نقدالهرمينوطيقا
ون�سبية احلقيقة واملعرفة واللغة

تقدمي


احلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل على حممد وآله الطاهرين
وال حول وال قوة اال باهلل العلي العظيم
كلمة مؤسسة التقى الثقافية

بني يديك أيها القارئ الكريم ،كتاب يتناول باملناقشة والرد واحدة من
أهم املباحث اليت طفت على الساحة الفكرية والفلسفية يف القرنني األخريين
أال وهي مباحث اهلرمينوطيقا.
إن اهلرمينوطيقا – بعمقها وجوهرها – تعد حلقة من حلقات متنوعة
أخرى ،أريد هلا أن تستهدف البنى التحتية للدين والعقيدة واإلميان ،إضافة
اىل إنها تستهدف – من حيث تشعر أو ال تشعر – البنى الفطرية والعقلية
والعقالئية - ،كما سيجري إثباته يف هذا الكتاب -ولئن استمد املناهظون
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تقدمي
لإلميان والدين على مر التاريخ بعلوم أخرى يف حماولتهم لضرب الدين من
جذوره ،وخلق عامل ال أثر للدين والتدين فيه ،فإنهم يف العقود األخرية
خاصة ،جلأوا اىل هذه الطريقة بالذات كامتداد لتلك االسرتاتيجية العامة.
من هنا أخذ املؤلف على عاتقه يف هذا الكتاب – والذي سبقه كتاب
آخر هو (نسبية النصوص واملعرفة  ...املمكن واملمتنع) – مناقشة األسس
اهلرمينوطيقية مبوضوعية ،وتناوهلا بالدراسة العلمية الرصينة ،وأثبت أنها
تؤدي اىل واقع ال ينسجم مع البنى والثوابت العقلية ،واألسس العقالئية،
وال مع الثوابت والرؤى الدينية اإلسالمية والقرآنية.
وإذ تبادر مؤسسة التقى الثقافية لنشر هذا الكتاب ،فإنها توجه شكرها
العميق الوافر لكل من ساهم يف إعداد الكتاب من حتقيق وصف وإخراج
وطباعة ،خنص بالذكر األخوين الفاضلني؛ األخ الدكتور هيثم احللي واألخ
حممد طالب األديب ،اللذين أبديا مالحظات منهجية قيمة ،رغم قساوة
الظروف الصعبة اليت أحدقت بهم وبالكثري من املؤمنني الكرام.
نسأل اهلل تبارك وتعاىل أن يوفقنا ومجيع العاملني ،للمزيد من االنتاج
والعطاء واخلدمة اخلالصة للدين احلنيف ،واهلل املوفق وهو املستعان.

مؤسسة التقى الثقافية
 1433هجري قمري
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واحلمد هلل رب العاملني
والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين
واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني إىل يوم الدين
وال حول وال قوة إ ّ
ال باهلل العلي العظيم
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املقدمة املنهجية للكتاب

*

هلرمينوطيقا  ,Hermeneuticsهي فرع من علم الفلسفة ,يدرس مبادئ
اِ
التأويل واإلدراك ,والكلمة حتمل إسم نظرية معروفة يف «امليثودولوجيا» أو
علم املنهج ,يف أسلوب تأويل النصوص املقدسة وتفسريها ،وباألخص يف
(الكتاب املقدس) بعهديه ,اجلديد والقديم ,وتقوم بتأويل اخلطاب ,عرب حتليل
قواعد وإجراءات كافة الصيغ اللغوية املولدة ملعاني النصوص((( ,وهو علم
معين بتحليل وتأويل أشكال الكتابة يف اآلداب ،ويف العلوم ,التطبيقية أو
اإلنسانية.
واملفردة لغة عن اليونانية القدمية مبعنى التعبري ,وهي النطق والكالم
والرتمجة ,أو التأويل مبعنى التفسري أو اإليضاح ,أو الرتمجة مبعنى النقل
وان التأويل والرتمجة ،يف اليونانية القدمية ،هلما نفس
والتعويض واأللفاظّ ,
الداللة ،ألن ترمجة النص واستبدال ألفاظه ومنطوقاته ,هو بالضرورة تأويل
حملتوياته وإيضاح ملضامينه.
هلرمينوطيقا» ,بفهم ما يقوله البشر وما يفكرون به ،وعالقة
وتهتم «ا ِ
تأمل فلسفي
ذلك بأفعاهلم ,وهي عبارة عن نظرية يف التأويل ،مبعنى أنها ّ
وتفكري فينومينولوجي ,حول نشاط عملي يتخذ طابع التفسري أو التأويل,
فالتأويل هو إيضاح مقاطع غامضة وغري مستوعبة من النصوص ،ألن
اجللي والواضح ,ال حيتاج إىل تفسري أو تأويل((( ،وقد حيتاج إىل تأويل
املعنى ّ
ليكون معقو ً
ال ,فتدور أساساً حول إيضاح وتفسري األشياء لتصبح مفهومه
هلرمينوطيقا» ,على مجلة
ومعقولة ,وهدف نظرية التأويل هو تعميم مشكل «ا ِ
املمارسات الفردية واالجتماعية ,والتصورات واألفعال واملقاصد ،مبعنى انها
هلرمينوطيقا وهناك غريها ،كما سيظهر من الكتاب.
((( وهذه إشارة اىل إحدى مدارس ا ِ
((( حسب بعض مدارس ( النسبية) فقط.
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تهدف إىل تفسري التجربة اإلنسانية ُبر ّمتها ,وفق أدواتها وآلياتها.
مشكلة البحث ومعضلته

إن الفهم الصحيح لل ِهرمينوطيقا ,ليست باعتبار كونها دعوة إلثبات
وجود قراءات متعددة ,وإمنا هي دعوة حلتمية ذلك التعدد((( ,وذلك من خالل
هلرمينوطيقا» والنسبية ,إذ أن هناك جذور فلسفية « ِهرمينوطيقية» ,قد
ثنائية «ا ِ
أسست لنسبية املعرفة ,مما فتح الباب أمام كل أشكال املعرفة ,وجعلها ال خترج
عن دائرة النسبية ,حتى تلك املعرفة اليت ميكن أن حتصل من دالالت النص,
وبالتحديد النص الديين ،مادة البحث وموضوعه ,وما حيمله من فهم نسيب,
باعتبار أن األفق املعريف غري حمصور ,ما دامت املعرفة وليدة جتارب حياتية
هلرمينوطيقا».
تارخيية ال نهائية ،كما تؤسس لذلك «ا ِ
فالنسبية مفهوم ومصطلح ،شاع استعماله يف األزمنة األخرية ،خاصة
يف احلقول املعرفية و»اإلبستمولوجية» ،املتعلقة بفلسفة العلم وفكره ,حيث
مسيت بالنسبية املعرفية ,وحتت مظلة النسبية ,تصنف أيضاً مفاهيم النسبية
األخالقية والوضعية ,فكان موضوع الكتاب ,متعلقاً بهذه الثنائية ,بني
هلرمينوطيقا وفلسفة النسبية ,اليت يكشف عنها عنوانه ونطاقه.
اِ
فالنظريات النسبية ,متثل حاجزاً حقيقياً أمام أي تأسيس معريف قائم على
حترف أي تأسيس لبناء معريف ,مستنبط
إمكان الوصول إىل احلقيقة ،كما أنها ّ
من النص الديين ،طاملا أن فهم القرآن الكريم مثالً ,ال خيرج عن إطار الفهم
البشري احملكوم عليه بالتحول ،وبالتالي ال ميكن اإلحتكام على أي فهم
ثابت ,أو معلومات قطعية الصدق.

((( ولصحة كافة تلك القراءات أيضاً ،حسب بعض مدارسها.
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غاية البحث وأهدافه

ولذلك كان البد من دراسة دالالت ومعاني هذا املفهوم ,بكافة أبعاده
ومدركاته ،ألهميته وشيوع استخدامه خاصة يف اجملاالت املعرفية ،ويف
البحوث عن األديان واملذاهب والقضايا املتعلقة بعلوم ما بعد الطبيعة
«امليتافيزيقية» ،وألن العديد من الفالسفة والعلماء واملفكرين ,مبن فيهم
بعض اإلسالميني التحديثيني ,قد اختذ مفهوم «النسبية» ,ذريعة لتقليص وهدم
الفاصل بني املعرفة احلقة املطابقة للواقع وغريها ،وخلرق احلدود بني «الدين
احلق» و»الصراط املستقيم» وغريهما ،باعتبار أن «نسبية املعرفة» تعين يف
إحدى تفسرياتها ,أن الصراطات كلها مستقيمة ،وأن األديان كلها على حق،
أو أنها وإن مل تكن كلها على حق ،إال أنها بأمجعها «ظنية» ,وال علم فيها،
هلرمينوطيقيني» و»النسبيني»,
إىل غري ذلك من النتائج اليت استنتجها بعض «ا ِ
واليت هي غاية البحث وهدفه ,يف حماكمتها وتفنيدها ,وفق الدليل القويم
واحلجة العلمية ,املستندة اىل املنهج البحثي.
نطاق البحث

هلرمينوطيقا» ,بكافة نظرياتها
لقد ظهرت احلاجة امللحة ,لنقد فلسفة «ا ِ
ومنطلقاتها ,وخاصة ما يتعلق بالظاهراتية ,يف فلسفة كانط ,ومبدأ استحالة
مطابقة الشيء وذاته ,أو ظاهره وحقيقته ,وكذلك دراسة خمتلف معاني
وتعريفات النسبية ،وتقييمها ونقدها ,بهدف رفض املمتنع منها ,مع تثبيت
ماهو مقبول للعقل والعقالء ,وقد سار الكتاب على تعريف الواقع بلحاظ
مطابَقيته للقضية أو لإلدراك أو للمعرفة أو للمعلومة ,ولذلك مت التعبري بـنسبية
احلقيقة واملعرفة واللغة ,وفق تقسيم رباعي ,يستجيب للعوامل الكونية األربعة,
وهي العينية والذهنية واللغوية والكتبية ,غري أن عامل اللغة والنصوص,
وعامل الكواشف والروابط ,قد فضل البحث صياغتهما بعامل كوني واحد,
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ألغراض احلصر ,وسالمة االستقراء.
هلرمينوطيقا املعرفية واللغوية
وسيتكرس البحث يف هذا الكتاب حول ا ِ
والفلسفية ,مع إشارات مقتضبة لل ِهرمينوطيقا النفسية.
موضوع البحث وعنوانه

كان الكتاب األول يف موضوع البحث ذاته ,املوسوم «نسبية النصوص
واملعرفة  ..املمكن واملمتنع» ,قد سلك نفس املنهج ,وتوخى الغاية ذاتها,
يتسن
غري أن استكمال البحث وإغنائه ,وإشباع احلاجات العلمية ,اليت مل ّ
لنطاق الكتاب األول تلبيتها ,والذي استند اىل حماضرات علمية ,قد ألقيت يف
جوانب املوضوع ,دون أن يتسنى استكماهلا ,فقد ظهرت احلاجة الستيعاب
نطاق املوضوع بالكامل ,وتضمني املباحث املكملة والتفصيلية ,وذات الصلة
هلرمينوطيقا» و»النسبية»,
باملوضوع ,بكافة جوانبه وتفريعاته ,ويف تلبية ثنائية «ا ِ
بفلسفتيهما ونطاق عواملها ,العينية والذهنية واللفظية والكتبية ,وهذا ما يتوخاه
هلرومينوطيقا ونسبية احلقيقة واملعرفة واللغة».
هذا الكتاب ,املوسوم «ا ِ
معضلة البحث

ال يهم البحث التحقيق يف التطور التارخيي الستخدامات هذه املفاهيم,
هلرمينوطيقا والنسبية الناجتة عنها ،أو حتديد الصواب من
املتعلقة مبقوالت ا ِ
اخلطأ ,يف فلسفة تكوين هذه املفاهيم ,إذ إن ما يهم البحث ,هو «حماكمة»
املداليل الفلسفية و الفكرية واللغوية ،هلذه املدركات الفلسفية ،على ضوء
عدد من تفسرياتها ،خاصة تفسرياتها تلك اليت متس النصوص الدينية لدى
ال إلثبات صحة أو سقم رأي بعض
املسلمني(((،ومن هنا فإن التوغل مث ُ
((( على أن أكثر مباحث الكتاب  ،هي ذات جهة عمومية ،تنفع املسلم وغري املسلم على حد سواء،
يف تقييم ونقد ( نسبية احلقيقة واملعرفة واللغة) مبا هي هي ومع قطع النظر عن انتماء الباحث اىل أي دين
او حضارة.
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احملرف وأخطائه،
احملللني ,الذي كان بهدف االلتفاف على غرابة اإلجنيل ّ
ال يقع يف صميم البحث والدراسة ,كونها ليست دراسة تارخيية باألساس.
هلرمينوطيقا كفلسفة تؤدي إىل النسبية
إن نسبية املعرفة بشكل عام ,أو ا ِ
بشكل خاص ،أصبح من املباحث اليت حتظى حبضور واضح يف بعض
األوساط اإلسالمية ،خباصة عند املتأثرين بالفلسفة الغربية ,الذين بدأوا
يسوقون هلذه البحوث ,متصورين أنهم أتوا مبا حيقق فهماً إسالمياً حديثاً.
ّ
منهجية البحث

إن البحث يف الكتاب ,علمي وفلسفي ,ودراسة حتليلية نقدية باألساس،
وليس حبثاً «أتيمولوجياً» ,يف علم أصول املفردات اللغوية ,وبيان مفاهيمها ,من
خالل كشف جذورها اللغوية ,وإن كانت هنالك إضاءات متعددة تستدعي
هذا املسلك البحثي.
وسيسلك البحث يف سبيل غاياته وأهدافه ,منهجاً نقلياً وعقلياً واستقرائياً,
وستجري مناقشة األفكار املستهدفة يف البحث ,مبنهج يوائم النخب العلمية
هلرمينوطيقا ,ونظرياتها الفلسفية القائمة,
والفكرية ،مما حييط بأفكار النسبية وا ِ
بكل دالالتها ومعانيها املفرتضة ,وذلك مبوضوعية علمية ,ال تستثين تبيني
املعاني املقبولة فيها.
وسيجري الوقوف على هذه املعطيات الفكرية ,وتقييمها شرعياً ,وفق
املناهج التالية( :املنهج العقلي) وفق املنهجني االستقرائي واملنطقي – املنهج
القياسي -للإلستدالل مبا هو ضروري من العقل ,حبيث يشمل اخلطاب ك ً
ال
من املسلم املتدين وغريه ,وذلك جبمع كال النمطني من االستدالل ،إضافة إىل
( املنهج الوجداني والفطري) ,اللذين يدالن على ذات املخرجات البحثية،
وأيضاً(املنهج النقلي) املستند اىل النصوص املقدسة والروايات الشريفة ,يف
الكتاب والسنة.
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مصادر البحث ومراجعه
لقد استند البحث اىل مصادر ومراجع حبثية ,رصينة ومعتمدة ,سواء يف
كتب الرتاث العربي اإلسالمي ,أو يف األدبيات املعاصرة ,اليت عرضت جململ
النظريات الفلسفية ,ذات الصلة باملوضوع ,وقد توفر للباحث اإلطمئنان
لعلميتها وموضوعيتها ,وقد جرى ثبت ما أمكن منها ,يف قائمة الفهرست يف
نهاية الكتاب ,وخاصة املصادر الرتاثية منها ,فيما ترك التعريف بسواها ,من
خالل اإلرجاعات واهلوامش ,ضمن سياق نصوص املنت.
الهيكلية المنهجية للبحث والكتاب

احتوى الكتاب على مخسة فصول رئيسة ,تفرعت اىل مباحث فرعية,
وعناوين ثانوية ,إذ تضمن الفصل األول «مقاربة متهيدية ونقدية ملفاهيم
هلرمينوطيقا ومدركاتها» ,فيما حتصل الفصل الثاني
النسبية ومتعلقاتها وا ِ
على «مداخلة نقدية بأنواع النصوص ومباني احلقائق واملعرفة وقصد املؤلف»,
وقد تعرض الفصل الثالث اىل «معاني النسبية وتفسرياتها وتقييمها» ,فيما
تعرض الفصل الرابع اىل «آراء ِهرمينوطيقية حمورية» مع خامتة عن القران
الكريم والرسل واالوصياء وبراهني املعرفة املطلقة ,أما الفصل اخلامس ,فقد
حبث يف «مرتكزات نظرية كانط الفلسفية» ,كونها من أهم املواضيع احملورية
يف البحث ,والذي ميثل جانباً كبرياً من املخرجات البحثية فيه ،إضافة اىل
مباحث الفصل الرابع.
* عهد السيد املؤلف إىل األخ األستاذ الفاضل الدكتور هيثم احللي بكتابة مقدمة منهجية هلذا الكتاب،
فكانت هذه املقدمة املنهجية.
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الف�صل الأول
مقاربة متهيدية ونقدية يف مفاهيم النسبية ومتعلَّقاتها

(((

هلرمينوطيقا ومدركاتها
وا ِ

((( املقصود مبتعلَّقاتها ،ما اضيفت اليه كلمة النسبية ،وهي كلمات :الواقع ،احلقيقة ،املعرفة  ،العلم،
واللغة.
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تمهيد اجمالي عن مفهوم النسبية

(النسبية)((( مفهوم ومصطلح ،شاع استعماله يف األزمنة األخرية ،خاصة
يف احلقول املعرفية واالبستمولوجية ،حيث مسيت بـ(النسبية املعرفية) ((((),
وقد شاع استخدامه خاصة يف اجملاالت املعرفية ،ويف البحوث عن األديان
واملذاهب والقضايا امليتافيزيقية ،مما يتطلب دراسته ,وتبيان معامله ودالالته,
وألن العديد من الفالسفة والعلماء اختذ مفهوم (النسبية) ذريعة لتقليص بل
هلدم الفاصل بني املعرفة احلقة املطابقة للواقع وغريها ،وإلذابة ومتييع احلدود
بني (الدين احلق) و(الصراط املستقيم) وغريهما ،باعتبار أن (نسبية املعرفة)
تعين ـ يف إحدى تفسرياتها ـ أن الصراطات كلها مستقيمة ،وأن األديان كلها
على حق ،أو أنها وإن مل تكن كلها على حق ،إال أنها بأمجعها (ظنية) وال
هلرمينوطيقيني)(((.
علم فيها ،إىل غري ذلك من النتائج اليت استنتجها بعض (ا ِ
((( حتت املظلة النسبية ,تصنف اجملموعات التالية:
أ ـ النسبية املعرفية :وهي تؤكد أن كل احلقائق نسبية .وهذا يعين أنه ال توجد هناك حقيقة أكثر مصداقية
من األخرى وبالتالي ال يوجد مقياس موضوعي للحقيقة ،والنتيجة الطبيعية أن تنكر وجود احلقيقة
املطلقة.
ب ـ النسبية األخالقية:كل األخالقيات نسبية داخل اجملموعة االجتماعية اليت يتكون فيها.
جـ ـ النسبية الوضعية:كل أخالقيات الصواب واخلطأ تعتمد على الوضع اليت تعيشه.

((( ( , )Relativity of knowledgeتؤكد النسبية املعرفية ,أن كل احلقائق نسبية ,وهذا يعين أنه ال يوجد
نظام حقيقي حمدد أكثر صحة ومصداقية من نظام آخر ،وال يوجد مقياس موضوعي للحقيقة .ولذلك من
الطبعي أن تنكر احلقيقة املطلقة ,وكذلك تنكر أن التفكري العقلي ميكن أن يكتشف احلقيقة ويؤكدها .وإن
كانت النسبية املعرفية ال تنكر وجود اختالفات يف الثقافات املتنوعة ,بل تؤكد ذلك ،إال إنها يف املقابل ترى
ان ال يوجد هناك نظام ابستميولوجي (طريقة معرفة األشياء) أعلى من نظام آخر .وبالطبع هذا يؤدي إىل
إدحاض ذاتي وذلك بزعمها أن مبدأها للحقيقة النسبية هو حقيقة مطلقة وأنها تستخدم لتحديد النسبية
املعرفية بأنها حق.
أما احلقول والعوامل ,اليت تتحرك فيها النسبية ,وهي العامل العيين ,للحقائق واملعاليل ,وعامل الذهن,
ّ
والدوال واللغة والنصوص ,فيمكن منها أن تصنف النسبية عموما,
للمعارف والعلوم ,وعاملي الكواشف
اىل نسبية احلقيقة ,ونسبية املعرفة ,ونسبية النصوص.
هلرمينوطيقا  ,Hermeneuticsوهي فرع من علم الفلسفة,
((( يقصد بهم الفالسفة واملفكرون ,القائلون با ِ
يدرس مبادئ التأويل واالدراك ,والكلمة حتمل اسم نظرية معروفة يف امليثودولوجيا أو علم املنهج ,يف
أسلوب تأويل النصوص املقدسة وتفسريها وباألخص يف الكتاب املقدس بعهديه ,اجلديد والقديم ,وتقوم
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وحيث إننا سنعقد فص ً
ال خاصاً لدراسة خمتلف معاني وتعريفات
النسبية((( ،وتقييمها ونقدها ،لذا سنكتفي ههنا باإلشارة إىل بعض احلقائق
والنقاط اجلوهرية عن النسبية ،وإىل ذكر بعض اآلراء والتعريفات بإجياز ,يف
مقاربة حتليلية ونقدية متهيدية هلا.
()1

مقاربة فكرية -نقدية مبدئية يف مفردة «النسبية»
ودالالتها ومدركاتها

إن (النسبية) ختتلف باختالف املعنى املراد منها؛ فإن املعاني املذكورة
هلا ،أو اليت ميكن أن تذكر هلا ،بلغت ،حسب حتقيقنا ،مخسة عشر معنى،
ولعلنا نتطرق لتفصيل ذلك عند كل معنى ،إال أننا نكتفي ببعض اإلشارات
اآلن ،فإن (النسبية) مبعنى:
بتأويل اخلطاب عرب حتليل قواعد وإجراءات كافة الصيغ اللغوية املولدة ملعاني النصوص ,وهو علم معين
بتحليل وتأويل أشكال الكتابة يف اآلداب ،ويف العلوم ,التطبيقية أو اإلنسانية.
وهي لغة عن اليونانية القدمية مبعنى التعبري ,وهي النطق والكالم والرتمجة ,أو التأويل مبعنى التفسري أو
إيضاح ,أو الرتمجة مبعنى النقل والتعويض واأللفاظ ,وان التأويل والرتمجة ،يف اليونانية القدمية ،هلما
نفس الداللة ،ألن ترمجة النص واستبدال ألفاظه ومنطوقاته ,هو بالضرورة تأويل حملتوياته وإيضاح
ملضامينه.
وتهتم بفهم ما يقوله البشر وما يفكرون به ،وعالقة ذلك بأفعاهلم ,وهي عبارة عن نظرية يف التأويل،
تأمل فلسفي وتفكري فينومينولوجي ,حول نشاط عملي يتخذ طابع التفسري أو التأويل.
مبعنى أنها ّ
اجللي والواضح ,ال حيتاج
والتأويل هو إيضاح مقاطع غامضة وغري مستوعبة من النصوص ،ألن املعنى ّ
إىل تفسري أو تأويل ،وقد حيتاج إىل تأويل ليكون معقو ً
ال ,فتدور أساساً حول إيضاح وتفسري األشياء
هلرمينوطيقا ,على مجلة املمارسات
لتصبح مفهومه ومعقولة ,وهدف نظرية التأويل هو تعميم مشكل ا ِ
الفردية واالجتماعية والتصورات واألفعال واملقاصد ،مبعنى انها تهدف إىل فهم صحيح للتجربة اإلنسانية
ُبر ّمتها.
((( كما أنه سيأتي يف عنوان خاص تعريف (املعرفة) بإذن اهلل تعاىل.
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 :1إن (كل معارفنا وعلومنا ظنية) ،ال تلغي حتقق مرتبة من مراتب املعرفة
باخلارج ،وهي الظن ،والظن ـ على رأي ـ كيفية نفسية ،وارتأى البعض أنه
من مقولة االنفعال ،وآخرون ذهبوا إىل أنه من مقولة (اإلضافة) ـ وتفصيله
يف مبحث الوجود الذهين ،وعلى أي تقدير فهي (مطلقة) من حيث كونها
كيفاً أو انفعا ً
ال أو إضافة ،نعم هذه القضية((( ،إن قلنا بأنها قطعية ،فليست
هي نسبية بهذا املعنى ,فال حتمل عليها باحلمل الشائع الصناعي ،وإن قلنا
بأنها (ظنية) ,كانت نسبية بهذا املعنى لكنها عندئ ٍذ تنقض نفسها بنفسها(((،
كما سنفصله الحقاً إن شاء اهلل تعاىل.
 :2ولو أريد بالنسبية (مؤثرية القبليات الفكرية واخللفيات النفسية يف
املعرفة) ,فهي مندرجة يف مقولة (الفعل)((( ،وأما لو أريد بها (تأثر اإلنسان
يف مرحلة إدراكه للحقائق باخللفيات واملسبقات) فإنها من مقولة االنفعال،
وعلى أي فإن النسبية بهذا املعنى تعاني من نفس املعضلة السابقة ،فإن هذه
القضية (مؤثرية )...و(تأثر )...هي املعلومة وهي نوع من املعرفة فإن قلنا بأن
املفكر أو املؤلف أو املتحدث بهذه املعلومة ،متأثر يف الوصول إليها بقبلياته
وخلفياته ،فإن هذه القضية تنقض نفسها بنفسها ،وال ميكن االعتماد عليها
كقاعدة علمية الكتشاف املعادلة الكلية لكل املعارف والعلوم ،وال ضمان
لصوابيتها عندئ ٍذ ولو قلنا بأنه غري متأثر ،لنقض هذا ُ
القول كلي َة القاعدة ،ثم
ما الفارق؟ وما الدليل على االستثناء؟ وسيأتي تفصيل ذلك وغريه.
ونضيف أن (النسبية) هي بدورها معرفة أو معلومة أو مفهوم ومعنى
متصور ،فهي إذن مما خيضع للخلفيات النفسية واملسبقات الفكرية ،فـ(يتلون)
َّ
((( أي (كل املعارف والعلوم فهي ظنية).

((( ثم إن هذا ال يعدو كونه ظناً بالنسبية والظن ليس حبجة.

((( وميكن درجها بوج ٍه يف مقولة الكيف أو اإلضافة ،فتأمل.
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املفهوم و(يتشكل) ،يف ذهن مفكر ،على خالف (تلونه) و(تشكله) يف
كل مفكر آخر وهكذا ،إذ حسب النسبية نفسها((( البد من تشكله
ذهن ّ
وتلونه قبل أن (يدركه اإلنسان).
وسيكون احلاصل من ذلك أن (النسبية) ـ حسب هذا املذهب يف
صاف عن الشوائب
معنى النسبية ـ ال ميكن تعقلها وإدراكها كمفهوم جمرد ٍ
وامللونات ،وعلى هذا يفقد (البحث العلمي) عن (مفهوم النسبية) و(النسبية
املعرفية) قيمته لعدم توارد النفي واإلثبات والنقض واإلبرام ،على موضع
واحد ،بل تفقد كافة البحوث والنقاشات بني العلماء ،قيمتها؛ إذ مهما
صنعوا فسيكون حوارهم كحوار جمموعة من البكم الصم(((؛ إذ ال يعقل
حسب النسبية من أن يدرك أحدهم كالم اآلخر حقاً؛ إذ ال ميكن ألحد أن
يتجرد من خلفياته النفسية وقبلياته الفكرية ويتقمص شخصية اآلخر متاماً
ليكون «إدراكه للحقيقة» كإدراك اآلخر هلا ،فال يعقل أن ينتج احلوار أبداً،
لكن الربهان اإلنّي يكذب ذلك؛ إذ ما أكثر ما جند اقتناع بعض أطراف
احلوار برأي الطرف اآلخر (سواء كانا من دينني أم مذهبني متباينني أو خمتلفني
أم غريهما) مما يدل على أن حاكمية املسبقات واخللفيات ليست مطلقة(((.
 :3وأما لو أريد بـ(النسبية) :مقولة (اإلضافة)((( لكانت كـ(املعنى احلريف)
حيث إنه باحلمل الذاتي األولي ،معنى حريف ،وباحلمل الشائع الصناعي
كذلك ،فإن كل حرف هو يف وجوده حرف مثل( :يف) إذا استخدمت دالة
على الظرفية .لكن (املعنى احلريف) هو (معنى امسي) إذا أصبح ما فيه ينظر
((( فعند هاملتون ـ مث ً
ال ـ (إن الفعل اإلنساني ال يدرك صور الوجود إال بعد تبديلها ومزجها بفاعليته
اخلاصة) املعجم الفلسفي :ج ،2ص.467-466
((( يصطلح عليه يف العرف بـ(حوار الطرشان).
((( وسيأتي تفصيل ذلك بإذن اهلل تعاىل.

((( وهي النسبة املتكررة ،سواء كانت متفقة الطرفني أم خمتلفة.
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ال ما به يُنظر ،أي إذا الحظنا املفهوم الذي يدل على كافة املعاني احلرفية،
وكذلك (النسبية)((( ،فهي مفهوم غري نسيب وغري إضايف إذا نظر إليها ككلي
منطبق على مصاديقه ،فتدبر.
املتصور ،ليس شريكاً للباري باحلمل
وتبسيط ذلك :أن شريك الباري
َّ
الشائع الصناعي وبلحاظ الوجود العيين ،وكذلك النقيضان يف قولك
النقيضان ال جيتمعان ،فإنهما بلحاظ الوجود ليسا نقيضني إذ ال يعقل
اجتماعهما ليكونا نقيضني ،وإن كانا حبسب املفهوم نقيضني ،وذلك(((()
هو مالك صحة محل خرب (ال جيتمعان) عليها ،وكذلك (املعدوم) عندما
حتكم عليه بأنه (ما ال يخُ رب عنه) أو بغري ذلك ،فإنه من حيث أنك أخربت عنه
بـ(ال يخُ رب عنه) ،موجود يف عامل الذهن وصقع االعتبار ،وليس معدوماً بهذا
املعنى واللحاظ ،ولذا أخربت عنه بهذا اخلرب (وأنه ال خيرب عنه).
وبعبارة أخرى ،ال ميكن أن تكون (النسبية) باحلمل الذاتي األولي ،إال
(النسبية) الستحالة سلب الشيء عن نفسه ،وذلك ككل مفهوم آخر ،ولكن
هذا ال ينفي أن تكون (النسبية) كمفهوم من املفاهيم ،أمراً مطلقاً ،حبسب
بعض معانيها ،أو أن تكون (النسبية) أمراً نسبياً باحلمل الشائع الصناعي،
حبسب معاني أخرى ،وإن وردت عليها إشكاالت أخرى من جهات أخرى.
مقاربة أخرى لمعاني النسبية وتقييمها

وبتعبري آخر ،وببيان آخر أكثر تفصيالً ،إن (النسبية) إذا لوحظت من
حيث هي ،فقد تكون (نسبيةً) وقد ال تكون:
أ( :النسبية) قد تقابل اإلطالق والدميومة((( ،وعلى هذا فـ(النسبية)
((( وهذا مع قطع النظر عن اإلشكال اآلخر وهو أن (االضافة) مغايرة لـ(النسبية) متاماً.
((( أي املفهوم.

((( حسب املعنى الثالث عشر ،من معاني النسبية ،وسنتطرق له تفصي ً
ال بإذن اهلل تعاىل.
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بنفسها صفة غري دائمة أو كلية ،للمفاهيم ـ حسب نظرية النسبية نفسها ـ فإن
(النسبية) يف إحدى معانيها ،يراد بها :نفي الصفة الكلية من حيث الدميومة
عن (املفهوم أو املعرفة أو احلقيقة).
وحيث إن (النسبية) هي مفهوم من املفاهيم وحقيقة من احلقائق ،فليست
إذن (النسبية) بنسبية دائماً ،وبذلك تنقض النسبية نفسها ،وذلك كقولك:
(كل قضية جزئية) فإنها لو مل تشمل نفسها ،ملا كانت كل قضية جزئية؛ إذ
هذه أيضاً قضية ،ولو مشلت نفسها لنقضت نفسها بنفسها.
ب( :النسبية) ليست مقياساً معيارياً موضوعياً؛ إذ ال يوجد مطلقاً
مقياس ومعيار موضوعي لتمييز الصحيح من السقيم واحلق من الباطل،
(((
حسب بعض مذاهب النسبية.
ج( :النسبية) ليست صائبة بالضرورة؛ إذ (الشيء قد يكون خاطئاً أو
(((
صائباً تبعاً الختالف األزمان ،أو الظروف ،أو اجملتمع).
وعلى هذا فليس ملن يلتزم بهذا املعنى (للنسبية) أن يستثين نفس
مفهوم النسبية عن هذه القاعدة.
د( :النسبية) حتى على القول بأنها صائبة ،فإنها خاطئة متاماً بنا ًء على
(((
املذهب النسيب القائل بأن املعارف املتعاكسة واملتناقضة ،صائبة.
بل على هذا ال توجد قاعدة كلية أبداً ،ال وحتى النسبية ،إال
ويصدق نقيضها عليها.
((( وقد حبثنا ذلك يف املعنى اخلامس للنسبية.
(إميانويل كانط) باألملانية (4271( :)Kant Immanuelـ  )4081وقد يكتب «عمانوئل كانط»:
فيلسوف من القرن الثامن عشر ،أملاني من بروسيا ومدينة كونغسربغ ،كان آخر فيلسوف مؤثر يف أوروبا
احلديثة يف التسلسل الكالسيكي لنظرية املعرفة خالل عصر التنوير الذي بدأ باملفكرين جون لوك ،جورج
بركلي ،وديفيد هيوم.
((( كما هو املعنى الثالث للنسبية.

((( وهو املعنى الرابع من معاني النسبية.
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هـ( :النسبية) ليست حقيقة (اكتشفها) العقل أو اكتشف ضدها (املطلقية)
بل هي من (صنع) العقل واخرتاعه وخلقه((( ،سواء أقلنا بأن ذلك يتم على
ضوء التجربة أم ال؟
(((
وإذا كان العقل هو اخلالق للمفاهيم الرياضية وللمقوالت األربع ،
كما يقول كانط ،ف ِل َم ال يكون هو خالق (النسبية) أيضاً؟ وهنا نصطدم
باالعرتاضات التالية :إذ إن ذلك يعين أن مبقدور الذهن أن خيلقها مبعنى
معاكس متاماً ،بل لعله قام خبداعنا ،فأوهمنا أنه خلق (النسبية) بهذا املعنى
أو بذاك ،لكنه يف الواقع قد خلق الضد اآلخر! ثم ما فرق النسبية ،عندئ ٍذ،
عن (األوهام) و(األحالم)؟ وسيأتي البحث بالتفصيل عن معاني النسبية
املشار إليها ههنا ،وعن حقيقة وحدود كالم (كانط) ومناقشاتنا معه ،ومع
سائر النسبيني.
و( :النسبية) ـ على حسب بعض تعريفاتها ـ تتضمن (النسبة) لكنها غري
مقولة اإلضافة فليست كاملوازاة أو املساواة أو الفوقية ،لكنها مع ذلك مما
يتقوم باملضاف إليه((( ،وهي يف ذلك ومن حيث هذه اجلهة (مطلقة)؛ إذ
(النسبية) يستحيل أن تكون (غري نسبية) ما دامت هي نسبية ،ولو فرض ـ
أمر غري نسيب ،أي غري ذات نسبة،
ولو بتحول جوهري فرضاً ـ حتوهلا إىل ٍ
فإنها عندئ ٍذ ليست (النسبية) بل أمر آخر فهي (نسبية) يف الزمن األول ،وغري
نسبية يف الزمن الثاني مثالً.
((( (فكما يقول «كانط» :إذا كان العقل صائغاً ،يكيِّف معطيات التجربة ويصوغها وفق قوالبه اخلاصة،
فال تتعجب الختالف صور املعرفة باختالف القوالب) املعجم الفلسفي :نسبية املعرفة ،ج ،2ص.467
((( وهي (الكمية ،الكيفية ،النسبة ،اجلهة) ولكل منها أنواع ثالثة ،حسب كانط ،كما سيأتي تفصيله،
وعلى أي فإن ما يذكره عن األنواع الـ 12جار بعينه يف (النسبية) ويف سائر املفاهيم الكلية ،كما أوضحناه
هنالك.
جل َدة.
((( أي هي من مصاديق املقوالت ذات النسبة كالوضع وا ِ
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ز :و(النسبية املعرفية) ليست من (املعقوالت الثانية الفلسفية) اليت يكون
االتصاف بها يف اخلارج والعروض يف الذهن ،بل هي من املعقوالت الثانية
املنطقية ،فهي ليست من قبيل (اإلمكان) حيث إن االتصاف به يف اخلارج
والعروض ذهين وكذا (الوحدة) ـ املراد بها غري التشخص املرادف للوجود ـ
و(الزوجية) و(الفردية).
(املعرف) و(احلجة) وشبههما ،مما ُع ّد من املعقوالت
بل هي من قبيل ِّ
الثانية املنطقية ،وذلك ألنها من صفات القضايا واملعرفة ،وهي أمور ذهنية
كما ال خيفى.
وثبوت هذه الصفة للنسبية أيضاً ،أمر مطلق ،وليس نسبياً فإن (النسبية)
هي أبداً ودائماً من املعقوالت الثانية املنطقية ،وال يعقل حتوهلا إىل املعقوالت
األوىل ،أو إىل املعقوالت الثانية الفلسفية ،كما أنها أمر مطلق على حسب
عدد من معاني النسبية األخرى ،كما اتضح وسيتضح أكثر ،نعم لو قلنا
بنسبية (الواقع اخلارجي) أيضاً ،فإن هذه النسبية ستكون من املعقوالت
الثانية الفلسفية ،وهي أيضاً مطلقة عندئ ٍذ يف كونها كذلك وليست نسبية.
وعلى أي فإن للنسبية واقعاً ـ أي واقع فرض ،وأي نوع من املعقوالت
ُع َّد ـ وراء الصورة الذهنية ،قد تطابقه فهي صواب ،أو ال ،فخطأ ،فمن
الضروري دراسة ذلك الواقع وأنه أي شيء هو يف حد ذاته وسيأتي حبثه إن
شاء اهلل تعاىل.
النسبية ضد النسبية

(النسبية) هي (النسبية) باحلمل الذاتي األولي ،أي النسبية هي النسبية
حبمل (هو هو) ،وأما باحلمل الشائع الصناعي ،فإن مصداق (النسيب)
(((() أي ما ادعي أنه نسيب غري نسيب ،إذ أي مصداق فرض للنسبية ،فإنه
((( أي املفهوم النسيب؛ إذ (األعيان) ال مصداق هلا ،بل هي املصداق ،ثم أنها ليست نسبية كما حبثناه
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ليس نسبياً باملعنى الثالث والرابع للنسبية (وهما :صوابية وصحة املعارف
واحلقائق املتعاكسة واملتناقضة ،وصحة وصوابية معرفيت للحقيقة يف وقت
أو مكان أو ظرف ،دون آخر) ،كما أن ما توهم نسبياً فإنه باحلمل الشائع
الصناعي ،ليس نسبياً حسب العديد من معاني النسبية األخرى.
فإن (النسبية) هي (النسبية) ،كمفهوم متحقق يف الذهن ،وال يتغري
هذا املفهوم ،مهما غيرّ ت نسبته لألشياء احمليطة به ،نعم مصداق (النسبية)
اخلارجي ،لو فرض وجوده ،كأن نفرتض أن املراد به مقولة (اإلضافة)
من املقوالت العشرة ,فإنه نسيب باحلمل الشائع((( ،لكن سيتضح الحقاً أن
(اإلضافة) مغايرة لـ(النسبية) متاماً.
()2
مقاربة فكرية يف مفردتي «الواقع» و»احلقيقة»

مفردة (الواقع)

(الواقع) قد يراد به عامل العني ،واخلارج ،أي عامل الثبوت ،يف مقابل
عامل الذهن ،وعامل اإلثبات ،وعامل اخليال والوهم ،ولذا يقال هذا أمر
واقعي ،يف مقابل (أمر خيالي أو وهمي) وقد يع ّد يف مقابل (الطوباوي) وهو
يف فصل مستقل.

((( مثل املعنى احلريف ,حيث إنه باحلمل الذاتي األولي ،معنى حريف ،وباحلمل الشائع الصناعي
كذلك ،فإن كل حرف هو يف وجوده حرف مثل( :يف) إذا استخدمت دالة على الظرفية ,لكن (املعنى
احلريف) هو (معنى امسي) إذا أصبح ما فيه ينظر ال ما به يُنظر ،أي إذا الحظنا املفهوم الذي يدل على كافة
املعاني احلرفية ،وكذلك (النسبية) ،فهي مفهوم غري نسيب وغري إضايف ,إذا نظر إليها ككلي منطبق على
مصاديقه.
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مصداق من مصاديق اخليالي.
ولعل (الواقع املوضوعي  )Objective realityهو املرادف للواقع
بهذا املعنى ،إذا أريد به (كل شيء موجود خارج ذهن الفرد ،ويعكسه هذا
الذهن) ،لكن من دون أخذ قيد (ويعكسه الذهن) بنحو احليثية التقييدية،
وإال كان أخص.
عرف (الواقع املوضوعي) باألخص إذ قال( :يقصد بالواقع
لكن البعض ّ
املوضوعي :العامل املادي) رغم احتمال أن يكون قوله بعد ذلك (وكل شيء
موجود خارج ذهن الفرد ،ويعكسه هذا الذهن)((( تعميماً إن أريد بـ(كل
شيء) األعم من املادي واجملرد.
ويف اصطالح آخر :فإن (الواقع) هو أعم مما يف الذهن واخلارج ونفس
األمر ،فإن ما جيري يف الذهن أيضاً من (اخلياالت واألوهام) هو نوع واقع
أيضاً ،أي أن له وجوداً ،وإن يف الذهن ،فله مرتبة من الوجود ،ولذا كان
اإلخبار عنها((( صدقاً وإن طابقها وكذباً إن مل يطابق ،وهذه املرتبة من
الوجود ذات آثار ،وإن كانت هذه املرتبة يف نفسها وآثارها ،أضعف من
(((
مرتبة الوجود اخلارجي.
وبعبارة أخرى( :الواقع) باملعنى األعم ،يساوي (الوجود) أي وجود
الشيء األعم من الوجود العيين ،والذهين ،واللفظي ،والكتيب ،وذلك
ألن املوجود يف الذهن أيضاً (واقع ذهين) وإن كان بالقياس للخارج قد
يكون خيا ً
ال أو وهماً ،كما لو ختيل نهراً من ذهب ،أو املدينة الفاضلة يف غري
زمن الظهور املبارك.
((( املوسوعة امليسرة يف الفكر الفلسفي واالجتماعي :ص.166
((( أي اخلياالت واألوهام ،كما لو أخرب عما ختيله أو توهمه.

((( ولذا جند (التخيالت والتوهمات) مما يؤثر يف النفس اإلنسانية تأثرياً ما ،من حزن وفرح أو خوف
وغضب ،كما يؤثر على األعصاب بل يظهر التأثر على صفحات الوجه وعلى بعض أعضاء البدن أيضاً.
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وقد جرينا يف هذا الكتاب على حسب االصطالح األول.
مفردة (الحقيقة)

(احلقيقة) من املمكن أن نعتربها ـ اصطالحاً ـ مساوية لـ(الواقع) يف
اصطالحه األول ،فعلى هذا :فكل واقع حقيقة ،وكل حقيقة واقع.
تعرف بـ(حقيقة الشيء ما به الشيء هو هو كاحليوان الناطق لإلنسان،
وقد ّ
خبالف الضاحك أو الكاتب ،إذ ميكن تصور اإلنسان بدونه) وهو تعريف
باألخص((( ،ونسبته ألمثال بن سينا تكشف عن ذلك؛ إذ قال( :فإن لكل
أمر حقيقة هو بها ما هو)((( ،وكذلك تفسريها بـ(مطابقة الشيء لصورة نوعه
أو ملثاله الذي أريد له)((( أخص أيضاً من املصطلح األول.
ومن املمكن أن نعرفها بـ(الواقع ،بلحاظ مطابَقيته للمعرفة أو للمعلومة)
فهي الوجه اآلخر لـ(الصدق) .فإن (اإلثبات ،وعامل الذهن ،والصورة
الذهنية) لو لوحظت باعتبار مطابقتها لـ(الثبوت ،وعامل العني ،واخلارج)
كانت صدقاً ،ولو عكسنا كانت حقاً ،فاحلق هو الواقع منسوباً للقضية
والصدق هو (القضية) منسوبة للواقع((( ،وعلى أي فإن هذا التعريف أخص
من جهة أخذ حلاظ املطابقية.
لكن البعض اصطلح على أن (احلقيقة) هي (اإلدراك الذي يطابق
الواقع) وادعى أن ذلك هو املتداول يف االصطالح احلديث ،وهذا املعنى
((( ووجه كونه أخص هو اختصاصه باجلنس والفصل ،بل بالفصل فقط ،فإن الشيء به ،هو هو،
وعدم مشوله للعرض العام واخلاص ،على أنه تعريف لـ(حقيقة الشيء) ال (للحقيقة) وغري خفي أن
ذلك مبين على أصالة املاهية؛ إذ على أصالة الوجود فإن حقيقة الشيء بوجوده .مجيل صلبيا ,املعجم
الفلسفي :ج ،1ص.584
((( الشفاء :ج ،2ص.293
((( املصدر السابق.

((( كما جاء يف حاشية مال عبد اهلل يف املنطق.
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يرادف (املعرفة) ،ولعله مراد من قال (احلقيقة هي مطابقة التصور أو احلكم
للواقع)((( ،على أنه ال خيفى الفرق بني اعتبار احلقيقة هي (املطابقة) أو اعتبارها
(اإلدراك املطابق) أو (الصورة الذهنية) فإن املطابقة صفة لإلدراك بلحاظ
للمدرك ،ولكن ال خيفى ما يف التعريفني من املساحمة فإن ذلك تعريف
نسبته
َ
لـ(الصدق) وهو الوجه اآلخر لـ(احلق).
وقد سرنا يف هذا الكتاب على ذلك التعريف (الواقع بلحاظ مطابقيته
للقضية أو لإلدراك أو للمعرفة أو للمعلومة)((( ولذلك عربنا بـ(نسبية
احلقيقة ،واملعرفة ،واللغة) وذلك هو األدق ,إذ التقسيم رباعي وليس ثنائياً:
أ :الواقع ،مبا هو هو ،أي يف حد ذاته ،أي (ال بشرط) عن إنكشافه وال
إنكشافه ،ونسميه (الواقع) بقول مطلق.
منكشفاً ،بنحو من أحناء اإلنكشاف ،أو
ب :الواقع ،بلحاظ كونه ِ
مطابَقاً ،ونسميه (احلقيقة) ويف مقابلها يقع (السراب) قال تعاىل :ﱫ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﱪ(((.
ج( :القضية) ـ (أو الصور الذهنية أو املعلومات) ـ بلحاظ كاشفيتها عن
الواقع((( ،وتسمى (صدقاً أو كذباً).
د( :القضية) مبا هي هي ،ال بشرط كاشفيتها ،وهي بهذا اللحاظ تعد من
املعقوالت الثانية املنطقية ،وهي (كيفية نفسية) على رأي ،وال يهمنا احلديث
عنها اآلن.
((( مجيل صليبا ,مصدر سابق ,ص.584

((( نعم قد توجد استثناءات ،استخدمنا فيها احلقيقة مبعنى الواقع مبا هو هو ،مع قطع النظر عن كونه
مدركاً ومطابقاً ،واملرجع سياق احلديث.
َ
((( سورة النور.93 :

((( وقد تالحظ كاشفيتها عن (املعتقد) ،وقد فصلنا ذلك يف دروس يف التفسري والتدبر ـ سلسلة مع
الصادقني ـ كونوا مع الصادقني.
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لكن (أُوجست كُنت)((( ,عرف (احلقيقة) بـ(احلقيقة عبارة عن الفكرة
اليت تتفق عليها مجيع األذهان يف زمان واحد).
ثم يقول( :إن احلقيقة ليست سوى ذلك)((( ،وتبعه على ذلك (فيلسني
شاله) وآخرون.
ومن الواضح أن هذا التعريف هو تعريف باألخص جداً ،فإن ما تتفق
عليه مجيع األذهان يف زمان واحد ،هو حقيقة((( دون شك ،لكن احلقيقة
ال تنحصر يف ذلك أبداً؛ إذ من الواضح أن (كروية األرض وأنها ليست
مسطحة) (حقيقة) مبعنى أنها (الواقع) ،باملعنى األخص السابق ،ومبعنى أنها
(الواقع بلحاظ مطابقيته إلدراك ولو شخص واحد أو خملوق واحد زمناً ما)
وعلى حسب عدد من التعاريف األخرى اآلتية للحقيقة؛ وال يضر بكونها
(حقيقة) إنكار غالب أهل األرض هلا ،كما ال يضر بكون (النار حمرقة) أو
(اجلاذبية موجودة) إنكار من ينكر ،وعلى أي فإن إثبات الشيء ال ينفي ما
عداه ،لكن يرد عليه َق ْص ُر احلقيقة على ذلك وحصرها به.
وأما التزامنا بأنه (ما اتفقت عليه مجيع األذهان ،يف زمان واحد ،فهو
حقيقة) فذلك ،حلكم الفطرة والوجدان والشرع والعقل ،بأنه ال ميكن
إتفاق كل األذهان ،مبا فيها العالية منها كاألنبياء والرسل ،على الباطل،
وألنه مقتضى برهان (اللطف)((( ،وهو ما يرشد إليه مبحث (املستقالت
العقلية)((( ،وألنه مقتضى (االستقراء) التام ،بل يكفي فيه (االستقراء
((( أوغست كونت ,7581 _8971 ,عامل اجتماع وفيلسوف اجتماعي فرنسي ،أسس لعلم االجتماع,
ونظر للفلسفة الوضعية ,وأكد ضرورة بناء النظريات العلمية املبنية على املالحظة ،وقد قارب يف كتاباته
التأمل الفلسفي.
((( أصول الفلسفة :ج ،1ص.991

((( باعتبار أن ذلك ال يكون إال (األوليات) و(الفطريات) و(املستقالت العقلية).
((( حول برهان اللطف ،يراجعفقه التعاون على الرب والتقوى للمؤلف.

((( حول املستقالت العقلية ،يراجع األوامر املولوية واإلرشادية للمؤلف.
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املعلل) ،ولغري ذلك.
وقال (وليم جيمس) مؤسس املدرسة الربغماتية (النفعية) «القول
احلق» هو ما له تأثري نافع على األمر املوجود بالفعل ،إذن :القول حق ألن
له مثرة صاحلة ،ال أن له نتيجة صحيحة ألنه حق).
أن (احلقيقة تعين الفكر الذي تدعمه وتؤيده
وقال بعض الفالسفة ّ
التجربة) ,و(احلقيقة عند الربغماتيني  Pragmatistهي الفكرة الناجحة أو
النافعة ،اليت حتققها التجربة ،وترتد على صاحبها باملنفعة).
والظاهر من كالمهم أن معنى احلقيقة هو ذلك متاماً ،وأن النسبة هي
املساواة بينهما ال أن مطابقة التجربة للفكر دليل على صحته.
وقال بعضهم (احلقيقة تعين الفكرة الناجتة من مواجهة احلواس للمادة
ومماستها هلا ،فكل ما ينتج عن هذا التماس فهو حقيقة فهذا املاء
اخلارجيةّ ،
بارد وحار معاً ،وكالهما حقيقة؛ ألن األول وضع يده فيه فوجده بارداً بعد
إذ كانت يده يف ماء حا ٍر ،واآلخر وجده حاراً بعد أن كانت يده يف ماء بارد
جداً).
وقال البعض األخر( :احلقيقة هي الفكر الذي يصل إليه اإلنسان عن
طريق علمي).
وفسرها البعض( :احلقيقة هي الفكرة اليت يذعن بها الذهن بيسر
(((
وسهولة).
(((

((( وليم جيمس ,0191_2481 ,فيلسوف أمريكي ومن رواد علم النفس احلديث وعلم النفس
الرتبوي ،وعلم النفس الديين والتصوف ،والفلسفة الرباغماتية ,وله كتب متعددة فيها.
((( () هذه األقوال واآلراء جتدها يف (سري حكمت در اروبا) للدكتور فروغي ،ويف أصول الفلسفة واملنهج
الواقعي للشيخ املطهري ،وجتد بعضها يف املوسوعة امليسرة يف الفكر الفلسفي واالجتماعي للدكتور كميل
احلاج ط ،0002ويف (املعجم الفلسفي باأللفاظ العربية والفرنسية واالجنليزية والالتينية) للدكتور مجيل
صليبا ،منشورات ذوي القربى.
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()3
تقييم موجز لتعريفات النسبية يف عامل احلقيقة

ظهر مبا سبق أن كل هذه التفسريات ،هي تفسري باألخص؛ فإن احلقائق
ال تنحصر بـ(النافع) ،بل تشمل غري النافع ،بل والضار أيضاً؛ إذ أليست
النار احملرقة حقيقة؟ وهي أعم مما يصل إليه اإلنسان عن طريق التجربة أو
الطرق العلمية ،إذ تشمل ما مل يصل إليه اإلنسان أبداً ،مما هو متحقق يف
منت الواقع وإن مل نعلم عنه شيئاً ،كما تشمل ما يصل إليه اإلنسان عرب
اإلهلام أو الوحي أو الكشف والشهود ،أو ما أشبه ذلك ،كما أنها أعم مما
ينتج عن مواجهة احلواس للمادة اخلارجية ،إذ تشمل احلقيقة ما ليس مبادي
وليس حبسي ،وتشمل ما حصل منها يف العقل ال من مواجهة احلواس للمادة
اخلارجية ،وذلك كاملعقوالت الثانية املنطقية ،واملعقوالت الثانية الفلسفية ـ
على املشهور ـ بل وبعض املقوالت العشر أيضاً ،خاصة على التفصيل الذي
ذكرناه يف موضع آخر حول الوجود الذهين وكيفية حصول املعلومات يف
الذهن.
هذا إضافة إىل أن هذه التعريفات تعاني من نقاط ضعف أخرى وإشكاالت
عديدة نشري لبعضها فقط هنا ونرتك البقية لثنايا الكتاب.
فمنها:

ال وظلماً
 :1ليست كل فكرة نافعة لصاحبها حقيقةً ،بل قد تكون باط ً
وعدواناً ،أو قد تكون ختيالت وأوهاماً((( (هذا إن اعترب أن احلقيقة هي ما
((( كمن يتوهم أنه طبيب أو ثري ،فتهدأ أعصابه مثالً ،فهل نقول (إنه طبيب حقيقة؟ أو إن احلقيقة هي
أنه ثري؟) ،نعم نفس (التوهم) له وجود حقيقي وبه كان منشأ األثر ،ولعل منشأ اخللط هو عدم متييز أن
الصفة (باحلقيقة) هي صفة (الصور الذهنية) أو صور متعلقاتها.
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يقابل الباطل والضالل واخلطأ أو األوهام والتخيالت).
 :2ليس كل ما اتصف بصفتني متضادتني متصفاً به من جهة واحدة،
وليس املوضوع حقيقة واحداً ،بل هو يف جوهره متعدد ،فإن الضدين ال
موضوع واح ٍد أبداً؛ إذ البد يف الوحدة من حتقق الشروط
ميكن أن يردا على
ٍ
الثمانية((( للتناقض.
فمث ً
ال ليس املاء بارداً وحاراً ،من جهة واحدة ،ومقيساً إىل أمر واحد،
بل درجة حرارة هذا املاء يف هذه اللحظة ،هي واحدة غري متعددة إمنا املوجود
ههنا قضيتان :هذا املاء املنسوب للرجل األول أو ليده اليمنى ،أي بهذه
احليثية التقييدية ،فإنه (بارد بالنسبة له) وليس بارداً بقول مطلق ،وهذا املاء
املنسوب للرجل الثاني أو ليده اليسرى فإنه (حار بالنسبة له) وليس حاراً
بقول مطلق.
موضوع واح ٍد
واحلاصل أن الضدين (احلرارة والربودة) ,مل يردا على
ٍ
أبداً ,إذ البد يف الوحدة ,من حتقق الشروط املذكورة للتناقض.
3و :4ال يشرتط يف (القول احلق) أن يكون له تأثري ،كما ال يشرتط فيه
أن يكون تأثريه بالفعل ،أو أن يكون تأثريه على املوجود بالفعل((( ،بل يكفي
التأثري بالقوة القريبة من الفعل أو البعيدة ،أو التأثري على املوجود بالقوة.
 :5كثرياً ما يصح القول بـ(ألنه حق ،كانت له نتيجة صحيحة) بل هي
قضية صادقة دوماً مبا هي هي ،وبنحو املقتضي.
والظاهر أنه مل مييز بني الربهان اإلني والربهان اللمي ،إذ يف عامل الثبوت
فإن كونه حقاً هو علة ثبوت مثرة ونتيجة صحيحة له ،ويف عامل اإلثبات فإن
وجود الثمرة الصاحلة دليل على القول احلق وعلة النتقال احملقق من هذه
الثمرة لسببها (وهو كونه حقاً).
((( أو التسعة بإضافة وحدة الرتبة لكن األظهر عودها لوحدة املوضوع.

((( إذ حيتمل أن يكون (بالفعل) يف كالمه قيداً لـ(املوجود) وحيتمل أن يكون قيداً لـ(تأثري).
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()4
مقاربة يف معاني «املعرفة»
ماذا تعني (المعرفة)؟

عرف عدد من العلماء ومعاجم اللغة املعرفة مبا يساوي (العلم) ،كما
لقد ّ
اصطلح آخرون على أن للمعرفة معنى وللعلم معنى آخر ،وارتأى آخرون
س قوم فقالوا :أن املعرفة أعم من العلم نظراً
أن العلم أعم من املعرفةَ ،
وع َك َ
لشمول املعرفة للحاصل من الوحي أو اإلهلام أو الكشف والشهود ،على
القول به ،وكذا الوجدانيات واألوليات والفطريات ،من غري أن يطلق على
ذلك (العلم) ـ حسب هذا الرأي ـ .
فمن التعاريف( :معرفة :إدراك الشيء على ما هو عليه ،علم،
إطالع)((( ،و( :معرفة :ما يتكون يف الذهن من مفهوم لشيء ،على ما هو
عليه ،علم ،إطالع)((( ،ومفاد هذين التعريفني مساواة املعرفة بالعلم ،لذا
عرفت به.
ورأى البعض أن (املعرفة على نوعني :باإلدراك املباشر ،واملعرفة
بالوصف) ،وإذا ضم هذا التعريف أو التعريف الالحق إىل تعريف (العلم)
اآلتي أفاد أعمية (املعرفة).
ورأى آخرون ـ وهو املنقول عن ابن حزم ـ أن (املعرفة قد تكون بشهادة
احلواس وقد تكون بأول العقل ـ يف الضروريات ـ وقد تكون بربهان راجع من
(((
قرب أو بُعد لشهادة احلواس).
((( معجم العربية الكالسيكية واملعاصرة :مادة معرفة.
((( املنجد :مادة عرف.

((( موسوعة مصطلحات الفكر العربي واإلسالمي احلديث واملعاصر :ج ،3ص4681ـ  5681مادة
معرفة.
37

الف�صل الأول
وترى بعض أدبيات املوضوع ( :تشتق كلمة  Cognitionمن الالتينية
 ,Cognoscerوهي تشري إىل املعرفة اإلنسانية أو احليوانية بأشكاهلا املختلفة:
إدراك ،تعلم ،ذاكرة ،وعي ،إنتباه ،ذكاء)((( ،وظاهر هذا التعريف أن
(((
(املعرفة) أعم من (العلم).
كما أن (العلوم املعرفية) تعد حسب املصطلح احلديث داخل دائرة
العلم ،كما يدل امسها عليها أيضاً و(قد ظهرت هذه العلوم يف اخلمسينات،
وهي تقوم على دراسة الفكر البشري بكل أشكاله ،من القواعد العصبية
البيولوجية إىل احلاالت العقلية الواعية(((.
وكان من العلوم املعرفية :علم النفس ،علوم األعصاب ،الذكاء
االصطناعي ،اللسانيات ،وظاهر هذا املصطلح أن (العلم) أعم من املعرفة،
ولذا كانت لنا علوم معرفية وغريها.
ومصطلح العلم يعين (املعرفة النظرية ،مثل :علم اهلندسة ،والفلك،
والطبيعة ،والكيمياء ،والبيولوجيا ،والعلوم اإلنسانية ،كعلم االجتماع
وعلم النفس)((( ،وهذا التعريف يقع على العكس من سابقه.
و (املعرفة :فعل حصول الذات ،عقلياً وعملياً ،على شيء ما،
الكتشاف خواصه أو خصائصه ...اعترب بعض مفكري القرن التاسع عشر
أن املعرفة الوضعية (تنحصر يف البحث عن ظواهر وقوانني دون معرفة مربر
حدوثها ووجودها وهي اليت متدنا بها علومنا االختبارية) هي وحدها املعرفة
الصحيحة ...قرر أوغست كونت :أنه كل ما ال ميكن حلظه واستنتاجه
(((
وقياسه ،ال ميكن علمه ومعرفته).
((( معجم العلوم اإلنسانية :ص ،699مادة معرفة.
((( لتعميمه للحيوان أو ً
ال ،ولتعميمه لإلشكال الستة ثانياً ،وليست كلها بعلم كما هو واضح.
((( معجم العلوم اإلنسانية ,مصدر سابق ,ص .956

((( املوسوعة امليسرة يف الفكر الفلسفي واالجتماعي :ص.553

((( مفاتيح العلوم اإلنسانية (معجم عربي فرنسي اجنليزي) د .خليل أمحد خليل /دار الطليعة ـ بريوت،
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تقييم بعض التعريفات في العلم و المعرفة

ويالحظ على التعريف األخري للمعرفة ما يلي:
أوالً :إن املعرفة الصحيحة أمشل وأعم من معرفة الظواهر والقوانني،
ومن معرفة العلل املعدة ،والعلل التامة ،ومن معرفة حقائق بعض األشياء
وبواطنها ،وقد فصلنا ذلك يف مبحث آخر.
ثانياً :إن العلوم االختبارية إذا كانت ال تنال علل ومربرات الوجود ،فهي
ال تنال (القوانني) أيضاً؛ فإن (القوانني) ليست أمراً حمسوساً ،كالعلية متاماً،
وعلى هذا فعليه أن حيصر العلوم يف الظواهر وخيرج عن دائرتها (القوانني)
وهذا ما ال ميكن لعامل أن يلتزم به.
ثالثاً :من البديهي لكل إنسان ،ويف كل علم ،وجود سلسلة من العلل
واملعاليل ،كوجود سلسلة من الظواهر والقوانني ،وإن ذلك مما قد أحطنا به
ـ أو ببعضه ـ ُخرباً.
رابعاً :قوله (إن كل ما ال ميكن حلظه )..نقول :إن أراد (كل ما ال ميكن
حلظه وقياسه) ،أي بأدوات مادية حسية ،فليس من الصحيح أنه (ال ميكن
علمه ومعرفته) فإن أدوات املعرفة والعلم ،قد تكون احلواس ،وقد يكون
احلدس أو اإلهلام ،وقد يكون العقل ،وقد يكون القلب ،على ما أشرنا
لذلك يف موضع آخر.
ويكفي نقضاً عليه أن قاعدته هذه هي قاعدة عقلية ،ال ميكن حلظها
وقياسها بأدوات مادية أبداً ،كما هو ا حلال يف مجيع الكليات والقواعد؛ إذ
احملسوس ليس إال اجلزئيات واملفردات فحسب.
خامساً :إن املعرفة الوضعية ،كغريها ،قد ال تكون ،بل كثرياً ما ال
تكون؛ معرفة صحيحة ،وقد فصلناه يف موضع آخر.
هذا كله ،مع قطع النظر عن املناقشة يف قوله (فعل حصول الذات)...
ص.304 :204
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كما فصلناه يف موضع آخر لدى البحث عن حقيقة العلم واملعرفة وأنه فعل
أو انفعال أو إضافة أو غري ذلك وأيضاً أن احلاصل لدى الذهن عند املعرفة ما
الشبح أو غري ذلك.
هو؟ هل املاهية أو ٌ
و(يف مطلع القرن العشرين وضع مصطلح «اجتماعيات املعرفة» يف معنى
إظهار العالقة املقامة بني الفكرويات أو املعتقدات من جهة ،واملنازعات
االجتماعية منجهة ثانية ،فجرى التفريق بني املعارف ومنها «املعرفة
(((
االعتقادية ،املعرفة الفكروية ،املعرفة العلمية «غري االعتقادية»).
و (املعرفة هلا عند القدماء معان:
 :1إدراك الشيء بإحدى احلواس.
 :2العلم مطلقاً تصوراً كان أو تصديقاً.
 :3إدراك اجلزئي ـ سواء كان مفهوماً جزئياً أو حكماً جزئياً.
(((
 :4إدراك اجلزئي عن دليل).
ويف جممع البحرين( :املعرفة باعتبار السرب قد يراد بها :العلم باجلزئيات
املدركة باحلواس اخلمسة ،...وقد يراد بها إدراك اجلزئي والبسيط اجملرد عن
اإلدراك املذكور كما يقال :عرفت اهلل وال يقال علمته .وقد يطلق على
اإلدراك املسبوق بالعدم ،أو على اإلدراك األخري من اإلدراكني إذا ختلل
بينهما عدم ،كما لو عرف الشيء ثم ذهل عنه ثم أدرك ثانياً ،وعلى احلكم
(((
بالشيء إجياباً أو سلباً).
وقال البعض( :املعرفة تطلق على:
أ :الفعل العقلي الذي يدرك الظواهر ذات الصفة املوضوعية ،ب:
تطلق على نتيجة ذلك الفعل أي على حصول صورة الشيء لدى الذهن)،
((( مفاتيح العلوم اإلنسانية :ص.104

((( كشاف اصطالحات الفنون للتهانوي.

((( جممع البحرين :ج ،3ص 261مادة «عرف».
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والظاهر أن االطالق األول جمازي من باب تسمية السبب باسم املسبب,
فإن الفعل العقلي سبب حصول املعرفة وليس هو املعرفة.
(وتطلق املعرفة عند احملدثني ـ حسب معجم الالند ـ على أربعة معاني:
أ :الفعل العقلي الذي يتم به حصول صورة الشيء يف الذهن سواء كان
حصوهلا مصحوباً باالنفعال أم غري مصحوب به ،ويف هذا املعنى إشارة إىل
ال واتصا ً
أن يف املعرفة تقاب ً
املدرك ،ونظرية
ال بني الذات املد ِركة واملوضوع َ
املعرفة تدرس املشكالت اليت تثريها عالقة الذات باملوضوع.
ب :الفعل العقلي الذي به يتم النفوذ إىل جوهر املوضوع لتفهم حقيقته
حبيث تكون املعرفة الكاملة بالشيء خالية ذاتياً عن كل غموض وإلتباس أو
(((
حميطة موضوعياً بكل ما هو موجود للشيء يف الواقع).
يالحظ على التعريف األخري:
أ :أن تعريفه للمعرفة ال يشمل العلم احلضوري.
ب :ثم إن تعريفه خلصوص العلم احلصولي مبا يتم به حصول صورة
الشيء لدى الذهن ،تعريف مبين على أحد األقوال الستة((( يف حقيقة العلم
احلصولي ،وقد أشرنا هلا يف مبحث آخر.
ج :كما يالحظ عليه أنه مل يوضح حقيقة وماهية ونوع ذلك التقابل
واملدرك ،فهل هو إضايف أو انفعالي أو غريهما ،وهل
واإلتصال بني املد ِرك َ
التقابل باجلهة أم باالعتبار؟ وهل االتصال باحللول أم باالتصاف أم غري
ذلك؟
(المعرفة) في اآليات الشريفة

ولعل الذي يستظهر من اآليات القرآنية الكرمية اليت وردت فيها مادة

((( املعجم الفلسفي :ج ،2ص.393
((( بل هي أكثر.
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عرف أو مشتقاتها :أن املالحظ يف املعرفة:
أ :املصاديق واجلزئيات ،ال الكليات.
ب :درجة خاصة من الوضوح.
ج :املعرفة املباشرة من دون وساطة شيء.
هذا إضافة إىل أمرين آخرين ليسا بذلك اإلطالق:
(((
د :قد تكون ظاهرة يف املعرفة احلسية.
هـ :قد ترمز إىل معرفة الشيء بعد الغفلة عنه.
فمث ً
ال قوله تعاىل:
ﱫﯔﯕ ﯖﯗﯘﱪ((( فإن ﱫﯗﯘﱪمصداق جزئي واملعرفة
بها هي معرفة مباشرة وحسية وواضحة جلية وﱫﭡﭢ ﭣﭤﭥ
ﭦﱪ((( فإن (ما عرفوه) مصداق جزئي ،وهي واضحة جلية لديهم ،ومعرفتهم
به هي معرفة بعد سابق معرفة وختلل غفلة ،إذ املراد بـﱫﭤﱪالرسول
األعظم حممد صلى اهلل عليه وآله والقرآن الكريم؛ ولذا قال تعاىل :ﱫﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﱪ((( ،وكانت معرفتهم بالرسول والقرآن
عن طريق (التوراة) قراءة ومساعاً ،فهي معرفة حسية إذن .وكذلك قوله
ﮬﱪ(((و:ﱫﭗﭘﭙﭚﱪ(((،ﱫﮐ
تعاىل:ﱫﮫ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﱪ((( ،ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
((( أو :والعقلية ،لتنزيلها منزلتها يف الوضوح ،فتأمل.
((( سورة املطففني.42 :
((( سورة البقرة.98 :
((( سورة البقرة.98 :

((( سورة البقرة.372 :

((( سورة حممد (صلى اهلل عليه وآله).03 :

((( () سورة النمل ،39 :حيتمل تعميم (تعرفونها) للمعرفة القلبية والعقلية ،وتظل مباشرة وملصداق
جزئي خارجي وجلية.
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ﭗﱪ((( ،ﱫ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﱪ((( ،ﱫ ﭑ ﭒ
ﭓ ﱪ((( ،ﱫ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﱪ((( ،ﱫ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﱪ((( وهكذا سائر اآليات الشريفة ،وكذلك احلال يف الكثري من

كلمات نهج البالغة مما وردت فيها مادة املعرفة أو مشتقاتها وحتقيق القول يف
ذلك يستدعي جما ً
ال آخر ،فراجع وتدبر وتأمل.
نعم ،ال خيفى أن االستعمال أعم من احلقيقة ،إال أنه قد يكون املستظهر
من كثرة التكرار ،ومناسبات احلكم واملوضوع أن ما ذكر هو احلقيقة.
كما أن الظاهر عدم صحة استعمال (علم) يف كل أو أغلب تلك اآليات
الشريفة ،اللهم إال بعناية ،فتأمل.
()5
مقاربة يف معاني «العلم»

ماذا يعين العلم؟
وأما (العلم) فإن احلديث عنه طويل ،وسنكتفي بهذه اإلشارة فحسب:
فقد قيل :بأن (العلم) حبث مبنهج وهلدف ،فهو معرفة الشيء على ما
هو به ،وهو مبعنى املعلوم:
أ :العلم مبعنى العمل فالعلم النافع ال يتخلف عن العمل.
((( سورة البقرة.641 :

((( سورة األعراف.64 :
((( سورة الرمحن.14 :

((( سورة األحزاب.95 :
((( سورة التحريم.3 :
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ب :قد يراد بالعلم اجلزاء.
ج :إال أن املعنى احلقيقي للعلم هو اإلدراك ،وهلذا املعنى متعلق هو
املعلوم املعرفة ،لكن العلم يقال إلدراك الكلي أو املركب ،واملعرفة تقال
(((
إلدراك اجلزئي أو البسيط.
يالحظ على هذا التعريف:
أ :إنه تعريف باألخص؛ إذ ليس (كل فاقد للمنهج أو اهلدف فليس
بعلم).
ب :إن العلم هو نتيجة البحث ،وليس البحث بنفسه بل (البحث)
والدراسة والفحص ،سبب العلم.
ج :العلم مرآة املعلوم وليس مبعنى املعلوم ،نعم املعلوم بالذات ،وهو
الصورة الذهنية ،هي العلم ،لكنه ليس مقصوده ظاهراً.
مقتض للعمل النافع ،وليس هو العمل النافع.
د :العلم ٍ
(((
هـ :العلم باجلزاء مصداق للعلم ال غري.
ويف جممع البحرين( :وجاء العلم مبعنى املعرفة ،كما جاءت مبعناه؛
(((
الشرتاكهما يف كون كل منهما مسبوقاً باجلهل).
(((
لكن الظاهر أن املسبوقية باجلهل هي ظرف وليست مقوماً أو قيداً أو
شرطاً ،ولذا يصدقان (العلم واملعرفة) حتماً حتى على غري املسبوق باجلهل
كاهلل جل جالله ،من غري جتوز ،بل هو األحق باطالق العام عليه.
ثم إنه كان األوىل أن يعلل جميئ التعريف بالعلم ,مبعنى املعرفة,
((( الكليات :ج ،3ص.502

((( ولعل هذا التعريف ,قد أشار للمالحظتني األخريتني «يف الفقرتني دال وهاء» ,مبفهوم قوله (إال أن
املعنى احلقيقي للعلم هو اإلدراك ,الواردة يف الفقرة «جيم» منه ).
((( جممع البحرين :ج 6ص  ,121مادة «علم».
((( يف الغالب ،ال دائماً.
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بـ(الشرتاكهما يف كون كل منهما كاشفاً عن الواقع) أو ما أشبه.
ختاماً لقد جرينا يف هذا الكتاب على قاعدة (الظرف واجلار واجملرور إذا
اجتمعا افرتقا وإذا افرتقا اجتمعا) فكلما ذكرنا (املعرفة) وحدها أو (العلم)
وحده ،أردنا اآلخر أيضاً ،وكلما مجعناهما كان املراد من (املعرفة) ذلك
احلاصل من غري الطرق العلمية ،أو خصوص ما يتعلق بامليتافيزيقيا ،ولعلنا
نلتزم بذلك دائماً ،لكنه مما ال يسبب إعضا ً
ال بعد داللة السياق ونوع األدلة
والشواهد على املراد.
ولقد تناولنا (املعرفة) بالبحث والدراسة يف مواضع عديدة من هذا
الكتاب ،كما ركّزنا يف مبحث آراء ِهرمينوطيقية مفصلية ،على آراء منوعة
عن نسبية املعرفة ،فلنكتف ههنا بهذا املقدار.
()6
هلرمينوطيقا» ومدركاتها
مفهوم «ا ِ

هلرمينوطيقا  ,Hermeneuticsاسم مصدر ,يف الالتينية القدمية ,وهي
اِ
منقولة عن الفعل ((( ,”hermeneu “ερμηνεύωيف اليونانية القدمية ,والذي
«يفسر» ,وأصله األسطوري يف
ال يزال مستخدما يف املعاصرة أيضا ,ومبعنى ّ
الثقافة اإلغريقية ,عن إسم أحد اآلهلة اإلثين عشر لألولومبس ,الذي كان
رسوال لآلهلة ,ويساعد أرواح الناس ,لتعرب اىل اجلانب اآلخر(((.
((( وقيل إنه مأخوذ من ( )Hermeneutikikosواليت تعين إزالة الغموض عن املوضوع وتوضيحه.

هلرمينوطيقا ,يف اهلامش املثبت يف ص  6من الكتاب ,حيث أشري هنا اىل اجلذر
((( جرى التعريف مبفهوم ا ِ
اللغوي له حصرا.
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وقد فسرت أو ترمجت إىل (فن التفسري) أو (تفسري املتون والنصوص)
وإىل (علم أو فن التأويل) و(نظرية التأويل) و(نظرية التفسري) و(التأويلية)
أو غري ذلك.
ولكن ال خيفى االختالف الكبري بني (التفسري) و(التأويل) بلحاظ مادة
الكلمة ،لغ ًة وعرفاً ،وقد تطرق لذلك املفسرون واألصوليون وعلماء فقه
اللغة ،كما ال خيفى الفرق بني (العلم) و(الفن).
وارتأى البعض ضرورة إبقاء الكلمة كما هي وعدم ترمجتها بل تعريبها
هلرمينوطيقا) ,نظراً ألنها تتميز بالشمولية يف داللتها على كافة
فقط إىل (ا ِ
املمارسات والعمليات التأويلية من تفسري وشرح ،وفهم ،وتأويل،
هلرمينوطيقا) أضحت باختالف مدارسها،
وترمجة ،وتطبيق ،بل إن (ا ِ
حتمل مفاهيم متداخلة ،أو متقابلة ،متعاكسة ،بل ومتناقضة أيضاً ،كما
سيتضح ،إن شاء اهلل تعاىل.
«الهرمينوطيقا»
جذور
ِ

ولقد اختلف املؤرخون يف أصوهلا ،فقد أرجعها البعض إىل اجملهودات
اليت بذهلا االثينيون يف العصر الكالسيكي ،من أجل استخراج معنى املالحم
اهلومريية((( ,اليت أصبحت لغتها تتمنع عن الفهم املباشر ،وهذا املعنى يتطابق
مع (التفسري) وإن كان حباجة إىل مفسر متخصص.
كما أن البعض اآلخر أعادها إىل عشرات القرون ،وأنها بدأت يف
اإلسكندرية ،ثم اسرتجعت يف عصر النهضة واإلصالح ،لكي تزدهر بعد
(((
ذلك يف عصر األنوار وعصر الرومانسية.
كما أنها حسب بعض الباحثني :ذات أصول دينية حمضة ،وقد أملتها
((( األساطري امللحمية ,املنسوبة اىل الشاعر اإلغريقي األسطوري« ,هومريوس».
((( عبد الكريم شريف ,من فلسفات التأويل إىل نظريات القراءة ،ص71ـ .81
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احلاجة إىل تأويل اإلجنيل ,الذي مل يعد فهمه املباشر ممكناً ،ولذا جنده يربط
هلرمينوطيقا بازدهار الربوتستانية يف عصر
االنتشار الواسع الذي عرفته ا ِ
النهضة((( ,وهذا املعنى يتطابق مع (التأويل) لكن يف واحدة من أغرب صيغه.
واحلاصل إنها بدأت يف إطار الدراسات الالهوتية اليت تهتم بتأويل
اإلجنيل بطريقة رمزية وخيالية ,تبتعد عن املعنى املعهود لأللفاظ وهو املعنى
النصي هلا.
احلريف املباشر ّ
كذلك (كان يقصد بها ,ذلك اجلزء من الدراسات الالهوتية ,املعين بتأويل
النصوص الدينية بطريقة خيالية ورمزية ,تبعد عن املعنى احلريف املباشر) (((،
هلرمينوطيقا بهذا املعنى((( (كما يراه عدد
إذن لقد كان الغرض من ابتداع ا ِ
من الباحثني واحملللني) ,هو :االلتفاف على غرابة اإلجنيل ـ كما هو بأيدينا
اآلن ـ واختزانه كماً ال بأس به من ما يناقض العقل أو العلم((( وذلك عرب
تفسري كل نص خرايف ،باعتباره غري مقصود منه املعنى احلريف لدالالته،
بل املراد منه معنى معقول يطابق العقل والعلم ،وقد جرى التعبري عنه
بتلك العبارة الرمزية((( ،أو باعتبار أن أي تفسري ألي مفسر ،يلوي عنق
النص ،ليفيد معنى يقبله العقل ،وإن كان يف حد ذاته ذا داللة خرافية ،فهو
((( املصدر السابق ,ص.81

((( مقال املوضوعية والذاتية للمسريي.

هلرمينوطيقا ،يف مسريتها ،إىل هذا اإلجتاه ،كي ال نتوقف طوي ً
ال عند حتليل (اتيمولوجيا)
((( أو حتول ا ِ
هلرمينوطيقا ،فإنه ليس من صميم البحث.
اِ
((( راجع كتاب اهلدى إىل دين املصطفى (صلى اهلل عليه وآله) لإلمام البالغي قدس سره ،و :ماذا
يف كتب النصارى؟ لإلمام السيد حممد احلسيين الشريازي (قدس سره) وغريها.

((( يقول هانس غيورغ غادامري( :وهكذا تطور املعنى املعريف لـ Hermeneiasو  Hermeneusيف اهليليلينية
املتأخرة ليدل على التفسري العلمي أو املؤول أو املؤول املرتجم) وذلك بعد أن كان للفظ استعمال قديم
ـ حسب غادامري نفسه ـ وهو (فقد اعترب هرمس  Hermesرسول اآلهلة للبشر وكان يبلغ حرفياً وينجز
كام ً
ال ما وكل بتبليغه) ,إذن (ال توجد دون شك أية صيغة لفهم التقارب بني فن التأويل والفن التكهين).
عن ,هانس غادامري ,فلسفة التأويل األصول ،املبادي ،األهداف ,ترمجة :حممد شوقي الزين ،ص16ـ .26
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صحيح ومقبول ومنطقي ،نعم ذهب البعض إىل تفسري معاكس ,وهو
هلرمينوطيقا مصطلح قديم بدأ استخدامه يف دوائر الدراسات الالهوتية
ّ
أن (ا ِ
ليشري إىل جمموعة القواعد واملعايري اليت جيب ان يتبعها املفسر لفهم النص
(((
الديين يف الكتاب املقدس).
هلرمينوطيقا) ,فإنه قد جرى الحقاً
ومهما كانت البداية احلقيقية لنشوء (ا ِ
تعميمها لتصبح فناً أو علماً يتناول خمتلف النصوص ،سواء أكانت نصوصاً
ديني ًة أم تارخيي ًة أم علميةً.
هلرمينوطيقا) لتشمل تفسري الرموز واإلشارات
كما جرى تعميم (ا ِ
والعالمات ،بل وكل مظهر من املظاهر ،مث ً
ال هذا اللون يرمز إىل ماذا؟
وهذا التمثال يرمز إىل ماذا؟ بل جرى تعميمه ليشمل كل احلوادث والوقائع،
فمثالً :هذه احلركة ،أو هذه النهضة ،تكشف عن جمموعة من العلل ومن
النتائج ،وتفسري كل ذك يعد ( ِهرمينوطيقا).
هلرمينوطيقا اللغوية)،
هلرمينوطيقا بعد أن كانت مقتصرة على (ا ِ
كما أن ا ِ
هلرمينوطيقا النفسية) و(الفلسفية)
جرت إضافة جديدة هلا مثل( :ا ِ
و(التارخيية) وغريها ،وهكذا جند أن هذه (الكلمة) متيزت بتحوالت عديدة،
وتطورت شيئاً فشيئاً من داللة حمدودة إىل دالالت أوسع وأمشل.
«الهرمينوطيقا» وتداوله البحثي
استخدام مصطلح
ِ

ال يهمنا اآلن التحقيق يف التطور التارخيي الستخدامات هذه الكلمة،
أو حتديد الصواب من اخلطأ يف فلسفة تكوين هذا املصطلح؛ إذ إن ما يهمنا
هو (حماكمة) بعض املداليل الفلسفية واللغوية ،هلذا املصطلح ،على بعض
تفسرياته ,أي تلك اليت متس النصوص الدينية لدى املسلمني ولدى أتباع أهل
ال إلثبات صحة أو سقم
البيت سالم اهلل عليهم ،ومن هنا فإن التوغل مث ُ
((( إشكاليات القراءة وآليات التأويل :ص.31
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رأي بعض احملللني ,الذي أشرنا إليه من الغرض منها ,كان هو االلتفاف على
غرابة اإلجنيل احملرف وأخطائه ،ال يقع يف صميم حبثنا ودراستنا؛ إذ ليست
دراستنا هذه تارخيية باألساس.
بل الذي يهمنا هو الفكرة بذاتها و(اإلمكان) والقضية اللّوية ،أي حتى
لو فرض أن البحث التارخيي ,مل يوصلنا إىل حقيقة املقصود بالضبط لدى
الالهوتيني أو غريهم من هذا املصطلح أو كيفية استخدامهم له ،فإننا نقول:
أ :لو فرض أن مقصودهم هو كذا ،فإن اجلواب سيكون كذا وكذا.
ب :ونقول :لو فرض أن شخصاً يف مستقبل األيام قصد هذا املعنى أو
ذاك واستخدمه فيه ،فإننا سنناقشه بهذا اجلواب أو ذاك.
ج :ونقول :إن هذه الفكرة يف حد ذاتها ،حسب حمتمالت دالالتها ,هل
هي صحيحة أم ال ،حتى لو فرضنا أن مل يفسرها أحد بذلك.
إن البحث إذن علمي وفلسفي ,ودراسة حتليلية نقدية باألساس ،وليس
(أتيمولوجياً)((( ,مت وإن كانت هنالك إضاءات متعددة يف هذا احلقل.
«الهرمينوطيقا» ونشأتها
عمر
ِ

هلرمينوطيقا) ،إمجا ً
ال((( ،ميتد بامتداد صراع
واملستظهر أن عمر (ا ِ
اخلري والشر ،ويعود إىل بدء اخلليقة ،حيث واجه إبليس ،نيب اهلل آدم عليه
السالم ,بتفسري ِهرمينوطيقي أو بتأويل لكالم اهلل تعاىل ،حيث قال :ﱫﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﱪﯯ ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﱪ(((.

