرى ـ بحسب ما يتيس له ـ فيام جيري عليه 
سلوكًا يناسب قابلّياته وغاياته فيام يوّفره من حاجات لنفسه، وتعامله مع أرسته، 
الزواج،  إىل  وسعيه  عمل،  أو  بمطالعات  فراغاته  وملء  له،  أصدقاء  عن  وبحثه 
وبحثه عن عمل يتكّسب من خالله وغري ذلك، فالدين أيضًا من مجلة احلاجات 

العاّمة لكلِّ إنسان نوعًا ممّا تفي هبا العقالنّية العاّمة.

الصحيح اعتامد الدين عىل الرشد العاّم

والصحيح ـ كام تقدم ـ هو االنطباع الثالث، وهو مفاد النصوص)1( الدينّية 
التي ختاطب العقل وتؤّكد عىل كفاية حتفيزه يف االهتداء إىل املوقف الصائب حول 
الدين.فالرؤية الدينّيةـ  بمالحظة اإلسعاف املتمّثل يف رسالة اهلل سبحانه إىل اخللق 
من خالل األنبياء ـ ممّا يكفي نوعًا يف الوصول إليها التحّري باألدوات العقالنّية 
العاّمة، كام جيري عليه العقالء فيام هو موضع اهتاممهم يف سائر شؤون حياهتم؛ 

بحسب مستوى دخلها يف سعادهتم وشقائهم.

)1( ورد يف القرآن الكريم يف نيف وأربعني موضعًا استشارة العقل عند ذكر اآليات بأساليب مثل: 
َتْعِقُلوَن﴾  ُكنُتْم  ﴿إِن  البقرة:73،  سورة  َتْعِقُلوَن﴾  ُكْم  ﴿َلَعلَّ البقرة:44،  سورة  َتْعِقُلوَن﴾  ﴿َأَفاَل 
سورة آل عمران:118، ﴿لَِّقْوٍم َيْعِقُلوَن﴾ سورة البقرة:164، ﴿الَ َيْعِقُلوَن﴾ سورة البقرة:170. 
اُكْم بِِه  ُكْم َتْعِقُلوَن﴾ سورة البقرة:242، ﴿َذلُِكْم َوصَّ ُ اهللُ َلُكْم آَياتِِه َلَعلَّ ومن مجلتها: ﴿َكَذلَِك ُيَبنيِّ
سورة  َتُدوَن﴾  هَيْ َوالَ  َشْيئًا  َيْعِقُلوَن  آَباُؤُهْم الَ  َكاَن  األنعام:151، ﴿َأَوَلْو  سورة  َتْعِقُلوَن﴾  ُكْم  َلَعلَّ

مُّ اْلُبْكُم الَِّذيَن الَ َيْعِقُلوَن﴾ سورة األنفال:22. َوابِّ ِعنَد اهللِّ الصُّ البقرة:170، ﴿إِنَّ َشَّ الدَّ
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املثال، كام  القرآيّن عىل سبيل  الدينّي  النّص  املعنى واضح بمالحظة  وهذا 
يتمّثل يف نوع املخاطب املنظور به، ويف مضمون اخلطاب وغاياته ..

ٌه إىل عاّمة الناس  أّما من حيث املخاَطب هبذا النّص فألّن هذا النّص موجَّ
دة منهم،  ا الَِّذيَن َآَمنُوا﴾، وليس إىل نخبة حمدَّ َ ا النَّاُس﴾، و﴿َيا َأهيُّ َ بصيغة: ﴿َيا َأهيُّ
من علامء وشيوخ ووجهاء وأمثاهلم، بل ِصيَغ اخلطاب يف حال توّجهه إىل شخص 
إذا  حّتى  ُيتىل،  قرآنًا  ويكون  الناس  عليه  يقف  معَلن،  وجه  عىل  نفسه   Fالنبّي
كان يف موضوع يتعّلق ببعض أحواله الشخصّية، مثل أمور أزواجه وولده بالتبنّي 
بعيدًا عن  معلنًا  الدينّي خطابًا واضحًا  اخلطاب  يكون  لكي  كّله  ونحوه، وذلك 

الّسّية، والشبهة واالستغالل.

وأّما من حيث غاية اخلطاب ومضمونه فألّن هذا اخلطاب يسعى إىل إقناع 
عاّمة الناس بشكٍل مبارٍش، من خالل األدوات العاّمة للُرشد والتعّقل اإلنسايّن، 
فهو ـ مضافًا إىل إقامة حّجة واضحة عىل صدق الرسالة بحيث ال يبقى معها شّك 
املبادئ  امليسَّ لإلنسان من  املستوى  يعّول عىل  ـ  الناس بحسب مداركهم  لعاّمة 

ز هبا اإلنسان، وهي .. العقلّية الثالثة التي ُجهِّ

1. العقل النظرّي، وهو العقل الذي يكتشف به اإلنسان شيئًا من خالل 
يشء آخر، عىل أساس العالقة القائمة بينهام.

د املوقف العميّل احلكيم، باملوازنة  2. العقل احِلكمّي، وهو العقل الذي حُيدِّ
بني النفع والرضر، العاجِل منهام واآلجل.

3. العقل القيمّي، وهو الضمري اإلنسايّن الذي يدرك القضايا العاّمة القيمّية 
واألخالقّية.
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فرتى أنَّه يعّول يف مقام اإلقناع طورًا عىل النظر والتعقل، فيكون اخلطاب 
ُروَن﴾،  َيَتَفكَّ ﴿لَِقْوٍم  وأنه)3(:  َيْعِقُلوَن﴾،  ﴿لَِقْوٍم  وأنه)2(:  َيَرْوا﴾،  ﴿َأَلْ  بلسان)1(: 

وأنه)4(: ﴿أِلُْوِل اأْلَلَباِب﴾.

ويعّول طورًا آخر عىل احلكمة باملوازنة بني النفع والرضر فيخاطبهم بأن)5(: 
ا َكثرًِيا﴾، و)6(﴿َهْل َيْسَمُعوَنُكْم إِْذ َتْدُعوَن * َأْو  ْكَمَة َفَقْد ُأوِتَ َخرْيً ﴿َمْن ُيْؤَت احْلِ

وَن﴾. َينَْفُعوَنُكْم َأْو َيُضُّ

بأنه)7(﴿َيْأُمُرُهْم  باستنطاقه  اإلنساين  الضمري  عىل  ثالثًا  طورًا  ويعّول 
َك َلُظْلٌم َعظِيٌم﴾،و)9(﴿إِنَّ اإِلنَساَن  ْ بِامَلْعُروِف َوَينَْهاُهْم َعِن امُلنَْكِر﴾، و)8(﴿إِنَّ الرشِّ

ْحَساُن﴾. ْحَساِن إاِلَّ اإْلِ اٌر﴾، و)10(﴿َهْل َجَزاء اإْلِ َلَظُلوٌم َكفَّ

والتعقل  النظر  أساس  عىل  والتقايض  بالتحاكم  ميلٌء  القرآيّن  فاخلطاُب 
واحلكمة والضمري اإلنسايّن، سواء كان هبذه األلفاظ وما يراد منها أو املفردات 
ر، والتدبُّر، واملعروف، واملنكر،  واألساليب التي ترجع إليها، فاملفردات مثل التفكُّ

)1( سورة األنعام: 6.
)2( سورة الرعد: 4.

)3( سورة النحل: 11.
)4( سورة الزمر: 21.

)5( سورة البقرة: 269.
)6( سورة الشعراء: 72 ـ 73.

)7( سورة األعراف: 157.
)8( سورة لقامن: 13.

)9( سورة إبراهيم: 34.
)10( سورة الرحن: 60.
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اإلقرارّي  االستفهام  أسلوب  مثل  واألساليب  ونحوها.  والتوعية،  والتذكري، 
من  وغريذلك  ومتثيلها،  العواقب  وجتسيد  والتكرار،  ب،  والتعجُّ واإلنكارّي، 

ك العقل، وُتثري الضمري، وُتوجب االعتبار. ز التفكري، وحُترِّ األدوات التي حُتفِّ

اقتضاء طبيعة الدين االعتامد عىل الرشد العاّم

والواقع أنَّ هذا املعنى ـ وهو اعتامد الدين عىل العقالنّية العاّمة ـ أمر طبيعّي 
لوجهني ..

أهل  إىل  وليس  الناس  عاّمة  إىل  هًا  موجَّ الدين  كان  أْن  بعد  أنَّه  ل(:  )األوَّ
ة للناس  ٍص خاّص فمن الطبيعي أْن يكون مبنّيًا عىل العقالنّية العاّمة امليسَّ ختصُّ
ق  التحقُّ يف  العاّم  العقالينِّ  املنهج  وفق  عىل  منه  ق  بالتحقُّ اهتّموا  إذا  ـ  نوعًا  ـ 
من  فئة  تقليد  عىل  التعويل  الناس  عاّمة  وظيفة  تكون  أْن  لزم  وإاّل  األشياء،  من 
واألهواء  امليول  ل  تدخُّ كثرة  مع  به  الوثوق  إىل  سبيل  ال  أمر  وهو  املتخّصصني، 

واخلرافات واالختالفات يف شأن الدين.

)الثاين(: أنَّ حقانّية الدينـ  بطبيعة مضمونهـ  تقتيض أْن يكون اإلنسان ُمهّيًأ 
له بتكوينه العقيّل والنفّس.

صّية  وذلك ألنَّ مضمون الدين ليس جمّرد معلومات إضافّية عاّمة أو ختصُّ
العلوم  معلومات  يف  احلال  هو  كام  منهم،  خاصة  لفئة  أو  للناس  تعليمها  ُيراد 
املختلفة، بل مضمون الدين يرجع إىل رؤية أخرى حول حقيقة اإلنسان وقابلّياته 
املادّي  الُبعد  اإلنسان غري هذا  آخٍر لوجود  ُبْعٍد  يقتيض وجود  إّنه  الذاتّية، حيث 
إنَّه  كام  وقلبه،  عقله  خالل  من  املاّدة  وراء  ما  مع  التواصل  خالله  من  له  يتأّتى 

بطبيعته ال يفنى باملامت بل يبقى بعد هذه احلياة يف نشأة أخرى.
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 وهذه الرؤية ـ بطبعها ـ تقتيض أن يكون اإلنسان ُمهّيًأ ـ بحسب تكوينه ـ 
من  ألنَّ  لذلك؛  والتطلُّع  باالستعداد  وجوده  يف  وجُمّهزًا  احلقائق  هذه  الستقبال 
له من  يتأّتى  بآليات وأدوات  د  ُزوِّ أنَّ كلَّ كائن قد  العاّمة يف هذه احلياة  القواعد 

خالهلا إحراز مصلحته.

دة نوعّية فإنَّ املفروض أْن يكون هناك  وعليه: فإذا كان لكائن ما تعّلقات حمدَّ
تعلُّق يف وجوده هبا؛ فإذا كان الطفل الوليد حيتاج إىل األّم فاملفروض أْن يكون قد 
ُزِرع يف نفس الطفل التعلُّق باألّم والتطلُّع إىل وجودها، وأْن تكون األّم موجودة 

للطفل بحسب نظام اخللقة، وأْن يكون يف وجود األّم عاطفة هتّيؤها لالستجابة.

وهذا ما نشهده بالوجدان، حيث إنَّ الطفل يتطّلع إىل األّم، كام أنَّه ال يوَلد 
طفل يف الطبيعة إاّل وله أّم، واألنثى تتطّلع إىل األمومة، وتزداد عاطفتها إىل طفلها 

وهو جنني يف الرحم وبعد والدته. واحلال يف عاّمة احليوانات كذلك.

لكن يمتاز اإلنسان عن احليوانات بأنَّه مزّود بنظامني: نظام الغرائز، ونظام 
ل فّعال بأكثر بنوده منذ والدته. وأّما النظام الثاين  ل. والنظام األوَّ التفكري والتأمُّ
فهو يتفّعل تدرجيًا، حيث تبدأ إرهاصات الوعي لديه منذ الطفولة حّتى يبلغ نصابًا 

مقبوالً يف سّن الُرشد واإلدراك.

وعليه: جيوز أْن تعّول ُسنن اخِللقة يف توفري احتياجات اإلنسان عىل الوعي 
والتفكري، وليس األمر فيه عىل حدِّ احليوانات، التي ال غنى هلا عن توفري أّية حاجٍة 
إاّل بتوجيه الغريزة إليها؛ ومن َثّم نجد أّن استقالل األوالد يف احليوانات عن األّم 
بأدوات  دات  مزوَّ اإلنسان  نوع  يف  األّمهات  ألّن  اإلنسان؛  يف  منه  وأكثر  أرسع 
متطّورة إلدراك حاجات أوالدهّن، كام أّن إيفاء األوالد بجملة من حاجاهتم أنيط 

بتطّور الوعي لدهيم.
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وما  اإلنسان  حول  الدينّية  الرؤية  َصدَقْت  فإذا  األساس  هذا  عىل  وبناًء 
حوله، فاملفروض أْن يكون اإلنسان مزّودًا بالتهّيؤ واالستعداد، والتطلُّع، والتعلُّق 
بام وراء املاّدة من جهة، والبقاء بعد املامت من جهة أخرى، كام الُبّد أْن يوجد هناك 
يشٌء فيام وراء املاّدة فعاًل، وأْن يبقى اإلنسان بعد املامت فعاًل أيضًا. فهذا انسجام 

رضورّي بني الواقع وبني التكوين اإلنسايّن.

وعليه: فالُبّد أْن يكون الدين مبنّيًا عىل العقالنّية العاّمة، التي وصل إليها 
كلُّ إنسان يف سن الرشد واإلدراك يف سريه وتطّوره الطبيعّي، كام حيتاج إليها يف 
تقدير صالح حاله، وتأمني ما ينفعه، وجتنُّب ما يرّضه، وال يرّض حاجته إىل حتفيز 
إدراكه، وإسعافه بعض اليشء، ما دام أنَّه ـ بطبيعة تكوينه العقيّل والنفس ـ قادر 
ص يف علوم عديدة. عىل استقبال ذلك.ولكن ليس من املعقول أْن حيتاج إىل ختصُّ

يبقى احلديث عن االنطباعني اآلخرين املتقّدمني ..

االنطباع القائل ببداهة الدين ونقده

ل( ـ وهو أنَّ اعتبار الرؤية الدينّية بدهيّية من قبيل القضايا  أما )االنطباع األوَّ
التي يكفي تصّورها يف اإلذعان هبا بال حاجة إىل البحث والتحّري، عىل حّد قضّية: 
)كّل حادث له عّلة( و) كّلام أضيف واحد إىل آخر صارا اثنني(ـ  فقد حُيَتّج عىل هذا 
االنطباع بام دّل عىل أنَّ الدين أمر فطريٌّ لإلنسان، وببداهة إرسال بعض الُرُسل 
.Fتارخيّيًا مثل النبّي إبراهيم، وموسى، وعيسى)صلوات اهلل عليهم(، وحمّمد

وَينتج عن ذلك: استبداه أهل كّل دين حلّقانّية دينهم، كام ينتج أيضًا البناء 
عىل عدم معّذرّية أّي امرئ مل يصل إىل حّقانّية الدين أو الدين احلّق.

أو  الدين  حّقانّية  الستبداه  جمال  ال  فإنَّه  دقيقًا:  ليس  االنطباع  هذا  ولكنَّ 
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الدين احلّق عىل وجه مطلق، وبالنسبة إىل الناس مجيعًا.

وما ُذكر من الوجهني صحيح يف أصله، ولكن ال يرقى إىل البداهة ..

ـ كام جاء  أمرًا فطرّيًا لإلنسان  الدين  ل( فألّن معنى كون  أّما )الوجه األوَّ
يف بعض النصوص الدينّية ـ أنَّ للدين أساسًا يف فطرته وتكوينه العقيّل والنفّس، 
من جهة تطّلعه إىل كائن أعىل واعتقاده به، وكذا تطّلعه إىل البقاء بعد هذه احلياة، 

ونظره إىل من يتوىف أنه انتقل إىل عامل آخر.

وفق  ـ  للفكرة  مطلقة  بداهة  يمّثل  ال  أمر  املقدار  هذا  أّن  املعلوم  ومن 
ز تدرجيّيًا  التصنيف العلمي ـ ألنَّ ذلك يشء كامن يف النفس اإلنسانّية، وإّنام يتحفَّ

حّتى يرتقي إىل درجة االعتقاد به.

الواضحة،  التارخيّية  باحلّجة  ثابت  الدين  أنَّ  وهو  ـ  الثاين(  )الوجه  وأّما 
خارقة  ُقدرات  أساس  عىل  ملجتمعاهتم  وتغيريهم  األنبياء،  وجود  عىل  القائمة 
تارخيّي  امتداد  هي  التي  املجتمعات  بعض  أنَّ  بمعنى  اجلملة،  يف  صحيح  فهو  ـ 
والنصارى  كاليهود  ـ  األنبياء  فيها  ُأرسل  التي  وهي  ـ  النبوّية  للمجتمعات 
ا كانت من احلوادث  إليهم؛ ألهنَّ التي ُأرسلت  الرُسل  واملسلمني، تستبده رسالة 
العظام يف التاريخ، التي أّثرت تأثريًا هائاًل يف املجتمع البرشّي، بام ال تزال ُتشهد 

آثاره حّتى هذا العرص.

ولكن مع ذلك فإنَّ هذا املقدار ال ُيغني الناس عن التثبُّت؛ ألنَّ هناك دعاٍو 
أخرى تارخيّية ال سبيل إىل استبداهها، وقد تركت خلفها جمتمعات معتقدة هبا ـ 

كالقاديانّية والبهائّية ـ وإْن كان هناك فرق شاسع بني النموذجني.

بيئات توجب ثبوت  الناس يعيشون  فإنَّنا ال ننكر أنَّ بعض  وعىل العموم 
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الدين لدهيم بشكل سهل وسلس، ممّا قد ال يتمّتع به اآلخرون.

ولكّن اّدعاء البداهة املطلقة يف مجيع الظروف واألحوال واملوارد غري وارد، 
من  حذرًا  احلّق؛  استيضاح  يف  والعناء  العناية  من  احلاالت  من  كثري  يف  الُبّد  بل 

الوقوع يف فّخ األهواء الباطلة.

االنطباع القائل بتوّقف الدين عىل التخّصص يف العلوم وذكر مبناه

وأّما )االنطباع الثاين( ـ من أنَّ تشخيص حّقانّية الدين تتوّقف عىل أبحاث 
صّية متعّلقة بعلوم عديدة، وليس ميسورًا بالرشد الفكرّي العاّم  ودراسات ختصُّ

صّية ـ فهو يبتني عىل وجهني .. من دون إعامل أدوات ختصُّ

عىل  كاالحتجاج  فلسفّية،  حجج  منها  الدين  حّقانّية  عىل  احلجج  إنَّ   .1
وجود اهلل سبحانه بداللة الكائنات؛ فإنَّه مبنّي عىل قاعدة أنَّ )لكلِّ حادث عّلة(. 
ومنها حجج تارخيّية، كاالحتجاج عىل ذلك بام اّتفق لألنبياء من احلوادث اخلارقة 
اخلارجة عن قدرة اإلنسان. ومنها حجج علمّية، ولو بمعنى أنَّ تقييمها يتوّقف 
عىل الرجوع إىل العلم، كاالحتجاج عىل وجود اهلل سبحانه بتنّوع الكائنات احلّية، 
حيث إنَّه مرهون بقبول نظرّية اخللق يف شأن الكائنات دون نظرّية التطّور ـ التي 
تاريخ  بعلم  مرهون  وهو  ـ  واحد  أصل  عن  نشأت  األنواع  هذه  مجيع  أنَّ  ترى 

األحياء.

وفيام  األنباء  من  به  جاء  فيام  الدين  عىل  واردة  كثرية  أسئلة  هناك  إنَّ   .2
تضّمنه من الترشيعات، تنطلق من منطلقات علمّية متفاوتة تتعّلق بعلوم عديدة، 
والكيمياء،  والفيزياء،  واالجتامع،  والنفس،  واألحياء،  والتاريخ،  الفلسفة،  مثل 
وقوفه  دون  من  الدين  بحّقانّية  يثق  أْن  املرء  يستطيَع  ولن  والقانون.  واألدب، 
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يقتيض  وذلك  فيها،  والباطل  احلّق  له  يستبني  حّتى  وأجوبتها  األسئلة  هذه  عىل 
ص يف تلك املواضيع كلِّها؛ ليكون عىل بّينٍة فيها، وإاّل كان مقلِّدًا ألهلها،  التخصُّ

وهو ال يؤّدي إىل الثقة بالدين؛ الختالف الناس يف ذلك.

نقد االنطباع املذكور

ولكّن هذا االنطباع ليس صحيحًا؛ فإنَّ معرفة حّقانّية أصل الدين وإْن كان 
ص  حيتاج إىل بذل اجلُهد واالهتامم، ولكنَّ ذلك ال يرقى إىل درجة كسب التخصُّ
لكي  حياهتم  مناحي  سائر  يف  الناس  يبذله  الذي  اجلُهد  يكفي  بل  العموم،  عىل 
يعيشوا حياًة سعيدًة وهانئة، فإذا اهتّم الناس بأمر الدين بام يليق به ـ وهم يتحّرون 
وَمْن  الدين،  حّقانّية  إىل  الوصول  يف  ـ  نوعًا  ـ  يكفي  فهو  ـ  ويتقّصدوهنا  احلقيقة 
وقف عىل أحوال الناس جيد وصوهلم إىل أمور بعيدة عنهم بسهولة وُيس؛ حّتى 

أنَّ الناظر قد يتعّجب من إتقاهنم ُسُبل الوصول إليها.

وأما الوجهان اللذان حُيتج هبام ..

عدم احلاجة إىل التخصص للوصول إىل فهم حجج الدين

فيالحظ عىل الوجه األول أنَّ احلّجج الفكرّية ليست معّقدة بحيث حتتاج 
مثل)حاجة  املعتمدة  املعلومات  فإنَّ  غريه،  أو  الفلسفة  يف  علمّي  ص  ختصُّ إىل 
اقتىض  فيها ممّا  الداللّية  الشحنة  َضُعَفْت  كلِّ حادث إىل عّلة( بدهيّية، ولكن ربام 
ا معلومة نظرّية  حتفيزها وإثارهتا. وليس يف انتامء املعلومة إىل الفلسفة ما يقتيض أهنَّ
املعلومة  انتامء  إىل علوم خمتلفة، وليس  تنتمي  البدهيّية  املعلومات  صّية؛ ألنَّ  ختصُّ
الواحد يساوي  )الواحد مع  صّية، فقضّية  نظرّية وختصُّ دلياًل عىل كوهنا  إىل علم 
االثنني( ـ مثاًل ـ معلومة رياضّية، وهي بدهيّية يف نفس احلال. وسيأيت مزيد بيان 
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وتوضيح لذلك يف قاعدة الحقة.

وأّما تقّدم العلم فهو مل يبطل أّية حّجة فكرّية للدين يف حقيقتها، ولكنّه قد 
تثبت  مل  واحد  أصل  احلّية عن  الكائنات  تطّور  فنظرّية  االحتجاج،  د موضع  حيدِّ
ا ال ُتفسِّ أصل نشأة احلياة يف الوجود، التي تستبطن كّل ُسنن  ثبوتًا قاطعًا، عىل أهنَّ
احلياة وقواعدها. ونظرّية )االنفجار الكبري( ال ُتفسِّ نشأة الكون والوجود وإنام 

ُتفسِّ توسعته وانقسامه.

وأّما احلجج التارخيّية فهي يف أصوهلا من مجلة كبار احلوادث التارخيّية ممّا ال 
يزال يشهد الباحث يف هذا العرص آثارها الديمغرافّية واالجتامعّية والثقافّية، فال 

يّص يف علم التاريخ. حيتاج اإلذعان هبا إىل توّغل ختصُّ

انقسام املناهج إىل استيعايّب واستيثاقّي

وأّما الوجه الثاين ـ وهو تنّوع األسئلة الواردة بشأن الدين وتعّلقها بالعلوم 
ق اإلنسان من موضوع ما يمكن أن يكون عىل  أنَّ حتقُّ ـ فاجلواب عنه:  املختلفة 

أحد نحوين ..

ل(: املنهج االستيعايّب، وهو أْن ُيستوعب كلَّ بحث ذي عالقة باليشء  )األوَّ
املنظور، ويالحظ نقاط اإلهبام فيه، ويتحّرى كيفّية رفع اإلهبام، وتشخيص واقع 

األمر.

املنهج االستيثاقّي، واملراد به أْن يتأّمل اإلنسان املوضوع بمقدار  )الثاين(: 
اإلهبام  نقاط  سائر  ويرتك  كاماًل،  وثوقًا  بسالمتها  يثق  قوّية  حجج  عىل  به  يقف 

والتشابه، ثقة منه بأنَّ فيها خمرجًا.

وقد يرتاءى للباحث ابتداًء أنَّ هذا املنهج ليس موضوعّيًا بل هو انتقائّي؛ 
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ق يف املوضوع وهيمل األُخرى. ألنَّه خيتار بعض املواضيع ذات العالقة بالتحقُّ

ولكنَّ هذا الرأي غرُي صحيح؛ إذ متى كانت احلّجة التي اعتمدها الباحث 
موثوقة ومتينة حّقًا مل حيتج إىل مالحظة ما ُيطرح يف مقابلها.

وال  غالبًا،  العقالء  يسلكه  الذي  هو  املنهج  هذا  أنَّ  ذلك:  عىل  والشاهد 
جيدون فيه ختلُّفًا عن ضوابط البحث املوضوعّي املؤّدي إىل نتيجة موثوق هبا.

مثاًل: إذا أراد اإلنسان أْن يتحّقق حول مدى إمكان الوثوق بشخٍص ما ـ 
كموّظف أو صديق أو زوج أو زوجة أو رفيق يف سفر أو رشيك يف عمل أو غري 
ذلك ـ فإنَّه إذا وجد حّجة موثوق هبا عىل سالمته ـ من جهة معارشٍة طويلٍة أو 
الشخص يف  ُيقال عن هذا  ما  تتّبع  إىل  ـ ال جيد حاجة  اختباره يف مواقف صعبة 

ل الوثوق به. خمتلف األوساط حّتى حُيصِّ

وإذا وقف الطبيب عىل حّجة قوّية كاشفة عن سبب األمل الذي يشكو منه 
ق حول داللة سائر العوارض التي  املريض يف رأسهـ  مثاًلـ  مل جيد معه حاجة للتحقُّ
يشكو منها املريض ممّا حيتمل بدوًا أْن يكون له عالقة به، وال يستعني باألدوات 
اإلضافّية للتحّقق، من فحوص خمتربية، وأنواع التصوير اإلشعاعي ونحوها، إاّل 

إذا وجد شيئًا مريبًا، وهكذا يف سائر جماالت احلياة.

العقالء استيفاء كلِّ ما له عالقة باملوضوع بل  فليس من الرضورّي لدى 
يف  واإلثبات  النفي  مصري  به  ويتعنّي  به،  يتعّلق  ممّا  مهّمة  نبذة  من  التحّقق  يكفي 

املوضوع.

ينطلق من حجج مشهودة  ـ  الديني  املنظور  ـ وفق  الدين  أنَّ  وقد علمَت 
عىل وجود اهلل سبحانه، وصدق األنبياء يف نقل الرسالة منه إىل عباده، ويعتمد يف 
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أصول وصاياه وترشيعاته عىل أصول احلكمة والقيم اإلنسانّية، وهناك مساحات 
متشاهبة يمكن أْن يستخرج منها مؤرّشات ترتاءى سلبّية ولكنّها ـ عمومًا ـ حتتمل 

خترجيًا ال وثوق بانتفائه، فال جدوى يف متابعتها.

ومثال لذلك إعجاز القرآن الكريم وبالغته، الذي كان يمّثل النمط املمّيز 
واألرقى يف أسلوبه األديّب سواء من حيث املضمون أو من حيث األداء، كام هو 
العرب يف  اللغة من مسلمني ونصارى وغريهم، وقد حتّدى مجيع  واضح لعلامء 
فلم  أوّجها،  بلغت  قد  عندهم  البالغة  وكانت  )مّكة(،  العريّب  األدب  عاصمة 
يستطع أحد مقابلته بمثله، وقد عرفت كلامت النبّيF قبل البعثة وبعدها، فلم 

يرتِق إىل هذه الدرجة بحاٍل، فكان يف ذلك دليل مقنع للناظر.

فهل حيتاج الباحث للتحّقق من إعجاز القرآن الكريم إىل أْن يتتّبع األسئلة 
التي ُطرحت من قبل األوساط األخرى، منذ القرن الثاين اهلجرّي إىل هذا العرص، 
التي قد ُأبدي فيها ملحظ أديّب أو معنوّي عىل القرآن الكريم، من قبيل السؤال عن 
اَط امُلْسَتِقيَم﴾، وملاذا قّدم  َ وجه طلب اهلداية ممّن آمن واهتدى يف)1(: ﴿اْهِدَنا الرصِّ
األسئلة  الرحن؟ وغري ذلك من  أّول سورة  اإلنسان يف  القرآن عىل خلق  تعليم 

التي تصّدى حلّلها املتكّلمون واملفّسون)2(.

الدين يف  انطالق  العقالء  لعاّمة  الواضح  أّنه من  لذلك هو  اآلخر  واملثال 
مساحة  يف  يلحظ  ما  وهو  اإلنسايّن،  والضمري  احلكمة  مقتضيات  من  الترشيع 
علم  يف  املرء  يتخّصص  أْن  ذلك  بعد  جيب  فهل  الدينّية،  الترشيعات  من  واسعة 
الترشيعات  القانونّية املطروحة جتاه  القانون ومبادئه لكي يقدر عىل حّل املسائل 

)1( سورة الفاحتة: 6.
)2( كالسيد املرتىض يف األمايل.
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الدينّية ممّا يّتجه بعضها إىل أصل الترشيع، وبعضها إىل بقاء الترشيع نافذًا حّتى هذا 
العرص، ومدى مالءمته لكافة األعصار؟!

النبّيF بعد بلوغ  أنَّ  التاريخ  للناظر يف  الواضح  أّن من  الثالث:  واملثال 
مّكة  يف  السائد  االعتقاد  عارض  الذي  التوحيد  دين  لتبليغ  تصّدى  األربعني 
تدبري سيايّس، وال  ثورّي، وال  فكر  أّي  عنه  ُيعرف  مل  العربّية، يف حني  واجلزيرة 
تقّوض  ـ حركة  االجتامعّية  القواعد  وفق  ـ  طموح يف جاٍه، وكانت حركته هذه 
بيت  يف  بأصنامها  القبول  أساس  عىل  العرب  ترّأست  التي  قريش  قومه   جمد 
إبراهيمA، وواجه بذلك كاّفة القبائل العربّية، فاستطاع تغيري اعتقادهم تغيريًا 
فهل  أخرى،  وخوارق  الكريم  القرآن  ومعجزته  التوحيد  إىل  الرشك  من  جذرّيًا 
ه يف هذا  بأسئلة توجَّ إبطال داللة هذا احلدث غري االعتيادّي  املعقول  يكون من 

احلدث أو ذاك يف السرية النبوّية؟!

واملثال الرابع: أّن من الواضح للناظر أنَّ هذه الكائنات احلّية مهام ساعد عىل 
الفيزيائّي واألحيائّي، فهي وليدة نواة قد ُخّطْت مضّمنة جلميع  التطّور  تكاثرها 
القوانني والُسنن التي تتوّجه هبا إىل املسار امللحوظ، فهل حتتاج هي يف داللتها عىل 

د من خلق مبارش هلا، أو غري ذلك؟! مبدع إىل دراسة علم األحياء التارخيي للتأكُّ

عاّمة  يف  ـ  الدين  حّقانّية  يف  يشّككون  الذين  ومنهم  ـ  العقالء  عمل  إنَّ 
أمورهم عىل املنهج االستيثاقّي، وال يرون حاجة إىل الدخول يف كلِّ تفاصيل تلك 

األمور حّتى يصلوا إىل نتيجة موثوقة.

فينبغي أْن يكون أمر التحّقق حول الدين مبنّيًا عىل هذا املنهج نفسه. وهذا 
ما ينتج كفاية العقالنّية العاّمة يف الوصول إىل حقيقة حّقانّية الدين.
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تلخيص ما تقّدم

فظهر من جمموع ما ذكرنا أنَّ الدين ليس موضوعًا خاّصًا وختّصصّيًا، وإّنام 
هو موضوع يمكن أن يصل فيه اإلنسان إىل الصواب من خالل اإلدراك املعتدل 
العاّم من غري إيغال يف الشّك، وال تسع يف اليقني، وهو ما عرّبنا عنه بـ )العقالنّية 

العاّمة(.

نعم، كّلام كُثرت الشبهات واألسئلة احتاج اإلنسان إىل مزيد من العقالنّية 
والوضوح، وسعة األفق، وزيادة املعلومات؛ ألجل حّل الشبهة، ولكنَّه إذا عجز 
عنها كان عليه ـ وفق الوظيفة العقالنّية العاّمة ـ األخذ باملحكم املوثوق، وترك 

املتشابه املحتمل للوجوه املتعّددة. وهو ما سيأيت توضيحه يف قاعدة الحقة.

عدم صّحة املناهج التي تقتيض عناًء زائدًا يف الدين عىل الرشد العاّم

ومن نتائج ما ذكرناه ـ من ابتناء الدين عىل العقالنّية العاّمة ـ عدم صواب 
كّل اجتاه يف تفسري الدين جيعل جوهر الدين والعنارص املركزّية فيه من قبيل العلوم 
واملعارف اخلاصة، ممّا ال ُتنال إاّل بالعلم والتخّصص، أو املشاهدات واملكاشفات 
النظرّيات  عىل  واالّطالع  العالية،  الفلسفة  يف  التوّغل  أو  النفسّية،  والرياضات 
الواضحة  القضايا  من  بطالنه  يكون  القبيل  هذا  من  اجّتاه  كّل  فإنَّ  فيها،  قة  املعمَّ

بمالحظة طبيعة الدين.

العقالنّية  عىل  اإلقناع  يف  ـ  بطبيعته  ـ  الدين  اعتامد  تقّدم:  ممّا  ظهر  وهكذا 
العاّمة، فال يرقى إىل البدهيّيات الواضحة، وال ينزل إىل املعلومات التخّصصّية، 

بل هو وسط بني ذلك.





القاعدة الثالثة: يف أمّهّية استثارة 
الشحنات الداللّية الكامنة يف العقالنّية 

العاّمة، واهتامم الدين بذلك
 التنبيه عىل هذه القاعدة واالهتامم هبا يف الدين

 توضيح مخود الداللة باالعتياد يف القضايا النظرّية
النفس  يف  احِلكمّية  القضايا  وقع  مخود  توضيح   

باالعتياد عىل عدم مراعاهتا
 توضيح مخود وقع القيم األخالقّية باالعتياد

 خفاء سائر الشحنات اإلدراكّية باالعتياد واملعايشة
 كفاية استثارة دالالت الكائنات يف اإلذعان بوجود 

اهلل سبحانه وتصديق الدين
سبحانه  اهلل  لنعم  األخالقّية  القيمة  استثارة  كفاية   

باإلذعان بحّقه يف الشكر 
 اهتامم الدين بإثارة القيم األخالقّية يف شأن حقوق 

الناس





القاعدة الثالثة: يف أمّهّية استثارة الشحنات 
الداللّية الكامنة يف العقالنّية العاّمة، واهتامم الدين 

بذلك

وهذه القاعدة تندرج يف قاعدة )حسن استنطاق الواقع املشهود( التي تقدم 
العاّمة،  العقالنّية  قواعد  أصول  من  هي  التي  السابقة  القاعدة  ضمن  يف  ذكرها 

ولكن خّصصناها بالذكر ملكان أمّهّيتها.

توضيح القاعدة

إّن هناك نكتة ظريفة تتعّلق بالنفس اإلنسانّية، وهي أنَّ الشحنات الداللّية 
يف األشياء َتضُعف يف املوارد التي يعتاد اإلنسان عىل معايشتها، سواء يف القضايا 
العقلّية النظرّية، أو احِلكمّية، أو األخالقّية، فيحتاج اإلنسان إىل إثارة الداللة فيها 
بمنّبه خارجّي، أو نوع من تعميم أفق الفكر واملقارنة بني هذه املوارد وبني نظائرها 
وأمثاهلا، فإذا تنّبه هلا وجدها من نفسه واضحًة جلّيًة؛ ومن َثمَّ يصّح التعبري عن 

التنبيه عليها بالتذكري واإلثارة والتحفيز.

وهذا معنى قريب إىل الفهم العاّم؛ فإنَّ كثريًا من وجوه النصح واإلرشاد 
التي  األشياء  يف  العقلّية  الشحنة  إثارة  قصد  عىل  يزيد  ال  لآلخرين  والوعظ 
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يشهدوهنا، وليست معلومات جديدة يف حقيقتها.

التنبيه عىل هذه القاعدة واالهتامم هبا يف الدين

أهّنا  دومًا  نجد  حيث  كثريًا؛  املعنى  هبذا  الدينّية  النصوص  اهتّمت  وقد 
تستعني يف مقام االعتامد عىل العقالنّية العاّمة بوجوهها الثالثة املتقّدمة )الفكرّية 
لإلنسان  املشهودة  األشياء  يف  الكامنة  الشحنات  إثارة  عىل  والقيمّية(  واحِلكمّية 
ممّا طرأ عليه اخلفاء، من جهة املعايشة واالعتياد أو غريها من احلواجز الشعورّية 
والنفسّية؛ ومن َثّم كان اخلطاب فيها يف ُجّله بلسان إثارة العقل وتذكري العاقل، كام 
ينّبه عليه كثرة استعامل التعبري بالذكر ومشتّقاته يف القرآن الكريم، مثل الذكرى، 
وتذكري،  وذكرى،  ذكر،  أنَّه  القرآن  أوصاف  من  كان  حّتى  ر،  والتذكُّ والتذكري، 
الغاية  اإلمام عيلA)1( يصف  وقال  للناس.  ر  ُمذكِّ أنَّه   Fالنبّي أوصاف  ومن 
من إرسال الرسل: »وُيثرُِيوا هَلُْم َدَفاِئَن اْلُعُقوِل، وُيُروُهْم آَياِت امَلْقِدَرِة، ِمْن َسْقٍف 
ُتْفنِيِهْم وَأْوَصاٍب  ِييِهْم وآَجاٍل  حُتْ َتُهْم َمْوُضوٍع، وَمَعاِيَش  حَتْ َمْرُفوٍع وِمَهاٍد  َفْوَقُهْم 

ِرُمُهْم، وَأْحَداٍث َتَتاَبُع َعَلْيِهْم«. هُتْ

هذا، ويّتفق ما ذكرنا من مخود الشحنة العقلّية يف أثر االعتياد واملعايشة يف 
القضايا العقلّية بأنواعها الثالثة من القضايا النظرّية، واحِلكمّية، والقيمّية، وكذا 

غريها ..

توضيح مخود الداللة باالعتياد يف القضايا النظرّية

فيّتضح  النظرّية  القضايا  مورد  يف  وراءها  ما  عىل  األشياء  داللة  مخود  أّما 

)1( هنج البالغة: 43، اخلطبة: 1.
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ا قاعدة بدهيّية يف نفسها، حيث  بمالحظة قاعدة )كلِّ حادث حيتاج إىل عّلة(، فإهنَّ
إّنا نقّدر بالفطرة سببًا لكّل يشء حادث من حولنا من مرض أو نمّو أو اضطراب 
نذعن  فنحن  واالجتامعّية،  الفردّية  الشؤون  من  يطرأ  ممّا  ذلك  غري  أو  ترتيب  أو 
عىل سبيل البداهة أّن لكّل يشء منها سببًا ال حمالة، وال يمكن أن يكون اليشء قد 

حصل من غري سبب اّتفاقًا.

بل هذا املعنى أمر مشهود لدى الطفل أيضًا، فهو إذا صادف لعبة جديدة 
ْن  ْن أتاه هبذه اللعبة، وإذا رأى حدوث تغرّي يف غرفته سأل عمَّ يف غرفته سأل عمَّ

أحدث هذا التغرّي. 

اعتاد  فيام  اإلنسان  لدى  يتحّفز  ال  املعنى  هذا  أنَّ  نالحظ  ذلك  مع  ولكن 
وحالة  معتاد  سياق  وفق  حدوثه  كان  أو  منه،  بمحرض  حدوثه  يكن  ومل  عليه، 
معاشة، فالطفل ـ مثاًل ـ ال يسأل عن نفسه أنَّه من أين جاء؟ ولو َطَرْحَت عليه هذا 
السؤال لتوّقف، وال يسأل عن سائر األشياء التي اعتاد عليها من قبل أْن يعي، فلو 
سألته من أين جاء هذا الفراش واألثاث والبيت، فّربام سبق إىل ذهنه أنَّ وجودها 
طبيعّي، فال يثري السؤال، ولكنّه إذا أصبح أكثر وعيًا؛ فإّنه يدرك أّنه ال ُبّد أْن يكون 
هناك من أوجد هذا الوضع، وإذا ازداد وعيه رّبام حدس بأنَّ أحد أبويه أو كليهام 

أوجد هذا الوضع.

وهذا هو الّس احلقيقّي يف عدم شعور اإلنسان بداللة الكائنات عىل خالق 
عظيم وراءها؛ فإنَّ اعتياد اإلنسان عليها ومعايشته معها، أوجب انطفاء شعوره 
بداللتها عىل اخلالق، حّتى جلأ بعض الباحثني إىل إنكار قواعد بدهيّية لتفسري عدم 
حتّقق هذه الداللة، كإنكار داللة كّل حادث عىل عّلة حلدوثه، بينام كان احلرّي أْن 
يستثريوا هذه الداللة بمالحظة سائر موارد هذه القاعدة، حيث جيدون بالبداهة 
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أنَّ لكلِّ حادث عّلة، مثل األشياء التي حتدث يف حياهتم ممّا مل يرتّقبوا حدوثها.

َيْعِرُف  ال  فيام  وتعاىل  سبحانه  باهلل  اإلنسان  شعور  يف  الّس  يظهر  وبذلك 
سببه الطبيعّي، أو استشهاد النصوص الدينّية هبذه املوارد عىل وجود اخلالق وعىل 
اٍت َوَيْقبِْضَن َما ُيْمِسُكُهنَّ  تدبريه، كقوله تعاىل)1(: ﴿أَوَلْ َيَرْوا إىَِل الطَّرْيِ َفْوَقُهْم َصافَّ
اَمَواِت  السَّ ُيْمِسُك  اهللَ  َبِصرٌي﴾، وقوله سبحانه)2(: ﴿إِنَّ  ٍء  َشْ بُِكلِّ  ُه  إِنَّ ُن  ْحَ الرَّ إاِلَّ 
ُه َكاَن َحلِياًم َغُفوًرا﴾. َواأْلَْرَض َأْن َتُزواَل َوَلئِْن َزاَلَتا إِْن َأْمَسَكُهاَم ِمْن َأَحٍد ِمْن َبْعِدِه إِنَّ

فالسبب يف ذلك ليس هو انطالق اإلنسان أو النّص من عدم وجود سبب 
طبيعّي ملا مل يعرف السبب فيه، بل من جهة عدم انطفاء الشحنة الداللّية يف مثله، 
مّما يوّلد لدى اإلنسان شعورًا باالنبهار جتاهه، وبذلك ينتقل إىل وجود صانع أعىل 
هلذا الرتتيب البديع. ونظري ذلك ما يقع يف العرف، حيث نجد أنَّ أحدنا قد ينبهر 
بفعل شخص ويقول: كيف تأّتى له أْن يفعَل هذا؟! حّتى إذا انكشفت لإلنسان 

كيفّيته وطريقه، زال االنبهار به وهدأ شعور املرء بإعظامه.

النّص  استدالل  أو  اإلنسان،  شعور  يف  الوجه  أنَّ  ظنَّ  َمْن  الباحثني  ومن 
باحلاالت التي جيهل اإلنسان سببها، هو اعتقاده بأنَّه ال تفسري حلدوث هذه األمور 
ل اإلهلّي املبارش، من دون سبب طبيعّي أوجد هذه األمور؛ ومن َثمَّ قال:  إاّل التدخُّ

إنَّ اإلنسان يبحث عن اخلالق يف الفراغات.

وهذا خطأ، فليس انطالق اإلنسان من هذه احلاالت إىل وجود اخلالق إاّل 
من جهة بقاء شحنتها الداللّية يف أحاسيسه، وليس مبنّيًا ـ عىل العموم ـ عىل عدم 

وجود سبب طبيعّي هلذه األمور.

)1( سورة امللك: 19.
)2( سورة فاطر: 41.
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ُذِكَر، ولكن ليس ذلك هو أساس  الناس ما  أْن يتوّهم بعض  نعم، يمكن 
الشعور اإلنسايّن العاّم يف مثله.

األشياء  داللة  مخود  عىل  واملعايشة  االعتياد  تأثري  كيفّية  نالحظ  وهكذا 
واحلوادث عىل وجود أسباب وراءها.

توضيح مخود وقع القضايا احِلكمّية يف النفس باالعتياد عىل عدم مراعاهتا

املبنّية عىل َوقع احلكمة يف داخل  القضايا احِلكمّية ـ وهي  وأّما مخود وقع 
أّن اعتياد اإلنسان عىل اليشء  اإلنسان ـ فذلك أمر مشهود أيضًا؛ حيث نالحظ 
مرشوبات  تناول  عىل  اعتاد  فَمْن  منه؛  وخُيشى  ُيرجى  بام  التأثُّر  افتقاده  يوجب 
ضارة جتده يشّكك يف رضرها، فيقول: إنَّ احتامل الترّضر هبا ضعيف، وإذا ُأقيَم 
له الدليل عىل رضرها ـ من خالل ذكر اإلحصاءات املعتمدة من قبل املؤسّسات 
الصّحّية العاملّية عىل ذلك ـ فال يستطيع حينئٍذ التشكيك يف هذه املعلومة ولكنَّه قد 
يبقى غري مهتّم هبا، وال يكون هلا الوقع الكايف يف نفسه، مع أنَّ املفروض بمثل هذه 
املعلومة أْن تؤّثر يف النفس اإلنسانّية، وتوجب حذره وشعوره باخلطورة، وليس 
أْن  النفس واعتيادها عىل تلك املرشوبات يمنع من  ُأنس  إاّل أنَّ  السبب يف ذلك 
يدرك الرضر فيها، أو يقّدر رضرها بام يليق به، فيحتاج اإلنسان إىل حتفيز اإلدراك، 

ر. باإلعالن عن رضرها باألساليب اإلعالمّية والتذكري املكرَّ

ومثل ذلك حال َمْن يعيش يف مكان يتكّرر فيه وقوع اخلطر، فإنَّه يتخّفف 
لديه الوقع اإلدراكّي للخطر، بل قد ال يدرك اخلطر أصاًل وينفي وجوده.

ومن لطيف النصوص الدينّية التي تنّبه عىل هذا اليشء هي النصوص التي 
تشري إىل أمن الناس جتاه القواعد التي سنّها اهلل سبحانه وتعاىل للحياة، بالرغم من 



....................  منهج التثبت يف الدين/ القواعد الفطرية العامة للمعرفة اإلنسانية والدينية  84

إيامهنم بتلك القواعد اخلطرية، ولكّن إيامهنم هبا ال يؤثر عليهم بالدرجة الالئقة؛ 
من جهة االعتياد عىل االغرتار بمظاهر احلياة الدنيا وإمكاناهتا)1(.

توضيح مخود وقع القيم األخالقّية باالعتياد

وأّما مخود وقع القيم األخالقّية يف داخل اإلنسان باالعتياد واملعايشة فهو 
 أيضًا أمر مشهود، فرتى أنَّ اإلنسان إذا اعتاد عىل إحسان أحد إليه ـ كالوالدين ـ 
صديق  أسدى  إذا  ما  بخالف  وهذا  قلبه،  يف  وقعه  ويغيب  بإحساهنام  يشعر  ال 
باالمتنان،  تقديرًا كبريًا، وَيْشعُر جتاهه  ُيقّدره  أنَّه  فإنَّك ترى  إليه معروفًا،  غريب 
ولو أراد أْن يشعر جتاه والديه هبذا الشعور لوجب أْن يكون دومًا مليئًا باالمتنان 

ِعي بَِزْعِمه َأنَّه َيْرُجو اهللَ، َكَذَب واْلَعظِيِم! َما َباُله  )1( ومن ذلك قول اإلمام عيلA يف خطبة له: »َيدَّ
ُ َرَجاُؤه يِف َعَمِله، َفُكلُّ َمْن َرَجا ُعِرَف َرَجاُؤه يِف َعَمِله، إاِلَّ َرَجاَء اهلل َتَعاىَل َفإِنَّه َمْدُخوٌل،  ال َيَتَبنيَّ
ِغرِي، َفُيْعطِي  ٌق إاِلَّ َخْوَف اهلل َفإِنَّه َمْعُلوٌل، َيْرُجو اهلل يِف اْلَكبرِِي وَيْرُجو اْلِعَباَد يِف الصَّ وُكلُّ َخْوٍف حُمَقَّ
ُ بِه َعامَّ ُيْصنَُع بِه لِِعَباِده؟ َأخَتَاُف َأْن َتُكوَن يِف  ! َفاَم َباُل اهلل َجلَّ َثنَاُؤه ُيَقرصَّ بَّ اْلَعْبَد َما ال ُيْعطِي الرَّ
َجاِء َمْوِضعًا؟ وَكَذلَِك إِْن ُهَو َخاَف َعْبدًا ِمْن َعبِيِده، َأْعَطاه  َرَجاِئَك َله َكاِذبًا؟ َأْو َتُكوَن ال َتَراه لِلرَّ
ِمْن َخالِِقه ِضاَمرًا وَوْعدًا« هنج  َنْقدًا، وَخْوَفه  اْلِعَباِد  ِمَن  َفَجَعَل َخْوَفه  َربَّه،  ُيْعطِي  ِمْن َخْوفِه َما ال 

البالغة ص:225 ـ 226 اخلطبة:160. 
ويف دعاء أيب حزة الثاميّل عن اإلمام عيل بن احلسنيC جتد حتلياًل لطيفًا منه A يشري فيه    
إىل أنَّ االعتياد عىل سرت اهلل سبحانه هو املوجب للتجّري عىل فعل القبائح فيقول: »رّب جّللني 
اليوم عىل ذنبي غريك ما فعلته ولو خفت  اّطلع  فلو  بسرتك واعُف عن توبيخي بكرم وجهك، 
رّب  يا  ألّنك  بل  عيّل،  املّطلعني  وأخّف  إيّل  الناظرين  أهون  ألّنك  ال  الجتنبته،  العقوبة  تعجيل 
خري الساترين، وأحلم األحلمني، وأكرم األكرمني، سّتار العيوب، غّفار الذنوب، عاّلم الغيوب، 
تسرت الذنب بكرمك، وتؤّخر العقوبة بحلمك، فلك احلمد عىل حلمك بعد علمك، وعىل عفوك 
بعد قدرتك، وحيملني وجيّرئني عىل معصيتك حلمك عنّي، ويدعوين إىل قّلة احلياء سرتك عيّل، 
وُيسعني إىل التوّثب عىل حمارمك معرفتي بسعة رحتك، وعظيم عفوك« مصباح املتهّجد للشيخ 

الطويس ص:584.
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هلام، وحِذرًا من سخطهام.

وجوه  باستحضار  الكريم  كتابه  يف  أوىص  سبحانه  اهلل  أنَّ  نالحظ  ولذا 
َيايِن َصِغرًيا﴾. ُهاَم َكاَم َربَّ إحساهنام فقال تعاىل)1(: ﴿َوُقْل َربِّ اْرَحْ

ويف دعاء اإلمام عيل بن احلسنيA لوالديه استثارة رائعة ملواقع إحسان 
ا  مُهَ ْلَطاِن اْلَعُسوِف، وَأَبرُّ اَم َهْيَبَة السُّ األبوين إىل األوالد قال)2(: »اللهمَّ اْجَعْلنِي َأَهاهُبُ
، وَأْعَظُم ِمنًَّة َلَديَّ ِمْن  ، وَأْقَدُم إِْحَسانًا إيَِلَّ ُؤوِف.. َفُهاَم َأْوَجُب َحّقًا َعيَلَّ بِرَّ األُمِّ الرَّ
بَِيتِي!  ي ـ ُطوُل ُشْغِلِهاَم برَِتْ ُهاَم بَِعْدٍل، َأْو ُأَجاِزهَيُاَم َعىَل ِمْثٍل، َأْيَن إِذًا ـ َيا إهَِلِ َأْن ُأَقاصَّ
! َهْيَهاَت َما  ا َعىَل َأْنُفِسِهاَم لِلتَّْوِسَعِة َعيَلَّ ُة َتَعبِِهاَم يِف ِحَراَستِي! وَأْيَن إِْقَتاُرمُهَ وَأْيَن ِشدَّ
ُهاَم، واَل ُأْدِرُك َما جَيُِب َعيَلَّ هَلاَُم، واَل َأَنا بَِقاٍض َوظِيَفَة ِخْدَمتِِهاَم«. َيْسَتْوفَِياِن ِمنِّي َحقَّ

الزوجني،  بني  يقع  ما  واملعارشة:  باالعتياد  احلّق  وقع  غياب  موارد  ومن 
فقد يّتفق أنَّ أحدمها ال يقّدر حّق اآلخر عليه، رغم طول املعارشة فيام بينهام، وما 
ام تفارقا مّدة أو ابتيل أحدمها بغري اآلخر رّبام  ختّللها من وجوه اإلحسان، ولو أهنَّ

عادا إىل أنفسهام وعرفا قدر اآلخر)3(.

)1( سورة اإلرساء: 24.
أْن ال  أنَّه ليس من مقتىض اإلخالص هلل سبحانه  ويف هذه اآلية الكريمة داللة رائعة عىل    
ينظر اإلنسان إىل حقوق الناس يف إقدامه عىل األفعال الفاضلة يف شأهنم، بل عليه أْن يندفع منها 

وينوي اإليفاء هبا.
)2( الصحيفة السّجادّية ص:177 ـ 118.

)3( ومن َثّم حّدد اهلل سبحانه ـ بحسب دين اإلسالم ـ الطالق الذي يقصد به إهناء العلقة الزوجية 
بأمور ..

خاصة  رشوط  خالل  من  ـ  الطرفني  بني  االنفصال  بظروف  الطالق  نفوذ  حتديد  )أّوالً(:    
اعُتربت يف الزوجة ـ حّتى يبنّي االنفصال الشحنات النفسّية احلقيقّية ألحد الطرفني جتاه اآلخر؛ 
فهل أنَّ ما حدث من الطالق جمّرد موقف انفعايّل، أو أنَّ هناك استغناًء حقيقّيًا ألحدمها عن اآلخر.
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خفاء سائر الشحنات اإلدراكّية باالعتياد واملعايشة

من  كثري  يف  ـ  باالعتياد  اإلدراك  شحنة  ضعف  وهي  ـ  احلالة  هذه  وتّتفق 
اعتاد عىل يشء  إذا  اإلنسان  فإن  باجلامل،  الشعور  مثل  للحياة  النواحي األخرى 
يتخّفف لديه الشعور بجامله سواء يف املسكن، أو يف األثاث أو غري ذلك؛ ومن َثمَّ 
يرغب إىل تغيريه. وهذا اإلحساس قد يكون صادقًا من جهة تبنّي عيوب اليشء ـ 
مثاًل ـ ولكنّه قد يكون كاذبًا، فهو ال يشعر بجامل اليشء من جهة االعتياد عليه، 
الشعور  اسرتجع  بغريه  استبدله  إذا  حّتى  بحاله،  واالستمتاع  معه،  واالنسجام 
البديل الذي تراءى له  باملقارنة مع  ل بعد االلتفات إىل مزاياه  بجامل اليشء األوَّ

أنه أحسن.

كفاية استثارة دالالت الكائنات يف اإلذعان بوجود اهلل وتصديق الدين

ومن خالل ما تقّدم يظهر أّنه يكفي يف معرفة اإلنسان بوجود اهلل سبحانه ـ 
بعد اإلسعاف الفكرّي اإلهلّي لإلنسان من خالل إرسال الرسل واألنبياء ـ تأّمل 
املشهد الذي حييط به واستثارة الشحنات الداللّية فيه.وهو ما ال حيتاج إىل أمر زائد 
عىل الثقافة اإلنسانّية العاّمة، وال يلزم فيه أن يكون الناس علامء أو فالسفة حّتى 
ل  التأمُّ أحسن  فَمن  الدين؛  بحّقانّية  ويستيقنوا  وتعاىل  سبحانه  وجوده  يكتشفوا 
 والتفكري يف شأن ذلك واهتّم به اهتاممًا مناسبًاـ  حسبام تفرضه سنن احلياة يف مثلهـ  

فإّنه سوف يصل إىل صدق ذلك.

)وثانيًا(: اشرتاط صحة الطالق رشعًا بأن يقع بمحرض شاهدين عادلني؛ ألّن الطالق غالبًا    
ما يصدر يف حاالت االنفعال الشديد، وليس يف جّو اجتامعّي يوجد فيه عادالن.

الطرفني عىل قرار  ثبات  العّدة؛ الختبار  نافذًا إىل مرور فرتة  أنه مل جيعل الطالق  )وثالثًا(:    
االنفصال يف هذه املّدة.
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فإذا حتّفزت الشحنات الداللّية للكائنات عىل ما وراءها يف عقل اإلنسان 
ر باهلل تعاىل، فالعامل كّله إذا ُنفض عنه  رأى أّن كّل يشء يف هذا النظام البديع ُيذكِّ
غبار االعتياد هو أشبه بمعرض يقيمه صانٌع ما لصنائعه من آالت وأدوات، تدّل 
لوحاته  فيه  يعرض  فنّان  كمعرض  هو  أو  الصانع،  براعة  عىل  منها  واحدة  كّل 

البديعة، التي متّثل تفنُّنه ومقدرته الفنّّية. 

فكذلك احلال يف عاّمة الكائنات يف هذا العامل، ففي كّل كائن َمَثٌل من الفّن 
اَمَواِت َواأْلَْرِض﴾، وكّلام كانت احلالة أكثر  واإلبداع، كام قال تعاىل)1(:﴿َبِديُع السَّ
الداللّية مل ختتِف باالعتياد عليها،  غرابًة كانت أقوى داللًة وإثارًة؛ ألنَّ شحنتها 

فإذا نظر اإلنسان إليها حتّفزت عنده داللتها من جهة روعتها.

كفاية استثارة القيمة األخالقّية لنعم اهلل سبحانه باإلذعان بحّقه يف الشكر 

اهلل  بحّق  اإلنسان  شعور  يف  يكفي  أّنه  تقّدم  ما  خالل  من  يظهر  وكذلك 
الشحنات  استثارة  إنعامه  جتاه  واالمتنان  له  والشكر  معرفته  يف  عليه  سبحانه 

األخالقّية للنعم التي يتنّعم هبا والتي ترجع إىل اهلل سبحانه وتعاىل.

فإّن اإلنسان يف هذه احلياة أشبه بَمْن دخل مضيفًا فاسُتقبل بمختلف أنواع 
النعم، من مسكٍن ومأكٍل ومطعٍم وغري ذلك؛ فحريٌّ به ـ بحكم ضمريه ـ أْن يقوم 

مقام الشكر لصاحبه.

قواعد  وفق  عىل  ـ  تعاىل  هلل  فإن  سبحانه،  اهلل  مع  اإلنسان  حال  وكذلك 
األخالق ـ حقًا عظياًم عىل اإلنسان. ولكنَّه حيث اعتاد عىل هذا املشهد فهو ـ حّتى 
مع إذعانه هلل سبحانه وكونه صاحب اإلنعام عليه ـ ال جيد شعورًا مناسبًا بالشكر، 

)1( سورة البقرة: 117.
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فحاله حال الولد الذي يعيش يف كنف أبويه، وما وّفراه له من اإلمكانات، ولكنَّه 
ال يشعر اجّتاههام بأّي شكر وتقدير.

ومن َثّم جاء يف النّص القرآيّن حثُّ اإلنسان عىل استحضار نعم اهلل سبحانه 
ا النَّاُس اْذُكُروا نِْعَمَت اهلل َعَلْيُكْم َهْل ِمْن  َ عليه وشكره، كام قال تعاىل)1(: ﴿َيا َأهيُّ

اَمء َواأْلَْرِض ال إَِلَه إاِلَّ ُهَو َفَأنَّى ُتْؤَفُكوَن﴾. َن السَّ َخالٍِق َغرْيُ اهلل َيْرُزُقُكم مِّ

قال  مريرًا،  عتابًا  تعاىل  له  شكرهم  عدم  يف  عباده  عىل  سبحانه  عتب  وقد 
اَمَواِت َوَما يِف اأْلَْرِض َوَأْسَبَغ  ا يِف السَّ َر َلُكم مَّ عّز من قائل)2(: ﴿َأَلْ َتَرْوا َأنَّ اهلل َسخَّ
َعَلْيُكْم نَِعَمُه َظاِهَرًة َوَباطِنًَة َوِمَن النَّاِس َمن ُيَاِدُل يِف اهلل بَِغرْيِ ِعْلٍم َواَل ُهًدى َواَل 
ال  النَّاِس  َأْكَثَر  َوَلكِنَّ  النَّاِس  َعىَل  َفْضٍل  َلُذو  اهلل  ﴿إِنَّ  وقال)3(:  نرٍِي﴾،  مُّ كَِتاٍب 
ُكوُر﴾، وقال)5(: ﴿َوُهَو الَِّذي َأنَشَأ  ْن ِعَباِدَي الشَّ َيْشُكُروَن﴾، وقال)4(: ﴿َوَقلِيٌل مِّ

ا َتْشُكُروَن﴾. ْمَع َواأْلَْبَصاَر َواأْلَْفئَِدَة َقلِياًل مَّ َلُكُم السَّ

وقد حد لعباده الصاحلني شعورهم بالشكر له واالمتنان لنعمه، فقال عن 
َْنُعِمِه  ألِّ ﴿َشاكًِرا   :)7(Aإبراهيم وعن  َشُكوًرا﴾،  َعْبًدا  َكاَن  ُه  ﴿إِنَّ  :)6(Aنوح

ْسَتِقيٍم﴾. اٍط مُّ اْجَتَباُه َوَهَداُه إىَِل ِصَ

)1(  سورة فاطر: 3.
)2(  سورة لقامن: 20.
)3(  سورة غافر: 61.
)4(  سورة سبأ: 13.

)5(  سورة املؤمنون: 78.
)6(  سورة اإلرساء: 3.

)7(  سورة النحل: 121.



89  .................................... اهتامم الدين بإثارة القيم األخالقّية يف شأن حقوق الناس  

اهتاممهم بشكره،  احلياة مدى  للناس يف هذه  االمتحان األكرب  تعاىل  وعّد 
َن  مِّ ﴿َوَرَزَقُكم  وقال)2(:  َكُفوًرا﴾،  ا  َوإِمَّ َشاكًِرا  ا  إِمَّ بِيَل  السَّ َهَدْينَاُه  ا  ﴿إِنَّ فقال)1(: 

ُكْم َتْشُكُروَن﴾. الطَّيَِّباِت َلَعلَّ

﴿َلئِن  قال)3(:  كام  ِقبله  من  بالشكر  واملقابلة  بالزيادة  له  الشاكرين  ووعد 
ا َفإِنَّ اهللَ َشاكٌِر َعلِيٌم﴾، وقال)5(:  َع َخرْيً ُكْم﴾، وقال)4(: ﴿َوَمن َتَطوَّ َشَكْرُتْم ألَِزيَدنَّ

ا َيْفَعُل اهللُ بَِعَذابُِكْم إِن َشَكْرُتْم َوآَمنُتْم َوَكاَن اهللُ َشاكًِرا َعلِياًم﴾. ﴿مَّ

وقد جاء يف األدعية املروّية عن األئّمة من أهل البيتB حتفيز الشعور 
باإلنعام والشكر عىل نحو رائع، كام يف دعاء عرفة لإلمام احلسنيA، وكذا دعاء 

اإلمام عيل بن احلسنيA يف الشكر هلل تعاىل يف الصحيفة السّجادّية.

اهتامم الدين بإثارة القيم األخالقّية يف شأن حقوق الناس

وكام اهتّم الدين باستثارة االستحقاقات األخالقّية هلل سبحانه عىل الناس، 
فقد اهتّم بمثل ذلك يف شأن حقوق الناس بعضهم عىل بعض السّيام أهل الوشائج 
الفطرّية كالوالدين واجلريان وسائر ذوي اإلحسان كام قال عن الوالدين)6(: ﴿َأِن 
اْشُكْر ِل َولَِوالَِدْيَك﴾، فاملراد بالنصوص الدينّية التي أوصت باالهتامم هبم إثارة 

الشحنات األخالقّية املركوزة لدى اإلنسان التي ختّف من جهة االعتياد.

)1(  سورة اإلنسان: 3.
)2(  سورة األنفال: 26.

)3(  سورة إبراهيم: 7.
)4(  سورة البقرة: 158.
)5(  سورة النساء: 147.

)6(  سورة لقامن: 14.
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تلخيص البحث

للكائنات يكفي يف  الداللّية  التفات اإلنسان إىل الشحنات  أنَّ  واحلاصل: 
االنتقال إىل وجود اهلل سبحانه، السّيام بعد اإلسعاف اإلهلّي، من خالل إرسال 
رسله إىل اإلنسان املقرون باملعجزات التي تتضّمن شحنات خارقة، فال حيتاج مع 
صّية. ولكن اعتياد اإلنسان عىل معايشة  هذا االلتفات إىل حتصيل العلوم التخصُّ
هذه  إزالة  من  فالُبّد  اإلنسان؛  إدراك  عىل  احلُجب  من  نوعًا  يرضب  احلال  هذا 

احلُجب املسببة خلمود شحنات اإلدراك.



القاعدة الرابعة: يف تقسيم املعرفة 
اإلنسانّية إىل املعرفة البدهيّية الفطرّية 

واملعرفة االستداللّية النظرّية
 انقسام املعرفة إىل بدهيّية ونظرّية

 خصائص املعلومات البدهيّية الفطرّية
 أمثلة إنكار بعض القضايا البدهيّية يف العلوم احلديثة

املناهج  يف  البدهيّيات  إنكار  عىل  الباعثة  األسباب   
والعلوم املختلفة

 األسباب الباعثة عىل إنكار البدهيّيات يف الفلسفة 
الغربّية ومعاجلتها

والفكر  اليونانّية  الفلسفة  مبالغة  عىل  الفعل  رّد   
الَكنَيّس يف املزاعم العقلّية

 أمّهّية القضايا البدهيّية يف املعرفة الدينّية
 أمثلة لقضايا بدهيّية تّم إنكارها يف التشكيك بشأن 

الدين 
 عدم جري املنكرين هلذه القواعد عىل وفق إنكارهم 

يف السلوك العميّل





القاعدة الرابعة: يف تقسيم املعرفة اإلنسانّية 
إىل املعرفة البدهيّية الفطرّية واملعرفة االستداللّية النظرّية

وبيان حمتوى املعرفة الفطرّية وخصائصها وأمهّيتها وارتكاز املعرفة الدينّية 
عليها.

من  مجلة  يف  التشكيك  وقوع  مالحظة  القاعدة  هذه  ذكر  عىل  والباعث 
عدم  عىل  يدّل  ممّا  الدين،  حّقانّية  يف  التشكيك  مقام  يف  البدهيّية  الفطرّية  القضايا 

إنضاج املبادئ األّولّية العاّمة للتفكري السليم.

وهلذه القاعدة جانبان ..

جانب عاّم، يتعّلق بذكر التقسيم وخصائص املعرفة البدهيّية وأمثلتها.

وجانب خاّص، يتعّلق بأمّهّية القضايا البدهيّية يف املعرفة الدينّية.

انقسام املعرفة إىل بدهيّية ونظرّية

أّما )اجلانب العاّم( فبيانه: أّن املعرفة اإلنسانّية تنقسم إىل قسمني ..

يف  مرتكزة  تكون  التي  اإلنسانّية  املعرفة  وهي  الفطرّية،  املعرفة  )األّول(: 
وال  وعيه،  وتنامي  إدراكه  ابتداء  منذ  هبا  وُجّهز  عليها  ُجبل  وقد  اإلنسان  ذهن 
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تتوّقف عىل االّطالع عىل أدوات استداللّية أو إجراء أبحاث ختّصصّية وشبهها.

التي تتوّقف  املعلومات  النظرّية، ونعني هبا  املعرفة االستداللّية  و)الثاين(: 
عىل مزيد من التفّكر والتأّمل والنظر أو االستقراء واملتابعة والبحث والتفتيش.

واالستدالل عىل نوعني ..

1. استدالل بسيط يتمّكن منه عموم الناس وفق مشاهداهتم واستقراءاهتم 
وجتارهبم وأفكارهم يف احلياة.

زة عىل  2. استدالل ختّصيّص حيتاج إىل بذل املرء اهتاممًا خاّصًا وعناية مركَّ
املوضوع وتفتيش ما يتعّلق به كي يرتفع الغموض عنه.

مضمون القضايا البدهيّية وانتامئها إىل علوم خمتلفة

واملقصود هنا توضيح القسم األّول من املعرفة، فنقول: إّن اإلنسان ككائن 
ُجّهز بالنمط الراقي من اإلدراك ـ وهو التفكري والنظر ـ قد ُجّهز معه بقواعد عاّمة 
للنظر جيري عليها كّل إنسان دون تكلُّف وتروٍّ زائد يف كّل قضّية من قضاياه التي 

يعيشها يف تفاصيل حياته فهذه القضايا هي املنطق الفكرّي لإلنسان.

واملنطق  املعرفة  علم  مثل  متعّددة،  علوم  إىل  تنتمي  املعلومات  وهذه 
تلك  يف  عاّمة  أّولّية  مبادئ  ولكنّها  وغريها،  والرياضّيات  واألخالق  والفلسفة 

العلوم وليست نظرّية وال ختّصصّية. 

ولنذكر أمثلًة متنّوعة هلذه املبادئ تنتمي إىل علوم خمتلفة.

مقابل  يف  اإلنسايّن  اإلدراك  عىل  اإلنسان  اعتامد  املعرفّية  القضايا  فمن 
بإدراك  يلتزم يف شأن اإلنسان بأن ال ثقة  التشكيك املطلق يف هذا االعتامد كمن 
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اإلنسان مطلقًا، وُعرف ذلك بـ )السفسطة(.

وقد متّسك بعض الباحثني إلنكار هذه البدهية ببعض األخطاء واالشتباهات 
املاء مكسورًا ورؤية  فيه نصف  الذي يكون  القلم يف اإلناء  اإلنسانّية، مثل رؤية 

القمر من البعيد صغريًا وهكذا.

وهذا خطأ واضح عىل ما هتدي إليه الفطرة اإلنسانّية؛ فإّن فقدان الثقة التاّم 
االعتدال  مثل هذه األخطاء كالم خارج عن حّد  انطالقًا من  اإلنسانّية  باملعرفة 
وسلوكّياهتم  وأعامهلم  الباحثني  هؤالء  لترّصفات  خمالف  ذلك  بل  واالّتــزان، 
ذلك  ينطلقون يف  فإهّنم  والفكرّية؛  واالجتامعّية  الشخصّية  االعتيادّية يف حياهتم 
كّله من االعتامد عىل اإلدراك واالنبعاث منه والتفاعل مع األشياء واألشخاص 
مل  فلو  إدراكاته؛  من  إدراك  عىل  يعّول  إّنام  القول  هبذا  قوله  يف  أّنه  حّتى  بحسبه، 
القايض بعدم قيمة اإلدراك  بإدراكه هذا  بإدراكات اإلنسان كيف وثق  يكن يثق 
أيضًا. اإلدراك  هبذا  يثق  ال  أن  ـ  العاّم  تشكيكه  وفق  ـ  به  فاملفروض  اإلنسايّن، 

وعليه: فهو إّنام يتفّوه بإنكار قيمة اإلدراك نظرّيًا وينطلق ـ يف الواقع ـ من البناء 
عىل قيمته. وهذا واضح.

موجودًا  يشء  كون  عدم  أي  ـ  التناقض  عدم  مبدأ  املنطقّية  القضايا  ومن 
ومعدومًا يف آٍن واحد ـ وهذه القضّية أيضًا من القضايا البسيطة شديدة الوضوح 

وعليها تستقّر مجيع القضايا، وليس هناك حمّل لالستدالل عليها.

ومن القضايا الفلسفّية أّن كّل حادث له عّلة تؤّدي إليه، وهي قضّية بدهيّية؛ 
وأمراض  عوارض  من  احلياة  يف  يستجّد  يشء  لكّل  سبب  عن  نبحث  َثّم  ومن 
ات يف األشياء؛ حّتى أّن الطفل أيضًا يبحث عاّم يلتفت إىل حدوثه  وحوادث وتغريُّ
ويكون معنّيًا بالبحث عن سببه. فهذا مبدأ عاّم وبدهيّي للعلوم كّلها وإن ُعربِّ عنه 
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تعبريًا فنيًا وفق االصطالحات املنعقدة يف علم الفلسفة.

اإلنسانّية، مثل حسن اإلحسان  القضايا األخالقّية أصول األخالق  ومن 
القضايا من  فإّن مثل هذه  والصدق والوفاء، وقبح االعتداء والكذب واخليانة، 
احِلكمّية  القضايا  ومثلها  العميّل،  سلوكه  عليه  ويبتني  اإلنسان  به  ُجّهز  ما  مجلة 
التي تقتيض ترجيح ما يوجب سعادة اإلنسان عىل وجه جامع، بالنظر إىل العاجل 
واآلجل واحلارض والغائب كّله.فإهّنا أيضًا أمور بدهيّية ُجّهزت هبا اخللقة اإلنسانّية.

أو اجلزء  الكّل أعظم من اجلزء  أّن  ونحوها قضّية  الرياضّية  القضايا  ومن 
أصغر من الكّل.. وأمثال ذلك من القضايا البدهيّية.

عىل  األمل  داللة  مثل  أيضًا،  الطّبّية  القضايا  بعض  البدهيّيات  من  ُيعّد  وقد 
اعتالل يف صّحة اإلنسان أو ما إىل ذلك، وهي أيضًا قضايا فطرّية.

اإلنسان  هبا  ُجّهز  الفطرّية  القضايا  من  جمموعة  هناك  أّن  نالحظ  وهكذا 
كربنامج.

وانتامء هذه القضايا إىل علم املنطق أو علم املعرفة أو علم الفلسفة أو علم 
األخالق وما إىل ذلك ال يعني أهّنا قضايا نظرّية أو ختّصصّية وأّن استيعاهبا حيتاج 
إىل تعلُّم وتعليم ونظر وتفكري. نعم، قد ُيعربَّ عن بعضها بتعابري فنّّية واصطالحّية، 
وليس يف ذلك ما يقتيض كون الفكرة يف حّد نفسها نظرّية وختّصصّية، بل هي يف 

غاية البداهة.

لة من  ولذلك يمكن القول: إن املعرفة اإلنسانّية الفطرّية أشبه بدائرة مشكَّ
قضايا تنتمي إىل علوم خمتلفة متّثل رصيد املعرفة اإلنسانّية التي ينطلق منها، وتقوم 
املختلفة،  النواحي  لة من أطرافها من  املشكَّ الدائرة  املختلفة بتوسعة هذه  العلوم 



97  ....................................................... خصائص املعلومات البدهيّية الفطرّية  

سواء كان ذلك يف حقل املعرفة أو حقل الفلسفة أو حقل األخالق أو غري ذلك.

خصائص املعلومات البدهيّية الفطرّية

ومن خصائص هذه املعلومات ..

حيتاج  قد  نعم،  دة.  معقَّ وليست  وبسيطة  بدهيّية  معلومات  أهّنا  )أّوالً(: 
اصطالحات  فتتضّمن  علمّية  بصيغة  ُتصاغ  أو  قة  معمَّ أدوات  إىل  الفنّّي  حتليلها 

علمّية.

َفَقد  اإلنسان  فقدها  فإذا  لإلنسان،  اإلدراكّي  االّتزان  مناط  أهّنا  )ثانيًا(: 
السالمة اإلدراكّية.

والعقلّية  احلّسّية  واستنباطاته  اإلنسان  معارف  لسائر  األّم  أهّنا  )ثالثًا(: 
وحمورها الذي يستند إليها ويسعى إىل توسعة املعرفة باالستناد هلا.

يف  مستواها  ألّن  حقيقّيًا؛  إنكارًا  ينكرها  أن  اإلنسان  يستطيع  ال  ولذلك 
ر إنكارها عىل  الوضوح والسيان يف داخل الفكر والسلوك اإلنسايّن يوجب تعذُّ
وجه احلقيقة، فمن أنكر شيئًا منها فإّنه إّنام ينكره بالقول ولكنّه ينطلق منه يف مقام 
التفكري والسلوك واملامرسة؛ ألهّنا آليات الفكر والتأّمل والنظر، ومباين السلوك 
الراشد، كام تتمّثل يف حياة كّل إنسان منذ أّول درجات الوعي والفكر يف الطفولة 

حّتى بلوغ املستوى الراشد الذي يبلغه عاّمة العقالء.

هذه  مثل  عن  يتنازل  أن  باحث  ألّي  ينبغي  ال  أّنه  ذلك  عىل  يتفّرع  وممّا 
املتخّصصني؛ ألهّنا قضايا  للعلامء  تقليدًا  بأّي نحو من األنحاء ولو كان  القضايا 
واضحة ليس العامل بأعلم هبا من عاّمة الناس، بل ذكرنا أّن كّل متخّصص أنكر 
بعض هذه القضايا فإّنام ينكرها قوالً ال ارتكازًا وسلوكًا. كام أّن املرء إذا رجع إىل 
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غريه فيها أو فيام يبتني عىل إنكارها كان ذلك رجوعًا إىل الغري فيام يناقض قناعات 
اإلنسان ومبادئه التي يؤمن هبا، فنحن نعرتف ـ مثاًل ـ بقواعد، من قبيل حاجة كّل 
حادث إىل سبب، وعّلّية بعض األشياء لبعض، واعتبار القيم األخالقّية، واختيار 

اإلنسان يف أفعاله، فأّي معنى للرجوع إىل متخّصص يبني عىل خالف ذلك.

وهذه النقاط مل نكن نحتاج إىل التنبيه عليها بلحاظ بداهة املوضوع، ولكّن 
إنكار  إىل  يلتجئ  قد  فنّّيًا  اًل  تأمُّ العلوم  يف  املتأّملني  بعض  أّن  ذكرها  عىل  الباعث 
بالرتاجع  ـ  العلم عندهم ـ يف احلقيقة  دائرة  تتقّلص  املبادئ، وبذلك  بعض هذه 
عن بعض ما يدخل فيها ـ وفق الرشد العاّم ـ من وحي املشاكل العلمّية والظواهر 
ع يف دائرة  التي تبدو هلم متناقضة، وذلك عىل عكس ما هو املفرَتض هبم من التوسُّ

املعلومات اإلنسانّية.

أمثلة إنكار بعض القضايا البدهيّية يف العلوم احلديثة

العلوم  يف  تشكيٍك  أو  إنكاٍر  حمّل  وقعت  التي  األمثلة  بعض  نذكر  ونحن 
النظرّية ..

اليشء  يكون  ال  أن  أي  النقيضني،  اجتامع  امتناع  قضّية  األّول(:  )املثال 
موجودًا ومعدومًا يف آٍن واحد، فهذه القضّية واضحة وبدهيّية ولكن وقعت حمّل 
إنكار مجع من الباحثني ومنهم بعض من شّكك يف الدين؛ فقد احتمل بعض علامء 
الفيزياء الكّمّية إىل أّن هناك عددًا كبريًا من األكوان املتوازية يف عامل الوجود ونحن 
بينام نكون شبابًا يف بعضها اآلخر،  موتى يف بعض هذه األكوان منذ زمن بعيد، 
وكذلك إذا افرتضنا قّطة مّيتة فإهنا تكون مّيتة يف بعض األكوان وحّية يف بعض 

آخر منها.. وهكذا.
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وهذا القول خروج عن املنطق ومصاَدمة مع البداهة العاّمة، وكأّنه صدر 
من جهة عدم الوعي بتلك البداهة؛ فإّن من البدهيّي أّننا نتعامل مع كّل يشء إّما 
عىل أّنه موجود أو معدوم، وال نتعامل مع ما نرى أّنه موجود عىل أّنه معدوم يف 
أّنه موجود يف نفس احلال؛  أّنه معدوم عىل  نرى  ما  نتعامل مع  نفس احلال، وال 
فعدم اجتامع النقيضني من البداهة والعموم بحيث إّنه بمثابة الرشيان الذي يبتني 
عليه مطلق إدراكات اإلنسان، فليس من املعقول جتويزه، ولكّن بعض الباحثني مل 

يلتفت إىل لّبها فذهبت به التخيُّالت واألوهام كّل مذهب.

)املثال الثاين(: قضّية امتناع أن يعود اليشء إىل الوراء، بمعنى أّنه ال يمكن أن 
يعود اليشء إىل الوضع الذي كان عليه كأن يصبح أحدنا برجوع الزمان إىل الوراء 
رضيعًا أو طفاًل، ال بمعنى طرّو الطفولة عليه مّرًة ثانيًة عىل حّد ما متنّاه الشاعر يف 
قوله: )أال ليت الشباب يعود يومًا( بل بمعنى عود نفس الطفولة السابقة،فإنه أمر 

حمال بوضوح.وتلك قضّية واضحة وبدهيّية.

ومثلها قضّية أخرى، وهي أّنه ال جيوز أن يكون هناك شيئان يبتدئان معًا 
معًا  ُولدا  لتوأمني  يمكن  فال  اآلخر،  أقّل من  أحدمها  معًا ويكون عمر  وينتهيان 

وماتا معًا أن يكون عمر أحدمها أقّل من عمر اآلخر؛ فهذه أيضًا قضّية بدهيّية.

ولكن وقعت هاتان البدهيتان حمّل إنكار من بعض العلامء، كام ُينَسب إىل 
العامل الفيزيائّي املعروف آينشتاين إمكان عود اليشء إىل الوراء من جهة أّن الزمان 
كان  بطيئًة  كانت  وإن  رسيعًا  الزمان  كان  رسيعة  احلركة  كانت  فإذا  نسبّي،  أمر 
املتحّرك إىل  الزمان بطيئًا وإن كانت احلركة أرسع من حركة األشياء عاد اليشء 
الوراء؛ ومن َثّم يمكن أن يكون األب أصغر من األبن إذا جلس األب يف مركبة 

رسيعة للغاية تفوق رسعتها رسعة الضوء. 
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وهذا القول خمالف للبداهة، كام خيالف قانون العّلّية؛ ألّن الزم عود اليشء 
إىل الوراء عود متام أسبابه والعوامل السابقة الدخيلة فيه. وهو ال حيصل بطبيعة 

احلال.

)املثال الثالث(: قضّية )عّلّية بعض األشياء يف الكون لبعض آخر(، بمعنى 
أّن هناك أشياء تكون سببًا يف وجود أشياء أخرى، فالنار حترق األشياء، والدواء 
 يرفع الداء، وإلقاء إناء يؤّدي إىل كسه.. وهكذا. فهذه القضّية أيضًاـ  عىل اإلمجالـ  

بدهيّية واضحة.

ولكنّها وقعت حمّل إنكار من مجاعة من فالسفة الغرب، حيث نفوا ثبوت 
وصف العّلّية والسببّية لبعض األشياء بالنسبة إىل بعض آخر، وقالوا: إّن ما يثبت 
إّنام هو جمّرد التعاقب أو االقرتان بني شيئني، عىل أساس دعوى عدم الدليل عىل 
العّلّية ـ بمعنى التأثري ـ بني األشياء، فإّن الذي نراه يف النار واإلحراق مثاًل أّن النار 
استعامل  أّن  نجد  أّنا  كام  االحرتاق.  تأثريها يف  نشهد  الورقة وال  احرتاق  تستتبع 

الدواء يستتبع ارتفاع الداء ولكن ال دليل عىل تأثري الدواء يف ذلك.

وهم  ـ  املسلمني  من  الكالم  علامء  بعض  الفكرة  هذه  مثل  طرح   وقد 
األشاعرة ـ حيث نفوا تأثري العوامل الطبيعّية يف يشء أصاًل، بل احلاصل خارجًا 
تعّقب تلك العوامل باآلثار، عىل أساس أّن الفاعل احلقيقّي لكّل يشء يف احلياة 

هو اهلل تعاىل.

وهذا اإلنكار خمالفة لبدهية واضحة؛ فإّن مجيع ترّصفاتنا وسلوكّياتنا وأعاملنا 
مبنّية عىل إذعان مسَبق بتأثريها فيام نريد أن نبلغه، فالكالم الصادر منّا ـ مثاًل ـ إّنام 
عىل  للتأثري  مطلوب  للمخاَطب  القناعة  وإجياد  املخاَطب،  قناعة  عىل  للتأثري  هو 

سلوكه وهكذا؛ فتأثري بعض األشياء يف بعض من البدهيّيات العاّمة.
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األسباب الباعثة عىل إنكار البدهيّيات يف املناهج والعلوم املختلفة

عامالن:  البدهيّية  املعاين  هذه  رصد  يف  اخلطأ  وقوع  عىل  الباعث  والسبب 
عاّم، وخاّص..

يواجهها  التي  الضغوط  من  أّوالً،  إليه  أرشنا  ما  فهو  العاّم(  )العامل  أما 
وحتليلها. والظواهر  األشياء  تفسري  مقام  يف  العلمّية  املباحث  ضمن  يف  الباحث 
وهو أمر يّتفق يف عاّمة العلوم واملواضيع التحليلّية، حيث نجد أّن بعض الباحثني 
فيها خيرجون عن بعض األمور الواضحة ـ التي هي يف متناول الفهم العاّم ـ من 
دة، وقد الحظنا وقوع ذلك يف البحوث  جهة السعي يف توجيه بعض األمور املعقَّ

اللغوّية والنفسّية واالجتامعّية والسياسّية والفلسفّية والطبيعّية.

)العامل اخلاّص( فإنه خيتلف بحسب اختالف العلوم التي يقع فيها  وأّما 
إنكار البدهية.

فالعامل املوجب للوقوع يف اخلطأ يف الوسط الكالمّي اإلسالمّي هو فهم 
معارضة النصوص للبدهية العقلّية، كام نفى بعض متكّلمي املسلمني كون اإلنسان 
خمتارًا يف أعامله ونفى أيضًا تأثري العلل الطبيعّية يف يشء استنادًا إىل داللة النّص 
القرآيّن عىل أّن اهلل سبحانه هو الفاعل لكّل يشء وأّنه اهلادي ملن يشاء واملضّل ملن 

يشاء. وهو بطبيعة احلال فهم خاطئ للنّص.

والعامل املوجب للوقوع يف اخلطأ يف الوسط الفلسفّي اليونايّن واإلسالمّي 
البدهيّيات  إىل  االلتفات  غري  من  فيه  والتوّغل  العقيّل  التحليل  يف  اإلمعان  هو 

الوجدانّية، فيطرأ عىل الفكر اإلنسايّن ما يطرأ من التشويش والتخيُّل والوهم.
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األسباب الباعثة عىل إنكار البدهيّيات يف الفلسفة الغربّية ومعاجلتها

والعامل املوجب للخطأ يف الفلسفة الغربّية والعلوم الطبيعّية جتاه البدهيّيات 
العقلّية هو اإلفراط يف نفي الثقة عن اإلدراك العقيّل واملبالغة يف دور التجربة يف 

العلم واإلدراك.

والباعث عىل هذا اإلفراط واملبالغة أسباب ثالثة ..

رّد الفعل عىل مبالغة الفلسفة اليونانّية والفكر الَكنَيّس يف املزاعم العقلّية

املنهج  كان  فقد  السابق،  الفلسفّي  املنهج  الفعل عىل  رّد  األّول(:  )السبب 
الفلسفّي اليونايّن الذي كان مّتَبعًا يف أوساط الكنيسة مبنّيًا عىل اإلفراط يف التفكري 
العقيّل، والتعويل عىل رضب من املصادرات الفكرّية املعتمد ـ يف حقيقته ـ عىل 
رضب من االستحسان واالستبعاد بعنوان أهّنا قضايا عقلّية، حّتى أثبتوا كائنات 
عديدة فيام وراء الطبيعة، مثل قوى عرشة ُتسّمى بـ )العقول العرشة( أسندوا إليها 
تدبري الكون والكائنات كوسائط بني اهلل سبحانه وبني اخللق. كام أهّنم بنوا يف شأن 
ما مل يكونوا يملكون أدوات البحث والتنقيب حوله مثل الكواكب والنجوم عىل 

فرضّيات حمضة.

وقد وّجهت الكنيسة بعض األمور املخالفة للبدهيةـ  التي اعتقدوا أهّنا جزء 
اإلله وتعّدده يف نفس  بتوجيهات عقلّية متكّلفة، مثل توجيه وحدة  ـ  الدين  من 

اآلن يف شأن اهلل سبحانه واملسيح عيسى بن مريم وأّمه الطاهرة.

وهكذا أصبح العقل الفلسفّي أداة للتخّيل واخلرافة والتأويل، وُموِرست 
نتائج أبحاثهم مع  القرون الوسطى ضغوط كبرية يف حال خمالفة  العلامء يف  عىل 
س، فصارت الفلسفة اليونانّية أداًة استخدمها القساوسة  ما جاء يف الكتاب املقدَّ
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الفلسفة  بني  املقابلة  وقوع  إىل  أّدى  ممّا  احلّرة؛  العلمّية  األبحاث  دون  للحيلولة 
والدين وبني العلوم الطبيعّية.وهذا أّدى إىل سلب الثقة عن اإلدراك العقيّل برّمته 
السّيام بعد تبنيُّ التعّسف يف قسم منه، وخمالفة مجلة ممّا ُنسب إىل العقل مع املعطيات 

التجريبّية واحلسّية.

املوقف الصحيح جتاه تلك املباَلغة

والواقع أّن أصل نقد املنهج العقيّل الفلسفّي أمر صحيح وصائب؛ ألّن هذا 
دة  معقَّ تفاصيل  استنباط  بعيدًا يف  به  العقل وذهب  استخدام  أفرط يف  قد  املنهج 
األدوات  يملكون  يكونوا  مل  الطبيعة  علوم  من  مسائل  ويف  الطبيعة،  وراء  فيام 
الالزمة للخوض فيها، ويف تبنّي بعض التوّقعات عىل أساس أهّنا معطيات فلسفّية 
ة، فالعقل اإلنسايّن ال يملك قدرة مطلقة يف كشف األشياء، وال يمكن أن  ُمستدلَّ

ق فيه ممّا يرجع إىل الطبيعة وما وراء الطبيعة. يتوّغل فيام ال يملك أدوات التعمُّ

مستوى  يف  حّتى  العقيّل  بالتفكري  الثقة  إسقاط  فإّن  ذلك:  مع  ولكن 
يف  ومبالغة  اإلنسايّن،  للوجدان  خمالف  فإّنه  موجب؛  بال  أمر  العاّمة  البدهيّيات 
السابقة، وجمّرد كون  النامذج  بمالحظة  يّتضح  كام  األمور  والرتديد يف  التشكيك 
قبل  من  ذكرناه  ملا  ذلك،  يرّبر  ال  الفلسفّية  املعلومات  سنخ  من  املعلومات  تلك 
فإّن هذا  نظرّية أوختّصصّية؛  أهّنا معلومة  تقتيض  فلسفّية ال  املعلومة  أّن كون  من 
أو  نظرّية  أو  بدهيّية  كوهنا  يبنّي  وال  املعلومة  مضمون  إىل  يشري  إّنام  التصنيف 
ختّصصّية، واملعلومات البدهيّية لإلنسان متنّوعة تنتمي كّل جمموعة منها إىل علم 

من العلوم املعروفة سواء كانت طبيعّية، أم إنسانّية، أم فكرّية.

التفكري إىل مستوى  التفكري العقيّل هو تقسيم هذا  فاملوقف الصحيح جتاه 
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نظرّي  ومستوى  مقبول.  املستوى  فهذا  راشد،  إنسان  كّل  جيده  وواضح  بدهيّي 
قريب املأخذ وسهل التناول، فهذا املستوى أيضًا مقبول. ومستوى نظرّي معّمق 
ل الزائد وهو غري مضمون احلجية واالعتبار. وقد تكون  مبنّي عىل التكلُّف والتوغُّ

هناك مناطق مبهمة بني املستوَيني األّوَلني واملستوى الثالث ينبغي التحّوط فيها.

رّد الفعل عىل تبنيُّ اخلطأ يف اإلدراكات احلّسّية

)السبب الثاين(: رّد الفعل عىل تبنّي خطأ مزيد من اإلدراكات احلّسّية؛ فقد 
كان خطأ احلّس من قبل معروفًا، مثل رؤية اليشء الكبري صغريًا عن ُبعد، ورؤية 
القلم مكسورًا يف اإلناء اململوء نصفه باملاء، ولكن تبنّي من خالل األدوات احلديثة 
الواقعّي،  وصفها  عىل  األشياء  إدراك  عن  عاجز  الطبيعّي  اإلنسايّن  اإلدراك  أّن 
احلديثة  باآلالت  نجد  ولكنّنا  مّتصلة وساكنة  واحدة  األجسام حالة  نرى  فنحن 
أهّنا ذّرات متفّرقة ومتحّركة ال اّتصال بينها، ولكّن العني اإلنسانّية ال تتمّكن من 
رصد حركتها والفاصل بينها. ونحن نرى األجسام بألوان معيَّنة، ولكّن حقيقة 
األمر أّن هذه الرؤية نتيجة برجمة ذهنّية تتلّقى األوضاع اخلاّصة عىل شكل ألوان. 
جات يف  ونحن نسمع أصواتًا بآذاننا، ولكّن حقيقة األمر أّن ما حيدث ليس إاّل متوُّ

اهلواء قد ُبرمج الذهن اإلنسايّن عىل أن يرتمجها إىل أصوات.

وهكذا أّدى اكتشاف هذه األخطاء يف اإلدراكات احلّسّية التي كانت ُتعترب 
من قبيل إدراكات بدهيّية وواضحة لإلنسان إىل مزيد من سقوط الثقة باإلدراك 

اإلنسايّن العاّم حّتى فيام يستبدهه اإلنسان بعقله.

املوقف الصحيح من هذا اخلطأ

ٌع ال  ولكّن الواقع أّن إسقاط قيمة اإلدراكات كّلها عىل هذا األساس توسُّ



105  ......................................... تأثري أمّهّية معطيات التجربة يف عدم التسليم لغريها  

موجب له؛ وذلك ألّن اإلدراكات احلّسّية هي إدراك بآلة وهي احلاّسة، فإذا قامت 
د ال يطابق  احلّجة عىل أّن اآللة مربجَمة عىل تلّقي الواقع املحسوس عىل وجه حمدَّ
العقلّية  التشكيك يف قيمة اإلدراكات  فإّن هذا ال يقتيض  الواقع بالرضورة،  هذا 
التي ال حتتاج إىل آلة إضافّية، كإدراك العقل أّن اليشء الواحد ال يمكن أن يكون 
موجودًا ومعدومًا يف آن واحد ـ وهو ما يعربَّ عنه بامتناع اجتامع النقيضني ـ وكذا 
إدراكه أّن الواحد نصف االثنني، وأّن لكّل حادث عّلة أوجبت حدوثه.. وهكذا.

العقلّية  وعليه: فتعميم اخلطأ الواقع يف اإلدراكات احلسية إىل اإلدراكات 
ع اخلاطئ، وإيغال يف الشّك  البحتة تعميم غري وجيه، وإّنام هو رضب من التوسُّ

دون مرّبر منطقّي.

أّن  إىل  نظرًا  احلّسّية؛  اإلدراكات  مطلق  يف  التشكيك  يصّح  ال  أّنه:  عىل 
الواقعّيات املدَركة باآلالت احلديثة هي بدورها مدرَكة بمعونة احلّس، فلو سقط 

اعتبار احلّس وقيمته مطلقًا مل يصّح أّن يثق املرء بام يلحظ من خالل اآللة أيضًا.

تأثري أمّهّية معطيات التجربة يف عدم التسليم لغريها

)السبب الثالث(: أمّهّية معطيات التجربة يف البحث العلمّي، حيث متّكن 
اإلنسان من خالهلا اكتشاف كثري من سنن الكون وقواعده بام مل يكن قد أتيح له 
من قبل؛ حّتى فنّدت التجربة بعض ما كان ُيتلّقى أمرًا ثابتًا من قبل، فكان عظم 
املنطقّي الوحيد الذي يعتمد  العلمّي  بأهّنا املستنَد  التجربة سببًا يف االعتقاد  نتاج 
عىل نتاجه، وال يصّح التعويل عىل أّي يشء عداه، ولو اعتقد كونه من املعطيات 

العقلّية البدهيّية.

ب من قبل فإّن املفروض  وعليه: إّن كّل قضّية مل تكن قابلة للتجربة أو مل جترَّ
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اليشء  كون  جواز  عدم  قضّية  هي  كانت  لو  حّتى  وترديد؛  شّك  حمّل  تكون  أن 
موجودًا ومعدومًا يف آن واحد.

نقد هذا السبب إلنكار القضايا البدهيّية

وهذا أيضًا مبالغة ال أساس هلا؛ وذلك لوجهني ..

القضايا  أمر خاطئ؛ ألّن من هذه  بالتجربة  البدهيّية  القضايا  إناطة  إّن   .1
ما ليس بقابل للتجربة ولكنه وجدايّن مثل قضية امتناع كون اليشء يف آٍن واحد 
موجودًا ومعدومًا ـ أي امتناع اجتامع النقيضني ـ والتشكيك يف هذه القضية ناشئ 
من عدم الوعي هبا. ومن هذه القضايا ما هو وجدايّن وقابل للتجربة إاّل أّن التجربة 
ال تزيدها وضوحًا، مثل قضّية )بعض اليشء أصغر من كّله ومتامه(، فيمكن لك 
أن تأخذ شيئًا فتقيس إليه بعضه فتجد أّن البعض أصغر من الكّل، ولكّن ذلك ال 

يوجب زيادة وضوح هذه القضّية.

فإّن  خاطئ؛  أمر  مطلق  بشكل  بالتجربة  النظرّية  القضايا  إناطة  إّن   .2
املعلومات النظرّية عىل ثالثة أقسام ..

فـ )منها(: معلومات تعتمد عىل التجربة واالختبار كام يف كثري من قضايا 
العلوم الطبيعّية واإلنسانّية.

للحكم،  املوضوع  استبطان  عىل  مبنّي  بعضها  فكرّية  معلومات  و)منها(: 
كالقضايا الرياضّية واهلندسّية املعقدة وما يتفّرع عليها كعلم حساب االحتامالت، 
عىل  يعتمد  فيها  احلكم  صدق  ألّن  التجربة؛  إىل  هبا  حاجة  ال  املعلومات  فهذه 
عىل  مبنّي  وبعضها  اثنان(،  الواحد  مع  )الواحد  أّن  نظري  له،  املوضوع  استبطان 
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كون معنًى ما لصيقًا بمعنى آخر بالبداهة، مثل حاجة احلادث إىل عّلة)1(.

فيها  العلوم  تعتمد  ولكن  فيها،  التجربة  تتيّس  ال  معلومات  و)منها(: 
التجربة  فيها  له  يتأّتى  الشواهد من خالل املالحظة واالستقراء، وال  عىل جتميع 
بل  النفس واالجتامع  اإلنسانّية كعلمي  العلوم  واالختبار كام يف مجلة من قضايا 
كذلك احلال يف مجلة من قضايا العلوم الطبيعّية، ونظرّية التطّور األحيائّي هي من 
مجلة النظرّيات التي ُيّدعى وجود شواهد من هذا القبيل عليها؛ إذ مل يتيّس للعلامء 
ألشكال  احلّية  اخللّية  توليد  جّربوا  قد  يكونوا  بأن  مبارشًة؛  النظرّية  هذه  جتربة 

متباعدة من الكائنات احلّية كام هو واضح.

