
أطروحة العلم الديني 
مسًعى تأصيليٌّ على ضوء معادالت العلم والدين

عيل عابدي شاهرودي ]*[

يسعى املفكر اإلسالمي  عيل عابدي شاهرودي إىل تأصيل أطروحة العلم الديني انطالقاً 

من الهندسة املعرفّية للمعادالت التي تنظّم العالقة بني العلم والدين.

تهدف هذه املقالة ـ كام يبنّي الكاتب ـ إىل رشح مفهوم العلم الديني عىل ضوء موازنة 

املعادالت القامئة بني العلم والدين. وتقوم هذه املعادالت املدعاة عىل ركيزة قانون »املالزمة 

بني العقل والرشع«، وهو القانون املطروح يف علم الكالم قدميِه وجديِده، كام يف األبحاث 

والدراسات التي تنظر لالجتهاد الفقهي يف علم األصول وغريه.

المحرر

كانت يل محاوالٌت بحثيٌَّة متواضعٌة حول قانون املالزمة بني العقل والرشع الحيوي يف ميدان 

املحاوالت  تبويب  أنديشه«.]1[ وميكن  »كيهان  مجلّة  تباعاً يف  نرشتها  الرشعيَّة  األحكام  استنباط 

املشار إليها ضمن مراحَل ثالٍث. فقد حاولت يف املرحلة األوىل تحليل قانون املالزمة وإرجاعه 

إىل مكوِّناته األساسيَّة. ويف املرحلة الثانية عمدت إىل حاصل هذا التحليل لتنسيق أحكام األجزاء 

الناتجة وتنظيم خواّصها ونتائجها املرتتّبة عليها. ويف املرحلة الثالثة واألخرية حاولت التدقيق يف 

الرتكيب املحتمل بني أجزاء هذا القانون لفحص إمكانيَّات التعميم واالستخدام للرتاكيب املنتجة. 

وسوف أستفيد من نتائج ذلك البحث بوصفها أساساً، أُقيم عىل ضوئها مباحث هذه املقالة.

*ـ  باحٌث وأستاٌذ يف الحوزة والجامعة، إيران.
]1]- كيهان انديشه، األعداد: 30 – 36 و45 و46 و53 و54 و56 و57.
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ومن هنا، سوف تعالج هذه املقالة مجموعًة من األسئلة املركزيَّة هي: 

ما هو املراد من الدين عند البحث حول »العالقة بني العلم والدين؟ أو ماذا ميكن أن يكون، أو 

ماذا يجب أن يكون مراداً؟

ما هو العلم؟ أو ماذا يمكن، أو ماذا جيب أن يكون؟

ملّا كان االجتهاد وسيلًة من وسائل اكتشاف األحكام الرشعيَّة واملواقف الدينيَّة من املصادر 

املعتمدة رشعاً، كان من الطبيعي البحث حول كيفيَّة نفوذ الدين إىل املعرفة البرشيّة واستخراجه 

بعض املواقف الدينيّة من خاللها؟

ما هي الصلة بني االجتهاد الذي هو معرفٌة غري رضوريَّة )مكتسبة وغري بديهيَّة( وهو نشاٌط عقيلٌّ 

الصلة بني هذا االجتهاد وبني سائر وجوه املعرفة  ما هي  أنّه زمنّي،  فلنقل  أو   ، خاصٌّ وتدريجيٌّ

البرشيَّة؟

إذا كان االجتهاد نشاطاً ذا طبيعٍة استنباطيٍَّة واكتشافيَّة، فام هي الّصلة بينه، وبني أشكال االكتشاف 

األخرى التي تقع خارج منطقة االجتهاد؟

بعدها، وبني  الطبيعة، وما  البرشيَّة وبني  العلوم  القامئة بني فرضيَّات  النسبة  أو  العالقة  ما هي 

اإلنسان واملجتمع. وبعبارٍة أخرى: ما وجه الّصلة بني هذه الفرضيَّات، وبني القوانني يف الواقع أو 

يف نفس األمر عىل حدِّ تعبري الفالسفة؟

العامل املعارص، حيث تسعى كّل  للعلم يف  الحيويَّة  وهذه املسألة األخرية هي من املسائل 

مرحلًة  يُعدُّ  يُطَرُح  سؤاٍل  وكلُّ  لديها.  املتوفَّرة  واملعايري  املوازين  وفق  موقعها،  تقييم  إىل  نظريٍَّة 

ومحطًَّة عىل طريق استكامل العلم واملعرفة السابقة عليه، عىل الرغم من أنَّ كّل سؤاٍل يولِّد أسئلًة 

وإشكاليَّات، ويبدو أنَّ هذا األمر ال مفّر منه، ألنَّ أبرز صفٍة يف املعرفة البرشيَّة هي كونها تدريجيًَّة 

ماً ودقَّة، دون أن يعني ذلك بالرضورة سقوط  ومحتملًة للخطأ، وبالتايل تحتاج إىل مراحَل أكرث تقدُّ

املرحلة السابقة عن وصف العلميَّة، وإن أدَّى ذلك إىل إبطال بعض أجزاء النظريَّات املنبنية يف 

مراحَل سابقٍة، حيث إنَّ اإلبطال نفسه محاولٌة علميٌَّة تؤدي إىل استكامل نقٍص وتعميق فهٍم.

املدخل

إنَّ البحث عن العالقة بني العلم والدين ميكن أن يشمل مجموعًة من املسائل منها: صلة كلٍّ من 

العلم والدين »بالواقع العام«. ونقصد بالواقع املعنى الذي يشمل الواقع التجريبي، والواقع ما بعد 

الطبيعي والواقع النفس أمري.

أطروحة العلم الدينّي
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واملراد من العلم يف هذه املقالة معنيان ال يخلو الواقع من أحدهام:

املعنى األول: العلم مبعناه العام املشرتك واملالزم للطبيعة اإلنسانيَّة، بل املالزم لكلِّ عاقٍل سواًء 

أكان إنساناً أم غري إنسان، مثل: قانون عدم التناقض، قانون الهويَّة، بطالن الدور، واستحالة التسلسل 

يف العلل، قانون حاجة الحادث إىل علَّة، وحاجة املمكن إىل علَّة، وغري ذلك من القوانني العقليَّة 

التي ال تحتاج إىل استدالٍل وإثبات.

املعنى الثاين: العلم املكتسب الذي ميكن تحصيله من خالل التجربة أو دونها، وهو كّل ما 

ده، فهو من جهٍة يف معرض الخطأ  يتوقَّف عىل االستدالل واإلثبات. وهذا العلم هو محارٌص مبا يهدِّ

وعدم إصابة الواقع، ومن جهٍة ثانيٍة هو تدريجيٌّ ومحدوٌد ومفتوٌح عىل احتامالت اإلضافة إليه والزيادة 

عليه. وألجل ذلك كلِّه نجده ال يستغني عن النقد والتكميل واإلضافة. وعىل هذا األساس نصل إىل 

القانون صفر يف تقييمنا للعلم البرشي وهذا القانون هو الذي يحكم مستقبل املعرفة البرشيَّة يف 

مستوياتها الالحقة.

القانون صفر

يقتيض هذا القانون األساس الحاكم عىل املعرفة البرشيَّة املكتسبة، بأنَّ كّل قضيٍَّة علميٍَّة تابعٍة 

ا بالنسبة إىل العقل الناظر إىل هذه القضيَّة من الخارج  ملعايريِ مجالِها العلمي وقوانينه الناظمة له. وأمَّ

إّن كالًّ من صدِقها وكذِبها محتمٌل. وإذا كان ال بدَّ من االستدالل  فهي يف معرض االحتامل؛ أي 

إلثبات عموميَّة هذا القانون وشموله، نقول: 

اإلمكاُن مصطلٌح فلسفيٌّ يدلُّ عىل معنيني: 

ى يف اصطالح الفالسفة  اإلمكاُن الذايتُّ الخاّص وهو اإلمكان الذي يُسَند إىل املمكنات، ويُسمَّ

باإلمكان املاهوي. وأعتقد بصّحة توسعة دائرة هذا اإلمكان ليُسند إىل الوجود اإلمكاين. وعىل أيِّ 

حال، فإنَّ املراد من هذا املصطلح عندما يُسند إىل املاهيَّة: سلُب رضورة الوجود ورضورُة العدم 

عنها، وتساوي نسبتهام إىل كلٍّ من الوجود والعدم. وهذا اإلمكان هو مفهوٌم فلسفيٌّ ميتافيزيقيٌّ يالزم 

املاهيَّات املمكنة حتى بعد وجودها. ومل يكتف الفالسفة مبصطلح اإلمكان عىل عمومه بل حاولوا 

الوصول إىل أقساٍم وأنواٍع له فطرحوا مصطلح اإلمكان الوقوعي، ومصطلح اإلمكان الفقري الذي 

أبدعه الفيلسوف املسلم صدر الدين الشريازي.

املعنى الثاين لإلمكان هو اإلمكان مبعنى احتامل الصدق والكذب، وهذا املصطلح يبدو واضحا 

الملف
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ا ال يكون من باب التطويل بال طائل الحديث عن  ال يحتاج إىل الكثري من البيان، ولكن مع ذلك رمبَّ

بعض أحكامه ورشوطه رغبًة يف املزيد من التوضيح:

توضيح مفهوم اإلمكان بمعنى االحتامل

يرتكز االحتامل عىل اإلمكان الذايت الخاص، أو عىل عدم العلم بالواقعة أو اليشء أو القضيَّة. 

وعىل الحالني يتمتَّع االحتامل بقواننٍي فلسفيٍَّة ورياضيٍَّة تحكمه وتنظِّم أبعاده. ويكتفي الذهن اإلنساين 

بالتقريب والحدس لحساب قيمة االحتامالت يف الحياة اليوميَّة العاديَّة، ويف الحاالت التي تحتاج إىل 

الدقَّة حاول الذهن اإلنساين تنظيم االحتامالت عىل أسٍس رياضيّة يتوىلَّ أمرها ما يعرف بـ »حساب 

االحتامل« يف علم الرياضيَّات، كام اخرتع هذا الذهن بعض القوانني الفلسفيَّة لدراسة االحتامالت 

وتقييمها.

القضايا  كّل قضيٍَّة من  أنَّ  والقانون صفر هو  نقصده من االحتامل  ما  فإنَّ  وعىل هذا األساس، 

املرتتِّبة عىل العلم البرشي والناتجة عنه تتمتَّع بحدِّ ذاتها بقيمٍة احتامليٍَّة هي: )صفر( لصدقها؛ أي إنَّها 

يف حدِّ ذاتها ال تبلغ درجتها من الصدق أكرث من صفر.