والظاهر من خدعة إبليس هذه ،أنه بزعمه حاول أن يدلس على آدم ما

((( أتيمولوجيا ,وهو علم أصول املفردات اللغوية ,وبيان مفاهيمها ,من خالل كشف جذورها اللغوية.
((( وحسب بعض مدارسها.

((( سورة األعراف02 :ـ .12
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وراء النص ،وفلسفة هذا النهي ،والقصد اخلفي الكامن وراءه ،وأن
النهي كان كي ال يكونا ملكني أو خالدين ،أي أنه أوهمهما أن النهي ليس
إال إرشاداً للمرجوح((( ،كما حيتمل((( أنه حاول التلبيس عليهما بأن النهي
ال يشملكما بل هو خاص باملالئكني وباخلالدين دونهما ،واحلاصل انه ال
نهي إرشادي وال مولوي موجهاً هلما.
وهناك آيات قرآنية عديدة ميكن أن تستفاد منها اإلشارة إىل آراء
ِهرمينوطيقية جلبهة الباطل على امتداد الزمن ،ولنشر إىل بعضها دون التوغل
يف التفاصيل((( ,فمنها قوله تعاىل:ﱫ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠﱪ((( ،و :ﱫ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱪ((( و :ﱫﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﱪ((( ،و :ﱫﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﱪ((( ،إىل غري ذلك.
(((
هلرمينوطيقا بهذا املعنى ,مادام
وبذلك يظهر أن (املسلم) يف غنى عن ا ِ
يؤمن بأن القرآن الكريم هو كتاب اهلل املنزل احملفوظ حبفظ اهلل تعاىل :ﱫﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﱪ((( ومادام يؤمن أن الرسول :ﱫﭛ ﭜ ﭝ
((( أي ليس مولوياً وال إرشادياً للممنوع.

((( أشار إىل أصل وجود هذين االحتمالني ،تفسري جممع البيان يف شرح اآلية الشريفة.
((( ولعلنا نعود هلا يف دراسة قادمة.
((( سورة البقرة.201 :

((( سورة حممد (صلى اهلل عليه وآله).52 :
((( سورة األنعام.121 :
((( سورة احلج.35 :

هلرمينوطيقا ،بل إن (العقل) هو
((( وسيظهر من البحوث القادمة أن كل إنسان (حكيم) هلو غين عن ا ِ
احلاكم بعدم صحة أسسها وقواعدها ومبانيها.
((( سورة احلجر. 9 :
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ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﱪ((( ومادام يؤمن (املسلم الشيعي بالذات) بأن
األئمة هم ورثة علم النيب صلى اهلل عليه وآله وامتداده ،بل هم والرسول
عليهم أفضل الصالة والسالم ,نور واحد وشجرة واحدة ,وأنهم معصومون
عن الزلل واخلطأ واجلهل ,كعصمتهم عن املعصية ﱫ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
((( (((
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﱪ .
وعلى ذلك ،فإن كل كلمة صادرة عن الرسول واألئمة سالم اهلل
عليهم ،هي عني احلقيقة وذات الواقع ،وال يعقل أن تكون مناقضة للعقل
السليم الفطري((( ،أو للعلم املطابق للواقع ،فأية حاجة بعدها إىل التمسك
هلرمينوطيقا كسالح للدفاع عن القرآن الكريم لكن مبنهجية
بالرمزية وا ِ
ﱫﭟ ﭠ ﭡ ﭢﱪ(((؟
هلرمينوطيقا اليت شكلت الدفاع املنطقي ـ كما يزعمون ـ عن اإلجنيل
إن ا ِ
احملرف ،تعد يف الوقت نفسه السالح اخلطري السري ملنهجية التحريف املعنوي
ّ
للقرآن الكريم ,و(التفسري الباطين) الذي ال يستند إىل ضوابط إهلية ,أو إىل
تفسري وتأويل من نزل القرآن يف بيوتهم.
هلرمينوطيقا) ببعض مدارسها قد
وهذا يستبطن فيما يستبطن :أن (ا ِ
تستخدم ـ بل قد استخدمت بالفعل ـ لضرب القيم القرآنية وإلغاء األحكام
والقوانني اإلهلية ،كما وردت يف الكتاب والسنة ،ولكن بقفاز حريري
ومبظهر عصري حداثوي.
((( سورة النجم 3 :ـ . 4

((( سورة األحزاب. 33 :

((( راجع الغدير و :العبقات و:ليالي بيشاور.

((( حول معاني العقل ،ومقاييس متييز (العقل) كقوة إهلية كاشفة عن احلقائق ،عن (العقل) الواقع حتت
أسر األهواء والشهوات (كم من عقل أسري حتت هوى أمري) أو العقل الذي هو (النكراء) الشبيهة بالعقل،
كما يف الرواية ،يراجع الضوابط الكلية لضمان اإلصابة يف األحكام العقلية للمؤلف.
((( سورة النساء . 64 :سورة املائدة. 31 :
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هلرمينوطيقا الفلسفية) اليت تذهب إىل نسبية احلقيقة أو إىل
وبكلمة :إن (ا ِ
نسبية املعرفة ـ بعدد من معانيها ،كما سيأتي تفصيله إن شاء اهلل تعاىل ـ تعد
السالح األبرز للتملص من القوانني واألحكام والشريعة اإلهلية املتجسدة
يف القرآن الكريم ،والرسول العظيم وأهل بيته الكرام سالم اهلل عليهم
أمجعني ،بل هي السالح اخلطري لضرب كافة القيم اإلنسانية وكافة األحكام
العقلية ـ كما سيتضح يف مطاوي الكتاب ـ.
هلرمينوطيقا اللغوية) ،حسب عدد من مبادئها ،تعترب الطريق
كما أن (ا ِ
املعبّد للتالعب بالنصوص على حسب األهواء والرغبات ،بل أنها الطريق
الواسع للفوضى املعرفية الشاملة ،بل أنها الوجه املعاصر للسوفسطائية
بإحدى جتلياته.
()7
مقاربة يف مفردة «اللغة» وعلمها

ما هي (اللغة)؟ وما هي مهمتها؟ وما هو منشأ (اللغة)؟
واحملققة ،عن ذلك ,تستدعي كتاباً مستقالً،
إن اإلجابة التفصيلية واملقارنة َّ
وسنكتفي هنا باإلشارة السريعة ,بالقدر الذي يسهم يف تأصيل مباحث هذا
الكتاب.
اللغة في المعاجم وفي علم األلسنيات

ُع ِّرفت (اللغة) بتعريفات عديدة:
1ـ (كالم البشر املنطوق أو املكتوب) ،إذ (اللغة ما يعرب بها كل قوم عن
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أغراضهم) ((( ،ويعد هذا من التعريفات الضيقة.
ويف تعريف أكثر تفصيالً:
(اللغة كل نسق قائم على إشارت ورموز ( )Signe Symbolesهلا
وظيفة العناصر ،وذوات عدد متناه((( وتكون قابلة للرتكيب وإلنتاج
إعالمات (أقوال ،كلمات معلومية) بعد ٍد المتنا ٍه ،يستفاد منها يف التعبري
عن األحوال ويف توصيل األفكار ,أو يف صوغ املعارف وفق القواعد اخلاصة
بالنسق الرمزي أو الراموز املستعمل)((( ،وهذا التعريف مبين على التعريف
الضيق للغة.
2ـ (أي نظام لإلتصال ،كإشارات املرور الضوئية ،واإلشارات الدخانية
(((
للهنود).
وعلى هذا فإن اللغة تشمل لغة اجلسد أيضاً ،كتقاطيع الوجه وغمزات
العني وحركات اليد وغريها.
(لكن علماء النفس يوسعون معنى اللغة ويطلقونه على جمموع اإلشارات
اليت يعرب بها عن الفكر؛ ولذا تنقسم إىل اللغة الطبيعية (اإلشارات،
احلركات ،األصوات التقليدية ،الظواهر اجلسدية) ,واللغة الوضعية (الرموز
واإلشارات املتفق عليها كرموز اجلرب والكيمياء وإشارات املوسيقي) ,ولغة
الكالم (وهي طبيعية ووضعية معاً ،وهي ليست نتيجة وحي أو إهلام أو
غريزة ،وال نتيجة تواطؤ أو اخرتاع ،وإمنا هي نتيجة تطور تدرجيي أدى إىل
انقالب اإلشارات الطبيعية إىل ألفاظ مفيدة)( ,وهلا عدة أنواع :لغة اللمس
((( تعريفات اجلرجاني.

((( هي األعداد التامة أو الصحيحة ,اليت هي أكرب من الواحد ,والعدد الال متناه ,هو ما يطلق عليهThe ,
 Infiniteويقصد به سواها من األعداد.

((( مفاتيح العلوم اإلنسانية :ص.853

((( املوسوعة العربية :ج ،12ص 221مادة اللغة.
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للعميان ،ولغة البصر للصم والبكم ،ولغة السمع أي الكالم)(((.وهي على
هذا التعريف ,من التعريفات املتوسطة للغة اي :من القسم الثاني.
3ـ إن من املمكن تعميمها ملختلف أنظمة االتصال بني كافة املخلوقات
فتشمل حركات النحل الدائرية اليت حتدد بنوع حركتها وسرعة دورانها إجتاه
وموقع األزهار بدقة بالغة.
4ـ (تعرف اللغة بأنها كل نسق عالمات يصلح استعماله كوسيلة إتصال
وتواصل بني األفراد ،ويف معنى أوسع ميكن الكالم على لغة حيوانية أو لغة
ألوان ،((()...وجند ههنا تعمماً للغة لتشمل (لغة احليوانات) ثم تعميماً آخر
لتشمل لغة الطبيعة.
وقد أشار القرآن الكريم للغة احليوان بقوله :ﱫ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸﱪ((( و :ﱫ ﮔ ﮕﱪ((( ،و :ﱫ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﱪ((( ،ويف
الروايات تصرحيات كثرية بكلمات احليوانات وكالمهم ،كما إن قوله تعاىل:
ﱫ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﱪ((( يدل على وجود نوع لغة لكافة املوجودات،
فإن الظاهر أن املراد بالتسبيح ليس فقط التسبيح التكويين بداللة كل شيء
بوجوده وصفاته على تنزيه املعبود عن كل نقص وقال تعاىل :ﱫ ﯮ ﯯ
(((
ﯰﱪ.
((( مجيل صليبا  ,املعجم الفلسفي ،اللغة ,ج ،2ص682ـ .782
((( مفاتيح العلوم اإلنسانية ,ص( 553لسان ـ لغة).
((( سورة النمل.61 :
((( سورة النمل.81 :
((( سورة النمل.22 :

((( سورة اإلسراء.44 :
((( سورة فصلت.11 :
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اللغة عند األصوليين

وأما األصوليون فقد ذكروا يف منشأ اللغة كال الوضعني :التعييين
والتعيين ،كما حبثوا عن حقيقة الوضع ،وعن العلقة بني اللفظ واملعنى،
وعن الواضع ،يف حبوث مفصلة نشري هنا لعناوين بعضها فقط :
حنو اختصاص للفظ
* قال اآلخوند اخلراساني قدس سره (الوضع ُ
(((
باملعنى)
ال تفصي ً
* وقال السيد الوالد قدس سره ناق ً
ال أكثر( :فبعضهم قال:
كالهما ـ اللفظ واملعنى ـ حقيقتان متالزمتان كالدخان والنار ،وآخر :اللفظ
أمر إنتزاعي من املعنى كالزوجية من األربعة ،فاجلعل للمعنى وهو يبعث
(((
على اللفظ).
* وقال الشيخ التربيزي قدس سره( :الوضع :تعيني اللفظ بإزاء معنى،
سواء كان إبتدائياً أم مسبوقاً باالستعمال اجملازي ..وكما حيصل التعيني
(((
بإنشائه ،كذلك حيصل باالستعمال).
* وقال احملقق األصفهاني قدس سره( :الوضع أمر اعتباري يشبه وضع
العلَم على األرض أو احلجر على احلجر لغرض ما ،غاية األمر الوضع يف
َ
املثالني حقيقي يندرج حتت مقولة الوضع ،ويف اللفظ اعتباري ال يندرج
حتت أي مقولة ،فال يكون مما بإزائه شيء يف اخلارج ،وال حمالة منشأ إنتزاع
(((
خارجي).
* وقال احملقق األيرواني قدس سره( :حقيقة الوضع يف األلفاظ عبارة
عن تنزيل اللفظ منزلة املعنى وجعله عينه إدعاء ،وهذه العينية اإلدعائية
((( االخوند اخلراساني قدس سره  ،كفاية االصول،ج ، 1مباحث االلفاظ  ،الوضع،
((( السيد الشريازي قدس سره ،األصول :ج ،1ص.22

((( املريزا جواد التربيزي قدس سره ,دروس يف مسائل علم األصول  ،ج ،1ص ،62مطبعة ستارة ,قم.
((( املصدر :ص.72
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يصححها ترتب غرض التفهيم والتفهم عليها).
* وقال عباد بن سليمان الصيمري( :إن داللة األلفاظ على املعاني
ذاتية ،وال حيتاج يف أصل داللتها إىل الوضع ،وإمنا حيتاج إىل الوضع يف
تعيني املعنى ومتييز املراد من املعاني من غري املراد منها).
* وقال املريزا النائيين قدس سره( :أن داللة األلفاظ ليست بذاتية حمضة
بل بها وبالوضع معاَ؛ بدعوى أن كل لفظ يناسب معنى واقعاً وتلك املناسبة
جمهولة عندنا ،واهلل تعاىل عينّ كل لفظ ملعناه املناسب له ،وأهلمنا بالتكلم
بذلك اللفظ عند إرادة ذلك املعنى ،فحقيقة الوضع :تعيني اللفظ ملعنى
(((
مبقتضى مناسبة له ،وان هذا التعيني من اهلل تعاىل).
* وقد ذهب احملقق الرشيت((( وتبعه احملققان احلائري واخلوئي قدس
سرهما إىل أن وضع األلفاظ يف حقيقته (إلتزام من الواضع أنه متى أراد
معنى وتعقلَّه ،وأراد إفهام الغري ،تكلم بلفظ كذا ،فإذا التفت املخاطب هلذا
(((
اإللتزام ،ينتقل إىل ذلك املعنى عند استماع ذلك اللفظ).
* واملستظهر :إن (الوضع) هو (تعيني اللفظ بإزاء معنى ،سواء كان
ملناسبة حقيقي ٍة أم اعتبارية((( ،تنتج حنواً من اختصاص اللفظ باملعنى،
(((
ويسبقها اللحاظ واالعتبار ويلحقها حتقق اعتبار يف عامله).
وليس هذا املقام هو مقام حتقيق األقوال واحملاكمة بني اآلراء واألدلة،
فلنكتف بهذا القدر.
(((

((( املصدر :ص.92

((( أجود التقريرات :ج ،1ص ،11عنه دروس ص.03
((( بدائع األفكار :ص.63

((( درر الفرائد للحائري (عنه :األصول :ج ،1ص.)3
متوهمة أو متخيلة ،أو ذوقية فحسب أو شبه ذلك.
(((
َّ

((( فهنا اعتبار سابق ،هو الداعي للوضع ،واعتبار الحق ،هو املعلول للوضع.
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واحلديث عن (النسبية) سيتمحور ويرتكز أو ً
ال وبالذات يف إطار الدائرتني
األوىل والثانية ،وحسب ذينك التعريفني ،أما الدائرتان الثالثة والرابعة،
حسب التعريفني الثالث والرابع ،فإن النسبية وإن كان من املمكن أن يبحث
عنها هنالك أيضاً ،إال أن ذلك خارج دائرة اخلالف الكبري حول نسبية اللغة،
على أننا سنجد البحث عن ذلك أيضاً ذا فائدة ،كما أن كثرياً من أدلة املذاهب
هلرمينوطيقية املختلفة ،وردودها ،تنطبق على هاتني الدائرتني أيضاً.
اِ
حقائق عن اللغة

توجد يف العامل حوالي ثالثة آالف لغة منطوقة((( ،وال تدخل اللهجات
يف إطار هذا العدد.
كما أن بعض املعاجم الكربى حتتوي على ما يقارب املليون كلمة.
وتتكون (اللغة) من :النمط الصوتي األعم من احلروف وحركاتها-
ويرتاوح عدد األصوات((( بني  20إىل  60صوتاً يف كثري من اللغات-
والكلمات ،والنسبة النحوية ،والبُنية الصرفية والبالغية  -منط ترتيب
الكلمات مثالً ،-ولذا كانت ﱫ ﭢ ﭣﱪ((( ذات داللة إضافية على
(نعبدك).
و(علم اللغة) هو (الدراسة العلمية للغة) وكان يسمى قدمياً بـ(الفيلولوجيا),
أو فقه اللغة ,ويبحث عن مثل:
أ :كيف تتغري اللغات؟
ب :وكيف تتطور ،ولذا قد يتوهم أن اللغة نسبية خلضوعها للزمن
((( املقصود اللغات امللفوظة ,أي حسب املعنى األول األضيق.

((( املقصود باالصوات  ،االعم من احلروف الصوتية  -وهي حروف العلة  -وغريها
((( سورة الفاحتة.5 ,
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ومعادلة التغري والتطور ،وسيأتي اجلواب عنه(((.
ج :وملاذا يكون هلذه املفردة هذا املعنى؟ ويسمى البحث عن أصل وتطور
الكلمات بـ(اإليتمولوجيا) وهو فرع من فروع علم اللغة.
وينقسم علم اللغة ,إىل (علم اللغة الوضعي) و(علم اللغة املقارن) ,أو
علم اللغة التارخيي ,الذي يدرس اختالف استخدام اللغات ،أو اللغة الواحدة,
باختالف األزمنة أو األمكنة أو من متكلم إىل آخر ،ولذلك أيضاً قد يتوهم
أن اللغة نسبية الختالف معاني اللفظ باختالف الوضع واالستخدام((( ،كما
ويدرس تاريخ نشوء اللغات واألسر اللغوية.
مهمة اللغة
وتقوم اللغة بعملية جتسيد احلقائق العينية واملفاهيم الذهنية يف قوالب
لفظية أو شبهها((( ،أي أنها تكون مبثابة اجلسر الرابط بني عامل الوجود
اخلارجي وعامل الوجود الذهين.
وذلك يعين أن اللغة تقوم بعملية (ربط) الكلمات بـ:
أ :األشياء األعم من اجملردات ومن املاديات أي اجلواهر
ب ـ األعراض ،أي األعراض التسعة وهي:
مقولة الكم ،مقولة الكيف ،مقولة الوضع ،مقولة األين ،مقولة امللك
جل ِدة ،مقولة املتى ،مقولة الفعل ،مقولة االنفعال ،مقولة اإلضافة.
أو ا ِ
وتعد (األعمال) من مقولة (الفعل) ،وأفردت بالذكر ألهميتها؛ إذ أن
مقولة الفعل تعد من املقوالت التسع العرضية.
((( ومن األجوبة اآلتية :أن نفس تطور اللغة له قوانينه وأطره ومعادالته وعالماته ودالئله ،إذن فالتغيري
أيضاً مرصود ومشهود وحمدد وله ضوابطه ،وعلى هذا فيمكن حتديد اخلطأ يف عاكسية اللغة املتغرية
للوقائع التارخيية وغريها.

((( وهنالك أيضاً قواعد ومراجع حتدد نوع االختالف ودرجته ،وأين وكيف اختلف املعنى ،وعلى أي
فإن اللفظ احلامل ملعنى إذا طابق الواقع كان صحيحاً ،وإال فال ،وسيأتي تفصيل ذلك.
((( وهذا التعريف ملهمة اللغة يقرتب من تعريف األيرواني حلقيقة الوضع كما سبق.
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ج :األفكار واملفاهيم بأقسامها احلقيقية واالنتزاعية واالعتبارية ،وبتعبري
آخر :املعقوالت الثانية املنطقية والفلسفية ،وغريها.
وهكذا جند أن (اللغة) تشكل الرابط بني العوامل األربعة :عامل الوجود
العيين وعامل الوجود الذهين ،وعامل الوجود اللفظي ،وعامل الوجود
الكتيب.
كما أن للغة دالالتها املطابقية والتضمنية واإللتزامية ،ودالالت االقتضاء
واإلمياء واإلشارة وغريها ،مما يبحث عنه يف علم البالغة :املعاني والبديع
والبيان ،وبهذه الدالالت تتمدد اللغة وتكون أكثر قدرة على استيعاب
املعاني واملفاهيم جبوانبها وظاهرها وباطنها وغريها.
صالت علم اللغة بالعلوم األخرى

وعلم اللغة له ترابط وتداخل مع عدد من العلوم األخرى ،فعلى سبيل
املثال هنالك الصالت التالية:
الصلة مع علم األصول( ,علماء اللغة األصوليون) ،حيث إن قسماً كبرياً
من علم األصول يتخصص يف مباحث لغوية مثل:
هل املشتق حقيقة يف املتلبس باملبدأ أم يف األعم ممن انقضى عنه املبدأ؟(((،
وهل األمر ظاهر يف الوجوب والنهي يف احلرمة ،أم يف الندب والكراهة ،أم
يف مطلق طلب الفعل أو الرتك؟ والوضع ،واملعنى احلريف ،واحلقيقة واجملاز؟
وعالئمهما ،واحلقيقة الشرعية؟ وهكذا.
الصله بعلم الفقه (علماء اللغة الفقهاء) ,حيث يبحث الفقهاء عن حتقيق
الكثري من املفردات اللغوية؛ نظراً لرتتب األحكام الشرعية عليها ،مثل
(الوطن) (اآلنية) (الصعيد) (الكر) (الغناء) (الكعب) وغريها مما يندرج يف
((( إدراج ذلك ونظائره يف علم اللغة أيضاً؛ نظراً ألننا نرى أن اللغوي هو أهل خربة الوضع واالستعمال
معاً ،ال االستعمال فقط ،كما نعمم علم اللغة للمسائل اآلتية أيضاً
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(املوضوعات الصرفة) أو (املستنبطة) وسواء كانت مستنبطة لغوية أم عرفية
أم شرعية حسب ما فصلناه يف كتاب :فقه التعاون على الرب والتقوى(((،
بل ويبحثون عن حتقيق الكثري من املفردات اللغوية ,حتى من دون ترتب حكم
شرعي خاص على تنقيح املعنى اللغوي ،وذلك مثل( :الزكاة) و(الصالة)
و(احلج) و(القضاء) ,فمث ً
ال تراهم يبحثون عن معنى القضاء وأنه احلكم أو
العلم أو اإلعالم أو القول أو األمر أو احلتم أو اخللق والفعل أو اإلمتام أو
الفراغ وغريها ،وهل له جامع أم ال؟ وعلى فرضه فهل هو (النفوذ) أم
(((
غريه.
أما نظراً((( لكونها حقائق شرعية يف معانيها اخلاصة ،أو لكونها حقائق
ما قبل شارعية كما ذهب إليه السيد الربوجردي ،أو لغري ذلك.
ج -الصلة بعلم اإلجتماع (علماء اللغة االجتماعيون) ,حيث يتناول
هؤالء العلماء بالبحث ,كيفية تأثري االختالفات يف اجلنس والعمر واملكانة
االقتصادية واالجتماعية والسياسية ،على استخدامات اللغة ،وقد يستدل
به على نسبية اللغة أيضاً ،وسيأتي اجلواب بالتفصيل عند التطرق لنظرية
كانط ،وعند البحث عن نسبية اللغة ودعوى عدم وجود املنهج العلمي
للوصول إىل حقيقة النص.
د -الصلة بعلم «األنثروبولوجيا» ,أو علم اإلنسان أو األناسة( ,علماء
اللغة االنثربولوجيون) ,وهم الذين يتناولون بالدراسة التأثريات املتبادلة بني
اللغة مع سائر عناصر الثقافة.
هـ -الصلة بعلم تدريس اللغات أو العلوم التطبيقية (علماء اللغة
التطبيقيون) ,الذين يدرسون مث ً
ال كيفية استخدام املبادئ اللغوية ،لتطوير
((( فقه التعاون على الرب والتقوى الفصل السادس ص  ،391للمؤلف.
((( السيد الشريازي قدس سره ،الفقه كتاب القضاء ,ج ,48ص07

((( هذا تعليل لعدم ترتب حكم شرعي خاص على حتقيق معانيها اللغوية.
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وحتسني تعلم اللغات األجنبية وهكذا.
وهناك حبوث أخرى كثرية حول (اللغة) ,مثل أنه هل ميكن االستغناء يف
عملية التفكري عن اللغة؟ أي هل جيب بالضرورة أن تتم عملية التفكري يف
إطار مفاهيم مضغوطة يف كلمات؟
إن ذلك ونظائره مما ال يهمنا البحث عنه ،إمنا املهم هو البحث عن ما
هلرمينوطيقا اللغوية) و(املعرفية) ,كما سيأتي تفصيله بإذن اهلل
يرتبط بـ(ا ِ
تعاىل.

تنبيه:

إن ما سبق من أن (اللغة) هي اجلسر الرابط والوسيط ،بني املفاهيم وعامل
األعيان ،جلهة العوامل الكونية األربعة ,بل املفاهيم واملفاهيم أيضاً ،إمنا هو
(((
يف (العلم احلصولي) فقط ،أما (العلم احلضوري) وكذا (العلم النوري)
و(اإلهلامي)((( بل حتى أنواع من العلم (احلدسي) ،فإنه ال يتوقف على
اللغة ،بل ال جمال للغة يف حقل العلم احلضوري أبداً ،وأما العلمي اإلهلامي
واحلدسي وشبههما كالعلم باألوليات والفطريات واملستقالت العقلية ،فقد
يكون عرب اللغة كوسيط وقد ال يكون بوساطتهما ،وعلى هذا فـ(النسبية) لو
فرضت فإنها خاصة مبجال العلم احلصولي.
والهرمينوطيقا
األقوال الستة في (الوضع)
ِ

وأما النقاش األصولي يف حقيقة الوضع ،فإن النافع منه يف مباحث هذا
هلرمينوطيقا ،هو دراسة صحة االستناد إىل بعض األقوال،
الكتاب يف نقد ا ِ
((( وهو الذي استظهرناه وفصلناه يف كتاب :الضوابط الكلية لضمان اإلصابة يف األحكام العقلية،
وكتاب :مباحث األصول ـ القطع وذكرنا أن مالك العلم هو ذاك النور ،ال احلصول وال احلضور.
((( وهو قسم من سابقه وليس قسيماً.
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أو كلها ,كدليل إضايف على نقد نسبية املعرفة وإبطاهلا.
وتوضيح ذلك بإجياز إنه بناء على القولني األولني( :تالزم اللفظ واملعنى
كتالزم النار والدخان ،وانتزاعية اللفظ من املعنى) ,فإن العالقة بني اللفظ
واملعنى ذاتية ،حيث يكون اللفظ غري مالمس لسطح املعاني واملفاهيم
واألشياء فقط ،بل يكون ،على أحدهما ،ذاتياً من ذاتيات باب الربهان،
وحيث إنه منتزع من حاق ذات الشيء؛ لذا فإنه ينفذ ألعماق األشياء
وبواطنها ,فيكون اللفظ جسراً موص ً
ال إىل (الشيء يف حد ذاته) فتبطل بذلك
ثنائية «كانط» ,بني (الشيء كما يبدو لي) و(الشيء يف حد ذاته).
وكذلك احلال لو قلنا بكونهما متالزمني حبسب الوجود ،وإن مل يكن
هناك تالزم حبسب الذات؛ إذ كما أن ظاهر الوجود العيين للمعنى ,مالزم
لوجود اللفظ ،كذلك باطن الوجود العيين أو املفهومي مالزم للفظ ،فإنه
دال عليه بأمجعه.
وقريب من هذا البيان ميكن قوله على الرأي الذي ذهب إليه املريزا
النائيين ،بل األمر أوضح ,نظراً ألن اهلل تعاىل ,على هذا الرأي ,هو الواضع
للغة وامللهم لوضع األلفاظ ,ملا ح ّدده تعاىل هلا من املعاني من قبل ،وحيث
إنه تعاىل حميط بظواهر احلقائق وبواطنها ,لذا فإن ثنائية كانت تنتفي بشكل
(((
«أوتوماتيكي» آلي أو طوعي .حتى بإعرتافه هو.
وأما على مسلك (التعهد واإللتزام) ـ وكذا مسلك أن الوضع عبارة عن
تعيني اللفظ بإزاء املعنى ـ فإن األمر تابع إلرادة الواضع ،فكما له أن (يضع)
األلفاظ لظواهر األشياء ،من أشكال وألوان وشبهها ـ كذلك له أن (يضع)
بعض األلفاظ لبواطن األشياء ,و(لألشياء كما هي يف حد نفسها) بل قد فعل
ذلك ،ويكفي إدراكه لإلنيّة يف ذلك ,دون حاجة إلدراكه (املاهية) ،وسيأتي
تفصيله.
((( سيأتي أنه حيصر اجلهل ببواطن احلقائق ،بالبشر.
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واألمر كذلك على مسلك أن الوضع أمر اعتباري ،بل وعلى مسلك
أن (الوضع) :تنزيل اللفظ منزلة املعنى وجعله عينه ادعاء ،فإنه كما ميكن
تنزيل اللفظ منزلة ظواهر املعاني واألشياء ،كذلك ميكن تنزيل األلفاظ منزلة
بواطن املعاني واألشياء.
نعم تبقى شبهة((( أن (الذهن) غري قادر بنفسه على أن يصل لبواطن
احلقائق ,فكيف يضع األلفاظ هلا؟ وسيأتي تفصيل اجلواب((( عنها بإذن اهلل
تعاىل.
وبالتدبر فيما ذكرناه يظهر أن عدداً آخر من (معاني النسبية) سينتفي بناء
على عدد من األقوال يف الوضع أو كلها ،فإن املعنى بني الثالث والرابع(((مثالً,
سريفضان بناء على املسالك الثالثة األوىل يف الوضع وكذلك اخلامس
والسادس ،وأما على األقوال الثالثة األخرية ،فال تكاد تظهر مشكلة نظراً
ألن االعتبار بيد املعترب ،وكذا التنزيل والتعهد ،فال جتتمع شرائط التناقض
الثمانية حينئ ٍذ .وعلى القارئ اللبيب التدبر يف سائر معاني النسبية وحلاظها,
بالنسبة إىل خمتلف األقوال يف الوضع ،ليخرج بالنتيجة املطلوبة بإذن اهلل
تعاىل.

((( ال خيفى أن (الشبهة) إمنا هي على األقوال الثالثة األخرية ال األقوال الثالثة األوىل.
كاف.
((( ومنها أن الوصول اإلمجالي ٍ

((( ذكرت وسائر املعاني ,يف الفصل اخلاص مبعاني النسبية ومفاهيمها ومدركاتها.
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مداخلة نقدية عن أنواع النصوص
ومباني احلقائق واملعرفة وقصد املؤلف
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()1
أنواع النصوص

لدى القيام بعملية التحليل العلمي الدقيق للنصوص ـ واملراد بها األعم
من النص املكتوب أو امللفوظ ،أو حتى اإلشارة والعالمة ـ جند أن (النص)
على أقسام:
أو ًال :مرآة الواقع

فقد يكون مرآة للواقع والثبوت ،وعامل اخلارج ،بل مطلق عامل نفس
األمر األعم من اخلارج.
( :)1ليشمل مثل (الرتجح بال مرجح حمال) أو (شريك الباري مستحيل)
مما ال وجود خارجاً ،ال ملوضوعه وال حملموله ،وال للنسبة؛ لتقومهما
بالطرفني.
( :)2وليشمل احلكاية عن ما موطنه الذهن اتصافاً وعروضاً كاملعقوالت
الثانية املنطقية.

(:)3وليشمل احلكاية عما موطنه اخلارج اتصافا ،والذهن عروضا كاملعقوالت
الثانية الفلسفية.
( :)4وليشمل ما حكى عن ما يف الذهن ،وإن أمكن وجوده يف اخلارج ،كما لو
حكى عما ختيله أو توهمه أو فكر فيه.

ثم إن هلذه احلكاية حيثيتني :األوىل :حكايتها عن احملكي واملدلول،
وهو ذلك الذي حدث يف عامل قوته املتخيلة أو املتوهمة أو املتعقلة ،أو ذلك
هلرمينوطيقي ـ:
الذي حدث يف عامل اخلارج ،الثانية :ـ وهي مورد كالم ا ِ
حكايتها عن حاالته النفسية اآلن وهو حيكي ،وحكايتها عن قبلياته الفكرية
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واملعرفية اليت أدت حلكايته عن توهماته أو أفكاره أو اخلارج واليت كانت
وراء صدور النص.
وبتعبري آخر :إن (النص) قد تكون الغاية منه هي إراءة (الواقع) و(املرئي
بالعرض)((( و(احلقيقة) فقط ،وقد تكون الغاية منه غري ذلك ،كبعض
األقسام اآلتية ،والقسم األول من (النصوص) هو (املطلوب) يف (العلوم)
وهو (اهلدف) واملستهدف؛ إذ احملور يف (العلوم) هو (احلقائق) وأما (األلفاظ)
فهي جسور تلك املعاني ،وال يهم ـ عادة ـ قصد املؤلف وتصوراته؛ وإىل
ذلك ترمز احلكمة الشهرية (ال تنظر إىل َمن قال ،بل انظر إىل ما قيل).
وهذا (النص) بدوره ينقسم إىل أقسام لدى مالحظته كمرآة:
 :1فقد يالحظه املفكر أو املؤلف أو املتكلم كمرآة للواقع إال أنه خيفق يف
(((
سعيه جلعله مرآة للواقع واحلقيقة ،كما يف معادلة (اجلهل املركب).
 :2وقد يالحظه املفكر أو املؤلف أو املتكلم مرآة للواقع ،ويكون كذلك
يف نفس األمر وصقع اخلارج.
 :3وقد يالحظه مرآة للواقع ،ويكون يف أصله كذلك ،دون خصوصياته،
أو بعضها ،أو يكون يف جانب أو جوانب مطابقاً دون أخرى.
ثانيا :مرآة المؤلف

وقد يكون (النص) مرآة عاكسة ملا يعتمل يف ذهن الكاتب أو يدور يف
ذهن املتكلم ،ولسائر مسبقاته الفكرية أو خلفياته النفسية ،بأن يكون مرآة
لعامله الداخلي وحاالته وخصوصياته الفكرية والنفسية فقط ،فيقطع الباحث
النظر عن الواقع ومداليل النصوص ومضامينها ليسبح يف حميط أفق
احمللّلَ ،
الكاتب الداخلي ال غري ،فإن املفسر أو القارئ (قد يقرأ) تلك النصوص
((( وهو اخلارج ،مقابل املرئي بالذات وهو الصورة الذهنية.

((( وميكن إدراج (الكاذب) يف دعواه املرآتية للواقع ،يف هذا الوجه ،كما ميكن إفراد وجه مستقل له.
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(الشعرية والتخيلية أو حتى العلمية) بقصد أن يغوص يف أعماق (املؤلف)
ويستكشف دفائن نفسه ،وذبذبات ضمريه ،وتقلبات مزاجه ،وهذا هو
اجملال الذي ختصص فيه علم (النفس اللساني) و(علم اجتماع اللسانيات).
ثم إن هذا ينقسم ـ كسابقه ـ إىل العلم املطابق واجلهل املركب الال مطابق؛
فقد يكون (النص) املتخذ مرآة ملا يدور يف داخل النفس والذهن ،مطابقاً ملا
فيه ،وقد ال يكون.
ثالثا :مرآة الواقع والمؤلف

وقد يكون النص مرآة للواقع واحلقيقة ،وللمؤلف أو املتكلم معاً يف
الوقت نفسه.
ثم إن النص بعد ذلك على أقسام كثرية :فقد يطابق الواقع واملؤلف معاً،
وقد يطابق أحدهما((( ،وقد خيالفهما معاً ،وقد يكون أقرب ألحدهما من
اآلخر((( ،على درجات القرب والبُعد.
رابعا :مرآة القارئ

وقد يكون النص مرآة لقارئه بنفسه ،فيقرأ يف (النص) ذاته؛ إذ قد تنعكس
فيه أفكاره وروحياته ونفسياته ،كما أنه قد يكون مثرياً لكوامن ذاته ،فيمكن
ويالحظ ،من هذه الزاوية أيضاً ،أي مدى ونوعية تأثريه
درس) النص َ
أن (يُ َ
يف قارئيه وسامعيه ،ومدى كاشفيته لذواتهم ،هلم ولغريهم .وإننا كثرياً ما
نكتشف شخصية األفراد ،برصد ردود أفعاهلم املباشرة ،على خرب مفاجئ
مسعوه ،فنَخبرُ بذلك بواطنهم وشجاعتهم أو جبنهم ،وصالبة شخصيتهم
((( فيكون صادقاً من جهة وكاذباً أو خمطئاً من جهة أخرى.

((( وقد ذكرنا يف  دروس يف التفسري والتدبر ـ سلسلة «مع الصادقني» ـ كتاب كونوا مع الصادقني
معاني أربعة لـ(الصدق) و(احلق) ،ص .38-32وذلك مما يوضح أبعاد هذا املبحث أكثر فأكثر.
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وهشاشتها ،وقوة أعصابهم أو ضعفها.
خامسا :مادة للدراسة

وقد تالحظ (النصوص) بنحو (املوضوعية)((( مع قطع النظر عن املضمون
أي (املادة) والصدق واملطابقة للخارج أو لالعتقاد أو غري ذلك ،فهي مما به
يُنظر ،ال مما فيه يُنظر ،وذلك كما يف علم النحو التطبيقي((( ،والصرف،
(((
والعروض ،وبعض فروع علم (اللسانيات) كعلم تنظيم األصوات.
وعلى كل التقادير فإن ما (يهم) القارئ قد يكون (النص بذاته) ،وقد
يكون جنبة حكايته عن الواقع اخلارجي أو الذهين ،وقد تكون جهة مرآتيته
للمؤلف أو املتكلم ،وقد تكون جهة مرآتيته لذاته ،وقد تكون جهتان معاً
من تلك اجلهات األربعة ،أو ثالث جهات ،أو كلها بأمجعها ،فهذه جمموعة
األقسام((( :أربعة منها أحادية((( ،وستة منها ثنائية ،ومخسة ثالثية ،وواحدة
رباعية ،وهذا كله مع قطع النظر عن الدرجات واملراتب ،ومع قطع النظر
عن املطابقة وعدمها ،وإال تضاعفت األقسام بشكل كبري جداً.
ثم إن ما (يهم) القارئ أياً كان ،فإن (املفيد) للقارئ نفسه أو جملتمعه،
ينقسم إىل األقسام الستة عشر السابقة أيضاً.
((( الحظ أن (املوضوعية) استخدمت هنا ،مبعنى آخر ،غري املوضوعية يف مواضع أخرى من الكتاب
واملراد بها هنالك ما يساوي املعنى األول.
((( وذلك كما فيمن يقرأ النصوص ،معرباً هلا ،أي موجهاً كل تفكريه على اإلعراب ،ال على املعاني
واملضامني.
((( وهو علم (الفنولوجي).

((( لوجود صور حاصلة من تركيب (« »1مع « )»2ثم (« »1مع « )»3و (« »1مع « )»4و (« »2مع «)»3
ثم مع « »4وهكذا.

((( لقد الحظنا أصول األقسام فقط ،وهي أربعة ،كما اتضح ،مع مالحظة أن الصورة (ج) هي جمموع
الصورتني (أ) و (ب) ،نعم لو عددناها صورة مستقلة؛ بلحاظ (اهليئة اجملموعية) إلرتفعت أصول األقسام
إىل مخسة ،وتضاعف احلاصل من ضربها كثرياً جداً.
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وقد يتطابق (ما يهم) مع (ما ينفع) مطلقاً أو يف اجلملة ،وقد ال يتطابق.
واحلاصل من ضرب بعضها يف بعض ،صور كثرية جداً ،وليس هذا جمال
حتليلها ودراستها ،وإن كان من املفيد تسليط األضواء عليها يف علم النفس
وعلم النفس اللساني ،ويف حبث الوجود الذهين أيضاً.
سادسا :صانع الواقع

وقد يكون (النص) (صانعاً) (للواقع) ،وسبباً له ،بدل كونه (حاكياً)
وترج،
وحض،
عنه ،وذلك يف كل أنواع اإلنشاء من أوامر ،ونواهي،
ٍّ
ٍّ
ومتن ،وغري ذلك.
ٍّ
واملراد من كونه صانعاً للواقع:
 :1بنحو العلية ،إلجياد مداليلها((( يف عامل االعتبار.
حض ُه أو ترجى لديه ،لكي
هاه ،أو ّ
 :2بنحو االقتضاء ،ملن َأم َر ُه أو نَ ُ
يوجد (املادة) يف اخلارج.
 :3بنحو العلة املعدة لواقع آخر ،فيما إذا كان حمفزاً لتفكري القارئ
بنفسه ،أي لإلنطالق إىل عوامل جديدة ،بتداعي املعاني ،فيستخدم (النص)
كـ(مثري) وحمفز.
رابعاً :بنحو العلية ،الجياد مداليلها يف عامل اخلارج ،كما يف (العلم
(((
ال ِعنائي) على رأي.
(صل) أو ما أشبه ،واملراد بالطلب ،الطلب
((( أي مداليل اهليئة ،كالطلب الذي يوجد بإنشاء (أكرم) أو ّ
املوجد يف عامله بإنشاء الصيغة ،ال الطلب الواقعي القائم بالنفس املتحقق بأسبابه ،والذي يعد
االعتباري َ
املوجد للطلب االعتباري.
علة معدة لإلنشاء ِ

((( أوضحنا املراد منه يف موضع آخر من الكتاب ،ونشري اآلن إليه بـ
ٌ
سقوط حصال)
عنايةً،
جذع
(وكتوهم لسقط ٍة ،على ٍ
ونظري توهم السقوط ،التلفظ به وتكراره ،فتأمل.
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سابعا :المنتج والمفيد

وقد يالحظ (النص) على ضوء مذهب (الذرائعية)((( فال يرى قيمة
للنص ،إال إذا كان ذا فائدة عملية .وال خيفى أن هذا القسم األخري ،قد يعد
من أقسام القسم السابق((( ،وقد أفرد بالذكر إلبتناء ذلك املذهب عليه.
وسيظهر لنا بشكل جلي ،يف مطاوي مباحث الكتاب ،أن (األصل)
يف النصوص أن تكون (مرآة للواقع) إذا كانت (إخبارات) ،وأن تكون
(صانعة للواقع)((( إذا كانت (إنشاءات) ،وأن غريهما يشكل اإلستثناء ال
القاعدة ،فقد يتحقق وقد ال يتحقق ،وقد يكون مهماً وقد ال يكون ،على
أن (العدم)((( هو األكثر.
وسنشري الحقاً إىل (التطرف) الغريب لدى علماء مذهبني من مذاهب
هلرمينوطيقا.
اِ

((( (الذرائعية) مذهب برغماتي يذهب إىل أن كل نظرية هي ذريعة أو أداة وطريق إىل عمل ما ،وأنها ال
قيمة هلا إذا مل يكن هلا مردود عملي ،وللذرائعية تعريفات أخرى ال تهمنا اآلن.
((( وهو النص الصانع للواقع.
((( وهو الوجه السادس.

((( عدم التحقق أو عدم األهمية أو عدم الصحة.
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()2
(قصد املؤلف) يف امليزان

قصد المؤلف :قد يهم ،وقد ال يهم

إن (فهم)((( املعنى الذي جتسد يف ذهن املؤلف أو الكاتب أو املتكلم ،
بكل ما حييط به من ظالل وأبعاد ،ومن ملزومات ومالزمات ،وباألهداف
ُو على قسمني ونوعني؛
والغايات ،والعلل واألسباب الكائنة وراءه؛ هل َ
فإنه قد يكون (مهماً) وقد ال يكون ،وقد يكون (مؤثراً) أو (مطلوباً) أو
(مفيداً) ،وقد ال يكون ،فال إطالق لدعوى (ضرورة جتاوز املناهج ،لتحليل
عملية الفهم نفسها )..وشبهها(((؛ فإن الذي يهم وينفع ويفيد ويؤثر يف كثري
من األحيان ،و(املطلوب لذاته) هو( :املادة) نفسها ،و(النصوص بذواتها)
مبعزل عن كاتبها أو قارئها ،فإن (الكلمات) ـ وإن كانت نتاج تفكري الشخص
ومظهره ،أو نتاج اكتشافه لسلسة من احلقائق لكنها يف العلوم تالحظ عادة
طريقياً ال موضوعياً؛ أي تالحظ بوصفها طريقاً للواقع ومرآة كاشفة عنه،
ال مبا هي هي ،فهي مما به ينظر ،ال مما فيه ينظر ،كما ال تالحظ ـ أو ال يهم
حلاظ طريقيتها ملا جيري ويعتمل يف داخل نفس املتكلم ،يف غالب األحيان.
نعم ال ننكر املوضوعية((( ـ أحياناً فقط ـ كما لو كان (الكاتب) نفسه ،مادة
(((

هلرمينوطيقا ،اليت تقع يف مقابل نظرية غادامري مباشرة.
((( هذه النقطة تعد جواباً على نظرية (دلثاي) يف ا ِ
((( وكذلك فهم نفسية القارئ واملستمع واملتلقي.

َصد (فهم املؤلف) ،ولو (قصد فهم املفسر والقارئ) فإنه كذلك مع بعض التغري يف التعبري إضافة
((( إن ق َ
لألجوبة السابقة والالحقة.
((( أي املوضوعية لتحليل سيكولوجية الكاتب أو مقاصده.
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لبحث نفسي أو اجتماعي ،وحينئ ٍذ يكون من املهم (حتليل) سيكولوجيته
عرب حتليل كلماته ،وحتليل كلماته عرب حتليل سيكولوجيته.
والحاصل :إن العلوم عامة عادة ،و(النصوص) مبا حتمله من أفكار
ومعاني ،هي كالبناء الذي يقوم بتشييده مهندس ومعمار ناجح أو فاشل،
فإن الذي (يهم) من يريد شراء الدار أو استئجارها هو (نوع البناء وكيفيته)
وال يهمه ما الذي جرى أو دار يف ذهن املهندس واملعمار ،وأنه ملن أراد
بناء هذه الدار؟! إن ما يهمنا مث ً
ال هو معنى (االستجابة الشرطية) أو معنى
(األصل املثبت) ،أو معنى (اجلذر األصم) أو معنى (استحالة الرتجح بال
مرجح) أو معنى الذرة واإللكرتون والربوتون واالنفجار الذري أو النووي
والفارق بينهما ،أو معنى (األخالط األربعة) وما أشبه ،أما ما الذي جرى
ودونا هذه الكلمات،
سجال ّ
يف ذهن (بافلوف) أو (الشيخ األنصاري) عندما ّ
فإنه ،يف غالب األحيان ،غري مهم وال ضروري أو فقل أنه ال يغري من
احلقيقة شيئاً.
وبتعبير آخر :يف كثري من األحيان ال يهمنا (الفهم املتغاير املتعدد املتكثر)
للماليني ممن يقرأ هذه املصطلحات ،وال ينفعنا علمياً ـ إال يف صور قليلة
ـ حتليل فهم كل واحد واحد ـ لو أمكن ـ إمنا املهم هو (الواقع) اخلارجي
الذي يعكسه هذا النص فإن طابقه فهو صح وإال فخطأ ،أي أن الواقع
العيين لـ(االستجابة الشرطية) واحلقيقة النفس األمرية لـ(األصل املثبت) هي
املطلوب لذاته ،و(فهم) هذا وذاك ،إن طابق الواقع كان صحيحاً ،وإال كان
خطأ.
وبعبارة أخرى :الفهم السليم أو املشوش أو اخلاطئ ،للنصوص باعتبارها
كل منها ممكن وكلها واقع ،فكلما كان النص مرآة
جسوراً إىل احلقائقٌ ،
للواقع كما هو ،وكلما انعكست هذه املرآة يف الذهن ،كما هي ،كان (النص)
صحيحاً صادقاً (موضوعياً) ،وكان (الفهم) سليماً (موضوعياً) كذلك،
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وإال فال ،وكما توجد يف اجلسم (صحة ومرض) كذلك توجد للفهم (صحة
وسقم وسالمة واستقامة وخطأ) وتوجد للنصوص دقة وصحة وموثوقية أو
خالفها.
وإنكار كل ذلك إنكار للبديهي ،فهو كالقول بأنه يف عالقة الطبيب
باملريض ،ال يوجد إال الطبيب ،أو ال يوجد إال املريض وتفسريه للمرض،
أو تفسريه للنصوص اليت تذكر كعالمات للمرض أو طرق عالجه ،وال
توجد موضوعية أبداً ،وال واقع حقيقي وراء ذلك ،ونقول هلمَ :ف ِل َم تبحث
ختط ُؤه؟ أو ِّ
ـ كثرياً ما ـ عن طبيب آخر؟ ومل ِّ
ختطئ املريض يف فهمه؟
وبعبارة أخرى:
( -1يوجد مرض واقعي أي كحقيقة يف اخلارج).
 -2و(توجد أنواع عالج حقيقي وخاطئ).
 -3و(يوجد فهم صحيح للمرض وللعالج ،وفهم خاطئ).
 -4و(توجد نصوص لعلماء أو خرباء أو جمربني سابقني ،بعضها صحيح

وكاشف عن الواقع وبعضها خطأ).
ولوال هذه األربعة معاً ،لكان من اللغو البحث عن أي طبيب آخر،
بل لكان من أكرب األخطاء إجراء أية جتربة جديدة أو أي حبث جديد ،إذ
(ال يوجد إال املفسر وخصوصياته ،وال جمال للموضوعية أبداً) و(املعرفة
هي نسبية دوماً) و(ال يوجد منهاج علمي أو غري علمي يضمن الوصول إىل
حقيقة النص الذي يتحدث عن املرض وعالئمه وطرق عالجه)!
الهرمينوطيقا بين اإلنجيل والقرآن
ِ

ترتد عليهم ،من وجه
ثم إن من املمكن أن يقال :إن (هرمينوطيقيتهم) ُّ
آخر ،يعود إىل حتليل علل تأسيس ذلك املذهب الذي يدعي أن (النصوص)
ال متتلك املوضوعية ،بل أن خلفيات املؤلف وقبلياته هي ذات الكلمة الفصل
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يف حتليل كلماته ونصوصه وأفكاره؛ وذلك حسب ما استظهره البعض من
هلرمينوطيقي((( أو نظريه (وهو نسبية
أن الباعث األكرب لتأسيس هذا املذهب ا ِ
املعرفة) ،هو الرد على (االجنيل املنحرف) ،وعلى قمع الكنيسة للعلماء
واملفكرين ،واستبدادها اهلمجي ،ومصادرتها حلرية التفكري والتحرك؛ إذ
ما دام االجنيل ،هو كالم لوقا ومرقس وغريهما ،وليس كالم اهلل ،فإنه ال
يصلح (كمرجعية مطلقة) وال ختتزن نصوصه (احلقيقة املطلقة) أو الكاملة،
ولكل أن يقرأه ويفهمه (كما يشاء) أو (كما هو)،
وال قيمة موضوعية لهٍ ،
(((
كما قرأ لوقا ومرقس كالم اهلل (كما شاءوا) أو (كما هم)!
وبذلك متّ انتزاع واحد من أهم أسلحة اإلرهاب الفكري ،من يد الكنيسة
املتسلحة بدعوى امتالكها لوحدها (املعرفة اإلهلية) و(العلم اإلهلي) ،بل
(والعلوم الكونية).
وأن من أكرب أخطاء بعض علمانيي املسلمني ،عدم العمل بقواعد
ِهرمينوطيقية علمانيي الغرب ههنا ،فكانت ( ِهرمينوطيقيتهم) (إنتقائية)
بامتياز!؛ إذ أنهم قطعوا النظر عن أن مادة البحث هي (االجنيل احملرف) وأن
(الباحثني) هم أناس ذوو ظروف موضوعية خاصة؛ إذ أنهم عاشوا صراعاً
مع أمناط خاصة من أدعياء العلم اإلهلي وهم الكهنة والقسسة والرهبان
املستبدين.
والسؤال الذي يوجه اىل القائلني بهذا الرأي ,هو :كيف اعتمدمت (ذات
هلرمينوطيقية مذاهب ،أشدها تطرفاً مذهب غادامري ،ويقابله
هلرمينوطيقي) ألن ا ِ
((( قلنا (هذا املذهب ا ِ
مذهب دلثاي ،واملعتدل هو مذهب (شالير ماخر) وقد ذكرنا بعض تفصيل ذلك يف موضع آخر.
((( مل نتوقف طوي ً
ال عند إثبات هذه الرؤية التارخيية ،ألن دراستنا هذه ليست تارخيية باألساس ،بل
هي فلسفية ـ كالمية وعلمية ـ عقلية ،ويكفي لنقد هرمينوطيقي املسلمني ،القول بأن (علماء الغرب) يف
هرمينوطيقيتهم ،لو فرض أنهم معذورون ،إذا كانت مادة حبثهم هي االجنيل احملرف ولكون معارضتهم
هي لرجال الكنيسة احملتكرين للسلطة السياسية واملعرفية ،لكن بعض مفكري املسلمني ليس معذوراً يف
هلرمينوطيقية وتطبيقها على القرآن الكريم أو مواجهة
(تقليدهم) والقيام باستنساخ(كوب ي) لنظرياتهم ا ِ
علماء الشيعة بها.
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هلرمينوطيقية) ,واستخدمتموها بذواتها على (مادة
النصوص والقواعد ا ِ
حبث) أخرى مغايرة متاماً لتلك املادة املنظورة ،وهي (القرآن الكريم) املختلف
متام االختالف عن االجنيل والتوارة؛ فإنه (كالم اهلل) الذي ال يأتيه الباطل
من بني يديه وال من خلفه ،والذي يشهد له إعجازه الفريد يف أبعاد كثرية ـ
(((
كما فصل يف حمله((( ـ كما أنه قد مجع يف زمان الرسول صلى اهلل عليه وآله
وليس بعده مبئآت السنني ،كما حدث لالجنيل والتوراة.
هلرمينوطيقية غري صادقة على (اإلجنيل) كما نزل
كما أن نصوصهم ا ِ
على عيسى املسيح ،وال على (التوراة) كما نزلت على موسى كليم اهلل،
وال على (صحف) إبراهيم و(زبور) داوود ،وغريها من مصاديق (الوحي
اإلهلي) كما أنها ال تصدق على (األحاديث القدسية).
هلرمينوطيقي
ثم إنكم قطعتم النظر عن مالحظة كافة الشروط املوضوعية ِ
الغرب ،اليت كانت حتف العالقة بني هذا املثلث (علماء الغرب املتحررين،
عممتم
رجال الكنيسة احملتكرين للسلطة واملعرفة ،واالجنيل احملرف) ثم ّ
النظرية إىل ساحة أخرى تفتقر عنصراً آخر من عناصر هذا املثلث ،وهي
ساحة كبار العلماء املسلمني من املفسرين اللذين مل يكونوا ممن حيارب الفكر
والعلم واحلرية ،بل كانوا من أشد وأقوى دعاة احلرية والتدبر والتفكري
والسري يف اآلفاق واألنفس؟! وأخص بالقول علماء أهل البيت األطهار
اللذين دعوا ـ تبعاً للقرآن الكريم ـ إىل فتح باب االجتهاد والتدبر ال يف القرآن
الكريم فحسب ،بل يف اآليات الكونية أيضاً.
نعم ..قد حيق لكم االعرتاض على دعاة غلق باب االجتهاد من علماء
العامة ،وعلى أمثال عمر بن اخلطاب ممن شنّوا احلرب على رواية احلديث
((( راجع :اهلدى إىل دين املصطفى صلى اهلل عليه وآله للبالغي قدس سره.
((( راجع متى مجع القرآن؟ للسيد الشريازي قدس سره.
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ورواته وعلى مفسري القرآن وعلى حرية الرأي واحلركة.

(((

()3
احلقائق الست

ولكي تتضح أكثر فأكثر ،مواطن النفي واإلثبات واألخذ والرد يف
هلرمينوطيقية ،بني املؤيد واملعارض ،ولكي تفرز بوضوح مفاصل
املباحث ا ِ
البحث ،البد من أن نشري إىل هذه احلقيقة ،وهي أنه لدى التحليل الدقيق
لكل نص أو رمز أو عالمة أو لكل عمل وفعل وحركة ،فإننا جند أنه توجد
هنالك حماور وحقائق ستة:
أ :نفس النص أو الرمز أو الفعل واحلركة أو احلادث والظاهرة ،ومداليلها
أو حمتوياتها ومضامينها الثبوتية أو النفس أمرية ،األعم من املطابقية والتضمنية
واإللتزامية ،واألعم من داللة االقتضاء وداللة اإلمياء واإلشارة وغريها،
وهذا ما يتكفل به علم اللغة ،وعلم فقه اللغة ،وعلم األصول والعلوم
األدبية وشبهها ،وهذا هو ما يعرب عنه البعض بـ (املوضوعية).
ب :كاتب ذلك النص أو منتجه أو صانع تلك األحداث واألفعال أو
خالقها :ما هو قصده من هذا (النص) ،وما هي العوامل اليت تتحكم يف بناء
شخصيته أو تشكل منظومته املعرفية؟
وهذا هو ما يشكل مفارقة كبرية بني من يؤمن بنظرية «موت املؤلف»
وعزله كلياً عن مداليل النصوص ،وبني من يؤمن باحلضور اجلوهري
((( فقالوا( :حسبنا كتاب اهلل) وهذا النص ذكره يف البخاري عن عمر بن اخلطاب ،و( :من قال إن
حممداً صلى اهلل عليه وآله قد مات ضربت عنقه) وقتلوا أمثال مالك بن نويرة ،وسعد بن عبادة (سيد
اخلزرج) جملرد معارضتهم السياسية أو العقدية ،لنظام احلكم القائم ..فراجعالغدير للعالمة األميين
وليالي بيشاور لسلطان الواعظني الشريازي ،والنص واالجتهاد للسيد عبد احلسني شرف الدين
والعبقات للسيد حامد النيشابوري الكنتوري وغريها.
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للمؤلف يف مفادات النص ومداليله ،وأنه ال ميكن تفسري النصوص إال عرب
دراسة شخصية املؤلف وخصوصياته.
ج :الدارس لذلك النص واملتأمل فيه واملطالع له واملتبحر فيه أو املفسر
له ،مبا ميتلكه من فهم وذكاء ومبا يتميز به من خلفيات نفسية وقبليات
هلرمينوطيقا
فكرية ،ومسبقات معرفية (وهذا هو ما حتاول بعض مدارس ا ِ
إثبات تالمحه جوهرياً مع احلقيقة األوىل وأنه ال يوجد معنى للنص إال
وهو متمازج يف عمقه مع شخصية دارسه) ،وهذا هو ما يعرب عنه البعض
بـ(الذاتية) كما يصح إطالق الذاتية على احلقيقة الثانية السابقة.
د :األدوات واملناهج اليت يستخدمها (املفسر) يف تفكيك النص وحتليله
ودراسته وبالتالي (فهمه) ،وكذلك (الضوابط) اليت تضمن الوصول إىل
حقيقة النصي ،وهذا هو ما يتطرق له علم التفسري والتأويل وعلم املنطق
هلرمينوطيقيني حاول نقل حبوثها إىل هذا احلقل
واألصول ،كما أن بعض ا ِ
بالذات.
هـ :اجلهة األخرى (احملايدة) اليت تقوم بتقييم موضوعي لتفسري أي
مفسر ألي نص من النصوص واستنتاجاته ،ومدى مطابقة النص للواقع،
وكاشفيته عما يف ضمري املؤلف أو مرآتية للقارئ واملفسر.
و :الواقع العيين ،وعامل الثبوت ،ونفس األمر ،الذي يعد (النص)
جسراً له ،ومرآة ،وكاشفاً عنه.
هلرمينوطيقيون ،عند تناوهلم احلقائق اخلمس
وهذا ما نرى أنه قد أغفله ا ِ
األوىل أو بعضها بالدراسة!؛ إذ حيق للباحث مث ً
ال أن يناقش هرمينوطيقا
هلرمينوطيقية ترتد عليه وحتاكمه ،عند دراسته
مثل (غادامري) بأن نظريته ا ِ
لشخصية املؤلف وعند تأسيسه لقاعدة (أن األهواء والنوازع ـ باملعنى احلريف
ـ ،((()...فال تعود لدراسته هذه ونصوصه قيمة علمية خالصة ومطلقة بل
((( نقلنا نصوص كالمه يف فقرة أخرى من هذا البحث.
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ستكون نسبية ،وال تدل إال على أن أهواءه ونوازعه ـ حسب قناعاته هو ـ
هي اليت حتكمت يف صياغة نصوصه وهي اليت كانت وراء إنتاجاته العلمية
ودراساته الفكرية وغريها.
تفسيرات قاصرة:

وعلى ضوء ذلك كله ،ندرك مدى النقص والقصور الذي تعانيه
(((
التفسريات التالية:
 -1من مختصات األساطير

هلرمينوطيقا من خمتصات املعاني الكامنة يف
(بُول ريكورد الذي جعل ا ِ
(((
األساطري والرموز).
 -2تجاوز المناهج

يؤكد غادامري على ضرورة جتاوز املناهج ،لتحليل عملية الفهم نفسها،
يف فعالياتها ومالبساتها التارخيية ،مادامت كل املناهج ـ مبا يف ذلك العلمية ـ
(((
تتأسس يف العمق على التفكري التأويلي).
وسيظهر لنا يف مطاوي الكتاب عدم صحة جتاوز املناهج ،وأن عملية
الفهم نفسها ستصاب بالتعثر والقصور واخلطأ مع جتاوز املناهج العقالئية.
كما أن حتليل عملية الفهم ،ال ميتلك ضمانة الصحة مادام غري خاضع
ملنهج علمي سليم ،وإال سيكون حتلي ً
ال إرجتالياً وغري علمي ،أي أن حتليل
عملية الفهم ال يكفي للوصول إىل احلقيقة بدون ضمائم أخرى كسالمة
املنهج بنفسه.
كما سيظهر لنا أن املناهج ال تتأسس بأمجعها على التفكري التأويلي،
((( وتفسريات أخرى ذكرناها يف مطاوي الكتاب ،فالحظ.

هلرمينوطيقا يف الواقع اإلسالمي :ص.26
((( معتصم الشيخ أمحد ,ا ِ
((( من فلسفات التأويل :ص.36
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كما سيظهر أن التفكري كاشف عن (املناهج) وأنه إن أصاب ،فصحيح ،وإال
فخطأ ،فالتفكري مرآة عن الواقع وليس صانعاً له وأن التفكري لو (أوجد)
منهجاً ،فإن إجياده له واخرتاعه ليس مقياساً لصحته ،بل مطابقته ملا يكشف
(((
عنه يف عامله.
 -3إلغاء الميتافيزيقا

(وقد أكد كونت ـ اوغست كونت ـ بناء على هذه القضية :أن امليتافيزيقيا
(((
«أي التعاليم عن جوهر الظواهر» ينبغي أن تلغى)
وقد ناقشنا ذلك يف مبحث آخر ،ونقتصر هنا على القول بأن إلغاء
التعاليم عن جوهر الظواهر يعين إلغاء اللبنات األوىل األساسية لكل علم
ومعرفة؛ إذ أال يعين ذلك إلغاء قانون (العلية) مثالً؟
ثم هل يعقل أن تلغى احلقائق واملعارف والعلوم ،بقرار؟ وأليس ذلك
مثل إلغاء علم الرياضيات ،بقرار؟ ومن هو اخلاسر عندئ ٍذ :اجلاهل امللغي،
أم العامل الباحث؟
نعم ،حيق له أن يقول :إنين شخصياً ال تهمين املعارف املاورائية
وامليتافيزيقية وال أثق بها ،وال أرى طريقاً إليها ،لكن ليس له احلق يف أن
يلغي حق اآلخرين يف التعرف على تلك املعارف واكتناه بعض أسرارها.
وأليس مثله كمثل املهندس أو الرياضي الذي ال يهتم أو ال يثق بالعلوم
اإلنسانية كاالقتصاد واالجتماع والنفس ،فيدعو إىل إلغائها باملرة؟
هذا كله إضافة إىل أن (امليتافيزيقا) ليست (تعاليم) بل هي (معلومات)
ثم إنها ليست خاصة بـ(جوهر الظواهر) بل هي أمشل وأعم ،بل جماهلا
األول هو احلقائق الغيبية ،وما وراء الظواهر ،بل إن (جوهر الظواهر) ليس
((( سنناقش هذه النقطة بالذات عند حتليل كالم كانط حول سبب يقنية وصوابية الرياضيات يف رأيه.
((( املوسوعة الفلسفية ،أوغست كونت :ص.397
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بالضرورة أمراً ميتافيزيقاً ،بل هو ـ يف غالب مفرداته ـ أمر مادي ،إال أن يريد
من اجلوهر ـ جمازاً ـ األعم.
 -4فهم النص أو فهم الفرد؟

(ومن هنا كان «شالير ماخر» يرى أن فهم النص هو فهم الفرد ،وليس
(((
فهم قاعدة أو قانون معني).
لكن هذا النص يعاني من إشكاالت عديدة:
أوالً :إن (التأويل) قد يتوقف على فهم الفرد ،أما (التفسري) فال(((،
وبكلمة أخرى( :اإلرادة اجلدية) قد تتوقف ،أما (اإلرادة االستعمالية)
(((
فال.
ثانياً :إن النص قد تكون له ،يف كثري من األحيان ،شخصية استقاللية،
ولذا جند العقالء حيكمون على كثري من النصوص ،مبفاداتها ومدلوالتها
الظاهرة ،حتى لو أنكر املؤلف أو املتكلم ذلك وادعى أنه يقصد شيئاً آخر،
شعورياً أو ال شعورياً ،ولوال ذلك ألمكن لكل دولة يف إتفاقياتها الدولية،
ولكل شركة يف عقودها ،ولكل شخص يف إلتزاماته الكتبية أو الشفوية ،أن
يتهرب متسلحاً بسالح أنك مل تفهمين جيداً وأن (فهم النص هو فهم الفرد)
وحيث إنك مل تفهمين جيداً (أنا كفرد أو كشركة أو كدولة) ومل تطلع على
كل خلفياتي النفسية ومسبقاتي الفكرية وأفقي املعريف ،لذلك فإنك مل تفهم
(النص) الذي كتبته ووقعته وبالتالي ليس هذا النص وهذا اإلتفاق ملزماً
لي؟
هلرمينوطيقا يف الواقع اإلسالمي ,مصدر سابق ,ص.29
((( معتصم الشيخ أمحد ,ا ِ
((( يف غالب األحيان ،على األقل.

((( وميكن تسمية اإلرادة االستعمالية بـ(الداللة التصورية) الثانية واإلرادة اجلدية بـ(الداللة التصديقية)
الثانية.
82

نقدالهرمينوطيقا
ون�سبية احلقيقة واملعرفة واللغة

ثالثاً :إن فهم النص ال يعين بالضرورة ـ بل قد ال يرتبط باملرة بـ ـ فهم
الفرد يف حقل الكثري من العلوم ،كعلوم الرياضيات ،والفلك والفيزياء
والكيمياء ،بل علم الكالم والفلسفة يف الكثري من املسائل على األقل.
رابعاً :إن فهم النص ال يتوقف دائماً ،على فهم الفرد حتى يف العلوم
األدبية والتارخيية واالجتماعية والنفسية ،إذ من الواضح أن اإلنسان يفهم
الكثري من الكتب والنصوص حتى لو جهل الكاتب متاماً ،والتجربة أكرب
برهان.
تعديل معطيات .اللغة

(ولكن املؤلف من جانب آخر ـ يع ّدل من معطيات اللغة تعدي ً
ال ما ،إنه
ال يغري اللغة بكاملها ،وإال صار الفهم مستحيالً ،إنه ـ فحسب ـ يعدل بعض
معطياتها التعبريية وحيتفظ ببعض معطياتها اليت يكررها وينقلها ،وهذا ما
(((
جيعل عملية الفهم ممكنة).
وجند من مكامن اخللل يف هذا النص:
أوالً :إن االطالق والشمول يف قوله (ولكن املؤلف يع ّدل من معطيات
اللغة )...غري صحيح؛ إذ أن من البديهي أن أكثر مفردات اللغة ،حتمل دالالت
ثابتة ،واضحة ،وحمددة ،فالتغيري يتحدد ببعض األلفاظ واملصطلحات فقط.
ثانياً :نتساءل :هل هذا (التغيري) الذي ميارسه املؤلف منهجي ذو ضوابط
وأسس ،أو غري منهجي؟ فإن كان منهجياً ،منضبطاً ،فهو علمي ،وصحيح،
وإال فإنه غري علمي ،وخطأ.
ثالثا :إن هذا التغيري ليس يف جوهر املعنى دائماً ،بل قد يكون يف األطراف
واحلواشي واملكتنفات ،وقد يهم وقد ال يهم.
((( إشكاليات القراءة وآليات التأويل :ص.21
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رابعاً :إن هذا التغيري يف أغلب األحيان يبقى شأناً خاصاً باملؤلف ،وال
يسري إىل (النص) أبداً ،وقد يكون من قبيل التداعي احلر للمعاني ،وإذا
كان هنالك من يهتم به فهو أمثال علماء النفس واملخ واألعصاب فقط.
خامساً :إن هذا التغيري يقتصر عادة على ذوي األذهان احلادة اخلالقة،
أو ذوي النفسيات املضطربة ،أما عامة املؤلفني((( فإنهم ينقلون املعاني يف
ضمن قوالبها اللفظية الثابتة من دون أعمال اجتهاد أو تطوير أو حتوير أو أي
نوع من التغيري ،ثم إن ذوي األذهان اخلالقة ،البد هلم من وضع عالمات
ودالالت على منط التغيري الذي أحدثوه وإال كان عملهم غري منهجي وغري
علمي.
تفسيرات ناقصة

هلرمينوطيقا لو الحظنا مبفردها مبعزل عن
كما جند أن بعض تفسريات ا ِ
سائر اإلحلاقات بها ،هي تفسريات ناقصة وإن كانت صحيحة ،ولنكتف
ببعض األمثلة فقط:
مث ً
هلرمينوطيقا هي مبثابة منهج
ال يعترب شالير ماخر (1768ـ )1834أن (ا ِ
يهدف إىل كبح خطر سوء الفهم) لكن السؤال هو ما هو هذا املنهج؟ ومن
وما الذي حيدده؟ وما هي ضمانات سالمته وصحته؟
أو تعريفها بـ(فن إمتالك كل الشروط الضرورية للفهم)((( ،لكن (فهم
النصوص) ليس هو احملور الوحيد ،بل (الواقع) هو احملور املوازي ،بل
األصيل ،أي أنه هو املطلوب بالذات وفهم النص هو املطلوب بالتبع ،أو
فقل الفهم والنص مرآة ،والواقع هو املقصود واهلدف يف الغالب.
((( ممن يعرب عنهم بـ (اوردنلي بيبل) أو (نورمال بيبل).

((( من فلسفات التأويل إىل نظريات القراءة :ص 17الطبعة األوىل .2007
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هلرمينوطيقا عن مهمتها األوىل املتمثلة
(وعلى يد شالير ماخر إذن ختلّت ا ِ
يف متابعة املعنى ،لتصب جل اهتمامها على وضع القوانني واملعايري اليت تضمن
الفهم املناسب للنصوص ،أياً كانت هذه النصوص يف حتققها امللموس)(((،
هلرمينوطيقا احلديثة،
لكن ذلك ليس باألمر اجلديد ،وال هو من مبتكرات ا ِ
فإن وضع املعايري والقوانني هو ما اضطلع به علماء التفسري وعلماء التأويل،
حيث وضعوا ضوابط كثرية لكل منها ،كما اضطلع به علماء األصول ،كما
ذكر سلسلة كبرية من القواعد ،علماء املنطق ،والكالم ،وفقه اللغة.
الهرمينوطيقا
مدارس ِ

هلرمينوطيقا مدارس عديدة:
وقد اتضح لنا أن ا ِ
املفسر ومسبقاته
فبعضها :يرى األولوية واحملورية املطلقة ،لشخصية ِّ
الفكرية وخلفياته املعرفية.
وبعضها :مينح األولوية املطلقة ،للنص متغاف ً
ال عن ،أو ملغياً دور
املؤلف وقصده.
وبعضها :يعطي األولوية املطلقة لقصد املؤلف وشخصيته ،وبواعث
صناعته للنص.
وبعضها :يعطي األولوية املطلقة للمناهج واألدوات املستخدمة يف
تفكيك النص وحتليله ودراسته.
وبعضها اآلخر :ميزج عاملني أو أكثر ،ويعطي درجات فاعلية ألحدها،
أكثر أو أقل ،من اآلخر.
إن ما يعنينا من ذلك كله ،ليس دراسة كل ما قيل يف كل تلك املدارس،
بل سيرتكز احلديث حول:
أ :نسبية املعرفة واحلقيقة واللغة ،بشكل عام.
((( املصدر السابق ,ص.25
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ب :موقع النص وحموريته ومرجعيته ،واملرجعيات الرديفة ،يف إطار
نصوص القرآن الكريم ونصوص الرسول األعظم وأهل بيته األطهار
صلوات اهلل وسالمه عليهم.
نعم سيتضمن البحث إضاءات حول خمتلف تلك املدارس.
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()4
قراءة أولية يف نسبية النصوص واحلقيقة واملعرفة

إن من أهم العوامل اليت قد توقع العلماء واملفكرين يف أخطاء معرفية
كربى ،هو عامل (ضبابية املصطلحات وإبهامها ،وعدم فهم دالالتها،
وحدودها ،واخللط بني املعاني املتعددة اليت ميكن أن تقصد من الكلمة أو
املصطلح).
ولعل من أبرز مفردات ذلك هو :ما ذهب إليه مجع من العلمانيني العرب
هلرمينوطيقا)
أو املسلمني ،تقليداً ألساتذتهم الغربيني ،من (النسبية) و(ا ِ
حسب معظم مذاهبها((( ،ثم حماولة تطبيقها على القرآن الكريم.
ومن تلك املذاهب (نسبية النص) ،ومن تفسريات (نسبية النص) :أن
(النص) ال وجود ثابت له ،وأنه ال ميتلك حقيقة موضوعية ،بل أن النص
هو كائن حي متحرك ويتعدد بتعدد قارئيه وسامعيه ،وبالتالي فهو يعبرِّ عن
(خصوص معرفة نسبية).
وذلك هو ما يشكل التربير الفلسفي لـ :الدعوة إىل قراءة متجددة ،جتدداً
أبدياً ،ومفتوحة للنص ،وبدون وجود ضوابط معيارية عامة.
وقال بعضهم( :النص القرآني) هو أيضاً نص نسيب ،مما يعين أنه ال
يستبطن حقائق ثابتة ،وال سنناً جازمة ،وال قوانني مطلقة ،وأن (النسبية)
ّ
تكون البنية األساسية واخللفية املعرفية
تؤطر إخباراته وإنشاءاته معاً ،كما ّ
ملواعظه وإرشاداته وحكمه.
تصو ٍر زماني
وذلك يعين كون (النص اإلهلي) أيضاً حمكوماً بإطار ُّ
ومكاني ،يتحكم يف املفسر وحباالته وظروفه وقبلياته ،اليت ّ
تشكل إجتاه
((( إن مل تكن كلها ،ولو يف بعض جوانبها.
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وتكون شخصيته((( ودالالته.
النص وحتدد معناه بل ّ
والناتج من ذلك كله :إلغاء أيّة (مرجعية معرفية معيارية للقرآن الكريم)،
بل حتى لكافة النصوص العقالئية والقانونية.
وقال بعضهم( :النص) مهما كان نوعه وأي شخص كان قائله حتى
املؤول،
الوحي والقرآن الكريم ،فإنه خاضع وتابع للقارئ أو املستمع أو ِّ
وأن (قراءته) للنص وللوقائع اخلارجية ،مبا له من خلفيات فكرية ونفسية
وعادات وتقاليد ،هي اليت تتحكم يف فهم النص وهي (احلكم الفصل)
وهي ذات األولوية ،كما ذهب بعضهم إىل اإلجتاه املعاكس متاماً وقال بأن
األولوية واحملورية املطلقة هي للمؤلف واملتكلم ،على العكس من نظرية
(((
موت املؤلف.
(الحقيقة) مطلقة والنصوص كذلك

ومن البديهي بطالن هذا الكالم يف ذاته ،ويف مسببِّاته ،ويف نتائجه أيضاً؛
ومنها أن بعضهم حيث توهم أن (املعرفة نسبية) ذهب إىل أن (النصوص)
الدالة عليها هي كذلك نسبية.
والحق :أنه ال يصح القول بأن دالالت النصوص على املعاني يف ذواتها،
نسبية؛ وذلك ألن العالقة بني النص واملعنى ثابتة وحمددة يف عامل الثبوت
ونفس األمر ،وال تغري قبليات املفسر أو املؤلف الفكرية وخلفياته النفسية،
سوء الفهم ،شيئاً من هذه املعادلة((( ،إضافة إىل أن تغاير األفهام،
كما ال يغري ُ
ال يعين صحتها مجيعاً ،بل بعضها مطابق للواقع وبعضها ال؛ وذلك ألن
((( أي شخصية النص.

((( سيأتي تفصيل أكثر هلذين املذهبني وملذاهب أخرى ،مع ذكر بعض قائليها ،يف ثنايا الكتاب ،بإذن
اهلل تعاىل.
((( سيأتي تفصيل أكثر هلذه النقطة والنقطة الالحقة يف مطاوي الكتاب ،إن شاء اهلل تعاىل.
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من الواضح أن (احلقيقة) املوجودة يف اخلارج هي مطلقة وليست نسبية.
والربهان على ذلك بإجياز :أن كل شيء هو هو وليس غريه؛ فإن الشيء
إما موجود وإما معدوم ،وإما متصف بكذا أو ال((( ،فليست (احلقائق) نسبية
إذن ،و(األلفاظ) قد وضعت بإزائها((( ،فال نسبية فيها ،وتغاير (األفهام) ال
يغري من (احلقيقة) وال من كون األلفاظ يف صقع الواقع دوا ً
ال عليها ،شيئاً؛
فإن هذه الثالثة (احلقائق النفس أمرية ،واإلدراكات واألفهام ،والعبارات
والنصوص) من عوامل ثالثة خمتلفة ،وال يغيرّ عامل اإلثبات من عامل الثبوت
شيئاً ،وما دامت (احلقيقة اخلارجية) أمراً واقعياً مطلقاً ،فإن كل فهم مغاير
هلا فهو خطأ ،وكل قراءة غري مطابقة فهي باطل ،وكذلك احلال يف كل
مطابق أو غري مطابق ،فإنه صحيح أو خطا تبعاً لذلك ،فلو أن بُعد
(نص)
ٍ
الشمس عن األرض يف عامل اخلارج واحلقيقة كان ( 148أو  148إىل 152
حسب املدار البيضي) مليون كيلو مرت ،فإن أي توهم آخر وأي نص وإدراك
معارض ،هو غري صحيح ،ولو تذرع املتوهم بألف عنوان كعنوان (النص
حي متحرك) و(القراءات مفتوحة).
الحقائق :ثابتة ،ومتحركة ،ومشككة

ومن الواضح انطباق ذلك على جماميع احلقائق بأنواعها( :الثابتة)
و(املتحركة) و(التشكيكية) واألوىل ككل علم كان من قبيل احلساب
واهلندسة وكبعض مسائل علوم الطبيعة ،والثانية والثالثة ،ككل علم
يرتبط حبقائق ذات حركة وحتول وتغيرّ أو ذات مراتب ،كعلم النفس وعلم
االجتماع وعلم االقتصاد((( ونظائرها من العلوم اإلنسانية واالجتماعية،
((( سيأتي تفصيل هذه النقطة والنقاط الالحقة الحقاً ،بإذن اهلل تعاىل.

((( سيأتي تفصيل ذلك ،وما ميكن أن يورد عليه مع أجوبته ،بإذن اهلل تعاىل.

((( يف بعض مسائلها ،كالقوة الشرائية للنقد ،واالستجابة الشرطية للمؤثرات.
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وكبعض مسائل علوم الطبيعة؛ فإن األمراض اجلسمية والنفسية مث ً
ال قد
تكون ناشئة عن عوامل غري ملموسة كالضغوط النفسية ـ وهي ذات درجات
ـ وقد تكون ناشئة عن أسباب أخرى كالبكرتيا والفايروسات ،وهي ذات
حركة ـ كما أن املرض بنفسه أيضاً على درجات ومراتب ،كما أنه قد يكون
ثابتاً وقد يكون متطوراً متحركاً ـ.
وال شك أن كل ذلك له (حقيقة خارجية) ،وأنها بأمجعها حقائق مطلقة
يف حد ذاتها(((؛ فإن (احلركة) حقيقة ،وهي يف حد ذاتها ليست إال هي ،وأن
(الفهم)
(التشكيكية) و(التدرج) و(الرتبة) حقائق؛ فلو طابق (النص) أو
ُ
(الواقع) كان صواباً ،وإال كان خطأ.
َ
معادلة النص والحقيقة

ومن املمكن تلخيص بعض أهم رؤوس نقاط املبحث ،يف احلقائق
التالية:
أ ـ (النص) قد وضع بإزاء (احلقائق) األعم من اخلارجية والنفس
األمرية ،واألعم من املتأصلة القائمة بنفسها (كاجلواهر) أو القائمة بغريها
(كاألعراض) ،واألمشل من احلقائق االنتزاعية ،ومن املفاهيم االعتبارية.
ب ـ وأن احلقائق حقائق ،وال تتعدد أو تتغري بتعدد أو تنوع التصورات
عنها ،بل سيكون أي تصور أو فهم طابقها ،حقيقة ،ويكون غريه خطأ،
وذلك كمن تصور أن سرعة حركة النور هي مائة ألف ميل بالثانية ،أو
احلسية،
تصور أن احلقائق التشكيكية النفسية كاحلب والبغض ،أو اخلارجية ّ
كاحلالوة واملرارة أو غريها كالقوة غري املرئية ،ليست تشكيكية ،فإنه خمطئ
وإن أقام ألف دليل فرضاً على أنه (حر) يف (قراءته للواقع) وعلى أن
((( وسيأتي أيضاً تفصيل ذلك ،بإذن اهلل تعاىل.
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(القراءات مفتوحة) ومتعددة ،بتعدد األفهام والظروف واألزمنة واألمكنة!!
ج ـ وأن (الواضع) قد خيطأ يف وضع لفظ بإزاء معنى ،إذا مل يكن
فعله (وهو الوضع) مطابقاً لقصده وعزمه((( أي إذا مل يكن املوضوع له
هو املراد((( ،كما أن (املستعمل) قد خيطأ لو استعمل النص يف غري معناه،
متوهماً أنه هو.
بل إن اخلطأ من حيث هو خطأ ،خطأ ،وهذه حقيقة مطلقة غري نسبية،
وكذا الصواب من حيث هو صواب ،صواب.
(((
وال يتوهم أنه يف (الوضع) ،فإن األمر بيد الواضع ،فإنه إنشاء ،وهو
لفظ
مما يوجده الواضع ،فال يتصور اخلطأ؟؛ إذ نقول :حيث إنه يريد وضع ٍ
ملعنى قد تصوره ،فاألصيل هو املعنى ،فإن طابقه اللفظ كان وضعه صحيحاً
وإال فقد أخطأ.
معادلة الفهم والحقيقة

أ ـ وال كليّة لـ(:تغاير األفهام) فإن أكثر األفهام ـ وأحياناً كلها ـ قد تتفق
على:
 -1قاعدة عامة أو قضية كربوية.
 -2أو على فهم معنى حمدد من (نص) معني.
(((
 -3أو قد تتفق على (مرجعية) حمددة للفهم ،وسبل معيارية له ؛
((( أو للغرض الذي أراده من الوضع ،أي للعلة الغائية للوضع.

((( وذلك كما لو وضع لفظ (األكرب) على (األصغر) ،اللهم إال لو قطع النظر عن الواقع وقصد من
(األكرب) األصغر؟ وحينئ ٍذ ينعكس األمر ،فلو وضع األكرب لألكرب (الواقعي واألصغر عنده) كان خطأ
دون شك ،وكذا املستعمل لو استعمل األكرب وأطلقه على رقم مخسة مقيساً إىل رقم عشرة.
((( أي املعنى املنشأ مما يوجده الواضع.