ومن ذلك كّله يّتضح: أّن مجلة من القضايا البدهيّية التي من شأهنا أن تكون 
ـ  العلوم  يف  املثارة  التشكيكات  من  مجلة  بموجب  ـ  اعُتربت  ووفاقّية   واضحة 
قضايا نظرّية وخالفّية يف أثر ضعف الفكر الفلسفّي العاّم، ممّا كان يدفع مجاعة من 

الباحثني إىل اجّتاه إنكار البدهيّيات يف مسعى لتحليل وتوصيف بعض احلقائق.

وهذه احلالة يكثر وقوعها يف الفكر الغريّب من جهة ما وصمت به الفلسفة يف 
جتربتها التارخيّية يف القرون الوسطى من املغاالة يف االستنباطات العقلّية واملواجهة 
مع معطيات احلّس والتجربة؛ فأّدى ذلك إىل فقدان الثقة هبا بقول مطلق؛ فكان 
من السهل عليهم يف حال االبتالء بأّية عقدة حتليلّية بل أّي موهم بالنظر البدوّي 

أن ينكروا قضّية بدهيّية.

الوجود  عليه  الذي جيوز  اليشء  القضّية:)أّن  األدّق يف هذه  الصياغة  أّن  رأى  من  العلامء  )1(  ومن 
والعدم حيتاج إىل عّلة(. وهذا بحث فلسفّي موكول إىل الدراسات العليا.

واملهّم هنا: وضوح أصل القضّية وال عناية فعاًل بالتدقيق يف تكييفها الفنّّي، وما وقع فيه    
من اخلالف. وهذا منهج عاّم جرينا عليه يف هذه الدراسة توّقيًا من اخلوض يف التفاصيل النظرّية 

والتخّصصّية.
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إاّل أّن هذا اإلنكار منهم نوعًا كان إنكارًا موضعّيًا ونظرّيًا بحتًا، ومل يكونوا 
حيتملون  فهم  األساس،  هذا  عىل  اخلارجّي  وسلوكهم  مرتكزاهتم  يف  يتعاملون 
جواز اجتامع النقيضني، ولكنّهم ال يتعاملون مع اليشء الذي يستيقنون بوجوده 

عىل أساس احتامل عدمه يف نفس احلال أبدًا.

بشأهنا رغم  التي وقعت  البدهيّية واألخطاء  املعرفة  أمّهّية  بام ذكرنا:  فظهر 
وضوحها وبداهتها للعوامل املختلفة.

هذا عن اجلانب العاّم يف هذه القاعدة.

أمّهّية القضايا البدهيّية يف املعرفة الدينّية

وأما )اجلانب اخلاص( فهو يف أمّهّية املعرفة البدهيّية يف املعرفة الدينّية.

فإن الدين يعتمد ـ بطبيعة احلال ـ عىل مبادئ بدهيّية للفكر اإلنسايّن، من 
حيث ابتناء الرؤية الدينّية عىل األدوات الفطرّية لإلقناع واالقتناع، فهذه املبادئ 
هي أساس اخلربات واملعلومات التي تكون يف مستوى العقالنّية العاّمة والرشد 
العاّمـ  والذي يرتكز عليه الدين كام تقّدمـ  وكذا اخلربات واملعلومات التخّصصّية 

التي تتأّلف منها العلوم النظرّية واالستداللّية.

ولكن حيث وقع التشكيك بشأن بعض هذه القضايا يف مجلٍة من األبحاث 
اجلارية يف عدٍد من العلوم كاملنطق والفلسفة واألخالق ـ عىل ما تقّدم ـ فقد تفّرع 

عن ذلك استناد بعض املتوّقفني يف شأن حّقانّية الدين إىل هذا التشكيك.

وقد يظّن بعض الناس يف شأن تلك القضايا أهّنا نظرّية وختّصصّية، بالنظر 
إىل صياغتها بالصيغة الفنّّية والتعبري عنها باصطالحات علمّية، ولكنها ليست كام 
يظنون، ألّن الواقع أّن حمتواها ميسَّ لكّل إنساٍن راشد، وال حاجة إلدراكها إىل 
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د. ل إضايّف فضاًل عن التخّصص يف علم حمدَّ تأمُّ

أمثلة لقضايا بدهيّية تّم إنكارها يف التشكيك بشأن الدين

ونحن نذكر أمثلة وقعت فيها هذه احلالة، يقف عليها الناظر عيانًا ..

حاجة كّل حادث إىل سبب

فـ )املثال األّول(: قاعدة )أّن كّل حادٍث ال ُبّد حلدوثه من عّلة(، وقد أنكرها 
بعضهم يف السجال الدائر حول حّقانّية الدين مّدعيًا أّنه يمكن حدوث يشء ال 

عن عّلة وسبب.

من  للكون  اخلالق  وجود  اكتشاف  إبطال  القول  هذا  عىل  الباعث  وكأّن 
وجود الكون؛ وذلك أّن فريقًا من علامء الطبيعة من قبل كانوا يطرحون احتامل 
كون املاّدة أزلّية عىل الكون، وبذلك يتخّلصون عن االستدالل عىل وجود اخلالق 
بقاعدة )أّن لكّل حادٍث عّلة(، فيقولون إّنه ال دليل عىل حدوث الكون والكائنات 

أصاًل.

ولكن أصبح االجّتاه الراجح عند علامء الفيزياء واألحياء أّن املاّدة حادثة، 
فهي بمالحظة فعلها وانفعاالهتا تنتهي إىل نقطة بداية ال حمالة، ومع حدوث املاّدة 

والكون فال ُبّد هلا من موجد.

وألجل ذلك: التجأ بعضهم إىل إنكار هذه القاعدة وقال: إّنه جيوز حدوث 
للغاية  مكثَّفة  ماّدة  عن  نشأ  العامل  أّن  ـ  مثاًل  ـ  ندرك  فنحن  عّلة،  غري  من  يشء 
أّنه ليس من  أّدى انفجارها الكبري إىل تكّون الوضع الكويّن املشهود تدرجيًا؛ إاّل 
الرضورّي أن نفرض أّن لتلك املاّدة املكثَّفة عّلة أوجدهتا حّتى ُينتهى إىل اكتشاف 
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اخلالق هلا؛ ومن َثّم ذهب إىل أّن العلم ال يكشف وجود اخلالق للكون واحلياة.

خواطرنا  مجيع  إّن  بل  وواضح،  بدهيّي  أمر  القاعدة  هذه  أّن  الواقع  ولكّن 
وسلوكّياتنا وأعاملنا من الطفولة إىل الرشد كّلها مبنّية عىل قاعدة )أّن لكّل حادٍث 
عّلة يتوّصل هبا إليه(، فالطفل الذي كان يف مكان وذهب عنه ثّم رجع إليه ووجد 
فيه لعب أطفال فإّنه يسأل عّمن جاء هبذه اللعب إىل هذا املكان؛ وليس هذا إاّل 

دلياًل عىل عمق هذه البدهية عند اإلنسان.

إاّل أّن االستيحاش من إثبات وجود غري ماّدّي غلب بداهة القاعدة يف ذهن 
بعض الباحثني. وهذا من قبيل غلبة املشاعر النفسّيةـ  كالغرابة وعدم األنسـ  عىل 

املبادئ املوضوعّية.

اختيارّية أفعال اإلنسان

)املثال الثاين(: قاعدة اختيارّية أفعال اإلنسان.

جمبورًا  اإلنسان  بكون  والغربّيني  الرشقّيني  الفالسفة  من  مجاعة  التزم  فقد 
عىل أفعاله وهو ينساق إليها قهرًا، وذلك عىل أحد أساسني ..

1. إّما عىل أساس عقيّل، مثل أّن كّل يشء يف الوجود إّنام ينشأ من حتّقق متام 
األشياء الدخيلة يف حصوله املعربَّ عنه يف االصطالح بـ )العّلة التاّمة(. 

وعىل هذا فال ُبّد يف مقام ممارسة اإلنسان لفعله أن تكون األسباب املوجبة 
لفعله من املبادئ العقلّية والنفسّية موجودة بشكٍل تاّم. وعليه: فال يمكن لإلنسان 

أن ينفلت منها.

2. وإّما عىل أساس التحليل النفّس أو العضوّي أيضًا بدعوى أّن املعلومات 
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احلديثة يف علم النفس ويف علم ترشيح الدماغ تدّل عىل أّن كّل فعل يف اإلنسان 
إذا  أنه  ذلك  نتيجة  الواعي، وتكون  العقل غري  مرحلة  منبّثة يف  مبادئ  ينشأ عن 
تتبلور  العقل  هذا  من  فعل  ردود  توجب  فإهنا  وحوادث  أشياء  اإلنسان  شاهد 

بشكل دواٍع عىل األعامل.

ولكن هذا القول خطأ واضح؛ فإّنه خمالف مع الوجدان بوضوح، فإن كل 
واحد منّا جيد من نفسه أنه خمتار يف ما يقدم عليه من األعامل ال سيام ما كان مسبوقًا 
سلب  إىل  يؤّدي  أّنه  القول  هذا  خطأ  عىل  منبهًا  ويكفي  فيه،  والرتوي  بالرتديد 
إنسان  أّي  يقبله  ما ال  الفعل. وهذا  والقانونّية جتاه  اإلنسان األخالقّية  مسؤولّية 

عند التعّدي عليه واإلرضار به.

قيمة األخالق

و)املثال الثالث(: قاعدة )قيمة األخالق والقضايا األخالقّية(. والتي ُيعربَّ 
عنها يف لسان املتكّلمني املسلمني بـ )احلُسن والُقبح العقليَّني(.

وهذه القاعدة هي من مجلة األمور التي يرتكز عليها الدين؛ فإّن قساًم كبريًا 
منه إّنام هو توصية بالقضايا األخالقّية وحترٍّ هلا عىل ما سبق بيانه.

كذبة  األخالق  إّن  وقال:  الدين  حّقانّية  أنكر  َمن  بعض  أنكرها  ولكن 
إنسانّية، بل اإلنسان بطبعه أنايّن ورّشير، واألخالق أمر أختلقه مجاعة من العقالء 
للحّد من هذه األنانّية، وليس هلا قيمة وراء ذلك. كام أنكرها أيضًا بعض فالسفة 

األخالق األملانّيني.

اختياٍر  إنكار وجود  ـ عىل  مبتنياته  أهّم  أحد  ـ يف  إنكار األخالق  ويستند 
لإلنسان يف أعامله وسلوكّياته، وإّنام هو يندفع من غرائز ُطبعت عليها جيناته، عىل 
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حّد احليوانات التي هي أصل اإلنسان عىل وفق نظرّية التطّور األحيائّية.

اإلنسان  داخل  يف  املوَدع  اهلدي  هي  األخالق  فإّن  خاطئ؛  املوقف  وهذا 
من  ويندفع  نفسه  من  إنسان  كّل  به  يشعر  بدهيّي  وجدايّن  أمر  لنظم حياته، وهو 
عنه  يعربَّ  والذي  ـ  د  املؤكَّ بمستواها  األخالق  بل  الفاضلة،  سلوكّياته  إىل  خالله 

بالعدل ـ مصدر القوانني البرشّية كّلها؛ ومن َثمَّ ُيعربَّ عنها بالقانون الطبيعّي.

املبنى  وهو  غاياهتا،  يف  املتحرّضة  البرشّية  تتحّراه  الذي  هو  األصل  وهذا 
املنظور بقوانني حقوق اإلنسان.

الغرائز  من  مندفعًا  اإلنسان  لكان  اإلنسان  يف  اهلدي  هذا  وجود  ولوال 
اخلطأ  من  ولكان  اإلنسايّن(،  )الضمري  بـ  ُتعنَون  نفسّية  قّوة  له  تكن  ومل  البحتة، 
حتميل اإلنسان مسؤولّية أعامله السّيئة، بل كان قتل اإلنسان إلنساٍن آخر كمثل 

قتل احليوانات القاتلة لغريها متامًا.

كاماًل؛  هدمًا  واملدنّية  للتحرضُّ  هدٌم  ذلك  بمثل  االلتزام  أّن  املعلوم  ومن 
ومن َثّم كان من الغريب أن ُيطَرح مثل هذا الرأي يف هذا العرص الذي تنحو فيه 

اإلنسانّية ـ وفق املنظور العاّم ـ إىل مزيد من تفعيل الضمري اإلنسايّن.

فهذه أمثلة متعّددة إلنكار حّقانّية الدين عىل أساس التشكيك يف البدهيّيات 
العقلّية والفكرّية والضامئرّية.

عدم جري املنكرين هلذه القواعد عىل وفق إنكارهم يف السلوك العميّل

ممّن  فيها  التشكيك  أو  البدهيّية  القواعد  هذه  إنكار  أّن  للنظر  امللفت  ومن 
فعل ذلك إّنام كان يف مستوى نظرّي، وليس يف مستوى السلوك العميّل اليومّي، 
فلو تأّملت احلياة العملّية هلؤالء املنكرين واملشّككني لوجدت أهّنم يبحثون يف كّل 
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إليه، ويسعون  حادث يف أنفسهم أو يف سريهتم أو يف جمتمعهم عن سبٍب أفىض 
إىل معاجلته أيضًا من خالل أساليب وأدوات تعمل بالضّد من ذلك، وإذا رأيت 
سلوكهم مع من يعتدي عليهم أو عىل املجتمع اإلنسايّن لرأيتهم يتعاملون معهم 
ويرون  أفعاهلم،  مسؤولّية  وحيّملوهنم  منهم  صدر  فيام  خمتارون  أهنم  أساس  عىل 
أزواجهم  مع  أخالقهم  رأيت  وإذا  واجلزاء،  والتقريع  الذّم  يستوجبون  أهّنم 
باللياقات  يتعاملون  أهّنم  ترى  جمتمعهم  أفراد  وسائر  وأصدقائهم  وأوالدهم 
األخالقّية من شكر املحسن والعتب عىل املسء والثناء عىل أداء احلقوق وعرفان 
اجلميل والتجنُّب عن األلفاظ الفاحشة، وإذا ُسئلوا عن وجه هذا التعامل عّللوا 
ذلك بمفاهيم أخالقّية؛ لكنّهم ـ مع ذلك ـ إذا وقعوا يف ضمن التعقيدات الفكرّية 

التحليلّية يتنّكرون هلذه احلقائق الواضحة.

بل الواقع أّن هؤالء املنكرين واملتوّقفني يف القضايا البدهيّية ال جيرون عىل 
التوقُّف نظرّيًا أيضًا إاّل يف مواضع خاّصة تتشابه لدهيم األمور،  هذا اإلنكار أو 
القضايا  بتلك  القبول  أساس  عىل  النظرّية  املواضيع  سائر  يف  جيرون  ولكنّهم 
البدهيّية، مثاًل: إذا كان بعض علامء الفيزياء يتوّقع يف بعض احلاالت حدوث اليشء 
 من غري عّلة فإّن عاّمة قواعد هذا العلم مبنّية عىل سببّية أشياء ألشياء أخرى، كام 

هو واضح.

وإذا كان بعض آخر ينكر كون اإلنسان خمتارًا يف أفعاله وينفي حّقانّية القيم 
األخالقّية فإّنه إّنام ينكره يف مقالة علمّية، ولكنّه ال جيري عىل ذلك يف سائر أبحاثه 

املتعّلقة باإلنسان كالبحوث القضائّية والقانونّية.

ولعّل من العوامل املوجبة لذلكـ  كام ذكرنا من قبلـ  هو أّن بعض الباحثني 
يف جمال الدين كانوا ال جيدون من أنفسهم شعورًا بالشحنة الداللّية للكائنات عىل 
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اهلل سبحانه فاعتربوا عدم الداللة أوضح من أّية قاعدة بدهيّية؛ ومن َثّم أنكروا أّية 
قاعدة تقتيض إثبات هذه الداللة ولو بنحٍو غري مبارش.

من  ناشئًا  الداللة  بتلك  الشعور  عدم  ُيعترب  أن  منطقّيًا  الصحيح  كان  بينام 
تلك  مثل  بثبوت  أخذًا  والكائنات،  الكويّن  النظام  هذا  مع  واملعايشة  االعتياد 
الداللة بشكٍل واضٍح يف سائر املوارد، مع عدم وجود فرق منطقّي بني هذه املوارد 

وتلك.

شأن  يف  احلّق  عن  الباحثني  عاّمة  نظر  إلفات  البحث  هذا  معطيات  ومن 
الدين إىل أّن من اجلائز أن خُيطئ بعض أهل العلم يف شأن قضّية بدهيّية واضحة 
أو هي يف متناول الفهم العاّم، ولعّل عاّمة الباحثني ال يتوّقعون مثل ذلك؛ ألهّنم 
يفرتضون أّن أهل العلم ينطلقون من حجٍم كبرٍي من املعلومات تتجاوز البدهيّيات 
الثابتة يف  التخّصصّية  العاّم ـ إىل املعلومات  وما يلحق هبا ـ ممّايكفي فيها الرشد 
العلوم ذات العالقة. ولكّن الواقع ال يوافق هذا االفرتاض، فإّن تتبُّع األبحاث 
والسجاالت العلمّية ممّا يوقف الباحث عىل خالف ذلك. وهذا يؤّدي إىل رضورة 

حتّري الباحث ملثل هذه املباحث بنحٍو مبارش.

تلخيص ما تقّدم

وقد حتّصل ممّا ذكرنا يف شأن هذه القاعدة ..

اإلنسايّن،  ل  التعقُّ من  أساس  كجزء  البدهيّية  املعلومات  أمّهّية  )أّوالً(: 
ووجوب احلذر عن عوامل الشبهة واخلطأ فيها.

الدين  حّقانّية  مقام حتّري  املعلومات يف  إىل هذه  االلتفات  أمّهّية  و)ثانيًا(: 
يف  الباحثني  لبعض  تبعًا  فيها  والتوّقف  إنكارها  يف  الوقوع  وعدم  احلّق،  والدين 
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بعض العلوم التخّصصّية فضاًل عن الباحثني الذين خيوضون يف علوم وجماالت 
تتعّلق بالدين مل يتخّصصوا فيها.





ع املعرفة اإلنسانّية  القاعدة اخلامسة: يف تنوُّ
إىل املعرفة االرتكازّية واملعرفة التفصيلّية، 

وكفاية األوىل يف املعرفة الدينّية
 قيمة املعرفة اإلنسانّية االرتكازّية

 مزايا املعرفة االرتكازّية
األمور  يف  ــاس  األس هي  االرتكازّية  املعرفة   

الوجدانّية والنفسّية
 دّقة املعرفة االرتكازّية من وجوه متعّددة بالقياس 

إىل املعرفة الفنّّية 
 سالمة املعرفة االرتكازّية عن عثرات املعرفة الفنّّية 

يف مقام توفري شوطها
 سالمة املعرفة االرتكازّية عن عوائق البحث الفنّّي

 مزايا املعرفة التفصيلّية الفنّّية
ع املعرفة الدينّية إىل مستويني: ارتكازّي وفنّّي  تنوُّ

 اقتضاء املعرفة الدينّية للوعي دون التفصيل الفنّّي
 املعرفة االرتكازّية قد تكون أصوب من الفنّّية

األسئلة  عىل  الوقوف  حال  يف  الفنّّية  املعرفة  أمّهّية   
والشبهات الفنّّية





ع املعرفة اإلنسانّية إىل املعرفة  القاعدة اخلامسة: يف تنوُّ
االرتكازّية واملعرفة التفصيلّية، وكفاية األوىل يف املعرفة 

الدينّية

والباعث عىل ذكر هذه القاعدة أّننا نجد االستهانة باملعرفة االرتكازّية يف 
التفصيلّية  املعرفة  برضورة  آخرون  يستهني  قد  كام  الدين،  عن  الباحثني  أوساط 

الفنّّية يف حال اخلوض يف السجال العلمّي.

وهلذه القاعدة جانبان ..

التي هي  ـ  االرتكازّية  اإلنسانّية  املعرفة  قيمة  يتحّدث عن  عاّم  جانب   .1
املسلك اإلنسايّن العاّم يف جماالت احلياة ـ وبيان عوارض املعرفة الفنّّية.

2. وجانب خاّص عن حتديد ما هو املطلوب من هذين النوعني من املعرفة 
الدينّية.

قيمة املعرفة اإلنسانّية االرتكازّية

يف  حيتاجها  التي  املعرفة  إىل  طريقني  لإلنسان  أّن  فبيانه:  العاّم  اجلانب  أّما 
املواضيع التي هتّمه يف حياته: طريق املعرفة االرتكازّية اإلمجالية. وطريق املعرفة 
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التفصيلّية ..

أما املعرفة االرتكازّية فهي معرفة جتري يف ارتكاز اإلنسان منطلقًا فيها من 
العقل الالواعي أو من العقل الواعي عىل وجه اإلمجال.

بصياغة  صياغتها  خالل  من  مرشوحة  معرفة  فهي  التفصيلّية  املعرفة  وأّما 
الناس وقد  يفهمها  التي  العاّمة  البيانية  باألدوات  قد يكون  الرشح  ذهنّية، وهذا 
ذات  بالعلوم  باالستعانة  التخّصصّية  الفنّّية  واالصطالحات  باألدوات  يكون 
العالقة، فهي معرفة مبنّية عىل االستدالل التفصييّل باستحضار املقّدمات ونتائجها 

بصياغة فنّّية.

كّل  االرتكازّية؛فإّن  املعرفة  عىل  ـ  عاّم  بشكٍل  ـ  اإلنسانّية  املعرفة  وتعتمد 
إنساٍن ينطلق يف أّي ترصف ـ فردّي أو أرسّي أو اجتامعّي أو اقتصادّي أو غريها 
ـ من مبادئ ُيذِعن هبا وينبعث يف ترّصفه منها، وتلك املبادئ حارضة يف نفسه يف 

مرحلة الالوعي أو يف مرحلة الوعي اإلمجايّل.

وأّما املعرفة التفصيلّية فإّنام يعتمد اإلنسان عليها يف قليل من املسائل، السّيام 
إذا أردنا بالتفصيل التفصيل اجلامع لليشء بجميع أبعاده املنظورة، فقد يّتفق أّن 
اإلنسان يتحّدث يف موضوع اجتامعّي ـ مثاًل ـ ويّتخذ موقفًا ويعّلله إاّل أّنه يف عمق 
ذهنه ال ينطلق من هذا التعليل فقط، بل هو أحد مرتكزاته وُبعٌد من أبعاد خياره 

بحسب املرتكزات الذهنّية هلذا اخليار.

باملعرفة  ـ  املتخّصصني  السّيام  ـ  الفنّّيني  الباحثني  بعض  يستهني  وقد 
االرتكازّية واإلمجالّية ويراها معرفة عامّية غري دقيقة ويرى أّن احلقيقة هي بنت 

البحث التخّصيّص الفنّّي. 
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وعىل عكس ذلك قد يرى بعض آخر من الناظرين أّن البحث الفنّّي يف كثري 
املرآة للحقيقة هو ما  للتجادل والرصاع، وإّنام  أدوات  أكثر من  من حاالته ليس 
يصل إليه اإلنسان بوجدانه عندما يكون طالبًا للحقيقة فعاًل وإن مل يستطع التعبري 

التفصييّل املرشوح عنه.

والواقع أّن املعرفة االرتكازّية هي ذات قيمة عالية وكبرية يف توفري احلاجة 
التي حيتاج اإلنسان  القضايا  املعتمدة يف غالب  املعرفة  املعرفّية لإلنسان، بل هي 
إىل البّت فيها والبناء عليها، كام أّن للمعرفة الفنّّية دور كبري يف بيان الفكرة وإقناع 

اآلخرين، وأحيانًا أيضًا يف حتديد املوقف يف بعض املساحات املتشاهبة.

من  كلٍّ  امتيازات  نالحظ  كي  املعرفتني  بني  املقارنة  إىل  نحتاج  هنا  ومن 
املعرفتني بالقياس إىل األخرى وعوارضها.

مزايا املعرفة االرتكازّية

فاملعرفة االرتكازّية متتاز بعّدة مزايا ختلو عنها املعرفة التفصيلّية الفنّّية ..

ُيرس املعرفة االرتكازّية

ة  امليسَّ املعرفة  هي  ـ  ذكرنا  كام  ـ  االرتكازّية  املعرفة  أّن  األوىل(:  )املزّية 
لإلنسان يف معظم القضايا التي حيتاج إىل البّت فيها؛ ألهّنا معرفة رسيعة ال حتتاج 
إىل استحضارات تفصيلّية، فنحن يف كّل يوم نترّصف عرشات بل مئات الترّصفات 
املختلفة وكّلها اختيارات مبنّية عىل اإلدراك واملعرفة ارتكازًا، ولو أراد اإلنسان 
ف ـ ولو بمقدار دقيقة ـ لتعطَّلت حياته، ولكنّه ينطلق من  أن يتأّمل يف كّل ترصُّ

ف بام يناسبها دون مكث وإبطاء. املقاصد والغايات والعادات املرتَكزة ويترصَّ
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املعرفة االرتكازّية هي األساس يف األمور الوجدانّية والنفسّية

املعارف؛  من  كثري  يف  األساس  هي  االرتكازّية  املعرفة  إّن  الثانية(:  )املزّية 
ذلك ألّن ما يقف عليه اإلنسان من خالل املعرفة يكون عىل نحوين ..

)األّول(: ما هو واقعّيات خارجّية يتعّرف عليها اإلنسان من خالل أدوات 
الرصد واملتابعة لألشياء.

و)الثاين(: ما هو أمور موَدعة يف نفس اإلنسان أصالًة، فال حيتاج اإلنسان يف 
معرفتها إاّل إىل االلتفات إليها واستحضارها أو حتفيز النفس يف شأهنا.

لإلدراك،  األساس  املنبع  هي  االرتكازّية  املعرفة  تكون  النحو  هذا  ويف 
وتتفّرع املعرفة التفصيلّية عليها.

وممّا يندرج يف هذا النحو)1(..

1. القيم األخالقّية؛ فإهّناـ  يف حقيقتهاـ  هدٌي ُجّهز به اإلنسان؛ لينّظم حياته 
يرصدها.  وليست حقيقة خارجّية  داخله  من  تنبعث  فهي  واالجتامعّية،  الفردّية 
زة للضمري  نعم، يمكن أن تكون مضاعفات األفعال ونتائجها منبِّهة وموقظة وحمفِّ

)1( وقد ُيَعّد منه البدهيّيات العاّمة الفطرّية التي تقّدم ذكرها يف القاعدة السابقة، مثل: امتناع أن يكون 
من  ونحوها  سبب،  غري  من  اليشء  حدوث  واستحالة  واحد،  آٍن  يف  ومعدومًا  موجودًا  اليشء 
القضايا التي هي نحو إدراٍك لواقٍع وراء النفس، ولكن يتلّقاها اإلنسان بمحض االلتفات إليها، 
ز هبا )الكمبيوتر( فيعمل عىل وفقها. فُيقال: إّن الظاهر أّن اإلنسان ُجّهز هبا نظري الربامج التي جُيهَّ

ولكن هذا أحد االحتاملني يف هذه القضايا.   
تلقاء  القضايا من  قّوة يدرك من خالهلا هذه  أّن اإلنسان ُأعطي  واالحتامل اآلخريف مثلها    
قيمة  أّية  القضايا  هلذه  إلدراكه  يكون  ال  فإّنه  هبا  التجهيز  أساس  عىل  إدراكه  كان  لو  نفسه،إذ 
موضوعّية يوجب الوثوق هبا. وإذا ُقّدر أّنه ُجّهز هبا مع قدرته عىل إدراكه ملوافقتها للواقع فإّن هذا 

التجهيز ال جدوى فيه بعد أن كان اإلنسان قادرًا عىل رصد واقعّيتها بنحٍو مبارش.



املعرفة االرتكازّية هي األساس يف األمور الوجدانّية والنفسّية  ...............................  123

اإلنسايّن.

رصد  يف  كبرية  أمّهّية  العقالئّي  اإلنسايّن  لالرتكاز  يكون  اجلهة  هذه  ومن 
القوانني؛ ألّن القوانني هي رضب من األخالق باملفهوم العاّم.

2. األفكار الذهنّية؛ فإّن موطن األفكار ابتداًء هو الذهن ـ حّتى وإْن كانت 
نوعًا  ألفكاره  اإلنسان  إدراك  يكون  َثّم  ومن  ـ  الذهن  خارج  واقعّيات  تتناول 
الستحضارها،  املكث  بعض  إىل  حيتاج  َثّم  ومن  االرتكازّية؛  املبارشّية  باملعرفة 
فاإلنسان يعّول يف املعرفة التفصيلّية ألفكاره عىل استحضار ما يثبت يف ارتكازه 

عن طريق االستبطان وإن كان قد يستعني بأدواٍت أخرى.

األصيّل  موطنها  فإّن  وهواجس؛  ومشاعر  صفاٍت  من  النفسّية  األمور   .3
النفس  احتفاظ  إىل  بالنظر  ارتكازّية،  معرفًة  الغالب  يف  معرفتها  فتكون  النفس، 
التفصييّل،  استحضارها  مقام  يف  مرتكزاته  عىل  اإلنسان  ويعتمد  فيها،  جيري  بام 

ويندرج يف هذا الباب معرفة اإلنسان باختيارّية أعامله.

4. االستجابات الذهنّية والنفسّية ـ وقد خّصصناها بالذكر ألمّهّيتها ـ وهي 
أمور إذا خطرت يف ذهن اإلنسان أو جرت يف نفسه فإهّنا توجب استحضار أمور 
أخرى. ومن هذا القبيل اللغة؛ فإهّنا عالقة قائمة بني األلفاظ واملعاين، بحيث إذا 
نة  سمع اإلنسان اللفظ استجاب الذهن له باستحضار املعنى، فاملعاين أمور متكوِّ
يف ارتكاز اإلنسان، ومن َثّم جُيري علامء اللغة واألصول اختبارات ذهنّية ألجل 

استحضار املعاين وحدودها من خالل جتربة التبادر الذهنّي مثاًل.

واملقصود بذلك كّله االلتفات إىل أّن رضبًا من معلومات اإلنسان ومعارفه 
ـ وهو ما كان موطنها األصيّل النفسـ  تكون املعرفة به نوعًا من املعرفة االرتكازّية.
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يف  يستندون  والقانون  والفقه  واألصول  اللغة  علامء  أّن  نجد  َثمَّ  ومن 
أبحاثهم الفنّّية إىل االرتكازات الذهنّية العقالئّية والعرفّية كثريًا يف جمال األخالق 

والقانون واللغة وغريها.

الوحيد  السبيل  هي  تكون  قد  االرتكازّية  املعرفة  إّن  القول:  يمكن  بل 
للمعرفة ببعض القضايا ـ من جهة عدم إمكان االستدالل عليها ـ ألحد أمرين ..

مل يمكن  يِعها  مل  فَمن  ـ أساس لكّل يشء،  ـ بحسب موقعها  إّما ألهّنا   .1
إثباهتا له، مثل قضّية امتناع وجود اليشء وعدمه يف آن واحد؛ فإن من مل يذعن هبا 
جيّوز ـ يف احلقيقة ـ أن يكون هو موجودًا ومعدومًا يف الزمان الذي تتحّدث معه، 
وأن يكون حديثه معك معدومًا يف الزمان الذي يتحّدث فيه كام هو موجود أيضًا؛ 

ولذلك ال يمكن إقامة احلّجة له عىل صدق هذه القضّية.

املعارف هي حقائق وجدانّية يصعب  أّن مضمون تلك  2. وإّما من جهة 
اإللزام العلمّي هبا ـ كمن ينكر حّقانّية القيم األخالقّية ـ فإّنه يصعب الربهنة له 

عليها. نعم، يمكن تنبيهه من خالل بعض األمور.

وعليه: ففي مثل هذه املوارد يكون السبيل الوحيد لإلدراك هو استحضار 
اإلنسان الرتكازه ووعيه.

دّقة املعرفة االرتكازّية من وجوه متعّددة بالقياس إىل املعرفة الفنّّية 

الثالثة(: أّن املعرفة االرتكازّية قد تكون أدّق من املعرفة التفصيلّية  )املزّية 
والفنّّية، وذلك لوجوه ..

)أوهلا(: أّن املعرفة االرتكازّية باألمور البدهيّية يف حال الوعي هبا أكثر ثباتًا 
من املعرفة التفصيلية الفنية، من جهة اعتامدها عىل املأخذ الوجدايّن بشكٍل مبارش.
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أهّنا  إاّل  خارجّي  لواقٍع  رصدًا  كانت  وإْن  االرتكازّية  املعرفة  أّن  )ثانيها(: 
أيس اّتصاالً بمنابعها وأقوى استمدادًا منها.

بيان ذلك: أّن معرفة اإلنسان باألمور اخلارجّية تعتمد ـ نوعًا ـ عىل خربات 
ل واملتابعة وتستقر يف مرحلة الالوعي، إاّل أّنه قد ال يتمّكن  متجّددة يف أثر التأمُّ
إىل  يؤّدي  قد  وهذا  املقّدمات.  لتلك  تفصييّل  استحضار  من  بسهولة  اإلنسان 
شبهة  قيام  جهة  من  أو  عليها  الفنّّي  البيان  فقدان  جهة  من  هبا  الغري  إقناع  ر  تعذُّ
فنّّية تفصيلّية يف مقابلها؛ فيضطّر اإلنسان إىل رفع اليد عن املعرفة االرتكازّية عند 

اخلوض يف البحث الفنّّي استسالمًا للشبهة املصاغة بالصياغة الفنّّية.

وهي  احلياة،  يف  تدرجيًا  تنشأ  اإلنسان  لدى  اخلربات  من  كثري  هناك  مثاًل: 
تبتني عىل نوع من تراكم احلوادث وحساب االحتامالت املتوّلد من ثبت املشاهد 
والوقائع يف مرحلة العقل الباطن، حيث إّنه يؤّدي إىل نحٍو من األنس باملوضوع 
ويكّون األرضّية املساِعدة عىل اإلدراكـ  حسب طبيعة النفس اإلنسانّيةـ  يف حتويل 

كّل مشهد يراه اإلنسان إىل مبدأ لإلدراك.

وعليه: فإذا عرضت عىل اإلنسان أّية حالة جديدة فإّنه يستطيع أن يعطي 
إىل  حاجة  غري  من  ذهنه،  يف  املختزنة  املعلومات  تلك  باستنطاق  تشخيصات  هلا 

استحضار تفصييّل للمعلومات التي استند إليها يف التشخيص.

عليه  َصُعب  لربُّام  تفصياًل  املعلومات  تلك  استحضار  اإلنسان  أراد  ولو 
ذلك؛ ومن َثّم قد يضطّر إىل التنازل عن اّدعائه من جهة تزلزل ثقته بإدراكه رغم 

ز بام يرّبر إدراكه بحسب ارتكازه. أّنه جمهَّ



..................  منهج التثبت يف الدين/ القواعد الفطرية العامة للمعرفة اإلنسانية والدينية  126

سالمة املعرفة االرتكازّية عن عثرات املعرفة الفنّّية

)ثالثها(: أّن املعرفة االرتكازّية تسلم عن تعثُّرات التوصيف الفنّّي يف مقام 
اإليفاء بمقتضياته ورشوطه الفنّّية.

بيان ذلك: أّن التوصيف الفنّّي للفكرة حيتاج إىل أدوات تعبريّية ومصطلحات 
َثّم فإّن أّي قصور  فنّّية وعملّيات ذهنّية من قبيل التعميم والفرز واملقارنة؛ ومن 

لدى الباحث يف هذه األدوات يؤّدي إىل خطأ التوصيف الفنّّي للفكرة.

ال  فهي  الفنّّي  التوصيف  تشرتط  ال  حيث  االرتكازّية  املعرفة  فإّن  وعليه: 
تبتيل بالتعثُّر من جهة عدم توفري هذه العنارص الرضورّية، ولكّن املعرفة التفصيلّية 
والفنّّية قد تتعّثر يف مقام التوصيف والتحليل والفرز واملقارنة، فيؤّدي إىل تنازل 

الباحث الفنّّي عن مرتكزاته الصحيحة؛ لعدم متكنه من التخريج الفنّّي هلا.

امتالك  إىل  يسعى  أن  الفنّّية  البحوث  يف  اخلائض  لإلنسان  ينبغي  ولذلك 
األدوات الفنّّية لتوضيح مرتكزاته وإاّل كان عرضًة للخطأ، كام ينبغي ملن كان ال 
يف  حذرًا  يكون  أن  فنّّي  بيان  إىل  ارتكازاته  لرتمجة  الكافية  الفنّّية  األدوات  يملك 
رفع اليد عن تلك االرتكازات والقناعة بموجبها باملجادالت الفنّّية، رشيطة أن 
يكون واثقًا من صواهبا وموضوعّية مناشئها؛ ألّنه حيث ال يملك األدوات الفنّّية 
فإّنه عرضة ألن يتأّثر بالقصور الفنّّي، فيفقد من املبادئ الصائبة ما كان واجدًا له 

ارتكازًا)1(.

عملّية  ـ  التوصيف  مفاصل  أهّم  من  هي  والتي  ـ  لليشء  التحليل  عملّية  أّن  ذلك:  إىل  ُيضاف   )1(
متأّخرة عن اإلدراك اإلمجايّل لليشء غالبًا بمّدة طويلة؛ ألهّنا تقتيض الفرز الفنّّي بني أمور ظريفة 
من خالل توفري أدوات حتليلّية دقيقة وإجياد تعابري وافية عنها، فكم من معنى لغوّي يدركه الفهم 
 العاّم عىل إمجاله ولكن حيتار العلامء يف حتليله؛ حّتى أهّنم خيتلفون يف حقيقته دهرًا، فاحلرف ـ مثاًل ـ 
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سالمة املعرفة االرتكازّية عن عوائق البحث الفنّّي

)رابعها( ـ وهو يناسب الوجه السابق ـ : أّن املعرفة االرتكازّية أسلم من 
البحث الفنّّي من التأثُّر باملغالطات والشبهات املصطنَعة؛ ألّن البحث الفنّّي يعتمد 
عىل أدوات يستحرضها الباحث ويتمّكن ِمن استعامهلا يف غري مواضعها؛ ممّا يؤّدي 
ـ يف حال عدم انتقاله إىل وجه اخلطأ يف االستدالل تفصياًل ـ إىل أن يقتنع بالشبهة 
أكثر من معرفته االرتكازّية الصائبة فيقع يف اخلطأ؛ إاّل أن يكون وعيه باالرتكاز 
اإلمجايّل القائم يف ذهنه أقوى وآكد، فال يستجيب للمغالطة التي يشهدها وإْن مل 
الفّن فريفع يده عن  الباحثني من تغرهيم لغة  يتمكن من حّلها، ولكن هناك من 

ارتكازه الذهنّي.

 وهذه احلالة ـ وهي وقوع اخلطأ يف نتيجة البحث من جهة املغالطة الفنّّية ـ 
كالفلسفة  الوجدانّية  القضايا  مع  تتعامل  التي  العلوم  مجيع  يف  مشهودة  ظاهرة 
والنفس واألخالق وغريها؛ ومن َثّم ترى أّن بعض الباحثني الفنّّيني قد يرتاجع 
عن بعض القضايا البدهيّية الواضحة للفهم العاّم أمام الضغوط والشبهات التي 
ُتثار يف مقام التحليل والتصنيع الفنّّي، كام ذكرنا بعض األمثلة عىل ذلك فيام سبق.

ممّا يستعمله أهل اللغة بسهولة ويعرفون مواضع استعامله، ولكن اختلف العلامء يف حتليل حقيقة 
يّتفق يف عاّمة العلوم اإلنسانّية من  بينه وبني االسم، وهذا املعنى يمكن أن  معنى احلرف واملائز 
العلوم اللغوّية وعلم النفس واالجتامع والسياسة والتاريخ؛ فإّن إجياد األدوات التحليلّية الكافية 
دة وشاقَّة. وقد يّتفق أن يقول بعض أهل العلم عن بعض الظواهر التي جيدوهنا  فيها عملّية معقَّ
باملامرسة:إهّنا ممّا ُتدَرك وال توَصف، نظري ما ذكره ابن أيب احلديد املعتزيل ـ يف نقد ما قيل من أّن 
بعض خطب هنج البالغة من إنشاء الرشيف الريّض ـ من أّن صياغة الكالم فيها ال تشبه إنشاء 
النقد األديّب  أمر معروف يف  املعنى  الريّض ونثره كام علم من سرب كلامته يف كتبه وغريها. وهذا 

للنصوص يف العرص احلارض.
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ولذلك ُذِكر يف علم املنطق أّن بداهة القضّية ال تفيض إىل اإلذعان هبا فيام 
إذا واجهت املرَء شبهٌة حتجب البدهية عن اإلدراك اإلنسايّن، كام ذكر املناطقة أمثلًة 

ضوا لكيفّية حّلها. هة إىل قضايا بدهيّية وتعرَّ دة موجَّ ملغالطات معقَّ

اليشء  كان  متى  الوجدايّن  بالوضوح  يتمّسك  أن  لإلنسان  ينبغي  َثمَّ  ومن 
ص نقطة  واضحًا له حّقًا، وال يلتفت إىل البيان الفنّّي املصادم معه حّتى إذا مل يشخِّ
اخللل يف هذا البيان، فليحتمل وجود خلٍل ما فيه عىل سبيل االحتامل الضارب يف 

املجهول)1(.

وهذا النوع من االحتامل هو من األدوات العلمّية التي تقي اإلنسان عن 
املزالق الفنّّية؛ حيث يشعر باخللل يف حّجٍة ما إمجاالً ولكن ال يتمكن من حتليله، 
كام يف احلجج الفنّّية التي ُأقيمت عىل نفي االختيار لإلنسان وزعمت أّن ذلك حالة 

مستحيلة، وقد سبق منّا ذكرها.

قناعاته  عن  يده  اإلنسان  رفع  توِجب  أن  ينبغي  ال  املحضة  الفنّّية  فاللغة 
الواضحة التي استوثق منها.

هذه مزايا املعرفة االرتكازّية وخصائصها بالقياس إىل املعرفة الفنّّية.

دًا، بأن يستطيع اإلنسان عند مواجهة البيان الفنّّي  )1( املقصود به: أّن االحتامل تارًة: يكون فحواه حمدَّ
تشخيص موضع اخللل من مقّدمات االستدالل عىل وجه اخلصوص، وهذا ما نسّميه باالحتامل 
املعلوم املحتمل. وأخرى: حيتمل الشخص اخللل يف البيان الفنّّي، ولكن من دون معرفة موضع 
اخللل من املقّدمات املذكورة، فهذا ما نسّميه باالحتامل املجهول املحتمل، أو االحتامل الضارب يف 
املجهول، فمثاًل: إذا ُنقل لنا عن صديق عارشناه لفرتة طويلة ما ينايف األخالق منافاة فاحشة،فتارة: 
وأخرى:  نحتمل خطأ يف فهم ترّصفه أو ما إىل ذلك. وهذا من قبيل االحتامل املعلوم املحتَمل. 
د احتامالً معيَّنًا للنفي وهذا هو االحتامل  ف من دون أن نحدِّ ننفي أن يكون صدر منه هذا الترصُّ

املجهول املحتَمل.
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مزايا املعرفة التفصيلّية الفنّّية

ولكن للمعرفة الفنّّية والتوصيف التفصييّل مزايا عديدة أيضًا ..

)األوىل(: أهّنا تساعد عىل توصيف الفكرة االرتكازّية والدليل االرتكازّي 
بصياغة مناسبة تساعد عىل إقناع اآلخرين.

و)الثانية(: أهّنا تساعد عىل فّك املغالطات والشبهات وحتديد نقطة الغلط 
والشبهة فيها.

واألدّلة  احلجج  من  مزيد  الباحث عىل حتصيل  تساعد  قد  أهّنا  و)الثالثة(: 
وغريها،  موردها  بني  واملقارنة  الفكرة  تقعيد  يف  مساعيه  خالل  من  الواقع  عىل 

واستبطان حيثيات املوضوع واإلحاطة هبا.

و)الرابعة(: أهّنا قد تصون املرء عن الوقوع يف فّخ االستحسانات التي ُتذكر 
عىل أهّنا أدّلة وحجج ارتكازّية.

وتفصيلّية  ارتكازّية  إىل  املعرفة  انقسام  يف  العاّمة  القاعدة  بيان  يف  كّله  هذا 
وفنّّية.

ع املعرفة الدينّية إىل مستويني: ارتكازّي وفنّّي تنوُّ

وأما)اجلانب اخلاص(ـ  وهو يف حتديد املطلوب يف شأن املعرفة الدينّيةـ  فإن 
املعرفة الدينّية ـ كغريها ـ تتنوع وفق التنويع املتقّدم إىل ..

باحثًا  معرفة ارتكازّية تستند إىل أسس مقبولة؛ حيث يكون الشخص   .1
عن احلقيقة ناصحًا لنفسه يف حتّرهيا.

والصياغة  املصطلحات  عىل  االّطالع  خالل  من  فنّّية  تفصيلّية  معرفة   .2



..................  منهج التثبت يف الدين/ القواعد الفطرية العامة للمعرفة اإلنسانية والدينية  130

العلمّية بدراسة العلوم املختلفة.

مثاًل: االعتقاد باخلالق للحياة يمكن أن ينطلق ـ عىل اإلمجال ـ من مالحظة 
هذه الكائنات الرائعة واالنتقال منها إىل أّن يدًا قديرًة وعاملًا حميطًا أوجدها كام قال 
األعرايب)1(: )البعرة تدّل عىل البعري، وأثر األقدام عىل املسري، أفسامء ذات أبراج 

وأرض ذات فجاج ال تداّلن عىل اللطيف اخلبري(.

كام يمكن أن ينطلق هذا االعتقاد من توصيف تفصييّل عىل وفق املصطلحات 
الفلسفّية.

واالعتقاد بالرسل هو اآلخر كذلك، فهو يمكن أن ينطلق من االلتفات ـ 
عىل اإلمجالـ  إىل أّن وجود الرسل املعروفني كموسى وعيسى وحممد)صلوات اهلل 
عليهم( من احلوادث الكربى يف التاريخ ممّا ال حمّل للتشكيك فيه، ومل يكن التغيري 
باطلة من  لو كانت دعاواهم  الرساالت ليحدث فعاًل  الذي حصل بسبب هذه 
غري حجج حقيقّية هلا، السّيام أهّنا كانت يف أجواء اجتامعّية وسياسّية مناهضة هلا.

ويمكن أن ينطلق الباحث الفنّّي إىل توصيف تفصييّل هلذا املعنى بمراجعة 
والتفسريات  الواقعة  احلوادث  بذكر  فيرشحه  سة  املقدَّ والكتب  ن  املدوَّ التاريخ 
التارخيّية  السنن  مع  املوصوف  الواقع  انطباق  عدم  وبيان  املحتَملة  االجتامعّية 

واالجتامعّية العاّمة؛ ممّا يقتيض وجود عناية إهلّية يف البني.

يبتيل هبا اإلنسان  الفنّّي عن احلق بشكوك وشبهات ال  الباحث  يبتيل  وقد 
الباحث عنه بارتكازه وفطرته.

)1(  حقائق اإليامن للشهيد الثاين ص:60.
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نقاط ينبغي االنتباه إليها

واملهّم أن ينتبه الباحث عن احلقيقة يف شأن هذه احلياة وموقع الرؤية الدينّية 
منهاإىل أمور ..

اقتضاء املعرفة الدينّية للوعي دون التفصيل الفنّّي

)األّول(: أّن البحث عن احلقيقة ال يتوّقف عىل التوصيف املسهب والعرض 
ل واإلحاطة باملصطلحات، فكام أّن عاّمة الناس يعتقدون أهّنم يشّخصون  املفصَّ
عىل  يقدروا  أن  غري  من  ذلك  يف  يصيبون  وقد  وسياسّية  واجتامعّية  أرسّية  أمورًا 
احلقيقة  إحراز  يف  احلال  فكذلك  بالرضورة؛  تفصيلّية  توصيفّية  دراسات  إعداد 

وحتّرهيا.

ل  والتأمُّ التفكري  يف  الصائب  باالجّتاه  احلقيقة  امرٌؤ  يعي  أن  اجلائز  فمن 
والتحّري، وخيفق آخر حييط بكمٍّ هائل من املصطلحات والقواعد واملعلومات.

فالوعي باليشء غري التوصيف واإلسهاب، واملهّم أن يعي اإلنسان احلقائق 
الفطرّية حقَّ وعيها، ويتبنّي له مستواها وعمقها يف سلوكه وعمله، ويستنطق مجيع 
ما حوله عن مداليلها، ويثري ما خفَت صوته باملعايشة معها، كي يرتقي إىل درجٍة 

من الوضوح ال يشوهبا شكٌّ وريبة.

ومن هذا املنطلق نجد النصَّ الدينيَّ القرآيّن خياطب عاّمة الناس باحلجج 
عقوهلم  يف  العاّمة  والعقالنّية  الرشد  مكامن  إلثارة  واالرتكازّية  الوجدانّية 
وما  للحياة  برؤيته  الناس  من  واسع  إقناع طيف  إىل  ذلك  أّدى  وقد  ووجداهنم، 

وراءها.
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املعرفة االرتكازّية قد تكون أصوب من الفنّّية

بمعرفته  املوضوع  يف  ل  املتأمِّ اإلنسان  يعتقد  أن  اخلطأ  من  إّن  )الثاين(: 
الفنّّي  بحثه  منه يف  أكثر صوابًا  املختلفة هو  العلوم  املتخّصص يف  أّن  االرتكازّية 
يزيد  ال  احلاالت  من  كثري  يف  ص  التخصُّ ألّن  وراءها؛  وما  احلياة  حقائق  حول 
الوعي احلقيقّي لإلنسان بام يشهده وجيده، بل قد ال يكون أكثر من أدوات مسهبة 

للتوصيف والبيان وآالت للصياغة والربط واملقارنة.

ص أّدى ذلك إىل توصيف الواقع بصورة  نعم، إذا اجتمع الوعي والتخصُّ
ص غري  املتخصِّ الباحث  بأن كان  ص  التخصُّ إذا افرتق الوعي عن  رائعة، ولكن 

واٍع فإّنه حيجب الواقع عن اإلنسان بصياغة مزخرفة ال واقع وراءها.

أمّهّية املعرفة الفنّّية يف حال الوقوف عىل األسئلة والشبهات الفنّّية

)الثالث(: إّن الباحث املتأّمل بارتكازه الذهنّي متى اّطلع عىل أبحاث فنّّية 
تفصيلّية فإّنه قد يكون مضطّرًا للحفاظ عىل احلقيقة التي أدركهاـ  إْن كان قد وصل 
إليها فعاًل ـ بأن يملك أدوات فنّّية وتفصيلّية بام يناسب حجم تلك األبحاث حّتى 

يستطيع تشخيص نقاط القّوة والضعف فيها.

هذا  من  املوضوع  يف  تتوّجه  التي  التفصيلّية  والشبهات  األسئلة  فمعاجلة 
القبيل تتوّقف عىل تنمية املقدرة الفكرّية التفصيلّية بالقدرة عىل ترصيف األفكار 
من حتليلها وترتيبها وفرز ما اختلط وتشابه منها، واستنطاق احلوادث عن داللتها 

ومقتضياهتا.

كام قد تتوقَّف املعاجلة ـ يف حال استمداد السؤال والشبهة من مصطلحات 
صّية ُربطت باملوضوعـ  عىل االّطالع عىل تلك املصطلحات  علمّية ومعلومات ختصُّ
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ر فيها لتفكيك الشبهة وحتليلها وإجياد املخرج  والعلوم، بل قد تتوّقف عىل التبحُّ
الصحيح هلا.

عىل أّن من الناس من يستطيع ـ لشّدة وعيه وجودة فكره وتوقُّد ذهنه ـ أن 
يعالج األسئلة والشبهات بام يصونه عن الوقوع يف اخلطأ بسببها.





القاعدة السادسة: يف اختالف املعلومات 
والعلوم يف املناهج املناسبة لتحقيقها، 

وبيان املنهج املالئم مع الدين
 أمّهّية هذه القاعدة يف البحث العلمّي

املنهج  هو  للعلم  الوحيد  املنهج  بأّن  االنطباع   
التجريبّي ونقده

 قيمة االستقراء غري التجريبّي
 املنهج املعريّف املناسب مع املعرفة الدينّية

كائن  كّل  خلق  يتضّمن  الدين  بأّن  االعتقاد  خطأ   
ابتداًء ال عن تطّور

ر   تنظيم الكون واحلياة أكثر إبداعًا عىل نظام التطوُّ
املستويات  بني  والفرق  الفلسفّية  األفكار  تقييم   

املتعّددة فيها
 عدم صّحة إقحام العلوم الطبيعّية يف الفلسفة

 خطأ التشكيك يف القيم األخالقّية
ال  موضوع  يف  الباحث  تدّخل  يف  املنهجّي  اخلطأ   

يعلم منهج التفكري فيه





القاعدة السادسة: يف اختالف املعلومات والعلوم 
يف املناهج املناسبة لتحقيقها، وبيان املنهج املالئم 

مع الدين

والباعث عىل إلفات النظر إىل هذه القاعدة هو ما يتكّرر يف كلامت بعض 
الوحيد  املنهج  أّن  ينفيها من  أو  يتوّقف يف شأهنا  الدين ممّن  الباحثني عن حّقانّية 
الرؤية  عنها  تتحّدث  التي  ـ  الطبيعة  وراء  ما  وأمور  التجريبّي،  املنهج  هو  للعلم 
باألدوات  إثباهتا  العميّل؛ فال سبيل إىل  للتجربة واالختبار  قابلًة  ـ ليست  الدينّية 

العلمّية.

هبا  يذعن  التي  القضايا  أنواع  بسرب  يظهر  ما  عىل  دقيق،  غري  انطباع  وهذا 
أرضّية  ال  فيام  للمرء  العاجل  التدّخل  عن  اخلطأ  هذا  مثل  ينشأ  ولكن  اإلنسان، 

فكرّية مناسبة له عنه، ولكن له اعتقاد أو شعور مسَبق يسعى إىل إثباته.

وهنا جانبان للموضوع: عاّم حول وصف الفكرة عىل وجه كيّلّ وشامل، 
وخاّص حول املنهج املناسب مع املعرفة الدينّية.

الكالم يف أصل القاعدة

أما )اجلانب العاّم( ففي أصل هذه القاعدة.
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الباحث يف مقام حترّي معلومة معيَّنة وطلب  يلتفت  املهّم جّدًا أن  إّن من 
احلقيقة يف شأهنا إىل املنهج املالئم لتحصيل تلك املعلومة؛ فإّن للمعلومات مناهج 
املنهج  غري  آخر  منهجًا  استخدم  وَمن  حوهلا،  والتثبُّت  حتّرهيا  كيفّية  يف  خمتلفة 
املناسب مع تلك املعلومة مل يتوّصل إىل النتيجة املطلوبة، فصواب املنهج يساعد 
عىل حتصيل النتيجة الصائبة، كام أّن خطأ املنهج يؤّدي إىل خطأ موضوعّي يف نتيجة 

البحث.

واملراد باملنهج: جمموع األدوات العلمّية التي يستخدمها الباحث يف مقام 
بحثه عن احلقيقة التي يطلب الوصول إليها.

وضوح القاعدة للفهم العاّم

وهذه القاعدة ـ عىل اإلمجال ـ من القواعد الفطرّية البدهيّية التي يشعر هبا 
كّل إنسان بمالحظة اهتامماته املختلفة؛ فهو يتحّرى كاّل منها وفق املنهج املناسب 
معها؛ ومن َثّم نالحظ أنه يف حال انتقاد شخص واحلكم عليه استنادًا إىل موقف 
يصح  ال  أنه  املنصفني  من  اجلواب  يكون  معني  سياق  من  جمتزأة  كلمة  أو  معني 
احلكم عليه استنادًا إىل هذا املوقف أو الكلمة املجتزأة. نعم يكون احلكم مطابقًا 
لتحصيل  املناسب  املنهج  أّن  بمعنى  معه،  معارشة  عن  كان  إذا  وناضجًا  للواقع 
املعلومات عن الشخص يف موضوع احلديث بني الطرفني هو املعارشة معه؛ إذ أّن 
كثريًا من اخلصال ال تتبنّي إاّل من خالل املعارشة، وال ينبغي االستقرار عىل انطباع 

عنه من بعيد.

فيستند  معًا،  شهداها  معيَّنة  حادثٍة  تفسري  يف  اثنان  خيتلف  قد  وكذلك 
يف  اآلخر  ويعّول  وحيثّياهتا،  الواقعة  يف  ل  التأمُّ معطيات  إىل  تفسريها  يف  أحدمها 
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تفسريها عىل معلومات خارجة عن وقائع تلك احلادثة، فيقول األّول للثاين: إّنك 
فيها)1(،ومعنى  واردًا  االحتامل  مل جتد هذا  احلادثة ووعيتها  تأّملت يف عنارص  إذا 
هذا: أّن املفروض يف تفسري احلادثة يف املقام األّول استنطاقها بالنظر إىل ما يناسبها 
خالل  من  بعيدًا  الذهاب  يف  جدوى  وال  معطياهتا،  مع  ويتوافق  معها  وينسجم 

التأّمل يف األمور اخلارجة عن املشهد.

الفهم  يف  ومتداَوٌل  متعاَرٌف  أمٌر  املنهجّي  التصويب  أّن  يظهر  وبذلك 
صّيًا. اإلنسايّن العاّم وليس شيئًا ختصُّ

تلك  مع  مناسب  معلومة  لكّل  منهج  وجود  إّن  القول:  يصّح  َثّم  ومن 
املعلومة أمر واضح.

أمّهّية هذه القاعدة يف البحث العلمّي

وُتعترَب هذه القاعدة ـ فضاًل عن وضوحها العاّم ـ من أهّم مقّومات املنهج 
العلمّي يف البحث حول القضايا املنتمية إىل علوم خمتلفة، وُيعترب كّل بحث ال جيري 
 وفق املنهج املناسب مع املعلومة ـ التي هي موضوع البحث من املناهج العلمّية ـ 
العلمّية  األدوات  أو  العلمّية  املصطلحات  استخدم  وإْن  منتج  غري  عقياًم  بحثًا 
استخدامًا صورّيًا، بل ُيعترب يف األبحاث التوصيفّية والفنّّية األُنس بمصطلحات 

العلم وقواعده حّتى يكون مستوفيًا لرشائط البحث الفنّّي.

)1(  مثال ذلك: أنه قد يصدر من شخص ترصف ما فيفّسه بعض الناظرين عىل وجٍه اعتامدًا عىل 
علمه باخلصوصيات التي حتتّف به، ويفّسه بعض آخر عىل وجٍه اعتامدًا عىل سوء الظن بالفاعل 

من جهة طبيعة شخصيته وبعض ترصفاته األخرى.
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االنطباع بأّن املنهج الوحيد للعلم هو املنهج التجريبّي ونقده

وقد ظّن بعض الباحثني ـ كام ذكرنا آنفًا ـ أّن املنهج العاّم الوحيد لإلثبات 
غري  قضّية  بأّية  اإلذعان  عدم  عليه  وفّرع  العميّل،  التجريبّي  املنهج  هو  العلمّي 

خاضعة للتجربة حّتى لو ُعّدت بدهية علمّية.وهذا خطٌأ كبرٌي وواضح.

أقسام املعلومات

ويمكن القول ـ عىل اإلمجال ـ إّن املعلومات عىل أقسام ثالثة ..

1. املعلومات الفكرّية: وهي ال تعتمد عىل التجربة نوعًا.

2. املعلومات اإلنسانّية: وهي تعتمد عليها يف بعض احلاالت.

3. املعلومات الطبيعّية: وهي تعتمد عليها غالبًا ال دائاًم.

توضيح ذلك ..

اعتامد املعلومات الفكرّية غالبًا عىل معطيات نفس القضية

معطيات  عىل  غالبًا  تعتمد  التي  املعلومات  وهي  الفكرّية:  املعلومات   .1
كام  عنها،  نبحث  التي  احلقيقة  اكتشاف  يف  ـ  موضوعها  بحسب  ـ  القضّية  نفس 
هو احلال يف القضايا الرياضّية، فإذا أردنا معرفة الناتج من مجع عدد مع آخر مثل 
)2+2( فإننّا نتأّمل مجع العددين أنفسهام ونستخرج النتيجة وهي األربعة يف املثال.

ومعنى هذا: أّن النتيجة كامنة يف نفس املوضوع الذي فرضناه وهو يف املثال 
يف  الغور  هو  النتيجة  استخالص  يف  أعملناه  الذي  املنهج  كان  وبذلك   ،)2+2(
باطن ما فرضناه حماّل للبحث والتحقيق؛ ومن َثمَّ نعرّب عن هذا املنهج بـ )املنهج 
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االستبطايّن(، ونعني به استبطان موضوع البحث نفسه للنتيجة.

وعاّمة املعلومات الرياضّية واهلندسّية هي من هذا القبيل؛ فإهّنا مهام كان 
دة ـ لكنّها  استخراجها صعبًا ومتوّقفًا عىل تأّمل كبري ـ كام يف بعض املعادالت املعقَّ

ال تعدو أن تكون استبطانًا ملوضوع السؤال.

تقول:  التي  القضّية  قبيل  من  املنطقّية  املعلومات  أيضًا:  القبيل  هذا  ومن 
إذا صدق )أ( عىل )ب( وصدق )ب( عىل )ج( فإن)أ( يصدق عىل )ج(،ومعنى 
ذلك: أّنه متى صدق يشء عىل آخر وصدق هذا اآلخر عىل ثالث فإّن اليشء األّول 
يصدق عىل الثالث، فمثاًل: إذا صدق عىل اإلنسان أّنه مفّكر وصدق عىل املفّكر أّنه 

هيتدي للحقائق؛ فإّنه يصدق عىل اإلنسان أّنه مهتٍد إىل احلقائق.

ُيذكر  كام  بدهيّيًا،  لصوقًا  باملوضوع  لصيقة  املستخَرجة  احليثّية  تكون  وقد 
له من عّلة يف  ُبّد  الفلسفّية، نحو )كّل يشء حمتاج فال  املعلومات  ذلك يف بعض 

حدوثه(.

مثاًل: إذا كان غليان القدر عىل النار ممّا ال حيصل تلقائّيًا، بل هو بحاجة إىل 
له. وهذا احلكم  له يف حال حدوثه من عّلة موجدة  ُبّد  حُيِدثه ويوِجده فال  يشء 
لصيق باملوضوع يف حّد نفسه، فام كان بطبيعته حمتاجًا ال يمكن أن حيدث بالصدفة، 

بل ال ُبّد له من عّلة.

هذه  فإّن  مستحيل؛  عدمه  مع  اليشء  وجود  اجتامع  أّن  يف  القول  وهكذا 
االستحالة مستخَرجة ِمن املوضوع نفسه، فلو استحرضنا املوضوع جّيدًا لتوّصلنا 

إىل احلكم، وال حاجة إىل بحث استقرائّي أو جتريبّي.

فيها  النتيجة  إىل  الوصول  حيتاج  ال  القضايا  هذه  مثل  أّن  نالحظ  وهكذا 
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أو  وتأّمل ومكث،  تفكري  إىل  بحاجة  نظرّية  والتجربة سواء كانت  إىل االستقراء 
بدهيّية ال حتتاج إىل ذلك، مثل: )1+1=2(، أو وجود اليشء وعدمه ال جيتمعان 
يف آن واحد، واملحتاج اليوجد من غري علة؛ فإّن القضّية األوىل رياضّية، والثانية 
بل  العلوم،  هلذه  التخّصيص  باملستوى  ليست  ولكنّها  فلسفّية،  والثالثة  منطقّية، 
هي من بدهيّياهتا.وقد ذكرنا من قبل: أّن هذه العلوم وغريها تتضّمن مستويات 

دة. متعّددة من القضايا بعضها شديدة الوضوح وبعضها متوّسطة وبعضها معقَّ

املعلومات  هذه  مثل  ل  تأمُّ مقام  يف  يستهدي  أن  لإلنسان  يّتفق  قد  نعم، 
قاعدة  يتأّمل  أن  أراد  لو  كام  هبا،  املراد  ويّتضح  القاعدة  يتصّور  لكي  ما  بنموذٍج 
ذهنه  إىل  املعنى  هذا  فيقّرب  واحد(  آٍن  يف  وعدمه  واحد  يشء  وجود  )استحالة 
فيقول: ال يمكن أن أكون موجودًا وغري موجود يف آٍن واحد، فمن خالل التطبيق 
عىل هذا النموذج احلّسّ يستوضح املرء هذه القاعدة، ولكن ليس ذلك من قبيل 

التجربة واالختبار.

نموذج  يف  تعقيدًا  األكثر  القضايا  بعض  جيّرب  أن  لإلنسان  يّتفق  وقد 
خارجّي، ثّم ينتقل بإلغاء اخلصوصّية إىل سائر املوارد؛ كأْن ينطلق يف إحراز نتيجة 
، فيستخرج من ذلك  رضب العدد سبعة يف مثلها من جتربة ذلك يف نموذج معنيَّ
قاعدة عاّمة؛ لعدم احتامل اخلصوصّية للحالة التي جّرهبا؛ ألّن موضوع القضايا 
الرياضّية والفلسفّية واهلندسّية واملنطقّية أمور جتريدّية وليست خارجّية خاّصة؛ 
بمعدود  اهتامم  غري  من  التجريدّي  العدد  نتأّمل  فإّننا   )2=1+1( إّن  قلنا:  فإذا 
خاّص من جوز أو بيض أو منضدة أو غري ذلك؛ لعدم دخالة خصوصّية املعدود 

يف احلكم.

فإّنه  مورٍد  يف  احلكم  اإلنسان  استوضح  إذا  احلالة  هذه  مثل  ففي  وعليه: 
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يّتضح يف سائر املوارد؛ لعدم وجود خصوصّية للمورد الذي تأّمله، وليس مثل 
التجريبّية  القضّية  العلمّي؛ ألّن  باملعنى  التجربة  من  ـ  احلقيقة  ـ يف  االختبار  هذا 
هبذا املعنى هي ما ثبتت من خالل تكرار التجربة ويزداد ثبوتًا ووضوحًا بتكّررها، 
تزداد  وال  فيها،  الواحدة  احلالة  لكفاية  كذلك؛  ليست  املوارد  هذه  يف  واحلال 

وضوحًا بزيادة عدد التجارب.

عىل أّن بعض هذه القضايا ـ وهي من قسم البدهيّيات منها ـ ليست قابلة 
للتجربة أصاًل، كام قيل يف قضّية عدم اجتامع النقيضني؛ فإّنه ال يمكن ألحد إثباهتا 
ملن أنكرها. نعم، بعض آخر من القضايا البدهيّية يمكن لإلنسان أن جيّرهبا، كام يف 
كتاٍب آخر  إىل  بكتاب ويضّمه  يأيت  أن  قضية )1+1=2(؛ حيث يمكن لإلنسان 
فريى أّن املجموع اثنان، ثّم يكّرر هذه التجربة عّدة مّرات فيجد أهّنا تنتج النتيجة 

نفسها، ولكن ال حاجة يف اإلذعان بمثلها إىل التجربة كام هو ظاهر.

عدم قبول كثري من املعلومات اإلنسانّية للتجربة

النفس  تندرج حتت علوم  التي  املعلومات  وهي  اإلنسانّية:  املعلومات   .2
واالجتامع والتاريخ واللغة واآلداب.

وهذه املعلومات بعضها يقبل التجربة كام يف ظاهرة االستجابات النفسّية 
للحوادث ـ املذكورة يف علم النفس ـ إاّل أّن كثريًا منها ال يقبل التجربة أو يبتني 

عىل مقّدمة غري جتربّية كأن تكون استقرائّية أو استنباطّية.

مثاًل: القضايا االجتامعّية والتارخيّية ومنها التي ُتذكر يف علم فلسفة التاريخ 
عىل العموم ليست قابلة للتجربة، ومن مجلتها نظرّية االنفجار الكويّن الكبري التي 
قال  التي  األحيائّي  التطّور  ونظرّية  احلارض.  الكويّن  الوضع  حدوث  هبا  ُيفسَّ 
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يتأّتى جتربتها  فإّنه ال  القبيل؛  النظرّيات األخرى من هذا  هبا داروين، وعرشات 
لإلنسان وإّنام يعتمد فيها عىل املنهج االستنباطّي واالستقرائّي من خالل مالحظة 

القوانني الثابتة والنظر فيام يناسبها واستقراء املؤرّشات املختلفة وجتميعها.

رة وحمدودة للغاية  نعم، رّبام سعى بعض الباحثني إىل جتربة حاالت مصغَّ
من سنخ ما تّدعيه النظرّية ليجعل منها مؤرّشًا عىل النظرّية، ولكن يبقى الفاصل 

موجودًا نوعًا بني ما حيتاج جتربته والواقع الذي ُيراد تفسريه يف تلك النظرّيات.

الذايّت،  االستبطان  مجلتها  من  أدوات  عىل  تعتمد  النفسّية  القضايا  أّن  كام 
الفاليّن  السلوك  أّن  نفسه فريصد  اليشء يف شأن  اإلنسان  أن يالحظ  واملراد هبا: 
عن  ينشأ  ضحكنا  أّن  مثاًل  نالحظ  فنحن  الفاليّن،  النفّس  السبب  عن  ناشء 
انبساطنا النفّس ثّم إذا رأينا شخصًا آخر يضحك بنينا عىل أّن ضحكه أيضًا ناشء 
الباحث يف حّد  ِقبل  امللحوظة من  العالقة  النفّس.وهذا تعميم يف  من االنبساط 
من  املرء  ينتقل  وبذلك  الذات،  إلغاءخصوصّية  إىل  حيتاج  وهو  لآلخرين،  نفسه 

تأّمل نموذج إىل حكم عاّم.

وقد اختلف علامء النفس يف االعتامد عىل هذا األداء، فهناك من أقّر بمنهج 
االستبطان واعتمده يف علم النفس، وهناك من أنكر قيمة االستبطان عىل أساس 
وحال  اإلنسان  حال  بني  مالزمة  توجد  ال  إذ  موضوعّي؛  دليل  هناك  ليس  أّنه 

اآلخرين؛ ومن َثّم قال: إّن قياس نفس عىل نفس ليس أداًة علمّية.

الشأن،  الوسط يف هذا  املوقف  النفس هو  الذي عليه مجهور علامء  ولكّن 
بقّية  أّن االستبطان يصلح حّجة جتاه ترّصف اآلخرين، لكن مع انضامم  بمعنى: 

القرائن.
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اخلالق  وجود  عىل  النظم  دليل  االستبطان  حّجّية  عىل  بعضهم  خّرج  وقد 
ناٍش  فهو  دقيقًة  آلًة  صنعنا  أو  ما  شيئًا  نّظمنا  إذا  أّننا  أنفسنا  من  نجد  إّننا  وقال: 
من العقالنّية والتخطيط؛ فإذا وجدنا يف العامل نظامًا مربجَمًا وقواعد ُسنّت عليها 
األشياء فهذا ـ بطبيعة احلال ـ يدّل عىل وجود ذات عاقلة أوجدت هذه األشياء، 

فهذا تطبيق لطريق االستبطان النفّس. وهو قابل لالعتامد أيضًا.

اعتامد املعلومات الطبيعّية يف الغالب ـ ال مطلقًا ـ عىل التجربة واالختبار

3. املعلومات الطبيعّية: وهي املعلومات املتعّلقة بالطبيعة بمعنى املاّدة، من 
الفيزياء واألحياء والكيمياء والطّب ونحوها من خواّص  ُيذكر يف علم  قبيل ما 

لألشياء.

وهذه املعلومات تعتمد ـ يف الغالب ـ عىل التجربة واالختبار، ولكنّها قد 
تعتمد عىل استقراء احلاالت اجلاهزة دون جتربة واختبار، وقد تعتمد عىل مؤرّشات 

أخرى استنباطّية وحدسّية يتّم جتميعها ويستنتج نتيجة ما بحسبها.

علاًم أّن من غري الرضورّي يف املعلومة أن تبلغ إىل درجة اليقني، بل قد تكون 
هلا قيمة احتاملّية يرتّتب األثر عليها، كام يف بعض املعلومات الطّبّية التي توجب 

احلذر من يشء حمتَمل أو استعامل يشٍء رجاًء للفائدة فيه.

الظواهر  من  كثري  تفسري  يف  عملّية  قيمة  النظرّية  للمعلومة  تكون  وقد 
والنتائج، وإن أمكن أن يكون هناك خطأ يف املعلومة بخصوصّياهتا ولكنّها تنطبق 

بعض اليشء عىل الواقع.

يف  هي  والتي  االحتامالت،  حساب  قواعد  عىل  التجربّية  العملّية  وتعتمد 
العلم مثاًلعىل  قيمة  أصوهلا قواعد بدهيّية جتري عىل أسس رياضّية، مثل توزيع 
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األطراف، فإذا كان لدينا عرشة كرات مرقَّمة من الواحد إىل العرشة واستخرجنا 
واحدًة منها بشكل عشوائّي، فهنا نعلم أّن اخلارج منها واحدونحتمل خروج كّل 
قيمة  م  ُتقسَّ وعليه:   . املعنيَّ لبعضها  ترجيح  دون  من  العرش  الكرات  من  واحدة 
العلم )وهي مائة يف املائة( عىل الكرات العرش بنحٍو متساٍو، وينتج كون احتامل 
خروج كّل واحدة عرشة باملائة، ولو الحظنا احتامل خروج واحدة من اثنتني منها 
أّن  الناتج  فكان  هلا  االحتاملّية  القيمة  اجتمعت   )2( بـ  واملرقَّمة   )1( بـ  كاملرقَّمة 
درجة احتامل خروج الواحدة منها عرشون يف املائة ويعربَّ عن هذا العمل بـ )مجع 

االحتامالت يف حموٍر واحد(.

املوضوع  استبطان  مبنّية عىل  أّن قضايا حساب االحتامالت  ُيعلم  وبذلك 
املفرَتض هلا كام هو احلال يف عاّمة القضايا الرياضّية.

هذا، واملعروف أّن القضايا التجريبّية ال تؤّدي أبدًا إىل العلم اليقينّي الذي 
ال يقرتن بأّي احتامٍل مهام كان ضئياًل؛ ألّن طبيعة حساب االحتامالت ُتفيض إىل 

بقاء قيمة احتاملّية مهام كانت ضئيلة.

وهذا ال حيّد من قيمة هذه القضّية وإنتاجها للمعرفة؛ إذ ال تنحرص املعرفة 
املعترَبة لدى العقل باملعرفة اليقينّية، بل لسائر مراتب املعرفة آثار ترتّتب عليها، كام 

بّينّا ذلك يف بحٍث سابق.

ل  هذا عرض موَجز ألنواع املعلومات واملناهج املعتَمدة يف العلوم للتوصُّ
إليها.

وقد ظهر بذلك: عدم انحصار املنهج املعترَب يف العلوم باملنهج التجريبّي.
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أنواع مناهج العلوم

ولو أردنا أن نصف املناهج املعتَمدة يف العلوم أمكن القول: إهّنا عىل أنواع 
ثالثة ..

1. منهج استبطايّن.

2. ومنهج استنباطّي.

3. ومنهج استقرائّي.

املنهج االستبطايّن

مستبطنًا حلكمه  املوضوع  ذات  يكون  ما  به:  فاملراد  االستبطاين  املنهج  أّما 
كام يستبطن )1+1( لالثنني، فالقضايا االستبطانّية ـ هبذا املعنى ـ ُيستخَرج فيها 

احلكم من املوضوع التجريدّي من غري حاجة إىل اختبار واقع خارجّي.

وهذه القضايا تكون عىل قسمني ..

1. بدهيّية يكفي فيها استحضار املوضوع يف االنتقال إىل احلكم كام يف املثال 
املتقّدم. 

ل واإلمعان يف املوضوع الستخراج احلكم  2. نظرّية حتتاج إىل يشٍء من التأمُّ
دة. املناسب معه، كام يف املعادالت الرياضّية املعقَّ

املنهج االستنباطّي

وأّما املنهج االستنباطيّ فاملراد به: ما ال يكون ذات املوضوع منطويًا عىل 
حكمه، ولكنّه حيثّية لصيقة به.
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والقضايا االستنباطّية تكون أيضًا عىل قسمني ..

املعنى  ذاك  الستنباط  فيها  املوضوع  استحضار  يكفي  بدهيّية  قضايا   .1
اللصيق به، مثاًل: احلدوث لصيق باحلاجة إىل السبب، فإذا تأّملنا يف احلدوث جّيدًا 

أحرزنا أّنه بحاجة إىل يشء وراء احلادث يكون سببًا فيه وعّلًة له.

ل والفكر الستنباطها، كام يف بعض  2. قضايا نظرّية ال ُبّد من مزيد من التأمُّ
القضايا الفلسفّية.

املنهج االستقرائّي وأنواعه

وأّما املنهج االستقرائّي فهو منهج مبنّي عىل االستقراء واملتابعة، وهو عىل 
ثالثة أقسام ..

1. االستقراء التجريبّي، وهو اختبار بإحداث يشٍء ومالحظة ما يستتبعه 
خارجًا.

للتجربة، وهو متابعة حاالت استتباع حصول يشء  املشابه  2. االستقراء 
ليشء آخر من غري أن يكون املالِحظ هو الذي أوجد اليشء األّول كام يكون احلال 

يف القضايا التجربية.

االحتامل  تنامي  أّن  إاّل  بينهام  االرتباط  اكتشاف  تنتج  أيضًا  املتابعة  وهذه 
والظروف  البيئة  يف  االختبار  إجراء  من  يتمّكن  املالِحظ  ألّن  أرسع؛  التجربة  يف 

واحلاالت املختلفة وإلغاء العنارص التي حيتمل دخالتها وعدم دخالتها.

استتباع  ال  املحضةالتي  االقرتانات  استقراء  وهو  املحض،  االستقراء   .3
بني  عالقة  هناك  تكون  أن  يمكن  ولكن  االقرتان،  هو  احلاصل  بل  فيها  مشهود 
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األمرين، كام لو الحظنا يف حيواٍن ما أّن املوجود منه يف مناطق عديدة من العامل 
دة، واحتملنا أن تكون هذه اخلصائص صفة مّطردة يف هذا  يّتصف بخصائص حمدَّ
النوع من احليوان، فإذا تأّملنا حال املوجود من هذا احليوان يف منطقة أخرى غري 
ما الحظناه أّوالً فإّنه يرتّجح اّتصافها بتلك اخلصائص. فاملالَحظ يف هذا املثال أّن 
نوع احليوان وإن مل يستلزم بالرضورة اّتصافه بتلك اخلصائص، إاّل أّنا ملا وقفنا عىل 
اّتصافه هبا يف مواضع وحاالت عديدة من دون عالقة لزومّية بينهام بالرضورة، 

نرّجح أن يّتصف هبا يف أّية حالة مشكوكة.

نعم، نمّو احتامل االرتباط بني األمرين أبطأ يف حاالت االستقراء املحض؛ 
ألّن احتامل تدّخل عوامل غري مشهودة فيها أكرب.

قيمة االستقراء غري التجريبّي

وبذلك رّبام شّكك بعض الباحثني يف قيمة االستقراء علمّيًا وحرص احلّجة 
بالعملّية التجريبّية. وهذا غري صائب.

فإّنه إذا كان املّدعى أّن االستقراء ال يوجب نمّو االحتامل فهو خطأ واضح؛ 
فإّن استيجاب االستقراء لنمّو االحتامل أمٌر بدهيّي بحسب حساب االحتامالت، 
فاألمور املتكّررة أكثر احتامالً يف احلاالت املتشاهبة من األمور النادرة، وإذا كان 
صحيحًا؛  ليس  أيضًا  فهذا  االستقراء  يوجبه  الذي  للرتجيح  قيمة  ال  أّنه  املّدعى 
املقاصد  العقالء يف مقام احلذر والتحّوط وسائر  فإّن للرتجيح قيمة علمّية لدى 

العقالئّية.

كام أّن االعتامد يف العلوم عىل االستقراء كثري جّدًا فإّن كثريًا من النظرّيات 
مثل  واإلنسان،  والكائنات  الكون  حول  الطبيعّية  العلوم  يف  املطروحة  التارخيّية 
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من  جزء  يف  ولو  ـ  مبنّية  هي  األحيائّي،  التطّور  ونظرية  الكبري،  االنفجار  نظرية 
مؤرّشاهتا ـ عىل استقراء شواهد واحلدس عىل وفقها، كام أّن كثريًا من النظرّيات 
يف العلوم اإلنسانّية ـ كعلمي االجتامع والنفس ـ تبتني عىل عملّية االستقراء ومجع 
القضاء يف حتقيقاته اجلنائّية وسائر املخالفات كالفساد  الشواهد، وكذلك يعتمد 

املايّل واإلدارّي عىل هذا السبيل. وهو أمٌر واضح.

بل يمكن القول: إّن احلياة اإلنسانّية تعتمد عىل حساب االحتامالت؛ ألّن 
 الذهن البرشّي منذ الطفولة يثبت كّل واقعة يشهدها ـ ولو يف مرحلة الالوعي ـ 
فإذا  ودرجتهام،  واألُنس  الغرابة  يف  خمتلفة  عنده  احلاالت  تكون  أساسه  وعىل 
عرضت حالة متشاهبة رّجح الذهن تلقائّيًا احلالة األكثر تكرارًا، وهو مبنّي عىل 
من  نحو  وإجراء  عليها،  رسيع  مسح  وإجراء  احلوادث  من  خيتزنه  ما  إىل  نظره 
حساب االحتامالت بشكل ارتكازي جيري يف العقل الباطن، ومن خالل حساب 

االحتامالت يكشف الذهن العالقة بني األشياء؛ فيجعل شيئًا سببًا ليشء آخر.

هذا، عىل أّن التجربة ليست دلياًل وجدانّيًا استبطانّيًا حمضًا؛ فإهّنا تعتمد عىل 
عنرص استنباطّي وهو: العّلّية، وهي حيثّية غري مشهودة لذاهتا، ولذلك كّلام كان 

هناك استبعاد لالرتباط بني شيئني كان إنتاج التجربة أبطأ.

تلخيص ما تقّدم

ل العلوم واملعلومات املختلفة جيد بوضوح  واحلاصل ممّا تقدم: أّن َمن تأمَّ
تنشأ  إّنام  تتوّقف عليها، وكثري من األخطاء  التي  املناهج واألدوات  اختالفها يف 

عن عدم سلوك املنهج املناسب.

قها وممارستها  مثاًل: البحث األديّب يتوّقف عىل تتبُّع النصوص األدبّية وتذوُّ
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وخصائصها  األلفاظ  بإحياءات  ويشعر  اإلنسان  لدى  الذوق  هذا  يتكّون  حّتى 
مل  األوصاف  هلذه  واجدًا  يكن  مل  فمن  جتاهها،  صائبة  نظرة  له  وتكون  وبالغتها 
تكن له نظرة صائبة جتاهها، وقد الحظنا يف الناس من يقول شعرًا ركيكًا ويظّن 
أّنه أشعر من املتنّبّي، أو يرّتب نثرًا متكلَّفًا ويرى أّنه أبلغ من القرآن الكريم، وقد 
من  الكريم،  القرآن  بالغة  ينفي  أو  البليغة  األشعار  فينتقد  الناس  بعض  يتكّلف 
جهة أّنه ليس من أهل الذوق واملعرفة ملراتب الكالم وأنساقها. وهذا أمٌر طبيعيٌّ 

متى مل يكن املرء مّتصفًا بأدوات املعرفة والنقد األديّب.

ومن هذا القبيل تشخيص القضايا التارخيّية املتشاهبة؛ فإّن هلا سننًا وقواعد 
والقدرة  االجتامعّي،  والذوق  التارخيّية،  احلوادث  عىل  االّطالع  مثل:  وأدوات، 
ن من استنطاق ما وقع عاّم مل يقع  البيئة املناسبة للحوادث، والتمكُّ عىل افرتاض 
ولكّن  وإمالءاهتا،  املعارصة  البيئة  من  التجّرد  واستطاعة  ُيذَكر،  مل  عاّم  ُذكر  وما 
االعتقادّية  املبادئ  خالل  من  التارخيّية  القضايا  يف  البّت  يريد  من  الباحثني  من 
واملالَزمات العقلّية واللياقات األخالقّية من غري مراجعة إىل التاريخ، مثل البناء 
كًا بفهمه من نصٍّ أو نصوص،  عىل عدالة الصحابة مجيعًا من غري أّي استثناء متسُّ
اعتقاد  وُتبنيِّ  ودرجاهتم  أحواهلم  حتكي  كثريٍة  نصوٍص  وجود  املفروض  أّن  مع 
بعضهم يف بعٍض وتوثِّق احلوادث التي وقعت بينهم من تكفري، وتفسيق، وقتال، 
البناء عىل هذه  التارخيّي يف  البحث  يلغي  أن  للمرء  وجدال، وغري ذلك؛ فكيف 

النتيجة لوال اخللل يف مناهج البحث التارخيّية.

ومن هذا القبيل أيضًا تشخيص القضايا االجتامعّية؛ فإهّنا حتتاج إىل أدوات 
مناسبة، مثل السرب، واملتابعة، واإلحصاء، والذوق، واملامرسة. ولكن من الناس 
من يبّت فيها من دون أن يسلك سبيلها ويوِجد أدواهتا، فهو منفرد عن الناس؛ 
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فينطلق من حسن الظن هبم إذا كان فارغ الذهن عن أّية سلبّية جتاههم، أو ينطلق 
من سوء الظّن إذا كان قد عاش جتربًة مريرًة مع بعضهم.

ُأنس  غري  من  موضوع  أّي  يف  القول  حُيِسن  ال  املرء  إّن  القول:  يمكن  بل 
حمض  عىل  مبنّيًا  وليس  وعلمّيًا  فنّّيًا  البحث  كان  إذا  السّيام  وممارسة،  واّطالع 
االرتكاز العاّم؛ ألّن الشعور االرتكازّي ممنَهج بعض اليشء ما مل حُيِدث حواجز 
نفسّية حتول دون فاعلّيته يف إدراك اإلنسان؛ ألّنه مبنّي عىل قواعد ثابتة يف مرحلة 

الالوعي متكّونة تدرجيًا حسب املعلومات التي يشهدها اإلنسان من الطفولة.

وأّما البحث الفنّي فإّنه إذا مل يقرتن باملامرسة الكافية واألنس الالزم فإّنه قد 
الفنّّي  االستنطاق  الشخص عىل  لعدم سيطرة  النضج واالّتساق؛  بعيدًا عن  يأيت 
قة مع مرتَكزات اإلنسان يف سائر  لسائر املوارد حول الفكرة، فتأيت الفكرة غري منسَّ
اختياراته وسلوكّياته؛ ومن َثّم الحظنا ـ من قبل ـ وقوع بعض الباحثني يف علوم 

الطبيعة يف أخطاء كبرية، حيث أنكر بعض البدهيّيات العقلّية.

املعلومات  مناهج حتقيق  قاعدة اختالف  العاّم من  باجلانب  يتعّلق  ما  هذا 
باختالف أنواعها.

املنهج املعريّف املناسب مع املعرفة الدينّية

)اجلانب اخلاص(: يف املنهج املعريّف املناسب مع املعرفة الدينّية.

قد ذكر مجع من الباحثني املشّككني يف حّقانّية الدين أّن العلم ال سبيل له إىل 
البّت بأمر حّقانّية الدين، وعّلل ذلك بأّن املنهج العلمّي يف إثبات احلقيقة ونفيها 
هو التجربة، وال تفي التجربة بإثبات يشٍء ممّا وراء الطبيعة؛ ألّن أصل نشأة الكون 
والكائناتـ  الذي يمكن أن يستند إىل اخلالقـ  أمٌر جمهوٌل، وليس قاباًل للتجريب. 
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وأّما التطّورات الطارئة عليها، فهي باملقدار املعلوم جتري عىل أسٍس طبيعّية، ومن 
الباقي منها أيضًا مبنّي عىل سنن  أّن  ـ  املتوقَّع ـ بحسب سري االكتشاف إىل اآلن 

ل خارجّي ممّا وراء املاّدة يف هذا العامل. طبيعّية وليس هناك تدخُّ

أسس  عىل  تتخّرج  كّلها  والكائنات  الكون  نشأة  إّن  القول  يمكن  وعليه: 
طبيعّية، فال دليل جتريّب يدّل عىل خالٍق هلا.

وأّما  فيه عىل يشء،  أمٌر جمهوٌل ال حّجة  املاّدة  أّن أصل وجود  واحلاصل: 
انقسامات املاّدة وتنّوعاهتا التي ُتشهد يف الكون والكائنات فقد كان ُيظّن من قبل 
م  بتقدُّ اّتضح  اخلالق، ولكن  دلياًل عىل  كانت  العدم، وبذلك  ُخلقت من  قد  أهّنا 
بنظرّية  املاّدّي وتشّكالته  أّن من املمكن تفسري نشأة الكون  العلم يف هذا العرص 
االنفجار العظيم، كام أمكن تفسري نشأة الكائنات احلّية بنظرّية تطّور أشكال احلياة 

كّلها من أصٍل واحد.

وهذا الكالم غري فنّّي، لوجوه ثالثة ..

من  نوٍع  أّي  حّجّية  عدم  من  عليه  بنى  الذي  التأصيل  صّحة  عدم   .1
االستدالل عدا االستدالل التجريبّي.

املاّدة بحاجة إىل تفسري يف حدوثها،  أمورًا متعّددة غري أصل  أّن هناك   .2
وُيعّد وجود اخلالق هو التفسري الوحيد أو املحتَمل هلا.

3. أّن نشأة املاّدة تصلح أن تكون حّجًة عىل وجود اخلالق أيضًا، وال يصّح 
ما ُذكر من أهّنا أمٌر جمهول.

القاعدة حيث  العاّم من  اجلانب  تقّدم يف  ممّا  فقد ظهر  األّول(  )الوجه  أّما 
نظرّيتي  أّن  وذكرنا  التجريبّي،  باملنهج  عليه  املعتمد  املنهج  انحصار  عدم  اّتضح 
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االنفجار الكبري والتطّور األحيائّي يعتمدان عىل نكات استنباطّية.

أشياء غري املاّدة بحاجة إىل تفسري حدوثها

ل احلوادث واألشياء عىل أمور متعّددة  وأّما )الوجه الثاين( فألّننا نقف بتأمُّ
غري أصل املاّدةحتتاج إىل تفسري حلدوثها ..

عاّمة  وأّن  حملولة،  غري  علمّية  مسألة  فإهّنا  األرض،  عىل  احلياة  أصل   .1
العلامء يثقون بأّن احلياة وأشكاهلا وتنّوعاهتا حالة حادثة. وعىل هذا ال يصّح أن 
ُيقال عنها: إّن حاهلا حال أصل املاّدة يف اجلهل بكيفّية وجودها؛ لعدم تأيّت التجربة 
إمكان جتربتها وكشف سبب  املفروض  املاّدة، ومن  فاحلياة حالة طارئة عىل  هلا. 
طبيعّي هلا، ولكن ليس هناك أّي تفسري علمّي طبيعّي حلدوث أصل احلياة تكون 
عليه شواهد جتريبّية؛ إذ مل تفلح التجارب التي أجراها الباحثون إىل اآلن يف إنتاج 

أّي نحو من احلياة من مواّد غري حّية.

وعليه: فإّن حدوث احلياة قد حيتاج إىل تدّخٍل خارٍق من اخلالق، وال جيري 
عىل السنن الطبيعّية العاّمة.

بعد  احلياة  أشكال  تفّس  إّنام  فهي  داروين  أبداها  التي  التطّور  نظرّية  وأّما 
نشأهتا، ومن َثمَّ أذعن داروين نفسه بأّن احلياة ال ُبّد أن تكون قد ُنفخت من ِقبل 
اخلالق يف خلّية واحدة أو خاليا لتتطّور الحقًا إىل أشكال عديدة حيث ذكر)1(: 
نفخها  التي  العديدة  بقواها  احلياة  عن  النظرة  هذه  يف  وجالالً  مجاالً  هناك  )أّن 

اخلالق األّول.. يف عدٍد قليٍل من الصور أو يف صورة واحدة(.

عىل أّن الواقع أّن تطّور احلياة النباتّية واحليوانّية عن أصٍل واحٍد ال يوجد 

)1(  أصل األنواع، تشارلز داروين ص: 510.
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عليه أّي شاهد جتريبّي؛ إذ مل يستطع العلامء تطّوير كائٍن حّي إىل كائٍن حيٍّ آخر.

نظرّية  تفّسها  أن  يمكن  تارخيّية  أمور  عّدة  باالستقراء  لوحظ  قد  نعم، 
التطّور يف مستوًى  املستقَرأة حصول  املوارد  أيضًا من خالل  التطّور، كام لوحظ 
التنّوع  هلذا  واحد  مشرتك  أصٍل  وجود  يفّس  أن  يمكن  مستوًى  يف  وليس  داٍن، 

اهلائل مع االختالف الشاسع بني األنواع.

وكم اتُّفق يف العلوم احلديثة رصد أمور اعُتربت مؤرّشات عىل فرضّية، ثّم 
ثبت خطُأها وفّست تلك املؤرّشات عىل وجه آخر، وهذا أمر طبيعّي جّدًا.

عىل أّن هناك شواهد معاكسة مبّعدة حلصول التطّور عىل هذا النحو أثارها 
مجٌع آخر من الباحثني.

القوانني الكونّية، فإّن الكون جيري عىل قوانني دقيقة ومنظَّمة فيزيائّية   .2
وكيميائّية وأحيائّية، هي أساس تطّور األشياء يف احلياة. وهذه القوانني حتتاج إىل 

كائن عاقل يكون واضعًا هلا.

إّنام  نفسه  التطّور  ألّن  القوانني؛  هلذه  واضع  وجود  عن  ر  التطوُّ يغني  وال 
جيري وفق هذه القوانني، عىل أّن من نظرّيات التطّور ما ال يغني عن وجود كائن 

أوجد هذا التطّور، كام هو احلال يف نظرّية االنفجار الكبري كام سيأيت.

3. االنفجار الكويّن الكبري، فإّن إثبات هذا االنفجار كان من منطلق وجود 
مؤرّشات عىل أّن الكون كان كتلًة جمتمعًة ثّم انفجرت فخلقت قوى هائلة ال تزال 
سبٍب  أيَّ  اآلن  إىل  يتبنّي  مل  ولكن  بعضها،  عن  املجّرات  بعض  تباعد  إىل  تؤّدي 
مل  ما  وآثاره  االنفجار  هذا  خصائص  يف  ُذكر  بل  االنفجار،  هذا  حلدوث  طبيعيٍّ 

يستطع العلم إىل اآلن من خترجيه عىل أّي أساٍس طبيعّي حّتى كأّنه حالة خارقة.
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4. اخلوارق التي اتُّفقت لألنبياء، فإهّنا حوادث واقعّية وتارخيّية نجد عليها 
أدّلة مقنعة يف وجدان كثري من الناس، مثل: معاجز موسى بن عمرانA يف جتاوز 
البحر ببني إرسائيل، ومعاجز املسيح عيسى بن مريمA يف والدته من غري أٍب، 
وإحيائه املوتى وإبراء األكمه واألبرص، ومعاجز نبّي اإلسالمF. والتشكيك 
من  رضب  هو  وإّنام  العاّمة،  العقالئّية  املدارك  وفق  بعيد  أمر  ذلك  يف  التارخيّي 

اإلفراط يف الشّك.

عىل أّن القرآن الكريم معجزة باقية يف دين اإلسالم وليس من الوارد بحاٍل 
فإنه كان   ،Fالنبّي الصادر من  النثر  ُعلم نسق  النبّيF حيث  إنشائه إىل  نسبة 
البعثة وبعدها، ومل ُيعهد منه ـ وقد بلغ األربعني ـ أّي كالم  يتكّلم وخيطب قبل 
من هذا القبيل، ولوال ذلك ألُفحم يف املجتمع العريّب الذي كان ضليعًا يف البالغة 
والفصاحة، وقد كان من أعدى أعدائه قبيلته قريش التي كانت متمّيزة بني القبائل 

العربّية يف هذا احلقل.

ومن املعلوم أّن املعاجز تدّل عىل فاعل غري برشّي هلا، بعد أن كانت فوق 
إىل  قدرته  فوق  املرء  به  يأيت  نتاج  من  اإلنسان  وانتقال  لإلنسان.  املتاحة  القدرة 
وجود فاعل وراءه أمر بدهيّي، كمن يأيت ببحث علمّي عميق وهو غري قادر عىل 
إنجاز مثله، أو يأيت بثوب أنيق يزعم أّنه قد خاطه وهو دون أن يتمّكن من خياطة 
ثوب هبذه األناقة، أو يأيت بلوحة ويزعم أّنه رسمها وهو ال يقدر عىل رسم أمثاهلا، 

أو يأيت بطعام لذيذ حيتاج إعداده إىل فّن ال يملكه وهو يزعم أّنه قد صنعه.

فإّننا يف مجيع ذلك نوقن بأّن صانع هذه األشياء غريه وإّنام انتحلها، فكيف 
إذا اّدعى بنفسه عىل أهّنا صناعة آلخر غريه، وحال األنبياء مع خوارقهم غري بعيد 

عن هذه األمثلة.
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عدم وجود تفسري لنشأة املاّدة غري إياد اخلالق هلا

وأّما )الوجه الثالث( فبيانه: أّن نشأة املاّدة تصلح أن تكون دلياًل علمّيًا عىل 
وجود اخلالق؛ ألّن العلم يعجز عن إجياد أّي سبيل آخر لتفسري نشأة الكون.

خطأ  الكون  هذا  نشأة  تفّس  الكبري  االنفجار  نظرّية  أّن  من  ُيظّن  قد  وما 
القائم من جمّرات وشموس  الكويّن  الوضع  تفّس  إّنام  النظرّية  واضٌح؛ ألّن هذه 
يف  ُبّد  ال  إذ  له؛  املكّونة  والعنارص  املاّدة  نشأة  أصل  تفّس  وال  وأقامر،  وكواكب 
االنفجار من يشء يتشّظى إىل أجزاء من خالل االنفجار؛ فإّنه ليس إاّل حالة تشّظ 

توجد يف يشء، وال معنى حلصوله من غري يشء.

وال يصّح اجلواب عن ذلك بأّن أمر وجود املاّدة جمهول؛ ألّنه ليس خاضعًا 
للتجربة، فإّن التجربة إّنام تنال عوارض املاّدة ال أصلها.

ووجه عدم الصّحة: أننّا إذا اقترصنا عىل االعرتاف بالتجربة كدليٍل حرصيٍّ 
لإلثبات، فإّن باإلمكان إثبات حاجة كّل حادث إىل عّلة من طريق التجربة؛ إذ ال 

نجد حدوث أّي يشء يف العامل إاّل وله سبب يؤّدي إليه.

ات األشياء دون  نعم، قد جيادل أحٌد يف ذلك بأّن مورد التجربة إّنام هو تغريُّ
أصل وجودها؛ فلعّل أصل وجود املاّدة من دون عّلة أمٌر ممكن.

وهذا االحتجاج ليس صحيحًا؛ فإّنه ال فرق بني أصل وجود األشياء وبني 
حدوث حالة فيها منطقّيًا، وكّلام مل يكن هناك فرق حمتمل بني مورد التجربة ومورد 
آخر رسى احلكم منطقيًا من مورد التجربة إىل املورد اآلخر، وإاّل تعذر استنباط 

نتيجة عاّمة من التجربة مطلقًا.

أن حتدث من دون  إّما  ثالثة:  أمور  أحد  األشياء من  ُبّد يف حدوث  إذًا ال 
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سبب أصاًل فجأًة، أو تكون قديمة وأزلّية، أو يكون هناك خالق خلقها.

واالحتامالن األّوالن غري واردين بوضوح ..

بداهة قاعدة حاجة كّل حادث إىل سبب

أّما )االحتامل األّول( ـ وهو احتامل حدوث اليشء من غري عّلة ـ فهو غري 
وارد عقاًل؛ ألّن قاعدة )حاجة كّل يشء حادث إىل سبب يكون وراء وجوده بعد 
عدمه( متّثل القاعدة األساس جلميع قواعد الكون واحلياة يف تطّورها وتغيريها كام 
أهّنا متّثل أساس كّل إدراك وسلوك إنسايّن، فاإلنسان ال يكتشف سنن احلياة العاّمة 
واخلاّصة التي تبنيَّ يف العلوم وغريها كالفيزياء والكيمياء واألحياء إاّل عىل أساس 
انتظام احلياة والكون وفق نظام األسباب واملسّببات، كام أّن كّل سلوك إنسايّن فهو 
ينطلق إىل غاية ُيراد بلوغها، وبذلك يبتني عىل كون السلوك سببًا للوصول إليها، 
فحاجة كّل أمٍر حادٍث إىل عّلة هي قاعدة الكون واحلياة يف كّل ما حيدث ويستجّد 

فيها، كام هي قاعدة اإلدراك والسلوك اإلنسايّن الواعي منذ الطفولة فام بعدها.