ة إثبات القيمة صفر لالحتامالت األوليَّ

كلُّ قضيٍَّة من القضايا عندما ننسبها إىل الوجود اإلنساين غري املعصوم واملعرَّض للخطأ واالشتباه، 

يتساوى فيها احتامل صدقها وكذبها يف حدِّ نفسها. وهذا االحتامل وإن كان مبعنى احتامل الصدق 

والكذب، إال أنَّه يف الوقت عينه ناتٌج، أو هو أثٌر من آثار اإلمكان الذايت. ومضمون هذا اإلمكان هو أنَّ 

املوجود غري املعصوم وغري املصون من الخطأ ال يحمل يف ذاته واقع القضايا، بل واقُع هذه القضايا 

قائٌم خارج ذاته وهو يحاول اكتشافها واالطالع عليها وبالتايل ال مرجع أّوليًّا ورضوريًّا لصّحة معرفته 

أو كذبها. وميكن تقرير الربهان عىل هذه القاعدة عىل النحو اآليت:

عىل الرغم من أنَّ اإلمكان أليِّ يشٍء هو إمكاٌن بالقياس إىل ماهيَّته، أي إنَّ نسبة هذه املاهيَّة إىل 

كّل من الوجود والعدم متساويٌة، بحيث ال يرّجح وجودها عىل عدمها ما مل يكن هناك علٌَّة تُرّجح 

جانب الوجود. ولكنَّ هذا اإلمكان بحسب نفس األمر مساٍو لعدم اليشء، ومن هنا فإّن كّل املمكنات 

ٌم عىل وجودها، وبالتايل هي مسبوقٌة بالعدم. وبعبارٍة  يف حّد ذاتها معدومٌة، وعدمها النفس أمري متقدِّ

أخرى: هي حادثٌة بالحدوث النفس أمري وتتمتَّع بالوجود بعد إفاضة واجُب الوجوِد الوجوَد عليها.

وعندما نطبِّق هذا القانون الفلسفي عىل املعرفة، نرى أنَّ كّل قضيٍَّة علميٍَّة يتساوى فيها احتامل 

أطروحة العلم الدينّي
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الخطأ والصواب، بل هي مسبوقٌة بالعدم. نعم هذا العدم أو تساوي احتامل الخطأ والصواب هو مع 

غضِّ النظر عن العلل املوجدة للعلم بالقضيَّة. وهذا ما نقصده مبساواة احتامل القضيَّة لـ »صفر« 

وذلك أنَّ العلم بالقضيَّة حادٌث مسبوٌق بالعدم بالقياس إىل العالِم بالقضيَّة الذي هو يف محّل كالمنا 

موجوٌد يجوز عليه الخطأ، وهو فاقٌد أليِّ ضامٍن ذايتٍّ لنيل الواقع كام هو يف نفس األمر. نعم ذلك 

كلّه يف القضايا املكتسبة. هذا مع االلتفات إىل أنَّ القضايا املكتسبة عندما تُقطع صلتها بالعالِم 

تكون قيمَة احتامل صدقها رياضياً 1/2 ال صفراً؛ ألنَّها تحتمل الصدق والكذب بشكٍل متساٍو.

التقوية والتمتني، وبالتايل هي مضطَّرٌة  العلوم املكتسبة إىل  كلِّه حاجة  م  تقدَّ ما  ويرتتَّب عىل 

نا عنه بالقانون  إلفساح املجال لغريها من القضايا األكرث قوَّة. وال يعني هذا القانون األوَّيل الذي عربَّ

صفر، أو القانون األوَّيل ترجيح قضيٍَّة عىل قضيٍَّة أو احتامٍل عىل احتامل. وما هو يف الواقع إال 

جرس إنذار، للعقل اإلنساين يدعوه إىل مامرسة النقد الذايت لكلِّ القضايا العلميَّة املكتسبة التي 

يؤمن بها. ورمبا ميكن التعبري عن هذا القانون ووصفه بأنَّه »قانون إمكان املعرفة البرشيَّة«؛ وذلك 

إىل  ويؤدِّي  يكتسبها،  التي  القضايا  عىل  الصدق  برضورة  الحكم  تجنُّب  إىل  اإلنسان  يدعو  ألنَّه 

وضعها يف خانة إمكان الصدق.

وملزيٍد من التوضيح نضيف: إنَّ كلمة »الرضورة« عندما تُستعمل يف سياق الحديث عن رضورة 

صدق قضيٍَّة، ال يتناىف مع إمكانها الذايت، عندما تكون القضيَُّة ممكنًة مادًة »وجهة«. وكذلك كلمة 

ا اإلمكان املستعمل يف كامل القضيَّة،  اإلمكان يف هذا املبحث يُراد بها احتامل صدق القضيَّة. وأمَّ

فهو اإلمكان باملعنى الفلسفي )امليتافيزيقي( وهو اإلمكان الذايت املاهوي.

فضاء الرضورة يف العلم

يتمتَّع العلم بفضاءين رضوريني:

العلم  ويتوقَّف وجود  إثبات.  أو  استدالٍل  التي ال تحتاج إىل  ة  العامَّ والقضايا  فضاء املفاهيم 

قضيٍَّة  املنطلق أليِّ  إّن هي  الرضوريَّات حيث  واستمرار مسريته عىل وجود هذه املجموعة من 

علميَّة، وهذه املفاهيم والقضايا ال تحتاج إىل إثباٍت وإن كانت يف مقام الرشح والتوضيح تُقرن 

أحياناً، مبا يشبه االستدالل ولكنَّه استدالٌل ظاهريٌّ لرفع الشبهة وتوضيح البديهيَّات ورشحها. ومن 

التناقض،  استحالة  الرشط واملرشوط،  واملعلول،  العلّة  العدم،  الوجود،  الرضوريَّات:  أمثلة هذه 

استحالة الدور، واستحالة التسلسل.

الملف
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املعارف  لبعض  معياراً  ميثِّل  الذي  اإلمكان  ونظام  الواقع  يف  الخطأ  من  العصمة  فضاء  إنّه 

ولألخالق. وقد فتح الله هذا الباب يف وجوه البرش عن طريق املعصومني)عليهم السالم(؛ حيث 

أرشق العلم اللَُّدين عىل قلوب مجموعٍة من الناس ليكونوا حجًة وضامناً لتوجيه اإلنسان. وهكذا 

خالل  من   ٌ ميسَّ األخالقية،  القيم  أصول  إىل  كام  معارفه  وأصول  الدين  إىل  الوصول  أنَّ  يتَّضح 

هو  منهام  والثاين  واألوصياء)ع(.  األنبياء  عند  املتوفِّر  اللَُّدين  العلم  هو  منهام  األوَّل  طريقني: 

ة املستقرة يف  املصدر املستقر يف كافَّة العقول واألذهان. وهذا املصدر هو مجموع القضايا العامَّ

العقل اإلنساين: العميل منه والنظري، مثل: وجوب الصدق وامتناع اجتامع التناقض.

مفهوم الدين يف هذه الدراسة

نستخدم كلمة »الدين« يف هذه الدراسة يف معنى قريٍب يف ماهيَّته من ماهيَّة العقل العام واألخالق، 

بعيداً عن اختالف وجهات النظر حول بعض التفاصيل. وقبل رشح هذا املعنى وتوضيحه، نرى 

رضورة توضيح مفهوم »التديُّن« من جهِة ما له من املعنى املتعارف عليه بني األذهان، كام من جهة 

ما له من معنى ميكن أن يراد منه، أو ينقل من ذهٍن إىل ذهٍن عند استخدام هذه الكلمة.

ة  واملشرتكة بني العقل واألخالق عىل تبنِّي حقيقة، ترُجح  تشري كلمة »التديُّن« إىل اإلرادة العامَّ

تُها دون أيِّ رشٍط أو حدٍّ عىل سائر الحقائق والخيارات. وعندما يتحقَّق هذا العزم وتلك اإلرادة،  كفَّ

ل الفرد إىل اختيار تلك الحقيقة، ويوجد فرٌد بالذات لها يف النفس اإلنسانيَّة، يتحقَّق اإلميان  ويتوصَّ

وبتبع ذلك يتحقَّق ما يُطلق عليه يف الروايات الرشعيَّة »روح اإلميان«.

من  الدرجات  هذه  من  درجٍة  كّل  ياُلزم  ما  يتحقَّق  متعددٍة،  درجاٍت  من  له  وما  التديُّن  وبتحقُّق 

لها عىل  ة بتلك الدرجة من التديُّن. مثالً: مييل اإلنسان بالطبع إىل تحقيق منافعه ويفضِّ ترجيحات خاصَّ

غريها ولوال أنَّ العقل العميل يحول بينه وبني اإلثرة والطمع لسعى يف سبيل الحصول عىل مصالحه 

ومنافعه ولو عىل حساب مصالح اآلخرين ومنافعهم ولكن عندما يتحقَّق يف النفس اإلنسانيَّة درجٌة 

من درجات التديُّن نرى هذا اإلنسان، ومبا يتناسب مع هذه الدرجة مييل إىل اإليثار بدل اإلثرة، فيميل 

إىل العمل مبا مُييل عليه مبدأ األخالق والوجود ومصدرهام األوَّل. وبالتدقيق يف مصدر هذا امليل 

ومنشئه نجد أنَّ له مصدرين هام العقل واألخالق من جهٍة، وهام ينبعان من داخل النفس اإلنسانيَّة 

مبقتىض فطرتها. واملصدر اآلخر هو مصدٌر منفصٌل عن النفس اإلنسانيَّة ويقع خارج حرميها وفضائها 

الخاّص بها. وبني هذه الحقيقة وبني العقل واألخالق وشائج قرىب تدعو إىل الخضوع بني يديها دون 

أيِّ إحساٍس بالتكلُّف واالنفصال. وهذه الحقيقة هي الله وهي مصدر التديُّن ومنبعه األصيل. وسوف 
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نشري الحقاً إىل أنَّ الدين مرتبٌط بحقيقٍة هي األصل للوجود واألخالق يف آٍن معاً، بل ال معنى لألخالق 

وال ضامن لها من دون وجود هذه الحقيقة التي هي الله.

لرتجيح  ومساٍو  معادٌل  لإلحسان  قيٍد  بأيِّ  املقيَّد  وال  املرشوط  غري  الرتجيح  إىل  امليل  إذاً، 

اإلحسان عىل امليول والرغبات والنوازع والحاجات، ومبا أنَّ األمر املطلق باإلحسان أمٌر خالٌد، 

فهو مستقلٌّ عن اإلنسان وعن أيِّ موجوٍد ممكن، ومرتبٌط ارتباطاً وثيقاً مبصدر الوجود واألخالق.

ه  الّدين وتحديد ماهيَّته، بحسب خواصِّ وبعد ما تقدم، يبدو من املناسب الرشوع يف تعريف 

ماهيَّته يف  الدين،  ماهيَّة  له. واملراد من  املقوِّمة  ورشوطه، كام بحسب مصدره ومنشئه وحقيقته 

سياق تركيب »العلم والدين«.

التعلّق  نحو  والعقيّل  األخالقّي  امليُل  وأنَّه  التديُّن  حقيقة  إىل  إشارٍة  من  تقدم  ما  إىل  وبالنظر 

بحقيقٍة تستحق الشكر والتقدير بذاتها. بالنظر إىل ذلك ميكن البحث حول الدين من جهة ارتباط 

العقل األخالقي بالحقيقة اإللهيَّة بوصفها املتعلَّق األوَّيل والذايت للتديُّن. ويجدر بنا اإلشارة إىل 

أنَّ تركيب »العقل األخالقي« مفهوٌم مخترٌص يعربِّ عن نظام األخالق والعقل، نشري به إىل األبعاد 

دة للعقل النظري والعقل العميل يف بعده األخالقي. املتعدِّ

قناه يف  بناًء عىل ما قررناه يف محلٍّ آخر يف مقالٍة حول العقل العميل]1[، وكذلك بناًء عىل ما حقَّ

أبحاثنا النقديَّة حول العقل ميكننا القول هنا: إنَّ العقل األخالقي منقاٌد بالطبع للقوانني األخالقيَّة 

األبديَّة، وهو يعطيها صدر مجلس وجدانه. ومن هنا، فإنَّ كّل قضيٍَّة أخالقيٍَّة لها وجودها بالحمل 

الشائع يف منزلة العقل األخالقي. وهكذا يبدو أّن العقل أخالقيٌّ بالذات وال يصل إىل األخالق 

بعد التأمل والبحث أو االكتساب. وبالتايل فإّن اإلنسان أخالقيٌّ بالطبع، يتلمَّس أثر قوانني األخالق 

يف مرحلة الوجدان األوَّيل الرضوري وهذا يكشف عن عدم استناد هذه القوانني إىل مبدأ ممكن.