((( سيأتي تفصيل ذلك ،بعمق أكرب ،وما ذكرناه ههنا جمرد (تبسيط) لإلجابة.
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أال ترى الكل متفقاً على معاني الضرب والتقسيم والزائد والناقص يف
علم احلساب ،وكذا الكسور واجلرب واملقابلة ،وأن الزاوية القائمة تساوي
09درجة؟ وكذلك سائر مسائل احلساب واهلندسة؟
فمث ً
ال أن «كانط»((( يذعن بأن العلوم الرياضية والطبيعية ،مطلقة
وليست نسبية ،وخيص النسبية مبا عداهما ،وسنناقشه يف ذلك ,يف الفصول
املتأخرة من الكتاب.
ويدل على ذلك :االتفاق على (الفطريات) ،كحسن العدل وقبح الظلم
كمفاهيم معيارية وأصول عامة ،واالختالف إمنا هو يف مصاديق العدل
هلرمينوطيقيون ـ
والظلم ،اللهم إال ِمن َمن يشهد عامة العقالء ـ ومنهم ا ِ
بشذوذهم وخطأهم.
هلرمينوطيقيني الغربيني على حسن
كما يشهد لذلك اتفاق عامة ا ِ
الدميقراطية وقبح االستبداد ،ولو كانت القراءات املتعددة كلها مشروعة
وصحيحة ،وقلنا إن (املعرفة نسبية) وأنه ال يصح جلهة مهما كانت أن
تدعي امتالك ناصية (املعرفة) و(احلقيقة) ،لكان عليهم أن يقبلوا (صحة)
رأي بعض الشرقيني والغربيني يف (حسن) بل وضرورة الظلم واالستبداد
والدكتاتورية ،وحسن التعذيب وتكميم األفواه ،ومصادرة األموال،
((( إميانويل كانت ,1804 - 1724 ,Kant Immanuel ,وقد يكتب بالعربية «عمانوئل كانط» ,فيلسوف
من القرن الثامن عشر أملاني ,هو املصدر للفكر الكانيت ,يف التفريق بني الواقع والظاهر ,أو بني النومن
والفنومن ,وبني العامل يف ذاته وعامل الذهن .كان آخر فيلسوف مؤثر يف أوروبا احلديثة يف التسلسل
الكالسيكي لنظرية املعرفة خالل عصر التنوير ,الذي بدأ باملفكرين «جون لوك ،جورج بركلي ,وديفيد
هيوم» ,وقد تأثّر بفلسفة األنوار للقرن الثامن عشر ,خاصة عند «روسو» ,والنجريبية عند «هيوم» ,اليت عرب
عنها أنها أيقضته من رقاده الدغماتي ,مبعنى حترره من انغالق التفكري وحتجر العقل.
أسس منظورا واسعا وجديدا يف الفلسفة ,وأثّر فيها حتى القرن الواحد والعشرين .ونشر أعماال عن نظرية
املعرفة وأعماال متعلقة بالدين والقانون والتاريخ .واحد من أكثر أعماله شهرة هو «نقد العقل اجملرد»،
الذي هو حبث واستقصاء عن حمدوديات وبنية العقل نفسه ,الذي هاجم فيه امليتافيزياء التقليدية ونظرية
املعرفة و مساهمات كانت يف هذه املساحات .األعمال الرئيسية األخرى يف شيخوخته هي «نقد العقل
العملي» ,الذي ركز على األخالق ،و»نقد احلكم» الذي استقصى اجلمال والغائية.
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وسحق احلقوق ،و(حسن) ظلم الطفل أو املرأة وسحق حقوقهما!

(((

ب ـ وأن (األفهام املتغايرة) و(النصوص املتقابلة) أحدها صحيح،
ومناقضها ومضاداتها خطأ دون ريب؛ إذ قد سبق أن (املطابق للخارج) أو
نفس األمر والواقع ،هو الصحيح ،وغريه خطأ ولو توهم صاحبه صحته،
الواقع؟
وهل تغري
ُ
األوهامَ ،
هلرمينوطيقيني صحيحاً
ومما يرشد إىل ذلك :أنه ال يعقل كون كالم هؤالء ا ِ
هلرمينوطيقي أن
وكالم معارضيهم صحيحاً يف نفس الوقت؟ وإال للزم على ا ِ
يلتزم بصحة (قراءة واحدة فقط) للنصوص (ولندقق يف كلمة «فقط» ،أي
بشرط ال) وعدم صحتها يف الوقت نفسه.
ج ـ وأنه ال فرق يف ذلك كله((( بني (املعرفة املباشرة) و(املعرفة غري
املباشرة).
و(األوىل) هي (موا ّد العلوم) أو املسائل املفتاحية ،وهي (البديهيات)
بأقسامها الستة من (أوليات) و(فطريات) و(متواترات) و(مشاهدات)
و(جمربات) و(حدسيات).
و(البديهيات) :هي تلك اليت توجد أو تكسب من غري نظر واستدالل
عقلي وبرهنة ،أي عرب (االحساس املباشر) باحلقيقة ،أو (احلدس املباشر)
بها ،أو االلتفات هلا كذلك((( أي االستكشاف املباشر وبال واسطة ،أي
هلرمينوطيقيني متفقون على أصل فرضية (النسبية)!! وأن واحداً من (احلقيقة) أو
((( ويشهد لذلك أن ا ِ
(النص) أو (األفهام) نسيب ،وأن عامة املتدينني ،بكل األديان ،يرفضونها ،إال املتأثر من أحد الفريقني
بالفريق اآلخر؟ واالختالف هو يف بعض التفاصيل ،أو يف حدود القضية فقط؟ فتأمل.
((( أي فيما سبق من :1 :ال اطالق يف تغاير األفهام :2 ،وأن األفهام املتغايرة أحدهما صحيح،
ومناقضها ومضادتها ،خطأ.
((( وتسمى (املعرفة املباشرة احلسية) أو (املعرفة املباشرة احلدسية) وهكذا.
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(املعرفة املباشرة((( العقلية) واليت اعرتف بها حتى الفالسفة الغربييون
وتعين مقدرة العقل على (أن يرى) احلقائق بـ(عيون عقلية) بطريقة
مباشرة،ومن دون استدالل وبرهان.
و(الثانية) هي (النظريات) أي املعرفة عن طريق الربهان واالستدالل،
وترتيب مقدمات معينة للوصول إىل نتائج حمددة.

(((

النسبية والنصوص السماوية

هلرمينوطيقيني يف اجلملة ـ أي يف بعض النصوص
ولو فرضنا صحة كالم ا ِ
ـ فإنه ال يصح (عقالً) يف كالم اهلل تعاىل وكالم رسله وأوصيائهم؛ فإن من
يعرتف بوجود اإلله ،ويذعن بكونه عاملاً بكل احلقائق ،وحكيماً قادراً على
كل شيء ،كيف يعقل أن ينسب (العجز) إىل اهلل تعاىل يف خلق ـ أو وضع ـ
(ألفاظ) تطابق (احلقائق) مائة يف املائة؟ ثم استعماهلا فيها ،سواء كان قرآناً
فمن (فهم) ذلك فهو املصيب ،وغريه هو املخطئ.
أم حديثاً قدسياً َ
ثم كيف يعقل أن ينسب (العجز) إىل اهلل تعاىل يف وضع (ضوابط معيارية)
لفهم كالمه ،ثم يف تأسيس وخلق( ،مرجعية مطلقة) يف عامل التشريع،
وعامل املعرفة ،ويف العوامل األربعة كلها (عوامل الوجود العيين والذهين
واللفظي والكتيب)؟
و(املرجعية) يف الثالثة األخرية ،هي لتمييز احلق من الباطل والصحيح
من اخلاطئ ،وأما (املرجعية) يف عامل الوجود العيين ،فاملراد بها (مقياس)
((( املقصود من (املباشرة) ما ال يتوقف على نظر وترتيب مقدمات عقلية ،وإن توقف على جتربة أو
احساس.

((( لقد اعرتف باملعرفة املباشرة العقلية الفالسفة العقلييون ،أمثال (ديكارت ،أسبينوزا ،ليبنتز) ـ
من القرن السابع عشر ـ وأمثال (نيتشة ،شلنغ ،شليغيل) ـ من القرن التاسع عشر من األملان ـ وأمثال
(هوسريل) ـ من القرن العشرين ـ إضافة إىل قدامى الفالسفة كأفالطون وأفلوطني ،والفالسفة اإلسالميني
كالطوسي وابن سينا.
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النقص والكمال ،والصحة واالعتالل ،واحلسن والقبح ،ال الصواب
واخلطأ؛ إذ ال جمال هلما يف الوجود العيين.
وقد تدارسنا حمور (املرجعية) هذا ،يف موضع آخر من الكتاب ،فليالحظ.
هلرمينوطيقي بأن صانع (الكمبيوتر) أو أي جهاز آخر
والغريب أن يعرتف ا ِ
ميكنه أن يصنع (مفاتيح معيارية) للتعامل مع كافة األجهزة ،يف كل األزمنة،
من قبل كافة األشخاص ممن حيملون خلفيات فكرية خمتلفة وقناعات وقبليات
قد تكون متناقضة ،ومع ذلك فإن (املفتاح) الثابت واملوحد واملعياري هو
دائماً وأبداً هو رقم ( )1وصفر مثالً ،يف علم احلاسوب ،أو أي مفتاح
وطريق موحد آخر ،وكذلك احلال يف األجهزة الكهربائية ،وامليكانيكية
وغريها .وكذلك احلال يف (شفرة مورس) ،أو غريها.
ونقول :كيف يعرتف عامل األلسنيات بأن مبقدور اإلنسان العادي ذلك،
وال يكون مبقدور خالق هذا اإلنسان ،ذلك؟
بل نقول :إن عدم إنشائه وجعله جل وعال لـ(النصوص مطلقة)
وحمكمة ،ودقيقة ،ال يأتيها الباطل أو األوهام ،من بني يديها أو من خلفها،
وكذلك عدم إجياده تعاىل لضوابط معيارية لفهم كالمه املنزل للبشر ،وعدم
خلقه ملرجعية مطلقة ،لدى االختالف ،يناقض (حكمته) تعاىل و(عدله)
و(لطفه) و(كرمه) و(رمحته)؛ ذلك أن كالمه تعاىل أنزل للبشر (هدى)
وإرشاداً للناس يف جماهيل احلياة ،وهل يعقل من احلكيم الرحيم أن (يضع)
(خريطة) تزيد الطني بلة ،وتزيد الضائعني يف صحاري احلياة ومستنقعات
الدنيا ،حري ًة؟! إن ما ال نقبله إلنسان سوي عادي( ،وهو أن يرسم خريطة
جغرافية مشوشة أو مشوهة أو مهملة أو ضبابية أو نسبية ومو ِهمة ،رغم
حمدودية أعداد من ينتفع بها من الناس) ،كيف نقبل صدوره من إله حكيم
يضع منهجاً (مقروءاً) و(مكتوباً) للبشرية كلها على امتداد األزمان؟
نعم ،املنكر لوجود اإلله أو علمه أو حكمته أو قدرته أو عدله ،جيب أن
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حياور ويناقش يف (علم الكالم) والعقائد ،حول ذلك كله ،وليس يف علم
األلسنيات!
الهرمينوطيقيين
ردود أخرى سريعة على ِ

يكفي لنقض كالم النسبيني من غري أن نطالبهم باإلذعان بوجود اإلله،
القادر احلكيم املتعال ،أن ال يكونوا سوفسطائيني ،ينكرون وجود كل
احلقائق ،ويدعون كون كل شيء خيا ً
ال وسراباً ووهماً؛ إذ يكفي لنقض
كالمهم عندئ ٍذ ،ـ بعد بداهة أن املوجبة اجلزئية نقيض السالبة الكلية ـ .
 1ـ توجد نصوص تستبطن حقائق مطلقة
وجود (نصوص) تستبطن حقائق مطلقة ،وال يصح فيها تعدد القراءات،
فال ُّ
هلرمينوطيقيون ـ يف خطأ وكذب أية قراءة أخرى،
يشكون هم أيضاً ـ أي ا ِ
وذلك مثل:
أ -ما سبق من أمثال املعادالت الرياضية واهلندسية ،ككون حاصل
ضرب أربعة يف أربعة هو  16ال أقل وال أكثر ،وانقسام الزاوية إىل حادة
ومنفرجة وقائمة ،ووجود (اجلذر األصم) ـ وكافة مسائل احلساب واهلندسة
ـ .ب -ومثل الفطريات.
ج -واملستقالت العقلية كأن (العدل حسن) وكذا (اإلحسان) ،و(ر ّد
األمانات إىل أهلها) ،و(الظلم قبيح) وكذا (اخليانة) وشبههما ،واستحالة
مجع النقيضني((( أو الضدين ،أو الدور أو التسلسل ،أو حتقق املعلول بال
((( مع توفر الشرائط الثمانية :وحدة املوضوع ،واحملمول ،والزمان ،واملكان ،والكل واجلزء،
واإلضافة ،والقوة والفعل ،والشرط ،وأما (وحدة الرتبة) فهي مندرجة يف وحدة املوضوع ،فليست
شرطاً تاسعاً ،وإن كان التحقيق يقودنا إىل أن وحدة اجلزء والكل ،واإلضافة ،والقوة والفعل ،والشرط،
والزمان واملكان ،أيضاً تعود إىل وحدة املوضوع؛ فإن املوضوع ال يكون حقاً واحداً إال بها.
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علة ،وما أشبه.
واحلاصل :أن ّ
(أدل دليل على إمكان الشيء ،وقوعه) ،و(وقوعه) مما
يشهد به العقل الصريح ،والوجدان ،والفطرة ،وكافة العقالء مبا هم عقالء.
 -2ضرورة اإلذعان باإلنكار
هلرمينوطيقيني لو أنكروا ذلك كله ،وقالوا ال شيء مما
إن هؤالء ا ِ
ذكرمتوه حبقيقة مطلقة ،وأن (نصوصها) أيضاً ،تقبل تعددية القراءات بشكل
ال متناهي ،ولو أنكر بعضهم وجود اهلل تعاىل أو علمه أو قدرته ،لكنهم
ال يستطيعون أن ينكروا أنهم منكرون لوجود اهلل أو ينكروا أنهم شاكون
فيه ،أو ينكروا أنهم أنكروا وجود (حقيقة مطلقة) و(معرفة مطلقة) و(نص
معياري) ،ويكفي ذلك نقضاً عليهم؛ فإن املوجبة اجلزئية نقيض السالبة
الكلية ،والسالبة اجلزئية نقيض املوجبة الكلية ،وقد اعرتفوا ببعض أو كل
احلقائق التالية:
أ :إنهم ينكرون بشكل مطلق وجود (حقيقة مطلقة).
ب :كما ينكرن بشكل مطلق وجود (معرفة مطلقة).
ج :وينكرون بشكل مطلق أيضاً وجود (ضوابط معيارية) للفهم.
د :وينكرون مطلقاً وجود (نصوص موضوعية)!
 -3نقرأ نصوصهم على النقيض
بل لنا أن نقول هلم إنكم إذا قلتم بتعدد القراءات ،وعدم وجود ضوابط
معيارية للفهم أبداً ،فإنه حيق ملفكر أن يقرأ (إنكاركم) الصريح لوجود اهلل
تعاىل مثالً ،أو لوحدانيته ،أو إنكاركم لوجود (النصوص املوضوعية املطلقة)
أو (املعرفة املطلقة) أو (الضوابط املعرفية) ،على أنه إقرار صريح بوجود اهلل
تعاىل أو بوحدانيته ،أو (شككم) املصرح به يف وجوده أو وحدانيته ،على
أنه تصريح باإلميان باهلل الواحد األحد!!
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كما سيكون لكل أحد أن (يقرأ) (إقرارهم) الصريح بتعدد القراءات،
على أنه (إنكار) صريح ،أو حمتمل ،لتعدد القراءات! ،أو يقرأ (إنكارهم)
لـ(املعرفة املطلقة) ولوجود (النص املوضوعي) ،على أنه إقرار.
وال جمال ألي نقد أو شجب أو اعرتاض على هؤالء املفسرين؛ أمل
يقولوا (ال يوجد نص معياري) و(ال قراءة واحدة ثابتة) وأن (النص كائن
حي متحرك يتعدد بتعدد قارئيه وسامعيه) ،وقالوا بـ(موت املؤلف) ودعوا
لقراءة مفتوحة للنصوص!
حيملوا القرآن الكريم ،ما ال حيتمله ،من وجوه
وإذا جاز للنسبيني ،أن ّ
التأويل ،والبطون ،وشتى (القراءات) ،من غري رجوع إىل أصول اللغة
وقواعدها ،ومناهج البحث العلمي ،وإىل (ضوابط التأويل) وإىل مرجعيات
التنزيل والتأويل ،وهم( :من نزل القرآن يف بيوتهم) ومن أودعهم رسول
اهلل صلى اهلل عليه وآله ،علمه وحكمته وجعلهم الثِقل الثاني بعد القرآن
الكريم الذي  ما إن متسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبداً((( جاز لنا أيضاً
حنمل كلماتكم ما ال حتتمله من التأويل واالستبطان وشبه ذلك.
أن ّ
خاصة إذا شفعنا ذلك كله ،مبا ذكره علماء النفس من أن (املواصفات
النفسية) من حب وبغض وغريهما ،بل وكذا (العقد النفسية) قد تتجلى يف
الشخص بشكل معاكس متاماً؛ فإنه كثرياً ما نكتشف أن من يؤذي شخصاً
كثرياً ،فإنه حيبه يف واقعه كثرياً جداً ،إال أن حبه (يتمظهر) يف ضربه و(يرتجم)
يف إيذائه!
بل أقول :ال حنتاج إىل أمثال هذا التعليل ،لدراسة سيكولوجية هذا
هلرمينوطيقيني ،وللرد عليهم بأنكم قلتم ما قلتم
املذهب من مذاهب ا ِ
((( قال العالمة الشيخ احلر العاملي (رمحه اهلل) يف كتابه :وسائل الشيعة :ج 72ص 33باب5
ح :44133أقول :وقد تواتر بني العامة واخلاصة عن النيب صلى اهلل عليه وآله ،أنه قال« :إني تارك
علي
فيكم الثقلني ما إن متسكتم بهما لن تضلوا :كتاب اهلل وعرتتي أهل بييت ،وانهما لن يفرتقا حتى يردا َّ
احلوض».
98

نقدالهرمينوطيقا
ون�سبية احلقيقة واملعرفة واللغة

كمجلى ملضاد ما تريدون ،وأنكم تقصدون منا ِق َض ُه متاماً ،بل يكفينا (نص
كالمهم) ،للرد عليهم؛ أمل يصرحوا( :النص ال وجود ثابت له) و(هو
حي متحرك متعدد بتعدد القارئني والسامعني) و(القراءات مفتوحة إىل ما ال
َهمنا لكالمكم
نهاية) و(فهم كل أحد للشريعة ،هو عني تلك الشريعة) َفف ُ
ورأيكم إذن هو عني كالمكم ورأيكم!
نقول هلم ـ وتأسيساً على ذلك ـ :إن لنا أن (نقرأ) (إقراركم) على أنه
(إنكار) ،و(إنكاركم) على أنه (إقرار)! وسنصنفكم يف صنف (املتدينني)،
أو ندرجكم يف قائمة (الرجعيني) و(املتحجرين) شئتم أم أبيتم! أو ليس قد
قال قوم منكم (ال يوجد إال ذات املفسر واملؤول) وأنها املالك واملقياس؟!
وعلى ضوء ذلك فإنين كمفسر ،أرى أن كالمكم كله حيمل شحن ًة معاكسة
لظاهره متاماً!
ثم :أوليس قد قال قوم آخرون منكم يف إجتاه معاكس (احملور هو قبليات
املؤلف واملتكلم) وحنن قد قرأنا (قبلياته) على أن إنكاره الظاهري يستبطن
إقراراً واقعياً خفياً وأن تشكيكه الظاهري يفصح عن إميانه العميق الباطين!
هذا كله إضافة إىل ما سبق من أن قوهلم( :النص ال ميتلك وجوداً ثابتاً
أبداً) ينقض نفسه بنفسه ،فإن هذا هو بدوره (نص) من النصوص!
 -4نسف العقد االجتماعي
هل يقبل العقالء ـ ومنهم هؤالء الفالسفة ـ أن يتعلل كل من:
أ(:املوظف)
ب:و(اجلندي)
ج :و(التلميذ) ،بعدم تنفيذ قرارات (الشركة) أو (املؤسسة) أو (قيادة
اجليش) أو بعدم اإللتزام بالشروط والضوابط يف االمتحانات ،يف (املدرسة
أو اجلامعة) ,بنسبية النصوص واملعرفة وتعدد القراءات بأنه (ال يوجد منهج
علمي يضمن الوصول حقيق ًة إىل معنى النص الصادرة من املدير أو اإلدارة)
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وإنين أدعو إىل قراءة متجددة منفتحة (للنصوص) و(األوامر) و(القرارات)
وأنه (ال جمال للموضوعية أبداً يف النصوص)؟ و(أن خلفيات كل إنسان ،تؤثر
يف فهمه للحقيقة والقرارات والقوانني ،فلكل منا ـ أي من التالميذ واملوظفني
واجلنود ـ أن يفهم األوامر والقرارات ،وحتى الشروح والتوضيحات ،على
حسب خلفياته املعرفية والنفسية ،وليس ألحد أن يعرتض عليه :بأن فهمه
مشوه أو ناقص أو غري ذلك!
غريب ،أو خاطئ ،أو معوج أو ّ
أو أن لكل منّا أن يفسر (النصوص) حسب اجتهاده ـ املطلق ،غري
املنضبط بأية ضوابط ُ
وأطر عقلية أو عقالئية ،واملنفتح إىل ما ال نهاية له ـ يف
فهم (نفسية الكاتب واملتكلم) وخلفياته النفسية واملعرفية!
د :أو أن تتعلل (الدول) يف تعهداتها الدولية ،بذلك؟ وهل يقبل عاقل
هلرمينوطيقا
أو حكيم أن يتخذ (الشركاء) وكذلك (الشركات املتعاقدة) (ا ِ
هلرمينوطيقا النفسية) ،ذريعة للتحلل من اإللتزامات؟ حبجة:
اللغوية) و(ا ِ
أن (النص) ال وجود ثابت له ،وأنه منفتح على (تعدد القراءات) ،وأنه كائن
لنص من النصوص املتضمنة يف بنود
حي متغري! وأن تفسري كل شخصٍ ،
ومواد املعاهدات والعقود ،هو عني تلك املعاهدة أو العقد!
 -5ضرب مرجعية الدستور والقانون
وهل يصح أن يقال يف جماالت القانون ،والقضاء ،واحملاماة:
(إن املعرفة القانونية ـ كالدينية عندهم ـ جهد إنساني لفهم القانون
والشريعة ،متحرك ومنفتح على كل القراءات ،وقانون كل واحد هو عني
فهمه للقانون!) كما قالوا :إن دين كل واحد هو عني فهمه للشريعة! وأي
باب فساد ،سيفتحه ذلك ،لكل اجملرمني ،لو شر ّعنا((( هلم (الصراطات
وحمتكر
خمتلس
املستقيمة) و(تعدد القراءات) و(انفتاح النص)! فإن كل
ٍ
ٍ
راب ،بل :وكل سارق ألموال الدولة ،أو أموال
ومدلِّس
ومرتش ُ
وم ٍ
ٍ
((( أي أعطيناها الشرعية.
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التجار ،أو أموال الفقراء ،بل وكل قاتل وسفاك ودكتاتور وطاغية ومستبد
كاحلجاج وهتلر وموسوليين وصدام ونريون؛ سيكون (قوي احلجة) عندئ ٍذ
هلرمينوطيقا واأللسنيات! قائالً( :ال يوجد صراط
متذرعاً بقواعد علم ا ِ
مستقيم واحد ،بل كل القوانني ـ ومنها ما أضعها أنا للناس كلهم ،ولدول
العامل كلها ـ هي صراطات مستقيمة)! وكل أنواع (التأويل) لكل النصوص،
صحيحة ،مهما بدا التأويل شاذاً غريباً ،أو يقول (كل الصراطات لفهم
القوانني ،هي مستقيمة)! و(إنين أؤمن بالقراءات املنفتحة للنصوص)؛ إذ
(ال يوجد منهج علمي أو غري علمي يضمن الوصول إىل حقيقة النص)!
وكل (معرفة قانونية ،فهي جهد إنساني ملعرفة القانون ،متحرك ،وقانون
كل واحد هو عني فهمه للقانون)! وإنين أفهم من (االحتكار ممنوع) أن:
(االحتكار ضروري وواجب بالنسبة لي)! أو إنين (أقرأ) هذا القانون
مبعنى (ال يشملين) ،فهو (عام) لكنين خارج عنه ختصيصاً أو
و(أفهمه) ً
ختصصاً؛ إذ (االحتكار ممنوع) إال ملن يرى ضرورته لتنمية ثرواته لتكون
(السند واخللفية) القتصاد البلد؟!
ومن الشواهد على ذلك :ما فهمه بعض أدعياء الفلسفة والعرفان من
(الصراطات املستقيمة وصوابيتها) من قوله تعاىل :ﱫﭧ ﭨ ﭩﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﱪ ((( فـ :ﱫﭯ ﭰ
ﭱ ﱪ((( تعين (واملغضوب عليهم ،فإن صراطهم مستقيم)!! فلقد قالوا:
(الطرق إىل اهلل ،بعدد أنفاس اخلالئق) وقالوا :أيها املسلم! لو كنت تعلم ما
(((
هو الصنم ،لعلمت أن الدين يف عبادة الصنم!
((( سورة الفاحتة  6 :ـ . 7
(((

((( الشعر لشاعرهم بالفارسية:
مسلمان! كَر بدانسيت كه دين جيست؟
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وهل للسارق أن يقول :إنين أفهم من (السرقة حرام) أنها حمرمة فيما لو
اقرتفت بالعنف ،أما السرقة ِخلسة ودون سالح ،بل باملكر واخلديعة ،فإنين
ال أفهم من ذلك النص حرمتها ،إذ ال قواعد عامة لتأطري عالقة اإلنسان
بالنص و(اإلطالق والعموم) أوهام خمرتعة ،أو غاية األمر هي (فهم) ولي
(فهم آخر)! وخلفياتكم الفكرية والنفسية هي الدافع لكم لذلك النمط من
الفهم؟!
أو هل ألحد أن يقول :إن نصوص القانون والدستور ،ال مرجعية هلما
للمشرع واملقنن والكاتب،
أبداً ،إمنا املرجعية للقبليات الفكرية والنفسية
ّ
فعلينا االجتهاد يف معرفتها لتكون هي الدستور والقانون الشرعي وإن كان
غري املكتوب! والحظوا أي هرج ومرج وأي باب فساد ينفتح من ذلك عندما
يفسر كل شخص وحيلل األفق املعريف والنفسي للمشرع واملقنن ،ليحدد لنا
(القوانني) ال كما هي مكتوبة ،بل كما هي موجودة يف بواطن ذواتهم وصقع
أنفسهم املتأثرة بعوامل شتى!!
 -6تحطيم األسرة
وأال تنهدم اللبنة األساسية األوىل يف اجملتمع ،وهي (العائلة) ،لو
صح لألبوين ،أو األوالد ،أو الزوجني ،أن يتحللوا من كل اإللتزامات،
ّ
حبجة علم األلسنيات! وأنه ال وجود (لنص موضوعي) والقراءات متعددة
مفتوحة! ويف (النص) ال يوجد إال املفسر وخصوصياته! وأن (قانون كل
أحد هو عني فهمه للقانون)!
وهل يقبل عاقل أو منصف ،أو حاكم أو قاض ،أن يضع الزوج ـ مث ً
ال ـ
كل الشروط اليت اشرتطت عليه حني العقد واليت وافق عليها ،حتت أقدامه،
مد ّعياً :بأن (قراءتي لنصوص الشروط ،هي بنحو آخر)! وليس لكم أن
تلزموني بقراءتكم وتفسريكم اخلاص للشروط! بل إنين (أقرأ) خلفياتكم
يقني دانى كه دين در بُت برستى است!!
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النفسية واملعرفية ،عند كتابة وإقرار هذه (الشروط) و(أرى) أن ما قصدمتوه
أمر آخر وهو (احلجة) وهو (احلكم)!
(((
وهل يقبل عاقل أو متدين ممن يقرأ قوله تعاىل :ﱫﯢﯣﱪ
أو :ﱫ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﱪ((( (قراءة حرة)! أو يقول إن فهمي
للمعروف هو أن أمنعها من زيارة أبويها أبد الدهر ،وأن أمنعها من الذهاب
للطبيب أبداً ،أو أن أضربها ضرباً مربحاً جارحاً كل يوم ألنها مل تطبخ الطعام
علي ،وإنين أرى ذلك كله (معروفاً) ،وال
مثالً ،وفهمي هذا هو (احلجة) ّ
يوجد نص موضوعي ،وال توجد ضوابط عامة ،وقواعد مرجعية معيارية
أبداً لفهم النصوص ،وأن خلفياتكم وقبلياتكم الفكرية والنفسية ،هي اليت
جعلتكم تتصورون كل ذلك (منكراً) ،أما أنا ،فأراه معروفاً الزماً ،وأن فهم
كل أحد للشريعة ،هو عني تلك الشريعة!!
هلرمينوطيقية ـ :إن املراد بـ ﱫﮜﱪ هو
وله أن يقول ـ مستنداً للنظرية ا ِ
(ما أعرفه) أنا ،وليس (املعروف الشرعي) وال (املعروف عند العرف العام،
(((
أو يف عرف املتشرعة) وال (املعروف الواقعي النفس األمري)!!
 -7إلغاء معادلة النجاح والفشل
كما يستلزم ذلك ،إلغاء معادلة (النجاح) أو (الفشل) يف (امتحانات)
املدارس واجلامعات ،ويف اختبارات الشركات والوزارات؛ نظراً لعدم
إمكان اعتماد (مقاييس) موحدة ثابتة للنجاح والرسوب؛ بل ونظراً لتحرك
(النصوص) اليت يراد االمتحان فيها ،وعدم ثباتها ،وتعدد القراءات فيها ،بل
إن ذلك يلغي فكرة (االمتحانات) من أساسها ،إذ ال يوجد (صراط مستقيم
واحد) بل (صراطات مستقيمة)! وال توجد (قراءة واحدة) للنصوص واملواد
((( سورة النساء.19 :

((( سورة البقرة.228 :

((( قد ذكرنا معاني حمتملة سبعة أو أكثر للمعروف ،يف كتاب (األوامر املولوية واإلرشادية).
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الدراسية والقرارات (بل قراءات) متعددة بتعدد القراء والتالميذ واملوظفني
واألفراد كافة! وال يوجد إال (ذات املفسر واملؤول)! وحينئذ سيحق للطالب
واملمتحن أن يقول :ليس املقياس هذا النص ،بل هو ما أعتمل داخل أفق
َ
أنفسي واضعيه ،لذا إنين ناجح وإن خالفت أجوبيت (جسد النص امليت)
ألنها تطابق روح املشرع وخلفياته وقبلياته ،كما أفهمها أنا!
 -8هدم الفاصل بين الفضيلة والرذيلة
هلرمينوطيقا) هدم الفاصل بني الفضيلة والرذيلة،
إن من أكرب مساوئ (ا ِ
وفتح الباب على مصراعيه أمام الكذابني والدجالني؛ ذلك أنه مادامت
القراءات للنص الواحد مفتوحة إىل ما ال نهاية ،ومادام النص ال ميتلك
حقيقة موضوعية ،وال توجد ضوابط معيارية عامة ،فال يوجد إذن (صدق)
و(كذب) وال صادق وال كاذب ،وال يوجد فارق بني املتملق واملتزلف وبني
الناصح املخلص ...أنها كلها (ألفاظ) وكلها خاضعة لألفق الفكري واملعريف
للقارئ والسامع ،فلكل شخص أن يقرأ (الصدق) كما يشاء ،فقد يكون
(الصدق) حقاً( ،كذباً) حقاً.
هلرمينوطيقا)،
كما أن (الكذب) سيحظى بكل القيمة واملكانة يف عامل (ا ِ
وسيوضع على منصة التكريم جنباً إىل جنب مع (الصدق) ،بل سيكون
(الصادق) كاذباً و(الكاذب) صادقاً ،جملرد أن (ذات املفسر) للكالمني ارتأت
ذلك؛ إذ ال وجود إال لذات املفسر واملؤول!
 -9اإلطاحة بوثيقة حقوق اإلنسان
هلرمينوطيقا ،والقراءات
وأخرياً نتساءل :هل يسمح القائلون با ِ
(املفسر أو املؤول) بالتعامل مع (وثيقة حقوق اإلنسان)
املفتوحة ،وحمورية ِّ
فصلت هلدم النصوص
على ضوء قواعدهم هذه ،أم أن هذه القواعد قد ِّ
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السماوية فقط؟
()5
نسبية (احلقيقة) و(املعرفة) أو تدرجييتهما؟

إن القول بأن (احلقيقة واملعرفة نسبية) غري تام ،ويرد عليه إضافة إىل ما
سبق:
(((
(((
إن (احلقائق اخلارجية) هي حقائق مطلقة ،وليست نسبية بل غاية
األمر أن تكون تدرجيية وتشكيكية فقط؛ فإن كل شيء هو هو ،وليس غريه،
حمصل للنسبية يف احلقائق اخلارجية سواء الثابت منها أم املتغري،
بل ال معنى َّ
وسواء احلقائق التشكيكية منها أم املتواطية.
وعلى هذا فإنه ال يصح القول بأي وجه من الوجوه :بأن (اهلل تعاىل)
حقيقة نسبية.
كما ال يصح القول بأن( :اجلوهر) مبختلف أنواعه ـ كاجلدار والذهب
والفضة والنفس والعقل ـ حقائق نسبية يف حد ذاتها ويف أفق وجودها
اخلارجي نفسه ،مع قطع النظر عن تعلق (معرفتنا) بها(((.
كما ال يصح القول بأن (الكم والكيف وسائر املقوالت العرضية) هي
حقائق نسبية.
كما ال يصح القول بأن االنتزاعيات (كزوجية األربعة ،وكالوحدة على
رأي) واإلعتباريات (كأعتبار هذه العملة ذات قيمة حمددة) هي حقائق نسبية.
((( املتأصلة بل وحتى احلقائق االنتزاعية واالعتبارية.

((( أي من حيث كونها حقاً ،ومن حيث وجودها وتقررها يف نفس األمر كما هي ،ومن حيث كونها
من حيث هي هي هي ،وال شيء آخر.
((( فإن حمور (معرفتنا بها) سندرسه يف النقطة الالحقة بإذن اهلل تعاىل.
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نسبية (الحركة) و(الزمان)

نعم :إن أبرز ما ميكن أن يستندوا إليه لنسبية (احلقيقة) ،هو (احلركة)
و(الزمان) وأمثال (الطول والقصر) و(السرعة والبطؤ) ،بدعوى أن (احلركة)
ذاتيُّها التغري ،و(الزمان) منتزع من مقدار احلركة ـ على رأي(((ـ وهو نسيب
أو متغري باإلضافة إىل ما سبقه ويلحقه ،و(الطويل) قصري بالقياس لألطول
منه ..وهكذا.
والجواب :إن (احلركة) مبا هي حركة ،ـ سواء أكانت حركة يف (األين)
أم يف (الوضع) أم يف (الكم) أم يف (الكيف)((( ـ أمر واقعي ،هلا حتقق يف
اخلارج ،وهي (حق) سواء علمنا بها أم أنكرناها ،وسواء الحظناها يف حد
ذاتها أم مقيسة للغري ،فإنها ال خترج عن كونها هي هي ،باحلمل الذاتي
األولي وباحلمل الشائع الصناعي ،وكذلك (الزمان).
وأما (معلوماتنا) و(صورنا الذهنية) عن (احلركة والزمان) ومعارفنا
عنهما ،وعلومنا بالنسبة هلما ،فإنها أيضاً ليست بالنسبية؛ إذ
أ :أننا جند أن (احلركة) و(الزمان) ونظائرهما ،حيث كانت هلا واقعية
وخصوصيات ،من قوة أو ضعف أو غريهما ،فإن كل معرفة تطابق تلك
الواقعية واخلصوصيات ،يف أي زمن ،ويف أية حالة وظرف ،فإنها صحيحة،
(((
دون غريها.

(((

((( فهو كم متصل غري قار عارض للحركة ـ عند بعضهم ،وهو البعد الرابع للمادة على رأي آخر،
وقيل إنه جوهر جمرد وقيل إنه جوهر جسماني ،وأما على ال القول بأنه (ال وجود له إال حبسب الوهم)
فاألمر أوضح.

((( وسواء قلنا باحنصار احلركة يف هذه املقوالت األربع كما ذهب إليه قدامى احلكماء ،أم قلنا بشموهلا
للمقوالت العرضية األخرى ،بل وللجوهر أيضاً.
((( أية مرتبة من الواقعية فرضناها هلا ،وأي نوع من أنواعها كان.

((( ولذا لو كانت احلركة بطئية جداً ،حتى توهمناها سكوناً ،فإن (توهمنا) هو اخلاطئ ،وال يغري هذا
التوهم من كونها حركة بطيئة شيئاً.
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ب :كما جند أن معارف الناس وعلومهم عن (احلركة) وأخواتها ،ال
يعقل أن تكون كلها صحيحة ،بل املطابق منها هلا ،صحيح ،ال غريه؛
فإن الزمان مث ً
ال إما أمر موهوم ال وجود له إال يف خيالنا ،وإما أمر حقيقي
موجود ،وال يعقل صحة األمرين معاً ،وهو إما متأصل أو ال ،وال ميكن
اجلمع بينهما.
ج :كما جند أن أصل وجود (احلركة) وأصل كونها ذات تأثري ،وفعل
وانفعال ،وأن منها النافع ومنها الضار ،وأنها ذات درجات وسرعة وبطؤ،
إضافة إىل جمموعة أخرى من أحكامها؛ هذه كلها تعد (مقوالت عاملية
مشرتكة).
د :كما جند أن الوجدان السليم والفطرة والعقل ،تشهد كلها بأن معارفنا
عن (احلركة) ـ كتلك السابقة ـ هي انعكاس عن واقعها اخلارجي ،وليس
العكس ،فالواقع واخلارج ونفس األمر هو (األصيل) ،واملعرفة أو الذهن
(((
مرآة وتابع وعاكس فال جمال لدعوى (االنقالب الكوبرنيكي) أبداً.
هـ :كما أن عدداً من أحكامها ،قطعي ،ال يشك فيه عاقل ،وليس ظنياً.
و :كما أن من أقسام احلركة ،ما يتعلق ببواطن الوجود ،وليس ظاهره
فقط( ،كاحلركة الذاتية)((( مث ً
ال((( ،ومعارفنا قد تعلقت به ،فليست املعرفة
(((
مقتصرة على ظواهر الوجود فقط.
وكذلك هنالك سلسلة قوانني ،كالعلية واملعلولية ،واستحالة الرتجح
((( سيأتي تفصيل ذلك عند نقد كلمات كانط ،إن شاء اهلل تعاىل.
((( ومن أقسامها (احلركة اجلوهرية) على القول به.

وباطنه ،بل احلركة اخلاصة بالظاهر لعلها نادرة.
ظاهره ِ
((( بل (احلركة) هي عاد ًة حرك ٌة جململ املتحركِ ،
((( فتأمل.
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بال مرجح ،ومشككية بعض الوجودات ،وغريها ،فإنها متعلقة ببواطن
الوجودات ،كظواهرها ،متاماً ،وليست مقتصرة على الظواهر ،كما تشمل
هذه القوانني ،كل أنواع احلركة ،وهي حاكمة على بواطنها متاماً كظواهرها.
وبذلك ظهر أيضاً بطالن التوهم الذي يدعي نسبية احلقيقة من ثم املعرفة،
مستنداً إىل أن (الزمان) نسيب ،مبعنى أن زمان (املتحرك) خيتلف عن زمان
(الساكن) ،وزمان األسرع حركة خيتلف عن زمان األبطأ حركة؛ ولذلك
نقل عن أنشتاين أنه ذهب إىل أن من ركب سفينة تسري بسرعة أقل من سرعة
الضوء ـ بدرجة معينة ـ فإنه إذ متضي على راكبها سنة ،فإن سنتني تكون قد
مضت على ساكن الكرة األرضية ،وإذ متضي عليه سنتان ،تكون قد مضت
على األرض مثان سنني ،وإذا مضت على راكبها مثان سنني ،فإن مليون سنة
تكون قد مضت على عمر األرض((( ...وهكذا.
ونقول يف اجلواب :ذلك أيضاً ال يصلح أبداً مستنداً لنسبية احلقيقة،
وذلك ألن (سنة) الساكن يف األرض هي يف الواقع ونفس األمر ،سنة ال أقل
وال أكثر ،مهما أسرعت السفينة ،ومهما اختلفت سنني الركاب ،كما أن
املعرفة املتعلقة بها هي إما مصيبة إن طابقتها ،أو خمطئة إن جانبت الصواب،
كما أن السنتني أو الثمانية أو املليون ،اليت متضي على الركاب ،هي سنتني
أو مثانية أو مليوناً هلم ،مهما كان وضع الكرة األرضية.
كما أن النسبة بني الركاب والساكنني ،هي أيضاً ،نسبة حمددة ،والعلم
بها إن طابقها ،كان حقاً وصواباً ،وإال فباطل وجهل وخطأ وخطل.
وبعبارة أدق( :املوضوع) يف القضيتني ليس واحداً ،واختالف احلكمني إمنا
كان مع عدم حتقق كل شروط التناقض الثمانية أو التسعة((( بل لدى الدقة
((( وسواء صحت هذه النسبة إليه ،أم ال ،ثم على تقدير الصحة ،سواء كانت النظرية حبدودها صحيحة
أم ال ،فإن اإلجابة ستكون كما يف املنت ،قاطعة حلجة النسبيني.
((( وهي وحدة املوضوع واحملمول والزمان واملكان والشرط ،واإلضافة ،واجلزء والكل ،والفعل
والقوة ،ويلحق بها وحدة (الرتبة).
108

نقدالهرمينوطيقا
ون�سبية احلقيقة واملعرفة واللغة

األكثر ،جند أن (احملمول) يف القضيتني أيضاً خيتلف ،فإن (الزمان) وإن كان
مفهوماً كلياً واحداً إال أنه متعدد األفراد ،بل ومتكثر األصناف ،وذلك يعين
أن (احملمول) من الزمان على ساكن األرض ،هو مصداق من الزمان وفرد
منه ،و(احملمول) منه على ساكن املركبة الفضائية ،هو مصداق آخر ،فلم
يوجد شيء واحد حقيقي بالشخص قد اختلفت نسبته ملوضوعني ،ولذا
كحمل األبيض على زيد يف نفس وقت محل األسود على بكر ،فهل ترى
ذلك من النسبية يف شيء؟!
وبذلك كله يظهر احلال أيضاً يف مطلق ما كان من مقولة اإلضافة (كالعلو
والسفل ،والبعد والقرب ،واألخوة واجلرية ،واألبوة والبنوة) وهي على
املشهور بني احلكماء موجودة يف اخلارج ،بوجود موضوعها ،من غري أن
يكون هلا موجود مستقل منحاز ،وكذلك يظهر احلال يف أية مقولة ذات نسبة
(وهي األين ،املتى ،الوضع ،اجلدة ،الفعل ،االنفعال).
وذلك من غري فرق يف مقولة اإلضافة ،بني ما عرضت اجلوهر كاألب
واالبن ،أو الكم املتصل كالعظيم والصغري ،أو الكم املنفصل كالكثري
والقليل ،أو الكيف كاألحلى واألمر واألحر واألبرد ،أو األين :كاألعلى
واألسفل ،أو املتى كاألقدم واألحدث ،أو الوضع :كاألشد انتصاباً واحننا ًء،
أو اجلدة :كاألعرى واألكسى ،أو الفعل :كاألقطع واألصرم ،أو االنفعال
كاألشد تسخناً واألضعف ،بل واإلضافة نفسها كاألقرب واألبعد.
وبعبارة مبسطة :إن ما طوله (مرت واحد) مث ً
ال هو مرت واحد ،مهما تغريت
الظروف واألزمنة واألشياء احمليطة به ،ومهما تغريت تصوراتنا ومفاهيمنا
عن املرت والطول ،فهو حقيقة مطلقة يف حد ذاته.
(((
نعم بقياسه لكل من املرتين ونصف املرت (ينتزع العقل) عنوان (األطول
واألقصر) ولكن االختالف هو الختالف املنسوب إليه واملقيس إليه .كما أن
((( (أو يتصف املرت) بناء على أنه موجود بوجود منشأ انتزاعه.
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املوجود يف اخلارج هو (احلركة) بدرجاتها ،أما وصفها باألسرع واألبطأ ،فال
جيدي القائل بالنسبية شيئاً ،ألنه يف حد ذاته هو هو بشكل مطلق ،ـ أي مع
توحيد عوامل التناقض الثمانية ـ وأما بالقياس لألبطأ أو األقصر ،فهو أسرع
منه أو أطول بقول مطلق ،وهو أبطأ وأقصر بالقياس لألسرع األطول ،بقول
مطلق أيضاً ،نعم لك أن تغري (املقيس إليه) فيتغري (القياس) ،لكنه ال تكون
القضيتان عندئ ٍذ متحدتني ،الختالف احملمول ،كما سبق ،واحلاصل أنه مل
يَ ِر ْد (احلمل) و(النفي واإلثبات) على شيء واحد.
واحلاصل :أنهم إن أرادوا من النسبية هذا((( ،فإنه ال شك فيه ،يف بعض
القضايا كقضايا مقولة (اإلضافة) وكما فيما فيه (النسبة) من املقوالت .إال
أنه أين ذلك من (تعميم النسبية):
أ ـ للشيء يف حد ذاته.
ب ـ للشيء مقيساً إىل أمر آخر مبا هو هو.
ج ـ وحتى (لبعض األشياء) وإن (قيست) بالنسبة لشيء ،ثم لشيء آخر،
أو يف ظرف دون آخر ،أي وإن تغري املقيس عليه والقياس؛ إذ تبقى النتيجة
هي النتيجة ،ثابتة ،غري متغرية ،مع وحدة إجتاه السهم ،ووحدة املنسوب
له ،وبعبارة أخرى :تتولد قضيتان عندئ ٍذ وكلتاهما مطلقة.
وأما األمر يف غري (اإلضافة) وغري ما له النسبة من املقوالت ،فأوضح،
وذلك مثل (وجود اهلل) و(الوجود) و(العدم) ومثل كافة مسائل علم
احلساب واهلندسة ،ولنضرب هذا املثال املبسط :فإن مساحة (املستطيل)
مث ً
ال هي حاصل ضرب أحد ضلعيه يف الضلع اجملاور له ،سواء قست املربع
للمستطيل ،أم للمثلث ،أم ألي شيء آخر ،وسواء الحظته منسوباً ملربع
أكرب أم أصغر ،وسواء كان املربع يف الظالم أو يف دائرة الضوء ،وسواء كان
((( أي أن شيئاً بالقياس لعاملني آخرين ،له نسبة خمتلفة ،فبالنسبة لألول ـ مث ً
ال ـ يكون أسرع أو أطول
منه ،وبالنسبة للثاني يكون أبطأ وأقصر.
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املربع ،يف علته املادية أو الفاعلية أو الغائية ،من منط خاص ،أم من نوع
آخر ،فإن الناتج على كل التقادير هو الناتج نفسه ،وهو أن مساحته هي
ناتج ضرب أحد ضلعيه يف اآلخر.
ولنعد مرة أخرى إىل مبحث (احلركة) و(الزمان) إلكمال الصور
واالحتماالت والردود ،فنقول:
نعم لو فرض إمكان أن يكون الشيء ثابتاً ومتحركاً يف الوقت نفسه ،من
جهة واحدة ،فإنه سيكون ذا زمانني ،وسيكون من يقول إنه ثابت ،مصيباً،
ومن يقول إنه متحرك ،مصيباً أيضاً(((؛ إال أن اجلواب عن هذا واضح
أيضاً؛ إذ يستحيل كون الشيء ثابتاً ومتحركاً من جهة واحدة ،بشرائط
التناقض الثمانية؛ إال أن ينكر شخص بداهة استحالة مجع النقيضني أو
الضدين ،فينتقل النقاش معه إىل علم الكالم والفلسفة ،ويكفي يف رده
الوجدان وصريح العقل.
بل لو تنزلنا وافرتضنا إمكان كون الشيء ثابتاً ومتحركاً يف الوقت نفسه،
ومن اجلهة واحليثية نفسها ،فإنها تبقى لدينا حقيقة مطلقة أيضاً ،وهي أن هذا
الشيء يتصف باحلركة والسكون معاً ،يف نفس الوقت ،وأنه ليس ـ يف نفس
األمر ومنت الواقع ـ إال كذلك ،وليس متصفاً بنقيض اجملموع ،أي ال يصح
سلب احلركة والسكون عنه معاً.
و(املعرفة) على هذا مطلقة أيضاً ،فكل صورة ذهنية تنسب جمموع
الصفتني هلذا الشيء ،فهي صواب ،وكل صورة ذهنية تسلب جمموع
(((
الصفتني عن هذا الشيء ،فهي خطأ وباطل.
وعلى هذا فإنه ال يصح القول بأن معرفيت هذه ورؤييت عن الشيء بأنه
((( كما يكون كالهما خمطئاً أيضاً.

((( والتحقيق أنه إذا صح التناقض يف منت الواقع ،صح يف عامل اإلثبات ،فكان صدقاً وكذباً؛ إذ لو صح
التناقض لصح أيضاً أنه متصف يف الوقت نفسه بأنه ال متحرك وال ساكن ،فكان كل من القولني صادقاً
وكاذباً ،وبهذا يظهر أن جذر النسبية ـ باملعنى الرابع اآلتي ـ هو التناقض فتدبر جيداً.
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ثابت ومتحرك يف الوقت نفسه ،صحيحة يف زمن وباطلة يف زمن آخر (مع
حفظ املوضوع ،أي مع االلتزام بكون الشيء على ما كان عليه) ،أي مع
وحدة زمان املنظور إليه واملتعلَّق وإن تعدد زمان النظر والناظر.
كما ال يصح القول بأن قناعيت عن الشيء (بأنه حيمل صفتني متناقضتني)
صحيحة ،وقناعة من يرفض ذلك وينكره أشد اإلنكار ،هي صحيحة أيضاً.
ثم إن من الواضح أن كل أو أكثر أو كثري ممن ادعى (النسبية) قاطعون
بها ،وأن معطيات أدلتهم لديهم هي القطع ال الظن ،كما أن احلال عندنا
حنن ـ يف اجلهة املقابلة ـ كذلك ،فال يصح القول بأنه ال توجد معرفة قطعية،
وال توجد أسباب تكون نتائجها مما يقطع به املرء.
ثم إنه على تقدير التنزيل نقول :لو فرض وجود حقيقة نسبية خارجية،
أو فرض حتقق معرفة نسبية ،فإن ذلك ال يعدو كونه جزئياً ،واجلزئي ال
يكون كاسباً وال مكتسباً ،وأن (التعميم) وإدعاء وجود قاعدة عامة ،جملرد
حتقق مصداق أو مصاديق عديدة ،ليس من دأب العقالء.
وبذلك ظهر أن (النسبية) ال جتري يف دائرة اخلارج ،إال باملعنيني األول
والثاني اآلتيني وكذا املعنى السابع ،وأما يف دائرة (املفاهيم)((( فال جتري أيضاً
معادلة (النسبية) ال باملعنى الثالث وال باملعنى الرابع أو التاسع أو احلادي
(((
عشر أو الثاني عشر بل وحتى اخلامس والسادس ،والثامن.
علوم ومعارف ليست نسبية

كما أن من أوضح األدلة على وجود سلسلة من العلوم واملعارف واملسائل
املطلقة ،واليت ال تناهلا يد النسبية بوجه من الوجوه ،هو:
((( وهذا حمور النقطة الالحقة ـ كما سيأتي بإذن اهلل تعاىل.

((( وال ينفع النسبيني جريانها باملعنى األول أو الثاني اآلتيني (وهما :أننا قد نكتشف جانباً من احلقيقة
فقط ،وأننا قد نصيب يف بعض ما اكتشفناه فقط) وسيأتي الحقاً توضيح ذلك.
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إن (الفطرة) و(العقل) و(الوجدان)؛ وكذا (العلم) و(كافة العقالء)
إضافة لـ(الشرع) ،كلها تشهد بوجود علوم ومسائل من علوم ،ليست
املعرفة فيها نسبية بل (املعرفة فيها مطلقة) وذلك مما ال يشك فيه منصف.
(((
فمن املعارف املطلقة( :الفطريات) و(األوليات).
الرتجح بال مرجح) ،سواء أقلنا باستحالة (الرتجيح
وذلك كـ(استحالة ُّ
بال مرجح) أيضاً أم ال ،و(النقيضان ال يرتفعان وال جيتمعان) ،بشرائطهما،
وإنقسام الربهان إىل (برهان لمِّي) و(برهان إنّي) و(برهان شبيه باللِّم)،
و(استحالة الدور وكذا التسلسل) ،وبداهة كون (الكل) أعظم من (اجلزء)،
و(فاقد الشيء ال يعطيه) إىل غري ذلك.
(((
ومن املعارف املطلقة :كافة (املستقالت العقلية) كـ(العدل حسن)
و(الظلم قبيح) ،و(التعاون على الرب واخلري والتقوى ،خري) و(التعاون
على اإلثم والعدوان والشر ،شر) و(اإلحسان يف حد ذاته ،حسن) وكذا
(اإليثار) و(املواساة) مبا هما هما ،بل وكذلك (الصدق) يف حد ذاته حسن،
زاحم
و(الكذب) يف حد ذاته قبيح ،ونقصد بـ(يف حد ذاته) أي فيما لو مل يُ َ
بأهم ،وكذلك (ضرب اليتيم ،والطفل ،والزوجة)((( ،ال لذنب ،بل
تشهياً ،فإنه قبيح دون ريب.
وذلك كله بعد وضوح (أن احلسن ،حسن يف حد ذاته ،والقبيح قبيح
(((
حسنه الشارع ،وال القبيح ما قبّحه الشارع).
كذلك) وليس (احلسن ما َّ
((( ذكرنا الفرق بينهما يف مبحث آخر.

((( وقد ذكرنا العشرات من (املستقالت العقلية) يف كتاب :األوامر املولوية واإلرشادية مع تفصيل
الكالم حوهلا.
((( وذلك من مصاديق الظلم.

((( بل حتى على هذا املبنى أيضاً فإن (األشعري) القائل بأن احلسن والقبح شرعيان ،ال خيتلف مع
اآلخرين ،يف أن تلك املصاديق (كالظلم والكذب) هي قبيحة ،وال يضر االختالف يف وجه القبح
ومن القائل بهما باالتفاق على أن هذا (كالعدل) حسن وذاك (كالظلم) قبيح.
واحلسنَ ،
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وال خيفى أننا ال نريد بـ(ا َ
حل َسن) و(القبيح) املالئم للطبع أو املنافر له ،بل
نريد معناه املركوز يف األذهان ،البديهي ،والذي ال نرى حاجة لتفسريه حتى
مبثل (الكمال والنقص) ،على أنه لو فسر باملالئم واملنافر ملا كان نسبياً باملعنى
الذي قصدوه إذ أوضحنا من قبل أن اختالف املنسوب إليه ،يوجب تعدد
القضايا واألحكام ،فال يرد النفي واإلثبات على شيء واحد.
ولذلك ،فإن (احلسن) ال ينقلب عما هو عليه ،مادام حسناً وبشروط
احلسن وإن اعتربه قوم قبيحاً ،أفرتى (الظلم) يتحول (حسناً) جملرد أن مستبداً
أو أمة طاغية ،اعتربوه حسناً؟!
ومنها :مجلة من العلوم كاحلساب واهلندسة((( ،يف كافة قواعدها
ومسائلها ،وكذا املنطق يف أغلب قواعده ،كقواعد (العكس املستوي)
و(عكس النقيض) و(األشكال األربعة) ...اخل.
وهل يعقل أن يكون (املثلث ،جمموع زواياه تساوي قائمتني) نسبياً بأي
معنى فرض للنسبية؟ وهل يقبل منصف أو عاقل ،أن خلفيات (املؤلف)
الفكرية وقبلياته النفسية ،هي ذات تأثري يف صدق هذه القضية وصوابيتها؟
املفسر واملؤول هي اليت حتدد صدق وصحة هذه
أو يقول :إن خصوصيات ّ
القضية؟
ومنها :مجلة من مسائل جمموعة من العلوم كالفيزياء ،والكيمياء،
كتكون نواة الذرة من
والفلك ،والطب ،واجليولوجيا ،والبيولوجيا ،وذلك ّ
بروتونات ونيوترونات ,وحوهلا تدور األليكرتونات.
وإمكانية حتول املادة إىل طاقة وبالعكس ،وتوسع (الكون) باإلنفجارات
املتواصلة للنجوم ،قال تعاىل :ﱫﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﱪ(((.
((( حتى (كانط) ارتأى أنها صحيحة مطلقة؛ ألنها من صنع العقل ،كما يقول ويرى ،لكن على هذا
يظهر للنسبية معنى آخر؛ إذ حسب كالمه لو كان العقل ومعطياته بشكل آخر لتغري ما يصنعه ،وقد فصلنا
كالمه واجلواب عنه يف فصل خاص ،فراجع.
((( سورة الذاريات.47 :
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وكذلك :كل فعل يقابله رد فعل يساويه يف املقدار ويعاكسه يف االجتاه،
وإمكانية حتول بعض العناصر للبعض اآلخر ،ودرجة االنصهار اخلاصة بكل
معدن ،ومعادلة املد واجلزر والقمر ،وحركة النور والفوتونات ،والفريوس
والبكرتيا واملكروب ،والتكاثر بالوالدة أو االنشطار أو غريهما.
وأن العقالء يعتربون منكر ذلك (جاهالً) وال يقول أحد منهم بأن (له
قراءته) وله احلق فيها!
ال يقال :كثرياً ما يكتشف العلماء بطالن نظرية سابقة؟
إذ يقال :فاألمر ـ إذن ـ دائر بني الصحيح واخلطأ ،فاملطابق للواقع صحيح،
وغري املطابق خطأ ،سواء كان (املطابق) هو رأي األكثرية أم األقلية ،وسواء
املفسر من الواقع شيئاً،
كان هو رأي القدماء أو اجلدد ،وال تغيرِّ (قراءة) ِّ
كما ال تؤثر قبليات (املؤلف) يف معادلة الصحة والصواب شيئاً ،بل أقول إن
نفس اإلقرار بوجود خطأ وصواب يف العلوم ،لدليل على أن (احلقيقة) ثابتة
ومطلقة ،وأنها هي (احملور) و(األصل) ،وليست نسبية خاضعة خللفيات
(الكاتب) أو (القارئ)( ،املؤلف) أو (املفسر) أو غريهم.
وعلى أي فإن اكتشاف بطالن نظرية ما ،ال يدل على النسبية باملعنى الثالث
اآلتي ،بل يؤكده كما ال خيفى ،كما ال يدل على النسبية باملعنى الرابع ،بل
وال على حسب جمموعة أخرى من معاني النسبية كما سيأتي توضيحه.
()6
هلرمينوطيقي
التطرف ا ِ

واخرياً :فإن مما يستدعي االنتباه ويثري عالمات االستفهام أن عدداً
هلرمينوطيقية) بإحدى أغرب صيغها
من مشاهري علمانيي املسلمني تبنوا (ا ِ
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وأكثرها تطرفاً وبعداً عن (الفطرة) و(الوجدان) وعن (بناء العقالء) ،وهي
املفسر
اليت تنكر وجود أية (قيمة موضوعية للنص) نفسه ،وال ترى إال ِّ
واجتاهاته النفسية وقبلياته الفكرية والعقدية ،كما تنكر وجود أية قيمة
لـ(قصد املؤلف ومراداته) ـ كما نقلنا كالمهم يف فصل آخر ـ.
فكأنهم أضحوا (مقلدين) حرفياً ،ألحد أكثر فالسفة الغرب تطرفاً يف
(((
هلرمينوطيقا.
تفسري ا ِ
(قصد المؤلف) بين المحورية واإللغاء

هلرمينوطيقية،
لقد تغافل بعض علمانيي املسلمني عن املذاهب األخرى ا ِ
واليت ميثلها فالسفة غربيون آخرون (((،واليت تعرتف بـ(قصد املؤلف ومراداته)
الكامنة وراء النص ،وضرورة البحث عنها مطلقاً أو يف اجلملة ،كما تعرتف
بـ(سوء الفهم) كأمر واقع وحقيقة ال تنكر ،واليت حاولت أيضاً إكتشاف
ضوابط لعصمة القارئ عن سوء الفهم ،وسعت لوضع القوانني واملعايري
اليت تضمن الفهم الصحيح للنصوص((( ،وسوء الفهم على قسمني :سوء
فهم دالالت النص على مفاداته بنفسه وسوء فهم مقاصد املؤلف من النص،
ويتضح ذلك مبالحظة الفرق بني اإلرادة االستعمالية واإلرادة اجلدية.
(((
هلرمينوطيقا بـ(فن إمتالك
ولذا جند أحد أكرب فالسفتهم قد عرف ا ِ
(((
الشروط الضرورية للفهم).

((( وهو (غادامري).

((( وأهمهم هو شالير ماخر (.)1834-1768

((( من فلسفات التأويل إىل نظريات القراءة :ص.25
((( شالير ماخر.

((( املصدرالسابق ,ص.24
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لكن املشكلة أن بعض فالسفتهم((( بالغوا يف هذا اإلجتاه املقابل باعتبار
(احملورية) لـ(املؤلف واملبدع) وأن نفسيته هي (ذات املعنى املختزن يف النص)
أو هي (حمور املعنى) وال ميكن الوصول إىل معنى النص إال بالتوغل يف النفسية
اليت أوجدته! و(الفهم) هو حتقيق تطابق (النص) مع (باطن املؤلف) ،وهو
(جتربة احلياة كما عاشها املؤلف) ال (كما هي هي) أو (كما هي جتربة احلياة
هلرمينوطيقا مبدارسها املختلفة،
املشرتكة) ،وفيما ذكرناه لدى اإلجابة عن ا ِ
(((
كفاية ،ملعرفة اإلجابة على هذين املذهبني.
والذي يؤخذ على كال املذهبني هو (التطرف) يف اإلثبات والتطرف يف
اإللغاء:
 :1التطرف يف إثبات احملورية للمسبقات الفكرية واخللفيات النفسية.
 :2أو التطرف يف إثبات احملورية لقصد املؤلف ومراداته.
 :3التطرف يف إلغاء (القيمة املوضوعية للنص).
 :4التطرف يف إلغاء (القيمة لقصد املؤلف) يف كل النصوص.
وسنتطرق يف هذا الكتاب بشكل مسهب هلذه النقاط األربع ،ويكفي
هنا أن نشري إشارة سريعة فقط إىل أن مما يؤخذ عليهم أنهم بالغوا يف توهم
حتقق املقدرة على ،و(إمكان) استكشاف أغوار املؤلف وأعماق نفسيته
(((

((( دلثاي ( )1911-1883وقد يلحق به (هريشي) الذي اعترب أن (قصد املؤلف) هو اهلدف األساسي
لل ِهرمينوطيقا ،وأنه (املقياس) الكتشاف (التأويل السليم).
هلرمينوطيقا يف الواقع اإلسالمي بني حقائق النص ونسبية املعرفة ,لألخ الفاضل
((( يراجع كتاب  ا ِ
هلرمينوطيقا ،خاصة يف تتبع اآلراء
ا
عن
البحث
ثنايا
يف
منه
استفدت
وقد
أمحد،
الشيخ معتصم السيد
ِ
ونقلها.

((( إذ سياتي بيان أن (قصد املؤلف أو املتكلم) غري مهم يف نصوص العلوم الطبيعية والرياضية بل إنه
غري مهم يف أكثر العلوم ،وأن قصده ـ أي قصد خالق الكالم جل امسه ،يف مثال القرآن الكريم ـ مهم يف
نصوص القرآن الكريم والروايات الشريفة ،نظراً خلصوصية فريدة فيهما ذكرناها هنالك.
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ومشاعره ،كما بالغوا يف مدى (أهمية) ذلك وضرورته يف كل (النصوص).
كما بالغ غريهم يف القدرة على فهم قصد املؤلف أو أهمية وضرورة ذلك يف
كل النصوص.
كما يؤخذ على بعضهم أنهم حصروا الفهم يف نطاق (النص) فقط،
مستبعدين أي عامل خارجي يساعد على إكتمال عملية الفهم ،مع أنه ال
ريب يف تأثري العوامل اخلارجية بالنص ـ وهي القرائن احلالية ـ يف سالمة فهم
مضمون النص أو فهم مراد املتكلم منه أو فهم مسبقاته وخلفياته((( ،وذلك
مثل دراسة ظروف صدور النص (إذا كان املتكلم أو الكاتب من البشر)،
مثل :هل أن املتكلم كان يف حالة تقية مث ً
ال أو ال ،بل حتى يف غري البشر،
فمث ً
املشرع السماوي يف مقام أصل التشريع ،فال يتمسك بإطالق
ال هل كان ِّ
كالمه لنفي قيد أو شرط أو جزء حمتمل ،أم أنه كان يف مقام ذكر كافة احلدود
والقيود والشروط واملوانع.
ومن العوامل املكتنفة بالنص( :املقارنات البصرية) واملشار هلا بـ(اللغة
البصرية) املعتمدة على احلركات واإلمياءات وغريها ،وكذلك املقارنات
تقطعه وغري
احلسية األخرى كطريقة اإللقاء ،وإرتفاع الصوت واخنفاضه أو ُّ
ذلك ،الكاشف عن كونه جاداً أو هاز ً
ال((( ،صادقاً أو كاذباً((( ،وعن كونه
هادئاً أو متسرعاً ،دقيقاً أو متساحماً يف التعبري ،واثقاً من صحة كالمه أو
شاكاً (((،إىل غري ذلك.
((( على فرض صحة أو أهمية ذلك ولو أحياناً.
((( وهذا يرتبط بقصد املؤلف.

((( وهذا يرتبط مبدى مطابقة النص للواقع وعدمه.
((( وهذا يرتبط مبعرفة خلفياته ومسبقاته.
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لكي يكون البحث أكثر عمقاً ودقة وثراء ،جيب علينا أن نسأل عن املعنى
املقصود بالنسبية ،وأن نقوم بدراسة املعاني كلها وحتليلها ونقدها.
فإن املعاني احملتملة أو املقصودة ،أو النظريات النسبية متعددة ،نذكر
أهمها ،كما سنشري اىل عدد من االعرتاضات والنقوض والنقد الوارد على
بعضها فقط يف هذا الفصل:
 -1عدم اإلحاطة بكل الحقائق
املعنى األول من معاني النسبية :أن يراد بها أننا قد نكشف بعض (احلقائق)
أو جانباً من (احلقيقة) وجز ًء منها ،ولكننا ال حنيط بكل أبعادها ُخرباً ،وذلك
كإكتشافنا جانباً من أسرار الطبيعة واملاورائيات ،وليس كلها ،ومن ذلك
(ح َكم تكاليف الشارع) ومنه (علوم القرآن) ،فالبد إذن من رسول وإمام،
ِ
(((
ولذا قال تعاىل :ﱫ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﱪ وقال جل
امسه :ﱫﯧﯨﯩﯪﯫ ﯬﱪ((( وكذا ما يتعلق بالبارئ تعاىل(((،
مما يكشف عن أن االستناد للعقل الفلسفي فقط ،يعد من أكرب أخطاء أكثر
الفالسفة ـ إن مل نقل كلهم ـ وأننا غري قادرين ـ بقوانا العقلية واحلسية ـ على
اإلحاطة بكل ،بل بأكثر حقائق الكون ـ ظاهره وباطنه ـ بل إن كل شيء وكل
حقيقة ،فإن هلا جوانب وأبعاداً وبطوناً ،ال نستطيع أن حنيط بها بأمجعها.
قال تعاىل :ﱫﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥ ﭦﭧ ﱪ((( ويستفاد
من هذه اآلية الشريفة أن للعلم أربعة أبعاد أو أضالع :علم الدنيا ،وعلم
ظاهر
اآلخرة ،ولكل منهما ظاهر وباطن ،والناس ال يعلمون إال َ
بعض ِ
احليا ِة الدنيا فقط!
((( سورة النحل.44 :
((( سورة يس.12 :

((( إال يف الفطريات ،اليت أودعها اهلل تعاىل فينا ،كمعرفة وحدانيته وعدله وما أشبه.
((( سورة الروم.7 :
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واحلاصل :أن (احلقيقة) (كلي طبيعي) ،له أنواع وأصناف وأفراد
كثرية أوالً؛ إذ توجد هنالك املاليني ،بل املليارات ،بل لعله األكثر جداً،
من احلقائق ،املادية واجملردة ،يف عوامل اجلماد والنبات واحليوان واحلشرات
وامليكروبات ويف غريها ،ويف عوامل املالئكة واجلن وغريها ،ويف عامل الطاقة
(((
واألمواج واألشعة وشبهها.
ثم إن كل فرد من أفراد تلك احلقائق ،له أبعاد كثرية ثانياً ،ولعل أبعادها
تكون كأعداد احلقائق ،فوق أن يتخيلها اإلنسان ،وعلومنا ومعارفنا ،يف
كال احلقلني ،ضئيلة ،ﱫ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﱪ((( ولكن ﱫ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳﱪ((( و :أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد املدينة واحلكمة
(((
فليأتها من بابها.
 -2اإلصابة في بعض الجوانب
املعنى الثاني من معاني النسبية :أن يراد بها أننا قد نصيب يف بعض ما
اكتشفناه وخنطئ يف البعض اآلخر ،وأن عقولنا ومداركنا وحواسنا ليست
مبنأى عن اخلطأ ،بقول مطلق ،بل قد خنطئ ،وحنن قاطعني بأننا على
صواب!
وهذان املعنيان يلتقيان مع حمور كتابنا اآلخر (الضوابط الكلية لضمان
اإلصابة يف األحكام العقلية) وقد عقدنا فيه مباحث إلثبات املعنى الثاني (يف
خارج دائرة املستقالت العقلية ،والبديهيات ،وشبههما كالرياضيات ـ
على التفصيل املوضح يف ثنايا البحث هنالك).
((( وقد ذكر العلماء أخرياً بأن االرض بوحدها هي موطن لثمانية ماليني وسبعمائة ألف نوع من
املخلوقات!
((( سورة اإلسراء . 85:
((( سورة البقرة . 31 :

((( انظر حبار األنوار :ج 40ص 200باب  49أنه عليه السالم مدينة العلم واحلكمة.
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إال أن املعنى املعروف واملعهود يف هذا العصر واملطابق لظاهر لفظ (نسبية
املعرفة) هو املعنى الثالث والرابع وكذا لوازمهما ـ أو مالزماتهما ـ أي املعنى
اخلامس والسادس والثامن والتاسع ،وكذا املعنى احلادي عشر والثاني عشر
والثالث عشر وكذا الرابع عشر واخلامس عشر ،لذا سيرتكز النقاش يف هذا
الكتاب حوهلا ،وإن أفادت بعض األجوبة يف إزاحة الستار عن عدم االطالق
يف دعوى النسبية يف املعينني األوليني أيضاً(((.
 -3الصحة في زمان دون آخر
املعنى الثالث من معاني النسبية :أن يراد به ,إن معرفيت للحقيقة قد تكون
صحيحة يف زمان وصائبة فيه ،وتكون بنفسها خطأ يف زمان آخر ،أو يف
مكان آخر ،أو يف ظرف آخر وحالة أخرى.
وليالحظ أن احلديث كله عن الصحة واخلطأ يف عامل الثبوت ونفس
األمر ،ال يف عامل اإلثبات وما يراه الشخص.
 -4صوابية اآلراء المتعاكسة
املعنى الرابع من معاني النسبية :أن يراد إن (معرفيت للحقيقة) صائبة،
كما أن (معرفة من حيمل قناعة ورأياً مضاداً عن احلقيقة نفسها ،وباملواصفات
والشروط نفسها) هي صائبة أيضاً.
وهذا هو الذي ذهب إليه بعض َمن ادعى (الصراطات املستقيمة) مقابل
قوله تعاىل :ﱫﭧ ﭨ ﭩﱪ((( وسنناقشها الحقاً بالتفصيل بإذن اهلل
تعاىل.
كما أن واحداً من أهم أركان ومبادئ (الديالكتيك) هو( :وحدة النقيضني)
((( إذ سيأتي أن نسبية املعرفة حتى باملعنيني األوليني ،ال تشمل القرآن الكريم والرسل واألوصياء ،كما
مضت اإلشارة لذلك.
((( سورة الفاحتة.6 :
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أو (الضدين) وصحة اجتماعهما ،وقد عربوا عنه بـ(تداخل األضداد) (وهو
يقتضي وجود التناقضات يف الطبيعة :تتضمن احلركة تناقضاً ،قوامه أن شيئاً
يكون وال يكون يف موضعه يف نفس الوقت)((()وحيث حتقق عندهم التناقض
يف (الطبيعة) ،سرى إىل التناقض يف (املعرفة)((( ،وقد اختذ بعضهم من قول
بعض علماء الغرب (القضية العلمية ميكن أن تكون خاطئة يف نفس الوقت
الذي تكون فيه حقيقة) ذريعة لقوهلم بأن من املمكن أن يكون الشيء الواحد
حقيقة ومناقضها ،صحيحاً وسقيماً ،وصادقاً وكاذباً معاً.
ولعل البعض ينربي للدفاع عن ذلك بالقول :إن للحقيقة
ٍ
جتليات وأطواراً
خمتلفة ،فكل (معرفة) بها ،وكل (انطباع) عنها ،فهو حق ألنه جيسد طوراً
من أطوارها وجتلياً من جتلياتها.
لكن هذا التوجيه والدفاع ال يتطابق مع هذا القول أبداً؛ ألن هذا القول
يرتأي أن (اآلراء املتخالفة) كلها ،صواب ،وأن (القناعات املتضادة)،
املوجه فيقول :كل رأي طابق بعض جوانب احلقيقة ،فهو من
صحيحة ،أما ِّ
حيث مطابقته هذا اجلانب ،صواب.
وبتعبير آخر :ال شك أن احلقيقة لو كانت هلا أبعاد وجوانب وجتليات،
جتل ،فإنه حق ،لكن الكالم هو فيما لو تناقضت
فإن ما يطابق أي جانب أو
ٍّ
اآلراء يف ذلك اجلانب نفسه من احلقيقة ،أو يف ذلك التجلي نفسه؟
بعبارة أخرى :قد تكون احلقيقة كليّاً ذا أفراد ،وقد تكون ك ً
ال ذا أجزاء،
وقد تكون أمراً بسيطاً ذا مراتب أو جتليات ،ويف كل الصور فإن السلب
واإلجياب من الرأيني ،لو ورد أحدهما على نفس ما ورد عليه اآلخر (أي
نفس التجلي ،أو نفس اجلزء ،أو نفس اجلزئي )...فإن أحدهما ـ ال حمالة ـ
باطل ،وال يعقل أن يكونا صحيحني أبداً.
((( املوسوعة امليسرة يف الفكر الفلسفي واالجتماعي :مادة :املادية اجلدلية ،ص.515
((( بل هو مصداق.
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صوابية اآلراء المتعاكسة والصحة في زمن دون آخرفي الميزان

والبد أن نشري ههنا إىل بعض االعرتاضات واإلشكاالت اليت ميكن
توجه على (النسبية) باملعنى الثالث والرابع ،وذلك قبل أن نستكمل
أن ّ
استعراض سائر معاني النسبية ،فنقول:
أو ًال :النظريتان األخيرتان تنقضان أنفسهما
إن دعوى أن (املعرفة هي مطلقاً نسبية) ،تنقض نفسها بنفسها؛ ألن
هذه الدعوى هي قضية وهي نوع من (املعرفة) كما هي مفهوم من املفاهيم،
املسورة بسور (بعض) ،أو كانت من القضايا
فإن كانت من القضايا اجلزئية ّ
املهملة اليت هي حبكم اجلزئية ،فال إطالق هلا عندئ ٍذ وليست (قاعدة) ،وإن
كانت كليّة مطلقة مشلت نفسها ،فكانت هي بذاتها نسبية ،فلم تكن هي
مطلقة! هذا خلف.
وبعبارة أخرى :إن هاتني الدعويني أي النسبية باملعنى الثالث (املعرفة
صحيحة يف زمن دون آخر ويف مكان دون آخر ويف حالة دون أخرى) والنسبية
باملعنى الرابع( :إن املعارف املتناقضة كلها صحيحة يف الوقت الواحد) إما
هما دعويان تنقضان أنفسهما بأنفسهما ،وإما هما قضيتان جزئيتان ال ترقيان
إىل مستوى القاعدة أبداً ،وذلك بنحو املنفصلة احلقيقية:
إذ لو قلنا بإطالقهما وعمومهما لشملت أنفسهما ،فلزم أن تكون هذه
القضية (كل معرفة فإنها نسبية باملعنى الثالث أو الرابع) أيضاً نسبية فتكون
إذن صحيحة يف زمن دون آخر أو يف حالة دون أخرى ،فلم تكن قاعدة
علمية ،أو تكون نسبية مبعنى صحتها وصحة النظرية املعاكسة هلا أيضاً (أي
نظرية عدم نسبية املعرفة) ،وهذا هو اخللف الذي أشرنا إليه ،بل يلزم من
وجود هذه القاعدة عدمها ،وما يلزم من وجوده عدمه ،حمال.
وأما لو قلنا بكونهما قضيتني جزئيتني أو مهملتني ،فليستا إذن قاعدتني
علميتني.
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كما خناطب أولئك املفكرين الديالكتيكيني (القائلني باملادية اجلدلية)،
فنقول هلم :إذا كان (من املمكن أن تكون القضية العلمية خاطئة يف الوقت
الذي تكون فيه حقيقة) استناداً إىل مبدأ (تداخل األضداد)((( ،فإن هذه
القاعدة الكلية تنطبق على أصولكم الفلسفية واملنطقية بأكملها((( ،فتكون
عندئ ٍذ خاطئة يف نفس وقت كونها حقيقة! وينطبق ذلك حبذافريه على القائلني
(((
باملادية التارخيية.
كما أن من املمكن كذلك أن تكون نفس هذه القضية (من املمكن أن
تكون القضية العلمية  )...كاذبة يف نفس وقت كونها حقيقة!
وهل يقبلون هم بذلك؟ وهل يعقل أن يلتزم بذلك عاقل؟
والظاهر أن منشأ الخلط والخطأ لديهم نشأ من أحد أمور:

 -1إما أنهم الحظوا وجود جوانب صحيحة يف نظرية علمية وجوانب
خاطئة أخرى فيها ،كما الحظوا وجود جوانب سليمة يف مركب تكويين
وجوانب فاسدة أو سقيمة (كتفاحة ،سليمة يف جانب ومتعفنة يف اجلانب
اآلخر).
ومن الواضح أن هذا املعنى صحيح ،لكنه ال يرتبط بالديالكتيك أبداً وال
ربط له بتداخل األضداد وبإمكان اجتماع الضدين والنقيضني ،بشرائطهما،
وذلك هو ما أشرنا إليه يف املعنى الثاني من معاني النسبية وال ارتباط له
باملعنى الرابع بوج ٍه من الوجوه أبداً.
((( أو أن هذه القضية هي املستند هلذا املبدأ.

((( وذلك مثل( :قانون حتول التغريات الكمية إىل تغريات كيفية) ومثل( :قانون نفي النفي) وتفسريهم
لإلنسان وللظواهر العقلية والروحية كـ(املعرفة والدين) انطالقاً من احلركة املادية ،فعليهم أن يلتزموا بأن
ذلك كله خاطئ كما هو صحيح!
((( كـ (ماركس) و(انفلره) الذين اعتربوا العوامل االقتصادية وعالقات االنتاج هي األساس والسبب
لكل الظواهر التارخيية واالجتماعية.
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 -2أو أنهم الحظوا إلتزام العلماء بصحة نظرية ،فرتة من الزمن ،ثم
إلتزامهم بنظرية مضادة أو مناقضة وقد أشرنا إىل ذلك يف مبحث آخر(((.
 -3أو أنهم الحظوا أن شيئاً قد يكون (حقيقة) رغم أن الطريق أو الدليل
املوصل إليه كان خطئاً ،وأين هذا من نسبية احلقيقة باملعنى الثالث أو الرابع
أو أشباههما؟
ثانياً( :النسبية) تجربة شخصية قاصرة
إننا نتساءل :ماذا يقصد أولئك الذين ي ّدعون (نسبية املعرفة)؟ وعن من
يتحدثون عندما يقررون( :معارفنا نسبية)؟ فهل يقصدون من كون (املعرفة
نسبية) أنهم هم (أي الذين آمنوا بنظرية نسبية املعرفة) الذين ال ميتلكون إال
املعرفة النسبية؟ أم يقصدون أن كل العلماء هم كذلك؟ أم يقصدون التعميم
حتى لرسل اهلل وأوصيائه؟ أم يقصدون التعميم حتى لسائر املخلوقات،
كاملالئكة واجلن وسائر ما يعيش يف عوامل الغيب؟ أم يقصدون تعميم النظرية
حتى هلل تعاىل خالق الكون؟
فإن قصدوا أنهم هم الذين ال ميتلكون إال املعرفة النسبية ،فهذا هو
شأنهم اخلاص ،الذي يكشف عن (عجزهم املعريف) وضعف قدراتهم
الفكرية وضآلة وحمدودية علومهم ،وعجزهم عن الوصول ملعرفة صحيحة
مطلقة يف كل األزمان واألمكنة واحلاالت وعجزهم عن توفري احلصانة
واملناعة لطرقهم العلمية من أن تناهلا يد تشويه القبليات الفكرية واخللفيات
النفسية وعجزهم أيضاً عن الوصول حلقائق مطلقة ال ميكن لآلخرين نقضها
وتكذيبها وهم صادقني مصيبني يف ذلك النقض! وعلى ذلك فإن نظريتهم
املعرفية هذه ليست إال مسألة شخصية تنبع من جتربة شخصية((( أو من قناعة
((( وكان مما أشرنا إليه :أن هذا يؤكد أن مناط الصدق يف القضايا هو املطابقة للواقع ،وإال فكذب
وخطأ ،وإن توهم العلماء عكسه.
((( حيث إنهم كلما (قيّموا) علومهم وأفكارهم ونظرياتهم وقواعدهم ،وجدوها (نسبية) قد تكون
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شخصية ،وذلك مهما اتسع نطاق التجربة لتشمل عينات أخرى من علماء
آخرين ،فهي ليست إذن قاعدة علمية ،ولعل األفضل هلم أن يستنجدوا
باآلخرين((( ليجدوا خمرجاً من هذه األزمة ،وجيدوا سبي ً
ال هلم سالكة إىل
(املعرفة احلقيقية) أي:
أ :املعرفة املطابقة للواقع ،غري املتأثرة بقبلياتهم وخلفياتهم.
ب :واملعرفة الصحيحة يف كل األزمان واألمكنة واحلاالت.
ج :واملعرفة غري املتناقضة ...إىل آخر املعاني املعاكسة للنسبية ،كما وجد
العلماء خمرجاً من (جاذبية األرض) ،فصنعوا ما حيلق يف الفضاء ،وخيرتق
الغالف اجلوي ،ويتملص من سلطان اجلاذبية ،ليحط يف القمر أو املريخ،
رغم أن كافة العلماء سابقاً على مر ألوف السنني ،كانوا يرون استحالة
(اخلرق واإللتيام) لطبقات اجلو ،وأن األفالك السبعة كأقشار البصل يف هيئة
بطلميوس!
إن األجدر بـ(العامل) أن يتواضع للعلم ولسائر العلماء ،وأن يذعن على
األقل بهذا االحتمال وهو أنه وإن مل يكن قد توصل إىل (املعرفة احلقة) ومل
(حيصن) نفسه ،من تأثريات قبلياته الفكرية وخلفياته النفسية،
يستطع أن ِّ
على «تفكريه» وأمناطه وكيفية رؤيته للحقائق؛ إال أن من املمكن أن يوجد
غريه ممن وصل إىل (سر احلقيقة) و(مفتاح احلصانة) عن عمى األلوان
وتشوش الرؤية ،وممن وصل إىل احلقيقة املطلقة غري املتناقضة وممن وصل
إىل احلقيقة املطلقة اليت ال حيدها زمان وال مكان وال حالة!