هبذه  الوعي  عدم  عن  ينشأ  سبب  بال  يشء  حدوث  احتامل  فإّن  وعليه: 
القائل ينطلق يف قوله هذا من قاعدة )أّن لكّل يشء حادث  إّن هذا  القضّية، بل 
أّنه  كام  املخاطب،  لدى  قناعة  إجياد  إىل  قوله  خالل  من  التوّصل  يريد  إذ  عّلة(؛ 
الفيزيائّية  العلل  اكتشاف  أساس  عىل  يعمل  فهو  ما  حقٍل  يف  متخّصصًا  كان  إذا 
والكيميائّية وغريها حسب جمال ختّصصه، وكذلك جيري يف سائر شؤون حياته 
يقول يف  أن  أحٍد  يقبل من  املبدأ؛ فال  الشخصّية واألرسّية واالجتامعّية عىل هذا 

تربير سلوٍك أو حادٍث إّنه حدث من غري علة.

وعىل اإلمجال: فإّن دعوى أّنه مل يكن هناك يشء أّوالً، فكان العدم املطلق 
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هي احلالة التوصيفّية، ثّم فجأًة حدثت عنارص املاّدة يف شكل املاّدة أو أّي شكل 
آخر بخصوصّيات حمّددة كاّمً وكيفًا ونوعًا، فأصبحت تتفاعل حّتى تطّورت إىل 
ببداهة  معقول  غري  أمر  الدعوى  هذه  به  تشهد  ما  نحو  عىل  والكائنات  الكون 
العقل، بال حاجة إىل قاعدة نظرّية فلسفّية؛ فإذا كان املرء ال يقبل حدوث أّي يشء 
يف الكون واحلياة ـ منذ نشأة الكون عىل الوضع القائم وإىل اآلن ـ من دون سبب، 
بل ال ُبّد يف كّل يشء حيدث أن يكون له سبب ال حمالة، فاملفروض أن يقبل مثل 

ذلك عىل وجه اإلطالق.

وإّنام ُطرحت هذه الدعوى وأمثاهلا ـ والتي تتناىف مع البدهيّيات الواضحة ـ 
لتدّخل بعض أهل العلم بالطبيعة يف األبحاث التي هي ذات طابع فكرّي فلسفّي 
اًل مباغتًا من غري علم أو ممارسة أو أرضّية فكرّية يف مثلها.. كام سوف نوّضح  تدخُّ

ذلك.

عدم توّجه احتامل ِقَدم املاّدة

وأّما )االحتامل الثاين( ـ وهو أن تكون املاّدة أزلّية قديمة ـ فهو احتامل غري 
وارد أيضًا؛ ذلك أّن املاّدة لو كانت ذات حالة ثابتة من دون حركة ونشاط فيها 
رّبام أمكن المرئ أن حيتمل أهّنا كانت أزلّية وقديمة عىل هذا الوضع، ولكّن املادة 
يف نشاط وتغريُّ دائم كام ُيرصد ـ عىل اإلمجال ـ بالفهم العاّم؛ ملا يشهده اإلنسان من 
تغرّي كّل يشء يف هذا الكون واحلياة تدرجيًا، وقد تبنّي ذلك عىل وجه واضح يف 
العلوم احلديثة، حيث ثبت أّن كّل جزيئة تتأّلف من نواة وإلكرتونات تدور حوهلا، 
ومن غري املعقول يف يشء نشيط ومتحّرك يف حّد نفسه أن ُيفرض أّنه كان كذلك 
منذ األزل من دون سبب له، فإذا رأيَت أمامك عينًا تنبع، وقدرًا يغيل، ونارًا حترق 
ذلك  حدوث  عن  خاّصة  معلومات  لديك  تكن  ومل  يتحّرك،  وسحابًا  األشياء، 
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فهل باستطاعتك أن تفرض أّن ذلك جاٍر منذ األزل، وإىل هذه القاعدة الوجدانّية 
أشار علامء الفلسفة والكالم من قبل بقوهلم)1(: )إّن كّل متغرّي حادث(؛ فإّن بعض 
ل يف األمور،  املعلومات الفلسفّية جمّرد رصٍد لقضايا عقلّية يناهلا الفهم العاّم بالتأمُّ

دة. وليست أمورًا نظرّية معقَّ

اّدعاء أّن افرتاض ِقدم املاّدة أبسط من فرض خالق غري ماّدّي هلا ونقده

بحسب  ـ  اإلنسان  لدى  أبسط  املاّدة  ِقَدم  افرتاض  أّن  بعضهم  ظّن  ورّبام 
طبيعة فكره ـ من فرض خالق للامّدة من غري سنخ املاّدة؛ ألّن مثل هذا اخلالق كائن 
غريب وغري مأنوس لإلنسان، فال يكون هو اخليار األسهل قبوالً يف تفسري وجود 

املاّدة.

ولكّن هذا الكالم ليس دقيقًا؛ وذلك ..

دون  من  لإلنسان  مأنوس  وغري  غريبًا  كان  إذا  الكائن  هذا  ألّن  )أّوالً(: 

)1( ورّبام ُظّن أّن منشأ هذه القاعدة هو: أّن كل متغرّي يقرتن بحاالٍت متتالية طبعًا، وبام أّن كّل حالة 
حادثة فال ُبّد أن يكون جمموع احلاالت أيضًا حادثًا؛ ألّن جمموع احلوادث حادث ال حمالة.

تكون  أن  يمكن  املتناهية  غري  احلوادث  بأّن  القاعدة  هذه  يف  ُيناَقش  أن  وعليه:يمكن    
بمجموعها دائمة؛ ألّن عنرص الالتناهي بنفسه يساعد عىل الدوام؛ إذ كّل منقطع من طرف بدايته 

فهو متناٍه ال حمالة.
غري  بأعداٍد  كانت  إذا  حّتى  املسّببات  جمموعة  أّن  القاعدة  هذه  منشأ  أّن  الصحيح:  ولكّن    
فة من )1، 2، 3، 4، ..( واعُتربت كّلها  حمصورٍة حتتاج إىل سبٍب وراءها؛ فلو ُفرضت سلسلة مؤلَّ
مسّببة فإهّنا حتتاج إىل سبب وراءها ال حمالة؛ إذ ال فرق يف حاجة املسّبب إىل سبب بني أن يكون 
واحدًا أو عددًا ال هناية له كام هو واضح. وهذا املعنى ينطبق يف اليشء املتحّرك بطبيعة ذاته؛ ألّن 

كّل حالة فيها ـ بطبيعة احلال ـ حادثة ذات سبب.
سبٌب  هناك  يكون  أن  ُبّد  فال  سبب،  ذات  حادثة  هي  احلاالت  تلك  جمموع  فإّن  وعليه:    

وراءها. فالحظ.
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البعثة  هذه  خالل  من  مألوفًا  صار  ألّنه  بعدها؛  كذلك  يعد  مل  فإّنه  األنبياء  بعثة 
وشواهدها التي أوجبت إذعان فريق كبري من العقالء ممّن يّتصف بحصانة العقل 
وسالمة الفكر ويبحث عن احلقيقة يف هذه احلياة، ناصحًا لنفسه يف طلبها واألخذ 
البالغة ـ واإلمام احلسني بن  ـ الذي تتمّثل عبقرّيته يف هنج   Aهبا كاإلمام عيل 
املبادئ  سبيل  يف  يشء  بكّل  الصادقة  للتضحية  خالدًا  مثاالً  كان  الذي   Cعيل

احلّقة.

و)ثانيًا(: أّن هذه الغرابة ليست دلياًل منطقّيًا لالستبعاد، فكم من عّلة يقع 
عليها اإلنسان من غري توّقعها، بل بعد استبعاد تاّم هلا من جهة كوهنا حالة جديدة مل 
يمّر بأمثاهلا، فليست غرابة اليشء بحسب شعور اإلنسان وأحاسيسه بالتي تصلح 

أن تكون سببًا منطقّيًا الستبعاده إذا كان هو األكثر مالءمة من حيث املنطق.

وكيف جيب أن يكون األمر يف الكون حّتى يكون دلياًل عىل اخلالق، وهل 
فهل  عليها،  جتري  سنن  عىل  قائمة  املاّدة  بإجياد  إاّل  األشياء  إجياد  يف  سبيٌل  هناك 
ك اإلنسان بأّن هذا املشهد املتالطم امليلء بالتحّرك والنشاط والفاعلّية  يصّح متسُّ
يف كّل ذّراته وأجزائه يكون قدياًم بتحّركه ونشاطه، وال يكون هناك سبٌب كامٌن 

وراءه؟!

وإيّن ألرجح أّن الذي حيول بني اإلنسان وبني هذا االنتقال الواضح إىل ما 
وراء هذه احلياة هو عظمة مشهد احلياة وأرساره بالقياس إىل اإلنسان الذي يعيش 
يف جزء صغري جدًا من هذا املشهد بني أجوائه، وقد اعتاد عليه. ولو تأّتى لإلنسان 
والكائنات  الكون  جمموع  إىل  بعينه  وينظر  املشهد  هذا  خارج  نفسه  يفرض  أن 
كمشهد واحد، مبرصًا احلركة والنشاط يف كّل ذّراهتا، وكذا املنظومات املتحّركة 
العديدة يف كّل جهة منها من جمّرات وشموس وأقامر وكواكب وغريها، من خالل 
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منظار يكشف له ذلك كّله لراعه ذلك ولرأى بكّل وضوح أّن وراء هذا املشهد 
ُيلَزم الباحث أن يرتقي يف تأّمل نشأة الكون والكائنات إىل  كائنًا عظياًم؛ ولذلك 

أفق عاٍل من التفكري والتأّمل، وال ينطلق من الوضع املحدود الذي يعيشه.

القرآن  يف  إليه  اإلنسان  نظر  إلفات  ُأريَد  الذي  هو  املعنى  هذا  أّن  وأعتقد 
الكريم باآليات)1( التي تدعوه إىل التفكري يف خلق الساموات واألرض والكائنات 

التي حتتويان عليها.

هيمنة اخلالق عىل الكون والكائنات

وقد يقول قائل: إّن هذا املقدار لو ثبت ال يعطي للخالق هيمنة عىل الكون 
واحلياة وترّصفَاً مستدامًا فيها ويف إبقائها كام جاء يف الدين والرؤية الدينّية، بل كأّنه 

َخَلَق اخللق وتركه ليتطّور بنفسه من غري حاجة إىل اخلالق.

نعم، يمكن القول: إّن اخلالق حيث خلق الكون واملاّدة عىل هذا التكوين 
التي حتكمها؛ ألّنه هو  بالقواعد والسنن  ـ بطبيعة احلال ـ كان عاملًا  فإّنه  اخلاّص 
الذي سنّها عليها، ومن َثمَّ فهو قاصد ملا يؤول إليه أمرها حّتى هنايتها، فهو حينئٍذ 

مبدع األشكال املختلفة للكائنات كّلها.

ولكّن هذا املقدار ال يعطي حاجة الكائنات يف بقائها وتطّورها إىل خالقها 
ليبقى مهيمنًا عليها.

ْلَباِب﴾  وِل األَْ َياٍت أِلُ َوالنََّهاِر لََ ْيِل  اللَّ ْرِض َواْختاَِلِف  اَمَواِت َواألَْ )1(  كقوله تعاىل:﴿إِنَّ يِف َخْلِق السَّ
اَمَواِت َواأْلَْرِض َلََياٍت لِْلُمْؤِمننَِي﴾ سورة اجلاثية:3،  سورة آل عمران:190، وقوله:﴿ِإنَّ يِف السَّ
اْلَبْحِر  يِف  ِري  جَتْ الَّتِي  َواْلُفْلِك  َوالنََّهاِر  ْيِل  اللَّ َواْختاَِلِف  َواأْلَْرِض  اَمَواِت  السَّ َخْلِق  يِف  ﴿إِنَّ  وقوله: 
ٍة  ا َوَبثَّ فِيَها ِمْن ُكلِّ َدابَّ اَمِء ِمْن َماٍء َفَأْحَيا بِِه اأْلَْرَض َبْعَد َمْوهِتَ باَِم َينَْفُع النَّاَس َوَما َأْنَزَل اهلل ِمَن السَّ
اَمِء َواأْلَْرِض َلََياٍت لَِقْوٍم َيْعِقُلوَن﴾ سورة البقرة:164. ِر َبنْيَ السَّ َحاِب امُلَسخَّ َياِح َوالسَّ يِف الرِّ َوَترْصِ



163  ........................................................ هيمنة اخلالق عىل الكون والكائنات  

بخالق  الوجود  ارتباط  نوع  حقيقة  ألّن  دقيقًا؛  ليس  القول  هذا  ولكّن 
الوجود أمر ال يستطيع العلم التجريبّي من حتليله والتوّصل إىل كنهه؛ فإّنه خارج 
عن حدود األدوات العلمّية التجريبّية ونحوها؛ إذ ال يستطيع اإلنسان إجياد يشء 
من العدم، كام ال يمكنه أيضًا إعدام يشء متامًا، ولكن يستطيع أن يغرّي األشياء من 

حاٍل إىل حال.

واملحتمل يف نوع االرتباط بدوًا وجهان ..

أ ـ فيمكن أن يكون افتقار األشياء إىل اخلالق يف حدوثها وال حاجة هبا إىل 
مدٍد منه يف بقائها، كام هو احلال يف بعض ما يصنعه اإلنسان، فإّنه يبقى عىل حاله 

كام يف اآلالت املصنوعةمثاًل.

ب ـ كام يمكن أْن يكون افتقار األشياء إىل اخلالق افتقارًا دائاًم بحيث حيتاج 
إىل مدده دائاًم كحاجة الطاقة إىل منبعها واستمدادها منه يف كّل آٍن.

إىل  الفلسفة  بل ذهب مجع من علامء  نفسه  أمر حمتمل يف  الوجه هو  وهذا 
تعّينه بتقريبات عقلّية)1(.

وقد جاءت النصوص الدينّية بام يدّل عىل ثبوت هذا الوجه فعاًل، فالكائنات 
ـ بحسبها ـ كّلها مرهونة بمدد من اخلالق، وكأّن هذا املعنى من مجلة مضامني ما 
ورد يف القرآن الكريم من أّن الكون والكائنات كّلها تسّبح هلل سبحانه، فهي طائعة 

له يف وجودها ونشاطها ومتوّجهة بتوجيهه سبحانه وتعاىل.

)1(  منها: أّن اليشء متى كان بطبعه حمتاجًا إىل عّلة فإّنه حيتاج إليها يف بقائه، فنحن إذا وضعنا شيئًا عىل 
األرض فإّنه إّنام يبقى من جهة قّوة اجلاذبّية ـ مثاًل ـ وال يستغني عن العّلة.
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خطأ االعتقاد بأّن الدين يتضّمن خلق كّل كائن ابتداًء ال عن تطّور

وقد ُيَظّن أّن البناء عىل تطّور الكائنات عن أوضاع سابقة وفق سنن طبيعّية 
تنايف النصوص الدينّية فإهّنا تقتيض أّن كّل كائن خملوق خلقًا مستأنفًا ومبتَدًأ عىل 
َثّم تشري هذه النصوص إىل االستدالل  القائم، ال عن يشء سابق؛ ومن  الوضع 
عىل اخلالق بام ال يمكن أن تفّسه السنن الطبيعّية للحياة وفق العلم لتكون حالة 

خارقة يف الطبيعة.

وهذا الظّن خطأ أيضًا، بل الواقع أّن األمر عىل العكس ممّا ُذكر، فالنصوص 
فهو  اإلنسان  إىل  وينتهي  بالنطفة  يبدأ  الذي  اجلنني  الكون عىل حّد  تعترب  الدينّية 
تعاىل  أّنه  َثمَّ جاء  بعض؛ ومن  إىل  بعضها  يفيض  تدرجيّيًا وفق سنن  خملوق خلقًا 
خلق الساموات واألرضني يف أّيام، واليوم يف مثله إشارة إىل حقبة زمنّية وإْن كانت 

كبرية.

 ويف كالم اإلمام عيلA يف هنج البالغةـ  وهو بمثابة تفسري للقرآن الكريمـ  
داللة أوضح عىل ذلك)1(.

َز  َوَغرَّ ا،  َتِلَفاهتَِ خمُْ َمَبنْيَ  َواَلَء  ا،  أِلْوَقاهتَِ األشياَء  َأَحاَل  اْبتَِداًء..  َواْبَتَدَأُه  إْنَشاًء،  اخَلْلَق  »َأْنَشَأ  قال:    )1(
بَِقَراِئنِها  َعارفًا  َواْنتَِهاِئَها،  بُِحُدوِدها  يطًا  حُمِ اْبتَِداِئَها،  َقْبَل  هِبَا  َعاملًِا  أْشَباَحَها،  َوَألَزَمَها  َغراِئَزَها، 
َوَأْحنَاِئَها. ُثمَّ َأْنَشَأ ُسْبَحاَنُه َفْتَق األْجَواِء، َوَشقَّ االَْْرَجاِء، َوَسَكاِئَك اهَلَواِء، فَأجاَز فِيَها َماًء ُمَتالطِاًم 
َطَها  َوَسلَّ ِه،  بَِردِّ َفَأَمَرها  اْلَقاِصَفِة،  ْعَزِع  َوالزَّ اْلَعاِصَفِة،  يِح  الرِّ َمْتِن  َعىَل  َحََلُه  اُرُه،  َزخَّ ُمرَتاِكاًم  َتيَّاُرُه، 
تِها َفتِيٌق، َوامَلاُء ِمْن َفْوِقَها َدفِيٌق. ُثمَّ َأْنَشَأ ُسْبَحاَنُه ِرحيًا اْعَتَقَم  ِه، اهلََواُء ِمْن حَتْ ِه، َوَقرهَنَا إىَِل َحدِّ َعىَل َشدِّ
َمْوِج  َوإَِثاَرِة  اِر،  خَّ الزَّ امَلاِء  بَِتْصِفيِق  َفَأَمَرها  َمنَْشاَها،  َوَأْبَعَد  جَمَْراها،  َوَأْعَصَف  َا،  ُمَرهبَّ َوَأَداَم  َمَهبََّها، 
َلُه َعىَل آِخِرِه، َوَساِجَيُه َعىَل  َقاِء، َوَعَصَفْت بِه َعْصَفَها بِالَفَضاِء، َتُردُّ َأوَّ البَِحاِر، َفَمَخَضْتُه خَمَْض السِّ
ُمنَْفِهق« )هنج البالغة  ُمنَْفتِق، َوَجوٍّ  َفَرَفَعُه يِف َهَواء  َبِد ُرَكاُمُه،  بِالزَّ ُعَباُبُه، َوَرَمى  َماِئِرِه، َحتَّى َعبَّ 

ص:40، اخلطبة: 1(.
ومن املالَحظ قوله بعد ذكر ابتداء خلق الكون وإنشائه: »َأَحاَل األشياَء ألْوَقاهِتَا«، واملفهوم    
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باألشياء  سبحانه  اهلل  وجود  عىل  الدينّية  النصوص  يف  االستشهاد  وأّما 
الوضع  هذا  عىل  العدم  من  خملوقة  أهّنا  عىل  مبنّيًا  ليس  فهو  والرائعة  العظيمة 
املتكامل ابتداًء، بل من جهة أّن هذا املشهد الرائع كّله كلوحة فنّان تدّل عىل قدرة 
اهلل سبحانه ومجيل صنعه. نعم، ما اعتاد عليه اإلنسان وعاش قريبًا منه رّبام خّفت 
إبداعًا  األكثر  األشياء  يف  الداللة  هذه  تتجىّل  ولكن  شعوره،  يف  الداللّية  شحنته 

وعظمًة وغرابة؛ ومن َثمَّ ُألِفت نظر اإلنسان إليها.

ر تنظيم الكون واحلياة أكثر إبداعًا عىل نظام التطوُّ

بل رّبام أمكن القول إّن تنظيم الكون واحلياة عىل نظام التطّور والتوالد أكثر 
إبداعًا وروعًة مما لو كان عىل مثاٍل ثابت أو كان حيتاج إىل خلق متجّدد معلٍن يف كّل 
آٍن، فمن الروعة بمكان أّنه تعاىل خلق الكائنات عىل نحو تنتقل بمدده من حال 
الروعة  ومن  وغريها.  والبحار  واألهنار  واملعادن  اجلبال  تكّونت  حّتى  حال  إىل 
يوجب  نظام كامن يف خلقتها  احلّية وفق  الكائنات  تكاثر  أّنه جعل  أيضًا  بمكان 
احلفاظ عليها يف ظّل بيئة ممّهدة هلا، فالنواة ُتزرع يف األرض فتنتج شجرة باسقة من 

إليه. ولعّل  أّن لكّل يشء وقتًا يناسبه، وليس ذلك إاّل الستعداد اخللق السابق عليه ليتطّور  منه 
قوله: »َوالََء َمَبنْيَ خُمَْتِلَفاهِتَا« إشارة إىل حاالت التناقض والتضاّد بني القوى الكامنة يف اخللق األّول 

الذي أّدى إىل انفجاره.
قبل  األشياء  فسّمى  لألشياء،  التدرجيّي  التكّون  عن  تعبري  أْشَباَحَها«  »َألَزَمَها  قوله:  ولعّل    

تبلورها أشباحًا تنتهي إىل خملوقات متكاملة بتبلورها ونمّوها.
يطًا بُِحُدوِدها  ولعّل قوله: »َعاملًِا هِبَا َقْبَل اْبتَِداِئَها« ناظر إىل العلم بام تنتهي إليه كام يف قوله: »حُمِ   

َواْنتَِهاِئَها« فاملراد علمه بام يتطّور إليه حاهلا؛ ألّن العلم بحالتها األّولّية أمر طبيعّي.
َوَأْحنَاِئَها« تعبريًا عن التضاريس واالستعدادات الكامنة يف  بَِقَراِئنِها  ويكون قوله: »َعارفًا    

اخللق األّول، وقوله: »ُثمَّ َأْنَشَأ..« يدّل عىل التدّرج يف خلق الكون بوضوح.
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خالل الرتاب والشمس واملاء، وبذلك ﴿خُيِْرُج احَليَّ ِمَن امليِِّت﴾)1(، وبويضة املرأة 
ح فينمو إنسانًا متكاماًل، فام أروع هذا النظام حّقًا لوال اعتياد اإلنسان عليه؛  ُتلقَّ

حّتى صار ينظر يف الصنيع وال ينتبه إىل فّن الصانع.

عىل أّن هذه الكائنات كّلها يف بقائها وتطّورها باقية بمدده، خاضعة لسننه، 
سائرة إىل غاياهتا وهناياهتا التي ال علم لإلنسان هبا.

فتبنّي بام ذكرنا: أّن املعرفة الدينّية جتري عىل النظام املعريّف العاّم املعتَمد يف 
العلوم الطبيعّية واإلنسانّية.

نقد منهجّي للتوّجه احليّسّ والطبيعّي يف مناهج التفسري لألشياء

نختم احلديث عن هذه القاعدة وتطبيقها يف شأن الدين بنقٍد منهجيٍّ لكثري 
جتاوزها  نالحظ  إّننا  حيث  الدين،  حّقانّية  مناقشة  مقام  يف  الدائرة  األبحاث  من 

ملقتضيات املنهج العلمّي عىل أساس ميول واجّتاهات مسبقة.

ينطبق يف شأن  فإّنه  الدين  بحّقانّية  املذعن  ينطبق يف شأن  املعنى كام  وهذا 
املشّكك فيها.

الدائر حول حّقانّية  السجال  ل  بتأمُّ الباحث  الذي يالحظه  أّن  بيان ذلك: 
تطّور  األشياء من وحي  لكّل  والطبيعّي  احلّسّ  التفسري  إىل  مياًل  أّن هناك  الدين 
العلوم الطبيعّية وهيمنة نتاجها عىل حياة اإلنسان، فأصبح هناك شعور مسَبق بأّنه 
ال ُبّد من وجود تفسرٍي طبيعيٍّ جلميع احلوادث والظواهر يف الكون واحلياة، حّتى 
اتُّفقت يف نشأة الكون والكائنات وحّتى احلوادث التارخيّية اخلارقة  األمور التي 

التي اتُّفقت يف التاريخ.

)1(  سورة األنعام: 95.
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ه احلّسّ يف تفسري كّل يشٍء يتنامى كَسيٍل من املشاعر املتدّفقة  فكأّن التوجُّ
واملعجبة بنتاج العلم احلديث حّتى مل يصبح هناك اهتامم لبعض الباحثني باحِلرفّية 
يف البحث واالّطالع عىل األدوات املنهجّية والعلمّية املناسبة، اندفاعًا من أّن البيئة 
تّتجه إىل هذا املنحى، ومن ينفي يف بحثه وجود أّي يشء وراء هذه احلياة املاّدّية 
فإّنه يسبح عىل وفق التّيار العاّم، وهو مظنّة للتقدير واإلعجاب والثناء عليه بأّنه 
يوافق حركة العلم وروح العرص ومساعي التجديد، وهو جريء يف نقد املايض 
واملوروث، كام أّن من ُيثبت ذلك فهو يسبح ضد التّيار، وهو ُعرضة الهّتامه بأّنه 

يسعى إىل التقليد والتمّسك بالقديم ويواجه حركة العلم إىل اإلمام.

آثار هذه املوجة يف العلوم غري الطبيعّية نقٌد مطلٌق للفلسفة

ه توجيه نقٍد الذٍع إىل علم الفلسفة. وقد أوجب هذا التوجُّ

فقيل: إّنه مل يبق للفلسفة جماٌل يف زمان العلم التجريبّي احلديث، فقد كانت 
الفلسفة من قبل تفّس الكون والكائنات والظواهر الكونّية بام وراء الطبيعة لعدم 
اكتشاف السنن الطبيعّية الفاعلة يف الكون، وبتقّدم العلم خطوات كبرية إىل األمام 
لالستدالل  حمّل  َيُعد  مل  والكائنات  الكون  نشأة  يف  حّتى  السنن  هلذه  واكتشافه 

الفلسفّي القائل بأّنه ال ُبّد للكون والكائنات من موجد هلا من ورائها.

حّقانّية  عىل  الفلسفّي  باألسلوب  لالستدالل  اليوم  بعد  حمّل  فال  وعليه: 
العلمّي  األسلوب  آخر، وأصبح  مّدعًى  أّي  أو  اإلهلّية  الرساالت  وثبوت  الدين 

التجريبّي هو األسلوب املنطقّي الوحيد يف البحث عن أّية حقيقة يف احلياة.
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التشكيك يف القيم األخالقّية

العلوم  أّن  أساس  عىل  األخالقّية  والقيم  األخالق  إىل  الشّك  وتعّدى 
ـ بمعونة من علوم طبيعّية مناسبة هلا مثل  النفس واالجتامع  اإلنسانّية مثل علم 
علم األعصاب واملخ ـ تبنّي تأثُّر اإلنسان تأثُّرًا حاساًم بالعوامل الوراثّية والبيئّية، 
من  متطّورًا  كائنًا  إاّل  ليس  وهو  فيه،  ونشأ  عليه  ُولد  ما  إىل  مندفع  فاإلنسان 
والتكّيف  بالبيئة  والتأثُّر  الغرائز  االندفاع وفق  فيكون حاله حاهلا يف  احليوانات؛ 

معها.

فليس هناك قيمة فاضلة حقيقّية لعمٍل كاإلحسان والصدق والوفاء بالعهد 
اإلساءة  مثل  لعمٍل  حقيقّية  سلبّية  قيمة  هناك  وال  ونحوها،  والشكر  والعفاف 

واالعتداء والكذب والغدر.

فهذا هو املنهج الذي يفرضه العلم احلديث يف شأن حقيقة األخالق والقيم 
األخالقّية، وما عدا ذلك فهو حمض أوهاٍم وختيُّالٍت لكنّها رائعة ومجيلة.

وقد ترّتب عىل هذا املنهج ـ الذي ُيستمّد من نظرّية االنتخاب الطبيعي ـ 
وتسيته من البعد األحيائّي إىل البعد القيمّي واالجتامعّي مآيس عديدة يف تاريخ 
أّن احلروب هي  التطّور لداروين عىل  أّن مقتىض نظرّية  بنوا عىل  البرشّية، حيث 
دائاًم من األمّهّية بمكان للتقّدم العاّم للجنس البرشّي، فيجب أن يتخىّل األضعف 
جسدّيًا واألقّل ذكاًء واألقّل تطّورًا يف اخللق عن مكاهنم لصالح األقوى؛ فاألقوى 

واألصلح هم فقط من أعطتهم الطبيعة احلّق يف احلياة)1(.

)1(  وقد قيل: إّن الداروينّية االجتامعّية هي املرّبر الرئيس للحرب العاملّية األوىل؛ إذ كان األملان يرون 
تطبيق االنتخاب الطبيعّي عىل واقع احلياة؛ ألّن احلروب واإلبادة اجلمعّية هي الوسيلة األفضل 

واألرسع للتعجيل بحركة التطّور نحو انتخاب طبيعّي رسيع ومتَقن.
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رسيان الشّك إىل التاريخ

ورسى الشّك إىل التاريخ القديم كّله، حيث تصنَّف احلوادث املحكّية يف 
التاريخ ـ وفق املنظور العلمّي احلديث ـ عىل رضبني ..

)األّول(: ما هو مستعٍص عىل التفسري وفق السنن الطبيعّية يف حال وقوعه 
 Aأو إحياء املوتى لعيسى Aحقيقًة، مثل احلوادث اخلارقة كانفالق البحر ملوسى 

ووالدته من غري أٍب.

فهذا الرضب يقع يف مقابل العلم احلديث؛ ومن َثمَّ يتعنّي إنكاره واعتباره 
من قبيل األساطري التي نشأت يف زماٍن الحٍق من ِقَبل أهل األديان ألجل إشاعة 

الدين كام نشهد حكاياٍت موضوعٍة كثريًة يف ثقافات األمم املختلفة.

)الثاين(: ما يمكن اإلذعان بوقوعه ولكن يمكن تفسريه من منظور علمي 
النفس واالجتامع املعارص، من خالل فرض مواصفات مناسبة يف شخصّية مّدعي 

النبّوة وبيئته االجتامعّية؛ ممّا يوضح العامل يف حدوث مثل هذه الدعوى.

وهكذا يفيد علم النفس واالجتامع يف تفسري الظواهر الغريبة والشاّذة يف 
املجتمع البرشّي وفق أسس طبيعّية تفّس نشأهتا وتطّورها وتكاثرها، وهتتّم عّدة 
فروع من هذين العلمني هبذا املوضوع، مثل علم نفس رجال الدين وعلم اجتامع 

املجتمع الدينّي.

خالل  من  الدينّية  والرؤية  للدين  الفكرّية  البنية  تفكيك  يمكن  وبذلك 
العلوم احلديثة؛ ألّن إثبات الدين يتوّقف عىل أركان ثالثة ..

1. ركن فلسفّي يتعّلق بالكون والكائنات، وهي دعوى داللتها عىل اخلالق.

2. ركن أخالقّي يتعّلق بشخصّية اإلنسان ومقّومات إنسانّيته، وهي دعوى 
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اختيارّية اإلنسان وانطوائه عىل الضمري األخالقّي والقيم الفاضلة.

3. ركن تارخيّي يتعّلق بام جاء يف التاريخ من أنباء الرسل واخلوارق التي 
اتُّفقت هلم ممّا يعجز عنه اإلنسان.

الطبيعّي  بالتفسري  يستغني  فهو  كّلها؛  األركان  هذه  هيدم  احلديث  والعلم 
لنشأة الكون والكائنات عن التفسري الربويّب. ويبنّي أّن اإلنسان ال يزيد عىل حيوان 
متطّور، يتحّرك وفق الغرائز املوَدعة فيه من رّش وأنانّية وجشع وما إىل ذلك، وال 
نبيٍل يف نفسه، ولكنّه يتخّيل ذلك لنفسه كسائر ختيُّالته األدبّية  يتضّمن أّي دافٍع 
الرائعة. كام أّن العلم بنّي أنَّ ما جاء يف التاريخ كّله خرافة وأوهام وَمن اّدعى النبّوة 
فهو إّما متعّمد للكذب بداعي اهليمنة عىل املجتمع أو بداعي إصالحه عىل أحسن 
تقدير، أو إنسان خارج عن االعتدال النفّس تعرضه اهلالوس املختلفة ويملك 

شخصّية خاّصة يف القدرة عىل إقناع اآلخرين هبا واالستحواذ عليهم.

ص الرؤية املشّككة يف الدين جتاه الدين والرؤية الدينّية. هذا ملخَّ

نقد هذا االجّتاه املاّدّي

غري  جماٍل  يف  العلم  تقحم  فإهّنا  املوضوعّية؛  عن  بعيدة  الرؤية  هذه  ولكّن 
خمتلفة  مناهج  ذات  ومعلوماٍت  لعلوٍم  ومعارضًا  بدياًل  منه  ويصنع  الالئق  جماله 
كّل  عن  بحثه  مقام  يف  الباحث  يراعي  أن  التعّقل  ومن  التجريبّي،  املنهج  عن 
واخلاطئة  والرمادّية  الواضحة  املساحات  بني  ويفرز  هلا،  املناسب  املنهَج  معلومٍة 
أثر  يف  موضعه  غري  يف  ومعطياته  بالعلم  حيتّج  وال  يعاجلها،  التي  املواضيع   يف 

االنبهار هبا.
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تقييم األفكار الفلسفّية والفرق بني املستويات املتعّددة فيها

أّما احلديث املتقّدم عن إبطال الفلسفة أو االستغناء عنها فهو ينطوي عىل 
خطأين ..

فإهنا  الفلسفّية  القضايا  من  متعّددة  بني مستويات  اخللط  األّول(:  اخلطأ   ( 
ـ كام تقدم ـ عىل مستويات ..

الوجدانّية  باملعلومات  أشبه  هي  بدهيّية  واضحة  معلومات  )األّول(: 
واحلّسّية، مثل مبدأ وجود سبب لكّل حادٍث، ومبدأ استحالة اجتامع وجود اليشء 
وعدمه يف آٍن واحٍد، واستحالة عود اليشء إىل وضعه السابق حقيقة)1(، واستحالة 
استغناء املحتاج بطبيعة ذاته عن عّلة له، واستحالة صدور كّل يشٍء عن كّل يشء، 
وانحالل كّل مفهوٍم خاصٍّ إىل عنرٍص عامٍّ وخصوصّية إضافّية، وعدم جواز كون 
ًة لثالث، وهكذا  ًة لنفسه، وعدم جواز كون اليشء علًَّة آلخر، واآلخر علَّ اليشء علَّ
ـ وعدم جواز  التسلسل  باستحالة  املعربَّ عنه  ـ وهو  له منذ األزل  إىل ما ال هناية 
تأثري املعدوم يف املوجود، ونحو ذلك من قضايا هي غاية يف البداهة إذا تصورها 

اإلنسان جّيدًا وتأّملها يف مثاٍل معنّي وال حيتاج إىل أي ختّصص فلسفّي.

بني  اليشء  بعض  غامضة  عالئق  عن  تتحّدث  نظرّية  معلومات  )الثاين(: 
اإلنسان  مدارك  بعيدة عن  ليست  ولكنّها  علمّية،  دّقة  إىل  فهمها  األشياء، حيتاج 

وقدراته الذهنّية وإْن احتاج بعضها إىل يشٍء من الذكاء والفطنة.

تّم  الدينّي  النّص  من  متلّقاة  أو  حدسّية  فرضّيات  أو  نظرّيات  )الثالث(: 

)1(  كأن يرجع اإلنسان بعد بلوغه سنَّ األربعني إىل السنة األوىل من حياته حقيقة، ال بأن حيدث له 
وضع مماثل ملا كان عليه يف السنة األوىل بل أْن يرجع السنة األوىل نفسها.



..................  منهج التثبت يف الدين/ القواعد الفطرية العامة للمعرفة اإلنسانية والدينية  172

العلمّي،  بالتخيُّل  يكون  ما  أشبه  هي  ومتكلَّفة  واهنة  عقلّية  بتقريبات  تقريبها 
وأغلبها حمّل خالف أيضًا.

النظرّيات والفرضّيات  وهذا املستوى من الفكر الفلسفي ال قيمة له، بل 
العلم  معطيات  خالف  منها  ومجلة  واألساطري،  باخلرافات  أشبه  فيه  املذكورة 

احلديث السّيام فيام يبتني يف حقيقته عىل ُبعد فلسفيٍّ وآخر طبيعّي.

ولكّن هذا ال يعني الشّك يف جواز االعتامد عىل املستوى األّول من تلك 
القضايا؛ فهي من مجلة البدهيّيات الفكرّية التي هي قواعد الفكر اإلنسايّن، وليس 
له عن جمال هذه القضايا،  للعلم أّية معطياٍت تنايف هذا القسم الختالف جمال تدخُّ
بل هو معتمد يف أصوله العاّمة عليها، كام أوضحنا ذلك من َقبُل يف القاعدة الثانية.

النكات  كسائر  قيمة  ذات  استنباطّية  نكات  منها  الثاين  املستوى  أّن  كام 
ل عليها وفق مدارس معروفة يف العلوم اإلنسانّية كالتاريخ  االستنباطّية التي يعوَّ

والنفس واالجتامع، وال ضري يف األخذ هبا مع اإلنضاج التاّم هلا.

عىل  منها  واحد  كّل  وحكم  الفلسفّية  القضايا  ملستويات  التعداد  وهذا 
اإلمجال أمٌر ظاهر ملن اّطلع عىل هذا العلم وقضاياه.

فيغلِّب  خاطئة،  بتعميامٍت  الفلسفة  عن  يتحّدث  َمن  الباحثني  من  ولكن 
حكم املستوى الثالث من القضايا الفلسفّية عىل مجيع تلك القضايا. ويعقد مقابلًة 
تباين جماهلام متامًا، وذلك كّله خطٌأ منهجيٌّ  الفلسفة وبني العلم احلديث مع  بني 

كبري.

نعم، وقع يف أورّبا يف عرٍص سابٍق تقابٌل بني املستوى الثالث وبني إرهاصات 
العلم احلديث، وهو ما رّبام ساعد عىل النظرة السلبّية إىل الفلسفة بمجملها وبقيت 
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أصداء هذه املقابلة يف ذاكرة بعض الباحثني يف الغرب؛ حّتى صار كثري منهم ينتقد 
الفلسفة ويعّرض هبا وهو ال يملك معلوماٍت مناسبًة عنها، وإّنام كان متخّصصًا 

يف علوٍم أخرى طبيعّية، كام سنِصف ذلك يف اخلطأ الثاين.

عدم صّحة إقحام العلوم الطبيعّية يف الفلسفة

الفلسفّي،ويتحّقق ذلك  البحث  الطبيعّية يف  العلوم  الثاين(: إقحام  )اخلطأ 
ل بعض الباحثني املتخّصصني يف الفيزياء واألحياء  بصور خمتلفة من مجلتها تدخُّ
يف املباحث الفلسفّية، حّتى كأّن مثل هذه العلوم تساعد الباحثني عىل حتقيق الفكر 

الفلسفّي.

ل أقرب ما يكون إىل املنطلق املشاعرّي منه  وهو خطأ كبري، بل هذا التدخُّ
إىل املنطلق العلمّي؛ وذلك ألّن حقل الفلسفة وحقل الفيزياء أو األحياء حقالن 

خمتلفان متامًا، كام أّن أدوات اإلثبات ختتلف فيهام.

القضايا  حّد  عىل  االستبطانّية  باملعلومات  أشبه  الفلسفّية  فاملعلومات 
ل التجريدّي يف موضوعها يبنّي صّحة احلكم فيها من  الرياضّية، بمعنى أّن التأمُّ
عدمه، وال حاجة إىل أّية جتربة واختبار كام هو احلال يف املعلومات الرياضّية. ولئن 
كان من املعروف يف بعض العلوم الطبيعّيةـ  كالفيزياءـ  استعامل األدوات الرياضّية 
فذلك أقرب ما يكون إىل استعارة التعابري الرياضّية من أن تكون األفكار أفكارًا 

رياضّية فعاًل.

وأّما العلوم الطبيعّية فهي تعتمد عىل استقراء طيف من املوارد واستنطاقها 
عاّم تقتضيها، وجتربة النظرّيات املختلفة عىل الساحة العملّية، وال يصّح االعتامد 
الفكر  قواعد  متّثل  التي  العاّمة  البدهيّيات  قبيل  من  بحتة  جتريدّية  أداة  عىل  فيها 
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الباحث  جيد  َثمَّ  ومن  ذلك؛  وغري  سبٍب  إىل  يشء  كّل  حاجة  مثل  يف  اإلنسايّن 
األدوات  واخللط واالشتباه يف  املساحمة  مظاهر  كثريًا من  الفلسفة  املتخّصص يف 

املستخَدمة يف نقد الفكر الفلسفّي.

مع  واالختبار،  بالتجربة  العلمّية  األداة  انحصار  دعوى  ذلك:  أمثلة  ومن 
نتاجًا  ليست  األحيائّي  والتطّور  الكبري  االنفجار  نظرّية  من  عليه  ل  يعوَّ ما  أّن 
حمضًا للتجربة، وقد رشحنا من قبل أنواع األدوات الفكرّية املقبولة لدى العقل 

والعقالء.

وقد وصف هذا اخلطأ بعض الفالسفة الغربّيني املعارصين ممّن عدل بعد 
نصف قرن من اإلحلاد إىل اإلذعان باإلله)1(.

خطأ التشكيك يف القيم األخالقّية

وأّما احلديث املتقّدم عن تفنيد العلم التجريبّي لألخالق فهو اآلخر حديث 
خارج عن املنهج العلمّي، فإّن القضايا العلمّية تتحّدث عن تشخيص خصائص 
وتبنّي  العملّية الكتشاف هذه اخلصائص  التجارب  أداهتا  فتكون  وأنواعها  املاّدة 

آثارها العملّية. 

)1( قال أنتوين فلو يف كتابه هناك إله )ص: 108( وهو يثري سؤااًل بأنه كيف يمكن أن تتوّلد احلياة من 
يشء ال حياة له، وانتقاده من ِقبل مجع بعدم متابعته للتطّورات العلمّية احلديثة: )إذا انخرط العلامء 
يف حتليل فلسفّي، فال سلطتهم وال خربهتم بوصفهم علامء هي ذات صلة، وجيب أن يكون ذلك 
واضحًا عندما يقّدمون رأهيم يف علم االقتصاد، مثل تقديم اّدعاءات حول عدد الوظائف التي 
يوّفرها العلم والتكنولوجيا؛ فإّن عليهم أن يقّدموا حتليلهم يف إطار التحليل االقتصادّي، وكذلك 
العلامء الذين يتحّدثون كفالسفة عليهم أن يطرحوا ما عليهم يف اإلطار الفلسفّي، وكام قال ألربت 

آينشتاين: رجل العلم هو فيلسوف ضعيف(.
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لنظم  اإلنسان  باطن  يف  املجعول  اهلدي  فهي  األخالقّية  القضايا  وأّما 
االجتامع البرشّي، وهو شأن جتهيز سائر الكائنات احلّية هبدٍي يمّثل النظم املناسب 
هلا. وعن هذه القضايا تتفّرع القوانني كّلها، ورضورة هذا اهلدي ومناسبته حلياة 
اإلنسان بدهية جتري عليها مفاصل احلياة اإلنسانّية مجيعها، وكّلام تتغرّي األمور جيد 
اإلنسان يف داخله ما حيفظ هذا اهلدي الرائع والقيم النبيلة، وال معنى لنفي قيمة 
األخالق عىل أساس مقتضيات علم الفلسفة أو الفيزياء أو األحياء، فاستخدام 
معطيات هذه العلوم يف مقام إنكار األخالق أشبه باملنهج اخلطايّب واإلعالمّي منه 

باملنهج العلمّي املنطقّي.

والواقع أّن عاّمة الناس الذين يقتفون أثر بعض الباحثني يف علوم الطبيعة يف 
التشكيك يف حّقانّية الدين ال يرضون بإنكار الضمري اإلنسايّن والقيم األخالقّية، 
ولكنّهم يقتنعون بام ُيثار يف هذا احلقل عىل نحو نشأة القناعة عن األعامل اإلعالمّية 

واألجواء املتوّلدة منها.

اعتبار املعلومات التارخيّية يف حال التحّري الفنّّي فيها

وأّما احلديث املتقّدم عن التاريخ فهو أيضًا حديث غري دقيق.

أّما )القسم األول( منه ـ الذي ينكر ثبوت الوقائع التي ال تفسري علمّي هلا 
نفيًا  العلم  ينفيه  بانتفاء يشٍء ال  ـ فهو جزٌم  العلم  انسجامها مع  من منطلق عدم 
قاطعًا، فإّن السنن الطبيعّية وإن كانت مبنّية عىل نظام مّطرد إاّل أّن العلم ال ينفي 
وجود عامل وراء الطبيعة يمكن أن حيول دون فاعلّيتها، بل ال ينفي تقّوم الطبيعة 
األمم  من  كثري  وتعتقد  أزّمتها.  بيده  فتكون  هلا  خالق  من  يأتيها  بمدد  عمقها  يف 
بخوارق وقعت لرجال صاحلني فيها كانت مؤّثرة يف حركات اجتامعّية وسياسّية 
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دة يضعف  ال يزال اإلنسان جيد آثارها التارخيّية والديمغرافّية، وبعضها أخبار مؤكَّ
التشكيك فيها فضاًل عن البّت بعدمها.

عوامل  أساس  عىل  احلوادث  من  كثريًا  ُج  خُيرِّ الذي  الثاين(  )القسم  وأّما 
ـ كام  النفسّية والعقلّية واألخالقّية  باملحاذير  األنبياء  طبيعّية ويبني عىل توصيف 
يف آخرين ممّن يّدعي االّتصال بام وراء الطبيعة ـ فهو تعميم خاطئ وفق املؤرّشات 
ل  تأمُّ يف  الصحيح  املنهج  حول  مقبلة  قاعدة  يف  ذلك  توضيح  وسيأيت  التارخيّية. 

التاريخ.

إذن ظهر بام ذكرنا: أّن نفي قيمة الفلسفة واألخالق والتاريخ بقوٍل مطلٍق 
استنادًا إىل معطيات العلم التجريبّي خطٌأ ظاهٌر ملن اّطلع عىل هذه العلوم وعاجلها 

وفق املناهج املناسبة هلا.

اخلطأ املنهجّي يف تدّخل الباحث يف موضوع ال يعلم منهج التفكري فيه

تدّخل  من  أّن  ـ  خمتلفة  لنامذج  واملتابعة  ل  التأمُّ خالل  من  ـ  الحظت  وقد 
عرضة  يكون  وطريقته  فيه  التفكري  منهج  يعلم  ال  موضوٍع  عن  فنّيٍّ  بحٍث  يف 
إاّل  يشعر؛  ال  حيث  من  وسلوكه  فكره  يف  عليها  جيري  بدهيّية  ألمور  يتنّكر  ألن 
أّنه مل ينتقل إىل تطبيقات تلك األمور يف حياته ومساسها بسلوكه وتفكريه العاّم؛ 
وآفاقها  أبعادها  يعرف  نظريًا؛ ألّنه ال  األمور  ينكر هذه  أن  عليه  يسهل  َثمَّ  ومن 
ومضاعفات إنكارها، فقواعد التفكري اإلنسايّن هي مثل قواعد اللغة جيري عليها 
اإلنسان بطبعه وذوقه وسليقته، ولكن حيتاج توصيفها الفنّّي إىل أدوات فنّّية كام 
حيتاج استيعاهبا الفنّّي إىل استحضارها يف تطبيقاهتا؛ ليظهر منبعها وقّوهتا وموقعها 

يف فكر اإلنسان وسلوكه.
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إّن  الباحثني ممّن رجع إىل اإليامن يقول فيه:  وقد وقفُت عىل كالٍم لبعض 
الدين ليس صحيحًا؛ ألّنه مهام  نفي  أمر  ـ يف  مثاًل  ـ  الفيزياء  ل بعض علامء  تدخُّ
كان كبريًا يف الفيزياء فهو إّنام يالحظ الظواهر الفيزيائّية، وأّما انتهاء هذه الظواهر 
إىل خالٍق للكون وما إىل ذلك فهذه قضّية فلسفّية ال شأن للفيزياء هبا. وهذا كالم 

عقالينٌّ صائب.

ولكن يف عاّمة الناس َمن يتصّور أّن هذا العامل الفيزيائّي إذا اخّتذ موقفًا ما 
من أّية مسألة فكرّية ـ وإن كانت يف غري جمال الفيزياء كام لو كانت تتعّلق بالفلسفة 
ُبّد أن يكون موقفه موقفًا ناضجًا مع أّن النضج يف الفيزياء ال يقتيض  مثاًل ـ فال 

نضجًا يف سائر املساحات الفكرّية.

مثاًل: يمكن أْن تعرض للفيزيائّي عقدٌة يف موضوٍع ما وال يستطيع حّلها؛ 
نظرًا لعدم ممارسٍة له يف هذا املوضوع فيعمد إىل إنكار قاعدة بدهيّية فلسفّية حلّل 
املباحث  يف  املامرس  اخلبري  عىل  العقدة  تلك  عرضت  لو  ولكن  العقدة،  تلك 
القاعدة للغموض يف مورد العقدة؛ ألّنه يستوثق  الفلسفّية مل يستسغ إنكار تلك 
غموض  ال  التي  مواردها  سائر  إىل  بالنظر  وثقلها  الفلسفّية  القاعدة  صّحة  من 
فيها؛ ألّن القضايا الفلسفّية مّطردة ـ بطبيعتها ـ واخلصوصّية امللحوظة يف بعض 
مواردها ليست دخيلة فيها؛ ألهّنا قضايا جتريدّية ال دخل للخصوصّية املوردّيةيف 
ثبوت احلكم فيها، فوجود ورقٍة يف مكاٍن ما يقتيض وجود سبٍب هلذا الوجود، وال 
فرق يف ذلك بني وجود هذه الورقة يف هذا املكان أو يف مكاٍن آخر، وال بني هذه 
الورقة وبني غريها؛ ألّن مسألة حاجة احلادث إىل عّلة ممّا ال فرق فيه بني حادٍث 

وآخر، وال بني كون احلادث يف حالة معّينة أو يف حالة أخرى.

واحلاصل: أّن نمط الفكر الفلسفّي السليم من شأنه أن يعطي لإلنسان أفقًا 
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ل األشياء يستطيع أن يقارن بني موارد وضوح اإلدراك وبني موارد  تأمُّ عاّمًا يف 
مخود اإلدراك لعوامل غري موضوعّية تتعّلق بالشعور الذهنّي، نظري ما تقّدم من 

خفاء حاجة احلادث إىل عّلة إذا كان اإلنسان يتعايش مع هذا احلادث.

مقام  يف  القبيل  هذا  من  عاّم  أفق  لديه  يوجد  ال  فقد  الفيزيائّي  العامل  وأّما 
التحليل الفلسفّي، فال يتنبه إىل لوازم األمور وملزوماهتا؛ فهو إذا مل جيد من نفسه 
التحفيز اإلدراكّي لالعتقاد بوجود عّلٍة هلذا اليشء يتوّقف يف وجود عّلة له، وال 
التفكيك بني هذا املورد واملورد اآلخر الذي جيد فيه  بأّن من غري املعقول  يشعر 
اإلدراكّي  التحفيز  غياب  مناشئ  يعرف  ال  قد  أّنه  كام  الكايف،  اإلدراكّي  التحفيز 
املامرس  ولكّن  اإلدراك.  يف  النفسّية  املشاعر  تأثري  عىل  اّطالعه  لعدم  لألشياء 
للتفكري الفلسفي يعرف كيف يستنطق الواقع عن القاعدة العاّمة، فيقول: لو بنينا 
عىل أّن كّل حادٍث يمكن أن خيلو عن السبب، فمعناه أّنه ال يستقّر َحَجٌر عىل َحَجٍر 

يف احلياة وال فرق يف القضّية بني مورٍد ومورد.

اًل فنّّيًا فهو  واحلاصل: أّنه عندما يريد الباحث أن يتدّخل يف موضوٍع ما تدخُّ
تزّل  فإّنه يمكن أن  الفّن، وإاّل  املناسبة مع هذا  املعلومات  بحاجة إىل استحضار 
قدمه ويذهب كّل مذهب، فإّن كثريًا من املعلومات اإلنسانّية جيري فيها اإلنسان 
عىل ارتكاٍز صائب، ولكن لو أثريت حوهلا الشبهة فإّنه يتوّقف فيها، إاّل أن يملك 

بصريًة ثابتًة وسعة أفٍق يف املقارنة والتحليل.

وهذا أمر يقع يف احلاالت العاّمة، مثاًل: قد يستوثق اإلنسان من أّنه قد صىّل 
ولكن لو سأله أحد:)هل صّليت أو ال؟( فيقول له:)كنُت واثقًا من أيّن صّليت، 
يف  الصالة  ثبت  ألّن  إال  ذلك  وليس  ترّددت(،  ذلك  عن  سألتني  حينام  ولكن 
ومن  والرتديد،  التزلزل  حاّفة  عىل  يقع  خفيفًا  ثبتًا  كان  الذهنّي  االرتكاز  مرحلة 
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املؤرشات  هذه  كانت  سؤال  دون  من  وارتكازه  طبيعته  عىل  كان  عندما  فهو  َثّم 
االرتكازية توّجهه باالجّتاه الصائب، لكن بمجّرد إلقاء الشّك يف ذهنه يفلت هذا 
اإلدراك من ذهنه وال يتمّكن من رصد املؤرّش الذي كان قد رصده قبل السؤال. 

وهذا من عجائب النفس اإلدراكّية.

وبذلك يظهر: أّنه مع وقوف اإلنسان عىل الشبهة جيب عليه الولوج يف عامل 
الباحث  يمتلك  أن  جيب  وعليه:  الشبهة.  مورد  مع  واملوازي  املسامت  التحليل 
القدرة عىل التحليل املناسب مع الشبهات وإاّل كان ُعرضًة ألن يضّيع ما بيده من 

احلّق.

ومن َثّم يكون التحقيق يف الرؤية الدينّيةـ  خصوصًا يف ظروف تكاثر األسئلة 
والشبهات ـ بحاجة إىل نوٍع من تقوية الفكر اإلنسايّن ـ بنحٍو عام ـ واستحضار 
مبادئه العاّمة وقواعده الكّلّية واستبيان املحكم والواضح واملتشابه منه واكتساب 
خربة يف هذا السياق، حّتى يعلم اإلنسان باملؤرّشات التي يستخدمها والتي يتمّكن 

من البّت فيها أو التي ال يتمّكن من البّت فيها.





القاعدة السابعة: قاعدة املوازنة بني ثقل 
املؤّشات املتناقضة يف املوضوع الواحد

 توضيح القاعدة وبيان فطريتها وأمهّيتها
 شَبه هذه املوازنة باملوازنة احِلَكمّية واألخالقّية بني 

االعتبارات املختلفة
قيم  وتصنيف  ومقتضياهتا  املوازنة  قاعدة  حدود   

املؤّشات
 حاجة االنتقال إىل كامل الشحنة الداللّية للمؤّش 

إىل الوعي هبا
 عوامل تساعد عىل االنتقال إىل املؤّشات ودرجتها

 عوامل متانع االنتقال إىل املؤّشات ودرجتها
 أمّهّية هذه القاعدة يف املنظور الدينّي

 األمثال املتشاهبة يف القرآن
 الترشيعات املتشاهبة يف القرآن

 األنباء املستقبلّية املتشاهبة يف القرآن





القاعدة السابعة: قاعدة املوازنة بني 
ثقل املؤّشات املتناقضة يف املوضوع الواحد

واملقصود بثقل املؤرّش هو شحنته الداللّية، وهي تتمّثل يف املستوى الذي 
ينبغي أن يوجبه من اإلدراك؛ فإّن من املؤرّشات ما يوجب علاًم بدهيّيًا واضحًا، 
ومنها ما يوجب علاًم نظرّيًا ال يرقى إىل درجة البداهة، ومنها ما يوجب الظّن أو 

االحتامل الراجح.

ويقع الكالم حول هذه القاعدة يف جانبني ..

فطرّيتها  وبيان  القاعدة  هذه  توضيح  ويتضّمن  العاّم،  األول(:  )اجلانب 
وأمّهّيتها.

و)اجلانب الثاين(: يف أمّهّية هذه القاعدة يف املنظور الدينّي وتطبيقها يف شأن 
الدين.

توضيح القاعدة وبيان فطريتها وأمهّيتها

أوسع  املوازنة هي من  قاعدة  أّن  فيالَحظ  العام(  األّول:  )اجلانب  أّما عن 
القواعد تأثريًا يف الفكر والسلوك اإلنسايّن؛ ألّن كثريًا من األمور يف احلياة ـ بطبيعة 
تكوينهاـ  تتشابه فيها املؤرّشات وال يصفو األمر فيها صفاًء تاّمًا. وهذا يشمل عاّمة 
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اجلوانب الفردّية واألرسّية واالجتامعّية والسياسّية والعلمّيةـ  عدا ما كان من قبيل 
تبدو  فيه مؤرّشات  إاّل وجتد  فقلَّ ما جتد موضوعًا  ـ  الرياضّية واهلندسّية  األمور 
متناقضة، حّتى أّن بعض احلقائق املسلَّمة واليقينّية جيد املرء من حوهلا مؤرّشات 

مومهة خلالفها، ولكنّها ُتعاَلج ـ بطبيعة احلال ـ يف ضوء تلك احلقائق.

التشابه  يوّلد  الذي  هو  الواحد  املوضوع  يف  املتناقضة  املؤرّشات  ووجود 
يف  اإلنسان  يقع  ال  حتى  فيها  التدقيق  يقتيض  ممّا  املسائل،  من  كثري  يف  واإلهبام 
أن  يوجب  أّنه  كام  األقوى،  املؤرّش  وترك  األضعف  باملؤرّش  باألخذ  التفريط 
بالشبهات  كًا  متسُّ بشأهنا،  جيادل  أن  احلقيقة  عن  رغبته  حال  يف  اإلنسان  يستطيع 
التي يصطنعها؛ ومن َثمَّ نجد أّن كاّل من الطرفني يف اخلالفات الفردّية واألرسّية 
واالجتامعّية والدينّية والسياسّية وغريها ال يفقد حّجًة حيتّج هبا ويوّجه مّدعاه عىل 
أساسها ـ وإن كان الواقع ال يسع إاّل حلقٍّ واحٍد ـ حّتى كأّن ُسنن هذه احلياة ُسنّت 
عىل نحٍو يكون من قَصد احلّق واهتّم به حّق اهتاممه مظنًّة ألن جيد الدليل عليه، 
نفسه  يشبِّه هبا عىل  الغالب شبهًة  أم عنادًا جيد يف  ومن أعرض عنه تكاساًل كان 

ويزعم أّن ما يقوله هو احلّق.

الفطرّية  األمور  مجلة  من  السابقة  القواعد  حّد  عىل  هي  القاعدة  وهذه 
الفطرّي  املنطق  بفطرته دون تكلف، فهي جزء من  إنساٍن  كّل  التي جيري عليها 
لإلنسان، حيث إّنه يوازن بفطرته بني األشياء وخيتار أقواها ما مل يتكاسل أو يغلب 

عليه اهلوى، بال فرق بني األمور الفردّية واألرسّية واالجتامعّية وغريها.

ٍ من جهة خربته  أّننا قد نثق بطبيٍب معنيَّ ومن أمثلة ذلك يف احلياة الفردّية 
ر االستفادة منه، إاّل أّن هذا الطبيب قد يوصينا  وموقعه املعروف يف العلم وتكرُّ
ببعض الوصايا الصّحّية التي توجب لدينا بعض اهلواجس واملخاوف من العمل 
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هبا أو مدى رضورهتا؛ فمن الناس من يأخذ هبذه اهلواجس واالستبعادات، ولكّن 
اًل منهم ال يشّكك يف هذا الطبيب املوثوق به ملجّرد طرّو هذه اهلواجس  األكثر تعقُّ
واالستبعادات يف ذهنه، ويقول إّنه بحسب ما يعلم من خربته وممارسته ال يتوّقع 
أو  املرض  يوجبه  الذي  النفّس  الضعف  أّن  إاّل  املالحظات  هذه  مثل  تفوته  أن 

صعوبة العمل بتلك الوصايا هي التي تثري يّف الوسوسة يف صواهبا.

مؤرّشات  جيد  قد  اإلنسان  أّن  الشخصّية  العالقات  يف  ذلك  أمثلة  ومن 
متواترة عىل صفة يف صديق كاألمانة، ثّم يقف عىل مؤرّش معارض هلا فال يأبه به 
معتذرًا بأّنه عاش مع هذا الصديق دهرًا ومل ير منه إاّل األمانة، وال يستطيع أن يرفع 
اليد العتقاده بأمانته ملؤرّشٍ عىل خالفه فلعّل له عذرًا أو أّن األمر كان عىل وجٍه 
 :)1(Aآخر، ويشري إىل هذا األصل مجلٌة من األقوال احلكيمة منها قول اإلمام عيل
َا النَّاُس َمْن َعَرَف ِمْن َأِخيه َوثِيَقَة ِديٍن وَسَداَد َطِريٍق،َفاَل َيْسَمَعنَّ فِيه َأَقاِويَل  »َأهيُّ
َهاُم وحُيِيُل اْلَكاَلُم، وَباطُِل َذلَِك َيُبوُر  اِمي، وخُتْطُِئ السِّ َجاِل، َأَما إِنَّه َقْد َيْرِمي الرَّ الرِّ
 Aَأْرَبُع َأَصابَِع«. فُسِئل َبنْيَ احْلَقِّ واْلَباطِِل إاِلَّ  َلْيَس  إِنَّه  َأَما  واهلل َسِميٌع وَشِهيٌد، 
عن معنى قوله هذا، فجمع أصابعه ووضعها بني أذنه وعينه ثّم قال: »اْلَباطُِل َأْن 

َتُقوَل َسِمْعُت، واحْلَقُّ َأْن َتُقوَل َرَأْيُت«.

ومن أمثلة ذلك يف احلياة األرسّية اخلاّصة أّن الوالد املعنّي بولده وبمختلف 
شؤون حياته قد ال يأذن له يف بعض األمور رغم رغبة الولد فيها وشعوره باحلاجة 
إليها، وقد ال جيد االبن تعلياًل واضحًا هلذه املامنعة؛ ففي هذه احلالة إذا كان الولد 
عاقاًل ونبيهًا ال يشّكك يف لطف أبيه به وحرصه عليه ورغبته يف تلبية رغباته من 
غري مرّضٍة، انطالقًا من الشواهد املتواترة التي يالمسها عىل ذلك، وال جيعل هذا 

)1( هنج البالغة ص:198، اخلطبة:141.
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املوقف الذي مل يلّب فيه األب رغبته موجبًا لسقوط ثقته بأبيه، بل يقارن مثل هذه 
النقاط القليلة بالنقاط الساطعة وجيعل الغلبة للنقاط الساطعة.

اعتنائه  لشّدة  للمنطق  يستجيب  ال  مشاكسًا  بطبيعته  االبن  كان  إذا  وأّما 
برغباته ـ ولو عىل حساب احلكمة ـ فإّنه قد يّتهم أباه برعاية مصلحته الشخصّية 
األساس  هو  املتشابه  املوقف  هذا  جعل  ألّنه  إاّل  ذلك  وما  االبن،  مصلحة  دون 

املحكم وجعل النقاط املحكمة متشاهبة وحمكومة هبذا املوقف.

نجده  ملا  ومشهودة،  كثرية  فهي  العاّمة  احلياة  يف  القاعدة  هذه  أمثلة  وأّما 
االجتامعّية  الظواهر  أسباب  تشخيص  يف  االجتامعّي  االختالف  من  بوضوح 
اشرتاك  رغم  فيها  والصالح  باحلكمة  أوفق  هو  فيام  وكذا  واإلدارّية،  والسياسّية 

املعلومات التي يستند إليها اجلميع نوعًا.

واملديرون  الرؤساء  السياسّية ومجاهريها، وكذا  األحزاب  ولذلك ختتلف 
العميّل  التطبيق  مقتضيات  يف  العالقة  ذات  العلوم  يف  واملتخّصصون  والقادة 

لقواعدها.

القوانني  يف  بينها  والتناقض  املؤرّشات  يف  االختالف  وقوع  نالحظ  وكذا 
نابعة من  أّن مسعاها ـ حسبام ُيفرَتض هبا ـ أن تكون قوانني عقلّية  احلديثة رغم 
اللياقات الفطرّية، ولكن مع ذلك فهي ممّا ختتلف بحسب الدول بل جتد الناس يف 
الدولة الواحدة ال يّتفقون عليها بل يرّجح بعضهم خالفها، أو ال يكون عىل بّينة 

من صواهبا.

وبذلك يظهر: أّن املوازنة بني املعلومات بمالحظة درجة ثقلها وسطوعها 
ووضوحها أمر فطرّي جيري عليها كّل إنساٍن منذ بداية إرهاصات الوعي عنده، 



187  ...................... شَبه هذه املوازنة باملوازنة احِلَكمّية واألخالقّية بني االعتبارات املختلفة  

للنقطة  تأوياًل  وحيتمل  الساطعة  بالنقطة  يتمّسك  واحلكيم  الفاضل  فاإلنسان 
دة مسَبقًا فهو ـ  املتشاهبة. وأّما من ال يفّكر بطريقة سليمة وناهبة أو له مآرب حمدَّ

بطبيعة احلال ـ يقع يف تشويش فكرّي أو يستغّل النقاط املتشاهبة ليجعلها أصاًل.

شَبه هذه املوازنة باملوازنة احِلَكمّية واألخالقّية بني االعتبارات املختلفة

وعملّية املوازنة اإلدراكّية بني املؤرّشات املتناقضة تشبه املوازنة احِلَكمّيةبني 
واملوازنة األخالقّية بني  اجتامعها،  والفساد عند  النفع والرضر والصالح  وجوه 
)ليس  املعروفة)1(:  احلكمة  يف  قيل  َثمَّ  ومن  تزاحها،  عند  والقبح  احلسن  وجوه 

العاقل من يعرف اخلري من الرّش وإّنام العاقل َمن يعرف خري الرّشين(.

وعىل هذا املثال يمكن أن يقال يف شأن احلالة املعرفّية: إْن ليس العاقل َمن 
َمن  العاقل  بل  األمر،  صفاء  حال  يف  اخلطأ  من  والصواب  الباطل  من  احلق  مّيز 
 مّيز جهة احلّق والصواب عند اشتباه األمور وتناقض املؤرّشات، كام قال اإلمام 
عيلA)2(: »َفَلْو َأنَّ اْلَباطَِل َخَلَص ِمْن ِمَزاِج احْلَقِّ مَلْ خَيَْف َعىَل امُلْرَتاِديَن، وَلْو َأنَّ 
احْلَقَّ َخَلَص ِمْن َلْبِس اْلَباطِِل اْنَقَطَعْت َعنْه َأْلُسُن امُلَعانِِديَن، وَلِكْن ُيْؤَخُذ ِمْن َهَذا 
ْيَطاُن َعىَل َأْولَِياِئه، وَينُْجو  ِضْغٌث وِمْن َهَذا ِضْغٌث َفُيْمَزَجاِن، َفُهنَالَِك َيْسَتْويِل الشَّ

ِذيَن َسَبَقْت هَلُْم ِمَن اهلل احْلُْسنى«. الَّ

فاحلياة اإلنسانّية الراشدة تتوّقف عىل موازين وموازنات ثالثة ..

خالله  من  املرء  فيوازن  اإلدراكّية،  املؤرّشات  ثقل  ميزان  وهو  العقل،   .1

)1(  الحظ مجهرة األمثال أليب هالل العسكري ج:1 ص: 68، وُحكي عن اإلمام عيل A كام يف 
مطالب السوؤل ص: 49.

)2( هنج البالغة ص: 88، اخلطبة: 50.
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بينها وخيتار أرجحها وأثبتها.

2. احلكمة، وهي ميزان ثقل األمور يف صالحها وفسادها ونفعها ورضرها، 
فباحلكمة خيتار املرء أحسن اخلريين وأهون الرّشين.

حسنها  درجات  بحسب  األخالقّية  القيم  ثقل  ميزان  وهو  الضمري،   .3
وقبحها.

ُحسن االختيار بني املؤّشات املتعارضة هو االختبار الصعب لإلنسان

ويمكن القول: إّن حسن االختيار واالنتخاب بني املؤرّشات املتعارضة هو 
االمتحان والعناء الفكرّي واألخالقّي األصعب يف احلياة يف عاّمة العلوم اإلنسانّية 
فإّن  والتارخيّية ونحوها،  والفلسفّية واالجتامعّية والسياسّية  املعرفّية  القضايا  من 
متحيصها؛  عملّية  عن  بالتكاسل  اإلنسان  يغري  فيها  املتناقضة  املؤرّشات  وجود 
فيضّل عن سبيل احلّق أو خيتار سبيل الباطل ألجل مالءمته مع مقتضيات نفسّية 

مسبقة وحيتّج بتلك املؤرّشات الضعيفة.

فيجب عىل اإلنسان أن يّطلع عىل املؤرّشات املختلفة ويعاجلها ويمّحصها 
ويوازن بينها وال يرتكها ليسرتيح إىل الشّك؛ ألّن الشّك وسيلة وليس غاية، فنِعَم 
األمُر الشّك كوسيلٍة، ولكن بئس األمُر الشكُّ كغاية، فهو يصلح معرَبًا وال يصلح 

مستَقّرًا.

حدود قاعدة املوازنة ومقتضياهتا وتصنيف قيم املؤّشات

تبقى اإلشارة إىل حدود قاعدة املوازنة ومقتضياهتا، فإّن للمؤرّشات قيمة 
أّولّية قبل التصادم بينها، وقيمة ثانية مستقّرة بعد التصادم واالصطكاك.
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القيمة األّولّية للمؤّشات قبل تصادمها ومتثُّلها يف درجات اإلدراك

أّما )القيمة األولّية( فهي تتمّثل يف الشحنة الداللّية التي يتضّمنها املؤرّش، 
اإلدراك  درجة  يف  تتمّثل  فإهّنا  بكاملها  الشحنة  بتلك  اإلنسان  وعي  حال  ويف 

وكيفّيته، فيكون فيهام داللة عىل درجتها ومستواها ..

أّما )درجة اإلدراك( فألّن اإلدراك منه إدراٌك تاّم، وهو العلم القاطع الذي 
ما  ناقٌص، وهو  إدراٌك  ومنه  كان )%100(،  ما  باحتامل اخلالف، وهو  يقرتن  ال 

دون العلم من مراتب االحتامل.

العلم.وأّما  هو  اإلدراك  درجة  حيث  من  املؤرّشات  أعىل  يكون  وعليه: 
أدناها فهو ما أوجب ترجيح بعض االحتامالت عىل بعض؛ فإّن االحتامالت يف 
حمالة  ال  فهو  بعض  عىل  بعضها  ترّجح  فإذا  درجتها،  يف  متساوية  بدوًا  املوضوع 
ملؤرّشٍ عىل ذلك، فيكون أدنى املؤرّشات ما خرج به االحتامل عن درجة التساوي.

فإذا كان املوضوع ثنائّي االحتامل، مثل وجود زيد وعدمه، فإّن درجة كّل 
احتامل تكون )50%(، فإذا زاد عىل ذلك بأن أصبح )51%( أو)50٬1%( ـ مثاًل ـ 
فهو ملؤرّش عىل الطرف الراجح، وهذا أدنى مؤرّش يف املوضوعات ثنائّية االحتامل.

شخٍص  بمجيء  علمنا  كأن  ـ  مثاًل  ـ  االحتامل  رباعّي  املوضوع  كان  وإذا 
ترّدد بني أربعة أشخاص تكون درجة كّل احتامل )25%(، فإذا زاد عىل ذلك بأن 
أدنى مؤرّش يف  الطرف، وهو  ٍ عىل هذا  أو )25٬1%( فهو ملؤرشِّ أصبح )%26( 

املوضوعات رباعّية االحتامل.

هذا عن تفاوت درجات اإلدراك.

وأّما تفاوت كيفّية اإلدراك فاملراد به ما يّتفق يف مورد اإلدراكات القطعّية من 
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اختالفها يف الوضوح واجلالء؛ وذلك أّنه قد يظّن أّن املؤرّشات القطعّية املفضية 
دًا وهو )%100(،  العلم كّلها يف مستوًى واحد؛ ألّن للعلم ثقاًل إدراكيًا حمدَّ إىل 

فكّل ما يكون واجدًا هلذا الثقل فهو يف درجٍة واحدة.

أثقل من  تكون  قد  املعلومات  فإّن بعض  ليس بصائب؛  الظّن  ولكّن هذا 
بعض، لقيام أّدلة متعّددة يكفي كّل واحٍد منها يف حصول العلم؛ ألّن تواتر األدّلة 

جيعل الثقل اإلدراكّي للمعلومة أكثر بطبيعة احلال. 

وإذا أردنا أن نوضح درجات ثقل العلم أمكن أن نستعري األوزان احلّسّية 
تقريبًا إىل األذهان، فنقول مثاًل: إّنه يكفي يف حصول العلم أن يكون ثقل املؤرّش 
املؤرّش  ثقل  أن يكون  املعلومة )كيلوغرامًا( واحدًا، ولكن من اجلائز  القائم عىل 

عّدة )كيلو غرامات( أو يبلغ )الطّن( أو )األطنان(.

الوزن  من  معلومات  وصفها  املتقّدم  الفطرّية  املعلومات  كانت  هنا  ومن 
الثقيل؛ ألهّنا بدهيّية للغاية، وألهّنا أساس التوازن اإلدراكّي لإلنسان، واجلاري يف 

عاّمة ترّصفاته جمرى الروح من اجلسد.

هذه  فمن  القطعّية،  للمعلومات  اإلدراكّي  الثقل  اختالف  يظهر  وهكذا 
املعلومات ما يكون العلم احلاصل فيه بأدنى درجات اإلدراك العقيّل، كام أّن منها 

دًا مقرونًا بدرجٍة إضافّيٍة من الوضوح واجلالء. ما يكون أمرًا مؤكَّ

حاجة االنتقال إىل كامل الشحنة الداللّية للمؤّش إىل الوعي هبا

ذهن  يف  تتمّثل  إّنام  للمؤرّش  الداللّية  الشحنة  أّن  يالَحظ  أن  وينبغي  هذا، 
أّن املرء ال  يّتفق  اإلنسان وإدراكه كاماًل عند الوعي هبا كام هو حّقها، ولكن قد 
القوّي يف  الظّن  إىل  يؤّدي  أن  الذي من شأنه  املؤرّش  فيتلّقى  املؤرّش كذلك،  يعي 
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العلم يف  ينبغي أن يؤّدي إىل  يتلّقى املؤرّش الذي  مستوى الرتجيح الضعيف، أو 
مستوى الظّن، أو يتلّقى املؤرّش الذي ينبغي أن يؤّدي إىل العلم الواضح البدهيّي 

يف مستوى العلم العادّي.

بل قد يّتفق أن ال يتلّقى املؤرّش مؤرّشًا ويراه حيادّيًا جتاه املوضوع.

وهذه احلالة ـ وهي عدم تلّقي املؤرّش أصاًل أو كام يليق به ـ توّلد آثارًا سلبّية 
نظرّية وعملّية لدى اإلنسان ..

ل املعلومة عن مستواها فتبدو النظرّية فرضّية،  أّما نظرّيًا فألّنه يؤّدي إىل تنزُّ
معارضته  حال  يف  املؤرّش  يتنازل عن  رّبام  بل  قاطعة،  غري  نظرّية  الثابتة  واحلقيقة 

بمؤرّشٍ دونه يف شحنته الداللّية؛ لعدم تقدير تلك الشحنة بكامل مستواها.

املعلومة  يرّتبه اإلنسان عىل  أن  ينبغي  الذي  العميّل  وأّما عملّيًا فألّن األثر 
َثمَّ قد  القائمة عليه، ومن  املؤرّشات  ـ باختالف درجات  ـ بطبيعة احلال  خيتلف 

هتمل املعلومة عماًل إذا مل يتلّق املؤرّش القائم عليها بكامل شحنته.

عوامل تساعد عىل االنتقال إىل املؤّشات ودرجتها

ما  عىل  وتلّقيها  املؤرّشات  إىل  االنتقال  عىل  تساعد  عديدة  عوامل  وهناك 
يليق هبا، منها ..

1. رضب من الذكاء والنباهة؛ فإّنه يساعد عىل ُحسن استقبال الشحنات 
الداللّية للمؤرّشات التي يشهدها اإلنسان.

واستخراج  مالمستها  يوجب  فإّنه  الفكرة؛  انطباق  موارد  إىل  االنتباه   .2
الشحنة الكامنة فيها بكاملها، ومن َثمَّ ترى إنكار بعض الباحثني لبعض القضايا 
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فيام حوله من  ما جيده ويشهده  استنطق  لوازمها، ولو  إىل  ينتقل  مل  البدهيية؛ ألّنه 
شؤون احلياة استنطاقًا جّيدًا مل يقع يف ذلك.

3. حسن الفرز بني املعلومات؛ فإّنه يؤّدي إىل إعطاء كّل معلومٍة حجمها؛ 
يف  معها  متداخلٍة  أو  مشاهبٍة  أخرى  معلومٍة  قّوة  املعلومة  يعري  بينها  اخللط  ألّن 

مواردها. وتلك قّوٌة كاذبٌة طبعًا.

عوامل متانع االنتقال إىل املؤّشات ودرجتها

املؤرّش  يتلّقى  أو  مؤرّشًا،  بمؤرّشٍ  ليس  ما  املرء  فيتلّقى  األمر  ينعكس  وقد 
واضحًا  واملعلوم  معلومًا،  واملظنون  مظنونًا،  الراجح  فيجعل  حّده،  من  بأقوى 

وبدهيّيًا، وهو ينشأ عن عوامل متعّددة، منها ..

1. عدم التحيّل بالنباهة الفكرّية.

نظر  عن  امتداداهتا  وغياب  املختلفة  مواردها  يف  الفكرة  تطبيق  عدم   .2
الباحث؛ فإّنه يغّطي عىل مستواها.

3. تنامي الشحنة الداللّية نمّوًا مشاعرّيًا ال موضوعّيًا، فتتلّقى هذه القّوة 
الناشئة من املشاعر وامليول النفسّية قّوة داللّية حقيقّية.

أثر معايشته واالعتياد عليه، كام مّر  الداللّية للمؤرّش يف  4. مخود الشحنة 
توضيح ذلك يف القاعدة الثالثة.

الكاملة  الشحنة  استقبال  دون  حيول  فإّنه  النفسّية؛  احلواجز  وجود   .5
للمؤرّش كام يف موارد التفكري االرتغايّب ـ أي املبنّي عىل الرغبات عن أشياء أو إىل 

أشياء ـ وهذا أمٌر مشهوٌد لدى الفهم العاّم.
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6. عدم الفرز بني املعلومات؛ فإّنه يوجب نسبة قّوة معلومٍة إىل ما يشاهبها 
ويشتبه هبا.

التي  الرشد والزيف  إىل عنارص  الباحث  إلفات  بيان ذلك:  واملقصود من 
تعرض عىل الفكر اإلنسايّن حّتى يقّوي الراشد منها وحيذر الزائف من بينها.

حّتى  للمؤرّشات  الداللّية  الشحنة  حول  التثبُّت  املرء  عىل  فيجب  وعليه: 
يضمن الوعي الكايف الستقبال تلك الشحنة دون زيادٍة أو نقصان.

هذا كّله عن القيمة األولّية للمؤرّشات القائمة عىل األشياء.

القيمة النهائّية للمؤّشات بعد مالحظتها معًا

ما  املؤرّش بعد مالحظة  يثبت عليه  ما  النهائّية فهي  املستقرة(  )القيمة  وأّما 
يؤرّش عىل نقيضه يف عملّية نقٍد ومتحيٍص للمؤرّشات معًا.

فإّن هذه العملّية تؤّدي إىل تعديل وزن املؤرّشات عىل أنحاء خمتلفة بحسب 
مواردها، وفيام يأيت ذكر بعضها ..

1. أن تؤّدي قّوة املؤرّش إىل تبّدل املؤرّش املعارض له إىل مؤرّشٍ زائٍف يلتمس 
املرء خمرجًا عنه باحتامل ذي حمتمل حمّدد أو جمهول.

األضعف  للمؤرّش  مناسب  خمرج  توفري  إىل  األقوى  املؤرّش  يؤّدي  أن   .2
أنسب  خمرج  إىل  األقوى  املؤرّش  أّدى  وكّلام  مقابله،  يف  اعتباره  يسقط  وبذلك 
رّبام  أّنه  حّتى  مقاومته،  وضعف  قّوته  انحالل  إىل  ذلك  أّدى  األضعف  للمؤرّش 

يفقد أصل التأشري فيها.

بل قد يّتفق أن يمتّص املؤرّش األقوى قّوة املؤرّش األضعف، وذلك فيام أّدى 
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أمثلة  ومن  األقوى،  املؤرّش  يؤّكد  األضعف  للمؤرّش  آخر  تفسرٍي  إىل  املؤرّش  هذا 
ذلك: أّن القايض الباحث يف جريمٍة ما قد يصل ـ بعد مالحظة املؤرّشات املختلفة 
حول انتساب اجلناية إىل فاعٍل ما ـ إىل أّن املؤرّش النايف ـ يف احلقيقة ـ كان متوهيًا 

متعّمدًا من هذا الفاعل ممّا يصّب يف صالح كونه هو اجلاين فعاًل.

3. أن يتبّدل املؤرّش التاّم ـ فيام لو ُخيل عن املعارض ـ إىل مؤرّشٍ ناقٍص يف 
أثر اصطدامه بمؤرّشٍ عىل حّده يف الثقل.

ولذلك كّله جيب عىل اإلنسان العاقل أن يكون له ميزاٌن يف داخله يزن به 
ثقل املؤرّشات واألمور حّتى يأخذ الراجح ويرتك املرجوح مقّدرًا أّن له خمرجًا، 
ومتى مل يستطع اإلنسان من املوازنة الصحيحة بني املعلومات أّدى إىل اضطرابه 
الفكرّي واستقراره عىل الشّك، ورّبام أخذ باملؤرّش الضعيف وترك األقوى لعدم 
وعيه بعمق األقوى أو من جهة ميول نفسّية مسَبقة له جتاه نتيجة املؤرّش األضعف 

أو من جهة إعراضه عن االّطالع عىل املؤرّش األقوى أصاًل.

الوجه  املوازنة عىل  الكالم يف اجلانب األول حول أصل قاعدة  يتم  وهبذا 
العاّم.

أمّهّية هذه القاعدة يف املنظور الدينّي

القاعدة يف املنظور املعريّف  أمّهّية هذه  الثاين( اخلاّص فهو يف  )اجلانب  وأما 
للدين والوصول إىل حّقانّية الدين من عدمها.

قد تبنّي من خالل ما تقّدم: أّن هذه القاعدة هي من أهّم القواعد الفكرّية 
الفطرّية بنحو عاّم؛ ألن أّية معلومات متعّددة ومتشّعبة مرتبطة بموضوٍع واحٍد ال 
ختلو عادًة عن مؤرّشات متعاكسة جيدها اإلنسان عند التأّمل يف تلك املعلومات 



195  ........................................................ أمّهّية هذه القاعدة يف املنظور الدينّي  

ذلك  شأن  من  فإّن  أوسع  ومالبساته  املوضوع  ارتباطات  كانت  وكّلام  مجيعها، 
باملامرسة  يظهر  ما  عىل  طبيعّية  حالة  وهذه  واإلهيام.  التشابه  حاالت  يف  يزيد  أن 

ل. والتأمُّ

الواضحة  املواقف  يتأّمل  أن  واحلكيم  للحّق  الطالب  اإلنسان  وشأن 
واملضيئة والساطعة وجيعلها أصاًل، ويعمد إىل النقاط املظلمة والرمادّية فيتوّقف 
عندها، وال يرضب النقاط الواضحة بالنقاط املظلمة واملومهة واملستبعدة ملجّرد 
االستبعاد ممّا ال يبلغ التأشري السالب فيها درجة احلسم، كام جيري عىل ذلك سرية 

العقالء يف مجيع جماالت احلياة اخلاّصة والعاّمة أو العلوم واملعارف اإلنسانّية.

وبذلك يظهر: أّن من الطبيعّي أن يكون يف ضمن املعلومات ذات العالقة 
بالدين مؤرّشات متعاكسة جتاهه، السّيام مع سعة منظومة احلوادث والنصوص 

والترشيعات واملالبسات املرتبطة بالدين.

فعىل اإلنسان العاقل الباحث عن احلّق موازنة تلك املؤرّشات وتشخيص 
املتشاهبة منها للتسليم اإلمجايّل هبا  النقاط املحكمة والساطعة لألخذ هبا وحتديد 
فيشعر  ُبْعد  عن  املؤرّشات  هذه  إىل  ينظر  أن  له  يصّح  وال  فيها،  خمرٍج  واحتامل 

باإلهبام والفوىض، أو يستند إىل املؤرّشات املتشاهبة فيجعل منها أصاًل حمكاًم.

اإلسالمّية  النصوص  أدب  يف  الضعيفة  املتشاهبة  املؤرّشات  عن  ُعرّب   وقد 
َا  ْبَهُة ُشْبَهًة ألهَنَّ َيِت الشُّ اَم ُسمِّ ْبَهة(، كام جاء يف كالٍم لإلمام عيلA)1(: »وإِنَّ بـ )الشُّ
ا  وَأمَّ اهْلَُدى،  َسْمُت  وَدلِيُلُهْم  اْلَيِقنُي،  فِيَها  َفِضَياُؤُهْم  اهلل  َأْولَِياُء  ا  َفَأمَّ  ، احْلَقَّ ُتْشبِه 
اَلُل، وَدلِيُلُهُم اْلَعَمى، َفاَم َينُْجو ِمَن امْلَْوِت َمْن َخاَفه  َأْعَداُء اهلل َفُدَعاُؤُهْم فِيَها الضَّ

)1( هنج البالغة: 81، اخلطبة: 38.
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واَل ُيْعَطى اْلَبَقاَء َمْن َأَحبَّه«. 

ويف كالٍم آخر له A يشكو من قّلة َحَلة العلم)1(: »اْلُعَلاَمُء َباُقوَن َما َبِقَي 
ْهُر، َأْعَياهُنُْم َمْفُقوَدٌة وَأْمَثاهُلُْم يِف اْلُقُلوِب َمْوُجوَدٌة، َها إِنَّ َهاُهنَا َلِعْلاًم مَجًّا« وَأَشاَر  الدَّ
ُمْسَتْعِماًل  َعَلْيه،  َمْأُموٍن  َغرْيَ  َلِقنًا  َأَصْبُت  َبىَل  َحََلًة،  َله  َأَصْبُت  »َلْو  َصْدِره  إىَِل  بَِيِده 
ْنَيا، وُمْسَتْظِهرًا بِنَِعِم اهلل َعىَل ِعَباِده وبُِحَجِجه َعىَل َأْولَِياِئه، َأْو ُمنَْقادًا  يِن لِلدُّ آَلَة الدِّ
ِل َعاِرٍض ِمْن ُشْبَهٍة،  كُّ يِف َقْلبِه ألَوَّ حِلََمَلِة احْلَقِّ اَل َبِصرَيَة َله يِف َأْحنَاِئه، َينَْقِدُح الشَّ

َأاَل اَل َذا واَل َذاَك«.

ونصوصه  مبادئه  مع  التعامل  يف  املنطق  هذا  إىل  الكريم  القرآن  أشار  وقد 
تعاليمه  والفطرّي يف  العقاليّن  بالنسق  اإلرشاد، واالحتجاج  عىل وفق أسسه يف 
ونصائحه، فجاء فيه أّنه ال ُبّد لإلنسان الناظر يف شؤون الدين أن يالحظ مدى ثقل 
املؤرّشات يف شأن الدين فيأخذ املؤرّشات الثقيلة املعربَّ عنها باملحَكم ويتوّقف يف 
شأن املؤرّشات املتشاهبة، وبذلك أّسس قاعدة املحكم واملتشابه يف املعرفة الدينّية.

ُأمُّ  ُهنَّ  حُمَْكاَمٌت  َآَياٌت  ِمنُْه  اْلكَِتاَب  َعَلْيَك  َأْنَزَل  الَِّذي  ﴿ُهَو  تعاىل)2(:  قال 
اْبتَِغاَء  ِمنُْه  َتَشاَبَه  َما  َفَيتَّبُِعوَن  َزْيٌغ  ُقُلوهِبِْم  يِف  الَِّذيَن  ا  َفَأمَّ اٌت  ُمَتَشاهِبَ َوُأَخُر  اْلكَِتاِب 
اِسُخوَن يِف اْلِعْلِم َيُقوُلوَن َآَمنَّا بِِه  اْلِفْتنَِة َواْبتَِغاَء َتْأِويلِِه َوَما َيْعَلُم َتْأِويَلُه إاِلَّ اهللُ َوالرَّ

ُر إاِلَّ ُأوُلو اأْلَْلَباِب﴾. كَّ نَا َوَما َيذَّ ُكلٌّ ِمْن ِعنِْد َربِّ

توضيح داللة آية )املحكامت واملتشاهبات يف الدين( عىل هذه القاعدة

 وتوضيح داللة اآلية عىل القاعدة: أّن اآليات اإلهلّيةـ  وفق املنظور القرآينـ  

)1(  هنج البالغة: 496، احلكمة: 139.
)2(  سورة آل عمران: 7.
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منها آيات حمَكمة يف مضامينها ال جمال لالستبعاد فيها وإلقاء الشبهة بشأهنا، من 
قبيل اآليات التي تنّبه عىل داللة نظام الكون وبديع كائناته عىل اهلل سبحانه وتعاىل، 
واآليات التي تبطل الرشك وعبادة األصنام والبرش، واآليات التي تتحّدث عن 
إبطال العادات السائدة عند العرب من قبيل حتريم بعض احليوانات ـ كام جاء يف 
آيات سورة األنعام وغريها ـ فهذه ونحوها آياٌت ساطعٌة ال حمّل للريب والشّك 

فيها.

بطبيعة  ـ  فيها  واالستغراب  االستبعاد  إثارة  للمرء  يتأّتى  آيات  وهناك 
موضوعها ومضموهنا ـ فُيثار الشّك من جهتها، كام حكى ذلك يف القرآن الكريم 
عن الكّفار واملنافقني يف مواضيع ثالثة: األمثال املتشاهبة، والترشيعات املتشاهبة، 

واألنباء املستقبلّية ..

األمثال املتشاهبة يف القرآن

وموجعًا  بليغًا  بعضها  كان  وقد  القرآيّن،  النّص  يف  كثرية  فهي  األمثال  أّما 
للمرشكني، فكانوا يثريون الشّك فيها ويقولون إّنه ال يليق باهلل تعاىل أن يرضب 
َما  َمَثاًل  َب  َيْضِ َأْن  َيْسَتْحيِي  اَل  القرآن الكريم)1(: ﴿إِنَّ اهلل  املَثل، فرّد عليهم  هذا 
َكَفُروا  الَِّذيَن  ا  َوَأمَّ ِْم  ِمْن َرهبِّ ُه احَلقُّ  َأنَّ َفَيْعَلُموَن  َآَمنُوا  الَِّذيَن  ا  َفَأمَّ َفْوَقَها  َفاَم  َبُعوَضًة 
إاِلَّ  بِِه  ُيِضلُّ  َوَما  َكثرًِيا  بِِه  َوهَيِْدي  َكثرًِيا  بِِه  ُيِضلُّ  َمَثاًل  َذا  هِبَ اهللُ  َأَراَد  َماَذا  َفَيُقوُلوَن 

اْلَفاِسِقنَي﴾.

)1(  سورة البقرة: 26. وال يبعد أن يكون نظر املرشكني فيام أنكروه إىل املَثلني املذكورين للمنافقني 
يف اآليتني )17( و)19(، حيث جاء فيهام: ﴿َمَثُلُهْم َكَمَثِل الَِّذي اْسَتْوَقَد َناًرا َفَلامَّ َأَضاَءتْ َما َحْوَلُه 
اَمِء فِيِه ُظُلاَمٌت َوَرْعٌد َوَبْرٌق  وَن..َأْو َكَصيٍِّب ِمَن السَّ َذَهَب اهلل بِنُوِرِهْم َوَتَرَكُهْم يِف ُظُلاَمٍت اَل ُيْبرِصُ

يٌط بِاْلَكافِِريَن﴾. َواِعِق َحَذَر امَلْوِت َواهلل حُمِ َعُلوَن َأَصابَِعُهْم يِف آَذاِنِْم ِمَن الصَّ َيْ
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الترشيعات املتشاهبة يف القرآن

وأّما الترشيعات فهي األخرى كانت تتضّمن حظر أمور كان من املمكن 
إثارة الشبهة فيها ولو باملقارنة مع ترشيعاٍت أخرى، كام وقع ذلك يف حتريم الربا، 
حيث تثاقلت الطبقة املتعاملة هبا من أصحاب األموال عن العمل هبذا الترشيع، 
وأثاروا الشبهة حوله بأّن البيع بالنسيئة عىل حّد الربا؛ لزيادة الثمن يف هذا البيع 

عىل البيع بالنقد، وهذه الزيادة تقع يف مقابل األجل.

َبا  وقد حكى ذلك القرآن الكريم ورّد عليهم بقوله)1(: ﴿الَِّذيَن َيْأُكُلوَن الرِّ
اَم اْلَبْيُع  ُْم َقاُلوا إِنَّ ْيَطاُن ِمَن امَلسِّ َذلَِك بَِأنَّ اَل َيُقوُموَن إاِلَّ َكاَم َيُقوُم الَِّذي َيَتَخبَُّطُه الشَّ
ِه َفاْنَتَهى َفَلُه َما َسَلَف  َبا َفَمْن َجاَءُه َمْوِعَظٌة ِمْن َربِّ َم الرِّ َبا َوَأَحلَّ اهللُ اْلَبْيَع َوَحرَّ ِمْثُل الرِّ

َوَأْمُرُه إىَِل اهللِ َوَمْن َعاَد َفُأوَلئَِك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم فِيَها َخالُِدوَن﴾.

البيع والربا شديدًا عىل  وقد جاء لسان اآلية يف الرّد عىل هذه املقارنة بني 
حول  السؤال  إثارة  مع  التعامل  مقام  يف  ـ  الكريم  القرآن  طريقة  أّن  من  الرغم 
ترشيعاته إذا كانت ناشئة عن اهلواجس املعقولة والواقعّية ـ هي التعاطف معها 
فيبدي وجه احلكمة فيها، كام مّر رضب األمثلة عىل ذلك يف القسم األّول)2(، لكنّه 
مل جير عىل هذا األسلوب هنا؛ ألّن هذا الطرح مل ينشأ عن الشعور بإهبام حقيقّي يف 
شأن حكمة حتريم الربا، فقد كانت احلكمة فيه قريبة ومل تكن إثارة الشبهة فيه إال 

كًا من أصحاب املعامالت الربوية باملنافع الشخصية من ورائها. متسُّ

املرشفة؛  الكعبة  إىل  املقدس  بيت  القبلة من  تغيري  القبيل ترشيع  ومن هذا 

)1(  سورة البقرة: 275.
)2(  الحظ )حقيقة الدين( وهو الكتاب األول من سلسلة )منهج التثبت يف الدين(.
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فإهّنا وإن رفع قواعدها إبراهيم A ـ أبو أنبياء بني إرسائيل ـ فإن أهل الكتاب 
َفَهاء ِمَن  وغريهم أثاروا الشبهات حول ذلك؛ومن َثّم قال تعاىل)1(: ﴿َسَيُقوُل السُّ
هَيِْدي َمن  َواملْغِرُب  ُق  َعَلْيَها ُقل هللِ املرْشِ َكاُنوْا  الَّتِي  ِقْبَلتِِهُم  َما  َوالَُّهْم َعن  النَّاِس 
اْلكَِتاَب  ُأْوُتوْا  الَِّذيَن  َأَتْيَت  ْسَتِقيٍم﴾، وقال سبحانه)2(: ﴿َوَلئِْن  مُّ اٍط  إىَِل ِصَ َيَشاء 
ا َتبُِعوْا ِقْبَلَتَك َوَما َأنَت بَِتابٍِع ِقْبَلَتُهْم َوَما َبْعُضُهم بَِتابٍِع ِقْبَلَة َبْعٍض َوَلئِِن  بُِكلِّ آَيٍة مَّ

ن َبْعِد َما َجاءَك ِمَن اْلِعْلِم إِنََّك إَِذًا ملََِّن الظَّاملنَِِي﴾. َبْعَت َأْهَواءُهم مِّ اتَّ

األنباء املستقبلّية املتشاهبة يف القرآن

وأّما األنباء املستقبلّية فهي األخرى كانت موضع إثارة الشبهة واالستبعاد 
هي  أهنا  والظاهر  األخروّية.  أو  الدنيوّية  األنباء  منها  سواء  املرشكني  ِقبل  من 
املنظورة باملتشاهبات يف اآلية املتقّدمة؛ ألّن الظاهر أن املراد بالتأويل فيها هي ما 

يؤول إليه اليشء، وهذا يناسب األنباء املستقبلية.

أّما األنباء الدنيوّية فهي من قبيل الوعد بنرصة النبّيF؛ حيث إّن املنافقني 
قال  احلرجة،  الظروف  يف  خصوصًا  الوعد  هذا  صدق  يف  الشّك  يثريون  كانوا 
تعاىل)3(: ﴿َوإِْذ َيُقوُل امْلُنَافُِقوَن َوالَِّذيَن يِف ُقُلوهِبِْم َمَرٌض َما َوَعَدَنا اهللُ َوَرُسوُلُه إاِلَّ 
ُغُروًرا﴾، بينام كان املؤمنون يثقون هبذا الوعد ويرون أّن الشّدة احلارضة سوف 
املْؤِمنُوَن  َرَأى  ﴿َومَلَّا  سبحانه)4(:  قال  كام  واالستقامة  بالثبات  النرص  إىل  تؤول 
اأْلَْحَزاَب َقاُلوا َهَذا َما َوَعَدَنا اهللُ َوَرُسوُلُه َوَصَدَق اهللُ َوَرُسوُلُه َوَما َزاَدُهْم إاِلَّ إِياَمًنا 

)1(  سورةالبقرة: 142.
)2(  سورة البقرة: 145.

)3(  سورة األحزاب: 12.

)4(  سورة األحزاب: 22.
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َوَتْسلِياًم﴾.

ومن هذا القبيل أيضًا شّك فريٌق من الصحابة يف الرؤيا التي رآها رسول 
F وحّدث هبا أصحابه من دخوله املسجد احلرام فقال تعاىل)1(: ﴿َسَيُقوُل  اهلل 
ُفوَن ِمَن اأْلَْعَراِب َشَغَلْتنَا َأْمَواُلنَا َوَأْهُلوَنا َفاْسَتْغِفْر َلنَا َيُقوُلوَن بَِأْلِسنَتِِهْم  َلَك املَخلَّ
ا َأْو َأَراَد بُِكْم  َما َلْيَس يِف ُقُلوهِبِْم ُقْل َفَمْن َيْملُِك َلُكْم ِمَن اهللِ َشْيًئا إِْن َأَراَد بُِكْم َضًّ
ُسوُل َوامُلْؤِمنُوَن إىَِل  َنْفًعا َبْل َكاَن اهللُ باَِم َتْعَمُلوَن َخبرًِيا * َبْل َظنَنُْتْم َأْن َلْن َينَْقلَِب الرَّ
ْوِء َوُكنُْتْم َقْوًما ُبوًرا..َلَقْد َصَدَق  َن َذلَِك يِف ُقُلوبُِكْم َوَظنَنُْتْم َظنَّ السَّ َأْهلِيِهْم َأَبًدا َوُزيِّ
ِقنَي ُرُءوَسُكْم  َراَم إِْن َشاَء اهللُ آِمننَِي حُمَلِّ قِّ َلَتْدُخُلنَّ امْلَْسِجَد احْلَ ْؤَيا بِاحْلَ اهللُ َرُسوَلُه الرُّ

اُفوَن َفَعلَِم َما َلْ َتْعَلُموا َفَجَعَل ِمْن ُدوِن َذلَِك َفْتًحا َقِريًبا﴾. يَن اَل خَتَ ِ َوُمَقرصِّ

وأّما األنباء األخرّوية فمن أبرزها آيات اإلنباء عن بقاء اإلنسان بعد املامت 
مل  جمتمٍع  يف  السّيام  غرابته  ملكان  جّدًا  النبأ  هذا  فيستبعد  القيامة؛  يوم  يف  وعوده 
يسمع هبذا من قبل، كام كان عليه ـ تقريبًا ـ حال املرشكني يف اجلزيرة العربّية قبل 
اإلسالم، فكانوا يقولون: كيف ُيعقل أن ُيبعث اإلنسان من جديد بعد أن أصبح 

جسده ترابًا، إّن هذا ليشٌء مستبَعٌد جّدًا.