وهكذا يتضح أنَّه يتوفَّر للعقل ومن داخله مصباٌح هاٍد له نحو الرقي والتطوُّر يف نظامه األخالقي، 

ومثل هذا النظام األخالقي ليس من صنع املخلوق، فهو بالتايل مستنٌد إىل حقيقٍة هي مبدأ الوجود 

واألخالق يف آن، وتسّمى هذه الحقيقة التي هي الله تعاىل بـ»الشارع« من حيث سنُّها مجموعًة من 

القوانني الناظمة للفعل االختياري الصادر عن املخلوق القادر عىل االختيار.

د وفق مقتضيات العقل النظري والعقل األخالقي بأنَّها: نظام أصول  وعليه، فإنَّ ماهيَّة الدين تتحدَّ

اإلميان وقوانني العمل يف حدود منطقة االختيار. مع االلتفات إىل فكرة األمر بني األمرين التي 

]1]- انظر: مجلة نقد ونظر، السنة الرابعة، العدد 1و2، شتاء ربيع 1376-1377، ص121.
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تضبط حدود كلٍّ من االختيار والجرب. وقد أبلغ الله هذه األصول وأقرَّ تلك القوانني آخذاً باالعتبار 

حدود قدرات اإلنسان وحدود دائرة اختياره.

والدين بعد إبالغه إىل األنبياء، وعرضهم إياه عىل اإلنسان يصبح يف متناول قواهم املدرِكة من 

طريقني: الطريق العام البديهي املتاح لجميع الناس بالفطرة، وطريق االكتساب والتعلّم املتوقِّف 

عىل الوعي واالختيار. ولهذا الدين يف واقعه من حيث هو معياٌر لتقويم املفاهيم والقضايا الدينيَّة 

مرحلتان طوليَّتان بينهام تطابٌق تام. املرحلة األوىل: هي مرحلة نزول الدين واستيداعه. وتؤرشِّ هذه 

املرحلة إىل الدين كام نزل عىل النبي محمد)ص( وأودع عند أوصيائه)ع(، وهي املرتبة األوىل 

عىل  نزلت  التي  السابقة  األديان  إىل  بالنسبة  يصدق  عينه  واألمر  اإلمكان.  عامل  يف  الدين  لواقع 

األنبياء السابقني عىل نبينا محمد )ص(.

بواسطة  بعده  ومن  النبي)ص(  بواسطة  وإبالغه  الدين  صدور  مرحلة  هي  الثانية:  املرحلة 

أوصيائه)ع(. وهذه املرحلة أو املرتبة للدين تقع يف طول املرتبة السابقة وهي متأخرٌة عنها رتبة، 

وأحياناً هي متأخرٌة عنها زماناً أيضاً. ويف هذه املرحلة تنتقل القوانني واألحكام واألصول من عامل 

الجعل والترشيع النظري إىل عامل الفعليَّة، ويرتتَّب عىل هذا االنتقال وجوب البحث عن التكليف.

بالوسطاء  خاصٌة  أنّها  فلنقل  أو  ورسله،  الله  مبمثيل  خاّصٌة  األوىل  املرحلة  أنَّ  نالحظ  بينام 

بني الله والعباد، وال يرتتَّب عىل هذه املرحلة أيَّ أثٍر من آثار فعليَّة التكليف، ما مل يتم إبالغ هذه 

األحكام وتحوُّلها إىل عامل الفعليَّة. وهذه املرحلة ليست مجرّد طريٍق لتحقق املفاهيم واألحكام 

واملاهيَّات الترشيعيَّة، بل هي مرحلة ذات صفٍة موضوعيَّة؛ حيث إنَّها الطريق املضمون والنموذجي 

)استنادارد( لوصول األحكام بواسطة النبي)ص( واألوصياء)ع(.

واملقصود من موضوعيَّة هذا الطريق، هو أنَّه ليس طريقاً فحسب؛ بحيث ميكن استبداله بغريه 

من الطرق والوسائل، بل هو طريٌق مؤثٌر يف مضمون الرسالة اإللهيَّة، ولوال هذا الطريق النسّد باب 

التواصل بني الله وعباده. ومن هنا، فإنَّ محاوالت اكتشاف األحكام الدينيَّة واملفاهيم الترشيعية، 

ة مبن له صلة  هي محاوالٌت برشيٌَّة تُوِصل إىل الّدين يف مرحلته الثانية ال يف هذه املرحلة الخاصَّ

وحي، أو ارتباط مبارش مبلقي الوحي.

إثبات  منها  يراد  التي  والفقاهتيَّة  االجتهاديَّة  األدلَّة  كّل  أعاله  إليه  املشار  الحكم  هذا  ويشمل 

الحكم الرشعي أو اكتشاف الوظيفة العمليَّة، فهي جميعها ناظرٌة إىل الدين يف مرحلته الثانية؛ أي 

مرحلة اإلبالغ. وعىل هذا األساس يكون طرفا املالزمة يف قانون املالزمة بني حكم الله وحكم 

العقل، هام الدين والعقل يف املرحلة الثانية أي مرحلة اإلبالغ. وال ينفع قانون املالزمة إلثبات 
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التكاليف ما مل يكن مستنداً إىل مصدٍر موثوٍق هو ما أبلغه وسطاء الله وحملة رسالته إىل عباده. وال 

طريق للعقل إىل املرحلة األوىل من مراحل تحقُّق الدين؛ وذلك ألنه عقٌل محدوٌد وغري معصوٍم 

من الخطأ، وال ميلك أيَّ ضامنٍة تحميه من الوقوع فيه. وذلك عىل الرغم من دعوى بعضهم القدرة 

املتعالية )ترانسندنت( للعقل يف مجال امليتافيزيقا.

ة عىل الوصول إىل الترشيع والدين يف  ومن اآلثار التي ترتتَّب عىل دعوى قدرة العقول الخاصَّ

مرحلته األوىل، هو أن نُقرَّ هذه العقول املحدودة وغري املعصومة من الخطأ، بحسب الفرض، عىل 

عيه وقد يكون يف كثريٍ من األحوال متناقضاً، ونسمح لهذه العقول بنسبة ما تكتشفه إىل الله.  ما تدَّ

وال يخفى ما يف ذلك من لوازٍم ال ميكن القبول بها أو اعتقادها.

العلم والدين ككفتي ميزان

م كلُّه  هو حول كلٍّ من العلم والدين بحدِّ ذاتيهام، ومن هذه الجهة هام يتوفَّران عىل حقيقٍة  ما تقدَّ

قامئٍة بنفسها، بغضَّ النظر عن جهاز اإلدراك البرشي الذي يرتبط مبرحلة الكشف واالستنباط. وقد 

م أنَّ جهاز اإلدراك اإلنساين يف مرحلة الرضورة واألحكام الرضوريَّة )البديهية( يتلمَّس  ُعلِم مام تقدَّ

حقيقة الدين ومقتضياته الكليَّة، بل وميكنه أن يأمر بالعمل بها إذا أراد، وال يشعر بأيِّ غربٍة بينه وبني 

هذه االقتضاءات الكليّة.

«؛ وذلك ألنَّه  وإذا كان العقل النظري يتمتَّع بهذه الصفة فإنَّ العقل العميل أيضاً هو »عقٌل دينيٌّ

بحسب طبعه األوَّيل وحالته األصيلة مييل إىل ترجيح القوانني األخالقيَّة عىل املصالح والحاجات، 

م أنَّ القوانني األخالقيَّة ترتبط مببدأ الوجود واألخالق. وقد تقدَّ

وعىل ضوء النتائج التي انتهينا إليها حتى اآلن، ميكننا القول أنَّ العلم والدين يسريان عىل خطٍّ 

واحد، وأّن بينهام تالزماً وانسجاماً تاماًّ، وذلك بالنظر إىل اقتضاءات حقيقة الدين من جهٍة واكتشاف 

العلم بحسب حقيقته األوليَّة من جهٍة أخرى. وبعبارٍة أوضح: إنَّ العلم يف مرحلة الرضوري منه ال 

يُدرِك وال يكشف إال القوانني الصحيحة املطابقة للواقع، والدين كذلك يف مرحلة استيداعه عند 

املعصوم )ع( ويف املرحلة الالحقة له ال يقرُّ حقيقًة غري مطابقٍة للواقع أو بعيدٍة عن إلزامات القانون 

األخالقي، وعندما يكون املالك واملعيار هو املطابقة للواقع، ال يبقى مجاٌل للتضارب أو التنايف 

والتضاّد بني مقتضيات كلٍّ من الطرفني. وما يستحق البحث هو مرحلة ما بعد العلم الرضوري.
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ة إصابة العلم البرشي للواقع إشكاليَّ

إذا كان العلم يف مرحلة الرضورة والبداهة، ال يعاين من أزمة إصابة الواقع والقبض عليه، فإنَّ 

اإلشكاليَّة األبرز تظهر عندما نتجاوز مرحلة الرضورة، إىل منطقة العلم املكتسب؛ وذلك ألنَّ العلم 

املكتسب الذي يحاول العثور عىل الحقيقة الدينيَّة والقبض عليها تابٌع للجهاز اإلدرايك من جهة، 

وتابٌع للمناهج املعتمدة يف مقام االستنباط من املعطيات التي يوفِّرها الدين للعقل اإلنساين من 

جهٍة أخرى. ومن هنا، تحوَّل البحث إىل سبل الوصول إىل الدين ومدى إصابة مفاهيمه وترشيعاته، 

طاملا أنَّ هذا العلم الحاصل من االشتغال البحثي علٌم تدريجيٌّ وغري رضوريٍّ )ممكن الصدق(؟

والسؤال نفسه ينطبق عىل مدى إصابة علومنا املكتسبة للواقع ونفس األمر: كيف يرتبط عقلنا 

– التدريجي غري املعصوم عن الخطأ – بالواقع ونفس األمر وكيف يكتشفه، وتتَّسع دائرة السؤال 

عن  اإلجابة  مسؤوليَّة  وتقع  األخالقي؟  والعقل  العميل  والعقل  النظري  العقل  محيطها  لتضمَّ يف 

إشكاليَّة العقل والواقع عىل عاتق نقد املعرفة والعلم ونقد مصادرهام، فال بدَّ من تقويم مصادر 

بدَّ  ال  النقد  من  املرحلة  هذه  وبعد  الصالح،  وغري  املعرفة  إلنتاج  منها  الصالح  وتحديد  املعرفة 

ل  التوصُّ التي تمَّ  النتائج  إنتاج هذه املصادر وإمكانيَّات تعميمها، كام ونقد  النظر يف رشوط  من 

د دائرة  إليها. ليُعلم بعد ذلك مدى قدرة الجهاز املعريف لإلنسان العادي عىل إدراك الواقع، ولتُحدَّ

امليادين واملجاالت التي ميكن لهذا الجهاز اإلدرايك أن يسح فيها ويصول ويجول؟ ولتُعلَم أيضاً 