صحيحة يف زمان وخاطئة يف آخر ،أو وجدوها متأثرة بالقبليات واخللفيات أو ما أشبه وذلك مع قطع
النظر عن أن حكمهم على أنفسهم بكل ذلك هو حكم خاطئ ال كلية وال اطالق له ،كما سبق وسيأتي
بيانه ،فهم قد ظلموا أنفسهم قبل اآلخرين يف نظريتهم النسبية وقد أجحفوا حبق الفريقني!
((( من متكلمني وحكماء أو فالسفة ومن علماء ،بل ومن مدارس الوحي السماوي.
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هذا االستقراء غير معلل ،وال قياس

وبتعبير آخر :إن علماء النسبية لو قصدوا أن العلماء كافة هم كذلك،
فنقول :من أين لكم هذا؟
فهل كان ذلك عن طريق (التجربة) و(االستقراء التام) ودراسة حالة
املاليني من العلماء يف شتى العلوم ،ويف خمتلف األعصار ،واألزمنة،
واألمكنة؟ إن ذلك حمال ال يدعيه عاقل.
أم عن طريق (تنقيح املناط) أو (االستقراء املعلل) أو (املنهج االستنباطي
القياسي) أو (املنهج الفرضي) ،أو شبه ذلك؟ وهذه كلها :
أ :ال ميكن استخدامها ملعرفة حالة كافة العلماء ،خاصة إذا عرفنا أن
(العلماء) على أقسام ،فمنهم العلماء الزمنيون ،ومنهم العلماء الروحانيون،
ومنهم العلماء الربانيون ،وإذا كان غالب (علماء العصر) ال حييطون ُخرباً
بنوابغ العلماء الزمنيني ،يف زمنهم ،ممن تقدموا على عصرهم ،وصنعوا ما
كان العلم يعتربه ضرباً من اخليال أو مستحي ً
ال((( ،فكيف تراهم حييطون خرباً
بنوابغ العلماء الروحانيني((( وعجائب العلوم الغريبة((( ،ثم كيف حييطون
خرباً بنوادر العلماء الربانيني ,الذين عليهم ال أقل أن حيتملوا أن بعضهم
يعرف علم املنايا والباليا واألسرار الكونية((( ,وأن حيتملوا أن تكون نفوس
((( مثل كشف اخلارطة اجلينية الوراثية ،واالستنساخ البشري ،وشطر الذرة ،وطريان احلديد ،والسفر
للكرات األخرى ،بل ال تزال بعض النظريات العلمية مما ال يصدقه الكثريون كـ :وجود ما يتحرك أسرع
من النور وعرب تسريع حركة النور بقذفه بنبضات من أشعة الليزر ،أو غري ذلك وكتحويل اجلسم البشري
إىل طاقة ،ليكون مبقدوره احلركة بسرعة التفكري ،للسفر خارج املنظومة الشمسية بل خارج جمرة درب
التبّانة ،ثم إعادة الطاقة إىل ما كانت عليه من املادة ...كل ذلك يف جزء من الثانية ،إىل غري ذلك.
((( وأمثاهلم من املرتاضني.
((( كعلوم االسطرالب ،والرمل ،واجلفر ،واألعداد ،والعلوم اخلمسة :ومنها الليمياء والسيمياء
والكيمياء.
((( مثل سلمان احملمدي رضوان اهلل عليه.
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أولئك الروحانيني ،كمرايا كونية عمالقة تنعكس فيها ،حقائق الكون ،كما
عامل تشويش أو تلويث! ودون أن حيدها زمان
هي هي ،دون أن تتأثر بأي ِ
أو مكان ،ودون أن تتحكم فيها ظروف ومسبقات وخلفيات!
وبذلك ظهر أن (االستقراء) التام حلالة املاليني من الناس ،مستحيل
عادة ،وأن (االستقرار املعلل) أو (تنقيح املناط) ال جمال له ،بعد أن مل تكن
أنواع العلماء موحدة.
نعم لو كان العلماء كلهم كـ(أجهزة الروبوت) ،واإلنسان اآللي ،نسخاً
متطابقة متكررة ألمكن بتحليل حالة أحدها ،استكشاف حالة اآلخر،
لكن (اإلنسان) ليس آلة وال جهازاً ميكانيكياً ،بل لكل شخص ،شخصيته
اخلاصة ،وبصمته الفريدة ،خاصة وأن اجملاميع الكلية للعلماء تتنوع إىل
جماميع تصل للعلم عن طريق الكشف والشهود ،أو اإلهلام أو الوحي،
أو عن طريق صقل النفس وقوة الروح والرياضة ،أو عن طريق (التجربة)
و(الدراسة) ،فكيف يعقل بعدئ ٍذ القول بأن االستقراء معلل أو أن املنهج
استنباطي قياسي؟ أو شبه ذلك؟ إن غاية ما يصلون إليه من كل ذلك ليس
إال (الشك) والشك ليس إال...
ب :بل لو ترقينا فإن هذه املناهج لو استخدمت يف اإلنسان ،ذلك الكائن
اجملهول الشديد التعقيد واملتعدد األبعاد ،فإنها ال تفيد إال ظناً ال يركن إليه
احلكيم.
ج :إنها ال تفيد حسب النظرية نفسها ،إال معرفة نسبية بأن( :الكل ال
ميتلك إال املعرفة النسبية) وهذا يعين بلسان هذه النظرية :أنها قد تكون خاطئة
يف جانب منها( ،كجانب مشوهلا لألنبياء واألوصياء والعلماء الربانيني مثالً،
بل مشوهلا لنوابغ العلماء) ،أو أنها صحيحة يف هذا الزمن ،أو هذه البقعة
اجلغرافية ،أو يف حالة ما ،دون زمن أو مكان أو ظرف أو شخص آخر .كما
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يعين هذا ـ تأسيساً على نظرية نسبية املعرفة يف بعض أقواهلا((( ـ أن مدعي
هذه النظرية على صواب ،والقائل بنقيضها على صواب أيضاً! ألن هلذه
احلقيقة جتليات متضادة! أو حيث (ال معيار) مييز احلق من الباطل ،فلتكن
هذه النظرية وضدها صواباً أيضاً! وذلك هو (التصويب) الواضح بطالنه،
وقد أسهب علماء الكالم واألصول يف إبطاله ،كما أنه هو اخللط بني الثبوت
واإلثبات ،واستنتاج لإلجياب من السلب؛ فإن نتيجة القول بـ(الال معيارية)
هي (الال أدرية) ال العلم بالصواب!
افتقاد الدليل على التعميم لألنبياء واألوصياء

وبذلك ظهر أيضاً :أنهم إن قصدوا أن الرسل ،واألنبياء ،واألئمة ،أو
سائر خملوقات الكون ،ال ميتلكون (املعرفة املطلقة) ,فإن قوهلم هذا جيسد
نوعاً من أنواع اجلهل والغرور العلمي؛ إذ هو حكم على غائب ،جمهول،
مل يحُ يطوا به خرباً.
وأليس َمثَل ذلك ،إال كمثل َمن حيكم بأنه ال يعقل أن (ال نسمع)
األصوات ذات الذبذبات الصوتية فوق درجة عشرين ألف هرتز ،مع أننا
نسمع األصوات ذات الذبذبات األقل؟
أو يقول مثالً :ال يعقل أن تتحرك األمواج الصوتية أو فوق الصوتية يف
املاء؛ ألن املاء أكثر كثافة من األمواج فكيف تتحرك األمواج الصوتية فيها؟
وكيف خيرتق األضعف األقوى؟((( وذلك جملرد أنه أراد أن يتعقل احلقائق
بقوة التفكري اجملرد ،وهو إذ خيطئ فيها فيما لو فكر يف املاديات القريبة من
حواسه ،فكيف ال خيطأ لو فكر يف اجملردات البعيدة حتى عن إدراكاته؟
((( وهو القول الرابع.

((( من الواضح خطأ ذلك ،للمجرب ،وللعامل ،والكل يعلم إمكانية كشف ورؤية األجسام الغاطسة
حتت املاء ،عرب إرسال أمواج فوق صوتية ،تنبعث من جهاز (السونار) بإجتاه اهلدف وترتد منه معطي ًة رؤية
جيدة عن حجمه وبعض خصوصياته.
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(ملَك) يُع ّد
أو كمن يقول ـ يف الزمن الغابر أو احلاضر ـ ال يعقل وجود َ
قطرات املطر ـ وهي باملليارات أو الرتليونات أو أكثر من ذلك ـ يف جزء من
الثانية؟ جملرد أنه مل ير خملوقاً من خملوقات اهلل تعاىل ـ وهو اإلنسان ـ يصنع
جهازاً أمساه (احلاسوب) مبقدوره أن يقوم بألف مليار (تريليون) عملية
حسابية يف الثانية؟ أو كمن حيكم ببطالن (معادالت املادة والطاقة) جملرد
قصوره الذهين وعدم فهمه لتلك املعادالت!
نقول هلم :من أين علمتم أن اهلل تعاىل مل خيلق خلقاً ميتلكون (املعرفة
املطلقة الكاملة) بكل معانيها؟((( ،ويشكلون املرجعية والضمانة الكلية
لإلصابة يف األحكام العقلية((( ،وهم مصابيح الدجى وأنوار اهلدى ،وهم
الذين يشكل اإلبتعاد عنهم ،أح َد األسباب املنهجية خلطأ التفكري (خطأ
العقل) ،فيما لو اقتحم خارج دائرة (املستقالت العقلية).
ثالثاً((( :المعقوالت المنطقية والفلسفية تشهد عليكم
سبق أن من البديهي وجود علوم هي كلها حقائق((( ،أو تتضمن الكثري من
احلقائق ،وذلك كالرياضيات واملنطق ،و(املعقوالت األوىل)((( و(املعقوالت
الثانية املنطقية) و(املعقوالت الثانية الفلسفية)((( ،هي (معارف مطلقة)،
((( وسنفرد لذلك إحدى البحوث القادمة بإذن اهلل تعاىل ،ولعلنا نفصله أكثر يف جملد آخر بإذنه جال
وعال.
((( يراجع للتفصيل كتاب :الضوابط الكلية لضمان اإلصابة يف األحكام العقلية للمؤلف.

((( ال خيفى أن هذه تعد إجابة مشرتكة على أكثر املعاني املذكورة للنسبية وليس املعنى الثالث والرابع
فقط.

((( وليست نسبية ,ال باملعنى الثالث وال باملعنى الرابع أو اخلامس أو السادس ،وكذا بعض املعاني
األخرى فتدبر.
((( على تفصيل ذكرناه حول املعقوالت اليت فيها نسبة (كاألين والوضع) ويف مقولة اإلضافة ،فراجع.

((( كاإلمكان ،والزوجية ،وال خيفى أن (كانط) استثنى الرياضيات ـ هندس ًة وحساباً ـ من (النسبية)
ورأى أن أحكام العقل فيها قطعية ،ألنه الصانع هلا حسب رأيه ،كما فصلناه يف فصل خاص ،كما رأى
أن الطبيعيات كذلك ،ونقول :إن الرياضيات هي قسم من املعقول الثاني الفلسفي؛ حيث إن اإلتصاف
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فهي:

أ :صحيحة يف كل مكان ويف كل زمان ،ويف خمتلف الظروف واحلاالت.
ب :وأن من ال يقبلها فهو املخطئ ،وليس له نصيب من (احلقيقة) أبداً.
ج :كما أن (معايريها) دقيقة وموضوعية ومطلقة.
د :وهي حقائق حقيقة ،وليست حقيقتها مرتهنة بكونها (نافعة) أو ال،
على أن أكثرها نافعة على مستوى العقل النظري ،مطلقاً.
هـ :وهي (مقوالت عقلية عاملية).
و( :ليست نتيجة وجهة نظرنا اخلاصة فقط) ،وقد حدث اخللط بني
كونها (فينا) أو كونها (بنا).
ز :وليست هي (خملوقة) هلذا اخل أو ذاك العقل أو ذياك الذهن ،بل
هي أمسى من أن خيلقها الذهن والعقل؛ فإن هلا تقررها يف أنفسها ،وغاية
فضيلة العقل أن (يراها) و(يكتشفها) ويكون (املرآة) هلا.
ح :كما أن (اللغة) احلاملة هلا هي (لغة موضوعية) وهي مرآة عاكسة،
قادرة على كشف احلقيقة بدقة متناهية.
ط :وهي معرفة خترتق الباطن وال جتمد عند حدود الظواهر ،ولكم
أن تتصوروا ،للتوضيح ،جمهراً ضخماً ،أو مكروسكوباً جباراً ،أو مرآة
عمالقة ،بل واألشعة حتت احلمراء أو فوق البنفسجية أو غريها واليت
خترتق الظالم أو عمق األجسام وتصور بواطن املواد ،وهذه األمثلة لتقريب
(((
الفكرة.
ي :كما أن كثرياً منها ال تتوقف معرفتها على (نسبتها) لشيء آخر ،ككل
فيها يف اخلارج ،والعروض يف الذهن؛ فإن املثلث ـ مث ً
ال ـ متصف حقيقة يف اخلارج بأن زواياه تساوي
قائمتني ،إال أن ذلك مل يعرض للمثلث يف اخلارج ،وعلى أي فإن استثناء الرياضيات ،كان يقتضي
استثناء مطلق املعقوالت الثانية الفلسفية ،ألنها منها.
((( وقد فصلنا احلديث عن ذلك عند الرد على نظرية كانط يف (الشيء يف ذاته ،والشيء كما يبدو لنا).
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ما هو (يف نفسه ،لنفسه) سواء كان (بنفسه) أيضاً وهو اهلل جل وعال((( أم
ال ،كما يف كافة أنواع اجلواهر من دائرة (املعقوالت األوىل)((( ،كـ(اإلنسان)
و(النبات) و(احلجر واملدر) وما أشبه ذلك من احلقائق غري النسبية .وكما يف
قسم من املقوالت التسع العرضية ،وأما القسم اآلخر منها فنقول :إن توقف
معرفة الشيء على نسبته لشيء آخر ،أو مقابلته له ومقارنته به ،غري ضار؛
إذ أين (اإلضافة) من (النسبية)(((؟ ثم إنه ال يصح تعميم حالة (معارفنا) ولو
وجدناها فرضاً تتوقف على ذلك ،على سائر الكائنات ،وقياسها بنا.
رابعاً((( :أين التجليات من النسبية؟
إن وجود أجزاء ،أو جهات ،وأطوار ،وجتليات عديدة للحقيقة ،ال
يعين (نسبيتها) بل يعين (كماهلا) و(تكاملها) و(تعقيدها) أو (تركبها من
أمور كثرية) أو وجود مراتب وظاهر وبواطن هلا.
واحلاصل :أن احلقيقة بأطوارها وجتلياتها وأبعادها املختلفة ،هي هي،
واقع احلقيقة
فمن عرفها كما هي ،كان مصيباً ،ومن خالف ُ
قطعه أو ظنُهَ ،
يف كل أبعادها أو بعض أبعادها ،كان خمطئاً.
نعم من عرف احلقيقة بكل أبعادها وجتلياتها ،كانت (معرفته كاملة
ومطلقة) وذلك كمعرفة األنبياء حقائق األشياء ،قال تعاىل :ﱫﭰ ﭱ
ﭲ ﭳﱪ((( وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله :أنا مدينة العلم

((( ووجوده (يف نفسه لنفسه بنفسه)  ،أما املمكنات من اجلواهر فهي ( يف نفسه لنفسه بغريه).
((( وتقابلها املعقوالت الثانية املنطقية والفلسفية.
((( وقد أوضحنا ذلك يف موضع آخر.

((( هذه اإلجابة هي أيضاً مشرتكة على أغلب املعاني املذكورة للنسبية ،فتدبر.
((( سورة البقرة.31 :
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وعلي بابها((( وقال :يا علي ما عرفك إال اهلل وأنا (((.
جبانب
وأما َمن مل يعرف احلقيقة بكل أبعادها وأطوارها ،فإن معرفته ٍ
أو بُع ٍد فقط ،قد يكون ضاراً أي موق ِعاً يف اخلطأ ،وقد ال يكون ،وذلك إذا
كانت املعرفة بنحو (ال بشرط) وكان الواقع أيضاً كذلك ،وذلك يف احلقائق
غري االرتباطية((( ،تكوينية كانت أم تشريعية.
نسبية آنشتاين

ومن هاتني النقطتني وغريهما ،يظهر أن البعض قد توهم عندما خلط بني
(مذهب النسبية املعرفية ،الفلسفي) والذي ينكر الطبيعة العلمية املوضوعية
للمعرفة ،وبني النظرية الفيزيائية الشهرية بـ(النظرية النسبية العامة واخلاصة)
اليت تقوم على التفسري العلمي للكون(((؛ إذ نقول:
أوالً -إن النظرية هذه ،ليست وحياً منز ً
ال ،ليستند إليها لنسف كل
بديهي ،وكل حكم عقلي ،بل البد لدى تعارض أية نظرية علمية أو جتربة
ميدانية ،مع (األوليات) و(الفطريات) و(املستقالت العقلية) من أن نعرف أن
((( حبار األنوار :ج 40ص 200باب  94أنه عليه السالم مدينة العلم واحلكمة.

((( ينظر تأويل اآليات الظاهرة يف مناقب العرتة الطاهرة :ج 1ص 227سورة يونس وما فيها من
اآليات ،وفيه قال صلى اهلل عليه وآله  :يا علي ما عرف اهلل إال أنا وأنت ،وال عرفين إال اهلل وأنت،
والعرفك إال اهلل وأنا..

((( يراجع فقه التعاون على الرب والتقوى للمؤلف ،لالطالع على تفصيل القول يف احلقائق االرتباطية.

((( إن املسميني باإلنكليزية ,خمتلفان صياغة ,إذ تُطلق «النسبية» يف العربية املعاصرة ,على نوعني خمتلفني
من النظريات ,واليت يشري هلا املبحث ,فيطلق على إحداهما يف اللغة اإلجنليزية« ,relativityبصيغة احلال
 ,»adverbليكون معناها احلَريف« ,بالنسبية ,أو بالطريقة النسبية» ,ويقصد بها النظرية النسبية يف الفيزياء
والطبيعة ,للعامل الفيزيائي «الربت آينشتاين 1879ـ1955م» ،واليت إشتملت على النظرية النسبية
اخلاصة ,والنظرية النسبية العامة ,وهي متأتية من مبدأ النسبية .-princple relativity
كما وتطلق «النسبية» أيضاً ,على نظريات يف الفلسفة والعلوم االجتماعية ,تسمى يف اإلجنليزية ,msivitaler
«وهي بصيغة اإلسم  ,»nuonلتكون مبعنى النسبية نفسها ,وهي اليت تدعى غالبا ,بالفلسفة النسبية.
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هنالك خطأ ما يف تلك النظرية أو التجربة أو االستنتاج منها؛ وإال ملا استقر
حجر على حجر ،وملا وجد علم أصالً؛ إذ (البديهيات) تعد أساس العلوم
ومفاتيحها ،ومع التشكيك فيها ينهدم أساس العلم كله ،ولعلنا نفصل هذه
احلقيقة يف موضع آخر.
ثانياً -أثبت بعض كبار علماء الفيزياء املتأخرين( ،خطأ) أنشتاين يف بعض
معادالته الرياضية اليت استند إليها يف بعض جوانب نظريته:
ومنها (نظريته يف أن الكون ال يتغري من ناحية احلجم) ،فقد اكتشف
«الكساندر فريدمان» عام  1922غلطة يف عمليات اجلرب اليت استخدمها
أنشتاين إلثبات نظريته .وبعد تصحيح اخلطأ ،تبني أن (الكون يتغري إما
بالزيادة يف احلجم أو النقص) ،وقد اعرتف أنشتاين بعدها بغلطته.
ومنها( :نظريته يف أن سرعة الضوء ثابتة) وهي من أهم أسس الفيزياء
احلديثة والنظرية النسبية ،فقد شكك فريق العلماء االسرتالي ،من جامعة
«ماكاري» يف سيدني ،ويرأسه عامل الفيزياء «بل دافيز» يف ذلك وارتأى أنه
من احملتمل أن تكون سرعة الضوء قد تعرضت لإلبطاء على مدى زمين فائق
الطول ،قد يصل إىل مليارات السنني ،والتغيري رمبا حدث بعمق الكون،
أمر كهذا
وقال «دافيز» يف تصرحيه لوكالة رويرتز لألنباء( :إن من شأن ٍ
التخلي عن النظرية النسبية) ،كما ذكرت جملة ( natureنيتشر) العلمية :أن
فكرة (تغري سرعة الضوء) قامت على أساس معطيات ومعلومات استخلصها
«جون ديب» عامل الفلك يف جامعة «نيو ساوث ويلز» بأسرتاليا.
من جهة أخرى :فإن العلماء متكنوا مطلع عام  ،1002من ما كان يعترب
ضرباً من املستحيل ،إذ جنحوا يف إبطاء سرعة الضوء ،بل جنحوا يف إيصالة
(((
إىل نقطة الصفر يف احلركة ،كما جنحوا يف ختزينه وإطالقه من جديد.
((( للتفاصيل راجع موقع  BBCالعربي اخلميس  ،2002/8/8وقد نقلناه عن كتاب األستاذ املهندس
فؤاد الصادق.
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ثالثاً -إن تضمنت نظرية أنشتاين النسبية ،ما قد يوهم نسبية (احلقيقة) أو
(املعرفة) مثل (تسارع الزمن وتباطئه) أثر (تسارع احلركة وتباطؤها)(((؛ فإنها
تكشف عن (وجود خارجي تشكيكي)((( مل ختل من اإلشارة إليه الكثري من
كتب املنطق والفلسفة والكالم ،وقد فصلنا احلديث عن (الوجود التشكيكي)
وأنه يف تشكيكيته( ،حقيقة مطلقة) و(املعرفة بها كذلك) مطلقة ،يف موضع
آخر((( ،وأوضحنا أن النسبية إذا أريد بها التشكيكية ،أو تغري النسبة بتغري
هلرمينوطيقيني) بوجه من الوجوه ،وفصلنا
املنسوب إليه ،فإنها ال تنفع (ا ِ
األمر على حسب أكثر من عشرة من املعاني اليت ذكرت للنسبية.
والحاصل :أنه ال ارتباط لذلك وشبهه ،بكون (املعرفة نسبية) باملعنى
الثالث ،والرابع ،وكذلك املعاني اآلتية ،وهي اخلامس ،والسادس،
والثامن ،والتاسع ،واحلادي عشر ،والثاني عشر بل وحتى الثالث عشر
(كما أوضحناه هنالك) أو حتى سائر املعاني فتدبر جيداً ،وعلى سبيل
املثال نقول :إن (املعرفة بقوانني الزمن واحلركة ،هذه) إن (طابقت) الواقع
اخلارجي ،كانت حقاً ،وإال كانت باط ً
ال وخطأ ،فاملقياس (التطابق) بقول
مطلق ،وال تأثري لتغري الزمان واملكان والظروف يف مشولية (معيارية)
«التطابق».
ثم إن كثرياً من قوانني احلركة ،يعرفها العلماء باجلزم والقطع ،وال
يوجد لديهم أدنى تشكيك فيها أبداً ،كما أن األلفاظ احلاملة لتلك املعاني
هي األخرى دقيقة ،بل دقيقة جداً ،ولذا يدرسها العلماء بكل دقة ،وعليها
يكونون الرتاكم املعريف ،وقد أوضحنا ذلك وغريه
يبنون جتاربهم الالحقة أو ّ
((( ومثّل لذلك براكب سفينة فضائية تسري دون سرعة النور بنسبة حمددة ،فإن (زمنه) بالقياس للباقي
على األرض خمتلف جداً ومتغري بتتابع السنني.
((( وعن نسب ٍة متغرية مع قياسها ألمور متغرية ،وقد فصلنا اجلواب عنه يف فصل آخر.
((( حتت عنوان( :نسبية احلركة والزمان).
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فال نعيد.
 -5ال معيار موضوعي لتمييز الحق من الباطل

املعنى اخلامس من معاني النسبية :أن يراد أنه حيث ال يوجد معيار
موضوعي ،لتمييز احلق من الباطل ،فإنه ال حميص لنا عن القول بأن كل
(((
(األفهام) و(املعارف) على تعاكسها وتناقضها هي (حق) وهي (صواب).
المعيار الموضوعي للتمييز بين الحق والباطل

وميكن أن تناقش هذه املدرسة من مدارس النظرية النسبية ،باآلتي:

أ ـ إنه خلط بني (عامل الثبوت) و(عامل اإلثبات) ،فهو كقولك :حيث
ال (معيار موضوعي) لتمييز العادل من الظامل ،أو الطويل من القصري ،أو
احللو من احلامض ،أو الليل من النهار ،أو العلم من اجلهل؛ فالكل إذن
(عدول) و(علماء)!! وكل شيء إذن (طويل) و(حلو) أو (نهار)!!
حق ثبوتاً) و(احلقيقة هي هي ،وعلى ما هي
وبعبارة أخرىُ :
(احلق ٌ
عليه ،يف الواقع ونفس األمر) وهذا مما ال يتبدل أو يتغري يف عامل (الوجود
العيين) ولو فرض أننا فقدنا (التمييز) و(معايريه) يف عامل (الوجود الذهين).
ب ـ إنه ال يعقل((( أن ال يوجد معيار موضوعي للتمييز بني احلق والباطل؛
ين على وجود حقائق من جهة ووجود معايري موضوعية
فإن الكون كله قد بُ َ
إىل جوارها من جهة أخرى ،فكيف يفتقد خصوص (احلق والباطل) أو
الصدق والكذب (املعيار املوضوعي)؟ وهذا ما يشهد به منهج (الربهان
((( والصيغة األكثر تواضعاً هلذه النظرية هي( :حيث ال يوجد معيار ...لذا فإننا ال نعرف احلق والباطل
من املعارف والعلوم واملعتقدات) وستتكفل األجوبة :ب ،ج ،د ،و ،بتفنيد ذلك ،كما توجد أجوبة
أخرى يف مطاوي الكتاب.

((( ال بالنظر حلكمة الباري جل وعال ،فقط ،حتى يعرتض بأن هذا ينفع املؤمنني بوجوده وحكمته،
فقط ،بل بالنظر لالستقراء املعلل والربهان االستنباطي وغريهما كما يف املنت ،أيضاً.
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الفرضي) و(الربهان االستنباطي) و(االستقراء املعلل) حيث يشهد التتبع،
بوجود (املوازين لكل شيء) وكلما ازددنا تتبعاً ودقة وعمقاً ،ازددنا أدلة
وشواهد وازددنا اقتناعاً ،ومن ذلك:
(امليزان) لألجرام واألثقال ،فإنه هو املقياس املوضوعي ،على اختالف
أصنافه :بني ما يوزن به (الذهب) فيحدد لك حتى وزن املثاقيل والغرامات،
أو ما توزن به الفواكه واألطعمة ،فيعطيك الوزن باألرطال والكيلوات ،أو
ما توزن به األحجار الكبرية ،فتحدد لك الوزن باألطنان وهكذا ...وعلى
اختالف أشكاله من ذي الكفتني والقبان إىل سائر أنواعه.
(امليزان) للمواقيت واالرتفاعات واجلغرافيا ،وذلك كاالسطرالب،
والربوج ،والشمس واألرض ،حبركتها وظالهلا وغري ذلك ،والنجوم.
(امليزان) للدوائر والقسي ،وذلك كـ(الفرجار) وغريه.
(امليزان) لألعمدة ،كـ(الشاقول).
(امليزان) للخطوط ،كـ(املسطرة).
(امليزان) للشعر ،كـ(العروض).
(((
(امليزان) للفكر ،كـ(املنطق).
وهكذا مما ال يعد وحيصى ،من املوازين:
فـ(امليزان) لقياس ذبذبات الصوت هو مقياس (رخيرت).
وألمواج النور هو (الفوتون).
وكذا املوازين واملقاييس املوجودة أو اليت توضع لتحديد حجم الكتلة،
أو درجة الضغط واحلرارة ،أو خمتلف أنواع املادة والطاقة.
ومنها( :موازين يوم القيامة) وﱫﭪﭫ ﭬﭭ ﭮﱪ((( ومن
((( استفدنا يف اإلشارة هلذه املوازين من مقدمة التفسري القيم الصايف :ج ،1ص ،27مؤسسة األعلمي
للمطبوعات 1429 ،هـ.
((( سورة األنبياء.47 :
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أظهرها :السالم عليك يا ميزان األعمال((( ،خماطباً أمري املؤمنني عليه
سالم اهلل ومالئكته واملرسلني ،فإنه ميزان األعمال وميزان الكفر والنفاق
واإلميان كما صرح بذلك رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله.
ج ـ أن (املعيار املوضوعي) موجود ـ وهو الذي عربنا عنه بـ(املرجعيات
املعرفية)((( وذلك مثل:
( :1الوحي) واألنبياء والرسل واألوصياء.
(((
 :2و(العقل) يف دائرة املستقالت العقلية وما أكثرها.
 :3و(الفطرة) و(الوجدان).
 :4وأيضاً (بناء العقالء مبا هم عقالء)
 :5واإلهلام ،وهو ما جنده يف اإلنسان احياناً ويف احليوان كثرياً ،كما
قال تعاىل ﱫﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
(((
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﱪ.
د -كما توجد جمموعة من (املعايري املنهجية) لتمييز احلق من الباطل
والصدق من الكذب ،ومنها:
(التناول الرياضي) للنتائج اليت توصلنا لنا ،و(املالحظة) و(التطبيق)
و(التجربة) وغريها مما هو مذكور يف (املنطق) يف أبواب (اإلستقراء)
و(القياس) و(التمثيل) ويف علم (املناهج) حتت عناوين مثل (املنهج
االستنباطي) و(املنهج االستقرائي) و(املنهج الفرضي) ولواحقها.
((( حبار األنوار :ج 97باب زياراته صلوات اهلل عليه املطلقة اليت ال ختتص بوقت من األوقات ،ص287
ح.1
((( وقد حتدثنا عنها يف موضع آخر فليالحظ.

((( وقد أشرنا للعشرات منها يف كتاب :األوامر املولوية واإلرشادية.
((( سورة النحل68 :ـ .69
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هـ ـ أن افتقاد املعيار ـ ثبوتاً أو إثباتاً ـ ال ينتج إال الشك واجلهل ،وال
يعقل أن ينتج (الصواب) و(احلق) أو (اإلصابة) و(الصحة) ال بقول مطلق
وال بقول نسيب ،وال يعقل أن يكون (اجلهل) مقياس الصواب و(معيار)
اإلصابة ،أو طريق الصحة ،وال ميكن أن يكون (العدم) علة (الوجود) ،أو
مرآة له وكاشفاً عنه ،أو طريقاً إليه.
و ـ ثم إنه لو فرض أن القائل بنظرية النسبية بهذا املعنى (أنه ال يوجد
معيار موضوعي )..يعاني من افتقاد (املعيار املوضوعي) للتمييز ،لكنه ال
يصح أن يعمم أحكامه على اآلخرين ،الذين جيدون أنهم ميتلكون (املعيار
(((
املوضوعي).
وبعبارة أخرى:
هلذا القائل أن يتكلم عن نفسه ،وليس له أن حيكم على اآلخرين خاصة
األنبياء واألوصياء واألولياء ...وهل يصح أن يقول من يفتقد (اخلربة) مثالً،
أو (املال) أنه ال يوجد لي ولآلخرين طريق لشراء دا ٍر أو أرض ،أو ال طريق
لي ولآلخرين إلكتشاف جماهيل الغابة أو الصحراء! إن له أن حيكم على
(((
نفسه ،أما احلكم على اآلخرين ،فال.
 -6اللغة ،هي لغة نسبية
املعنى السادس من معاني النسبية :أن يراد إن (اللغة) احلاملة للمعاني،
واحملتضنة هلا ،واملختزنة هلا ،هي (لغة نسبية) ،أي غري قادرة على إراءة
احلقيقة كما هي ،وهي ال تصلح مرآة حاكية ـ حكاية دقيقة حقيقية عن
((( وإن صدق ذلك التعميم على البعض ممن يدعي أنه ميتلك املعيار املوضوعي ،فإنه ليس كل م ّد ٍع
بصادق.
((( وقد فصلنا هذه اإلجابة يف موضعني آخرين من الكتاب ،حيث تطرقنا إىل (الرسل واألوصياء
واألولياء).
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الواقع ـ!
أو يقال :اللغة هي مزيج ،من احلكاية ومن التأثّر؛ فهي مرآة للواقع،
لكنها يف الوقت ذاته ،مرآة ملن يستخدمها (مؤلفاً أو قارئاً) ،أي أنها مرآة
تنعكس فيها خصوصيات من يفكر بها ،أو ينطق ،أو يقرأ أو يكتب ،فهي
مرآة مزدوجة إذن.
وبعبارة أخرى( :اللغة) هي املختزنة للمعاني واحلقائق ،وهي عاجزة عن
مشوهة ،أو ناقصة
أن تعكس احلقائق ،كما هي ،بل ال تعكس إال صورة َّ
عن احلقيقة ،أو يف أفضل الفروض :صورة قريبة منها ،وبعبارة أخرى:
اللغة (وسيط) غري أمني يف نقل األفكار ،كما أنه ليس بأمني يف املرآتية للواقع.
(اللغة) قادرة وليست قاصرة

وهناك حزمة من االعرتاضات ترد على هذا املعنى:
أ ـ إن كان الكالم يف (اإلمكان الذاتي) فال ريب أنه:
 :1من املمكن عق ً
ال وجود (معيار موضوعي) للتمييز بني احلق والباطل
والصحيح من اخلطأ كما سبق.
ٍّ
 :2كما ميكن عق ً
(دال) يكشف بكل دقة عن املدلول وعن
ال وجود
الواقع اخلارجي ،أو عن ما يدور يف الذهن ،فإنه ليس ذلك بـ(حمال ذاتاً).
ب ـ وإن كان الكالم يف (اإلمكان الوقوعي) فكذلك؛ إذ (ال يستلزم)
ذلك حما ً
ال.
ج ـ وإن كان الكالم يف (القدرة) فال شك يف أن (القادر) على خلق
عامل التكوين املدهش ،قادر على أن خيلق (عامل التدوين) حبيث يكون مرآة
صافية عاكسة (لعامل التكوين)((( ،كما هو هو.
((( وملا يدور باألذهان.
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وليس مبهم يف هذا املبحث حتقيق احلال يف واضع اللغة وأنه اهلل تعاىل،
أم شخص واحد مثل يعرب بن قحطان ،أو جمموعة من احلكماء على امتداد
الزمن ،كما ال يهم اآلن حتقيق عالقة اللفظ باملعنى وأنها ذاتية أم غريها ،إذ
يكفينا يف هذه املرحلة اإلذعان بقدرة اهلل تعاىل من غري فرق بني كلتا صورتي:
أن خيلق اهلل تلك الكلمات أو اللغة ثم يقذفها يف أذهان عباده ،باإلهلام أو
غريه ،أو أن (مينح) الناس ،القدرة على ابتكار تلك الكلمات ،وخلقها(((،
قال تعاىل :ﱫﯗﯘﯙﯚﱪ((( فإن كل خالق ،فإنه مستمد قدرته
وعلمه وغريهما ،من اهلل تعاىل.
د ـ بل إن العقل البشري ـ بإذن اهلل تعاىل ـ قادر على ذلك ـ يف اجلملة ،أال
ترى أن اإلنسان (يضع) ملخرتعاته ،أمساء ومصطلحات ،تعكس املسميات
بصوابية وصحة ودقة ،وتكشف عنها دون ريب ،وذلك مثل أسامي
اجملمدة ،أو املدفأة ،أو الكمبيوتر أو الرتاكتور)
(الطائرة ،أو السيارة ،أو ّ
وكذلك يضع ألفكاره ونظرياته ومكتشفاته العلمية أمساء مثل (االستجابة
الشرطية) أو (املادية اجلدلية) أو (املعقول الثاني املنطقي) أو (األصل املثبت)
أو (املوجهات املركبة) أو (احلال والتمييز) أو (النيوليربالية) أو غري ذلك .وأن
الذي يستخدم هذه األمساء ،يف احملاورات العلمية والعرفية ،لو استخدمها
يف غري املوضوع له ،كان خمطئاً.
(((
نعم ،غاية األمر أن يقال :إن هذه األمساء وجود لفظي إمجالي
لتلك املسميات ،وال حتكي عن دقائقها وخصائصها حكاية تفصيلية ،وهذا
((( نعم لو وصلنا إىل أن عالقة األلفاظ باملعاني هي ذاتية فإن ذلك سيكون أقوى يف تأكيد ما نقصده ،من
كون اللغة وسيطاً أميناً وصالحيتها لتكون مرآة دقيقة عاكسة للواقع وملا يدور بالذهن.

((( سورة املؤمنون ،14 :ولعل من وجوه األحسنية أن كل خالق فإن قدرته مستمدة من قدرة اهلل تعاىل،
أما القادر بالذات ،فهو اهلل الكبري املتعال ،وحده؛ وال شك أن العامل بالذات والقادر بالذات أحسن من
العامل بالغري وبالعرض أو القادر كذلك ،فتأمل.
((( أو إن شئت فقل (مضغوط).

145

الف�صل الثالث
مشوهة أو حتى ناقصة
صحيح ،لكن أين هو من كون اللغة تعكس احلقائق ّ
(أي تعكس جانباً دون آخر)؟ نعم إنها ال تعكس التفاصيل ،وهذا غري معادلة
الصواب واخلطأ ،ومعادلة أن (النسبية) تعين صحة كل اآلراء املتناقضة اليت
تتجسد يف الكلمات واملصطلحات ،أو صحتها يف زمن دون آخر.
بل نقول :إن (التفاصيل) أيضاً ميكن للغة أن تعكسها؛ إذ أننا ال نقول إن
الكلمة الواحدة هي اليت تعطيك املعرفة التفصيلة بل نقول :إن (الكلمات)
قد تعطي معرفة إمجالية ،أي معرفة مضغوطة ،وقد تعطي ولو بانضمام
كلمات أخرى إليها ،معرفة تفصيلية ،فـ(املخ) مثالً ،وجود إمجالي يف عامل
اإلثبات ،لذلك اجلزء الكائن يف (اجلمجمة) من رأس اإلنسان ،ثم توجد
كلمات أخرى تنزل للتفاصيل كـ(املخيخ) و(الفص األمامي) .ثم تفاصيل
(الع َصبونات) و(النواقل
أخرى تعكسها كلمات أكثر دقة وتفصيالً ،مثل َ
العصبية) وغريها ،وكذلك احلال يف (االستجابة الشرطية) أو (األصل
املثبت) أو غريها.
هـ ـ كما أن أدل دليل على إمكان الشيء وقوعه؛ إذ ال ريب يف وجود ألفاظ
كثرية تعكس احلقيقة كما هي ،وذلك يف (املعقوالت األوىل) و(املعقوالت
الثانية املنطقية) و(املعقوالت الثانية الفلسفية) ،بل قد يقال :إن كل األلفاظ
احلقيقة هي كذلك ،نعم (اجملازات) ليست كذلك ،فتأمل.
وـ ومع التشكيك يف التعميم ،نقول إنه قد نلتزم بوجود ألفاظ ،أو (رموز
وعالمات) تعكس (بطون) احلقائق ،وشتى أبعادها ،حبيث تتجلى احلقيقة،
بتمام شؤونها وخصائصها ،يف (عامل األلفاظ) وليس للمنكر أن ينكر جملرد
أنه ال يعرف ومل يلحظ وجود هكذا كلمات؛ إذ :
أوالً :إن القاعدة تقول( :كل ما قرع مسعك من الغرائب فذره يف بقعة
اإلمكان ،حتى يذودك عنه قائم الربهان) ـ كما أشار إليها أبو علي بن سينا
وغريه ـ.
146

نقدالهرمينوطيقا
ون�سبية احلقيقة واملعرفة واللغة

ثانياً :إن الربهان قائم على وجود هكذا ألفاظ أو رموز ،عند املؤمن
باهلل وغريه ،أما عند املسلم فاألمر واضح سهل؛ فإن القرآن الكريم هو
كما وصفه تعاىل :ﱫ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﱪ((( ،وأما املعصومون
سالم اهلل عليهم فـأوتينا احلكمة وفصل اخلطاب ((( و:فإن لكالمنا حقيقة
وعليه نوراً (((.ولكن كيف ميكن تصوير ذلك؟ هذا ما أشرنا إليه يف مباحث
(((
األصول ـ القطع وذكرنا له وجوهاً عديدة.
وأما عند غري املسلم وغري امللتزم بأي دين ومذهب ،فإنه يكفيه (نُ ُظم
الرتميز) ونظام (الصفر وواحد) املبين عليه (احلاسوب) ،حيث خيتزن هذان
الرمزان ،مليارات بل ترليونات األلفاظ يف الشبكة العنكبوتية وغري ذلك،
وليس هذا موضع حبث ذلك فلنرتكه ملظانه((( هذا.
وقد أكملنا جوانب من البحث عن اللغة يف فصل آخر ،فلرياجع.
( -7المعرفة) هي النافعة فقط
((( سورة األنعام.59 :

((( انظر :وسائل الشيعة :ج 72باب وجوب الرجوع يف مجيع االحكام إىل املعصومني (عليهم السالم)
 ،ص ، 71ح.33231

((( قال يونس :وافيت العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب أبي جعفر ووجدت أصحاب أبي عبد
اهلل  متوافرين ،فسمعت منهم ،وأخذت كتبهم وعرضتها من بعد على أبي احلسن الرضا  ،فأنكر
منها أحاديث كثرية أن تكون من أحاديث أبي عبد اهلل ،وقال :إن أبا اخلطاب كذب على أبي عبد اهلل 
لعن اهلل أبا اخلطاب وكذلك أصحاب أبي اخلطاب يدسون هذه األحاديث إىل يومنا هذا يف كتب أصحاب
أبي عبد اهلل  ،فال تقبلوا علينا خالف القرآن ،فإنا إن حتدثنا مبوافقة القرآن وموافقة السنة ،إنا عن
اهلل وعن رسوله ،حندث وال نقول قال فالن وفالن فيتناقض كالمنا ،إن كالم آخرنا مثل كالم أولنا،
وكالم أولنا مصداق لكالم آخرنا ،فإذا أتاكم من حيدثكم خبالف ذلك فردوه عليه وقولوا أنت أعلم وما
جئت به ،فإن لكالمنا حقيقة وعليه نوراً ،فما ال حقيقة له وال عليه نور فذلك قول الشيطان( .احلدائق
الناظرة :ج ،1ص.)9
((( وقد زادت على سبعة وجوه.

((( وقد أشرنا لذلك يف مبحث آخر من الكتاب فليالحظ.
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املعنى السابع من معاني النسبية :أن يراد حسب تفسري البعض لـ( :النسبية
(((
املعرفية)((( بأن (معارفنا هي كناية عن بناءات نافعة ،أكثر منها حقيقية).
فـ(املعرفة النافعة) هي (املعرفة) ،أما غريها ،فال .وهنا يبدأ نطاق حبث
آخر :هو ما هي حدود النفع؟ وما هو مقياسه؟ والظاهر أن املنفعة العقلية
الناجتة عن احلصول على العلم يف قبال اجلهل ،مبا هو علم ،ال تعد عندهم
أمراً نافعاً ،بل حيصرون املنفعة يف احلدود املادية الضيقة.
وقد تضمنت حبوث هذا الكتاب ـ السابقة والالحقة ـ العديد من األجوبة
على هذا الرأي واآلراء الثالثة الالحقة ،فال حاجة للتكرار واإلعادة.
 -8ال وجود لمقوالت عالمية
املعنى الثامن من معاني النسبية :فسرها آخرون بـ(ال وجود ملقوالت عقلية
(((
عاملية) فال قاسم مشرتك بني خمتلف الثقافات ،يف مقوالت اللغة والفكر.
وعلى هذا فكل (معرفة) فهي خاصة بأمة أو حضارة دون أخرى ،وقد
أجبنا عن هذا التفسري للنسبية يف مطاوي الكتاب فليالحظ.
 -9ال وجود لحقيقة مطلقة
املعنى التاسع من معاني النسبية :وفسرها بعضهم بـ(ال وجود حلقيقة
(((
مطلقة) فإن (معارفنا وقيمنا هي نتيجة وجهة نظرنا اخلاصة فقط).
فاملعرفة وكذلك القيم األخالقية ـ على هذا ـ مسبب ،وليست سبباً،
((( يف قبال (النسبية األخالقية) و(النسبية اجلمالية).
((( ذهب إىل ذلك (ريتشارد رورتي) مثالً.
((( حسب ما ارتآه (ادوارد سابري).

((( وذلك حسب رأي (بروتاغوراس) ،والظاهر أن هذا املعنى يتطابق أو يلتقي مع بعض املعاني
األخرى ،فال حاجة لإلجابة املستقلة عنه.
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وهي الحقة((( وليست سابقة.
واحلاصل أنه يرى :إنه ليس ألننا علمنا أن احلق كذا ،تكونت وجهة
نظرنا جتاهه ،بل ألن وجهة نظرنا كانت جتاه هذا األمر أنه حق ،لذا عرفنا
وعلمنا أنه حق!
وقد اجبنا عن هذا املعنى بوجوه عديدة فيما سبق  ،كما ستأتي اجوبة
اخرى ،فال حاجة لالطالة.
 -10اإلدراك إضافي
املعنى العاشر من معاني النسبية :وقال البعض( :إن معرفتنا ال تتناول
إال ظواهر الوجود((( ،وال حتيط إال بالنسب بني األشياء ...وأن العقل ال
يدرك اجلوهر إال منسوباً للعرض وبالعكس فكل إدراك هو إذن مشروط
ونسيب)((( ،وهذا يف شقه األول ،فرع من القول األول.
ثم إن قوله (وال حتيط )..قد يعتربه البعض عطفاً تفسريياً ،وقد يعتربه
عطفاً للخاص على العام.
 -11كل المعارف ظنية
املعنى احلادي عشر من معاني النسبية :ان (نسبية املعرفة) يقصد بها أنها
ال تورث القطع أو العلم ،بل كلها ظنية.
مبعنى انه ال توجد حتى معلومة واحدة قطعية ،سواء يف عامل املادة أم يف
عامل اجملردات ،عامل الغيب أم الشهود ،عامل الظاهر أم عامل الباطن ،سواء
منها ما أدركته احلواس أم القوة املتعقلة أم القوة املتخيلة ،أم القوة املتوهمة،
وسواء منها ما حصل بالتجربة ،أم التعلم والدراسة ،أم احلدس واإلهلام أم
((( أي الحقة على وجهة نظرنا وطريقة تفكرينا ،وليس املراد :الحقة على الواقع واحلقيقة.
((( يشرتك هذا الشق مع املعنى الرابع عشر ومع املعنى األول.
((( وذلك حسب (هاملتون).
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الكشف والشهود.
والحاصل :إن كل علم فهو مظنون به يف أحسن الفروض ،إن مل يكن
مشكوكاً فيه ،وأن كافة أسباب حصول العلوم واملعارف لإلنسان ،ال تفيد
إال ظناً.
وقد استنتج بعضهم من ذلك :إنه ليس ألي شخص ،من أي دين
ومذهب كان ،أن حيتكر احلقيقة لنفسه ،وأن يقول :غريي على باطل قطعاً،
حتى يف البديهيات ال حيق له ذلك ،بل قصارى ما له أن يقوله هو :إنين على
حق ،كما أظن ،وغريي خمطئ ،لكنين أحتمل أنه على صواب.
كما استنتج البعض أيضاً هي :لكل شخص عق ً
ال احلق يف االنتقال
من دائرة معرفية إىل دائرة أخرى ،فله أن يرتك (ظنونه النوعية) وينتقل إىل
(احملتمالت املعرفية يف الدوائر األخرى) بدعوى أن (الظن) ليس كـ(العلم)،
فال يصلح حاجزاً وال مانعاً ـ عقلياً وعقالئياً ـ من (االنتقال) فيبقى كل
شخص حراً يف إهمال معارفه الظنية والتحول إىل احملتمالت الوهمية ،جملرد
التشهي أو رغبة يف التنويع أو لغري ذلك.
وعلى ضوء ذلك قد يستنتج البعض :أن وجود اهلل أو عدله ظين! بل
أصل أننا موجودون ،ظين؛ إذ لعلنا (نتوهم) وجودنا! بل إن أصل تقسيم
(املعلومات) إىل حق وباطل ،ظين أيضاً! إذن فيحق لي أن أنكر ذلك كله!!!
وهذه ـ كما ترى ـ درجات خمتلفة من السفسطة ،ولعله قال بكل منها بعض
السوفسطائية.
(((

نقد النسبية بمعنى ظنية العلوم والمعارف

إن النسبية بهذا املعنى تواجه اإلشكاالت التالية:

((( وقد يفصل بعضهم بني عدد من تلك العوامل ،كالقول بعدم وجود (علم) بعامل الباطن أو عامل
اجملردات ،وحتققه يف عامل املادة أو الظاهر ،وتعد غالب األجوبة اآلتية ،مشرتكة.
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 :1بعض العلوم قطعية
إن بعض العلوم قطعية ،ال ريب فيها ،وذلك كعلم احلساب وعلم
اهلندسة ،وككثري من أسس قواعد علوم كاملنطق ،والفيزياء ،والكيمياء،
والفلك واجلغرافيا ،واجليولوجيا ،وشبهها.
 :2مسائل قطعية في علوم شتى
إن كثرياً من احلقائق واملعلومات واملعارف املبثوثة يف العديد من العلوم،
هي أيضاً بدورها قطعية ،وهي اليت يعرب عنها علماء الكالم واألصول
بـ(املستقالت العقلية) ومنها:
• العدل حسن ــ علم الكالم واألخالق.
• الظلم قبيح ــ علم الكالم واألخالق.
• مقدمة الواجب واجبة عق ً
ال وال أقل من (الالبدية) ــ علم األصول.
• كلما طابق املأتي به املأمور به ،كان صحيحاً جمزئاً ــ علم األصول.
• التعاون على الرب والتقوى والعدل واإلحسان ،حسن ــ علم الفقه
والتفسري.
• اإلعانة على اإلثم والظلم والعدوان ،قبيح ــ علم الفقه والتفسري.
• ال يصح من احلكيم األمر بالنقيضني مبا هما نقيضان ــ علم الكالم
واألصول.
• اإلتيان بالفعل بداعي امتثال أمر املوىل ،إطاعة ،سواء قلنا بأن مطلق
مطابقة املأتي به للمأمور به ،إطاعة ،أم خصوص ما كان عن استناد ــ علم
األصول.
• كلما كثر الطلب وقل العرض ،مع ثبات سائر العوامل ،ارتفعت
القيمة ــ علم االقتصاد.
• قانون (املنعكس الشرطي) ــ علم النفس.
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• احلضارات ،كاألفراد ،هلا طفولة وشباب وشيخوخة وصحة ومرض
ــ علم االجتماع.
• لكل شيء نقاط قوة ونقاط ضعف وفرص وخماطر ــ علم اإلدارة.
مقتض((( للطغيان ــ علم السياسة.
• متركز القدرة ٍ
• وهكذا وهلم جراً.
وقد أشرنا يف كتاب األوامر املولوية واإلرشادية إىل العشرات من
املستقالت العقلية.
 :3بطالن الالزم أو المالزمة
إن االنتقال من (ظنية) غالب العلوم ،أو غالب مسائلها ،واالستنتاج
تبعاً لذلك (إذن فوجود اهلل ظين ،أو أصل وجودنا ظين) واضح البطالن.
وبعبارة أخرى أدق :إن بداهة بطالن التالي ،ينتج بطالن املقدم يف
القياس التالي (كلما كانت علومنا كلها ظنية ،كان إذعاننا بوجودنا أيضاً
ظنياً) نقول (لكن التالي باطل ،فاملقدم مثله) .وإن كان املقدم يف القياس هو
(حيث إن أكثر علومنا ظنية ،فإن إذعاننا بوجود اهلل أيضاً أو بوجودنا ،ظين
أيضاً) منعنا املالزمة.
( :4مفاتيح العلوم) قطعية
إن (مفاتيح العلوم) بدورها قطعية ومفاتيح العلوم هي املسماة
بالضروريات واليقينيات ،وهي تلك اليت أسهب علماء املنطق ،يف احلديث
عنها ،وهي تنقسم إىل ما يكون احلاكم((( فيها هو العقل ،أو احلس ،أو
املركب منهما((( ،بناء على إحنصا ِر املد ِرك يف العقل واحلس ،وهي:
((( الحظ التعبري بـ(مقتضي) وليس بـ(علة).

((( التعبري بـ(احلاكم) ألننا نرى (حكومة) العقل ،ال إدراكه فحسب.
((( أو الفطرة والعقل.
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أ :األوليات

(األوليات) ،وهي تلك القضايا اليت يصدق بها العقل لذاتها ،أي ال
لسبب خارج عن ذاتها ،وذلك إما بأن يكون تصور املوضوع وحده تصوراً
كامالً ،كافياً لتصديق العقل بثبوت احملمول هلذا املوضوع ،وذلك كـ(اجتماع
كاف للحكم عليه باالستحالة.
حبده ٍ
النقيضني) فإن تصوره ِّ
أو بأن يكون تصور الطرفني مع توجه النفس إىل النسبة بينهما ،كافياً
للجزم بصدق القضية وذلك كقولك (الكل أعظم من اجلزء) ،وكقولك
(املمكن ،البد لوجوده من علة).
ب :الفطريات

(الفطريات) وهي كاألوليات ،إال أن العقل ال يصدق بها لذاتها ،بل
البد هلا من (وسط) سواء قلنا بأن هذا الوسط ليس مما يذهب عن الذهن
حتى حيتاج إىل طلب وفكر ،كما هو رأي البعض ،أم قلنا بأنه أمر خفي غري
ملحوظ للعامل ،وألنه خفي اعتربت الفطريات غري كسبية.
وذلك كحكمك بأن مربع الثمانية ـ مث ً
ال ـ هو أربعة وستون ،فإنه حكم
بديهي ،إال أنه متوقف على وسط ،وهو أن مربع كل عدد هو حاصل ضربه
يف نفسه .أو قولك اإلثنني مخس العشرة ،وهو حكم بديهي متوقف على
وسط هو :العشرة عدد منقسم إىل مخسة أجزاء متساوية كل جزء منها
(الرتجح بال مرجح حمال).
إثنان ،فاإلثنان مخس العشرة ،أو قولك
ّ
وهذان القسمان ينفرد العقل باحلكم بصدق القضية فيهما ،من غري
استعانة باحلس.
ج :المشاهدات والمحسوسات

الكثري من (املشاهدات) و(احملسوسات).
وذلك سواء احملسوس منها باحلواس الظاهرة من مبصرة وسامعة وشامة
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وذائقة والمسة ،أم احملسوس منها باحلواس الباطنة كـ(احلس املشرتك) و(قوة
اخليال) وكـ(القوة املتوهمة) و(احلافظة) وأخرياً (القوة املتصرفة).
نقاش لنا حول هذه القوى.
وهذا مع قطع النظر عن بعض ٍ
وهذا القسم ،احلاكم فيه حسب بعض املناطقة ،هو (احلس) وحده،
لكن احلق إحتياجه إىل العقل أيضاً ،ويظهر ذلك من جواب اإلشكال اآلتي.
خطأ احلواس
وال يعرتض على ذلك بـ(خطأ) القوة الباصرة مثالً ,إذ لنا أن جنيب بأن
املدرك باحلواس ،بعد االحتكام للعقل اجملرد أو املصحوب بالفحص والتثبت،
َ
قطعي ،وبعبارة أخرى :ال ريب يف أن كثرياً من مدركات احلواس ،صحيح
قطعاً كـ:حرارة النار ،ونور النهار ،وغريها.
كما ال ريب يف خطأ بعض مدركاتها بعد االحتكام للعقل ،كإلتقاء
اخلطني املتوازيني على مرمى البصر ،وكصغر حجم األجسام البعيدة.
نعم تبقى أحكام قليلية مشكوكة ،وليس الكالم فيها وال تعد من مفاتيح
العلوم أبداً.
د :المجربات

(اجملربات) وهي اليت حيكم بها العقل نتيجة تكرر االحساس بها بإحدى
احلواس لكن بقيد أن يستكشف من ذلك (العلة) فيكون من قبيل االستقراء
املعلل ـ وذلك إن مل نعلم مباهية السبب تفصيالً ،على رأي ،وعلى رأي آخر:
سواء علمنا مباهية السبب أم مل نعلم؛ إذ قد ذهب البعض((( إىل أن الفارق
بني اجملربات وبني احلدسيات ،هو العلم مباهية السبب يف احلدسيات(((،
وعدم العلم به يف اجملربات ،بل جمرد كشف أن هنالك عل ًة ما ،وهذا الرأي
((( ومنهم احملقق العبقري نصري الدين الطوسي يف شرح اإلشارات؛ إذ قال( :إن السبب يف اجملربات،
معلوم السببية ،غري معلوم املاهية؛ ويف احلدسيات معلوم بالوجهني).
((( سواء تكررت املشاهدة أو االحساس أم ال.
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هو األقرب.
هـ :الحدسيات

(احلدسيات) وهي اليت حيكم بها العقل نتيجة حدس قوي جداً حبيث
ال يبقى معه للنفس جمال للتشكيك( ،وذلك إثر مشاهدة أو إحساس غري
متكرر على رأي يرى أن الفرق بني اجملربات واحلدسيات ،هو تكرر املشاهدة
وعدمه ،أو فيما لو علمنا ماهية السبب ،على رأي آخر ،كما سبق).
وذلك كاحلدس بكروية األرض؛ ملشاهدة أن السفن ،أول ما يبدو منها
هو أعاليها ،ثم كلما اقرتبت لليابسة ظهرت األجزاء السفلى شيئاً فشيئاً،
وكاحلدس بأن نور القمر ما هو إال إنعكاس لنور الشمس .وكاحلدس
باجلاذبية من رؤية سقوط التفاحة وغريها.
و :المتواترات

(املتواترات) وهي القضايا اليت يقطع بها نتيجة أخبار مجاعة كثرية من
الناس عن أمر حسي (ال حدسي)((( حبيث ميتنع عادة تواطؤهم على الكذب،
وحبيث ميتنع عادة خطؤهم يف اإلخبار ،وذلك كعلمنا بوجود البلدان النائية،
واألمم السالفة املاضية.
و(التواتر) املنطقي هذا ،يشرتط فيه إفادة العلم والقطع ،فال يكون
متواتراً مهما تزايد عدد الناس الشهود ،إال بهذا القيد.
وهذه األربعة األخرية((( ،احلاكم فيها جمموع احلس والعقل.
وجيب أن نضيف هلذه الستة اليت ذكرها علماء املنطق ،ما يكون املدرك
((( التقييد بذلك يوضحه ما ذكره العالمة قدس سره يف القواعد اجللية( :وأعلم أن شرط إفادة التواتر
العلم ،استناده إىل احلس ،فإنه لو أخرب أهل العامل بإثبات الصانع وكونه عاملاً ،ملا حصل لنا العلم به ـ أي
َ
من جمرد ذلك ،وذلك لكون إثبات الصانع أمراً حدسياً ـ ولو أخربونا عن وجود مكة حلصل لنا العلم).
((( أو الثالثة ،باستثناء احلدس ،إذ ال يشرتط فيه تدخل احلس.
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هلا أو احلاكم فيها (الروح) أو (النفس) وعليه يبتين الكشف والشهود
الصادق((( ،وليس هذا جمال تفصيل ذلك.
 :5الظنون المعتبرة

من الصحيح أن بعض العلوم ،يف أغلب مسائلها ،أو يف العديد منها
(ظنية) ،وذلك كعلم (الطب) و(الفقه) ،لكن هذه الظنون تعد من (الظنون
املعتربة)؛ فإن (العقالء) قسموا الظنون إىل قسمني :ظن معترب ،وظن غري
معترب:
أما (الظن غري املعترب) فكالظن احلاصل من أمثال األحالمَ ،
والطرية
والتشاؤم وطريان الغراب وجريان امليزاب ،وكاالستقراء الناقص غري املعلَّل
وغري املنهجي ،وكظن اجلاهل فيما حيتاج إىل علم أو خربوية.
يعول عليها أو يستند إليها.
وهذه الظنون ال ينبغي لعاقل أو متشرع أن ّ
وأما مطابقتها أحياناً للواقع ،فإنه ال خيرجها عن كونها ،يف اجملموع ،يف دائرة
(املرجوح) كما أن حصول (القطع) أحياناً ،من بعضها ،لبعض الناس ،ال
(((
يسوغ اعتبارها (علماً) أو (ظناً نوعياً).
ّ
وأما (الظن املعترب) فإن بناء العقالء ،واألديان كافة ،قائم على (حجيتها)
وضرورة االعتماد عليها ،بل يعدون من يتجنبها أو يهملها (سفيهاً) ،وذلك
مثل ظن اخلرباء يف جمال اختصاصهم ،غري املعارض مبثله ،بل على رأي:
املعارض مبثله((( لإللتزام بشمول أدلة احلجية للمتعارضني والرجوع
حتى َ
عندها للمرجحات وإال فالتخيري ،كأصل أولي ،وإن ذهب قوم إىل أن ذلك
((( إال أن تدرج يف (املشاهدات) و(احملسوسات) ،فتأمل.

((( وإن كان القطع لدى املشهور (أو العلم فقط لدينا) ،يف حد ذاته حجة ،إال أن احلجية ههنا صفة
العلم ال احللم والرؤيا.
((( راجع موسوعة الفقه :ج ،1كتاب االجتهاد والتقليد ،كما فصلنا احلديث عن ذلك يف كتابشورى
الفقهاء ـ دراسة فقهية أصولية.
156

نقدالهرمينوطيقا
ون�سبية احلقيقة واملعرفة واللغة

أصل ثانوي؛ نظراً للروايات.
ومن الواضح أن احلياة بأكملها تبتين على (الظنون املعتربة) ،ولوالها
للزم اهلرج واملرج ،والفوضى ،واختالل النظام ،وللزم من تركها ،الوقوع
يف أضدادها ،وهي األوهام واخلرافات.
وذلك مثل ظواهر كالم الناس بعضهم لبعض ،من أفراد وشركات
ومؤسسات وحكومات ،أفهل يتقبل عاقل هذا املنطق القائل بأن كافة
االتفاقات الشفوية والكتبية بني الشركات والدول أو األفراد والناس ،وكل
(العقود) من بيع وشراء وصلح وشركة وغريها ،و(اإليقاعات) ،وكذلك
كل ما يعلن عنه أو يبلغ عنه يف الصحف واجملالت واإلذاعة والتلفزيون ومن
على منائر املساجد أو يف اجلامعات وغريها؛ هذه كلها ظواهر ال تورث إال
ظناً ،فال حجية هلا ،وال يلزم إتباعها ،وال حيق حماسبة أو معاتبة أو حتى
عقاب املخالف هلا ،مدعياً أنها جمرد ظواهر ال تفيد علماً وال تروي غليالً؟
وال ريب أن هذه (الظنون) النوعية العقالئية (حجة) سواء فسرنا احلجة
(((
بـ(ما حيتج به املوىل على عبده ،أو العكس) أو فسرناها بـ(املنجز واملعذر)
أو فسرناها بـ(األوسط يف القياس)((( أو فسرناها بـ(الطرق واالمارات اليت
تقع أوساطاً إلثبات متعلقاتها حبسب اجلعل الشرعي)((( أو فسرناها بـ(ما
(((
يلزم احلركة على طبقه وإتباعه ،عقالً) أو فسرناها بـ(الكاشف عن الواقع)
فإن الظن كاشف ب َق َد ِره عن الواقع.
وبذلك كله يظهر بطالن االستنتاجات الثالثة املاضية اليت نقلناها عن
القائلني بظنية العلوم واملعارف؛ إذ مادام (الظن معترباً) لدى العقالء والشارع
((( كما ذهب إليه صاحب الكفاية قدس سره.

((( كما ذهب إليه الشيخ األنصاري قدس سره ،يف وج ٍه.
((( كما ذهب إليه املريزا النائيين قدس سره.

((( فصلنا ذلك يف كتاب مباحث األصول /القطع خمطوط و:احلجة ،معانيها ومصاديقها مطبوع.
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فارزة فإنه ال جيوز عق ً
ال االنتقال إىل دائرة معرفية أو مذهبية أخرى ،مادام
مل يعارضه ظن أقوى منه أو مسا ٍو ،كما أن الظن مادام معترباً وغري معارض
باألقوى أو املماثل ،فله حينئ ٍذ عق ً
ال وشرعاً أن يرى أنه على حق وغريه على
باطل ،بل عليه أن يبين على ذلك ،وأما وجودنا ووجود اهلل تعاىل وعدله
وأصل تقسيم املعلومات إىل اخلاطئ والصحيح ،فإنها كلها قطعية ال يرقى
إليه الشك فال ربط هلا باملقام أبداً ،على أنه مل تكن هنالك قضية كلية من
البدأ ليستند إىل عموميتها يف إدراج مثل هذه القضايا حتت رايتها ،بل لو
كانت الكلية موجودة لكانت مثل هذه القضايا مستثناة قطعاً ،فتدبر جيداً.
 :6برهان (الغاية) واالكتفاء بالظن
إن (الغاية) املتوخاة و(اهلدف) احملدد واملرجو من كل علم ،هو الذي
حيدد مدى ضرورة أن تكون براهينه وحججه أو مؤدياته( ،قطعية) أو (ظنية)
وأيهما هو الوايف باملراد والشايف للغليل واحلجة للعباد وعلى العباد.
وبعبارة أخرى :إن ما هو (املتوقع) من العلوم ،خمتلف اختالفاً كبرياً؛
فإن املتوقع من (املنطق) أن يكون (قطعياً) لفرض أن املراد به أن يكون (ميزاناً)
للفكر ومقياساً للعلوم.
(املؤمن من العقاب واملعذِّر) و(احلجة)
أما (املتوقع) من علم (الفقه) فهو ِّ
اليت حيتج بها العبد على مواله يف باب اإلطاعة ،وذلك كله حاصل بالظنون
النوعية ،اليت جرى بناء العقالء عليها واليت أمضاها الشارع ،من غري حاجة
إىل حصول القطع.
املؤمن ال حيق للعبد إهماله واالنتقال إىل غريه ،بل
ومع حصول هذا ِّ
له أن يبين أنه على احلق ،بل قال بعض األصوليني :إنه (قاطع) حينئ ٍذ
قطعي املعذرية
بأنه متمسك بأمر مواله وإن كان َّ
املؤدى ظنياً ،إذ (الطريق) ّ
واحلجية.
بل نقول :ما دام املوىل قد اكتفى يف باب اإلطاعة بأمثال خرب الواحد
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والظواهر وأشباهها ،مما تفيد الظن ال القطع عادة ،فال حاجة للسعي وراء
(القطع) وإن أمكن بل لعله طلبه ،لغو ومضيعة للوقت ،ثم إنه لو مل ميكن
(القطع) فليس نقصاً وال عيباً.
وتدل على ذلك أيضاً روايات إرجاع األئمة األطهار عليهم سالم اهلل
أصحابهم إىل بعض الرواة ،رغم انفتاح باب العلم لديهم ،وإمكان رجوعه
لإلمام مباشرة ،بل رغم أنه لعله مل يكن عسراً وحرجاً أيضاً ،كل ذلك
توسعة من اهلل تعاىل على العباد وإمتناناً وجوداً وكرماً.
وهذا كله ،مع انفتاح باب العلم والعلمي ،أما لو قلنا باإلنسداد،
مبقدماته املعروفة ،وهي :إن ههنا تكاليف كثرية ،وأنه ال يعقل إهماهلا،
وقد انسد باب العلم والعلمي بها ،وأن العمل باالحتياط عسر وحرج،
والعمل باألصول يف مواردها مستلزم للخروج عن الدين ،والقرعة كذلك،
وترجيح املرجوح ـ وهو الوهم ـ قبيح ـ ،فال حميص ـ بناء على ذلك ـ من
القول حبجية مطلق الظن ،وهذا يعين أن الشارع املقدس قد اكتفى من عبيده
بـ(الظن)
كمؤمن من العقاب ومعذِّر على فرض اخلطأ ،واعتربه منجزاً
ِّ
لتكاليفه على فرض اإلصابة.
وليس ذلك خاصاً بالدين والشارع ،بل إن كل العقالء يدركون أن الغاية
من العلوم خمتلفة ،وإن (طبيعة العلوم) خمتلفة.
ال يقال :ذلك وإن صح يف (الفقه) إال أنه ال يصح يف علم (الكالم)
و(العقائد)؛ إذ أن الشارع ال يرضى فيها إال بالقطع.
إذ جياب:
أوالً :أصول املعارف العقدية ،قطعية ،ومل ينسد إليها باب العلم ،وأما
املنسد إليه باب العلم فهو بعض تفاصيلها الفرعية ،كخصوصيات القرب
والربزخ والقيامة واجلنة والنار ،وكبعض صفات الرسل واألئمة عليهم
صلوات اهلل وسالمه ،إال أن الشارع قد اكتفى فيها بالظنون املعتربة ،كأخبار
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الثقات والظواهر.
ثانياً :إنه لو فرض عجز مكلف ،لكونه يف بقعة نائية من األرض ،أو
لظروفه اخلاصة ،من أن حيصل على (العلم) يف (العقائد) رغم ِّجده وسعيه،
فإنه معذور مادام مل يقصر يف املقدمات ،والشارع يكتفي منه مبا أمكنه
الوصول إليه من (الظنون النوعية) املعتربة ،وإال فإنه سيكتفي منه بـ(الظن
املطلق) وإن مل ميكنه فرضاً وبقي شاكاً مرتدداً ،ومل ميكنه االحتياط((( فإنه
ـ حسب املستفاد من الروايات ـ سيُعاد امتحانه يوم القيامة بعد أن تظهر له
احلقائق وتتجلى أمامه املعارف.
(مؤمن) له من العقاب ،كما
وعلى أي تقدير ،فإن (ظنه) لو أمكنهِّ ،
مؤمن له أيضاً حتى لو مل يفتح له حتى باب الظن
أن (فحصه حتى اليأس) ِّ
املطلق.
صور فتح وغلق باب العلم

والناتج من ذلك كله ،احلقائق التالية:

أ :باب (العلم) منفتح يف شؤون العقائد ،للكثريين ،وعدم انفتاحه
فرضاً لشخص مهما بلغ من العلم ،ال يسوغ له اطالق الدعوى بأن علومنا
كلها ظنية ،نعم له أن حيكم على نفسه بذلك.
ب :وباب العلم وإن كان مغلقاً على البعض ،إال أن باب القطع
قد ال يكون منغلقاً عليه ،وحجيته على املشهور ذاتية ،وأما عندنا فحجية

(((

((( ويتصور االحتياط يف العقائد بأن يعقد قلبه على ما هو احلق منها امجا ً
ال ،وأما مثل أن اهلل واحد أو
ثالثة ،فلو فرض أن فطرته كانت مطموسة قصوراً ،وال طريق له فرضاً لتحصيل املعرفة ،فإنه ال جمال
لالحتياط لدوران األمر بني احملذورين ،إذ (الواحد) هو بشرط ال ،وليس من دوران األمر بني األقل
واألكثر ليحتاط باألكثر.
((( (القطع) أعم من (املطابق للواقع) وهو العلم ،ومن (غري املطابق له) وهو اجلهل املركب.
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حال ،معذور لو مل يكن مقصراً
العلم فقط هي الذاتية ،إال أنه على أية ٍ
يف املقدمات ،وإن ارتضينا يف (مباحث األصول) أن (املعذِّر) هو (عدم
الوصول) ال (القطع).
ج :باب العلم والقطع وإن كانا منغلقني ،إال أن باب الظن املعترب،
(((
(املؤمن) يف نظر املوىل.
منفتح وهو ِّ
د :لو كان باب (الظن املعترب) أيضاً مغلقاً ـ وقيل به سواء على حنو
اإلطالق أو يف أبواب خاصة مما يعرب عنه باإلنسداد الكبري والصغري ـ فإن
باب (الظن املطلق) مفتوح ،فهو احلجة وال مناص له من إتباعه ،وإال اتبع
مؤمن وال معذِّر.
املرجوح وهو قسيمه ،وذلك قبيح عقالً ،وغري ِّ
هـ :لو أغلقت أبواب العلم والقطع والظن النوعي والظن املطلق ،ومل
يكن أمامنا إال (الشك) فإن املرجع هو (األصول) ،وأصل (االشتغال)
و(االحتياط العقلي) هو احملَّكم يف باب العقيدة كلما أمكن ،وعلى أية حال،
ال يبقى جمال للحرية العملية ،واحلرية النظرية ،غري ضارة عندئ ٍذ؛ إذ يكون
األمر حينئ ٍذ كما قال الشاعر:
على املرء أن يسعى مبقداره جهده وليس عليه أن يكون موفقاً ،وعلى
هذا فإنه ليس له أن ينتقل إىل خارج دائرة االحتياط فيما لو كان مقدوراً،
فمث ً
ال لو شك يف وجود اهلل تعاىل ويف املعاد واجلزاء والعقاب والثواب فرضاً،
ومل حيصل له علم وال علمي وال ظن مطلق فرضاً ،ومع فرض أنه كان
قاصراً((( ،فإن عليه أن (حيتاط نظرياً) باالعتقاد بوجود اهلل وباملعاد ،وأن
(حيتاط عملياً) باإللتزام بكل أمر احتمل صدور ،منه ـ خارج دائرة العسر
((( إما ابتدا ًء كما يف (الفقه) ،وإما طولياً ،كما يف العقائد (أي باب الظن منفتح يف طول انفتاح باب
العلم ،أي على فرض غلق باب العلم ،فإنه متحقق فتصل النوبة إليه عندئ ٍذ).
((( إذ املقصر عليه حتصيل العلم ثم العلمي ،وليس له االكتفاء باالحتياط.
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واحلرج الشديدين ـ وذلك ألن اهلل لو كان موجوداً والثواب والعقاب
ثابتني ،لكان هو الرابح ،ولو مل يكن موجوداً وال العقاب وال الثواب ـ
فرضاً إذ الفرض أنه شاك ـ ملا أضره االميان به والعمل مبحتمل أوامره شيئاً،
ولو فرض ضرر فإنه أقل الضررين دون ريب ،وهذا اجلواب مقتبس من
رواية شريفة عن اإلمام الصادق عليه سالم اهلل إذ قال لذلك امللحد :إن
يكن األمر كما تقول وليس كما تقول جنونا وجنوت ،وإن يكن األمر كما
(((
وهلكت.
نقول وهو كما نقول جنونا
َ
 :7الكمال قد يكون في الضعف
إن (كمال) كل شيء حبسبه ،فقد يكون كماله يف قوته ،كما قد يكون
كما له يف ضعفه ،وقد يكون كماله يف كونه يقينياً وقد يكون كماله يف كونه
ظنياً.
توضيح ذلك:
إن احلقائق من حيث نسبتها لكل من القوة والضعف ،على أربعة أقسام:
 .1فقد يكون الشيء ،من مصاديق (ما قوته يف قوته).
 .2وقد يكون من أفراد (ما قوته يف ضعفه).
 .3وقد يكون من مفردات (ما ضعفه يف ضعفه).
 .4وقد يكون من جزئيات (ما ضعفه يف قوته).
القسم األول :ما قوته يف قوته
مثل (احلديد) و(الفوالذ) فإن قوته يف صالبته ،ومثل الرياضي واملهندس.
ومن هذا القبيل (القطع والعلم) فيما من شأنه أن يقطع به ويعلم.
القسم الثاني :ما قوته في ضعفه
((( الكايف الشريف :ج ،1باب حدوث العامل وإثبات احملدث ،ص  ،74ح 2يف حديث طويل.
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مثل (املاء) و(الغضروف) فإن قوته يف مرونته ،وكذلك (املرأة)
و(الطفل) ،فإن قوتها يف كونها رحيان ًة وليست بقهرمانة((( ،وقوة الطفل
يف ِرقته وضعفه واعتماده على أبويه وبكائه.
ومن ذلك أيضاً (الالمركزية اإلدارية) يف التنظيمات أو احلكومات
االستشارية أو الدميقراطية؛ فإن قوة الالمركزية يف ضعفها وهشاشتها.
عكس (املركزية) ـ كما يف األحزاب الدكتاتورية والشيوعية ـ فإن ضعفها يف
قوتها.
ومن هذا القبيل (الظن) فيما من شأنه أن يُظن فيه ،ومن ذلك (الظن
بالنجاح يف االمتحان ،أو املسابقات؛ ال القطع) فإن الظن يشكل حافزاً
للمثابرة واجلد وأخذ احليطة بكثرة املطالعة واإلعداد واالستعداد ،أما
(القطع) بالنجاح فإنه من أقوى املثبطات عن اجلدية يف الدراسة.
القسم الثالث :ما ضعفه في ضعفه

مثل (الوسواس) املبتلى مبرض الوسوسة .و(الشكاك) يف كل شيء وأمر،
دون أن يتخذ من (الشك) حافزاً وباعثاً للحركة والبحث والتنقيب.
وكذلك (الطفل واملرأة والغضروف) و(املاء) من جهة أخرى؛ فإن
لضعف (الطفل) مث ً
ال جهتني :جهة حسن وكمال ،وجهة نقص وحاجة،
(ضعف) قد جيعله عرضة لسوء االستغالل،
فإن (ضعفه) من جهة هو
ٌ
والظلم ،وحتى السرقة فاالستعباد ،و(ضعفه) من جهة أخرى (قوة) ألن
واحلنو عليه.
مجاله ودالله يف ضعفه ،وألن ضعفه يستدعي العطف
ّ
وإذا أدرك املرء ،كلتا جهيت الضعف والقوة ،يف الشيء الواحد ،فإنه
سيكون أكثر كما ً
ال وال يغمط شيئاً ،حقه ،فال يرفعه فوق مستواه وال
خيفضه عنه.
((( الكايف الشريف :ج ،5باب اكرام الزوجة ،ص ،510ح.3
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ومن هذا القبيل( :الظن) فيما من شأنه أن يقطع فيه ،كالظن يف املسائل
الرياضية واهلندسية.
القسم الرابع :ما ضعفه في قوته

مثل (قطع ّ
القطاع) ومن هو شديد االعتداد بنفسه حتى العجب والغرور.
ومن هذا القبيل (القطع) فيما من شأنه أن يظن فيه.
وهذه األقسام األربعة ،تعد مبجموعها من دالئل كمال اخللق ومجال
اخللقة ،ومن األدلة على عظمة اخلالق ،وقدرته ،وحكمته ،وعطائه عطاء
غري جمذوذ؛ إذ أعطى كل املاهيات املتطلبة بلسان حاهلا للوجود ما تطلب،
بل نقول :إن (تكامل احلياة) مبين على ظنية كثري من العلوم أو ظنية كثري من
مسائل تلك العلوم.
وما يهمنا يف هذا املبحث التوقف عنده ،هو الصورة الثانية فقط (ما قوته
يف ضعفه) إذ مادام ذلك كذلك فإن االنتقال أو السعي لالنتقال من دائرة
الضعف إىل دائرة القوة ،بل حتى من دائرة الضعيف إىل دائرة األضعف
مرجوح ،وذلك كأن يسعى لتحويل الغضروف صلباً بصالبة العظم أو الال
مركزية إىل املركزية ،أو أن ينتقل من الظن بالنجاح إىل القطع به ،بالتوسل
بالعلوم الغريبة مث ً
ال على العكس من أن ينتقل من الظن بالنجاح إىل الوهم
به أي إىل أن حيتمله احتما ً
ال ضعيفاً ـ عرب التلقني والتشكيك والوسوسة مث ً
ال ـ
مما يبعث يف روحه اليأس واالحباط ،فيرتك بذل اجلهد فيما تبقى من الوقت،
وجدية.
وإن كان ذلك ينتج يف البعض ،عكس ذلك،إذ يزداد إصراراً وعزمي ًة ِ
ومن ذلك ظهر بطالن االستنتاج الثاني((( وعلى هذا يقبح عق ً
ال االنتقال
من دائرة الظنون النوعية أو الظن املطلق ،على اإلنسداد ،إىل املوهومات
واألحالم وأقوال وآراء غري اجملتهد املتخصص ـ وما أكثر من يفعل ذلك ـ أو
((( الذي ذكرناه يف صدر املبحث (لكل شخص احلق عق ً
ال يف االنتقال من دائرة معرفية.)...
164

نقدالهرمينوطيقا
ون�سبية احلقيقة واملعرفة واللغة

حتى أن يسعى ألن ينتقل من دائرة الظنون النوعية يف مثل الفقه واألصول
والرجال والطب وشبههما ،إىل دائرة (القطع) عرب الطرق غري العقالئية،
كالرمل واالسطرالب وقراءة الكف والفنجان والقياس وغريها ،فلو فرض
أنه لو سلك هذه السبل حلصل على القطع باحلكم الشرعي ،فإنه يقبح لدى
العقالء سلوكها مادامت غري عقالئية ،كما يقبح لدى الشرع ذلك ولذا ألزم
(((
الشارع باتباع الطرق العقالئية ،وجتنب غريها.
كما ظهر خطأ االستنتاج الثالث ،ألن وجود اهلل وعدله ،ووجودنا،
ووجود ثنائية احلق والباطل واملائز بينهما هو من مصاديق (ما قوته يف قوته)
فإن قوة املعرفة يف أمثال تلك القضايا ،بأن تكون يقينية.
 :8ضوابط الظن وأحكامه
إن (الظن) له ضوابط وحدود وقواعد وأحكام ،عقالئية وشرعية كما
أن له (نتائج) خاصة أيضاً ،كما أن (الشك) أيضاً كذلك ،و(الوهم) أي
االحتمال املرجوح أيضاً كذلك.
وإن جتاوز تلك الضوابط واحلدود ،وإهمال القواعد واألحكام أو القفز
إىل نتائج أخرى ،يعد خطأً فادحاً وجه ً
ال فاضحاً.
وهذا يعين أن القول بـ(نسبية املعرفة) وتفسريها بـ(ظنية املعرفة) ،ال
يعفينا من سلسلة من القواعد واألحكام واحلدود والضوابط ،كما أنه ال
يعين( :أنه حيث كانت املعرفة ظنية ،فلنا أن نستنتج من ذلك ،صحة جتاوز
تلك (املعرفة) واالنتقال الفوضوي إىل غريها ،أو أن نستنتج عدم حجيتها،
أو أن نستنتج حجيتها وحجية ما يضادها أيضاً).
((( وإن كان لو سلك فقطع ،كان قطعه حجة على املشهور ،لكن لو كان قاصراً دون ما لو كان مقصراً
وكان قطعه غري مصيب ،وأما على ما ارتضيناه فإنه ليس حبجة بل عدم الوصول هو احلجة كما فصلنا يف
مباحث األصول ـ القطع.
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توضيح ذلك:
أ :مناشئ الظن

إن (الظن) له (ضوابط) من حيث (مناشئه) ،كما له (ضوابط) من حيث
موارد (استعماله) وحمطات استخدامه .كما أنه له (أحكاماً) ،كما أن هناك
شروطاً لـ(الظان) ،كما ان له نتائج خاصة ال ميكن جتاوزها ،حبجة أن سببها
(ظين) ،فال حاجز مينعنا من إهماله واإلنطالق للتمسك بـ(الوهمي) الذي
يقابله!
فمن ضوابطه من حيث (املنشأ) :أن يكون متولداً من (الطرق واألسباب
العقالئية) وهو املسمى بالظن النوعي ،ولذا ال حجية ،بنظر العقالء ،للظن
الناشئ من قراءة الكف أو الفنجان ،أو من قول غري الثقة ،أو من األحالم.
(((
وهذا الظن ونظائره فقط هو الذي يصح القول فيه بأنه جيوز إهماله
(واالنتقال إىل احملتمالت املعرفية يف الدوائر األخرى) كما سبق يف التفسري
احلادي عشر للنسبية.
ب :من ضوابط موارد استخدامه

ومن ضوابطه من حيث (موارد استخدامه ومواد قضاياه) :أن ال تكون
مادة القضية مما جيب فيها حصول القطع ،ولذا ال يصح االعتماد على (الظن)
يف مسائل اهلندسة واحلساب ،أو يف صناعة السدود واألجهزة احلساسة،
كأجهزة املالحة والطريان وشبههما ،وإن صح استخدامه يف اخلرائط التقريبية
ـ ال العلمية ـ والرسوم اجلمالية ،أو يف مثل صناعة املالبس أو األلعاب البسيطة
أو غريها ،ولو يف اجلملة.
ج :من أحكامه
((( اجلواز هنا باملعنى األعم الشامل للوجوب.
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ومن أحكامه :سقوطه عن (احلجية) إذا تضارب مع (الظن األقوى)،
كما لو تعارضت البينة مع بينة أخرى أرجح منهما بالعدد (كما لو كانت
بينتان مقابل واحدة) أو العدالة أو بسائر املرجحات (على القول بالرتجيح
بذلك) وكذلك يف خرب الواحد لو تعارض خرب الثقة مع خرب ثقة آخر أرجح
منه باملرجحات املنصوصة كـا ُ
حلكم ما َحكم به أعدهلما وأفقههما وأصدقهما
يف احلديث وأورعهما ((( أو غري املنصوصة (على الرأيني).
ومن أحكامه :كون املطلق منه حجة يف باب (االنسداد) لكنه يسقط
عن احلجية لو انفتح الباب ولو انفتاحاً صغرياً وذلك كما لو تعارض قول
الفاسق غري الثقة مع قول الثقة العادل ،أو لو تعارضت الشهرة الضعيفة جداً
واملشبوهة ،من حيث مصدر تولدها ،مع املتولدة من املصادر املوثوقة (بناء
على حجية الشهرة الروائية أو الفتوائية).
كما أن من (أحكامه) :لزوم إتباعه واحلركة على طبقه فيما إذا كان من
الظنون النوعية العقالئية.
(((
ومن أحكامه العقلية :كونه منجزاً ومعذراً ،كذلك.
(((
ومن أحكامه :حجيته يف لوازمه وملزوماته...
و(الشك) أيضاً ،له أحكام وقواعد ،فالشك يف االمتثال ،جمرى
االشتغال؛ والشك يف االشتغال((( ،جمرى الرباءة؛ والشك يف العنوان
واحملصل ،جمرى االحتياط؛ وكذا الشك يف أطراف العلم االمجالي يف
ِّ
(((
الشبهات احملصورة والشك يف احلجية ،موضوع عدم احلجية ...وهكذا.
((( وسائل الشيعة :ج ،27كتاب القضاء ،ب 9وجوه اجلمع بني األحاديث املختلفة وكيفية العمل بها،
ص ،106ح.33334
((( أي مع كونه ظناً نوعياً عقالئياً.

((( يف مقابل عدم حجية لوازم األصول العملية إذا كان الالزم عقلياً أو عادياً.
((( أي االشتغال بالتكليف.