وقد حكى اهلل سبحانه وتعاىل هذا االستبعاد يف آياٍت كثرية، فقال عّز من 
ُكوُنوا  ُقْل   * َجِديًدا  َخْلًقا  مَلَْبُعوُثوَن  ا  َأإِنَّ َوُرَفاًتا  ِعَظاًما  ُكنَّا  َأإَِذا  ﴿َوَقاُلوا  قائل)2(: 
َّا َيْكُبُ يِف ُصُدوِرُكْم َفَسَيُقوُلوَن َمن ُيِعيُدَنا ُقِل الَِّذي  ِحَجاَرًة َأْو َحِديًدا * َأْو َخْلًقا ممِّ
ٍة َفَسُينِْغُضوَن إَِلْيَك ُرُءوَسُهْم َوَيُقوُلوَن َمَتى ُهَو ُقْل َعَسى َأن َيُكوَن  َل َمرَّ َفَطَرُكْم َأوَّ
وقال  َقلِياًل﴾،  إاِلَّ  لَّبِْثُتْم  إِن  َوَتُظنُّوَن  بَِحْمِدِه  َفَتْسَتِجيُبوَن  َيْدُعوُكْم  َيْوَم   * َقِريًبا 

)1(  سورة الفتح: 11 ـ 27.
)2(  سورة اإلرساء: 49 ـ 52.
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سبحانه)1(: ﴿َوَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا َأئَِذا ُكنَّا ُتَراًبا َوآَباُؤَنا َأئِنَّا مَلُْخَرُجوَن * َلَقْد ُوِعْدَنا 
اآليات  من  غريها  إىل  لنَِي﴾،  اأْلَوَّ َأَساطرُِي  إاِلَّ  َهَذا  إِْن  َقْبُل  ِمن  َوآَباُؤَنا  َنْحُن  َهَذا 

الكريمة)2(.

واخلطري،  املهّم  النبأ  هذا  تأويل  طلب  إىل  يلتجئون  هؤالء  كان  َثمَّ  ومن 
 والتأويل بإعادة آبائهم ـ مثاًل ـ إىل احلياة كام قال تعاىل)3(: ﴿إِنَّ َهُؤاَلء َلَيُقوُلوَن * 
َصاِدِقنَي﴾،  ُكنُتْم  إِن  بِآَبائِنَا  َفْأُتوا   * يَن  بُِمنرَشِ َنْحُن  َوَما  اأْلُوىَل  َمْوَتُتنَا  إاِلَّ  ِهَي  إِْن 
ْنَيا َنُموُت َوَنْحَيا َوَما هُيْلُِكنَا إاِلَّ  وقال عّز من قائل)4(: ﴿َوَقاُلوا َما ِهَي إاِلَّ َحَياُتنَا الدُّ
ا  م بَِذلَِك ِمْن ِعْلٍم إِْن ُهْم إاِلَّ َيُظنُّوَن * َوإَِذا ُتْتىَل َعَلْيِهْم آَياُتنَا َبيِّنَاٍت مَّ ْهُر َوَما هَلُ الدَّ

َتُهْم إاِلَّ َأن َقاُلوا اْئُتوا بِآَبائِنَا إِن ُكنُتْم َصاِدِقنَي﴾. َكاَن ُحجَّ

والوجه يف كون إعادة اآلباء تأوياًل لإلنباء بعود اإلنسان بعد مماته إىل احلياة 

)1(  سورة النمل: 67 ـ 68.
اْلَوْعُد  َهَذا  َمَتى  َبِعيٌد﴾ سورة ق:3، ﴿َوَيُقوُلوَن  َرْجٌع  َذلَِك  ُتَراًبا  َوُكنَّا  ِمْتنَا  )2(  كقوله تعاىل: ﴿َأئَِذا 
َخْلٍق  َلِفي  َأئِنَّا  ُتَراًبا  ُكنَّا  َأئَِذا  ْم  َقْوهُلُ َفَعَجٌب  َتْعَجْب  ﴿َوإِْن  امللك:25،  سورة  َصاِدِقنَي﴾  ُكنُْتْم  إِْن 
فِيَها  ُهْم  النَّاِر  َأْصَحاُب  َوُأوَلئَِك  َأْعنَاِقِهْم  يِف  اأْلَْغاَلُل  َوُأوَلئَِك  ِْم  بَِرهبِّ َكَفُروا  الَِّذيَن  ُأوَلئَِك  َجِديٍد 
َوُرَفاًتا  ِعَظاًما  ُكنَّا  َأئَِذا  َوَقاُلوا  بَِآَياتِنَا  َكَفُروا  ُْم  بَِأنَّ َجَزاُؤُهْم  ﴿َذلَِك  الرعد:5،  سورة  َخالُِدوَن﴾ 
ُأْخَرُج  َلَسْوَف  ِمتُّ  َما  َأئَِذا  ْنَساُن  اإْلِ ﴿َوَيُقوُل  اإلرساء:98،  سورة  َجِديًدا﴾  َخْلًقا  مَلَْبُعوُثوَن  َأئِنَّا 
املؤمنون:82،  مَلَْبُعوُثوَن﴾ سورة  َأئِنَّا  َوِعَظاًما  ُتَراًبا  َوُكنَّا  ِمْتنَا  َأئَِذا  مريم:66، ﴿َقاُلوا   َحيًّا﴾سورة 
سورة  َكافُِروَن﴾  ِْم  َرهبِّ بِلَِقاِء  ُهْم  َبْل  َجِديٍد  َخْلٍق  َلِفي  َأئِنَّا  اأْلَْرِض  يِف  َضَلْلنَا  َأئَِذا  ﴿َوَقاُلوا 
سورةالواقعة:47،  مَلَْبُعوُثوَن﴾  َأئِنَّا  َوِعَظاًما  ُتَراًبا  َوُكنَّا  ِمْتنَا  َأئَِذا  َيُقوُلوَن  ﴿َوَكاُنوا   السجدة:10، 

﴿َأئَِذا ُكنَّا ِعَظاًما َنِخَرًة﴾  سورة النازعات:11.
)3(  سورة الدخان: 34 ـ 36.

)4(  سورة اجلاثية: 24 ـ 25.
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إليه، قال سبحانه وتعاىل)1(:﴿َفإِْن  التأويل يف األصل عاقبة اليشء وما يؤول  أّن 
ُسوِل إِْن ُكنُْتْم ُتْؤِمنُوَن بِاهللِ َواْلَيْوِم اْلَِخِر َذلَِك  وُه إىَِل اهللِ َوالرَّ ٍء َفُردُّ َتنَاَزْعُتْم يِف َشْ
َخرْيٌ َوَأْحَسُن َتْأِوياًل﴾، أي أحسن عاقبة، وقال)2(: ﴿َوَأْوُفوا اْلَكْيَل إَِذا كِْلُتْم َوِزُنوا 

بِاْلِقْسَطاِس امُلْسَتِقيِم َذلَِك َخرْيٌ َوَأْحَسُن َتْأِوياًل﴾.

﴿َبْل  تعاىل)3(:  قال  هبا  املوعود  احلقيقة  حتّقق  عىل  التأويل  ُأطلق  هنا  ومن 
َفاْنُظْر  َقْبلِِهْم  ِمْن  الَِّذيَن  َب  َكذَّ َكَذلَِك  َتْأِويُلُه  َيْأهِتِْم  َومَلَّا  بِِعْلِمِه  ُيِيُطوا  َلْ  باَِم  ُبوا  َكذَّ

َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الظَّاملنَِِي﴾.

ًة  ْلنَاُه َعىَل ِعْلٍم ُهًدى َوَرْحَ وقال تبارك وتعاىل)4(: ﴿َوَلَقْد ِجْئنَاُهْم بِكَِتاٍب َفصَّ
لَِقْوٍم ُيْؤِمنُوَن* َهْل َينُْظُروَن إاِلَّ َتْأِويَلُه َيْوَم َيْأِت َتْأِويُلُه َيُقوُل الَِّذيَن َنُسوُه ِمْن َقْبُل َقْد 
نَا بِاحَلقِّ َفَهْل َلنَا ِمْن ُشَفَعاَء َفَيْشَفُعوا َلنَا َأْو ُنَردُّ َفنَْعَمَل َغرْيَ الَِّذي  َجاَءْت ُرُسُل َربِّ

وَن﴾. وا َأْنُفَسُهْم َوَضلَّ َعنُْهْم َما َكاُنوا َيْفرَتُ ُكنَّا َنْعَمُل َقْد َخرِسُ

الذي  العينّي  الواقع  عىل  التأويل  إطالق  الكريمة  اآلية  هذه  يف  واملالَحظ 
حيّقق املواعيد التي ُوعد هبا اإلنسان من قبيل َعود اإلنسان بعد املامت وجمازاة كّل 
امرٍئ بعمله، وقد عرّب القرآن الكريم عن األنباء املتعّلقة باآلخرة بالوعد يف آياٍت 
كثريٍة منها قوله تعاىل)5(: ﴿َوَناَدى َأْصَحاُب اجَلنَِّة َأْصَحاَب النَّاِر َأْن َقْد َوَجْدَنا َما 
ٌن َبْينَُهْم َأْن َلْعنَُة  َن ُمَؤذِّ ا َقاُلوا َنَعْم َفَأذَّ ُكْم َحقًّ ا َفَهْل َوَجْدُتْم َما َوَعَد َربُّ نَا َحقًّ َوَعَدَنا َربُّ

)1(  سورة النساء: 59.
)2( سورة اإلرساء: 35.
)3(  سورة يونس: 39.

)4(  سورة األعراف: 52 ـ 53.
)5(  سورة األعراف: 44.
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اهللِ َعىَل الظَّاملنَِِي﴾.

إذًا ما حيّقق الوعد والوعيد هو تأويٌل هلام.

قبيل  من  وليس  املتشابه  قبيل  من  باآلخرة  والوعيد  الوعد  كان  وإّنام 
الدليل املحَكم عىل عدم صدق الرسالة؛ ألّن َمن كان يمتنع عن اإليامن بالرسالة 
احتجاجًا باشتامهلا عىل َعود اإلنسان بعد املامت مل يكن ينطلق من دليٍل قائٍم عىل 
عدم َعود اإلنسان إىل احلياة؛ وإّنام كان حيتّج باستبعاده لذلك، وقد عالج سبحانه 
هذا االستبعاد بوجوه خمتلفة، منها أّن هؤالء مل يكونوا يستبعدون وال يستنكرون 
خلق اهلل سبحانه لإلنسان ابتداًء، وإعادة اخللق أهون من ابتدائه؛ ألّن من خيلق 
ابتداًء فإّنام يبدع اليشء من العدم، ولكن عندما يريد إعادته فهو يوجده عىل وفق 
َوُهَو  ُيِعيُدُه  ُثمَّ  اخَلْلَق  َيْبَدُأ  الَِّذي  النظام الذي أنشأه عليه كام قال تعاىل)1(: ﴿َوُهَو 

َأْهَوُن َعَلْيِه﴾.

ومن أنباء الخرة املتشاهبة: بعض تفاصيلها التي تبدو غريبة بعض اليشء، 
َجَعْلنَا  َعرَشَ *َوَما  تِْسَعَة  تعاىل)2(:﴿َعَلْيَها  قال  بالنار،  لني  املوكَّ املالئكة  مثل عدد 
ِذيَن َكَفُروا لَِيْسَتْيِقَن الَِّذيَن  ْم إاِلَّ فِْتنًَة لِلَّ هَتُ َأْصَحاَب النَّاِر إاِلَّ َماَلئَِكًة َوَما َجَعْلنَا ِعدَّ
ُأوُتوا اْلكَِتاَب َوَيْزَداَد الَِّذيَن َآَمنُوا إِياَمًنا َواَل َيْرَتاَب الَِّذيَن ُأوُتوا اْلكَِتاَب َوامُلْؤِمنُوَن 
َذا َمَثاًل َكَذلَِك ُيِضلُّ اهللُ  َولَِيُقوَل الَِّذيَن يِف ُقُلوهِبِْم َمَرٌض َواْلَكافُِروَن َماَذا َأَراَد اهللُ هِبَ
.﴾ َمْن َيَشاُء َوهَيِْدي َمْن َيَشاُء َوَما َيْعَلُم ُجنُوَد َربَِّك إاِلَّ ُهَو َوَما ِهَي إاِلَّ ِذْكَرى لِْلَبرَشِ

لني بالنار تسعة عرش َمَلكًا. فقد ذكرْت هذه اآليات أّن عدد املالئكة املوكَّ
وهنا أثار الكّفار اعرتاضًا بأّن هذا العدد غريب ومستبَعد.

)1(  سورة الروم: 27.
ّثر: 30 ـ 31. )2(  سورة املدَّ
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بحافات  األشياء  حتديد  املتعارف  غري  من  أّن  هو  استبعاده  يف  ومنطلقهم 
العقود مثل تسعة عرش وتسع وعرشون ونحوها، بل ُيستهَجن اختيارها بحسب 
املذاق العاّم كام ُيستهَجن التحديد بالكسور، مثل حتديد األجل يف الترشيع بالشهر 
ـ ومن  العام  الذوق  ـ بحسب  فإّن ذلك غري مناسب  يومًا واحدًا،  إاّل  بالسنة  أو 
الكامل والسنة  الشهر  الترشيع رعاية  بالسنة يف  أو  بالشهر  َثّم جاء يف كّل حتديٍد 
الكاملة، فُيقال ـ مثاًل ـ : إّن الطفل إذا أكمل ست سنوات يستحق الدخول إىل 
املدرسة، وال يقال: ست سنوات إاّل يومًا، وكذا ُيقال: إذا بلغ الشاب ثامين عرشة 

سنة بلغ السّن االنتخايّب، وال يقال: ثامين عرشة سنة إاّل يومًا.

ب ليس له مأخٌذ موضوعّي؛ إذ ليس هناك برهان يوجب  ولكّن هذا التعجُّ
ثّم هل من  اخلاّص،  العدد  اقتضت هذا  املورد  فيه حكمة يف  فلعّل  امتناع ذلك، 

املعقول أن يرضب بمثل هذا االستبعاد أدّلة وجود اهلل وصدق الرسل!!

تلخيص ما تقّدم

فتلّخص ممّا تقّدم يف هذه القاعدة: أّن من أهّم قواعد التثبُّت اإلنسايّن قاعدة 
متعاكسة يف  مؤرّشات  هناك  تكون  أن  الطبيعّي  من  املعلومات؛ ألّن  بني  املوازنة 
املحّكم  حيّكم  حني  ولكن  والِقَيم،  املعلومات  من  كبريٍة  بمنظومٍة  املرتبط  اليشء 

يتجىّل أّن املؤرّش املعاكس كان أمرًا زائفًا.

ولعّل الباحث قد اّطلع ـ من خالل األبحاث السابقة ـ عىل مواضيع كان 
هبا،  القبول  من  يمنع  بام  ُبْعدها  استحكام  له عدم  اّتضح  بدوًا، ولكن  يستبعدها 
فيكون ذلك مثاالً حارضًا للزوم املوازنة بني املعلومات املتعّلقة بموضوٍع واحٍد 
االستبعاد  يوجب  الذي  املتشابه  عند  والتوقُّف  منها،  املحكم  بالواضح  واألخذ 
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املحض من غري أن يرقى إىل درجة ُيعارض املحَكم.

وعليه: فمن الواجب عىل من يتحّرى احلقيقة يف البحث عن الدين أن يراعي 
هذه القاعدة يف املعلومات املتعّلقة هبا، وال يرضب املؤرّشات بعضها ببعض من 
ل درجات ثقلها واملوازنة بينها حّتى ينتهي إىل إبطال احلجج املحكمة، أو  غري تأمُّ

يعترب املشهد ضبابّيًا وملتبسًا ال يوجب وثوقًا واطمئنانًا.

وقد جاء يف القرآن الكريم عن قوٍم أّنه كّلام ُأقيمت احلّجة عليهم تذّرعوا 
اَعُة اَل  بأهّنم ال يستيقنون بالدين، قال تعاىل)1(: ﴿َوإَِذا ِقيَل إِنَّ َوْعَد اهللِ َحقٌّ َوالسَّ

اَعُة إِن نَُّظنُّ إاِلَّ َظنًّا َوَما َنْحُن بُِمْسَتْيِقننَِي﴾. ا َنْدِري َما السَّ َرْيَب فِيَها ُقْلُتم مَّ

كام جاء فيه)2( أيضًا يف إشارٍة إىل النهج الفطرّي الذي ينبغي اّتباعه يف شأن 
العقيدة: ﴿الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل َفَيتَّبُِعوَن َأْحَسنَُه ُأْوَلئَِك الَِّذيَن َهَداُهُم اهللُ َوُأْوَلئَِك 

ُهْم ُأْوُلوا اأْلَْلَباِب﴾، فحّرض بذلك الناظر يف أمر الدين عىل ..

هلا  قبل االستامع  يرفض بعضها  األقوال مجيعًا وال  إىل  يستمع  أن  )أّوالً(: 
انطالقًا من مواقف مسَبقة، ومن املعلوم أّن االستامع خيتلف عن السامع، فهو ال 
يعني جمّرد اإلحساس بالقول، بل اإلصغاء إليه، وبذلك يقتيض تأّمل اإلنسان فيام 

يسمعه وإمعانه فيه.

العقل  بمقياس  التي يسمعها  األقوال  فيقيس  يّتبع األحسن،  أن  و)ثانيًا(: 
والفطرة ويّتبع أحسنها وأوفقها بالفطرة السليمة وشواهد احلياة.

)1(  سورة اجلاثية: 32.
)2(  سورة الزمر: 18.





القاعدة الثامنة: يف انقسام اإلدراك 
اإلنسايّن إىل سليم وخمتّل، والضابط يف 

خلل اإلدراك وخطأه

 اخلصائص الثالث لإلدراك السليم
 تّوهم اّتصاف اإلدراك بالسالمة دومًا

 انقسام اإلدراك إىل سليٍم وخمتلٍّ
 أمّهّية صيانة النفس عن اخلطأ الذي ُيعَذر فيه املرء 

لثاره السلبّية
 آثار اخلطأ النفسّية واألخالقّية

 آثار اخلطأ االجتامعية
 آثار اخلطأ القانونّية

 آثار اخلطأ املعنوّية واألخروّية
 ضابط اإلدراك اخلاطئ





القاعدة الثامنة: يف انقسام اإلدراك اإلنسايّن
إىل سليم وخمتّل، والضابط يف خلل اإلدراك وخطأه

ويف هذه القاعدة جانبان: عامٌّ وخاّص.

أّما )اجلانب العاّم( منه فهو يشتمل عىل قضّيتني معرفّيتني ..

)القضّية األوىل(: يف قبول اإلدراك للخلل.

اخلصائص الثالث لإلدراك السليم

يّتصف اإلدراك اإلنسايّن السليم بخصائص ثالث ..

يناسب  تعبريًا  ـ  عليه  املؤرّش  قيام  ُيفرتض  ـ  واقع  عن  تعبريه  )األوىل(: 
مستوى اإلدراك، فإذا كان علاًم اقتضت سالمة اإلدراك قيام مؤرّشٍ يوجب العلم، 

وإن كان ظنًّا أو احتامالً فحسب اقتضت قيام مؤرّش موجب لذلك.

زائد عىل اإلدراك،  أمٌر  استتباعه لالعتقاد عىل وفقه، واالعتقاد  )الثانية(: 
فهو نحو من اإلذعان باإلدراك وباملدرك، وعقد للنفس عليه.

هذا، وال خيتّص االعتقاد بالعلم، بل يتحّقق يف كّل إدراٍك بحسب مستواه، 
فمن كان حيتمل شيئًا كان االعتقاد الذي ينبغي أن يستتبعه هذا االحتامل يف داخله 
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بكون هذا اليشء أمرًا حمتماًل، فال يبني عىل نفي هذا اليشء بقول قاطع.

العميّل  للسلوك  استتباعه  يوجب  بام  اإلنسان،  يف  النفّس  وقعه  )الثالثة(: 
عىل وفقه حسب ما يليق به، فإذا احتمل رضرًا يف يشٍء وكان هذا الرضر جديرًا 
باالجتناب عنه باملستوى املفرَتض من االحتامل كان مقتىض سالمة اإلدراك أن 

يكون لالحتامل وقٌع موجٌب لالجتناب عنه فعاًل.

درجة  وهي  ثالثّية،  معادلة  وفق  يتحّدد  لليشء  املناسب  النفّس  والوقع 
ذلك  بيان  مّر  كام  بذهلا،  جيب  التي  املؤونة  ومقدار  املحتمل،  ومستوى  اإلدراك، 

تفصياًل يف بحث )رضورة املعرفة الدينية()1(.

والعربة يف العنرص األّول من هذه املعادلة وهو اإلدراك يف حال البحث، 
والتحّري عن احلقيقة بالنحو املناسب إّنام هو باإلدراك الفعيّل فهل هو يف مستوى 
العلم أو االطمئنان أو يف بعض درجات االحتامل؟ وأّما يف حال عدم التحّري بعُد 
فإّن امللحوظ هو اإلدراك الذي حيتمل املرء بلوغه بالبحث، واملؤرّشات التي تكون 

متوّفرًة لديه إذا بحث عنها. وقد تقّدم توضيح هذا املعنى يف البحث املذكور.

هبذه  دائاًم  اإلدراك  يّتصف  هل  السليم.ولكن  اإلدراك  خصائص  فهذه 
اخلصائص الثالث؟

تّوهم اّتصاف اإلدراك بالسالمة دومًا

قد يظّن اإلنسان بدوًا أّن إدراكه لألشياء حالة سليمة ال تقبل اخللل، فهو..

)أّوالً(: ال حيصل جزافًا واعتباطًا، بل ينشأ عن مؤرّشات جيدها عىل الواقع.

)1(  وهو الكتاب الثالث من سلسلة )منهج التثبت يف الدين(.
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و)ثانيًا(: أّن إدراك اإلنسان ليشٍء يستتبع اعتقاده به؛ ألّن االعتقاد وإن كان 
أمرًا زائدًا عىل اإلدراك ـ فهو نحٌو من اإلذعان باإلدراك كام تقّدم ـ إاّل أّنه الزم له 
ال ينفّك عنه، فليس من املعقول أن يدرك اإلنسان شيئًا ويعقد القلب عىل خالفه.

و)ثالثًا(: أّن اإلدراك يؤّدي وظيفته يف استتباعه للعمل عىل وفقه إذا كان 
مستوجبًا للعمل؛ ألّن له ـ بحسب طبعه ـ وقعًا نفسّيًا مناسبًا مع درجة اإلدراك 
وإذا  اجتنبه،  باجتنابه  اإلنسان يف عمٍل رضرًا جديرًا  أدرك  فإذا  املدرك،  وطبيعة 

وجد يف حتصيله نفعًا حقيقّيًا سعى إليه.

العاّمة  البدهيّية  املبادئ  من  هي  التي  اإلدراك  قيمة  أّن  ذلك:  عىل  ويتفّرع 
يف  معذور  واملرء  اإلدراك،  ملطلق  ثابتة  اإلنسايّن  للسلوك  األساسّية  واملقّومات 
وظيفته  عىل  عليه  بنائه  يف  وجاٍر  وفقه،  عىل  عمله  ويف  له،  مطاوعته  ويف  إدراكه 

الفطرّية.

نقد التوّهم السابق وبيان وجوه خطأ اإلدراك

وإدراكات  هو  إدراكاته  يف  ٍل  تأمُّ بأدنى  إنساٍن  لكّل  يظهر  الذي  ولكّن 
اآلخرين ومدى استتباعها للعمل عىل وفقها طرّو اخللل عىل اإلدراك يف خصائصه 

الثالث ..

أّما )اخلاّصة األوىل( فألّن هذا اإلدراك ال ينشأ دائاًم عن مؤرّشات قائمة عىل 
ينشأ عن مناشئ خاطئة وغري  ما  بل كثريًا  املناسب مع اإلدراك،  باحلجم  الواقع 

منطقّية كامليول والعواطف وغريها. وهذا أمٌر بدهييٌّ واضح.

يتبنّي  فاإلدراكات اخلاطئة متّثل قساًم كبريًا من اإلدراكات اإلنسانّية، فكم 
لإلنسان وقوع اخلطأ يف إدراكات سابقة له، أو يف إدراكات اآلخرين، ولوال ذلك 
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لكان اإلنسان معصومًا من اخلطأ مهتديًا إىل الواقع يف كّل ما يصل إليه ويعتقد به 
اعتقادًا جازمًا، ومل يكن خالٌف بني الناس يف إدراكاهتم وانطباعاهتم عن احلقائق 

والوقائع العاّمة واخلاّصة.

وأّما )اخلاّصة الثانية( ـ وهي استتباع اإلدراك لالعتقاد ـ فهي أيضًا قد خيلو 
عنها اإلدراك، فرتى املرء يدرك شيئًا ولكنّه ال يذعن به، وليس املقصود عدم إذعانه 
به أمام اآلخرين ليكون إنكارًا كاذبًا منه، بل املراد عدم بنائه عليه يف ذات نفسه، 
أصل  بإنكار  يكابر  ليشٍء  حمتمٍل  أو  بإنكاره،  نفسه  يكابر  بيشٍء  عارٍف  من  فكم 
أنفسهم  يعقدون  الباطلة  بالعقائد  املعتقدين  من  كثريًا  ـ  مثاًل  ـ  ترى  كام  احتامله، 
ترّصفاهتم  كون  عىل  يبنون  الظلمة  من  كثريًا  وترى  بطالهنا،  وضوح  مع  عليها 
استحقاقًا ثابتًا هلم استجابًة منهم لرغباهتم، وهم يعلمون يف قرارة أنفسهم أهّنم 
َأْنُفُسُهْم  ا َواْسَتْيَقنَْتَها  ليسوا كذلك. وقد جاء يف القرآن الكريم)1(: ﴿َوَجَحُدوا هِبَ

ا َفاْنُظْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة امُلْفِسِديَن﴾. ُظْلاًم َوُعُلوًّ

وأّما )اخلاّصة الثالثة( لإلدراك ـ وهي استتباع اإلدراك للعمل عىل وفقه ـ 
فإّن انفكاك اإلدراك عنها أوضح، فكم من إنسان يعتقد بيشء ولكنّه ال تطاوعه 
نفسه عىل العمل به، فرتى كثريًا من الناس يذعنون بحقائق طّبّية ـ كرضر استعامل 
األمور  يف  احلال  وهكذا  هلا،  استثقاالً  بموجبها  يعملون  ال  وهم  ـ  )السجائر( 

االجتامعّية واألرسّية والشخصّية وغريها.

انقسام اإلدراك إىل سليٍم وخمتلٍّ

فظهر بذلك: أّن اإلدراك ينقسم إىل قسمني: سليم، وخمتّل ..

)1( سورة النمل: 14.
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فالسليم ما كان وفق مؤرّشٍ حقيقيٍّ يناسبه، ويستتبع االعتقاد به، واالعتبار 
بمضمونه.

واملختّل عىل ثالثة أقسام ..

1. ما مل ينشأ عن سبٍب منطقّي.

، ولكنّه مل يستتبع االعتقاد به. 2. ما نشأ عن سبٍب منطقيٍّ

النفس  بالتأثُّر الالئق به يف  ، ولكنّه مل يّتصف  3. ما نشأ عن سبٍب منطقيٍّ
اإلنسانّية.

إدراكاته، واعتقاداته،  املرء  أن يمّحص  أّن من احلكمة  ويتفّرع عىل ذلك: 
كاحلقائق  واخلطرية  املهّمة  األمور  السّيام  العميّل،  سلوكه  يف  هبا  اعتباره  ومدى 

الكربى التي أنبأ عنها الدين.

أمّهّية صيانة النفس عن اخلطأ الذي ُيعَذر فيه املرء لثاره السلبّية

وممّا يوجب االهتامم بصيانة النفس عن اخلطأ أّن املخطئ وإن كان معذورًا 
إاّل أّنه ال يكون بمثابة املصيب متامًا بحسب اآلثار املرتّتبة عىل العمل، بل يكون 
املصيب مميَّزًا عن املخطئ ـ وفق احلكمة املعروفة عن اإلمام عيلA)1(: »ِقيَمُة ُكلِّ 

اْمِرٍئ َما حُيِْسنُُه«، من حيث آثار العمل بمختلف أنواعها ..

آثار اخلطأ النفسّية واألخالقّية

1. الثار النفسّية واألخالقّية: فإّن الترّصفات الصائبة والسليمة ترتك آثارًا 
وأّما  ـ  احلال  بطبيعة  ـ  أثر سلبّي عليه  هلا  إجيابّية عىل صاحبها، وال يكون  نفسّية 

)1(  هنج البالغة ص:482، احلكمة:81.
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الترّصفات اخلاطئة فهي ال ترتك آثارًا إجيابّية عىل الفاعل، بل كثريًا ما ترتّتب عليها 
ـ  نتيجة لكثري من سلوكّياته اخلاطئة  آثار سلبّية، ولذلك يشعر اإلنسان باحلزازة 
َثمَّ  التعمد فيها ـ السّيام ما كان فيه إرضار باآلخرين؛ ومن  الرغم من عدم  عىل 
ر به عن خطأه كام  ُكّلف املخطئ يف الرشيعة يف بعض املوارد واحلاالت بعمٍل يكفِّ

يف تكليف القاتل خطًأ ببعض أعامل الرّب تكفريًا عن هذا الفعل الضاّر.

آثار اخلطأ االجتامعية

2. الثار االجتامعّية: فإّن الفعل الصائب ذو آثار إجيابّية وسليمة اجتامعّيًا، 
وأّما الفعل اخلاطئ فهو كثريًا ما يكون ذا أبعاٍد اجتامعّيٍة سلبّيٍة سواء جتاه الفاعل، 
أو يف شأن املجتمع. أّما جتاه الفاعل فألّن اخلطأ حيّط من قدر فاعله ومكانته لدى 
ل منزلة  املجتمع، ويوصمه بالنقص، ويثبت ذلك يف سجّله لدى اآلخرين، وال ينزَّ
من سِلم عن هذا اخلطأ. وأّما يف شأن املجتمع فألّن للفعل اخلاطئ آثارًا تربوّية 
سلبّية عىل املجتمع قهرًا؛ فإّن لكّل فعٍل اجتامعيٍّ أثرًا يف املجتمع إّما يف سلٍب أو يف 

إجياب. ومن الطبيعّي احتفاف اخلطأ بُبعٍد سلبيٍّ يف الوسط االجتامعّي.

آثار اخلطأ القانونّية

الثار القانونّية: فإّن هناك آثارًا قانونّية متعّددة ترتّتب يف حّق املخطئ   .3
حّتى إذا كان معذورًا يف خطأه ..

)أّوالً(: أّن القانون بمراتبه املختلفة )الدستورّية، والترشيعّية، وما دوهنا( 
يشرتط أوصافًا مناسبة يف املواقع املختلفة، وسالمة سرية املرء عن األخطاء فضاًل 
عن اخلطايا حّتى يتأّهل لنيل تلك املواقع، كام أّن وجود اخلطأ فيها يوجب عدم 

صالحّيته هلا.
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و)ثانيًا(: أّن القوانني الوضعّية تعاقب املخطئ يف حاالت عديدة حّتى لو 
كان معذورًا بالعذر الشخيّص، تقديرًا للصالح االجتامعّي فيه، من قبيل معاقبة 
من جهل بالقانون حّتى لو كان جهله به عن خطأ ومن غري تقصري، كام تعاقب 
العاجز أيضًا أحيانًا، مثل احلكم بالسجن عىل املدين حّتى وإن مل يتمكن املديون 

من التسديد للدائن، إىل غري ذلك من املوارد.

ولكّن القانون الدينّي يعذر املرء يف موارد العذر الشخيّص أخذًا بمقتىض 
الفطرة، ولكن قد يكلَّف املخطئ بالتكفري ببعض أعامل اخلري إذا كان اخلطأ خطريًا 

كام يف كّفارة قتل اخلطأ عىل ما مّر.

ويف هذا االختالف ما ينّبه عىل نحو خالف بني فلسفة العقوبة يف الترشيع 
الوضعّي عنها يف الترشيع الدينّي اإلسالمّي. ومن الظاهر أّن الترشيع اإلسالمّي 
القانون  يف  املوقف  هذا  مثل  به  ُيعلَّل  وما  الوضعّي،  الترشيع  من  بالفطرة  أوفق 

الوضعّي ليس صائبًا.

ومن املؤسف أن جتري قوانني الدول اإلسالمّية يف هذا املوضع عىل وفق 
القانون الوضعّي عىل الرغم من عدم وجاهة مبادئه عند التدقيق.

آثار اخلطأ املعنوّية واألخروّية

4. الثار املعنوّية واألخروّية: فإن املصيب املؤمن بام وراء هذه احلياة ينال 
املخطئ  يناله  ما ال  اآلخرة،  الدار  واملكافأة يف  اهلل سبحانه،  قبل  من  التقدير  من 

الذي يؤمن بام وراءها ولكنّه أخفق يف اإلصابة وإن كان لعذر.

وهذه حقيقة مهّمة ينبغي أن ُيلتَفت إليها، وهي أّن من أدرك احلقيقة يف هذه 
احلياة غري من مل يدركها عىل كّل حال؛ حّتى إذا كان من مل يدركها معذورًا، كام 
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ُر ُأوُلو  اَم َيَتَذكَّ قال تعاىل)1(: ﴿ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن َيْعَلُموَن َوالَِّذيَن اَل َيْعَلُموَن إِنَّ
اأْلَْلَباِب﴾.

اهلل  عىل  ابتداًء  استحقاق  ألحٍد  يوجد  ال  إذ  العدل؛  ينايف  ال  األمر  وهذا 
سبحانه وتعاىل حّتى يكون عدم منحه إّياه ظلاًم له ومنافيًا حلّقه، وإّنام الذي ينايف 
العدل ترتيب اجلزاء املجايف وغري املناسب مع اإلمكانات املمنوحة لإلنسان، وال 
شّكـ  بحسب قضاء العقل وتأكيد النصوص الدينّية الواضحةـ  يف أّن اهلل سبحانه 
إّياه من القدرات واإلمكانات، ولكنّه تعاىل سوف  لن يؤاخذ امرًئ بام مل يمنحه 

يثيب كّل شخٍص بام يتناسب مع ما حصل عليه من املعرفة يف هذه احلياة. 

منهم  ما حيصل عليه كلُّ واحٍد  باختالف  الناس  ولذلك ختتلف درجات 
القائم، واختالف  مع  القاعد  ثواب  اختالف  نظري  الصالح،  والعمل  املعرفة  من 
اْلَقاِعُدوَن  َيْسَتِوي  ثواب املنفقني بحسب ظروف اإلنفاق، كام قال تعاىل)2(: ﴿الَّ 
ِر)3(َوامُلَجاِهُدوَن يِف َسبِيِل اهللِ﴾، وقال)4(: ﴿اَل َيْسَتِوي  َ ِمَن امُلْؤِمننَِي َغرْيُ ُأْوِل الضَّ
َن الَِّذيَن َأنَفُقوا ِمن َبْعُد  ْن َأنَفَق ِمن َقْبِل اْلَفْتِح َوَقاَتَل ُأْوَلئَِك َأْعَظُم َدَرَجًة مِّ ِمنُكم مَّ

َوَقاَتُلوا َوُكالًّ َوَعَد اهللُ احُلْسنَى َواهلل باَِم َتْعَمُلوَن َخبرٌِي﴾.

)1( سورة الزمر: 9.
)2(  سورة النساء: 95.

ِر﴾ يف اآلية الكريمة ال من جهة تسوية أويل الرضر  )3(  ال يبعد أن يكون التقييد بـ ﴿َغرْيُ ُأْوِل الضََّ
كاألعمى واألعرج ونحومها مع املجاهدين، بل ألّنه مل تشأ اآلية التعريض هبم وإثارة مشاعرهم، 
تفيض  أعينهم  بأّن  قومًا  اهلل سبحانه  وصف  كام  جياهدوا  أن  حّقًا  طمحوا  لو  املعذورين  أّن  علاًم 
من الدمع حزنًا أاّل جيدوا ما ينفقون، ألوتوا من الفضل بام يعلمه اهلل سبحانه من صدق نواياهم 

ودرجة استعدادهم للتضحية واإلنفاق.
)4(  سورةاحلديد: 10.
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ويؤّكد ما ذكرنا من اختالف درجة املخطئ واملصيب احلديث املروّي من 
ثّم  فاجتهد  حكم  وإذا  أجران،  فله  أصاب  ثّم  فاجتهد  احلاكم  حكم  »إذا  أّنه)1(: 

)1(  صحيح مسلم ج:5 ص:131. عن عمرو بن العاص عن النبّيF وجاء قريب منه مرساًل يف 
عوايل الآليلء ج:4 ص:63، ح15.

ويالَحظ أّن هذا احلديثـ  عىل تقدير الوثوق بهـ  ال يشمل مطلق حاالت التمّسك بالشبهةـ      
كام ظنّه قوم فزعموا أّنه ينطبق عىل مثل حادثة قتل معاوية حلجر بن عدّي وأصحابه، بأنه أخطأ يف 
اجتهاده فله أجر واحد ـ وبذلك أصبح هذا النحو من تطبيق احلديث موجبًا ملآٍس كثرية يف تاريخ 
املسلمني، حيث يتّسع فريق يف دماء الناس وأعراضهم وأمواهلم حمتّجني بشبهات غري ناضجة 

زاعمني أّنه إذا كان قد أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. فهذا الظن خاطئ.
ووجه اخلطأ فيه: أن موضوع هذا احلديث ..   

)أّوالً(: هو أن يكون احلاكم ـ واملراد به القايض ـ قد اجتهد وأخطأ، فال يشمل من تعّمد    
التاريخ ـ يف سريته وأعامله، وقد قال  بالشبهة كام هو حال معاوية ـ وفق ثوابت  الباطل وتذّرع 
اإلمام عيلA )هنج البالغة ص:94، اخلطبة:61(: »الَ َتْقُتُلوا اخْلََواِرَج َبْعِدي، َفَلْيَس َمْن َطَلَب 
احْلَقَّ َفَأْخَطَأُه، َكَمْن َطَلَب اْلَباطَِل َفَأْدَرَكُه«، وهو يعني معاوية وأصحابه كام قال الرشيف الريّض؛ 
اخلوارج  وهم  وصّفني  النهروان  أهل  فبقي  اجلمل  أهل  انقطع  وقد  ثالثة  أقوامًا  قاتَل   Aفإّنه

ومعاوية، وقد هنى عن قتال اخلوارج، فتكون إشارته إىل معاوية وأصحابه.
و)ثانيًا(: أن يكون القايض قد بذل اجلهد الالئق باملوضوع الذي يعاجله، حّتى يكون اخللل    
ع يف البناء عىل موقف قبل التثبُّت  يف حكمه إن وقع عىل سبيل اخلطأ، فمن قرّص يف بذل اجلهد وتسَّ
الالئق بأمّهّيته أو غلبه هواه ولو من حيث ال حيتسب فرّجح كّفًة عىل أخرى فأصاب قومًا بجهالة؛ 
ا الَِّذيَن آَمنُوا إِن َجاءُكْم  َ فإّن فعله خطيئة وليس خطًأ حمضًا فهو آثم ومذموم، كام قال تعاىل: ﴿َيا َأهيُّ
َناِدِمنَي﴾ سورة احلجرات:6،  َفَعْلُتْم  َما  َعىَل  َفُتْصبُِحوا  بَِجَهاَلٍة  َقْوًما  ُتِصيُبوا  َأن  َفَتَبيَّنُوا  بِنََبأٍ  َفاِسٌق 
اَلَم  ْبُتْم يِف َسبِيِل اهللِ َفَتَبيَّنُوْا َوالَ َتُقوُلوْا ملَِْن َأْلَقى إَِلْيُكُم السَّ ا الَِّذيَن آَمنُوْا إَِذا َضَ َ وقال سبحانه: ﴿َيا َأهيُّ
ن َقْبُل َفَمنَّ اهللُ َعَلْيُكْم  ْنَيا َفِعنَد اهللِ َمَغانُِم َكثرَِيٌة َكَذلَِك ُكنُتم مِّ َلْسَت ُمْؤِمنًا َتْبَتُغوَن َعَرَض احَلَياِة الدُّ

َفَتَبيَّنُوْا إِنَّ اهللَ َكاَن باَِم َتْعَمُلوَن َخبرًِيا﴾ سورة النساء:94.
بل يمكن القول: إّن احلديث ال يشمل من سار عىل غري بصرية فأخطأ حّتى لو كان معذورًا    
غري آثم، وإّنام نظر احلديث إىل ما كان االجتهاد بمستوى يصدق كون اإلنسان عىل بصريٍة من أمره 
فيام يعمله، فام يقع فيه عاّمة الناس يف الفتن االجتامعّية املؤّدية إىل قتل النفوس واستباحة األموال 
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أخطأ فله أجر«، فامللحوظ تفضيل احلاكم املصيب يف احلديث عىل املخطئ وإن 
كان كلٌّ منهام بذل اجلهد يف معرفة احلّق ويف العمل به.

ضابط اإلدراك اخلاطئ

الثانية(: يف ضابط اخلطأ)1( يف اإلدراك ومبادئه، والفرق يف ذلك  )القضّية 
بني اليقني اجلازم وما دونه من مستويات اإلدراك.

بعني  اجلازمة  املؤرّشات  إىل  كالنظر  أخطاء،  إىل  التباسها  أّدى  نقطة  وهذه 
واحلقيقة بحسب  املعرفة  نسبّية  توّهم  أو  إصابتها،  حال عدم  القطعّي يف  الدليل 

اختالف إدراك الناس.

ُيثابون عليها حّتى لو ُعذروا يف ما دخلوا فيه، ملا ورد يف اآلثار يف ذّم العمل عىل غري بصرية  ال 
وعلم.

و)ثالثًا(: أّن احلديث ال ينفي أن يلحق املخطئ عيب خطأه وحزازته السّيام إذا كان اخلطأ    
االجتهاد  بأّن  ذلك  يؤيَّد  وقد  املحرتمة،  األموال  واستباحة  الربيئة  النفوس  قتل  إىل  أّدى  كبريًا 
القتل اخلاطئ الذي أوجب الشارع فيه الكّفارة عىل املخطئ إشعارًا له بام يف  اخلاطئ قد يسّبب 

فعله من احلزازة، فال ترتفع املفسدة الالحقة من عمله بمجّرد كون اخلطأ عن اجتهاٍد منه.
يف  أخطأ  متى  ـ  قضائه  يف  للقايض  أجٍر  ترّتب  من  احلديث  هذا  يف  جاء  ما  أّن  واحلاصل:    
اجتهاده ـ ناظر إىل تصّديه ملا كان واجبًا له من القضاء، باذالً جهده يف استبانة احلّق، عاماًل عىل 
احلديث  فيكون حاله كام ورد يف  باملوازين،  العمل  احلّق رغم  يبلغ  مل  لكنّه  هدى وعلم وبصرية 
عن النبّي F: »إّنام أقيض بينكم بالبّينات واأليامن وبعضكم أحلن بحّجته من بعض، فأّيام رجل 
قطعت له من مال أخيه شيئًا فإّنام قطعت له به قطعًة من النار« )الكايف ج:7 ص:414(، وقريب 
منه يف مسند أحد )ج:2 ص:322(، فمثل هذا القايض ُمثاب عىل تصّديه هلذه الوظيفة وال يؤاَخذ 

بام وقع فيه من اخلطأ، وال ينطبق هذا احلكم يف غري هذا املورد، واهلل أعلم.
)1(  من الفروق بني هذه القضّية والقضّية األوىل أّن موضوع تلك القضية كان هو يف الضابط العاّم 
يف خلل اإلدراك، وموضوع هذه القضية ضابط اخلطأ يف اإلدراك، وهو الوجه األول من الوجوه 

الثالثة خللل اإلدراك.
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وتوضيح هذه النقطة: أّنه قد يظّن اإلنسان بدوًا أّن معنى اخلطأ يف اإلدراك 
والضابط فيه عدم مطابقته مع الواقع سواء يف اليقني اجلازم أم فيام دونه من مراتب 
اإلدراك املحتمل للخالف، فإذا ظننت وجود يشء أو احتملته ومل يكن هذا اليشء 

موجودًا كان هذا الظّن واالحتامل خطًأ.

ولكّن الواقع أّن هذا الضابط صحيح يف شأن اليقني اجلازم؛ ألّن شأن اليقني 
أن ينشأ عن مؤرّشات ال تنفّك عن الواقع بحاٍل، فلو مل يكن الواقع موجودًا تبنّي 
وجود خطأٍ منطقيٍّ يف إدراك اإلنسان، ولو من جهة أّن املؤرّش الذي اعُتمد عليه مل 
يكن يستوجب اليقني، بل كان يستوجب االحتامل العايل، فيكون حصول اليقني 
ناشئًا عن سوء تقدير اإلنسان للمؤرّش الذي وقف عليه، فاعتقد وجود مالزمة 
عقلّية ال تقبل الغلط، بينام مل يكن يف واقعه إاّل استحسانًا بحتًا أو مؤرّشًا غري يقينّي.

وأّما الضابط يف خطأ ما دون اليقني اجلازم من مراتب االحتامل فهو عدم 
وجود املؤرّش املناسب مع مستواه، فلو وجد املؤرّش املناسب مل يكن االحتامل خطًأ 

وإن مل يصب الواقع.

وذلك ألّن االحتامل الراجحـ  مثاًلـ  ال يعني إاّل ترجيحًا نفسّيًا لكون الواقع 
كذا، وهذا الرتجيح جيوز أن يكون منطقّيًا حّتى يف حال عدم إصابته للواقع؛ ألّن 
مقرونًا  حمضًا  ترجيحًا  يكن  مل  وإاّل  للواقع  احلتمّية  اإلصابة  ليس  الرتجيح  شأن 
باحتامل اخلالف، وإّنام هو أن يمّثل وجود مؤرّش منطقّي يوجب الرتجيح، ومن 
وجود  يستلزم  وال  يعني  ال  للرتجيح  املوجب  املنطقّي  املؤرّش  وجود  أّن  املعلوم 

الواقع عىل وفقه.

بيضاء،  والباقي  حراء  منها  سّتون  كرة،  مائة  لديك  كانت  إذا  مثاًل: 
فاستخرجت منها واحدًة من غري أن تنظر إليها ورّجحت أهّنا حراء بنسبة )%60( 
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كان ترجيحك منطقّيًا، وإذا تبنّي من خالل النظر إليها أهّنا بيضاء زال ترجيحك 
عىل  العتامده  منطقّيًا؛  يكن  مل  حينه  يف  ترجيحك  أّن  يعني  ال  هذا  ولكّن  بذلك، 

مؤرّشٍ منطقيٍّ يف الواقع.

نعم، إذا احتملت أن تكون الكرة حراء بنسبة )70%( ـ مثاًل ـ كان ذلك 
خطًأ لعدم قيام مؤرّش هبذا الثقل لديك، فهو خطأ منك يف تقدير األمور.

ينطبق  االحتامالت  حساب  عىل  املبنّي  الرتجيح  يف  جيري  كام  املعنى  وهذا 
يف مورد سائر مناشئ الرتجيح، بل رّبام يرجع عاّمة وجوه الرتجيح إىل حساب 

االحتامالت.

وعليه: فالضابط يف صّحة االحتامل هو وجود مؤرّشٍ مناسٍب هلذا االحتامل، 
والضابط يف خطأه أن ال يكون هناك مؤرّش مناسب له، فإذا كان اإلدراك )%70( 
فال ُبّد يف صوابه أن تكون قيمة املؤرّشات القائمة وفقه بتلك الدرجة فعاًل، فلو 

أخطأ يف ثقلها وزاد فيها مل يكن االحتامل موضوعّيًا.

أّن  الراجح:  االحتامل  وبني  اجلازم  االعتقاد  بني  الفرق  هلذا  واملوجب 
االعتقاد اجلازم حكاية عن الواقع نفسه، فإذا أخطأ الواقع كان االعتقاد خاطئًا ال 

حمالة، وال يمكن افرتاض منشأ منطقيٍّ له حقيقًة.

وأّما االحتامل الراجح فهو ليس إثباتًا للواقع، بل ترجيٌح نفسٌّ حمض. فإذا 
رًا ومل يكن معنًى لتخطئته وإن مل يدرك الواقع؛ ألّن  ُوجد له مرّبٌر منطقيٌّ كان مربَّ
من شأن اإلدراك الناقص ـ بحسب إذعان هذا اإلدراك نفسه بام فيه من النقص ـ 

أن ال يدرك به الواقع عىل احتامل)1(.

)فإن قيل(: ولكن يمكن أن نفرتض اخلطأ يف االحتامل الراجح البتناء املؤرّش املوجب له عىل    )1(
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يف  اخلطأ  فيكون  مساحمة،  عن  خيلو  ال  وجٍه  عىل  االحتامل  ُيصاغ  قد  نعم، 
الصياغة ال يف ذات االحتامل، كام لو صيغ االحتامل بصيغة اجلزم، فقيل: )إّن فالنًا 
فعل كذا(، واملراد ترجيح أّنه قد فعل كذا، وكذا لو أطلق القائل الرتجيح مع عدم 

متابعة جلميع املؤرّشات املوجودة يف شأن العمل)1(.

وقد يتساءل الباحث عن جدوى ذكر الفرق بني اليقني وبني ما دونه من 
اليقني اجلازم  أّن ما دون  مراتب اإلدراك يف االّتصاف باخلطأ وعدمه؛ فإّن املهّم 
من مراتب اإلدراك ال يصيب الواقع دائاًم كام أّن اليقني أيضًا كذلك، وأّما التكييف 

العلمّي لذلك فهو بحٌث فلسفيٌّ بحت.

النقطة  أّن فهم هذه  إليه من قبل من  ما أرشنا  السؤال:  واجلواب عن هذا 
جّيدًا يساعد يف رفع التباسنَي ..

1. أّن من الناس َمن يرتاءى له أّنه إذا قام مؤرّش ما عىل فكرٍة، فاملفروض 

فهٍم خاطئ، فلو ُفهم املؤرّش عىل حقيقته مل يكن مؤرّشًا أصاًل، وبذلك يتطّرق اخلطأ إىل االحتامل.
)قيل(: نعم، ولكن مرجع هذا الفرض ـ يف احلقيقة ـ إىل عدم صّحة االعتقاد اجلازم الذي    

كان من مقّدمات ترجيح االحتامل وليس إىل االحتامل يف نفسه.
التفات اإلنسان يف حتديد االحتامل وفق املؤرّشات إىل صياغته لالحتامل،  ينبغي  أّنه  بيان ذلك:   )1(
)فتارًة( يقول اإلنسان: إيّن أرّجح كذا وفق املؤرّشات التي حترضين، فيكفي يف هذه الصيغة أن ال 
تكون هناك مؤرّشات أخرى حترض القائل، و)أخرى( يقول: إيّن أرّجح كذا وفق املؤرّشات التي 
يمكن حتصيلها فال ُبّد يف صدق القول من عدم وجود مؤرّشٍ آخر يمكن حتصيله للقائل، و)ثالثًة( 
صدق  يف  حينئٍذ  ُبّد  فال  احلارض  الزمان  يف  للعلامء  املتاحة  املؤرّشات  وفق  كذا  أرّجح  إيّن  يقول: 
القول من عدم وجود مؤرّش آخر وصل إليه العلامء، و)رابعًة( يقول: أرّجح كذا وفق املؤرّشات 
املوجودة، فال ُبّد يف صدق القول من اإلحاطة بكّل املؤرّشات. فهذه صياغات خمتلفة قد يصدق 
التي  األربع  الدوائر  من  االحتامل  إليها  ُأضيف  التي  الدائرة  حسب  اآلخر  بعضها  دون  بعضها 

ذكرناها.



..................  منهج التثبت يف الدين/ القواعد الفطرية العامة للمعرفة اإلنسانية والدينية  222

صواب تلك الفكرة حّتى إذا مل يكن املؤرّش جازمًا، وإاّل كان هذا املؤرّش خاطئًا، 
مثاًل: يذكر علامء األحياء عاّمًة نظرّية التطّور األحيائّي جلميع الكائنات احلّية عن 
أصٍل واحٍد كنظرّيٍة ذات شواهد، وليس كحقيقٍة علمّيٍة يقينّيٍة ال حتتمل اخلالف؛ 
غري  ـ  ثقلها  من  بالرغم  ـ  املؤرّشات  تلك  تكون  أن  اجلائز  من  أّن  هذا  ومعنى 
مصيبة للواقع، ويكون هلا ـ يف حقيقتها ـ تفسريات أخرى، إاّل أّن الباحثني غري 
بالواقع  لصيقة  أهّنا  املؤرّشات عىل  هذه  مع  يتعاملون  العلم  هذا  املتخّصصني يف 
ألّن  خطأ؛  وهذا  أصاًل،  مؤرّشًة  تكن  مل  عنه  ختّلفت  لو  بحيث  إليه،  تؤرّش  الذي 
املبنّي عىل حماسبة  يبتني عىل حساب االحتامالت، وال خطأ يف االحتامل  التأشري 

منطقّية لذاته وإن مل يصب الواقع فعاًل.

وهذا معنًى واضٌح ألهل العلم باخلربة واملامرسة. فالقايض ـ مثاًل ـ قد جيد 
مؤرّشاٍت عىل صدور اجلريمة من شخص، ولكن هذه املؤرّشات التي ترّجح هذا 
االحتامل ليست مضمونة اإلصابة، وقد يكتشف القايض يف حاالٍت عديدة من 
خالل استمرار البحث أهّنا غري مصيبة، بل قد يّتفق االقتناع هبا ثّم يتبنّي بعد سنني 
من سجن املّتَهم أّنه مل يكن هو املجرم حقيقًة كام يّتفق اإلعالن عن بعض موارد 

ذلك أحيانًا.

يتبنّي  ثم  ما،  فرضّيًة  ترّجح  مؤرّشات  رًا  مكرَّ الطبيعة  علامء  جيد  وكذلك 
م العلم عدم صّحتها، فتكون تلك املؤرّشات يف احلقيقة ـ  باستمرار البحث وتقدُّ

املوجبة للرتجيح وفق نظام حساب االحتامالت ـ ذات تفسرٍي آخر.

بعض  ذهن  يف  أّدى  رّبام  الفنّّي  الوجه  عىل  األمر  هذا  حتليل  عدم  أّن   .2
الباحثنيـ  املعنّيني باألبحاث الفنّّيةـ  إىل االعتقاد بنسبّية املعرفة؛ بمعنى: أّن املعرفة 
ختتلف بحسب اختالف الناس، فكلٌّ يأخذ بجانٍب من الواقع ولكن قد يزيد أو 
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ينقص.

فيه  املختلف  الواقع  يف  د  تعدُّ ال  فإّنه  ظاهر؛  فنّيٌّ  خطٌأ  التخريج  هذا  ويف 
حّتى يكون لكّل اعتقاد وانطباع رضب من الصدق واملطابقة مع الواقع، ولكن 
كّل طائفة ترصد مؤرّشاٍت يف جهة، وكّل مؤرّش فإّن له داللته يف نفس اإلنسان 
وفق قواعد نمّو االحتامل وال تقبل خطًأ يف استيجابه للرتجيح. نعم، يرتفع هذا 

االستيجاب باالنكشاف اجلازم للواقع.

قيمة  الكبرية، منها يف  التخريج اخلاطئ إىل بعض األخطاء  أّدى هذا  وقد 
املعرفة اإلنسانّية، ومنها يف شأن الواقع واحلقيقة، من حيث جتويز األمور املتناقضة 

واملتضاّدة.

تلخيص ما تقّدم

ل  بالتأمُّ ظاهرًا  فرقًا  هناك  أّن  الثانية:  القضّية  هذه  يف  ذكرنا  ممّا  واملتحّصل 
إصابة  عدم  حال  يف  اجلازمة  غري  املؤرّشات  حال  وبني  اجلازمة  األدّلة  حال  بني 
الواقع؛ فإّن األدّلة اجلازمة إن مل تطابق الواقع فيصّح أن توَصف بأهّنا خطأ عىل 

وجه اإلطالق.

وأّما املؤرّشات غري اجلازمة ـ بحسب طبيعتها ـ فهي إذا مل تصب الواقع مل 
التأشري عىل اليشء ال يقتيض حتّققه  التأشري عليه يف حينه؛ ألّن  تنسلخ عن صفة 

فعاًل عىل نحٍو ال يقبل التخلُّف وإّنام هو سبٌب للرتجيح النفّس فحسب.

العلمّي  اإلدراك  يف  ومبادئه  اإلدراك  اختالل  يف  يكفي  أّنه  آخر:  وبتعبرٍي 
مؤرّشًا  بمؤرّشٍ  ليس  ما  تلّقي  يقتيض  فإّنه  للواقع؛  مطابقته  عدم  يظهر  أن  اجلازم 
العلم فال معنى  الباعث عليه مؤرّش خارجّي، وأّما ما عدا  املؤرّش  ال حمالة؛ ألّن 
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لظهور خطأ مبدئه؛ ألّن مبدأه ليس إاّل مؤرّشًا نفسّيًا وليس حقيقًة خارجّيًة، وال 
غبار عىل املؤرّش النفّس بعد قيام سبٍب موضوعيٍّ له كام هو ظاهر.

هذا عن اجلانب العاّم هلذه القاعدة.

وأّما )اجلانب اخلاّص( املتعّلق بالدين فهو يّتضح من خالل البحث العاّم 
املتقّدم نفسه.

فاملهّم للباحث عن احلقيقة حول الدين توّقي اخللل يف إدراكه ويف اعتقاده 
ويف االستجابة له يف سلوكه، وال ينبغي أن ُيعترب ما يقابل به القضايا اليقينّية من 

مؤرّشاٍت حّجًة توجب رفع اليد عاّم يستوجب اليقني.



القاعدة التاسعة: يف انقسام اخللل يف 
اإلدراك إىل ما يكون عىل وجه اخلطأ 
املحض وما يكون عىل وجه اخلطيئة

 وقوع اخلطأ يف اإلدراك عىل وجه اخلطأ واخلطيئة
 بيان نشأة اإلدراك أحيانًا عن أهواء ورغبات نفسّية

 تقسيم اإلدراك اإلنسايّن بلحاظ مبادئه إىل ما ينشأ عن 
مبادئ عقالنّية وغريها

 عدم معذورّية اإلنسان يف إدراكاته الناشئة عن مبادئ 
غري عقالنّية

املحض  اخلطأ  وجه  عىل  يقع  ما  إىل  اإلدراك  تقسيم   
وعىل وجه اخلطيئة

 مقارنة بني اإلدراك والسلوك يف قبول كلٍّ من اخلطأ 
واخلطيئة

 عدم استتباع اإلدراك لالعتقاد عىل وجه اخلطأ واخلطيئة
 عدم التأثري املناسب لإلدراك عىل وجه اخلطأ واخلطيئة

 املعرفة الدينّية واخلطأ واخلطيئة فيها





القاعدة التاسعة: يف انقسام اخللل يف اإلدراك 
إىل ما يكون عىل وجه اخلطأ املحض وما يكون عىل 

وجه اخلطيئة

وهنا جانبان يف هذه القاعدة: عاّم، وخاّص بالدين ..

أّن  السابقة  القاعدة  أّنه قد ذكرنا يف  العاّم فتوضيحه:  )اجلانب األّول(  أّما 
اخللل يف اإلدراك عىل وجوه ثالثة ..

1. اخلطأ فيه.

2. عدم االعتقاد به.

3. عدم االعتبار بمضمونه.

وكلٌّ من هذه الوجوه الثالثة يمكن أن يكون عىل وجه اخلطيئة، كام تقع عىل 
وجه اخلطأ املحض.

وقوع اخلطأ يف اإلدراك عىل وجه اخلطأ واخلطيئة

بادئ  اإلنسان يف  يظّن  فقد  ـ  اإلدراك  ـ وهو اخلطأ يف  األّول(  )الوجه  أّما 
األمر أّن اإلدراك اخلاطئ لن يقع إاّل عىل وجه اخلطأ املحض دون اخلطيئة؛ ألّن 
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اخلطيئة إّنام هي صفة للسلوك بالنظر إىل عدم مطابقته مع ما ينبغي أن يكون عليه 
بحسب إدراكه، وأّما اإلدراك فهو ينشأ عن مبادئ توجب انطباعًا ذهنّيًا لإلنسان 
عن األشياء، وليس فيه خمالفة من اإلنسان لقاعدة سلوكّية عرفها ونقضها، فال 
الناس جيري عىل  فريٍق من  كّل  نجد  َثمَّ  اخلطيئة؛ ومن  يقع عىل وجه  معنى ألن 
االقتناع بمدركاته يف األمور اخلطرية كالدين. وما ذلك إاّل من جهة معذورّية املرء 

يف إدراكه لألمور عىل أّي وجه اتَّفق.

ولكّن هذا االنطباع خطأ قطعًا، بااللتفات إىل جمموع أمرين ..

)أحدمها(: أّن إدراك اإلنسان ال ينشأ دائاًم عن مؤرّشات موضوعّية يدركها 
فيخطئ تارًة ويصيب أخرى، بل كثريًا ما ينشأ عن أهواء ورغبات نفسّية.

و)ثانيهام(: أّن اإلدراك الناشئ عن أهواء ورغبات ذميمة لن يكون معّذرًا 
لإلنسان فيام يرتكبه بسببها من األفعال وينتهكه من القيم.

بيان نشأة اإلدراك أحيانًا عن أهواء ورغبات نفسّية

أّما )األمر األّول( فهو أمٌر بنّي ومشهود؛ فإّن اإلنسان إذا تأّمل يف ما يقف 
عليه من احلوادث يف مشهد هذه احلياة جيد بوضوح أّن اإلدراك اإلنسايّن ال ينشأ 
بالرضورة عن مؤرّشات قائمة عىل الواقع، بل كثريًا ما ينشأ عن رغبات وميول 

نفسّية.

وقد يصعب عىل اإلنسان ـ بعض اليشء ـ أن يالحظ ذلك يف شأن نفسه؛ 
ألّنه يتوّقف عىل أن يتعّمق يف ذاته عىل نحٍو تنفصل عن إدراكاته وانطباعاته حّتى 
ل  يتمّكن من اهّتامها والريبة فيها، ولكنّه جيد ذلك يف شأن غريه بوضوح، فإذا تأمَّ
املرء موارد االختالف والنزاع واخلصومة بني الناس يف شؤوهنم الفردّية واألرسّية 
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موقفه  يف  منصفًا  ليس  األطراف  بعض  أّن  بوضوح  جيد  والسياسّية  واالجتامعّية 
وتفسريه لألمور وإن كان يعتقد بام يقوله فعاًل؛ وذلك ألّنه ينزع إىل ضامن منفعته 
ويرّبر ترّصفاته وسلوكّياته وال يندفع فيام يعتقده ويبني عليه من مؤرّشات قائمة 

عىل أرض الواقع.

أّن حّب اليشء  املشهور  بامَلَثل  العرف  املعروفة عند  وُيشار إىل هذه احلالة 
يعمي ويصّم، وقال اآلخر:

وعني الرضـا عن كل عيـٍب كليلٌة       ولكنَّ عني السخط تبدي املساويـا

وقد ُرصد هذا املعنى يف علم النفس املعارص بوضوح، حيث لوِحظ ـ من 
خالل جتارب واختبارات كثرية ـ أّن ميول اإلنسان تؤّثر يف إدراكاته حّتى احلّسّية 
منها؛ فإذا رأى اإلنسان شيئًا غامضًا بعض اليشء من بعيد، فإن كان جائعًا فقد 
األمر  وهذا  اآلخر.  اليشء  ذلك  يراه  فقد  آخر  شيئًا  ينتظر  كان  وإن  طعامًا،  يراه 
يّتفق ـ بطبيعة احلال ـ يف اإلدراكات غري احلّسّية أكثر؛ لعدم وجود مأخذ حيوّي 
هلا جيّسد الواقع جتسيدًا، فيكون مليول اإلنسان تأثرٌي أكرب عىل اجّتاهاته يف موردها.

ُبعد عميّل  التي هي ذات  العقلّية  اإلدراكات  احلالة يف خمتَلف  وتّتفق هذه 
نظرّية  بأمور  متعّلقة  كانت  أو  مبارش،  بنحٍو  العميّل  للسلوك  حمّددة  كانت  سواء 
ولكن متّهد ـ بطبيعتها ـ لتحديد السلوك العميّل؛ فإّن ذلك يوجب تأثري الرغبات 

فيها.

أّما تأثري الرغبات عىل اإلدراكات العملّية ـ ونعني هبا التي تتعّلق بالسلوك 
اإلنسايّن بنحٍو مبارش ـ فهو واضح.

الفاليّن  اليشء  يفعل  أن  احلكمة  مقتىض  أّن  اإلنسان  يشّخص  ما  فكثريًا 
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الذي  للرضر  دفعًا  أو  حتصيله  يليق  الذي  للنفع  كسبًا  الفاليّن  االجّتاه  ويسلك 
يليق احلذر منه، ولكنّه يكون خمطًأ يف تقدير نفع هذا اخليار، نظرًا إىل أّنه يميل إىل 
ارتكابه فيخيَّل له انتفاعه به أو خُيطئ يف تقدير رضر اخليار البديل له؛ ألّنه يف واقعه 

ال يرغب به فيخيَّل له كونه ضاّرًا به.

كام نجد ذلك ـ مثاًل ـ يف رغبات األوالد الناشئني فيام خيتلفون مع آبائهم 
أو أساتذهتم، فكثريًا ما يرّص الولد الناشئ عىل أّن اليشء الفاليّن نافع له وأّنه ال 
يستطيع أن يعيش من دونه، لكونه يرغب يف اإلتيان به، مع أّن الوالدين يشّخصون 
ذلك  أّن  يشّخص  وقد  مثاًل،  أخالقه  أو  دراسته  السلبّي عىل  لتأثريه  عليه  رضره 

اليشء اآلخر ـ كالدراسة ـ ال ينفعه أو يرّض به بينام هو نافٌع له.

وكذلك قد يشّخص اإلنسان أّن مقتىض الفضيلة أن يفعل اليشء الفاليّن 
وفاًء آلبائه أو انتصارًا إلخوته، بينام هو ـ يف احلقيقة ـ جيري عىل عصبّيات قبلّية، 
فهو حيّب أن ينترص آلبائه وإخوتهـ  مثاًلـ  عىل مبدأ )ُانرُص أخاك ظاملًا أو مظلومًا(، 
ر أّن احلّق يف جهتهم وفاًء هلم وبذلك تشتبه العصبّية الذميمة بصلة الرحم  فيصوَّ

واإلحسان إليه.

إذا كانت ذات  النظرّية يف حّد نفسها  الرغبات عىل اإلدراكات  تأثري  وأّما 
تأثري يف السلوك والعمل اإلنسايّن فهو أيضًا كثري؛ ومن َثّم ترى بمالحظة موارد 
املقّدمات  يف  االرتغايّب  التفكري  شيوع  تأثري  األشخاص  بني  والنزاع  اخلصومة 
التي يمكن أن تؤرّش عىل السلوك الصحيح أو اخلاطئ.وهذا ينطبق عىل العلوم 
والسياسة،  واالجتامع،  املعرفة،  علم  مثل  فيها،  املطروحة  والنظرّيات  اإلنسانّية 
سلوكه  يف  الباحث  إليه  يميل  الذي  االجّتاه  فإّن  واألدب،  والتاريخ،  والنفس، 
العميّل يؤّثر يف اختياراته يف هذه العلوم؛ ألهّنا تؤرّش عىل املسار احلكيم والفاضل، 
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التي  الثقافة  يناسب  الفاليّن لكي  اإلنتاج  إىل  تؤّدي  نحٍو  املعلومات عىل  فيكيِّف 
يرغب املرء فيها.

اإلدراك  توجيه  يف  السلوكّية  النفسّية  الرغبات  تأثري  أّن  نالحظ  وهكذا 
بتشخيص  تتعّلق  التي  العملّية  اإلدراكات  يف  سواء  مشهودة،  حقيقة  لصاحلها 
اإلدراكات  يف  أم  ـ  والفضيلة  احلكمة  أصول  وفق  ـ  والفاضل  احلكيم  السلوك 
التي هي نظرّية يف حّد نفسها ولكنّها تكون مقّدمة لتشخيص السلوك احلكيم أو 

الفاضل.

تقسيم اإلدراك اإلنسايّن بلحاظ مبادئه

وعىل ضوء ذلك يمكن تقسيم اإلدراك اإلنسايّن بلحاظ مبادئه إىل قسمني..

عىل  مؤرّشًا  يكون  ما  هبا  واملراد  عقالنّية،  مبادئ  عن  ينشأ  ما  )األّول(: 
 الواقع حّقًا، وُيعربَّ عن هذا اإلدراك باإلدراك املنطقّي أو املوضوعّي أو اإلدراك 

احليادّي.

ليس  التي  املبادئ  هبا  واملراد  عقالنّية،  غري  مبادئ  عن  ينشأ  ما  و)الثاين(: 
من شأهنا أن تؤرّش عىل الواقع، وهي امليول والرغبات اإلنسانّية، ويعربَّ عن هذا 
اإلنسان  ذات  يف  مناشئ  عن  ينشأ  أّنه  إىل  بالنظر  الذايّت(،  )اإلدراك  بـ  اإلدراك 
وليس يف الواقع املدَرك، أو باإلدراك املنحاز أو االرتغايّب، لتأثري رغبات اإلنسان 

فيه وانحيازه إليها.

هذا كّله عن توضيح نشأة إدراكات اإلنسان أحيانًا عن مبادئ غري عقالنّية 
متأّثرًا فيها بأهواء ورغبات خمتلفة. وبذلك تّم األمر األّول.
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عدم معذورّية اإلنسان يف إدراكاته الناشئة عن مبادئ غري عقالنّية

وأما )األمر الثاين( فهو يف أّن اإلدراك الناشئ عن مبادئ غري عقالنّية يكون 
خطيئة ال خطًأ حمضًا، بمعنى أّنه ال يصلح عذرًا للمكلَّف.

وبيان ذلك: أّن معذورّية املرء يف إدراكه تقتيض معذورّيته يف ممارساته املبنّية 
عىل هذا اإلدراك ممّا ال يستطيع السيطرة عليها مع االحتفاظ هبذا اإلدراك. وهذا 
أمٌر ال يراه العقالء؛ إذ كثرٌي من املامرسات اإلجرامّية تبتني عىل إدراكات خاطئة، 

وال شّك يف استحقاق أصحاهبا للجزاء.

اإلدراك  لقسم من  تثبت  إّنام  التعذيرّية لإلدراك  القيمة  أّن  يدّل عىل  وهذا 
اخلاطئ احلاصل لإلنسان ال مجيعه.

تقسيم اإلدراك إىل ما يقع عىل وجه اخلطأ املحض وعىل وجه اخلطيئة

وعليه: يصّح تقسيم اإلدراك اخلاطئ إىل قسمني ..

1. إدراك خاطئ باخلطأ املحض أو ُقل: اخلطأ املعّذر.

والضابط فيه: أن ينشأ عن قصور اإلنسان وليس عن تقصري منه؛ وذلك 
ألّن اإلنسان ليس معصومًا من اخلطأ، بل هو مظنّة ألن خُيطئ من جهة حمدودّية 
أدواته املعرفّية؛ وعليه: فيكون بعض اخلطأ الذي يّتفق يف إدراكه ناشئًا عن قصوره 
الوجه  هذا  عىل  اخلطأ  من  اّتفق  فام  عنه،  بالصيانة  اإلدراكّية  قدراته  وفاء  وعدم 
تكون له قيمة تعذيرّية لإلنسان؛ بمعنى: أّنه ُيعَذر فيام وقع منه بسببه لدى العقالء.

2. إدراك خاطئ عىل وجه اخلطيئة أو ُقل: عىل الوجه غري املعّذر.

والضابط فيه: أن يكون اإلنسان مقرّصًا يف ما اّتفق له من اخلطأ يف اإلدراك 
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لوقوعه عىل وجه متعّمد أو شبه متعّمد.

والتفاٍت يف مسرية األسباب  اإلنسان عن وعٍي  أن يسري  باملتعّمد:  واملراد 
اخلاطئة،  واالعتقادات  اإلدراكات  حصول  إىل  بذلك  فينتهي  لإلدراك،  الزائفة 
ومثال ذلك يف احلياة األرسّية أن يسري الشاّب ـ مثاًل ـ مع أصدقاء منحرفني يف 
إّياه  والديه  حتذير  رغم  تدرجيّيًا،  بقناعاهتم  فيقتنع  األخالقّي،  أو  العاّم  التفكري 
عن اصطحاب أمثاهلم ووعيه ابتداًء بصدق هذه النصيحة وصواهبا، ولكنّه إذا مل 

يسمع النصيحة فإّنه ينزلق معهم إىل ما يعتقدونه من األفكار اخلاطئة.

كام أّن املراد بشبه املتعّمد أحدى حالتني ..

1. أن ينشأ اإلدراك عن الصفات النفسّية الذميمة واألهواء وامليول الناشئة 
منها، فتدعوه ـ مثاًل ـ احلّساسّية النفسّية جتاه شخٍص إىل تنامي سوء الظّن به بام 
مل يكن حيصل له لوال تلك احلّساسّية، أو يدعوه امليل املفرط يف الوصول إىل غايٍة 
من  كان  فام  وتوجيهها،  تربيرها  إىل  ُيفيض  وجٍه  عىل  إدراكاته  ترتيب  إىل  ذميمٍة 
اإلدراكات عىل هذا املثال فإّنه لن يكون معّذرًا للمرء فيام يقع بسببه عند العقالء، 
بل يتحّمل صاحبه مسؤولّية اخلطأ يف هذا اإلدراك وما نجم عنه من سلوكّيات 

خاطئة.

حممودة  بل  ذميمٍة  غري  ورغباٍت  وميوٍل  صفاٍت  عن  اإلدراك  ينشأ  أن   .2
من  نظري  منطقّي،  غري  أمرًا  بنفسه  اإلدراك  يف  لها  تدخُّ يكون  ولكن  ومرشوعة، 
حيّب شخصًا لفضيلته وصفات كامٍل فيه، ولكن يؤّدي ذلك به إىل تربير أخطائه 
وخطاياه، والدفاع عنه بام يتيّس له حّقًا كان أو باطاًل، أو من يكره شخصًا لصفاٍت 
ذميمٍة فيه، ولكن يؤّدي ذلك إىل تأويل سائر أفعاله وإن كانت مرشوعًة أو حسنة 

إىل أمور خاطئة وسّيئة.
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والوجه يف عدم معذورّية املرء يف مثل ذلك: أّن تأثر اإلدراك بأمور ليس من 
ل األهواء وامليول ـ وإن كانت  شأهنا أن تكون مبادئ له أمٌر ذميٌم بنفسه، وتدخُّ
ٌل غري الئق؛ ألهّنا ليست شواهد موضوعّية يف  حممودة أو سائغة ـ يف اإلدراك تدخُّ

تشخيص الواقع املدَرك.

القول  َمَثل  احلميدة  والعواطف  بامليول  املتأّثر  اخلاطئ  اإلدراك  فَمَثل 
مرشوعة  أو  حيدة  لغايٍة  كان  وإن  ذمياًم  القول  هذا  كان  فإذا  هبا،  املتأّثر  الكاذب 
رًا بالنظر إىل  يف حّد نفسها، فإّن اإلدراك كذلك، بل قد يكون القول الكاذب مربَّ
اضطرار املرء إليه لعوامل اجتامعّية قاهرة، مثل صيانة نفسه عن بعض األخطار 
َمْن  القرآن الكريم عن إظهار الرشك ختلُّصًا عن االضطهاد)1(: ﴿إاِلَّ  كام جاء يف 
ياَمِن﴾، ولكّن االعتقاد الزائف ال يكون مرّبرًا؛ إذ يتمّكن  ُأْكِرَه َوَقْلُبُه ُمْطَمئِنٌّ بِاإْلِ

املرء من احتفاظه بعقيدته لنفسه، فال يتناوله االضطهاد واإلكراه غالبًا.

نعم، قد حيتّج عىل أّن اإلدراك ال يقع عىل وجه اخلطيئة مطلقًا بام تقّدم ذكره 
من عدم وجود مبدأ وراء اإلدراك اخلاطئ يكون اإلنسان قد أمهل رعايته ـ عىل ما 

يوجد يف السلوك اآلثم ـ فكيف يكون اإلدراك آثاًم؟

كّل  به  يشعر  فطرّيًا  مبدًأ  هناك  ألّن  صحيحًا؛  ليس  االحتجاج  هذا  ولكّن 
إنسان بفطرته، وهو أّن اإلنسان ينبغي أن يقي نفسه من أسباب اإلدراك السقيم 
تأثَّر يف إدراكه بمناشئ غري موضوعّية  الذميمة، ومن  املتأّثر باألهواء والصفات 

وذميمة فقد أمهل رعاية هذا املبدأ.

وبناًء عىل ذلك: فإّن من مل هيتم بتهذيب نفسه وسالمة بيئته اإلدراكّية ثّم 

)1( سورة النحل: 106.
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وقع يف اخلطأ كان ُمالمًا ومعاَتبًا عىل سلوكه اخلاطئ الذي وقع بسببه عند العقالء.

الظّن  بعض  تأثيم  جاء  كام  آثاًم  إدراكًا  وُيعّد  اإلدراك  نفس  يف  ُيالم  قد  بل 
َن الظَّنِّ إِنَّ  ا الَِّذيَن آَمنُوا اْجَتنُِبوا َكثرًِيا مِّ َ الّسء باآلخرين يف قوله تعاىل)1(: ﴿َيا َأهيُّ

َبْعَض الظَّنِّ إِْثٌم﴾.

مقارنة بني اإلدراك والسلوك يف قبول كلٍّ من اخلطأ واخلطيئة

فيتحّمل  االختيارّية،  سلوكّياته  مجلة  من  اإلنسان  تفكري  أّن  واحلاصل: 
املرء مسؤولّية أفكاره، كام يتحّمل مسؤولّية سلوكّياته، وكام أّن السلوك اإلنسايّن 
ينقسم إىل ذميٍم وغري ذميٍم فإّن اإلدراك اإلنسايّن أيضًا ينقسم إىل مثل ذلك، فحال 

اإلدراك يف ذلك حال السلوك.

فالسلوك  تعقيدًا يف حتّققه،  أكثر  أّنه  السلوك يف  اإلدراك عن  نعم، خيتلف 
ممارسة اختيارّية عند حصوهلا حيّس املرء فيه بالقدرة عىل التحّكم به بإجياده وعدم 
نفسٍّ  لقراٍر  تابعًا  وليس  إليه،  مدفوٌع  بأّنه  املرء  ُيشِعر  ممّا  اإلدراك  ولكّن  إجياده 
م فيه أصعب؛ لكنّه أمٌر مستطاٌع السّيام إذا مّهد املرء  بإجياده؛ ومن َثمَّ يكون التحكُّ
لسالمة إدراكهـ  عن ُبعدـ  بتعويد نفسه عىل حماسبة أفكاره والتشكيك فيها ونقدها 
ومتحيصها، ومقارنة نفسه يف ذلك بام جيده جتاه اآلخرين، واختيار البيئة السليمة 
التي تتعامل بواقعّية مع األمور واحلوادث دون البيئة السقيمة التي تتأثَّر بامليول 
واملشاعر واالنفعاالت، بل الواقع أّن قدرة اإلنسان عىل ضبط كثرٍي من سلوكّياته 
أيضًا قد تكون قدرًة ـ عن ُبعد ـ هبذا املعنى أيضًا، فهو إذا مل يمّهد للسلوك السليم 

ف اخلاطئ يف حينه. متهيدًا جّيدًا مل يملك نفسه عن الترصُّ

)1(  سورة احلجرات: 12.
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هذا عن وقوع اخلطأ يف اإلدراك عىل نحو اخلطأ واخلطيئة.

عدم استتباع اإلدراك لالعتقاد عىل وجه اخلطأ واخلطيئة

استتباع  عدم  فهو  ـ  اإلدراك  يف  اخللل  وجوه  من  ـ  الثاين(  )الوجه  وأما 
اإلدراك لالعتقاد، بأن جيد اإلنسان احلقيقة وال يذعن هبا.

احلال  هو  كام  املحض،  اخلطأ  وجه  عىل  يقع  أن  يمكن  أيضًا  الوجه  وهذا 
املرء قد ال  فإّن  الباطن؛  العقل  الكامنة يف مرحلة  يف بعض اإلدراكات اإلنسانّية 
يستطيع إخراجها واستحضارها حني احلاجة إليها لقصوٍر فيه؛ ومن َثّم يتجاوزها 

ويبني اعتقاده من دون األخذ هبا.

كام يمكن أن يقع عىل وجه اخلطيئة؛ بأن يكون عدم استحضاره لإلدراكات 
املرء  يكون  أو  مثاًل،  ذلك  دون  الذميمة  الصفات  حليلولة  منه،  لتقصرٍي  الكامنة 
مستحرضًا لتلك اإلدراكات ولكن ال يعتقد هبا مليوٍل ورغباٍت مؤثِّرة عىل اعتقاده، 
التأثري عىل أصل إدراكه من جهة وضوح احلقيقة  وإن مل تستطع تلك امليول من 

وجالئها.

عدم التأثري املناسب لإلدراك عىل وجه اخلطأ واخلطيئة

يكون  ال  أن  فهو  ـ  اإلدراك  يف  اخللل  وجوه  من  ـ  الثالث(  )الوجه  وأما 
لإلدراك وقعه وتأثريه املناسب يف النفس فال يستتبع العمل عىل وفقه.

وهذا الوجه يقع عادًة عىل وجه اخلطيئة، كام هو احلال يف ارتكاب اإلنسان 
ملا يدرك ويذعن بأّنه أمٌر ذميٌم وغري حكيم ال يليق به ارتكابه، ولكنّه يرتكبه رغم 
ذلك انسياقًا إىل ميوله ورغباته احلارضة، وغالب ما يرتكبه اإلنسان من اخلطايا 
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هو من هذا القبيل.

وقد يقع عىل وجه اخلطأ أيضًا، بأن يغيب وقع اإلدراك يف نفس اإلنسان بام 
يناسب مستوى املدرك لعذٍر ُيعَذر املرء فيه كشاغل قويٍّ أهلاه أو غري ذلك.

تلخيص واستنتاج

وهكذا يّتضح: أّن اخللل يف اإلدراك اإلنسايّن ـ بوجوهه الثالثة من اخلطأ، 
وعدم استتباع االعتقاد، أو االعتبار به ـ يمكن أن يقع عىل وجه اخلطأ كام يمكن 
العلم  حول  قاعدة  يف  لذلك  إيضاٍح  زيادة  وسيأيت  اخلطيئة.  وجه  عىل  يقع  أن 

واألخالق.

سالمتها  وحتّري  إلدراكاته  اإلنسان  متحيص  رضورة  ذلك:  عىل  ويتفّرع 
وصيانتها عن وجوه اخللل، السّيام يف األمور اخلطرية، حذر أن خيادع نفسه.

القاعدة الشامل للمعارف اإلنسانّية  العاّم يف هذه  هذا عن اجلانب األّول 
كّلها.

املعرفة الدينّية واخلطأ واخلطيئة فيها

وأّما )اجلانب الثاين( اخلاّصـ  املتعّلق باملعرفة الدينّيةـ  فقد نّبهت النصوص 
الدينّية ـ يف معرض حماّجتها مع املنكرين واملشّككني يف املجتمع املعارص هلا ـ عىل 
وضوح عالئم التفكري االرتغايّب عىل حججهم ومعاذيرهم يف عدم قبول الدين ..

ك املجتمع اجلاهيّل  )منها(: التعّصب لآلباء؛ فإّنه كان سببًا واضحًا يف متسُّ
تعاىل)1(:  قوله  يف  جاء  كام  أصاًل،  فيها  احلّجة  عدم  وضوح  رغم  األصنام   بعبادة 

)1( سورة الزخرف: 22.
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ا َعىَل َآَثاِرِهْم ُمْهَتُدوَن﴾. ٍة َوإِنَّ ا َوَجْدَنا َآَباَءَنا َعىَل ُأمَّ ﴿َبْل َقاُلوا إِنَّ

و)منها(: مالحظة اجلوانب الطبقّية؛ بمعنى عدم استجابة أصحاب اجلاه 
واملرَتفني لنداء احلّق إذا كان املنادي من طبقة اجتامعّية يعتربوهنا دوهنم يف املكانة 
 ،Fالنبّي دعوة  قبول  عدم  يف  رصحيًا  الكّفار  به  اعتذر  ممّا  ذلك  وكان  والشأن، 
اْلَقْرَيَتنْيِ  ِمَن  َرُجٍل  َعىَل  اْلُقْرءاُن  َهَذا  َل  ُنزِّ َلْواَل  ﴿َوَقاُلوا  عنهم)1(:  جاء  حيث 
َعظِيٍم﴾، وقد كان النبّيF صاحب رشٍف وحسٍب ونسب، ولكنّه مل يكن من 
قيادات قريش عندما ُبعث بالنبّوة وال من أصحاب األموال واإلمكانات اهلائلة 
يف ذلك املجتمع؛ وإّنام كان من أوساطهم مع ما امتاز به من صفاٍء وسالمٍة وُحسن 
سلوك، فلم يذعن له أصحاب اجلاه واجلاللة والرتف رفضًا ألّي مبدأ يؤّدي إىل 

تغيري املواقع االجتامعّية.

و)منها(: احلفاظ عىل املصالح املاّدّية، بالنظر إىل أّن رفض عبادة األصنام 
من  لقريش  حدث  إّنام  املجد  هذا  ألّن  عليه؛  كانوا  الذي  املجد  فقدان  إىل  يؤّدي 
العرب يف أثر الصيغة التي اّتفقت عليها هي وحلفاؤها مع سائر القبائل يف اجلزيرة 
إٰله  وهو  وحلفائها،  قريش  إٰله  بيت  يف  أصنامها  القبائل  تلك  تضع  بأن  العربّية، 
إبراهيم A فيكون هذا اإلٰله هو إٰله اآلهلة ويكون لكل قبيلة إهلها؛ فكانوا حيّجون 
مة  املكرَّ مّكة  مركزّية  ذلك  عىل  وترّتب   ،Aإبراهيم إٰله  بيت  إىل  ذلك  ألجل 
للجزيرة العربّية فكانت بمثابة العاصمة فيها، وكانت مركزًا للتجارة منها وإليها 
فالذي  عليها،  الناس  لرتّدد  مناسبة  تكن  مل  اجلغرايّف  وموقعها  طبيعتها  أّن  رغم 

أوجب امتيازها هو بيت إٰله إبراهيمA بضميمة التعاقد االجتامعّي املتقّدم.

وهذا العقد الذي صارت قريش بموجبه سّيدة العرب كان مبنّيًا عىل الرشك 

)1( سورة الزخرف: 31.
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بإٰله قريش وجّدهم  القبائل  تلك  القبائل األخرى وتذعن  بآهلة  تقبل قريش  بأن 
باحتضان األصنام  متقّومًا  العقد  فكان هذا  كّلها؛  اآلهلة  إٰله  أّنه  إبراهيمA عىل 
ِمْن  ُنَتَخطَّْف  َمَعَك  َدى  اهْلُ تَّبِِع  نَّ إِن  احلرام؛ كام جاء عنهم)1(: ﴿َوَقاُلوا  املسجد  يف 

َأْرِضنَا﴾.

 Fالنبّي لنبّوة  قريش  معارضة  أوجبت  التي  العوامل  من  مجلة  فهذه 
ورسالته، كام تنّبه عليه اآليات القرآنّية.

وعليه: فمن املهّم أن حيذر الباحث عن حّقانّية الدين أن خُيطئ يف بحثه هذا 
ه حول أبعاد احلياة خطأ غري معّذر؛ بأن يتقاعس عن االهتامم يف البحث عن  وتبرصُّ
احلّق انسياقًا وراء األجواء التي يعيشها، أو يّطلع عىل احلّق وال يذعن به لرغبات 

وميول نفسّية، مثل اإلرصار عىل موقف غري متثّبت سبق منه أو غري ذلك.

)1(  سورة القصص: 57.





القاعدة العاشة: يف تأثري املؤّهالت 
اإلنسانّية عىل سالمة اإلدراك وذكرها 

بأنواعها

 أنواع املؤّهالت اإلنسانّية املؤّثرة عىل صواب اإلدراك
إليه، وخمفّي  إنسايّن: معَلن يستند  إدراك  ُبعدان لكّل   

يكمن يف مؤّهالته
 التأثري السلبّي للعوامل النفسية عىل اإلدراك

 العوامل املوضوعية لنمّو االحتامل
لإلدراك  والتأهييّل  املباش  بالعامَلني  الدين  اهتامم   

السليم
 مظاهر االهتامم القرآيّن بالعامل املباش

لإلدراك  التأهييّل  بالعامل  القرآيّن  االهتامم  مظاهر   
السليم





القاعدة العاشة: يف تأثري املؤّهالت 
اإلنسانّية عىل سالمة اإلدراك وذكرها بأنواعها

وهلذه القاعدة جانبان: جانب عاّم، وجانب خاّص بالدين.

أّما )اجلانب العاّم( فتوضيحه: أّن الذي هييمن عىل اإلنسان يف مقام البحث 
عن موضوٍع ما هو حمتوى البحث ومضمونه وأدواته الفكرّية املوضوعّية.

ولكن هناك ضب آخر من العناص هي أسبق تأثريًا يف البحث والوصول 
إىل النتيجة، وهي املؤّهالت املختلفة القائمة بنفس الباحث.

وعليه: يصح القول بأن العوامل املؤثرة يف اإلدراك والتفكري عىل رضبني ..

1. عوامل مبارشية، وهي ما تتمثل يف مضمون البحث وحمتواه.

للبحث  وتؤّهله  الباحث  هتّيء  التي  الصفات  وهي  تأهيلية،  عوامل   .2
املوضوعي والدقيق.

أنواع املؤّهالت اإلنسانّية املؤّثرة عىل صواب اإلدراك

وهذه املؤّهالت عىل أنواع أربعة ..

1. املؤّهالت الذهنّية، من الذكاء والنباهة واخلربة ونحوها.
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2. املؤّهالت النفسّية، وهي عىل رضبني ..

أ . صفات نفسّية مساعدة عىل اإلدراك السليم، مثل االعتدال والطموح 
والتنافس وقّوة اإلرادة.

ب . السالمة من الرغبات واحلواجز النفسّية املتحّكمة يف اإلدراك.

3. املؤّهالت احِلَكمّية، ونعني هبا التحيّل بروح احلكمة يف البحث بتقدير 
كّل يشء بام يناسبه، واالهتامم به حسب ما يليق به.

يف  املعروفة  األخالقّية  الصفات  من  مجلة  وهي  األخالقّية،  املؤّهالت   .4
مواصفات السلوك السليم؛ فإهّنا جتري يف جمال البحث العلمّي بعينها.

واألفكار  السليمة  األدوات  إىل  الباحث  توّجه  التي  هي  املؤّهالت  فهذه 
الصائبة، ومن فقد شيئًا من هذه املؤّهالت األربعة فإّنه وإن كان يستعمل أدوات 
البحث واملناقشة وقد يستطيع تأليف صورة بحثّية يف املوضوع ولكنّه ال يملك 
مل  أو  للبحث،  الالزمة  بالفطنة  يّتصف  مل  فإذا  املوضوعّي،  العلمّي  البحث  بنية 
يتحلَّ بالطموح وقوّة اإلرادة، أو مل تكن له احلكمة يف تقدير كّل يشٍء بقدره، أو مل 
يتخّلق بروح األخالق الرضورّية يف البحث العلمّي فإّنه ال يكون بحثه جاريًا عىل 

املوازين احلقيقّية للبحث العلمّي وال مستكماًل ألدواته املوضوعّية الرضورّية.

الالزم  بالذوق  يّتصف  ال  ـ  مثاًل  ـ  اجتامعيٍّ  موضوٍع  يف  باحٍث  من  فكم 
إلدراك األمور االجتامعّية، أو ال يملك الطموح الالزم للوصول إىل احلقيقة، أو 
ال يراعي احلكمة يف توزيع جهوده عىل النقاط املهّمة، أو ال يتحىّل باإلنصاف يف 
حكمه عىل اآلراء املختلفة؛ النطالقه من غايٍة منظورٍة له سلفًا، يرّتب املعلومات يف 
اجّتاه إنتاجها، فيكون بحثه يف احلقيقة جتميعًا ملعلومات مبعَثرة فاقدة للموضوعية 
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يف أثر اختالل إحدى املؤّهالت اإلنسانّية للبحث.

وهذا األمر ـ عىل العموم ـ واضٌح للفهم العاّم، وقد ُرصد يف علم النفس 
احلديث بشكٍل واضٍح ال خالف فيه، وجيده عاّمة املتصّدين للتعليم باملقارنة بني 

التالمذة بشكٍل واضح.

ُبعدان لكّل إدراك إنسايّن: معَلن يستند إليه، وخمفّي يكمن يف مؤّهالته

ويف ضوء ذلك يمكن القول: إّن لتفكري اإلنسان وبحثه حول موضوٍع ما 
ُبعدين ..

1. الُبعد الواضح املعَلن منه، وهو ما ُيذَكر يف مضمون البحث من مقّدمات 
ونتائج. وهذا اجلزء هو الذي هيتّم به الباحث عادًة.

والرغبات  امليول  من  للباحث  النفسّية  العوامل  وهو  املخفّي،  الُبعد   .2
طورًا، واحلواجز واملنّفرات طورًا آخر؛ فإّن هذه األمور تؤّثر يف إدراك اإلنسان 

بأشكال خمتلفة، وهي ..

التأثري السلبّي للعوامل النفسية عىل اإلدراك

1. أن تسّد منافذ اإلدراك جتاه يشء، فترتاءى فكرة ما غري معقولة أو غري 
إدراكه وجود  املانع عن  ولكّن  فيها،  فكرّي  اإلنسان من غري خلل  لدى  مقبولة 

منّفر عنها.

2. أن حتول دون البحث اجلاّد عنه؛ فإّن احلقيقة هي بنت البحث ونتاجه، 
فإذا وجد اإلنسان منّفرًا عن يشء مشكوك فإّنه قد يركن إىل الشّك ويكّف عن 
البحث عنه أو يقنع فيه باليسري، رغم أّن املفروض بمثل هذا اليشء أن هيتّم به من 
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جهة أمّهّيته وخطورته.

3. أن حيول دون االعتقاد باليشء، فرتى أّن اإلنسان يدرك شيئًا ما، ولكن 
يتأّذى  ألّنه  له  الداخيّل  والتسليم  به  النفّس  اإلذعان  من  يمنع  عنه  منّفر  وجود 

بذلك.

قد  اإلنسان  أّن  النفس، فرتى  املناسب يف  وتأثريه  أن حيول دون وقعه   .4
حيتمل شيئًا خطريًا؛ بحيث يكون املفروض يف مثله أن يراعي هذا االحتامل ويكون 

حِذرًا جتاهه إاّل أّنه ال يّتصف بذلك من جهة الرغبة يف ارتكابه.

5. أن يوجب نمّو االحتامل يف نفسه إذا كان يرغب فيه أو ضعف االحتامل 
يف نفسه إذا كان يرغب عنه؛ فإّن املفروض أن يكون نمّو االحتامل أو ضعفه وفق 

املؤرّشات املوضوعّية وليست الرغبة منها.

العوامل املوضوعية لنمّو االحتامل

وتنحرص املؤرشات املوضوعية لنمّو االحتامل يف أمرين ال ثالث هلام ..

الوقائع  تلك  فإّن  السابقة؛  الوقائع  خالل  من  االحتامالت  حساب   . أ 
الذهن  أّن  تقّدم  رها مستقباًل يف ظروف مماثلة.. وقد  مؤرّشات عىل احتاملّية تكرُّ
ـ  ويتمّثل ذلك  رها  احلوادث وتكرُّ الباطن  يثبت يف سجّله  منذ طفولته  اإلنسايّن 

إمجاالً ـ يف غرابة احلادثة لدى اإلنسان وأنسه هبا أو درجة معهودّيتها لديه.

ب . العالقة التي يدركها لألشياء، ويعربَّ عنها يف العرف بأّن من شأن كذا 
أن يؤّدي إىل كذا، فشأن هذا الدواء أن يؤّدي إىل ارتفاع هذا الداء، وشأن احلادث 

الفاليّن أن يؤّدي إىل رّد الفعل الفاليّن.. وهكذا.
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ومعنى ذلك وجود اقتضاء داخيّل يف اليشء األّول لليشء الثاين وإن مل يمكن 
احلكم بحصول اليشء الثاين ال حمالة؛ ألّنه قد يكون حصوله مرهونًا بتوفُّر بعض 
االحتاملّية  القيمة  تنّمي  الداخلّية  العلقة  املوانع، ولكّن  أو غياب بعض  الرشائط 
ينمو  ال  فإّنه  الشأنّية؛  هبذه  املدعوم  غري  االحتامل  بخالف  هلا،  املوافق  لالحتامل 

كنمّو االحتامل املدعوم هبا.

املشاعر  واإلدراك.ولكّن  االحتامل  لدرجة  املوضوعّية  املبادئ  هي  فهذه 
املوافقة الجّتاٍه ما يف املوضوع قد تقّوي درجة االحتامل املناسب هلا يف املسألة من 
غري أن يكون هناك مأخذ إدراكّي هلا، كام أن املشاعر املخالفة الجتاه ما قد تضعف 

احتامله يف ذهن اإلنسان.

اهتامم الدين بالعامَلني املباش والتأهييّل لإلدراك السليم

وأّما )اجلانب اخلاّص( املتعّلق بالدين فإّن النصوص الدينّية بدورها أّكدت 
عىل رضورة توفر العوامل )املبارشية( و)التأهيلّية( يف وصول اإلنسان إىل احلقيقة 
يف  املتقّدمة  باألنواع  املتعّلقة  املفاهيم  ذكر  تكّرر  ترى  َثمَّ  ومن  الدين؛  شأن  يف 
تضاعيف هذه النصوص مقرونًة باحلجج واألدّلة املقنعة، حّتى يستكمل البحث 

العنارص املوضوعّية والتأهيلّية مجيعًا.

مظاهر االهتامم القرآيّن بالعامل املباش

أّما )العامل األّول( ـ املبارش ـ فقد جاء بيانه بذكر رضورة اعتامد اإلنسان يف 
اختيار الدين عىل الربهان واحلّجة، وال ينفع التمّسك بامليول واألهواء. واآليات 

القرآنّية يف ذلك وردت بتعابري خمتلفة نشري إىل أمثلة منها ..
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ا َآَخَر  1. ما ذكرت احلاجة إىل الربهان، قال تعاىل)1(: ﴿َوَمْن َيْدُع َمَع اهلل إهَِلً
اْلَكافُِروَن﴾، وقال)2(: ﴿َوَقاُلوا  ُيْفلُِح  اَل  ُه  إِنَّ ِه  َربِّ ِعنَْد  ِحَساُبُه  اَم  َفإِنَّ بِِه  َلُه  ُبْرَهاَن  اَل 
ُبْرَهاَنُكْم إِْن  َأَمانِيُُّهْم ُقْل َهاُتوا  َأْو َنَصاَرى تِْلَك  نََّة إاِلَّ َمْن َكاَن ُهوًدا  َلْن َيْدُخَل اجْلَ
ًة ُقْل َهاُتوا ُبْرَهاَنُكْم﴾، وقال)4(:  ُذوا ِمْن ُدونِِه َآهِلَ َ  ُكنُْتْم َصاِدِقنَي﴾، وقال)3(: ﴿أِم اختَّ

﴿َأِءَلٌه َمَع اهلل ُقْل َهاُتوا ُبْرَهاَنُكْم إِْن ُكنُْتْم َصاِدِقنَي﴾.