الحدود والسدود التي تحارص العقل اإلنساين تكويناً ومتنعه من التطاول عىل ما ال يُطال، وليَِكفَّ 

عن السعي يف تناول ما ال يُنال. وبالتايل ال بدَّ من اإلجابة عن مجموعة من األسئلة منها: هل للعقل 

حدوٌد تكوينيٌَّة ال يستطيع تجاوزها؟ هل متنع السدود الوجوديَّة واملاهويَّة جهاز اإلدراك البرشي من 

الوصول إىل مياديٍن أوسع مام يناله فعالً؟ أم أنَّه ال حدَّ للعقل واإلدراك وال سدود تكوينيَّة تحول 

بينه وبني التوثُّب إىل ما يرغب يف الوصول إليه ونيله؟

ولذلك  كلِّها؛  اإلشكاليَّات  لتحليل  وال  جميعاً،  األسئلة  هذه  عن  لإلجابة  املجال  يتَّسع  وال 

العقل  »نقد  عنوان:  تحت  املعرفة  تقويم  موضوع  يف  كتابايت  بعض  إىل  الكريم  القارىء  أحيل 

أنَّنا يف تلك الكتابات أرشنا إىل  الرتكيبي« و»نقد متامية العقل«، ولكن ال بأس من اإلشارة إىل 

أنَّ العقل جهاز مركب وذو مراحل ومستويات. وكام أنَّ اإلنسان بل كّل موجوٍد مشابٍه له يتمتَّع 

شبه  عىل  يتوفَّر  كذلك  الشهودي،  والعقل  األخالقي،  والعقل  العميل،  والعقل  النظري  بالعقل 

العقل )العقل يف مرحلة القّوة الواهمة والقّوة املتخيلة( والعقل الحيس والعقل الوجودي، وهذه 

أطروحة العلم الدينّي



االستغراب 62

2 0 1 ــف 8 ي خر
 A L - I S T I G H R A B13 االستغراب

املراحل أو املفاهيم جميعاً تشكِّل ما يعرف بالعقل دون إضافٍة إىل يشٍء آخر وتعطيه قوامه.

مرحلة  أي  املرحلة  هذه  ويف  الخاص.  عقلها  العاقلة  املوجودات  تنال  األساس،  هذا  وعىل 

العقل الخاّص تُتاح إمكانيَّة نقد العلم املكتسب واالستداليل. فالعلوم البرشيَّة بأرسها من العقل 

ة، هذه كلّها  املحض إىل العقل الحيّس والتجريبي، إىل العلوم املتعلّقة بالقضايا والعلوم املفسِّ

أو  املنظِّر  العقل  هو  الخاص«  »العقل  مفهوم  من  نقصده  وما  ومثاره.  الخاّص  العقل  نتائج  من 

املبتكر للنظريَّات يف القضايا العقليَّة والنظريَّة أو يف األمور الحسيَّة.

وملّا كان هذا العقُل محدوداً وغري مصوٍن من الخطأ وتدريجياً كذلك، فهو محتاٌج إىل معايريٍ 

ة املستقلَّة عن  مستقلٍَّة عنه. وهذه املعايري موجودٌة يف العقل املشرتك، يف القضايا واملفاهيم العامَّ

ا يف العقل الذي يقع خارج الّذهن فتتجىلَّ هذه املعايري يف العلم اللَُّدين املعصوم  النظريَّات. وأمَّ

خصائص  من  اللَُّدين  العلُم  وهذا  الخطأ.  من  وحفظه  عصمته  ات  مؤرشِّ يحمل  الذي  الخطأ  من 

عامل  يف  الرسل  هؤالء  وجود  يثبتان  تامان  برهانان  ولدينا  اإلمكان.  عامل  إىل  ورسله  الله  وسائط 

املمكنات أحدهام برهاُن ملّيٌّ واآلخر إيّن.

تقرير البهان اإلّنّ

إدراكها  يحتاج  ال  بحيث  عقٍل  ذي  لكلِّ  وظاهرٌة  للعيان،  واضحٌة  طرحوها  التي  املعايرَي  إنَّ 

وتوضيحها للعقول إىل أيِّ جهٍد من العقل الخاّص ونظريَّاته. وملَّا كانت قواننُي األخالق وأصوُل 

عن  ومستغنيًة  بذاتها  قامئًة  األمور  هذه  كانت  ملَّا  جوهرهام،  يف  متطابقان  وهام  الدين،  رشيعة 

النظريَّات  عن  أيضاً  مستغنياً  سبحانه  لرشائعه  وتعليمهم  الله  عن  املبلغني  إبالغ  كان  النظريَّات، 

وأفكار العقل الخاص. وإاّل لكان جهاز العقل البرشي وأساسه وقوانني األخالق بحاجٍة إىل هذه 

النظريَّات، ولتوقَّف الحكم بالصّحة وعدمها والحسن وعدمه عىل معونة هذه النظريَّات وغوثها.

ومن هنا، نعرف أنَّ أساس العقل البرشي وحده يكفي لتثبيت القوانني األخالقيَّة، كام أنَّه يكفي 

لتثبيت مقتضيات العقل النظري ومفاهيمه. كذلك يكتفي العقل بنفسه ليقرِّر القانون القايض: بـ »عدم 

الخطأ عىل سائر املوجودات«.  الصادر من غري املعصوم من  العقل املحدود  جواز تعميم حكم 

وهذا القانون هو أساس استقالل العقل املشرتك، وهو الدافع للعقل الخاّص نحو اللجوء إىل مصدٍر 

معصوٍم من الخطأ مستقرٍّ يف عامل اإلمكان واملمكنات، ولوال ذلك ملا كان للعقل والعقالنيَّة معنى، 

وال للقانون األخالقي قيمة، وال لالستدالل والحّجة ركٌن ميكن االعتامد عليه.

الملف
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م من الحديث حول طبيعة العقل ومراحل تقييمه ونقده وحول الدين وماهيَّته  ويرتتَّب عىل ما تقدَّ

ونسخه مجموعٌة من النتائج نوردها يف ما يأيت:

1 - العقل عىل نوعني لكلٍّ منهام خواّصه وأحكامه ومقتضياته التي ال تُتَوقَّع من اآلخر.

الرضوريَِّة  واألوامر  والقضايا  املفاهيم  يكتشف  أو  يقرِّر  الذي  املشرتك  العقل  األول:  النوع 

الصدِق التي ال تحتاج إىل نظٍر واستدالل، وهي بالتايل خارج دائرة العقل الخاّص.

النوع الثاين: العقل الخاّص، وهو العقل املكتسب وهو أداُة أو مجموعُة املعارف التي يكتسبها. 

ويتّحد هذان النوعان يف اإلنسان املعصوم، وبسبب هذا االتحاد هو منزٌَّه عن الخطأ يف الحكم 

وعن السهو.

2 - االستدالل عىل أنواعه من متعلّقات العقل الخاّص. وألجل هذا االرتباط بالعقل الخاّص، 

فإنَّ وجوَه االستدالل محارصٌة بالقانون الثاليث، أو فلنقل تتميَّز بصفاته الثالثة وهي: كونها محدودًة 

وتدريجيًّة ومحتملَة الخطأ.

3 - وبناًء عليه، فإنَّ األدلَّة وإن كانت تربِّر نتائجها وتثْبتها، إال أنَّ إثباتها مرشوٌط ومحدوٌد، وال 

م األصوليون األدلَّة  يُتوقَّع من الدليل املحدود اإلثباُت املطلُق واملجرَّد من الحدود. ومن هنا يقسِّ

إىل ثالثة أقسام:

األول: الدليُل »العام الشمول« وهو منحرٌص بقول املعصوم وفعله وتقريره، ويف العقل الرضوري 

مثل قانون عدم التناقض، وقانون حاجة املمكن إىل علَّة مرجِّحة، وبطالن الدور والتسلسل.

ة الذي يجوز االعتامد عليه ملن ال ينال الدليل من  الثاين: الدليل »الشامل« وهو الدليل الحجَّ

ل  النوع األوَّل، وأهّم سامت هذا الدليل تكمن يف اشرتاط االعتامد عليه بخربة، ويف أنَّه ال يحصِّ

د الوظيفة العمليَّة ملن ال يعلم بالتكليف. بينام الدليل األوَّل  الواقع وال يصيبه بالرضورة، بل يحدِّ

مثبٌت للتكليف ومصيٌب للواقع.

ز الواقع عىل صاحبه  الثالث: الدليل »الالزم« وهو الدليل الخاّص بصاحبه، ومثل هذا الدليل ينجِّ

وال يُلزِم غريه. ومثاله القطع الشخيص غري املستند إىل الدليل األوَّل. فمثل هذا الدليل إذا تجاوزنا 

الخالف بني األصوليني يف جواز االعتامد عليه، هو عىل أيِّ حاٍل ليس حجًة عىل غري القاطع.

االجتهاد  موقع  حول  تساؤٌل  »الالزم«،  الدليل   صنف  من  االستدالل  اعتبار  رحم  من  ويولد 

واستنباط املجتهد لألحكام الرشعيَّة؟

أطروحة العلم الدينّي
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ونجد أنفسنا مضطَّرين إىل التوقُّف عند هذا التساؤل، ولو مع مراعاة االختصار قدر ما يتاح لنا ذلك:

إنَّ االستدالَل االستنباطّي الذي يُسّمى االجتهاد، هو عمٌل يستند إىل الخربة كغريه من األعامل 

املشابهة التي تعتمد عىل الخربة، مع فارٍق بينه وبينها يف كونه محّدداً ومقيّداً بخربٍة خاّصة يُشرتط 

بني  وساطة  وأقرّتها  الرشيعة  اعتمدتها  التي  املصادر  هي  األدلَّة  من  معنّيٍ  نوٍع  إىل  االستناد  فيها 

اإلنسان وبني تكليفه الرشعي، بينام غري االجتهاد من األعامل الخربوية ال تُقيَّد بهذا القيد. فالطبيب 

ا املجتهد، فال يجوز الرجوع  مثالً يرجع إليه كّل من يثق بخربته كائناً ما كان منشأ هذه الخربة. وأمَّ

ا الفتاوى واالستنباطات التي  إليه والعمل بفتواه، إال إذا كانت مستندًة إىل نٍط خاٍص من األدلّة، وأمَّ

ة  تعتمد عىل غري األدلَّة الرشعيَّة، فهي حتّى لو أفادت اليقني وولَّدت القطع، إال أنَّها ال تكون حجَّ

إال عىل صاحبها. وبالتايل فهي دليٌل »الزم«.

الدليل  الالزم حتى عىل صاحب  الدليل  هذا، وبني األصوليني واإلخباريني خالٌف يف حجيَّة 

والقاطع به. والرأي املشهور بني األصوليني أنَّ القطع مهام كان مصدره ومنشأه حّجًة عىل القاطع 

ا اإلخباريون فهم يرون انحصار الحّجة بالدليل غري العقيل. ر. وأمَّ ز ويُعذِّ يُنجِّ

بل  والتقدير  االحرتام  تستحّق  ة  عامَّ بذاتها وهي  قامئٌة  الدين وروحه هو حقيقٌة  إنَّ جوهر   -  4

والتضحية، يف كّل زماٍن ومكان. وملا كان عاملَ اإلمكان يف بعديه العميل والنظري يخلو من كّل 

فكرٍة تستحّق التضحية بهذا الشكل، فإنَّ الله وحده وما يصدر عنه من أحكام، هو الذي تنطبق عليه 

هذه الصفة. وبالتايل فإنَّ يف الدين ما يدعو العقل إىل الطاعة واالنقياد.