((( مع أي قيد آخر قيل به ،كـ(كون األطراف مورد االبتالء ،وعدم كون األطراف تدرجيية احلدوث أو
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د :من شروط الظان

ومن شروط (الظان) :أن يكون من أهل اخلربة ،فإن ظن غري أهل اخلربة
فيما حيتاج إليها ليس حبجة.
ومن شروطه :أن ال يكون مقصراً يف (املقدمات)؛ فإن املقصر يف
املقدمات((( لو (ظن) ،فلم يطابق الواقع ،فعمل على طبق ظنه ،مل يكن
معذوراً.
ومن شروطه :أن ال يرتك ولوج باب العلم ،مع انفتاحه له ،ليدخل عرب
بوابة الظنون (كما يف أصول الدين) ،إال فيما دل (النص) على ذلك (كما يف
الفقه ،كالرجوع للراوي الثقة ،رغم وجود اإلمام (عليه سالم اهلل).
هـ  :التخلي عن نتائج الظن

وأما من حيث (النتائج) فنقول:
ليس((( للعاقل أن يتخلى عن ظنونه العقالئية ،إذا كانت جامعة
للشرائط؛ بدعوى (احتمال) أن يكون احلق مع ا َ
خلصم وأن (رأيي صحيح
حيتمل اخلطأ) و(رأيك خطأ حيتمل الصحة).
ومنزل
ملغى يف نظر العقل والعقالء ُ
وبعبارة أخرى :ذلك االحتمال ً
منزلة عدمه ،فهو كاحتمالك أن تصطدم بسيارة لدى خروجك للشارع،
فهل يا ترى من العقل واحلكمة ،أن يعتكف الناس كلهم يف بيوتهم ألجل
(((
ذلك؟!
زمانية).

((( كما لو ظن أن الراوي أو املخرب (ثقة) ،لكنه كان ظناً من غري حتقيق يقتضيه شأن مثله أو كان ظناً
حاص ً
ال من مثل طريان الغراب وجريان امليزاب مثالً.

((( ال خيفى أن هذا ـ كبعض آخر مما ذكر ـ ميكن إدراجه يف أحكام الظن ،وقد أفرد بالذكر ألهميته ولكونه
هو بيت القصيد.
((( نعم االحتمال يف خصوص الشؤون اخلطرية منجز ،لو كان عقالئياً.
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نعم  ...غاية ما يقال فيمن (حيتمل) خمالفة (ظنه النوعي) للواقع ،إنه
يستحسن له (الفحص) والبحث ودراسة أدلة الطرف اآلخر ،فإن وصل مرة
لفحص
أخرى إىل نفس (ظنونه وقناعاته السابقة) فإنه معذور ،وال حاجة
ٍ
وراء آخر ،بل لعله قبيح مستهجن ،إذ يلزم منه اختالل نظام احلياة ،بل
وتوقف مسرية العلم والتقدم؛ النشغال كل عامل (بتفحص) دائم وأبدي
ومستمر جملموعة من املسائل ـ ولنفرضها عشرة أو مائة ـ واليت ال ترتك له
جما ً
ال للتطور والتعلم واالستزادة من حبر املعارف والعلوم ،نعم يف النادر من
املسائل (كاملسائل اخلطرية جداً أو اهلامة جداً) قد يستحسن للبعض ،من
العلماء املتخصصني ،ال للكل ،إعادة الفحص مرة بعد أخرى ...وهكذا...
وباحلد الذي ال جيده العقالء سفهائياً ،وكذا لو استجد له ما احتمل معه
احتما ً
ال عقالئياً ،تغري اجتهاده لو أعاد البحث والدراسة والتأمل ،وذلك
مزاحم هلذا الباب ،وهو (منجزية االحتمال
ما لعله يدخل يف باب آخرِ ،
العقالئي يف الشؤون اخلطرية).
 :9الحل في منهجية الظنون ،ال اإللغاء
سن قوانني ،وإتباع منهجيات ،واستخدام
من الواجب ،تبعاً لذلكّ ،
آليات ،للسيطرة على نقاط الضعف يف الظن ،وللتعامل بالنحو األفضل مع
آثاره السلبية ،وال يصح التعلل بنقاط الضعف ،هلدم األصل ،خاصة مع
مالحظة أن القسيم اآلخر ـ أي الوهم ـ أشد ضعفاً ووهناً مبا يركن معه إليه،
ملغى غري حجة ،فكيف يتخذ (الضعف النسيب) للظنون
إذ يعتربه العقالء ً
النوعية ،ذريعة هلجرها واإلعراض عنها ،وللتشبث بـ(الوهم) األشد وهناً
وضعفاً؟!
هذا من جهة ،ومن جهة أخرى :فإنه مع تلك القوانني واملنهجيات
واآلليات ،يتحول الضعيف إىل قوي وما هو يف ذاته ناقص ،إىل ما هو
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كامل((( ،مبا قد ُح ّف به ،ويتحول ما هو مثل (الظن) ،إىل ما هو مبنزلة
(العلم) ،وذلك بالبناء على تلك (الظنون) وسد ثغورها وترميم نواقصها،
ال إهماهلا وهجرها.
وبذلك يظهر أنه ال يصح التخلي عن (الظن املعترب) واالنتقال إىل دائرة
معرفية ،أخرى ،تشهياً وعبثاً((( ،ال لوجود حجة أقوى وظن معترب أقوى يف
االجتاه اآلخر ،بل جملرد أن (معت َقدي) أو (رأيي) ظين ،ومعتقد الغري ورأيه
حمتمل ـ ولو احتما ً
ال ضعيفاً مرجوحاً ـ َف ِل َم ال أنتقل إليه؟
ومما يقرب ذلك إىل الذهن من عامل (التكوين) و(الطبيعة) :أن
(الغضروف) الضعيف بطبعه ،ال يصح القول بعدم احلاجة إليه واإلستغناء
عنه ،بل الالزم إحاطته باحلماية الكافية واحلراسة الوافية ،كما ال يصح رميه
يف (القمامة) ،واالستعاضة عنه ،ولو أحياناً تشهياً أو للتنويع ،باألضعف
منه! وهل إهمال الظن والتشبث بالوهم إال مثل ذلك؟
ومثاله من عامل (اجملتمع) :إن الطفل الضعيف بطبعه ،خاصة إذا كان
فتا ًة ،ال يصح عق ً
ال القول بوأده يف القرب ،كما كانت تلك حجة العرب
القساة الغالظ ،قبل البعثة النبوية الشريفة؛ إذ كانوا يرون يف البنت نقطة
ضعف كربى وهي احتمال أن تُؤسر عندما تكرب ،وتتحول إىل (أمة) للقبائل
األخرى ،فكان احلل هدم األصل! ووأد البنات يف احلفرية! بل البد من
إحاطته ـ أي الطفل ـ بوسائل القوة وعوامل املِنعة.
ومثاله يف جمال (العلم) :إهمال رأي (الطبيب) يف التعرف على ماهية
والعراف وأي
املرض ،ويف وصفه لنوع العالج ،وااللتجاء إىل رأي َّ
الرمال ّ
جاهل آخر ،بدعوى أن رأي الطبيب (ظن) وال يصح للطبيب أن (حيتكر
احلقيقة)! ولي احلق يف االنتقال من سلطان الطبيب وحكومته ،إىل حرية
((( أو ما هو مبنزلته.

((( رغبة يف التنويع ،أو اثباتاً للذات وللتحررية!
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رمال! أو بدعوى :إن رأي الطبيب
االلتزام برأي أي جاهل أو حمتال أو ّ
العراف خطأ حيتمل الصحة ،إذن ف ِل َم ال أنتقل
صحيح حيتمل اخلطأ ،ورأي َّ
إليه؟!
كال ...وألف كال ...أن (الظنون العقالئية) جيب التمسك بها ،مادام ال
يوجد يف مقابلها إال األوهام واخلرافات..
نعم ..غاية األمر :إن هذه (الظنون) ينبغي السعي لتقويتها ،بضميمة
حمتفّات ؟؟ تنقلها إىل درجة العلم العادي ،إن أمكن ،اللهم إال فيما دل
الدليل اخلاص ،كرواية((( ،أو قام بناء للعقالء على عدم احلاجة لذلك ،أو
قام على كونه مضراً ،نظراً لتزامحه مع األهم ،ولتثبيطه عن االهتمام بسائر
شؤون احلياة.
وذلك((( هو ما يفعله العقالء؛ إذ يرجعون يف املسائل الطبية العادية ،إىل
رأي أهل خربة واح ٍد ،أما يف الشؤون الطبية اخلطرية ،فإنهم يستشريون أكثر
من طبيب أو يلجأون إىل تشكيل (شورى األطباء).
وذلك هو من أدلة استظهارنا أن (الشهرة) حجة يف حد ذاتها ،سواء
كانت روائية((( ،أم فتوائية؛ لبناء العقالء على االعتماد عليها وخيرج فقط
ما لو زامحها ظن نوعي أقوى ،فهي يف ذلك كخرب الواحد؛ والستظهار
(((
مشول قوله عليه السالم :خذ مبا اشتهر بني أصحابك ودع الشاذ النادر
وللشهرة الروائية والفتوائية ،إما لعدم ختصيص املورد ،للموصول (وهو ما)
أو بدعوى إلغاء اخلصوصية ،فتأمل.
 :10هل ألحد أن يحتكر الحقيقة؟
((( سبق وجود روايات ترجع للثقات رغم وجود اإلمام املعصوم عليه سالم اهلل بنفسه.
((( بكال طرفيه.

((( بقسميها :شهرة الرواية يف كتب احلديث ،وشهرة االستناد إىل رواية معينة.
((( غوالي اللئالي :ج ،4اجلملة الثانية يف األحاديث ،ح.229
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شعار خادع؛ إذ قالوا (ليس
أما (احتكار احلقيقة) الذي رفعوه ،فهو ٌ
ألي أحد ،أن يدعي احتكار احلقيقة لنفسه.)...
إذ نقول :ما املقصود بإحتكار احلقيقة املستهجن؟
 -1هل املقصود إتهام علماء الكالم والفقهاء بأنهم قالوا( :إنه ال حيق
ألحد البحث عن احلقيقة والتنقيب والفحص ،ما دمت أنا قد وصلت هلا،
بل عليكم تقليدي تقليداً أعمى) ،فهذا مما ال يقوله متشرع ،بل إن مشهور
العلماء يوجبون (االجتهاد) يف أصول الدين وحيرمون التقليد((( يف أصول
الدين ،وأما يف (الفروع) فريى الفقهاء أن املكلف (خميرّ ) بني االجتهاد
والتقليد واالحتياط ،فأين هو (االحتكار للحقيقة)؟!
 -2وإن كان املقصود أنين إذا وصلت أو قد وصلت إىل احلقيقة ،بالظن
املعترب ،فلي أن أركن هلا مادمت قد وثقت بها ،لكن غريي ،ال يستطيع
الوصول إليها أبداً((( وسيبقى أبد الدهر شاكاً وسيبقى تعامله ،تعامل الشاك،
أما تعاملي فهو تعامل املطمئنَ ،ف ِل َم يسعى لتحصيل احلقيقة؟ فإن هذا مما ال
ريب يف بطالنه ،لكن أي متكلم أو فقيه أو أصولي قال بذلك؟!
 -3وإن كان املقصود أنه ال حيق ألحد أن يدعي أن بعض علومه قطعية،
بل عليه دائماً وأبداً أن يقول :كل علومي ظنية وكل آراء اآلخرين حمتملة،
فهو بديهي البطالن ،وكذب حمض؛ إذ كيف نطالب من يرى بعض علومه
قطعية ،وهو ال يشك فيها أبداً بأن (يكذب) مع نفسه ومع اجملتمع أيضاً،
فيقول :كل معلوماتي ظنية! وهل يصح أن جنرب شخصاً على أن يعرتف بأن
معلوماته التالية كلها ظنية ،مع قطعه بها؟
وهذه أمثلة:

احلديد يتمدد باحلرارة  /األرض تدور حول نفسها وحول الشمس/

((( نعم ذهب نادر من الفقهاء ـ كالشيخ األنصاري ـ إىل جواز التقليد يف أصول الدين ،لكنه مل يذهب
إىل وجوبه ،كما مل حيرمه.
((( فهذا إخبار ،وذاك األول تشريع وحكم.
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توقف الشيء على ما يتوقف عليه حمال  /مخسة مضروبة يف مخسة تساوي
 / 25املثلث زواياه تساوي قائمتني  /تناسب العرض والطلب يف االقتصاد
 /الضغط يولِّد ـ اقتضا ًء ـ االنفجار  /فاقد الشيء ال يعطيه  /املعلول بال
الرتجح بال
علة ،حمال  /العدل حسن  /ظلم اليتيم بل مطلق الظلم قبيح ّ /
مرجح ،حمال./
 :11ظنية معلومة ال تستلزم ظنية أخرى
قد سبق :أن ظنية بعض العلوم واملعارف ،ال ريب فيها ،إال أن من اخلطأ
متاماً القول أنه ما دامت بعض العلوم ظنية ،فإن (الفطريات) و(األوليات)
وسائر (البديهيات) أيضاً ظنية! أو ما دامت هذه املعلومة ظنية ،فإن تلك
املعلومة األخرى ظنية أيضاً! إن ذلك هلو من أسوأ أنواع التعميم العشوائي؛
مكتسباً) ،والقضايا اجلزئية ،ال يصح اعتمادها
فإن (اجلزئي ال يكون كاسباً أو َ
كقاعدة كلية ،إال لو دل الدليل املعترب على (العلة املشرتكة) واملالك واملناط
املسلّم به.
بل نقول :لو صح تعميمكم احلكم من جزئي إىل آخر ،لصح لنا أن
نعكس ،فنقول إن وجودي قطعي ،ووجودك قطعي ،ووجود اخلالق تعاىل
قطعي ،فسائر معلوماتنا كلها أيضاً قطعية!
 :12ظنية العلوم تقود لضرورة (المرجعية)
إن (ظنية العلوم) ـ يف اجلملة كما هو احلق ،أو مطلقاً كما هو مدعاهم ـ
تسوقنا إىل نتيجة أخرى هي آخر ما يتوقعه النسبيون ،وهي إننا مادمنا نؤمن
بوجود إله قادر حكيم( ،أو إذا كانوا هم أيضاً يؤمنون بذلك((( أو بوجود أية
قوة مدبرة حكيمة للعامل) ،فإن هذه احلقيقة وهي (ظنية العلوم) تقودنا إىل
أنه تعاىل البد ـ بالنظر لعدله وحكمته وقدرته ـ أن يكون قد خلق (مرجعية)
((( كما أن (كانط) مثالً ،وهو أبو (النسبية) ،يؤمن بوجود اإلله احلكيم.
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قطعية ،تكون املالذ اآلمن وشاطئ اآلمن ،ملن يريد الوصول إىل مرتبة العلم
بل إىل مراتب عني اليقني وحق اليقني ،وتلك املرجعية ـ على ما قامت عليه
املفصلة يف مظانها ـ هي القرآن الكريم والرسول العظيم وأهل بيته
الرباهني ّ
األطهار ،قال تعاىل :ﱫ ﭲ ﭳ ﭴﱪ((( وقال :ﱫ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﱪ((( وقال :ﱫ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﱪ((( وقد
(((
حتدثنا بعض احلديث عن ذلك يف موضع آخر من الكتاب.
موصل لحقيقة النص
12ـــ ال يوجد منهج علمي
ِ

املعنى الثاني عشر للنسبية :ال يوجد أي منهج علمي ،أو غري علمي،
يستطيع أن يضمن الوصول إىل حقيقة النص.
مناهج تضمن الوصول لحقيقة النص

وهناك وجوه عديدة تشكل جمموعة من االعرتاضات على هذا الرأي:
 :1هنالك (مناهج علمية) تضمن الوصول إىل (حقيقة النص) وقد ذكرها
املفسرون وعلماء األصول واملنطق والبالغة ،عرب حبوث كثرية عقدوها،
حتت عناوين خمتلفة نشري إىل بعضها:
مناهج أدبية:

(احملكم واملتشابه) و(النص والظاهر) و(اجململ واملبني) و(املشرتك اللفظي
واملعنوي) و(احلقيقة واجملاز) و(الداللة التصورية والتصديقية) و(اإلرادة
((( سورة النحل . 89 :
((( سورة النحل . 44 :
((( سورة يس . 12 :

((( راجعاهلدى إىل دين املصطفى (صلى اهلل عليه وآله)  و «الرحلة املدرسية» و»املدرسة السيارة»
لإلمام البالغي وحق اليقني للسيد عبد اهلل شرب ومرآة العقول للعالمة اجمللسي قدس سرهم.
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اجلدية واالستعمالية) و(داللة االقتضاء).
المنهج الوصفي السردي:

ومن األمثلة الواضحة على ذلك انتهاج العلماء (املنهج الوصفي
التقريري) يف مقابل (املنهج املعياري التقليدي) فإنه يعد دلي ً
ال واضحاً على
وجود (مناهج علمية) تضمن الوصول الدائم أو األكثري ،للواقع؛ إذ أن
املنهج الوصفي التقريري:
 -1يعتمد على مقاييس واحدة يف التحليل.
 -2يتحرى الوضوح والتبسيط يف شرح العناصر ووصفها.
 -3يقوم بدراسة املستويات كافة.
 -4خيضع االفرتاضات للتجربة وال يعتمد على االفرتاضات املسبقة.
كما أن من املناهج (املنهج الرياضي) أو (االستداللي) ،ومن ذلك منهج
حساب االحتماالت ،ومنه الرتكيب بعد التحليل والتجزئة ،وعلى املناهج
السابقة ابتنت اجلامعات وتطور العلم احلديث ،وإنكارها يساوي التأخر
وحتى الطرد من اجلامعة!
وداللة (اإلمياء واإلشارة وغريها) ،وكذلك (الظاهر بأقسامه والباطن)
(((
و(التفسري والتأويل) وضوابطهما إىل غري ذلك.
منهج االستقراء والتجربة

كما أن هنالك مناهج علمية ـ عملية ،تضمن الوصول إىل حقيقة
النص ،كما تضمن الوصول إىل حقيقة الواقع ،وذلك كمنهج (االستقراء)،
و(التجربة) ،ومنهج (السرب والتقسيم) و(الدوران والرتديد) وغريها ومن
لفظ
أوضح الشواهد على ذلك (تعلم اللغات) فإن من يريد أن يتعلم معنى ٍ
((( وقد حتدثنا عن بعض تلك العناوين يف كتاب ماذا مل يصرح باسم اإلمام علي عليه سالم اهلل يف
القرآن الكريم؟ حتت عنوان( :للحجة أنواع ،وهي قائمة على كل حال) ص.138
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معينّ يف لغة أجنبية ،فإن من الطرق أن يتكرر استعمال تلك الكلمة يف ذلك
املعنى ،على مسامعه ،وهي الطريقة اليت يتعلم بها الطفل اللغة ،كما أنها
الطريقة املفضلة يف بعض املدارس النموذجية لتعليم اللغات األجنبية ،حيث
يتعاملون مع املتعلم كتعامل األبوين مع الطفل؛ مبداومة استعمال اللفظة
يف معناها ،ويرتكون ملالحظة املتعلم واستقرائه ـ الشعوري أو الال شعوري ـ
ملوارد استعماهلم ،أن تكون هي املرشد له للمعرفة بوضع األلفاظ ومعانيها،
كما يرتكون ملالحظته وجتربته ـ مبشاهدته القرائن احلافة ـ أن تكشف له اجملاز
من االستعماالت وكشف العالقة اخلفية ،وهذا هو (التعلّم التعيُّين).
بل حتى (التعلم التعييين) والذي يعين التصريح للمتعلم بأن هذه الكلمة
موضوعة هلذا املعنى ،أو وضع جماميع املعاني مقابل جماميع األلفاظ ،يف
عمود األلفاظ يف كتب اللغة ،فإنه أيضاً (منهج علمي) يكفل الوصول إىل
حقيقة املعاني عرب ألفاظها املوضوعة هلا يف تلك اللغات.
ولوال اإلذعان بذلك النهار أساس تعلم اللغات ،وملا أمكن ألحد أن
يتعلم أية لغة أجنبية ،وال للطفل أن يتعلم لغته األم؛ إذ ال منهج علمي
يضمن أن هذه الكلمة تدل على هذا املعنى ،ال على غريه ،وأن هذا املعنى
يرمز إليه بهذا اللفظ ،والنص ـ أي الكلمات واجلمل ـ حي متحرك يتعدد
بتعدد قارئيه وسامعيه ،والقراءات مفتوحة ،وفهم كل أحد للكلمة األجنبية
ومعناها ،بأية طريقة كان هو عني تلك اللغة! كما ادعوا من أن فهم كل أحد
للشريعة هو عني تلك الشريعة!
ولنشر إشارة سريعة إىل بعض األمثلة ،فإن :ﱫﮚ ﮛﱪ((( ال
شك أنه يراد به( :اسأل أهل القرية) على حنو اجملاز يف احلذف ،وميكن اجملاز
يف اإلسناد أيضاً ،وذلك من القواعد البالغية الواضحة ،وال يشكك عاقل
يف قول عاقل مثل ذلك أنه أراد غري ذلك!
((( سورة يوسف. 82 :
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كما أن من البديهي أن احلكيم العامل امللتفت ،له أن يستنبط من:
ﱫﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﱪ((( و :ﱫﭜ
ﭝ ﭞ ﭟﱪ((( أن أقل مدة احلمل هي ستة أشهر يف مراد العامل
احلكيم احمليط امللتفت ،كما استنبط اإلمام أمري املؤمنني سالم اهلل عليه ذلك.
كما أن من الواضح لدى العقالء أن منهج برت النصوص وإخراجها عن
سياقها وحميطها ،أمر مرفوض ،وال يوصل ملرادات املتكلم أو الكاتب ،وال
ميكن إلزامه بها أو إدانته ،ولذا ال يصح إلزام من قال( :رأيت أسداً يرمي)
بأنه ادعى أنه رأى أسداً جارحاً ،حبذف قرينة يرمي! أو من قال :إنين ال
أسرتيح طوال النهار إال ساعة ،بأنه ادعى عدم االسرتاحة أبداً حبذف ما
استثناه.
للعقالء نظام مرجعي

وأن بناء العقالء ـ من كل الفرق والنحل وامللل ـ مستقر على سلسلة
من القواعد واألصول واملناهج واألسس ،اليت تلزم الطرفني بإتباعها،
ليتم نظام التفاهم والتحاور بل نظام احلياة كله ،وإال للزم اهلرج واملرج وملا
استقر حجر على حجر ،واخلارج عنها (شاذ) ،وعلى ذلك فإن له أن يعرتف
بأنه (ال يفهم حقيقة النص)! وأنه ال يعرتف مبنهج من املناهج ،لكن ليس
له أن جيعل خروجه عن بناء العقالء من كل امللل والنحل ،ضابطة عامة،
ومقياساً شام ً
ال مرجعياً للفهم وعدم الفهم ،وأنه (ال يوجد منهج علمي أو
غري علمي)..
نعم له أن يقول :إنين أرفض هذه املناهج العقالئية ،كما له أن يرفض
قوانني البالد ،وقوانني املرور ،ال أن يدعي أنها غري موجودة!
((( سورة البقرة. 233 :

((( سورة االحقاف.15:
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ومن الواضح أن رفض بناء العقالء هذا ،يستلزم (الفوضى املعرفية) ويف
(احلياة العلمية) و(التدفق العبثي الال منضبط للمعاني) بل ويستلزم (اهلرج
واملرج) و(اختالل النظام) ،كما يستلزم التخلف عن ركب احلياة.
ولنشر إىل قاعدة من القواعد اآلنفة الذكر ،كمثال على ذلك((( ،فإن من
القواعد (حجية الظواهر) ومنها أن (األمر الصادر من سلطة أعلى ،ظاهر يف
الوجوب) وكذا (النهي ظاهر يف احلرمة) وأن (مجيع وكل) نص يف العموم،
وأن اجلمع احمللى بأل ظاهر يف العموم ،فال حيق ألحد خمالفة أوامر السلطة
الشرعية((( يف (املرور) و(قوانني السوق) وغريها ،حبجة أنه ال يوجد منهج
علمي أو غري علمي يستطيع أن يضمن الوصول إىل حقيقة النص!
ولنذكر ههنا أيضاً بعض األمثلة السريعة على بعض األصول السابقة،
فإن العقالء يف كل امللل والنحل يفهمون الفرق الكبري بني (اإلسالم املصدر
الرئيسي للتشريع) أو (اإلسالم مصدر رئيسي) ولذا جند حرباً ضروساً عند
كتابة دساتري البالد بني من يرتأي أن اإلسالم هو املصدر الوحيد للتشريع أو
أنه مصدر من مصادر التشريع ولئن مل يفهم هرمينوطيقي الفرق بني (مصدر)
و(املصدر) فإنه البد أن يفهم الفرق بني (املصدر الوحيد) وبني (مصدر من
املصادر)!
أنواع العلوم

إن العقالء سواء كانوا متدينني أم ال ،فرقوا بني أنواع العلوم ،فأدركوا:

 :1ضرورة أن تكون نصوص بعض العلوم ،كلها( ،نصوصاً) باملعنى
احلريف للكلمة ،وقد (اكتشفوا) عدداً من تلك (النصوص املطلقة) ،أو ً
ال،
((( وقد أشرنا إىل سلسلة أمثلة أخرى يف دروس يف التفسري والتدبر ـ سلسلة مع الصادقني ج 2ملاذا مل
يصرح باسم اإلمام علي عليه سالم اهلل يف القرآن الكريم؟ :ص147ـ .156
((( أو مطلق السلطة ،حسب رأي البعض.
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ثم إنهم التزموا يف كل جديد بأن (يضعوا) نصوصاً حمددة صرحية ،دالة على
مطلوبهم ومرادهم أو على ما توصلوا إليه واكتشفوه ،وذلك من البينّ ملن له
أدنى معرفة بعلوم احلساب واهلندسة.
كما أنه هو األصل يف علوم كالفيزياء والكيمياء؛ ألن أي خطأ يف
أية معادلة ،فإنه قد ينتهي إىل كارثة ،ثم إنه لو كانت نصوص الكيمياء
والفيزياء ،نسبية ،للزم أن يفهمها العلماء بطرق متغايرة بل متناقضة ،كما
يلزم أن تكون نتائج جتاربهم ـ وإن تقيدت حرفياً مبعادالتها الرياضية ـ خمتلفة
متام االختالف ،بل أن ال يستطيع أحد من العلماء إجراء نفس التجربة اليت
أجراها عامل آخر ،أبداً؛ ألن ما يفهمه من النصوص الدالة على األدوات
واملواد املستخدمة يف جتربته ،خاضع ألفقه املعريف والنفسي ،واملغاير بالضرورة
لألفق املعريف النفسي للعامل اآلخر ،فال ميكنه أبداً (توحيد) األدوات واملواد،
واستخدام عني ما استخدمه اآلخر ،مما ينتج استحالة وصول عامل إىل نفس
نتائج اليت وصل إليها عامل آخر ،ومما ينتج عدم إمكان وضع قواعد عامة يف
أي علم من العلوم ،بل يستلزم لغوية كتابة أية جتربة أو معادلة ،وكل هذه
النتائج ،مما ال يقول بها من له أدنى ِمسكة من العقل أو املعرفة.
والحاصل :إن العقالء كافة قد أذعنوا بأنه ال مدخلية لقناعات الكاتب
أو القارئ واملفسر ،وال لنفسيته وعاداته وتقاليده ،يف دائرة هذه احلقائق
والنصوص ،بل هي (نصوص) مطلقة ،إجيابية ،ذات دالالت حمددة ،ال
يشك فيها إال مكابر.
 :2كما أدركوا ابتناء علوم أخرى على (الظواهر) واعتربوها حجة يف
التفهيم والتفهم ،كما كانت (النصوص) حجة يف العلوم األوىل ،وذلك
يف كافة (العلوم اإلنسانية) ،كما أن العقالء أدركوا واكتشفوا أن التشكيك
يف ذلك ،وإن كان نتيجة شبهة أو إجتهاد معني ،أحياناً ،إال أنه يف غالب
األحيان يكشف عن املكابرة عن قبول احلق والتعلم ،والعناد رغم وضوح
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عرف) ،كما أن
احلق ،وحب املخالفة والظهور؛ تبعاً لقاعدة( :خالف تُ َ
التشكيك يف ذلك ،كالتشكيك يف الكثري من البديهيات األخرى ،قد يعود
لعامل نفسي ،ويكشف عن اضطراب يف الشخصية ،أو مرض ،كمرض
أرواح أو
توهم وجو ِد
(ضعف األعصاب) و(الوسوسة) فإنها قد تكون يف ِ
ٍ
جن يف املنزل ،وقد تكون يف الطهارة والنجاسة ،وقد تكون يف (االلسنيات)
ٍ
وفهم اللغة والكلمات ودعوى نسبية املعرفة!! وأن (النص) ليس بنص!
والظاهر ليس بظاهر! وأنه املبني كاجململ واجململ كاملبني وال فرق بني املبهم
واملعلوم ،واحلقيقة واجملاز والتكنية والتصريح.
 -13ال توجد حقائق دائمة

املعنى الثالث عشر من معاني النسبية :إن نسبية املعرفة يقصد بها أنه ال
توجد لدينا (حقائق((( دائمة) بل احلقائق كلها (مؤقتة)؛ وذلك ألن الواقع
متغري ،والعامل كله متغري ،فلكي تكون احلقائق صادقة ،البد أن تكون
متغرية كنتيجة طبيعية لتغري املعلوم واخلارج ،وإال؛ فإن (القضية) لو دامت
وثبتت مع تغري املعلوم واملدلول واخلارج ،لكانت كاذبة ،دون ريب.
وهنا نسجل جمموعة من النقوض على هذا الرأي حيث نثبت بها وجود
حقائق دائمة كثرية دون شك:
أوال :الضرورة األزلية والذاتية والوصفية
إن قسماً كبرياً من (الواقعيات) هي واقعيات دائمة ثابتة يف وجودها
اخلارجي أو النفس األمري أو يف ظرف تقررها أو ظرف فرضها ،ولذلك
فإنها (حقائق دائمة) مبعنى أن القضية أو اإلدراك املطابق هلا ،صادق أبداً.
((( مقصودهم بـ(احلقائق) هو (اإلدراك الذي يطابق الواقع) كما ذكرناه يف تعريفهم للحقيقة ،ال (الواقع
بلحاظ مطابَقيته لإلدراك أو للقضية) وقد جرينا يف خصوص هذا البحث على حسب اصطالحهم.
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وقد فصلنا ذلك يف موضع آخر ،وهذه جماميع من مناذج (الواقعيات) أو
(احلقائق الدائمة):
 :1القضايا اليت جيب فيها ثبوت احملمول لذات املوضوع بالضرورة،
على وجه ميتنع سلبه عنه بالنظر لذاته ،من دون قيد وشرط حتى الوجود(((،
وذلك منحصر يف واجب الوجود جل امسه ـ وقد عنينا باحملمول ههنا وجوده
جل امسه وصفاته الذاتية كالعلم والقدرة ،كما سيأتي ـ على أن يف التعبري
مساحمة ،ألن الواجب ال ماهية له ليحمل عليها الوجود ،إال أن (احلمل)
بلحاظ (القضية) إذ تقول( :اهلل موجود) أو (واجب الوجود).
 :2كافة القضايا اليت يستحيل فيها ثبوت احملمول لذات املوضوع ،مما
عرب عنه باملستحيل ذاتاً((( ،وذلك كشريك الباري وكوصف االجتماع أو
االرتفاع بالنسبة للنقيضني ،وكالدور والتسلسل ،وكون اجلزء أكرب من الكل
و.(((...
 :3القضايا املمكنة بالذات ،فإنها ممكنة بالضرورة ،ويستحيل ختلف
اإلمكان عنها فهي من حيث وصفها باإلمكان ،دائمة ،ومتتد مساحة ذلك
لتشمل كافة املمكنات.
4و :5كافة القضايا اليت يصدق عليها إما املمتنع وقوعاً أو الواجب
وقوعاً ،مما يعرب عنه بـ(الضرورة الذاتية)((( أو (االمتناع الذاتي) ،فاإلمتناع
الوقوعي ،كسلب الشيء عن نفسه((( ،ووصف اإلنسان مبا هو إنسان
((( ويسمى بـ(الضرورة األزلية) ،وذلك ألنه ليس إال الوجود ،وليس ماهية ثبت هلا الوجود.
((( وقد يعرب عنه باالستحالة األزلية.
((( فتأمل.

((( وهي :كون احملمول ضرورياً للموضوع لذاته مع الوجود ال بالوجود.

((( فإنه (مع الوجود) يستحيل سلب الشيء عن نفسه ،ال مع عدمه ،إذ مع عدمه ،ال يوجد شيء ليقال
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باحلجرية ،وسلب الزوجية عن األربعة ،أو إثبات الفردية هلا ،فإن سلب
الذات والذاتي ،عن الذات ،ممتنع وكذا العكس ،وهو إثبات الذات
والذاتيات ،للذات كقولك (كل إنسان حيوان بالضرورة) فإنها ضرورية؛
إذ ثبوت الشيء لنفسه ضروري ،وسلبه عن نفسه ممتنع ،ألن مآله إىل رفع
النقيضني.
واملراد بالذاتي ههنا :األعم من ذاتي باب الكليات (إيساغوجي) وذاتي
باب الربهان.
وبعبارة أخرى :ال يعقل أن يكون الشيء ،باحلمل الذاتي األوىل ،إال هو،
وذلك مقرتن مع احلمل الشايع الصناعي.
 :6كما أن الوجوب أو اإلمتناع قد يكون ألمر خارج عن املوضوع،
مما يسمى بالضرورة الوصفية أو االمتناع الوصفي كـ(كل كاتب متحرك
األصابع بالضرورة مادام كاتباً) وكسلب التفكري عن النائم؛ ألنه فاقد للوعي
واإلدراك ،ال لذاته ،وكسلب حركة األصابع ،عن الكاتب ،مادام كاتباً.
ثانيا :الموجهات
إذا نقلنا الكالم اىل (املوجهات) جند األنواع التالية من احلقائق والقضايا
الدائمة الصدق:
( :1الضرورية املطلقة) وهي :ما دلت على ضرورة ثبوت احملمول
لذات املوضوع ،أو سلب احملمول عن ذات املوضوع ،مادام ذات املوضوع
موجوداً ،أي يف ظرف وجود الذات ،ال بشرطها؛ لتختلف عن املشروطة
العامة.

إنه يستحيل سلبه عن نفسه ،وبهذا خيتلف عن الضرورة األزلية واالمتناع األزلي ،فتأمل.
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كقولك (اإلنسان حيوان((( بالضرورة) (البقر ليس متكلماً((( بالضرورة)
(املاء مركب من األوكسيجني واهليدروجني بالضرورة) (جمموع زوايا املثلث
تساوي قائمتني بالضرورة) وهكذا وقد تطابق يف املقام( :احلمالن) الذاتي
األولي ،والشائع الصناعي ،سلباً وإجياباً.
( :2املشروطة العامة) ،وهي نفس السابقة ،لكن (بشرط) بقاء عنوان
املوضوع ثابتاً لذاته ،كقولك( :املاشي متحرك بالضرورة مادام ماشياً)،
أي مادام على هذه الصفة ،ولكن بدون هذه الصفة فإن ذات املاشي (وهو
احليوان) ال جيب له التحرك ،بل جيوز له التحرك.
( :3الدائمة املطلقة) وهي ما دلت على (دوام) ثبوت احملمول لذات
املوضوع ،أو سلبه عنه ،مادام املوضوع بذاته موجوداً ،سواء كان (ضرورياً)
له أم ال ،وذلك مثل (اإللكرتون يف الذرة ،يدور حول النواة والربوتون
دائماً) و(كل فلك متحرك دائماً)( ،كل حبشي أسود) وذلك يف كل ما ثبت
دوام إتصاف املوضوع باحملمول.
(املوجهات) بقسميها :البسيطة ،واملركبة،
كما جند أنواعاً أخرى من
َّ
وال حاجة هنا للخوض يف ذلك إذ قد فصله علماء املنطق((( وفيما ذكرناه،
الكفاية.
وهذه كلها( ،حقائق) دائمة ،كما هي (واقعيات) دائمة.
ثالثا :المشتق حقيقة في المتلبس بالمبدأ
ولننتقل إىل مستوى آخر أعمق من البحث فنقول استناداً اىل املبحث
األصولي الشهري يف (املشتق):
((( املراد باحليوان املعنى املنطقي للحيوان أي (احلساس النامي املتحرك باإلرادة).

((( هذا املثال مبين على اعتبار (التكلم) مبعنى (التعقل) والقوة العاقلة ،وكونه فص ً
ال لإلنسان.
((( راجع (احلاشية) أو (الشفاء) أو (منطق املظفر) يف أقسام القضية  /حبث املوجهات.
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إن األمر كذلك((( حتى يف القضايا الزمنية املتغرية ،كشروق الشمس
وغروبها ،وجناح جتربة وفشل أخرى ،وذهاب زيد وإيابه ،ووالدة شخص
أو وفاته ،وصعود حضارة أو إحنطاطها؛ فإن كافة القضايا ،بلحاظ (ظرف
تعد من احلقائق الدائمة؛ فإن (املشتق) حقيقة يف (املتلبس باملبدأ،
التلبس)((( ُّ
بلحاظ حال التلبس) سواءاً كان الزمن ماضياً أم حاضراً أم الحقاً مستقبالً.
ويكفي للتمثيل لذلك :كافة القضايا التارخيية ،كقولك النيب (صلى اهلل
عليه وآله) بعث يف مكة ،ثم هاجر للمدينة ،ثم استشهد عام  11للهجرة.
إن هذه القضايا كلها صادقة ،وستبقى أبداً صادقة مهما تغري الزمن،
وليس املهم اآلن خصوص املثال؛ إذ لنا إفحام الطرف بأي مثال تارخيي
يؤمن به ،كوالدة طفله يف سنة كذا ،وأرض كذا ،أو خترجه من اجلامعة ،أو
تأسيس دولة حديثة ،أو سقوط دولة مبعركة ،أو بإنقالب عسكري أو غري
ذلك ،أو كشروق الشمس وغروبها يوم  1111/1/1مثالً ،أو اخلسوف
والكسوف يف الوقت الذي حدثا فيه.
إن هذه القضايا ،تبقى صادقة أبداً مهما تغري الزمن ،مادام اللحاظ حلاظ
حال التلبس ،أي يف نفس حالة وقوع احلدث ،ومهما تقادم الزمن ،فإنها
تبقى هي هي.
نعم القضية تتغري فقط لو نسبت (احلادثة) ال إىل ظرف حدوثها ،بل إىل
عامل آخر متغري .كقولك يف (يوم األحد) :سيخرج زيد غداً للجامعة ،ثم
قولك يف (يوم اإلثنني) زيد خارج اآلن ،ثم قولك يف (يوم الثالثاء) :خرج
زيد أمس للجامعة.
والمالحظ هنا :تعانق القضايا الثابتة مع القضايا املتغرية ،وإنه ال توجد
((( أي إن هذه احلقائق هي حقائق دائمة ،أي إن االدراك املطابق هلا صادق دائماً ،حسب تعريفهم
للحقيقة بأنها (اإلدراك الذي يطابق الواقع) كما سبق.
((( أو بلحاظ حالة مطابقة املفهوم الذهين للواقع اخلارجي بزمنه وبكافة ظروفه وشروطه.
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قضية متغرية أال وهي مستبطنة لقضية دائمة ،إذ أننا جند يف كل قضية:
 :1وجود قضية دائمة أبدية هي( :خروج زيد يوم اإلثنني) فغنها قضية
دائمة تصدق يف كل األزمان ،وتبقى صادقة مهما تقلبت الظروف وتغريت
األزمان.
 :2ووجود قضية متغرية ،وذلك فيما لو الحظت خروج زيد منسوباً
إليك أنت ،مبا أنك قد انتقلت من زمن آلخر ،فتقول( :خرج)( ،خارج)،
(سيخرج).
وللتعبري عن القضية الثابتة نتجنب استخدام األفعال((( ،بل نستخدم
األمساء فقط ،فنقول يف مثال بعثة النيب صلى اهلل عليه وآله( :إن بعثة النيب
حممد صلى اهلل عليه وآله هي يوم  27رجب ،وهجرته للمدينة يف وقت
الحق لذلك وشهادته يف العام  11للهجرة) ،كما نقول( :خروج زيد يوم
اإلثنني عام  1001أمر مسلَّم) ،وستبقى اجلملة هي هي سواء استخدمت
قبل وقوع احلدث أم معه أم بعده.
ماض ومضارع،
لكننا للتعبري عن القضية املتغرية ،نستخدم األفعال من ٍ
(((
واألدوات.
ومن هنا نستكشف أن نسبة خروج زيد إىل (اجملرد) و(الال زماني) هي
ثابتة أبداً ،فال يصدق بالقياس إليه :خرج ،أو سيخرج زيد؛ بل كل هذه
حاضر ،عنده وهو حميط بها بأمجعها.
وذلك مما يطلب من مظانه يف علم الكالم والفلسفة.
العلوم االعتبارية

وبذلك يتضح أيضاً أن مطابقة القضايا الصادقة ملدلوالتها وعاكسيتها

((( أو إذا استخدمناها ،جنردها عن معنى الزمن فيها ،كـ(كان) املنسوبة إىل اهلل تعاىل.
((( كالسني وسوف ومل.
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للواقعيات النفس األمرية ،أو مرآتية األدوات للواقعيات ،هي دائمة خالدة
بلحاظ حال التلبس ،سواء يف ذلك (العلوم احلقيقية) أم (العلوم االعتبارية)
و(القوانني االجتماعية) ،وسواء يف ذلك القضايا اليقينية أم االحتمالية.
توضيح ذلك:
إن (العلوم االعتبارية) املراد بها العلوم املبنية على (اعتبار من بيده
االعتبار) كعلم األصول وعلم النحو والصرف((( ،بلحاظ ظرف التلبس،
هي دائمة مطلقة ،وكذلك القوانني االجتماعية((( واألعراف والتقاليد،
وكذا القواعد األخالقية (بناء على دعوى أنها جمعولة وليست ذات تأصل،
وهو باطل على التحقيق)((( فإنها كلها بلحاظ (حال التلبس) دائمة.
أما يف (األخالق) فقد يتوهم أن حسن الصدق مؤقت ،ألنه مؤطر بإطار
(مادام ليس مضراً) لكن الواقع هو أن كلتا القضيتني تبقيان دائمتني (الصدق
النافع ،حسن ،دائماً وأبداً) و(الصدق الضار ،قبيح دائماً وأبداً) وكلما
تغري الواقع اخلارجي ،بأن صار الكذب النافع باألمس ،ضاراً اليوم ،لتغري
الظروف والشروط ،تغريت القضية املؤطرة باألفعال وأدوات الزمن ،ومل
تتغري القضية اجملردة عن األفعال كما سبق.
((( فإن من بيده االعتبار يف علم (النحو) اعترب الفاعل مرفوعاً ،واملفعول منصوباً ،واعترب أن اسم كان
وأخواتها مرفوع وخربها منصوب ،عكس اسم إن وأخواتها ،وكان له أن يعكسه ،وإن ذكروا لكل قاعدة
وجهاً اعتبارياً مرجحاً ،إال أن تلك الوجوه ،مع عدم متامية بعضها يف ذاته وكونها صرف استحسان ،ال
تعدو أن تكون مقتضيات ال علالً.
كما أن من بيده االعتبار يف (علم األصول) ،اعترب خرب الثقة حجة وكذا الظواهر ،واعترب القياس ال
حجة ،وكذا مطلق الظن ،كما أنه اعترب وشرع (التخيري) ـ على القول به ـ لدى التعارض ،أو (التساقط)
أو أي شيء اعتربه.
((( فإن املقنن قد يقنن (الضوء األمحر) عالمة للتوقف ،و(األخضر) عالمة لإلنطالق ،وله أن يعكس،
كما له أن يغري ـ أن اقتضت املصلحة ذلك ،أو قد يقرر (الغرامة املالية) على املخالفة الكذائية ،ثم يقرر
(السجن) عليها ،وقد يعكس ...وهكذا.

((( أشرنا يف موضع آخر إىل قاعدة احلسن والقبح الذاتيني ،وأنهما ليسا نسبيني ،وقد أسهب علماء
الكالم يف احلديث عن ذلك يف مناقشتهم لألشاعرة.
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وأما يف (األصول) فكذلك فإن املعترب قد يعترب (حجية خرب الواحد) يف
ظرف إنفتاح باب العلم وقد يعتربه حجة يف ظرف االنسداد ،وقد ال يعتربه
حجة مطلقاً ،وقد يعتربه حجة يف ظرف دون آخر ،وقد يعترب ثم يسلب أو
العكس ،لكن تبقى القضية دائمة بلحاظ حال التلبس.
وكذلك احلال يف األعراف والتقاليد ،فإن تغريها ،يغري فقط القضايا
واجلمل الفعلية ،ال اجلمل اإلمسية ،وبتعبري أدق ال يغري ما كان بلحاظ حال
(((
التلبس ،ويغري غري ذلك.
وعلى أية حال فإنه مهما تغري الواقع اخلارجي للحقيقة الواحدة ،بأن
ال فوجد ،أو للحقيقة املركبة ،بأن كان جاه ً
كان معدوماً مث ً
ال فصار عاملاً،
أو مل يكن حجة فجعل حجة ،فإن (اإلدراك) لتلك احلقيقة ،لو كان صائباً،
فإنه سيبقى صائباً أبداً مع احلفاظ على كافة الشروط املوضوعية للتطابق ،أي
مع احلفاظ على حلاظ حال التلبس ،ولو كان خطأ ،فإنه سيبقى خطأ أبداً.
واملنكشف والثبوت والواقع املرئي ،إمنا هو يف
وبعبارة أخرى( :تغيرُّ ) املتعلَّق
َ
(((
زمن الحق ،لكنه يبقى هو هو يف زمنه ،إذ التغيرّ (طارئ) وليس (سارياً)
فإن املاضي ال ينقلب عما وقع عليه ،فاحلقيقة (أو اإلدراك الكاشف عن
الواقع كما هو عليه يف الزمن اخلاص وبالشروط اخلاصة) تبقى بلحاظ
كاشفيتها عن (الواقع كما هو عليه )...دائمة خالدة.
وقد ظهر بذلك أن الصور أربعة :إذ توجد يف عامل الثبوت واخلارج
صورتان ،وتوجد يف عامل الذهن واإلدراك صورتان تطابقان تينك
الصورتني ،أبداً ودائماً:
الصورة األولى :الشيء مبا هو هو يف ظرفه اخلاص بشروطه اخلاصة.
((( أي يغيرِّ  :بلحاظ انقضاء املبدأ أو بلحاظ حلوقه.

((( وذلك كالفرق بني (االستصحاب) وبني (قاعدة اليقني) فإن (الشك) يف األول طا ٍر ويف الثاني سا ٍر.
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الصورة الثانية :الشيء بلحاظ تغري زمنه ،أو تغري بعض شروطه.
الصورة الثالثة :إدراك الصورة األوىل ،وهو مثلها((( ،ثابت من حيث
الصدق والكذب.
الصورة الرابعة :إدراك الصورة الثانية ،وهو مثلها ،متغري فلو (جمَ ُ َد) فمع
الصدق ،يتحول للكذب ،وكذا العكس.
ويتضح ذلك باملثال اآلتي :تقول (ذهب علي إىل اجلامعة يوم االثنني
يف الساعة  7صباحاً) ،فإن هذا الواقع وهذه القضية تبقى هي هي أبداً ،أي
تبقى دائماً (واقعية) وأنه (ذهب يف السابعة صباحاً للجامعة) ،إذ املاضي ال
ينقلب عما وقع عليه يف ظرفه ،أبداً ،وكذلك اإلدراك هلذا املتعلق حبذافريه
وشروطه.
وأما (املتغري) فهو ما وقع بعد هذا الظرف ،إذ أنه (رجع من اجلامعة يف
الثانية ظهراً) فـ(ذهب) تغريت إىل (رجع) لكن بعد تغيري عامل الزمن (من 7
صباحاً إىل ظهراً) ،وأما مع ثبات عامل الزمن فإن ك ً
ال من (ذهب يف الـ)7
و(رجع يف الـ 2ظهراً) تبقيان أبداً يف منت الواقع كذلك ،كما تبقيان أبداً يف
(الصورة اإلدراكية امللتقطة عنهما) كذلك قضيتني حقيقيتني.
كما أن القضيتني الكاذبتني (وهما ذهب يف الساعة  )2و(رجع يف الساعة
 )7تبقيان أبداً كاذبتني.
وبذلك كله ظهر أن (تراجع) بعض الفالسفة املتأخرين ،وتسليمهم
(مؤقتية «احلقيقة» أي اإلدراك عن الواقع) إذا كان مصبها (العلوم االعتبارية)
والقوانني االجتماعية واألخالق ،وحصرهم دوامها بـ(العلوم احلقيقية)(((،
((( أي (االدراك) يكون مثل (الصورة األوىل).

((( كما يظهر ذلك من كتاب أصول الفلسفة واملنهج الواقعي ،تعليقات الشيخ املطهري على كتاب
السيد الطباطبائي ج ،1ص ،210ترمجة عمار أبو رغيف  /املؤسسة العراقية للنشر والتوزيع.
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غري صحيح؛ إذ اتضح أن نفس ما يقال هنالك ،يقال ههنا.
 -14مقولة (الشيء في ذاته)

املعنى الرابع عشر من معاني النسبية((( :وهو مقولة (الشيء ،يف ذاته),
(أن الشيء كما يبدو لنا ،خيتلف عن الشيء يف حد ذاته) .وهذا هو ما ذهب
إليه كانط ،وسنتوقف عند كالمه بعض الشيء فنقول:
إن هذه املقولة قد يكون املقصود بها:
 :1إن العقل النظري ال قابلية له للبحث عن (وإدراك) املوجودات
غري احلسية ،على العكس من دعاوى علماء ما بعد الطبيعة ،الذين كانوا
يفرتضون قدرة العقل على الوصول إىل أسرار احلقيقة املطلقة.
 :2إن العقل ال قدرة له على إدراك بواطن األمور ،بل هو يدرك ظواهرها
(((
(كالشكل واللون) فقط ،وسيأتي الكالم حول ذلك الحقاً.
 :3وقد يكون املقصود بها :ذلك املفهوم الذي يرتضيه النسبيون
هلرمينوطيقيون أي أن (الشيء يف ذاته ،ال تناله عقولنا كما هو هو ،بل
اِ
إنه يف مسريته ليتحول إىل «معلومة» يف أذهاننا ،فإنه يتشكل ويتلون ،بلون
مسبقاتنا الفكرية وخلفياتنا النفسية).
وبعبارة أدق :ال يتطابق (الشيء كما يبدو لنا مع الشيء يف ذاته).
وبعبارة أخرى :الصور املوجودة يف الذهن ،أو اإلدراكات الذهنية ،ال
تعكس الواقع كما هو ،بل قد تضيف عليه ،أو حتذف منه ،أو تشوهه ،أو
تكون شيئاً آخر باملرة.
((( ال خيفى أن هذا املعنى خيتلف عن املعنى األول ،إذ هذا املعنى ،حسب نظرية «كانط» ،كيفي ويرتبط
بالباطن( ،كما قد يقصد به كيفية اإلدراك) واملعنى األول كمي باألساس.
((( عند البحث يف (رؤوس نقاط نظرية كانط الفلسفية) ,يف الفصل اخلامس.
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والناتج من ذلك كله :أنه ال يستطيع أحد أن يدعي أنه وصل للحقيقة
كما هي ,إذ أن ذلك من املستحيل متاماً ،والكل قد يكون خمطئاً يف تصوره عن
احلقيقة ،بل ـ حسب هذا الرأي :الكل خمطئ حتماً بشكل أو آخر ـ.
وسنناقش فيما يلي هذا املفهوم الثالث فقط ،وإن كانت بعض األجوبة
تنفع لإلجابة عن املفهوم الثاني لـ(الشيء يف ذاته ،والشيء كما يبدو لنا)
الذي ذهب إليه (كانط) ،بل و املفهوم األول يف اجلملة إال أننا سنقطع النظر
اآلن عن ذلك املفهوم ،وحنيل النقاش فيه إىل موضع آخر.
وهذه بعض المناقشات:

أو ًال((( :هذه الثنائية استقراء ناقص
إن هذا التقسيم الثنائي يعتمد على استقراء ناقص ،من وجهني:
فهو استقراء ناقص ،من جهة أن منشأ هذه الدعوى ،هو تتبُع (بعض
القضايا) ،ومالحظة أنها كانت كذلك ،أي أنها يف أنفسها ،أمر ،وكما بدت
لنا (أي متلونة متشكلة على حسب خلفياتنا ومسبقاتنا) ،أمر آخر ،لكن
لنا أن نعرتض ونتساءل :على فرض قدرتكم على برهنة ذلك يف بعض
القضايا ،لكن من أين (التعميم)؟ أي من أين لك ،وأي دليل وبرهان دلّك
على أن كل قضية وكل معرفة ـ حسية أو شعورية((( أو عقلية ـ هي كذلك؟
وهل يستطيع أحد أن يقول :إن كافة املعادالت الرياضية واملسائل
اهلندسية ،واقعها شيء ،وهي (كما تبدو لنا) شيء آخر؟ وكذلك:
(األوليات) و(الفطريات) وغريها من البديهيات ـ وقد أشرنا هلا يف موضع
آخر ـ؟ وكذلك الكثري من القضايا الطبيعية يف (الكيمياء) و(الفيزياء) وغريها
(أي يف أصوهلا واحلقائق املسلّمة فيها) ،ال أقل من مثل (النار حارة) و(املاء
((( هذا اجلواب يصلح كإجابة على التفاسري الثالثة لثنائية كانط.

((( أردنا بـ(احلسية) احملسوسة باحلواس اخلمسة الظاهرة ،وأردنا بـ(الشعورية) املدركة باحلواس الباطنة.
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بشكله األولي سيال)؟
وهو استقراء ناقص ،من جهة ،أن منشأ هذه (الدعوى) هو مالحظة
(بعض أفراد البشر) ،واستقراء حاالت بعض العلماء ،وهل ينتج االستقراء
الناقص ،إال قضية جزئية؟ فمن أين التعميم ،مرة أخرى؟
ولذا جند (كانط) بنفسه ،يعرتف يف نهاية (التحليل األمسى) ,بـ:
(ولعل اهلل أعطى خملوقاً آخر ،غرينا فهماً وعق ً
ال قادراً على إدراك ذوات
األشياء (حقائقها وبواطنها) كما أعطانا قدرة وجدان العوارض (أو الظواهر)
ولكن عقلنا مع أنه حيكم بوجود تلك الذوات لكنه ال وجدان له بها ،وال
(((
يستطيع أن يدرك إال الظواهر).
وهذا القول صريح يف رفض املفهوم الثاني للمقولة كما سبق ،لكن جيري
نظريه متاماً يف املفهوم الثالث (إذ لعل اهلل أعطى خملوقاً آخر فهماً وعق ً
ال قادراً
على إدراك ذوات األشياء دون تلون وتأثر باملسبقات واخللفيات).
ثانياً :الثنائية تنقض نفسها بنفسها
بل نقول :من أين لك أن تنفي أن تصورك الثنائي هذا (الشيء لذاته،
والشيء كما يبدو لنا) ليس إال (تصوراً بدا لك) فقط؟
وبعبارة أخرى :إن هذا التصور الثنائي ينقض نفسه بنفسه ،إذ لو إلتزم
بأن هذه القاعدة عامة ،لشملت نفسها ،فال يصح القول (أن كل شيء حقاً
يف حد ذاته ،غريه كما يبدو لنا).
بل البد من التنزل إىل القول( :أنه يبدو لنا :أن كل شيء يف حد ذاته،
خيتلف عنه كما يبدو لنا).
وهذا القول أكثر تواضعاً و(يبدو لنا) أنه األقرب للحقيقة!
ولو التزم بأن هذه القاعدة غري عامة ،فهي إذن باعرتافكم غري عامة،
((( سري حكمت در اروبا :ص.228-227
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وتعين (أن بعض األشياء قد تكون كما تبدو لنا ،خمتلفة عنها كما هي
عليه يف حد ذاتها) وهي قضية بديهية ،ال حتتاج إىل أن تثار حوهلا كل تلك
الضجة املعرفية!
ثالثاً :ليس تأثير القبليات قسرياً
إن تأثري القبليات النفسية واملسبقات الفكرية ،على (لون املعرفة أو
شكلها أو منطها) ليس تأثرياً جربياً قسرياً ال ميتلك معه اإلنسان حرية التعرف
على احلقائق ،يف اهلواء الطلق ،حتى ال يكون مبقدوره أبداً بأن (يتجرد)
عن القبليات واملسبقات واألهواء ،وليس تأثرياً جربياً فوقياً يسلب اإلنسان
القدرة على (حتييد) تلك العوامل الضاغطة أو اهماهلا ،وليس تأثرياً إلزامياً
ال فكاك لإلنسان عنه ،وال حميص له عنه.
بل إن هذا التأثري مما ميكن لإلنسان (مقاومته) بل و(شن احلرب عليه)
و(التخلص منه) ،وذلك إذا عزم على ذلك وصمم وقرر ،ثم راقب بوعي
تامني ،حركة تفكريه ،واحتماالت انفعاله باملؤثرات ،خاصة إذا تسلح
وانتباه ّ
باملضادات واآلنيت بيوتيك الفكري؛ فإن عامل املعرفة ،كعامل التكوين ،ال
خيلو من فايروسات ومكروبات وجراثيم (مادية ،أو فكرية) ،والعالج هو
باملضادات احليوية ،وكما أن (التخلص) من اجلراثيم الطبيعية ،قد يكون
سهالً ،وقد يكون صعباً ،وقد يتطلب ذلك وقتاً ،كذلك متاماً (التخلص
والتحرر) من (اجلراثيم الفكرية) العالقة بالنفس اإلنسانية واليت حتجب عنه
رؤية الشيء إال ملوناً بالقبليات واخللفيات واألطر؛ فإنه قد يكون سه ً
ال وقد
يكون صعباً ،وقد يتطلب عالجاً بسيطاً ،وقد يستدعي عالجاً مركباً معقداً
وجرعات عالية ،إال أنه يبقى على أية حال ممكناً ،عملياً.
(((
وذلك ما أشار إليه تعاىل بقوله :ﱫﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﱪ
((( سورة العنكبوت.69 :
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وبقوله :ﱫﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﱪ.
تلك هي املرتبة العليا اليت وصل إليها النيب إبراهيم (على نبينا وآله
وعليه السالم) أبو األنبياء ،ﱫﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
(((
ﭨ ﭩ ﭪﱪ.
وهو ما أشار إليه أمري املؤمنني علي بن أبي طالب عليه سالم اهلل :لو
(((
كشف الغطاء ما ازددت يقيناً.
(((

وبتعبير آخر:

إن اإلميان بثنائية حديدية قاسرة قاهرة جربية لـ(الشيء كما هو ،والشيء
كما يبدو لنا) يناقض اإلميان الوجداني حبرية اإلنسان ،وحرية إرادته،
ويناقض حكم العقل بأن (القبليات) و(اخللفيات) و(العادات) ليست عل ً
ال
تامة ،بل هي ،يف أقصى الفروض( ،مقتضيات) كما سيأتي.
كما يناقض اإلميان الفطري بقدرة اإلنسان على التخلص من (الرواسب)
و(العوالق) و(املسبقات).
مطب
بل إن نفس إلتفات اإلنسان ـ إذا كان فطناً ذكياً ـ إىل وجود ِّ
دوامة كاخللفيات ،وإىل خطورة عاملي (املسبقات)
كاملسبقات ،أو ّ
كاف ليمنح اإلنسان دفع ًة وطاقة جبارة لـ(التخلص) من هذا
و(اخللفيات) ٍ
(األخطبوط املعريف) وهذه األغالل الفكرية.
نعم يبقى أن البعض ميتلك إرادة فوالذية وعزماً ال يلني ملواصلة املشوار
حتى الوصول إىل (التحرر من األغالل الفكرية واآلصار النفسية) وللوصول
للواقع كما هو عليه يف حد ذاته ،والبعض اآلخر يستسلم وسط الطريق؛
((( سورة مريم.76 :

((( سورة األنعام.75 :

((( حبار األنوار :ج 40ص 153ب.93
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لعلة أو أخرى ،ولكن :ﱫﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﱪ.
ومن هنا نكتشف أيضاً دلي ً
ال آخر على ضرورة بعث األنبياء والرسل ثم
األوصياء؛ إذ أنهم السبب األكرب ـ إىل جوار العقل ـ للتخلص من املسبقات
تشوه الواقع واحلقيقة وحتجب عن البشرية
الفكرية واآلصار النفسية اليت ّ
املقدرة على رؤية بواطن األمور وحقائق األشياء ،كما هي هي ،يف حد
ذاتها.
ولذلك كله قال تعاىل يف ضمن تعداد الغايات من بعثة النيب األعظم
صلى اهلل عليه وآله :ﱫ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﱪ(((،
أنها أغالل مادية ،ونفسية ،ومعنوية فكرية وجسدية ،عرفية وقانونية.
بل نقول :إن الواقع اخلارجي يشهد أكرب الشهادة على أن اإلنسان،
مبقدوره التخلص من (األغالل)( :أغالل املسبقات الفكرية والرواسب
النفسية) ،سواء بـ(هداية) خارجية ،أم (بإضاءة) داخلية ،أم حتى على
العكس متاماً بـ(عناد وتكرب واستعالء) على احلقيقة.
والدليل على ذلك األلوف بل مئات األلوف بل املاليني ،من العلماء
واملفكرين واملثقفني والناس العاديني ،الذين قاموا بثورة شاملة على كافة
(أو بعض) مسبقاتهم الفكرية وأغالهلم النفسية والعاطفية ،فتحولوا من
دين أو مذهب نشؤوا عليه ،وتعلقوا به عاطفياً كأشد ما يكون التعلق ،إىل
ٍ
دين آخر ،أو من الالدينية حنو التدين ،أو العكس.
وكذلك :مئات األلوف من العلماء ،ذوي املسبقات الفكرية القطعية،
الذين نفضوا عن عقوهلم (النظريات العلمية اليت اعتربوها بديهية من قبل)
واجتهوا إىل إجتاه مناقض متاماً ,الحظ مث ً
ال نظرية بطليموس يف األفالك،
(((

((( سورة العنكبوت.69 :

((( سورة األعراف.157 :
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ونظرية تسطيح األرض ,ونسبية أنشتاين وثورة فريدمان((( ،وكذلك
األلوف من املفكرين واملبدعني الذين اجتهوا حنو (تعديل) أو (تكميل)
نظريات ،أو قواعد ،أو مناهج أو معارف ،كانت نواقصها أو شوائبها
السبب يف عدم تطابق (الشيء كما يبدو لنا) مع (الشيء يف حد ذاته).
إن ذلك كله دليل على أن (املسبقات) و(اخللفيات) ليست َق َدراً الزماً
وقضا ًء حتمياً ،ال ميكن الفكاك منه ،بل إنها خاضعة لعامل (اإلرادة
اإلنسانية) احملتفة بالشروط املوضوعية ،من صرب وإناة ،وحبث وتنقيب،
وتشكيك وتقليب ،ومناقشة وحوار.
وبعبارة أخرى :ال تعدو (املسبقات) و(اخللفيات) أن تكون مقتضيات،
ال عل ً
مدعي (العليِّة) تقع كُلفة الربهنة ،وبعهدته تكون...
ال تامة ،وعلى ِّ
لكن هيهات ...ثم هيهات.
رابعاً((( :الوجه اآلخر :التأثير االيجابي للخلفيات
إن تأثري اخللفيات الفكرية والقبليات واألطر النفسية ،ينقسم إىل نوعني:
فإن تأثري (اخللفيات) قد يكون تأثرياً سلبياً ضاراً وقد يكون تأثريها تأثرياً
إجيابياً نافعاً ،وما نعنيه هنا بالضبط ،هو أن اخللفيات والقبليات ،ليست
بالضرورة كلها مما تعاند احلقيقة ،أو مما تشوه الواقع ،أو تبرته ومتثَّل به ،أو
حتيك له أنسجة إضافية كاذبة.
بل إن من اخللفيات والقبليات ـ وما أكثرها ـ ما يدفع بإجتاه جالء احلقيقة،
ووضوحها ،أو ما يساعد على تكامل الصورة عن احلقيقة ،بل وما يساعد
على حذف (الشوائب) والطفيليات امللتصقة بـ(املعرفة) املعبرّ ة عن (احلقائق)
والعاكسة هلا ،واملتجلية يف (الكتب الفكرية) أو (النظريات العلمية) أو
((( أشرنا هلا يف فصل آخر.

((( هذا اجلواب يصلح مع بعض التحوير كإجابة على التفسري الثاني لثنائية كانط (من مجلة التفاسري
الثالثة).
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(األطر النفسية) ،أو العادات والتقاليد أو غريها.
وعلى هذا فإن (الشيء كما يبدو لي) اليعد بالضرورة جمانباً للصواب،
بل قد يكون الشيء كما يبدو لي هو الشيء يف أكمل ُص َو ِره وأبهاها ،أو
قد يكون الشيء كما يبدو لي ،هو تلك املعرفة املتجردة عما يشوه احلقيقة
اخلارجية ويلوثها ويغمطها حقها أو يصفها بصفات أضدادها.
توضيح ذلك :إن اخللفية املعرفية للمتكلم والفيلسوف مث ً
ال واليت تتكون
نتيجة حبوثه ودراساته وتأمالته يف (اجملرد عن املادة) مث ً
ال هي اليت تساعده
على فهم أن (اهلل) تعاىل جمرد عن الشكل واهليئة والزمان واملكان وكافة
احلجب املادية ـ سواء ذهب إىل وجود جمر ٍد سوى اهلل تعاىل أيضاً ،أم ال ـ.
أما اخللفيات املعرفية للقروي أو الصحراوي الذي مل يألف التفكري
الراقي ومل يعش يف حياته العلمية والفكرية إال يف أجواء املادة ،والرتاب،
واألغنام ،واألشجار ،واملياه ،واحلشرات؛ فإنها تدفعه عند التفكري أو
اإلميان باهلل الواحد األحد ،ليتصور اهلل تعاىل بيدين ورجلني ،ووجه وشعر
وبشرة ،وأنه نتيجة ذلك قد يركب على دابة أو محار ،وأنه يعيش يف األعلى
وقد ينزل إىل السماء الدنيا ,وهكذا.
هلرمينوطيقي بأن احلق مع الفريق األول ،أو
وسواء آمن املسلم أو املفكر ا ِ
الفريق الثاني ،فإنه ال مناص له من أن يعرتف بأن واحداً من تينك النوعيتني
من اخللفيات كانت هي الدافع بإجتاه كشف احلقيقة والشيء كما هو يف حد
هلرمينوطيقي).
ذاته ،هذا إذا درسنا هذه الظاهرة على ضوء (ما يبدو للمفكر ا ِ
وإذا درسناها على ضوء (حاق الواقع كما هو) فإنه ال خيلو من أحد
الشقني أيضاً؛ الستحالة إرتفاع النقيضني ،كما هو أوضح من أن خيفى على
اللبيب.
وكذلك اخللفيات الفكرية واألطر النفسية ،لكل من (العادل) و(املنصف)
بطبعه ،أو الظامل بطبعه فإن األوىل تؤثر يف اكتشاف أن عدالة اهلل تعاىل ،هي
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القاعدة اليت ال حييد عنها اإلله احلكيم ،وأما الثانية فتؤثر يف األذهان للتتوهم
أو لتتصور ،أن اهلل قد يظلم مادام هو اإلله الواحد األحد!
وكذلك احلال يف اخللفيات املعرفية ملن ميتلك تصوراً إنسانياً عن املرأة،
وأنهن شقائق الرجال ،وأنها رحيانة وليست بقهرمانة((( ،على العكس ممن
ميتلك تصوراً معاكساً ،فإن خلفيات األول املعرفية ،تساعده على الوصول
حلقيقة النص وتقبل أن :ﱫ ﯢ ﯣﱪ((( كنص إهلي ،أو كنص
قانوني ،أو كحكمة ،يستوجب ويعين السماح للمرأة بالذهاب لزيارة أبويها
وأرحامها يف إطار املعروف ،وال حيق له أن مينعها عن ذلك.
ولكم أن تتصوروا التأثري املتعاكس (اإلجيابي النافع الدافع بإجتاه كشف
احلقائق ،والضار واملانع) للخلفيات واملسبقات ،يف كافة النصوص القانونية،
أو الشرعية ،الصادرة حول القيم األخالقية ،اإلنسانية والسماوية ،مثل:
• احرتام األبوين
• احرتام املعلم
• إكرام الضيف
• اإليثار واملواساة
• التعاون والتضامن االجتماعي
أو الواردة حول:
• السرقة
• الغصب
• العنف
• االستبداد
• االحتيال
((( الكايف الشريف :ج ،5باب اكرام الزوجة ،ص ،510ح.3
((( سورة النساء.19 :
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وبعبارة أخرى :إن (القبليات) قد تكون ذات منشأ صحيح ،حقيقي،
وصائب ،فتكون ّ
ككشاف ضوء ،يقشع الظالم عن (الشيء كما هو) عندما
يسلط املرء أشعة تفكريه عليه ،فيكون (الشيء كما يبدو لي) مطابقاً (للشيء
يف حد ذاته وكما هو) متاماً!
ومما يساعد على جالء ذلك أكثر فأكثر ،شواهد من عامل التكوين،
فإن (النار كما هي) حمرقة ومضيئة دون شك ،أما (النار كما تبدو للطفل)
فقد تساعده خلفياته املعرفية على تقبل هذه احلقيقة ،كما لو تعرض من
ذي قبل لتجربة ُمرة احرتقت فيها أصابع يده ،وحينئ ٍذ يتطابق الواقع (وهو
النار ،كما هي هي) مع (املعرفة) بأن النار حمرقة ومضيئة بربكة تلك اخللفية
التجربية السابقة ،فتكون (اخللفيات) عام ً
ال إجيابياً للوصول إىل احلقيقة ،أو
لإلطمئنان بها.
وعامل الطبيعة مليء بألوف الشواهد ،على التطابق (الكلي ،أو اجلزئي
يف جهة من اجلهات) بني الطبيعة كما هي (سواء كانت مادة ،أم طاقة،
وسواء كانت مجاداً أم نباتاً أم حيواناً أم إنساناً ،و )..وبني الطبيعة كما
تبدو لنا (سواء «تعرفنا» على ذلك يف علم الفيزياء أو الكيمياء أو الفلك أو
غريها).
وذلك بربكة (املسبقات الفكرية) و(اخللفيات النفسية)...
فأين تذهبون؟!
خامساً :هناك حقائق تتحدى التل ّون
(التلون) بلون (املسبقات الفكرية) أو
هنالك حقائق ومعارف ِ
عصيِّة على ّ
(التشكل) بشكل النفس املدركة ،وتلك احلقائق «تأبى» التشكل أو (التأطر)
بإطار ثقايف سواء كان إطاراً لشخص أم جمموعة أم أمة ،ومن تلك احلقائق
(املقوالت اإلثنى عشر اليت اعرتف «كانط» أنها من (األحكام القبلية العقلية),
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كما فصلناه يف موضع آخر .وبعبارة أخرى :إن درجة (سطوع احلقائق)
خمتلفة ،فإن من احلقائق يف مساء املعارف ،ما هي كالشمس الضاحية ،ومنها
ما هي كالشمعة الشاحبة ،وكما يف عامل التكوين ،كذلك يف عامل املعرفة؛
فكما قد ال يسمع املرء (صوت اهلمسة) وكما قد ال يرى (األعشى) يف
الضوء اخلافت ،كذلك قد ال (يتقبل) أو (يفهم) اإلنسان (حقيقة من احلقائق
ذات اإلشعاع الضعيف) ولنمثل لذلك بقبول بعض تفاصيل عامل الربزخ،
أو اآلخرة ،أو بقبول أن (املساواة) ليست قيمة مطلقة ،بل (العدل)؛ ألن
النسبة بينهما هي العموم واخلصوص من وجه ،فلو ناقضت املساوا ُة العدال َة،
كانت ظلماً ،وكان العامل بها جاه ً
ال ناقصاً.
ويف االجتاه املقابل ،فإن من احلقائق ما يشرق كألف مشس ،وما يسمع
دويّه كما يسمع املرء صوت الرعد.
ومن تلك احلقائق :وجود األمل ـ خاصة إذا كان شديداً ـ و(احلزن)
و(الفرح) و(الغضب) و(اجلوع والعطش) ،مما يدركه اإلنسان باحلواس
الباطنة.
وكذلك( :إننا نفكر) و(نتخيل) و(نتوهم) ،أي ندرك املعاني اجملردة
الكلية وندرك املعاني اجلزئية ،كما ندرك الصور اجلزئية.
ومن تلك احلقائق :استحالة أن نكون قد خلقنا أنفسنا ،واستحالة الدور
والتسلسل وهكذا.
واحلاصل :إن هذه احلقائق من القوة واملِنعة ،حبيث ال حيجبها حجاب،
وليس مبقدور أية مسبقات فكرية ،أو خلفيات نفسية ،أن تقوم بعملية
(حتوير) أو (حتريف) أو (تشويه) ألصل تلك احلقائق ،وإن أمكنها أن تقوم
(مثلة) لبعض التفاصيل ،كما سيأتي إن شاء اهلل
بعملية (مكيجة وجتميل) أو ُ
تعاىل.
ومع أنه يكفي أن نسوق حقيقة واحدة فقط لنقض الكربى الكلية ،اليت
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إدعاها كانت؛ فإن املوجبة اجلزئية نقيض السالبة الكلية.
إال أن مبقدورنا أن حنشد عشرات املعارف بل املئات من احلقائق واملسائل
املتوزعة على شتى العلوم اإلنسانية وغريها ،ولعل القارئ الكريم يَعثُر يف
مطاوي هذا الكتاب على الكثري الكثري من الشواهد واألدلة ،واملصاديق،
ويكفي أن نشري اآلن إىل مثالني فقط ـ رغم أنهما ليسا من عامل املستقالت
العقلية بل هما من عامل مسائل العلوم اإلنسانية ،ولذا فإننا نعدهما مثالني
تقريبيني وإن صح بوج ٍه اعتبارهما دقيقني:
ففي علم االقتصاد جند قانون تناسب العرض والطلب والقيمة والعالقة
املتعاكسة بينهما ،فكلما كثر العرض مع ثبات الطلب ،أو تناقصه ،نقصت
القيمة ،وكلما زاد الطلب مع ثبات العرض أو تناقصه ارتفعت األسعار.
وال جمال للنقض ببعض صور ختلّف القاعدة؛ إذ أنها نتيجة تدخل
عوامل أخرى ذات صلة ،إمنا الكالم يف عاملي (العرض والطلب) و(القيم
واألسعار) مبا هما هما ،أي إذا لوحظا كعاملني متغريين ،مع تثبيت وحتييد
سائر العوامل ،نعم مع تدخل عامل خارجي يوجب (ضبط األسعار)
كضغط الدولة ،أو تدخل عامل أجنيب يوجب الزهد يف البضائع ،كزالزل
متتالية ،فإن ذلك القانون ،حيل حمله قانون آخر.
ويف علم النفس واالجتماع جند قانون (االستجابة الشرطية) الدالة على
أن تكرر مشاهدة عامل أجنيب ،مقرتناً بالعلة احلقيقية لظاهرة معينة ،أو
سابقاً هلا بقليل ،يدفع املشا ِهد لتكرار نفس (أو بعض ،أو ما يقرب من)
ردود األفعال اليت كانت حتدث لديه ،لدى مشاهدة العلة احلقيقة لتلك
الظاهرة.
وإذا أردنا حتري الدقة العقلية ،نقول :إن تأثريات قانوني (العرض
والطلب) و(االستجابة الشرطية) يف مسبباتها املعهودة ،إمنا هو بنحو
(املقتضي) ال العلة التامة ،وبذلك يتضح أن ما يُرى من مواطن ختلَّف
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مانع.
(القاعدة) فإمنا هو لفقد شرط ،أو وجود ٍ
مواطن اختالف األفهام

ولعل هنالك من يعرتض فيقول :إن (أفهام الناس) عن (العرض
والطلب) و(االستجابة الشرطية) وغريهما( ،خمتلفة) فكل يفهم شيئاً ،وما
ذلك إال لتبعية اإلدراك والفهم ،للمسبقات الفكرية واحلاالت والكوامن
النفسية.
ونقول يف اجلواب :إن اختالف األفهام هذا ،قد يكون عائداً للجهل ،ال
للتلوين وإعادة التشكيل ،وقد يكون موطنه وحموره التفاصيل ،ال األصل،
وقد يكون االختالف يف (املصاديق) ال (املفاهيم)؛ إذ قد يكون املفهوم
واضحاً إال أن االختالف واخلالف والتشكيك إمنا هو يف املصاديق.
هلرمينوطيقي اختالفاً يف (عامل اإلدراك)
توضيح ذلك :إن ما يتوهمه ا ِ
وكونه ناجتاً عن (املسبقات الفكرية) أو (العوامل النفسية) ال إطالق له ،وال
عمومية أو مشولية لذلك؛ إذ:
أ :قد يكون منشأ االختالف عدم وضوح التصور أو عدمه أص ً
ال فيعقبه
عدم التصديق والتشكيك أو اإلنكار (عدم فهم السامع ملعنى العرض
والطلب مثالً ،أو ملعنى االستجابة الشرطية) فريفض تبعاً لذلك «القاعدة»،
لكن رفضه هذا ال ينفع القائل بالنسبية ،ألنه رفض نابع عن جهل ،ال عن
(معرفة متلونة) ،كما أن عالج اجلهل معروف وسهل وهو التعلّم والتعليم.
ب :وقد يكون االختالف يف (التفاصيل) و(احلدود) و(احلواشي)
و(املكمالت) دون (األصل) و(اجلوهر) و(ذات احلقيقة)؛ ذلك أن أصل
(التلون) باملسبقات الفكرية أو التشكل على
القاعدة قد تكون ِّ
عصي ًة على ّ
حسب اخلصوصيات النفسانية ،ومن دون أن تكون التفاصيل كذلك،
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عمم ثنائية (الشيء يف حد ذاته) هو (غري
فكيف ينقض ذاك بهذا؟ وكيف تُ ّ
الشيء كما يبدو لنا)؟
ج :وكثرياً ما يكون االختالف يف (املفردات) و(املصاديق) ،دون
(املفهوم) و(الكلي) ،لكن ذلك يبعث على االعتقاد خطأً ،بأن ذاك هو هذا!
وبعبارة أصولية :الشبهة قد تكون مفهومية ،وقد تكون مصداقية ،فقد
نشك مث ً
ال يف املياه الزاجية والكربيتية ،أنها مياه أم ال((( ،فهذه شبهة عائدة
للمفهوم.
وقد نشك يف هذا اإلناء اخلارجي ،أن السائل املوجود فيه((( ،هل هو
ماء ،أم عصري ،أي هل هو ماء مطلق أو مضاف ،أو هل هو ماء أو خل؟
والتحقيق :أن اخلالف يف كافة املستقالت العقلية ،قد يكون نابعاً من
ذلك ،أال ترى إتفاق العقول على أن (العدل حسن) ،إال أن اخلالف
واالختالف قد يكون يف (املصاديق) وأن هذا عدل أو ظلم ،وذلك كإعطاء
املرأة ـ يف بعض الصور ـ نصف إرث الرجل.
سادسا :تطور العلوم يتجاوز (الثنائية) تدريجياً
إن (تكامل العلوم) وتطور العلم والتكنولوجيا واألجهزة العلمية ،كل
ذلك يقضي بالتدريج ولكن باستمرار ويف حركة تصاعدية ،على ثنائية
(الشيء كما هو ،أو الشيء يف حد ذاته) و(الشيء كما يبدو لنا)؛ ذلك أن
الفاصل بني الشيء كما هو يف واقعه ،والشيء كما يبدو لنا ،يعين بنفس
النسبة ،اجلهل باحلقيقة ،وحركة العلوم أثبتت أن هلا الكلمة العليا يف القضاء
ـ وأن التدرجيي ـ على اجلهل بكافة أشكاله وألوانه.
(((

((( مع علمنا بأن هذا املوجود هنا هو ماء كربييت مثالً.
((( مع معرفتنا ملفهوم املاء ومعناه وحدوده.

((( هذا اجلواب يصلح أيضاً جواباً عن التفسري الثاني ،لنظرية كانط.
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إن تكامل العلوم واملسرية اإلنسانية ،سوف يفرز النتائج التالية:
أ :املقدرة على السيطرة على «الال وعي» أو «الوعي الباطين» وعلى
املسبقات الفكرية ،واخللفيات النفسية.
ويشهد لذلك التطور الذي أحرزته علوم ،كعلمي النفس ،واالجتماع،
وعلوم كعلمي األعصاب ،واملخ.
ذلك أن (علم النفس) مث ً
(الكشاف) يف جماهيل النفس،
ال يقوم بدور
ّ
كما يقوم (الدليل) بدور املرشد يف جماهيل الغابة أو الصحراء .وكلما تكامل
هذا العلم أكثر فأكثر ،كانت داللته أمشل وأوضح وأصح وأدق.
ب :االقرتاب من بواطن األشياء أكثر فأكثر ،والتحول من املعرفة
السطحية لـ :الـ(فنومن) والظواهر ،إىل املعرفة العميقة لـ :الـ(نومن)
والبواطن وحقائق األمور و(الشيء يف ذاته).
ومما يوضح ذلك معرفة اإلنسان أكثر فأكثر بواقع وخصائص األجسام
وا ُ
جلزيئات واإللكرتونات ،والربوتونات ،وبواقع (النور) وفوتوناته.
والذي يساعده على ذلك إخرتاع آليات أكثر تطوراً للوصول إىل بواطن
األشياء ،كاجملهر (املكروسكوب) ،وكدراسة االشياء عرب خمتلف أنواع
األشعة والذبذبات ،اليت تُ َو َّجه إىل ظاهره وباطنه (كأشعة الليزر ،وجاما،
واألشعة السينية ،والكهرو مغناطيسية ،وغريها).
كما يساعده على ذلك اخرتاع أجهزة قادرة على حل املعادالت املعقدة
واملتشابكة واملعمقة ،بسرعة مذهلة تفوق سرعة الفكر البشري العادي ،مبا
ال يتصور.
وأوضح مثال لذلك :ما توصل إليه العلماء حديثاً من صناعة احلاسوب
(الكمبيوتر) قادر على إجراء ألفني ومخسمائة تريليون عملية بالثانية ،وال
يعتمد هذا الرأي بالضرورة ،على إنقالب (الكمية) إىل (كيفية) ،وحتول
العدد إىل كيف ،بل إن هذه العمليات بذاتها قد تتناول أعماق (الذرة)
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و(اجلينات الوراثية) و(الفوتونات) وغريها.
سابعاً :بدائل العلم االكتسابي
إن الوصول حلقائق األشياء وبواطنها وبدون تلّون باخللفيات أيضاً ،لو
مستعص على
استعصى على (العلم) فرضاً ،فإنه ليس مل ّدع أن يدعي أنه
ٍ
السبل األخرى لكشف احلقيقة.
إن (العلم) قد ال يستطيع أن يهدم احلاجز ويقضي على الفاصل بني
(الشيء يف حد ذاته) و(الشيء كما يبدو لنا) وقد ال يكون مبقدوره توفري
الضمان للتطابق بني ما أدركناه من الشيء وبني ما هو عليه حقاً ،لكن
ليس للعالمِ ما دام عاملاً أن ينفي قدرة الطرق األخرى على الوصول حلقائق
األشياء وبواطنها ،واخرتاق حجب املكتنِفات واحلواجز ،والوصول للبواطن
واألعماق ،وللشيء يف حد ذاته ،وكما هو ،والطرق األخرى هي:
 :1الوحي
 :2اإلهلام باملعنى األعم
 :3الرياضات النفسانية
 :4العلم احلضوري((( حيث إن (العلم احلضوري) يعين حضور ذات
املعلوم بشراشر وجوده وحقيقته ،لدى العامل.
وذلك مما يستدعي البحث عنه ،مقاماً آخر ،وسنشري إىل بعضها يف
اجلواب القادم بإذن اهلل تعاىل.
هذا مع قطع النظر عن أن العلم بنفسه ،قد يتطور ،ليصل إىل أعماق
ذاته وبواطنه ،وبإزاحة عامل التلون باخللفيات واملسبقات ،كما هو حصيلة
(((

((( هذا اجلواب يصلح أيضاً كإجابة على نظرية «كانط» على التفسري الثاني لـ(الشيء يف ذاته ،والشيء
كما يبدو لنا).
((( تكلمنا حول (العلم احلضوري) يف كتاب :احلجة ،املعاني واملصاديق من سلسلة (حبوث يف
«املبادئ») ويف :مباحث األصول ـ القطع.
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اجلواب السابق.
ثامناً :مرجعيات (المعرفة)
ال ريب يف أن الشيء كما نفهمه أو كما يبدو لنا ،قد يعكس يف بعض
االحيان ،صورة مغايرة عن الواقع ،فال يكشف (اإلدراك) بأمانة وصدق
عن واقع الشيء أو الشيء يف حد ذاته وكما هو.
(مرشحات) يف عامل التكوين،
لكن (اخلالق) جل امسه ،كما خلق ِّ
كذلك خلق (مرشحات) يف عامل املعرفة ،أو إن شئت فقـل :خــلق
(مرجــعيات)(((ـ أحدها نور العقل ـ مهمتها تصفية الشوائب ،وتصحيح
(املدرك)
مسار (املعلومة) ،وصقل مرآة الفكر ،لكي يتطابق (اإلدراك) مع َ
ولكي يكون الشيء ـ املتلون واملتلوث بالقبليات ـ كما بدا لنا أو ً
ال ،مطابقاً
للشيء كما هو هو بعد مروره مبصفاة العقل ،ثانياً.
فكما أن (العقل) ـ وهو إحدى املرجعيات ـ قادر على تصحيح أخطاء
احلواس (كرؤية اجلسم البعيد ،صغرياً ،ومشاهدة إلتقاء اخلطني املتوازيني يف
كخط طويل،
إمتداد البصر ،وتصور اجلسم املنطلق بسرعة كبرية ،ذا امتداد ٍ
أو اجلسم املتحرك يف دائرة ،كدائرة متصلة).
كذلك فإن العقل قادر على تصحيح أخطاء (التفكري) و(اإلدراك)
و(املعرفة) وإذا كان (العلم) أو الذهن غري قادر ـ على حد زعم كانط ـ على
الوصول إىل حقائق األشياء وبواطنها ،فإن ذلك ال ينفي وجود قوى أخرى،
ستأتي اإلشارة إليها ـ قادرة على ذلك ،وبعبارة أخرى :إن نفي األخص ال
يستلزم نفي األعم.
(((

((( هذا اجلواب أيضاً يصلح جواباً عن كال املعنيني.