﴿َوَنَزْعنَا  اعتقاده)5(:  عىل  باحلّجة  امرٍئ  كّل  مطالبة  يذّكر  سبحانه  وقال 
ٍة َشِهيًدا َفُقْلنَا َهاُتوا ُبْرَهاَنُكْم َفَعلُِموا َأنَّ احَلقَّ هللَِِّ َوَضلَّ َعنُْهْم َما َكاُنوا  ِمْن ُكلِّ ُأمَّ
فرعون)6(:  عىل  حجج  من  موسى  أوتيه  ما  يذّكر  وتعاىل  تبارك  وقال  وَن﴾،   َيْفرَتُ

ُْم َكاُنوا َقْوًما َفاِسِقنَي﴾. ﴿َفَذانَِك ُبْرَهاَناِن ِمْن َربَِّك إىَِل فِْرَعْوَن َوَمَلئِِه إِنَّ

2. ما طالبت املعتقدين بوثيقة تارخيّية ككتاب ثابت عن األّولني ـ وذلك 
ُيفرَتض هبا بحسب طبيعتها أن تستند إىل وثائق  عندما يكون الكالم عن عقائد 
تارخيّية ـ كام قال تعاىل)7(: ﴿اِْئُتويِن بِكَِتاٍب ِمْن َقْبِل َهَذا َأْو َأَثاَرٍة ِمْن ِعْلٍم إِْن ُكنُْتْم 

َصاِدِقنَي﴾.

)1( سورة املؤمنون: 117.
)2( سورة البقرة: 111.
)3( سورة األنبياء: 24.

)4( سورة النمل: 64.
)5( سورة القصص: 75.
)6( سورة القصص: 32.
)7( سورة األحقاف: 4.
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ِمْن  بِكَِتاٍب  َفْأُتوا  َتْدُرُسوَن﴾،وقال)2(: ﴿ُقْل  فِيِه  َلُكْم كَِتاٌب  وقال)1(: ﴿َأْم 
اَم  َأنَّ َفاْعَلْم  َيْسَتِجيُبوا َلَك  َلْ  َفإِْن  بِْعُه إِْن ُكنُْتْم َصاِدِقنَي*  َأتَّ ِمنُْهاَم  ِعنِْد اهلل ُهَو َأْهَدى 
َبَع َهَواُه بَِغرْيِ ُهًدى ِمَن اهلل إِنَّ اهلل اَل هَيِْدي اْلَقْوَم  ََّن اتَّ َيتَّبُِعوَن َأْهَواَءُهْم َوَمْن َأَضلُّ مِم

الظَّاملنَِِي﴾.

العلم،  إىل  املستند  باإلخبار  اخلاطئة  االعتقادات  أصحاب  طالبت  ما   .3
واملراد بالعلم الدليل الوايف الذي يوجب انكشاف احلقيقة والتبرّص هبا، كام قال 
َم َأِم  َكَرْيِن َحرَّ تعاىل بعد ذكر ما حّرمته العرب عىل نفسها يف اجلاهلّية)3(: ﴿ُقْل َآلذَّ
ا اْشَتَمَلْت َعَلْيِه َأْرَحاُم اأْلُْنَثَينْيِ َنبُِّئويِن بِِعْلٍم إِْن ُكنُْتْم َصاِدِقنَي﴾إىل أن قال  اأْلُْنَثَينْيِ َأمَّ
ى َعىَل اهلل  َِّن اْفرَتَ َذا َفَمْن َأْظَلُم مِم اُكُم اهلل هِبَ عّز من قائل)4(: ﴿َأْم ُكنُْتْم ُشَهَداَء إِْذ َوصَّ

َكِذًبا لُِيِضلَّ النَّاَس بَِغرْيِ ِعْلٍم إِنَّ اهلل اَل هَيِْدي اْلَقْوَم الظَّاملنَِِي﴾.

4. ما طالبت أصحاب االعتقادات اخلاطئة بسلطان، وهو احلّجة املوثوقة 
التي حتكم املوضوع كحكم السلطان عىل املجتمع، كام قال تعاىل)5(: ﴿إِنَّ الَِّذيَن 
بَِبالِِغيِه  ُهْم  َما  كِْبٌ  إاِلَّ  ُصُدوِرِهْم  يِف  إِْن  َأَتاُهْم  ُسْلَطاٍن  بَِغرْيِ  اهلل  َآَياِت  يِف  اِدُلوَن  ُيَ

ِميُع اْلَبِصرُي﴾. ُه ُهَو السَّ َفاْسَتِعْذ بِاهلل إِنَّ

مظاهر االهتامم القرآيّن بالعامل التأهييّل لإلدراك السليم

ل الباحث يف املوضوع للوصول إىل  وأّما )العامل الثاين( ـ وهو رضورة تأهُّ

)1( سورة القلم: 37.
)2( سورة القصص: 49 ـ 50 .

)3( سورة األنعام: 143.

)4( سورة األنعام: 144.
)5( سورة غافر: 56.
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احلّق ـ فقد عرّبت اآليات الرشيفة عنها بتعابري عديدة أيضًا، من مجلتها ما تضّمن 
املراد هبذه  أو )يعلمون( ونحو ذلك؛ وليس  إّنام هي )لقوٍم يعقلون(  أّن اآليات 
التعابري أّن املخاَطب هبذه اآليات إّنام هو فئة خاّصة من الناس، بل املراد توقُّف 

له لذلك باالّتصاف بمثل هذه الصفات. انتفاع املرء به عىل تأهُّ

وقد ُذكرت عّدة صفات يف هذا السياق ونحوه منها ..

القبيل  هذا  ومن  َيْعِقُلوَن﴾،  لَِقْوٍم  ﴿َلََياٍت  تعاىل)1(:  قال  كام  التعقل،   .1
قوله سبحانه)2(: ﴿َلََياٍت أِلُوِل اأْلَْلَباِب﴾، وقوله)3(: ﴿َوِذْكَرى أِلُوِل اأْلَْلَباِب﴾، 

وقوله)4(: ﴿َلََياٍت أِلُوِل النَُّهى﴾.

2. القلب)5(، 

)1( سورة البقرة: 164، والحظ أيضًا سورة الرعد: 4، سورة النحل: 12، 67، سورة العنكبوت: 
35، سورة الروم: 24، 28، سورة اجلاثية: 5.

)2( سورة آل عمران:190.
)3( سورة غافر: 54.

)4( سورة طه: 54، 128.
أن  إىل  بالنظر  يثري سؤااًل  ما  التعبري عن مركز اإلدراك والشعور، وهو  بالقلب  املراد  أن  الظاهر   )5(
القلب يعني لغة وعرفًا اجلزء املعروف الواقع يف الصدر كام رّصح به يف بعض اآليات الكريمة كام يف 
ُدوِر﴾ سورة احلج:46، ونحوها  ْم ُقُلوٌب.. يِف الصُّ قوله تعاىل: ﴿َأَفَلْم َيِسرُيوا يِف اأْلَْرِض َفَتُكوَن هَلُ
ُفوا َما يِف ُصُدوِرُكْم َأْو ُتْبُدوُه َيْعَلْمُه اهلل﴾ سورة آل عمران:29،   آيات أخرى كقوله تعاىل: ﴿إِْن خُتْ
ُدوِر﴾ سورة  ِفي ُصُدوُرُهْم َأْكَبُ .. إِنَّ اهللََّ َعلِيٌم بَِذاِت الصُّ ﴿َقْد َبَدِت اْلَبْغَضاُء ِمْن َأْفَواِهِهْم َوَما خُتْ
﴿َوَيْشِف  األعراف:43،  ﴾سورة  ِغلٍّ ِمْن  ُصُدوِرِهْم  يِف  َما  ﴿َوَنَزْعنَا   ،119 ـ  عمران:118  آل 
سورة  ُيْعلِنُوَن﴾  َوَما  ُصُدوُرُهْم  ُتكِنُّ  َما  َيْعَلُم  ﴿َوَربَُّك  التوبة:14،  سورة  ُمْؤِمننَِي﴾  َقْوٍم  ُصُدوَر 
ُه َيَْعْل َصْدَرُه َضيًِّقا  ْح َصْدَرُه لإِْلِْساَلِم َوَمْن ُيِرْد َأْن ُيِضلَّ القصص:69، ﴿َفَمْن ُيِرِد اهللَُّ َأْن هَيِدَيه َيرْشَ

َحَرًجا﴾ سورة األنعام:125.
واجلواب عن هذا السؤال من وجهني ..   
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ْمَع َوُهَو  كام قال تعاىل)1(: ﴿إِنَّ يِف َذلَِك َلِذْكَرى ملَِْن َكاَن َلُه َقْلٌب َأْو َأْلَقى السَّ
ا  ْم ُقُلوٌب َيْعِقُلوَن هِبَ َشِهيٌد﴾، وقال سبحانه)2(: ﴿َأَفَلْم َيِسرُيوا يِف اأْلَْرِض َفَتُكوَن هَلُ

الوجه األول: إن مثل هذه التعابري كانت وال تزال جارية يف العرف واللغة كام يقول لك    
القائل: إن لك مكانًا يف قلبي(، و)اغتّم قلبي( ونحو ذلك. والتعابري القرآنية املشار إليها ال تعدوا 
أن تكون جريًا عىل االستعامالت العرفية إليصال املعنى، وليس يف مثل ذلك بالرضورة تصويبًا 
تعاىل:  قوله  يف  صلبيًا  الولد  بكون  التعبري  يف  احلال  هو  كام  العريف،  االنطباع  هذا  عليه  يبتني   ملا 

﴿َوَحاَلئُِل َأْبنَائُِكُم الَِّذيَن ِمْن َأْصاَلبُِكْم﴾ سورة النساء: 23.
الوجه الثاين: إن من اجلائز أن تكون هذه التعابري اللغوية والعرفية برضب من التوسع األديب    
وليس معربًا عن انطباع عريف مستقر عىل أن القلب الصنوبري هو مركز اإلدراك، وذلك بقرينة 
اشتامل التعابري اللغوية والعرفية عىل ما يدل عىل أن مركز اإلدراك واملشاعر هو الرأس، قال ابن 
السكيت يف كالم له: )فيقال للرجل كواه من الصاد فربأ، إذا ذهب ما يف رأسه من اجلنون والفخر(
َته َأي  )الكنز اللغوي ص:121(، ويف لسان العرب )ج:15 ص:187ـ  مادة: قىض(: )وَقىَض َعرْبَ
َأخرج كل ما يف رْأِسه(، ويف األثر: »ما من عبد إال ويف رأسه َحَكَمة ـ أي جلام ـ ومَلك يمسكها، 
فإذا تكرب قال له: اتَِّضع..« )الكايف ج:2 ص:312(، وعن الذهبي يف )سري أعالم النبالء ج:14 
ص:90( عن ابن عدي عن ابن عقدة قال: )كنا نحرض مع عبيد.. فإذا أخذ الكتاب بيده طار ما 
يف رأسه، فنكلمه فال يرد..قال: إذا أخذت الكتاب بيدي يطري عني ما يف رأيس، يمر يب حديث 
ابن سيده يف )املخصص ج:3 ق:2 ص:99(: )ويقال  الصحايب وأنا أحتاج أن أفكر..(، وقال 
للمنتيش أيضًا خمشم، وقد ختّشم، واالسامل خشمة. قال أبو زيد: وذاك أن ريح الرشاب تثور يف 
اخليشوم ثم ختالط الدماغ فتذِهب العقل(، ويف األثر: )سألت أبا جعفر A عن رجل رضب رجاًل 
بعمود فسطاط عىل رأسه رضبة واحدة، فأجافه حتى وصلت الرضبة إىل الدماغ فذهب عقله( 
)الكايف ج:7 ص:325(، ويف التعبري املعروف: )ركب فالن رأسه وفعل كذا( إذا فعله من دون 
، فكأنه مل يفعل برأسه ما ينبغي به من التفكر والرتوي بل جعله عىل حدِّ قدمه يف السري عليه. تروٍّ

ويبدو أن الّس يف إسناد الشعور إىل القلب هو ما جيده اإلنسان من تأثري األحاسيس عىل    
يف  حِتّل  النفس  واألذى  اهلموم  كأن  حتى  الصدر،  منطقة  يف  بالضيق  والشعور  القلب  نبضات 

القلب، فالحظ.
)1( سورة ق: 37، والحظ أيضًاسورة األعراف: 179.

)2( سورة احلّج: 46.
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ُدوِر﴾. َا اَل َتْعَمى اأْلَْبَصاُر َوَلكِْن َتْعَمى اْلُقُلوُب الَّتِي يِف الصُّ ا َفإِنَّ َأْو َآَذاٌن َيْسَمُعوَن هِبَ

ْلنَا اْلََياِت لَِقْوٍم َيْعَلُموَن﴾. 3. العلم، كام قال تعاىل)1(: ﴿َقْد َفصَّ

ْلنَا اْلََياِت لَِقْوٍم َيْفَقُهوَن﴾. 4. الفقهـ  وهو الفطنةـ  كام قال تعاىل)2(: ﴿َقْد َفصَّ

ــاٍت  َلََي ــَك  َذلِ يِف  ﴿إِنَّ  تعاىل)3(:  قال  كام  ـ  التفّرس  أي  ـ  التوّسم   .5
ِمنَي﴾. لِْلُمَتَوسِّ

ُروَن﴾. ُل اْلََياِت لَِقْوٍم َيَتَفكَّ 6. التفكري، كام قال تعاىل)4(: ﴿َكَذلَِك ُنَفصِّ

ائِلنَِي﴾. 7. السؤال، كام قال تعاىل)5(: ﴿َلَقْد َكاَن يِف ُيوُسَف َوإِْخَوتِِه َآَياٌت لِلسَّ

ُروَن﴾. كَّ ْلنَا اْلََياِت لَِقْوٍم َيذَّ 8. التذّكر، كام قال تعاىل)6(: ﴿َقْد َفصَّ

9. اإليامن، كام قال تعاىل)7(: ﴿إِنَّ يِف َذلُِكْم َلََياٍت لَِقْوٍم ُيْؤِمنُوَن﴾.

)1( سورة األنعام: 97، والحظ أيضًا سورة األنعام: 105، سورة األعراف: 32، سورة التوبة:11، 
سورة يونس: 5، سورة النحل:52، سورة النمل: 52، سورة ُفّصلت: 3، سورة الروم: 59. 

)2(  سورة األنعام: 98.
)3( سورة احلجر: 75.

)4( سورة يونس: 24، والحظ أيضًا سورة الرعد: 3، سورة النحل: 11، 69، سورة الروم: 21، 
سورة الزمر: 42، سورة اجلاثية: 13. 

)5( سورة يوسف: 7.
)6(  سورة األنعام: 126، والحظ أيضًا سورة النحل: 13، سورة األعراف: 26، سورة القمر: 15.
 ،111 يوسف:  سورة   ،203  ،52،188 األعراف:  سورة  أيضًا  والحظ   ،99 األنعام:  سورة   )7(
 ،51  ،24 العنكبوت:  سورة   ،3 القصص:  سورة   ،86 النمل:  سورة   ،79 النحل:64،  سورة 
سورة الروم: 37، سورة الزمر: 52، سورة البقرة: 248، سورة آل عمران: 49، سورة احلجر: 
75، سورة الشعراء: 8، 67، 103، 121، 139، 158، 174، 190، سورة النمل: 2، سورة 
العنكبوت: 44، سورة فصلت: 44، سورة اجلاثية: 30، سورة الفتح: 20، سورة الطالق: 11، 
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ُف اْلََياِت لَِقْوٍم َيْشُكُروَن﴾،  10. الشكر، كام قال تعاىل)1(: ﴿َكَذلَِك ُنرَصِّ
وقال سبحانه)2(: ﴿إِنَّ يِف َذلَِك َلََياٍت لُِكلِّ َصبَّاٍر َشُكوٍر﴾.

11. العبادة، كام قال تعاىل)3(: ﴿إِنَّ يِف َهَذا َلَباَلًغا لَِقْوٍم َعابِِديَن﴾. 

12. التقوى، كام قال تعاىل)4(: ﴿َلََياٍت لَِقْوٍم َيتَُّقوَن﴾. 

13. السامع، كام قال تعاىل)5(: ﴿إِنَّ يِف َذلَِك َلََيًة لَِقْوٍم َيْسَمُعوَن﴾. 

14. اليقني، كام قال تعاىل)6(: ﴿َقْد َبيَّنَّا اْلََياِت لَِقْوٍم ُيوِقنُوَن﴾. 

15. اخلوف والرهبة، كام قال تعاىل)7(: ﴿إنَّ يِف َذلَِك َلََيًة ملَِْن َخاَف َعَذاَب 
َمْشُهوٌد﴾وقال سبحانه)8(: ﴿َومَلـَّا  َيْوٌم  َوَذلَِك  النَّاُس  َلُه  َمُْموٌع  َيْوٌم  َذلَِك  اْلَِخَرِة 
ِْم  ِذيَن ُهْم لَِرهبِّ ٌة لِلَّ َسَكَت َعْن ُموَسى اْلَغَضُب َأَخَذ اأْلَْلَواَح َويِف ُنْسَختَِها ُهًدى َوَرْحَ

َيْرَهُبوَن﴾.

ُهًدى   * احَلكِيِم  اْلكَِتاِب  َآَياُت  ﴿تِْلَك  تعاىل)9(:  قال  كام  اإلحسان،   .16

سورة البقرة: 97.
)1( سورة األعراف: 58.

)2( سورة إبراهيم: 5، والحظ أيضًا سورة لقامن: 31، سورة سبأ: 19، سورة الشورى: 33.
)3( سورة األنبياء: 106.

)4( سورة يونس: 6، والحظ أيضًا سورة البقرة: 2، سورة آل عمران: 138، سورة املائدة: 44. 
)5(  سورة النحل: 65، والحظ أيضًا سورة الروم: 23، سورة السجدة: 26.

)6(  سورة البقرة: 118، والحظ أيضًا سورة اجلاثية: 4، 20، سورة الذاريات: 20.
)7(  سورة هود: 103.

)8(  سورة األعراف: 154، والحظ أيضًا سورة الذاريات: 37.
)9(  سورة لقامن: 2 ـ 3.
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ًة لِْلُمْحِسننَِي﴾. َوَرْحَ

17. اإلنابة، كام قال تعاىل)1(: ﴿إِنَّ يِف َذلَِك َلََيًة لُِكلِّ َعْبٍد ُمنِيٍب﴾.

وهناك صفات أخرى ُجعلت موانع من املعرفة ..

ا  1. الفسق، كام قال تعاىل)2(: ﴿َوَلَقْد َأْنَزْلنَا إَِلْيَك َآَياٍت َبيِّنَاٍت َوَما َيْكُفُر هِبَ
إاِلَّ اْلَفاِسُقوَن﴾.

وقال  ُهُزًوا﴾،  اهلل  َآَياِت  َتتَِّخُذوا  ﴿َواَل  تعاىل)3(:  قال  كام  االستهزاء،   .2
سبحانه)4(: ﴿َوإَِذا َرَأْوا َآَيًة َيْسَتْسِخُروَن﴾.

ِْم إاِلَّ َكاُنوا  3. اإلعراض، كام قال تعاىل)5(: ﴿َوَما َتْأتِيِهْم ِمْن َآَيٍة ِمْن َآَياِت َرهبِّ
وَن  اَمَواِت َواأْلَْرِض َيُمرُّ ْن ِمْن َآَيٍة يِف السَّ َعنَْها ُمْعِرِضنَي﴾، وقال سبحانه)6(: ﴿َوَكَأيِّ

َعَلْيَها َوُهْم َعنَْها ُمْعِرُضوَن﴾.

4. الغفلة، كام قال تعاىل)7(: ﴿َوإِنَّ َكثرًِيا ِمَن النَّاِس َعْن َآَياتِنَا َلَغافُِلوَن﴾.

َل  َواْلُقمَّ َواجَلَراَد  الطُّوَفاَن  َعَلْيِهُم  5. اإلجرام، كام قال تعاىل)8(: ﴿َفَأْرَسْلنَا 
وقال  ُمِْرِمنَي﴾،  َقْوًما  َوَكاُنوا  وا  َفاْسَتْكَبُ اَلٍت  ُمَفصَّ َآَياٍت  َم  َوالدَّ َفاِدَع  َوالضَّ

)1( سورة سبأ: 9.
)2(  سورة البقرة: 99.

)3(  سورة البقرة: 231.
)4(  سورة الصاّفات: 14.

)5(  سورة األنعام: 4.
)6(  سورة يوسف: 105، والحظ أيضًا سورة القمر: 2.

)7( سورة يونس: 92.
)8( سورة األعراف: 133.
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َكاُنوا  َفاَم  بِاْلَبيِّنَاِت  َفَجاُءوُهْم  َقْوِمِهْم  إىَِل  ُرُساًل  َبْعِدِه  ِمْن  َبَعْثنَا  ﴿ُثمَّ  سبحانه)1(: 
ُبوا بِِه ِمْن َقْبُل َكَذلَِك َنْطَبُع َعىَل ُقُلوِب امُلْعَتِديَن﴾. لُِيْؤِمنُوا باَِم َكذَّ

6. التكذيب السابق من الشخص أو آبائه الذين هو استمرار هلم، كام قال 
ُبوا بَِآَياتِنَا َوَكاُنوا َعنَْها َغافِلنَِي﴾، وقال سبحانه)3(: ﴿َما  ُْم َكذَّ تعاىل)2(: ﴿َذلَِك بَِأنَّ

ُبُهْم يِف اْلباَِلِد﴾. اِدُل يِف َآَياِت اهلل إاِلَّ الَِّذيَن َكَفُروا َفاَل َيْغُرْرَك َتَقلُّ ُيَ

اَم َيتَّبُِعوَن َأْهَواَءُهْم  7. الظلم، كام قال تعاىل)4(: ﴿َفإِْن َلْ َيْسَتِجيُبوا َلَك َفاْعَلْم َأنَّ
َبَع َهَواُه بَِغرْيِ ُهًدى ِمَن اهلل إِنَّ اهلل اَل هَيِْدي اْلَقْوَم الظَّاملنَِِي﴾. ََّن اتَّ َوَمْن َأَضلُّ مِم

اَمَواِت َوَما  َر َلُكْم َما يِف السَّ 8. اجلدال، كام قال تعاىل)5(: ﴿َأَلْ َتَرْوا َأنَّ اهلل َسخَّ
بَِغرْيِ  ُيَاِدُل يِف اهلل  َمْن  النَّاِس  َوِمَن  َوَباطِنًَة  َظاِهَرًة  نَِعَمُه  َعَلْيُكْم  َوَأْسَبَغ  اأْلَْرِض  يِف 

ِعْلٍم َواَل ُهًدى َواَل كَِتاٍب ُمنرٍِي﴾.

9. عدم السامع واإلبصار، كام قال تعاىل)6(: ﴿َوالَِّذيَن اَل ُيْؤِمنُوَن يِف َآَذاِنِْم 
َوْقٌر َوُهَو َعَلْيِهْم َعًمى ُأوَلئَِك ُينَاَدْوَن ِمْن َمَكاٍن َبِعيٍد﴾.

اِدُلوَن يِف َآَياِت اهلل بَِغرْيِ  10. التكرّب واجلربوت، كام قال تعاىل)7(: ﴿الَِّذيَن ُيَ
َيْطَبُع اهلل َعىَل ُكلِّ َقْلِب  َآَمنُوا َكَذلَِك  َأَتاُهْم َكُبَ َمْقًتا ِعنَْد اهلل َوِعنَْد الَِّذيَن  ُسْلَطاٍن 

)1( سورة يونس: 74، والحظ أيضًا سورة احلجر: 12، وسورة الشعراء: 200.
)2(  سورة األعراف: 146.

)3(  سورة غافر: 4، والحظ أيضًا سورة األعراف: 101.
)4(  سورة القصص: 50.

)5(  سورة لقامن: 20.
)6(  سورة ُفّصلت: 44.

)7(  سورة غافر: 35.
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ٍ َجبَّاٍر﴾. ُمَتَكبِّ

إحدى  إىل  تنتمي  أهّنا  وجد  ـ  اإلمجال  عىل  ـ  الصفات  هذه  ل  تأمَّ وَمن 
يناسب  فبعضها  منها،  أكثر من واحد  ما جيمع  إىل  أو  األربعة  النوعّية  املؤّهالت 
الصفات الفكرّية ويقتيض مساعدهتا عىل الرشد والتفّطن كام يف التعّقل، وبعضها 
احلكمة،  روح  إىل  ينتمي  الثالث  وبعضها  النفسّية،  الصفات  إىل  ينتمي  اآلخر 
النبيلة؛ ألهّنا حاضنة  املؤّهالت األخالقّية  يمّثل  ـ  أكثرها  ـ وهو  الرابع  وبعضها 

مناسبة لالنتقال إىل مداليل اآليات القائمة.

أسئلة ثالثة حول اليات املتقّدمة واجلواب عنها

اآليات  بمضمون  تتعّلق  ثالثة  تساؤالت  نذكر  ذلك  توضيح  وألجل 
املتقّدمة قد ترتاءى يف ذهن اإلنسان بمالحظتها ونبنّي الوجه فيها ..

السؤال األّول: إذا لزم يف االنتفاع باآليات واحلجج املقامة عىل حّقانّية الدين 
والرسالة مثل هذه األوصاف فهي ال تصلح حّجًة عىل مجيع الناس، مثاًل: إذا كان 
االنتفاع هبا يتوّقف عىل متييز عقيّل وثقايّف وذهنّي ـ كام ُيستفاد من ختصيصها بأهل 

ل والعلم والفقه والتوّسم ـ مل يكن حّجة عىل غريهم. التعقُّ

واجلواب عن ذلك: أّن هلذه األوصاف مستويني ..

1. مستوى فطرّي ُجّهز به اإلنسان، وهذا املستوى يلزم توّفره يف املخاَطبني 
ه  باآليات والتكاليف مجيعًا، فال تشمل اآليات من يفقده متامًا؛ إذ التكليف موجَّ

إىل خصوص َمن يكون أهاًل للخطاب.

2. ومستوى اكتسايّب يسعى إليه اإلنسان من خالل اهتاممه بالتحيّل بالرشد 
بالتكليف  املخاطب  يف  وجوده  يلزم  ال  املستوى  وهذا  الفكرّية.  واالستقامة 
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إليها، واخلطاب بنفسه منّبه وناصح  واآليات، بل عىل املرء أن يكتسبها ويسعى 
للمرء يف هذا االجّتاه.

هة إىل الناس عاّمة ـ كام رّصحت بذلك نصوص  وعليه: فهذه اآليات موجَّ
ـ  لِْلَعامَلنَِي﴾  و﴿ُهًدى  لِلنَّاِس﴾  َلََيًة﴾و﴿ُهًدى  َذلَِك  يِف  ﴿إنَّ  بـ  عرّبت   أخرى 
النصوص  يف  املتعاَرف  ومن  بالرشد،  التحيّل  إىل  سعى  من  إاّل  تنفع  ال  ولكنّها 
األدبّية أن خيّص اليشء بام ينتفع به حّتى كأّن من ال ينتفع به ليس واجدًا له أصاًل 

فُيقال: )ال ِعلم إاّل بعَمل(، واملراد أّنه ال علم نافع إاّل بعمل.

السؤال الثاين: إّن مجلًة من هذه الصفات اإلجيابّية تتفّرع عىل االنتفاع الفعيّل 
من صاحبها باآليات، فال معنى ألن ُيقال: إّن هذه اآليات إّنام تنفع صاحب هذه 
الصفات، من )اإليامن والشكر، والعبادة والتقوى، واليقني, واخلوف واإلنابة(، 

فال معنى ألن ُيقال: إّن َمن آمن باآلية انتفع هبا.

كام أّن مجلًة من الصفات السلبّية تتفّرع عىل عدم االستجابة لآليات واألدّلة 
كام يف صفات )الفسق، واإلجرام، واإلعراض، والتكذيب( وغريها، وال معنى 
حينئٍذ ألن ُيقال: إّن هذه اآليات ال تنفع َمن حتىّل هبذه الصفات، كالقول بأّن من 

كفر باآلية مل ينتفع هبا.

واجلواب عن ذلك: أّن النصوص املتقّدمة نظرت إىل مثل هذه الصفات يف 
املستوى الشأين وليست يف املستوى الفعيّل، فإذا قيل: إّن هذه آية للمؤمنني، فال 
ُيراد هبم َمن آمن هبا فعاًل، بل َمن كان ممّن يؤمن إذا عرضت عليه احلّجة املقنِعة، 
احرتازًا عن فريٍق من الناس قد اختاروا مواقفهم مسبقًا جتاه املوضوع انطالقًا من 
عصبّيات وحماسبات وأهواء حكمتهم، فهم غري مستعّدين لإليامن هبذه اآليات 
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بحاٍل، وقد ُذكر يف آياٍت أخرى)1(قريبة من اآليات املتقّدمة أّن هؤالء ال يؤمنون 
بأّية حّجة مهام كانت بالغة وُمقنِعة.

يستجيب  َعابِِديَن﴾َمن  لَِّقْوٍم  َلَباَلًغا  َهَذا  يِف  تعاىل)2(: ﴿إِنَّ  قوله  فاملراد من 
العبادة واخلضوع  يكره  احرتازًا عّمن  يوجبها،  بام  احلّجة  قامت عليه  إذا  للعبادة 
للخالق ويأنف منها، وقد وصف القرآن الكريم)3(يف أكثر من موضع من يستكرب 
عن عبادة اهلل سبحانه وجيد فيها احتقارًا لنفسه، كام جاء يف السرية النبوّية)4(ما يفيد 
ًة ال تليق  أّن بعض العرب كانوا يكرهون حالة الركوع والسجود ويرون فيها مذلَّ

بام يشعرون به من كرامة.

إذا  النعمة  يشكر  من  فاملراد  يشكرون(  لقوم  آلية  هذا  يف  )إن  قيل:  وإذا 
الذي هو  الشكر تدفعه لإليامن باهلل سبحانه وتوحيده  فإّن مشاعر  إليه،  ُأسديت 
صاحب اإلنعام إليه بالنعم كّلها، وال يرشك معه من ال رشكة له مع اهلل سبحانه 
يف هذه األنعام كاألنبياء واملالئكة واألصنام وغريهم، فاملشاعر النبيلة نِعَم العون 

من  تكّرر  ما  يشري  أيضًا  املعنى  هذا  وإىل   .146 األعراف:  وسورة   ،25 األنعام:  سورة  الحظ   )1(
توصيف فريق من الناس بأهّنم )ال يؤمنون( الحظ سورة البقرة: 6، 100، سورة األنعام: 12، 
 ،45  ،29 التوبة:  سورة   ،55 األنفال:  سورة   ،27 األعراف:  سورة   ،150  ،125  ،130  ،20

سورة يونس: 32، 88، 96، 101، وغريها من اآليات الكريمة.
)2( سورة األنبياء: 106.

َسَيْدُخُلوَن  ِعَباَدِت  ََعْن  ون  َيْسَتْكِبُ الَِّذيَن  إِنَّ  َلُكْم  َأْسَتِجْب  اْدُعويِن  ُكُم  َربُّ )3(  كام قال تعاىل: ﴿َوَقاَل 
ملَِا  َأَنْسُجُد  ُن  ْحَ الرَّ َوَما  َقاُلوا  ِن  ْحَ لِلرَّ اْسُجُدوا  هُلُم  ِقيَل  غافر:60، ﴿َوإَِذا  َداِخِريَن﴾ سورة  َجَهنََّم 

َتْأُمُرَنا َوَزاَدُهم ُْنُفوًرا﴾ سورة الفرقان:60.
)4(  يف مناقب آل أيب طالب ج:1 ص:52 عن ابن عباس.. قال وفد ثقيف: نبايعك عىل ثالث: ال 
ننحني.. فقالF: »ال خري يف دين ليس فيه ركوع وسجود«، والحظ ختريج األحاديث واآلثار 

ج:4 ص:139.



أسئلة ثالثة حول اآليات املتقّدمة واجلواب عنها  ............................................  259

عىل اإلذعان باحلقوق ألهلها، والتحّذر عن كفراهنا، ونكران اجلميل مع صاحبها.

وعىل هذا املثال ُيقاس سائر الصفات املتقّدمة.

وقد اهتمت النصوص املتقدمة ألجل إفادة املستوى الشأين من الصفات 
بالرتكيز عىل الذات من خالل آليات متعددة منها ..

لفظ واحد،  والصفة يف  الذات  الذي جيمع  بالوصف  التعبري  استبدال   .1
الصفة  عن  الذات  فرز  يتضّمن  الذي  اجلَُميل  لِْلُمتَِّقنَي﴾بالتعبري  مثل)1(﴿ُهَدًى 

مثل)هدًى للذين يّتقون(. 

باَِم  لُِيْؤِمنُوْا  َكاُنوْا  ﴿َفاَم  تعاىل)2(:  قوله  نظري  اجلملة،  عىل  )كان(  إدخال   .2
َقْبُل﴾، فإّن )كان( تستخدم يف مقام إثبات الصفة ونفيها للداللة عىل  ُبوْا ِمن  َكذَّ

ِحياًم﴾. الشأنّية، كام يف مثل قوله تعاىل)3(: ﴿َوَكاَن اهللُ َغُفوًرا رَّ

ال  الفعيّل  باملستوى  الوصف  إىل  فيه  النظر  كان  ما  املتقّدمة  املوارد  ومن 
فات واملواقف قد حيول دون إذعان املرء  الشأيّن، بالنظر إىل أّن سبق بعض الترصُّ
باحلّجة، مثل: ممارسة اإلجرام واالعتداء، أو التكذيب من املرء نفسه أو من آبائه 
الذين يرى نفسه امتدادًا هلم يف عقائدهم وسلوكّياهتم؛ فإّنه يمنع من إذعانه باحلّق 
تعاىل)4(:  كقوله  الرشيفة،  اآليات  يف  بذلك  رّصح  كام  احلّجة  قويت  وإْن   الحقًا 

ُبوا ِمْن َقْبُل﴾. ْم ُرُسُلُهْم بِاْلَبيِّنَاِت َفاَم َكاُنوا لُِيْؤِمنُوا باَِم َكذَّ ﴿َوَلَقْد َجاَءهْتُ

)1(  سورة البقرة: 2.
)2(  سورة األعراف: 101.

)3(  سورة النساء: 96.
)4( سورة األعراف: 101.
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السؤال الثالث: ما هو الوجه يف استعامل التوصيفات املختلفة يف النصوص 
املتقّدمة، فتارًة ُتضاف اآلية إىل صفة التعّقل، وأخرى إىل العلم، وثالثًة إىل التذّكر، 

ورابعًة إىل التقوى، وخامسًة إىل اليقني.. وهكذا.

وقد ُلوحظ يف عّدة مواضع ذكر النّص آليات متعّددة بشكٍل متتاٍل، وقد 
والنحل،  والرعد،  األنعام،  سورة  يف  جاء  كام  بعينها،  صفٍة  إىل  آية  كّل  ُأضيفت 

واجلاثية)1(.

واجلواب عن ذلك: إّن هذا االختالف يرجع إىل اقتضاء املورد لذلك، إّما 
ملناسبٍة واّتساٍق بني اآلية وبني الوصف املذكور، وإّما من جهة أّن ذكر الوصف 

اخلاّص كان إيعازًا إىل املعنى الذي ُأريَد حتفيزه يف نفس املخاَطب بالكالم.

ـ  القرآنّية وأروعها وأمجلها  السور  أبلغ  ـ وهي من  الرعد  مثاًل: يف سورة 
جاءت آيات ثالث يف أّول السورة، ُذكرت يف اآلية األوىل اآليات الساموية من رفع 
ُل  الساموات وتسخري الشمس والقمر، فُعّقب ذلك بقوله عّز من قائل)2(: ﴿ُيَفصِّ
ُكْم ُتوِقنُوَن﴾، ثّم يف اآلية الثانية ُذكرت اآليات األرضّية  ُكْم بِلَِقاِء َربِّ اْلََياِت َلَعلَّ
املتعّلقة بتكوين األرض، ونظام التزاوج،وما عليها من الثمرات،فقيل)3(: ﴿إِنَّ يِف 
ُروَن﴾، ويف اآلية الثالثة ُذكرت تفاصيل النعم األرضّية التي  َذلَِك َلََياٍت لَِقْوٍم َيَتَفكَّ
أعناٍب وزرٍع  الثمرات من  أنواع  فيها من  البساتني وما  اإلنسان من  يستمتع هبا 

)1( الحظ سورة األنعام: 97،98، 99، سورة يونس: 5، 6، سورة الرعد: 2، 4، سورة النحل: 11، 
12، 13، وأيضًا: 64 ـ 69، سورة الروم: 21 ـ 24، سورة اجلاثية: 4، 5، 13.

)2(  سورة الرعد: 2.

)3(  سورة الرعد: 3.
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لَِقْوٍم  َلََياٍت  َذلَِك  يِف  ﴿إِنَّ  فقيل)1(:  سقيها،  وحدة  رغم  طعمها  خيتلف  ونخيٍل، 
َيْعِقُلوَن﴾.

ثّم  التفّكر،  ثّم  اليقني،  ذكر  وهو  التسلسل  هذا  أّن  ل  بالتأمُّ الظاهر  ومن 
هذه  إىل  االلتفات  إليه  حيتاج  الذي  الذهنّي  واالنتباه  الوعي  لدرجة  تابٌع  التعقل 
اآليات، فاآليات الساموّية حتتاج إىل االنتقال إىل اآلفاق الُعليا، ولذلك ُأضيفت 
ل؛ فإّن اإلنسان  إىل اليقني، وهو صفة تقتيض وعيًا وانتباهًا أزيد من التفكري والتعقُّ
قد يفّكر يف اليشء بعقله ولكن ال يصل إىل درجة اليقني به؛ لعدم الوعي باليشء 

بام يناسبه.

اإلنسان،  يعيشها  التي  اآلفاق  إىل  أقرب  ألهّنا  األرضّية؛  اآليات  تليها  ثّم 
لكّن هذه اآليات ..

)منها(: ما تعرّب عن ظواهر عميقة، مثل التخطيط الكيّلّ لألرض والكائنات 
ر، الذي يمّثل احلاجة إىل مستوى من الوعي دون حّد  التي عليها فُعرّب فيها بالتفكُّ

ل. اليقني وفوق أصل التعقُّ

ومأكله  اإلنسان  بسكن  تتعّلق  تفصيلّية،  ظواهر  عن  ُتعرّب  ما  و)منها(: 
وطعامه، فُعرّب فيها بالتعّقل، الذي يشري إىل أّنه يكفي فيه درجٌة ُدنيا من الوعي. 

مع  مناسبًة  التعّقل(  التفكري.  )اإليقان.  الثالثة:  التعابري  جاءت  وهكذا 
درجة عمق اآليات.وكأّنام ابتدأ النّص بام حيتاج إىل وعٍي أزيد، ثّم ما دونه ـ عىل 
خالف ما قد ُيرتاءى يف الذهن من أّن األنسب هو االنتقال من األدنى إىل األعىل ـ 
من جهة كون الشحنة الداللّية أقوى فيام حيتاج إىل مزيد من الوعي؛ ألّن احتكاك 

)1(  سورة الرعد: 4.
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اإلنسان به دون احتكاكه بام يعيشه.

فلو بدأت اآليات بتفاصيل النعم التي يعيشها اإلنسان رّبام مل ُتثِر الشعور 
بالشحنة الداللّية فيه، فيكون باهتًا، ومتى بدأ املتكّلم بيشٍء باهٍت رّبام أّدى إىل بقاء 

هذا اجلّو َمهام ارتقى بعده؛ ألّن الكالم كثريًا ما يتأّثر بأّوله.

املخاَطبني  عقول  هّيجت  املهيبة  السامء  بآفاق  اآلية  بدأت  عندما  ولكن 
الواسعة  األرض  بآفاق  يتعّلق  ما  إىل  نزلت  ثّم  فيها،  الداللّية  الشحنة  وأثارت 
والتخطيط العاّم هلا وملا فيها، ثّم انتهت إىل اآليات امُلعاشة التي يعتاد اإلنسان عليها 
لتتقّوى شحنتها الداللّية بكوهنا امتدادًا لآليات الساموّية واألرضّية األوسع آفاقًا.

وروعتها،  مجاهلا  يف  اآليات  هذه  بمالحظة  عجبًا  َليقيض  املرء  أّن  والواقع 
فام أذكاها يف استثارة الفطرة وهتييجها وحتريك كوامنها، وما أظرف أسلوهبا يف 

مراعاة املناسبات الالئقة بني أجزاء الكالم، وما أملكها لزمام القول واألداء.

هذا  يف  والكلامت  األفكار  بزمام  األخذ  يف  القرآيّن  األسلوب  أّن  وحّقًا 
املوضع وسائر املواضع أسلوب متمّيز وفريد، وال جيد الباحث املامرس بالتأّمل 
والتتبع أّي نصٍّ يبلغ مداه، حّتى النصوص التي اقتفت أثر النص القرآين يف أثر 
فالنّص  ألثره،  واقتفائهم  ألسلوبه  قهم  وتذوُّ بآياته  وتنفُّسهم  به  وأنسهم  تالوته 
النّص يف مضمونه  الروعة واجلامل، وإّن من روعة هذا  القرآيّن حقًا هو غاية يف 
وأسلوبه أّنه يستخدم أساليب مفهومة لإلنسان من حيث مالمسة الفطرة والذوق 
أمور  ينّبهك عىل  اإلنسان جماراهتا، كمن  يستطيع  مديات ال  ويبلغ هبا  البالغّي، 
االنتباه  تستطيع  لن  لكنّك  مداركك،  بعيدة عن  ليست  فهي  ببياهنا لك،  تدركها 
إليها ابتداًء، فأنت جتد معامل احلكمة والعمق جلّيًة فيه وإْن كنت غري قادٍر عىل أن 

حتذو حذوها وُتبدي مثلها.
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بالغّية  بمالحظة  التعابري  ترتيب  جاء  اآليات  من  أخرى  جمموعاٍت  ويف 
خمتلفة يطول الكالم ببياهنا)1(.

)1( مثاًل: يف أّول سورة النحل ُذكرت اآليات اإلهلّية من منظور اإلنعام عىل اإلنسان هبا فذكر أّواًل 
ووصف  لإلنسان،  األنعام  خلق  ثم  نطفة،  من  اإلنسان  خلق  ثّم  واألرض،  السموات  خلق 
فوائدها، وإنزال املاء من السامء، وإنبات الثمرات منه بأنواعها، وعّقب ذلك كّله بقوله تعاىل:﴿إِنَّ 
ُروَن﴾ سورة النحل:11، ثّم ذكر سبحانه: ﴿َوَما َذَرَأ َلُكْم يِف اأْلَْرِض خُمَْتلًِفا  يِف َذلَِك َلََيًة لَِقْوٍم َيَتَفكَّ
ذكرتسخري  ثّم  النحل:13،  ُروَن﴾سورة  كَّ َيذَّ لَِقْوٍم  َلََيًة  َذلَِك  يِف  بـ ﴿إِنَّ  َأْلَواُنُه﴾ وعّقب سبحانه 
ُكْم  تعاىل:﴿َوَلَعلَّ بقوله  بالسفن وعّقب  فيها  وجيري  وزينًة  أطعمًة  منه  فيستخرج  لإلنسان  البحر 

َتْشُكُروَن﴾ سورة النحل:14.
وكأّن هذا االختيار املتفاوت للتعابري يف هذه اآليات مبنّي عىل مالحظة التسلسل املناسب    
للمورد؛ وذلك ألّن التعبري بالتفكر يعني احلاجة إىل الوعي أزيد، والتعبري بالتعّقل يعني احلاجة 
إىل مرتبة أدنى من الوعي حّتى كأّن فاقده ال عقل له. والتعبري بالتذكر يعني وعيًا متوّسطًا لكون 
اليشء خمزونًا يف ذهن املخاَطب يف األصل. والتعبري بالتشّكر يفرتض حصول الوعي اإلدراكّي 
فاستعمل  باآلية.  لإلذعان  النعمة  بقيمة  األخالقّي  الوعي  إىل  حيتاج  ولكنّه  حقيقة  للمخاطب 
واألنعام،  واإلنسان  واألرض  الساموات  خلق  مثل  اليشء،  بعض  عميقة  آيات  يف  أّوالً  التفكر 
باإلنسان  املحيط  املشهد  مّلا زيدت كائنات إضافّية تكمل  ثّم  الثمرات منها،  املياه وجعل  وإنزال 
ل يف الوعي باآلية، ثّم مّلا  من الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم جاء الرتّقي إىل كفاية التعقُّ
ر للمرء، ثّم مّلا أضيفت نعمة  ُأضيف ما تنتجه األرض بألوان خمتلفة وقع الرتّقي إىل كفاية التذكُّ
البحر وقع الرتّقي إىل أّنه ال حاجة إىل االستدالل أصاًل؛ ومن َثمَّ ترك ذكر )كون ذلك آية( ونّبه 

ُكْم َتْشُكُروَن﴾. عىل أّن املرء يعي ذلك إذا كان متحّليًا بالشكر لإلحسان فجاء التعبري ﴿َوَلَعلَّ
وهذا سري طبيعّي جيري عىل أّنه كّلام زادت اآليات والنعم يزداد األمر وضوحًا ففي الوقوف    
ر، فإن زاد  عىل بعضها حيتاج إىل التفكري ومع الزيادة يكفي التعّقل ومع زيادة أخرى يكفي التذكُّ
واالمتنان  الشكر  بروح  املرء  حتيّل  إىل  حيتاج  ولكنّه  باآلية  الوعي  حصول  فاملفروض  ذلك  بعد 

لإلنعام.
وهكذا نالحظ أّن هذه اآليات وّزعت هذه التعابري األربعة توزيعًا مناسبًا مع مواردها رغم    
التعبري  تكرار  عن  بذلك  جتنّبت  وقد  األربعة،  املوارد  من  واحد  كّل  يف  منها  كّل  استعامل  صّحة 

الواحد يف املوارد املتتالية يف سياق واحد. 
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ل لإلدراك السليم. فهذه إشارة اآليات الكريمة إىل رضورة التأهُّ

ويف كالٍم لإلمام عيلA عندما ُسئل عن اإليامن، قال)1(: »اإِلياَمُن َعىَل َأْرَبِع 
َهاِد. رْبِ واْلَيِقنِي واْلَعْدِل واجْلِ َدَعاِئَم: َعىَل الصَّ

قُِّب، َفَمِن  َ ْهِد والرتَّ َفِق والزُّ ْوِق والشَّ رْبُ ِمنَْها َعىَل َأْرَبِع ُشَعٍب: َعىَل الشَّ والصَّ
َماِت، وَمْن  َهَواِت، وَمْن َأْشَفَق ِمَن النَّاِر اْجَتنََب امْلَُحرَّ اْشَتاَق إىَِل اجْلَنَِّة َساَل َعِن الشَّ

اِت. ْنَيا اْسَتَهاَن بِامْلُِصيَباِت، وَمِن اْرَتَقَب امْلَْوَت َساَرَع إىَِل اخْلرَْيَ َزِهَد يِف الدُّ

ْكَمِة، وَمْوِعَظِة  ِل احْلِ ِة اْلِفْطنَِة وَتَأوُّ واْلَيِقنُي ِمنَْها َعىَل َأْرَبِع ُشَعٍب: َعىَل َتْبرِصَ
ْكَمُة  ْكَمُة، وَمْن َتَبيَّنَْت َله احْلِ َ يِف اْلِفْطنَِة َتَبيَّنَْت َله احْلِ لنَِي، َفَمْن َتَبرصَّ ِة وُسنَِّة األَوَّ اْلِعرْبَ

لنَِي. اَم َكاَن يِف األَوَّ َة َفَكَأنَّ َة، وَمْن َعَرَف اْلِعرْبَ َعَرَف اْلِعرْبَ

وُزْهَرِة  اْلِعْلِم،  وَغْوِر  اْلَفْهِم  َغاِئِص  َعىَل  ُشَعٍب:  َأْرَبِع  َعىَل  ِمنَْها  واْلَعْدُل 
ْلِم، َفَمْن َفِهَم َعِلَم َغْوَر اْلِعْلِم، وَمْن َعِلَم َغْوَر اْلِعْلِم َصَدَر َعْن  احْلُْكِم وَرَساَخِة احْلِ

ْط يِف َأْمِره وَعاَش يِف النَّاِس َحِيدًا. اِئِع احْلُْكِم، وَمْن َحُلَم مَلْ ُيَفرِّ رَشَ

امْلُنَْكِر،  َعِن  والنَّْهِي  بِامْلَْعُروِف  األَْمِر  َعىَل  ُشَعٍب:  َأْرَبِع  َعىَل  ِمنَْها  َهاُد  واجْلِ
امْلُْؤِمننَِي،  ُظُهوَر  َشدَّ  بِامْلَْعُروِف  َأَمَر  َفَمْن  اْلَفاِسِقنَي،  وَشنَآِن  امْلََواطِِن  يِف  ْدِق  والصِّ
وَمْن هَنَى َعِن امْلُنَْكِر َأْرَغَم ُأُنوَف اْلَكافِِريَن، وَمْن َصَدَق يِف امْلََواطِِن َقىَض َما َعَلْيه، 

وَمْن َشنَِئ اْلَفاِسِقنَي وَغِضَب هللِ َغِضَب اهلل َله، وَأْرَضاه َيْوَم اْلِقَياَمِة.

َق  َقاِق، َفَمْن َتَعمَّ ْيِغ والشِّ ِق والتَّنَاُزِع والزَّ واْلُكْفُر َعىَل َأْرَبِع َدَعاِئَم: َعىَل التََّعمُّ
، وَمْن َزاَغ َساَءْت ِعنَْده  ، وَمْن َكُثَر نَِزاُعه بِاجْلَْهِل َداَم َعاَمه َعِن احْلَقِّ مَلْ ُينِْب إىَِل احْلَقِّ
َعَلْيه  َوُعَرْت  َشاقَّ  وَمْن  اَلَلِة،  الضَّ ُسْكَر  وَسِكَر  يَِّئُة،  السَّ ِعنَْده  وَحُسنَْت  احْلََسنَُة 

)1( هنج البالغة ص:473، احلكمة:41.
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ُطُرُقه وَأْعَضَل َعَلْيه َأْمُره، وَضاَق َعَلْيه خَمَْرُجه.

ِد وااِلْستِْساَلِم، َفَمْن  دُّ َ َأْرَبِع ُشَعٍب: َعىَل التَّاَمِري واهْلَْوِل والرتَّ كُّ َعىَل  والشَّ
وَمْن  َعِقَبْيه،  َعىَل  َنَكَص  َيَدْيه  َبنْيَ  َما  َهاَله  وَمْن  َلْيُله،  ُيْصبِْح  مَلْ  َدْيَدنًا  امْلَِراَء  َجَعَل 
ْنَيا واآلِخَرِة َهَلَك  َياطِنِي، وَمِن اْسَتْسَلَم هِلََلَكِة الدُّ ْيِب َوطَِئْته َسنَابُِك الشَّ َد يِف الرَّ َتَردَّ

فِيِهاَم«.

هذا توضيٌح موَجٌز ألنواع املؤّهالت اإلدراكّية وقد ظهر عىل ضوء ذلك أّن 
اإلدراك اإلنسايّن يتأّثر بعاملني ..

ل املعلومات املتعّلقة بموضوع البحث  1. عامل موضوعّي، من خالل تأمُّ
وأدوات حتقيقها.

2. وعامل ذاّتـ  أي يتعّلق بذات الباحثـ  وهو استيفاؤه ملؤّهالت البحث 
بأنواعها األربعة املتقّدمة.

وحتقيق حّقانّية الدين مرهوٌن باستكامل العامل الذايّت؛ ألّن البحث يكون 
من دونه صورًة بحثّية فنّّية خالية عن روح احلرص والتحّري الالزم للوصول إىل 

احلقيقة يف هذا املوضوع اخلطري.

واستكامالً ألدوات البحث عن قواعد املعرفة اإلنسانية ينبغي زيادة توضيح 
وبيان للمؤهالت بأنواعها األربعة املتقدمة ..





املؤّهالت الذهنّية

 صفات تزيد من تأهيل اإلنسان لإلدراك
أو  اليقني  حمّل  الشّك  حلول  عىل  املساعدة  العوامل   

عكسه
 مالحظات حول تأثري الصفات املتقّدمة عىل اإلدراك

 دور هذه املؤّهالت يف املعرفة الدينّية الصائبة





املؤّهالت الذهنّية

ونحوها. وخربة  ونباهة  ذكاء  من  الذهنّية،  املؤّهالت  األّول(:  )النوع 
وللحديث فيها جانبان: عاّم، وخاّص يف شأن الدين ..

سائر  عن  هبا  يمتاز  صفة  لإلنسان  أّن  فبيانه:  العاّم  األّول(  )اجلانب  أّما 
القّوة  هذه  عن  ويعرّب  التفكري،  عىل  والقدرة  العقل  أصل  وهي  احلّية  الكائنات 

بـ)الذهن(.

مقابلها  يف  أّن  كام  لإلدراك،  اإلنسان  تأهيل  من  تزيد  عّدة  صفات  وهناك 
ل اإلنسان لذلك من غري أن تسلب أصل هذه القدرة،  صفات أخرى تقّلل من تأهُّ

نذكر مجلًة منها ..

صفات تزيد من تأهيل اإلنسان لإلدراك

الوعي  هي  العاّمة  والعقالنّية  ضعفها،  ويقابلها  العاّمة،  العقالنّية  قّوة   .1
اإلنسايّن العاّم الذي به يقيس األشياء ويالحظ مدى معقولّيتها.

والفرق بينها وبني العلم باملعنى املعروف ـ كام ذكرنا من قبل ـ أّن العقالنّية 
وهو  اإلنساين  اإلدراك  بنية  عن  تعبري  فهو  لإلدراك،  العريضة  باخلطوط  أشبه 
حاضن للمعلومات كلها، وأّما العلم فهو يعرب عن جممل ما خيتزنه يف ذهنه سواء 
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ل أو من باب االّطالع عىل املعلومات  كان من باب التفكري أو كان من باب التأمُّ
التي وصل إليها اآلخرون.

يوَصف  فقد  الناس،  بني  معروف  أمر  والعلم  التعقل  بني  التفريق  وهذا 
وقد  عامل،  بأّنه  يوصف  وال  العقل  بميزان  األمور  يقيس  عاقل  بأّنه  الشخص 

يوَصف اآلخر بأّنه عامل وال يوَصف بأّنه عاقل.

إذًا روح العقالنّية العاّمة تساعد اإلنسان عىل اإلدراك، حيث إهّنا نوع من 
استحضار البدهيّيات واستنطاق األشياء.

وخيتلف الناس يف هذه القّوة طورًا من جهة ما ُمنحوا فيها بحسب خلقة 
كلٍّ منهم وهو اجلانب الفطرّي منها، وطورًا آخر من جهة مدى نمّوها، حيث إّن 
باإلمكان تنمية هذه القّوة كام يمكن تنمية غريها من القوى النفسّية، وهو يمّثل 

اجلانب االكتسايّب.

العالقة بني  ل املفيض إىل فهم  التأمُّ التفكري: هي  وحقيقة  التفكري،  قّوة   .2
األشياء من خالل حتليلها أو رصد املالزمة بينها أو استخراج معلومة بالرتكيب 

بينها وما إىل ذلك.

ومللكة التفكري دخل تاّم يف االنتقال إىل احلقائق التي حتتاج إىل بعض النظر 
ل إىل احلقائق  ل؛ ومن َثمَّ تكون هذه امللكة عاماًل مساعدًا عىل تسهيل التوصُّ والتأمُّ

التي يتوّقف إدراكها عىل الفكر والنظر.

وهذه الصفة ـ أي قّوة التفكري ـ قد تكون فطرّية، بالنظر إىل أصل املستوى 
قّوًة  متفاوتة  للناس  الفكرّية  القابلّيات  فإّن  خلقته؛  بحسب  لإلنسان  ُمنح  الذي 
باملامرسة  تقّوى  أهّنا  بمعنى  اكتسابّية،  تكون  وقد  خلقتهم.  أصل  وفق  وضعفًا 
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التي  القوى  سائر  شأن  التفكري  ممارسة  عدم  أثر  يف  تضعف  قد  أهّنا  كام  ل  والتأمُّ
ُمنحت لإلنسان حيث إهنا تضعف يف حال عدم االنتفاع هبا.

وقّوة الفكر أو ضعفه قد تكون يف أصل القابلّية التي ُمّتع هبا اإلنسان. وقد 
تكون يف منحى قابلّيته؛ فإّن مناحي قابلّيات الناس متفاوتة، بمعنى أّنه قد تكون 
لشخٍص قابلّية فكرّية يف جمال معنيَّ كالعلوم االستقرائّية والتجريبّية ـ مثاًل ـ وال 
تكون له تلك القابلّية يف العلوم التحليلّية والعقلّية. وهذا أمر ُيلَحظ باملقارنة بني 

العلامء وطلبة العلوم، وقد ُرصد يف علم النفس احلديث.

وقد ينشأ متيُّز بعض الناس عىل بعٍض يف املجال الذي يمكن أن يبدعوا فيه 
ال عن قوة فكر بعضهم وضعف فكره يف احلقل اخلاص، بل عن تفاوت ميوهلم 
ورغباهتم وانسجامهم مع هذا احلقل أو ذاك، فإن ّعدم الرغبة يف يشء يؤّدي إىل 

ه عىل اإلنسان ورسعة سأمه منه. بطء النمّو فيه وتعسُّ

قابلّياهتم  مناحي  إىل  أحيانًا  التفاوت  هذا  يرجع  أن  القريب  من  ولكن 
الفكرّية يف حّد نفسها.

ولكن  الذهن  يف  ختطر  التي  األفكار  بكّمّية  هي  ليست  الفكر  وقّوة  هذا، 
وتنظريًا،  طرحًا  األوسَع  وليس  تفكريًا  أتقَن  كان  َمن  املفّكر  فاإلنسان  بنوعّيتها، 

فُربَّ ُمقلٍّ متقٍن ومكثٍر واهن.

الدقيقة  األمور  إىل  السيع  واالنتقال  االنتباه  من  نوع  وهي  الفطنة،   .3
ر؛ فاإلنسان الفطن رّبام يملك نفس املستوى  ل والتفكُّ والظريفة، وهي تغاُير التعقُّ
س لألشياء واالنتباه  ل والتفكري الذي يملكه غريه ولكنّه يتمّيز يف التحسُّ من التعقُّ

السيع إليها.
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ورّبام يعربَّ عن الفطنة بقّوة احلدس أو باحلاّسة السادسة أو بالشّم والذوق، 
فُيقال: إّن لفالٍن ذوقًا أو شاّمً قوّيًا يف احلقل الفاليّن كاألمور االجتامعّية مثاًل.

دة، من  ل إىل الغاية املحدَّ 4. الباعة، وهي التفات اإلنسان إىل كيفّية التوصُّ
ل من خالله إىل النتيجة، والرباعة نحو متّيز ذهنّي  خالل الربط بني األشياء والتوصُّ
لصاحبه كالفطنة، إاّل أّن الفطنة أشبه بالعلم والرباعة أشبه بالفّن، وهي عىل كّل 

ل والتفكري والفطنة. حاٍل إمكانّية ذهنّية إضافّية يف اإلنسان غري التعقُّ

5. اخلبة، وهي قّوة اكتسابّية ناشئة عن تراكم املعلومات ذات العالقة، من 
خالل األبحاث املختلفة واملامرسات يف املوضوع املتكّررة ممّا يعطي ُأنسًا وحيّدد ما 

ُيعَهد وما ال ُيعَهد فيه.

اإلنسان  معلومات  صقل  يف  دورًا  واالّطالع  للمامرسة  أّن  املعلوم  ومن 
وتنقيتها ووضوح انتامئها والقدرة عىل الفرز بني متشاهباهتا، فاختامر األفكار من 
جهة مالحظة النامذج املختلفة يعطي سعًة يف أفق الفكر، وحالًة من التثبُّت فيه، 
وميزانًا ملا جيوز وحُيتَمل وما ال جيوز، فيكون عاماًل مساعدًا للفكر، وإذا مل يكن 
ره فيه مهام أجهد نفسه.  لإلنسان ممارسة يف جمال معنيَّ فإّنه يؤّدي إىل ضعف تفكُّ

وهذا أمر مشهود وظاهر.

واخلربة عىل مستويني ..

أ . اخلبة العاّمة: وهي اخلربة التي حتصل لعاّمة الناس وفق جمريات حياهتم 
العاّمة.

ب . اخلبة التخّصصّية: وهي اخلربة التي تتوّقف عىل بذل جهد ختّصيّص يف 
حقٍل ما؛ بحيث ُيَعدُّ من أهل العلم يف ذلك احلقل.
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ل  6. املقدرة الفنّّية، وهي تغاير أصل قّوة التفكري؛ فإّن التفكري إّنام هو نفس التأمُّ
املفيض إىل كشف الواقع، والفّن هو الغطاء الفنّّي والتعبريّي واالصطالحّي للفكر.

ولكن مع ذلك فإّن لضعف املستوى الفنّّي من جهة عدم امتالك األدوات 
الفكرّية الكافية تأثريًا سلبّيًا عىل الفكر؛ إذ رّبام تراجع اإلنسان عاّم يشعر به بحسب 
له االرتكازّي من جهة عدم امتالك الغطاء الفنّّي الواقي له عن الشبهة، فضاًل  تأمُّ

ُف قدرته عىل إقناع اآلخرين. عن أّنه ُيَضعِّ

وأصل مشكلة تعسُّ التحليل الفنّّي وأثره السلبّي عىل الفكر حالة شائعة 
أبطأ من  نوعًا  الفنّّية  األدوات  وتكّون  الفنّّي  التوصيف  العموم؛ ألّن حركة  عىل 
حركة العلم والفهم والتفطُّن؛ فإّننا ندرك كثريًا من الواقعّيات عىل وجه ارتكازّي 
مواكبة  عن  التحليلّية  األدوات  لقصور  الفنّّي؛  توصيفها  يف  صعوبة  نجد  ولكن 
املعارف االرتكازّية بكامل مساحتها حّتى شاع يف مجلة من العلوم توصيف بعض 

األمور بأهّنا ُتدَرك وال توَصف.

َثمَّ  وهذه حالة معروفة بشكٍل خاصٍّ يف العلوم اإلنسانّية كاللغوّية؛ ومن 
نظري  ممتّدة،  الختالفات  حماّل  يقع  الوجدانّية  للظواهر  الفنّّي  التوصيف  أّن  ترى 
اختالف علامء اللغة واألصول يف حقيقة معنى احلرف رغم استعامل عاّمة الناس 

للحروف عىل نحو مالئم ملعانيها من دون خطأ فيه.

والذوق  اللغوّي  احلّس  عىل  ما  حقيقٍة  تشخيص  يف  ل  ُيعوَّ قد  َثمَّ  ومن 
البالغّي، كالفرز بني كالم بعض الناس عن بعض عند االشتباه. وقد تقدم عن 
ابن أيب احلديد)1( شارح )هنج البالغة(حكايته عن بعض أهل العلم تفنيد نسبة ما 

)1( رشح هنج البالغة ج:1 ص:205. 
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يف النهج إىل الريّض نفسه، من وضوح الفرق بني َنَفس الريّض وأسلوبه فيام ُعِهد 
من كلامته يف شعره ونثره عاّم جاء يف النهج. وهذا ممّا ُيعَرف بالسليقة الناشئة من 
الذوق واملامرسة، وحيتاج توصيفه إىل أدوات فنّّية دقيقة، وال يزال النقد األديّب يف 

هذا الزمان يف تطّوٍر الكتشاف مزيٍد من األدوات الفنّّية.

7. االعتدال اإلدراكّي، واملراد به أن يتلّقى الذهن املؤرّشات عىل ما يليق 
هبا من دون تفريط أو إفراط فيام يبنيه عليها، بأن يستيقن يف مورد اليقني، ويظّن يف 

موضع الظّن، ويشّك يف حمّل الشّك والرتديد.

وليس من اخلروج عن االعتدال أن يكون الشخص متفاوتًا عن اآلخرين 
يف الشّك أو اليقني، ولكنَّه من باب االنتباه إىل ما ال ينتبه إليه عاّمة الناس، بل ذلك 
موضوعّي  أساس  عىل  يكن  مل  ما  االعتدال  عن  خيرج  الذي  وإّنام  ونبوغ،  تفّطن 

يستوجب الشّك أو اليقني. 

النفس،  الذي وصفناه باالعتدال  هذا، وقد يعربَّ عن االعتدال اإلدراكّي 
ـ  احلقيقة  يف  ـ  اإلدراكّي  االعتدال  عن  اإلنسان  خروج  يوجب  ما  أّن  جهة  من 

تدّخل املشاعر النفسّية غري املعتدلة يف القرار اإلدراكّي.

ويقابل االعتدال وصفان ..

ممّا  بأزيد  االحتامل  نمّو  ومثله:  اليقني،  يف  التّسع  هو  األّول(:  )الوصف 
 يقتضيه املؤرّش املنظور، وهذه أيضًا حالة يقع فيها كثري من الناس، كام جتد ـ مثاًل ـ 
رأوا  فإذا  نموذجني،  أو  نموذج  بمالحظة  عاّمًا  حكاًم  حيكمون  الناس  بعض  أّن 
فًا من شخٍص ما ينتمي إىل قومّيٍة معيَّنة عّمموه عىل أهل تلك القومّية، وهو  ترصُّ

تّسٌع يف التعميم.
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)الوصف الثاين(: اإليغال يف الشّك، وقد يعربَّ عنه أو عن الدرجة العالية 
منه بـ )الوسوسة(، وهو أن جيد املرء الدليل وال جيد الداللة من جهة عدم القدرة 

عىل البّت يف شأن اليشء.

وهذه احلالة عىل نوعني: نظرّي وعميّل ..

فالنظرّي منه يكون يف مقام الطرح النظرّي فحسب من غري أن يطّبقه املرء 
يف سلوكه وشؤون حياته، وهذا يقع يف العلوم الفنّّية كثريًا، حيث جتد تشكيك مجع 
من الباحثني فيها يف مواضع ال جتري سلوكّياهتم وممارساهتم العملّية عىل وفقها، 
نظري ما سبق بيانه يف القاعدة الثالثة يف الكالم عىل املعلومات البدهيّية من تشكيك 

مجاعٍة فيها مع جرهيم عليها.

َمَرضّيًة  حالًة  يكن  مل  وإن  الفكرّية  االستقامة  عن  خروج  النوع  هذا  ويف 
باالصطالح الطّبي.

الناس  بعض  ابتالء  نظري  اإلنسان،  سلوك  يف  متّثل  ما  فهو  العميّل  وأّما 
بالشّك يف أمور يتهّيبوهنا أو يتحّسسون منها، مثل ما ُيبتىل به بعض أهل الدين من 

الوسوسة يف الصالة أو مراعاة الطهارة الرشعّية.

وهذا النوع قد يكون حالًة طارئة، وهو قد ال خيلو عنه أّي إنسان، فتعرض 
عليه أحيانًا حالة من الشّك مهام وجد مؤرّشًا ينبغي أن يؤّدي إىل العلم، أو حيَصل 
اليقني مهام وقف عىل مؤرّشٍ معاكٍس يقتيض الشّك والرتديد، وهو يرجع إىل  له 
عوامل كامنة يف مرحلة الالوعي والعقل الباطن.وقد يكون حالًة ثابتًة يف املرء يف 
حقٍل خاّص ـ حلساسّية له جتاهه أو عىل وجه عام ـ ويف احلالني فإّنه إن مل يبعد عن 
املقدار املتعارف كثريًا مل تعترب حالة مرضّية، وأّما إذا ابتعد عنه فُيَعّد حالة مرضّية 
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قد توصف بـ )الوسواس القهري( وحتتاج إىل عالج طّبّي.

وهي عىل كّل حال خروج عن االستقامة الفكرّية.

العوامل املساعدة عىل حلول الشّك حمّل اليقني أو عكسه

هذا، ويؤّدي فقدان االعتدال أو ضعف العقالنّية أو ضعف التفكري أو غري 
موضع  اليقني  حيّل  أو  اليقني  حمّل  الشّك  حيّل  أن  إىل  املتقّدمة  العنارص  من  ذلك 

الشّك بمساعدة أمور ..

ثبوته كام نجد ذلك  فإّنه رّبام يؤّدي إىل ختّيل  الرتكيز عىل اليشء؛  1. كثرة 
فإّنه قد  الشهر؛  أّول  يف األمور احلّسّية، نظري من حيدق كثريًا يف مطلع اهلالل يف 
ًا، وإذا كان الرتكيز عىل اليشء يؤّدي إىل اخلطأ يف احلّس فمن  ُيرتاءى له اهلالل تومهُّ
، خاّصًة مع عدم وجود مقياس  الطبيعّي أن يؤّدي إىل اخلطأ يف اإلدراك غري احلّسّ

مشهود لَِتبنيُّ اخلطأ والصّحة فيه كام يوجد يف األمور احلّسّية.

2. كون ثبت املؤرّش يف الذهن ثبتًا خفيفًا يرصده املرء عند اسرتساله، ولكنّه 
إذا ُسئل عنه مل يتأّت له رصده رصدًا يقينّيًا فيزول علمه به ويصري شاّكًا مرتّددًا فيه.

يشء  عن  ُسئلت  إذا  أّنك  جتد  فقد  بوضوح،  لإلنسان  تّتفق  احلالة  وهذه 
كاإلتيان بالصالة مثاًل فقد تقول: إيّن أعتقد أّنني كنت قد صّليت ولكنّني شككت 
اآلن عند سؤالك يل. وقد يشهد شخص ثالث بأّن املسؤول قد صىّل فعاًل؛ ألّنه 
رآه حال الصالة، فيدّل ذلك عىل أن التثبُّت األّويّل للصالة يف ذهن املسؤول كان 
التفصييّل  الرصد  يتمّكن من  فيه بمجّرد سؤاله عنه؛ ألّنه ال  لكنّه شّك  صحيحًا 
لذلك املؤرّش، من جهة كون ثبوته يف العقل الباطن يف مستوى ارتكازّي ضعيف، 
ك فيه  فإذا اسرُتسل املرء انطلق من هذا الثبوت املرتكز انطالقًا ُمصيبًا، وإن ُشكِّ
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فإّن ذلك موجب حلدوث الشّك لديه فعاًل.

واحلاصل: أّن خطور االحتامل املخالف بنفسه رّبام يوجب افتقاد اإلنسان 
العقل  يف  القائم  للمؤرّش  التفصييّل  الرصد  عىل  القدرة  لعدم  صائب؛  إلدراك 
الباطن؛ فإّن اإلنسان ال يستطيع أن ُيدِرك كّل ما يف عقله الباطن تفصياًل حّتى فيام 
كان ينطلق منه عماًل، فمساحة اإلدراك التفصييّل أقّل من مساحة حمتويات العقل 

الباطن بكثري.

3. االّطالع عىل األفكار واآلراء املتناقضة يف املوضوع، وعىل ثقل قائليها 
اإلدراكات  من  مجلة  ضياع  إىل  املؤّدية  العوامل  من  ذلك  فإّن  حجمهم؛  عىل  أو 
السليمة والصائبة؛ من جهة أّن الثقل املفرَتض ألصحاب األقوال أو احلجج التي 
األفكار  عىل  اإلنسان  اّطالع  كان  وكّلام  اإلدراك،  عىل  ضغطًا  توجب  يسوقوهنا 
ل إىل إدراٍك صحيٍح إىل مزيٍد من القدرة  املختلفة وحجمها أزيد احتاج يف التوصُّ

عىل النقد والتمحيص.

أّن  وهي  باملتابعة،  ملحوظة  حالة  هناك  فإّن  اليقني،  أو  الشّك  تعميم   .4
كثريًا من الظواهر يف أصوهلا ويف مساحة من مساحات تطبيقها حقائق ثابتة، ويف 
امتداداهتا نظرّيات مقرونة بالشواهد، ويف هناياهتا فرضّيات حمتَملة، وفيام بعدها 

ختّيالت وأوهام حمضة. 

مثاًل: االعتامد عىل اإلدراك احلّسّ يف أصله ويف مساحة منه حقيقة ال حميص 
منها، ويف مساحة أخرى يكون هذا اإلدراك نظرّية حُيَتمل خالفها، ويف مساحة 
ويف  حمتَملة،  فرضّية  احلّس  صواب  ويكون  وأقوى،  أزيد  الشّك  يكون  قد  ثالثة 
مساحة رابعة ال شّك يف خطأ احلّس؛ فهو ال يزيد عىل التخّيل والرتائي الكاذب، 
إىل  الشّك  فقد أرسى  املساحات  ببعض هذه  آخذًا  احلّس  َعّمم احلكم عىل  فمن 
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مساحة اليقني.

يف  املختلفة  املساحات  فرز  عىل  القدرة  للباحث  املهّم  من  فإّن  َثمَّ  ومن 
مؤرّشاهتا والتوّقف عىل الشّك يف موضعه وعدم إرسائه إىل أصل الظاهرة.

من أبرزهاالتسوية اخلاطئة، من  والتعميم اخلاطئ يقع عىل أشكال عديدة 
جهة عدم االلتفات إىل العنارص الدخيلة يف توليد احلكم، فقد ينتقل اإلنسان من 
مالحظة أثٍر ما لليشء يف مورٍد ما إىل ثبوت احلكم لكّل ما يكون من سنخه فينتزع 

قاعدة كّلّية، يف حني تكون هناك خصوصّية دخيلة يف ذلك املورد.

5. اخللط بني املستوى النظرّي لإلدراك والقيمة العلمّية والعملّية، واملراد 
بذلك: أّنه قد يكون عىل املرء أن هيتّم باحتامٍل ما ألمّهّية املحتمل مثاًل فريفعه إىل 

مستوى اليقني، باعتقاد أّن ما ينبغي أن يعمل به هو اليقني.

ومن هذا القبيل: ما يقع يف العلوم احلديثة، فقد تعتمد نظرّيٌة ما يف األبحاث 
العلمّية من جهة أهّنا تبلغ إىل درجة مقبولة يف التفسري العلمّي للظواهر امللحوظة 
ولكن من غري بتٍّ هبا، من جهة احتامل أن يكون الصحيح نظرّيًة أخرى تتطابق يف 
خواّصها مع تلك النظرّية يف)90%( من اآلثار مثاًل)1(، ولكن يظّن بعض الناظرين 

البعيدين عن أجواء العلم أّن تلك النظرّية حقيقة يقينّية.

6. ضعف التحليل، فقد يكون هناك أثر مرتّتب عىل يشء مؤلَّف من عنارص 
فيعتقد أّن األثر إّنام هو لذلك اليشء بام له من العنارص جمتمعًة، بينام يكون األثر 
لبعض تلك العنارص أو حُيتَمل ذلك عىل األقّل؛ ممّا يمنع من اليقني باالختصاص به.

)1(  كام قيل: إّن نظرّية نيوتن يف اجلاذبّية رغم ثبوت خطئها من خالل نظرّية آينشتاين إال أهنا ال تزال 
تطبَّق، بالنظر إىل أهّنا تستطيع تفسري معظم الظواهر الكونّية.
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يثري  فال  واملعايشة،  االعتياد  أثر  يف  للدواّل  الداللّية  الشحنة  انطفاء   .7
إىل  حاجًة  جيد  ال  َثمَّ  ومن  اليشء؛  هذا  مغزى  عن  واستفهاٍم  تساؤل  أّي  الذهن 
داللة  اإلنسان  فيعي  املامثلة،  احلاالت  بمالحظة  يتحّفز  أن  إاّل  لوجوده،  تفسرٍي 

اليشء كام يعي داللة أمثاله.

وقد مّر توضيح ذلك يف القاعدة الثالثة. 

فهذه عّدة صفات ذهنّية تكون دخيلًة يف سالمة اإلدراك وصوابه.

مالحظات حول تأثري الصفات املتقّدمة عىل اإلدراك

ويّتضح من خالل ذلك ..

)أّوالً(: أّن هذه الصفات تتفاعل فيام بينها فيساعد بعضها بعضًا، كام تساعد 
الفطنة عىل رسعة حصول اخلربة، وتساعد قّوة الفكر وسطوعه عىل الفرز الفنّّي 

بني الظواهر واألشياء ويوّفر صيغًا فنّّية مناسبة.

خاّصًة  املؤّهالت،  أنواع  سائر  مع  تفاعاًل  الصفات  هلذه  أّن  و)ثانيًا(: 
املؤّهالت األخالقّية؛ فإّن التحيّل بمؤّهالت أخالقّية إجيابّية يوجب قّوة العقالنّية 

والتفكري، كام أّن الصفات األخالقّية السلبّية توجب ضعفها.

ُتِعني  كام  الصفات  هذه  بعض  أّن  وهو  )ثالثًا(  أمرًا  تقّدم  ما  عىل  ونضيف 
ما  ُتعِينه عىل معرفة  فإهّنا  يقع يف حدود مداركه؛  ملا  املبارشة  املعرفة  اإلنساَن عىل 
يصّح االعتامد عليه فيام حيتاج إىل الرجوع فيه لآلخرين، حّتى يثق باملعلومة التي 

يتلّقاها يف مورٍد يليق بالوثوق هبا ويتوّقف عندها يف غري ذلك.

بعض  اآلخرين يف  إىل  الرجوع  يستغني عن  العاّمة ال  واإلنسان يف حياته 



..................  منهج التثبت يف الدين/ القواعد الفطرية العامة للمعرفة اإلنسانية والدينية  280

وكذا  والوقاية،  والعالج  املرض  معرفة  يف  الطبيب  إىل  الرجوع  مثل  شؤونه، 
الرجوع إىل سائر أهل اخلربة عند توقُّف أموره عىل أهل اخلربة فيها، فمن وثق فيام 
ل الذهنّي يف  يليق الوثوق به وتوّقف فيام ينبغي التوّقف عنده فقد اّتصف بالتأهُّ

مقام االنتفاع بمعلومات اآلخرين.

املعرفة  يف  وأمّهّيتها  الذهنّية  املؤّهالت  يف  للحديث  العاّم  اجلانب  عن  هذا 
اإلنسانّية.

دور هذه املؤّهالت يف املعرفة الدينّية الصائبة

الدينّية  املعرفة  املؤّهالت يف  اخلاّص، وهو دور هذه  الثاين(  )اجلانب  وأّما 
الصائبة، فهو أمر طبيعّي أسوًة بسائر أنواع املعارف اإلنسانّية.

بتنمية املؤّهالت الذهنّية ملعرفة  الدينّية اهتاممًا  َثّم نجد يف النصوص  ومن 
املوقف من الدين؛ ومن َثمَّ يتكّرر ذكر مفاهيم ذات عالقة هبذه املؤّهالت، مثل: 
التعّقل، والعلم، والتفّكر، والتوّسم، والتفّقه، والفطنة. وقد تقّدم ذكر مجلة من 

النصوص القرآنّية املتضّمنة لذلك.

ومن مجلة ما يناسب االعتدال الذهنّي نصوٌص تشري إىل ذّم الوسوسة أو 
تعاىل)1(:  كقوله  احلقيقة  عن  بحث  غري  من  به  ك  والتمسُّ الشّك  عىل   االستقرار 
اَعُة إِْن َنُظنُّ  اَعُة اَل َرْيَب فِيَها ُقْلُتْم َما َنْدِري َما السَّ ﴿َوإَِذا ِقيَل إِنَّ َوْعَد اهللِ َحقٌّ َوالسَّ
إِنَّ  َظنًّا  إاِلَّ  َأْكَثُرُهْم  َيتَّبُِع  بُِمْسَتْيِقننَِي﴾، وقوله سبحانه)2(: ﴿َوَما  َنْحُن  َوَما  َظنًّا  إاِلَّ 

قِّ َشْيًئا إِنَّ اهلل َعلِيٌم باَِم َيْفَعُلوَن﴾. الظَّنَّ اَل ُيْغنِي ِمَن احْلَ

)1(  سورة اجلاثية: 32.
)2(  سورة يونس: 36.
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ولكن ينبغي االلتفات إىل أّن االهتامم باملؤّهالت الذهنّية يف النصوص إّنام 
كان يف الغالب يف حدود ما يأيت ..

يكتسبه  أن  يمكن  الذي  وهو  االكتسايّب،  باملستوى  كان  االهتامم  إّن   .1
املرء ويمكن أن يكلَّف بتحصيله واالهتامم به، ويكون إخالله به موجبًا لتحميله 
املسؤولّية ملا يرتّتب عىل ذلك. وليس باملستوى الفطرّي الذي ُجّهز به اإلنسان، 

وال قدرة له عىل أن يزيد فيه.

تفعيلها  أو  الفطرّية،  القدرة  تنمية  من  أعّم  االكتسايّب  باملستوى  واملراد 
لالستعانة هبا.

2. إّن االهتامم باملستوى االكتسايّب يف النصوص ـ عىل العموم ـ إّنام كان بام 
ال خيرج عن حدود الرشد واالّطالع الالئق لعاّمة الناس، وليس باملستوى الذي 
حيتاج إىل التخّصص يف حقٍل ما، ومتى احتاج املرء إىل زيادٍة عىل ذلك فيمكن له 
إعامل املؤّهالت الذهنّية الضامنة للرشد فيمن يصّح أن يوَثق بقوله، كام جاء احلّث 
ْكِر  عليه يف مجلة من اآليات القرآنّية الكريمة، مثل قوله تعاىل)1(: ﴿َفاْسَأُلوا َأْهَل الذِّ

إِْن ُكنُْتْم اَل َتْعَلُموَن﴾.

3. إّن العناية باّتصاف املرء الباحث عن احلقيقة باملؤّهالت الذهنّية إّنام كان 
يف الغالب من منظور تأثُّرها باملؤّهالت احِلكمّية األخالقّية؛ وذلك ألّن اختالهلا 

هي اآلفة الشائعة التي ُتعيق اإلنسان عن إدراك احلقيقة أو اإلعراض عنها.

)1(  سورة النحل: 43.
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املؤّهالت النفسّية
والعالقة بينها وبني العلم واإليامن

كقوة  النفسّية،  املؤّهالت  هي  ـ  اإلدراكّية  املؤّهالت  من  ـ  الثاين(  )النوع 
اإلرادة والسالمة من احلواجز النفسّية.

والفرق بينها وبني املؤّهالت الذهنّية: أّن املؤّهالت الذهنّية تتعّلق باإلدراك 
بنحو مبارش، وأّما املؤّهالت النفسّية فهي تتعّلق باملشاعر، ولكنّها تؤّثر يف اإلدراك 

من جهة العالقة القائمة بني املشاعر وبني اإلدراك.

تقسيم املؤّهالت النفسّية إىل صفات ورغبات

وتنقسم املشاعر النفسّية املؤّثرة يف اإلدراك إىل قسمني ..

)األّول(: الصفات النفسّية، وهذه الصفات هي منابع متّد النفس بمشاعر 
، فإذا شملت مورد التفكري ـ الذي هو من مجلة  خاّصة تساعده عىل سلوك معنيَّ
السلوكّيات اإلنسانّية الداخلّية ـ أّثر عىل التفكري، وذلك مثل صفة الطموح الذي 
كان  فإذا  والشاّقة،  العالية  بالغاية  ك  التمسُّ عىل  تساعد  بمشاعر  اإلنسان  يمّد 
الطموح يف جمال اكتشاف احلقائق أّدى إىل الصرب والثبات عىل البحث والتحّري 

وعدم التّسع إىل اخّتاذ موقٍف يف املوضوع.



..................  منهج التثبت يف الدين/ القواعد الفطرية العامة للمعرفة اإلنسانية والدينية  286

نفسها،  حّد  يف  فكرّية  غري  بسلوكّيات  املتعّلقة  النفسّية  الرغبات  )الثاين(: 
ون حواجز  هلا، وتكِّ اإلدراك  اإلدراك يف حال معارضة  تغيري جهة  تؤّثر يف  فإهّنا 
بني اإلنسان وبني احلقائق يف املواضيع التي يتأّملها.ويف مثل ذلك قيل: )إّن حّب 

اليشء يعمي ويصّم(. 

وعليه: يقع الكالم يف كلٍّ من القسمني ..

الصفات النفسّية املؤّثرة يف اإلدراك

بتطبيقه يف  ففيه جانبان: جانٌب عاّم، وجانٌب خاّص  أّما )القسم األّول(: 
شأن الدين ..

اإلدراك  نفسّية تساعد عىل سالمة  فإّن هناك صفات  العاّم(:  أّما )اجلانب 
وصوابه، كام أّن ضعفها قد يؤّدي إىل خلل اإلدراك، نذكر بعضها ..

الفتور  عن  وسالمته  السلوك  توازن  به  واملراد  النفيّس،  االعتدال   .1
هبا  يليق  بام  باملؤرّشات  الوعي  عدم  إىل  يؤّدي  االنفعال  رسعة  فإّن  واالنفعال؛ 
فيوجب تقدير املؤرّش القائم يف جهة االنفعال بأزيد من قيمته، كام يوجب تقدير 
املؤرّش املخالف جلهة االنفعال بام دون قيمته، كام أّن الفتور النفّس قد يؤّدي إىل 

تقدير مطلق املؤرّشات بام دون قيمتها الداللّية.

وقد لوحظ يف سرية بعض علامء الرشق والغرب ممّن أبدى أفكارًا غريبة 
اإلنسانّية حاالت خارجة عن  الفكرّية  العاّم وللبدهيّيات  للذوق والرشد  خمالفة 

حّد االعتدال ممّا قد يؤرّش عىل كون تلك األفكار متّثاًل وجتّليًا هلا.

أو من مضاعفات  نفسه  اخلطأ  احلذر من  كان هذا  احلذر، سواء  روح   .2
ر واملحاذير األخرى؛ فإّن هذه الصفة تساعد عىل حتريك  اخلطأ، مثل: اهلوان والتأخُّ
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الذهن وتوسعة آفاقه وذهابه إىل كّل مذهب؛ جتنّبًا عن املحذور، ومن هنا يكون 
اإلنسان احلذر أبطأ بناًء عىل النتيجة وأقّل وقوعًا يف اخلطأ بالقياس إىل اآلخرين.

3. الصب، وهي صفة تعطي لإلنسان قدرًة عىل استمرار البحث والتحّري 
والتنقيب ويقابلها رسعة السأم وامللل، فالصرب يساعد صاحبه عىل عدم التّسع 
وأقرب  نضجًا  أكثر  البحث  نتائج  تكون  حّتى  االستقامة  ودوام  االستنتاج  يف 
النتيجة وإهناء البحث، وبذلك  بناء أرسع عىل  أّن السأم يساعد عىل  للواقع، كام 
يكون الصرب من الصفات املساعدة عىل سالمة اإلدراك وبلوغ الغاية )التي هي 

تشخيص الواقع(.

4. روح الطموح، وهي صفة تؤّدي إىل سعي اإلنسان إىل مزيٍد من البحث 
والتحّري والتأّكد؛ سعيًا يف اجلدة والكامل، ويقابلها القناعة، وهي صفة توجب 

اقتصار اإلنسان عىل املستوى املقبول دون السعي يف الزيادة عليه.

نرى  ما  فكثريًا  ظاهر؛  اإلدراكّية  املساعي  يف  والقناعة  الطموح  وتأثري 
شخصني بمؤّهالت ذهنّية متامثلة أو متقاربة، ولكّن أحدمها طامح واآلخر قانع، 
فيقتنع هذا التايل يف بحثه عن املسألة بمخرجات معيَّنة، ولكّن الطامح ال يقنع هبذا 

املستوى؛ فيؤّدي ذلك إىل متّيزه يف التفكري واالستنتاج.

املشهود  من  إّن  حيث  اإلدراك،  حتّفز  صفة  والتنافس  التنافس،  روح   .5
التنافس وتوّسع آفاقه ملا يوجبه من تقوية اإلقبال  ازدياد نشاط الذهن يف أجواء 
من  مزيٍد  بانقداح  واإلدراك  العلم  تنمية  إىل  يؤّدي  ممّا  الذهنّي،  والرتكيز  النفّس 
االحتامالت واألفكار واألدوات. وهو قريٌب من الطموح؛ إاّل أّن الطموح يغلب 

عليه الطابع الذايّت الفردّي، والتنافس ذو طابٍع اجتامعّي.
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إىل  أيضًا  تؤّدي  وقد  واإلدراك،  العلم  نمّو  إىل  تؤّدي  مخس  صفات  فهذه 
إرضاًء  إّما  الواقع  لتجاوز  هبا  املّتصف  الشخص  يتكّلف  حيث  ذلك،  عكس 

لطموحه أو توّصاًل إىل غايات حمّددة يسعى إىل جتميلها والدفاع عنها.

وهناك صفات أخرى يمكن إرجاع بعضها إىل بعض ما تقّدم، مثل الطاقة 
النفسّية، وقّوة اإلرادة.

وهلذه الصفات ـ كام ذكرنا سابقًا ـ مستويان ..

العوامل  أثر  يف  يتحّفز  وقد  اإلنسان،  به  ُجّهز  فيام  خلقّي  مستوى   .1
االجتامعّية والبيئّية.

2. ومستوى اكتسايّب حيصل يف أثر تلك العوامل.

وهذا األمر يظهر جلّيًا للمعّلمني عند مالحظتهم ألحوال الطاّلب؛ حيث 
يالحظون تفاوت الطلبة يف هذه الصفات، كام يالحظون أّن بعض الطلبة يّتصف 
املناحي بموجب  هبا بطبيعته، فهو ال جيد عناًء فيها، وآخر حيمل نفسه عىل هذه 

البيئة التعليمّية.

وبني هذه الصفات والصفات احِلكمّية واألخالقّية عالقة وثيقة، فالتحيّل 
بروح احلكمة أو باألخالق العلمّية يقّوي هذه الصفات النفسّية، كام أهّنا بدورها 
تتقّوى هبذه الصفات أيضًا من جهة أخرى، بل بعض الصفات مشرتكة، فاحلذر 
ينشأ عن  نابعًا من احلكمة، وقد  الشخص، وقد يكون  نفسّيًة يف  قد يكون صفًة 

رعاية قيمة أخالقّية.

هذا عن اجلانب العاّم يف الصفات النفسّية املؤّهلة لإلدراك.
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حتفيز النصوص الدينّية عىل الصفات املؤهلة لإلدراك السليم

وأّما )اجلانب اخلاص( املتعلق بالدين ففي النصوص يف باب خواّص العلم 
واإليامن ما يتضّمن ذكر مجلة من الصفات التي هي ذات أبعاد نفسّية وأخالقّية 
اإلنسان  به  يتمّتع  الذي  املستوى  يف  الصفات  هلذه  حتفيزًا  فيها  أّن  كام  وحكمّية، 

لالستعانة بذلك يف توجيهه إىل بحٍث جادٍّ عن حقيقة هذه احلياة ومآهلا.

ق من أمر الدين  1. فقد حّثت هذه النصوص عىل جتنُّب االنفعال يف التحقُّ
وذّمت قومًا بأهّنم ليسوا مستعّدين للسامع إىل واعية الدين والتأّمل فيه من جهة 
التَّْذكَِرِة  َعِن  ْم  هَلُ ﴿َفاَم  تعاىل)1(:  قال  كام  الشديد،  الفتور  أو  الغاضبة  االنفعاالت 
اَم  ُكلَّ ﴿َوإيِنِّ  قال)2(:   Aنوح لسان  وعن  ُمْسَتنِْفَرٌة﴾،  ٌر  ُحُ ُْم  َكَأنَّ  * ُمْعِرِضنَي 
وا  وا َواْسَتْكَبُ ْم َوَأَصُّ ْم َجَعُلوا َأَصابَِعُهْم يِف َآَذاِنِْم َواْسَتْغَشْوا ثَِياهَبُ ْم لَِتْغِفَر هَلُ َدَعْوهُتُ

اْستِْكَباًرا﴾.

 2. وحّثت أيضًا عىل احلذر من اخلطأ يف هذا املسار، كام قال تعاىل)3(: ﴿َبْل 
ُه  ًة * َكالَّ َبْل اَل خَيَاُفوَن اْلَِخَرَة * َكالَّ إِنَّ َ ُيِريُد ُكلُّ اْمِرٍئ ِمنُْهْم َأْن ُيْؤَتى ُصُحًفا ُمنَرشَّ

َتْذكَِرٌة * َفَمْن َشاَء َذَكَرُه﴾.

سبحانه  قال  كام  واحلّق،  احلقيقة  اكتشاف  حّتى  الصرب  عىل  وحّثت   .3
َشُكوٍر﴾، وقال عن  َصبَّاٍر  لُِكلِّ  َلََياٍت  َذلَِك  يِف  بعد ذكر بعض اآليات)4(: ﴿إِنَّ 

)1(  سورة املّدّثر: 49 ـ 50.
)2(  سورة نوح: 7.

)3(  سورة املّدّثر: 52 ـ 55.
)4(  سورة إبراهيم: 5.
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التقاه موسىA وسأله أن يعّلمه ممّا يعلم)1(: ﴿إِنََّك  الذي  العبد الصالح  لسان 
ا﴾، وقال عن لسان موسىA)2(: ﴿َسَتِجُديِن إِْن َشاَء اهلل  َتْسَتطِيَع َمِعَي َصْبً َلْن 

َصابًِرا َواَل َأْعِص َلَك َأْمًرا﴾.

4. وحّثت أيضًا عىل االّتصاف بالطموح واملنافسة يف شأن أنباء الدين، كام 
هِبَا  َواْطَمَأنُّوا  ْنَيا  الدُّ بِاحَلَياِة  َوَرُضوا  لَِقاَءَنا  َيْرُجوَن  اَل  الَِّذيَن  قال سبحانه)3(: ﴿إِنَّ 
َوالَِّذيَن ُهْم َعْن َآَياتِنَا َغافُِلوَن * ُأوَلئَِك َمْأَواُهُم النَّاُر باَِم َكاُنوا َيْكِسُبوَن﴾، وقال)4(: 
ْنَيا يِف اْلَِخَرِة  ْنَيا َوَما احَلَياُة الدُّ ْزَق ملَِْن َيَشاُء َوَيْقِدُر َوَفِرُحوا بِاحَلَياِة الدُّ ﴿اهللُ َيْبُسُط الرِّ

إاِلَّ َمَتاٌع﴾، وقال)5(: ﴿ِخَتاُمُه ِمْسٌك َويِف َذلَِك َفْلَيَتنَاَفِس امُلَتنَافُِسوَن﴾.

وأّيًا كان فإّن التحّقق من حقيقة الدين يف الواقع لكثري من الناس يتوّقف 
أمٌر طبيعيٌّ  الصفات، وهو  من هذه  التحيّل بيشء  الثقافّية عىل  بيئتهم  إىل  بالنظر 

ومعقوٌل بالقياس إىل خطورة احلقائق التي ُينبئ عنها الدين.

ل لإلدراك الصائب أو  هذا كّله عن الصفات النفسّية التي تساعد عىل التأهُّ
متّهد لإلدراك اخلاطئ. وهي القسم األّول من املؤّهالت النفسّية.

االجّتاهات وامليول النفسّية املؤّثرة يف اإلدراك

وأما )القسم الثاين(ـ  االجّتاهات وامليول النفسّيةـ   فإّن هذه املعاين إذا كانت 

)1(  سورة الكهف: 67.

)2(  سورة الكهف: 69.
)3(  سورة يونس: 7 ـ 8.

)4(  سورة الرعد: 26.
)5(  سورة املطّففني: 26.
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يف جهة الواقع أعانت عىل إدراكه، بل رّبام اقتنع اإلنسان بالواقع قبل الوقوف عىل 
املؤرّش الكايف. وإذا كانت يف اجلهة األخرى فإهّنا تكون حواجز تعيق اإلدراك.

شأن  يف  خاّص  وجانب  عاّم،  جانب  جانبان:  القسم  هذا  يف  وللحديث 
الدين ..

تأثري امليول والرغبات واحلواجز النفسية عىل اإلدراك

أّما )اجلانب العاّم( منه فهو حقيقة مشهودة للفهم العاّم، بالتأّمل يف املواضيع 
اخلالفّية التي تسّبب الرصاع االجتامعّي والسيايّس، حيث نجد بوضوح أّن امليول 
والرغبات واحلواجز النفسّية حتول دون إدراك الواقع عىل وجهه، كام سبق التذكري 

بذلك.

تنبيه القرآن الكريم وحتذيره من تأثريامليول والرغبات يف تقبل الدين

القرآن  يف  املتكّرر  التنبيه  نجد  فإّننا  بالدين  اخلاّص(  )اجلانب  عن  وأّما 
البالغ  والتأكيد  الدين  قبول  النفسّية يف عدم  للحواجز  الفعيّل  الدور  الكريم عىل 

عىل رضورة استبعادها.

وقد تكرّر ذكر ذلك يف القرآن الكريم كثريًا، حيث عرّب عن احلواجز النفسّية 
بتعابري خمتلفة ..

1. خداع النفس، قال سبحانه)1(: ﴿خُيَاِدُعوَن اهلل َوالَِّذيَن َآَمنُوا َوَما خَيَْدُعوَن 
ُتْفِسُدوا يِف اأْلَْرِض  اَل  هُلْم  ِقيَل  َيْشُعُروَن﴾، وقال تعاىل)2(:﴿َوإَِذا  َوَما  َأْنُفَسُهْم  إاِلَّ 

)1(  سورة البقرة: 9.
)2(  سورة البقرة: 11 ـ 13.
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ِقيَل  َوإَِذا  َيْشُعُروَن*  اَل  َوَلكِْن  امُلْفِسُدوَن  ُهُم  ُْم  إِنَّ ُمْصلُِحوَن *َأاَل  َنْحُن  اَم  إِنَّ َقاُلوا 
َفَهاُء َوَلكِْن  ُْم ُهُم السُّ َفَهاُء َأاَل إِنَّ هُلْم َآِمنُوا َكاَم َآَمَن النَّاُس َقاُلوا َأُنْؤِمُن َكاَم َآَمَن السُّ

اَل َيْعَلُموَن﴾.

معنّي  اجّتاه  عىل  القلب  استقرار  عن  تعبري  وهو  القلب،  عىل  اخلتم   .2
َوَعىَل  َسْمِعِهْم  َوَعىَل  ُقُلوهِبِْم  َعىَل  اهلل  ﴿خَتَم  تعاىل)1(:  قال  املختومة،  كالرسالة 
اْلُقْرَآَن  ُروَن  َيَتَدبَّ ْم َعَذاٌب َعظِيٌم﴾، وقال سبحانه)2(: ﴿َأَفاَل  َوهَلُ َأْبَصاِرِهْم ِغَشاَوٌة 

ا﴾. َأْم َعىَل ُقُلوٍب َأْقَفاهُلَ

3. مرض القلب، وهو تعبري أديب عن خلل نفس أخالقي يؤدي إىل عدم 
املوقف  عىل  احلجة  قويت  مهام  بعضها  أو  األشياء  مع  التعامل  يف  املوضوعية 
ْم  َوهَلُ َمَرًضا  اهلل  َفَزاَدُهُم  َمَرٌض  ُقُلوهِبِْم  ﴿يِف  سبحانه)3(:  قال  شأهنا،  يف  الصائب 

َعَذاٌب َألِيٌم باَِم َكاُنوا َيْكِذُبوَن﴾.

4. وجود حجاب عىل القلب، وهو تعبري عن احلواجز النفسية التي حتول 
َعىَل  َوَجَعْلنَا  إَِلْيَك  َيْسَتِمُع  َمْن  ﴿َوِمنُْهْم  سبحانه)4(:  قال  السليم،  اإلدراك  دون 
إَِذا  َحتَّى  ا  هِبَ ُيْؤِمنُوا  اَل  َآَيٍة  ُكلَّ  َيَرْوا  َوإِْن  َوْقًرا  َآَذاِنِْم  َويِف  َيْفَقُهوُه  َأْن  َأكِنًَّة  ُقُلوهِبِْم 
لنَِي﴾، وقال تعاىل)5(:  اِدُلوَنَك َيُقوُل الَِّذيَن َكَفُروا إِْن َهَذا إاِلَّ َأَساطرُِي اأْلَوَّ َجاُءوَك ُيَ
ِحَجاٌب  َوَبْينَِك  َبْينِنَا  َوِمْن  َوْقٌر  َآَذانِنَا  َويِف  إَِلْيِه  َتْدُعوَنا  َّا  مِم َأكِنٍَّة  يِف  ُقُلوُبنَا  ﴿َوَقاُلوا 

)1(  سورة البقرة: 7.
)2(  سورة حمّمد: 24.