وعليه، فإنَّ مفهوم الدين وحقيقته أمٌر مستقرٌّ يف عمق العقل اإلنساين، وهذه الحقيقة مستقلٌَّة 

: عن أيِّ أمٍر سببيٍّ أو مسببي. ومعنى ذلك أنَّ

العقل.  املستقرّة يف  والشاملة  األّوليّة  والتصديقات  التصّورات  به من  والتصديق  الدين  تصوُّر 

ومن هنا، فإنَّ نظام الدين وما يتولَّد عنه بالذات مساٍو ومطابٌق لنظام العقل وما يرتتَّب عليه بالذات. 

وهذه املساواة هي مكمن املالزمة بني حكم العقل وحكم الرشع. وأؤكِّد أنَّ العقل عند الحديث 

عن املالزمة هو العقل املشرتك الرضوري ال العقل الخاّص املحدود، وذلك لعدم إمكان الحكم 

بالتالزم بني الدين املعصوم بالذات وبني العقل غري املصون من الخطأ.

ٍة وضمن  بناًء عليه، ال مالزمة بني ما يصدر عن العقل وبني الرشع، إال يف ظروٍف خاصَّ  - 5

دة. رشوٍط محدَّ

الملف
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العالقة املحدودة بني العقل اخلاّص والرشع 

ينحرص التالزم بني العقل الخاّص والرشع بحالة مطابقة ما ينتج عنه الواقع، وملقتضيات العقل 

هي  الرشطيَّة  القضيَّة  هذه  مشكلة  ولكنَّ  بينهام.  مالزمة  فال  الحالة،  تلك  غري  يف  ا  وأمَّ املشرتك. 

يف فقدان العقل الخاّص ملعياٍر يُثبت توفُّر الرشط وهو مطابقة الواقع؛ ولذلك نحتاج إىل العقل 

الرضوري املشرتك للعودة إليه بوصفه مالكاً للمعايري التي تقطع التسلسل وتبعدنا عن الدور. وذلك 

بالرجوع إىل ما عند العقل املشرتك من قضايا رضوريَّة ال تتوقَّف عىل اإلثبات واالستدالل.

مها العقل املشرتك.  إذاً، يتوقَّف الحكم باملالزمة بني العقل الخاّص والرشع عىل ضامنات يقدِّ

ا إذا بقينا يف إطار العقل الخاّص، فال تتوفَّر بني أيدينا أّي ضامنٍة للحكم بتحقق رشط املالزمة  وأمَّ

نبقى  ال  املشرتك،  العقل  ضامنات  تتوفَّر  عندما  أنَّه  إىل  اإلشارة  من  بدَّ  وال  الواقع.  مطابقة  وهو 

األساس  سمته  خاّص،  عقٌل  هو  مبا  الخاّص  العقل  فإنَّ  وعليه،  املكتسب.  الخاّص  العقل  مع 

وخصوصيَّته األبرز هي املحدوديّة وعدم العصمة من الخطأ. وال يعني ذلك أبداً التشكيك يف نتائج 

االكتشاف،  هذا  من  االستنباط  واالكتشاف، وبني  االستدالل  بني  فإنَّ  عنه.  يصدر  وما  العقل  هذا 

والحكم مبالزمة النتيجة للرشع فرقاً شاسعاً. فالدليل الصالح الستنباط الحكم الرشعي هو الكتاب 

والسنة، وعندما يَُضمُّ إليهام اإلجامع والعقل، يلتئم شمل األدلَّة األربعة التي يتحدث عنها الفقهاء 

واألصوليني يف كتبهم وأبحاثهم األصوليَّة والفقهيَّة.

ة تدور حول اإلجامع والعقل من قبيل: ما املراد منهام عندما  ويف هذا السياق توجد أسئلٌة عدَّ

الحجيَّة،  بالكتاب والسنة يف مجموعة األدلَّة األربعة؟ وما هو مرّبر حجيّتهام ومدى هذه  يقرنان 

مع عدم كونهام من املصادر الرشعيَّة املبارشة؟ هذه األسئلة وغريها من أهم أبحاث علم األصول 

وأكرثها حيويَّة له. وقد أعمل علامء األصول عقولهم يف هذه املسائل وفّككوا كثرياً من عقدها. 

واختبارها،  األجوبة  طرح  يف  يسعى  يظل  لطريقه  منتهى  وال  ألمده  غاية  ال  الذي  العلم  ولكنَّه 

يومنا هذا.  ما فعله علامء املسلمني منذ صدر اإلسالم وحتَّى  التقويم. وهذا  وإخضاعها ملحّك 

ولكن قيمة ذلك الجهد ال تتجوهر وتزداد تألّقاً وبريقاً، إاّل باالستعداد الدائم للنقد ونقد النقد. ولسنا 

ا نحن بصدد بيان أهميَّة البحث حول دليليَّة  اآلن بصدد معاودة التعرُّف عىل أسس تلك النقود، وإنَّ

ا من الخوض يف ما خيض فيه من قبل  العقل واإلجامع يف الرتاث اإلسالمي. ولذلك ال نجد بُدًّ

علَّنا نعرث عىل جديد.

أطروحة العلم الدينّي
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ة العقل واإلمجاع اإلشارة إىل دليليَّ

اإلمجاع بوصفه دلياًل

من الواضح أنَّ اجتامع عدٍد من األشخاص غري املعصومني عىل رأٍي من اآلراء ال يُعدُّ بحّد ذاته، 

مصدراً رشعيَّاً أو أساساًَ لثبوت الحكم الرشعي؛ ألنَّ الحكم الرشعّي يستند يف الواقع ونفس األمر 

إىل إرادة الشارع وأمره أو نهيه، بواسطة النبي )ص( وأوصيائه املعصومني )ع(، الذين جعلهم الله 

واسطًة يف ثبوت الحكم الرشعي ونقلًة إلرادته، مع فارٍق بينهم هو أن النبي )ص( سبٌب مبارٌش لوصول 

الرشيعة إىل مرحلة الفعلية، والويص )ع( سبٌب لبقاء هذه الفعليّة واستمرار الرشيعة عىل مستوى البالغ 

مت اإلشارة إىل انحصار الوساطة يف اإلبالغ برسٍل يختارهم الله ويحرص هذه  والوصول. وقد تقدَّ

املهّمة فيهم. وأرشنا أيضاً إىل أنَّ إرادة الله وحده وجوهر الدين هو الذي يستحق الخضوع املطلق 

ا البحث يف  والكامل. ومن هنا، فإنَّ محّل بحثنا ليس يف اإلجامع ووجوب الخضوع له بالذات، وإنَّ

مدى قدرة اإلجامع عىل الكشف عن إرادة الله؟ وبعبارٍة أخرى: البحث حول اإلجامع يشبه البحث عن 

األمارات وإمكان االعتامد عليها الكتشاف إرادة الله وأحكام رشيعته.

تُستمّد من كشفه عن  بذاته وحجيَّته  ًة  إنَّ اإلجامع ليس حجَّ الفقه اإلمامي:  وباختصاٍر يجيب 

موقف املعصوم بأيِّ طريقٍة كان هذا الكشف سواًء أكان من باب املالزمة أم التضّمن. ويقيِّد فقهاء 

اإلمامية حجيَّة اإلجامع يف دائرة األحكام والرشيعة وال يوسعون دائرته إىل أصول الدين والعقائد، 

ألنَّ هذه األخرية ال تثبت إال بإرجاعها إىل العقل املشرتك أو إىل حّجة الله عىل عالَم اإلمكان.

العقل بوصفه دلياًل 

د هو مراتبه. فاملرتبة األوىل منه هي مرتبة  د العقل وال يختلف من فرٍد إىل آخر، وما يتعدَّ ال يتعدَّ

ى بالعقل الرضوري. وتوصف هذه املرتبة من العقل بـ»املشرتك« بالنظر  العقل املشرتك الذي يُسمَّ

إىل عدم االختالف فيها بني شخٍص وآخر، وبني ظرٍف وظرف. وتتجىلَّ هذه املرتبة يف مجموعٍة 

من القضايا البديهية مثل: »استحالة التناقض«، »استحالة التسلسل والدور«، »حاجة املمكن إىل 

علة«. وكذلك يف القضايا التي تحمل قياساتها معها. ومن أبرز سامت هذا العقل أو هذه املرتبة 

من العقل، عمومها، وحجيّتها، ومالزمتها ألحكام الرشع.

وبالشخص  واملكان  بالزمان  املحدود  الخاّص  العقل  مرتبُة  هي  العقل  من  الثانية  واملرتبة 

وهذا  املخلوقات.  سائر  عن  متيِّزه  التي  وخصائصه  اإلنسان  امتيازات  من  املرتبة  وهذه  العاقل، 

الملف
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ًة عىل صاحبه إال أنَّه ال ميكن تعميمه بحدِّ ذاته وإلزام اآلخرين به ما مل ينته إىل  العقل وإن كان حجَّ

مصدٍر مشرتك هو العقل الرضوري أو الرشع. ولذلك ال ميكن الحكم باملالزمة بينه وبني الرشع، 

أو بكونه دليالً مستقاّلً عن الرشع وأحكامه. وهنا مكمن البحث وهو هل من طريق لضامن مطابقة 

مدركات هذا العقل ألحكام الرشع؟ وهي مسألٌة عىل درجٍة عاليٍة من الحساسيّة والخطورة ولكنَّها 

تقع خارج إطار بحثنا يف هذه املقالة. ولكن ال بدَّ من اإلشارة إىل أنَّ هذه اإلشكاليَّة تختصُّ بحالة 

ا إذا مّد  االستدالل العقيل املعتمد عىل العقل الخاّص وحده دون أن يستند إىل أمٍر من خارجه. وأمَّ

يد االستعانة إىل املصادر الدينيَّة فإنّه ال يعود استدالالً عقليّاً، بل يتحوَّل إىل اجتهاٍد ملزٍَم مبراعاة 

االستنباط.  العقل إىل وسيلٍة من وسائل  يتحوَّل  الحالة،  مثل هذه  الفتوى ورشوطها. ويف  حدود 

وعندما يقرِّر الفقهاء حجيَّة العقل يقررونها يف حدود هذه الدائرة، وال يوّسعون دائرة عمل العقل 

إىل غري الكشف واالستنباط.

العبور من مفهومي العلم والّدين إىل العلم الديني

م يف عباراٍت سابقة، الّدين املحض كام هو  املقصود من مفهوم الّدين أو جوهره بحسب ما تقدَّ

يف واقعه بحسب ما نزل عىل النبي )ص( يف مرحلة التأسيس وبحسب ما أودعه النبي )ص( عند 

أوصيائه يف مرحلة الحفظ واالستمرار. ووعاء هذا الدين ومستودعه هو كتاُب الله وقوُل املعصوم 

وفعله وتقريره وبهذا املعنى للدين تُقاس سائر املواقف واألفكار ليُحكم لها أو عليها.