((( املرجعيات ،إحدى مهامها (التصفية) و(الرتشيح) فـ(املرجعيات) فكرة أمشل من (املرشحات).
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ومن المرجعيات:
أ :مرجعية الفطرة والوجدان

(الفطرة) و(الوجدان) ,ولذا جند أن اإلنسان كلما احنرف عن (احلقائق
الفطرية) ،صرخ به صارخ الفطرة ،ووخزه الضمري والوجدان ،فأعاده إىل
(أحضان احلقيقة).
ولذا جند أن (املصاحل) و(الشياطني) و(العادات والتقاليد) قد تزين
للضالني (قتل األبرياء) فيتحول (ما هو قبيح يف حد ذاته) إىل (حسن كما
يبدو له) ﱫﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﱪ((( ،إال أنه ،وبعد فرتة تطول
أو تقصر ،تنقشع عن عينية حجب الظالم ويبدأ وجدانه يعنِّفُه ،وضمريه
يوخزه ،وفطرته تؤنبه ،وهذا مثال واضح على مرجعية (الوجدان).
ومن أوضح األمثلة على (مرجعية الفطرة) :الر ّد الفطري البديهي
الواضح على (السوفسطائي) الذي ينكر وجود العامل ،ووجود ذاته،
ووجود أي شيء ،ويقول :كل هذه أوهام وأحالم وأساطري.
إن (الفطرة) تشكل (مرجعية) أكيدة لكل البديهيات ،ولوالها إلنهار
النظام املعريف كله ،ومل تبق هنالك (أشياء) حتى نقول أن هلا ظواهر (فنومن)
وبواطن (نومن) وأنها كما تبدو لنا ختتلف عنها كما هي يف حد ذاتها)؟! فال
التفاحة موجودة ،وال محرتها أو رائحتها وال غري ذلك!
ب :مرجعية العقل

(العقل) فإن العقل (نور) ،وما أكثر ما كان (العقل) مرجعاً لتصحيح
أخطاء احلواس الظاهرة أو الباطنة ،وما أكثر ما كان مرجعاً لتصحيح أخطاء
ما توهمه الناس (علماً) ،وقد فصلنا احلديث عنه يف كتاب (الضوابط الكلية
لضمان اإلصابة يف األحكام العقلية).
((( سورة فاطر.8 ,
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ج :مرجعية األنبياء واألوصياء

ومن املرجعيات (األنبياء والرسل واألوصياء) .وبذلك نكتشف برهاناً
جديداً ـ أو طريقة عرض جديدة ـ على ضرورة بعثة األنبياء ووجود األئمة
من بعدهم واألوصياء ،وعنوان الربهان :أنه البد للخالق الذي خلق الكون
والبشرية ،لغاية ،وهي:
 -1التكامل بالعبادة.
 -2والرمحة.
 -3والعلم(((.
ولذلك وضع هلم قوانني ،ونهج هلم مناهج ،وعرفهم النافع لدينهم
ودنياهم ،وحذرهم من الضار((( ،وأراد منهم العلم واملعرفة بالكثري من
ويسر ذلك هلم ،قال تعاىل :ﱫﯮ ﯯ ﯰ
احلقائق الغيبية واملاديةَّ ،
(((
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﱪ  ،و :ﱫﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚﮛﮜﮝ ﮞﮟﮠ ﮡﮢﮣﮤﮥ
وسر يف ديارهم وآثارهم ،فانظر فيما فعلوا..
ﮦﱪ((( ويف احلديثِ :

((( ،وما أكثر أوامر التعلم والعلم واملعرفة يف القرآن الكريم والروايات
الشريفة ،خاصة مع إحاطته تعاىل بأن (اخللفيات النفسية) و(القبليات الفكرية

((( فصلنا احلديث عن ذلك يف كتاب حبوث يف العقيدة والسلوك ومن اآليات الدالة :قوله تعاىل
س إِ َّ
اوات
ٍ
ال لِيَ ْعبُ ُد ِ
ونﱪ سورة الذاريات ،56 :و ﱫاهللُ الَّ ِذي َخل َ
َ
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ال َم ْن َر ِح َم َربُّ َك َولِذلِ َك َخ َل َق ُه ْمﱪ سورة
وﱫوال يَزال َ
ُون مخُْتَ ِل ِف َ
ِعلْماًﱪ سورة الطالقَ ،12 :
هود.119-118:
لهَُم َّ
بات َويحَُ ِّر ُم َعل َْي ِه ُم الخَْبائِ َثﱪ سورة األعراف.157 :
الطيِّ ِ
((( كقوله تعاىلَ :
ﱫويحُِ ُّل ُ
((( سورة فصلت.53 :

((( سورة آل عمران.191 :

((( نهج البالغة :ج ،3كتاب  ،31من وصية له للحسن بن علي سالم اهلل عليهما ،ص.39
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واملعرفية) كثرياً ما تؤثر يف تشويه املعرفة ،وتقطيع احلقيقة أو تلويثها ،أو تغيري
الواقع؛ البد له ـ بالنظر حلكمته ،ورمحته ،ولطفه ،وجوده وكرمه ـ من أن
خيلق (مرجعية) فكرية ـ عقدية ـ علمية ،عملية شاملة ،وقد َف َع َل ،ولذلك
قال تعاىل :ﱫﭰﭱﭲﭳﱪ((( والتفصيل يطلب من (علم العقائد
(((
والكالم والفلسفة).
ولنكتف ههنا بإشارة واحدة فقط يف هذه اآلية الشريفة ،وهي:
إن ﱫﭰ ﭱﭲ ﭳﱪ قد يستظهر منها أن هلا بعدين :بعداً كمياً
وبعداً كيفياً ،ففي بعد الكم يستظهر أنه تعاىل علّمه أمساء كافة األشياء
من جمردات وماديات ،ومن جواهر وأعراض ،ومن أفكار ومفاهيم وعلوم
وغريها.
ويف البعد الكيفي يستظهر أن تعليمه مل يكن تعليماً سطحياً ،كمعلوماتنا،
أي مل يكن علماً ظاهرياً مبظاهر األشياء وظواهرها و(ما يبدو لنا منها) بل
كان أيضاً علماً واقعياً ببواطن األشياء وأعماقها و(الشيء كما هو يف حد
نفسه) ،أي كان علمه مما حييط بالشيء كماً وكيفاً وجهة.
والحاصل أن ﱫﭰ ﭱ ﭲ ﭳﱪ له عموم أفرادي ،وإطالق
أحوالي وأزماني.
بل قد يقال :إن علمه باألمساء كان على حنو أمسى من العلم الذي
يوجد لدينا بأمساء األشياء ،ولعله كان نوعاً من العلم احلضوري ،واهلل
العامل.
والحاصل :أن علم آدم باألمساء ،كان علماً مطلقاً ،ال ترتقي إليه النسبية
بوجه أبداً ،فكان:
(أ) شام ً
ال كامالً.
((( سورة البقرة.31 :

((( لرياجع حق اليقني للسيد عبد اهلل شرب ،وشرح التجريد للعالمة احللي وغريهما.
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(ب) قطعياً يقينياً ال ظنياً.
(ج) مصيباً مائة باملائة ال خمطئاً يف أصل القضية أو يف جهة من جهاتها.
(د) غري متغري بتغري الظروف واألحوال أو حدوث الطواري أو تغري
األزمان.
(هـ) وكان ذا معايري موضوعية تضمن له مطابقة الواقع ،وذا منهجية
واقعية علمية ربانية.
(و) وكانت األمساء ـ أو اللغة احلاملة لتلك املعاني إن كان مثت لغة ـ لغة
مطلقة غري نسبية.
(ز) وكانت مما تتناول ظواهر الوجود وبواطنه ،فقد تطابق لديه (الشيء
كما يبدو له) مع (الشيء يف حد ذاته).
وقد جاء يف تفسري العياشي عن أبي عبد اهلل سالم اهلل عليه ،يف اجلواب
عن سؤال أبي العباس قال:
سألته عن قول اهلل :ﱫﭰ ﭱ ﭲ ﭳﱪ((( ماذا علّمه؟ قال:
األرضني واجلبال والشعاب واألودية ـ ثم نظر إىل بساط حتته وقال :ـ
وهذا البساط مما علمه((( وظاهر الرواية األرضني و ..إنه تعاىل علّم آدم
حقائقها وظواهرها وبواطنها وقوانينها إىل غري ذلك ،أي كافة شؤونها وما
يرتبط بها ،وقال :إن اهلل تبارك وتعاىل علم آدم عليه السالم أمساء حجج
اهلل كلها ثم عرضهم وهم أرواح على املالئكة ((( ...كما يف املعاني.
د :مرجعية قواعد من المنطق

ومن املرجعيات (الكثري من قواعد املنطق) .فمث ً
ال قواعد إنتاج القضايا
((( سورة البقرة . 31 :

((( تفسري العياشي :ج ،1ص ،32ح.11

((( كمال الدين :ج 1السر يف أمره تعاىل املالئكة السجود آلدم ص.13
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املسماة بـ(اإلشكال األربعة) ،تعد مرجعية ال تقبل اجلدل.
فإن إجياب (الصغرى) مع كلية (الكربى) ويرمز إليه بـ(مغكب) ،ال ريب
أنه ينتج كربى كلية ،كلما كان القياس من (الشكل األول) :األوسط حممول
يف الصغرى وموضوع يف الكربى.
وكذلك فإن اختالف املقدمتني بالسلب واإلجياب ،مع كلية الكربى،
ويرمز إليه بـ(خينكب) ،البد أن ينتج قضية دائمية يف (الشكل الثاني
للقياس) :وهو ما كان األوسط حممو ً
ال يف املقدمتني معاً.
وكذلك فإن كون الصغرى ،موجبةً ،مع كلية إحدى املقدمتني ويرمز إليه
بـ(مغكاين) ،البد أن ينتج كربى كلية ،يف الشكل الثالث :ما كان األوسط
موضوعاً يف املقدمتني.
كذلك فإن شرط إنتاج الشكل الرابع هو أن ال يتألف من سالبتني أو
جزئيتني أو من سالبة صغرى وجزئية كربى ،وأن ال تكون إحدى مقدماته
سالبة جزئية ،وأن تكون الصغرى كلية إذا كانت املقدمتان موجبتني ،وهو
ما يرمز إليه بـ(مينكغ) أو (خينكاين).
وكذلك من القواعد املسلَّمة يف اإلنتاج :قواعد (العكس املستوي) فإن :
( )1املوجبة الكلية تنعكس موجبة جزئية.

(((

( )2املوجبة اجلزئية تنعكس موجبة جزئية.
( )3السالبة الكلية تنعكس سالبة كلية.

(((

(((

((( مثل :كل حديد يتمدد باحلرارة ،ال يصح عكسه الكلي إىل :كل ما يتمدد باحلرارة فهو حديد ،بل
اجلزئية صحيحة فقط :بعض ما يتمدد باحلرارة حديد.

((( كـ :بعض اإلنسان أبيض ،تنعكس إىل :بعض األبيض إنسان ،وبعض األطباء مفكرون ،تنعكس
إىل :بعض املفكرين أطباء.
((( مثل :ال شيء من الواجب الوجود بالذات ،حبادث ،وعكسه :ال شيء من احلادث بواجب الوجود
بالذات.
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( )4السالبة اجلزئية ال عكس هلا.
وال يتوهم أن العلم املوجبة الكلية قد تنعكس كلية؛ إذ جنيب أن ذلك
صحيح مع توفر العلم اخلارجي بالتساوي ،والكالم هو يف ِّ
(اإلطراد) وأن
املوجبة الكلية يصدق أبداً عكسها إىل موجبة جزئية ،فتتخذ قاعدة الستنباط
اجملهول ،وال تصدق إال أحياناً بعكسها إىل كلية ،فال تتخذ قاعدة القتناص
اجملهول.
وبذلك تتضح اإلجابة أيضاً عن شبهة أن السالبة اجلزئية ال تنعكس.
وكذلك احلال يف قواعد (عكس النقيض) وهو (تبديل كل من املوضوع
واحملمول بنقيض اآلخر مع بقاء الكيف ،وفرض صدق األصل) ـ وهي
(((
طريقة القدماءـ.
أو (تبديل املوضوع بنفسه إىل حممول ،وتبديل نقيض احملمول إىل
(((
موضوع ،مع فرض صدق األصل) وهي طريقة املتأخرين.
(((

هـ :مرجعية العلم الحضوري

ومن املرجعيات (العلم احلضوري) فإن (العلم((( احلصولي) حيتمل فيه
اخلطأ ،أما (العلم احلضوري) فإنه ال حيتمل فيه اخلطأ ،بل ال يعقل اخلطأ
حمصل له (اخلطأ) يف
فيه؛ ألنه حضور املعلوم بنفسه لدى العامل ،وال معنى َّ
عامل الثبوت نفسه ،بل اخلطأ ينشأ من توهم تطابق عامل اإلثبات مع عامل
الثبوت.
((( فـ(بعض الطاقة ليست بنور) ال يصح عكسها إىل (بعض النور ليس بطاقة) ـ مع إلتزامنا بأن النور من
أنواع الطاقة ال املادة.
((( فلو صح (كل مادي فهو زمكاني ،أي يف زمان ومكان) صح (كل ال زمكاني فهو ال مادي).
((( وصح (ال شيء من الال زمكاني مبادي).

((( واملراد (القطع) فإنه أعم من العلم واجلهل املركب ،أما (العلم) فال يطلق إال لدى اإلصابة ،كما
فصلنا ذلك يف كتاب (مباحث األصول ـ القطع).
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وعلى أي؛ فإن (العلم احلضوري) متى حصل يعد (املرجعية) لتصحيح
أخطاء العلوم احلصولية ،أي كل علم نتج عن اخلطأ يف الفكر ،أو احلواس،
أو عن إكتناف القضية باملسبقات واخللفيات.
ويتضح ذلك عرب تبسيطه باملثال اآلتي ،فإن معلومات الشخص ،عن
القوة الغضبية ،ختضع للتصحيح ،كلما تأجج غضب الشخص فحضر
لدى ذاته نفس املصداق احلقيقي لـ(الغضب) أي إذا ثار غاضباً ،فإنه عندئ ٍذ
وقت تأججها وحضورها لديه بذاتها ،يستطيع
ومبراقبة هذه القوة الغضبية َ
أن يعرض صوره الذهنية املسبقة عن الغضب ،ليكتشف الصواب من اخلطأ،
واملثال التقرييب((( :رقابة األطباء للمريض يف حالة تقلباته النفسية والصحية.
واألمر كذلك ،يف كل من (قطع بعدم وجود اخلالق) ،فإنه ويف مواجهة
أي خطر عظيم ويف أي منعطف خطري مصريي ،كإرجتاج شديد للطائرة،
وسقوطها السريع ،أو تالعب األمواج العاتية بالسفينة وكأنها ريشة يف مهب
األعاصري؛ فإنه عندئ ٍذ تتالشى (صوره الذهنية ،وعلومه اخلاطئة ،ورفضه
لوجود اهلل ،ليحل حمله اإلحساس الوجداني الفطري ،بوجوده جل وعال).
قال تعاىل :ﱫﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ ﭿﮀﮁﮂ ﮃﮄﮅ
ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ
(((
ﮧ ﮨ ﮩﱪ.

وذلك كله ،على مسلك مشهور الفالسفة واملتكلمني ،الذين أذعنوا
بتحقق العلم احلضوري ،لإلنسان.
لكننا ارتأينا غري ذلك ،وارتضينا أن العلم نور يقذفه اهلل يف قلب من

((( هذا املثال تقرييب ،ألن علم األطباء احلاصل مع املالحظة واملراقبة ،هو علم حصولي كما ال خيفى.
((( سورة يونس.23-22 :
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يشاء((( وأنه ليس باحلصول وال باحلضور ،وقد فصلنا احلديث عن ذلك يف
احلجة ،معانيها ومصاديقها ويف مباحث األصول ـ القطع باملناسبة ،فال
ضرورة للتكرار.
وعلى أي ،فإن (املرجعية) على مسلكنا هذا تكون لذلك (النور) بدل
(العلم احلضوري) ،وذلك ما يشهده كل إنسان عندما يتنبه فجأة من َغفل ٍة
ُمرة طويلة ،حتكمت فيه؛ ولذا جند كثرياً من العلماء (يؤمنون باهلل تعاىل) إثر
صدمة معينة.
ومثاله العريف (النور) الذي ينقدح فجأة يف ذهن املرء ،فيكشف له خيانة
صديق له واليت استمرت ـ لرمبا ـ لعشرات السنني.
و :مرجعية الطبيعة

كما أن من (املرجعيات)( ،الطبيعة) بنفسها ،وذلك عرب نظام ردود
األفعال واآلثار الوضعية واالنعكاسات التكوينية.
تاسعاً :الحقائق الشفافة
إن (احلقائق) إمنا يتعقل فيها ثنائية (الشيء يف حد ذاته والشيء كما يبدو
لنا) لو كانت ذات بعدين :ظاهري شكلي (يتكون من لون وحجم وشكل مما
حيس باحلواس اخلمس) وداخلي باطين خفي مسترت ،أما احلقائق (الشفافة)
فال ،ونعين باحلقائق الشفافة احلقائق اليت يكون ظاهرها عني (أو كاشف
عن) باطنها من غري أن ترتكب من أجزاء خارجية ظاهرية أو باطنية ،أو تلك
البسيطة اليت ال شكل أو لون أو حجم أو طعم أو ملمس هلا ،وذلك مثل:

((( انظر مصباح الشريعة :ص 16الباب السادس.
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(احلقائق املنطقية)
ومثل اجملردات ،فتأمل.
أو نقول :إن ثنائيته ترتد عليه حينما يكون احلديث عن (الظاهر) نفسه،
دون الباطن ،أي عندما نتحدث عن ما يناله احلس مباشرة ،أي عندما يكون
احلديث عن (الشكل) و(احلجم) مثالً ،فهل يعترب إدراكنا هلا أيضاً (ثنائياً)
أم واقعياً؟ أم يراها مثل أو من (قبلياته االثين عشر)؟وال خيفى أن هذا
االعرتاض وارد على التفسري الثاني لتلك الثنائية.
(((

و(األحكام العقلية)

(((

و(املستقالت العقلية)

(((

عاشراً :مصنوعات البشر
إن مما يستدل به على نسف تلك الثنائية ورفض التغاير احلتمي بني (الشيء
يف ذاته) وبني (الشيء كما يبدو لنا) هو :أن من املمكن للبشر واملقدور هلم
ـ بل قد فعلوا ذلك ـ صنع أدوات وأجهزة وأشياء ذات جواهر وأعراض ،أو
ذات حقيقة واحدة وخواص متشابهة.
ويظهر ذلك يف احلقائق الرتكيبية ذات الوحدة العرفية واالعتبارية.
ألمَ يصنع البشر :الكمبيوتر؟ وجهاز التلفاز واإلذاعة؟ بل أمل يستنسخ
حيول مادة إىل مادة أخرى،
البشر النعجة (دولّي) بل واإلنسان أيضاً؟ وأمل ّ
أو إىل طاقة؟
إن (الشيء يف حد ذاته) إذا مل يكن مما ميكن للبشر أن يناله ،بأي وجه من
الوجوه ،فكيف صنعه؟ وكيف صنع مثله؟
وهذا اإلعرتاض مما يسجل على كال تفسريي تلك الثنائية(((؛ إذ إذا كان
((( احلقائق املنطقية مثل األشكال األربعة وشروط إنتاجها ،القياس االستثنائي ،عكس النقيض،
العكس املستوي ،املوجهات البسيطة ،املوجهات املركبة ...اخل.

((( كحكمه بامتناع اجتماع النقيضني أو ارتفاعهما ،أو الدور والتسلسل أو كون اجلزء أعظم من الكل.
((( هذا من باب ذكر العام بعد اخلاص ،مثل (حسن العدل وقبح الظلم) و(حسن االحسان) وغري ذلك.
((( أي التفسريين الثاني والثالث ,الذين ذكرناهما أول البحث.
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(الباطن واجلوهر) علة (الظاهر) كما يعرتف به كانط ،فكيف يصنع البشر
جهازاً متكام ً
ال يضم اجلوهر والظاهر ،وحيظى بنسبة جناح  %100وهو ال
يدرك الباطن واجلوهر بوجه من الوجوه؟ وهل يعقل أن تكون العلة ـ أو ما
هو مبنزلتها ـ جاه ً
ال متام اجلهل باملعلول؟
وكيف للبشر أن يصنع ذلك اجلهاز ،واحلال أن ما حضر لديه من
انعكاسات الشيء (أي صورته العلمية اإلدراكية عنه) خمتلف عن الشيء يف
حد نفسه وكما هو هو؟ كيف ينتج ذلك اجلهاز ويوصل لألهداف املتوخاة
بالضبط ،دون أن تصح وتتطابق معلومات صانعه عن الشيء ،مع الشيء
يف حد ذاته؟
لكن لعله ميكن التصدي هلذا اإلعرتاض عرب التمسك بأن البشر ههنا
ليس إال علة معدة ،ثم إنه الفاعل للعلة الصورية ال للعلة املادية واجلوهر،
فتأمل.
هذا وسنعود يف آخر الكتاب ،للتوقف عند مقولة (الشيء يف ذاته) مرة
أخرى بإذن اهلل تعاىل.
 -15العلم مادي متغير
املعنى اخلامس عشر من معاني النسبية :إن العلم والفكر مادي ،وكل
مادي متغري ،فالعلم متغري ،فهو إذن نسيب ال مطلق) مستدلني بان الفكر
واإلدراك من خواص الدماغ ،والدماغ مادي مركب ،فكما يقع الدماغ
حتت سيطرة قوانني التحول والتغري والتكامل أو االحنطاط ،كذلك العلم أو
االدراك أو الفكر ،فال يوجد علم ثابت ،بل كل علم فهو نسيب أي متغري
ومتحول.
الجواب:
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أوالً :شبهة في مقابل البديهة
هذه الدعوى ،شبهة يف مقابل البديهة ،فال يؤخذ بها ،ويكفي إلبطاهلا
بداهة أن املعادالت الرياضية (من حساب وهندسة) ال تتغري أبداً ،فإن
حاصل ضرب  5يف  5هو  52وحاصل مجع  5و 5هو عشرة ،ومساحة
املربع هي نتاج ضرب أحد أضالعه يف اآلخر ،وتبقى هذه النتائج هي هي،
مهما تغريت خاليا أخماخنا أو عصبوناتها أو غريها.
وكذلك كافة القضايا االنتزاعية مثل إمكان املمكن وزوجية األربعة
وغريها ،من أنواع املعقوالت الثانية الفلسفية مما كان اإلتصاف فيها يف
اخلارج والعروض يف الذهن ،وكذلك كافة األحكام العقلية ككون الكل
أعظم من اجلزء واستحالة اجتماع النقيضني أو ارتفاعهما ...وهكذا.
ومن البديهي واملعرتف به لدى العقالء كافة أن هذه املعادالت واأللوف
من أشباهها ال تتغري أبداً ،بل إننا نكتشف بالربهان اإلني ،من عدم تغريها،
اجلواب الثاني وهو:
ثانياً :العلم ليس مادياً
إن (العلم) ليس مادياً ،وإال لتغري كما ذكرمت مبرور الزمن وبالتغريات اليت
تطرأ على املخ ،وحيث إن العلم((( ـ أو بعض مفرداته األساسية كالبديهيات
وكعلوم احلساب واهلندسة ـ ال تتغري أبداً ،نكتشف من ذلك بالربهان اإلني
أن العلم ليس مادياً.
والقياس استثنائي هكذا :لو كان العلم مادياً لتغري دائماً ،لكنه ال يتغري
دائماً((( ،فليس مبادي.
وبعبارة أخرى :إن اختالف (أخماخ الناس) مع احتاد العديد من املعلومات
((( أي من حيث هو علم ،ال يتغيرّ .

((( دقّق يف أن (دائماً) قيد للمنفي (وهو يتغري) ال للنفي (وهو ال).
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(كاملستقالت العقلية ،والرياضيات) لدليل على أن (العلم) أمر فوق املادة؛
إذ لو كان املخ معروضاً للمعلومات وحم ً
ال هلا ،أو كان خالقاً للمعلومة (أو
صائغاً هلا كما يقول كانط) لتغريت املعلومات ،كلما تغريت األخماخ ،إذ
املعلول يتغري بتغري علته ،ولو قلتم كال ال تتغري املعلومات بتغري األخماخ ،قلنا
إن ذلك هو املطلوب وإذن فال نسبية.
ثالثاً :المطابق للواقع علم ،وإال فجهل
إن (العلم علم) إن طابق الواقع ،وإال فجهل بسيط أو مركب ،وعلى
هذا فلو (تغري املخ) أو تغريت تفاعالته الكيماوية أو نواقله العصبية ،فإن
تغريت املعلومات حبيث مل تطابق الواقع ،كانت خطأ ،فال معنى لنسبية
العلم واملعرفة أيضاً ،أي يبقى الصحيح صحيحاً أبداً؛ واخلطأ خطأ أبداً فال
تصح النسبية مبعنى أن الشيء صحيح يف فرتة أو ما دام املخ هكذا ،وعكسه
الصحيح يف فرتة أخرى أو مادام املخ بنحو آخر.
بل الذي يصح ـ حسب مقالتكم ـ أن علومنا تتحول فتنتقل من (الصحة)
إىل (اخلطأ) ،لو كانت صحيحة يف املبدأ ،أو من اخلطأ للصحة ،لو حتولت
من الال مطابقة إىل املطابقة ،أو من اخلطأ للخطأ ،لو كان كل من املتحول
عنه واملتحول إليه ال مطابقاً ،فال يعقل الشق الرابع ،وهو :من الصحة
للصحة إال لو كانا فردي كلِّي واحد وكان احلكم للجامع ،كما أشار إليه
السيد الوالد قدس سره يف (الفقه).
التفريق بين (العلم) و(علومنا) وأجوبة عديدة

نعم قد يقال :صحيح أن (العلم) ال يتغري ،إال أن الكالم يف (علومنا) أي
(العلم املضاف) فألن علومنا هي صفة قائمة بدماغنا والدماغ متغري فعلومنا
متغرية ،فال يصح لنا االعتماد عليها أو متييز اخلطأ من الصواب فيها؟
والجواب :تطرقنا له بالتفصيل وبوجوه عديدة عند احلديث حول نظرية
217

الف�صل الثالث
ثنائية (الشيء كما يبدو لنا ،والشيء يف حد ذاته) كما أن األجوبة الثالثة
السابقة كلها جارية ههنا ،مع بعض التغيري يف التعبري((( ونضيف:
إن بعض علومنا ال تتغري أبداً ،وإن كانت مضافة إلينا ،كما سبقت
اإلشارة إليه أيضاً ،ولكن لو فرض تغري بعض علومنا ـ أو كلها فرضاً ـ فإن
اهلل تعاىل قد أوجد له((( (مرجعية) لتحديد نوع التغيري ودرجته ،وأين مكمن
اخلطأ بالضبط.
ونضيف للجواب أيضاً :من أين له أن (العلم) صفة قائمة بأدمغتنا أو ً
ال؟
ومن أين له أنه لو كان قائماً بأدمغتنا فإنه يتغري بتغريها ثانياً؟
وتوضيح ذلك بإجياز:
 :1إن االحتماالت واألقوال يف حقيقة العلم كثرية ،ومنها :أنه نور
يقذفه اهلل تعاىل يف قلب من يشاء ـ وهذا هو احلق(((ـ.
ومنها أنه( :إضافة مقولية) و:
كيف ،إضافةُ ،أو انفعال؟
من تلك ْان يف جنسه أقوال
ٌ
ومنها أنه (إضافة إشراقية).
ومنها:
قوم مطلقــــــاً
فرقا
ٌ
فأنكر الذهين ٌ
بعض قياماً من حلول ّ
وقيل باألشباح األشيا انطبعت وقيل باألنفس وهي انقلبت
والحاصل :إنه على القول باإلضافة اإلشراقية ،فإنه ال تغري((( وأظهر منه
((( إذ نقول :1 :هذه شبهة يف قبال البديهة ،ويبطلها بوضوح أنه ورغم أن علومنا الرياضية قائمة
بنحو
بأدمغتنا ،إال أنها تبقى ثابتة غري متغرية :2 ،العلم ليس مادياً ،فليس مبتغري حتى لو فرض ارتباطه ٍ
ما بأدمغتنا :3 ،العلم املطابق صحيح وغري املطابق خطأ.
((( أو إن شئت (لنا).

((( كما فصلناه يف كتاب مباحث األصول ـ القطع وأشرنا له يف كتاب احلجة معانيها ومصاديقها.
((( فتأمل.
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على القول باحللول ال القيام ,أو القول:
األذهان
األعيان كون بنفسه لدى
للشيء غري الكون يف
ِ
ِ
وأظهر منه بناء على إنكار الوجود الذهين ،وأظهر منه بناء على أنه نور
يقذفه اهلل تعاىل يف قلب من يشاء فحيث إن النور يقذف من املبدأ احمليط بكل
شيء ،فإنه ال يتغري ،فحتى لو فرض تغري الدماغ ،فحيث أن إفاضة النور
متواصلة ،فإنه سيفيض النور الكاشف عن الواقع باستمرار متجاوزاً تغريات
الدماغ ،بإجياد التغريات الضرورية لضمان الصحة واملطابقة وتفصيل ذلك
(((
يطلب من علم الكالم والفلسفة.
 :2ومن أين أن القائم بشيء باملعنى األعم ،يتغري بتغريه؟ إذ من الواضح
اختالف (القيام االحتادي)((( ،عن (القيام احللولي) عن (القيام بالعروض)،
ومن الواضح أن القائم باحللول ميتلك شخصية استقاللية ،وال تسري إليه
تغريات مكانه وحمله بالضرورة.
وعلى أية حال فإن العلم رغم تطوره فإنه مل يستطيع إثبات أن الصور
العقلية املدركة هي صور مادية وليست ميتافيزيقية ،وأن املد ِرك احلقيقي
األصيل هو اجلانب املادي من اإلنسان ،ال اجلانب الروحي((( ،غاية األمر
انه يثبت وجود (تزامن) يف عملية اإلدراك ،أو على أقصى الفروض:
(إعداد)((( بني التفاعالت الكيماوية يف النواقل العصبية يف املخ ،وبني إدراك
احلقائق والفهم والتفكري ،وسيظهر لنا الحقاً الدليل على أن اإلدراك حقاً
بالروح اإلنسانية وليس باجلسد وأعضائه ،فالعلم إذن قائم بالروح ال
باجلسد والدماغ ،فال تتغري علومنا رغم تغري أدمغتنا.
((( وقد أشرنا له يف مباحث األصول ـ القطع ويف احلجة ،معانيها ومصاديقها.
((( على فرض حتققه حقاً.

((( وهذا هو اجلواب السابع اآلتي.

((( أي التفاعالت تلك علل معدة لإلدراك.
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رابعاً :شهادة القضايا التاريخية
إن معلوماتنا عن الكثري من القضايا التارخيية ،تشهد بكذب هذه الدعوى،
فإن علمي بتاريخ والدة ابين أو تاريخ خترجه أو بتاريخ احلرب العاملية األوىل
أو الثانية ،أو غري ذلك ،ال يتغري مهما قيل عن تغري املخ أو الزمن ،والسر
أن هذه العلوم ما هي إال انعكاس عن اخلارج ،واملاضي ال يتغري عما وقع
عليه ،فإن احلادثة إذا حدثت ،فقد ارتسمت كلوحة ثابتة يف نهر الزمن ،وال
تتغري مع تغري املخ وطاقاته وقواه.
ثم إن املخ يف كل الصور يقوم بعملية تصحيح ذاتي ،وبدور املرآة
والعاكس ،وال دخل لتغرياته الداخلية يف دوره املرآتي.
على أنه لو فرض أن الصورة الذهنية تغريت ،فمع تغريها :إن طابقت
الواقع فصواب وإال فخطأ ،وال يعقل كون كليهما صواباً كما سبق.
ولكون ذلك حقيقة مسلَّمة ،جند العلماء يبحثون عن (الطرق)
والضوابط ،للوصول إىل األحداث التارخيية ،كما حدثت ،ولوال اإلميان
بوجود حقيقة موضوعية ثابتة ،وبإمكان نيلنا هلا ،لكان هذا البحث عبثاً
ولغواً ال طائل حتته.
خامساً :تغير المخ ال يستلزم قلب المعلومة
إن تغري املخ واجلهاز العصيب ،ال يعين بالضرورة تغري املعلومة ،بل قد
يؤثر على درجة الوضوح ،أو النسيان ،وهذا مما الينفع النسبيني بشيء.
نعم ،لو أثر إىل درجة قلب املعلومة إىل النقيض أو العكس كانت املشكلة
عندئ ٍذ فيه وكان ما حيتضنه من الصور اجلديدة جه ً
ال مركباً ،أما الصور القدمية
ـ إذا كانت مطابقة للواقع ـ فهي العلم دائماً وأبداً وستبقى كذلك دوماً.
سادساً :العلم من صفات الروح
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إن الظاهر أن (العلم) من صفات (الروح) والروح جمردة((( غري خاضعة
لقوانني عامل املادة ،فكذلك العلم ،وأما الدماغ فمهمته (اإلعداد) فقط أي
أنه علة معدة ،أو نقول :الدماغ حلقة وصل الروح بالبدن فيما يتعلق بتدبري
البدن فقط ،فال حاجة للروح ،يف علمها ،إليه أبداً.
وبعبارة أخرى( :املخ) مثل (العني واألذن) ال يعدو أن يكون (آلة وجهازاً)
من أجهزة الروح ،فالروح هي اليت تدرك وتفهم وتبصر وتسمع ،ال
األجهزة.
ومن األدلة :أن الروح لو غادرت اجلسد فإن العني ال تبصر عندئ ٍذ وال
الدماغ يعمل أو يدرك ،وال ..وال..
كما أن من األدلة :إننا جند العكس أيضاً؛ فإن الروح قد تتجاوز
(األجهزة) و(اآلالت البدنية) كلها ،لتشرف على احلقيقة املباشرة ،ومن
مصاديق ذلك ما يسمى بـ(القوة السادسة) و(التبصر) و(اإلهلام) وغري ذلك،
حيث تكتشف الروح احلقائق وجهاً لوجه على خالف معطيات كافة األجهزة
احلسيّة.
ومن األدلة أيضاً :أن (الروح) تصحح ألجهزتها ،أخطاءها ،ولذا جند
أن األجهزة البدنية (من عني ،ونواقل عصبية ،وخاليا خمية) تنطبع فيها
صورة اخلطني املتوازيني ،بشكل تراهما يلتقيان يف امتداد البصر ،أو تتصور
اجلسم البعيد صغرياً ،فتتدخل الروح (أو العقل) لتصحيح هذه املعلومات
اخلاطئة ،وكذلك قد ال يستطيع املخ (والقوة املتخيلة) أن تتصور الشيء إال
يف زمان ومكان ،أو اهلل تعاىل إال يف جهة وحيز ،لكن الروح ـ احلاكمة على
اجلسد ـ تكشف للدماغ زيف ذلك بالرباهني العقلية اجملردة.
((( بناء على جترد الروح على مذهب البعض ،وأما لو قلنا بعدم جتردها ،فإنه يكفي دعوى عدم
معلومية خضوعها لقوانني عامل املادة ،إذ هي أمسى منها ،وإن مل تكن جمردة باملعنى الفلسفي ،ويقرب
ذلك للذهن :إن الطاقة أمسى من املادة ،بل يوضحه أن قوانني الفيزياء ال تتحكم يف مثل (احلفر السوداء
يف الفضاء) فتأمل.
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لكن ما هي حقيقة العالقة بني الروح واجلسد؟ بل بني العقل والروح
واجلسد والنفس؟ ((( .
إن اإلجابة على هذا السؤال شكلت معضلة حقيقية للعلماء على مر
التاريخ ،وقد اختلفوا يف ذلك على آراء ،منها (التعلق) ومنها (احللول)
ومنها (الروح صورة واجلسد مادته) ومنها (احلركة اجلوهرية) أو غري
ذلك((( ،وقد أشرنا إىل جانب من ذلك يف كتاب (الضوابط الكلية لضمان
اإلصابة يف األحكام العقلية) ،إال أن حتقيق هذا البحث غري جوهري يف ما
حنن بصدده يف هذا الكتاب ،فلنكتف بهذا القدر وتفصيل القول يف ذلك
يطلب من مباحث الروح يف علم العقائد والكالم والفلسفة اإلسالمية.
سابعاً :أنواع (التغير) تحت المجهر
إن برهان السرب والتقسيم التالي يدلنا على أن تغري الدماغ ،ال يستلزم
بالضرورة تغري واقع العلم ومعادلة الصواب واخلطأ وأنه إذا (غيرّ ) فإنه (حتت
السيطرة) أو قابل لإلنكشاف.
توضيح ذلك :إن العلوم واملعلومات ،احملفورة على األحجار أو املسجلة
على أوراق الربدى ،أو املطبوعة يف كتاب ،أو املسجلة على قرص ليزري،
أو غري ذلك ،تتعرض لواحد من أنواع التغري اآلتية :فإما أن تبهت الكتابة،
وهذا ال يضر مبطابقة املعلومة للواقع وأين ذلك من النسبية؟
وإما أن متحى بعض األحرف حبيث ال يعلم املراد ،فال تعود دالّة ،وأين
هذا من النسبية؟
وإما أن تتحول إىل أحرف أو كلمات أخرى مبهمة ،فهي كالقسم السابق.
((( فإنها أربعة أمور ،على ما أوضحناه يف كتاب الضوابط الكلية لضمان اإلصابة يف األحكام العقلية.

((( مثل عدم إمكان إدراك حقيقة العالقة بني الروح واجلسد لكونهما من عاملني ال ميكننا اإلحاطة
ُ
ْم إِ َّ
ال َق ِليالًﱪ سورة اإلسراء:
الر ُ
ُل ُّ
بأحدهما أو كليهما قال تعاىل :ﱫق ِ
وح ِم ْن أَ ْم ِر َربِّي َو َما أوتِيتُم ِّمن ا ْل ِعل ِ
 ،58وحسب كانط( :فإنه ال ميكن معرفة الشيء املادي يف حد ذاته وجوهره) فكيف بامليتافيزيقي؟.
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وإما أن تتحول إىل أحرف وكلمات حتمل معاني خمتلفة ال خمالفة ،وهذا
أيضاً ليس من النسبية يف شيء.
وإما أن تتحول إىل أحرف وكلمات حتمل معاني خمالفة ومعاكسة ،فإنها
عندئ ٍذ ،ستكون خاطئة إن كان األصل صحيحاً ،على أن أكثر هذه املوارد
هي مما يقبل اإلنكشاف بالقرائن أو هي حتت السيطرة باملرجعيات ،فال جمال
للنسبية ههنا أيضاً أبداً.
وعلى أي تقدير فإن تغيرّ (الكاشف) وإظالمه ،ال يستوجب التغري
الثبوتي للمنكشف يف حد ذاته واضطرابه.
ومما يوضح ذلك (املرآة) ،فإن (املرآة) كاشف عن الواقع اخلارجي،
وحيث أنها أمر مادي ،فإنها ُعرضة للتغري والتلوث والتكسر ،وحينئ ٍذ تنطبع
فيها صور األشياء إما بشكل باهت أو بشكل ناقص أو بنحو مغاير للحقيقة،
لكن جوهر الكالم ،أن كل صورة مرتسمة يف املرآة ،إذا كانت مطابقة للواقع
 %100فهي صواب  %100وإال فخطأ بنفس الدرجة ،وتبقى هذه احلقيقة
(أن كل صورة مرتسمة )...دائمية وأبدية.
وبعبارة أخرى :تغري املادي يستلزم احلكم عليه بالنقص أو اخلطأ ،ال
على احلقائق بالتغري ،وال على (اجلهل) بتحوله إىل (علم) أو (العلم) أي
املطابق للواقع ،بتحوله بلحاظ ظرف املطابقة إىل جهل ،أي غري مطابق
(((
للواقع.
ثامناً :تمرير المعلومات للخاليا الجديدة
إن (التغيريات احلاصلة يف املخ البشري) تتصور على أحناء:
(((

((( والتحول ال بلحاظ ظرف املطابقة ،غري ضار بل هو مؤكد حملورية (املطابقة) يف العلوم.

((( الفرق بني هذا وسابقه أن احلديث ههنا عن التغريات الطارئة على (املخ) وأنواعها ويف اجلواب السابق
كان احلديث عن التغريات الطارئة على (املعلومة) وأنواعها.
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 -1فإما أن تتبدل اخلاليا العصبية أو العصبونات (عصبونات الرتابط)
والنواقل العصبية ،إىل خاليا ونواقل أخرى ،لكن مع قيام اخلاليا القدمية
بعملية نقل املعلومات املسجلة فيها إىل اخلاليا اجلديدة ،أو مع احتفاظ اخلاليا
اجملاورة((( ـ أو خاليا رئيسية أخرى ـ باألرشيف بأكمله ثم نقله إىل اخلاليا
اجلديدة.
 -2وإما أن متوت اخلاليا من غري وجود أي جهاز للتعويض أو أية عملية
تعويضية ،مما يعين حمو بعض املعلومات أو مجيعها.
 -3وإما أن تضعف اخلاليا وتهرم وتشيخ ،حبيث ال تعود قادرة على بث
صورة واضحة عن األشياء.
ببث صورة معاكسة عن الواقع.
 -4وإما أن تتشوه اخلاليا حبيث تقوم ّ
ويف الصورة األوىل جند :أن (املعلومات) ال تتغري أبداً رغم تغري حواضنها؛
(((
نظراً لوجود آلية أو آليات متطورة لالستنساخ والتصوير والتخزين.
وذلك هو ما أثبته العلم احلديث ،وتدل عليه العديد من األحباث العلمية،
ومنها تلك النتائج اليت توصل إليها العلماء حول الـ( :د ن أ) (احلمض
النووي الرييب منقوص األوكسيجني) وهو مادة كيماوية يف الصبغيات،
حتمل املادة الوراثية للخلية والربنامج الوراثي.
(ويتحكم د ن أ يف حياة اخللية وحياة الكائنات احلية اليت تتكون من
خاليا بطريقتني ...ثانياً :ميرر املعلومات الوراثية من جيل من اخلاليا إىل
اجليل التالي ،وعليه فإن د ن أ هو اخلطة الرئيسية للحياة كلها).
و(«الشفرة الوراثية» :تكمن يف ترتيب القواعد يف جزئ د ن أ ،ميرر هذا
الرتتيب من جيل من اخلاليا إىل اجليل التالي ،ومن جيل من الكائن احلي إىل
((( وهكذا يف عملية تبادلية مستمرة.

((( كما يقوم الكمبيوتر بعملية (نسخ ثم لصق).
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اجليل التالي ،وهو الذي جيعل الفيل يلد في ً
ال وليس محاراً وحشياً ،وهو
(((
الذي حيدد لون عينيك وشكل أذنيك واآلف الصفات األخرى).
ويف الصورة الثانية جند :فقدان بعض املعلومات ،ال أكثر ،وأين ذاك
من النسبية اليت يقصد بها صحة معلومة يف زمن أو ظرف أو حالة ،وصحة
عكسها يف زمن آخر أو ظرف أو حالة أخرى (مع كون املتعلَّق ـ أي ذات
املعلوم ـ هو هو بنفسه) ،ثم وأين ذاك من النسبية اليت يقصد بها صحة
املعلومتني املتناقضتني.
ويف الصورة الثالثة جند :أن (العلم) قد تنزل من (حق اليقني) و(عني
اليقني) مث ً
ال إىل العلم العادي ،أو تنزل العلم العادي إىل الظن ،وأين ذاك
من النسبية باملعنى السابق؟ نعم لو أريد من (النسبية) (ظنية العلوم) فقد
أجبنا عنها يف ضمن إحدى معاني النسبية تفصيالً ،إضافة إىل أن ذلك ال
مشولية له ,إذ كم من الناس يبقى حمتفظاً بصفاء ذهنه حتى حلظه وفاته؟!
بل إننا جند أن الكثري من الناس تزداد قناعاته رسوخاً ،وإميانه عمقاً،
ومعلوماته ـ أو بعضها ـ قوة وجتذراً ،كلما تقدم به الزمن أكثر فأكثر .وذلك
يعين دائماً وجود ما يقهر عامل الزمن ويعارض فكرة ارتهان وضوح الصورة
اإلدراكية بشيخوخة اإلنسان وضعف أجهزته اجلسدية ،كما يظهر من ذلك
إن (اإلميان) و(القناعات) أيضاً كاملعلومات قائمة بالروح أو النفس ،ال
باجلسد وأجهزته أو املخ وخالياه ونواقله العصبية.
ويف الصورة الرابعة((( جند :أن تشوه اخلاليا ولّد مشكلة يف (اإلدراك) ال
(املدرك) ويف (الكاشف) ال (املنكشف) وبعبارة أخرى (املرآة العاكسة)
يف َ
تلوثت ،أما احلقيقة فتظل هي هي غري متغرية بتغري االنطباعات اإلدراكية
عنها.
((( املوسوعة العربية العاملية :ج ،10ص 149ـ  151مادة اخللية.

((( وقد أجبنا عنها قبل صفحات حتت عنوان (التفريق بني «العلم» و»علومنا» وأجوبة عديدة) .يفضل
ذكر الصفحة ,أو اإلشارة «يف هذا املبحث» ,بدال عن «قبل صفحات».
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وبعبارة أخرى:

(العلم) املطابق للواقعَ ،
زال ،وحل حمله جهل بسيط أو مركب بنفس
املتعلق ،وليس :أن (العلم) بنفسه حتول إىل (جهل بسيط أو مركب)!(((,
كما ليس (أن معلوماتي ورأيي وتفكريي صحيح((( ،ورأيك املعاكس لرأيي،
صحيح أيضاً)!((( كما ليس (ال يوجد معيار موضوعي لتمييز الصواب من
(((
اخلطأ)!((( كما ليس (ال وجود حلقيقة مطلقة)!
لكن قد يتساءل :وكيف منيز أن هذا (اإلدراك) سليم أو سقيم؟ وإن هذا
علم أو جهل مركب؟
أجبنا عن ذلك بالتفصيل ،عند التطرق لنظرية كانط (الشيء يف نفسه،
والشيء كما يبدو لنا) وذكرنا حلو ً
ال وأجوبة عديدة ،وكان منها وجود
(املرجعيات الفكرية) .كما تطرقنا لذلك بتفصيل أكثر يف كتاب (الضوابط
الكلية لضمان اإلصابة يف األحكام العقلية) .وقد أشرنا يف بداية هذا املبحث
إىل بعض األجوبة أيضاً.
تاسعاً :الجوهر الفرد أو الخاليا الجذعية

وقد يقال :إن بعض اخلاليا الرئيسة ال تتغري ،وهي املسماة قدمياً
بـ(اجلوهر الفرد) أو اجلزء الذي ال يتجزأ((( واملسماة حديثاً بـ(اخلاليا
((( وهو املعنى الثالث من معاني النسبية ،حسب ما ذكرناه فيصدر هذا الفصل خاص.

((( أي مع ثبات كل أطراف القضية ،كاشفَا ومنكشفاً ،ومع فرض ثبات حلاظ (حالة التلبس) كما
أوضحناه يف مكان آخر.
((( وهو املعنى الرابع.

((( وهو املعنى اخلامس.
((( وهو املعنى التاسع.

((( أطلق العلماء خالل هذه السنوات األخرية لفظ الذرة على أجزاء فيزيائية حمدودة ومنفصلة ال تقبل
االنقسام كالذرات الكهربائية أي اإللكرتونات ،أو الذرات الكمية أو الكموم (الكوانتا) .راجع املعجم
الفلسفي :الذرة ،ج ،1ص.885
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اجلذعية) أو بعضها على األقل ال يتغري أبداً ،ويعد هذا واحداً من
األجوبة على الشبهة املعروفة بـ(شبهة اآلكل واملأكول) يف املعاد ،وهذه
النقطة تستدعي توقفاً طوي ً
ال ولعلنا نعود إليها يف اجمللد الثالث((( إذا شاء اهلل
تعاىل.

((( اجمللد األول من الكتاب هو ( نسبية النصوص واملعرفة  ..املمكن واملمتنع)  ،وهذا الكتاب فهو اجمللد
الثاني.
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(((

((( وهي اليت تدور حماور واهتمامات هذا الكتاب حوهلا ،كـ(ثنائية كانط).
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()1

النوازع تؤسس موقفنا الوجودي وتصنع الفهم

(يرى غادامري ـ على العكس ـ أن األهواء والنوازع ـ باملعنى احلريف ـ هي
اليت تؤسس موقفنا الوجودي الراهن الذي ننطلق منه لفهم املاضي واحلاضر
(((
معاً).
المناقشة

سنناقش هذه املسألة بالتفصيل ،وسيظهر فيما سيظهر أن هذه ليست
قاعدة ،بل هي بنحو املوجبة اجلزئية ،وأن األمر هو كذلك أحياناً يف الذين
ﱫﮃ ﮄﱪ((( لكنه ليس كذلك يف أحايني كثرية ،ومما يشهد له الكثري
الكثري جداً من أولئك الذين ثاروا ضد األهواء والنوازع ،وسبحوا ضد التيار،
وما أكثر الذين ضحوا بالراحة واملال والنعيم والصحة واجلمال ،ألجل
قضية مبدئية ،وما أكثر الذين سحقوا أهواءهم إلسعاد أمتهم أو شعبهم أو
عشريتهم أو عائلتهم ،وما أكثر ﱫﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢﱪ((( والذين
(((
ﱫﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﱪ.
وبعبارة أدق وأمشل نقول :إن هنالك جمموعتني من العوامل املتعاكسة
(وليس جمموعة واحدة هي األهواء والنوازع) واليت قد يؤسس أحدها ـ هذا
تارة وذاك أخرى ـ املوقف الوجودي الراهن ،وقد يكون املوقف الوجودي
((( إشكاليات القراءة وآليات التأويل ص( ،14نق ً
هلرمينوطيقا يف الواقع اإلسالمي) ص.35
ال عن ا ِ
((( سورة حممد صلى اهلل عليه وآله.41 :
((( سورة آل عمران . 431 :
((( سورة احلشر.9 :
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حصيلة تفاعل تلك العوامل املتعاكسة كلها:

(((

المجموعة األولى :العقل ،الفطرة ،الضمري والوجدان والنفس السليمة،
من الداخل ،ومن اخلارج :الرسل واألنبياء ،واملصلحون واجملاهدون
واألخيار ،واألجواء الصاحلة.
المجموعة الثانية :األهواء والشهوات ،النفس األمارة بالسوء ،من
الداخل ،ومن اخلارج :الشيطان وأصدقاء السوء واألجواء الفاسدة.
فليست األهواء والنوازع((( هي ذات القول الفصل بقول مطلق.
هذا إضافة إىل أن (املوقف) أمر و(الفهم) أمر آخر ،وقد يتعاكسان ،بل
ما أكثر تغايرهما؛ إذ ما أكثر الذين يعرفون احلق ثم يرفضونه((( (يف السياسة
واالقتصاد واالجتماع والعقيدة والسلوك وغريها) ﱫ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﱪ((( ﱫﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﱪ((( .وما أكثر من هلم
موقف وجودي من شيء ومع ذلك يفهمون املاضي واحلاضر واألحداث
واألفكار مبا يناقض موقفهم.
والحاصل :إنه ليس املوقف الوجودي هو الذي ننطلق منه لفهم املاضي
واحلاضر ،دائماً ،كما ليس فهمنا للحاضر واملاضي هو الذي ننطلق منه
لتحديد موقفنا الوجودي ،دائماً.
((( وقد ال يكون املوقف الوجودي معلو ً
ال ألي منها.

((( والظاهر أن النوازع هي ما ينزع إليه اإلنسان أي ما مييل إليه أو يشتاق إليه ،فهو قريب من (األهواء)
والرغبات ،ويستبعد جداً أن يريد من النوازع معنى يشمل كل ما ذكرناه يف اجملموعتني أعاله ،على أنه ال
تساعد عليه اللغة أبداً ،إذ ال يطلق على (العقل) مث ً
ال إنه (نازعة) أو من النوازع ،وال على الضمري وال
على الرسل واألنبياء أو على الشياطني ،وال على النفس بقسميها.
((( والرفض هو املوقف الوجودي هلم.
((( سورة النحل.83:

((( سورة النمل.14 :
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هذا إضافة إىل غموض التعبري بـ(املوقف الوجودي) فهل يراد به (املوقف
العقلي)؟ أو (املوقف الفعلي)؟ أو (املوقف الذاتي) أي املتحد مع الذات؟
فإن كان األوالن((( ورد عليها ما سبق ،وإن كان األخري ورد عليه إضافة
إىل ما سبق :إنه ال يعقل إحتاد العرض مع اجلوهر ،وليس العلم متحداً مع
الذات ،كما ليس املوقف متحداً مع الذات.
(وخيلص غادامري من هذا كله إىل أنه ال يوجد أي منهج علمي أو غري
علمي ،يستطيع أن يضمن الوصول إىل حقيقة النص ،أي إنه ال جمال ملعرفة
النص األدبي ،كما هو)((( وقد ناقشنا هذه املقولة بالتفصيل يف ضمن فصل
مستقل.
()2

املعرفة الدينية جهد إنساني مجعي و...

(وبفضل التفاعل املمكن بني جتربيت اخلاصة ،وجتربة النص ،يتوصل
(((
إىل شيء ليس لي فقط ،وال ملؤلفي ،ولكنه شيء مشرتك بيننا).
و(إذن :املعرفة الدينية جهد إنساني لفهم الشريعة ،مضبوط ومنهجي
ومجعي ومتحرك ،ودين كل واحد هو عني فهمه للشريعة ،أما الشريعة
اخلالصة فال وجود هلا إال لدى الشارع عز وجل)(((.
((( أو املوقف احلقيقي أو املوقف املوجود أو املوقف اإلجيابي أو أي تعبري مقارب.

((( من فلسفات التأويل إىل نظريات القراءة :ص( 41نق ً
هلرمينوطيقا يف الواقع اإلسالمي:
ال عن ا ِ
ص.)54
((( من فلسفات التأويل إىل نظريات القراءة ,ص( .42نق ً
ال عن اهلرمينوطيقا يف الواقع اإلسالمي,
ص.)56
((( القبض والبسط يف الشريعة :ترمجة د .دالل.
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المناقشة

ناقشنا هذا الكالم مفص ً
ال يف كتابنا اآلخر((( ،وأشرنا إىل إجابات عديدة
يف مطاوي هذا الكتاب((( ونضيف هنا مناقشة بعض من املفردات الواردة يف
النص (جهد إنساني) و(مجعي) و(الشريعة اخلالصة) و (مضبوط ومنهجي)
و(كل واحد).
أ -المعرفة قد ال تكون ( جهداً انسانياً)
 :1ليست املعرفة الدينية بالضرورة ،جهداً انسانياً ،بل قد تكون (إهلاماً
إهلياً) وحسب معتقد املتدينني فإنه ليس العلم بكثرة التعلم ،بل العلم نور
يقذفه اهلل يف قلب من يشاء((( بل يقول تعاىل :ﱫﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿﱪ((( بل ويقول :ﱫﭧ ﭨ ﭩ ﱪ((( غاية األمر أن طلب العلم
(علة معدة) لإلفاضة الربانية.
هذا على تقدير أن كاتب النص هذا ،هو ممن يعتقد بذلك وبأن العلم
ولو بعضه بإهلام إهلي أو بنور يقذفه اهلل يف القلب ،وعلى هذا نقول ال يصح
اطالق كالمه بـ(إن املعرفة الدينية جهد إنساني.)...
أما إذا فرض أن الكاتب ممن ال يذعن باإلهلام فنقول له :لكن ال طريق
لك إىل نفي ذلك؛ إذ لعل كل ما نقوم به من مطالعة ومذاكرة ودراسة وتدبر
((( كتاب «نسبية النصوص واملعرفة ,املمكن واملمتنع».

((( كما ناقشنا يف هذا املبحث ،وغريه ،بالتفصيل مفردة (متحرك) كما ناقشنا بالتفصيل يف كتابنا اآلخر
مقولة (دين كل أحد هو عني فهمه للشريعة) فراجع.
((( منية املريد :ص 167الباب األول وفيه قال الصادق سالم اهلل عليه:ليس العلم بكثرة التعلم ،وإمنا
هو نور يقذفه اهلل تعاىل يف قلب من يريد اهلل أن يهديه..
((( سورة مريم.76 :
((( سورة الفاحتة.6 :
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هو (علة معدة) فقط ،ولو مل يُ ِفض اهلل العلم علينا واملعرفة ،بعدها ،ملا
علمنا شيئاً! والتعاقب الظاهري ال يفيد أكثر من اإلعداد فهو كمن يرى
حدوث املوت مثالً ،عند حدوث أسباب الوفاة ،فينكر أن املوت هو من اهلل
تعاىل بواسطة عزرائيل ،وأنه تعاىل لو شاء ملا مات هذا الشخص ولبقيت فيه
الروح وإن قطعت رأسه مثالً.
وإذا كانت املعرفة إهلاماً إهلياً ،كانت خالصة صحيحة مائة باملائة،
وسيفيدنا (الربهان اإلني) عندئ ٍذ :أن غري اخلالص واملشوش واملشوه،
ليس معرفة إهلية بل هي معرفة بشرية ،قال تعاىل :ﱫ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰﱪ((( و ﱫ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﱪ((( وكما قال:
ﱫﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﱪ((( و :ﱫﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
(((
ﭬ ﭭ ﭮﱪ((( و :ﱫ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﱪ.
 :2إن كثرياً من املعارف الدينية ،مل حتصل لألفراد عن طريق (اجلهد
اإلنساني لفهم الشريعة) ،حتى مع قطع النظر عن (اإلهلام)؛ ذلك أن
الرواة الذين عاصروا الرسول واألئمة والذين تلقوا منهم الشريعة مباشرة،
مل ميارسوا (جهداً إنسانياً لفهم الشريعة) باملعنى الذي قصده((( وما مسعوه
منهم يشكل الشريعة اخلالصة متاماً ،ألنه الصادر عن منبع الوحي دون
ملّونات وملوثات ،وهؤالء الرواة نقلوا لنا نصوص العبارات ،نعم يتدخل
((( سورة النور.40 :

((( سورة النساء.155:

((( سورة العنكبوت.69:
((( سورة اجملادلة.22 :
((( سورة الفتح.26 :

((( إذ الظاهر أنه يريد (الفهم االجتهادي) ال الفهم املعبّد أو الواضح السهل غري املعقد الذي حيصل
باالستماع اجملرد لعبارات صرحية.
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اجلهد اإلنساني للفهم ،فيما إذا تعارضت الروايات أو كانت جمملة أو
شبه ذلك فقط ،دون ما إذا كانت (نصوصاً) أو (ظواهر) غري خمصصة أو
مقيدة أو مبتاله حباكم أو وارد أو معارض أو مزاحم ،وما أكثر ذلك (أي
النصوص السليمة) ولذا جتد أن األعم اإلغلب من فتاوى العلماء متطابقة،
وإن االختالف هو يف القليل من جمموع املسائل((( ،لكن التوهم عن حجمها
الكبري ناشئ ظاهراً من املبالغة يف الرتكيز عليها ،أو من احلاجة للرتكيز نظراً
ألن ما عداها ِوفاقي ،أو نظراً ألنها نظري (األقلية األعلى صوتاً يف مقابل
األكثرية الصامتة)!
 :3ال شك أنه توجد أقسام من املعرفة الدينية ،هي من (القبليات) ـ بتعبري
كانط ـ أو (الفطريات) بتعبري املناطقة والكالميني ،كما توجد أقسام كثرية
منها هي من (املستقالت العقلية) بتعبري األصوليني واملناطقة والكالميني،
وهي كثرية جداً((( وهذه كلها ليست نتاج جهد إنساني أبداً ،بل هي منحة
من اهلل تعاىل ،فكما أنه منحنا (اجلسم والروح والنفس والعقل ،واألجهزة
كالعني والسمع والقلب وغريها) كذلك منحنا سلسلة من املعارف غرسها
يف أعماق الفطرة أو يف داخل العقل اإلنساني ،وعلى هذا فإن عليه ـ رعاية
للدقة واألمانة العلمية ـ أن يقول (إن بعض املعارف الدينية هي جهد إنساني
لفهم الشريعة)..
ب -تحديد المراد بكلمة (جمعي)
إن التعبري بـ(مجعي) تعبري غامض ،فهل املراد منه أن املعرفة الدينية مما ال
يصل إليها الفرد أبداً ،بل يصل إليها فقط جمموع املتدينني كلهم؟ أو مجاعة
من املتدينني؟
((( ولعل االختالف تقل نسبته عن اخلمسة باملائة يف شتى أبواب الفقه.
((( وقد حتدثنا عنها بالتفصيل يف :األوامر املولوية واإلرشادية.
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فإن أراد (جمموع املتدينني كلهم) فنسأل :هل يقصد جمموع املتدينني
بكل األديان(((؟ أو يقصد فقط املتدينني بالدين اإلسالمي؟ أو يقصد جمموع
املتدينني مبذهب أهل البيت عليهم السالم فقط؟
فإن قصد األول فلعلنا ال جند مسألة اتفق فيها الكل إال أصل وجود اهلل
سبحانه فقط ،إذ اختلفت هذه اجلماعات يف وحدانيته وعدله ...إىل آخر ما
ال خيفى على اخلبري ،فال يصح القول أن املعرفة الدينية هي ما كان حاصل
جهد اجلمع املتفق عليه فقط ،ألن ذلك أخص من املعرفة الدينية ،بل هذا
القول يناقض جممل توجهه يف كتابه وجممل أقواله األخرى.
ولو قصد املتدينني بالدين اإلسالمي ،فإن املعارف املتفق عليها تظل أيضاً
نادرة جداً ،ولو قصد الشيعة ،فإن املعارف املتفق عليها قليلة.
وعلى التقادير الثالثة نسأله :هل إنه سيحصر (املعرفة) فقط يف املتفق
عليه؟ وهذا يعين أن غري املتفق عليه ليس مبعرفة ،وإن طابق الواقع؟ وهل
يعين هذا (جتميد العقل) يف خارج دائرة االتفاق؟ وهل يلتزم بذلك؟ أم يعين
(((
أنه حيث ال اتفاق ،فكل اآلراء صائبة.
وإن أراد (مجاعة من املتدينني) فنتساءل َمن هذه هذه اجلماعة؟ وما
هو الضابط يف حتديدها؟ إذ من املعلوم أن مجاعات املتدينني ،خمتلفة أشد
االختالف يف فهمها للدين؟ ثم من قال بأن املعرفة الدينية ال يصل إليها الفرد
أبداً؟ إن هذه مصادرة ،وهو أول الكالم.
ثم إن تعبريه بـ(مجعي) على هذين املعنيني ال ينسجم مع تعبريه بـ(ودين
كل واحد هو عني فهمه للشريعة) إذن صار الفهم للشريعة فردياً ال مجعياً!
نعم حيتمل أن يكون املراد بـ(مجعي) :إن األفضل أن يكون التعرف على
الدين مجعيّاً ،بان يتعاون جمموعة من الباحثني واملفسرين والفقهاء للفهم
((( أي األعم من املسلم واملسيحي والبوذي واهلندوسي وغريهم ،إذا اتفقوا على أمر.
((( وقد أجبنا عن هذا الكالم بالتفصيل يف مطاوي هذا الكتاب.
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األمشل واألوسع للدين ،وهذا جيد لكنه ال يساعد عليه سياق كالمه ،كما
ال ينفع (النسبيني) شيئاً ،إضافة إىل أن كثرياً من املسائل ال داعي أو ال جمال
فيها للعمل اجلمعي ،لوضوحها وسهولة فهمها وعدم تشعب أطرافها ،هذا
مع قطع النظر عن املناقشة يف إطالق أقربية إيصال (الفهم اجلمعي) للواقع؛
إذ كثرياً ما يكون (رأي) الفرد ـ األعلم أو غريه ـ هو املطابق للواقع ،ويكون
(اجلمع) أو (األكثرية) على خطأ ،فتأمل.
كما حيتمل أن يكون املراد به :إن (الفهم اجلمعي) هو (احلجة) دون
الفردي ،لكن هذا ينقضه قوله (دين كل واحد هو عني فهمه للشريعة) كما
ينقضه وضوح حجية الفهم الفردي لدى العقالء إذا كان قطعياً أو كان مبتنياً
(((
على القواعد السليمة.
وحيتمل أن يراد (بأن كل األفهام وإن كانت متعاكسة فهي معرفة دينية،
أي يطلق عليها معرفة دينية) ولعل جممل كلماته ظاهرة يف هذا املعنى ،أو هي
(معرفة دينية ،ألنها جهد مجعي((( ،فكلها صائبة) وقد أجبنا عنه بالتفصيل
يف مطاوي الكتاب.
ج -لدى َمن توجد (الشريعة الخالصة)؟
إن القول بـ(أما الشريعة اخلالصة فال وجود هلا إال لدى الشارع عز وجل).
يعاني من االعرتاضات التالية:
أوالً :إن نفس اإلذعان بوجود (شريعة خالصة) يعين أن كل فهم طابقها
فهو صحيح ،وكل فهم أخطأها فهو باطل ،وهو بالتالي يناقض قوله (دين
كل واحد هو عني فهمه للشريعة) ،إذ كان األجدر أن يقول إذا مل يطابق
((( فصلنا احلديث عن معاني (احلجية) وهل القطع حجة مطلقاً؟ وغري ذلك يف كتاب :احلجة معانيها
ومصاديقها وكتاب:مباحث األصول ـ القطع.
((( وإن كانت خمرجاته خمتلفة.
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الدين اخلالص فإنه ليس ذلك الدين بل هو جمرد توهم الدين ،وهل
الفهم َ
ُ
يصنع الوهم احلقيقة؟ وهل يغين السراب من احلق شيئاً ﱫ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃﱪ(((  ،ﱫ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﱪ(((،
ﱫ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﱪ(((.
ثانياً :نقول :هل مراده من (الشارع) اهلل تعاىل فقط؟ أم النيب
واألئمة أيضاً؟ إن املسلم يذعن بأن (الشريعة اخلالصة) يعرفها الرسول
صلى اهلل عليه وآله قطعاً ويعد ذلك من البديهيات لديه ،قال تعاىل
ﱫﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤﱪ((( ،ﱫ ﭥ ﭦ ﭧ
(((
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﱪ.
واملسلم الشيعي يذعن بأن (الشريعة اخلالصة) يعرفها األئمة األطهار بعد
الرسول أيضاً ويع ّد ذلك من بديهياتهم ،ولقد قال تعاىل :ﱫﮤﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﱪ((( ،ﱫ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜﱪ((( وقال
الرسول صلى اهلل عليه وآله :أنا مدينة العلم وعلي بابها(((.
واملفروض أن الكاتب مسلم شيعي ،فما هو مراده؟ ثم إن العقل حيكم
بأن (الشريعة اخلالصة) البد أن تكون موجودة لدى رسل اهلل وأوصيائهم،
وإال فما معنى كونه رسو ً
ال هلل سبحانه أو وصياً له بأمر السماء؟
((( سورة النور. 39 :

((( سورة يونس.36 :

((( سورة النحل.108 :
((( سورة النجم3 :ـ .4
((( سورة النحل.44 :

((( سورة األنبياء .7 :سورة النحل . 43 :
((( سورة آل عمران.7 :

((( حبار األنوار :ج 40ص 200باب  94أنه عليه السالم مدينة العلم واحلكمة.
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ثالثاً :بل نضيف :من القبيح عقالً ،أن حيجب اهلل (الشريعة اخلالصة)
عن اجلميع ،وإن مينع الناس عن الوصول إليها أو ال يو ّفر هلم سبل الوصول
إليها ،وما فائدة (الشريعة اخلالصة) إذا احتكرها اهلل لنفسه ،والفرض أن
الشريعة تعين الطريقة فكيف يرسم اهلل لعباده طريقاً وطريقة ثم ال يوضحها
هلم وال حتى لرسوله ،بل ال يفسح هلم اجملال إال لفهم الشريعة املشوشة أو
املشوهة أو املختلطة؟ أليس ذلك قبيحاً وإغرا ًء باجلهل ونقضاً للغرض؟
ألبخل؟ أم جلهل؟ أم
ثم نسأل ملاذا اختص اهلل الشريعة اخلالصة بنفسه؟ ٍ
لعجز؟((( وكلها حمال يف حقه تعاىل.
رابعاً :ونسأل :ما اهلدف املتوخى من هذا الكالم؟ فهل يراد :إن كل
األفهام صحيحة؟ أم كلها خاطئة؟ أم أحدها صحيح وما عداها خاطئ؟ أم
كل منها حيمل وجهاً من الصحة وجانباً من اخلطأ؟ أم أننا ال نعلم الصحيح
من اخلطأ؟
قد أجبنا عن هذه الشقوق اخلمسة عند التطرق لنص آخر((( فراجع.
د -ما هو مقياس (المنهجي) و(المضبوط)؟
نقول :من الذي حيدد هذا املنهج؟ وما هو مقياس (املضبوط) ذلك أن
(((
من الواضح أن مناهج املعرفة خمتلفة((( وأن مباني تلك املناهج خمتلفة أيضاً.
((( أي هل كان اهلل تعاىل عاجزاً ـ والعياذ باهلل ـ عن إيصال وإيضاح الشريعة اخلالصة لعباده وعن وضع
آليات ومناهج تضمن الوصول إىل حقائق النصوص ،أو خلق مرجعيات تصحح األخطاء اليت قد حتدث
يف (فهم النصوص) أم كان قادراً لكنه خبيل أو جاهل بكيفية ذلك؟ تعاىل اهلل عن كل ذلك علواً كبرياً،
وقد فصلنا يف موضع آخر احلديث عن مناهج الوصول حلقيقة النصوص وعن املرجعيات.
((( وهو (أن القرآن نص ديين ثابت من حيث منطوقه )..ألبي زيد ،يف اجلواب احلادي عشر عن كالمه.
((( كاملنهج العقلي واملنهج النقلي ،وكاملنهج الفرضي واملنهج االستقرائي واملنهج القياسي وغري ذلك.

((( كمبنى حجية (العقل) مطلقاً أو يف اجلملة أو عدم حجيته ،وكمبنى االعتماد على (احلس) مطلقاً
أو عدمه وهكذا.
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بل نقول :إذا كانت (الشريعة اخلالصة) ال توجد إال لدى الشارع،
فاملناهج املعرفية والضبط والضوابط ال توجد أيضاً إال لديه ،وكما علينا أن
نأخذ الشريعة منه ،علينا أن نأخذ منهج الوصول إليها ،منه ،وأن نستعلم
منه مقياس املضبوطية (وهذا ما قام به علماء األصول حيث أخذوا القواعد
من اآليات والروايات أو أحياناً من العقل الفطري أو املستقل) فكيف نؤمن
بأن (الشريعة اخلالصة) ال توجد إال لديه ،ثم حند ّد حنن مناهج للوصول
إليها؟
واحلق هو أن الشارع األقدس كما أنه هو املرجع يف الشريعة ،هو املرجع يف
حتديد مناهج الوصول إىل الشريعة قال تعاىل :ﱫﭥ ﭦ ﭧﭨﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﱪ((( ،و :ﱫ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﱪ((( ،و:
ﱫﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﱪ((( ،و :ﱫ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﱪ((( ،و :ﱫﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﱪ((( ،و :ﱫﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﱪ
(((() اخل ...والبحث عن هذه النقطة بالذات ،يستدعي كتاباً خاصاً ،وقد
تصدى للبحث عن خمتلف جوانب ذلك ،علماء التفسري والتأويل وعلماء
األصول والفقه وعلماء الكالم والبالغة ،فراجع.
هـ ( -كل واحد) تحت المجهر
إن مقولة( :دين كل واحد هو عني فهمه للشريعة) تواجه اإلشكاالت
((( سورة النحل . 44 :

((( سورة آل عمران . 7 :
((( سورة النساء . 65 :
((( سورة النساء . 83 :

((( سورة احلجرات . 6 :
((( سورة يونس . 63 :
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التالية:
أوالً :نسأل هل يقصد بـ(كل واحد) املتخصص وغري املتخصص؟
من الواضح أن غري املتخصص ال حيق له عق ً
ال االستنباط واالجتهاد فيما
ليس من حقل اختصاصه ،وإذا كان ذلك بديهياً يف علم الطب واهلندسة،
وبديهياً يف العلوم اإلنسانية كاالقتصاد والتاريخ والنفس ،فهل ألحد أن
ينكره يف علم الشريعة؟ مع أن علم الشريعة يعد من أكثر العلوم عمقاً وتشعباً
كما أنه من أكثر العلوم تداخ ً
ال مع سائر العلوم ،وتكفي إلقاء نظرة على علم
الكالم ثم علم األصول ثم علم القواعد الفقهية ثم على الفقه ،وكذا علوم
التفسري واحلديث والدراية والرجال ،وكذا ما يرتبط من علوم اللغة والبالغة
بالشريعة؛ ملعرفة مدى دقة وتشعب وعمق علوم الشريعة.
ثانياً :ونسأل هل إن مقصوده من (كل واحد) يشمل :القاصر واملقصر
كما يشمل الباحث اجلاد الطالب للحقيقة إذا وصل إليها؟
إن من الواضح :إن (املقصر) ال يعد معذوراً لدى العقالء ،يف أي حقل
معريف أو غري معريف ،نظري أو عملي ،فكري أو سلوكي؛ قد قصر فيه.
وأما (القاصر) فهو وإن كان معذوراً ،إال أن معذوريته ال تعين صحة
رأيه أو سالمة موقفه أو كون رأيه هو احلقيقة.
ولعل ذلك يعد من أوضح الواضحات؛ إذ أال ترى أن الطبيب لو بذل
جهده يف اكتشاف املرض ووصف العالج ،لكنه كان خمطئاً فمات املريض،
فإنه وإن كان معذوراً((( ،لكونه قاصراً ال مقصراً ،إال أن كونه معذوراً أمر،
وكونه مصيباً أمر آخر.
((( وهذا إذا مل يشرتط عليه املريض أو ذووه ،جناح عالجه ،وإال فحسب الشرط العقالئي ،فقد ال
يستحق األجرة ،وقد يتحمل غرامة على خطأه ،لذا جند األطباء يف العمليات اجلراحية خيلون ذمتهم
مسبقاً ،بالشرط ولو مل يفعلوا أللزمهم املريض أو ذووه خبسارة وليس الكالم اآلن يف حكم الشارع بل
يف بناء العقالء.
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وكذلك احلال يف (املعاجل النفسي) و(اخلبري االقتصادي) و(املستشار
االجتماعي أو السياسي) وإذا كان ذلك كذلك يف كل العلوم ،فكيف ال
يكون كذلك يف علوم الشريعة؟
وبعبارة أخرى :إن (الباحث) عن الدين ومعارفه وأحكامه ،لو قصر يف
البحث (كما لو تسرع بإصدار احلكم ،ومل يراجع املصادر املطلوبة ،أو مل
يتدبر ويتفكر وحيلل ويدرس إال مبقدار ال يفي إال بتكوين صورة ناقصة ،أو
مشوشة) فإنه ليس معذوراً عق ً
ال وشرعاً ولدى كافة العقالء ،وذلك يف أي
دين من األديان فرضنا جمال حبثه.
وأما لو مل يقصر ،لكنه كان قاصراً (كما إذا مل يكن مبقدوره حتصيل
كافة املصادر ولو لضياع بعضها مثالً ،أو مل تكن له الفرصة للتحقيق الوايف
الكايف ،أو كانت املسألة معقدة جداً ومل يكن فرتة التحقيق بالصفاء الذهين
(((
الالزم لفهم املسألة وأبعادها ،أو لغري ذلك) فإنه وإن كان معذوراً فرضاً
إال أن معذوريته ال تعين أنه قد أصاب احلقيقة و(إن فهمه هذا للشريعة هو
عني الدين أو أن دينه هو عني فهمه للشريعة).
ثالثاً :إن عامل األعيان اخلارجية ،يغاير عامل املفاهيم الذهنية؛ إذ ذلك
(((
هو الثبوت والواقع ،وهذا هو اإلثبات والذهن واإلنعكاس.
وكما أن من اخلطأ الفظيع أن خيلط اإلنسان أحد العاملني باآلخر يف الطب
واهلندسة ،والفلك ،واالقتصاد ،والسياسة واالجتماع وغريها ،كذلك من
الغلط الفاحش خلط أحدهما باآلخر يف (الشريعة).
إن (الشريعة الواقعية) أمر ،و(طريقة فهمها) أمر آخر ،ولو كان (الفهم)
للشريعة ،غري مطابق هلا يف واقعها ،كان خطأ ،وال جماملة.
أال ترى إن (العالج الواقعي) للمرض الكذائي ،ال يتغري بتغري األفهام
((( ال خيفى أنه يف بعض الفروض املذكورة بني قوسني يف املنت ،ال يعد قاصراً وال معذوراً.
((( وذلك بديهي؛ ولذلك جند النار اخلارجية حترق ،دون النار الذهنية.
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عنه ،وال يصح القول :إن عالج كل واحد من مرض السرطان مث ً
ال هو عني
فهمه للعالج! أي كل ما فهمه فهو العالج سوا ًء صح فهمه أو أخطأ؟
وهل يصح القول إن فهمنا لكيفية حركة الكواكب واألفالك ،هو
عني تلك احلركات ،سواء طابقتها أم ال؟ أو أن فهم كل احد للمعادالت
الرياضية ،هو عني تلك املعادالت!
نعم ،لو فرض أن القائل بذلك يقول :إن (الشريعة) ليست قوانني
ودساتري ومناهج أرسلها اهلل تعاىل لنا ،بل (الشريعة) هي ما خنلقه حنن يف
أخماخنا ،عندئ ٍذ صح القول (دين كل شخص هو عني فهمه للشريعة) بل
(((
وجب القول (هو عني خلقه للشريعة).
لكن من الواضح أن الكاتب ال يلتزم بذلك؛ ولذلك عرب بـ(فهمه للشريعة)
وليس (خلقه أو إجياده للشريعة) كما أنه صرح بأن الشريعة اخلالصة ال وجود
هلا إال عند اهلل ،إذن هو يؤمن بوجود واقع حقيقي للشريعة ،فنقول :إذن
األفهام إن طابقته فصحيحة ،وإال فباطلة وخمطئة!
بل إن نفس التعبري بـ(الفهم)( :عني فهمه للشريعة) يستبطن إذعانه
بوجود واقع قد ينعكس يف ذهن اإلنسان فيكون فهماً ،أو ال فيكون جهالً.
رابعاً :إن أراد أن يستنتج من (دين كل أحد هو عني فهمه للشريعة) أن الكل
ـ علماء وجها ً
ال ـ سواسية يف القدرة الفعلية على االستنباط املنهجي املضبوط
من الشريعة ،فهو بديهي البطالن ،كبداهة بطالن أن الكل ـ قانونيني وحمامني
وجها ً
ال وقرويني ـ سواسية يف القدرة الفعلية على فهم نصوص القوانني،
خاصة يف القوانني التخصصية واملعقدة واملتشابكة!
وعلى ذلك يظهر أنه إن أراد استنتاج :أن للعامي أن يستنبط من
نصوص الشريعة مباشرة ،وأنه ال حاجة به إىل الرجوع للعلماء واجملتهدين
واملتخصصني ،فهو واضح البطالن كوضوح بطالن القول بأن العامي له
((( وهذا هو أسوأ أنواع (التصويب) ،ولعله مل يذهب حتى من املصوبة ،إليه أحد!
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الرجوع لكتب الطب ،حتى يف املسائل املعقدة ،دون الرجوع لألطباء ،بل
(((
له أن يكون طبيباً لآلخرين أيضاً!
ونسأل :هل هذا الفهم غري التخصصي :منهجي ومضبوط؟
كما ظهر بذلك عدم صحة االستنتاج التالي :إذن رأي اجملتهد واملتخصص
يف الشريعة ليس حجة يف حق العامي ،وللعامي أن يقرع اجملتهد واملتخصص
بأن له رأياً آخر!
()3

التطابق مع باطن املؤلف

(إن ما يريده الفهم يف نظر (دلثاي) هو حتقيق تطابقه مع باطن املؤلف
والتوافق معه ،وإعادة إنتاج العملية املبدعة اليت ولدت النتاج أو األثر
اإلبداعي)(((.
المناقشة
 -1ال ضرورة لـ(تحقق التطابق)

نقول بإجياز :ال ضرورة ـ بل ال فائدة ـ لتحقيق التطابق بني النص وباطن
املؤلف ،يف كافة النصوص ،بل إن من (النصوص) ما تكون قيمتها (ذاتية)
لي عنق النص إلفراغه من مضمونه
فمهما قصد املؤلف ،ومهما حاول ّ
((( ولو فرض أنه فهم كتب الطب حقاً ،ملا كان عامياً عندئ ٍذ ،بل أصبح طبيباً (هذا مع قطع النظر عن
ضرورة التجربة والدراسة أو حتى الشهادة أيضاً ليسمح له مبمارسة الطب).
((( من فلسفات التأويل :ص( 33نق ً
هلرمينوطيقا يف الواقع اإلسالمي ص.)37
ال عن ا ِ
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وحمتواه أو إلعطاءه معنى مغايراً((( ،فإن (النص) يبقى هو النص بدالالته
ومعانيه وصحته ودقته (لو كان صحيحاً دقيقاً) أو خطأه وال صوابيته (لو
كان كذلك) ،بل إن النص عندئ ٍذ يُدين املؤلف وحياكمه بل ويفضحه.
إن معرفة باطن املؤلف وسيكولوجيته ،قد تكون نافعة كدراس ٍة مرجعية
مكتبية «ببلوغرافية» للمؤلف ،وكدراسة نفسية ـ تارخيية ،إال أنها يف أكثر
األحيان عارية عن الفائدة بل قد تكون مضرة متاماً إذا كان (احملور) أو كان
(املفيد) هو الواقع العيين ،وكان املطلوب من النص اإليصال إليه ومعرفة
احلقيقة كما هي.
 -2ال فائدة لـ(إعادة إنتاج العملية المبدعة)

كما أن إعادة إنتاج العملية املبدعة ،ليست مفيدة يف كثري من األحيان،
بل إنها ليست مبقدوره أبداً إذ يستحيل توفري كل الشروط املوضوعية اليت
صقلت شخصية املؤلف واليت كان هلا الدور الظاهر أو اخلفي (الشعوري
والال شعوري) إلنتاج هذا النص وإبداعه ،سواء كان أدبياً أم تارخيياً أم
سياسياً أو فلسفياً أم غري ذلك.
وأما النصوص الدينية ،فإن هذا الكالم ،ال جيد طريقة إليها أبداً ،وال
جمال له بل ال مفهوم له ،وذلك على كال نوعي النصوص الدينية.
النوع األول :النصوص اإلهلية (كالقرآن الكريم واحلديث القدسي) فإن
من البديهي انه يستحيل أن يرقى اإلنسان إىل مستوى خالق الكون ليقوم
بدراسة (باطنه) و(نفسيته) وعوامل إنتاجه أو خلقه للنص((( ﱫ ﯴ ﯵ
((( واحلاصل :أن باطن املؤلف قد يكون ِّ
حيرفها أو يعق ّدها.
مضلالً ،وقد يشوش عملية الفهم أو ّ

((( بل األمر من باب السالبة بإنتفاء املوضوع؛ إذ ال نفس له تعاىل ،وال توجد عوامل تؤثر يف خلقه
للكالم وإنزاله الوحي ،كما سيأتي يف املنت ،إن شاء اهلل تعاىل.
246

نقدالهرمينوطيقا
ون�سبية احلقيقة واملعرفة واللغة

ﯶ ﯷﱪ(((.
بل نرى أن كافة هذه املصطلحات تنهار عند االقرتاب من ساحة قدسه
جل امسه؛ إذ ال معنى أبداً الستخدام مفردات مثل (حتقيق تطابقه مع باطن
املؤلف) (إعادة إنتاج العملية املبدعة اليت ولدت( )..جتربة احلياة كما عاشها
املؤلف).
إن هذه التعابري ونظائرها ،ال تستخدم إال يف املخلوق ،احملدود ،املتأثر
بالعوامل املختلفة والذي يعيش احلياة وجيرب حلوها ومرها وخيوض املعاناة
واألمل ويتأثر ويتفاعل وينفعل عن حاالت احلزن والفرح والرضا والغضب
والقوة والضعف ،لينعكس كل ذلك على إنتاجه وتأليفه وآثاره.
وال جمال هلا يف اإلله ،القادر بقول مطلق ،احمليط بكل شيء ،األبدي
األزلي السرمدي ،غري الزماني وغري املكاني وغري املادي ،اخلالق لكل
شيء ،والعلة لكل شيء دون أن يكون معلو ً
ال ألي شيء أو متأثراً بأي شيء
ـ وتفصيل الكالم يطلب من علم الكالم.
النوع الثاني :النصوص الشرعية الصادرة عن الرسول األعظم واألئمة
األطهار عليهم صلوات اهلل وسالمه ،فكذلك عند من يعتقد أنهم رسل اهلل
وأوصياؤه؛ إذ ﱫﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﱪ((( ،و :ﱫﭑ
ﭒ ﭓ ﭔﱪ ((( ،و :أنا مدينة العلم وعلي بابها ((( .
وأما عند من ينكر رسالة الرسل أو رسالة الرسول ووصاية األوصياء ،أو
من ينكر عصمتهم حتى يف (اإلبالغ) فإن النقاش معه ينتقل إىل مستوى علم
هلرمينوطيقا.
الكالم والعقائد أو الفلسفة وليس من مباحث ا ِ
((( سورة الزمر . 67 :

((( سورة النجم  3 :ـ .4
((( سورة األنبياء . 73 :

((( حبار األنوار :ج 40ص 200باب  94أنه عليه السالم مدينة العلم واحلكمة.
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()4

النص يعرب عن جتربة احلياة الشخصية

(يف حني أن دلثاي يؤكد على العكس متاماً :أي على أن النص تعبري عن
(((
جتربة احلياة كما عاشها املؤلف وليس عن جتربة احلياة املوضوعية).
املناقشة

(محصنة) عن أن تؤثر فيها تجربة الحياة .
اوالً :إن كثيراً من النصوص ،هي
ّ
(((

ثانياً :قد يريد هلا املؤلف أن تكون تعبرياً عن مناقض أو مضاد أو مغاير
جتربة حياته.
()5

جتل حلقيقة العامل
اللغة حمض ٍّ

(ومن هذا املنطلق أيضاً كان (هيدغر) يرفض كل أشكال التفسري النفسانية
والذاتية ،اليت تربط اللغة بذاتية اإلنسان وبتجربته الداخلية اخلاصة ،ويرى
فيها ـ أي يف اللغة ـ حمض جتل حلقيقة العامل مبا هو كذلك)(((().
املناقشة
ليس هذا الكالم ،على اطالقه ،صحيحاً ،وإن صح يف بعض احلاالت
((( من فلسفات التأويل :ص ،35بتصرف (نق ً
هلرمينوطيقا يف الواقع اإلسالمي :ص.)39
ال عن ا ِ
((( فصلنا ذلك يف مبحث آخر.