)3(  سورة البقرة: 10.
)4(  سورة األنعام: 25. 

)5(  سورة ُفّصلت: 5.
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تعاىل)1(:  قال  كام  القلب(  )عمى  بـ  التعبري  ذلك  ويشبه  َعاِمُلوَن﴾.  نَا  إِنَّ  َفاْعَمْل 
َا  ا َفإِنَّ ا َأْو َآَذاٌن َيْسَمُعوَن هِبَ ْم ُقُلوٌب َيْعِقُلوَن هِبَ ﴿َأَفَلْم َيِسرُيوا يِف اأْلَْرِض َفَتُكوَن هَلُ

ُدوِر﴾. اَل َتْعَمى اأْلَْبَصاُر َوَلكِْن َتْعَمى اْلُقُلوُب الَّتِي يِف الصُّ

اإلنسان  بام يبرصه  الفكري  االنتفاع  أديب عن عدم  تعبري  العمى، وهو   .5
ُكْم َفَمْن َأْبرَصَ َفلِنَْفِسِه َوَمْن َعِمَي  ويراه، قال سبحانه)2(: ﴿َقْد َجاَءُكْم َبَصائُِر ِمْن َربِّ
ِذيَن َآَمنُوا ُهًدى َوِشَفاٌء  َفَعَلْيَها َوَما َأَنا َعَلْيُكْم بَِحِفيٍظ﴾، وقال تعاىل)3(:﴿ُقْل ُهَو لِلَّ
َوالَِّذيَن اَل ُيْؤِمنُوَن يِف َآَذاِنِْم َوْقٌر َوُهَو َعَلْيِهْم َعًمى ُأوَلئَِك ُينَاَدْوَن ِمْن َمَكاٍن َبِعيٍد﴾. 
ُه  َذ إهَِلَ َ ونحوه التعبري بوجود غشاوة عىل البرص، قال سبحانه)4(: ﴿َأَفَرَأْيَت َمِن اختَّ
ِه ِغَشاَوًة َفَمْن  ُه اهلل َعىَل ِعْلٍم َوَخَتَم َعىَل َسْمِعِه َوَقْلبِِه َوَجَعَل َعىَل َبرَصِ َهَواُه َوَأَضلَّ

ُروَن﴾. ِديِه ِمْن َبْعِد اهلل َأَفاَل َتَذكَّ هَيْ

بام  الفكري  االنتفاع  عدم  عن  أديب  تعبري  وهو  والَبَكم،  الَصَمم،   .7  ،6
يسمعه وينطق به حتى كأنه مل يسمع ومل ينطق، قال سبحانه)5(: ﴿ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي 
اَل  باَِم  َينِْعُق  الَِّذي  َكَمَثِل  َكَفُروا  الَِّذيَن  تعاىل)6(:﴿وَمَثُل  َيْرِجُعوَن﴾، وقال  اَل  َفُهْم 

َيْسَمُع إاِلَّ ُدَعاًء َونَِداًء ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي َفُهْم اَل َيْعِقُلوَن﴾.

قال  اآلذان،  عىل  وقر  بوجود  التعبري  من  ورد  ما  بالصمم  التعبري  ومثل 

)1(  سورة احلّج: 46.
)2(  سورة األنعام: 104.

)3(  سورة ُفّصلت: 44.
)4(  سورة اجلاثية: 23.
)5(  سورة البقرة: 18.

)6(  سورة البقرة: 171.
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سبحانه)1(: ﴿َوَجَعْلنَا َعىَل ُقُلوهِبِْم َأكِنًَّة َأْن َيْفَقُهوُه َويِف َآَذاِنِْم َوْقًرا﴾، وقال تعاىل)2(:  
ا َجَعْلنَا َعىَل  َمْت َيَداُه إِنَّ ِه َفَأْعَرَض َعنَْها َوَنيِسَ َما َقدَّ َر بَِآَياِت َربِّ َّْن ُذكِّ ﴿َوَمْن َأْظَلُم مِم
َتُدوا إًِذا َأَبًدا﴾. ُقُلوهِبِْم َأكِنًَّة َأْن َيْفَقُهوُه َويِف َآَذاِنِْم َوْقًرا َوإِْن َتْدُعُهْم إىَِل اهُلَدى َفَلْن هَيْ

والواقع أّن من الطبيعّي تأثري احلواجز وامليول النفسّية يف أمر قبول الدين 
وعدمه؛ ألّن الدين ذو عالقة وثيقة باألمور الثقافّية واالجتامعّية والسياسّية التي 
هي حمّل عناية األطراف االجتامعّية املختلفة. فمن الطبيعّي نظر بعض األطراف 
مصاحلها  لترّضر  الواقع؛  عن  احلاجبة  العوامل  هبذه  حمكومة  بنظرة  الدين  إىل 
والستنكافها عن تغيري سلوكّياهتا أو شعورها بمنافاة إذعاهنا به ملوقعها االجتامعّي 

لعّزهتا وكرامتها.

بمكارم  العمل  ورفض  األصنام  بعبادة  املرشكني  ك  متسُّ وليس  هذا، 
األخالق التي جاء هبا الدين إاّل من هذا املنطلق، فلوال استقرار اجّتاهاهتم تقليدًا 
القرآن  به  جاء  ما  الستوضحوا  األصنام  ألوهّية  مثل  خرافّية  أمور  عىل  آلبائهم 
الكريم من نفي ألوهّيتها، كام أّنه لوال استقرار عاداهتم وتقاليدهم عىل أمور ظاملة 
واإلقالع  تركها  من  الكريم  القرآن  إليه  دعا  ما  بوجداهنم  الستوضحوا  وقبيحة 

عنها.

فإّن  املعارصة؛  املجتمعات  يف  الشائعة  األمور  من  كثرٍي  يف  احلال  وهكذا 
املعتاد عليها والوارث هلا إذا مل يتمّكن من التعايل عنها فإّن ذلك يعيقه عن إدراك 

احلقيقة بشأهنا.

به  جاء  وما  الدين  شأن  يف  احلقيقة  عن  الباحث  يتحىّل  أن  جيب  َثمَّ  ومن 

)1(  سورة األنعام: 25.
)2(  سورة الكهف: 57.
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التجّرد من االجّتاهات املوروثة وامليول املستقّرة  بالقدرة عىل  من األنباء الكربى 
والوصول إىل النظرة الصائبة حول الدين.

هذا كّله فيام يتعّلق بتأثري املؤّهالت النفسّية عىل عملّية اإلدراك الصائب.





املؤّهالت احِلكمّية
والعالقة بني احلكمة وبني العلم واإليامن

 حقيقة احلكمة
القضايا  يف  اإلنسان  مواقف  تناسق  احلكمة  عالمة   

املتشاهبة
العلم  قيمة  تبلغ  الكايف  الفحص  قبل  االحتامل  قيمة   

عند العقالء
درجة  مع  املعريّف  االهتامم  درجة  تناسب  ضورة   

خطورة اليشء
 التذكري بأمهية املؤهالت احلَكمية يف الدين

 النصوص املنّبهة عىل دور احلكمة يف اإليامن





املؤّهالت احِلكمّية 
والعالقة بني احلكمة وبني العلم واإليامن

)النوع الثالث( ـ من املؤّهالت اإلدراكّية ـ : هي املؤّهالت احِلكمّية، بأن 
يتمّتع اإلنسان بروح احلكمة يف تعامله اإلدراكّي مع األشياء.

وهلذا املوضوع جانبان: عاّم يف تقرير املوضوع يف نفسه، وخاّص يف تطبيقه 
يف شأن الدين.

حقيقة احلكمة

االعتناء  هي  ـ  تقّدم  كام  ـ  احلكمة  حقيقة  أّن  فبيانه:  العاّم(  )اجلانب  أّما 
واالهتامم الالئق باألشياء. وهذا االهتامم يرتّتب وفق املعادلة الثالثّية اجلارية يف 
عموم السلوك اإلنسايّن وهي درجة االحتامل، ومستوى املحتمل وأمهيته، ومؤونة 

رعاية املحتمل.

ومن املعلوم أّن عملّية اإلدراك والتفكري نوع من السلوك اإلنسايّن، فينبغي 
أن جيري اإلنسان فيها عىل هذه املعادلة فيكون اهتاممه بإدراك األشياء والوصول 

إىل احلقيقة يف شأهنا مبنّيًا عىل مالحظة هذه العنارص الثالثة.

وقد عرفنا من قبل أّن لإلدراك السليم خصائص ثالثة ..
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)األوىل(: تناسب درجة اإلدراك مع مستوى املؤرّش القائم، فإن كان املؤرّش 
املنظور واملتاح مثاًل مستوجبًا لليقني كان اإلدراك يقينّيًا ال ما هو أقّل منه.

أن  غري  من  له  والتسليم  به  النفّس  لإلذعان  اإلدراك  استتباع  و)الثانية(: 
جياهبه بالصدود واملكابرة.

السلوك  املتمّثل يف  له  املناسب  النفّس  للوقع  اإلدراك  استتباع  و)الثالثة(: 
كان  حيذر  ومل  منه  احلذر  يليق  بحيث  خطرًا  الشخص  احتمل  فإْن  وفقه.  عىل 

اإلدراك خمتاّل.

وعىل ضوء ذلك: فمقتىض احلكمة أن تنال األشياء من اهتامم اإلنسان يف 
سالمة اإلدراك ودّقته ما يليق بخطورهتا وأمّهّيتها وتأثريها يف حياته.

والزم ذلك فيام كان األمر خطريًا ..

يف  امليسَّ  اإلدراك  من  درجة  أعىل  حتصيل  إىل  اإلنسان  يسعى  أن  )أّوالً(: 
شأنه ممّا يؤّثر يف سلوكه.

و)ثانيًا(: أن يوّطن نفسه عىل القبول هبذا اإلدراك عىل حّده، وال يتغافل عنه 
وهيمله، أو يكابر نفسه عليه، وُيعِرض عنه.

و)ثالثًا(: أن هيتّم به اهتاممًا الئقًا، بأن يتمّثل متّثاًل مناسبًا يف سلوكه.

عالمة احلكمة تناسق مواقف اإلنسان يف القضايا املتشاهبة

ويمكن لإلنسان ملالحظة مدى جريانه عىل روح احلكمة يف تعامله مع يشٍء 
ما أن يقارن اهتاممه بني األشياء املختلفة، فإذا كان اهتاممه بإدراك يشء اعتيادّي 
اهتاممًا كبريًا بحيث يرصف أوقاتًا كثرية للتحّقق عنه، ويمّثل له هاجسًا يف نفسه 
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ملّدة طويلة، فليقارن ذلك مع ما هو أخطر منه فريى مقدار عنايته به، وإذا كان جيد 
أّن احتامالً ما ملحتمل خطر يرتك وقعًا كبريًا يف نفسه، فيتحّذر منه، فليقارن ذلك 

مع ما هو أخطر منه ويالحظ مقدار تأثري احتامله يف نفسه.

وهبذه الطريقة يتمّكن اإلنسان أن يكتشف مدى جريه عىل روح احلكمة يف 
التعامل مع األشياء املختلفة.

والوجه يف ذلك: أّن االّتصاف بروح احلكمة يقتيض جري السلوك اإلدراكّي 
لإلنسان عىل وترية واحدة مّطردة يف األشياء كّلها مع متاثلها يف العنارص املستوجبة 

لالهتامم هبا، وهذا أمر يقف عليه الناس بالفهم العاّم.

وهنا أصالن مهامن ..

قيمة االحتامل قبل الفحص الكايف تبلغ قيمة العلم عند العقالء

)األول(: أّن القيمة الفطرّية لالحتامل قبل استيفاء الفحص عن املؤرّشات 
يف قّوة قيمة ما حيتمل أن يبلغه من االحتامل يف أثر البحث، فإذا كان حيتمل بلوغ 
وهذه  بالعلم،  يعتّد  كام  به  يعتّد  أن  فاملفروض  العلم  درجة  بالفحص  االحتامل 

قاعدة أوضحناها يف بحث )رضورة املعرفة الدينية()1(.

ضورة تناسب درجة االهتامم املعريّف مع درجة خطورة اليشء

)الثاين(: أّن املرء متى ما أراد عدم االهتامم بيشٍء خطرٍي فإّنه حيتاج ـ بحسب 
ع يف اخّتاذ املوقف  قانون احلكمة ـ إىل مزيٍد من البحث لألمن منه، وال ينبغي التسُّ

النايف.

)1( هو الكتاب الثالث من سلسلة )منهج التثبت يف الدين(.
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النايف يف  املوقف  اختاذ  أّن  جيدون  العقالء، حيث  لدى  معروف  أمر  وهذا 
األمور اخلطرية بحاجة إىل حترٍّ أزيد عن مؤرّشات وجوده من عدمه، ومن َثمَّ قد 
عًا فيام ليس بتلك  عًا بينام ال يعتربون مثله تسُّ يعتربون اخّتاذ موقٍف ما فيها تسُّ

اخلطورة.

ويمكن أن يعربَّ عن هذه القاعدة بتعبري آخر، وهو أّن املوقف العميّل الذي 
يبني عليه املرء جتاه يشٍء حمتَمٍل ـ بدوًا ـ قد يكون موافقًا لالحتياط، كام إذا احتمل 
الترّضر من يشٍء فأراد البناء عىل اجتنابه، وقد يكون خمالفًا له كام إذا أراد البناء يف 
املثال عىل ارتكاب ذلك اليشء عىل أساس أّنه ال دليل هناك عىل وجود رضر فيه.

لالحتياط ال  املخالف  املوقف  اخّتاذ  بأّن  تقيض  الفطرّية  العقالنّية  والرؤية 
يكون حكياًم إاّل بمزيد من التحّقق والتحّري عن احتامل الرضر بام يناسب مدى 
الرضر  جتاه  وسلوكّيًا  معرفّيًا  تقصريًا  ذلك  كان  وإاّل  املحتَمل،  الرضر  خطورة 

املحتَمل، وهذا عىل اإلمجال أمٌر مشهود.

وقد يسأل سائل: أّن املفروض يف أّي موقٍف عميلٍّ مناٍف مع االحتياط أن 
املحتمل  بني كون  فرق  بال  املحتَمل،  الرضر  البحث عن مؤرّشات  املرء  يستويف 
خطريًا أو ال، وإّنام املهّم كونه مستوجبًا للعناية به عىل تقدير واقعّيته. نعم، يتأّكد 
مقدار  ولكن  خطورًة،  أكثر  املحتَمل  كان  كّلام  والتحّري  البحث  عىل  الداعي 

البحث يكون عىل مثاٍل واحٍد يف اخلطري واألخطر.

وعليه: فال وجه للتفريق املتقّدم يف مقدار البحث الالزم بني كون املحتمل 
خطريًا أو ال.

واجلواب عن هذا السؤال بوجهني ..
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1. إّن هذا الكالم صحيح إذا كان التحّقق من املحتمل بحاجة إىل بحث 
مدى  خيتلف  أن  الطبيعّي  من  فإّن  مكلفة  البحث  عملّية  كانت  إذا  وأّما  يسري، 
وعىل  املحتمل،  خطورة  مدى  بحسب  مدياته  آخر  إىل  بالبحث  البلوغ  رضورة 
وفق موازين املعادلة الثالثّية املتقّدمة املنّظمة للسلوك اإلنسايّن السليم؛ ألّن مؤونة 
ينبغي  التي  العنارص  من  كوهنا  يف  املحتمل  رعاية  مؤونة  حّد  عىل  حينئٍذ  البحث 

املوازنة بينها وبني خطورة املحتمل.

البحث  داعي  حتّفز  ـ  الفطرّية  السنن  بحسب  ـ  املحتمل  خطورة  إّن   .2
وتوّسع أفق الذهن لالنتقال إىل املؤرّشات املحتملة.

خطورة  يناسب  بام  اإلنسان  لدى  البحث  داعي  يتحّفز  مل  فإذا  وعليه: 
املحتمل أو مل ينتقل إىل املؤرّشات املحتملة كان ذلك خلاًل يف اللياقات احلكيمة 
هبذا املحتمل لدى العقالء؛ ومن َثمَّ يعتبون عىل املرء أّنه مل يبحث البحث الكايف 
أّن  مع  إليه  يصل  أو  الفاليّن  املؤرّش  إىل  يلتفت  مل  أو  البحث،  بخطورة  والالئق 

املفروض بخطورة املحتمل أن ينتقل إىل مثله.

فظهر بام تقّدم: أّن املؤّهالت احِلكمّية للمرء دخيلة يف وصوله إىل احلقيقة، 
ومل  واخلطورة،  األمّهّية  يف  نسبتها  بحسب  األشياء  بإدراك  اهتاممه  يتساَو  مل  وَمن 
ل كّل واحٍد منها منزلته فأطال البحث يف األمور االعتيادّية، وتّسع يف األمور  ُينَزِّ

اخلطرية فإّنه مل يعمل بروح احلكمة، وحتّمل مسؤولّية صنيعه ـ بطبيعة احلال ـ .

هذا عن اجلانب العاّم يف هذا النوع.

التذكري بأمهية املؤهالت احلَكمية يف الدين

وأّما )اجلانب اخلاّص( املتعلق بالدين: فإّن يف النصوص الدينّية ـ يف مقام 
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إثارة االهتامم بالتحّقق اجلاّد من أمر الدين ـ تذكريًا متكّررًا بالعالقة بني احلكمة 
من  أكرب  عناية  بذل  الدين  بخطورة  الالئق  أّن  وتنبيهًا عىل  واإليامن،  العلم  وبني 
د من مؤرّشاته، ثّم يف االهتامم به يف سلوكه واالنتظام  اإلنسان بالتجنُّب عنه والتأكُّ

عىل وفقه يف عمله.

والواقع أّن هذا التذكري والتنبيه أمر مفهوم جّدًا، بالنظر إىل أّن احلقائق التي 
خالدة  حياة  وجود  تعني  ألهّنا  وأقصاها؛  اخلطورة  غاية  يف  هي  الدين  عنها  أنبأ 
لإلنسان يكون حاله فيها صدًى لترّصفاته يف هذه احلياة إْن خريًا فخرٌي وإْن رّشًا 
بحسبه  النتيجة  تكون  الذي  الزرع واحلصاد  نظام  فيه عىل  اإلنتاج  ، ويكون  فرشٌّ

نمّوًا كبريًا للسعي املبذول.

النصوص املنّبهة عىل دور احلكمة يف اإليامن

والنصوص املنّبهة عىل دور احلكمة يف العلم واإليامن عىل وجوه خمتلفة ..

عن  تعاىل  كقوله  خلقه،  إىل  سبحانه  اهلل  لرسالة  غاية  احلكمة  جتعل  ما   .1
نَا َواْبَعْث فِيِهْم َرُسواًل ِمنُْهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم َآَياتَِك  إبراهيمA يف دعائه للناس)1(: ﴿َربَّ
سبحانه  وقال  كِيُم﴾،  احْلَ اْلَعِزيُز  َأْنَت  إِنََّك  يِهْم  َوُيَزكِّ ْكَمَة  َواحْلِ اْلكَِتاَب  ُمُهُم  َوُيَعلِّ
ْنِجيَل﴾، وقال تعاىل  ْكَمَة َوالتَّْوَراَة َواإْلِ ُمُه اْلكَِتاَب َواحْلِ عن املسيحA)2(: ﴿َوُيَعلِّ
َ َلُكْم َبْعَض  ْكَمِة َوأِلَُبنيِّ عنهA)3(: ﴿َوملَّا َجاَء ِعيَسى بِاْلَبيِّنَاِت َقاَل َقْد ِجْئُتُكْم بِاحْلِ

)1(  سورة البقرة: 129.
)2(  سورة آل عمران: 48.
)3(  سورة الزخرف: 63.
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 :)1(Fُقوا اهللَ َوَأطِيُعوِن﴾، وقال عّز وجّل عن نبّي اإلسالم َتلُِفوَن فِيِه َفاتَّ الَِّذي خَتْ
َآَياتِِه  َعَلْيِهْم  َيْتُلو  َأْنُفِسِهْم  ِمْن  َرُسواًل  فِيِهْم  َبَعَث  إِْذ  امُلْؤِمننَِي  َعىَل  اهللُ  َمنَّ  ﴿َلَقْد 

ْكَمَة َوإِْن َكاُنوا ِمْن َقْبُل َلِفي َضاَلٍل ُمبنٍِي﴾. ُمُهُم اْلكَِتاَب َواحْلِ يِهْم َوُيَعلِّ َوُيَزكِّ

ْكَمَة َمْن َيَشاُء  2. ما يتضّمن قرن احلكمة باخلري، كقوله تعاىل)2(: ﴿ُيْؤِت احْلِ
ُر إاِلَّ ُأوُلو اأْلَْلَباِب﴾. كَّ ا َكثرًِيا َوَما َيذَّ ْكَمَة َفَقْد ُأوِتَ َخرْيً َوَمْن ُيْؤَت احْلِ

ُة  ْكَمُة َضالَّ 3. ما يتضّمن قرن احلكمة باإليامن، كام يف هنج البالغة)3(: »احْلِ
ْكَمَة َتُكوُن يِف َصْدِر امْلُنَافِِق  ْكَمَة َأنَّى َكاَنْت فإنَّ احْلِ املْؤِمِن«، وقالA)4(: »ُخِذ احْلِ

َفَتَلْجَلُج يِف َصْدِره َحتَّى خَتُْرَج َفَتْسُكَن إىَِل َصَواِحبَِها يِف َصْدِر امُلْؤِمِن«.

َلبَِس  »َقْد   :)5(A اإلمام  قال  باحلكمة،  االهتامم  عىل  املؤمن  حتّث  ما   .4
ِغ هَلَا،  لِْلِحْكَمِة ُجنََّتَها، وَأَخَذَها بَِجِميِع َأَدهِبَا ِمَن اإِلْقَباِل َعَلْيَها وامْلَْعِرَفِة هِبَا والتََّفرُّ
تِي َيْسَأُل َعنَْها«، وقالA يف وصّيته  تِي َيْطُلُبَها، وَحاَجُته الَّ ُته الَّ َفِهَي ِعنَْد َنْفِسه َضالَّ
ْره  ه بِاْلَيِقنِي، وَنوِّ َهاَدِة، وَقوِّ البنه احلسنA)6(: »َأْحِي َقْلَبَك بِامْلَْوِعَظِة، وَأِمْته بِالزَّ

ْكَمِة«. بِاحْلِ

5. ما حيّث عىل تبليغ الدين باحلكمة، كقوله تعاىل)7(: ﴿اْدُع إىَِل َسبِيِل َربَِّك 

)1(  سورة آل عمران: 164.
)2(  سورة البقرة: 269.

)3(  هنج البالغة ص:481، احلكمة:80.

)4(  هنج البالغة ص:481، احلكمة:79.
)5( هنج البالغة ص:263، اخلطبة:182.

)6( هنج البالغة ص:392.
)7(  سورة النحل: 125.
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ْم بِالَّتِي ِهَي َأْحَسُن﴾. َسنَِة َوَجاِدهْلُ ْكَمِة َوامْلَْوِعَظِة احْلَ بِاحْلِ

6. ما يدّل عىل العالقة بني ضعف التعّلقات املاّدّية واالّتصاف باحلكمة، 
ْكَمَة يِف  ْنَيا َأْثَبَت اهللُ احْلِ كام عن أيب عبد اهلل الصادقA قال)1(: ))َمْن َزِهَد يِف الدُّ
ْنَيا  ْنَيا َداَءَها وَدَواَءَها، وَأْخَرَجه ِمَن الدُّ ه ُعُيوَب الدُّ َ َقْلبِه، وَأْنَطَق هِبَا لَِساَنه، وَبرصَّ

اَلِم((. َساملًِا إىَِل َداِر السَّ

تلخيص ما تقّدم

العلم  عىل  كبريًا  تأثريًا  احلكمة  بروح  لالّتصاف  أّن  ذكرناه:  ممّا  فتلّخص 
واإليامن، كام هو مشهود لعاّمة العقالء.

ومن َثّم يلزم رعاية الباحث عن الدين وأصوله وتعاليمه االّتصاف بروح 
احلكمة لضامن البلوغ إىل الرأي الراشد والصائب يف شأن ذلك.

)1( الكايف ج:2 ص:128، ح1.



املؤّهالت األخالقّية
وتأثريها يف العلم واإليامن

 توضيح العالقة بني العلم واألخالق
 الصفات الفاضلة املؤّثرة عىل اإلدراك اإلنسايّن

 اإلخالص للحقيقة
 روح الصدق

 روح العدل ورعاية احلقوق
 روح الوقار والسكينة

 روح التواضع
 روح الصفاء

 روح اإلنصاف
 روح املسؤولّية

 روح التثبُّت والتحّري
 روح العفاف





املؤّهالت األخالقّية
وتأثريها يف العلم واإليامن

)النوع الرابع( ـ من املؤّهالت اإلدراكّية ـ : هي املؤّهالت األخالقّية.

وهذا البحث من أهّم املباحث املعرفّية عىل اإلطالق؛ ألّن أغلب اخلالفات 
َثمَّ  ومن  والتحّري؛  للبحث  األخالقّية  الرشوط  استيفاء  عدم  عن  ينشأ  املعرفّية 
يصّح القول إّن األخالق الفاضلة يف البحث والتحّري هي منطق العلم وعضادة 

العقل ودليل اهلدى.

هبذا  الكبري  اهتاممها  األنبياء  وسرية  الدينّية  النصوص  يف  املالَحظ  ومن 
تأكيدًا  الفطرّي، فأّكدت  املنطلق  للناس من  املعريّف  التوجيه  األمر؛ النطالقها يف 

كبريًا عىل دخالة األخالق يف العلم واإليامن.

وقد جاء يف اآلثار املروّية عن أهل البيتB توصيف ذلك عىل نحٍو جامع 
رائع، ففي األثر عن أيب عبد اهللA أّنه قال)1(: »كان أمري املؤمنني A يقول: يا 
طالب العلم إّن العلم ذو فضائل كثرية: فرأسه التواضع، وعينه الرباءة من احلسد، 
وأذنه الفهم، ولسانه الصدق، وحفظه الفحص، وقلبه حسن النّية، وعقله معرفة 

)1(  الكايف ج:1 ص:48.
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وحكمته  السالمة،  ومّهته  العلامء،  زيارة  ورجله  الرحة،  ويده  واألمور،  األشياء 
الكلمة،  لني  وسالحه  الوفاء،  ومركبه  العافية،  وقائده  النجاة،  ومستقّره  الورع، 
األدب، وذخريته  العلامء، وماله  املداراة، وجيشه حماورة  الرضا، وقوسه  وسيفه 
حمّبة  ورفيقه  اهلدى،  ودليله  املوادعة،  وماؤه  املعروف،  وزاده  الذنوب،  اجتناب 

األخيار«.

توضيح العالقة بني العلم واألخالق

وتوضيح العالقة بني العلم واألخالق: أّنه قد ُيرتاءى لإلنسان بدوًا أّنه ال 
صلة بني العلم واألخالق لوجهني ..

السلوك اإلنسايّن االختيارّي، فهذا  إّنام هي قواعد  إّن األخالق  )األول(: 
السلوك إن جرى عىل القيم النبيلة والفاضلة اّتصف بالنبل والفضل وإن جرى 

عىل املعاين الذميمة كان خطيئة تستوجب الذّم.

واإلدراك الذهنّي لإلنسان ليس رضبًا من السلوك العميّل، بل هو انطباع 
أن  يصّح  فال  واملتابعة،  بالبحث  عليها  يّطلع  أو  جاهزة،  جيدها  أمور  عن  ينشأ 

يوَصف اإلدراك بكونه حسنًا حممودًا أو قبيحًا مذمومًا.

أو  ذمياًم  بكونه  ويّتصف  لألخالق  حماّل  يكون  إّنام  السلوك  إّن  )الثاين(: 
ممدوحًا ألّن من شأنه أن يكون انتهاكًا حلقٍّ أو رعايًة حلّق.

واإلدراك ال يّتصف هبذه الشأنّية لذاته، فهو ال يمّس أحدًا بسوٍء أو أذى، أو 
نفع وجدوى، فأصول القيم األخالقّية رعاية احلقوق، والصدق، والوفاء بالعهد، 
والعفاف، ونحوها من املعاين، ومن املعلوم أّنه ال صلة ليشء من ذلك باإلدراك.

هذا ولكّن الواقع أّن للصفات األخالقّية تأثريًا يف سالمة اإلدراك اإلنسايّن 
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وعدمها، من جهة أّن األخالق الذميمة متّثل الرغبات اإلنسانّية إىل اخلطيئة، وهلذه 
تقترص عىل  إىل غاياهتا ال  الوصول  تأثرٌي عىل اإلدراك؛ ألّن مسعاها يف  الرغبات 
الدعوة إىل االستجابة العملّية هلا؛ ألّن هذه االستجابة قد ُتواَجه باإلدراك العقيّل 
الرغبات يف مواجهة  َثمَّ تسعى  هلا؛ ومن  الوازع  املانع عنها والضمري األخالقّي 
هذا املانع للتأثري عىل اإلدراك، وكيفّية هذا التأثري ليست ـ بطبيعة احلال ـ رصحية 
ومعَلنة بأن تكون أدّلة وحججًا لإلدراك املناسب هلا؛ ألّن الرغبة ال تصلح حّجًة 
عىل حقيقٍة ما، ولكنّها تسلك مسالك أخرى ظريفة توّصاًل إىل هذه الغاية، فقد 
ـ  بـ)الشبهة(  الدينّية  النصوص  يف  عنها  املعربَّ  ـ  الناقصة  املؤرّشات  وراء  ختتفي 
ومتّدها بزخم نفّس لتوجب قناعة اإلنسان، فتكون تلك الشبهات غطاًء إدراكّيًا 

للرغبات توجب حتويل وجهة اإلدراك إليها.

الرغبات  يّتفق أن تؤّثر عىل تغييب بعض االحتامالت املخالفة لتلك  وقد 
قيمة  من  التقليل  يف  أو  حيتسب،  ال  حيث  من  عنها  بانرصافه  أصاًل  الذهن  عن 
النفّس املوجب لالعتبار  القائمة يف اجلهة املخالفة هلا، وسلب وقعها  املؤرّشات 

العميّل هبا.

العقل  يف  الراسخة  الصحيحة  املبادئ  استحضار  اإلنسان  عىل  ُتعسِّ  وقد 
والضمري الباطن، حّتى إذا استجاب اإلنسان للرغبة وُقيض األمر استفاق العقل 
عقله  ُسلب  كأّنه  ويشعر  نفسه  صنيع  من  اإلنسان  وتعّجب  الضمري،  واستيقظ 

وضمريه يف تلك اللحظة.

وعىل العموم فإّن تأثري الرغبات اإلنسانّية ـ كعوامٍل مساعدة عىل اإلدراك 
اإلنسايّن  للفهم  ـ حقيقة مشهودة  ما خيالفها  إدراك  أو حواجز عن  هلا،  املناسب 
املحدودة  الدوائر  من  ابتداًء  واخلصومات  النزاعات  اإلنسان يف  يالمسها  العاّم، 
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كاألرسة مرورًا بالنزاعات التي يشهدها القضاة وانتهاًء إىل الرصاعات الدولّية، 
ففي كّل خصومة نامذج عديدة من تأثري الرغبات عىل اإلدراك اإلنسايّن وطريقة 

تفسريه لألمور.

وُيَعّد هذا املعنى من املشاكل املعرفّية اإلنسانّية فيام عدا صنٍف من العلوم، 
كالرياضيات واهلندسة وامليكانيك ونحوها، كام أّنه من أسباب عدم تيّس احلسم 
يف كثري من املسائل التارخيّية واالجتامعّية والسياسّية والفلسفّية؛ ألّن احلقيقة فيها 
ال ُتنال عىل حّد ما يقع يف العلوم الرياضّية ـ مثاًل ـ حّتى ينحسم البحث واجلدل، 
بل تبقى املسألة حمتملة للوجوه املختلفة يف اجلّو الفكرّي العاّم، مع أّن احلقيقة فيها 

واحدة بطبيعة احلال.

والتمّسك  وهتذيبها  النفس  بتزكية  إاّل  اخلالفات  هذه  مثل  يف  عالج  فال 
تأثري  عن  اإلدراك  صيانة  إىل  تؤّدي  األخالق  هذه  ألّن  الفاضلة؛  باألخالق 
الرغبات، وتساعد عىل تشخيص الواقع عىل نحٍو أقرب إىل احلقيقة، وحتافظ عىل 

الشحنة الداللّية لكّل مؤرّش بحسب ثقله، من غري أن تزيد أو تنقص منه.

إىل شّقني: شّق عميّل  والذميمة  الفاضلة  األخالق  تقسيم  يمكن  َثمَّ  ومن 
يضبط السلوك، وشّق فكرّي يوّجه اإلدراك.

وعليه: يصّح ـ كام تقّدم من قبل ذكر ذلك ـ تقسيم اإلدراك إىل ذميم ينتهك 
القيم األخالقّية، وحممود يتحّرك يف سياقها وال يتجاوز حدودها.

غري  لألخالق  حماّل  اإلدراك  كون  عدم  تعليل  يف  الوجهني  من  سبق  وما 
صائب ..

فيالَحظ  ـ  اختيارّيًا  سلوكًا  اإلدراك  كون  عدم  وهو  ـ  األّول(  )الوجه  أّما 
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تأثُّر  التحّكم يف إدراكه بنحٍو غري مبارش، من جهة  بأّن لإلنسان قدرًة عىل  عليه: 
اإلدراك باملؤّهالت املكتَسبة ـ سواء الذهنّية أو النفسّية أو احِلكمّية أو األخالقّية ـ 

عىل ما أوضحناه، فيكون اإلدراك املتأّثر هبا ـ بالطبع ـ أمرًا مكتَسبًا.

وأّما )الوجه الثاين( ـ وهو أّن اإلدراك ال يكون انتهاكًا أو مراعاًة حلقٍّ حّتى 
يكون ذا قيمة أخالقّية إجيابّية أو سلبّية ـ فيالَحظ عليه: أّنه عىل تقدير القبول هبذا 
حّور  فإذا  له،  مناسبة  لإلدراك  أخالقّية  لياقات  وجود  من  يمنع  ال  فإّنه  املقدار 
اإلنسان احلقائق يف ذهنه تأثُّرًا بميول واجّتاهات ذميمة كان ذلك خطيئة أخالقّية، 

متّثل كون قلبه آثاًم، وتكون له نتائج غري حممودة يف احلياة األخرى.

الصفات الفاضلة املؤّثرة عىل اإلدراك اإلنسايّن

اإلدراك  عىل  وجودها  ُيؤّثر  التي  الفاضلة  الصفات  من  عدد  يأيت  وفيام 
اإلنسايّن باإلجياب، كام يؤثر فقداهنا تأثريًا سلبيًا ..

اإلخالص للحقيقة

اإلخالص للحّق واحلقيقة، ومرجع اإلخالص إىل االهتامم بالوصول   .1
إىل الواقع من غري إرشاك مآرب وغايات أخرى تؤّثر عىل البحث ومساره.

فإذا استنصح اإلنسان عّدة أشخاص عن السلوك األصلح يف بعض شؤون 
حياته، فهل يعمل مع فالن أو ال؟ وهل يتزّوج من فالٍن أو ال؟ وهل خيتار احلقل 
خمتلفة،  أجوبة  منهم  يسمع  قد  فإّنه  ال؟  أو  دة  املحدَّ اجلامعة  أو  د  املحدَّ الدرايّس 
يتمّتع  الذي  هو  فعاًل  منهم  األنصح  فإن  بعض،  من  أنصح  بعضهم  بأّن  ويشعر 
باحلرص عىل توجيه اإلنسان إىل صالحه بمقدار ما يعلمه كام لو كان خيتار لنفسه، 
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دون البعض اآلخر الذي ينظر يف اقرتاحه إىل مآرب لنفسه، أو يبدي رأيًا ولكنّه 
ليس مكرتثًا باملستنصح كثريًا، أو يوّجهه إىل ما فيه مرّضته من جهة عداٍء باطٍن 
واملساحمة  اإلمهال  شوائب  عن  إدراكه  يسلم  وحريصًا  خملصًا  كان  فمن  معه،  له 

واملنفعة الشخصّية واإليذاء.

روح الصدق

2. روح الصدق الداخيّل، وذلك أّن الصدق عىل رضبني ..

أ . صدق خارجّي، وهو صدق اإلنسان مع اآلخرين.

عىل  اإلنسان  كذب  ويقابله  نفسه،  مع  صدقه  وهو  داخيّل،  وصدق   . ب 
نفسه، بأن يقف عىل احلقيقة أو يشهد مؤرّشاهتا ولكنّه يعرض عنها يف ذات نفسه 

حّتى كأّنه ُيلقي الرتاب عليها؛ فيدرك الواقع عىل نحٍو آخر.

ونظري الكذب القول بغري علم، فقد ال جيد اإلنسان دلياًل عىل يشء ولكنّه 
يندفع إىل إثباته بنحٍو جازٍم أو شبه جازم، ممّوهًا عىل نفسه يف ذلك.

والّتصاف اإلنسان بالصدق الداخيّل أثر كبري يف سالمة إدراكاته، كام يالحظ 
ذلك بوضوح عند الوقوف عىل املواضيع اجلدلّية والساخنة، فتجد إنسانًا مقتنعًا 
بام يقوله قلبًا وقالبًا، وآخر تبنّى موقفًا ولكنّه يتكّلم وحيتّج حّتى كأّنه خيفي شيئًا، 

قًا، بل يتضّمن بعض االضطراب والتشويش. ومن َثمَّ قد ال يكون كالمه منسَّ

وأّما الصدق اخلارجّي فهو بدوره ذو أمّهّية يف إدراك اإلنسان؛ ألّن التزام 
من  بمزيد  شعوره  يوجب  موضوٍع  يف  للغري  يتحّدث  عندما  بالصدق  اإلنسان 
املسؤولّية، كام أّن اسرتساله من منطلق الصدق والشّفافّية يف هذه احلالة يؤّدي إىل 

له يف املوضوع. حتفيز فكره وتأمُّ
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عىل  يساعد  اآلخرين  ومع  نفسه  مع  اإلنسان  صدق  فإّن  اإلمجال:  وعىل 
خلوص اإلدراك عن مجلة من اآلفات املعرفّية، فَمن تذّوق الصدق واخّتذه سجّيًة 
كان أوفر حّظًا يف اإلصابة، وَمن تطبَّع عىل الكذب والقول بغري علم كان أقرب 

إىل اخلطأ واخلطيئة.

روح العدل ورعاية احلقوق

3. روح العدل ورعاية احلقوق، بمعنى أن يكون اإلنسان مهتاّمً بأن ال يضّيع 
ف واإلجحاف؛ فإّنه يؤّدي  بموقفه حّق ذي حّق، ويكون متنّفرًا من الظلم والتعسُّ
املتعّلقة  القضايا  والنفس إلدراك موجبات االستحقاق يف  الذهن  منافذ  فتح  إىل 
بحقوق اآلخرين، كام هو احلال يف القضايا القضائّية، ومن َثمَّ جتد أّن القايض إذا 
اّتصف بروح العدل وكان حريصًا عىل إحقاق احلّق فإّن ذلك يكون مساعدًا عىل 
التشخيص الصحيح، من خالل مزيد من البحث والتحّري والتحّسس ملؤرّشات 

احلقيقة. وهذا أمٌر مشهود.

اخلالق  حّق  من  ألّن  االستحقاق؛  قضايا  ضمن  يف  تندرج  الدين  وقضية 
 للحياةـ  مع عنايته باإلنسان ورغبته يف تقدير اإلنسان لوجوه إنعامه سبحانه عليهـ  
بالنسبة إىل  إنعامه، كام حيّق ذلك لألبوين  يتعّرف عليه اإلنسان ويشكره عىل  أن 
ة وهو  األوالد، فال يصّح من الولد أن يعرض عن معرفة أبويه متى كانت ميسَّ

يعلم برغبتهام يف تواصله معهام، وتقديره لدورمها يف وجوده وتربيته.

وقد يظّن اإلنسان أّن اهلل سبحانه حيث إّنه مستغٍن عن رعاية اإلنسان حلّقه، 
وال نفع يتوجه إليه هبذه الرعاية، وال رضر يتوّجه إليه بإعراضه عنها، فال تكون 

هذه الرعاية بتلك الدرجة من األمّهّية.
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لكّن هذا الظّن غري صحيح؛ ألّن احرتام احلّق ينبعث من نفس احلّق سواء 
كان ذو احلّق هو اهلل سبحانه أو الناس أو احليوانات. نعم، ملستوى احلّق دخٌل يف 
درجة احرتامه، ويتحّدد هذا املستوى بعنارص عديدة منها تأّذي ذي احلّق باالمتناع 
العنارص  تلك  مجلة  من  لكّن  اخلالق.  شأن  يف  حاصل  غري  وهو  حّقه،  أداء  عن 
د منه يف شأن اهلل سبحانه. مستوى اإلحسان واإلنعام، وهو حاصل باملستوى املؤكَّ

اإلنسان،  ولكنّه سبحانه حيب  بأداء حّقه صحيح،  ره سبحانه  وعدم ترضُّ
بضمريه،  ويشكره  بعقله  عليه  ف  ليتعرَّ والضمري؛  للعقل  واجدًا  خلقه  وقد 
فإعراض اإلنسان أو امتناعه عن التعرف عليه واإلذعان به واالستجابة لنصحه 
العقالء، كام ذّكر بذلك يف  الالئق لدى  بعيٌد عن اخلُلق اإلنسايّن  أمر قبيح جّدًا، 
آيات عديدة)1(، بل هو ضارٌّ باإلنسان بطبيعة سنن خلقته التي ال مفّر له منها؛ ألّن 

الظلم وانتهاك احلقوق يرّض بصاحبه حّتى وإن مل يترّضر به اآلخر املنتهك حّقه.

وعليه: فمتى كان الباحث عن حّقانّية الدين مهتاّمً بأن ال يضيع حّق ثابت 
العدل  يف  اخللق  حقوق  برعاية  مثاًل  اهتاممه  حّد  عىل  اإلنسان،  بإمهال  للخالق 
واملساواة واحلّرّية وغريها؛ فإّنه سوف يكون أقرب إىل إدراٍك صحيح للموضوع، 
كام هو احلال يف القايض الذي يكون معنّيًا جّدًا بأن ال يضيع حّق أحد يف القضّية 

التي يعاجلها.

وكذلك عدم مباالة الباحث جتاه ضياع حّق اخلالق سبحانه يساعد عىل أن 
ال هيتّم باملؤرّشات عىل وجوده وصدق الرساالت الشائعة عنه.

َك َلُظْلٌم َعظِيٌم﴾ سورة لقامن:13، وقوله تعاىل:  ْك بِاهللِ إِنَّ الرشِّْ ُترْشِ  )1( كقوله تعاىل عن لقامن: ﴿الَ 
اٌر﴾ سورة إبراهيم:34. ُصوَها إِنَّ اإِلنَساَن َلَظُلوٌم َكفَّ وْا نِْعَمَت اهللِ الَ حُتْ ﴿َوإِن َتُعدُّ
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روح الوقار والسكينة

4. روح الوقار والسكينة، وهذه الصفة تقي املرء من التأّثر باالنفعاالت فيام 
ض اإلنسان لالنفعال الشديد جيعل اإلنسان عرضًة  يعاجله من املواضيع؛ فإّن تعرُّ
للتأّثر به يف موقفه. وهذا أمر مشهود لدى القضاة فيام يعرض عليهم من املشاكل 

األرسّية واالجتامعّية.

واالنفعال الذي يمكن أن يؤّثر يف توّجهات اإلنسان وخياراته الفكرّية عىل 
رضبني ..

أ . االنفعال الشخّص، كام لو حورب الباحث ظلاًم باسم الدينـ  مثاًلـ  فإّنه 
ره من الدين، وميله إىل نفي حّقانّيته؛ ألجل نفي مرشوعّية خصمه  قد يؤّدي إىل تنفُّ

وتنكياًل به فيام هو أساسه يف حماربته له.

ب . االنفعال املوروث، وذلك أّنه قد يكون اإلنسان ضمن تّيار اجتامعّي 
متوّلد عىل أساس االنفعال، فيكون االنفعال موروثًا من خالل ثبوت احلوادث 
السابقة يف ذاكرة املجتمع التارخيّية، وإىل مثل هذه احلالة ينظُر ما يف اآليات القرآنّية 
من تقريع األقوام املتعّصبني بأعامل آبائهم؛ فإّن هذا اخلطاب معهم يبتني عىل كون 
الكيان املعارِص لآلية امتدادًا للكيان التارخيّي الذي ورثوه، كام قال تعاىل)1(: ﴿َوإَِذا 
قُّ  ْم َآِمنُوا باَِم َأْنَزَل اهللُ َقاُلوا ُنْؤِمُن باَِم ُأْنِزَل َعَلْينَا َوَيْكُفُروَن باَِم َوَراَءُه َوُهَو احْلَ ِقيَل هَلُ
ًقا ملَِا َمَعُهْم ُقْل َفلَِم َتْقُتُلوَن َأْنبَِياَء اهللِ ِمْن َقْبُل إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمننَِي﴾، فاملراد باآلية:  ُمَصدِّ
أّن هؤالء املخاطبني ورثوا عن آبائهم عدم التصديق باألنبياء الذين يبعثهم اهلل هلم 
ال ليشٍء إاّل ألهّنم ليسوا من الطبقة الدينّية العليا يف ذلك املجتمع؛ ومن َثمَّ نسب 

)1( سورة البقرة: 91.
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قتل آبائهم لألنبياء السابقني إىل اجليل املعارص اجلاري عىل نفس املنهج.

الناظر يف تاريخ الصدام بني علامء الطبيعة وبني رجال الدين  وقد حيدس 
ناشئة عن وراثة  فيها  الدين  املواجهة مع  أّن موجة  الوسطى  القرون  أوربا يف  يف 
الواليات  يف  املوجة  هذه  مثل  نجد  ال  حيث  وفاعلّيتها)1(،  السابقة  األجواء 

األمريكّية املّتحدة وبالد أخرى مع تقّدم العلم فيها أيضًا.

روح التواضع

انفتاح اإلنسان عىل اخليارات  الروح توجب  التواضع، فإّن هذه  5. روح 
املختلفة ومؤرّشاهتا، وتدارك اخلطأ أو اخلطيئة التي وقع املرء فيها، واستشارة املرء 
لذوي الرأي واحلكمة فيام يمكن أن يؤّثر عىل إدراكه للحقيقة. ويف مقابل ذلك 
االحتامالت  بعض  تغييب  يوجب  بالرأي  واالستبداد  والتكرّب  األنفة  روح  فإن 
سابق  برأي  اإلنسان  متّسك  إىل  يؤّدي  ورّبام  املؤرّشات،  بعض  عن  النظر  وغّض 
أخطأ فيه أنفًة من اإلذعان باخلطأ؛ فيكون بقاؤه عىل نفس الرأي خطيئًة بعد أن 

كان ابتداًء خطًأ بحتًا.

وقد جيد الباحث يف أحوال العلامء مواقف رائعة وشجاعة من العدول عن 
آراء سابقة كانوا قد تبنّوها بإرصار ودافعوا عنها واشتهروا هبا)2(.

)1( ُيذَكر عن كاثرين بيت ابنة برتراند راسل ـ وهو عامل بريطايّن اشتهر بمواقفه من الدين ـ أّن أباها 
يذهب  بأسلوٍب  الدين  يعرضون  الذين  والكئيبني  املتعّصبني  املسيحّيني  من  بالعديد  اصطدم 

بسامحته بني اهلل وبني اإلنسان، وببهجة احلياة بني الناس، ممّا جعله ينفر من الدين بالكّلّية.
)2(  ومن أبرز هذه املواقف: موقف العامل الربيطايّن )انطوين فلو( الذي كان قد تبنّى اإلحلاد لنصف 
قرن من الزمن ودافع عنه وناظر فيه وأّلف يف إثباته، وقد استمر يف البحث عن احلقيقة وحترهّيا دون 
عصبية، حّتى إذا وقف عىل اخلريطة اجلينّية لإلنسان رجع عن اإلحلاد وأثبت وجود اهلل سبحانه، 
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روح الصفاء

6. روح الصفاء، وهي رضب من سالمة النفس عن التأثُّر يف القضاء حول 
اليشء بمؤّثرات غري موضوعّية.

والصفاء معنى قريب من السكينة؛ فإّن كاّل منهام يساعد عىل عدم االنفعال، 
إاّل أّن روح السكينة حتمي اإلنسان من التأثُّر ببواعث االنفعال، وأّما الصفاء فهو 
يف أصله نحو استعداد ذايّت للتلّقي النقّي للموضوع بعيدًا عن املؤّثرات األجنبّية 
وغري املوضوعّية، مما يعطي لإلنسان فرصًة أكرب إلدراك الواقع يف القضايا اخلالفّية 

االجتامعّية التي تستتبع عادًة خصومة الناس.

روح اإلنصاف

7. روح اإلنصاف، وحقيقتها أن يتمّكن اإلنسان من أن يتعامل مع غريه 
كام يتعامل مع نفسه يف مواضع التعذير، ويتعامل مع نفسه كام يتعامل مع غريه يف 
مواضع التكليف، فيكون حريصًا عىل غريه مثل حرصه عىل نفسه، ويكون شديدًا 
عىل نفسه كام يكون شديدًا عىل غريه، فيّتسق بذلك تعامله مع نفسه ومع غريه، 
النَّاِس  َعىَل  اْكَتاُلوا  إَِذا  الَِّذيَن  ِفنَي*  لِْلُمَطفِّ ﴿َوْيٌل  الكريمة)1(:  اآلية  يف  جاء  وقد 
 :)2(Fالنبّي وَن﴾، ويف احلديث عن  خُيْرِسُ َوَزُنوُهْم  َأْو  َكاُلوُهْم  َوإَِذا  َيْسَتْوُفوَن* 

»ال يؤمن أحدكم حّتى حيّب ألخيه ما حيّب لنفسه«.

الذي  املوضوع  أكثر يف  بوعي  اإلنسان  تعامل  إىل  تؤّدي  اإلنصاف  وروح 

مع ما كان يتوّقعه من التشهري به واهّتامه يف موقفه، ولكن مل يثنه ذلك عن اإلقرار باحلقيقة.
)1(  سورةاملطّففني: 1 ـ 3.

)2(  مسند أحد ج:3 ص:378، وقريب منه عن اإلمام عيل A يف املحاسن للربقّي ج:1 ص:10.
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يعاجله واالعتناء باحلّق املحتمل لغريه كام يعتني بحقوق نفسه، فالقايض إذا كان 
منصفًا يكون ذلك مساعدًا عىل صربه واستقامته وثباته يف استحصال احلّق.

الرياضّية  كاملسائل  حمضة  معرفّية  مسألة  ليست  الدين  حتقيق  ومسألة 
واهلندسّية والفيزيائّية، بل هو بتٌّ يف شأن حّق اهلل سبحانه عىل اإلنسان وصدق 
الرساالت عنه والرّبانّيني من أتباعهم؛ ومن َثمَّ يكون روح اإلنصاف فيه مساعدًا 

ق. عىل مزيٍد من التثبُّت والتحقُّ

روح املسؤولّية

8. روح املسؤولّية: واملقصود هبا أن يتعامل اإلنسان مع املوضوع تعاماًل 
الئقًا بخطورة املسألة وخطورة مسؤوليته عّمن يثق به، ويعتمد عليه فيها.

االجتامعّية  املسائل  بعض  مع  يتعامل  من  الناس  يف  أّن  اإلنسان  يرى  فقد 
والسياسّية اخلطرية ـ مثاًل ـ بيشٍء من الالمباالة جتاه الواقع، رغم أمّهّية املوضوع 

يف مصريه الشخيّص متاشيًا مع البيئة التي حيب أن يعيشها.

وأخطر من ذلك من يتعامل هبذه الروح مع املسائل اخلطرية، وهو يتصّدى 
لتوجيه الناس وإرشادهم إىل املوقف الصحيح والراجح فيها؛ فإّن حديث اإلنسان 
لآلخرين الذين يعّولون عليه يف تشخيص املوقف الصحيح يستبطن التزامًا ضمنّيًا 
منه بأن ال يزيد يف شأن الواقع أو ينقص منه، فإذا مل يتحّل بروح املسؤولّية فزاد أو 

نقص كان ذلك نقضًا منه لألمانة وااللتزام. 

فات  الترصُّ يف  تنطبق  كام  واألمانة  بااللتزام  الوفاء  روح  أّن  املعلوم  ومن 
واحلرمات العملّية كذلك تنطبق يف احلرمات العلمّية؛ فكام أّن من اسُتشري يف عمٍل 
ما فأشار بموقٍف خاطٍئ غري مباٍل بمسؤولّيته كان ذلك خيانًة منه؛ فإنَّ من تصّدى 
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إلرشاد غريه يف موضوٍع علمّي ذي أبعاد عملّية ومل يستوف أدوات البحث فإّنه 
يكون يف نصحه هلم خائنًا وكام أّن من ساق قومًا إىل طريٍق ما مّدعيًا األمان فيه من 
غري أن يقّدر مسؤولّيته يف ذلك ويتأّكد من هذا األمان بام يلزم يكون قد ارتكب 
عن  البحث  يف  للناس  العلمّي  النصح  موقع  يف  وقف  من  فإّن  أخالقّيًا؛  حمذورًا 
احلقيقة ومل يتحّر التحّري الالئق فإّنه أيضًا يكون قد ارتكب حمذورًا أخالقّيًا أيضًا.

يف  الوعي  منافذ  انفتاح  يف  كبري  دخٌل  املسؤولّية  بروح  البحث  والّتصاف 
إدراكه وعقله وإقباله عىل التحّقق الالئق بقلبه؛ ممّا يساعد الباحث عىل الوصول 
األقرب إىل احلقيقة، كام نشهد ذلك يف شأن القضاة ومستشارهيم؛ فإّن لتحّليهم 
بروح املسؤولّية فيام يتصّدون له تأثريًا كبريًا يف االقرتاب من الواقع. وهذا ينطبق 

عىل من بحث عن احلقيقة الكربى يف شأن هذه احلياة.

روح التثبُّت والتحّري

املوقف  اخّتاذ  إىل  املرء  يبادر  ال  أن  هبا  واملراد  والتحّري،  التثبُّت  روح   .9
ثابت  عميّل  موقف  عىل  البناء  يف  يرتّيث  بل  العاجلة،  الذهنّية  االنسياقات  وفق 
القرآن  كام جاء يف  الواقع،  إدراك  إىل  أقرب  الصفة جتعله  فإّن هذه  املوضوع؛  يف 
ا الَِّذيَن َآَمنُوا إِْن َجاَءُكْم َفاِسٌق بِنََبأٍ َفَتَبيَّنُوا َأْن ُتِصيُبوا َقْوًما بَِجَهاَلٍة  َ الكريم)1(:﴿َيا َأهيُّ
َفَعْلُتْم َناِدِمنَي﴾، وجيد اإلنسان مثاًل واضحًا يف ذلك بمالحظة  َفُتْصبُِحوا َعىَل َما 
واملتشاهبة،  دة  املعقَّ املواضيع  يف  الباحثني  من  وغريهم  واألطّباء  القضاة  أحوال 

حيث يساعد التحّري عىل إدراك أقرب للحقيقة.

)1( سورة احلجرات: 6.
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روح العفاف

بالرغبات اإلنسانّية  فيه  املباَلغ  التعلُّق  العفاف، واملراد هبا عدم  10. روح 
اإلنسان  إدراك  يف  التأثري  إىل  يؤّدي  بام  ذلك،  ونحو  واملال  اجلاه  مثل  العاّمة، 
للوقائع وحتليله للحوادث، كام جيده اإلنسان يف بعض املوصوفني بالتعبري العريّف 
وتصّحح  تنفعهم  التي  اجلهة  يف  دائاًم  احلقيقة  يشّخصون  الذين  )النفعّيني(،  بـ 
ترّصفاهتم وسلوكّياهتم. وتأثري رغبات اإلنسان يف إدراكاته أمر واضح، كام يشهده 
اإلنسان يف بعض القضاة حيث يالحظ اجّتاه تشخيصهم نحو ميوهلم ومنافعهم؛ 
ومن َثمَّ حتظر كاّفة القوانني قبول اهلدايا من اخلصوم؛ ألهّنا تؤّثر يف نفس القايض، 
يف  االجتامعّية  للوجوه  الضخمة  املآدب  حضور  لوالته   Aعيل اإلمام  كره  وقد 
البلد ممّا قد يؤّثر يف نفوسهم، ومما قاله يف ذلك ألحد والته)1(: »َفاَم اْشَتَبه َعَلْيَك 

ِعْلُمه َفاْلِفْظه، وَما َأْيَقنَْت بِطِيِب ُوُجوِهه َفنَْل ِمنْه«.

املالئمة  باملشاعر  اإلنسان  متّد  التي  األخالقّية  الصفات  من  نامذج  هذه 
للوصول إىل احلقيقة والسيام يف املعلومات غري احلّسّية وشبه احلّسّية، مثل كثري من 
األمور النفسّية، واالجتامعّية، والسياسّية، والتارخيّية، والفلسفّية؛ فإّن التحليالت 

واألبحاث تتأّثر كثريًا بروح اخلصال األخالقّية يف الباحثني فيها.

بالصفات  بالتحيل  اخلطرية  املسائل  يف  الباحث  اهتامم  من  ُبّد  ال  َثمَّ  ومن 
بة، ويكون  األخالقية ـ التي تقدم ذكرها ـ كي يْقِدم عىل البحث بنفٍس زاكيٍة ومهذَّ
ُيريض  عاّم  إاّل  بحثه  حقيقة  يكن  مل  وإاّل  الصائب،  لإلدراك  سليمة  أرضّية  ذلك 

خصاله وسجاياه وتوّجهاته.

)1(  هنج البالغة ص:417، الكتاب:45.
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يف  جاء  ممّا  مستخَلصة  عصارة  هي  األخالقّية  املؤّهالت  من  ذكرنا  ما  إّن 
اآليات الرشيفة يف منطق اإلقناع، ويف كّل صفة من الصفات العرش التي ذكرناها 

هناك آيات قرآنّية ترتبط هبا وتعّول عليها يف اإلقناع.

فعندما نتأّمل اآليات القرآنّية الواردة يف مقام إقناع املخاَطبني بحّقانّية الدين 
واإليامن نستطيع ـ بيشٍء من السهولة ـ أن نعرف أهّنا تركز ..

َواْسَتْيَقنَْتَها  ا  هِبَ ﴿َوَجَحُدوا  تعاىل)1(:  قوله  يف  كام  الصدق،  عصب  عىل   .1
ا﴾، وقوله)2(: ﴿إِْن َنُظنُّ إاِلَّ َظنًّا َوَما َنْحُن بُِمْسَتْيِقننَِي﴾. َأْنُفُسُهْم ُظْلاًم َوُعُلوًّ

احلّق  يكتمون  بعضهم  أّن  الكتاب  أهل  كام ورد يف  األمانة،  2. عىل روح 
أو حيّورون النّص عن وجهته، قال تعاىل)3(:﴿الَِّذيَن َآَتْينَاُهُم اْلكَِتاَب َيْعِرُفوَنُه َكاَم 
ّق ََوُهْم َيْعَلُموَن﴾، وقال)4(:﴿َوِمَن  َيْعِرُفوَن َأْبنَاَءُهْم َوإِنَّ َفِريًقا ِمنُْهْم َلَيْكُتُموَن احْلَ
ُفوَن اْلَكلَِم ِمْن َبْعِد  ُعوَن لَِقْوٍم َآَخِريَن َلْ َيْأُتوَك ُيَرِّ ُعوَن لِْلَكِذِب َسامَّ الَِّذيَن َهاُدوا َسامَّ

َمَواِضِعِه َيُقوُلوَن إِْن ُأوتِيُتْم َهَذا َفُخُذوُه َوإِْن َلْ ُتْؤَتْوُه َفاْحَذُروا﴾. 

3. عىل إثارة روح العدل واحلّقانّية، كام يف قوله تعاىل)5(عن لقامن:﴿َيا ُبنَيَّ 
َك َلُظْلٌم َعظِيٌم﴾، فهو حتفيٌز لدوافع احلّقانّية، حيث إّن شعور  ْ ْك بِاهلل إِنَّ الرشِّ اَل ُترْشِ

املتلّقي بظلم املقابل حيّفز عنده األدّلة ومزيدًا من اجلّد يف اإلدراك.

قوله  مثل  واالنفعالّيات  العصبّيات  مقابل  يف  السكينة  روح  عىل   .4

)1( سورة النمل: 14.
)2( سورة اجلاثية: 32.

)3( سورة البقرة: 146.

)4( سورة البقرة: 146.
)5(  سورة لقامن: 13.
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تِنَا َعْن َقْولَِك َوَما َنْحُن  تعاىل)1(: ﴿َقاُلوا َيا ُهوُد َما ِجْئَتنَا بَِبيِّنٍَة َوَما َنْحُن بَِتاِركِي َآهِلَ
َآَثاِرِهْم  َعىَل  ا  َوإِنَّ ٍة  ُأمَّ َعىَل  َآَباَءَنا  َوَجْدَنا  ا  ﴿إِنَّ سبحانه)2(:  وقوله  بُِمْؤِمننَِي﴾،  َلَك 

ُمْقَتُدوَن﴾. وغريها من اآليات.

اجلبهة  أّن  إىل  دائاًم  الرشيفة  اآليات  تشري  حيث  التواضع،  روح  عىل   .5
الذي  النبّي  أّن  مالحظة  مع  السّيام  املستكربين،  جبهة  هي  اإليامن  جلبهة  املقابلة 
يرسله اهلل تعاىل يف مجيع األمم خيتاره من الطبقة الوسطى يف املجتمع وال خيتاره 
مثله  املستكربون عن تصديق  فيستنكف  من أصحاب اجلاه واألعيان واملرَتفني، 
ُروا  اَم ُيْؤِمُن بَِآَياتِنَا الَِّذيَن إَِذا ُذكِّ واّتباعه فيام يأتيهم به عن اهلل سبحانه، فقال)3(: ﴿إِنَّ

وَن﴾. ِْم َوُهْم اَل َيْسَتْكِبُ ًدا َوَسبَُّحوا بَِحْمِد َرهبِّ وا ُسجَّ ا َخرُّ هِبَ

االعتيادّية،  اإلنسانّية  الرغبات  وسائر  املاّدة  عن  العفاف  روح  عىل   .6
َأْجٌر  ِعنَدُه  اهللَ  َوَأنَّ  فِْتنٌَة  َوَأْوالَُدُكْم  َأْمَواُلُكْم  اَم  َأنَّ ﴿َواْعَلُموْا  تعاىل)4(:  قوله  يف  كام 
َأْواَلُدُكْم  َأْمَواُلُكْم َواَل  ُتْلِهُكْم  الَِّذيَن آَمنُوا اَل  ا  َ َعظِيٌم﴾، وقال سبحانه)5(: ﴿َيا َأهيُّ
َهَواِت ِمَن النَِّساء َواْلَبننَِي  َن لِلنَّاِس ُحبُّ الشَّ َعن ِذْكِر اهللِ﴾، وقال عّز وجّل)6(: ﴿ُزيِّ
َمِة َواألَْنَعاِم َواحَلْرِث َذلَِك َمَتاُع  ِة َواخَلْيِل امُلَسوَّ َهِب َواْلِفضَّ َواْلَقنَاطرِِي امُلَقنَطَرِة ِمَن الذَّ

ْنَيا َواهللُ ِعنَدُه ُحْسُن امَلآِب﴾. احَلَياِة الدُّ

)1(  سورة هود: 53.
)2(  سورة الزخرف: 23.
)3(  سورة السجدة: 15.
)4(  سورة األنفال: 28.
)5(  سورة املنافقون: 9.

)6(  سورة آل عمران: 14.
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َآَمنُوا  الَِّذيَن  ا  َ َأهيُّ 7. وتؤكد عىل روح اإلنصاف، كام يف قوله تعاىل)1(: ﴿َيا 
َأالَّ  َعىَل  َقْوٍم  َشنََآُن  ِرَمنَُّكْم  َيْ ﴿اَل  سبحانه)2(:  وقوله  بِاْلِقْسِط﴾،  اِمنَي  َقوَّ ُكوُنوا 

َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو َأْقَرُب لِلتَّْقَوى﴾.. وهكذا.

املتقّدمة نجد استناد منطق  فإذا الحظنا هذه اآليات الكريمة مع اخلصال 
اإلقناع يف اآليات إىل تلك اخلصال،وإىل هذه احلقيقة ُأشرَي بام جاء يف القرآن الكريم 
من أّنه ﴿ُهًدى لِْلُمتَِّقنَي﴾؛ فإّن التقوى يف لغة القرآن الكريم تعرّب عن االّتصاف 
بروح التوّقي من الوقوع يف اخلطأ واخلطيئة، ممّا يسّهل اهلداية لإلنسان يف بحثه عن 
احلّق، وهو ينشأ من االّتصاف بالصفات األخالقّية املساعدة عىل الوصول إليه. 
والتقوى التي ُتذكر يف هذا السياق هي التقوى السابقة عىل االستجابة لنداء اهلل 
سبحانه، وهي هذه املؤّهالت الفاضلة يف اإلنسان، فهذه املؤّهالت يف السلوك إذا 

ُوجدت يف شأن املعرفة تكون املعرفة حينئٍذ نقّية وجاّدة موصلة إىل غاياهتا.

)1(  سورة النساء: 135.
)2(  سورة املائدة: 8.





القاعدة احلادية عرشة: يف املعرفة التارخيّية 
وأمّهّيتها يف شأن الدين

 املعرفة التارخيية
 تقسيم املعرفة إىل معرفة غري زمنّية وأخرى زمنّية

 أقسام املعرفة التارخيّية
 أمّهّية التاريخ يف املنظور اإلنسايّن

 أدوات معرفة التاريخ
ة لإلنسان وفق   انطباعات حول املعرفة التارخيّية امليرسَّ

احلكايات املأثورة
 املعرفة التارخيّية الدينّية

 اخلطأ يف بحث اإلنسان عن الدين عىل مقاساته
 أمّهّية سالمة نشأة الدين يف ثبوت حّقانّيته

التعّجب من إيامن بعض املسلمني العرب بام خيالف   
نصوص القرآن

 توّفر أدوات احلفظ الواضح لدين اإلسالم من خالل 
حفظ القرآن

يف  ختّصص  إىل  الدين  بحّقانّية  االعتقاد  حاجة  عدم   
التاريخ





القاعدة احلادية عرشة: يف 
املعرفة التارخيّية وأمّهّيتها يف شأن الدين

إّن للتاريخ أمّهّية كبرية يف احلياة اإلنساّنّية عاّمًة، ولكن تزداد أمّهّيته يف شأن 
تبارك  اهلل  عن  الصادقة  بالرسالة  يتقّوم  الدين  ألّن  خاّصًة؛  الدين  حقيقة  معرفة 
أجيال سابقة،  موروثة عن  بل هي  معارصًة  ليست حالة  الرسالة  وهذه  وتعاىل، 
املتعّلقة  املوروثة  التارخيّية  املعلومات  قيمة  عىل  بالدين  اإلذعان  يتوّقف  َثّم  ومن 

بذلك الدين.

والبحث هنا يشتمل عىل جانبني: عامٌّ حول املعرفة التارخيّية، وخاصٌّ حول 
املعرفة التارخيّية الدينّية.

املعرفة التارخيية

املعرفة اإلنسانية  التارخيية هي نوع من  املعرفة  فبيانه: إن  العام  اجلانب  أما 
الزمنية.

تقسيم املعرفة إىل معرفة غري زمنّية وأخرى زمنّية

وذلك أن املعرفة اإلنسانّية تنقسم باعتبار ارتباطها بالزمان إىل قسمني ..
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)األّول(: املعرفة املطلقة )الالزمنّية(، وهي معرفة تتعامل مع أمور يف حّد 
عاّمة ال  قواعد  تتحّدث عن  املعرفة  د، وهذه  زمٍن حمدَّ إىل  النظر  دون  نفسها من 
دخل لعامل الزمان فيها، كام يف املعلومات الرياضّية واهلندسّية وقواعد الفيزياء 

والكيمياء وغريها.

دة،  )الثاين(: املعرفة الزمنّية، وهي معرفة تتعامل مع أشياء يف فرتة زمنّية حمدَّ
من جهة اختالفها بطبيعتها بحسب اختالف الزمان.

وهذه املعرفة منها ما تتعّلق بالزمان احلارض فُتسّمى باملعرفة املعارصة، كام 
بعضها  يتعّلق  وقد  التارخيّية،  باملعرفة  فُتسّمى  السابق  بالزمان  تتعّلق  ما  منها  أّن 

بالتنّبؤ باملستقبل فينبغي أن ُتسّمى باملعرفة املستقبلّية.

أقسام املعرفة التارخيّية

 وتنقسم املعرفة التارخيّية ـ باعتبار طبيعة املعلومات التي تتعّلق هبا املعرفة ـ 
إىل قسمني ..

املتعّلقة عن  املعلومات  ذلك مطلق  رها: ويشمل  وتطوُّ الطبيعة  تاريخ   .1
احلّية  وغري  واإلنسان،  واحليوانات  النباتات  من  احلّية  والكائنات  الكون  وضع 
الناشئة  والظواهر  السابقة،  العصور  يف  األرض  وطبقات  واملعادن  كالصخور 

وزماهنا والعوامل املساعدة عليها.

وهذا القسم من التاريخ يعتمد عىل أدوات عديدة من التوصيفات املأثورة 
واآلثار الباقية، وما تقتضيه السنن الطبيعّية وفق معلومات العلوم املتعّلقة بالطبيعة 

كالكيمياء والفيزياء واألحياء.

املجتمعات  من  اإلنسان  حلياة  والسيايّس  واالجتامعّي  الثقايّف  التاريخ   .2
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املختلفة والشخصّيات البارزة كاألنبياء وامللوك.

ويندرج يف هذا القسم )تاريخ العلوم( والفنون اإلنسانّية ونشأهتا وتطّورها 
يف الزمان احلارض.

يف  الواردة  التوصيفات  أيضًا  التاريخ  من  القسم  هذا  حتقيق  إىل  والسبيل 
)تاريخ  بعنوان  املتاحف  يف  بجمعها  ُيعنَى  التي  الباقية  واآلثار  التارخيّية  الكتب 
احلضارة اإلنسانّية( عاّمًة أو يف بلٍد باخلصوص، كام يندرج يف هذا القسم التاريخ 

الدينّي لإلنسان.

أمّهّية التاريخ يف املنظور اإلنسايّن

وللتاريخ أمّهّية كبرية لدى اإلنسان لعوامل متعّددة ..

)أّوالً(: باعتبار غريزّي عاّم، وآخر خاّص ..

فاالعتبار العاّم: هو ما ُطبع عليه اإلنسان من حّب االّطالع واالستطالع 
الثقافة  تاريخ  ذلك  مجلة  ومن  خاّصًة،  اإلنسان  يمّس  ما  السّيام  يشء  كّل  عن 

واحلضارة اإلنسانّية.

واالعتبار اخلاّص: هو حبُّ اإلنسان معرفة سلفه وقومه، ويدخل يف ذلكـ  
طبعًا ـ ما يتعّلق باإلنسان عاّمًة والتفّرع الذي ينتمي إليه اإلنسان خاّصًة، ومن َثمَّ 

نرى أّن كّل أرسٍة يرغبون يف حفظ املعلومات والصور التي تتعّلق بآبائهم.

و)ثانيًا(: القيمة التفسريّية والتحليلّية للتاريخ يف تفسري الواقع االجتامعّي 
املعارص، وذلك من جهة أّن الواقع الثقايّف واالجتامعّي والسيايّس املعارصـ  بطبيعة 
االجتامعّية  والسنن  العوامل  تأثري  خالل  من  عليه،  السابق  للواقع  نتاج  ـ  احلال 
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رها. املؤّدية إىل تغريُّ األحوال وتطوُّ

الفرد  حال  تشخيص  بناء  من  الفردّي  املستوى  يف  نالحظه  ما  نظري  وهذا 
عىل وضعه السابق يف اجلوانب املختلفة، ففي اجلانب الصّحّي نجد أمّهّية معرفة 
ُيعنَى الطبيب  َثمَّ  السجل الصّحّي للمريض يف معرفة حالته املرضّية اآلن، ومن 
واملريض يف هذا العرص بحفظ سجّله الصّحّي واّطالع الطبيب عليه يف املراجعة 

املستقبلية.

ويف اجلانب القانويّن واألخالقّي نالحظ اهتامم الدوائر القضائّية بالوقوف 
عىل السجّل اجلرمّي للجاين وسوابقه اجلنائّية، لتأثري ذلك يف معرفة مدى ارتكابه 

للجريمة وبواعثه عليها.

وتبيني  صغرهم  منذ  العلامء  بتاريخ  االهتامم  نجد  الثقايّف  اجلانب  ويف 
مسريهتم العلمّية لتحديد العوامل املساعدة عىل نمّوهم العلمّي.

وعىل هذا ُيقاس حال املجتمع؛ فإّن الوضع احلارض للمجتمع ـ يف مقداٍر 
ذلك  كان  السرية  تلك  عىل  اإلنسان  وقف  فإذا  السابقة،  سريته  نتاج  ـ  منه  مهمٍّ 

رة يف أفكاره وسريته احلالّية. مساعدًا عىل فّك كثرٍي من النقاط امللغزة واملشفَّ

القواعد  واملراد هبا  العاّمة،  التارخيّية  السنن  ملعرفة  التاريخ  إنتاج  و)ثالثًا(: 
احلياة  يف  حقٍل  لكلِّ  فإّن  اإلنسايّن؛  املجتمع  سلوك  حتكم  التي  العاّمة  والظواهر 
سننها  ترصد  التي  الطبيعة  حقل  بني  ذلك  يف  فرق  وال  عليها،  جيري  قواعد 
وقواعدها يف العلوم الطبيعّية مثل الكيمياء والفيزياء واألحياء والطب وفروعها. 
أو حقل النفس اإلنسانّية، حيث ترصد قواعدها وسننها يف علم النفس وفروعه 
املتعّددة من علم النفس العاّم وعلم نفس الطفل واملريض واملراهق وغري ذلك، 
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أو حقل املجتمع، حيث إّن لألمور االجتامعّية أسبابًا اجتامعّية تؤّدي إىل حصوهلا، 
ومتّثل تلك األسباب القواعد والظواهر االجتامعّية العاّمة.

فالتاريخ اإلنسايّن أشبه باملخترب التجريبّي لألمور االجتامعّية ومضاعفاهتا، 
إذ ال سبيل لتجربة هذه األمور واختبارها من ِقَبل اإلنسان من جهة سعة احلاالت 

ر إجياد احلالة االجتامعّية لغرض اختبار مضاعفاهتا. االجتامعّية ممّا يوجب تعذُّ

التنبُّؤ باحلوادث االجتامعّية  : إمكان  ـ  يتفّرع عىل ما قبله  و)رابعًا( ـ وهو 
للتعامل  املناسب  اخليار  اختيار  أو  منها،  املامنعة  يف  والسعي  املتوقَّعة،  املستقبلّية 

معها.

و)خامسًا(: إنتاج التاريخ ملعرفة الرتاث التارخيّي الذي يمّثل حّجًة معترَبًة 
مدى  قبيل  من  لإلنسان  الصحيح  للسلوك  حمّددًة  والعملّية  النظرّية  الناحية  من 
أبعاد  عن  تكشف  الناس  إىل  ُبعثوا  قد  سبحانه  اهلل  قبل  من  ُرُسٍل  وجود  صّحة 

الكون واإلنسان، وعىل كّل إنسان وظيفٌة مناسبٌة مع ذلك.

و)سادسًا(: تأثري التاريخ يف وجوه الِعظة واالعتبار باحلوادث السابقة.

املناسب  التأّثر  بل  إضافّية،  معلومة  عىل  الوقوف  ليس  )الِعظة(  بـ  واملراد 
باملعلومات الثابتة، كام يف كالٍم لإلمام عيلA البنه احلسنA حيث قال)1(: »َأْي 
ْرُت  َوَفكَّ ْم،  َأْعاَمهِلِ يِف  َنَظْرُت  َفَقْد  َقْبيِل  َكاَن  َمْن  ُعُمَر  ْرُت  ُعمِّ َأُكْن  مَلْ  َوإِْن  إيِنِّ   ، ُبنَيَّ
ُت يِف آَثاِرِهْم، َحتَّى ُعْدُت َكَأَحِدِهْم، َبْل َكَأينِّ باَِم اْنَتَهى إيَِلَّ ِمْن  يِف َأْخَباِرِهْم، َورِسْ
ْم إىَِل آِخِرِهْم، َفَعَرْفُت َصْفَو ذلَِك ِمْن َكَدِرِه، َوَنْفَعُه ِمْن  هِلِ ْرُت َمَع َأوَّ ُأُموِرِهْم َقْد ُعمِّ

ِرِه«. رَضَ

)1(  هنج البالغة، ط صالح ص:393.
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أمّهّية االلتفات إىل عنرص االختيار يف تفسري احلياة الفردّية واالجتامعّية

التارخيّية  لألحداث  واالجتامعّي  النفّس  التفسري  يف  للباحث  وجيدر  هذا، 
واملعارصة االلتفات إىل عنرصين مهّمني من عنارص وقوع تلك األحداث ..

نتيجًة  تنتج  لن  والنفسّية  التارخيّية  السنن  أّن  وبيانه:  االختيار،  عنرص   .1
حاسمًة يف كثرٍي من األحوال، من جهة تدّخل اختيار اإلنسان يف حدوثها، وبيان 

ذلك من خالل مقّدمتني ..

ًا من خالل  )املقّدمة األوىل(: أّنه ال شّك يف أّن اإلنسان خمتار وليس مسريَّ
العوامل اجلاهزة. وبناًء عليه تكون األسباب النفسّية االعتيادّية ـ واملراد هبا ما ال 
أسبابًا  ـ  تأثريها  جتاه  االختيار  ومسلوب  هلا  مقهورًا  فيها  املرء  يكون  درجًة  يبلغ 
ختتلف  وبذلك  املفرَتض،  األثر  حتّقق  يف  تؤّثر  أن  شأهنا  من  أّن  بمعنى  شأنّية، 

العوامل النفسّية عن العوامل الطبيعّية التي متّثل أسبابًا قاهرة موّلدة لنتائجها.

ألعامل  النفسّية  اجلربّية  إىل  النفس  علم  يف  الباحثني  بعض  ذهب  نعم، 
اإلنسان.

ملا هو  فإّنه خمالف  العاّم،  بالفهم  العقالء  عاّمة  يدركه  وهذا خطأ فاحش، 
مشهود بالوجدان من حّرّية اإلنسان يف سلوكه، عىل أّنه يوجب سلب مسؤولّية 
اإلنسان جتاه أعامله، وهو ممّا ال يوافق عليه أيُّ إنساٍن حّتى من اّدعى ذلك، كاّم مّر 

توضيح ذلك يف القاعدة األوىل املتقدمة.

اختيارّيًا عىل  فعاًل  الفردّي اإلنسايّن  السلوك  إذا كان  أّنه  الثانية(:  )املقّدمة 
العموم فإّن السلوك اجلمعّي أيضًا يكون كذلك؛ ألّن السلوك اجلمعّي ليس إاّل 

جمموع السلوكّيات الفردّية.
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كام  قهرًا  لغاياهتا  االجتامعّية  العوامل  استتباع  البناء عىل  يصّح  وعليه: فال 
ذهب إليه بعض الباحثني يف علم االجتامع ممّن بنى عىل اجلربّية االجتامعّية، إذ متى 

كان كّل فرٍد من األفراد خمتارًا فيكون جمموع األفراد أيضًا خمتارين طبعًا.

تأثري  احتامل  من  أكرب  االجتامعّية  العوامل  تأثري  احتامل  يكون  قد  نعم، 
بإرادة شخٍص واحٍد  الشخيّص مرهون  الفعل  أّن  الشخصّية، من جهة  العوامل 
مرهونًة  ليست  االجتامعّية  العوامل  ولكن  وعدمها،  النفسّية  املقتضيات  وفق 
بشخٍص، بل بمجموعة أشخاص يمّثلون حالًة عاّمًة نوعّيًة ال يرّض ختلُّف بعٍض 
االجتامعّية  االقتضاءات  استتباع  عدم  احتامل  فيكون  إليهم،  انضاممه  أو  عنهم 

لنتائجها أضعف.

النفسّية  الدراسات  الناظر يف بعض  ما يالحظه  وبناًء عىل ذلك: ال يصّح 
واالجتامعّية التي تتناول سرية شخٍص أو مجاعٍة أو جمتمٍع من التعامل مع األحداث 
بنحٍو يعطي أهّنا نتيجة قهرّية للعوامل اجلاهزة املوجودة يف بيئتها؛ حيث نالحظ يف 
هذه الدراسة أهّنا ال تصف أّية حالة كان االختيار الفردّي واالجتامعّي فيها خمتلفًا 
عن العوامل النفسّية االجتامعّية األقوى؛ ليربز دور )االختيار( كعامٍل يف تفسري 

الواقع الشخيّص واالجتامعّي.

أمّهّية عنرص الضمري يف التفسري االجتامعّي والتارخيّي

2. عنرص الضمري والوجدان اإلنسايّن، وهو قّوة من قوى النفس اإلنسانّية. 
التارخيّية  االجتامعّية  احلوادث  يف  دوٌر  له  يكون  أن  املفروض  من  فإّن  وعليه: 
واملعارصة، بينام جيد الناظر يف الدراسات االجتامعّية أهّنا فيام ترتكز عليه من علم 
نفس الفرد واملجتمع تنظر إىل الدوافع الطبيعّية لإلنسان خاّصًة وتفسِّ سرية الفرد 
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واملجتمع والتاريخ هبا، وال ُترِبز أيَّ تأثرٍي للضمري اإلنسايّن يف مسار األحداث.

وهذا األمر غري صحيح منهجّيًا بطبيعة احلال، بل أّدى إمهال هذا العنرص 
التاريخ  ألحداث  املحض  الطبيعّي  التفسري  إىل  االجتامعّية  التحليالت  بعض  يف 
األنبياء  أعامل  يف  حّتى  ملحوظة  أخالقّية  قيمة  أّية  إبراز  دون  من  ورجاالته 
عىل  البناء  للتاريخ  الطبيعّي  التفسري  اقتىض  إذا  أّنه  نالحظ  ولذلك  والصاحلني؛ 

صدور أّية خطيئة من شخصّيٍة ما مؤّثرة يف سري األحداث فإّنه ُيصار إىل ذلك.

للتحليالت  املوضوعّية  القيمة  يف  السلبّي  تأثريه  عن  فضاًل  املنهج  وهذا 
التارخيّية لألحداث؛ فإّن من شأنه أن يؤّثر تأثريًا سلبّيًا تربوّيًا واعتقادّيًا عىل بعض 

الباحثني يف العلوم اإلنسانّية، مثل علم النفس، واالجتامع.

أدوات معرفة التاريخ

ثّم إّن ملعرفة التاريخ أدوات متعّددة تنقسم إىل ثالثة أقسام: عقلّية، وأخرى 
طبيعّية، وحكايات مأثورة ..

إذا  فإّننا  وتطبيقاته؛  العلّية  قانون  يقتضيه  ما  فهي  العقلّية  األدوات  أّما   .1
وجدنا شيئًا ـ كورقٍة مثاًل ـ فإّننا نحرز أهّنا كانت موجودة قبل رؤيتنا إّياها وإن 
قد  تكون  أن  يمكن  ال  هلا؛ألنه  رؤيتنا  عند  وجودها  باحلّس  الثابت  املقدار  كان 
ُوجدت يف تلك اللحظة أمام أعيننا؛ إذ ال عّلة توجب وجودها يف نفس اللحظة. 
وإذا كانت هذه الورقة مّتَخذًة من النبات فإّنه ال ُبّد من افرتاض زماٍن يسع زرع 
هذا النبات ونمّوه حّتى يكون قد صلح الخّتاذ الورقة منه، ثّم قطعه، ثّم صناعته 

ورقًا، فهذا كّله يتخّرج عىل أساس قانون العّلّية واستحالة الصدفة.

حيث  السابقة،  األزمنة  من  الباقية  اآلثار  فهي  الطبيعّية  األدوات  وأّما   .2
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دة من خالل قانون العّلّية أيضًا، بمالحظة  يمكن إحراز تعلُّق تلك اآلثار بفرتة حمدَّ
ات الطارئة عىل مواّدها؛ إذ ثبت ـ من خالل التجربة ـ أّن عامل الطبيعة يف  التغريُّ
الكائنات  يف  سواٌء  الزمان  وبني  التغريُّ  مستوى  بني  العالقة  ثبتت  كام  دائٍم،   ٍ تغريُّ
احلّية أو يف سائر األشياء؛ ومن َثمَّ فإّنه حيث يتأّتى رصد مستوى التغريُّ يف ورقٍة 
قديمٍة ـ مثاًل ـ من خالل األدوات احلديثة فإّنه يمكن تشخيص أّن هذه الورقة 

تتعّلق بأّي حقبٍة من التاريخ البرشّي.

التارخيّية،  املعلومات  إلثبات  آخر  سبيٌل  فهي  املأثورة  احلكايات  وأّما   .3
تكون  أن  يمكن  كام  اإلنسايّن  السلوك  قواعد  بحسب  بذاهتا  احلكاية  إّن  وحيث 
نشأت عن اإلحساس بالواقع املحكّي كذلك يمكن أن تكون قد نشأت عن تلفيٍق 
البناء عىل تصديق  كاذب، فالّبد من مؤرّشات تعنّي االحتامل األّول حّتى يصّح 

احلاكي.

واملؤرّشات املساعدة عىل صدق احلكاية عىل نوعني ..

عوامل  وهي  اخلاطئ،  اإلخبار  عن  احلاكي  صيانة  يقتيض  ما  )األّول(: 
متعددة ..

1. التزام احلاكي بالقيم األخالقّية، كام لو ثبت بدليٍل سابٍق كونه صدوقًا، 
وعىل هذا األصل تبتني حّجّية خرب الثقة يف علم الرجال اإلسالمّي.

أهنا  اإلنسان  التي جيد  إخباراته  من  احلاكي من خالل جمموعة  اختبار   .2
تتصف بالدقة والضبط، فيعلم منه كونه موثوقًا وضابطًا.

وهذا األمر يدفع عن احلاكيـ  مضافًا إىل الكذب املتعمدـ  احتامل خطأه من 
غري تعمد، كام نجده يف بعض الناس من كثرة اخلطأ واملساحمة يف النقل، وإخالهلم 
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باخلصوصيات الدخيلة يف فهم مضمون اإلخبار.

3. توقي احلاكي عن الكذب والوضع حذرًا من تبنّي ذلك ملن يقف عىل 
إخباره كام لو كان احلدث املخرَب به حدثًا اجتامعيًا مشهودًا لعموم الناس كاحلوادث 
الكبرية مثل احلروب، فيستبعد كذب املخرِب فيها من جهة تبنّي كذب مثلها نوعًا 

فيؤدي إىل افتضاح املخرِب.

من  الكذب  عن  أبعد  التارخيية  االجتامعية  األخبار  تكون  املناط  وهبذا 
الروايات الفردية.

د األخبار  )الثاين(: ما يقتيض صيانة املحكّي عن أن يكون خطًأ من جهة تعدُّ
بذلك احلدث من مصادر متعّددة مستقّلة، وهو ما يؤّدي إىل تضعيف احتامل اخلطأ 
عىل أساس حساب االحتامالت؛ فإّن احتامل كذب مجيع املخربين عىل نحٍو واحٍد 

يف شأن قضّيٍة مل تّتفق احتامٌل ضعيف.

ة لإلنسان وفق احلكايات املأثورة انطباعات حول املعرفة التارخيّية امليرسَّ

عىل  ثبت  فيام  لإلنسان  ة  امليسَّ التارخيّية  املعرفة  حول  واالنطباعات  هذا، 
أساس احلكايات املأثورة خمتلفة ال خيلو بعضها عن إفراٍط أو تفريط ..

االنطباع املعتدل اجلاري عىل تقسيم املعرفة التارخيّية إىل مستويات

فـ )االنطباع األّول( ـ وهو الصحيح ـ : أّن املعرفة التارخيّية ـ كغريها من 
أنواع املعارف اإلنسانّية ـ عىل ثالثة أقسام ..

1. معرفة بدهيّية ال حتتاج إىل عناية إضافّية، مثل: معرفتنا بوجود أجدادنا، 
أو والدتنا يف البلدة الفالنّية أو وجود تلك البلدة منذ حني.
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2. معرفة متاحة يف حال االّتصاف بالعقالنّية والرشد العاّم، بمعنى أّن أيَّ 
يثق  فإنه  الشبهة والوسوسة رأى هذه املؤرّشات  إنساٍن راشٍد غري مبتٍل بأسباب 
بوجود احلوادث التي تدّل عليها، كام يف املعلومات التارخيية التي ال يتوقف ثبوهتا 

للباحث عىل إعامل حتليل أو استنباط.

3. ومعرفة نظرّية ختّصصّية حتتاج إىل أدوات البحث العلمّي واستحصال 
القرائن وجتميعها واستنباط مقتضاها.

ل كلُّ واحٍد منّا يف أّي شأٍن من الشؤون التارخيّية التي هتّمه فإّنه جيد  وإذا تأمَّ
مثل هذا التصنيف، فلو تأّملنا تاريخ ُأرِسنا ـ مثاًل ـ نرى أن هناك أمورًا واضحة، 
ٍص  وأمورًا أخرى يكفي االّطالع عىل مؤرّشاهتا، وال حاجة إىل إعامل نظٍر وختصُّ
يف مبادئ ثبوهتا، كام نجد أمورًا حتتاج إىل بحث وحتقيق وحترٍّ وممارسٍة عىل أساس 

األدوات االستنباطّية.

االنطباع املفِرط يف االعتامد عىل احلكايات التارخيّية

احلكايات،  عىل  االعتامد  يف  ع  التوسُّ هو   : ـ  املفِرط  ـ  الخر(  و)االنطباع 
حّتى كأهّنا تنطلق من تأصيل قبول احلكاية وترجيح نشّوها عن مصادفة الواقع 

املحكّي، من جهة ُحسن الظّن بالناس عاّمًة أو باملؤمنني بِدين املرء خاّصة.

الواقع الذي يعيشه  النظرة ليست صائبة بوضوح ملن استنطق عنها  وهذه 
كنموذج والحظ مدى تصديقه هو ملا حُيكى له من أمور ُأرسّية واجتامعّية وسياسّية 
وغريها، كام أّن التأّمل يف الرتاث والتاريخ بعض اليشء كاٍف يف التنبُّه لذلك؛ ومن 

َثمَّ اهتّم علامء املسلمني بمعرفة الرواة يف التعويل عىل الرتاث.
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ط املشّكك يف عاّمة التاريخ املنقول االنطباع املفرِّ

ط ـ : هو النظر إىل االعتامد عىل التاريخ املنقول  و)االنطباع الثالث( ـ املفرِّ
كّله نظرة توقٍُّف وتشكيك، منطلقًا يف ذلك من أحد منطَلقني ..

1. منطلق فكرّي، مبنّي عىل أّن املعلومات التارخيّية ليست قابلة لإلثبات يف 
غري ما أثبتتها األدوات احلّسّية، من جهة أهّنا غري قابلة لالختبار والتجربة، وإّنام 

ُتبنى عىل وجوه غري وثيقة من احلدس والتظنّي.

وهذا املنطَلق رضٌب من اإليغال يف الشّك والوسوسة يف جمال التاريخ، كام 
ينّبه عليه أّن من تبنّى هذا املنطلق نظريًا ال يسري عليه يف ما يمّس شؤونه اخلاّصة 
أو سلوكه العميّل، فرتى أّنه يؤمن بمعلومات تارخيّية عن أصول أرسته وتارخيها، 
كام أّنه يذعن بكثرٍي من املعلومات حول بلده وقومه وسائر البالد واألقوام، وقد 
علمنا من قبل أّن من عالئم اإليغال يف الشّك والوسوسة النظرّية عدم انسجامها 
مع السلوك العميّل الذي يامرسه صاحب الشّك. كام وقع ذلك يف جماالٍت أخرى 

كالفلسفة والنفس واالجتامع وغريها.

ما  إىل  بالنظر  التاريخ،  إىل  نظرة سوداوّية  مبنّي عىل  استقرائّي،  منطلق   .2
جيده اإلنسان يف احلياة املعارصة من احليل والكذب واملخاَدعة وما شاكل ذلك؛ 
فإّن من شأن مالحظة هذه احلالة أن تعطي لإلنسان انطباعًا عن متاُثل احلكايات 

السابقة مع احلكايات املعارصة.

أيضًا ال  نفسه  االنطباع  فيه؛ ألّن صاحب هذا  مباَلغ  أيضًا  االنطباع  وهذا 
جيري عىل هذه النظرة فيام يتعّلق بالشؤون املعارصة له، بل يعتمد عىل احلكايات 
األخبار  عىل  االّطالع  عن  الباحث  ُبْعد  ولكن  مقبول،  مستوًى  يف  واألخبار 
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املتعّلقة باألزمنة السابقة ومضاعفات صدقها وكذهبا يوجب تطبيق  واحلكايات 
هذه النظرة فيها بنحٍو مبالغ فيه؛ وذلك ألّن اإلنسان متى نظر من ُبعد إىل جمموعة 
مع  تعامل  والسالمة  واخللل  والصواب،  اخلطأ  يعرضها  ومستندات  أخبار 
املجموعة بالشّك والريبة والرتديد، ولكن إذا اقرتب منها وأمعن فيها مّيز بني ما 
يستوجب الشّك والريبة وما ال يستوجبه، فأحلَّ كلَّ قسٍم يف حمّله من دون تعميم.

وهذا مبدٌأ فكريٌّ عامٌّ ينطبق يف مجيع شؤون احلياة، مثاًل: إذا الحظنا أحوال 
اآلخرين ممّن بلغنا عنهم نقاط ضعف ونظرنا إىل انطباع الناس عنهم فإّننا نجد أّن 
كًة استنادًا  من يكون بعيدًا عن هؤالء تكون نظرته عنهم نظرًة واحدًة عاّمًة مشكِّ
 إىل ما بلغه من تلك النقاط؛ وأّما من كان قريبًا منهم ـ مثل زمالئهم وأصدقائهم ـ 
قّوهتم  ونقاط  ضعفهم  بنقاط  املعرفة  جهة  من  شأهنم،  يف  الشّك  يعّمم  ال  فإّنه 

واملساحة التي ينبغي الشّك فيها بشأهنم.

وهكذا نالحظ أّن من ابتعد عن احلالة املنظورة التي يسعى إىل تقييمها من 
شأنه أن يتشابه عليه األمر كّله، ولكن من اقرتب منها اّتضحت له الصورة أزيد 

فمّيز فيها نقاطًا تستوجب الشّك ونقاطًا أخرى تستوجب اليقني.

شأن  يف  النظرّي  الشّك  تعميم  بأّن  يقضيان  العاّم  والرشد  فالعقالنّية  إذًا 
التاريخ أمر مباَلغ فيه، وأّن األمور التارخيّية منها بّينة بالبداهة أو بيشٍء من النظر 

ص يف موضوعها، ومنها أمور مريبة ينبغي التوقُّف عندها. امليسَّ أو بالتخصُّ

التارخيية  املعرفة  طبيعة  حول  ـ  العام  ـ  األّول  اجلانب  يف  الكالم  متام  هذا 
وأمّهّيتها وأنواعها وأدوات إثباهتا.
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املعرفة التارخيّية الدينّية

وأما )اجلانب الثاين( ـ اخلاّص ـ : حول املعرفة التارخيّية الدينّية.

شاخصان للدين احلّق: مضمونه ونشأته

الدين  الدين احلّق؛ ألّن معرفة  أمّهّية كبرية يف معرفة  التارخيّية  إّن للمعرفة 
احلّق إّنام تتّم عىل أساسني: مضمونه ونشأته ..

أّما )مضمون الدين(: فاملراد به األصول واملبادئ العاّمة للدين؛ فإهّنا ال ُبّد 
أن تكون موافقة للبدهيّيات العقلّية والرشد العاّم.

وهذه البدهيّيات عىل ضبني ..

1. فكرّية، تتمّثل يف قضايا عقلّية قياساهتا معها، بمعنى أّن تصّورها جّيدًا 
يكفي يف اإلذعان هبا.

2. وسلوكّية، تتمّثل يف وجدانّيات الضمري اإلنسايّن.

تلك  البدهيّية  ومبادئه  األساسّية  أصوله  يف  خيالف  دين  أّي  فإّن  وعليه: 
بالباطل،  اختلط  قد  أو يكون  باطل ال حمالة.  فهو  النظرّية والسلوكّية  البدهيّيات 
وال يكون اإلذعان به يف نشأته إاّل يف أثر ظروف ضاغطة وتعميات مومهة أوجبت 
ثّم جرت عليه األجيال الالحقة من جهة  الناس  به من فريق من عاّمة  اإلذعان 

التكيُّف مع هذا اإلذعان.

فمثال ما خيالف البدهيّيات النظرّية: األديان التي تبني عىل ألوهّية برٍش أو 
أصناٍم أو ما إىل ذلك؛ فإّن ذلك حديٌث خرايفٌّ واضح. وتندرج يف ذلك الرواية 
وأّمه   A عيسى  املسيح  ألوهّية  عىل  تبني  التي  املسيحّية  الديانة  عن  املعروفة 
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.Dالطاهرة مريم

والرؤية الصائبة ما جاء به اإلسالم من كون املسيحA عبدًا من عباد اهلل 
الصاحلني ورسوله إىل عباده، وقد ميزه تعاىل بوالدته من غري أٍب.

 Fالنبّي ومثله: بعض املذاهب الشاّذة يف الدين اإلسالمّي التي تغلو يف 
وعرتتهB، والصحيح أهّنم ـ بحسب اإلسالم ـ عباد صاحلون ومصطَفون من 

هذه األّمة.

ومثال ما خيالف البدهيّيات العملّية: دين اليهود، وفق الرؤية التي تبني عىل 
امتياز ساللتهم عىل سائر الناس وتفضيل اهلل سبحانه وتعاىل إّياهم عىل اآلخرين، 

من دون امتياٍز يّتصفون به يف خصاهلم أو يف سلوكهم العميّل.

والرؤية الصحيحة: ما جاء به اإلسالم، من أهّنم كسائر الناس ولكن ُوجد 
خاّصًة  نعمًة  ذلك  واعترب  صالحهم  هلم  سبحانه  اهلل  قّدر  صاحلون  عباد  فيهم 
النَّاُس  ا  َ َأهيُّ الكريم)1(: ﴿َيا  القرآن  ما جاء يف  العاّم  فاألصل  أنعمها عىل قومهم، 
ا َخَلْقنَاُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوًبا َوَقَبائَِل لَِتَعاَرُفوا إِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَْد اهللِ  إِنَّ

َأْتَقاُكْم إِنَّ اهللَ َعلِيٌم َخبرٌِي﴾.

الدين  العاّم يف أصول  والرشد  البدهيّيات  مع  موافقته  ُيعترب  ما  قّيدنا  وإّنام 
ومبادئه العاّمة احرتازًا عن التفاصيل املتعّلقة بالتطبيقات والتحديدات املأثورة؛ 
القاطع يف كوهنا من  الثبوت  إّما أهنا ال ترقى إىل درجة  التفاصيل نوعًا  ألّن هذه 
الدين، فهي إضافات الحقة واجتهادات طارئة وإن اختلطت بنصوص الدين، 
حتتمل  ومتشاهبة  غائمة  مواضيع  بطبيعتها  ـ  القاطع  ثبوهتا  حال  يف  ـ  أهنا  وإّما 

)1(  سورة احلجرات: 13.
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اجتهادات خمتلفة، وال سبيل إىل البّت فيها بام خيالف العقل يقينًا، شأن التفاصيل 
املتعّلقة بسائر شؤون احلياة.