إنَّ  فنقول:  للفائدة  تحصيالً  ونعيد  توضيحه.  م  تقدَّ فقد  املشرتك،  العقل  بحسب  الدين  ا  وأمَّ

الدين بحسب العقل املشرتك هو ما يراه العقل رضورياً، ويؤمن به بالرضورة، ويرى وجوب طاعته 

والخضوع له، وملَّا كانت مثل هذه الفكرة الدينيَّة غري موجودٍة يف العقل بحدِّ ذاته كان الله تعاىل 

هو املنشئ لها واملقّرر لحقيقتها. وبعد هذا التوضيح ميكننا العبور إىل مركَّب »العلم الديني«، أو 

بعبارٍة أخرى إىل معرفتنا بالعلم وبالدين ومستوى هذه املعرفة وكيفيَّتها. ولسنا نقصد بهذه املعرفة 

معرفتنا للعلم أو الدين، األمر الذي تقّدم رشحه وتوضيحه. بل املقصود هو املعرفة االجتهاديَّة التي 

هي العنرص املقوِّم ملفهوم »العلم الديني«.

مًا للعلم الديني االجتهاد بوصفه مقوِّ

رغم الخوف من اإلطالة إال أنَّنا ال نجد مفرّاً من بيان معنى طريف العنوان املذكور أعاله:

يف  النقاش  وأكرثوا  وناقشوا  لالجتهاد  عّدٌة  تعريفاٌت  واألصوليون  الفقهاء  م  قدَّ لقد  االجتهاد: 

أطروحة العلم الدينّي
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الطرد والعكس والجامعيّة واملانعيّة. ولكنَّنا نرى رضورة تعريف االجتهاد مبا يشمل االجتهاد يف 

الفقه وغريه من العلوم؛ ولذلك يبدو أنَّ التعريف املناسب هو: »االجتهاد هو استخراج املفاهيم 

الرشيعة  تقرّها  محّددٍة  وضوابط  قواعد  وفق  الدينيَّة  النصوص  من  واألحكام  واملعارف  والقضايا 

وترىض بها منهجاً ووسيلًة لالستنباط، سواًء استندت هذه الضوابط إىل العقل املشرتك، أو إىل غريه 

ًة ويجوز بل يجب  مام ثبت جواز االعتامد عليه. مع االلتفات إىل أنَّ نتيجة االجتهاد، وإن كانت حجَّ

الخضوع لها وامتثال مقتضاها، إال أنّها ليست رضوريََّة الّصدق، وإال لو كانت رضوريَّة الصدق ملا 

كانت اجتهاداً«.

هذا هو التعريف الذي نتبّناه لالجتهاد، ونرى أنّه تعريٌف جامٌع شامل، ويبدو يف هذا التعريف 

التفاته إىل أنَّ االجتهاد هو وسيلٌة وطريٌق إىل اكتشاف األمور الرشعيَّة. وينطبق هذا التعريف عىل 

االجتهاد يف الفقه واالجتهاد يف غريه من العلوم الدينيَّة. ويشمل كذلك مسلك كلٍّ من األصوليني 

واألخباريني؛ حيث إنَّ كالًّ منهام يهدف إىل الغاية نفسها والفرق ليس إاّل يف رشوط سلوك الطريق 

ا يف  نحو الغاية وحدودها. وأهّم وجوه االختالف بني املسلكني تكمن يف املوقف من العقل وأمَّ

غري العقل فاالختالف أقّل حّدة.

مفهوم العلم الديني

م حول العقل والدين يف مقام رشح مفهوميهام وبني حدودهام وماهيّة كلٍّ  رمّبا يكون ما تقدَّ

منهام، مقدمٌة تسمح لنا بالبحث حول مفهوم »العلم الديني« وبيان موقعه. وعىل ضوء ذلك نرى أنَّ 

العلم الديني له شكالن أو هو ينقسم إىل نوعني:

األول: العلم الذي يسعى إىل دراسة الدين مبا هو دين، بهدف رشحه وتعليمه وترويجه من ثم 

تطبيقه.

الثاين: العلم الذي ميكن استخراجه من النصوص الدينيَّة، عىل الرغم من عدم كون الدين مبا 

هو دين، ضامناً له وملتزماً ببيانه بالرضورة. ولكن مع ذلك وبالنظر إىل شمول الدين واستيعابه لعامل 

اإلمكان، فإنَّه يتوىلَّ وبغرض تحقيق االنسجام يف هذا العامل، تقديُم بعض املعارف وتعليمها ولو 

عىل نحٍو عاٍم وإجاميل. وعليه فإنَّ املعارف التي يتوىلَّ الّدين تقدميها بشكٍل خاص وتفصييلٍّ هي 

مها الدين عىل نحٍو كيلٍّ وعام فهي علٌم دينيٌّ عام.  ا العلوم واملعارف التي يقدِّ علٌم دينيٌّ خاص، وأمَّ

ورمبا يحتاج وضوح املطلب ملزيد بيان.

الملف
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تعريف العلم الديني اخلاص

هذا القسم من العلم الذي يلتزم الدين والنصوص الدينيَّة ببيانه، رمّبا ميكن اإلشارة إىل مرتبتني 

له، هام:

املرتبة األوىل: وهي العلم الديني املشرتك والعام، وهذه املرتبة تشتمل عىل ماهيَّة الدين بوجه 

حها وتبنّي حدودها. ومن هنا فإنَّ األصول والقوانني املشرتكة بني  عام كام ماهيَّة العقل الكيّل وتوضِّ

جميع الكائنات العاقلة والتي هي رضوريٌَّة وبديهيٌَّة هي من العلم الديني يف هذه املرتبة من مراتبه. 

وأمثلة هذه األصول كثريٌة منها: أصول معرفة الربوبيّة، واألصول املالزمة لها كالنبّوة والوصاية وما 

ة عدم إمكان االجتهاد  شابهها من القوانني البديهيَّة لكلِّ العقول. وميزة هذه األصول يف كليَّاتها العامَّ

فيها، بالنظر إىل وضوحها وبداهتها كام بالنظر إىل عمومها وعدم االختالف فيها.

املرتبة الثانية: العلم االجتهادي، وهذه املرتبة من العلم متوقِّفٌة عىل إعامل أدوات االجتهاد املقرَّرة 

ووسائله ومصادره التي أمضتها الرشيعة، وهي الكتاب والسنة كام ُعرِّفت يف الفقه اإلمامي؛ أي قول 

ا اإلجامع والعقل فهام وإن كانا من األدلَّة، إال أنَّهام ليسا من املصادر،  املعصوم وفعله وتقريره. وأمَّ

بل هام دليالن يقعان يف طول املصادر األصليَّة ال يف عرضها. وقد بيَّنا ذلك يف محلٍّ سابق.

أو  الدين  الكتشاف  ومحاولٌة  العلم  من  مرتبٌة  هو  االجتهادي  الديني  العلم  أنَّ  يتَّضح  وهكذا 

موقفه من القضايا التي يُتوقَّع أن يكون له موقٌف منها عىل ضوء األدلَّة األربعة املقّررة يف املنهج 

إمكانيَّات  العلم االجتهادي محارٌص بحدود  أنَّ  الذهن  يغيب عن  أن  ينبغي  االجتهادي. ولكن ال 

استفادتنا من األدلَّة وقدرتنا عىل توظيفها، كام هو محارٌص بقانون احتامل الخطأ، ومحارٌص أيضاً 

من جهٍة ثالثٍة بحدود قدراتنا اإلدراكيّة التي وإن كانت موصولًة بالعقل املشرتك ومعتمدًة عليه، إال 

أنَّها موصولٌة به ضمن نطاق قوانا اإلدراكيّة وقدراتها. وعليه فإنَّ علمنا الديني هذا علٌم اكتشايفٌّ قد 

له لتعميم نتائجه لتكون مبثابة العلم الديني من  ة، إال أنَّ حجيَّته ال تؤهِّ يخطىء وقد يصيب وهو حجَّ

املرتبة األوىل. وهو محاولٌة قد تنسخها محاولٌة جديدٌة أو تجعلها أكرث غوصاً يف األعامق وأشّد 

وضوحاً أو خفاء. ولذلك كلِّه فإنَّ العلم الديني ممكن، ولكنَّه تدريجيٌّ وممكُن الخطأ، وبالتايل ال 

يَسدُّ الباب أمام االجتهادات الالحقة وال يسحب منها مرشوعيَّة التعبري عن ذاتها. ويبدو يل أنَّ هذا 

املعنى هو املراد من شعار فتح باب االجتهاد يف غياب املعصوم، األمر الذي أرىس أركانه النبي 

)ص( وَمْن بعده من أوصيائه ليتاح لألجيال تحديد موقف الرشيعة من الوقائع التي تحبل بها األيام 

والليايل، وفق أصوٍل وقواعٍد منظمٍة يف منهٍج اجتهاديٍّ واضح املعامل.

أطروحة العلم الدينّي
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سامت العلم االجتهادي اخلاص

رمبا ميكننا حرص أهّم سامت العلم االجتهادي يف ما يأيت:

1 - يعتمد العلم االجتهادي الخاّص عىل الكتاب والسنة، بوصفهام معيارين أساسني ونهائيني 

ثنا  لكّل املواقف االجتهاديّة. والعقل واإلجامع لهام دورهام الذي يؤديّانه وفق األسس التي تحدَّ

م. عنها يف ما تقدَّ

قوانيناً  تُعّد  العام  مبعناها  االجتهاد  عمليّة  تُنظِّم  أو  تسمح  التي  ة  العامَّ والقوانني  األصول   -  2

لالجتهاد مبعناه الخاص، ولكن يبقى لكلِّ عمليِة اجتهاٍد منطقها الخاّص الذي يدير وينظّم حركتها. 

للفقه، ويلعب دور املنطق  فعلم األصول وما يشتمل عليه من قواعد وقوانني ميثّل منطقاً خاصاً 

الذي هو قواننٌي لتنظيم عمليّة التفكري يف امليدان األرحب. وكام نحن بحاجة إىل منطٍق خاص 

ينظم االجتهاد يف الفقه، كذلك نحن بحاجة إىل منطٍق ينظم االشتغال االجتهادي عىل الدين يف 

باملنطق مبا هو  بها، وال ميكنها أن تكتفي  ة  التي ال تستغني عن ضوابٍط خاصَّ مجاالته األخرى 

مجموعٌة من املعايري الناظمة للفكر بشكٍل عام.

العلوم االجتهادية اخلاصة

ينطبق التعريف الذي ذكرناه لالجتهاد الخاّص )الفقه( عىل سائر العلوم االجتهادية التي تعمل يف 

إطار الدين وتجعله محوراً الهتاممها، وهي كام قلنا تحتاج إىل منطٍق خاص بها قد يختلف من علٍم 

إىل آخر. ولسنا فعالً بصدد بيان كلٍّ منهام عىل حدة ورشح حدوده، وإنا نكتفي باإلشارة إىل هذه 

العلوم االجتهادية مبا هي مجاالٌت يجمعها عنواٌن مشرتٌك سواًء أكان املوضوع أم الهدف أم املنهج.

1 - العلم اإللهي باملعنى األخص، وهو العلم بالله بواسطة األدلَّة األربعة املشار إليها وهي 

الكتاب والسّنة والعقل واإلجامع. ومن متفرِّعات هذا العلم ما يتعلّق بأصول النبّوة واإلمامة واملعاد، 

ا العدل فهو من العلم اإللهي بالنظر إىل كونه صفًة من صفاته تعاىل. وأمَّ

2 - الكالم اإلسالمي مبعناه الخاّص وهو املستنبط من األدلَّة األربعة بطريقٍة اجتهاديّة.