((( () من فلسفات التأويل إىل نظريات القراءة :ص.111
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والصور ،وسيظهر ذلك من مطاوي الكتاب ونشري بكلم ٍة فقط :إىل أن اللغة
جتل حلقيقة العامل مبا هو كذلك)؛ إذ نقول:
ليست (حمض ّ
أوالً :اللغة تتكون من احلقيقة واجملاز ،وما أكثر اجملاز ،ومن الكناية
واالستعارة والتشبية ،ومن املبالغة واإلغراق وغريها ،وما أكثر ذلك كله،
وهل يعقل أن يقال إن الكناية والتشبية واملبالغة و ...هي حمض جتل حلقيقة
العامل مبا هو كذلك؟
ثانياً :إن اللغة كثرياً ما يراد هلا أن تكشف عاملاً آخر هو غري عامل احلقيقة،
مثل عامل املتخيالت وعامل املتوهمات ،بل حتى عامل املعتقدات ،واليت
عرف (الصدق)
كثرياً ما تكون غري مطابقة للواقع ،وعلى ذلك جرى من ّ
بأنه مطابقة القول للمعتقد.
ثالثاً :إن اللغة حتى لو أريد بها أن تكون مرآة حلقيقة العامل وحمض جتل
له ،إال أنها قد ختفق يف ذلك أو خيفق منتجها ومبدعها يف صياغتها وحياكتها
حبيث تتكشف عن الواقع ،ال عن ضده أو مناقضه ،أو عن الواقع بشكل
مشوه أو أبرت.
ّ
(وإن قميصاً ِخيط من نسج تسع ٍة
وعشرين حرفاً ،عن معاليك قاصر)
ولذلك كله ،كان البد من وجود مناهج وضوابط ،تكفل تطابق اللغة مع
الواقع ،أي تضمن مطابقة الوجود اللفظي والوجود الكتيب للوجود العيين
أو حتى الذهين ،وتضمن تصحيح املسار وتقويم األخطاء وترميم النواقص.
ومن هنا تظهر أهمية علوم :اللغة وفقه اللغة ،والبالغة ،والنحو
والصرف ،إضافة إىل علوم املنطق واألصول ،وهذا ما فصلناه يف موضع آخر.
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()6

الكينونة اإلنسانية غري مستقرة!

(وملا كان العامل يف تبدل مستمر كانت الكينونة اإلنسانية غري مستقرة
(((
على حال).
المناقشة

إن هذه النظرية مبتنية على وحدة الذات العارفة مع احلقائق اخلارجية،
وذلك هو ما تطرق لنقده عدد من علماء الكالم والفلسفة يف حبث الوجود
الذهين ومبحث مناط الصدق يف القضايا.
وكإشارة نقول :إن (العلم) إما من مقولة الفعل أو من مقولة اإلضافة
أو من مقولة الكيف النفساني ،أو غري ذلك ،ثم هو إما حبضور شبح الشيء
وصورته ،أو حبضوره بنفسه لدى النفس مع االنقالب أو بدونه ،إىل غري
(((
ذلك.
وعلى أي تقدير فإن (العلم) مما (يالمس) الذات اإلنسانية ،بنحو من
األحناء ،وال يتداخل معها جوهرياً أو عضوياً ،فحتى لو فرض تغري العلم
باستمرار فإن ذات الكينونة اإلنسانية ال تتغري ،اللهم إال أن ال يريد بالكينونة
اإلنسانية معناها الدقي اجلوهري الذاتي ،بل يريد املعنى اجملازي وحينئ ٍذ ال
يضيف كالمه على كالمه اآلخرين شيئاً؛ إذ يكون مدلوله أن بعض صفات
اإلنسان غري مستقرة مادام العامل يف تبدل مستمر ،لكن هذا إمنا يصح فقط
((( إشكالية الوجود والتقنية عند هيدغر :ص .77وال خيفى أن هذا الرأي يعد من مفردات نظرية (نسبية
احلقيقة) ،كما أنه قد يكون جسرااً للوصول اىل القول بـ(نسبية املعرفة) نظراً ألن الكينونة اإلنسانية متغرية.

((( أشرنا إىل ذلك يف موضع آخر من الكتاب ،وفصلناه يف كتاب مباحث األصول ـ القطعكما أشرنا
ألقسام العلم األخرى كاحلضوري وغريه.
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على تقدير انفعال النفس املتواصل عن تغريات العامل املتتابعة((( ثم إنه يصح
فقط لو كان بني ما تغيرّ من العامل ويف العامل وبني اإلنسان ،عالقة العلية،
دون ما لو كانت العالقة عالقة التقارن مثالً ،فتأمل.
وحيث إن هذا املبحث (وما الذي يتغري يف اإلنسان بتغري علومه وبتغري
العامل) ال ميس صميم البحث ،وال يؤثر يف األهداف املرسومة للكتاب ،لذا
سنعرض عنه صفحاً.
()7

اإلسالم ال يكتمل أبداً!

و(جند ضمن هذا املنظور أن اإلسالم ال يكتمل أبداً ،بل ينبغي إعادة
حتديده وتعريفه داخل كل سياق اجتماعي ـ ثقايف ويف كل مرحلة تارخيية
(((
معينة)
المناقشة

إن هذه املقولة اليت ذكرها الباحث واملؤرخ «حممد أركون»((( ,متت

((( أي دون صورة انقطاع النفس عن مشاهدة التغيريات أو إدراكها ،وذلك كأكثر بل ككل الناس،
بالنسبة ألكثر تغريات العامل ،ودون صورة القول بأن العلم من مقولة اإلضافة وشبهها.
((( الدكتور حممد اركون ,الفكر اإلسالمي قراءة علمية ،ص.20

((( حممد أركون ( ,) 2010 - 1928باحث ومؤرخ جزائري ,درس األدب العربي والقانون والفلسفة
واجلغرافيا جبامعة اجلزائر ,وبإشراف املستشرق الفرنسي «لوي ماسينيون» ,قام بإعداد دراساته يف اللغة
واآلداب العربية يف جامعة السوربون يف باريس ,اهتم بفكر املؤرخ الفيلسوف العربي اإلسالمي «ابن
مسكويه» ,وكان موضوع أطروحته .عمل أستاذا لتاريخ الفكر اإلسالمي والفلسفة يف جامعة السوربون,
بعد حصوله على درجة الدكتوراه يف الفلسفة منها ،وعمل كباحث يف معهد برلني ,ومعهد الدراسات
اإلسالمية يف لندن .بنى طرحه الفكري على حماولة نقد أسس العقيدة اإلسالمية على غراراملدرسة
االستشرقية ,وعدم الفصل بني احلضارات ,واحتكار اإلسقاطات بينها .ومن أهم مؤلفاته «نقد العقل
اإلسالمي» ,و»نزعة األنسنة يف الفكر العربي».
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مناقشتها بالتفصيل يف عدة مواضع من الكتاب((( ،ونشري هنا إىل أن هذه
املقولة غري صحيحة عقلياً وشرعياً؛ أما عقلياً فلما فصلنا احلديث عنه يف
موضع آخر من الكتاب عند التطرق لنفي النسبيات الثالث :نسبية احلقيقة
ونسبية املعرفة ونسبية اللغة ،ونشري إىل أن واحداً فقط من تلك (التحديدات
والتعريفات) هو الصحيح ،والبواقي خطأ؛ إذ يستحيل أن تتعدد احلقيقة
وتتناقض ،فإذا كانت احلقيقة (اليت جتلت يف شكل نصوص إهلية منزلة على
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله) واحدة ،فإن التحديد والتعريف و(القراءة)
اليت تتطابق معها فقط هي الصحيحة ،وأن السياق االجتماعي والثقايف الذي
ميتلك الدقة والوثاقة واملرآتية للواقع والذي يوصلك لفهم احلقيقة والنص
كما هو ،هو السياق الذي يتمتع (باحلجية) و(املرجعية) ويصلح كقرائن
مقامية لفهم مرادات النص اإلهلي ،وما عداها ضالل وإضالل ،وقد فصلنا
هذه النقطة ونظائرها يف مطاوي الكتاب.
وأما شرعياً ونقلياً ،فإن هذه الدعوى تصطىم بالبديهيات اليت يذعن هلا
املسلمون وتعارض صريح اآليات القرآنية الكرمية ،مثل قوله تعاىل :ﱫ ﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﱪ((( وقوله تعاىل :ﱫ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﱪ ((( ،مع ﱫ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﱪ(((.

والمستفاد:
((( ومنها عندما نتطرق لكالم أبي زيد ,حول أن النص املقدس يتأنسن.
((( سورة املائدة.3 :

((( سورة آل عمران.7 :
((( سورة آل عمران.7 :
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أ  :املتشابهات تُرجع للمحكمات ،ال للسياق االجتماعي الثقايف،
ب :احملكمات ،حمكمات ،ال يعاد تعريفها أو حتديدها أبداً،
ج :الذين يف قلوبهم زيغ واحنراف ومرض هم فقط الذين يتبعون
املتشابهات إبتغاء تأويلها حسب أهواءهم أو حسب السياق االجتماعي
الثقايف الذي يرضيهم أو ما أشبه.
وال خيفى أن هذه املقولة تشابه متاماً املقولة اليت ذهب إليها املاركسيون يف
نسبية املعرفة وقد نقلنا نصوصهم يف موضع آخر.
ومن الضروري أن نشري إىل أن هذه املقولة (إن اإلسالم ال يكتمل أبداً)...
تستبطن وتستلزم مفهوماً أغرب وأعمق ،هو أنه ال يوجد إسالم واحد،
بل إسالمات كثرية ،وذلك لبداهة تعدد السياقات االجتماعية ـ الثقافية،
يف األمة ،يف كل مرحلة تارخيية ،بل يستلزم أن اإلسالم منذ والدته ،كان
إسالمات كثرية وليس إسالماً واحداً ،وذلك لوضوح أن اجملتمع اإلسالمي
ٍ
مل يكن موحداً ثقافياً واجتماعياً منذ البدأ بل كانت تتحكم فيه تيارات
اجتماعية ـ ثقافية عديدة.
وهذا يعين أيضاً إلغاء مرجعية اإلسالم كدين موحد ،بل وإلغاء مرجعية
القرآن وعدم صحة االحتكام إليه يف معرتك التناقضات الفكرية؛ إذ كل
يقول إنه يقوم بتحديد اإلسالم وتعريفه يف السياق الذي يراه صحيحاً ،بل
إذا كان اإلسالم يعاد حتديده وتعريفه داخل كل سياق اجتماعي ـ ثقايف ،فإن
لكل أحد أن يقول إن لي احلق يف أن أعيد حتديد وتعريف اإلسالم داخل
تصور حمدد عن السياق االجتماعي
لكل ٌ
سياق منظوميت املعرفية اخلاصة ،إذ ٍ
ـ الثقايف ،وال تتطابق التصورات والقراءات مائة باملائة ،ثم (العلة) معممة
وخمصصة ،فإذا كان للسياق صالحية حتى التفسري ،كانت للمنظومة املعرفية
اخلاصة بكل فرد ،الصالحية كذلك ،وهكذا يتحول (الدين) إىل (ألعوبة)
بيد كل شارد ووارد ،وإىل (إسالمات) بعدد أفراد املسلمني بل بعدد أفراد
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البشر!
ثم إننا نسأل :ماذا يعين مث ً
ال إعادة حتديد وتعريف القاعدة اإلسالمية
املصرح بها يف القرآن الكريم :ﱫ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥﱪ((( فهل يعين إعادة تعريف اإلسالم حسب السياقات االجتماعية
والثقافية املتغرية ،إن تتحول اآلية من مدلوهلا يف أن لك رؤوس أموالك ،إىل
أنه ليس لك رؤوس أموالك ،إذا حتول السياق االجتماعي الثقايف إىل سياق
إشرتاكي أو شيوعي؟
وهل (يكتمل اإلسالم) إذا عملنا فرتة بـﱫ ﯣ ﯤ ﯥﱪ((( ثم
عملنا فرتة أخرى ـ حسب تطور السياق االجتماعي والثقايف ـ بـ(تَظلمون
وتُظلمون) أو (تَظلمون وال تُظلمون) أو (ال تَظلمون وتُظلمون)؟
وهل يكتمل اإلسالم إذا حتول اجملتمع إىل جمتمع رأمسالي ثقافة واقتصاداً
وفكراً وسلوكاً وإذا استولت الرأمسالية والنيولربالية على احلكم ،ليتحول
قوله تعاىل :ﱫ ﯟ ﯠ ﯡﱪ((( إىل :للشركات العابرة للقارات
وللبنوك املركزية ولألثرياء فقط ،رؤوس األموال؟
ثم يكتمل((( إذا استولت (اإلشرتاكية) على احلكم فيكون فقط( :امللكية
العامة لوسائل اإلنتاج توجد يف ظل اإلشرتاكية يف ظل نوعني «ملكية
الدولة» :امللكية العامة ،وشكل املزرعة اجلماعية وامللكية التعاونية)((( ثم
(((
يكتمل يف ظل الشيوعية لتكون (ملكية واحدة هي ملكية كل الشعب)
((( سورة البقرة.279:

((( سورة البقرة. 279 :
((( سورة البقرة. 279 :

((( أو يتكامل أكثر فأكثر.

((( املوسوعة الفلسفية مادة االشرتاكية والشيوعية :ص.34
((( املصدر.
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فيكون التسلسل هكذا:
 -1لكم رؤوس أموالكم شرط أن ال تظلموا وال تظلموا ،والذي يعين
أن تكتسب املال من ِحلّه وال جتحف حبق أحد وال جيحف أحد حبقك،
وتنفقه يف حمله.
 -2لالقطاعيني فقط رؤوس أمواهلم وإن قهروا الفالحني والفقراء.
 -3للشركات الكربى والرساميل العمالقة والرتاست ،رؤوس أمواهلم
حتى لو ظلموا وأكلوا أموال الناس بالباطل واجحفوا واحتكروا.
 -4للدولة وللتعاونيات فقط رؤوس األموال ،وإن قتلوا وسرقوا
وصادروا وفعلوا ما فعلوا.
 -5ثم نعرج إىل أعلى درجات اكتمال اإلسالم ،لنصل إىل سلب امللكية
الفردية عن الكل ،بدعوى أن امللكية أضحت يف ظل الشيوعية ،لكل
الشعب!
وسيصاب اإلنسان بالذهول من مدى (الفوضى املعرفية) اليت ستنجم
عن (اإلسالم الذي ال يكتمل أبداً) ،بل ينبغي إعادة حتديده وتعريفه داخل
كل سياق اجتماعي ـ ثقايف ،ويف كل مرحلة تارخيية معينة!؟
ولنالحظ ـ مث ً
ال ـ القواعد واألحكام والسنن اإلسالمية التالية ،فيما لو
خضعت ملنطق إعادة التعريف والتحديد حسب كل سياق اجتماعي وثقايف
وحسب كل مرحلة تارخيية:
(((
ﱫﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﱪ  ،ﱫ ﯵ ﯶ ﯷ

((( سورة اإلسراء. 32 :
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ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﱪ((( ،ﱫ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﱪ(((،
ﱫﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﱪ((( ،ﱫ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﱪ((( ،ﱫ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﱪ((( ،ﱫ ﮞ ﮟﱪ(((،
ﱫﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﱪ((( ،ﱫ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﱪ (((،ﱫ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿﱪ((( ،ﱫﯵﯶﯷ ﯸﯹﱪ( ،((1ﱫﯙ ﯚﯛﯜ
ﯝﯞﯟ ﯠﯡﯢﯣ ﯤﯥﯦﯧﱪ( ،((1ﱫﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﱪ( ،((1ﱫ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﱪ( ،((1ﱫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﱪ( ،((1ﱫ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﱪ(((1إىل غريها من
ألوف اآليات اليت توزعت على ما تتحدت عن أصول العقيدة ،وفروعها،
وما يتحدث عن فروع الدين ،واألحكام الشرعية والقيم واملثل األخالقية
((( سورة األنعام. 151 :
((( سورة لقمان. 13 :

((( سورة األنعام. 151 :
((( سورة البقرة. 233 :
((( سورة البقرة. 228 :
((( سورة النساء. 36 :

((( سورة القصص. 77 :
((( سورة البقرة. 275 :
((( سورة النحل. 90 :

( ((1سورة القصص. 77 :
( ((1سورة النساء. 58 :

( ((1سورة اإلسراء. 78 :
( ((1سورة البقرة. 187:

( ((1سورة آل عمران. 97 :
( ((1سورة لقمان. 17 :
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وغريها.
هذا كله ،إضافة إىل أنه حيق للباحث أن يتساءل من صاحب هذا النص
إذ يقول (بل ينبغي إعادة حتديده ـ أي اإلسالم ـ وتعريفه داخل كل سياق
اجتماعي ـ ثقايف) نسأل من الذي ميتلك صالحية إعادة حتديد اإلسالم
وتعريفه؟ الكالميون أم املفسرون أم الفقهاء أم األصوليون أم العلمانيون؟
هلرمينوطيقيون أم الال
املعارضون للحضارة الغربية أم املنبهرون بها؟ ا ِ
هرمينوطيقيني؟ التقليديون أم املتحررون؟ خاصة إذا علمنا أنه يوجد داخل
كل سياق ثقايف اجتماعي يف األمة عدة تيارات ،ثم من حيدد أن هذا هو
(((
السياق دون ذاك؟
ثم نتساءل أيضاً :هل السياق االجتماعي ـ الثقايف يف كل مرحلة تارخيية،
مهما كان ،هو احلجة وهو املتبع ،أم إذا كان ذا مواصفات معينة؟ ومن الذي
حيدد تلك املواصفات؟
ونتساءل من املتحررين :ملاذا يكون السياق االجتماعي ـ الثقايف كلما
حترر وانفتح أكثر فأكثر ،كان هو (احملور) يف عملية إعادة التعريف والتحديد
لإلسالم وقوانينه ،لكن السياق لو سار بإجتاه (األصولية) بأية درجة من
درجاتها ،أقمتم الدنيا ومل تقعدوها؟!
وهل يعين ذلك أن السياق الثقايف االجتماعي لو سار بإجتاه السماح
للمرأة بالزواج بعدة رجال ،ومنع الرجل من الزواج بأكثر من واحدة ،إن
نقلب اآليات والروايات ومداليلها إىل العكس متاماً!!
ثم هل يعين إعادة حتديد اإلسالم وتعريفه داخل كل سياق اجتماعي ـ
ثقايف ،إن هذه السياقات (ناسخة) لإلسالم لكن بتعبري ملطف؟
ثم نسأل ما هو وجه شرعية وقدسية السياق الثقايف ـ االجتماعي ،يف كل
مرحلة تارخيية ،لتكون له املرجعية؟
((( أي َمن حيدد الصغرى واملصداق.
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()8

زحزحة إشكالية القرآن!

(ويقصد بالزحزحة :زحزحة اإلشكالية اإلسالمية اخلاصة بالقرآن ،لكن
شرط أن ترتافق مع «زحزحة» يف الفكرين املسيحي واليهودي ،فعندئ ٍذ يتم
دمج املثال القرآني داخل حبث مشرتك حول املكانة اللغوية واالنثروبولوجية
للخطاب الديين حول الوحي ،لذلك على الدراسات العلمية املكرسة
خلطاب الوحي يف الغرب أن ال تستبعد القرآن من مساحتها ،بل عليها
بتطبيق الدراسة التارخيية على القرآن مثلما هو مطبق على الوحيني اليهودي
(((
واملسيحي).
املناقشة
ان هذا الكالم عن زحزحة القران ليس اال نتيجة ملا تبناه اركون يف النص
الذي مضى  ,وإذا قمنا بعملية تفكيك هلذا النص ،جند أنه يصرح أو يتضمن
أو يستلزم اآلراء والدالالت التالية:
أ -هناك إشكالية خاصة بالقرآن ،جيب زحزحتها وتغيريها!
ب -اإلشكالية اخلاصة بالقرآن هي نفس اإلشكالية اخلاصة بالتوراة
حمرف كالتوراة
واإلجنيل أو هي قريبة من هذا ،وهذا يعين أن القرآن ّ
واإلجنيل ،أو أنه صياغة بشرية كالتوراة واإلجنيل املوجودة بأيدينا (((،ولذا
صرح الحقاً بـ(تطبيق الدراسة التارخيية على القرآن مثلما هو مطبق على
((( املوسوعة امليسرة يف الفكر الفلسفي واالجتماعي :ص 28حتت اسم أركون ،حممد.

((( أو لعله يقصد أيضاً :أنه حتى لو كان نصاً إهلياً شك ً
ال ومضموناً ،حمتوى ولفظاً ،فإنه حيتاج إىل
الزحزحة أيضاً ،ألنه مهما كان فهو نص تارخيي!! ومن يقوم بالزحزحة؟ إنه البشر الناقص اخلاضع
لسيطرة (املرحلة التارخيية) اليت يعيشها!
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الوحيني اليهودي واملسيحي) و(دمج املثال القرآني داخل حبث مشرتك.)...
ج -إن اخلطاب الديين حول الوحي (ويشمل تعبري اخلطاب الديين نصوص
القرآن نفسه حول الوحي وكلمات الرسول حول الوحي)((( ال خيتلف عن
غريه من النصوص يف ضرورة خضوعه للبحوث اللغوية واالنثربولوجية.
وهذا يعين إخضاع النص اإلهلي ،ملناهج بشرية خمرتعة ،هم يعرتفون
بأنها نسبية وأنها تارخيية ،وأنها قد تتغري من زمن آلخر ،وحسب تطور العلم
واكتشافه نقص أو خطأ املناهج أو اآلليات السابقة!
د -خاصة إذا الحظنا أن علم االنثروبولوجيا يعين دراسة أو علم
اإلنسان ،ويتضمن (مظاهر احلياة اإلجتماعية للمجتمعات البدائية ومعامل
ثقافات اجملتمعات املتقدمة) ويهتم االنثروبولوجي بـ(مبالحظة مساكنهم
ومالبسهم وأدواتهم ونظام العائلة والقرابة والنظام االقتصادي واملعتقدات
والطقوس الدينية واللغة املستخدمة والسحر ووسائل الضبط من سنن
اجتماعية وتقاليد) ،وال خيفى أن هذه (املالحظة) هي بدورها خاضعة
للتارخيية وللوسط الثقايف واالجتماعي الذي يعيش فيه اإلنسان ،فال ميكن ـ
حسب هذا املنطق ـ أن تكون موضوعية وأن تكون مرآة للواقع كما هو ومبا
للمفسر نفسه وثقافته ،أو تكون مزجياً من األمرين
هو ،بل إنها ستكون مرآة ِّ
هلرمينوطيقية) وعلى أية حال ال حتظى هذه
(كما ذهبت إليه بعض املدارس ا ِ
املالحظة بـ(املطابقة للواقع مائة باملائة) وال تسلم عن املؤثرات واملشوشات
املالحظ املفسر إحاطة السوار
وامللونات النفسية والفكرية اليت حتيط بهذا ِ
باملعصم بل :املتالمحة مع كيانه والداخلة يف نسيج ذاته.
وكذلك احلال يف خمتلف حبوث ومسائل (علم اإلنسان أو دراسة اإلنسان)
((( بل لعله ظاهر كالمه أن (اخلطاب الديين حول الوحي) يراد به بالذات اخلطاب والنص القرآني حول
الوحي ولذا يصرح (على الدراسات العلمية املكرسة خلطاب الوحي يف الغرب أن ال تستبعد القرآن من
ساحتها) و(عليها بتطبيق الدراسة التارخيية على القرآن مثلما هو مطبق على الوحيني اليهودي واملسيحي).
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إذ ما ذكرناه عن (املالحظة) هو بنفسه مما ينطبق على (الدراسة) و(العلم) إذ
أليست الدراسة «تارخيية» وأليس العلم «تارخيياً»؟
وإذا الحظنا أن من فروع هذا العلم هو االنثروبولوجيا البنيوية ،واليت
جاء عنها( :وما االختالف بني الثقافات إال اختالفاً يف املضمون مرده
إىل مؤثرات خارجية) و(فباالستناد إىل دراسة هذه األنساق((( نستطيع أن
حيدد العقل البشري يف كل األزمنة ومعرفة كل شيء من اإلنسان
نكشف عما ِّ
(((
واجملتمع).
واجلدير ذكره :إن هذه (األنساق) ليست هي بالضرورة اليت حتدد العقل
البشري وال هي اليت تكشف عنه دائماً ،بل كثرياً ما حيدث العكس متاماً،
حيث يقوم العقل البشري خبلق األنساق (أي مظاهر احلياة االجتماعية
والثقافية) اجلديدة ،أو حتويرها أو تطويرها ،أو نسفها متاماً ،وما أكثر
الثورات الفكرية اليت أطاحت بالعديد أو بالكثري من األنساق االجتماعية
والثقافية .كما أن (كاشفيتها عما حيدد العقل البشري) قد تكون ناقصة أو
(((
مشوهة أو خاطئة متاماً.
ثم إن الدقة العلمية تقتضي أن يكون التعبري أكثر حذراً ليقول (نستطيع
أن نكشف «بعض» ما حيدد العقل البشري ...ومعرفة «بعض» األشياء عن
اإلنسان واجملتمع).
هـ -واحلاصل من كالمه كله :أن (النص القرآني) حيتاج إىل زحزحة،
وهنا حيق لنا أن نتساءل :ومن الذي يقوم بعملية الزحزحة؟ وأال خيضع هو
بدوره للتارخيية؟ ولتأثريات الوسط الثقايف ـ االجتماعي الذي يعيش فيه؟
((( (األنساق) :مجيع مظاهر احلياة االجتماعية والثقافية تعترب كأنساق من العالقات للتواصل.
((( املوسوعة امليسرة :ص  314مادة أنثروبولوجيا.

((( بل ما أكثر ما تكون املظاهر االجتماعية أو الثقافية ،غطاء كاذباً ،خيدع غري اللبيب بل واللبيب
أحياناً ،ليسوقه بعيداً عن واقع ما حيدد العقل البشري.
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وأية حجية له بعد ذلك؟ وما وجه أرجحيته على النص اخلاضع هو بدوره
فرضاً لتأثريات الوسط الذي ولد فيه؟ ثم ما وجه أرجحيته على أية (زحزحة)
ماضوية أو مستقبلية!
وهل ذلك إال ترجيح بال مرجح؟ أو غرور وتبجح؟ أو دعوى بال
دليل...وحسب املصطلح األصولي فإنها عندئ ٍذ مجيعاً (ظنون) و(إن الظن
ال يغين من احلق شيئاً).
()9

تقييم منهج (التارخيية)

(التارخيية منهج يقوم على مبدأ أساس :إننا ال نستطيع أن حنكم على
األفكار واحلوادث ،إال بالنسبة للوسط التارخيي الذي ظهرت فيه ،ال بالنسبة
لقيمتها الذاتية وحدها ،ألننا إذا نظرنا إليها من الناحية الذاتية فقط ،رمبا
وجدناها خاطئة ،ولكننا إذا نسبناها إىل الوسط التارخيي الذي ظهرت فيه
(((
وجدناها طبيعية وضرورية).
وقد ذهب البعض اىل تطبيق (التارخيية) على اإلسالم((( وعلى القران
الكريم( ،مبعنى أن (الدراسة التارخيية) ـ حسب املنهجية العلمية احلالية اليت
توصل إليها الغرب ـ على القرآن ،هي احلكم يف حتديد معانيه وحتديد أسباب
تشريع احلكم ،والعوامل االجتماعية والثقافية والنفسية اليت كونت تلك
النصوص أو كانت وراء تقنني تلك القوانني ،أو وضع تلك القيم وصياغة
تلك األفكار والرؤى).
((( املصدر السابق ,التأرخيية ,ص.145

((( وهو الذي ضمنه أركون يف كالمه يف النص السابق الذي نقلناه عنه يف املبحث « 7و « : »8اإلسالم
ال يكتمل أبداً» « ،زحزحة اشكالية القران».
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وبعبارة أخرى :إن تطبيق (الدراسة التارخيية) على القرآن يعين :أن خنرج
بنتيجة أن تشريعات القرآن يف كيفية الصالة والصوم واحلج ،ويف اخلمس
والزكاة ،ويف شروط النكاح والطالق ،والبيع والشراء والرهن والوقف ويف
كيفية حتديد اإلرث والقصاص ،وغري ذلك ،هذه كلها يف الوسط التارخيي
الذي ظهرت فيه ،قد تكون صحيحة ،لكنها يف وسط تارخيي آخر ،كما
يف زماننا ،قد تكون خاطئة ،بل بالنسبة لقيمتها الذاتية قد تكون خاطئة
أيضاً ،بل إن مساحة (التارخيية) لتمتد حتى يف النصوص اليت تتحدث عن
امليتافيزيقيا واألمور الغيبية((( ،وعن اهلل وصفاته واملعاد وغريها!
المناقشة

من الواضح أن هذا التحليل يعاني من مشاكل عديدة ،منها مشاكل
مصداقية وصغروية ومنها عامة وكربوية؛ إذ نقول:
أوالً -من الناحية املصداقية جند :أن (الدراسة التارخيية) لو فرض أنها
صحيحة ،فإنها ميكن هلا أن حتكم على نصوص البشر العاجز احملدود(((،
لكنها ال ترقى إىل النصوص والتشريعات الصادرة من اإلله احمليط باملاضي
واحلاضر واملستقبل ،وخبصائص البشر الثابتة واملتغرية ،وبكافة ما يصلحه
ويفسده.
وبعبارة أخرى :ما هو مادي وتارخيي خيضع لتقلبات املادة وحتوالت التاريخ،
حمصن أمام تيارات التاريخ وتقلباته ،إنه
أما ما ليس مبادي أو تارخيي ،فإنه ّ
فوق التاريخ ،كما أن العلوم الرياضية فوق التاريخ ،متاماً.
((( إال لو ح ّدد (األفكار) باألفكار االجتماعية وشبهها.

((( بل حتى نصوص البشر ،ال يصح اإللتزام بقول مطلق بأن (الدراسة التارخيية مبقدورها أن تتحكم
فيها وأن تقوم بتقييم موضوعي حمايد هلا)؛ ذلك أن الدراسة التارخيية هي بدورها نتاج فكر بشري خيضع
لعامل الزمان ويعلق وسط تأثريات العوامل الثقافية واالجتماعية املرحلية ،فكيف تصلح حبق للحكمية؟
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ثانياً -من الناحية الكربوية((( جند :أن مما ال شك أن كثرياً من (النصوص)
و(القواعد) و(التشريعات) و(األفكار) حتمل قيمة ذاتية ،وتسمو على الزمان
واملكان ،وال ختضع لعوامل التغيري ،أي أنها فوق (التارخيية).
وذلك ككافة النصوص االخالقية املفتاحية ،وكافة التشريعات الناشئة
عن (املستقالت العقلية)((( وككثري من النصوص والقواعد الكالمية،
(((
وكالكثري من األصول واألحكام والقواعد املنطقية.
وذلك مثل:
(((
قيمة كل امرء ما حيسن ـ نص أخالقي اجتماعي.
ﱫﭻﭼﭽﭾ ﭿﱪ((( ـ تشريع اجتماعي ـ سياسي ـ اقتصادي.
(يستحيل املعلول بال علة أو الرتجح بال مرجح) ـ نص فلسفي  :كالمي.
(األشكال األربعة إنتاجها قطعي لو مل يكن خلل يف مادة القضية) :نص
منطقي.
(لكل فعل رد فعل يعاكسه يف اإلجتاه وقد يساويه يف القوة) :نص طبيعي
ـ اجتماعي.
(كلما ارتفع الطلب وقل العرض ،زادت القيمة ،مع ثبات سائر
العوامل) :نص وقاعدة اقتصادية.
بل نقول:
إذا كانت هذه القواعد وأضرابها ـ وهي باملئات بل باأللوف ـ أقوى
من الزمن وأمسى من الظروف ،ومن الوسط التارخيي الذي ظهرت فيه
((( أي هذا االعرتاض ،اعرتاض على الكلية ودعوى الكربوية والعمومية.
((( فصلنا احلديث عنها يف كتاب :األوامر املولوية واإلرشادية.

((( فصلنا احلديث عن كل ذلك يف مواضع عديدة من هذا الكتاب ،فلرياجع.
((( كشف اليقني :ص 180املطلب الثاني يف الفضائل البدنية .
((( سورة النحل.90 :
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وكانت فوق زمكانية ،فمن أدراك (واخلطاب لغري املسلم) لعل سائر القواعد
كذلك؟ (أي كافة القواعد اليت جاء بها القرآن واليت قد ال يؤمن غري املسلم
بأنها وحي ،ولكن ليس له النفي إذ غاية األمر عدم العلم؛ إذ من الواضح
أن (غري املسلم إذا كان موضوعياً أن يقول :ال أعلم أنه وحي أم ال ،ال أنين
أعلم أنه ليس بوحي؛ إن القاعدة املسلمة تقول) :كلما قرع مسعك من
الغرائب فذره يف بقعة اإلمكان حتى يذودك عنه قائم الربهان).
ثالثاً -إن القاعدة الكلية ،ال يصح تعليلها بأسباب فردية وجزئية صغروية،
وال يصح إثباتها باالحتمال و(أننا ال نستطيع أن حنكم )...قضية كلية؛ ملكان
النفي املطلق ثم احلصر املطلق و(رمبا وجدناها خاطئة) قضية احتمالية ثم هي
جزئية ،فكيف تؤسس قاعدة شاملة على أسس احتمالية وشخصية أحيانية!
وبعبارة أخرى :الدليل أخص من املدعى ،وكان الالزم ـ رعاية للدقة العلمية
ـ أن يقال( :إننا ال نستطيع أن حنكم على «بعض» األفكار واحلوادث)..
ويقال («رمبا» وجدناها طبيعية وضرورية).
(التاريخية) هي إحدى الصور األربع فقط
والتحقيق أن الصور أربعة:

الصورة األولى :هي املذكورة يف هذا النص(((.
الصورة الثانية( :إن عدداً من احلوادث ،قد يكون بالعكس ،أي صحيحاً
يف حد ذاته لكنه خطأ إذا نسبناه للوسط التارخيي الذي ظهر فيه) وذلك مثل:
((( النص الوارد يف مطلع املبحث « ,»9املوسوم «تقييم منهج التارخيية» ,وهو أن التارخيية منهج يقوم على
مبدأ أساس :إننا ال نستطيع أن حنكم على األفكار واحلوادث ،إال بالنسبة للوسط التارخيي الذي ظهرت
فيه ،ال بالنسبة لقيمتها الذاتية وحدها ،ألننا إذا نظرنا إليها من الناحية الذاتية فقط ،رمبا وجدناها خاطئة،
ولكننا إذا نسبناها إىل الوسط التارخيي الذي ظهرت فيه وجدناها طبيعية وضرورية.
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(التقية)((( اليت هي مبدأ صحيح يف حد ذاته ،لكنه قد يكون خطأ يف ظرف
معني ،وذلك كما لو اقتضى الوضع واألمر ،الثورة ضد الطاغوت والنظم
احلكومية واالجتماعية الفاسدة (ثورة اإلمام احلسني عليه سالم اهلل ،كأجلى
مثال) ،لكنه مع ذلك متسك بالتقية.
الصورة الثالثة :إن عدداً من احلوادث واألفكار ،قد يكون خطأ يف حد
ذاته ،كما هو خطأ إذا نسبناه إىل الوسط التارخيي الذي جتلى فيه ،وذلك
كقاعدة (أكذب ثم أكذب ثم أكذب حتى يص ّدقك الناس) أو (أقتل األبرياء
ثم أقتل ،وعذّب األحرار ثم عذّب ،وصادر األموال ثم صادر ،حتى تسيطر
على احلكم).
وكحادثة تعذيب فرعون لألحرار ،ودق األوتاد يف أرجلهم وأيديهم
وصدورهم حتى املوت ....إذ الظلم والتعذيب خطأ كمبدأ ويف حد ذاته،
كما هو خطأ منسوباً ألي ظرف تارخيي حتقق فيه.
الصورة الرابعة :وقد تكون جمموعة من األفكار واحلوادث ،صحيحة يف
كال البعدين :يف حد ذاتها ،ومبا هي منسوبة للوسط التارخيي الذي ظهرت
فيه.
وذلك كقاعدة حسن العدل واإلحسان ،وككل حادثة تعامل القائمون
عليها فيها بالعدل واإلنصاف ال بالظلم واالجحاف.

((( ومثل ما فيه التقية ،كالصالة مسب ً
ال رغم أن التقية تقتضي التكتف وكـ(الصدق) فيما لو أدى إىل قتل
بريء ،كما يف إخبار اإلرهابي عن مكان أحد الناس.
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()10
االنفعاالت معيار احلقيقة!

(إنه «هوسريل» يذهب إىل أن موضوع املعرفة ال يوجد خارج وعي
الذات املركز عليه ،أن املوضوع يكتشف وخيلق نتيجة احلدس الذي يرتكز
(((
عليه ،واالنفعاالت الشخصية لفرد هي معايري احلقيقة).
المناقشة

لقد فصلنا يف موضع آخر أن احلقيقة هي هي ،وأن عامل اإلثبات لو مل
يتطابق مع عامل الثبوت كان خاطئاً ،وأن الوجود الذهين مرآة للحقائق فإن
َع َك َس ْتها كما هي كانت صائبة وذات قيمة وإال كانت خاطئة عدمية القيمة.
ثم إن معيار احلقيقة ،لو كان هو اإلنفعاالت الشخصية ،لكانت احلقيقة
مناقضة لنفسها ،لو تبدلت االنفعاالت النفسية لذلك الفرد ،بل لكانت
احلقائق املتعاكسة صواباً وخطأ يف وقت واحد؛ نظراً لوجود عدة أفراد ذوي
انفعاالت متعاكسة ينظرون إىل احلقيقة يف وقت واحد! وهذا يعين مثالً:
أن ضرب الزوجة وجرحها بل وقتلها دون سبب قد يكون صواباً متاماً نظراً
لالنفعاالت الشخصية اخلاصة للزوج يف تلك اللحظات؟!
هذا كله مع قطع النظر عن اخللط احلاصل يف كالمه بني (يكتشف)
و(خيلق) إذ أين االكتشاف من اخللق؟ أن (اخللق) ال يعقل لو كان الشيء
موجوداً ـ يف أي عامل فرض ـ من قبل ،وإال للزم حتصيل احلاصل احملال،

((( املوسوعة الفلسفية :ص ،564وغريه.
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أما (االكتشاف) فال يعقل إال بوجود الشيء يف مرتبة((( سابقة((( ـ يف أي زمن
فرض ـ وقد اكتشفه اإلنسان وتعلق به علمه.
إن اخللق يعين االجياد والكشف يعين رؤية املوجود ،واخللق فعل
للحقيقة واالكتشاف انفعال عن احلقيقة.
وبعبارة أخرى :إن (املعلوم) وهو (موضوع املعرفة) غري متقوم يف ذاته
بـ(العلم) و(الوعي) ،وهل يعقل أن يتقوم عامل الثبوت بعامل اإلثبات؟
نعم لو أريد من (املعلوم) املعلوم مبا هو معلوم أي بوصف املعلومية ،فإن
هذا الوصف مقارن لتعلق العلم به.
ويستظهر أنه مل يدرك الفرق الدقيق بني املعلوم بالعرض واملعلوم بالذات،
وبني ما هو معلوم لنا بالعلم احلصولي (وهو العامل العيين ونظائره) وما هو
معلوم لنا بالعلم احلضوري (وهو الصور العلمية بذاتها)((( وهذا البحث له
تفصيل يطلب من مظانه.
()11
معايري احلقيقة والثقافات

و(مع التسليم بأن كل فكر يرتبط بسياق اجتماعي معني ،افرتض «بيرتيم
((( دقق يف كلمة (مرتبة سابقة) وليس (زمن سابق).

((( وهي مرتبة املتعلَّق.
((( وحيتمل ـ احتما ً
ال ضعيفاً ـ أن يريد بـ(موضوع املعرفة) ما أراده احلكماء من (املعلوم بالذات) وهو
الصور العلمية احلاصلة لدى الذهن بنفسها ،وحينئ ٍذ ترد عليه إشكاالت أخرى ليس هذا موضع ذكرها،
وعموماً فقد ناقشنا هذا النص مبا هو نص حمدد ،مع قطع النظر عن مدى دقته يف نقل أفكار هوسريل،
ولكن الذي يظهر من (املوسوعة امليسرة يف الفكر الفلسفي واالجتماعي ص638ـ  )640هو غري ذلك وال
جمال لنقد ما ذكره هنالك فإنه أيضاً يعاني من إشكاالت أساسية.
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سوروكني» ,إن معايري احلقيقة ذاتها ترتبط بثقافات شتى ،وأن منظومات
احلقيقة ميكن استلهامها من ذهنية حسية ،كما ميكنها من خالل ذهنية مثالية
(((
أن تبلغ توازناً أكثر عقالنية).
المناقشة

لقد أجبنا بالتفصيل عن دعوى ارتباط كل فكر بسياق اجتماعي معني،
لدى دراسة نص آخر.
وأما قوله (أن معايري احلقيقة ذاتها ترتبط بثقافات شتى)
فقد أجبنا عنه بأجوبة عديدة يف مطاوي الكتاب ،ونقول هنا باختصار أنه
إن أراد أن (احلقيقة) مرتهنة بـ(معايريها) ومعايريها مرتهنة هي بدورها بأمناط
الثقافات ،ففيه أن الواقع هو هو ،وليس غريه ،وال يتغري عامل (الثبوت)
بتغري عامل (اإلثبات).
ثم إن املعايري إذا كانت منتزعة من حاق ذات الشيء ،كانت مثله مطلقة
ومنضبطة وال يضرها تغري األوهام والتخيالت والتصورات عنها ،أي ال
تكون حينئ ٍذ مرتهنة بها ،وإن كانت (املعايري) أموراً اعتبارية ،خاضعة
العتبارات املعتربين ،كانت أجنبية عن واقع الشيء بل وأجنبية عن ظواهره
اخلارجية ،وبعبارة أخرى :مهما تغريت االعتبارات فإن الواقع اخلارجي
العيين ال ينقلب عما هو عليه ،نعم خصوص األمور االعتبارية (ال احلقيقية
وال االنتزاعية) هي اليت أمرها بيد املعترب لكنها ال واقع هلا وراء االعتبار،
فهي كاإلنشائيات.

((( مفاتيح العلوم اإلنسانية ،د .خليل أمحد خليل :ص.401
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()12
قوانني التطور االجتماعي والنسبية

(عرفت (املعرفة )(((Cognition :بـ( :عملية إنعكاس الواقع وعرضه
يف الفكر اإلنساني ،وهي مشروطة بقوانني التطور االجتماعي وترتبط إرتباطاً
ال ينفصم باملمارسة ،وهدف املعرفة بلوغ احلقيقية املوضوعية ...ويكتسب
اإلنسان يف عملية املعرفة املعارف واملفاهيم اخلاصة بظواهر الواقع ويتحقق
من العامل احمليط به)((( (اإلنسان ال يستطيع أن يعرف شيئاً عن الواقع بدون
(((
االحساسات).
(وعندما تؤكد املمارسة اإلنتاجية االجتماعية تطابق األفكار واملعرفة
والنظريات ،مع الواقع ،حينئ ٍذ فقط ميكن أن يقال :إن تلك األفكار وتلك
املعرفة وتلك النظريات صحيحة)((( (وطاملا أن املمارسة مؤكدة بدرجة تكفي
لتمييز احلقيقة املوضوعية من اخلطأ وتاكيد صدق معرفتنا ،فإن املمارسة
نفسها عملية متطورة حتدها يف كل مرحلة معينة إمكانيات اإلنتاج ومستواه
الفين ..اخل ،وهذا يعين أنها هي أيضاً نسبية ،ونتيجة هلذا فإن تطورها ال
((( (((
يسمح بتحويل احلق إىل عقيدة جامدة ،إىل مطلق ثابت)، .
((( هذا املعنى ملفردة النسبية يف العربية ,يتماهى ومفهوم «اإلدراك» ,خالف مفردة املعرفة ,مبعنى
.knowledge

((( املوسوعة الفلسفية :معرفة ،ص ،482دار الطليعة ،بريوت ،وضع جلنة من العلماء واألكادمييني
السوفيتيني بإشراف روزنتال يودين ،ترمجة مسري كرم.
((( املصدر.

((( املصدر :ص.483
((( املصدر السابق.

((( ال نرى حاجة للمناقشة يف كافة بنود هذا التعريف أو غريه ،إال بالقدر الذي يرتبط بصميم البحث
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المناقشة

يالحظ عليه:

 -1إن (املعرفة) غري مشروطة بقوانني التطور االجتماعي ،بل أن هنالك
أقساماً من املعرفة غري مرتهنة
أ :بوجود جمتمع ،بل هي رهن وجود الفرد وإن ولد يف جزيرة منعزلة
أو كهف ناء ومل يستمع إىل أحد.
ب :وال بتطور اجملتمع أو بقوانني تطوره ،وذلك مثل املستقالت العقلية
وكذلك كافة الفطريات واألوليات ،وكذلك بعض ما يتعلق باجملردات كأصل
وجود اخلالق وكماله ووحدانيته ،وبعض ما يرتبط بالعوامل األخرى كاجلن
واملالئكة فيما لو علم بها بالتماس املباشر أو غريه((( ،وكذلك أيضاً العلوم
(((
الرياضية من حساب وهندسة.

(((

 -2إن (املعرفة) قد تكون هي (الصانعة) لقوانني التطور
االجتماعي((( ،ال املنفعلة عنها أو املشروطة بها ،بل إن أمناط املعرفة
املختلفة ،بل واملتناقضة ،اليت تتحكم يف وجود الذوات العارفة ،هي
اليت تصنع أمناطاً خمتلفة ،بل ومتناقضة((( ،من قوانني التطور االجتماعي(((،
فمث ً
ال هل املعرفة إنعكاس للواقع ،أو هي إضافة مقولية أو اشراقية؟ أو فعل؟ أو وجود الشيء بنفسه ال
بصورته لدى األذهان؟ أو غري ذلك.
((( راجع التوضيح يف مواضع أخرى من الكتاب ،وللتفصيل األوامر املولوية واإلرشادية للمؤلف.
((( كاإلهلام أو احلدس أو الربهان الفرضي أو غريها.

((( ويعتقد كانط وأمثاله بـ(القبليات) و(القضايا التحليلية).

((( والتعبري األدق :هي العلة املعدة لوجود قوانني التطور االجتماعي.
((( حسب التعبري العريف ال الفلسفي الدقي.

((( إذ ليست قوانني التطور االجتماعي ،موحدة ،بل ختتلف باختالف اجملتمعات.
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ولذا جند أن القيادات العمالقة واملفكرين النوعيني النوابغ ،هم الذين حيولون
مسار األمم ،ويرمسون هلا خريطتها الفكرية والثقافية ،ويصنعون منظومتها
املعرفية اخلاصة بها ،وقد تكون على النقيض من قوانني التطور االجتماعي
كما اعتقدت بها الشيوعية ،وكذلك جند (الثورات) الكربى يف التاريخ ،فإنها
حولت جمرى نهر املعرفة باجتاه آخر ،سليب أو إجيابي ،تكاملي أو تراجعي
ورجعي ،وكذلك احلال يف األديان الكربى اليت غريت وجه التاريخ.
 -3إن قوانني التطور االجتماعي ،هي يف حد ذاتها خمتلف فيها ،فكيف
تكون املعرفة اليت هي عملية إنعكاس الواقع ،مشروطة بها؟ بل إن التجربة
والتاريخ وانهيار الشيوعية العاملية وبالذات يف روسيا ومنظومتها من دول
أوروبا الشرقية ،أثبتت بطالن قوانني التطور االجتماعي حسب الفهم
اإلشرتاكي والشيوعي.
 -4إن قوانني التطور االجتماعي ،ذات إطار ضيق ،فهي حمدودة
بـ(التطور االجتماعي) أما املعرفة اليت هي (إنعكاس الواقع) فهي أوسع بكثري
جداً؛ نظراً ألن (الواقع) أكرب وأمشل وأوسع من (اجملتمع) و(قوانني تطوره)
إذ الواقع يشمل علوم اجليولوجيا والفيزياء والكيمياء والفلك وغريها ،سواء
كان هناك حتول اقتصادي ومن ثم اجتماعي أم ال ،وسواء كان الفرد أو
املكتشف ،يعيش يف وسط جمتمع متخلف أو متطور ،أو يف
اخلبري أو العامل ِ
بيئة علمية منعزلة متاماً.
 -5إن قوانني التطور االجتماعي هي بدورها ـ لو صحت ـ إنعكاس
للواقع((( ،فالواقع هو األصل وهي الظل واإلنعكاس ،والناتج من ذلك أن
ما طابق منها الواقع فهو الصحيح وإال فخطأ.
واحلاصل :إن املقياس األول واآلخر (للمعرفة) كما لقوانني التطور
((( واألدق أنها من قبيل املعقوالت الثانية الفلسفية (كالعلية واملعلولية).
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االجتماعي ،هو (الواقع املوضوعي).
 -6ال يعقل أن تكون قوانني التطور االجتماعي هي الصانعة للمعرفة
دائماً ،أي هي (العلة) التامة ،أو هي الشرط لتحقق املعلول((( ،مع أننا جند
أن مفكرين يعيشون يف أجواء متماثلة وتتحكم بهم مجيعاً قوانني التطور
االجتماعي اإلشرتاكية أو الشيوعية فرضاً ،ومع ذلك جند أحدهما حيمل فكراً
رأمسالياً واآلخر فكراً اشرتاكياً ،بل والثالث والرابع واخلامس والسادس،
كل منهم حيمل فكراً مغايراً لآلخر ،وجلهم حيمل أفكاراً مناقضة لقوانني
التطور االجتماعي حسب املفهوم االشرتاكي والشيوعي هلا ،كما جند
العكس أيضاً؛ فإننا جند شخصني يعيشان ظروفاً خمتلفة ومتناقضة (يعيش
أحدهما يف بيئة اشرتاكية واآلخر يف بيئة رأمسالية ،أو دينية وال دينية) ومع
موحد (كالهما ضد قوانني التطور
ذلك جندهما يتفقان على منط معرفة َ
االجتماعي حسب الفهم الشيوعي ،أو كالهما موافق ،أو كالهما متحري).
الممارسة االنتاجية واالجتماعية والنسبية

 -7إن بعض أنواع املعرفة فقط هو الذي يرتبط باملمارسة ،أي تلك
األنواع املادية احلسية من املعارف فقط ،بل حتى املعارف املادية احلسية،
فإنها ليست بأمجعها مرتبطة باملمارسة ،بل قد تستكشف بالوجدان والشهود
أو بالتعقل والتفكر أو حتى بالعلم احلضوري (ككافة احملسوسات باحلواس
الباطنة) كاحلب والبغض واحلزن والفرح فإن احلزن والفرح واحلب والبغض
مث ً
ال ال ترتبط بالضرورة (باملمارسة) ،بل أحياناً تنجم عن (التصور) اجملرد
فحسب ،ولو أنه عمم (االحساس) للحواس الباطنة ،وأراد من (املمارسة)
األعم من (املمارسة اإلنتاجية) ومن (املمارسة االجتماعية) بل واألعم من
((( وهو املعرفة.
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(املمارسة احلركية العملية) لكان أقرب للصواب ،على أنه مع ذلك ال يزال
االشرتاط باملمارسة خاطئاً.
وال يصح (اإلنسان ال يستطيع أن يعرف شيئاً عن الواقع بدون
االحساسات) ذلك أن املعرفة قد تكون حسية وقد تكون عقلية ،وقد تكون
قلبية أو إهلامية ،كما أشرنا له يف موضع آخر.
 -8إذا كان (عندما تؤكد املمارسة )...صحيحاً فهذا يعين أن كافة
(((
األفكار واملعارف والنظريات اإلشرتاكية والشيوعية ،ليست صحيحة
قبل أن توجد (املمارسة اإلنتاجية االجتماعية) وقبل أن تتطابق وتؤكد تلك
املمارسة اإلنتاجية االجتماعية ،تلك األفكار واملعارف.
إذن ـ وعلى ضوء ذلك ـ يكون من اخلاطئ متاماً الدعوة إىل اإلشرتاكية
والشيوعية وإىل شتى نظرياتها وأفكارها ومعارفها ،قبل قيام النظام
الشيوعي أو اإلشرتاكي (أو قبل حتقق تلك املمارسة اإلنتاجية االجتماعية)
إذن فبأي حق دعى أمثال ماركس ثم لينني إىل النظريات واألفكار اإلشرتاكية
والشيوعية؟
ذلك أنها إما ليست صحيحة عندئ ٍذ أو ال يعلم أنها صحيحة أم ال؟
بل نضيف :إنه حتى لو طبقت اإلشرتاكية أو الشيوعية يف دولة ،وحتى لو
أكدت املمارسة اإلنتاجية االجتماعية ،تطابق األفكار واملعارف والنظريات،
مع الواقع ،فإن ذلك ال جيديهم نفعاً؛ ألن املمارسة اإلنتاجية االجتماعية،
يف جمتمع آخر ،كاجملتمع الرأمسالي أو اإلسالمي ،لو مل تؤكد تطابق أفكار
اإلشرتاكية ،مع الواقع ،فإن ذلك يعين ،مبنطقهم نفسه ،أن تلك النظريات
واألفكار واملعرفة اإلشرتاكية ،ليست صحيحة يف هذا البلدَ ،ف ِل َم الدعوة
((( أو (ال ميكن أن يقال إنها صحيحة) حسب تعبريه ،إذ ظاهر التعبري هو مرحلة اإلثبات ولكن تعبريه
الالحق بـ(ال يسمح بتحويل احلق إىل عقيدة جامدة )...ظاهره مرحلة الثبوت ،وعلى األول فإن ناتج
عدم وجود أو عدم تأكيد املمارسة االنتاجية االجتماعية هو عدم معرفة مدى صحة القول بصحة تلك
النظريات ،وعلى الثاني ناتج ذلك عدم صحة تلك النظريات.
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إليها إذن؟ إن ذلك يعين الدعوة إىل شيء باطل غري صحيح بإعرتافهم!
هذا كله مع قطع النظر عن أن املمارسة اإلنتاجية االجتماعية يف اجملتمع
اإلسالمي أو الرأمسالي لو أكدت أن نظرياتها هي األنفع للمجتمع (أو
األنفع للمجتمع من نظريات اإلشرتاكية ،أو األقل ضرراً منها) وأن (التطور
األخالقي واحلقوقي واإلداري) مث ً
ال هو الذي قاد للتطور االقتصادي
واالجتماعي((( ،لكانت هي الصحيحة ،فكان البد لقادة اإلشرتاكية أو
الشيوعية ،رفع راية (اإلسالم) أو (الرأمسالية) حينئ ٍذ! أو للزم أن تكون
اإلشرتاكية ثم الشيوعية هي الصاحلة والصحيحة جملتمعات ،والرأمسالية أو
(((
اإلسالم هو الصاحل جملتمعات أخرى!
وإذا كانت الدعوى :أننا كنا مطمئنني إىل صدق وصحة نظرياتنا ومعارفنا
حتى قبل حتقق املمارسة اإلنتاجية االجتماعية ،نقول إذن فهذا يشكل اعرتافاً
صرحياً بأن مقياس الصدق والصحة ليس هو (عندما تؤكد )...بل حتى
(قبلما تؤكد) وأن هناك واقعاً حمفوظاً ومعايري حقيقية للصحة واخلطأ ،سواء
كانت (ممارسة) أم ال؟ وسواء طابقتهما املمارسة أم ال!
 -9إن كون (املمارسة نفسها عملية متطورة )...ال يعين أنها نسبية،
كما ال يعين (نسبية احلقيقة) وعدم وجود (احلق الثابت) وقد فصلنا النقطة
األوىل((( يف فصل آخر((( ،وأما النقطة الثانية فنقول :إن تغري الواقع
اخلارجي وتطوره ،ال يعين بالضرورة تغري املعرفة وانقالبها ،فإن (التغري) قد
يتحقق بإنقالب الواقع اخلارجي إىل الضد األفضل أو األسوأ ،كأن يتحول
((( ال أن التطور االقتصادي كان هو الرائد (خاصة على الطريقية اإلشرتاكية أو الشيوعية).

((( غري خفي أننا نرى بطالن (الرأمسالية) كبطالن (الشيوعية واإلشرتاكية) ،والتمثيل أعاله إمنا هو
لإللزام فقط ،راجع :الفقه االقتصاد :ج107ـ  108من موسوعة الفقه لإلمام الشريازي قدس سره.
((( أي أن التغري والتطور ال يعين النسبية.

((( عند احلديث عن نسبية الزمان واحلركة.
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اجلاهل عاملاً أو األمة املتخلفة إىل أمة رائدة أو العكس ،أو تتحول مادة إىل
مادة أخرى أرقى أو أدنى ،وقد يتحقق بتكامل الواقع اخلارجي ،كأن يزداد
العامل علماً أو البطل قوة أو الطائرة سرعة أو تتحول املادة إىل الطاقة...
ويف كلتا الصورتني فإن الصورة اإلدراكية األوىل عن الشيء قبل تغريه ،إذا
كانت مطابقة للواقع ،فهي صواب ،وإال فخطأ دائماً أي :بلحاظ ظرف
نسبة الصورة لذيها ،كما أن الصورة اإلدراكية الثانية عن الشيء بعد تغريه
كذلك؛ فإنها إن طابقته فصحيحة وإال فخاطئة.
والحاصل :إن (العلم) هو الذي يتعلق بـ(املعلوم) على ما هو عليه،
ويكشفه كما هو ،مستجمعاً كافة أحواله وشروطه وظروفه ،بدون تغري
عامل ما؛ فكما أن (املاضي) ال ينقلب بنفسه عما وقع عليه (أي يف وقت
كونه كذلك ويف حالة كونه كذلك) ،كذلك فإن (الصورة اإلدراكية) عن
(املاضي) ستبقى مطابقة له دائماً وأبداً ،وهذا هو ما أشار إليه األصوليون
بقوهلم (املشتق حقيقة يف املتلبس باملبدأ بلحاظ حال التلبس) سواء كان ماضياً
أم حاضراً أم مضارعاً ،وقد أوضحناه يف فصل آخر ،وعلى ذلك فإن احلق
يبقى حقاً وعقيدة ثابتة ،ويبقى شاخماً مطلقاً أبدياً.
تصوره
اللهم إال لو انكشف أن الواقع اخلارجي مل يكن يف ظرفه كما
ّ
املد ِرك ،فستكون الصورة اإلدراكية عندئ ٍذ ـ يف واقعها ـ خاطئة ،وقد انكشف
للمدرك الحقاً اخلطأ ،وهذا ما يؤكد حمورية الواقع املوضوعي بنفسه من
جديد.

275

الف�صل الرابع
()13

املعرفة نتاج العمل االجتماعي

(املعرفة ,)Knowledge((( :نتاج للعمل االجتماعي والتفكري اللذين
ميارسهما الناس ،وتكرار مثالي يف شكل لغة للعالقات املوضوعية احملكومة
بالقانون يف العامل املوضوعي الذي تعرتيه التغيريات ...ويف نظرية املعرفة
املادية السابقة على املاركسية كانت املعرفة تفهم على النقيض من ذلك على
أنها نتاج للجهد اإلدراكي للفرد ،نتاج للخربة الفردية) واعرتض عليه بـ(أن
اإلنسان يبدأ عملية اإلدراك ممتلكاً جهازاً جاهزاً من املفاهيم واملقوالت اليت
(((
طورها اجملتمع).
المناقشة

يالحظ عليه(((:
أوالً -ال يعقل أن يكون (العلم) واملعرفة نتاج (العمل) ألنهما من مقولتني
خمتلفتني متاماً((( ،بل حتى لو فرض القول بأنهما من مقولة واحدة((( ال يصح
((( ذكرت بعض املعاجم الفلسفية ,ترمجتني خمتلفتني لكلمة املعرفة دون ترجيح ألحدهما ,وهما
( Knowledgeو  ,)Cognitionفيما رجح آخرون إحدى الرتمجتني ،بينما اعترب بعض آخر ,أن «اإلدراك»
هو الذي يرتجم اىل  ،Cognitionو»املعرفة» ترتجم اىل.Knowledge
الدكتور مجيل صليبا ,املعجم الفلسفي ,ج 2ص .392
وهناك آراء أخرى ,وليس حتقيق ذلك مما ميس صميم البحث.
((( املوسوعة الفلسفية :ص.483

((( إضافة لألجوبة اليت سبقت يف نقد النص السابق.

((( أشرنا يف فصل آخر إىل األقوال يف العلم (واملعرفة) وأنه من مقولة الكيف النفساني أو اإلنفعال أو
اإلضافة أو غري ذلك؟
((( على الرأي الذي يذهب إىل أن (العلم) هو من مقولة (الفعل).
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ذلك ،ولذا جند (العمل االجتماعي) قد ال ينتج فكراً ومعرفة ،كما هو احلال
يف غالب الناس (مزارعني وعما ً
ال وغريهم) أو قد جند (العمل االجتماعي)
الواحد ،ينتج ـ إذا استعرنا تعبريهم ـ معارف متناقضة أو خمتلفة ،غاية األمر
أن (العمل االجتماعي) ،قد يكون من (العلل املعدة) للوصول إىل أفكار
ومعارف ،ثم هي قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة.
ثانياً -إن املعرفة ـ على فرض إمكان كونها نتاج العمل ـ فإنها كما قد
تكون نتاجاً للعمل االجتماعي ،كذلك قد تكون نتاجاً للعمل الفردي أو
للجهد اإلدراكي للفرد ،كما سبق ،وكما يلمسه أي مفكر من نفسه عندما
يكتشف آفاقاً ومعارف ،مل يتوصل إليها جمتمعه أو السابقون عليه.
ثالثاً -إن اجلهاز «اجلاهز» الذي ميتلكه اإلنسان من املقوالت واملفاهيم،
والذي يبدأ عملية اإلدراك وهو ممتلك له ،هو (الفطريات) و(األوليات)
و(املستقالت العقلية)((( املغروسة يف داخل نفس اإلنسان منذ أن خلق،
وليس املفاهيم اليت طورها اجملتمع ،بل هذه املفاهيم تتوارد عليه الحقاً
وبشكل تدرجيي ،وقد يؤمن بها وقد ال يؤمن ،وقد يطورها أو حيورها أو
يعدل فيها أو يزيد أو ينقص منها.
ولذا جند الطفل يشعر بـ(الظلم) الذي ميارس حبقه ،بفطرته ،وإن كان
طور فرضاً مفهوماً عن (العدل) يقتضي بضرورة جرحه أو قطع
اجملتمع قد ّ
أعضاءه أو حبسه يف نفق مظلم ،حتى من دون أن يذنب أي ذنب.
رابعاً -إن عملية التفكري ،واملعرفة ،حتتضنها (اللغة) يف أكثر األوقات،
وليست اللغة شرطاً أبداً لتحقق عملية التفكري أو املعرفة ،ولذا جند املفكر
يف كثري من األحيان تراوده فكرة من غري أن جيد (اللفظ) املناسب هلا ،بل أن
بعض املعاني السامية ،مل توضع هلا ألفاظ ،ولذا جند املرء ـ املفكر والعادي
((( فصلنا ذلك يف موضع آخر من الكتاب.
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ـ كثرياً ما يتحري يف كيفية ترمجة شعوره أو إحساسه أو أفكاره ،إىل لغة أو
كلمات.
خامساً -إن املعرفة هي أمشل وأعم من (العالقات املوضوعية)؛ إذ املعرفة
كما تشمل التصديقات ،كذلك تشمل التصورات((( ،وكما تشمل املركب
كذلك تشمل البسيط ،وكما تتعلق بالعالقات املوضوعية بني األشياء،
تتعلق أيضاً بذوات األشياء (سواء كانت جواهر أم أعراضاً أم انتزاعيات أم
اعتبارات).
كما أن املعرفة أعم من العامل املوضوعي الذي تعرتيه التغيريات؛ إذ
تشمل العامل املوضوعي الذي ال تعرتيه التغيريات ،كعامل اجملردات.

((( فتأمل.
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()14
احلقيقة املطلقة تتكون من حقائق نسبية

(إن معرفتنا ـ يف كل مرحلة من مراحل تطورها ـ مشروطة باملستوى الذي
أجنزه العلم والتكنولوجيا واالنتاج ...ومن ثم فإن احلقائق العلمية نسبية...
مبعنى أنها حتتوي على عناصر سوف تتغري وتصبح أكثر دقة وعمقاً مع تطور
املعرفة ،أو سوف حتل حملها حقائق أخرى ..ويف الوقت نفسه فإن كل حقيقة
نسبية هي خطوة لألمام حنو إدراك احلقيقة املطلقة ...فاحلقيقة املطلقة تتكون
من جممل احلقائق النسبية)...
( إن كل ايديولوجية مشروطة تارخيياً ،ولكن من احلقائق غري املشروطة
أنه بالنسبة لكل ايديولوجية علمية (متييزاً هلا عن االيديولوجية الدينية مثالً)
(((
توجد صيغة موضوعية مطابقة ـ أي طبيعة مطلقة).
المناقشة

يالحظ عليه:
أوالً -إن احلقيقة املطلقة قد تكون بسيطة ،فال تتكون إذن من جممل حقائق
نسبية.
ثانياً -إن احلقيقة املطلقة املركبة قد تتكون من عدة حقائق مطلقة.
ثالثاً -إن تركب احلقيقة املطلقة من عدة حقائق نسبية ،أمر غري معقول إن
أريد من (النسبية) ما حيتمل اخلطأ(((؛ فإن النتيجة تابعة ألخس املقدمات.
((( املوسوعة الفلسفية :ص ، 184حتت عنوان ( احلقيقة املطلقة والنسبية)
((( أي ما حيتمل اخلطأ لذاته وليس جملرد أنه ِّ
يشكل بعض صورة الواقع.
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رابعاً -ليست (املعرفة) مبجملها مشروطة باملستوى الذي اجنزه العلم
والتكنولوجيا واإلنتاج ،بل إن خصوص بعض أنواع العلم هو كذلك؛ فإن
من املعارف ما ال يرتبط بتطور العلم أبداً.
خامساً -لو حلت حمل احلقائق العلمية حقائق أخرى ،لكانت إحداهما
(((
(أو كلتاهما) خاطئة حتماً ،فهذا خطأ وذاك صواب ،فأين النسبية؟
سادساً -إن التفرقة بني اآليديولوجية العلمية والدينية ،هي تفريق من
غري دليل وال برهان ،بل الدليل دل على بطالن ذلك؛ إذ العديد من
االيديولوجيات الدينية هي مطلقة (كوجود اهلل تعاىل ووحدانيته وجترده).
كما أن كثرياً من االيديولوجيات العلمية ثبت أنها كانت خاطئة (ومنها
قوانني املادية الدياكتيكية)((( وقوانني التطور االجتماعي ،وعملية تكامل
اجملتمع من النظام اإلشرتاكي إىل الشيوعي.
سابعاً -إن احلقيقة النسبية (إذا أريد بها اخلاطئة ال الناقصة)((( كثرياً ما تكون
عقبة كأداء أمام الوصول إىل احلقيقة املطلقة ،بل إن التاريخ البشري يشهد
بذلك بأعلى صوته! فليست إذن (كل حقيقة نسبية هي خطوة لألمام.)...
ثامناً -إن اعتبار االيديولوجية العلمية ،غري مشروطة تارخيياً ،كما نقله
عن لينني وشرحه بقوله (وإنه توجد هلا طبيعة مطلقة) يناقض كل األساس
الذي أسسه ( :إن معرفتنا ـ يف كل مرحلة من مراحل تطورها ـ مشروطة
باملستوى الذي أجنزه العلم والتكنولوجيا واإلنتاج ...ومن ثم فإن احلقائق
العلمية نسبية).
((( حللنا ذلك بالتفصيل يف موضع آخر.
((( أشرنا هلا يف موضع آخر.

((( بل حتى الناقصة أحياناً تكون عقبة.
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إذ كيف تكون (اإليديولوجية العلمية) ذات طبيعة مطلقة وغري نسبية،
وتكون (احلقائق العلمية) اليت ابتنت عليها االيديولوجية العلمية ،نسبية؟
()15

القران الكريم نص انساني نسيب!

(إن القرآن نص ديين ثابت من حيث منطوقه ،لكنه من حيث يتعرض
له العقل اإلنساني ويصبح مفهوماً ،يفقد صفة الثبات ،إنه يتحرك وتتعدد
داللته ،إن الثبات من صفات املطلق املقدس ،أما اإلنساني فهو نسيب متغري،
والقرآن نص مقدس من ناحية منطوقه ،لكنه يصبح مفهوماً ،بالنسيب
واملتغري ،أي من جهة اإلنسان ،ويتحول إىل نص إنساني «يتأنسن» ومن
الضروري هنا أن نؤكد أن حالة النص اخلام املقدس حالة ميتافيزيقية ال ندري
عنها شيئاً إال ما ذكره النص عنها؛ ونفهمه بالضرورة من زاوية اإلنسان
املتغري والنسيب ،النص منذ حلظة نزوله األولي ـ أي مع قراءة النيب له حلظة
الوحي ـ حتول من كونه نصاً إهلياً وصار نصاً إنسانياً ،ألنه حتول من التنزيل
(((
إىل التأويل).
و(إذ يتدخل أفق القارئ الفكري والثقايف يف فهم لغة النص ومن ثم يف
(((
إنتاج داللته).
المناقشة

والبد من التوقف قلي ً
ال عند هذه النصوص لنسجل عليها املالحظات
التالية:
((( نقد اخلطاب الديين نصر حامد أبو زيد ،ص ،113ط.1
((( املصدرالسابق ,ص.87
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أوالً :ليس كل إنساني ،نسبياً
إن الكالم مبجمله مبين على (املصادرات) ـ باملصطلح املنطقي ـ أي على
البيّنة يف نفسها وال املبيّنة ،أي أنها قضايا اعتربها
سلسلة من (الدعاوى) غري َ
الكاتب «مسلمات» ومل يقم عليها دليالً ،ومنها (أما اإلنساني فهو نسيب
ومتغري) و(النص منذ حلظة نزوله األولي أي مع قراءة النيب له حلظة الوحي،
حتول من كونه نصاً إهلياً وصار نصاً إنسانياً).
ونقول :إن الدليل القطعي قام على إبطال كرباه الكلية (أما اإلنساني فهو
نسيب ومتغري)؛ إذ من البديهي أن السالبة اجلزئية((( نقيض املوجبة الكلية،
ومن الواضح أن هنالك الكثري من (اإلنسانيات) اليت ليست هي نسبية وال
متغرية ،وميكن مبدئياً توزيعها على جماميع أربعة:
المجموعة األولى :كافة مسائل احلساب واهلندسة ،وهي باأللوف.
المجموعة الثانية :كافة األحكام العقلية((( من ما كان من دائرة (البديهيات):
(األوليات) و(الفطريات)((( مثل :إستحالة الدور والتسلسل ،اجتماع
النقيضني حمال ،وكذا ارتفاعهما ،ضرورة بطالن الرتجح بال مرجح،
ضرورة كون الكل أعظم من اجلزء ...وهكذا.
المجموعة الثالثة :كافة املستقالت العقلية ،وهي بالعشرات ،بل باملئات
ومنها (العدل حسن ،والظلم قبيح ،واإلحسان حسن).
اجملموعة الرابعة :كافة املسائل العلمية القطعية ،كحركة األرض الوضعية
واإلنتقالية ،واجلاذبية ،وغريها.

(((

((( فكيف إذا كانت سوالب كثرية؟!

املدركات العقلية ،على املسلكني.
((( أو َ

((( أوضحنا الفرق بني األوليات والفطريات ،يف موضع آخرن كما ذكرنا هنالك سائر أقسام (البديهيات).
((( ذكرنا يف كتاب :األوامر املولوية واإلرشادية العشرات من (املستقالت العقلية).
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وبعبارة أخرى :إن (اإلنساني) ـ وهو املوضوع يف قاعدته ـ مفهوم مبهم
تتعدد االحتماالت يف املقصود منه ،وعلى ضوئها يتحدد مدى صحة محل
ذلك احملمول واخلرب (نسيب ،متغري) عليه ،فما املراد بـ(اإلنساني) هل املراد
به ما خيلقه اإلنسان؟ أو املراد ما يلمسه وحيسه بإحدى احلواس؟ أو املراد ما
يدركه ويتعقله؟
إن املراد إذا كان هو آخر الفروض ـ كما هو موطن الكالم ـ فإنه باطل ،وال
توجد لدينا قاعدة حتت عنوان (كل إنساني ،أي كل ما يدركه اإلنسان(((،
فهو نسيب ومتغري) ويكفيك برهاناً على بطالنها جماميع القضايا واملفاهيم
األربعة اآلنفة الذكر.
ثانياً :قاعدته تنقض نفسها!
يصح أن ننقض كالمه بكالمه؛ إذ يقول (إن الثبات من صفات املطلق
ومدركاً؟ فهي إذن إنسانية ،فهي إذن
املقدس) أليست هذه القضية مفهوماً َ
متغرية ونسبية ،فقد ناقضت القاعدة نفسها إذن؟! وجيري هذا النقض يف
قوله (أما اإلنساني فهو نسيب ومتغري) وكذلك قوله (النص ..حتول ..ألنه)
وبأدنى تغيري يف التعبري يظهر وجه النقض.
ثالثاً :الجسم اإلنساني متغير ال الروح اإلنسانية

إن اإلنسان حقيقة مركبة من روح وجسد ،وما يرتبط باجلسد هو
املتغري ،لكن ما يرتبط بالروح ،ال دليل على تغريه على األقل ،إلحتمال
كون الروح جمردة على األقل((( ،فال يصح اطالق القول بـ(أما اإلنساني
فهو نسيب ومتغري)؛ إذ ما يرتبط بالروح فهو إنساني أيضاً ،مثل ما يرتبط
باجلسد ،و(العلم) و(اإلدراك) مما يرتبط بالروح ،وليكن ذلك على أقل
((( أي كل مفهوم ،حسب تعبريه.