اخلطأ يف بحث اإلنسان عن الدين عىل مقاساته

اًل جامعًا علم أّنه إذا كان من اخلطأ قبول ديٍن  وَمن تأّمل يف أمر الدين تأمُّ
يصادم يف أصوله ومبادئه وخطوطه العريضة بدهيّيات العقل والضمري اإلنسايّن 
مصاَدمًة بدهيّيًة فإّن من اخلطأ يف منهج التدّين أيضًا أن يسعى اإلنسان إىل اختيار 
إىل  ناظٌر  بل  فحسب،  احلياة  هلذه  تنظياًم  ليس  الدين  ألّن  مقاساته؛  عىل  الدين 
ذات  منظومة  وهو  هبا،  اإلنسان  عقل  حييط  ال  ممّا  وراءها  فيام  الكربى  احلقائق 
حلقات ينسجم الحقها مع سابقها وليس اخرتاعًا وابتكارًا من هذا الفرد أو ذاك.

انسجام أصول  ما ذكرناه من  والعقالنّية:  الدين  الوسط يف عالقة  فاملنهج 
التفاصيل  له يف  العقل والفطرة والضمري، والتسليم  بدهيّيات  الدين ومبادئه مع 

والفروع، وَمن ابتعد عن هذا املنهج وقع يف اخلطأ اجلسيم.

واجدًا  فوجُدته  دقيقًا،  اًل  تأمُّ املنهج  هذا  وفق  اإلسالم  ديَن  تأّملُت  وقد 
للسالمة يف أصوله ومبادئه ـ من دون حتميل وجتميل ـ كام وصفُت ذلك بتفصيل 
يف الكتابني األّول والثاين من سلسلة )منهج التثبت يف الدين(، وكذلك احلال يف 
دين موسى بن عمرانA ودين املسيح عيسى بن مريمA عىل الوجه اخلايل عن 
االنحياز العنرصّي أو التثليث اخلاطئ، كام هو مقتىض الرواية اإلسالمّية هلام، كام 

أرشنا إىل ذلك آنفًا.
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أمّهّية سالمة نشأة الدين يف ثبوت حّقانّيته

وأّما )نشأة الدين( فهي ركٌن أساٌس يف ثبوت الدين ـ كام ذكرنا أّوالً ـ ألّن 
املراد بالدين هو رسالة اهلل سبحانه إىل اإلنسان من خالل بعض َمن اختارهم من 
خلقه، وهذه الرسالة ليست حادثًة اآلن لتكون جزءًا من املعرفة املعارصة، وإّنام 
يقّدر حدوثها يف زماٍن سابق. وعليه: فالّبد يف اإلذعان بأّي دين من االّطالع عىل 

نشأة سليمة للدين.

ومثل ذلك: املذاهب املتفّرعة يف الدين الواحد؛ فإّنه ال ُبّد من املراجعة إىل 
نشأهتا وإحراز سالمتها؛ ليّتضح أهّنا اخلّط السليم يف داخل ذلك الدين، وال يصّح 

اإليامن بيشٍء منها دون ذلك.

ومن اخلطأ الفاحش من اإلنسان يف اعتناقه لديٍن ما أن يعّول عىل مضمونه 
فقط كام يفعل بعض الناس، حيث يميلون إىل أديان وملل جيد الباحث بوضوح 
املنشق من  )البابّية(،  دين  مثل  أساس  أّي  هلا  ليس  أهّنا  نشأهتا  بحثه عن  يف حال 
ومن  عرشية،  االثني  اإلمامية  بمذهب  يدين  الذي  الشيعّي  واملجتمع  اجلسد 
ثوابتهم املنصوصة أّن حممدًا F هو خاتم النبّيني، وأن أوصياءه االثني عرش عباد 
﴿ُهًدى   F عليه  وتعاىل  تبارك  اهلل  أنزهلا  العظيم  القرآن  آيات  وأن  مصطفون، 

َدى َواْلُفْرَقاِن﴾، وهذا كله أمٌر بدهييٌّ عندهم. لِلنَّاِس َوَبيِّنَاٍت ِمَن اهْلُ

ومع ذلك زعم هذا املذهب املنشق ـ عىل يد مؤسسه ـ نبيًا غري نبي اإلسالم 
واألخطاء  معنى،  ذات  غري  املهملة  األلفاظ  من  الكثري  فيه  قرآننا،  غري  وكتابًا 
بذرائع ومربرات  ـ  ألغى  أنه  تليق بمؤلَّف كتبه عامل بسيط، كام  التي ال  الفاحشة 
أنه  كام  واحلجاب،  والصيام  احلّج  من  الدين  رشائع  أبرز  ـ  الناس  بسطاء  جتذب 
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ذهب مذاهب الغالة يف دعوى احللول واالحتاد، ومع كل ذلك ولعدم مالحظة 
نشأة هذا الدين ومدى سالمة وصحة متبنياته، اّتبعه مجاعة من الناس.

وكذلك احلال يف فِرق تبنّت معتقدات زائفة ال يقوم عليها دليل وال برهان، 
باحّتاد اخلالق واملخلوق أو حلول اخلالق يف  بل الربهان عىل خالفها، كاالعتقاد 
املخلوق، أو الغلّو يف مقامات األنبياء وجعلهم أبناء اهلل، تعاىل اهلل ﴿َعامَّ َيُقوُلوَن 

ا َكبرًِيا﴾. ُعُلوًّ

وكذلك املغالني يف بعض العلامء خاّصة كبعض الفرق الصوفّية التي تّدعي 
آنذاك  خرقة  هناك  تكن  مل  حني  يف  األّول،  العرص  من  رجاٍل  إىل  تسندها  خرقًة 

أصاًل، وكذلك بعض الشيخّية وغريهم.

وفق  ـ  نشأهتا  تاريخ  عىل  يّطلع  باحث  ألّي  حيدث  ال  مذاهب  كّلها  فهذه 
الرواية التي ال خالف ألحد فيها ـ شبهة وشّك يف أهّنا ال أساس موضوعّي هلا من 

حيث النشأة التارخيّية، ومن الغريب أن يؤمن املرء هبا كدين يدين اهلل تعاىل هبا.

التعّجب من إيامن بعض املسلمني العرب بام خيالف نصوص القرآن

وإّنني ألعجب من فرق املسلمني وخاّصًة من العرب الذين يؤمنون كّلهم 
بأّن القرآن الكريم هو كالم اهلل سبحانه ثّم يؤمنون بمثل هذه املذاهب؛ ألّن َمن 
أّنه  يعلم  ـ  بوذّيًا  أو  نرصانيًا  أو  هيوديًا  كان  ولو  ـ  الكريم  القرآن  هذا  آيات  يقرأ 
خياطب عاّمة الناس، وينفي الغلّو يف األنبياء وسائر البرش واألشياء، ويلزم برشائع 
كالصالة والصيام واحلّج واحلجاب، وهذا ممّا ال حيتاج إىل مقدرة علمّية وختّصٍص 

، بل هو بدهية واضحة. نظريٍّ

فاملفروض  االّطالع،  سبل  واّتسعت  العرص  هذا  يف  الثقافة  َعت  توسَّ وقد 
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يقتضيه  بام  ومذهبه  دينه  نشأة  من  يتأّكد  أن  الدين  أهل  من  خاّصة  إنسان  بكّل 
الرشد العاّم، كام يتحّقق يف سائر اهتاممات حياته كاملشاريع االقتصادّية والتجارّية 

وغريها.

اهتامم اهلل سبحانه بالثبوت التارخيّي الواضح للرساالت املبعوثة

وقد جرت السرية اإلهلّية ـ وفق املنظور الديني ـ عىل أن ال ختلو األرض 
من رسالة ساموّية ذات حّجة مقنعة ملن وقف عليها وحتّرى مدى حّقانّيتها. وكّلام 
انطمست معامل الرسالة السابقة ـ من جهة ُبعد العهد وحتريف احلقائق بام يؤّدي 
إىل الشّك فيها ويف تعاليمها أو تبليغها عىل غري وجهها ـ بعث اهلل سبحانه رسالًة 
أخرى عىل حني فرتٍة من الرسل السابقة، لتكون هناك حّجٌة ما عىل وجه األرض 
أو غري ذلك،  أو عجٍز  أو إمهاٍل  الناس الستضعاٍف  إليها قسٌم من  وإن مل يصل 

ولكنّها ضياٌء موقٌد عىل وجه البسيطة من اهلل سبحانه.

توّفر أدوات احلفظ الواضح لدين اإلسالم من خالل حفظ القرآن

جهة  من  احلفظ  أدوات  له  توّفرت  اإلسالم  دين  أّن  عليه  وقفُت  والذي 
ثبوت كتابه عىل الوجه الذي ُأنزل ثبوتًا مقبوالً يمكن أن يتلّقاه الناس بام هم عليه 

من الرشد العاّم والعقالنّية املقبولة.

وذلك أّن لتاريخ القرآن الكريم مراحل ..

)املرحلة األوىل(: من زمان النبّيF إىل وفاته، وهي مدة عرشون عامًا.

و)املرحلة الثانية(: من وفاة النبي F سنة )11( للهجرة إىل زمن مجع القّراء 
عىل مصحف واحد يف خالفة عثامن، وكانت يف سنة )25( أو )30( للهجرة، فهي 
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أربعة عرش سنة أو تسعة عرش.

و)املرحلة الثالثة(: منذ االجتامع عىل مصحف عثامن إىل عرصنا هذا، وتزيد 
عىل أربعة عرش قرنًا.

وال شّك يف حفظ القرآن الكريم يف املرحلة الثالثة إىل زماننا هذا عىل الوجه 
أّنه مل  املسلمني، حّتى  الذي ُكتب يف ذاك املصحف، لقداسة خّط املصحف عند 
يزل ُينرش القرآن وفق مصحف عثامن، وذلك بدهية تارخيّية ال يساورها أّي شكٍّ 

أو ترديد.

واحلال كذلك يف املرحلة األوىل؛ إذ كان النبي F معنيًا بكتابة الوحي، ومن 
الواضح بحسب التاريخ أنه اخّتذ كتبة للقرآن من أهل البيتB والصحابة، كام 
أن بعض الصحابة ذو مصحف كتبه لنفسه، وكان عامتهم معنيني بحفظ ما تيس 
القرآن وحفظه  كتابة  دائبة يف  فكانت هناك حركة  الكريم،  القرآن  آيات  هلم من 

.F يرشف عليها النبي

F حتى مجع عثامن  النبي  الثانية بعد وفاة  وكذلك كان احلال يف املرحلة 
القرآن  تعليم  عىل  مواظبني  الصحابة  كان  فقد  واحد،  مصحف  عىل  املصاحف 
لكل مسلم أو داخل يف اإلسالم يرغب يف ذلك، وقد تفّرق بعضهم يف األمصار 
فصار معلاًم للقرآن بني أهلها، وبذلك خرج نّص القرآن الكريم عن حدِّ التحكم 
بالزيادة  الواحد  النص  اختالف  توجب  التي  الفردية  والروايات  الشخيص 

والنقصان والتغيري.

وأما توحيد القرآن من قبل عثامن عىل مصحف واحد فهو مل يكن إاّل إلغاًء 
قد سّجلها أصحاهبا عىل  كان  التي  التوضيحات  بعض  يف  املصاحف  الختالف 
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مصاحفهم، أو إحلاقهم لبعض األدعية)1(يف ُنسخهم أو إدخال بعضهم اختالف 
اللهجات يف مصحفه، ومل يكن الختالٍف بني املصاحف يف زيادة النّص القرآيّن 
ونقيصته، كام ينّبه عليهـ  إمجاالـً  اّتفاق املسلمني العميّل منذ املرحلة الثالثة عىل هذا 
املصحف؛ فإّنه نابٌع من وضوح احلّجة يف املرحلة السابقة، وإذا كان بعض الرواة 
قد شّذ يف توّهم نقيصة يشء من القرآن الكريم فإّن هذه النقيصة ـ فضاًل عن عدم 
مل  ـ  اجلميع  عليه  اّتفق  ما  ومبادئه وفق  الدين  احلّجة عىل أصول  بتاممّية  مساسها 
تقع موقع قبول عاّمة املسلمني، حّتى أّن بعض أهل احلديث املتوّسعني يف قبول 

الروايات الضعيفة أّولوا تلك الروايات عىل نسخ تالوة بعض اآليات.

إّن حمفوظّية القرآن الكريم حدث اجتامعي تارخيّي وليس رواية فردية، وقد 
توّفر عامالن حلفظه التاّم، مها قّوة حفظ العرب آنذاك، وانتشار الكتابة يف وسط 
كانت  والتي  املتقّدمة  النواحي  جهة  من  التشّتت  مالمح  بدأت  لكن  الصحابة. 
اإليضاحّية  الزيادات  بدخول  القرآيّن  النّص  يف  اختالف  إجياد  إىل  تدرجيًا  تؤّدي 
واألدعية وغريها لوال مجع املسلمني عىل مصحٍف واحد، فلاّم مجع عثامن القّراء 
مبادئ  ارتفعت  والصحابة   Bالبيت أهل  من  بإشارة  واحٍد  مصحٍف  عىل 
االختالف يف نشأهتا، بحيث مل يعد أّي لبس يف البني؛ ومن َثمَّ ال جتد مجلًة واحدًة 
ُنقلت عىل أهّنا قرآن جتري عىل النسق القرآيّن، بل بعض اجلمل التي وصفها بعض 
الرواة بكوهنا آية قرآنّية بعيدة بوضوح عن نسق اجلمل القرآنّية وهي عىل العموم 

ركيكة وضعيفة يف بنيتها اللغوّية.

ينتقل  أن  ُأنزل عليه من غري  الذي  الوجه  الكريم عىل  القرآن  بقي  وهكذا 

)1(  مثل ما ُيسّمى بسوريت )اخللع واحلفد( يف مصحف أيب بن كعب، ومن املعلوم للناظر فيهام أن 
نسقهام ليس مماثاًل وال قريبًا من النسق القرآيّن.
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الكتب  يف  وقع  كام  األحاديث،  ورواة  الدين  علامء  بصامت  إليه  فتسي  باملعنى 
السابقة.

وبذلك توّفر لإلسالم ـ فيام أعتقد ـ املصداقّية الكاملة كرسالة إهلّية مأثورة 
عن اهلل سبحانه، السّيام أهّنا تعرتف بالرساالت السابقة وتصّحح بعض األخطاء 

اجلوهرّية الطارئة فيها.

عدم حاجة االعتقاد بحّقانّية الدين إىل ختّصص يف التاريخ

هذا، وقد يظّن املرء أّن االعتقاد بحّقانّية الدين حيتاج إىل ختّصص يف التاريخ 
العقالنّية  فيه  يكفي  وال  عدمها.  من  املّدعاة  الرسالة  صدق  استنباط  له  ليتأّتى 
والرشد العاّم الذي جعلناه كافيًا يف التصديق بالدين من الناحية املضمونّية؛ ألّن 
، وهو ال يتأّتى من دون ختّصص  احلوادث التارخيّية السابقة حتتاج إىل إثباٍت نظريٍّ
أو ما يقرب منه يف علم التاريخ، حّتى يّطلع عىل شواهد صدق الرسالة من عدمه.

ولكّن هذا الظن غري صادق؛ ألّن احلوادث التارخيّية عىل رضبني ..

اّطالع  يكفي  الذي  املؤّرخني،  بني  عليه  املتََّفق  الثابت  الواضح  )األّول(: 
التاريخ املوجبة  املرء عليه حّتى يستيقن به، كام هو احلال يف احلوادث العظام يف 

للحروب واملؤّدية إىل تغرّيات ثقافّية وهجرات سكانّية وغري ذلك.

األدلة  ومجع  التفاصيل  عىل  باالّطالع  وعدمه  ثبوته  ُيستنبط  ما  )الثاين(: 
واملؤرّشات ومعاجلة ما خيالفها لالنتهاء إىل نتيجة اجتهادّية يمكن أن تكون حمّل 
علم  من  ختّصيّص  نظرّي  مستوًى  فهو  وعليه:  والرأي.  النظر  أهل  بني  خالٍف 

التاريخ.

كام  ـ  اإلنسان  هتّم  التي  التارخيّية  املعلومات  عاّمة  يف  ظاهر  التقسيم  وهذا 
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بنفسه  تتعّلق  التارخيّية كالتي  املعلومات  إنسان هيّمه بعض  فإّن كّل  ـ  تقّدم ذكره 
تأّملها وجد أّن هذه املعلومات عىل قسمني:  وبأرسته وآبائه وقومه وحمّلته، فإذا 
ُيؤَثر  ما  الوقوف عىل  يكفي  بل  واجتهاد،  نظر  مزيد  إىل  فيه  البّت  قسم ال حيتاج 
من احلكايات من دون أّي عناٍء، بحيث ُيعترب املنِكر له منِكرًا ألمٍر ثابٍت بالبداهة 
ة، وإّما من اإليغال  ناشئًا إّما من عدم النظر يف املعلومات واألخبار املتاحة امليسَّ
يف الشّك والوسوسة. وقسم ليس هبذه املثابة، بل يعتربه املرء استنباطًا واجتهادًا، 

ولذا يقول ـ مثاًل ـ يف حال حتققه وبحثه يف مسألة: إيّن توّصلت إىل كذا وكذا.

التارخيّية  املعلومات  أصول  من  مجلًة  إّن  القول  يمكن  ذلك:  ضوء  وعىل 
عليه  يتوّقف  الذي  واملستوى  كذلك.  هي  الكربى  اإلبراهيمّية  باألديان  املتعّلقة 
األّول  املستوى  هو  ـ  مثاًل  ـ  اإلسالم  دين  شأن  يف  عليه  وقفت  كام  هبا  اإلذعان 
، بل يكفي االّطالع عىل ما ُيتلّقى ثابتًا  الذي ال حيتاج إىل بذل جهٍد نظريٍّ ختّصيصٍّ

واضحًا عند عاّمة املؤّرخني.

أمّهّية االلتفات إىل ما ل يقع واستنطاق ما وقع

نعم، ال ُبّد من االلتفات إىل أمرين ..

من  يقع  مل  ملِا  فإّن  مجيعًا؛  يقع  مل  ما  وإىل  وقع  ما  إىل  الناظر  يلتفت  أن   .1
بالنظر  األّولّية  يقّل عاّم وقع، ويندفع كثري من االحتامالت  احلوادث دالالت ال 
إىل وضوح عدم وقوع مقتضياهتا يف التاريخ. وهذا أمر جيده اإلنسان يف التأّمل يف 
التاريخ األرسّي والعائيّل بنفسه، حيث جيد أّن بعض االحتامالت ليست واردة؛ 
موجودة  كانت  ولو  بوضوح،  تقع  مل  وحوادث  وانتقاالت  أسفارًا  تقتيض  ألهّنا 

لنُقلت عادًة.
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2. استنطاق احلوادث؛ فإّن لكثري من احلوادث دالالت بّينة؛ لكن ينبغي 
العاّمة  شؤونه  يف  يفعل  كام  االستنطاق،  عىل  القدرة  من  بيشء  يّتصف  أن  للمرء 
يف احلياة، وليس املراد باالستنطاق االستخراج الفكرّي النظرّي الذي حيتاج إىل 
التفات كّل  املفروض  يكون  التي  الواضحة  اللوازم  إىل  االنتقال  بل  التخّصص، 
إنسان عاقل منتبه إليها، ويكون عدم االلتفات إليها رضبًا من الغفلة عىل حّد من 
ينظر إىل اليشء وال يراه، وهو ناشئ عن عدم تلّقي احلالة بحيوّية، أو عدم الرتكيز 

الكايف عليها.

وهذه حالة معروفة يف الوسط العاّم، فنرى أّنه إذا احتمل شخص احتامالً 
بعيدًا عام يستنطق من الواقع، فإنه جياب ـ مثاًل ـ بأنه: )أال ترى كذا(، و)أال تنظر 

إىل كذا، فكيف حتتمل هذا االحتامل(.

مثال للجوانب التارخيّية الواضحة يف شأن دين اإلسالم

ويف ضوء االلتفات إىل ذلك نجد أّن املوقف جتاه كثري من املواضيع السابقة 
موقف واضح ال حيتاج إىل االجتهاد النظرّي.

مثاًل: يف شأن دين اإلسالم توجد هناك حوادث كبرية وقعت أو مل تقع يمكن 
أن تنّبه عىل صدق هذا الدين، فال شّك أّن النبّيF حّتى األربعني من عمره مل ُيبِد 
دعوًة وال باين قومه وعارض عقائدهم، وليس هناك أّي مؤرّشٍ يف حياته قبل البعثة 
عىل أّنه كان يعرف الكتابة أو القراءة تعلُّاًم وال تعلياًم وال ممارسًة)1(، وكذلك كانت 
حالة قومهF. كام ال شّك يف أّن أسلوبه اإلنشائّي مل يكن مميَّزًا يف نسقه عن قومه، 

طُُّه بَِيِمينَِك إًِذا الَّْرَتاَب  )1(  ومن َثّم جاء يف القرآن الكريم: ﴿َوَما ُكنَت َتْتُلو ِمن َقْبلِِه ِمن كَِتاٍب َوالَ خَتُ
امُلْبطُِلوَن﴾ سورة العنكبوت:46.
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وكان شخصًا صدوقًا أمينًا مسرتساًل حمّبًا لإلحسان والرّب، ومل ُيعرف له طموح يف 
ملك أو سلطة أو جاه، فقد كان يعمل خلدجية )رضوان اهلل عليها( ويّتجر بامهلا 
ويسافر ألجل ذلك إىل البالد، كام أّنه مل ُتعرف يف شخصّيته أّية عنارص غموض أو 
ممارسات خفّية. ويف هذا املقدار ما يكفي منّبهًا عىل أّنه مل يكن من حيث مؤّهالته 
األخالقّية ليّدعي شيئًا خيتلقه اختالقًا، ومل ُيعهد عنه أّي تكلُّف يشري إىل ذلك مع 
انكشاف سريته السّيام بعد البعثة أو اهلجرة إىل املدينة حّتى وفاتهF، ولقد كانت 
أعامله وسلوكّياته كّلها بمرأى أصحابه وأزواجه يف عاّمة تفاصيلها، فلم ُيعهد له 
كذبة أو متويه أو غموض أو اتصال بأشخاص غري معروفني ذوي قدرات مميَّزة 

وال أشباه ذلك.

كام أّنه مل يكن ُيتاح له من املؤّهالت البالغّية أن يؤّلف النثر القرآيّن، كام مل 
ُيعهد يف خطبه بعد البعثة ما يشبه القرآن أو يرقى إليه يف حاٍل.

 Aكام مل يستطع أحد بعده من مثل ذلك، وما ُعرف من كالم اإلمام عيل
ـ مما جاء يف هنج البالغة وغريه ـ فإّنه ال يرقى عند أهل اللسان واألدب إىل درجة 
القرآن الكريم كام هو واضح، كام أّنه إّنام تأّتى لهA ذلك من جهة أنسه بالقرآن 
سه به وكثرة قراءته له وتذّوقه لنسقه، فهو وإن مل يكن يف مستواه أمرًا مسبوقًا  وتنفُّ
كالمًا  وليس  الكريم،  للقرآن  احتذاًء  كان  أّنه  إاّل  جمموعه  يف  بمثله  ملحوقًا  وال 

صدر بمعزل عنه.

وعليه: يقع السؤال عّمن يمكن أن يكون قد أنشأ القرآن، لوال إنزاله من 
ِقبل اهلل سبحانه.

الباحث ما يوجب الشّك،  املعلنة ال جيد فيها  نبذة يسرية من سريته  فهذه 
العقيدة  تتبّدل  أن  إىل  دعوته  أّدت  التي  حوهلا  وما  العربّية  اجلزيرة  يف  والسّيام 
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السائدة فيها من الرشك إىل التوحيد، ومع أّنه قد مىض عىل اإلسالم زمن طويل 
إاّل أّن التدوين املبّكر نسبّيًا حلوادثه خيترص الزمن؛ فإّن كتب التاريخ قد ُأّلفْت يف 
القرن الثاين اهلجرّي، وكثري منه حوادث كبرية مل تكن قد اختفت معاملها وآثارها 

منذ حتّققها يف عرص الرسالة.

واملقصود بذلك: التمثيل لكيفّية فهم املعطيات التارخيّية الواضحة التي ال 
حتتاج إىل بحث واجتهاد، وال من شأهنا أن تكون حماّل لالختالف.

وبذلك يظهر: أّن ما يتوّقف عليه معرفة الدين من اجلانب التارخيّي ـ عىل 
فيه بعض االّطالع والرشد  التخّصص، بل يكفي  إىل  أمرًا حيتاج  ـ ليس  العموم 

العاّم.



القاعدة الثانية عرشة:
يف مناهج البحث واإلقناع

 توضيح انقسام املنهج إىل موضوعّي وغري موضوعّي
واملغالطّي  اجلدّل  من  املوضوعّي  غري  املنهج  أقسام   

واخلطايّب والشعرّي
 اختالف املنهج املوضوعّي وغري املوضوعّي يف آداب 

البحث ولياقاته
غري  ثانوّية  أغراض  يف  املوضوعّية  غري  املناهج  أمّهّية   

االهتداء إىل احلقيقة
 اهتامم الدين باملنهج املوضوعّي يف البحث عن حّقانّيته

يف  املوضوعّية  غري  املناهج  إىل  القرآيّن  النّص  إشارة   
البحث عن العقيدة





القاعدة الثانية عرشة:
يف مناهج البحث واإلقناع

ووجدانّية  موضوعّية  مناهج  فهناك  متعّددة،  مناهج  واإلقناع  للبحث  إّن 
املرء إىل مؤرّشٍ غاب عنه أو يوقظ فيه وجدانًا خامدًا، وهناك مناهج  تلفت نظر 
التي تريد اإلقناع  بإثارة املشاعر والغرائز للجهة  أخرى مشاعرّية وغرائزّية هتتّم 
واالقتناع هبا وتنتفع يف ذلك بالقاعدة املتقّدمة من تأثري املشاعر النفسّية عىل إدراك 

اإلنسان.

املهّم لطالب احلقيقة والباحث عنها ـ السّيام يف مسألٍة خطريٍة كأمر  ومن 
التأثُّر  من  وحيذر  واملوضوعّية،  الوجدانّية  األدوات  بسلوك  هيتّم  أن  ـ  الدين 
إقناعه،  ألجل  وعواطفه؛  مشاعره  تستدّر  التي  والغرائزّية  املشاعرّية  باألدوات 

وتصطنع من خالهلا شبهاٍت َلُبوُسها َحقٌّ وحقيقتها باطل.

وللحديث يف هذه القاعدة جانبان ..

عاّم، يتضمن توضيح هذا التنويع للمناهج.

املعرفة  إدراٍك صائٍب جتاه  القاعدة يف حتصيل  بأمّهّية هذه  يتعّلق  وخاّص، 
الدينّية. 
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توضيح انقسام املنهج إىل موضوعّي وغري موضوعّي

بالنظر إىل  ـ  البحث واإلقناع تنقسم  أّن مناهج  فبيانه:  العاّم(  أّما )اجلانب 
لها إىل سائر أنواع األدوات املؤّثرة يف  مدى التزامها باألدوات املوضوعّية أو توسُّ

قناعة اإلنسان ـ إىل أقسام ..

من  املوضوعّية  يلتزم  الذي  املنهج  به  واملراد  املوضوعّي،  املنهج  )األّول(: 
مع  املناسب  املنهج  وهو  والتحّري،  للبحث  املنطقّية  األدوات  استخدام  خالل 
طلب الباحث للحقيقة وبحثه عنها بحثًا جاّدًا، فهو يتخىّل عن أّي مصادرة مسبقة 
غري موضوعّية كامليول والرغبات، ويكون متهّيئًا لقبول نتيجة البحث والتحقيق 
نتائج البحث، وقد  أّيًا كان، ومستعّدًا لرتتيب األثر عليه يف سلوكه العميّل وفق 

يعربَّ عن هذا البحث بالبحث الربهايّن، كام يعربَّ عن مستنده بالربهان.

أخرى  مؤّثرات  عىل  يعتمد  املنهج  وهذا  املوضوعّي،  غري  املنهج  )الثاين(: 
إدراكه وفق  يؤّثر عىل مشاعر اإلنسان، ويستتبع توجيه  يف اإلقناع واالقتناع، ممّا 
تلك املشاعر، وقد يزاوج بني هذه املؤّثرات ومبادئ موضوعّية، أو خيتار مبادئ 
موضوعّية يرفع من حدود داللتها فيجعل املؤرّش الضعيف قوّيًا، واملؤرّش املعاَرض 

بمؤرّشٍ أقوى منه هو املؤرّش الوحيد يف املوضوع.

أقسام املنهج غري املوضوعّي من اجلدّل واملغالطّي واخلطايّب والشعرّي

وينقسم هذا املنهج بدوره بحسب املبادئ غري املوضوعّية التي يعتمد عليها 
إىل أنواع أربعة ..

1. املنهج اجلدّل: ويعّول هذا املنهج عىل أساس اخلصومة العلمّية، فيعمد 
الباحث يف املوضوع ـ مثاًل ـ إىل شخصنة البحث، فينظر يف كالم املخالف له يف 
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 الرأي ويتتّبع عيوبه ونواقصهـ  حّتى يف اجلوانب التي ال تأثري هلا يف مصري البحثـ  
عىل  ُطرح  موضوع  يف  تناقض  أو  أساسّية،  غري  معلومة  يف  له  خطأ  يستغّل  وقد 

هامش البحث.

املنهج املغالطّي: ويعّول هذا املنهج عىل االستعانة بوجوه من املغالطة   .2
املتعمدة وشبه املتعمدة، فيستدّل بأشياء ال داللة هلا ويستشعر موقفًا من أمور ال 
إشعار فيها به، ويقيس اليشء بام يشبهه من غري تقدير االمتياز بينهام، ونحو ذلك 

من االحتجاجات املغلوطة.

مثل حسن  اخلطابّية،  املؤّثرات  يعتمد عىل  منهج  اخلطايّب: وهو  املنهج   .3
األداء وكفاءة العرض، وبراعة التصوير، من غري أن يشتمل عىل حمتوى موضوعّي 
مناسب، وقد يعّول عىل الطعن يف شخصّية الباحث إلسقاط قيمة بحثه أو رأيه، 

ويذكر حوله بعض االحتامالت والظنون.

4. املنهج التخّييّل: وهو منهج يعتمد عىل إثارة اخليال من خالل األدوات 
يف  اخليال  بتهييج  فينتفع  واالستعارات،  والقصص  التجّوز  أنواع  مثل  األدبّية، 

اإلقناع واالقتناع.

املختلفة  السجاالت  أمثلة يف  هلا  الباحث  جيد  معروفة  كّلها  املناهج  وهذه 
الدائرة يف املواضيع األرُسّية واالجتامعّية والسياسّية، وقد جيد يف السجال الواحد 
أدوات  يملكه من  ما  بكّل  كّل طرف  فيستعني  مناهج خمتلفة،  إىل  تنتمي  عنارص 

يمكن أن تكون غطاًء لقناعته أو سبياًل إىل إقناع غريه.

قناعة  أّن  هو  العموم  عىل  ـ  املوضوعّية  غري  ـ  املناهج  هذه  به  تشرتك  وما 
تلك  توّلدت  والنقاش، سواء  البحث  قبل  الواقع  متبناة يف  تكون  غالبًا  الباحث 
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أو غري واعية، وإّنام هو  أو غري موضوعّية، واعية  القناعة من مناشئ موضوعّية 
يف مقام تربير موقفه أو إقناع اآلخرين به، وليس يف مقام البحث والتحّري عن 

احلقائق.

اختالف املنهج املوضوعّي وغري املوضوعّي يف آداب البحث ولياقاته

ولكلٍّ من املنهجني املوضوعّي وغري املوضوعّي آداب ولياقات ..

فالبحث املوضوعّيـ  عىل العمومـ  خطاب عقاليّن يّتصف بالثقل والرزانة، 
التي  باملسافة  بقدره، ويذعن  بتقدير كّل يشء  التهويل واملبالغة، وهيتّم  ويتجنّب 
اخلصومة  لغة  ويتجنّب  واملقارنة،  التعميم  يف  ويتحّوط  عندها،  املعرفة  تقف 
بعيدًا  ويكون  واهلدوء،  والوقار  والسكينة  املتانة  مالمح  عليه  وتبدو  والكيد، 
العقالنّية  املناحي  باملخاطب إىل  أدوات اإلثارة والتهييج واالندفاع، وينحو  عن 
البحث يف املوضوع عىل  السليمة، ويطرح  الفكرّية  والراشدة، وينتفع باألدوات 

النحو اجلامع واملتسلسل، ويتعامل مع املؤرّشات املعاكسة تعاماًل منصفًا.

وأّما البحث غري املوضوعّي فهو عىل عكسه يف هذه الصفات فهو يّتصف 
الظّن،  مورد  يف  القاطع  والعلم  االحتامل  ملجّرد  الظّن  فيّدعي  واملبالغة  بالتهويل 
ويندفع اندفاع اخلطيب والواعظ، ويمعن يف اخلصومة بلبوس اإلنصاف، ويكثر 
املشاعر، وخياطب  املؤّثرة يف  التأّوه والتظّلم والتحّدي ونحو ذلك من األدوات 
اجلمهور باملواضيع التخّصصّية التي ال يستطيعون البّت فيها، أو يربط املوضوع 
الفرز  عامٍّ عىل  بشكٍل  املخاَطب  قدرة  ويعّول عىل عدم  متكلَّفًا  ربطًا  استطاع  بام 
االجتامعّية  التحليالت  ويستغّل  العلمّية،  األدوات  من  ذلك  ونحو  والتحليل 
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والنفسّية السطحّية يف مقام اهلجوم عىل الرأي املقابل)1(.

أمّهّية املناهج غري املوضوعّية يف أغراض ثانوّية غري االهتداء إىل احلقيقة

هذا، ولكنّنا ـ بالرغم مما تقّدم ـ نؤّكد عىل أمرين ..

1. إّن ما ذكرنا ال يعني االستغناء املطلق لإلنسان عن التشبيه واملقارنة يف 
املباحث العلمّية، بل ال ينبغي الشّك يف أّن هناك حاجات إىل مثل هذه األدوات 
األدبّية يف مقام تقريب بعض املعاين الدقيقة املعقولة، حيث يستعمل تشبيه املعقول 
لغموض  وذلك  فيه؛  الغموض  ويزول  املعقول،  األمر  يّتضح  حّتى  باملحسوس 
املشاعر وهتييجها، وتلك حاجة وجدانّية  بطبيعتها، وليس إلثارة  العقلّية  املعاين 
للذهن  أّن  املوضوعّية  العلمّية  املباحث  يف  بالتأّمل  جيد  اإلنسان  فإّن  مشهودة؛ 
اإلنسايّن حاجة فكرّية إىل تشبيه املعاين املعقولة باملعاين املحسوسة لتقريبها، كام أّن 

له حاجة بالغّية إليها إلثارة اخليال يف مواضع أخرى.

موضوعّية  أدوارًا  أحيانًا  تؤّدي  أن  يمكن  األدبّية  األدوات  فإّن  وعليه: 
وفكرّية ومنطقّية، وال يقترص دورها عىل أداء األدوار اخلطابّية والتخيُّلّية.

عىل  سلبّية  حالة  ليست  اخلطاب  يف  األدبّية  األدوات  استعامل  إّن   .2
التأثري يف مشاعر املخاَطبني، بل  اإلطالق، وإن كان الغرض من هذا االستعامل 

إقناع  لغرض  ُتكتب  التي  املقاالت  أو  الكتب  بني  الصدد  هذا  يف  يقارن  أن  للباحث  ويمكن   )1(
عموم الناس أو املثّقفني بموقٍف فكريٍّ ما من حيث أدب البحث، حيث جتد أّن بعضها يّتصف 
بأدب العلم ولياقاته، بينام جتد بعضها اآلخر قد ُكتب بأدب اخلطاب العاطفي املبطن، فهي مليئة 
املثّقف  القارئ  وثوق  عدم  إىل  يؤّدي  ممّا  واملبالغة؛  واالستهزاء  والسخرية  واالنفعال  باالندفاع 
املأنوس بأدوات العلم، وإّنام يناسب األعامل اإلعالمّية التي ُيراد هبا التأثري عىل مشاعر اجلمهور 

وعواطفهم. وهذا بغض النظر عن تقييم اجلانب الفكرّي يف املوردين. 
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ذلك تابع القتضاء املقام.

وذلك أّن الكالم يمكن أن يصدر يف مقامات أربعة ..

أ. مقام إرشاد املخاَطب إىل املؤرّشات املوضوعّية عىل هذا االجّتاه أو ذاك، 
فهذا مقام ينبغي أن يقترص فيه املرء عىل األدوات العلمّية، وال يتوّسل إىل األدوات 
األدبّية للتأثري عىل املخاَطب، ولكن ال مانع من استخدام التعابري األدبّية بمقدار 

ما يساعد عىل إقبال املخاَطبني عىل اإلصغاء إىل الكالم.

واألحداث،  لألشياء  والوجدانّية  الداللّية  الشحنات  تقوية  مقام  ب. 
فيستخدم تعابري بليغة وتشبيهات لطيفة إلثارة الشحنة الداللّية اخلافتة باالعتياد، 
ل إىل  وإثارة الضمري اخلامد جتاه حماسن األفعال ومقابحها. وهنا ال مانع من التوسُّ

األدوات األدبّية املناسبة.

الفراغ  بعد  الصحيح  اإلدراك  عن  املانعة  النفسّية  احلواجز  رفع  مقام  ج. 
بالفكرة حلاجٍز  يثق  املخاَطب ال  إذ كثريًا ما جتد  املؤرّشات املوضوعية؛  عن ذكر 
يستعني  أن  احلالة جيوز  ففي هذه  نفسٍّ من رغباٍت وميوٍل وعواطف ومشاعر، 
اإلنسان باألدوات األدبّية ملعاجلة املشاعر املانعة من اإلدراك واإلذعان باملؤرّشات 

املوضوعّية؛ لتتحّرر النفس منها.

د. مقام احلّث عىل االعتبار والتقدير للحقائق التي أدركها املخاَطب وأذعن 
هبا؛ لكونه ال يقّدرها حّق تقديرها، وهذا هو مقام الوعظ واخلطابة؛ فإّن الواعظ 
تقع يف قلوهبم مواقع  مل  يعتقدوهنا ويّقرون هبا، ولكنّها  ينصح اجلمهور بحقائق 

التأثري حّتى تصّحح توّجهاهتم وسلوكّياهتم.

وهذا االستخدام يف هذا املقام أمٌر منطقيٌّ وموضوعّي.
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واملقولة  مقاالً(،  مقاٍم  )لكّل  أّن  من  املعروفة  املقولة  صّحة  تظهر  وهكذا 
األخرى من )أّن البالغة هي مطابقة املقال ملقتىض املقام(، فهي نوع من احلكمة، 

فإّن احلكمة عىل رضبني: حكمة يف السلوك، وحكمة يف األداء والتعبري.

بالغًا  ذكّيًا  الزاوية فالحظُت استعامالً  الكريم من هذه  القرآَن  لُت  تأمَّ وقد 
لألدوات املوضوعّية واخلطابّية واجلدلّية والتخّيلّية كاّل يف موضعها، ولوال أّن هذا 

البحث ليس بحثًا بالغّيًا قرآنّيًا لذكرت نامذج من ذلك.

هذا كّله عن اجلانب العاّم يف هذه القاعدة.

اهتامم الدين باملنهج املوضوعّي يف البحث عن حّقانّيته

وأّما )البحث اخلاّص( ـ وهو حول أمّهّية هذه القاعدة يف املعرفة الدينّية ـ 
فنقول: 

إّن من املهّم لطالب احلقيقة والباحث عنها يف شأن الرؤية الدينّية أن هيتّم 
املسرية، وحيذر األدوات  املوضوعّية والوجدانّية يف هذه  بالتعويل عىل األدوات 

اإلعالمّية املحضة التي تنتفع بإثارة املشاعر والغرائز يف إقناع املخاطبني.

فقد ابتلت األديان كّلها يف أصل نشأهتا يف مقابل املنكرين هلا وفق منظورها 
مقابل  يف  ُجعلت  بحتة  مشاعرّية  بأدوات  منتفعني  هلا  املنكرين  هؤالء  بصدود 

األدوات املوضوعّية والوجدانّية.

وقد تضّمن القرآن الكريم التأكيد عىل رضورة وجود حّجة موضوعّية عىل 
العقيدة، وقد عرّب عن احلّجة املوضوعّية بـ )البّينة( و)اآلية( و)سلطان( و)برهان(، 
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كام أّنه سبحانه قد جّهز األنبياء باآليات والبّينات، فقال تعاىل)1(: ﴿َوَلَقْد َأْرَسْلنَا 
ُمبنٍِي﴾، وطالب املرشكني باإلتيان بحّجة موضوعّية عىل  بَِآَياتِنَا َوُسْلَطاٍن  ُموَسى 

.﴾ ٍ عقائدهم، فقال)2(: ﴿َلْواَل َيْأُتوَن َعَلْيِهْم بُِسْلَطاٍن َبنيِّ

إشارة النّص القرآيّن إىل املناهج غري املوضوعّية يف البحث عن العقيدة

وذكر سبحانه يف معرض حديثه عن املرشكني األساليب اجلدلّية املحضة 
واخلطابّية والشعرّية ..

اِدُلوَن يِف َآَياِت اهلل بَِغرْيِ  1. فقال سبحانه عن اجلدل املحض)3(: ﴿إِنَّ الَِّذيَن ُيَ
ِميُع  ُه ُهَو السَّ ُسْلَطاٍن َأَتاُهْم إِْن يِف ُصُدوِرِهْم إاِلَّ كِْبٌ َما ُهْم بَِبالِِغيِه َفاْسَتِعْذ بِاهلل إِنَّ
اْلَبِصرُي﴾، وقال عّز من قائل)4(: ﴿َوِمَن النَّاِس َمْن ُيَاِدُل يِف اهلل بَِغرْيِ ِعْلٍم َواَل ُهًدى 
َواَل كَِتاٍب ُمنرٍِي﴾، وقال تعاىل عن املجادلةـ  وهي بمعنى املحاّجةـ  باحلق)5(: ﴿َواَل 
اِدُلوا َأْهَل اْلكَِتاِب إاِلَّ بِالَّتِي ِهَي َأْحَسُن﴾، وقال جّل وعال)6(: ﴿اْدُع إىَِل َسبِيِل  جُتَ

ْكَمِة َوامَلْوِعَظِة احَلَسنَِة َوَجاِدهُلْم بِالَّتِي ِهَي َأْحَسُن﴾. َربَِّك بِاحْلِ

 :F2. وذكر األسلوب التخّييل يف معرض ذكره لقول املرشكني عن النبّي
َعَلْيِهْم  ُتْتىَل  ﴿َوإَِذا  تعاىل)7(:  قال  كام  وأساطري،  قصص  به  أتى  ما  وأّن  شاعر  أّنه 

)1(  سورة هود: 96.
)2(  سورة الكهف: 15.

)3(  سورة غافر: 56.
)4(  سورة احلّج: 8.

)5(  سورة العنكبوت: 46.
)6(  سورة النحل: 125.
)7(  سورة األنفال: 31. 
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لنَِي﴾، وقال  َآَياُتنَا َقاُلوا َقْد َسِمْعنَا َلْو َنَشاُء َلُقْلنَا ِمْثَل َهَذا إِْن َهَذا إاِلَّ َأَساطرُِي اأْلَوَّ
من  عّز  وقال  َشاِعٌر﴾،  ُهَو  َبْل  اُه  اْفرَتَ َبِل  َأْحاَلٍم  َأْضَغاُث  َقاُلوا  ﴿َبْل  سبحانه)1(: 

ْعَر َوَما َينَْبِغي َلُه إِْن ُهَو إاِلَّ ِذْكٌر َوُقْرَآٌن ُمبنٌِي﴾. ْمنَاُه الشِّ قائل)2(: ﴿َوَما َعلَّ

هذا من حيث اإلشارة إىل أصول املناهج املتعّددة.

وأّما من حيث التطبيقات الواردة فنالحظ استناد القرآن الكريم إىل حجج 
ة كاالستدالل عىل وجود اهلل سبحانه بدلييَل اخللق والنظم. وعىل  موضوعّية ميسَّ
ٌة  وحدة اهلل سبحانه بانتظام الكون وصالحه، كام قال تعاىل)3(: ﴿َلْو َكاَن فِيِهاَم آهِلَ
أّنه لو كان هناك آهلة متعّددة للكون والكائنات مل  املراد  َلَفَسَدَتا﴾، وكأّن  اهللُ  إاِلَّ 
عىل  واخللق  الكون  يف  وترّصفه  بالتفّرد  اآلخر  بعضها  دعوى  عىل  بعضها  يصرب 

أساس ذلك)4(.

واحتّج عىل صدق الرسالة ..

املرشكني  حتّدى  فقد  الكريم،  كالقرآن  األنبياء  هبا  جاء  التي  باآليات   .1
رًا بأن يأتوا بسورٍة واحدٍة يف مستوى النسق البالغّي واملعنوّي للقرآن الكريم. مكرَّ

هبذا  لقيامهم  أرضّية  أّية  عىل  تدّل  ال  الرسالة  قبل  األنبياء  سابقة  بأّن   .2

)1(  سورة األنبياء: 5.
)2(  سورة يس: 69.

)3(  سورة األنبياء: 22.
)4(  كام قال سبحانه: ﴿َوَما َكاَن َمَعُه ِمْن إَِلٍه إًِذا لََّذَهَب ُكلُّ إَِلٍه باَِم َخَلَق َوَلَعاَل َبْعُضُهْم َعىَل َبْعٍض﴾ 
ُرُسُلُه،  الَََتْتَك  يٌك  رَشِ لَِربَِّك  َكاَن  َلْو  ُه  َأنَّ  ، ُبنَيَّ َيا  »َواْعَلْم  البالغة:  هنج  ويف  املؤمنون:91،  سورة 
ُه  َوَلَرَأْيَت آَثاَر ُمْلِكِه َوُسْلَطانِِه، َوَلَعَرْفَت َأْفَعاَلُه وِصَفاتِِه، َولِكنَُّه إِلٌه َواحٌد َكاَم َوَصَف َنْفَسُه، الَ ُيَضادُّ

يِف ُمْلِكِه َأَحٌد« هنج البالغة ص:396، الكتاب:31.
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طُُّه بَِيِمينَِك  العمل، كام قال سبحانه)1(: ﴿َوَما ُكنَت َتْتُلو ِمن َقْبلِِه ِمن كَِتاٍب َواَل خَتُ
ْرَتاَب امُلْبطُِلوَن﴾. إًِذا الَّ

3. بأّن الرسالة لو كانت خمتلفة مل يتامثل نسقها وخطواهتا طيلة عقدين من 
الزمن، كام قال تعاىل)2(: ﴿َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغرْيِ اهللِ َلَوَجُدوْا فِيِه اْختاَِلًفا َكثرًِيا﴾.

 Fالنبّي إّن  حيث  اإلنسايّن،  الضمري  مع  مضامينه  أصول  بموافقة   .4
َعَلْيِهُم  ُم  َوُيَرِّ الطَّيَِّباِت  هُلُم  َوُيِلُّ  امُلنَكِر  َعِن  َوَينَْهاُهْم  بِامَلْعُروِف  إّنام)3(: ﴿َيْأُمُرُهم 

اخَلَبآئَِث﴾.

املنكرين  حلجج  واملشاعرّي  اخلطايّب  للطابع  القرآن  بيان  نالحظ  وكذلك 
وطروحاهتم ودعاوهيم، من خالل ذكر نامذج من حجج املرشكني وغريهم.

فقد ذكر القرآن الكريم حّجة النصارى عىل إلوهّية املسيح بوالدته من غري 
أٍب، وقد أجاب عنها بقوله تعاىل)4(: ﴿إِنَّ َمَثَل ِعيَسى ِعنَْد اهلل َكَمَثِل َآَدَم َخَلَقُه ِمْن 

ُتَراٍب ُثمَّ َقاَل َلُه ُكْن َفَيُكوُن﴾.

وذكر أيضًا عقائد املرشكني يف اعتبار املالئكة أوالدًا هلل سبحانه عىل أساس 
جمّرد احلدس والتظنّي، وذّكرهم بأّنه ال حّجة هلم عىل ذلك، بل قال سبحانه)5(: 
أّنه سبحانه ليس من قبيل  َوَلًدا﴾، وهو إشارة إىل  َيتَِّخَذ  َأن  ْحَِن  لِلرَّ َينَبِغي  ﴿َوَما 

األشياء املاّدّية، وتعميم الظواهر املاّدّية عىل ما وراءها قياٌس غري سليم.

)1(  سورة العنكبوت: 48.
)2(  سورة النساء: 83.

)3(  سورة األعراف: 157.
)4(  سورة آل عمران: 59.

)5(  سورة مريم: 92.
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اهلل  لغري  عبادهتم  املرشكني  بعض  به  يوّجه  ما  أيضًا  الكريم  القرآن  وذكر 
سبحانه من أهّنم ال يعبدوهنم إاّل ليكونوا وسطاء عند اهلل، ورّد عليهم بام يفيد أّنه 
اعتذار ليس إال؛ ألّنه ليس هناك من دليل عىل أّن اهلل سبحانه جعلهم وسطاء لديه.

من  أخرى  مّرة  وعوده  املامت  بعد  اإلنسان  بقاء  ينكرون  أهّنم  أيضًا  وذكر 
عىل  سبحانه  اهلل  بقدرة  ويذعنون  يشهدون  أهّنم  مع  املحض،  االستبعاد  منطلق 

خلقهم ابتداًء، وخلقه للسموات يف عظمتها وجالهلا.

تلطُّفًا كبريًا،  الكّفار واملرشكني  الكريم يف املحاّجة مع  القرآن  وقد تلّطف 
حّتى  ـ  وترشيعاهتم  عقائدهم  عىل  باحلّجة  املطالبة  عىل  األساس  الرتكيز  فجرى 
مع إمكان إبطاهلا بالدليل ـ ألّن إقامة احلّجة والبّينة هي شأن املّدعي يف القضايا 
اخلالفّية، فقد كانوا ـ عىل العموم ـ يعتقدون باهلل سبحانه ولكنّهم يرشكون معه 
غريه فطالبهم باحلّجة عىل إلوهّية ما زادوه من اآلهلة، وكانوا يّدعون حرمة أشياء 
عليهم فنفى احلّجة عليها؛ إذ ال كتاب لدهيم يثبت حتريمها من ِقَبل اهلل سبحانه. 
إىل غري ذلك من موارد االستناد إىل احلجج املوضوعية يف القرآن الكريم يف النقد 

واإلثبات.

تلخيص ما تقّدم

عن  والبحث  ما  موضوٍع  متابعة  أّن  القاعدة:  هذه  يف  تقّدم  ممّا  ويتلّخص 
احلقيقة يمكن أن يقع ـ بمالحظة األبعاد الذهنّية والنفسّية لإلنسان ـ عىل املنهج 
املوضوعّي الذي يعتمد عىل مؤرّشات حقيقّية لصيقة بالواقع ومبنّية عىل التفكري 
واخلصومة،  التعمية،  مثل  أخرى،  منطلقات  من  يقع  أن  يمكن  كام  الصائب. 

واستغالل املشاعر والتخيُّالت.
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كحّقانّية  خطريٍة  مسألٍة  يف  احلقيقة  عن  الباحث  هيتّم  أن  الرضورّي  ومن 
ك املناهج غري املوضوعّية  الدين باّتباع املنهج املوضوعّي وحيّذر من الوقوع يف رَشَ

التي تزّيف له احلقيقة، ومتّثل له رسابًا كاذبًا.



خاتـمة
يف ذكر العوامل غري املوضوعّية التي يمكن 

أن حتجب احلقيقة حول الدين

 العوامل غري املوضوعية التي حتول دون إدراك الباحث 
للحقيقة

 تأثري الفهم اخلاطئ للدين عىل املوقف منه
 التأثري السلبّي للتقليد عىل فهم الدين

 تأثري تنامي النزعات املاّدّية والطبيعّية يف اخلطأ يف شأن 
الدين

عىل  الدين  عىل  املحسوبني  لبعض  السلبّي  التأثري   
صفاء صورة الدين

وتبليغه  الدين  إثبات  مقام  اخلاطئ يف  السلوك  تأثري   
عىل قبول الدين

 تأثري الرغبة يف املحظورات الدينّية يف االبتعاد عن الدين
وتأثريه عىل  شأنه  من  ليس  ما  الدين  من  املرء  توّقع   

قبول الدين
ر العلمّي والصناعّي إىل الدين  إسناد التأخُّ

 التأثري السلبّي للعامل السيايّس عىل قبول الدين





خامتة
يف ذكر العوامل غري املوضوعّية 

التي يمكن أن حتجب احلقيقة حول الدين

هتّم  التي  املواضيع  يف  للتثبُّت  الفطرّية  القواعد  أهّم  تقّدم  ممّا  اّتضح  لقد 
اإلنسان والسّيام الرؤية الدينّية.

وقد تبنّي أّن الدين يتبنّى هذه القواعد ويؤّكد عليها يف مسرية اإلنسان يف 
اكتشاف الدين احلّق، وال يعّول عىل العصبّيات والتوريث يف مقام حتريض الناس 

عىل اكتشاف احلقيقة.

تورث  التي  العوامل  من  بجملة  التذكري  البحث  هذا  خامتة  يف  وينبغي 
قيمته  به واالّطالع عىل صدقه وعىل  السليمة  املعرفة  وتعيق  الدين  الصدود عن 

احلقيقّية.

وذلك أّن من املهّم يف مقام البحث عن حّقانّية الدين ـ مضافًا إىل الوقوف 
من  إذ  والنفسّية؛  اإلدراكّية  احلواجز  برفع  العناية  ـ  املوضوعّية  املؤرّشات  عىل 
امللحوظ من خالل الدراسات النفسّية واالجتامعّية الدور السلبّي هلذه احلواجز 

يف هذه املسرية.
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تأثريها حّتى  تأّملها واستبعاد  إىل  السعي  احلقيقة من  للباحث عن  ُبّد  فال 
يتمّكن املرء من تقييم إدراكاته ومواقفه تقيياًم راشدًا بعيدًا عن احلواجز الطارئة، 

وبذلك يضمن إلدراكاته القيمة املعرفّية واألخالقّية.

أن  اجلميع  فعىل  مجيعًا،  فيه  واملتوّقف  بالدين  املذعن  يشمل  التأكيد  وهذا 
يتأّكد من أن يكون انطالقه يف التحّقق حول الدين انطالقًا جاّدًا وحكياًم وفاضاًل.

احلذر الالئق باملتوّقف يف شأن حّقانّية الدين

نعم، ينبغي للمتوّقف ـ عىل العموم ـ مزيد من االحتياط واحلذر بالقياس 
إىل املعتقد بالدين ـ كام نّبهنا عليه من قبل ـ وذلك لوجهني ..

)األّول(: أّن املعتقد بالدين قد ينطلق من مؤرّشات ارتكازّية جيدها واضحة 
األنبياء  بوجود  األنباء  وتواتر  سبحانه،  اهلل  وجود  عىل  اخللقة  صنائع  كداللة 

واآليات التي تثبت رسالتهم.

استيعاب  حسن  عدا  يشء  إىل  اإليــامن  يف  حاجًة  يرى  ال  فهو  وعليه: 
الدالالت القائمة، ويف حال انكشاف حقانّية الدين يف احلياة األخرى فإّنه يتبنّي 
صواب استنباطه، وال يندم ألّنه اعتقد عن تقليد أو تقصري يف حتصيل احلّجة بعد 

أن أصاب الواقع فعاًل.

بل من عدم  يّدعيه  ارتكاز  ينطلق من  الدين فهو ال  املتوّقف يف شأن  وأّما 
ثبوت احلّجة، فإذا ظهر صواب الدين وصدق الرسالة كان مظنًّة ألن يكون قد 

تّسع وقرّص يف التثبُّت الالئق.

الناحية  من  لالحتياط  موافق  الدين  حلّقانّية  املثبت  موقف  أّن  )الثاين(: 
العملية بخالف موقف املشّكك واملتوّقف فيها.
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خمالفًا  سلوكًا  النظرّي  موقفه  عىل  يبني  أن  أراد  متى  املرء  أّن  ذلك:  بيان 
يأمن  تثبُّتًا كبريًا  يتثّبت  أن  ـ  العقل والفطرة  ـ بحسب قضاء  فإّن عليه  لالحتياط 
معه من اآلثار اخلطرية؛ لعدم أخذ األمر املتوقَّع بنظر االعتبار، وهذا بخالف من 
يكون سلوكه موافقًا لالحتياط ألّنه يأخذ بام يوافق احلذر، فلو ظهر اعتقاده خطًأ 

مل خيس شيئًا.

من  جمموعة  عىل  اقرُتح  إذا  مثاًل:  العاّم،  للفهم  واضح  أمر  املعنى  وهذا 
األصدقاء أن يسافروا معًا واختلف هؤالء يف كون هذا السفر خطريًا أو ال؛ فإّن 
من يثبت خطورة هذا السفر فإّنه سوف يتجنّب السفر بطبيعة احلال، وهو سلوك 
موافق مع االحتياط، فال يّتفق يف حّقه احلادث اخلطري املحتمل قطعًا. نعم، يّتفق 
له فوات متعة السفر، وهو ليس خطريًا، فيكفي أن يتثّبت حول وجود اخلطر من 
عدمه بمقدار يصّحح لدى العقالء تفويت هذه املتعة، ولكّن الذي ينفي خطورة 

هذا السفر ويريد اإلقدام عليه جيب عليه أن يتثّبت تثّبتًا الئقًا باخلطورة.

فإّن  به  الدين ويعترب  يثبت  فإّن من  بالدين كذلك؛  اإليامن  واألمر يف شأن 
يف  به  يعترب  وال  حّقانّيته  يف  يتوّقف  من  بخالف  وهذا  االحتياط،  يوافق  سلوكه 
أنبأ  التي  الكربى  احلقائق  خطورة  مع  مناسبًا  تثبُّته  يكون  أن  ينبغي  فإّنه  سلوكه؛ 

عنها الدين.

عىل أّنه قد سبق أّن االحتامل كاٍف يف لزوم رعاية املحتمل متى كان املحتمل 
خطريًا، فالالزم عىل من يتوّقف يف أمر الدين أخذ احتامل حّقانّيته بنظر االعتبار، 
أمر  بعدم حّقانّيته، وهو  كان جازمًا جّدًا  إذا  بالدين  األخذ  إمهال  له  يصّح  وإّنام 

بعيد.
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عدل اخلالق يف اجلزاء ال يوجب تساوي املخطئ واملصيب يف أمر الدين

وقد جيادل املرء يف هذا التفريق عىل أساس أّن الدين حيث إّنه ملتزم بالعدل 
ُبّد أن يعذر من تثّبت يف شأنه ومل يثبت لديه فلامذا حيّذر املتثّبت فيه مغّبة  فإّنه ال 

انتهائه إىل التوّقف واإلنكار؟!

األخطار  أو  الطبيعّية  باألخطار  الدين  شأن  ُيقاس  أن  يصّح  ال  َثمَّ  ومن 
املتوّجهة من الظاملني، كام يف مثال سفر األصدقاء؛ ألّن تلك األخطار لن ترتفع 

فيام لو تثبَّت املرء وانتهى إىل عدم وجود اخلطر خطًأ.

ولكن ُيالَحظ عىل هذا القول ..

)أّوالً(: أّن خطورة املوضوع توجب كون التثّبت الالئق به درجة أعىل من 
التثّبت الذي يليق بام هو دونه يف اخلطورة.

وذلك بحسب قاعدة فطرّية وعقالئّية ـ سبق التذكري هبا ـ وهي أّن التثبُّت 
الالئق باليشء يتناسب يف مستواه مع مستوى خطورة اليشء وأمّهّيته، وال يشء 
أكثر خطورة لإلنسان من بقائه يف ما بعد هذه احلياة مرهونًا بام عمله فيها؛ ومن َثّم 

ال ُيعَذر املرء يف شأن األمور اخلطرية بام ُيعَذر فيه يف شأن غريها.

و)ثانيًا(: أّن هناك حقيقة مهّمة ـ قد تكّرر ذكرها ـ ينبغي التفات كّل باحث 
إليها، وهي أّن َمن أدرك حقيقة هذه احلياة فإّنه جيد من األثر اإلجيايّب هلذا اإلدراك 
ما ال جيده َمن مل يدركها، حّتى لو كان هذا األخري معذورًا يف عدم إدراكه هلا، فهام 
ال يستويان بحاٍل، كام جاء يف القرآن الكريم)1(: ﴿ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن َيْعَلُموَن 

ُر ُأوُلو اأْلَْلَباِب﴾. اَم َيَتَذكَّ َوالَِّذيَن اَل َيْعَلُموَن إِنَّ

)1(  سورة الزمر: 9.
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وليس يف ذلك ما ينايف العدل؛ فإّن ما ينايف العدل إّنام هو معاقبة املخطئ 
املعذور، وليس من مقتىض العدل أن يلقى املخطئ من الفضل واالمتياز ما يلقاه 
املصيب، فاهلل سبحانه لن يعاقب املخطئ مؤاخذًة له عىل ما مل يتيّس له ملكان عدله 
كّل  يقّدر  سوف  ولكنه  ُوْسَعَها﴾،  إاِلَّ  َنْفًسا  اهلل  ُيَكلُِّف  ﴿اَل  سبحانه)1(:  قال  كام 
صاحب فضيلة بام يناسبها، فيعطي ملن تطّلع إىل حقيقة هذه احلياة وبلغها وعمل 

هلا ما ال يعطيه الذي جهلها أو أمهل أمرها ومل يعمل ألجلها.

وهذا نظري اختالف درجات الناس يف نيل احلسنات، فهناك امرٌؤ استطاع 
وجاهد يف سبيل اهلل سبحانه وآخر مل يستطع فلم ينل ثواب اجلهاد. وهناك امرٌؤ 
أذعن باحلّق وسعى يف سبيله وامرٌؤ آخر مل يتأّت له ذلك. فال جيب أن جُيازى َمن مل 
يعمل عماًل صاحلًا بمثل ما جُيازى به من عمله حّتى لو كان عدم عمل األّول من 

جهة عدم القدرة عىل ذلك العمل الصالح.

وعليه: فال ظلم يف تفضيل صاحب االمتياز عىل فاقده وإن مل يكن الفاقد 
وفق  درجة  منهم  لكلٍّ  الناس،  بني  سباق  مضامر  احلياة  فهذه  باختياره،  فقده  قد 

أهلّيته وعمله وامتيازاته.

واملهّم ممّا تقّدم: أّن املخطئ يف الوصول إىل احلقيقة ال يساوي املصيب يف 
عواقب األمور، سواء كان اخلطأ عىل وجه ُيعَذر فيه املرء وال يؤاَخذ عليه أم كان 
تثبُّتًا كاماًل يف شأن احلقائق  يتثّبت  املرء أن  َثمَّ حقٌّ عىل  عىل سبيل اخلطيئة؛ ومن 

الكربى التي جاء هبا الدين.

ومن َثمَّ ورد االهتامم يف النصوص بأن يكون اعتقاد املرء وإدراكه لألمور 

)1( سورة البقرة: 286.
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 :)1(Aالصادق اهلل  عبد  أيب  عن  األثر  يف  جاء  كام  وبصرية،  هدًى  عن  واحلقائق 
ُبعدًا«،  إاّل  الطريق، ال يزيده رسعة السري  »العامل بغري بصرية كالسائر عىل غري 
ويف حديث عنه قال)2(: »قال رسول اهللF: من عمل عىل غري علم كان ما يفسده 

أكثر ممّا يصلح«.

وقد جاء يف كلامت اإلمام عيلA أّنه مّر عىل خارجيٍّ يصيّل الليل فقال)3(: 
»نوٌم عىل يقني خرٌي من صالة يف شّك«؛ وذلك أّن اخلوارج إّنام وثقوا بأنفسهم يف 
ما كانوا عليه من تكفري َمن خالفهم واستباحة نفوسهم وأعراضهم وأمواهلم عىل 
حجبتهم  وبذلك  العبادة،  ملكان  والصيانة  القدس  من  بأنفسهم  ظنّوه  ما  أساس 
عباداهتم عن بصريهتم يف إدراك األمور فارتكبوا أفعاالً فظيعة اّتكاالً عىل اجلهد 
من  جبل  من  خرٌي  املرء  بصرية  من  ومثقاٌل  العبادة،  مقام  يف  يبذلونه  كانوا  الذي 

العمل.

العوامل غري املوضوعية التي حتول دون إدراك الباحث للحقيقة

أن  التي يمكن  املوضوعّية  العوامل غري  تقّدم نذكر مجلة من  ما  وبناًء عىل 
حتول دون إدراك الباحث عن احلقيقة هلا ..

تأثري الفهم اخلاطئ للدين عىل املوقف منه

)العامل األّول(: الفهم اخلاطئ للدين؛ فإّنه متى كان الفهم خاطئًا وُمصابًا 
بتشّوه أو تشويش أنتج ذلك اضطرابًا يف احلكم ـ بطبيعة احلال ـ فمن الناس من 

)1(  الكايف ج:1 ص:43، ح:1. 
)2(  الكايف ج:1 ص:43، ح:3.

)3( هنج البالغة ص: 485.
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يأخذ الدين وتعاليمه وثقل كل تعليم يف املنظومة الدينّية عن املظاهر االجتامعّية 
أن  يستطيع  وال  الدين،  عىل  املحسوبة  اجلهات  أو  املتدّين  املجتمع  واهتاممات 
ينحرص  الدين  أّن  فيتصّور  الترشيعّية،  اجلامعة ومنظومتها  الدينّية  الرؤية  يقتنص 
أهل  مصائب  مع  واملواساة  واألسى  احلزن  وشعائر  واحلّج  والصوم  الصالة   يف 

.Bالبيت

وصف إمجاّل جامع ألصول الدين وفروعه

إمجايلٍّ جامٍع عن  فهٍم  احلقيقة عىل  الباحث عن  يقف  أن  الرضورّي  ومن 
الدين يف أصوله وفروعه عىل وفق البيان الذي ذكرناه يف كتاب )حقيقة الدين(، 

ولنذّكر به عىل وجه اإلجياز ..

1. ينحّل الدين إىل الرؤية الدينّية والرؤية الترشيعّية.

باطنها  يف  احلياة  ملشهد  كاملة  كونّية  رؤية  عن  عبارة  هي  الدينّية:  فالرؤية 
وظاهرها وحارضها ومستقبلها.

والرؤية الترشيعّية: هي اهلدي الالئق باإلنسان يف هذه احلياة.

2. تنحّل الرؤية الدينّية إىل حقائق ثالث ..

)أّوهلا(: اإليامن باهلل سبحانه.

و)ثانيها(: رسالته سبحانه إىل العباد.

و)ثالثها(: بقاء اإلنسان بعد املامت.

اّطالع اإلنسان عليها،  املهّم  وكلٌّ منها يشتمل عىل توصيفات أصلّية من 
وتفاصيل جاءت وفق اقتضاء املقام يف النصوص الدينّية، بعضها واضحة وبعضها 
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متشاهبة، وهي ـ عىل العموم ـ ليست ركنًا جيب االّطالع عليه.

3. تنحّل الرؤية الترشيعّية إىل أصول واضحة وفروع منبثقة منها ..

ومن  االعتداء،  جتنُّب  من  واحلكيمة  الفاضلة  املبادئ  عني  هي  فاألصول 
اخلاّصة،  العالقة  والعفاف يف  القول،  والصدق يف  بااللتزام،  والوفاء  اإلحسان، 

والعدالة، واإلنصاف، وسائر املعاين الفاضلة.

وأّما الفروع فهي تطبيقات رشعّية يف احلدود املتشاهبة.

وتتناول الرؤية الترشيعّية مجيع األبعاد الفاضلة واحلكيمة، حّتى مثل إماطة 
ورعاية  العاّمة،  الثروات  وحفظ  البيئة،  وسالمة  والشوارع،  الطرق  عن  األذى 

احلقوق العاّمة، وغري ذلك.

4. تنحّل الفروع الترشيعّية إىل أمور يقينّية وأمور اجتهادّية ..

فاألمور اليقينّية متّثل حجاًم كبريًا من األحكام، بعضها عبادّية تتعّلق بآداب 
مرعّية مع اهلل سبحانه وتعاىل كالصالة، والصوم، واالعتكاف، واحلّج. وبعضها 
والطالق،  والنكاح،  املعامالت،  كحدود  العباد  مع  بالتعامل  تتعّلق  معاملّية 
يف  بوضوح  ورد  ممّا  ذلك  وغري  العبيد،  وأحكام  مة،  املحرَّ واألطعمة  واملرياث، 

القرآن الكريم.

وأّما األمور االجتهادّية فهي عىل قسمني ..

اجتهاد مّتَفق عليه من جهة أّن الدليل وإن كان اجتهادّيًا لكنّه ممّا ال مأخذ 
عليه، مثل التأصيالت العاّمة التي تنطبق يف احلاالت املشكوكة انطباقًا واضحًا، 

وال دليل عىل خمّصص يكون خمرجًا هلا.

الثقات خيريَّ املكلَّف يف األخذ هبا حسب  الفقهاء  واجتهاد خمَتلف فيه بني 
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اعتامده عىل الفقيه املوثوق عنده.

صورة  يف  الدين  تعاليم  تلّقي  للدين  الدقيق  غري  الفهم  عوامل  من  ولعّل 
أحكام رشعّية وفروع جزئّية فحسب، من دون تبنيُّ موقع القيم األخالقّية العاّمة 
ع األحكام الرشعّية عنها، وارتباطها هبا، ومتهيد تلك القيم  يف الدين وكيفّية تفرُّ
المتثال األحكام، فتغّطي تلك التفريعات يف وجدان املتلّقي عىل املشهد األخالقّي 

العاّم للدين والترشيع الدينّي.

الدينّية  والترشيعات  الدين  بيان  يف  الكريم  القرآن  طريقة  يف  وامللحوظ 
إبراز القيم األخالقّية وبيان األحكام يف ضمنها وجتنُّب ذكر التفريعات التفصيلّية 
 Aوإيكاهلا إىل السنّة عند سؤال الناس عنها، وعىل ذلك جيري منهج اإلمام عيل
بحسب ما ُيعَلم من سريته وأقواله املأثورة يف )هنج البالغة( وغريها، ولعّل اهلل 

ييّس عرض األحكام الفقهّية عىل هذا املنهج.

تصنيفها  حسب  ملكّوناته  اهلرمّي  التسلسل  وفق  الدين  فهم  أّن  واملقصود 
وااللتفات إىل املبادئ واألصول والفروع، والتطبيقات ـ وفق ما ذكرناه ـ يوجب 

وضوح حقيقة الدين، ويزيل عنه كثريًا من الغموض واإلهبام والشبهات.

إّن الفهم اخلاطئ والناقص للدين منبٌع دائٌم للشبهات واألسئلة حوله؛ ألّن 
كّل غموض وإهبام يتمّثل يف صورة سؤال ومناقشة ونقد بطبيعة احلال.

التأثري السلبّي للتقليد عىل فهم الدين

)العامل الثاين(: هو التقليد يف أمر الدين، بأن يعّول اإلنسان يف أمر الدين 
عىل قول اآلخرين.

والواقع أّن التعويل يف أمر الدين عىل انطباع اآلخرين خاطئ من وجهني..
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1. إّن الدين ـ بطبيعته ـ ممّا يناله نوعًا كّل إنسان راشد بالبحث والتأّمل كام 
ينال طريقة توفري سائر احتياجاته يف احلياة. وعليه: فاملطلوب فيه حتصيل إدراك 
الغري ولو كان من أهل اخلربة  الرجوع إىل  راشد وصائب بشكل مبارش، وليس 

والتخّصص يف املوضوع.

2. إّن أمهية أمر الدين يف حياة اإلنسان تقتيض تبرصُّ كّل إنسان فيه بنفسه 
وعدم التعويل عىل قول اآلخرين؛ ألّن خطورته فوق خطورة كّل موضوع آخر 
تقدير  حال  يف  املتيّقظة  اإلنسانّية  النفس  تستقّر  ولن  للغاية،  كبري  بفارق  ُيفَرض 
هذه األمّهّية حّق تقديرها باالعتامد عىل آخر يف حتقيقها، السّيام أّن مداركها ليست 

بعيدة يف حال اجلّد واالهتامم هبا.

االختالف  لوقوع  حمّددة؛  نتيجة  إىل  يؤّدي  ال  املوضوع  يف  التقليد  إّن   .3
جاء  التي  الرسالة  صّدق  َمن  فمنهم  الناس،  وعاّمة  والنظر  الرأي  أهل  بني  فيه 
العلمّية  النهضة  الطبيعة حّتى بعد عرص  هبا األنبياء، ويف هؤالء مجاعة من علامء 

احلديثة ، كام أّن هناك آخرين مشّككني فيها.

وعليه: فمن أراد التقليد حترّي فيمن يقّلده من الفريقني.

الدين ـ بطبيعته ـ ممّا يقتيض أن يتحّمل مسؤولّيته  وعىل اإلمجال: فإّن أمر 
القرار الواعي يف شأنه، وال حمّل للرجوع فيه إىل  كّل إنسان بنحو مبارش ويّتخذ 
أهل اخلربة، كام يف املواضيع التخّصصّية، كالطّب، واهلندسة، والصناعة، وغريها.

عدم خروج الباحث عن التقليد بمحض االّطالع عىل االستدالالت

وهناك خطأ شائع يف شأن التقليد وحقيقته؛ حيث إّن من الناس من يظّن أّن 
اّطالع الباحث عىل استدالل أهل العلم خيرجه عن حّد التقليد.
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وعىل هذا األساس يرى بعض الناس أّن االّطالع عىل موقف بعض علامء 
الطبيعة املشّككني يف حّقانّية الدين وطرحه ملوقف جديد عىل وجه جديد وجّذاب 
حول ذلك ما خُيِرج الباحث عن التقليد إىل حّيز االستقالل بالرأي يف ما طرحه 

حول التشكيك.

ولكّن هذا املوقف ليس صحيحًا؛ ألّن االّطالع عىل املوقف املستدّل يف علٍم 
ما ال خُيرج الباحث عن التقليد ما مل يكن متبّحرًا فيه ويف أدواته وقواعده، فال فرق 
وبيان وجه  الفقهّي  الدليل  الفقيه  له  أن يوضح  بني  الفقه  مقّلدًا يف  املرء  يف كون 
ثبوته وداللته أو ال، وكذا ال فرق يف كون املرء مقّلدًا للطبيب بني أن يوضح له 
الطبيب وجه تشخيصه هلذا املرض أو ال، وهكذا احلال يف سائر العلوم النظرّية؛ 
اعتمد  فمتى  الشخص،  ذاك  االعتامد عىل خربة  التقليد لشخص هو  ألّن حقيقة 
عىل خربة آخر فقد قّلده، وِذْكر أهل اخلربة الدليَل له إّنام يفيده يف االستئناس، وال 

يوجب خربًة واقتدارًا من اإلنسان يف املوضوع.

وعليه: فمن اعتمد عىل موقف بعض أهل العلم والفكر يف أمور ختّصصّية 
ذات عالقة بالدين مل خيرج عن تقليدهم، حّتى إذا استأنس بام ذكروه يف توضيحها.

خطأ خماطبة عاّمة الناس باحلّجة يف املسائل النظرّية

نظرّية  مسألة  يف  ما  رأٍي  عىل  باحلّجة  الناس  عاّمة  خماطبة  يكون  َثمَّ  ومن 
القول:  يمكن  بل  موضوعّيًا،  منهجًا  وليس  جدلّيًا  أو  خطابّيًا  منهجًا  احلقيقة  يف 
ألّن  موضوعّيًا؛  منهجًا  ليس  أيضًا  فطرّية  مسألة  يف  الفّن  بلغة  الناس  خماطبة  إّن 
ينازع  أن  يمكن  والفّن  الفنّّي،  املوضوع  يف  حكاًم  يكون  أن  يمكن  ال  املخاَطب 
الفطرة قضاءها ـ كام وصفنا من قبل ـ ، وقد شاع يف هذا العرص خماطبة الناس فيام 
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يتعّلق باملواضيع الدينّية بالوجوه واألدّلة النظرّية واألسلوب الفنّّي مومهني عموم 
الناس أهّنم يملكون قدرًة فكرّيًة وفنّّيًة مناسبة للبّت يف سالمة وجوه االحتجاج 

وعدمها.

العاّم،  الفهم  عىل  فهمها  يصعب  ال  بوضوح  موضوعّية  غري  حالة  وهذه 
السّيام يف هذا العرص الذي أصبح احرتام التخّصص مبدًأ بدهيّيًا، وقد تفّرق كّل 

ختّصص من التخّصصات السابقة إىل عّدة ختّصصات لتشعُّب القول فيها.

ُتضاف إىل ذلك مالحظات أخرى ترد عىل هذا االنطباع، منها ..

عدم ختّصصّية الدين وارهتانه بالوعي الفكرّي

عاّمة  إىل  بالنسبة  ختّصصّيًا  موضوعًا  ُيَعّد  أن  يصح  ال  الدين  أمر  إّن   .1
الناس)1(حّتى يف هذا العرص؛ ألّنه أصبح مرهونًا بالوعي الفكرّي لدى اإلنسان، 
)املؤمن  الفريقني  من  الطبيعة  علامء  كتب  يف  معروضة  املختلفة  املعلومات  فإّن 
واملشّكك مجيعًا(، وكلٌّ منهام يّدعي أّن الباحث إذا اّتصف بنوٍع من الوعي فإّنه 
وبالنظم  ونشأته،  الكون  بوجود  الوعي  أّن  يزعم  من  فهناك  يقوله،  ما  يصّدق 
املوجود فيه وباملعلومات التارخيّية عن الرساالت اإلهلّية يؤّدي إىل الوثوق بوجود 
الشّك  بنظرة  األمور  هذه  إىل  ينظر  وآخر  لإلنسان.  موّجه  واحلياة  للكون  خالٍق 
والرتديد، وال يرى أّن هناك ما يمكن أن يعيه اإلنسان جّيدًا فيؤّدي به إىل الوثوق 

واالطمئنان باخلالق ورسالته إىل اإلنسان يف احلياة.

إال  عنها  خمرج  ال  التي  االلتباسات  بعض  يف  الوقوع  الناس  بعض  إىل  بالنسبة  يّتفق  قد  نعم،    )1(
االلتباس  حّل  يستطيعون  الناس  عاّمة  ولكّن  االلتباس،  به  علق  الذي  املوضوع  يف  بالتخّصص 

بتطبيق قانون املوازنة بني املؤرّشات واألخذ باألثقل منها وفق ما وصفناه يف قاعدة سابقة.
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يف  الفلسفّي  الوعي  نوع  من  هو  الطرفان  فيه  خيتلف  الذي  الوعي  وهذا 
امرٌؤ من عاّمة  أمرًا ختّصصّيًا، وُربَّ  الناس، وليس  املتاح لعاّمة  الفطرّي  مستواه 

الناس كان أوعى من باحٍث متخّصٍص يف اجلانب الفنّّي البحت.

بالتأّمل  املبارش  فيه لكّل باحث تشخيصه  املرجع  ُبّد أن يكون  وعليه: فال 
الصادق واجلامع يف املوضوع، بعيدًا عن سالح الفّن واالصطالحات العلمّية.

ذكر بعض الرشوط املعتبة يف ما يصّح التقليد فيه

التقليد  إحراز رشوط  من  ُبّد  ال  فإّنه  األمر  هذا  التقليد يف  لو ساغ  إّنه   .2
فيمن يقّلده اإلنسان.

ومن رشوط التقليد ..

)أّوالً(: أن يكون اآلخر الذي ُيراد تقليده خبريًا يف املوضوع، بالغًا درجة 
النضج العايل، وأكثر من يتطّرق هلذه املواضيع ليس خبريًا فيها؛ وذلك ألّن لكثرٍي 
فلسفّي،  فكريٌّ  وُبعد  )طبيعّي(،  علمّي  ُبعد  بعدين:  العالقة  ذات  املواضيع  من 
تطّور  مسألة  مثالً:  الثاين،  دون  األّول  الُبعد  يف  متخّصص  الباحثني  من  وكثرٌي 
وهو  األحياء،  بعلم  متعلقة  طبيعيٍّ  ُبعٍد  ذات  مسألة  آخر  حيوان  عن  اإلنسان 
إّن تطّور اإلنسان عن احليوان  إمكانّية تطّور كائٍن عن آخر مبدئّيًا، ولكن حيث 
مل يثبت بنفسه من خالل التجربة وشبهها، بل قيل به عىل أساس مؤرّشات تؤّدي 
إىل التخمني بذلك؛ فإنه ينعقد للموضوع ُبعٌد فكرّي فلسفّي، وهو أّنه هل يمكن 
أن يوّلد التطّور الفيزيائّي بنفسه شيئًا خمتلفًا اختالفًا شاسعًا بأن يوّلد من الكائن 
إحساس  ذا  كائنًا  كالنبات  له  إحساس  ال  ممّا  ويوّلد  حّيًا،  كائنًا  له  حياة  ال  الذي 
ل له وال حرّية وال ضمري كاحليوان كائنًا آخر واجدًا  كاحليوان، أو يوّلد ممّا ال تعقُّ
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هلذه االمتيازات وهو )اإلنسان(.

وهذا املوضوع يرتبط بقاعدة عقلّية، وهي أّن السبب ال ُبّد أن يكون مناسبًا 
مع النتيجة. وهذه قاعدة بدهيّية يف أصلها، فكّل )فايروس( أو جرثومة مثاًل توّلد 
عوارض مرضّية مناسبة معها، وكّل سبٍب نفسٍّ أو اجتامعيٍّ يوّلد عوارض نفسّية 
أو اجتامعّية مناسبة معها، فال يصّح صدور كّل نتيجة من كّل سبب فاعل. ولكن 

وقع البحث عن مدى انطباق ذلك يف األمثلة السابقة.

حيسم  الذي  ألنه  الفلسفّي؛  البعد  هو  البعدين  هذين  من  األهّم  والبعد 
للموضوع  الطبيعّي  البعد  عىل  االّطالع  يف  جدوى  وال  هنائّيًا،  حساًم  املوضوع 

ر فيه مهام اّتسع من دون االّطالع عىل الُبعد الفكرّي الفلسفّي. والتبحُّ

نعم، تقّدم منّا أّن البعد الفلسفّي يف املستوى الفطرّي منه يكفي يف إدراكه 
البحث متى كان من خالل  فإّن  العاّم، ولكن مع ذلك  الرشد  الصائب مستوى 
االّطالع  ـ  الصائب  الوجه  عىل  بإنجازه  الوثوق  يف  ـ  يلزم  فإّنه  الفنّّية  األدوات 

واملامرسة يف املستوى الفنّّي من العلم، كام تقّدم بيان ذلك يف قاعدة سابقة.

وقد الحظُت من خالل االّطالع عىل بعض مواقف املشّككني يف حّقانّية 
الدين ضعفًا كبريًا يف العقالنّية الفكرّية الفلسفّية.

و)ثانيًا(: أن ال يكون أهل اخلربة خمتلفني يف املوضوع، ومن املعلوم أّن من 
وعدمه،  الدين  بحقانية  البّت  أمر  يف  خمتلفون  اخلربة  أهل  من  املرء كوهنم  يتوقع 
إىل  بالقياس  املشّكك  الفريق  بقول  الوثوق  يوجب  ناضج  ترجيح  هناك  وليس 

الفريق املثبت.

و)ثالثًا(: أن ال يقّلد املرء من جيري يف بحثه النظرّي عىل أصول معرفّية ال 
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يوافق املرء عليها، مثالً: بعض املشّككني يف حّقانّية الدين ينطلق من جتويز إنكار 
قانون العّلّية وجتويز الصدفة، فهل املقّلد له يوافق عىل إنكار هذا املبدأ رغم بداهته 
وجريه يف حياته كّلها عىل أساس كون احلوادث الشخصّية واألرسّية واالجتامعّية 

والسياسّية ناشئة من أسباب تفيض إليها!

يف  األخالقّي  الضمري  قّوة  إنكار  من  املشّككني  بعض  ينطلق  وكذلك 
فهل  احليوان،  عن  اإلنسان  تطّور  نظرّية  منظوره  يف  ذلك  يناسب  لكي  اإلنسان 
يوافق من يقّلده عىل إنكار هذا األصل البدهيّي والركن املهّم يف إنسانّية اإلنسان!

وينطلق بعض املشّككني أيضًا من إنكار حّرّية اإلنسان واختياره يف سلوكه 
الشخيّص ويرى أّنه مندفع من الغرائز التي ُطبع عليها عىل حّد احليوانات، ولكنّه 
رًا لكي يناسب ذلك نظرّية التطّور أيضًا، فهل يوافق من  يملك أدوات أكثر تطوُّ
يقّلده عىل إنكار هذا األصل الوجدايّن، وكيف يتّم حينئٍذ صّحة تكليف اإلنسان 

ًا يف أفعاله؟! ومعاقبته أو لومه عىل ما يرتكبه إذا كان ُمسريَّ

إّن من الرضورّي ألّي باحث عن احلقيقة أن يعرف ما يصّح فيه التقليد عاّم 
جيب التحقيق املبارش فيه، وأن يعرف أيضًا رشوط التقليد السليم ومقّوماته حّتى 
يكون عىل بّينة يف شأهنا، ومن اخلطأ أن ُيقلَّد من جيري عىل إنكار أصول ومبادئ 

يستْبِده املقلِّد ثبوهتا وصواهبا.

تأثري تنامي النزعات املاّدّية والطبيعّية يف اخلطأ يف شأن الدين

تنامي   : ـ  الدين  شأن  يف  للخطأ  املوجبة  العوامل  من  ـ  الثالث(  )العامل 
النزعات احلّسّية واملاّدّية لدى اإلنسان، من جهة تطّور اإلمكانات املاّدّية وهيمنتها 
بأمور  التصديق واإليامن  أبعد عن  اإلنسان وقلبه ومشاعره؛ ممّا جعله  عىل عقل 
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غري ماّدّية.

وهذا العامل أمر ملحوظ يف الدراسات النفسّية واالجتامعّية؛ فإّن النزعات 
احلاّفة باملشهد الفكرّي تؤّثر عىل استقبال املؤرّشات التي تقع يف جهتها، وتوجب 

صدودًا يف تلّقي املؤرّشات التي تقع يف اجلهة األخرى.

موضوعّي  استبعاد  أّي  عىل  يؤرّش  وال  بحت،  نفّس  جانب  األمر  وهذا 
حقيقّي. بل لو تأّمل الباحث اجلانب املوضوعّي لوجد يف تطّور العلوم الطبيعّية 
وجود  تلّقي  عىل  يساعد  ما  املستقبل  يف  املحتملة  واملَدَيات  اهلائلة  واإلمكانات 

منّظم هلذه احلياة من وجوه متعّددة من مجلتها ..

1. إّن هذا التطّور يف العلم واإلمكانات هو نتاج أمرين ..

البديعة  والقوانني  والكائنات  الكون  يف  الكامنة  القابلّيات  )أحدمها(: 
املنّظمة هلا.

والقوانني  القابلّيات  تلك  كشف  يف  لإلنسان  الفكرّية  القدرة  و)الخر(: 
واستثامرها يف جهة تطوير احلياة.

ومن شأن كال األمرين ـ يف حال الوعي هبام ـ أن يساعدا عىل تقوية حدس 
اإلنسان بأّن هلذا الكون خالقًا عاقاًل مدّبرًا؛ فإّن القوانني احلاكمة عىل عامل الطبيعة 
اجلينّي  الرتكيب  كيفّية  ـ ومن مجلتها  والكيميائّية واألحيائّية  الفيزيائّية  كاألنظمة 
للخاليا وعملهاـ  أمر منّظم ودقيق للغاية، وهذا أمر مل يكن قد وقف عليه اإلنسان 

بحّق.

ومن شأن االّطالع عىل ذلك أن حيّرك تفكري اإلنسان إىل أّنه من غري املعقول 
أن تكون هذه املنظومة كّلها ُوجدت بنحو تلقائّي من غري عقل مدّبر هلا.
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إنكار  إىل  باكتشافها  واالنتشاء  نعامئها  يف  االنغامس  جهة  من  اجّته  ولكنّه 
كائن أعىل منه، وافرتض لنفسه عىل أّنه الكائن الوحيد املتمّكن من االّطالع عليها 
واستثامرها، وخيشى أن يكون مثل هذا الشعور وليدًا من الغرور واألنانّية املوجبة 

لسقوط اإلنسان يف فّخ يفقد يف أثره مكتسبات السعادة ونعيمها.

وعىل اإلمجال: فإّن العلم يمّثل القدرات املعرفّية لإلنسان والسنن البديعة يف 
الكون والكائنات عىل وجٍه عاّم، واملفروض أن يساعد ذلك من خالل استنطاق 
معطيات هذه الظواهر عىل االنتقال إىل ما فيها وما وراءها من دالالت عىل عظمة 
اهلل سبحانه، فإذا به ينطلق إىل الشّك يف اهلل، فينطلق باملعطيات عىل عكس اجّتاهها.

وهذه حالة جيدها اإلنسان أحيانًا يف شأن األخالق، حيث نالحظ أّن كثرة 
نمّو  إىل  يؤّدي  التقدير واالمتنان  فيه مشاعر  ينّمي  أن  بدالً  آخر  إىل  إحسان أحد 
يقع ذلك من بعض  قد  والتقصري من جهته، كام  املنعم  االستحقاق عىل  مشاعر 
وأخرى  الغفلة،  عن  تارًة  ينشأ  وهو  بعٍض،  جتاه  واألصدقاء  والوالدين  األوالد 

عن اللؤم.

ِمْن  َأْغنَاُهُم اهلل َوَرُسوُلُه  َأْن  إاِلَّ  َنَقُموا  وقد جاء يف اآلية الكريمة)1(: ﴿َوَما 
َفْضلِِه﴾، وجاء يف القول املأثور)2(: »اّتق رّش من أحسنت إليه«، وُروي عن اإلمام 

عيلA)3(: »الكريم يلني إذا استعطف، واللئيم يقسو إذا ألطف«.

وقال الشاعر:

جزى بنوه أبو الغيالن عن كب         وحسن فعل كام يزى سناّمر

)1( سورة التوبة: 74.
)2(  جممع األمثال، للهمدايّن ج:1 ص:152.

)3(  رشح هنج البالغة، البن أيب احلديد ج:20 ص:296.
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وقال آخر:

إذا أنت أكرمت الكريم ملكته          وإن أنت أكرمت اللئيم متردا

 2. إّن التطّور العلمّي اهلائل قّوى يف اإلنسان ـ والسّيام يف علامء الطبيعة ـ 
اآلفاق  سعة  يتوّقعون  أهّنم  جهة  من  املعرفة،  وقّلة  باجلهل  الشعور  من  مزيدًا 
الكائنات  الكامنة يف  الكون واإلمكانات  اإلنسان جيهلها من سنن  يزال  التي ال 
ومديات احلياة وغاياهتا، وهناك أمور حيتملها اإلنسان أو يتوّقعها كاملاّدة السوداء 
املكّون األكرب للكون ومل تزل جمهولة يف حقيقتها، وهناك  أن تكون  التي حيدس 
توّقع  وهو  االحتامل،  سبيل  عىل  ولو  يتصّورها  أن  لإلنسان  يمكن  ال  مساحات 
موضوعّي بحّق، فقد كان اإلنسان من قبل ال خيطر يف ذهنه ـ ولو عىل حد تصّور 
امُلحاالت ـ القابلّيات املعبَّأة يف الكون والكائنات ونتائج استثامرها من الصنائع 
واآلالت واألدوات، ولو ُقّدر أّن أحدًا احتملها َلُعدَّ امرءًا فاقدًا لسالمة اإلدراك، 

أو مّتصفًا بسعة اخليال، فإذا هبا واقع نراه رأي العني.

ومن شأن مثل هذا األمر أن يوّسع حدس اإلنسان بوجود كائنات وراء املاّدة 
دخيلة يف وجودها وسّن سننها، وال ينظر إىل ذلك بعني االستحالة واالستبعاد، 
فينبغي لإلنسان النابه حيث ينظر إىل اإلناء أن ال يقرص نظره إىل النصف اململوء 
فحسب فيظنّه كّله ممتلئًا، بل يرّكز بعض اليشء عىل النصف الفارغ منه حّتى ال 

جيهل بإنكاره.

غري  الكائنات  بعض  عن  السؤال  وقوع  عند  الكريم  القرآن  يف  جاء  وقد 
وُح ِمْن َأْمِر َريبِّ َوَما ُأوتِيُتْم ِمَن اْلِعْلِم إاِلَّ  وِح ُقِل الرُّ املاّدّية)1(: ﴿َوَيْسَأُلوَنَك َعِن الرُّ

َقلِياًل﴾.

)1( سورة اإلرساء: 85.
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3. إّن العرص األخري يشهد يف مجلة من النواحي نمّوًا للشعور األخالقّي 
والضامئرّي بأمّهّية مراعاة احلقوق ألصحاهبا، وإذا كانت الدول تستغّل مثل هذه 
يؤمنون هبا عىل اإلمجال،  الناس  فإّن كثريًا من عاّمة  السياسّية  للمقاصد  احلقوق 

ويرون أّن الوفاء هبا جزء من إنسانّية اإلنسان.

باملراعاة واالحرتام من  أوىل  فليس حقٌّ  احلّق،  احلّق كامنة يف ذات  وقيمة 
ده، والزم ذلك أن هيتّم اإلنسان برسالة الدين  حقٍّ آخر إاّل بمقدار عظمته وتأكُّ
التي تتضّمن التذكري بحّق اهلل سبحانه يف معرفته واإلذعان به، واالمتنان إلنعامه، 

ويّتصف باحلذر الالئق بأمّهّية هذا احلّق )املحتَمل(، من اجلهل به والتنّكر له.

التأثري السلبّي لبعض املحسوبني عىل الدين عىل صفاء صورة الدين

)العامل الرابع(: التأثري السلبّي ملامرسات بعض املحسوبني عىل الدين عىل 
صفاء صورة الدين ونقائه.

وهذا العامل من أهّم العوامل املبعدة للناس عن الدين وأكثرها انتشارًا، 
َيُزل عن  ومل  الوسطى  القرون  الغرب يف  باملسيحّية يف  اإليامن  أّثر سلبًا عىل  وقد 
ذاكرة املجتمع الغريّب بعُد، كام ابتىل به املجتمع اإلسالمّي السّيام يف العرص األخري 
احلكومية  املناصب  وتسنّم  الدين  باسم  املتطّرفة  احلركات  ترّصفات  جهة  من 

والتنفيذية ممّا لوحظ عليه التعّسف والبعد عن اإلنصاف والعدالة.

رسالة الدين يف الشعور اإلنسايّن الفطرّي العاّم

الفطرة  من  املنطلق  العاّم  اإلنسايّن  الشعور  يف  الدين  رسالة  أّن  وذلك 
اإلنسانّية ذات جزئني ..
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)أحدمها(: االرتباط باهلل سبحانه وتعاىل، وذكره، وشكره، واالمتنان له.

و)الخر(: الدعوة إىل احلكمة والفضيلة واخلصال املنتمية إليها من العدالة 
واإلحسان والعفاف والصالح والصدق والوفاء ونحوها.

والدين يف أصوله ومبادئه من خالل النّص القرآين الذي هو أسلم النصوص 
الدينّية يتبنّى ِكال اجلزئني ..

أّما )اجلزء األّول( فهو واضح.

وأّما )اجلزء الثاين( فإن القرآن الكريم جعل احلكمة والعدالة غاية إلرسال 
الكتاب  لتعليم  الرسل  أرسل  أّنه  عديدة  آيات  يف  ذكر  أّنه  فنالحظ  الرسل، 
َمَعُهُم  َوَأْنَزْلنَا  بِاْلَبيِّنَاِت  ُرُسَلنَا  َأْرَسْلنَا  ﴿َلَقْد  أخرى)1(:  آية  يف  جاء  كام  واحلكمة، 
اْلكَِتاَب َوامْلِيَزاَن لَِيُقوَم النَّاُس بِاْلِقْسِط﴾، وقال سبحانه يف الدليل عىل صدق نبّي 

اإلسالمF)2(: ﴿َيْأُمُرُهْم بِامَلْعُروِف َوَينَْهاُهْم َعِن امُلنَْكِر﴾.

وترشيعاته  تعاليمه  يف  اجلزأين  كال  تضمني  عن  فضاًل  ـ  الدين  اهتّم  وقد 
َثّم  ومن  الالئق؛  الوجه  عىل  هبام  مّتصفني  الناس  إىل  رسالته  حاملو  يكون  بأن  ـ 
ُوِصَف األنبياء يف الدين باالهتامم اخلاّص بالتعّبد هلل سبحانه وحّب مناجاته، كام 

ُوِصفوا أيضًا بمكارم األخالق.

سبحانه  اهلل  فطر  التي  الفطرة  مقتضيات  من  أّنه  الدين  يف  جاء  ذكرنا  وملِا 
اإلنسان عليها.

وقد كانت جاذبّية الدين يف نفوس الناس وال تزال من خالل هذين اجلزأين 

)1( سورة احلديد: 25.
)2( سورة األعراف: 157.
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فعاًل، فللناس حننٌي وتذوٌق وانجذاٌب لذكر اهلل سبحانه والتعّبد له، وانجذاٌب إىل 
األنبياء والصاحلني من جهة مالحظة روح التعّبد فيهم.

والعدل  اإلحسان  من  والضامئرّية،  الوجدانّية  للقيم  تذّوقًا  للناس  أّن  كام 
فإهّنم  هبا  يعملون  يكونوا  مل  إذا  حّتى  فهم  وغريها،  والعفاف  والوفاء  والصدق 
جيدون أّن االّتصاف هبا فضيلة، ويتعّلقون بقادة الدين لربوز هذه اخلصال فيهم، 
كام جتدـ  مثاًلـ  تعّلق املسيحّيني باملسيح A من جهة روح احلكمة والعبادة والنبل 
فيه، وتعّلقهم بأّمه الطاهرةD من جهة روح العبادة والعفاف والصرب والتحّمل 

فيها.

األخالق  من  عنه  رووه  ملا   Fاإلسالم بنبّي  املسلمني  عاّمة  يتعّلق  كام 
 Aكاإلمام عيل Fالكريمة واملعاين النبيلة. ويتعّلق الشيعة خاّصًة بعرتة النبّي

من جهة تلك الصفات نفسها كام يتمّثل ذلك يف )هنج البالغة(.

مشاهد  بمالحظة  بالدين  آمن  إنسان  فكم  كذلك،  العرص  هذا  يف  واحلال 
العبادة أو النبل يف قادة الدين واملنتمني إليه عىل نحو صادق، وهذا أمر مشهود.

وهو أمر طبيعّي وعقالئّي يف نفس احلال؛ ألّن الدين وفق منظوره يطابق 
الفطرة ويفي بمتطّلباهتا، فمن الطبيعي أن هتدي الشحنات الداللّية واألخالقّية 
الفطرّية إىل تصديق الدين بام جيده اإلنسان من التطابق مع داخله الذي ينجذب 

بطبعه إىل السلوك السليم والفاضل.

الفطرّية عىل صدق  بالسلوكّيات  اإلنسان  يستدّل  أن  املفهوم  وعليه: فمن 
املنحى الذي يتوّجه إليه صاحب هذا السلوك.

ولكن يف حال بروز حاالت معاكسة هلذه الصفات ممّن يّدعي متثيل الدين 
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أو يتمّسك باسمه فإّنه قد يندفع الناس إىل سوء الظّن بالدين، ويسقط وثوقهم بام 
يّدعيه أهله. كام لو مل جيدوا أهل الدين الرافعني لرايته يف الوسط االجتامعّي العاّم 
معنّيني بالعبادة الصادقة هلل سبحانه وتعاىل من خالل التأّمل والصالة، بل كانوا 
معنيني يف أماكن العبادة باجلاه والفخامة وكانت أعامهلم رياًء وتصنُّعًا، أو جعلوا 
يرتكبون  أهّنم  الحظوا  أو  وزوج،  ومال  جاه  من  الدنيا  كسب  إىل  وسيلًة  الدين 

الفواحش واخلطايا الكبرية وغري ذلك.