3 - الفلسفة اإلسالمية مبعناها الخاص، وهي العلم املستنبط من امليتافيزيقا بالطريقة املعروفة 

لالستنباط.

4 - علم التفسري وهو محاولة اكتشاف مراد الله تعاىل من كالمه، وكذلك يشمل محاولة فهم 

الملف
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مراد املعصومني يف ما روي عنهم من أقوال. وتتسع دائرة هذا العلم لتضم إىل حدودها املعاين 

املحتملة من هذه النصوص.

5 - علم الفقه وقد تقّدم الكالم عنه وأوضحنا حدوده من خالل الحديث عن بعض ما يحيط به.

6 - علم أصول الفقه وهو العلم اآليل الذي ينظّم عملية االجتهاد يف الفقه ويف غريه أحياناً من 

خالل االستناد إىل األدلَّة األربعة. وهو يف أهم أبعاده يتوىلَّ بيان ما يصّح االستدالل به وما ال يصح.

العلم الديني باملعنى األعم

ونطلق عىل هذا العلم الديني وصف األعم بالنظر إىل أنَّ الدين مبا هو ديٌن ال يلتزم بشكٍل أّويل 

ى لهذا األمر بالعرض، ومن حيث إنَّه  أمر هذه املعارف وال يتوىلَّ تعليمها وال ترويجها. ولكنه يتصدَّ

ى الدين لتوضيح بعض األمور التي تكشف  مظهٌر من مظاهر كامل الله ومتاميَّته، ومن هنا، يتصدَّ

وجوه النظام يف عالَم اإلمكان أو تساعد عىل تحقيق االنسجام بني أجزائه.

وبعبارٍة أوضح: دور الدين من حيث هو ديٌن ال يؤدَّى، إاّل إذا تصّدى الدين ملهمة توضيح بعض 

دائرة  الثانية وهي  الدائرة  ا يف  وأمَّ أهدافه وغاياته.  دائرة اختصاصه وتحّقق  التي تدخل يف  األمور 

العلم الديني مبعناه األعم، فالهدف هو تقريب الكائنات العاقلة من ساحة العناية اإللهية، وتحقيق 

االنسجام بني النظام الفردي للكائنات وبني النظام األحسن القائم يف كيان العامل بأرسه.

بيان إمكان العلم الديني العام

والقواعد،  والعالقات،  األنظمة،  من  بنيٍة  عىل  يتوفَّر  كان،  ما  كائناً  علٌم  هو  حيث  من  العلم 

العاقلة  والكائنات  والحلول واالكتشافات واالستنباطات.  والفرضيَّات، واالستدالالت، واملسائل، 

املكتِشفة والحاملة للعلم واملعرفة، ال تتمتَّع بالعلم وال تناله يف مرتبة ذاته؛ أي ليس هو ذايتٌّ من 

ذاتيَّاتها. وتدرك هذه املوجودات العاقلة عدم كون العلم ذاتياً لها وتؤيد التجربة والربهان ذلك أيضاً.

ويف نظام املمكنات ال يتمتّع سوى املعصوم الذي جعله الله واسطًة يف هداية املخلوقات،  

بالعلم اللَُّدين املكتسب بالفيض دون حاجٍة إىل توسيط النظر والفكر.

وعليه ميكن القول أنَّ الكائنات العاقلة العادية تنال العلم وتحصل عليه من طريقني:

أحدهام: داخيلٌّ يوصل هذه الكائنات إىل العلوم واملعارف من خالل الفطرة واالستدالل معاً، 

أو من خالل أحدهام.

أطروحة العلم الدينّي
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ثانيهام: الطريق الذي فتحه الله يف وجه املمكنات، وهو طريق من اختارهم الله واسطًة بينه 

ي الفالسفة هؤالء الوسائط بالعقول، ويف الدين والنصوص الدينيَّة يسمى  وبني املخلوقات. ويُسمِّ

هؤالء باملعصومني وهم: األنبياء وأوصياء األنبياء )ع(. وعىل رأسهم نبينا خاتم األنبياء )ص( ويليه 

علمهم  إىل  مضافاً  ويتمتَّع هؤالء  اإلماميَّة.  يعتقد  )ع( كام  األربعة عرش  املعصومون  الفضل  يف 

بالكتاب بالعلم اللَُّدين وغريه من الكامالت التي تجعلهم يف صدر عامل املمكنات ويف أعىل قبّته.

العلم  العام. وهو  باملعنى  الديني  العلم  املثبت إلمكان  الربهان  يتّضح  تقّدم،  ما  وعىل ضوء 

الذي ال يهدف منه إىل بيان ماهيَّة الدين وحقيقته، ومل يخصص ذلك أيضاً. ولكن هذا العلم من 

اللوازم التكوينيَّة التي تحف باألغراض الترشيعيَّة وتساعد عىل تحقيقها.

تقرير البهان عىل إمكان العلم الديني العام

ميكن تنظيم الربهان املشار إليه آنفاً عىل النحو اآليت:

إنَّ الدين يهدف إىل َسْوق البرش واألخذ بأيديهم نحو الله ]سواًء أكان هذا األخذ مبعنى الهداية 

ْوق والقيادة.[ وهذا األخذ باأليدي نحو الله مساٍو ومتواٍز مع التطّور املعريف يف  أم كان مبعنى السَّ

نظام الكائنات.

وعليه يجب أن يتوفر يف الهداة املعصومني كامالٌت تتناسب مع كامالت نظام عالَم اإلمكان. 

موجودات  من  غريهم  يف  مام  أرقى  كامالت  من  املوجودات  لهذه  يتوفَّر  ما  يكون  أن  يجب  بل 

الله الذي يجب أن يكون جامعاً ملراتب العلم  عامل اإلمكان. واألمر عينه يصدق يف حّق كتاب 

توفرها  من  متنع  مل  ما  ومتاحة  متوفِّرة  الكامالت  وهذه  الهدايات  هذه  تظل  أن  ويجب  والهداية. 

املوانع وتحجبها الحواجب، وهذه الهدايات مستودعة عىل نحو اإلجامل يف النصوص وال بدَّ من 

ا أن يكون  أن تبقى ما بقي اإلنسان محتاجاً إىل الهداية، وعىل نحو التفصيل عند املعصوم الذي إمَّ

ا أن يغيب ألسباٍب تدعو إىل غيابه مع تعلُّق اآلمال بعودته وظهوره من جديد. حارضاً بني الناس، وإمَّ

أسلوب استخراج العلم الديني العام من الدين

مل يكن الفقهاء يف محاولتهم تنظيم قواعد العمل االجتهادي بدعاً بني العلامء، وال فنُّهم بدعاً 

الباحثني فيها ووجوه اشرتاك  بني العلوم والفنون. بل إنَّ كّل العلوم تحتاج إىل منهٍج ينظّم عمل 

العلوم يف املنهج كثريٌة عىل الرغم من االختالف يف بعض التفاصيل والخصوصيَّات. وقد بيَّنا يف 

محّل آخر ما يصلح ليكون منهجاً عاماً لالجتهاد. رمبا يكون بعض ما ذكرنا يف ذلك املحل صالحاً 

الملف
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بوصفه منهجاً الستخراج العلم الديني العام أيضاً. وميكن تلخيص أهم ما أسسناه يف ذلك املحل 

يف النقاط اآلتية بوصفها مراحل ال بدَّ من طيّها الستخراج العلم الديني العام من الدين:

1- تحديد مسائل العلم املستهدف وتحديد مفهوٍم جامعٍ بني هذه املسائل للبحث حوله.

العنوان  هذا  مه حول  تقدَّ أن  ما ميكن  واكتشاف  فيها  للنظر  الدينيَّة  النصوص  إىل  الرجوع   -2

الجامع.

3- التحقيق يف الكتب واألسانيد عىل املباين املتاحة كافَّة يك ال نطرح ما ميكن أن يكون من 

الدين وفيه ما ينفع لهذا املفهوم الجامع.

م  4- البحث يف أنواع االكتشافات املمكنة من النصوص الدينيَّة. وتشمل هذه املرحلة ما تقدَّ

من املراحل السابقة وتستوعبها.

ومقارنتها مبا  بعضها،  إىل  النصوص وضّمها  من  املكتشفة من مجموعٍة  النتائج  5و6- وضع 

يكشف أو ميكن اكتشافه من مجموعٍة أخرى من النصوص.

القطعية  السنة  الله وعىل  التي تمَّ اكتشافها من النصوص جميعاً عىل كتاب  النتائج  7- عرض 

الصدور. كام يحصل يف الفقه حيث تعرض النتائج التي يتوصل إليها الفقيه عىل كتاب الله ليقبل 

منها ما يوافقه ويُردُّ ما يخالفه. وتجدر اإلشارة إىل أنَّ هذا العرض يتم عىل صعيدين ويف حالتني 

هام: حالة التعارض بني النصوص املستفاد منها، وحالة الرغبة يف تثبيت النتائج حتى لو كانت 

النصوص غري متعارضة.

8- تحرير جهاز املعرفة من تأثري القسم االكتسايب لهذا الجهاز؛ حيث إنَّ هذا القسم املركَّب 

من العقل والحس الخاصني يعيقان يف بعض األحيان عن قبول بعض النتائج العلميَّة. وهذه اإلعاقة 

قبول  يعيقه عن  ما  كّل  الجهاز املعريف من  بدَّ من تحرير  العادية؛ ولذلك ال  العلوم  موجودٌة يف 

النتائج الصحيحة. وهذا ما يحصل يف الفيزياء الذي هو علٌم تجريّب يف قسٍم كبريٍ منه، فإنَّ إجراء 

واألمثلة  مؤقت.  بشكٍل  ولو  النظريَّات  بعض  تحييد  متوقٌف عىل  فيها  التفكري  أو  التجارب  بعض 

عىل ذلك كثرية منها بعض التجارب عىل الطاقة وحاالتها ومنها حالة نقد القانون األول من قوانني 

ميكانيك نيوتن الذي يسمى بقانون Inertia )القصور الذايت(.

العلميَّة عىل  واالكتشافات  القوانني  إقامة  إىل رضورة  املرحلة  هذه  تشري  أّي حال،  وعىل 

خاصاً،  مأخذها  كان  لو  حتى  القوانني  بتعميم  ذلك  ليسمح  ة،  عامَّ املعامل  واضحة  معايريٍ 

أطروحة العلم الدينّي
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ونظامه. الدليل  ببنية  اإلخالل  إىل  العلميَّة  النظريَّات  بعض  إغفال  يؤدي  أن  دون 

ة ات عن األمور العقليَّ نظرّية امتناع جتريد احلسيَّ

الوضوح والجالء دون تسليط بعض  لها من  نريد  ما  الديني تصل إىل  العلم  نظريَّة  أنَّ  يبدو  ال 

األضواء التكميلية عليها، ولهذا الغرض نرى رضورة الحديث عن أموٍر متّممة ثالثٍة هي ما يأيت تباعاً:

ة أواًل: التجريد عن النظريَّ

لقد ساد يف بعض املراحل من تاريخ فلسفة العلم يف الغرب وهي فرتة أوج املذهب التجريبي، 

مع املدرسة  النظريَّة، وازداد هذا االعتقاد عمقاً ورسوخاً  التجربة من  تفريغ  بإمكان  ساد االعتقاد 

الوضعيّة املنطقيّة، ولكن بيَّنت التجارب الواقعيّة للعلم عدم إمكان الفصل بني التجربة والنظريَّة 

الحسيّة  املعرفة  واتهم  الرؤية  هذه  وجه  يف  النقد  لواء  رفع  وممن  النظريّة.  عن  التجربة  وتجريد 

بالطرق يف النظريَّات فيلسوف العلم املعروف كارل بوبر.

وأما يف الفلسفة اإلسالميَّة فاملوقف السائد  هو أّن التجربة تركيٌب بني الحس والعقل. وقد ميَّز 

الفالسفة املسلمون بني الحّس والشهود وبني التصّور والتصديق، كام ميَّزوا بني العلم الحضوري 

والعلم الحصويل، دون أن يؤدِّي ذلك إىل الفصل بني هذه املجاالت وتشتيتها وقد توّصلُت يف 

بعض دراسايت إىل عدم إمكان وجود قضيٍَّة حسيٍّة محض، وبالتايل ال ميكن أليِّ موضوٍع حيسٍّ 

خالٍص أو موضوع كذلك أن يعرف إىل عامل القضيَّة طريقاً؛ وذلك أنَّ األمر الحيس عندما يُجعل 

عقلياً، وإاّل ال  لبوساً  الخالصة ويلبس  يغادر حسيَّته  أن  فيها عليه  أو محموالً  موضوعاً يف قضيٍَّة 

يسمح لها بالدخول إىل حرم القضيَّة.

ة حلُّ مسألة التجريد عن النظريَّ

وفق هذه الرؤية نقرتح تبديل التساؤل من إمكان »تجريد األمور« عن النظريّة، إىل التساؤل عن 

إمكان تجريد املعطيات الحسيَّة الواقعة جزءاً يف قضيَّة عن العنارص والعالقات والصور العقليَّة. 

ا يكون تكميالً أو تعميقاً للموقف املعروف  لت إليه يف نقد جهاز العقل، ورمبَّ وموقفي الذي توصَّ

عن  حسيًَّة،  كانت  لو  حتَّى  القضيَّة،  تجريد  أنَّ  هو:  العرشة،  عصورها  يف  اإلسالميَّة  الفلسفة  يف 

العنارص والعالقات والصور العقليَّة، غري ممكٍن كام أنَّ تجريد مورد السؤال والبحث عن القضيَّة 

ا تجريد اليشء أو الدليل أو النظريَّة املكتسبة من النظريَّات املكتسبة التي ال متثِّل  غري ممكن. وأمَّ

أساساً ومنطلقاً لألمور املذكورة، فهو ممكٌن ومتاٌح.

الملف
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جهٍة،  من  مطلقاً،  وخصوصاً  عموماً  والوقوع  اإلمكان  بني  أنَّ  إىل  االلتفات  من  بدَّ  ال  ولكن 

وعموماً وخصوصاً غري مطلٍق من جهٍة أخرى. وبني إمكان التجريد ووقوعه عقبات كأَْداء ال بدَّ من 

اقتحامها. وعليه، إذا كان املراد من النظريَّة القائلة باستحالة التجريد عن النظريَّة وأنَّ الذهن والعقل 

اإلنساين يتعامل مع األمور وينظر إليها من خالل عدسة النظريَّة، حتَّى لو كانت هذه األمور حسيَّة. 

إذا كان املقصود من هذه النظريَّة هو: عجز الذهن أو الجهاز املعريف البرشي عن السري يف مسرية 

االكتشاف العلمي، مع التحرُّر من النظريَّات واالنعتاق من أرسها. فإنَّ هذا الكالم يبطله مالحظتنا 

بالوجدان، قدرة العقل عىل اخرتاق حصار النظريَّات، أو بعضها عىل األقّل والعمل عىل الكشف 

العميل بعيداً عن بعض النظريَّات.

وقد يُقبَل هذا الكالم إذا أُريد به عدم قدرة الجهاز املعريف عىل التحرُّر من مقتضيات العقل 

املشرتك وإلزاماته. وكذلك يصّح إذا كان املراد من النظريَّات التي ال ميكن التحرُّر منها هو تلك 

التي متثل أساساً ومرتكزاً تقوم عليه أحكام املوضوع محّل البحث والدراسة.

العقل املشرتك أساسًا وهاديًا

الجهاز املعريف ال يخلو من قضيٍة ترتبط مبتعلَّق  البحث ومتعلّقه، فإنَّ  ما كان موضوع  كائناً 

املعرفة العام. وهذه القضايا التي تشمل القضايا الحسيَّة أيضاً، عىل أنواع:

ة املشرتكة التي يتشكَّل منها العقل: النظري، والعميل، واألخالقي، والحيس. القضايا العامَّ

القضايا األساس التي يقوم عليها متعلِّقا البحث واالستدالل والتقويم.

القضايا الهادية التي تضفي عىل موضوع املعرفة وضوحه، سواًء أكان هذا الوضوح افرتاضياً، أم 

واقعياً وحقيقياً. كالقضيَّة التي تبنيِّ لنا أنَّ الجسم هو اليشء الذي يشغل حيزاً من املكان. أو القضيَّة 

التي تخربنا بأنَّ الزمان هو ذلك اليشء الذي يصلح لقياس الحركة، أو الذي يُقاس به مكث اليشء 

د. أو مثل تلك القضية التي تكشف لنا افرتاضياً عن أنَّ الجوهر الفرد )الجزء الذي  يف مكاٍن محدَّ

ال يتجزأ( هو: الجسم الساكن يف مكاٍن أو املتحرك الذي ال يقبل القسمة، وال ميكن نسبة الطول 

والعرض أو العمق إليه. نعم ال ميكن تجريد هذه األشياء وما شابهها عن القضايا املعرِّفة لها؛ ألنَّ 

ذلك يؤدِّي إىل استحالة تصوُّر األشياء وعدم إمكان فهمها.

أطروحة العلم الدينّي
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ثانيا: خواص العلم الديني]]]

إذا افرتضنا استخراُج علٍم من العلوم كالفيزياء أو الكيمياء أو امليكانيك من النصوص الدينيَّة، 

فإنَّ هذه العلوم عىل الرغم من اتحادها مع نظرائها من العلوم غري الدينيَّة )ألنَّ املفروض توفُّر كلِّ 

ة به، وال يعني استخراج العلم من النص الديني اختالفه يف البنية مع نظريه، إال  علٍم عىل بنية خاصَّ

ة العلم العادّي تنتهي بانتهائه إىل غايته  يف منظومة عالقاته ويف خواّصه وفعاليّته؛ وذلك ألنَّ مهمَّ

ا العلم الديني فإنَّه مشبٌع بروح الدين التي تضّج بالرغبة أوالرتغيب باستكامل  وهي االكتشاف. وأمَّ

اإلنسان، والسري به نحو الدخول إىل ساحة العناية اإللهيَّة. ولتوضيح الفكرة نستعني مبثاٍل محّدٍد 

يلقي الضوء عىل ما نرمي إليه.

الحياة وأقسامها،  التعرّف عىل: رشوط  الحياة من خالل  الحياة يسعى يف سبيل فهم  إنَّ علم 

األفكار  وهذه  النظريَّات.  خالل  من  وبيانها  توضيحها  بهدف  وخواصها؛  وإمكاناتها،  وعالقاتها، 

جميعاً حتَّى لو أصابت الواقع، فإنَّها ال ربط لها بالهدف األصيل لإلنسان وهو السعادة عن طريق 

ا علم الحياة املستنبط من النّص الديني، ال ميكن أن يكون محايداً  تحقيق القانون األخالقي. وأمَّ

تجاه هذا الهدف، بل إنَّه يربط كلَّ هذه األمور واألفكار باملبدأ واملعاد، وهذا ما نشاهده يف بعض 

النصوص الدينيّة التي تتضمن مثل هذه األفكار، ككتاب »توحيد املفضل« الذي أماله عليه اإلمام 

الصادق )ع(.

ثالثا: مراتب املعان يف العلم الديني

إنَّ العلم الحاصل بواسطة نظام األسباب واملسببات وهو النظام املعتمد يف العلوم البرشيّة، 

ال ميكنه االنعتاق من أرس النظريَّات وال استيعاب املعاين الخارجة عن حدودها، إال إذا أُبطلت 

ت فعاليتها بحدوٍد خاصة. بل ال ميكن للعلم أن يشتمل عىل املعاين التي  هذه النظريَّات، أو ُحدَّ

تنتمي إىل مايض العلم نفسه، فإنَّ طبيعة العلم تنوء باملايض، وتطرد املعاين القدمية، وتستبدلها 

مبا يتناسب مع إطارها الجديد.

وهذا الضيق والعجز عن استيعاب ما مىض، أو ما سوف يأيت نتيجًة من نتائج الحدود التي يقبع 

الكائن اإلنسايّن داخلها، وأثراً من آثار عدم عصمته عن الخطأ. ومن هنا، فإنَّ ما يدفع العلم إىل 

التمسك ببعض املايض ليس قوًة وبسطًة فيه أو يف جسمه، بل هو بدافع الرغبة يف التمّسك بيشٍء 

كائناً ما كان، لعجز العلم االنطالق من الصفر.

]1]-   وهو العلم املستنبط أو املمكن استنباطه من ألنص الديني.

الملف
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هذا بالقياس إىل املايض، وأما حول املستقبل فإنَّ العلم عاجٌز عن استيعاب، أو احتضان أيِّ 

جديٍد يف العلم فهو ابن اللحظة، إال بالحدود التي تسمح بها أطره ومنطلقاته.

الحاملة لها واملعرّبة عنها  وعليه، فإنَّ علومنا ونظريَّاتنا ليست جمعيًَّة وال شاملة، والنصوص 

ا العلم الديني الذي ميكن استخراجه من النصوص  ال متلك القدرة عىل تقديم ما ال يتناهى. وأمَّ

اللَُّدين؛ ولذلك  العلم  الداعمة له، أال وهي روح  بروح النصوص  فإنَّه يكون دامئاً مشبعاً  الدينية، 

فهذا العلم من هذه الحيثيّة، ال من حيثيّة انتسابه إلينا، يحمل طاقات هذه النصوص وإمكانيَّاتها غري 

املتناهية.

إذاً، العلم الديني أو استنباطنا من النصوص الدينيَّة يتمتع مبجموعٍة من الحيثيَّات املقوِّمة له 

التي تضفي عليه ماهيَّته االجتهادية.

: حيثيَّة إمكان استخراجه من النص الديني. أوالً

ثانياً: حيثيَّة إمكان استنباطه من النص الديني، وال يخفى أنَّ الحيثيَّة األوىل ممهدٌة للثانية؛ وذلك 

ألنَّ االستنباط هو املرحلة األخرية يف النظريَّة االجتهاديَّة. واالستخراج يشري إىل املعاين املمكنة. 

الشارع يف محلِّ كالمنا  النص، وهو  يشري إىل املعاين املقصودة لصاحب  فهو  االستنباط،  ا  وأمَّ

وذلك عىل ضوء القواعد واملعايري املعتمدة يف إسناد النّص واكتشاف داللته.

ثالثاً: حيثيَُّة مطابقة النظريَّات املكتشفة لنفس األمر الذي هو مضمون كالم الله، يف كتابه وكالم 

املعصومني.

رابعاً: حيثيَّة مراتب املطابقة، ومدى شمول النظريات بالنسبة إىل تلك املراتب. ورمبا نكون يف 

غنًى عن اإلشارة إىل أنَّ هذه الحيثيَّة تتوقَّف عىل ما سبقها من الحيثيَّات الثالث املتقدمة.

أطروحة العلم الدينّي