املنظور  وفق  الدين  ُيمّثل  ممّن  الناس  يتوّقع  أن  الصحيح  من  أّن  والواقع 
االجتامعّي أن يّتصفوا باألمور املعنوّية والقيم األخالقّية، بل من واجب هؤالء أن 
يكونوا كذلك بعد أن حّلوا حمّل املمّثل للدين؛ فإّن دور األنبياء الذين هم القادة يف 
هذه احلركة كان دور تعليم وتزكية كام جاء يف القرآن الكريم، ولن يتمّكن ممّثلوا 

الدين من أداء رسالة الدين إاّل إذا كانوا ممّثلني للقيم التي يدعو إليها الدين.

موضوعيًا  دلياًل  ليست  الدين  عىل  املحسوبني  بعض  أعامل  سلبية  ولكن 
عىل عدم حقانية الدين، بل هذا االنتقال ـ يف احلقيقة ـ انتقال مشاعرّي فحسب، 
مثل أن يؤّدي تنّفر اإلنسان من الطبيب لسوء خلقه ـ مثاًل ـ إىل عدم تصديقه ملا 
يبّينه من احلقائق الطّبّية، أو يشّكك يف قول الطبيب بأّن العمل الفاليّن ـ كاستعامل 
)السجائر( مثاًل ـ ضاّر إذا وجد أّن الطبيب بنفسه يامرس هذا العمل وال يتجنّبه.

وهو  املوضوعّي،  التشخيص  يف  للمشاعر  إدخال  قبيل  من  وأمثاله  فهذا 
خطأ ظاهر، وإّنام شأن املشاعر هو إجياد الوقع النفّس املوجب للتأيّس واالقتداء، 
يراعي  كان  إذا  فالطبيب  احلقيقة،  عىل  موضوعّيًا  مؤرّشًا  تصلح  وال  عكسه،  أو 
عمله  كان  ينتهكها  كان  وإذا  املريض،  يف  تأثريًا  أكثر  قوله  كان  الصّحّية  الوصايا 
فًا لوقع نصيحته يف نفس املريض، ولكن ليس من الصحيح أن تسقط ثقة  مضعِّ
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املريض بالطبيب املوثوق ألّنه ال يعتني بصّحته وال يعمل وفق ما يعلمه، وذلك 
أمر بدهيّي وواضح.

وعىل اإلمجال: فإّن جعل خطأ من يّدعي متثيل الدين دلياًل عىل عدم حّقانّية 
الدين الذي يعتقد به املرتكب للخطأ يبتني عىل عقد مالزمة موضوعّية، مضموهنا: 
أّن هذا الترّصف خاطئ، وكّلام كان ترّصف املرء خاطئًا فإّن اعتقاده خاطئ؛ ألن 

ترّصف املرء نتاج اعتقاده، وما ُينتِج باطاًل فهو باطل بطبيعة احلال.

نتاج  يكون  ال  قد  وسلوكه  املرء  ترّصف  ألّن  خاطئة؛  املالزمة  هذه  ولكن 
املبادئ التي يؤمن هبا، بل قد يكون متأّثرًا بميول ورغبات مل يسيطر عليها، نظري ما 
نجده من املباينة بني اعتقاد املرء وسلوكه، فهناك كثري من الناس يعتقدون بالرضر 

يف استعامل )السجائر( ولكنّهم يستعملوهنا.

يّدعي ترصحيًا  به  ويتمّسك  الدين  يمّثل  أّن من  الفرق هو  يكون  قد  نعم، 
أو تلوحيًا أّن سلوكّياته نابعة من الدين، وال يذعن بمخالفتها لتعاليم الدين، بينام 
الذي خيالف النصائح الطّبّية يذعن عادًة بأّنه ال يستطيع مثاًل من مراعاهتا، وإن 

كانت صائبة يف نفسها.

الدين  أهل  بعض  عمل  بخطأ  االستدالل  يصّحح  ال  الفرق  هذا  ولكّن 
وممّثليه عىل وهن أصل الدين، بعد أن كان اإلنسان بنفسه جيد املفارقة بني املبادئ 

الدينّية وبني سلوك بعض مّدعيها ومبّلغيها.

عىل أّن أصل حّقانّية الدين ليست مسألة تقليدّية بل ينبغي تبرّص كّل إنسان 
حوهلا بشكل مبارش، فتكون نسبة ممّثل الدين واملنادي به وعاّمة الناس إليها عىل 
حدٍّ سواء، ففي مواضع التقليد ـ أي االعتامد عىل خربة اآلخر ـ يمكن أن تسقط 
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حيث  لسلوكه؛  خمالفًا  ذلك  كان  إذا  للحّق  بيانه  يف  خبريًا  ُيَعّد  بمن  اإلنسان  ثقة 
موضع  يف  لكن  فيه؛  له  حلاجٍة  اصطنعه  ممّا  للناس  يبّينه  ما  يكون  أن  حُيتَمل  قد 
املرء عىل إدراكه هو، وتبرّصه يف املوضوع الذي  املبارش للحّق يعّول  التشخيص 
 :)1(Aَثمَّ جاء عن اإلمام عيل باآلخرين؛ ومن  الثقة  يعّول عىل  إليه، وال  حيتاج 
»إّن دين اهلل ال ُيعرف بالرجال بل بآية احلّق، فاعرف احلّق تعرف أهله، إّن احلق 

أحسن احلديث«.

وُيتأّكد ذلك بااللتفات إىل أّن الدين نفسه حيّذر من أشخاص يّدعون متثيله 
وال يؤمنون به حقيقًة، أو ال يعملون بتعاليمه بل يّتخذون الدين شعارًا يرتزقون 

به، أو يتجّملون بإظهاره ويكتسبون به املال واجلاه واملكانة.

وقد جاء يف القرآن الكريم ذّم بعض رجال األديان السابقة ملآخذ عديدة، 
من صّدهم عن تصديق الرسالة اجلديدة والنبّي اجلديد، حّتى قتلوا األنبياء اجلدد 
واملصالح  العصبّيات  من  انطالقًا  املقنعة،  باحلّجة  أتوهم  أهّنم  رغم  وكّذبوهم 
إليهم  يرجعون  الذين  الناس  توجيه  وعدم  للمنكرات  ارتكاهبم  وكذا  الضّيقة، 
ْثَم  اإْلِ ُم  َقْوهِلِ َعْن  َواأْلَْحَباُر  انِيُّوَن  بَّ الرَّ َينَْهاُهُم  تعاىل)2(: ﴿لْواَل  توجيهًا سديدًا،قال 
ا الَِّذيَن َآَمنُوا  َ ْحَت َلبِْئَس َما َكاُنوا َيْصنَُعوَن﴾، وقال سبحانه)3(: ﴿َيا َأهيُّ َوَأْكلِِهُم السُّ
وَن َعْن َسبِيِل  ْهَباِن َلَيْأُكُلوَن َأْمَواَل النَّاِس بِاْلَباطِِل َوَيُصدُّ إِنَّ َكثرًِيا ِمَن اأْلَْحَباِر َوالرُّ
بَِعَذاٍب  ُهْم  ْ َفَبرشِّ اهلل  َسبِيِل  يِف  ُينِْفُقوَنَا  َواَل  َة  َواْلِفضَّ َهَب  الذَّ َيْكنُِزوَن  َوالَِّذيَن  اهلل 

)1(  الحظ األمايل، للشيخ املفيد ص:5، ح:3.
)2(  سورة املائدة: 63.
)3(  سورة التوبة: 34.
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ْم َآِمنُوا باَِم َأْنَزَل اهلل َقاُلوا ُنْؤِمُن باَِم ُأْنِزَل  َألِيٍم﴾، وقال عّز من قائل)1(: ﴿َوإَِذا ِقيَل هَلُ
ًقا ملَِا َمَعُهْم ُقْل َفلَِم َتْقُتُلوَن َأْنبَِياَء اهلل ِمْن  قُّ ُمَصدِّ َعَلْينَا َوَيْكُفُروَن باَِم َوَراَءُه َوُهَو احْلَ

َقْبُل إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمننَِي﴾.

َأْهِل  ِمْن  َسَواًء  تعاىل)2(: ﴿َلْيُسوا  قال  منهم، كام  آخرين  قومًا  أّنه مدح  كام 
ْيِل َوُهْم َيْسُجُدوَن﴾، وقال سبحانه)3(:  َآَناَء اللَّ ٌة َقائَِمٌة َيْتُلوَن َآَياِت اهلل  اْلكَِتاِب ُأمَّ
َفْوِقِهْم  ِمْن  أَلََكُلوا  ِْم  َرهبِّ ِمْن  إَِلْيِهْم  ُأْنِزَل  َوَما  ْنِجيَل  َواإْلِ التَّْوَراَة  َأَقاُموا  ُْم  َأنَّ ﴿َوَلْو 
ٌة ُمْقَتِصَدٌة َوَكثرٌِي ِمنُْهْم َساَء َما َيْعَمُلوَن﴾، وقال عّز من  ِت َأْرُجلِِهْم ِمنُْهْم ُأمَّ َوِمْن حَتْ
ٌة هَيُْدوَن بِاحَلقِّ َوبِِه َيْعِدُلوَن﴾، وقال جّلت آياته)5(:  قائل)4(: ﴿َوِمْن َقْوِم ُموَسى ُأمَّ
ْم  َأْقَرهَبُ ُكوا َوَلَتِجَدنَّ  اْلَيُهوَد َوالَِّذيَن َأْشَ َآَمنُوا  ِذيَن  ﴿َلَتِجَدنَّ َأَشدَّ النَّاِس َعَداَوًة لِلَّ
ُْم اَل  يِسنَي َوُرْهَباًنا َوَأنَّ ا َنَصاَرى َذلَِك بَِأنَّ ِمنُْهْم ِقسِّ ِذيَن َآَمنُوا الَِّذيَن َقاُلوا إِنَّ ًة لِلَّ َمَودَّ

وَن﴾. َيْسَتْكِبُ

كام ذّم سبحانه بعض املؤمنني واملدعني لإليامن من جهة عدم دخول اإليامن 
َلْ  ُقْل  َآَمنَّا  يف قلوهبم أو عدم متّكنه منها، فقال عّز من قائل)6(: ﴿َقاَلِت اأْلَْعَراُب 
ياَمُن يِف ُقُلوبُِكْم َوإِْن ُتطِيُعوا اهلل َوَرُسوَلُه اَل  ُتْؤِمنُوا َوَلكِْن ُقوُلوا َأْسَلْمنَا َومَلَّا َيْدُخِل اإْلِ
َيلِْتُكْم ِمْن َأْعاَملُِكْم َشْيًئا إِنَّ اهلل َغُفوٌر َرِحيٌم﴾،أو االعتقاد بأمايّن يزينوها ألنفسهم 

)1(  سورة البقرة: 91.
)2( سورة آل عمران: 113.

)3( سورة املائدة: 66.
)4( سورة األعراف: 159.

)5( سورة املائدة: 82.
)6(  سورة احلجرات: 14.
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ُسوًءا  َيْعَمْل  َمْن  اْلكَِتاِب  َأْهِل  َأَمايِنِّ  َواَل  بَِأَمانِيُِّكْم  آياته)1(: ﴿َلْيَس  قال جّلت  كام 
َز بِِه َواَل َيِْد َلُه ِمْن ُدوِن اهلل َولِيًّا َواَل َنِصرًيا﴾، وعّد بعضهم من الذين يسعون  ُيْ
لإلرضار بالدين وأهله من خالل أدوات خمتلفة، منها تأسيس مسجد آخر لغرض 
اًرا  ُذوا َمْسِجًدا ِضَ َ إيقاع الفرقة واخلالف بني املؤمنني،قال تعاىل)2(: ﴿َوالَِّذيَن اختَّ
َوُكْفًرا َوَتْفِريًقا َبنْيَ امُلْؤِمننَِي َوإِْرَصاًدا ملَِْن َحاَرَب اهلل َوَرُسوَلُه ِمْن َقْبُل َوَلَيْحلُِفنَّ إِْن 
بقّوة  بينام مدح قومًا آخرين منهم  َلَكاِذُبوَن﴾،  ُْم  إِنَّ َيْشَهُد  َواهلل  احُلْسنَى  إاِلَّ  َأَرْدَنا 
َما  َصَدُقوا  ِرَجاٌل  امُلْؤِمننَِي  ﴿ِمَن  تعاىل)3(:  قال  كام  بمقتضياته،  ووفائهم  إيامهنم 

ُلوا َتْبِدياًل﴾. َعاَهُدوا اهلل َعَلْيِه َفِمنُْهْم َمْن َقَض َنْحَبُه َوِمنُْهْم َمْن َينَْتظُِر َوَما َبدَّ

واحلاصل: أّنه ال شّك يف أّن وجود رجال متدّينني يالمس اإلنسان صدقهم 
واندفاعهم من معامل حّقانّية الدين يف أصله كام هو حال السّيد املسيحA ونبّي 
هو  الدين  حّقانّية  لفهم  األصيّل  املعلم  أّن  إاّل   ،Aعيل واإلمام   Fاإلسالم
والتفكري  والتدبُّر  ل  التعقُّ املرء عليها من  ُبّد يف وقوف  التي ال  الناصعة  مضامينه 
كام وّجه سبحانه إليها يف كثري من اآليات القرآنّية، وقد ُعِلم من النصوص الدينّية 
أّن الدين مل يرد من اإلنسان أن يؤمن به دون حّجة جيدها بل أراد منه أن يؤمن به 
عىل أساس التعّقل والتأّمل يف مضامينه وحججه، واستشهاد عقله وقلبه وفطرته 

وضمريه بشأن ذلك عىل وجه صادق وسليم.

عىل أّن الذي يظهر من مجلة من النصوص الدينّية أّن اهلل سبحانه لن خُيْيِلَ 
األرض من إنسان يعي رسالة الدين ويؤمن هبا قلبًا وقالبًا وإن مل يعلن عن نفسه 

)1(  سورة النساء: 123.
)2(  سورة التوبة: 107.

)3( سورة األحزاب: 23.
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بني الناس باقتضاء ظروفه وأحواله، كام ُروي عن نبّي اإلسالمF)1(: »ال جيمع 
اهلل أّمتي عىل الضاللة أبدًا«، وكام قال اإلمام عيلA)2(: »اللهمَّ َبىَل اَل خَتُْلو األَْرُض 

ا َخاِئفًا َمْغُمورًا«. ا َظاِهرًا َمْشُهورًا وإِمَّ ٍة، إِمَّ ِمْن َقاِئٍم هللَِّ بُِحجَّ

واملتحّصل ممّا ذكرنا: أّنه ال شّك يف أّن من يمّثل الدين يتعنّي عليه أن يكون 
صادقًا باطنًا وظاهرًا يف أداء رسالته ..

أّما صدقه الباطنّي فيتحقق بتطبيق تعاليم الدين أّوالً عىل نفسه ويوِجد قيمه 
يف داخله.

وأما صدقه الظاهريّ فيتحقق بتجنّب ما ال يكون الئقًا بظاهره وإن كان له 
عذر مقبول يف باطنه، كي ال يتشّوه الدين بظاهر سلوكه.

كام أّن من شأن من يتمّسك بالدين يف خالف أو رصاع أن حيذر من جعل 
الدين وجهة ملآربه، ويعنّف اآلخرين باسم الدين، ويزّج به يف كّل مسألة خالفّية 
وإن مل تكن تتعّلق بالدين، أو كان االختالف فيها يف احلقيقة يف حتقيق ما يقتضيه 

الدين.

ولكن ليس من الصحيح لعاّمة الناس أن يعتربوا ما يقع عىل خالف ذلك 
مؤرّشًا عىل عدم سالمة الدين وتعاليمه، ومهام اسُتغّل الدين للمآرب الشخصّية، 

وُزّج بنصوصه يف التربير هلا؛ فإّن أمر الدين أخطر من التساهل فيه بمثل ذلك.

)1(  املستدرك، للحاكم النيسابوري ج:1 ص:115.
)2(  هنج البالغة ص:497، القول:147.
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تأثري السلوك اخلاطئ يف مقام إثبات الدين وتعليمه وتبليغه عىل قبوله

)العامل اخلامس( ـ من عوامل اخلطأ يف شأن الدين ـ هو السلوك اخلاطئ 
أو املوهم لبعض أهل الدين يف مقام إثبات الدين أو تعليمه أو تبليغه، والدفاع عنه 

جتاه وجوه الشّك واإلنكار.

أفردناه  ولكنّنا  السابق،  العامل  مصاديق  من  ـ  احلقيقة  يف  ـ  العامل  وهذا 
بالذكر من جهة أمّهّيته والسّيام يف العرص احلارض.

أن  بالتحّفظ والتوّقي من  تعاليم هتتّم  الدين  أّن يف  أّنه ال شّك  بيان ذلك: 
اّطلع عليها، وهذا أمر طبيعّي وحكيم من جهة خطورة تلك  يفتقد احلقيقة من 
احلقيقة، وجيد اإلنسان ـ عىل العموم ـ حاالت من التوّقي واحلفظ لدى كّل جمتمع 

بالقياس إىل القيم التي حيرتمها، واألمور اخلطرية التي هيتّم هبا.

ولكن من جهة أخرى فإّن هناك آدابًا ولياقات حكيمة موىص هبا يف الدين 
ينبغي مراعاهتا يف هذا الشأن، يمكن أن يؤّدي إمهاهلا إىل انتهاك حقوق اآلخرين، 
بل يوجب سوء الظن بالدين وتوقع دعوته إىل العصبّيات الذميمة لذاهتا، مما يشّوه 

صورة الدين يف التلقي العام.

وفيام يأيت نامذج من ذلك ..

1. التعامل االجتامعّي مع غري أهل الدين بام ُيتلّقى وفق الفهم العاّم عصبّيًة 
ثقافة اآلخر واعتقاده، والعجز عن  بالنفس يف مقابل  الثقة  تنشأ عن عدم  حمضًة 
صيانة النفس واألرسة عن التأّثر بأفكار اآلخرين بطرق موضوعّية، وقد ُعلم قول 
يِن َوَلْ  ُيَقاتُِلوُكْم يِف الدِّ َلْ  َينَْهاُكُم اهلل َعِن الَِّذيَن  اهلل سبحانه عن اآلخرين)1(: ﴿اَل 

)1( سورة املمتحنة: 8.
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وُهْم َوُتْقِسُطوا إَِلْيِهْم إِنَّ اهلل ُيِبُّ امُلْقِسطنَِي﴾. خُيِْرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم َأْن َتَبُّ

مصاحله  عن  يبحث  املبّلغ  بأّن  اآلخر  يوهم  بأسلوب  الدين  تبليغ   .2
إليه،  الدين  يبّلغ  ملن  اخلري  النصح وحّب  ينطلق من  الشخصّية واالجتامعّية وال 
وهذا خالف آداب التبليغ يف الدين، فال ُبّد للمبّلغ من اإلخالص الداخيّل أّوالً 
ثّم التجنّب عاّم يوحي بخالف ذلك جتاه اآلخرين، كام جاء يف القرآن الكريم قوله 
ُأوُتوا  ِذيَن  لِلَّ َوُقْل  َبَعِن  اتَّ َوَمِن  هللَِِّ  َوْجِهَي  َأْسَلْمُت  َفُقْل  وَك  َحاجُّ ﴿َفإِْن  تعاىل)1(: 
اْلَباَلُغ  َعَلْيَك  اَم  َفإِنَّ َتَولَّْوا  َوإِْن  اْهَتَدْوا  َفَقِد  َأْسَلُموا  َفإِْن  َأَأْسَلْمُتْم  يِّنَي  َواأْلُمِّ اْلكَِتاَب 
َواهلل َبِصرٌي بِاْلِعَباِد﴾، وقوله سبحانه)2(:﴿ُقْل َيا َأْهَل اْلكَِتاِب َتَعاَلْوا إىَِل َكلَِمٍة َسَواٍء 
َك بِِه َشْيًئا َواَل َيتَِّخَذ َبْعُضنَا َبْعًضا َأْرَباًبا ِمْن ُدوِن  َبْينَنَا َوَبْينَُكْم َأالَّ َنْعُبَد إاِلَّ اهلل َواَل ُنرْشِ
َتَولَّْوا  ا ُمْسلُِموَن﴾، وقوله عّز من قائل)3(:﴿َفإِْن  بَِأنَّ َفُقوُلوا اْشَهُدوا  َتَولَّْوا  َفإِْن  اهلل 
اَمَواِت  اَم َعَلْيَك اْلَباَلُغ امُلبنُِي﴾، وقوله جّلت آالؤه)4(:﴿ُقْل َمْن َيْرُزُقُكْم ِمَن السَّ َفإِنَّ
اُكْم َلَعىَل ُهًدى َأْو يِف َضاَلٍل ُمبنٍِي * ُقْل اَل ُتْسَأُلوَن َعامَّ  ا َأْو إِيَّ َواأْلَْرِض ُقِل اهلل َوإِنَّ
ْكَمِة  بِاحْلِ َربَِّك  َسبِيِل  إىَِل  تعاىل)5(:﴿اْدُع  وقوله  َتْعَمُلوَن﴾،  َعامَّ  ُنْسَأُل  َواَل  َأْجَرْمنَا 
َوامَلْوِعَظِة احَلَسنَِة َوَجاِدهُلْم بِالَّتِي ِهَي َأْحَسُن إِنَّ َربََّك ُهَو َأْعَلُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسبِيلِِه 
ٌر * َلْسَت َعَلْيِهْم  اَم َأْنَت ُمَذكِّ ْر إِنَّ َوُهَو َأْعَلُم بِامُلْهَتِديَن﴾، وقوله سبحانه)6(:﴿َفَذكِّ

بُِمَسْيطِر﴾.

)1( سورة آل عمران: 20.

)2( سورة آل عمران: 64.
)3( سورة النحل: 82.

)4( سورة سبأ: 24 ـ 25.
)5( سورة النحل: 125.

)6( سورة الغاشية: 21 ـ 22.
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3. التعامل مع من يثري سؤاالً يف شأن حّقانّية الدين من أهل الدين وغريهم 
طلبًا للحقيقة أو اطمئنانًا هبا عىل وجه غري الئق بام يوجب تأّكد السؤال أو تّولد 
الشبهة يف ذهنه، وقد جاء يف اآلية الكريمة حول سؤال إبراهيم عن إحياء املوتى 
لالطمئنان القلبّي التعامل بالرفق وتقدير اهلواجس القلبّية لهA جتاه املوضوع)1(: 
يِي امَلْوَتى َقاَل َأَوَلْ ُتْؤِمْن َقاَل َبىَل َوَلكِْن لَِيْطَمئِنَّ  ﴿َوإِْذ َقاَل إِْبَراِهيُم َربِّ َأِريِن َكْيَف حُتْ
ُهنَّ إَِلْيَك ُثمَّ اْجَعْل َعىَل ُكلِّ َجَبٍل ِمنُْهنَّ ُجْزًءا  َقْلبِي َقاَل َفُخْذ َأْرَبَعًة ِمَن الطَّرْيِ َفرُصْ

ُثمَّ اْدُعُهنَّ َيْأتِينََك َسْعًيا َواْعَلْم َأنَّ اهلل َعِزيٌز َحكِيٌم﴾.

هناك  أّن  الدين  حول  السجال  موارد  من  عليه  وقفُت  فيام  الحظُت  وقد 
الدين مل تكن لتحدث لوال جماهبتها بأساليب شديدة وقاسية  مواقف سلبّية جتاه 

وموهنة، تؤدي إىل رّد الفعل الفكرّي من جهة االنفعال.

وعليه: فليس من الصحيح أن خياطب أهُل الدين اآلخريَن الذين يسألون 
حول الدين ويبحثون عن احلقيقة بالتّسع إىل االهّتام واملباعدة واملجانبة والتكفري 
االجّتاه  يف  اآلخر  موقف  تطّور  إىل  يؤّدي  ذلك  فإّن  األخالق؛  وسوء  والتفسيق 
املضاّد، فينتقل الباحث عن فرع جزئّي ال يمّس أصل الدين إىل رضورة البحث 
عن أصل الدين. أو ينتقل الطالب لالطمئنان القلبّي إىل الشّك، والشاّك بدوًا إىل 
االستقرار عىل الشّك أو اإلنكار، واملنكر إىل اإلرصار واملكابرة واجلحود؛ وذلك 

انطالقًا من التعامل معه بام يوجب تنّفره وانفعاله وكراهته ألهل الدين.

والواقع أّنه إذا كان ينبغي ألهل الدين أن يّتصفوا باحلكمة والنبل يف هذه 
ينطلق  أاّل  أيضًا  احلقيقة  عن  للباحث  ينبغي  فإّنه  ـ  ذكرنا  كام  ـ  وأمثاهلا  املقامات 
من االنفعال يف طلبها؛ فإّن ذلك من قبيل حتكيم املشاعر يف األبحاث املوضوعّية 

)1( سورة البقرة: 260.
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اخلطرية، وهو أمر غري الئق وال معّذر بل هو خطري.

تأثري الرغبة يف املحظورات الدينّية يف االبتعاد عن الدين

فإّن  الدين؛  الداعية إىل األمور املحظورة يف  الرغبات  السادس(:  )العامل 
املستجيب هلا قد يسعى إىل تربير سلوكه فينكر ثبوت هذا احلكم أو ذاك يف الدين 
الدين  فينكر أصل حّقانّية  يتطّور موقفه  الدين، وقد  أحكام  كأّنه جمتهد يف  حّتى 
ويتمّسك بأقرب شبهة يقف عليها؛ لكي يثبت مرشوعّية سلوكه العميّل ويتخّلص 
من االعرتاض االجتامعّي عليه، ولو وقف عىل مثل تلك الشبهات يف جانب نافع 

يف جانب الدين مل يؤمن هبا.

املحظورات  إىل  امليل  تأثري  االجتامعّية  الدراسات  بعض  يف  لوحظ  وقد 
من  حتّد  الدين  يف  عديدة  حمظورات  هناك  فإّن  العفاف؛  ألجل  املفروضة  الدينية 
الرجل  عىل  الالئق  السرت  مثاًليوجب  فالدين  الشأن،  هذا  يف  اإلنسان  رغبات 
واملرأة، ويوجب غّض كلٍّ منهام النظر إىل اآلخر، وحيّرم أّي ممارسة غري أخالقّية 
بني اجلنسني، ويويص باحلذر جتاه أّية حالة تكون مظنّة لوقوع املحاذير األخالقّية 
املشاهد  إىل  النظر  برتك  ينصح  كام  االختالط،  أنواع  وبعض  باآلخر،  كاالنفراد 
الالأخالقّية، وهيتّم برعاية األطفال والناشئني عىل وجه جينّبهم الوقوع يف اخلطيئة، 
وهو يف ذلك كّله يقّبح املامرسات الالأخالقية تقبيحًا شديدًا ويعتربه أمرًا فظيعًا 

وخطيئة كربى.

ومن املعلوم صعوبة مراعاة ذلك عىل بعض الشباب خاّصة يف هذا العرص، 
من جهة كثرة عوامل اإلثارة، وتراجع األعراف االجتامعّية احلامية للعفاف وما 

يتعّلق هبا من األحكام الرشعّية.
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توّقع املرء من الدين ما ليس من شأنه وتأثريه عىل قبول الدين

)العامل السابع(: أن يتوّقع املرء من الدين ما ليس من شأنه، فإذا مل جيده 
ُأْحبِط بذلك وشّكك يف أصل الدين.

فشأن الدين..)أّوالً(: هو إلفات نظر اإلنسان إىل احلقائق الكربى الثالث، 
ليعلم اإلنسان أّنه ليس كائنًا مرتوكًا لشأنه كاحليوانات، وال فانيًا مثلها باملامت بل 
حياته هذه أّول مسري خالد ُمنح فيه فرصة امتحانّية ليتلّقى نتائج هذا االمتحان 

بعد ذلك.

و)ثانيًا(: توجيه اإلنسان إىل الترشيع الفطرّي السليم واحلكيم والفاضل من 
خالل قواعده العاّمة، وبيان املوقف يف حاالت رمادّية ومتشاهبة ليسري اإلنسان 

عىل اهلدي الالئق به يف هذه احلياة الذي يضمن له السعادة فيها وفيام بعدها.

وقد تضّمن هذا التوجيه لإلنسان ـ بطبيعة احلال ـ تقوية العقالنّية العاّمة يف 
اإلنسان، وترشيد اإلدراك اإلنسايّن، وتقوية الضمري األخالقّي.

ولكّن بعض الناس يتوّقعون من الدين أمورًا أخرى ..

توّقع إعانة الدين عىل التطّور العلمّي يف العلوم الطبيعّية ونقده

من  ونتائجه  العلمّي  التطّور  عىل  الدين  مساعدة  بعضهم  يتوّقع  فقد   .1
اإلمكانات املاّدّية وتوجيه اإلنسان يف هذا املسار.

 وهذا توّقع غري موضوعّي خارج عن عهدة الدين؛ فإّن اإلنسان ـ بطبيعته ـ 
العلم واكتشاف قوانني احلياة واستثامرها من جهة ما ُغرس فيه  يسعى يف تطّور 
من  ناحية  كّل  يف  السعادة  موجبات  عن  وبحثه  واالستطالع  االّطالع  حّب  من 
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نواحي احلياة. وهذا عىل حّد سائر املعاين التي ُطبع عليها. وهو سائر يف هذا املسري 
من  جزءًا  ذلك  يكون  أن  املفروض  من  وليس  هبا،  ُمّتع  التي  اإلمكانات  حسب 

رسالة الدين.

نعم، ال شّك أّن الدين يف مسعاه لتوجيه اإلنسان إىل احلقائق الكربى تضّمن 
ـ كام تقدم ـ ما يوجب تقوية العقالنّية العاّمة لإلنسان وترشيد اإلدراك اإلنسايّن، 
يف  معروفة  علمّية  هنضة  األّول  العرص  يف  استتبع  وقد  اخلرافّية،  األمور  وإزاحة 

أوساط املسلمني، ثّم تباطأت وتوّقفت عىل أثر عوامل اجتامعّية خمتلفة.

وعىل اإلمجال: فإّن من اخلطأ ما يرتكبه بعض الناس من املقارنة بني الدين 
واإليامن وبني العلوم الطبيعّية احلديثة حّتى كأهّنام يعمالن يف موضوع واحد ويف 
اجّتاه واحد، فريّجح معطيات العلم عىل نتائج الدين، وجيعل ذلك منشأ للتشكيك 

يف الدين.

فإّن هذا النوع من التفكري يشتمل عىل خطأ منهجّي كبري من جهة اخللط بني 
ما هو شأن الدين وما هو من شأن العلوم الطبيعّية.

توّقع ترشيعات تفصيلّية من الدين عىل حّد القوانني املعاصة ونقده

2. ومن الناس من يتوّقع من الدين أن يتضّمن ترشيعات تفصيلّية انقدحت 
يف العرص األخري، مثل نظام االنتخاب، وتفكيك السلطات الثالث، وغري ذلك 

من التفاصيل الترشيعّية.

فهو يقارن ـ عىل هذا األساس ـ بني الترشيع الدينّي وبني القانون احلديث 
عىل وجٍه مباَلٍغ فيه، يتوّقع فيه إيفاء الدين بجميع التفاصيل الترشيعّية التي حتتاج 

إليها احلياة املعارصة، فريّجح القانون احلديث عىل الترشيع الدينّي.
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واألخالق  الضمري  تقوية  الدين  شأن  فإّن  منهجّي؛  خطأ  أيضًا  وهذا 
اإلنسانّية باعتباره األداة الضامنة للسعادة فيام بعد هذه احلياة، وتأكيد خطوطها 
العريضة والتنبيه عىل أصول احلكمة واخلُلق الفاضل، وبيان الترشيعات املالئمة 
العقالئّية  هلا معنّيًا بمواقع اخلطأ، وموكاًل األمر يف سائر املوارد إىل االرتكازات 
وتاركًا للمساحة الترشيعّية يف املتغرّيات جماالً للتصميم اإلنسايّن العاقل واحلكيم.

من  انطلقا  وإن  احلديث  والقانون  الدينّي  الترشيع  أّن  ذلك:  إىل  ُيضاف 
الفطرة اإلنسانّية والضمري اإلنسايّن إاّل أّن هذه املقارنة ينبغي إجراؤها وفق منهج 
تفصييّل مناسب، تتضّمن فرز نقاط املعارضة بينهام عن النقاط األخرى التي قد 
مساحة  يف  الترشيع  من  كجزء  القانون  يف  ما  اعتامد  ينفي  ما  الدين  يف  يكون  ال 
املتغرّيات الترشيعّية بحسب الزمان واملكان، ثّم يف نقاط املعارضة ينبغي استنطاق 
إىل اخلطوط  بالقياس  الفطرّي  االجّتاه  العريضة يف تشخيص  الدين عن خطوطه 
العريضة للقانون؛ ومن َثمَّ تتّم املقارنة بينهام. وقد ذكرنا من قبل أّن هناك نامذج 
عديدة المتياز الترشيع الدينّي وأقربّيته إىل الفطرة اإلنسانّية باملقارنة مع الترشيع 

الوضعّي.

وعىل العموم فللدين رسالة فطرّية خطرية يف هذه احلياة لن تكون العلوم 
اإلنسايّن  السلوك  يف  وجدايّن  فطرّي  اجّتاه  وله  عنها،  بدياًل  واإلنسانّية  الطبيعّية 
يف  ضري  وال  اإلنسانّية،  الفطرة  إىل  قربه  يف  وضعّي  ترشيع  أّي  ينافسه  ال  الالئق 
حتّكم الذوق االرتكازّي العقالئّي يف عاّمة املوارد، كام ال مانع من األخذ بالترشيع 
للمتغرّيات  نفسه  املرّشع  قبل  من  املرتوكة  الترشيعّي  الفراغ  منطقة  يف  العقالئّي 

الترشيعّية، فمن اخلطأ أن تؤّدي مثل هذه املقارنات إىل التوّقف يف الدين.
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الناس حيث يتوّقع من الدين  يّتفق من بعض  الباب ما  3. وممّا يشبه هذا 
الرخاء والدعة والسعة، كام يتوّقع أن ُيبتىل غري أهل الدين بالضيق والعناء، فإذا 
رأى يف بعض املجتمعات املتدّينة واملحافظة ابتالًء بالبؤس والضيق، ووجد بعض 
الرخاء والنعمة رغم ممارستها ألنواع  املحافظة يف  املتدّينة وغري  املجتمعات غري 
يف  التشكيك  عىل  ذلك  من  يستدّل  فإّنه  وغريها؛  الشاّذة  األخالقّية  املحاذير  من 

حّقانّية الدين.

ولعّله ينظر يف مثل هذا االنطباع إىل مثل قوله تعاىل)1(: ﴿َفُقْلُت اْسَتْغِفُروا 
َوَبننَِي  بَِأْمَواٍل  َوُيْمِدْدُكْم   * ِمْدَراًرا  َعَلْيُكْم  اَمَء  السَّ ُيْرِسِل   * اًرا  َغفَّ َكاَن  ُه  إِنَّ ُكْم  َربَّ
َعْل َلُكْم َأْنَاًرا﴾، وقوله سبحانه)2(: ﴿َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى  َعْل َلُكْم َجنَّاٍت َوَيْ َوَيْ
ُبوا َفَأَخْذَناُهْم باَِم  اَمِء َواأْلَْرِض َوَلكِْن َكذَّ َقْوا َلَفَتْحنَا َعَلْيِهْم َبَرَكاٍت ِمَن السَّ َآَمنُوا َواتَّ

َكاُنوا َيْكِسُبوَن﴾.

ولكّن هذا التوّقع خطأ أيضًا؛ فإّن أسباب الرخاء والبأساء متعّددة، وكّل 
خصلة إجيابّية ـ أخالقّيًة كانت أو صفة كامل)3( ـ فهي من شأهنا أن تفتح بابًا من 
الرخاء وتسد بابًا من البالء، إذا مل ُتعاَرض بخصلة سلبّية تلغي أثرها، واإليامن باهلل 
ورسله صفة إجيابّية تفتح منافذ لسعادة اإلنسان، ولكنّها ال تلغي تأثري سائر سنن 

)1( سورة نوح: 10 ـ 12.
)2( سورة األعراف: 96.

وعدم  واإلحسان،  والوفاء،  كالصدق،  ذاته:  بحّد  ممدوحًا  يكون  ما  األخالقّية  باخلصال  املراد    )3(
خريًا  إن  املنظورة  األهداف  إىل  الوصول  عىل  تساعد  التي  اخلصال  الكاملّية  وباخلصال  التعّدي. 

فخريًا، وإن رّشًا فرّشًا، مثل العلم والشجاعة، ونحومها.
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السعادة، وال تعيق من تأثري سنن الشقاء يف إجياهبا، أال ترى أّن احرتام الناشئني 
لآلباء وتقديرهم هو باب من أبواب سعادهتم بام يوجب من االنسجام األرسّي 
واالنتفاع بنصح اآلباء ومساعدهتم من خالل إمكاناهتم لألوالد.. وغري ذلك من 

بركات الرّب بالوالدين.

ولكّن هذا ال يكون بدياًل عن سائر اخلصال الالئقة يف األوالد كاالهتامم 
وجتنّب  املفيدة،  الصداقات  وعقد  النافعة  املهارات  وتنمية  وبالعمل  بالدراسة 

االعتداء عىل اآلخرين واالقتصاد يف رصف املال وحسن التدبري للمستقبل.

احلياة  هذه  صاحب  فإّنه  األعىل؛  املثل  وله  كذلك  سبحانه  اهلل  مع  فاحلال 
وراعيها وسائقها ودليلها، وهو الذي سّن سنن احلياة وقواعدها بنفسه، فَمن آمن 
باهلل سبحانه إذعانًا بحّقه وشكرًا إلنعامه وتقديرًا لرسالته إىل اخللق فقد حاز بابًا 
أو  عاجاًل  إن  حياته  يف  إجيابّيًا  أثرًا  لذلك  جيد  وإّنه  حمالة،  ال  السعادة  أبواب  من 
أبواب  باٍب من  بذلك يف  واقٌع  فإّنه  باهلل سبحانه واستغنى عنه  آجاًل. ومن كفر 

الرّش والشقاء ال حمالة.

األخذ  إىل  للسعادة  طلبه  يف  اإلنسان  سعي  من  ُبّد  فال  ذلك:  مع  ولكن 
باألسباب التي سنّها سبحانه إليها، وجتنّب أسباب الشقاء والنكد.

وعىل اإلمجال: فإّن اهلل سبحانه مل جيعل اإليامن به يف هذه احلياة بدياًل عن 
كّله  السعادة  من  يرجوه  ما  ترّتب  املرء  يتوّقع  ألن  معنى  فال  املاّدّية،  األسباب 

بمحض اإليامن.

ليس  ورسله  سبحانه  باهلل  اإليامن  أّن  عىل  الرشعّية  النصوص  نّبهت  وقد 
واحلفظ  والنرص  الرزق  بأسباب  التمّسك  ترك  فمن  املاّدّية،  األسباب  عن  بدياًل 
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والصّحة ُمعّوالً عىل العون اإلهلّي مل ينل العون، وكان ذلك منه تواكاًل ال توّكاًل؛ 
ُتْلُقوا بَِأْيِديُكْم  ومن َثمَّ أوىص اهلل سبحانه املقاتلني بحفظ النفس فقال)1(: ﴿َواَل 
ُ َما بَِقْوٍم  إىَِل التَّْهُلَكِة َوَأْحِسنُوا إِنَّ اهلل ُيِبُّ امُلْحِسننَِي﴾، وقد قال)2(: ﴿إِنَّ اهلل اَل ُيَغريِّ

وا َما بَِأْنُفِسِهْم﴾. ُ َحتَّى ُيَغريِّ

التوّسل إىل ما يعقله ويقدر عليه من  السعادة كان عليه  أراد  وعليه: فَمن 
وموانعها،  ورشوطها  شؤوهنا  من  يفوته  فيام  سبحانه  اهلل  عىل  ويتوّكل  أسباهبا 
ويسأله أن يوّجهه إىل غاياهتا؛ فإّنه تعاىل يبارك حينئٍذ يف اختياره وسلوكه، وَمن 

أعرض عن أسباب السعادة املتاحة له مل يأمن الوقوع يف الشقاء.

يف  واجلّد  والرصاع  الفرقة  وجتنّب  النفوس  َتصايف  السعادة  أسباب  فمن 
العمل والتعّلم، والصدق يف القول والوفاء بالوعد وااللتزام، ومساعدة الضعيف 
ترك  فإذا  كّلها،  اخلصال  هبذه  الدين  وّجه  وقد  اآلخرين،  عىل  العدوان  وجتنّب 
الوضيعة  واألخالق  الذميمة  العصبّيات  من  وأكثروا  األسباب  هذه  الدين  أهل 
كان  كّله  الدين  عنه  هنى  ممّا  ونحوها  املعاملة  يف  والغّش  العمل  يف  والتكاسل 

رجاؤهم يف اهلل سبحانه تواكاًل.

فإّن  ذلك؛  بمثل  يفسد  ال  كام  أفراٍد  أو  فرٍد  بصالح  املجتمع  يصلح  ولن 
املجتمع  حال  صالح  فيكون  اجتامعّية،  عوامل  عن  تنشأ  االجتامعّية  الظواهر 
بتحّقق أسباب الصالح يف عموم املجتمع، كام أّن فساد حاله يكون بتحّقق أسباب 

الفساد فيه كذلك كام تشري إليه اآلية املتقّدمة.

)1( سورة البقرة: 195.
)2( سورة الرعد: 11.
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املجتمع  حتيّل  توّقع  من  الناس  لبعض  يّتفق  ما  أيضًا  الباب  هذا  ومن   .4
والصفاء،  الصدق،  قبيل  من  الفاضلة،  االجتامعّية  باألخالق  املحافظ  الدينّي 
يف  اخلصال  هذه  غياب  الحظ  فإذا  ونحوها،  واألدب،  النفس،  وعّزة  والوفاء، 
بعض املجتمعات الدينّية املحافظة ووجدها يف جمتمعات غري دينّية وغري حمافظة 

فإّنه جيعل ذلك عيبًا للدين.

كّلها  اخلصال  هبذه  أوىص  قد  الدين  ألّن  صحيحًا؛  ليس  االنطباع  وهذا 
والذّل، والطمع، والفحش  والغدر،  الكذب، واخليانة،  وهنى عن أضدادها من 
من القول. كام أوىص بتهذيب النفس وتزكيتها، وأغلب املرياث اإلنسايّن يف هذه 
املعاين ينتهي إىل قادة الدين، بل بلغ الدين يف خطابه املؤّكد عىل األخالق الفاضلة 
مبلغًا نفى فيه اإليامن عن صاحب اخلصال السّيئة مثل)1(: »املسلم من سلم الناس 

من يده ولسانه«، وحّذر الناس من االعتامد عىل األماين الكاذبة باسم الدين.

وقد  وتعاليمه،  الدين  بنصائح  عمل  باإليامن  اتُّصف  من  كّل  ليس  ولكن 
يسبقه اآلخرون إىل بعض اخلصال فيرتّتب يف حّقهم آثارها اإلجيابّية وفق السنن 

الرابطة بينها وبني نتائجها، وال منافاة لذلك مع حّقانّية الدين.

وعىل اإلمجال: فال ُبّد من تفريق اإلنسان بني أصل اإليامن باهلل سبحانه وبني 
مقوالت )التعّقل( و)العلم( و)األخالق(.

فلكّل واحدة من هذه األمور الثالثة سنن يف هذه احلياة وآثار، واإليامن هو 
جزء من التعّقل والعلم واألخالق؛ ألهّناتسوق اإلنسان إىل اإليامن باهلل ورسله، ثّم 

)1(  علل الرشائع ج:2 ص:523، ح:2، ومسند أحد ج:2 ص:187.
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االمتنان له والتقدير إلنعامه، ولكن هذا اإليامن ليس هو كّل هذه األمور الثالثة.

فة من عنارص متعّددة، ولكلٍّ منها أثره  فهذه األمور الثالثة منظومات مؤلَّ
اخلاّص ..

التأّدب والشكر  تنحّل إىل صفات متعّددة، منها صفة  ـ  مثاًل  ـ  فاألخالق 
مصاديق  من  مصداق  له  وباالمتنان  وبرسالته  سبحانه  باهلل  واإليامن  واالمتنان، 
هذه اخلصلة من شأنه يف نفسه أن ترتّتب عليه آثار إجيابّية يف اآلخرة والدنيا، ولكن 
هناك مصاديق أخرى هلذه الصفة، مثل الرّب بالوالدين، كام أّن هناك صفات أخرى 
حسنة كالصدق مع الناس وجتنّب اخليانة واالعتداء ونحو ذلك، فهذه املصاديق 
والصفات كّلها آثار إجيابّية يف احلياة كام جتد ذلك يف النصوص الدينّية حيث تثني 
عىل هذه اخلصال وتثبت هلا آثارًا نظري ما جاء من أن)1(  »النجاة مع الصدق«، كام 

أّن ألضدادها من الكذب واخليانة والظلم آثارًا سلبّية تستوجب اهلالك.

بمجّرد  آثارها  َتُزل  مل  الذميمة  الصفات  هبذه  املؤمن  املجتمع  اّتصف  فإذا 
اإليامن باهلل سبحانه وأّدى ذلك إىل انتفاء الرفاه والسعادة املاّدّية، كام نجد اليوم أّن 
كثريًا من إمكانات املجتمعات اإلسالمّية ُترصف يف النزاعات واحلروب الداخلّية 

بني املسلمني، بدل أن ُترصف يف إعانة الفقراء واملحرومني واملستضَعفني.

وإذا اّتصف املجتمع غري املؤمن بأضدادها الفاضلة كالصدق ترتّتب عليه 
إجيابّياهتا، كام نجد مثل ذلك يف األسباب املاّدّية، مثل الكسب، والعمل، والفكر، 

ونحوها.

اللسان، البن أيب  النجاة( الصمت وآداب  )1(  عيون احلكم واملواعظ ص:42، ويف لفظ: )إّن فيه 
الدنيا ص:230، ح:446.



..................  منهج التثبت يف الدين/ القواعد الفطرية العامة للمعرفة اإلنسانية والدينية  410

فاألخالق أسباب معنوّية للسعادة، كام أّن هذه أسباب ماّدّية هلا، وكّل ُخلٍق 
فهو  حسن  ُخلٍق  وكّل  معيَّنة،  وآثار  خاّصة  عوارض  له  مرٍض  بمثابة  فهو  ذميٍم 
بمثابة عافيٍة من مرٍض من األمراض يرتّتب عليها اآلثار اخلاّصة هبا، فإذا اّتصف 
املجتمع املتدّين بالعفاف دون الصدق ترّتب عىل العفاف آثاره االجتامعّية السليمة 
وترّتب عىل عدم الصدق آثاره السلبّية، ولو اجتمع العفاف والصدق لتضاعف 
أثر كلٍّ منهام؛ ألّن اخلصال الفاضلة تنمو باجتامعها ويعني بعضها عىل بعض. هذا 

عن األخالق.

وأّما العلم فهو ينطوي عىل اإليامن ولكنّه ليس مساوقًا معه؛ ألّن حقيقته تبنّيٌ 
لسنن احلياة وقوانينها واالّطالع عليها بام يرتّتب عليه إمكان استثامرها واالنتفاع 
برعاية  نفسه  حّد  يف  له  شأن  ال  إذ  األخالق؛  مقولة  غري  أخرى  مقولة  وهو  هبا، 
القيم الفاضلة وجتنّب السلوكّيات اخلاطئة؛ ومن َثّم ال داللة للتقّدم العلمّي عىل 

السالمة األخالقّية وال العكس.

أن  العلم  شأن  من  أّن  كام  العلم،  عىل  يعني  أن  األخالق  شأن  من  نعم، 
َثمَّ  ومن  األمرين؛  بني  مالزمة  ال  ولكن  األخالق،  قيمة  خالله  من  املرء  يعرف 
رًا يف بعض القيم األخالقّية  نجد يف بعض املجتمعات املتقّدمة يف مسرية العلم تأخُّ
وتؤّدي  الزمن،  بمرور  ترتاكم  التي  السلبّية  اآلثار  ذلك  عىل  وترتتب  كالعفاف، 

تدرجيًا إىل معضالت اجتامعّية كبرية.

أيضًا ولكنّه ال يساوقه؛ ألّن حقيقته  التعّقل فهو يشتمل عىل اإليامن  وأّما 
الرشد العاّم لإلنسان والنظر احلكيم يف ترتيب األمور وعواقبها، ولن حيصل ذلك 
بمحض اإليامن. نعم، اإليامن يدعو إليه كام يف آيات قرآنّية عديدة سبق ذكرها، كام 
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تكّرر يف اآلثار أيضًا مثل ذلك، كقولهF)1(: »ال ُيلدغ املؤمن من جحر مّرتني«، 
واملراد أّنه َيْعَترِب باملّرة األوىل فيحذر يف املّرة الثانية، وهو تعبري عن حالة العقالنّية 
التي يوجبها اإليامن الصحيح، ويف أثٍر آخر)2(: »إنَّ لَِساَن امُلْؤِمِن ِمْن َوَراِء َقْلبِِه«، 
ثّم يتكّلم، فهو مسيطر عىل لسانه وقوله، وهذا أيضًا من  واملراد: أّنه يتعّقل أّوالً 

مظاهر التعقل.

هذا والتعّقل عون يف تطبيق القيم عىل مواضعها، فرّب امرئ مل يستكمل 
التعّقل زعم أّنه يطّبق قيمة فاضلة وهو يفسد إفسادًا بّينًا. كام أّنه يعني عىل اإليامن 

بااللتفات إىل خطورته وأمّهّيته يف مصري اإلنسان.

ٌل كبري،  أّن اإليامن خصلة من اخلصال احلسنة، وتعقُّ واحلاصل من ذلك: 
وعلٌم جليل، فهو بذلك صفة من صفات الكامل يف اإلنسان، بل هو من أعظمها 

ولكنّه ليس كّلها.

إىل  املرء  يسوق  أن  ـ  الديني  املنظور  وفق  عىل  ـ  باإليامن  املفروض  نعم، 
العقالنّية والعلم واألخالق احلسنة يف املجاالت كّلها؛ ألّن اإليامن السليم مبنّي 
عىل هذه املعاين، كام أّنه يصلح حمّفزًا إليها؛ ومن َثمَّ ترى النصوص الدينّية تقرن 

اإليامن هبذه املعاين الثالثة كام مّر ذلك عن القرآن الكريم.

)1(  مسند أحد ج:2 ص:115، ويف لفظ )ال ُيلسع( كام عن أيب عبد اهلل الصادق A، الحظ: الكايف 
ج:2 ص:241، ح:38.

ِق َوَراَء  ْحَ )2(  هنج البالغة ص:53، اخلطبة:176، ويف لفظ آخر: ))لَِساُن اْلَعاِقِل َوَراَء َقْلبِِه، َوَقْلُب ااْلَ
لَِسانِِه(( هنج البالغة ص:476، القول:40.
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ر العلمّي والصناعّي إىل الدين إسناد التأخُّ

الدينّية  املجتمعات  بعض  والصناعّي يف  العلمّي  التأّخر  الثامن(:  )العامل 
املحافظة بالقياس إىل جمتمعات أخرى ليست هبذه الصفة، فُيظّن أّن ذلك ناشئ 
عن تعاليم الدين، وأّن هذه التعاليم هي املوجبة للتأّخر يف جمال العلوم الطبيعّية 

ونتائجها الصناعّية.

وهذا أمر ُطرح يف املجتمع اإلسالمّي منذ قرن ونصف تقريبًا، حيث لوحظ 
التقّدم العلمّي اهلائل يف الغرب ونتائجه الباهرة من اآلثار الصناعّية واإلمكانات 

الرائعة، فكانت ثورة كبرية من العلم يف املجتمع البرشّي.

تأّخر  رّس  حول  اإلسالمّي  املجتمع  يف  عميق  سؤال  ذلك  أثر  يف  فوقع 
املسلمني يف العلم، وألقى بعض الباحثني بالالئمة يف ذلك عىل الدين.

ارتكاز  الدين يف  للتشكيك يف  املوجبة  العوامل  املعنى من مجلة  فكان هذا 
فريق من الباحثني.

مل  أورّبا، حيث  العلم يف  بمسرية  ـ  ـ عىل اإلمجال  ُيستشَهد عىل ذلك  وقد 
يتطّور إاّل بعد اخلالص عن ربقة رجال الكنيسة.

بأحد  العلم  تطّور  عىل  الدينّية  والتعاليم  للدين  السلبّي  التأثري  وحُيلَّل 
نحوين..

)األّول(: العالقة املبارشة بني الدين والتأّخر العلمّي.

)الثاين(: العالقة االجتامعّية )غري املبارشة( بينهام.
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اّدعاء االستناد املباش للتأّخر العلمّي إىل تعاليم الدين

)النحو األّول( فقد ُيقال: إّن تعاليم الدين تتضّمن حتديدًا وتزهيدًا يف  أّما 
العلم من وجوه ..

1. إّن الدين يفرض خطوطًا حراء عىل العلم عليه أن ال يتعّداها، بالنظر 
إىل ما جاء يف النصوص الدينّية فيام يتعّلق بعامل الطبيعة ونشأهتا وتارخيها، كام وقع 
ذلك يف أورّبا يف القرون الوسطى، حيث اضُطهد علامء الطبيعة من جهة إنكارهم 
َسَلب حرّية  ـ  بطبيعته  ـ  األمر  املقّدس. وهذا  الكتاب  فيام جاء يف  تشكيكهم  أو 

العلم يف البحث والتحقيق.

2. إّن مبنى تقّدم العلم والبحث عن علل الظواهر واألشياء وأسباهبا عىل 
أساس أّن لكّل ظاهرة طبيعّية سببًا طبيعّيًا، ولكن الدين يتضّمن أّن اهلل سبحانه هو 

السبب لكّل األشياء؛ ممّا يؤّدي إىل عدم البحث عن األسباب الطبيعّية.

3. إن الدين يشجع عىل سلوك املنهج الفلسفّي البحت املبنّي عىل التسليم 
بأمور غري موثوقة، بام يؤّدي إىل تضعيف طريق التجربة واالستقراء الذي هو أساس 
الفلسفّية  األبحاث  بعض  يف  املذكور  املنهج  نالحظ  كام  الطبيعّية،  العلوم  تطّور 
القديمة. وهذا هو منشأ تأّخر األبحاث العلمّية ـ ِمْن قبل ـ يف العلوم الطبيعّية.

4. تشجيع الدين عىل االعتامد عىل املنامات واحلاالت الروحّية ونحو ذلك 
من السبل الغامضة التي ال جدوى منها يف تبنّي الطبيعة وسننها.

الدين وقيمه،  الدين جيعل األولوّية يف نفوس أهله بمراعاة تعاليم  إّن   .5
ويويص بالزهد يف هذه احلياة، واالستعداد للحياة األخرى؛ ممّا يرصف اإلنسان 
عن التوّجه اجلاّد إىل البحث عن سنن احلياة وقواعدها ويطفئ فيه هذا الطموح 
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العلم عن االعتناء بغري  َمعنّيًا باحلياة األخرى، كام يرصف أهل  والتطّلع وجيعله 
العلوم الدينّية والرشعّية، باعتقاد أهّنا حرصًا الضامن لسعادة اإلنسان.

بيان عدم وجود ما يوجب التهاون يف شأن العلم يف النصوص الدينّية

ولكّن الصحيح أّنه ال يوجد يف نصوص الدين وتعاليمه ما يوجب هتاونًا يف 
تعّلم العلوم الطبيعية، كام يظهر بمالحظة أبرز املصادر الدينّية وأوثقها وأمجعها وهو 
القرآن الكريم، فإّننا نجد أّنه ال يوجد فيه ما يؤّدي إىل الزهد يف فهم الطبيعة وسننها، 
فيها. املؤّثرة  العوامل  ومعرفة  اكتناهها،  إىل  اإلنسان  يف  الفطرّي  التطّلع  ويعيق 

بل الدين يساعد عىل تطّور العلم من جهة تقويته العقالنّية العاّمة، حيث 
هنى عن القول بغري علم والتظنّي وحّث عىل التحّقق والسؤال، واعتامد الربهان 

واحلّجة البّينة، وفنّد اخلرافات واألوهام.

توجيه  يف  العقالنّية  اللغة  هذه  هبرته  الكريم  القرآن  آيات  َسرَب  وَمن 
واعتامد  والتفّكر،  التعّقل  عىل  احلّث  دائاًم  اخلطاب  أسلوب  كان  حيث  املجتمع، 
املعاين  فهذه  املوروثة،  واألوهام  باألماين  التأّثر  عن  والنهي  والرباهني،  البّينات 
عىل  مبنّية  كانت  التي  ـ  معه  املعارص  املجتمع  لعقائد  حماكامته  مجيع  روح  هي 
مزيج من العصبّيات والعادات والتقاليد ـ وتنتهي كثري من اآليات التي تتعّرض 
ُروَن﴾،  و)2(﴿َيَتَفكَّ َيْعِقُلوَن﴾،  ﴿لَِّقْوٍم  قوله)1(:  مثل  التفكري  عىل  باحلّث   لذلك 

البقرة: 164، سورة الرعد: 4، سورة النحل: 12، 67، سورة العنكبوت: 35، سورة  )1(  سورة 
الروم: 24، سورة اجلاثية: 5.

الرعد: 3، سورة  يونس: 24، سورة  آل عمران: 191، سورة األعراف: 176، سورة  )2(  سورة 
النحل: 11، 44، 69، سورة الروم: 21، سورة الزمر: 42، سورة اجلاثية: 13، سورة احلرش: 21.
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و)3(﴿َهاَأنُتْم  َصاِدِقنَي﴾،  ُكنُتْم  إِن  ُبْرَهاَنُكْم  َهاُتوْا  ﴿ُقْل  و)2(  ُروَن﴾،  ﴿َيَتَدبَّ و)1( 
بِِه ِعْلٌم﴾، و)4(﴿الَ  َلْيَس َلُكم  وَن فِياَم  آجُّ َهُؤالء َحاَجْجُتْم فِياَم َلُكم بِِه ِعلٌم َفلَِم حُتَ
ُيْغنِي ِمَن احَلقِّ  َيْعَلُموَن اْلكَِتاَب إاِلَّ َأَمايِنَّ َوإِْن ُهْم إاِلَّ َيُظنُّوَن﴾، و)5(﴿َإنَّ الظَّنَّ الَ 

َشْيًئا﴾، إىل عرشات التعابري األخرى.

للدين  الراشد  الفطرّي  املنهج  السابقة  املباحث  يف  عرضنا  أن  سبق  وقد 
العملّية  واملعرفة  الفكرّي  الرشد  مناط  التي هي  النظرّية  املعرفة  من  كلٍّ  يف شأن 
)املنظِّمة للسلوك اإلنسايّن(، ومن شأن ذلك ـ بطبيعة احلال ـ تقوية روح العقالنّية 

يف اإلنسان.

وهذا أمر رائع يف كتاب مل يكن متوّجهًا مبارشًة إىل تقوية العقالنّية والرشد 
العاّم، وإىل اإلرشاد إىل سنن حتصيل العلم واملعرفة بل كان هدفه املبارش إرشاد 

اإلنسان إىل احلقائق الكربى يف احلياة وتيسري سبل معرفتها واإلذعان هبا.

واملامرسات  بالعقائد  يتعّلق  فيام  األمم  خمتلف  يف  اجلاري  املنهج  كان  وقد 
املتعّلقة بام وراء املاّدة مطالبة التسليم هلا واإليامن هبا من دون سؤال وبحث وال 
تأّمل أو تفكري، بل عىل أساس خوارق معهودة عن األنبياء، وأخرى يّدعيها بعض 

الكهنة بوجوه من اخلداع والتلبيس أو التوّسل بام تيّس من العلوم الغريبة.

لطلب  يستجب  ومل  والتفكري  العقل  موقع  فأعىل  الكريم  القرآن  وجاء 

)1(  سورة النساء: 82، سورة حمّمد: 24.
)2(  سورة البقرة: 111، سورة النمل: 64.

)3(  سورة آل عمران: 66.
)4(  سورة البقرة: 78.
)5(  سورة يونس: 36.
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التعّقل  الدين  قبول  عامد  وجعل  جّدًا،  حمدود  بشكل  إاّل  واملعجزات  اخلوارق 
والفكر السليم، وعّود الناس عىل طلب احلّجة والدليل يف كّل اعتقاد وممارسة. 
وسّخف كثريًا من املامرسات والعادات والتقاليد التي ال مأخذ هلا، فأوقظ العقل 

وأوقد الفطرة وأنار الضمري.

عقالنّية  مدى  قرب  عن  وجد  وأدبه  القرآيّن  االحتجاج  منهج  ل  تأمَّ ومن 
املنهج  هلذا  مؤّسس  نّص  وهو  ومفرداته.  وأدبّياته  ومضمونه  روحه  يف  اخلطاب 
اّتبعه فيه اإلمام عيلA كام نجده يف خطبه وكلامته املتضمنة يف كتاب  الوجدايّن 

)هنج البالغة(، وكفى بذلك مؤرّشًا عىل صدق هذه الرسالة.

أوساط  يف  التفكري  روح  إثارة  املنهج  هلذا  الرتبوّية  اآلثار  من  كان  ولقد 
املسلمني يف مجيع جماالت احلياة، وقد استتبع ذلك النهضة العلمّية اإلسالمّية يف 
ذكر  سيأيت  خمتلفة  عوامل  أثر  يف  الحقًا  احلركة  هذه  مخدت  ثّم  األوىل،  العصور 

بعضها.

وأّما التحليالت املتقّدمة يف توضيح التأثري السلبّي للدين عىل حركة العلم 
فال يصّح يشء منها ..

دة عن عال الطبيعة ونقده اّدعاء حتديد الدين حلركة العلم برؤى حمدَّ

أّما )الوجه األّول(ـ  وهو حتديد الدين حلركة العلم من خالل رؤيته عن عامل 
الطبيعةـ  فهو غري دقيق؛ فإّن ما يمّس النصوص الدينّية من النظرّيات الطبيعّية يشء 
حمدود، عىل أّن سعة قواعد اللغة بام تسّوغه من وجوه احلذف والتجّوز والكناية 

تعطي مرونة كبرية للنّص القرآيّن جتاه أّي معنى ُيستظَهر منها.

كام أّن علامء املسلمني ـ بوحٍي من املنهج القرآين ـ اشرتطوا يف قبول النقل 
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الثابت يف  القرآيّن والنبوّي  النّص  لوا  أوَّ َثمَّ  الواضح؛ ومن  العقل  يعارض  أن ال 
موارد، كام شّككوا يف صدور الروايات املخالفة للقضايا العقلّية يف موارد أخرى.

وهذا أمر معروف لدى أصحاب املنهج العقيّل ـ من اإلمامّية االثني عرشية 
الدائرة  األبحاث  من  مثاالً  املرتىض  السيد  أمايل  ـ كام نجد يف  والزيدية  واملعتزلة 
بني أصحاب هذا االجّتاه يف موارد ذكر فيها تعارض العقل والنقل، بل فريق من 
أصحاب املنهج النقيّل املعربَّ عنهم بـ )أصحاب احلديث( كانوا يقبلون بالتأويل 
عقيّل  موقف  إثبات  يف  قناعة  أقّل  كانوا  أهّنم  إاّل  للعقل،  النّص  خمالفة  ثبت  فيام 

يمكن أن يعارض النقل.

نعم، هناك اجّتاه مفرط يف األخذ بالنقل عىل حساب العقل، ولكن مل يّتضح 
مدى التأثري السلبّي هلذا االجّتاه عىل حركة العلم، وعىل تقدير ثبوت تأثريه فإّنه هو 

املسؤول عن نتائجه وليس تعاليم الدين.

وَمن الحظ تاريخ الفكر يف الوسط اإلسالمّي وجد أن مشكلة املعارضة 
منتصف  منذ  ُطرحت  قد  وسنًَّة  كتابًا  الدينّية  النصوص  وبني  والعلم  العقل  بني 
القرن الثاين اهلجرّي، وكذلك البحث عن مدى انسجام األحكام الترشيعّية مع 
يتعاملوا مع هذا  املسلمني مل  أّن علامء  العدالة، ووجد  الضمري اإلنسايّن ومبادئ 
الطرح بقمع هذه احلركة الفكرّية بل سعوا إىل احتوائها بتوجيه النصوص وبيان 

علل الترشيع.

اّدعاء تشجيع الدين إسناد الظواهر إىل اهلل دون العلل الطبيعّية ونقده

وأّما )الوجه الثاين( ـ وهو أّن الدين يشّجع عىل تفسري احلوادث والظواهر 
غري  فهو  ـ  وسننها  الطبيعة  اكتشاف  يف  العلم  حركة  يعيق  ممّا  طبيعّية  غري  بعلل 
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دقيق أيضًا، فإّنه ال مأخذ هلذه الدعوى أصاًل، وإّنام اشتملت النصوص الدينّية ـ 
كالقرآن الكريم ـ عىل أمرين ..

)أحدمها(: انتهاء كّل يشء إىل اهلل سبحانه.

و)الخر(: أّن الظواهر العظيمة والبديعة يف الكائنات تدّل عىل وجود اهلل 
سبحانه من حيث ما فيها من الدّقة والنظم والعمق، وكان الغرض من ذلك إثارة 
الشحنة الداللّية لنظم الكائنات عىل وجود اهلل سبحانه، ومل يكن الغرض بيشء 
من النصوص الدينّية التي تذكر الظواهر البديعة أهّنا ظواهر خارقة؛ بمعنى: أهّنا 

ليست ذات أسباب طبيعّية توجبها. وقد تقّدم توضيح ذلك يف موضع سابق.

اّدعاء تشجيع الدين عىل الفكر الفلسفّي بدالً عن االستقراء ونقده

وأّما )الوجه الثالث( ـ وهو أّن الدين يشّجع عىل املنهج الفلسفّي البحت 
التجربة  من  العلمّية  باألدوات  االهتامم  ترك  إىل  يؤّدي  بام  التدقيق  يف  املوغل 
واالستقراء واالختبار وما إىل ذلك ـ فهو أيضًا ليس بدقيق؛ فإّن املنهج الفكرّي 
الدينّي يف اإلقناع واالقتناع ال يبتني عىل أمور معّقدة وغامضة وموغلة يف اإلهبام 
الواضحة من جهة،  األمور  ترصد  التي  العاّمة  العقالنّية  يعتمد عىل  بل  والدّقة، 

والتسليم فيام وراء هذه املساحة للنّص من جهة أخرى.

وما سلكه بعض أهل العلم يف الدين من أنامط االستدالل العقيّل املتوّغل 
أثر  من  ليس  فهو  ـ  الطبيعة  وراء  بام  يتعّلق  ممّا  ـ  الغامضة  املعرفّية  املساحات  يف 
توجيه الدين؛ وإّنام هو منهج حدث يف ضمن األبحاث الدينّية كسائر االجّتاهات 
بالفلسفة  اليشء  بعض  متأّثرًا  يكون  وقد  العلوم،  سائر  يف  حتدث  التي  واملناهج 

اليونانّية.
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اّدعاء تشجيع الدين عىل االعتامد عىل احلاالت القلبّية والروحانّية ونقده

ر العلم عىل الدين وهو إعاقة  وأّما )الوجه الرابع( ـ يف إلقاء الالئمة يف تأخُّ
الدين للحركة العلمّية من جهة اعتامده عىل احلاالت القلبّية والروحانّية، كاملشاعر 
الغامضة واملنامات العجيبة واملكاشفات الغريبة، وهذا بدوره أّدى إىل تضعيف 
دور األدوات املوضوعّية كالتجربة واالختبار ـ فهو أيضًا غري صحيح؛ فإّن الدين 
يف  املسلمني  علامء  عند  شّك  ال  َثمَّ  ومن  القلبّية،  احلاالت  عىل  إثباته  يف  يعّول  مل 
أّن املنامات واملكاشفات واحلاالت القلبّية ليست حّجة يف إثبات الدين وتعاليمه 
الواضح  العقيّل  القضاء  مساحة  يف  العقل  هو  فيها  املأخذ  بل  مطلقًا،  وترشيعاته 

وفيام عداه النصوص الثابتة واملوثوقة.

نعم، هناك اجّتاه لبعض أهل الدين يتوّسع يف االعتامد عىل مثل ذلك ولكنّه 
ليس االجّتاه العاّم يف الدين، بل قد ترّضر الدين نفسه من هذا االجّتاه؛ ألّنه أّدى إىل 

إنكار مجلة من بدهيّيات الدين.

وأّما اعتامد الدين عىل الوحيـ  وهو حالة قلبّيةـ  فهو ليس رشعنة هلذا الباب 
ودعوة إليه؛ ألّن الوحي حالة خاّصة يتمّيز بعالئم خاّصة جتعل منه أمرًا مؤّكدًا 
، فهو أمر فريد يطرأ بال تكّلف من املوحى إليه، ويكون مضمونه أمرًا  وشبه حّسّ
ة له،  خارجًا عمومًا عن املقدرة املعهودة للموحى إليه واألسباب الطبيعّية امليسَّ
وتقوم عليه قرائن من اخلوارق الواضحة وغريها، وما يّدعيه بعض املنسوبني إىل 

التصّوف من احلاالت القلبّية ليست هبذه املثابة.

اّدعاء تزهيد الدين يف علوم الطبيعة واحلّث عىل علوم الرشيعة ونقده

وأّما )الوجه اخلامس(ـ  وهو أّن الدين يزهد يف علم الطبيعة؛ ألّنه من شؤون 
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 هذه احلياة ويويص باالهتامم بعلوم الدين والرشيعة؛ ألهّنا تتعّلق باحلياة األخرى ـ 
الدنيا، ولكن ليس عىل هذا  الدين يزهد يف احلياة  فهو ليس صحيحًا أيضًا؛ فإّن 
استثامر  عن  اإلعراض  أو  الكون  سنن  يف  والتأّمل  االّطالع  عن  بالكّف  الوجه 
إمكانات احلياة، بل الزهد املمدوح يف الدين ليس إاّل جَلْم الرغبات النفسانّية بلجام 
احلكمة والفضيلة، ومراعاة االعتدال فيها، بمعنى عدم النهم واإلرساف، كام قال 
واالستعداد  فنَِي﴾،  امُلرْسِ ُيِبُّ  اَل  ُه  إِنَّ ُفوا  ُترْسِ َواَل  ُبوا  َواْشَ ﴿َوُكُلوا  سبحانه)1(: 
احلياة  هذه  سنن  فهم  يف  اإلنسان  زهد  يوجب  ما  ذلك  يف  وليس  اآلخرة،  للدار 

وقوانينها.

قد  سبحانه  اهلل  أّن  اإلنسان)2(هو  خلق  قّصة  يف  الدين  من  املفهوم  بل 
ـ  ـ واملاّدّية  ـ كاملالئكة  املعنوّية  الكائنات  متيُّزه عن سائر  خلق اإلنسان من جهة 
كاحليوانات ـ لكونه هو املوجود الوحيد الذي يكون قادرًا عىل اكتشاف الكائنات 
يف األرض والسامء، والبحث عن سننها واستثامرها واالنتفاع هبا، وسائر الكائنات 
بام  الكون  ـ بطبيعة وجودها ـ عىل فهم هذا اإلبداع اإلهلّي يف هذا  قادرًة  ليست 
يشتمل عليه من سنن وقوانني ويمكن أن ينتجه من إمكانات وصنائع؛ ومن َثمَّ 
 خلق اهلل سبحانه اإلنسان ليكون خليفته عىل األرض؛ ألّنه يعلم كيفّية استثامرها 

واالنتفاع هبا.

وعليه: فكّلام اكتشف اإلنسان سنن هذا الكون فقد اكتشف جانبًا من قدرة 
ولكن  وقصده،  تعاىل  اهلل  أحّبه  ما  فعل  فقد  واستثمره  عّمره  وكّلام  سبحانه،  اهلل 

)1( سورة األعراف: 31.
َها ُثمَّ  ْساَمَء ُكلَّ َم َآَدَم األَْ )2(  ومن املحتمل أن يكون هذا املعنى هو املراد بظاهر اآلية الكريمة: ﴿َوَعلَّ

َعَرَضُهْم َعىَل امْلَاَلئَِكِة َفَقاَل َأْنبُِئويِن بَِأْساَمِء َهُؤاَلِء إِْن ُكنُْتْم َصاِدِقنَي﴾سورة البقرة:31.



اّدعاء تأثري الدين اجتامعّيًا يف التأّخر العلمّي يف املجتمع الدينّي ونقده  ........................  421

حيث كان مكث اإلنسان يف هذه احلياة حمدودًاـ  ليخترب اهلل مقدار معرفته وحكمته 
وفضيلته لينزله بحسب ذلك كّله منزلته ـ فإّن عليه أن يستحرض احلقيقة ويتحّرى 

احلكمة ويّتصف بالفضيلة.

التأّخر العلمّي  وهكذا ظهر: أّن إلقاء الالئمة عىل الدين بشكل مبارش يف 
لإلنسان ليس دقيقًا.

اّدعاء تأثري الدين اجتامعّيًا يف التأّخر العلمّي يف املجتمع الدينّي ونقده

)النحو الثاين(: من إلقاء الالئمة عىل الدين يف التأّخر العلمّي للمجتمعات 
وإن  الدين  أّن  بمعنى  األمرين،  بني  االجتامعّية  العالقة  إىل  يستند  ما  هو  الدينّية 
يتحّمل  ولكنّه  العلمّية،  األدوات  وإمهال  العلم  يف  الزهد  يوجب  ما  يتضّمن  مل 
مسؤولّيًة اجتامعّيًة عاّم وقع من التفريط يف شأن العلم يف الوسط الدينّي؛ ألّنه يؤّدي 
بالعلوم  االهتامم  إىل  ونتائجها  األشياء  بني  الرابطة  االجتامعّية  السنن  حيث  من 
الدينّية وبام وراء هذه احلياة عىل حساب االهتامم بالعلوم الطبيعّية وأدواهتا، ومن 
املعلوم يف العلوم اإلنسانّية كعلم النفس واالجتامع أّن بعض احلاالت والظواهر ـ 

بحسب طبيعتها ـ تفيض إىل بعض آخر، وإن مل تكن موّجهة إليها لذاهتا.

الدين من حيث تشجيعه عىل االهتامم بمضامينه  إّن  القول  وعليه: يمكن 
دون  ورجاله  الدين  علامء  مكانة  وإبراز  الطبيعّية،  العلوم  دون  الدينّية  وبالعلوم 
اآلخرين أّدى إىل توّجه املجتمع الدينّي إىل البحث يف هذه العلوم وتقدير أهلها 

دون سائر العلوم.

أمرًا  ليس  أّنه  االجتامعّي:  التحليل  من  النحو  هذا  عىل  يالَحظ  ولكن 
واضحًا وال قريبًا بمقاييس التحليل االجتامعّي للتاريخ اإلنسايّن؛ ألّن الدين نفسه 
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قد استتبع هنضًة علمّية ـ يف غري العلوم الدينّية ـ يف العرص األّول، رغم عدم عدالة 
احلكومات احلاكمة عىل املسلمني فيه، فكيف يكون بنفسه سبب تأّخر املسلمني 

فيام بعد.

عىل أّنه ال يصّح يف كّل ظاهرتني اجتامعّيتني تقارنتا أحيانًا أن ُتعترَب إحدامها 
إّن املسيحّية يف العصور  ُيقال:  هي السبب يف األخرى، كام ال يصّح ـ مثاًل ـ أن 
األوىل كانت هي السبب يف عدم التطّور العلمّي يف أوساط أهلها، وقد ُعلم أّنه مل 

يكن يف تلك العصور أّية توّجهات إىل العلم يف املجتمع الغريّب.

العوامل املحتَملة للتأّخر العلمّي يف بعض املجتمعات املتدّينة

العصور  تأّخر املجتمعات اإلسالمّية يف  وقد ذكرت حتليالت خمتلفة لّس 
األخرية، من مجلتها: حلة املغول عىل بالد املسلمني، وكثرة الرصاعات السياسّية، 

وعوامل أخرى.

ومن العوامل التي يمكن أن تؤّثر يف التأّخر العلمّي لبعض املجتمعات نوع 
من التكاسل الناشئ عن القناعة باملنجزات السابقة أو اإلعجاب هبا، واالفتخار 
بالثقافة واحلضارة التي صنعها اآلباء واألجداد، ومن املحتمل أن يكون هذا املعنى 
من مجلة األسباب النفسّية االجتامعّية الدخيلة يف اخلمود العلمّي يف املجتمعات 

اإلسالمّية.

النفّس  الشعور  من  النحو  هذا  إجياد  يف  له  دور  ال  الدين  أّن  املعلوم  ومن 
الدينّية  التعاليم  بل  والقناعة هبا،  اآلباء وجمدهم  لالّتكال عىل منجزات  املوجب 
تعترب عظمة اآلباء نعمة ينبغي أن حتّفز األبناء عىل االقتداء هبم وديمومة منهجهم 

ال االستغناء هبا واالّتكال عليها.
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كام أّن من العوامل التي يمكن أن تؤّدي إىل إيقاظ احلركة العلمّية يف بعض 
أن  اجلائز  ومن  املنجزات.  عن  والبحث  التنافس  روح  هو  اخلامدة  املجتمعات 
يكون هذا من األسباب الباعثة عىل النهوض العلمّي يف البالد األورّبّية؛ بأن تكون 
احلروب بينهم وبني املسلمني من جهة، ودراسة كتب علامء املسلمني يف أوساطهم 
من جهة أخرى، قد حّفزت لدهيم روح البحث والتحّري واالعتامد عىل النفس؛ 
ممّا أّدى إىل جتديد احلركة العلمّية يف العلوم الطبيعّية وغريها، وقد تقّدم من قبل 
تأثري الصفات النفسّية ـ ومن مجلتها الطموح والتنافس ـ يف تنمية العلم وتطويره.

وعىل اإلمجال: فليس هناك أّي مؤرّشات مقنعة عىل جعل التقهقر العلمّي 
أهّنا ناشئة عن اآلفات  يف املجتمع اإلسالمّي ناشئًا من الدين نفسه، بل األقرب 
يف  والتحّري  البحث  متابعة  بواعث  مخود  أوجبت  التي  املتعّددة  االجتامعّية 

األوساط العلمّية.

وقد أّدت هذه اآلفات نفسها إىل الضعف والتوّقف يف العلوم الدينّية أيضًا 
وانترش بني املسلمني الرصاعات الدينّية واملذهبّية التي مل تزل مستمّرًة إىل العرص 

احلارض.

التأثري السلبّي للعامل السيايّس عىل قبول الدين

)العامل التاسع(: هو العامل السيايّس، حيث قد ُيلقى بالالئمة عىل الدين 
فيام ُتبتىل به البلدان املتدّينة واملحافظة من االستبداد السيايّس وما ترّتب عليه من 
ومصادرة  باملخالفني،  والتنكيل  التدبري،  وسوء  األموال،  وهدر  العاّم،  الفساد 

احلقوق العاّمة، واخلضوع للقوى األجنبّية.
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مباين إلقاء الالئمة عىل الدين يف الشأن السيايّس ونقد ذلك

واملحافِظة يف  املتدّينة  املجتمعات  الدين يف  الالئمة عىل  إلقاء  أّن  ويالَحظ 
اإلخفاقات السياسّية يبتني عىل أحد مباٍن ..

1. إنه قد يبتني عىل أّن الدين مل يوّجه الناس إىل هذا األمر اخلطري، وهو حّق 
الناس يف احلكم، مع أمّهّية هذا احلّق يف الصالح العاّم، كام ينّبه عليه كثرة املفاسد 

املرتّتبة عىل االستبداد يف التاريخ.

الناس يف احلكم كام  الدين ال يذعن بحّق  أّن  يبتني عىل أساس  إنه قد   .2
من  متّكن  من  لكّل  هَنَبة  احلكم  يكون  وبذلك  االجتامعّي،  العقد  نظرّية  به  تؤمن 

االستيالء عليه وفق عوامل القّوة والغلبة.

3. إنه قد يكون بالنظر إىل أّن الدين يوّجه إىل القبول بحكومة األمر الواقع 
ال  التي  األمور  من  ونحومها  والتوريث  بالغلبة  جاء  وإن  السلطان  طاعة  وُيلِزم 

تستند قّوة احلكومة معها إىل رأي اجلمهور وحايتهم إّياها.

4. إنه قد يكون بالنظر إىل أّن الدين يدفع باجتاه حّق فقهاء الرشيعة حرصًا 
وهذا  الناس،  عىل  السلطة  ملامرسة  هلم  الرشعّي  التخويل  منطلق  من  احلكم،  يف 

يؤّدي إىل اجتامع االستبداد السيايّس والدينّي.

فالعامل األساس يف الصالح السيايّس يف البالد ابتناء حّق احلكم عىل الرأي 
العاّم وتوعية الناس هبذا احلّق؛ ومن َثمَّ نجد أّن املجتمع الغريب بعد إرساء نظرّية 
السياسّية وفصل  الساحة  وتنفيذها عمليًا يف  احلكم  أساس  االجتامعّي يف  العقد 
الدولة عن ا لدين عاش حياة سياسّية سلسة واستقّر وضعه ـ عىل العموم ـ عىل 

مراعاة الصالح العاّم.
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نفّس  فعل  كرّد  الدين  يف  التشكيك  حدوث  يف  العامل  هذا  وتأثري  هذا، 
والظلم  والغلبة  القهر  عىل  املبنّية  املتسّلطة  احلكومات  ظلم  عىل  واجتامعّي 
واالستيالء، املّدعية للمرشوعّية الدينّية أو عىل تصّدي رجال الدين للحكم أمر 

ملحوظ بوضوح يف املشهد السيايّس واالجتامعّي املعارص. 

5. إنه قد يكون بناًء عىل أّن الدين أصاًل ال يتدّخل يف السياسة مطلقًا أو 
وأخالقّية  ومعنوّية  روحانّية  حالة  هو  وإّنام  وأوصيائهم،  األنبياء  غياب  حال  يف 
موكولة إىل الناس، فال شأن له بالتدّخل يف الشأن السيايّس، وهو يوّلد فراغًا يف 
نظرّية احلكم يف املجتمع الدينّي واملحافظ، وعزوفًا عن التدّخل يف احلكم بام يؤّدي 

إىل إصالح األمور.

والواقع أّن إلقاء الالئمة عىل الدين يف سلبّيات املشهد السيايّس يف املجتمع 
اإلسالمّي أمر غري دقيق؛ فإّن ما تضّمنه الدين يف شأن ضوابط احلكم ـ فضاًل عن 
موارد النصب اخلاّص كام يف تصّدي النبّيF لألمر ـ ليس إاّل مضامني حكيمة 
بحاٍل،  املسلمني  أوضاع  يف  السلبّي  التأثري  شأهنا  من  يكن  مل  وفطرّية،  وعقالنّية 
ولكّن املوجب ملا نجده من احلاالت السلبّية يف املجتمع اإلسالمّي عوامل أخرى، 
مثل سوء فهم الرشيعة، ومطامح رجال احلكم، والسلوك االجتامعّي اجلمعّي يف 

تلك املجتمعات.

اإلخفاقات  يف  الدين  عىل  الالئمة  إلقاء  من  ـ  املتقّدمة  املباين  يف  ُذكر  وما 
تعاليم  يف  اجلامع  بالتأّمل  منها  يشء  يصّح  ال  ـ  الدينّية  املجتمعات  يف  السياسّية 

الدين، عىل ما يظهر بام تقّدم يف البحث عن اجّتاه الدين يف احلكم السيايّس.



..................  منهج التثبت يف الدين/ القواعد الفطرية العامة للمعرفة اإلنسانية والدينية  426

اّدعاء عدم تثقيف الناس عىل حكم أنفسهم ورفض االستبداد ونقده

 أّما املبنى األّول منهاـ  وهو عدم تثقيف الناس عىل حكم أنفسهم بأنفسهمـ  
وطلب  االستبداد  كراهة  ـ  إمجاالً  ـ  للناس  الفطرّية  املرتكزات  من  أّن  فالواقع 
 الشورى يف احلكم ـ وفق اآللّية املناسبة يف كّل جمتمع بحسب أعرافه وتقاليده ـ 
ـ  تطبيقاته  مجلة  من  الشورى  ُتَعّد  الذي  ـ  العدالة  مبدأ  عىل  اإلسالم  أّكد  وقد 
وفق االرتكاز العريّف والعقاليّن العاّم، بل أّكد عىل مبدأ الشورى يف آية الشورى 
املعروفة، وزخرت األدبّيات اإلسالمّية يف نقد احلّكام بذّم االستبداد وعدم رعاية 

الصالح العاّم.

وإذا الحظنا أّول حالة عملّية للحكم بعد الرسول األعظم F وغضضنا 
النظر عن مقولة تعيني اإلمام عيلA من ِقَبله F يف حادثة الغدير الشهرية التي 
أوقف فيها F ـ قبل شهرين من وفاته ـ احلّجاَج قبل تفّرقهم وخطب فيهم حول 
إليه  مكانة اإلمام عيلA بام هو معروف، فإّنه قد كان مبنى مرشوعّية ما أفىض 
اجتامع املهاجرين واألنصار يف سقيفة بني ساعدة ـ بحسب الصورة املطروحة ـ 
هو الشورى بني أهل احلّل والعقد، واملراد بأهل احلّل والعقد الذين حيّق هلم وفق 
األعراف االجتامعّية ـ التي هي يف قّوة تعاقدات قائمة بني أفراد املجتمع ـ أن يبّتوا 
واملهاجرين   ،Fالنبّي نرصة  يف  بحّقهم  األنصار  واحتجاج  األمر،  هذا  مثل  يف 
بحّقهم لقرهبم من النبّيF إّنام كان ترجيحًا مطروحًا لغاية أخذ أهل الشورى 
به، ومل ُيطرح كاستحقاق منجز وهنائّي جيب عىل اجلميع اإلذعان به، كام أّن اإلمام 
قد  جرى،  ما  عىل  معرتضًا  شهور  لعّدة  بكر  أيب  بيعة  عن  تأّخر  الذي   Aعيل
 ُحكي عنه نقد ما جرى عىل أّنه كان رضبًا من االستبداد وليس شورى، كام جاء 
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استبددت  ولكنك  إليك  اهلل  ساقه  خريًا  عليك  ننفس  »مل  بكر:  A)1( أليب  قوله 
علينا باألمر«، لعدم حضور بني هاشم ومن كان معهم يف السقيفة وهم من ِعْلَية 

أهل احلّل والعقد، وعن الريض أنه A قد روي له شعر يف هذا املعنى)2(:

فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم          فكيف هبذا واملشريون ُغيَُّب

وَرى  الشُّ ــاَم  »وإِنَّ للحكم)3(:  اختياره  عىل  معاوية  اعرتاض  عند  وقال 
ْوه إَِمامًا َكاَن َذلَِك هللَِّ ِرًضا َفإِْن  لِْلُمَهاِجِريَن واألَْنَصاِر َفإِِن اْجَتَمُعوا َعىَل َرُجٍل وَسمَّ
وه إىَِل َما َخَرَج ِمنْه َفإِْن َأَبى َقاَتُلوه َعىَل  َخَرَج َعْن َأْمِرِهْم َخاِرٌج بَِطْعٍن َأْو بِْدَعٍة َردُّ
ه اهلل َما َتَوىلَّ وَلَعْمِري َيا ُمَعاِوَيُة َلِئْن َنَظْرَت بَِعْقِلَك  َباِعه َغرْيَ َسبِيِل امْلُْؤِمننَِي وَوالَّ اتِّ
ُدوَن َهَواَك َلَتِجَدينِّ َأْبَرَأ النَّاِس ِمْن َدِم ُعْثاَمَن وَلَتْعَلَمنَّ َأينِّ ُكنُْت يِف ُعْزَلٍة َعنْه إاِلَّ َأْن 

اَلُم«. َتَتَجنَّى َفَتَجنَّ َما َبَدا َلَك والسَّ

اّدعاء عدم إذعان الدين بحّق الناس يف حكم أنفسهم ونقده

وبذلك يظهر النظر يف املبنى الثاين، وهو عدم إذعان الدين بحّق الناس يف 
احلكم؛ فإّن الشورى يف مقابل االستبداد تقتيض املقبولّية العاّمة التي متّثل مستوًى 

مقبوالً يف احلّق العاّم يف احلكم.

اّدعاء إذعان الدين باحلكم عىل أساس القهر ونقده

ـ  الواقع  الدين إىل اإلذعان بحكم األمر  ـ وهو توجيه  الثالث  املبنى  وأّما 
لو  ـ  املسلمني  السلطان وعدم شّق عصا  بطاعة  اآلمرة  النصوص  أّن  فالصحيح 

)1(  صحيح البخاري ج:5 ص:83، صحيح مسلم ج:5 ص:154.
)2(  هنج البالغة ص:503.

)3(  هنج البالغة ص:367، الكتاب:6.
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ثبت صدورها ـ ناظرة إىل تأصيل عدم اخلروج عىل احلاكم حّتى يّتضح موافقته 
يف  املجتمع  عىل  الكبرية  االجتامعّية  واملضاعفات  اآلثار  من  فيه  ملا  للحكمة، 
املجتمع  يف  السّيام  رضورّيًا  أمرًا  ذلك  كان  وقد  واألموال،  واألعراض  النفوس 
القبيلة، وال  إاّل حلكم  األفراد  فيه  يذعن  قبلّيًا ال  كان جمتمعًا  آنذاك؛ ألّنه  العريّب 

تذعن قبيلة حلكم قبيلة أخرى بل تعتربه رضبًا من الذّل واملهانة.

احلكم  عىل  القبائل  يف  املرموقة  الشخصّيات  خلروج  مظنّة  تكون  وعليه: 
ما  ُعلم  وقد  أخرى،  قبيلة  من  رجال  ـ  احلال  بطبيعة  ـ  فيه  يتصّدى  الذي  القائم 
النبّي  عرص  يف  املفرطة  احلّساسّيات  من  األنصار  من  واخلزرج  األوس  بني  وقع 
األكرمF، وكذا ما كان يقع بني القادة يف الغزوات وبني آحاد املقاتلني من وجوه 
َبنْيَ  ﴿َوَألََّف  تعاىل)1(:  كقوله  الرشيفة  اآليات  من  مجلة  ذلك  إىل  ويشري  النزاع، 
ُه  ُقُلوهِبِْم َلْو َأْنَفْقَت َما يِف اأْلَْرِض مَجِيًعا َما َألَّْفَت َبنْيَ ُقُلوهِبِْم َوَلكِنَّ اهلل َألََّف َبْينَُهْم إِنَّ
ُسوَل  ا الَِّذيَن َآَمنُوا َأطِيُعوا اهلل َوَأطِيُعوا الرَّ َ َعِزيٌز َحكِيٌم﴾، وقوله سبحانه)2(: ﴿َيا َأهيُّ
ُسوِل إِْن ُكنُْتْم ُتْؤِمنُوَن بِاهلل  وُه إىَِل اهلل َوالرَّ ٍء َفُردُّ َوُأوِل اأْلَْمِر ِمنُْكْم َفإِْن َتنَاَزْعُتْم يِف َشْ

َواْلَيْوِم اْلَِخِر َذلَِك َخرْيٌ َوَأْحَسُن َتْأِوياًل﴾.

اّدعاء قرص الدين احلكم عىل فقهاء الرشيعة ونقده

وأّما املبنى الرابع ـ من إناطة احلكم برجال الدين حرصًا عىل وجه يؤّدي 
إىل االستبداد باسم الدين ـ فهو أيضًا ليس بصحيح؛ فإّن املسألة ليست بدهيّية من 

الدين، وإّنام هي مسألة استنباطّية حمفوفة برشوط عقالئّية.

)1(  سورة األنفال: 63.
)2( سورة النساء: 59.
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فهناك قوالن يف الفقه املعترب يف احلاكم ..

1. إّنه ال ُبّد أن يكون احلاكم متفّقهًا يف الدين والرشيعة بمقداٍر يمكن له أن 
يعتمد عىل خرباء الرشيعة يف النقاط املتشاهبة، وقيل: إّنه حينئٍذ خمريَّ باألخذ بأّي 
رأٍي فقهيٍّ معتدٍّ به ما دام أّنه يمّثل اجتهادًا مقبوالً يف داخل الرشيعة إذا حتّرى فيه 

الصالح العاّم.

2. إّنه ال ُبّد أن يكون احلاكم فقيهًا؛ وذلك ألنَّ جرَي احلاكم عىل مقتىض 
ُبّد من اّطالعه عىل  الرشع من خالل الرجوع إىل اآلخرين أمٌر غري عميّل؛ إذ ال 
الرشيعة بمقداٍر يتأّتى له االعتامد عىل اخلرباء فيها. وهذا ال ينفّك عن درجٍة من 

االجتهاد الفقهّي يتمّكن أن يعرف معه بنفسه املذاق الرشعّي.

الفقيه عىل رأي اجلمهور، ولو  انتخاب  الثاين يعّول يف  الرأي  ثّم عىل هذا 
بتوسط أهل اخلربة.

اّدعاء اعتزال الدين التدّخل يف أمر احلكم ونقده

للتدّخل  الدين  اعتزال  وهو  اخلامس  املبنى  سالمة  عدم  يظهر  وبذلك 
لقبول  وهيّيئه  املجتمع  أوساط  يف  الفراغ  من  يولِد  ملا  مطلقًا،  السيايّس  الشأن  يف 

االستبداد.

فإّن هذا االنطباع غري دقيق؛ ألّن الدين قام بام هو من شأنه يف هذا املوضوع 
عىل ما بّينّاه.

اإلخفاقات  يف  الدين  عىل  الالئمة  إلقاء  يصّح  ال  أّنه  تقّدم:  ممّا  واحلاصل 
السياسّية يف املجتمعات الدينّية واملحافظة؛ فإّن حّقانّية الدين وتأكيده عىل املبادئ 
الفطرّية واحلكيمة لن تستتبع بالرضورة صالح أحوال الناس، بل ال ُبّد من حسن 
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فهم الناس تلك املبادئ واالهتامم بتطبيقها، ومتى مل تكن احلاضنة للدين حكيمة 
وفاضلة ومعنّية بتطبيق املبادئ الصحيحة فإّن التعاليم احلكيمة والفاضلة واملالئمة 
لن ُتتلّقى تلقّيًا صحيحًا، ولو ُتُلّقيت مل ُيعَمل هبا، بل جُتَعل غطاًء لترّصفاٍت خاطئة 
بانية  تلّقيها حيتاج إىل حاضنة مناسبة هلا وإرادة  املبادئ وحسن  ومتعّسفة، ففهم 

عليها.

الدين  اسم  فيها  أقحم  مشكلة  كّل  الدين  عىل  حيسب  َمن  الناس  ومن 
واستغّل استغالالً وإن مل يكن قد نشأ من الدين؛ ألّنه يعتقد أّنه مل تكن لتقع تلك 
املشكلة أو مل تعظم لوال إمكان هذا االستغالل ـ سواء كان هذا االستغالل خداعًا 
متعّمدًا أو اجتهادًا ناشئًا من سوء فهم الدين أو غري ذلك ـ فإّن املهّم أّن وجود 
الدين هو الذي سّهل حتّقق هذه املشكلة، ولوال الدين مل يتأتَّ التمويه عىل الناس، 
وليس هناك من سبيل لسّد هذا الباب النفتاح باب االجتهاد، وعدم تيّس حسم 

املوضوع بشكل هنائّي أبدًا.

وهذا ليس صحيحًا؛ فإّن الدين إذا كان يمّثل واقع احلياة وجزءًا من فطرة 
اإلنسان فال معنى إللقاء اللوم عليه ملجّرد استغالله، علاًم أّن نظري هذا االستغالل 
إذ  اإلنسان؛  حقوق  قوانني  من  مجلة  مثل  والصائبة،  احلّقة  املبادئ  سائر  يف  يقع 
يالَحظ مقدار استغالهلا للمآرب السياسّية من الدول الكربى وانتهاكها يف حّق 

املجتمعات الضعيفة عن الدفاع عن نفسها.

هِبَا  ٍُيَراُد  َحّق  »َكِلَمُة  أهنا:  املوارد  هذه  مثل  A)1(يف  عيل  اإلمام  قال  وقد 
َباطٌِل«، وهذا يرشد إىل أصل كيّلّ يف طبيعة اإلنسان، وهو أن يغّطي السلوكّيات 
اخلاطئة بغطاء من القيم واملعاين احلّقة، كي تقوم له احلّجة يف مقام إقناع اآلخرين 

)1( هنج البالغة ص:82.
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أو جمادلتهم بل قد تقنع هبا نفسه أيضًا كنوع من اخلداع النفّس.

الشّك  بنرش  االستغالل  هذا  وقوع  دون  للحيلولة  السبيل  أّن  ظّن  ومن 
يؤّدي  بل  املشكلة،  التشكيك ال حيسم  فإّن هذا  فقد أخطأ خطًأ كبريًا،  الدين  يف 
إىل تفاقمها ويساعد عىل مزيد من استغالل الدين، وإجياد الفرقة والعنف باسم 
الدين، ولكن من الناس من يتحدث يف عالج املشاكل االجتامعّية بخواطر ذهنية 

غري مبنية عىل فهم ناضج للسنن االجتامعّية ومقتضياهتا.

تأثري األخطاء الواقعة يف فهم قواعد الدين وتوّجهاته عىل صورة الدين

)العامل العاش(: األخطاء الواقعة يف فهم قواعد الدين، والقصور الواقع 
يف بيان أصوله ومبادئه وتوّجهاته.

فإّن هذا األمر أيضًا من مجلة العوامل املؤّدية إىل الريبة يف الدين وحدوث 
الشّك فيه؛ ألّن هذه األخطاء حتّور مضمون الدين عن اجّتاهه الفطرّي يف مناحي 
احلياة، كام أّن قصور البيان يؤّدي إىل عدم متّثل هذا االجّتاه عىل وجه ناصع وواضح، 

وهو بذلك يزرع الشّك يف نفوس خماطبيه بطبيعة احلال.

ومن الرضورّي ملن يقع يف موقع فهم الدين وبيانه أن يّتصف بالكفاءة يف 
أداء هذا الدور حّتى ال يكون سببًا يف تشويه صورة الدين يف نظر الناس.

الناس عاّمة واملثّقفني خاّصة ـ يف مقام البحث عن احلقيقة يف  ولكن عىل 
هذه احلياة ـ أن ال ينزلقوا إىل تبنّي الشّك والرتديد يف هذا املوضوع املهّم ملجّرد 
الوقوف عىل فهٍم أو بياٍن غري واٍف لنظرة الدين يف مناحي احلياة، وليلتفتوا يف هذا 
السياق إىل اآلفاق الواسعة للتأّمل والفكر فيها، وليستحرضوا اختالف الباحثني 
الدين، كام خيتلفون يف  اجّتاه  للتلّقي يف تشخيص  بحسب سليقتهم واستعدادهم 
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قابلّياهتم البيانّية وذوقهم يف األداء املناسب للموضوع.

العقالء مثله يف سائر  أمر مشهود عىل اإلمجال للجميع، كام يالحظ  وهذا 
)منهج  سلسلة  من  الثاين  الكتاب  يف  ذكرنا  وقد  الفكرّية.  واملدارس  االجّتاهات 
التثبت يف الدين( ما يوضح اجّتاه الدين يف املناحي املختلفة حلياة اإلنسان وحاجاته 

األساسّية.

هذا آخر ما تيّس ذكره حول العوامل غري املوضوعّية التي يمكن أن تؤثر يف 
التوّقف يف حّقانّية الدين.

توصية أخرية

العقالنّية والواقعّية يف  يليق من  الباحثني عن احلقيقة أن يّتصفوا بام  وعىل 
هذا الشأن؛ ألّن من وجوه اخللل التي يمكن أن تقع يف فكر اإلنسان ويف سلوكه 
لنفسه واملمّحص ألفكاره  الناقد  بنفسه هو  إذا كان اإلنسان  إاّل  إليه،  ينتبه  ما ال 
وسلوكه، وال يستطيع اآلخرون إقناعه بذلك مهام حاولوا إذا مل يّتصف املرء يف 

داخله بام هيّيئه لذلك.

اإلنسانية  للمعرفة  العامة  الفطرية  القواعد  وصف  يف  القول  يتم  وبذلك 
والدينية، واهلل سبحانه أسأل أن ينفع به الباحثني عن احلقيقة يف تبرصهم يف الدين 

وسائر شؤون احلياة إنه سميع جميب.
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