((( أي جترد الروح ،حمتمل على األقل.
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الفروض ،احتمالياً((( ومع وجود هذا االحتمال ـ فكيف لو ذهبنا إىل أنه
برهاني ـ ال جمال لتأسيس قاعدة (أما اإلنساني فهو نسيب ومتغري) وقد فصلنا
هذه النقطة يف موطن آخر.
رابعاً :القرآن نص إلهي ال يتأنسن
كيف (يتحول القرآن إىل نص إنساني «يتأنسن») مع أن املفروض أن
(كنص) من السماء ،أي أن اهلل تعاىل خلق
املسلم يعتقد أن (القرآن) نزل ٍ
هذه النصوص بذاتها ونقلها جربائيل (أمني الوحي) حبرفيتها للنيب املصطفى
صلى اهلل عليه وآله.
ويبدو من هذا التعبري ومن تعبري الكاتب« ،مع قراءة النيب له» أن الكتاب
افرتض أن القرآن نزل كـ(طاقة) مث ً
ال على النيب ثم حوله النيب إىل مادة
نصيّة ،أو أنه نزل كمعاني جمردة ثم صاغها النيب يف قالب األلفاظ ،أو أنه
نزل كروح أو حمتوى ثم ألبسه النيب شك ً
ال لفظياً ،أو كمادة هيوالئية ،ثم
منحها الرسول (صورة متجسدة)!!
إن ما يعتقده املسلمون ـ واملفرتض يف الكاتب أنه مسلم ـ هو أن القرآن
نزل بهذه الشكل وبهذه الصورة واهليئة وبهذه النصوص بعينها على رسول
اهلل صلى اهلل عليه وآله ،وتأسيساً على ذلك فإن القرآن كنص موجود بني
الدفتني هو (إهلي) مائة باملائة ،وليس نصاً إنسانياً ،ويستحيل أن يتأنسن،
غاية األمر أن له أن يقول (ترمجته إىل اللغات األخرى فقط ،هي ترمجة
إنسانية).
نعم ،للكاتب أن يقول :إنين ال أؤمن بنزول القرآن كنص على الرسول،
بل إنه نزل كمعنى جمرد أو كطاق ٍة أو كمحتوى ومفهوم دون ألفاظ ،وحينئ ٍذ
نقول له :من أين لك هذا؟ أي أنها دعوى بال دليل ،كما أنه مل يقم عليها
((( لقد برهن علماء الكالم والعقائد والفلسفة على إرتباط العلم واإلدراك بالروح ،وقد أوضحنا ذلك
يف موطن آخر.
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دليالً ،بل ليس مبقدوره ذلك ،إذ (الوحي) من عامل أمسى ،ثم إن املقدرة
على فرضها هي فرع إمكان التجربة ،وهي مستحيلة يف (الوحي اإلهلي)
لغري َمن أوحى إليه اهلل تعاىل ،كما أنها من عامل املاضي فكيف جيربه؟.
وبعبارة أخرى له أن يقول :إنين ال أعلم أن القرآن نزل كنص أو كمضمون
وحمتوى جمرد ،وليس له احلق يف أن حيسم من دون دليل ،خياراته ويقول
(النص منذ حلظة نزوله األولي.)...
والغريب أننا جنده (يفيت) يف املسألة ،كأنها حقيقة ثابتة؛ إذ يقول (إن
حالة النص اخلام املقدس حاله ميتافيزيقية) ،نقول :أين ثبت لك أن النص
نص خام؟ أليست هذه مصادرة ودعوى بال دليل؟ من أين لك أن النص
خام؟ إن هذا هو أول الكالم ،بل إنه يرد على نفسه بنفسه إذ يقول( :حالة
ميتافيزيقية ال ندري عنها شيئاً) نقول :إذا كانت حالة ميتافيزيقية ال تدري
عنها شيئاً ،فكيف حكمت عليها بأنها (خام) وأنه (منذ حلظة نزوله األولي
حتول من كونه نصاً إهلياً وصار نصاً
أي مع قراءة النيب له حلظة نزولهّ ،
إنسانياً)؟
نقول :ومن أين أن النص حالة ميتافيزيقية باملعنى الذي قصده؟ وأي
مسلم يقول بذلك؟ صحيح أن املسلم يقول إن جربائيل أمر ميتافيزيقي
وغييب ،وأن (نزوله) أمر غييب ،وأن القرآن الكريم ميتلك إعجازاً غيبياً
وعلمياً ومادياً ،لكن القرآن كنص مكتوب ومقروء ،ال يقول املسلم أنه
حالة معنوية أو روحية فقط أو هي هالمية غري متشكلة يف قالب ألفاظ،
حمسوسة منطوقة ومسموعة ،حتى يكون ميتافيزيقياً ،وال يقول املسلم أن
هذه اآليات هي مزيج من القرآن ومن ألفاظ صنعها الرسول كقالب وكثوب
لتلك املعاني!
نعم ،للملحد أو املسيحي أو اليهودي أن ينكر نزول القرآن أص ً
ال وفصالً،
كما للمسلم اجلاهل أن يستعلم ،وحينئ ٍذ ينتقل النقاش معه إىل علم الكالم،
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وهنالك جند عشرات الرباهني على إعجاز القرآن حمتوى وشكالً ،مضموناً
وأسلوباً ،لفظاً ومعنى.
خامساً :التعبير بـ(قراءة النبي للوحي) مغالطة
إن التعبري بـ(مع قراءة النيب له ـ للقرآن ـ حلظة الوحي) مصادرة ومغالطة؛
ذلك أن التعبري بـ(قراءة) يعين أن (القرآن) مل ينزل كنص على الرسول ،وأن
قراءة الرسول له كانت هكذا ،وهذا الكالم إضافة إىل كونه مصادرة ودعوى
بال دليل ،بل هو أول الكالم ،يستبطن :أن لي أيضاً أن (أقرأ) القرآن،
وعلى قدم املساواة مع الرسول ،وال متتلك قراءة الرسول للقرآن (احلجية)
(((
على اآلخرين! ألنها متأطرة بأفقه املعريف وخلفياته النفسية!
وبكلمة أخرى :هذا يعين أن كل مفكر يكون يف (عرض) النيب ال يف
علي،
(طوله) ،وأن قراءة النيب حجة له وعليه فقط ،وليست حجة لي وال ّ
وعلي فقط؟ وما الذي يبقى من اإلسالم بعد ذلك؟
بل قراءتي حجة لي ّ
سادساً :خلط عالمي الثبوت واإلثبات
إن قوله( :إنه ـ أي القرآن ـ يتحرك وتتعدد داللته) تعبري غري علمي وغري
دقيق ،بل إنه يتضمن خلطاً بني عامل الثبوت وعامل اإلثبات ،أي بني عامل
الواقع واحلقيقة ،وعامل الذهن واملعنى؛ ذلك أن الذي يتحرك ويتعدد هو
(فهمنا) للقرآن ،وليس (القرآن نفسه) وكم فرق بني األمرين؟
ثم (الدال) هو (النص) وليس (املفهوم) فإنه مدلول عليه ،فال يصح
وصف النص يف مرتبة املفهومية بـ(تتعدد داللته).
وللتقريب للذهن منثل مبرايا مسطحة ومقعرة وحمدبة ،فإن مرآة السيارة
مث ً
ال تعكس السيارات القادمة ،لكن احملدبة واملقعرة تظهر السيارة على
((( وهل هذا يعين ـ ضمنياً ـ إن لكل منا أن يصبح نبياً ورسو ً
ال ،مادام قادراً على (قراءة) القرآن ،كما
صنع الرسول صلى اهلل عليه وآله؟!
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غري حجمها الواقعي وعلى غري املسافة الواقعية ،فلو وجدت مرايا ثالث
مسطحة ومقعرة وحمدبة كلها تعكس صورة سيارة واحدة قادمة ،فما الذي
يتعدد؟ هل السيارة بواقعها أضحت ذات ثالثة أحجام يف نفس الوقت يف
عامل الواقع ،أو أصبحت على بعد ثالث مسافات خمتلفة يف اآلن الواحد؟
أم (الصور املرآتية) هي اليت تعددت؟ ثم إن من الواضح أيضاً أن (الصور
املرآتية) ليست كلها صحيحة مطابقة للواقع ،بل بعضها فقط.
سابعاً :ال أسوار عازلة بين حقائق الدين والعلم
إننا نرى أن من اخلطأ املنهجي ،تصنيف النصوص إىل دينية وعلمية ،
ووضع أسوا ٍر عازلة حوهلا ،أي من اخلطأ متاماً اعتبار القضايا بنحو املنفصلة
احلقيقية ،أو بنحو مانعة اجلمع ،أما دينية أو علمية أو غريها ،بل إن النصوص
العلمية قد تكون دينية ،كما أن النصوص الدينية قد تكون علمية((( ،وما
أكثر ذلك ،وعلى سبيل املثال جند:
(((
يف علم الكالم :أن هذا النص :ﱫﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﱪ
هو نص ديين وهو نص علمي برهاني يف الوقت نفسه ،وكذلك :ﱫ ﯨ ﯩ
(((
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﱪ((( و :ﱫ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﱪ.
كما جند يف (علم االقتصاد والنفس) النص التالي :ﱫ ﭑ ﭒ
(((

((( وهذا هو مبنى كالمه؛ إذ يقول( :القرآن نص ديين) وهذا يعين إنه يقع مقابل (النص العلمي) إذن،
ولو إنه مل يقصد هذا املفهوم ،لكان هو املطلوب.
((( غري خفي أن النصوص الدينية كلها علمية ،والتعبري بـ(قد تكون علمية) ألن العلم قد يراد به املعنى
األخص فيقع مقابل النصوص األخالقية مثالً ،وإال فإن كل نص ديين فإنه علمي ،أي تساعد عليه
حقائق العلم.
((( سورة األنبياء.22 :

((( سورة اإلسراء.15 :

((( سورة األنبياء.104 :
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ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﱪ((( و :ﱫﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﱪ((( أو :ﱫﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
(((
ﯥﱪ.
(((
ويف (علم األخالق واالجتماع) :ﱫ ﮞ ﮟﱪ  ،وﱫ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﱪ((( ،وﱫ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
(((
ﭥ ﭦ ﭧﱪ.
ويف (علم الطبيعة والفلك) :ﱫ ﭓ ﭔ ﭕﱪ((( مما يعين عدم
ثبات األرض يف نقطة بالقياس إىل الشمس أو :ﱫﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴﱪ((( ،مما يعين توسع وامتداد الكون باستمرار ،كما وصل إىل ذلك

أخرياً العلم احلديث.
ويف (علم التاريخ وفلسفته) :ﱫ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
(((1
ﮧﮨ ﮩ ﮪﱪ.
ويف (علم السياسة) :ﱫﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﱪ( ،((1وﱫ ﮬ ﮭ ﮮ
(((

((( سورة البقرة.275 :
((( سورة البقرة.29 :

((( سورة البقرة.279 :
((( سورة النساء.36 :

((( سورة النحل.90 :

((( سورة آل عمران.159 :
((( سورة املعارج.40 :

((( سورة الذاريات.47 :

((( حيث اكتشفوا التوسع اهلائل للكون ،باإلنفجارات.
( ((1سورة األعراف.34 :

( ((1سورة الذاريات.53 :
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ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﱪ((( وهكذا.
ثم إن من املرفوض متاماً اختزال القرآن الكريم يف كونه (نصاً دينياً) بل
إننا نراه (نصاً دينياً ،علمياً ،ثقافياً ،اجتماعياً ،تارخيياً )...اخل قال تعاىل:
(((
ﱫ ﭲ ﭳ ﭴﱪ.
وتفصيل ذلك موكول إىل الدراسات القرآنية.
ثامناً :لم يتحول القرآن الكريم من التنزيل إلى التأويل
إن قوله( :ألنه حتول من التنزيل إىل التأويل) يعاني هذا النص من:
أ -إنه أقامه كدليل على (أن النص منذ حلظة نزوله األولي حتول من كونه
(مدعى)
نصاً إهلياً وصار نصاً إنسانياً) لكن اللطيف أن هذا الدليل هو بنفسه َّ
وهو أول الكالم ،فقد بَرهن على املدعى مبدعى آخر ،وهذا ليس بالعلمي
أبداً.
ب -كما أن هذا النص يعاني من عدم الدقة (إن مل نقل :حتريف)
املصطلحات ،إذ (التنزيل) و(التأويل) هلما معنى خاص معروف يف كتب
التفسري ،وقد استخدمهما الكاتب ـ عن غري خربة ،بناء على حسن الظن ـ
(((
لتفسري مدعاه.
ويبدو أن السر يف استخدام هذين املصطلحني كان هو مترير فكرة (النص
اخلام) و(قراءة النيب) و ...عرب استخدام مصطلحني مأنوسني يف ذهن املسلم،
ولعله ،على حسن الظن ،كان غفل َة من املؤلف مبعاني املصطلحات القرآنية.
((( سورة الرعد.11 :

((( سورة النحل.89 :

((( إذ هذا التعبري (ألنه حتول )...ألنه وقع موقع التعليل للمقطع السابق ،فهو يشكل جوهر الفكرة،
وعلى هذا يكون (التنزيل) حسب مصطلحه هو النص اخلام ما قبل قراءة النيب له.
ويكون (التأويل) هو نفس نصوص هذا القرآن ،واليت تعد قراءة النيب للنص اخلام وليست نصوصاً نزلت
حبرفيتها من السماء.
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وللتوضيح نقول :إن املصطلح القرآني يف (التنزيل) ـ والذي يدين به
ويفهمه كذلك كل مسلم ـ مل يكن خاصاً باملعاني واملفاهيم اجملردة بل إن
(التنزيل) يعين أن هذا القرآن الكريم بألفاظه نفسها نصاً وروحاً :ﱫ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﱪ(((.
كما أن من غري الصحيح املقابلة بني التنزيل والتأويل؛ ذلك أن التفسري
هو الذي يقع يف مقابل التأويل ،ال التنزيل ،ومقصود الكاتب أن (النسيب)
و(املتغري) هو التفسري والتأويل معاً؛ فإنه ال يرى ثباتاً للتفسري كما ال يرى
ثباتاً لتأويله ،ولو حترى الدقة يف تبيني مدعاه لكان عليه أن يقول (ألنه حتول
من التنزيل إىل التفسري والتأويل).
تاسعاً :ليس كل مفهوم متغيراً
(لكن من حيث يتعرض له العقل اإلنساني ويصبح مفهوماً ،يفقد صفة
الثبات)
نقول:
أ -ال دليل على أن كل مفهوم ،فهو متغري.
ب -بل الدليل قام على العكس متاماً ،وقد أشرنا لعدد من املفاهيم الثابتة
واملطلقة يف اجلواب األول.
ج -إن افتقاد (املفهوم) صفة الثبات ،ال يعين بالضرورة افتقاد (النص)
لصفة الثبات.
والغريب يف األمر أن الكاتب خيلط ،عن جهل أو عمد ،بني (النص)
و(املفهوم) ثم يصل من عدم ثبات املفهوم إىل عدم ثبات النص!((( كما
((( سورة الزمر . 1 :

((( الحظ مث ً
ال أنه يقول (ويتحول إىل نص إنساني) بدل أن يقول (ويتحول إىل مفهوم إنساني) ويقول
(حالة النص اخلام )..ويقول (حتول من كونه نصاً إهلياً وصار نصاً إنسانياً).
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سنشري له يف جواب قادم.
عاشراً (((:فارق النصوص البشرية عن النص اإللهي
أ :ولنفرتض أن النص أو املفهوم الذي خيلقه البشر ،عندما يتعرض له
العقل اإلنساني ،يفتقد صفة الثبات ،ولكن ماذا عن اهلل تعاىل والنصوص
أو املفاهيم اليت خيلقها؟ هل تفتقد أيضاً صفة الثبات واإلطالق والقداسة؟
لكن أال يعين ذلك نسبة (العجز) إىل اهلل تعاىل من أن يرسل لنا قوانني
ودساتري ومناهج وأحكاماً ذات مرجعية علمية مطلقة ،قادرة على (جتاوز)
عقبة ضعف العقل اإلنساني ونسبيته؟ أي أليس اهلل بقادر ،ثم بعد اإلميان
بقدرته ،أال تقتضي حكمته البالغة أن خيلق مفاهيم ونصوصاً ذات مناعة
وحصانة أمام تلوينات وتغيريات العقل البشري هلما؟ إن الوجدان والعقل
يشهدان بذلك ،ومن الشواهد الكربى( :الفطريات واألوليات) و(املستقالت
العقلية)((( ،أمل يقل جل امسه :ﱫﯙﯚﯛ ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ
ﯣﱪ((( مما يستلزم أن َمن يرى التبدل والتبديل ،متوهم وخمطئ ،و:ﱫ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄﮅ ﮆﮇﮈﱪ(((؟ وحيث إنه من عند اهلل تعاىل،
فال (جيدون) اختالفاً فيه ،والذي يستوقفنا كلمة (لوجدوا) واملفهوم منه
(((
هلرمينوطيقي،
أنه حيث إنه من عند اهلل (فال جيدون) عكس كالم هذا ا ِ
((( اخلطاب يف هذه النقطة بالذات ،موجه للمؤمن بقدرة اهلل تعاىل وحكمته.

((( أشرنا لذلك يف موطن آخر ،كما فصلنا احلديث عن (الفطرة) يف كتاب :فقه التعاون على الرب
والتقوى كما فصلنا احلديث عن املستقالت العقلية يف كتاب :االوامر املولوية واإلرشادية.
((( سورة الروم.30 :

((( سورة النساء.82 :

أي وجدان لالختالف ،ال يف مرحلة الثبوت فقط (أي
((( فقد نفى اهلل تعاىل حتى يف مرحلة اإلثباتّ ،
عدم حتقق االختالف ثبوتاً) ،ال يقال :فما بالنا نرى االختالف يف األفهام ،إذ يقال :ذلك االختالف
ليس من مصاديق (وجدوا) إذ (وجدوا) يراد به املطابق للواقع ،وإال مل يصح إطالق (وجدوا) عليه ،بل
(توهموا) وشبهه.
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فالنص اإلهلي إذن ،بتصريح القرآن الكريم ،ليس نسبياً متغرياً ،ولو أردنا
استعارة تعبرياته قلنا (فالنص اإلهلي مبجم ِل ِه حالة ميتافيزيقية ،أي مبادته
وصورته((( ومضمونه وشكله وحمتواه وأسلوبه وصياغته ،فليس قاب ً
ال ألن
(يتأنسن) أبداً).
وأمل يقل سبحانه وتعاىل :ﱫ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﱪ((( مما يعين أن
(التحريف) عملية مقصودة تصدر عن سابق قصد وإصرار وعناد ،وذلك
أعم من التحريف يف مادة النص أو يف هيئة النص ،وأعم من التحريف يف
داللته املطابقية أو التضمنية أو اإللتزامية ،أو داللة اإلقتضاء أو داللة اإلمياء
واإلشارة ،وأعم من التحريف يف (النص اخلام) أو (النص املتبلور).
كما يعين قوله تعاىل :إن َمن فتح قلبه لكتاب اهلل ،هداه وأرشده
واض ِعه)؟ ولو كانت
وأوصله للمرادات واملداليل كما هي هي أي (لـِ َم ِ
املفاهيم والكلمات اإلهلية متحركة ليست ذات ثبات ،بل تتحرك وتتعدد
بتعدد املفكرين وخلفياتهم النفسية ومسبقاتهم الفكرية ،أو حسب السياقات
الثقافية ـ االجتماعية ،ملا كان هنالك معنى لـ ﱫ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﱪ
((( ثم لو فرض له معنى ملا كان مذموماً قبيحاً بل كان عم ً
ال إنسانياً!!
ب :لنفرتض أن (النص اإلهلي) فرضاً ،ال يسلم من آفة التغيري والتحوير
والتشويه عندما يتحول إىل (مفاهيم) يف أذهان الناس ،لكن أليس اهلل بقادر
على إجياد (مرجعيات) فكرية تصحيحية ،تصحح املسار ،وترشد ملكمن
اخلطأ ،وحتدد التغيري الطارئ وإجتاهاته ،كما صنع اهلل تعاىل يف عامل الطبيعة
((( وليس (اخلام) فقط حالة ميتافيزيقية.

((( سورة النساء .46 :وسورة املائدة.13 :
((( سورة النساء .46 :وسورة املائدة.13 :
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ذلك؟((( قال اهلل تعاىل:ﱫﮑﮒﮓﱪ((( وقد فصلنا يف موضع
آخر احلديث عن (املرجعيات) :ومنها (حمكمات القرآن) والكثري من قواعد
(املنطق) وقواعد النحو والصرف والبالغة ،وغريها.
ج :كما أنه تعاىل قرر ،إضافة للمرجعيات املنطقية والطبيعية وغريها،
مرجعيات (بشرية) ،يُ َع ّد كال منها هو احلكم الفصل يف أي اختالف يف معنى
النص أو دالالته ،ولدى تعدد املفهوم عنه.
قال تعاىل :ﱫﮔﮕﮖ ﮗﮘﮙ ﮚﮛﮜﮝﮞ
(((
ﮟﱪ.
و:ﱫﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
(((
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﱪ.
ﱫ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﱪ(((.
وهذه (املرجعية) تعد من صميم مهام (رسل اهلل) جل وعال ،وقد فصلنا
هذه النقطة يف موضع آخر.
حادي عشر :برهان السبر والتقسيم
نقول ما الذي يراد استنتاجه من أن النص أو املفهوم يفقد صفة الثبات،
ويتحرك وتتعدد دالالته ...اخل؟
هل يراد بذلك أن كل هذه الدالالت صحيحة؟ أو يراد أنها بأمجعها
خاطئة؟ أو يراد أن أحدها صحيح والبقية على خطأ؟ أو يراد أن ك ً
ال منها له
((( فصلنا هذه النقطة يف موضع آخر من الكتاب ،عند التطرق لرد ثنائية كانط ويف موضع آخر.
((( سورة حممد (صلى اهلل عليه وآله).24 :
((( سورة النساء.83 :
((( سورة النساء.65 :

((( سورة النحل.44 :
293

الف�صل الرابع
جانب أو وجه من الصحة؟ أو يراد اننا (ال نعلم) الصحيح منها من
السقيم ،وليس ألحد أن يرى رأيه صحيحاً ورأي اآلخرين خطأ؟
أ :فإن قيل بأن املقصود والناتج أنها بأمجعها (صحيحة) ،أجبنا بإستحالة
ذلك؛ إذ ما دام النص (خيرب) عن حقيقة مادية أو ميتافيزيقية ،فإنه ال يعقل
أن تكون كل األفهام املتغايرة واملتعاكسة واملتناقضة ،صحيحة؛ وإال لصح
التناقض يف منت الواقع ،أو لكان الشيء هو هو ويف نفس الوقت ليس بهو
هو.
(منشئاً) لقانون ،فإنه يكون عندئ ٍذ هو (احملور) أي هو
وإذا كان النص ِ
(الواقع الثبوتي) الذي يراد كشفه ،أي هو املعلوم واملرئي والذي تعرض
له العقل البشري ليفهمه ،وعليه ال يعقل أن تكون كل األفهام املتغايرة أو
املتعاكسة عن حقيقته واملراد به ،صحيحة ،هذا.
إضافة إىل أن النص اإلنشائي ،يكشف((( ،على مسلك العدلية ،عن
وجود مصلحة كامنة يف األوامر ،هي اليت اقتضت األمر ،أو مفسدة هي
املقتضية للنهي ،وحينئ ٍذ ال يعقل أن تكون كل األفهام املتناقضة عن وجه
احلكم ومنشأه ،صحيحة ...اخل.
ب :وإن قيل :إن احلصيلة هي أنها بأمجعها (باطلة) ،قلنا :إن من
البديهي أن ما طابق الواقع منها ،فصحيح ،وإال فباطل ،ولو مل يطابق شيء
منها واقع مدلول النص أو املراد به ،لكانت بأمجعها خاطئة ،إال أن ذلك ال
يعين عدم وجود واقع ومدلول حمدد للنص ،بل أن االعرتاف بكون األفهام
أو بعضها (خاطئة) يتضمن االعرتاف بوجود (الصواب) يف مرحلة الواقع
ونفس األمر؛ وإال ملا أمكن وصف ما عداه باخلطأ ،إذ اخلطأ مفهوم إضايف
يراد به عدم مطابقة ما يف عامل الذهن ملا يف عامل الواقع ،أو نظائر ذلك.
((( وعليه يعد (خمرباً) من هذه اجلهة.
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ج :وإن قيل بأن ك ً
ال منها له جانب صحة وجانب خطأ ،أجبنا بأن ذلك
إمنا هو فقط فيما لو اكتشف أحدهم بعض احلقيقة ،فيما أذا كانت مركبة
ذات أجزاء أو أفراد ،واكتشف اآلخر بعضها اآلخر ،من دون أن يكون
املفهوم من قبيل األقل واألكثر االرتباطيني((( ،دون ما لو أخطأ أحدهما أو
كالهما كل احلقيقة.
وبعبارة أخرى :إن هذه الدعوى ،باطلة إذا أريد بها الشمولية والتعميم،
ذلك أن كثرياً من التصورات والتصديقات عن الشيء أو املفاهيم ،قد تكون
خاطئة متاماً أي غري مطابقة للواقع ،ال أنها ناقصة فحسب ،وكم فرق بني
النقص وبني اخلطأ والال مطابقة؟ نعم (النقص) قد يكون من مصاديق الال
مطابقة.
بكلمة أخرى :ليس بالضرورة أن تكون األفهام املتخالفة ،متطابقة يف
جانب منها مع احلقيقة ،إذ قد يكون املفهوم جمانباً للصواب مائة باملائة ومن
خمتلف اجلهات ،ومن أوضح األمثلة من يعتقد أن اهلل هو الشمس ومن يعتقد
أنه القمر ومن يعتقد أنه بقر ومن يقول إنه بشر ،فإن كل هذه التصورات
واملعتقدات خاطئة متاماً ،ومن األمثلة يف العلوم الرياضية :كل من يعتقد بأن
مساحة املربع هي غري حاصل ضرب أحد أضالعه يف اآلخر ،مهما تعددت
األجوبة واآلراء.
((( العديد من العلوم ،مسائله كلها ارتباطية ،كما أن الكثري من مسائل علوم أخرى ،كذلك تعد
أموراً إرتباطية ،فمن العلوم احلساب واهلندسة ،فإن اإلجابة عن حاصل ضرب  5يف  5بأنه هو  24أو
 23أو أقل ،كلها خاطئة ،وإن تضمنت بعض احلقيقة لكن الواقع هو أن اإلجابة إرتباطية ،لذا ال يصح
من األجوبة غري  ،25فحاله حال (الصالة) حيث أنها إرتباطية ال ينفع اإلتيان ولو بأكثرها مع اإلخالل
(الدين)
بالركن عمداً أو سهواً ومع اإلخالل باجلزء عمداً ،وكذلك (الصيام) و(احلج) يف اجلملة ،عكس َّ
حيث تربأ الذمة بقدر ما سدد من الدين.
وكذلك الكثري من مسائل العلوم الطبيعية والفيزيائية والكيماوية وغريها ،فإن اإلجابة بأن قارات األرض
أربع ،أو أن بعد األرض عن الشمس هو  140مليون كليومرت أو ما أشبه ،هي خاطئة لنفس السبب.
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ومن األمثلة يف العلوم اإلنسانية :كل من يعتقد بأن العالقة بني العرض
والطلب والقيمة هي غري هذه العالقة (كلما زاد الطلب وقل العرض ،مع
ثبات سائر العوامل ،زادت القيمة).
د :وإن أريد أن أحدهما املطابق للواقع صحيح ،وغريه ،خطأ ،فذلك
هو احلق ،وهو ما يقول به كل مسلم ،وعليه ،فالالزم البحث عن تلك
احلقيقية املطابقة للواقع حتى الوصول إليها.
ال يقال( :ال توجد منهجية علمية أو غري علمية للوصول إىل حقيقة
النص)؟
إذ نقول :قد اسهبنا اجلواب عن ذلك يف موضع آخر من الكتاب ،عند
التطرق ملعاني النسبية ،ومبا ذكرناه هنالك يتضح اجلواب عن الشق اخلامس
وهو:
هـ :وإن أريد أننا ال نعلم الصحيح من املفاهيم املتعاكسة أو املتناقضة ،من
السقيم ،قلنا :ـ إضافة إىل ما ذكرناه هنالك ـ إن باب العلم منفتح يف القضايا
املفتاحية ،كما أن باب العلم أو العلمي منفتح يف أكثر (لو مل نقل كل)
األحكام والقوانني والسنن والقيم ،وقد أسهب احلديث عن ذلك علماء
األصول يف مبحث إنسداد باب العلم وإنفتاحه ،فلرياجع ،هذا.
إضافة إىل أن من يقول بذلك له أن حيكم على نفسه بأنه ال يعلم الصحيح
من املفاهيم املتعاكسة من السقيم منها ،وليس له أن يعمم حكمه على
اآلخرين بل نقول إنه وإن قال ذلك بلسانه ،إال أنه ال يؤمن بذلك جبنانه ،بل
حتى وإن وثّقه بقلمه أيضاً!
لذلك جنده يعرتف بسلسلة من القضايا ويعدها مطلقة ،ومنها هذه
(((
القضية!
((( وهي إنا ال نعلم الصحيح من املفاهيم املتعاكسة ،من السقيم ،مع وجود تعميمني يف ذلك :األول:
من جهة األشخاص والثاني :من جهة متعلّق القضية ،أي إذا كان املدعى هكذا :ال يوجد أحد يعلم
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هلرمينوطيقيني ،مبختلف مدارسهم ،يقومون بعملية تعميم
واملالحظ أن ا ِ
لقواعدهم وأحكامهم اليت توصلوا إليها ،مناقضني بذلك هرمينوطيقيتهم
بنفسها!
ثاني عشر :منهجيات مرجعية
إن (الدالالت) حتى لو تعددت ،لكن توجد منهجيات ،منطقية،
وعقلية ،وعلمية ،لتحديد الصحيح منها من املخطئ ،كما توجد منهجية
لتحديد الدالالت األولية والثانوية ،والدالالت املقصودة وغري املقصودة ـ
وقد فصلنا هذه النقطة يف موضع آخر.
ثالث عشر :ظبابية المصطلحات
كما أن مما يؤخذ على هذا النص ،عدم وضوح املراد من مصطلحاته
األساسية واملفتاحية ،وعدم حتديدها ،فعندما يقول (إن القرآن نص ديين
ثابت من حيث منطوقه) و(القرآن نص مقدس من ناحية منطوقه) ،مل يوضح
لنا املراد بالضبط من (منطوقه) فهل املراد به (املنطوق) يف مقابل املفهوم؟ أم
املراد به الداللة املطابقية والتضمنية يف مقابل الداللة اإللتزامية؟ أم املراد به
ما يقابل داللة اإلقتضاء وداللة التنبيه واإلشارة وشبههما؟ أو املراد به (من
حيث داللة نصوصه وألفاظه ،يف صقع الواقع((( على معانيها ومداليها،
الثبوتية).
فإن أراد املعاني األوىل ،فإن نفي الثبوت والقداسة عن ما عدا الداللة
املطابقية((( ،مما ال وجه له ،ومما مل يقم عليه دليالً ،بل إن نفس برهان قداسة
املداليل املطابقية للنصوص اإلهلية ،هو الربهان على قداسة وثبات الدالالت
الصحيح من السقيم يف أية قضية من القضايا أو حتى مع التخصيص بـيف أية قضية ميتافيزيقية.
((( ومع قطع النظر عن ذهن ذاهن.

((( أو عن ما عداها وما عدا ما كان حبكمها.
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اإللتزامية وغريها؛ إذ الفرض أن خالق هذه النصوص هو اهلل الال متناهي
املطلق العامل احمليط القادر ،فكما مبقدوره أن خيلق نصاً مقدساً أو ثابتاً من
حيث منطوقه ،مبقدوره أن خيلق نصاً مقدساً ثابتاً من حيث سائر دالالته.
وإن أراد آخر املعاني ،كما لعله الظاهر من سياق الكالم ،نقول :إذا
كان القرآن من حيث هو ،ويف مرحلة الثبوت ،ذا داللة مقدسة وثابتة ،على
مدلوالته ومفاهيمه ومعانيه ،فإنه (ال يفقد صفة الثبات) و(ال يتحرك وتتعدد
داللته) بل غاية األمر أن (فهمنا) هو غري الثابت وهو املتعدد الداللة ،وفهمنا
من البدأ مل يكن واجداً ليصبح فاقداً ومل يكن واحداً ليصبح متعدداً!
وبكلمة أخرى :إن هذا النص يتضمن مغالطة من النوع الرديء؛ إذ ما
هو ثابت وواحد (وهو القرآن كنص ديين مقدس كما صرح به) هو ثابت
وواجد أبداً مبا هو هو ،وما هو فاقد ومتحرك (وهو اإلنساني ،واملفهوم يف
تعبريه) هو كذلك ابداً مبا هو هو فكيف ينسب نقص وتغري أحدهما لآلخر؟
اللهم إال أن يقال إن هذا التعبري جمازي واملقصود منه واضح؟ وجنيب:
أ :ال مسرح للمجاز يف البحوث العلمية الدقيقة.
ب :وإذا كان باب اجملاز مفتوحاً ،فلم ال يعكس فيقول مثالً( :إن العقل
اإلنساني حيث يتعرض للنصوص الدينية الثابتة واملقدسة ،يتحول إىل عقل
مقدس ثابت ،ويفقد صفة تغريه ،ونقصه وأن التغري من صفات املادي ،أما
اإلهلي (أي العقل الذي يتعرض للنصوص اإلهلية) فهو يفقد صفة التغري،
وهو مطلق ومقدس حينئ ٍذ ،يكتسب قدسيته وثباته من كون حمور إدراكه هو
املطلق واملقدس)!
رابع عشر :هل النص خام وغير خام؟
ويقول( :إن حالة النص اخلام املقدس حالة ميتافيزيقية ال ندري عنها
شيئاً) وجنيب تأكيداً ملا سبق وإضافة؛ من إدراك أن النص له قسمان :خام
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وغري خام؟ ومن إدراك أن النص عندما نزل على النيب كان نصاً خاماً؟
أن من يعرتف بـ(ال ندري عنها شيئاً) و(هي حالة ميتافيزيقية) ال جيدر به
ان يناقض نفسه يف نفس اجلملة مرتني :مرة يف الصغرى واملصداق ،وأخرى
(((
يف الكربى الكلية!
ويقول( :إال ما ذكره النص عنها)
ونقول :إذا كان النص ميتافيزيقياً ومقدساً وثابتاً ،فإن ما يذكره النص
عن نفسه ،هو بالضرورة أيضاً ميتافيزيقي ومقدس وثابت.
فلنرجع إذن إىل النص نفسه لنجده يصرح بـ ﱫﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝﱪ((( ،ﱫ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﱪ((( ولو كانت الدالالت تتعدد
والنص يتحرك و ...ملا كان معنى لتحريف الكلم عن مواضعه! بل كان
لتحرف عنها!
سالبة بإنتفاء املوضوع؛ إذ (ال مواضع للكلم) حينئ ٍذ ّ
((( (((
ويصرح بـ ﱫﭧ ﭨ ﭩﱪ .
ويصرح بـﱫ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ
(((
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﱪ.

((( الكربى الكلية هي :إن النص اإلهلي ينقسم إىل خام ومقدس.
الصغرى واملصداق :أن القرآن وما نزل على النيب صلى اهلل عليه وآله كان هو النص اخلام!
((( سورة احلجر. 9 :

((( سورة النساء  . 46 :سورة املائدة . 13 :
((( سورة الفاحتة . 6 :

((( وقد أسهبنا يف كتاب (نسبية النصوص واملعرفة واللغة ،املمكن واملمتنع) يف استنباط براهني عديدة
من هذه اآلية الشريفة لرد نسبية احلقيقة ونسبية املعرفة ونسبية اللغة ،فلرياجع.
((( سورة آل عمران.7 :
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الخاتمة

القرآن الكريم والرسل واألوصياء
وبراهني العلم احمليط واملعرفة املطلقة

نفصل بعض الشيء يف احلديث عن
والبد يف خامتة الفصل الرابع من ان ّ
القران الكريم ومحلته ،وعن الرسل واالوصياء ،معرفياً ،وعن علومهم
ومعارفهم ،وهل هي نسبية ام مطلقة؟ وهل هي حمدودة ام شاملة؟ وعن
االدلة والرباهني على ذلك ،وعن قضايا عديدة ذات صلة ،و ذلك الن
العديد من اهلرمينوطيقيني – ممن ذكرنا امسائهم وممن مل نذكرهم – حاولوا
تطبيق معادالت ( نسبية النصوص واملعرفة ) على القران الكريم وعلى
الرسل واالوصياء ،فكان البد من ختصيص مساحة لذلك ،على ان البحث
عن ذلك بتفصيل واف يستدعي كتابة جملد ضخم على اقل الفروض ،و
لعل اهلل يوفقنا لذلك يف املستقبل(((.
لقد دلت األدلة العقلية قبل النقلية على أن (القرآن الكريم) حيتضن
(املعرفة املطلقة) ويتضمنها ،وكذلك الرسل واألئمة األطهار ،فإنهم
ميتلكون (املعرفة املطلقة) وقبل أن نستعرض عناوين األدلة والرباهني البد أن
نشري إىل أننا نعين بـ(املطلقة):
أوالً :الشاملة لكل شيء مادي أو معنوي ،ولكل حدث ولكل فكر،
ولكل علم.
ثانياً :املعرفة اليت خترتق أعماق األشياء وبواطنها ،أي (معرفة الشيء يف
ح ّد نفسه).
((( وقد كتب علماؤنا االبرار العديد من الكتب حول ذلك ،ومنها :كتب االمام الشيخ البالغي الثالثة
( االء الرمحن) ( ،الرحلة املدرسية واملدرسة السيارة) و ( اهلدى اىل دين املصطفى صلى اهلل عليه واله)
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ثالثاً :املعرفة املطابقة للواقع مائة يف املائة ،يف األصل ويف التفاصيل،
ويف الكلي واملصاديق ،ويف الكل واألجزاء ،ويف خمتلف اجلهات واألبعاد
واملراتب.
رابعاً :املعرفة العلمية القطعية ال الظنية.
خامساً :املعرفة اليت ال تتغري بتغري (اخللفيات النفسية) و(املسبقات
الفكرية) وال تؤثر فيها سلبياً شخصية العارف والعامل.
سادساً :املعرفة اليت ال تتغري بتغري األزمان واألماكن والظروف.
سابعاً وثامناً وتاسعاً :تلك املعرفة ذات املعايري املوضوعية ،وأيضاً اليت
دلت عليها احلروف واأللفاظ والرموز واآليات القرآنية ،بدقة ال متناهية،
وأيضاً اليت وضع اهلل تعاىل هلا منهجاً علمياً قرآنياً وحديثياً للوصول الصائب
إليها ،وإن كان احمليط بعلم املنهج هذا هو من نزل القرآن يف بيوتهم.
عاشراً :إنها املعرفة اليت يصح اعتقاد من طابقها ،وخيطئ اعتقاد من
جانبها وارتأى غريها.
حادي عشر :إنها (املعرفة النافعة) حتماً ،وتتجلى إحدى أوجه النفع،
لدى معرفة أنهم (بيمنهم رزق الورى وبوجودهم ثبتت األرض والسماء)
(((
و(إنهم وسائط الفيض) و(لوال احلجة لساخت األرض بأهلها).
وتفصيل ذلك ينبغي أن يطلب من علم الكالم والعقائد والتفسري
واحلديث ،إال أن ما ينبغي نشري إليه ههنا إشار ًة هو أنه ـ إضافة إىل أنه ال
يصح للمنكر أن ينكر بل غاية األمر أن يقول :ال أعلم ,فإنه نفي ما مل حيط
به ُخرباً.
ال ريب ـ كما سبقت اإلشارة إليه ـ يف (اإلمكان الذاتي) لوجود (كائن)
((( السيد حممد احلسيين الشريازي ,قدس سره ,من فقه الزهراء سالم اهلل عليها» ,اجمللد األول.
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حيتضن (املعرفة املطلقة) ـ وقد يكون ملكاً أو إنساناً أو خملوقاً آخر((( ـ كما
ال ريب يف ثبوت (اإلمكان الوقوعي) لذلك؛ فإن وجوده ليس حما ً
ال يف حد
ذاته ،كما ال يستلزم حما ً
ال آخر.
فأما (الوقوع) فتدل عليه األدلة العقلية والنقلية املتظافرة ,وأما األدلة
النقلية فهي:
(((
منها قوله تعاىل :ﱫﭰ ﭱ ﭲ ﭳﱪ ومنها اجلمع بني قوله
تعاىل :ﱫ ﭲ ﭳ ﭴﱪ((( ،و :ﱫﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﱪ((( ،و:
ﱫﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﱪ((( ،و :ﱫ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬﱪ(((و :ﱫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﱪ((( و :ﱫﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﱪ ((( ،و :أنا مدينة العلم وعلي بابها ((( وتفصيل
احلديث عنها حباجة إىل مقال مستقل.

((( ولنسمه توسعاً وتقريباً لألذهان( :الكمبيوتر اإلهلي اخلارق والفائق السرعة ،واحمليط بكل أسرار
الكون).
((( سورة البقرة.31 ,

((( سورة النحل. 89 :

((( سورة األنعام. 38 :
((( سورة النحل. 44 :
((( سورة يس . 12 :

((( سورة البقرة.124 :

((( سورة السجدة.24 :

((( حبار األنوار 40 :ص 200باب  94أنه عليه السالم مدينة العلم واحلكمة.
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إطاللة عابرة على األدلة العقلية

وأما األدلة العقلية ,فإننا سنشري ههنا إشارة فقط لعناوين األدلة العقلية:
البرهان اإلستنباطي

فمنها( :الربهان االستنباطي) ،وميكن االستناد إليه بأحناء عديدة ،تطلب
من علم الكالم والعقائد والفلسفة.
قاعدة إمكان األشرف

ومنها( :قاعدة إمكان األشرف) العقلية .لكن ال باملعنى الذي ذكره
البعض من (أن الفياض املطلق واجلواد احلق ال يقتضي األخس ،حيثما ميكن
(((
األشرف ،بل يلزم من فيض وجوده ومقتضى جوده ،األشرف فاألشرف).
و(العقل األول له وجوب باحلق األول وإمكان يف ذاته ،فباجلهة األشرف
(((
يقتضي شيئاً أشرف وهو جوهر آخر عقلي).
بل مبعنى (اقتضاء احلكمة :خلقه تعاىل لألشرف ،وكون خلقه مقتضى
كرمه وجوده ،ال بالقسر وال بالال بدية) وحيتمل مبعنى (ابتدأ الوجود من
األشرف فاألشرف ،حتى انتهى إىل األخس)((( ،لكن ال إلزام وال حتمية
يف ذلك؛ إذ لعل املصلحة واحلكمة تقتضي العكس ،فال يصح القول بـ(إن
املمكن األخس إذا وجد فيلزم أن يكون املمكن األشرف قد وجد)((( إذا أراد
((( األسفار :ج ،1ص.109

((( جمموعة مصنفات شيخ اإلشراق :ج ،4ص ،65ويكفي دلي ً
ال على بطالن هذه القاعدة بهذا املعنى
أنها متفرعة على قاعدة (الواحد ال يصدر منه إال الواحد) كما صرح به يف وسائل الشجرة اإلهلية يف
حقائق العلوم الربانية لشمس الدين السهروردي.
((( جمموعة مصنفات شيخ اإلشراق :ص.324
((( املصدر :ج ،4ص.66
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وأن عكسه ممتنع ،بل حتى لو أراد قطعية كون ذلك
من (يلزم) الوجوب ّ
كذلك ،وقوعاً يف كل أنواع الوجود ،نعم حيتمل ذلك ،وإن قلنا مبسلمية
صدور أنوار األربعة عشر عليهم سالم اهلل أو ً
ال ،لكن ال دليل على إطراد
خلق األشرف فاألشرف حتماً يف كل شيء ،ويدل عليه خلق جسد آدم قبل
نفخ الروح فيه ،وخلق الشيطان قبله ،فتأمل.
(((
(((
والحاصل :إن الكالم يف (الوقوع) وأن (األشرف) قد صدر منه تعاىل ،
تسلسل غري
ال يف أ :استحالة صدور غري األشرف منه ،ب :وال يف استحالة
ٍ
تسلسل صدور األشرف فاألشرف ،أي أن الكالم هو يف أن مقتضى جوده
وكرمه إفاضة الوجود على خمتلف املاهيات املتطلبة بلسان حاهلا ،إلجياده
وخلقه هلا.
واعترب ذلك مبالحظة حال عقالء البشر ،فإن العقالء مبا هم عقالء،
يقومون بصنع األفضل أو إجنازه ،مع توفر القدرة لديهم ،واحلكمة،
والعلم ،وعدم املانع (من كسل أو مزاحم أهم أو غريهما) ولو مل يفعلوا
كانوا ملومني ،واخترب ذلك أيضاً من حال الطبيب ،إذا كان مبقدوره إجراء
عملية ناجحة مائة باملائة ،أو املهندس لو كان مبقدوره بناء مدينة متكاملة بل
مدينة مثالية ،فإنه إن مل يفعل ـ مع كونه قادراً ما ً
ال ووقتاً ،وعاملاً ،وخالياً
من املزامحات واملوانع ـ فإنه يعد ملوماً.
واألمر يف اخلالق جل امسه أوضح لعموم قدرته على أن خيلق من
خلفائه على الكون ـ من األنبياء وأوصيائهم ـ من يكون بأقصى درجات
الكمال ،يف خمتلف اجلهات (بأن يكون علمه شام ً
ال مبا كان وما يكون وما
هو كائن إىل يوم القيامة وهكذا قدرته وغريها كذلك) فإن نفس علمه احمليط
((( ال خيفى أن مرادنا من (الصدور)( :اخللق) ال املعنى العرفاني املقارب للرشح ،وعلى أي حال
فاألوىل تعبري باخللق.
((( سواء قلنا بأنه ابتدأ به أيضاً ،أم ال.
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وقدرته الشاملة وحكمته البالغة التامة تقتضي خلق املخلوق الكامل((( ،من
غري حاجة إىل التمسك بربهان التالي الفاسد ،لو مل يفعل ،وهو :فعل
القبيح((( ،أو إستلزامه النقص جل وعال ،عن كل ذلك.
ثم إنه بعد الفراغ عن ذلك يصح القول( :ليس ميكن يف األشرف أن
يكون من أجل األقل شرفاً)((( ،وحيتمل (للجزء األشرف الوجه األشرف
من الفعل)((( ،و(األصل األشرف يف اإلنسان وهو اإلنسان ذاته)((( ،مع
إمكان العكس لو اقتضت احلكمة واملصلحة.
قاعدة اللطف

ومنها :قاعدة (اللطف) بتقريراتها املتعددة.
ومن تقريراتها :أن ذلك هو مقتضى قدرة اهلل تعاىل ،وعلمه احمليط،
منضمني إىل إقتضاء كرمه وجوده وفياضيته ،أو إىل إقتضاء (حكمته) فلو
مل خيلق اهلل تعاىل (أشخاصاً) أو (خملوقات) كاملة من مجيع اجلهات ،عاملة
حبقائق األشياء ،ظواهرها وبواطنها ،كما هي وبشكل مطلق ،وبنحو يطابق
علمهم الواقع متام املطابقة ،وهم عاملون بذلك بالقطع واليقني ،ال الظن
واالحتمال ،لكان ذلك إما لعجز أو لبخل أو جلهله ،تعاىل اهلل عن ذلك
(((

((( ال خيفى أن برهان إمكان األشرف ،برهان عقلي ،وقد ذكرنا أو ً
ال لتقريبه برهاناً عقالئياً ،ثم شفعناه
بربهان عقلي وعلى أي فلو مل يتم برهان األشرف العقلي ،فإن أرجحية األشرف العقالئي يكفي للمقام.

((( بناء على أن فعل القبيح أعم من ترك احلسن ،وأن الفعل يشمل الرتك ،بل ال حاجة للتشبث
بالفعل؛ إذ يكفي قبح ترك احلسن.
((( تلخيص كتاب ما بعد الطبيعة :ص.143

((( تاسوعات أفلوطون :ص 222الفصل الثالث.
((( املصدر.391 :

((( وقد فصلنا احلديث عنها يف :فقه التعاون على الرب والتقوى.
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علواً كبرياً ،ويشهد لذلك قوله تعاىل :ﱫﯧﯨﯩﯪﯫ ﯬﱪ(((،
ﱫ ﭲ ﭳ ﭴﱪ(((.
االستقراء المعلل

ومنها( :االستقراء املعلل) وميكن تصويره بأحناء ،ومن تلك األحناء:
ذلك املكتَشف من مالحظة منط هندسة الكون كله ،واملبين على (العلل
املعدة) و(املقتضيات) و(األسباب واملسببات الطولية الظاهرية ،واليت تكمن
وراءها أسباب طولية أخرى خفية) وذلك سواء يف عامل الوجود العيين
أم عامل الوجود الذهين و(املخلوقات املتنوعة يف درجات املعرفة والعلم
والكمال) من احملدودة جداً ،إىل األوسع ،فاألوسع ،فاألوسع ،بل ميكن
بهذا اللحاظ ،حتويل هذا الربهان إىل (الربهان االستنباطي) أيضاً؛ إذ كلما
تقدمنا خطوة يف إكتشاف دقائق الكون وحقائق األمور ،كلما جتلى لنا عمق
أكرب ومعرفة أعمق وحكمة أدق وأوسع ،وأبعاد أكثر ،يف خملوقات اهلل،
كما ظهر لنا كمال أكثر يف املخلوق األفضل ،كما ظهر لنا كلما درسنا حياة
ومنهج وعلم وسرية ومعاجز األنبياء واألوصياء ،إنهم هم اجمللى األعظم
والتجلي األكرب واملظهر األمسى لعطاء اهلل تعاىل الال حمدود.
ولعله يشري إىل جانب من ذلك قوله تعاىل :ﱫ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﱪ((( و :ﱫ ﭶ ﭷﱪ (((.
((( سورة يس . 12 :

((( سورة النحل . 89 :

((( سورة البقرة . 143 :
((( سورة األنعام . 61 :
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البرهان الفرضي

ومنها( :الربهان الفرضي) حيث نفرتض يف البدأ ،وجود خملوقات متتلك
املعرفة الكاملة ،والعلم الشامل ونفرتض أنها هي :األنبياء والرسل ،ثم
نبحث عن ما يؤيد الفرضية لتتحول عندها إىل نظرية ،ثم نقوم بالتجربة مرة
بعد أخرى ،لتتحول النظرية إىل حقيقة علمية ،والنقطة األخرية هي اليت
أثبتتها حوارات ألوف العلماء مع املعصومني األربعة عشر سالم اهلل عليهم
طوال مأئتني ومخسني عاماً أو أكثر ،كما يتجلى ذلك لدى مراجعة كتاب
االحتجاج((( وغريه ،وكما يظهر من مطالعة كتاب اإلمام الصادق كما
((( اإلحتجاج ،ألبي منصور ،أمحد بن علي بن أبي طالب الطربسي ,من علماء القرن السادس اهلجري.
وهو عبارة عن جمموعة حبوث قيمة واستدالالت كبرية لألئمة املعصومني عليهم السالم والعلماء الكبار
مع املخالفني يف املوضوعات املختلفة.
ولقد ألف الكثري من العلماء الكبار ـ على طول تاريخ اإلسالم ـ كتباً يف موضوع االحتجاج ,وحتت هذا
العنوان ,بهدف إثبات احلق و رد الباطل ،أو أنهم خصصوا فصو ً
ال من كتبهم لنقل االحتجاجات يف
املوضوعات املختلفة ،ويوجد اآلن ما يقارب من عشرين كتاباً حتت عنوان «اإلحتجاج» عند الشيعة.
يذكر الشيخ الطربسي يف مقدمة اإلحتجاج أن سبب تأليفه هلذا الكتاب هو أن مجاعة من الشيعة تركوا
االستدالل والبحث مع املخالفني مدعني أن النيب و ألئمة صلوات اهلل عليهم أمجعني مل يكونوا جيادلون
ومل جييزوا للشيعة ذلك .فصمم على تأليف كتاب حيوي البحوث واالحتجاجات مع املخالفني يف أصول
الدين و فروعه.
ويف احلقيقة فإن الطربسي ذكر أن النهي الصادر عن اجملادلة كان متوجهاً إىل األشخاص الضعفاء.
يبدأ الكتاب باآليات واألخبار اليت ترغب يف البحث واالستدالل مع املخالفني وتبني األجر والثواب الذي
حيصل عليه الذابون عن دين اهلل.
ثم ذكرت احتجاجات النيب واألئمة صلوات اهلل عليهم أمجعني على الرتتيب .وخالل ذلك فإنه يذكر
أحياناً استدالالت وحبوث أهل بيت النيب صلىاهللعليهوآله واألصحاب.
ويف نهاية الكتاب أيضاً ذكرت توقيعات إمام العصر عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف يف اجلواب على األسئلة
واإلشكاالت اليت يتسائل الشيعة حوهلا.
ولقد كان كتاب اإلحتجاج مورداً الهتمام العلماء و عامة الناس .وقد ترجم و شرح مراراً ،منها:
ي.
 - 1ترمجة للموىل نظام الدين أمحد الغفاري املازندران 
 - 2ترمجة ألبي احلسن ،علي بن احلسن الزواري ،املفسر الكبري و تلميذ احملقق الكركي.
 - 3ترمجة لعماد الدين القاري االسرتآبادي.
 - 4ترمجة للمال فتح اهلل الكاشاني املتوفى سنة  988للهجرة حتت عنوان «كشف اإلحتجاج» ،و هي
حتوي شرحاً للكتاب أيضاً.
وهناك عدة شروح للكتاب منها:
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عرفه علماء الغرب((( وغريه.
ونكتفي ههنا بإشارة سريعة فنقول :إن هذا الربهان يستند إىل معطيات
كثرية ومنها أن العلم كلما تقدم وتطور ،اكتشف مؤشرات جديدة ،دالة
على أن هنالك أرشيفاً كونياً ،وخمازن جبارة للمعرفة ،أودعها اهلل تعاىل يف
أشياء متناهية الصغر ،أو متناهية الغرابة ،أو متناهية البساطة.
وتكفينا اإلشارة اآلن إىل:
( :1اجلني الوراثي) الذي خيتزن معلومات ال متناهية ،وقد توصل
العلماء إىل فك بعض شفراتها فاكتشفوا احتواءها على (املليارات) بل األكثر
 - 1شرح للمال فتح اهلل الكاشاني .
 - 2شرح للمريزا أبي احلسن البحراني املتوفى سنة  1193للهجرة ،من العلماء الكبار يف عهد الزندية
يف شرياز.
 - 3شرح للسيد أمحد بن حممد احلسيين املختاري و هو شرح لطيف.
اخذنا تعريف الكتاب من برنامج النور ـ بتصرف ـ.

((( اإلمام الصادق عليه السالم كما عرفه علماء الغرب ،يتناول الكتاب دراسة الرتاث اإلسالمي
العظيم ودوره يف نهضة علوم العصر يف عقلية وعلمية ودراسة أكادميية ,حمورها مجيعاً اإلمام جعفر
الصادق (عليه السالم) إمام األئمة ،وأستاذ الفحول يف سدنة الشريعة اإلسالمية ،وقد أتى ذلك من
جمموعة من البحوث اليت توافر على أعدادها علماء االستشراق يف اجلامعات املختلفة ،وألقوها يف ندوة
نظمتها جامعة اسرتاسبورغ الفرنسية ،ثم نشرتها يف سفر ضخم حيمل طغراء اجلامعة العريقة.
نقله إىل العربية الدكتور نورالدين آل علي ،ويتضمن الكتاب عناوين منها:
اإلمام أبو جعفر حممد الباقر (عليه السالم) ،جوانب من ُعلُو ِم ِه وثَ َقافتِه ،تدوين العلوم يف عصر الصادق
(عليه السالم) ،موقف اإلمام (عليه السالم) من اخلالفة واخللفاء ،الصادق (عليه السالم) ونظرته
االقتصادية إىل احلياة ،العلوم التجريبية يف مدرسة اإلمام الباقر (عليه السالم) ،جعفر الصادق (عليه
السالم) وانبعاث عصر التجديد يف العلوم ،نظرية الصادق بشأن األرض ،اإلمام جعفر الصادق (عليه
السالم) ونظرية نشأة الكون ،اإلمام جعفر الصادق (عليه السالم) واملعارف اجلعفرية (الشيعية) ،مكانة
حرية الرأي يف مدرسة اإلمام جعفر الصادق (عليه السالم) ،نقد التاريخ عند اإلمام الصادق (عليه
السالم) ,اإلنسان وخلقه يف رأي اإلمام الصادق (عليه السالم) ،نظرية الضوء عند اإلمام الصادق (عليه
السالم) ,نسبية الزمن عند اإلمام جعفر الصادق (عليه السالم) ،نظرية الصادق (عليه السالم) ,حول
أسباب بعض األمراض ،نظرية الصادق (عليه السالم) بشأن أشعة النجوم ،الفلسفة واحلكمة والفرق
بينهما يف رأي اإلمام الصادق (عليه السالم) ،حركة املوجودات يف رأي الصادق (عليه السالم) ،مناظرات
اإلمام الصادق (عليه السالم) مع امللحدين ،املوت والفناء يف نظر الصادق (عليه السالم).
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من املعلومات ،رغم تناهيها يف الصغر.
ولعله يشري إىل ذلك قوله تعاىل :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﱪ((( ،و:ﱫ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﱪ(((.
 :2وإىل (األثري) والذي أثبت العلم أنه خيتزن كل األمواج والذبذبات
واألصوات وغريها.
 :3وإىل (منطقة الوعي الباطن) إىل غري ذلك...
ولعل إىل ذلك ـ بل األعمق منه ـ يشري قوله تعاىل ﱫ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕﱪ(((.
(((

العلم العنائي

ومنها((( :معادلة (العلم اإلهلي العنائي خبلقه)( :لكن ملا كان له علم
ذاتي بكل شيء ممكن يستقر يف اخلارج ،وعلمه الذي هو عني ذاته ،عله
ملا سواه ،فيقع فعله على ما علم ،من غري إهمال يف شيء مما علم من
خصوصياته ،والكل معلوم ،فله تعاىل عناية خبلقه)((( و(العناية :هي كون
الصورة العلمية علة موجبة للمعلوم الذي هو الفعل ،فإن علمه التفصيلي
((( راجع الكتب املعنية بهذه الشأن وقد ذكرنا جوانب من ذلك يف :دروس يف التفسري والتدبر ـ اجلزء
الثاني من سلسلة كونوا مع الصادقني ـ كتاب ملاذا مل يصرح باسم اإلمام علي عليه سالم اهلل يف القرآن
الكريم :ص279ـ.280
((( سورة فصلت. 21 :

((( سورة فصلت . 20 :

((( سورة الكهف . 49 :

((( هذا الدليل مبين على مسلك الفالسفة ،وحنن وإن كنا نرفض مسلكهم ،لكن هذا الدليل يقام ملن
يعرتف مبسلكهم.
((( نهاية احلكمة ,املرحلة  ،12الفصل  ،17ج ،2ص.278
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باألشياء ـ وهو عني ذاته ـ علة لوجودها مبا هلا من اخلصوصيات
(((
املعلومة).
ويف املنظومة:
علم وحيث احتـــــدا
		
الذات للذات والعلم للـ
ِ
قد وحد معلوالهمـــا
		
علتاهما فاحكم بــــــــأن
وأيضاً:
ٌ
سقوط حصـــــال
عناي ًة
وكتوهم لسقط ٍة على جذع
وال خيفى أن عدداً من الفالسفة كشيخ اإلشراق((( وأتباعه أنكروا
العناية ،كما اختلف املثبتون هلا يف معناها (((.وليس هذا موطن حتقيق ذلك،
بل االستدالل إمنا هو مبنائي.
ومن املمكنات :خليفة اهلل الذي ميتلك كافة العلوم وكل املعارف ،يف
شتى احلقول ،بنحو مطلق ،يقيين ،نافذ لعمق األشياء ،فال تناله (النسبية)
يف أي معنى من معانيها.
والتأمل يف كالمه نظراً ملا يستظهر منهم من اعتبار خلقه تعاىل ملا خلق،
ال باالختيار؛ (إذ مع كون علمه عني ذاته وكونه العلة ،فوجب بالنظر لذاته
وقوع كل ما يعلمه؛ ألن العلة تامة العلية حيث أنها هي الذات بنفسها وهي
فعلية من كل جهاتها).
وحنن نقول :إن خلقه للخلق هو بإختياره ،وأن (اخللق) من صفات
الفعل وليس من صفات الذات ،والفرق :أن صفة الذات ال ميكن ورود
النفي عليهان عكس صفات الفعل (ولذا ال يصح أن تقول :قدر على هذا
ومل يقدر على ذاك ،أو علم اآلن ومل يعلم أمس ،ويصح أن تقول :خلق
((( نهاية احلكمة ,املرحلة  ،12الفصل  ،12ج ،2ص.253

((( راجع حكمة اإلشراق ,ص .153قال( :وأما العناية فال حاصل هلا).

((( إذ اختلف تفسري املشائيني هلا متاماً عن تفسري مال صدرا والسبزواري والقونوي.
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هذا ومل خيلق ذاك ،أو أراد هذا الشيء ومل يرد ذاك الشيء اآلخر) ـ
حسب املستفاد من العقل ومن بعض الروايات يف التفريق.
نعم نرى خلقه تعاىل للكامل ،نظراً حلكمته تعاىل ،بإختياره ،وله أن
ال يفعل بالنظر لذاته ،وأما (العلم) فليس علة بل هو (تابع مبعنى أصالة
موا ِزنِه يف التطابق) كما ذكره احملقق الطوسي يف (التجريد) ،وأما كيفية العلية
فمما ال سبيل لنا إليها ،فال جمال لإلستدالل بإحتاد العلم والذات ،وتفصيل
الكالم يطلب من علم الكالم.
المعرفة العقلية المباشرة والحدس

ومنها( :برهان املعرفة العقلية املباشرة) عرب طرق عديدة ،منها (العلم
احلضوري) بناء على مسلك من يرى أن علم املعلول بالعلة حضوري كعلمها
به ،ونظريه جا ٍر يف املقام بأن يعلم األدنى باألعلى كما ً
ال ،علماً حضورياً،
لكن الظاهر بطالن املبنى والبناء.
ومنها (احلدس) نظراً لوجود وحتقق (منابع ،ومعادن ،ومصادر) تع ّد
(مرجعية ومركزية) يف شتى األبعاد ،وقد أشارت له اآلية الكرمية (وإن من
شيء إال عندنا خزائنه) وكما يوجد يف (العامل األصغر) وهو اإلنسان (جهاز
مركزي) حيتوي على كل املعلومات والتفاصيل اخلاصة جبسم اإلنسان ،رغم
أنه اهلل تعاىل قادر على أن (يديره) مباشرة ،كذلك يف (العامل األكرب) بكل
أفالكه وجمراته ،ويوجد فوق ذلك أيضاً (واملدبرات أمراً).
(خملوق) أو خملوقات،
وال خيفى أن هذه الرباهني أدلة على أصل وجود
ٍ
متتلك املعرفة الكونية الشاملة واملطلقة ،مبنحة إهلية ربانية.
وإما كون تلك املخلوقات هي الرسل واألوصياء والقرآن الكريم ،فدليله
إضافة لآليات والروايات( ،اإلعجاز) يف شتى األبعاد ،ومنه اإلعجاز العلمي
القرآني ،كما أن من أدلته الوجدان اخلارجي الذي تكشف عنه كلمات أمري
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املؤمنني واإلمام الصادق واإلمام اجلواد ،وسائر األئمة سالم اهلل عليهم،
(((
وحتديهم لكافة علماء العصر.
كما أنه قد يستند إىل برهان املعرفة العقلية واملباشرة واحلدس وإىل الربهان
الفرضي وغريهما ،إلثبات أن تلك املخلوقات هي األنبياء وأوصيائهم.
ولعلنا نوفق للحديث عن ذلك كله على ضوء الكتاب والسنة والعقل
والعلم احلديث ،يف كتاب مستقل ،أو يقيض اهلل تعاىل من يضطلع بتلك
املهمة.
بصائر وحقائق عن القرآن الكريم وحَ َملَ ِته

إن (الوحي اإلهلي) و(القرآن الكريم) و(نصوص الرسل واألوصياء)
ختتلف اختالفاً جذرياً عن سائر النصوص ،فال ميكن أن تتسرب إليها
(النسبية) أبداً.
أ :للقرآن ظاهر وباطن

فإن للقرآن (ظاهراً) و(باطناً) ،ولباطنه باطن إىل سبعني بطناً ـ والسبعني
كناية عن الكثرة ،وليست حداً ـ ،وبذلك فهو قادر على االحاطة وعلى
كشف الظواهر والبواطن و(األشياء يف حد نفسها) وبذلك يتطابق عامل
فسر به (الباطن)،
اإلثبات وعامل الثبوت ظاهراً وباطناً ،ولعل ذلك مما يُ َّ
وأما األحاديث الشريفة ،فقد اقتفت أثر القرآن الكريم يف ذلك فإن لكالمنا
حقيقة وعليه نوراً(((.
((( راجع:نهج البالغة والصحيفة السجادية وحتف العقول عن آل الرسول واالحتجاج
واإلمام الصادق  كما عرفه علماء الغرب والغدير والعبقات وغريها.
((( احلدائق الناظرة :ج 1ص.9
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ب :قوانين إلهية تحكم الظاهر والباطن

إن اهلل تعاىل وضع سلسلة من (القوانني) اليت حتكم ظاهر القرآن ،والذي
(من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار) ،كما
حييد عنها يكون ممن َ
وضع جل امسه سلسة قوانني أخرى حتكم (باطنه) ،ثم إن من خرج عليها
يكون من الذين ﱫ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﱪ((( و :ﱫ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﱪ (((.
وتسمى األوىل بضوابط التفسري ،ويعد تفسريا :جممع البيان((( و:
الصايف((( من كتب التفسري ،كما كان ابن عباس من (علماء التفسري).
((( سورة النساء . 46 :

((( سورة آل عمران. 7 ,

((( قال الشيخ الطهراني يف الذريعة :جممع البيان لعلوم القرآن ،للشيخ أبي علي الفضل بن احلسن
ابن الفضل الطربسي املتوفى (548هـ) وهو تفسري مل يعمل مثله ،عينّ كل سورة أنها مكية أو مدنية ،ثم
يذكر مواضع االختالف يف القراءة ،ثم يذكر اللغة والعربية ،ثم يذكر االعراب ثم األسباب والنزول ،ثم
املعنى والتأويل واالحكام والقصص ،ثم يذكر انتظام اآليات .أوله{ :احلمد هلل الذي ارتفعت عن مطارح
الفكر جاللته وجلت عن مطامح اهلمم عزته} .وهذا تفسريه الكبري ،وقد فرغ من جزئه العاشر من سورة
اجلمعة إىل آخر القرآن يوم اخلميس منتصف ذي القعدة (536هـ) كما أن فراغه من اجلزء األول املنتهى
إىل قوله تعاىل :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﱪ اآلية  182من البقرة يف (  27شعبان 530هـ) .وله التفسري
الوسيط املوسوم بـ :جوامع اجلامع والصغري املوسوم بـ :الكاف الشاف وخمتصر اجملمع املوسوم بـ:
زبدة البيان للبياضي ،واختصار الزبدة هذه للكفعمي ،وتلخيص اجملمع أيضا للشيخ شرف الدين حييى
البحراني ،وقد مر اجلميع يف حمال ذكرها.
.انظر :الذريعة إلى تصانيف الشيعة ،آقا بزرگ الطهراني :ج 20ص 24بالرقم 1773

((( الصايف  يف تفسري القرآن للموىل احملقق احملدث الفيض املوىل حممد ابن مرتضى املدعو مبحسن
الكاشاني املتوفى (1901هـ) يقرب من سبعني ألف بيت .فرغ منه (1075هت) وصدره باثين عشرة
فائدة يف فضل القرآن ووجوهه واملنع عن تفسريه بالرأي وحتريفه إىل غري ذلك يف مقدمات التفسري .ومادة
تارخيه [ مت كتاب الصايف ] أوله { :حبمدك يا من جتلى لعباده يف كتابه} وقد خلصه ومساه األصفى كما
مر يف :ج 2ص  124وخلص األصفى ومساه املصفى ،كما يأتي .وطبع الصايف مكررا من 1266
إىل  1311يف إيران.
انظر :الذريعة إىل تصانيف الشيعة :ج 15ص 5بالرقم  .19
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وتسمى الثانية بضوابط التأويل ،ويعد الربهان يف تفسري القرآن((( من
كتب التأويل ،وكان ميثم التمار من (علماء التأويل).
إذن فال جمال للفهم الفوضوي غري املنضبط للقرآن الكريم ،ثم إن هذه
القوانني هي اليت تضمن (اإلصابة) للواقع ،مائة باملائة ،كما أن معرفتها
(((
تنتج املعرفة القطعية اليقينية ال الظنية فحسب.
ج :المرجعية محددة

إن (املرجعية) يف اكتشاف كلتا اجملموعتني من الضوابط هي للقرآن الكريم
نفسه ،وللرسول وأهل بيته عليهم صلوات اهلل.
قال تعاىل :ﱫ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﱪ(((.
كما أن (العرف) الذي مل يردع عنه الشارع أو مل يغريه ،أي الذي أمضاه،
هو املرجع يف (التفسري) فقط ،أيضاً؛ لقوله تعاىل :ﱫ ﮛ ﮜﱪ(((،
وبذلك يكون (النص) ،كاشفاً عن مرادات الشارع.
((( الربهان يف تفسري القرآن ،لعالمة البحرين السيد هاشم بن سليمان بن إمساعيل بن عبد اجلواد
احلسيين البحراني التوبلي الكتكاني املتوفى سنة (1107هـ أو سنة 1109هـ) ،كبري يف ستة أجزاء طبع
يف جملدين سنة ( 1302هـ) مجع فيه شطرا وافرا من األحاديث املأثورة عن أهل البيت عليهم السالم
يف تفسري اآليات القرآنية النازلة يف بيتهم وهم أدرى حبقايقها من كل أحد ،وهم أهل الذكر الدين أمرنا
بالسؤال منهم ،قال صاحب الرباض ( :إن له ما يساوي مخسا وسبعني مؤلفا بني صغري وكبري ووسيط
أكثرها يف العلوم الدينية ولذا يقال له عالمة البحرين ،رأيت اجلميع عند ولده السيد علي شارح  زبدة
األصول ملا اجتمعت معه بأصفهان ) وله تفسري اهلادي و تفسري نور األنوار املقصور فيهما أيضا
على ما هو املأثور من األئمة األطهار عليهم السالم ،ومن التفاسري باملأثور املذكورة يف حماهلا األمان من
النريان ،وتفسري األئمة وكنز احلقايق ،واللوامع ،ونور الثقلني ،واهلداية) وغريها.
الذريعة إىل تصانيف الشيعة :ج 3ص 93بالرقم  .294

((( وهذه (الضوابط) هي مبثابة (الكتاب اإلرشادي) الذي يرفق عادة باألجهزة الكهربائية والكمبيوتر
وغريها ،فإن عدم إتباعها ينتتج التشغيل اخلاطئ لألجهزة ،والذي يؤدي إىل دمارها أو عطلها أو قلة
فاعليتها وكفائتها أو على األقل يسبب اخنفاض نسبة فائدتها إىل أبعد احلدود.
((( سورة النساء.83 :

((( سورة ابراهيم .4 :
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كما أن بذلك يتضح وجود (منهج) علمي حمدد للوصول إىل حقيقة
النصوص ،ومن تلك املرجعيات :بعض (املعايري املوضوعية) اليت جعلها
اهلل تعاىل يف كتابه الكريم ،لتمييز احلق من الباطل ،ومنها( :احملكمات من
آياته) قال تعاىل :ﱫﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ
ﯔ ﯕ ﯖﱪ((( ،كما أن منها :ﱫﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧﱪ((( ،و :ﱫﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟﱪ((( ،و :ﱫﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
(((
ﯤ ﱪ.
وح َم َلته
د :االندماج الشامل بين القرآن َ

إن القرآن الكريم لعله الكتاب الوحيد الذي شاءت اإلرادة الربانية أن
يتداخل بشكل جوهري وعضوي مع (حمَ َ َلتِ ِه) أي مع (الذين نزل القرآن
يف بيوتهم) ،ولذلك كان من غري الكايف بل من غري الصحيح فهم القرآن
بالقرآن فقط ،ومبعزل عن األحاديث والروايات الشريفة ،بل إن هذا الفهم
مشوهاً أو مغلوطاً ويدل عليه قوله تعاىل :ﱫ ﭥ ﭦ
سيكون ناقصاً أو ّ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﱪ(((.
ومما يقرب هذا املعنى (أي التداخل اجلوهري العضوي بني القرآن الكريم
وأهل البيت األطهار سالم اهلل عليهم) إىل الذهن ،املثال التالي :فإن املتكلم
لو اعتمد يف تفهيم مقاصده على جمموع الكلمات واإلشارات معاً ،فإنه ال
((( سورة آل عمران.7 :
((( سورة احلشر.7 :

((( سورة النساء.83 :
((( سورة النساء.65 :

((( سورة النحل .44 :
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يصح االكتفاء بكلماته للوصول إىل مقاصده ،وذلك كما لو قال (إذهب إىل
املنزل) وأشار بيده إىل منزل معني ،وكانت له منازل عديدة؛ فإنه ال يصح
قطع النظر عن إشارته واإلكتفاء جبملة (إذهب إىل املنزل) واالستناد بعدها
إىل القواعد يف «أل» وأن املراد بها اجلنس مثالً ،فيكفي الذهاب إىل أي منزل
كان!
وكذا لو اعتمد على الكلمات بقرائنها احلالية األخرى ،ففي املثال قد
تكون «أل» للعهد الذهين ،أو العهد احلضوري ،فيختلف «املراد من املنزل»
نتيجة لذلك ،وذلك هو العلم الذي مل يؤته إال الرسول وأهل بيته سالم
اهلل عليهم ،وهذا هو ما يدل عليه حديث الثقلني بوضوح حيث حصر
الرسول صلى اهلل عليه وآله عدم ضالل األمة بالتمسك بكال الثقلني.
ومن األمثلة القرآنية ،قوله تعاىل :ﱫﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﱪ((( ،فإن ﱫ ﯩ ﯪﱪ حيدده الرسول
صلى اهلل عليه وآله ،وشأن النزول ،يف متواتر الروايات ،حيث أنه اإلمام
علي بن أبي طالب عليه أفضل الصالة وأزكى السالم.
وبذلك يظهر بوضوح أن اجلمود على ظاهر اللفظ يف اآلية الشريفة وأن
الوالية هي لكل من حتلى بتلك الصفات ،هلو من أكرب األخطاء ،بل هو افرتاء
على اهلل ورسوله؛ إذ كيف التعميم والرسول صلى اهلل عليه وآله يصرح
بأنها نزلت يف علي بن أبي طالب سالم اهلل عليهما ،يف متواتر الروايات،
(((
ومقبوهلا لدى السنة والشيعة وقد قال تعاىل :ﱫﮡ ﮢ ﮣﱪ
وقال سبحانه :ﱫﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﱪ (((؟
وهذا الرتابط والتداخل ،على كال مستويي الفهم والتطبيق معاً.
((( سورة املائدة.55 :
((( سورة احلشر . 7 :

((( سورة النحل . 44 :
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ولذلك قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله :إني تارك فيكم الثقلني ما
إن متسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبداً ،كتاب اهلل وعرتتي يف نصوص
(((
صرحية ثابتة عن الشيعة والسنة.
وقال تعاىل :ﱫﭥ ﭦ ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﱪ((( ،وقال جل
امسه :ﱫﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﱪ((( وقال سبحانه :ﱫﭤ
(((
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﱪ.
والناتج من ذلك :أن فهم القرآن الكريم من دون الرجوع إىل تفسري
الرسول األعظم وأهل بيته األطهار وتأويلهم ،هو فهم ناقص بل هو فهم
باطل ،كما أنه ال يوصل ملقاصد القرآن أبداً ،فهو كمن يريد أن حيلق جبناح
واحد ،فإن مصريه السقوط والتحطم ،أو هو كمن يريد أن يفهم اجلمل
ـ كـال إله إال اهلل بأنصافها حيث يفيد (ال إله) معنى مناقضاً ،إذا لوحظ
وحده.
وبذلك يظهر أن هذه النظرية ـ وهي نظرية اإلخباريني ومعتدلي األصوليني
هلرمينوطيقية ،مثل مدرسة
ـ تقرتب منها يف بعض أبعادها بعض املدارس ا ِ
(دلثاي  3881ـ  )1191و(هريش) بل ومدرسة (شالير ماخر  8672ـ
 )4381وغريهما واليت تؤكد على أهمية أو حمورية قصد املؤلف ـ وقد أشرنا
هلا يف موطن آخر ،ولكن مع فوارق:
(املفسر) هو خصوص الرسول وأوصياؤه ،وكذا (املؤول)
منها :إن ِّ
((( قال العالمة الشيخ احلر العاملي (رمحه اهلل) يف كتابه :وسائل الشيعة :ج 27ص 33باب5
ح :33144أقول :وقد تواتر بني العامة واخلاصة عن النيب صلى اهلل عليه وآله ،أنه قال  :إني تارك
علي
فيكم الثقلني ما إن متسكتم بهما لن تضلوا :كتاب اهلل وعرتتي أهل بييت ،وانهما لن يفرتقا حتى يردا َّ
احلوض.
((( سورة النحل.44 :

((( سورة آل عمران.7 :
((( سورة القدر.4 :
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وليس كل شخص مهما بلغ من العلم ،نعم يبقى أن ما أبقاه املعصومون
سالم اهلل عليهم على ظاهره ،فإنه حجة ،ولذا نقول حبجية ظواهر الكتاب،
لكن بعد الرجوع إىل أحاديث الرسول واألئمة سالم اهلل عليهم فإن وجدنا
خمصصاً أو مقيداً أو قرينة يف كالمهم على إرادة خالف الظاهر ،فهو ،وإال
صح األخذ بالظواهر القرآنية ،وهي حجة دون أن تؤثر فيها مبا هي هي،
ّ
القبليات الفكرية واخللفيات النفسية للمفسر لو فتح صدره للقرآن،
وحاول التزود منه كتلميذ متعلم ،دون ما إذا كان ممن :ﱫﭟ ﭠ ﭡ
ﭢﱪ(((.
ومن الفوارق :إن اهلل تعاىل هو الذي أهلم الرسول صلى اهلل عليه وآله
ومنحه علم مراداته من وحيه ثم منح الرسول ذلك ألوصيائه ،ولذا فإن
ذلك مما ال تشوبه أدنى شائبة شبهة أو شك أو خطأ أو زيغ ،عكس احملقق
الذي حياول أن يكتشف (قصد املؤلف) وما بني السطور ،من دراسة خلفياته
النفسية ومسبقاته الفكرية.
ومن الفوارق :أن تلك املدارس ترى تعميم نظريتها إىل كل (نص)،
واملدرسة اإلسالمية املعتدلة ترى صحة ذلك يف خصوص القرآن الكريم،
وأما غريه ففيه تفصيل يظهر من مطاوي الكتاب.
ومن الفوارق :أنهم يرون ضرورة التعرف على قصد املؤلف عن طريق
دراسة نفسيته مثالً ،وهذا حمال يف اهلل تعاىل ،بل املمكن هو التعرف على
مراداته عن طريق االستيضاح من محلة كتابه.
هـ :كيف يختزن القرآن المعرفة المطلقة؟

إن القرآن الكريم خيتزن (املعرفة املطلقة) ،مبعنى الشاملة العامة والتامة
الكاملة ،لظواهر األشياء وبواطنها ولـ(الشيء كما هو يف نفسه) وهي قطعية
((( سورة النساء . 46 :
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أكيدة ال ظنية حمتملة ،فال جمال للنسبية فيه بوج ٍه من الوجوه((( ،وفيه علم
كل شيء يف نصوصه وعباراته ـ بظهرها وبطنها ـ.
وللتقريب للذهن نقول :كما أمكن لـ( )82حرفاً أن تتكون منها كلمات
ثم مجل ثم صفحات وكتب ،ال حمدودة ،وأمكن أن حتتضن ماليني الكتب
يف شتى العلوم ،كذلك ميكن لكيفية (هندسة) موقع بعض هذه الكلمات
بالنسبة لسائر الكلمات ،ثم لسائر اجلمل ثم للكتاب كله ،أن حتتضن األكثر
من ذلك مبا ال يتناهى؛ وذلك ألن تلك هي  82حرفاً وأما هذه فإن (أنواع)
ترتيب ونسبة وتركيب كل حرف وكل كلمة مع سائر احلروف والكلمات
يف كل القرآن الكريم ،ومع سائر اجلمل ،وسائر الفقرات ،وسائر املقاطع،
وسائر السور؛ هي يف حد ذاتها باملاليني((( ـ وليس  82فقط ـ فكم سيكون
الناتج املعريف منها؟
هذا كله إضافة إىل أن تركيب كل ذلك مع الكثري من العالمات النحوية(((،
ثم مع كثري من قواعد التجويد((( سينتج ما ال حيصى من املعاني ،إضافة إىل
(((
(الرتتيب) وغريه.
((( نعم (فهمنا) قد يكون نسبياً مبعنى أنه يكون ظنياً أو خمطئاً أو ناقصاً ،لذا قرر اهلل تعاىل مرجعية
فمن عدل عنهم فقد جنى على نفسه،
الرسول وأهل بيته سالم اهلل عليهم للحيلولة دون نسبية أفهامناَ ،
كما اكتشف العقالء (منهجيات علمية) للوصول إىل فهم سليم (منها املنطق ومنها قواعد النحو والصرف
ومنها قواعد البالغة وكثري من مباحث األلفاظ وغريها يف األصول وقد فصلنا ذلك يف مطاوي هذا الكتاب
مع ذكر حلول وأجوبة عديدة).

((( بل باملليارات بل بالرتليونات ،بل الظاهر أنها أكثر من ذلك بكثري :ﱫ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﱪ
سورة املدثر.31 :

((( فإن الرفع مث ً
ال يفيد أن زيداً فاعل مثالً ،ونصبه يدل على أنه مفعول مع أن الكلمة هي هي بذاتها
مل تتغري.

((( فصلنا يف كتاب احلجة ،معانيها ومصاديقها البحث حول دالالت العديد من قواعد التجويد ـ كامل ّد
مث ً
ال ـ وفوائدها ومعانيها.

((( ترتيب الكلمات ،له دالالته وقواعده ،مثل تقديم ما حقه التأخري فإنه يفيد احلصر ،وهكذا واملرجع
علم البالغة.

319

الف�صل الرابع
هذا كله مع قطع النظر عن إمكان استعمال اللفظ يف أكثر من معنى
على سبيل االشرتاك اللفظي على سبيل البدل كالنكرة ،ويف اجملموع ،أو
االستعمال يف اجلامع للمعاني املتعددة ،أي يف املشرتك املعنوي بني أنواع أو
أصناف ،بل واستعماله يف أكثر من معنى كأن اللفظ مل يستعمل إال فيه وكما
(((
املشهور جوازه ،وإن منعه (القوانني) حماور ًة ،والنائيين واآلخوند :عقالً.
(((
وبذلك كان (القرآن الكريم) بياناً وتبياناً لكل شيء.
وبذلك يتضح أنه ال وجه إلنكار مثل الرواية التالية ،بل أنها على
القاعدة ،فقد روي يف الكايف الشريف عن املعلى بن خنيس :قال أبو عبد
أمر خيتلف فيه إثنان ،إال وله أصل يف كتاب اهلل عز
اهلل عليه السالم :ما من ٍ
(((
وجل ،ولكن ال تبلغه عقول الرجال.
و :القرآن حاكم على الزمان والظروف

إنه (احلاكم) على الزمان واملكان والظروف واحلاالت ،وليس (حمكوماً)
بأي واحد من تلك العوامل ونظائرها.
فهو فوق الزمان واملكان ،إال أنه يف الوقت نفسه ،يضع املناهج والقواعد
لكل زماني ومكاني ،وهذا هو وجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم.
أال ترى أن ِقيم القرآن الكريم ليست زمانية ـ مكانية؟ إذ من الواضح أن:
ﱫﯚﯛﯜﯝﱪ((( حاكم على الزمان واملكان ،فال زمان ينسخه،
((( راجع األصول :ج ،1ص.112

((( وقد كتب عدد من العلماء كتباً خاصة حول (اإلعجاز) القرآني يف هذا احلقل ،وعلى ضوء (األعداد)
و(النسب) املختلفة لتكرر كلمة ما ،أو لتوزع كلمة ما ،على شتى صفحات هذا الكتاب العظيم .كما أشار
بعض العلماء إىل منوذج بسيط مصغر جداً ،جعله اهلل (حجة) علينا ،يف (أهرامات مصر وطريقة هندسة
أحجارها) فإذا كان العقل البشري قادراً على (املذهل) فما بالك برب الكائنات!

((( الكايف الشريف :ج 1باب الرد إىل الكتاب والسنة وإنه ليس شيء من احلالل واحلرام ومجيع ما حيتاج
الناس إليه إال وقد جاء فيه كتاب وسنة ص 60ح.6
((( سورة املائدة.8 :
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وال مكان حيدده؟ وكذلك :ﱫﯺ ﯻ ﯼ ﯽﱪ((( و :ﱫﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﱪ)((((.

العالقة بين الثابت والمتغير

وهنا قد يربز سؤال وهو( :إذن ،ما هو الرابط بني الزمانيات واملكانيات
ـ كالبشر حيث خيضعون لقوانني الزمان واملكان ،وهم زمانيون ومكانيون ـ
وبني القرآن الكريم ،الذي ال ريب يف أنه ليس حمدوداً حبدود الزمان واملكان،
بل هو املهيمن عليهما واحلاكم ،والذي :ﱫﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛﱪ((( وال يغريه مرور الدهور وحتوالت العصور؟).
والجواب :إضافة إىل أن اإلنسان يتكون من روح وعقل وجسد ،وأن
اجلسد هو الزماني ،وأما الروح فهي جمردة على رأي مشهور((( :أن (القيم)
ليست زمانية ،كما هو واضح ،وكذلك (اجملردات) وما يتعلق بها ،من أصول
االعتقاد وشبهها .ولذا فإن كل فعل ينسب إىل اهلل تعاىل مما يتعلق بصفات
ذاته ،جيب جتريدها عن الزمن ،مثل :ﱫ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﱪ(((.
وأما ما يتزاوج مع الزمان ،كـ(التاريخ) ،فإنه زماني لكن ال مبعنى أن
مرور الزمان يغيرّ احلدث ،أو احلكاية أو السرد التارخيي ،أو يكشف لنا
نوعاً من أنواع عدم الصحة أو الدقة؛ لبداهة صحة إخبارات القرآن التارخيية
ودقتها الال متناهية ،بل هو زماني مبعنى أن متعلَّق احلديث فيه هو عن
((( سورة البقرة.237 :
((( سورة البقرة.279:

((( سورة فصلت . 42 :

((( وقد ناقش يف ذلك السيد الوالد قدس سره يف بعض كتبه ،واستظهر أن الروح ليست جمردة باملعنى
الفلسفي للتجرد أو ال دليل على جتردها على األقل ،وليس ههنا موضع حتقيق ذلك ،ويبتين اجلواب
أعاله على مسلك جترد الروح.
((( سورة النساء.17 ,
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الزماني ،وكذلك احلال عندما يكون احلديث عن بعض تكاليف اإلنسان
الفعلية ،وكـ(األحكام) املتغرية بتغري موضوعاتها لكن هذا التعبري مساحمي؛
إذ ال تغيري يف (األحكام) بل (أحكام هذا املوضوع) هي هذه أبداً ،وأحكام
(((
ذلك املوضوع هي تلك أبداً.
ثم بعد ذلك نصل إىل حقيقة أخرى هي :أن العالقة بني الال زماني
(كالقيم واملبادئ الكلية) والزماني (كاإلنسان نفسه حيث يراد تنظيم حياته
الشخصية والعائلية واالجتماعية) البد أن حتددها وترمسها (اجلسور
والروابط) اليت قررها اهلل تعاىل بني الزماني والال زماني ،فإنه احمليط بكال
طريف املعادلة ،وهو القادر فقط على تعيني الروابط وحتديد اجلسور ،إذ كيف
للمحدود بالزمان واملكان والظروف واحلاالت أن يكتشف وحيدد (الروابط)
السليمة بني الال حمدود واحملدود؟
ومن هذه الروابط:
قوله تعاىل :ﱫﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﱪ فإنه يشكل الرابط
التكاملي بني الالزماني والزماني ،وبني الثابت واملتغري.
كما أن من هذه الروابط( :القواعد الثانوية) كقاعدة ال ضرر وال حرج،
(((
كما قال تعاىل :ﱫﮪ ﮫﱪ((( و:ﱫﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﱪ
وكقواعد االضطرار واإلكراه ،والتقية ،وغريها.
(((

كما أن من هذه الروابط:
(احملكمات من آياته) قال تعاىل :ﱫﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
((( فأحكام املقيم (اجلامع لسائر الشرائط كالبلوغ مطلقاً وعدم املرض يف اجلملة) هي اإلمتام والصوم
أبداً ،وأحكام املسافر (مع كل الشروط األخرى كأن ال يكون كثري السفر) هي القصر والقضاء دائماً.
((( سورة املائدة.55 ,

((( سورة النساء. 12 ,
((( سورة احلج. 78 ,
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ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
(((
ﮯ ﮰ ﮱﱪ.

واحلديث عن العالقة بني الزماني والال زماني ،ال يدخل يف صميم حمور
هذا الكتاب ،وهو يستدعي كتاباً مستقالً ،فلنكتف ههنا بهذا القدر.ومبا
سبق ظهر وجه جديد لضرورة وجود كال الثقلني والرجوع إليهما معاً،
وأن االقتصار على أحدهما ورفض اآلخر أو إهماله ،مضادة لتقدير اهلل
وقضائه وحكمته البالغة وهو ـ لبّاً ـ إنكار هلما معاً ،وهو كاإلميان ببعض
الكتاب والكفر بالبعض اآلخر!

((( سورة آل عمران.7 ,
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()1

املعامل الرئيسة لـ نظرية (كانط) الفلسفية

يقول «كانط»(((( :إن العقل النظري ال قابلية له للبحث عن (وإدراك)
املوجودات غري احلسية ،على العكس من ادعاء علماء ما بعد الطبيعة الذين
كانوا يفرتضون قدرة العقل على الوصول إىل أسرار احلقيقة املطلقة ،وقد
استدل على ذلك بأن تركيب الذهن البشري حبيث ال يتمكن إطالقاً من العمل
خارج اجملال احلسي ،أو ظاهر األشياء ( ِفنومن) ,والتفكر فيها واالستدالل
عليها ،وإمنا يستطيع الذهن العمل يف جمال التجربة ال غري ،وكان «كانط»,
يعتقد أيضاً ،أنه باإلضافة إىل عامل التجربة ،أي العامل الظاهر ،فإن هناك
عاملاً آخر ،هو عامل الشيء يف ذاته (نُو ِمن)(((،
وهو مسترت خلف العامل الظاهر ،اجلانب النومين لكل شيء :أن كل
شيء موجود يف احلقيقة ،فنحن نتعامل مع ظاهر التفاحة مثالً ،ال كيف
هي هذه التفاحة يف الواقع ،حنن نستطيع أن ندرك أن وراء محرة التفاح
شيئاً آخر ،وأن هذا اللون األمحر مرتبط به ،وذلك الشيء يف نفسه علة
للظواهر ،وأننا نستطيع القول :أنه باإلضافة إىل ظاهر التفاحة يوجد شيء
((( سيالحظ القارئ الكريم ,إننا اعتمدنا يف الوصول اىل معامل نظريته ,على جمموعة متنوعة من
املصادر ،كما نقلنا معامل نظريته من تشكيلة منوعة ,ممن يؤمن بنظريته ومن يعارضها ,ومن وقف على
احلياد ،وصو ً
ال لالطمئنان يف املشرتكات على األقل ,على إنها هي اليت جتسد بالفعل آراءه.

ان «الفنومن»  ,Phenomenonتعين الظاهر
((( لتوضيح «النومن» و»الفنومن» ,لغويا وجبذر املفهوم ,فلغة ّ
أو الظاهرة ,ومنها استنبط مذهب «الفينومينولوجيا»  ,phenomenologyاليت تعين التمظهر أو الظواهرية
أو الظاهراتية ,حسب األدبيات الفلسفية املتباينة ,بينما «النومن» أو nominalلغة ,تعين احلالة اإلمسية ملعنى
املفردة ,وتعبرّ النظرية بذلك ,عن قبول اإلختالف بني «احلقيقة كما هي» ,و»احلقيقة كما تبدو لي» ,وإنكار
مطابقة الذهن للواقع اخلارجي ،بعدم تطابق «الفنومن» مع «النومن» ،وهو أبرز ما يف النسبية العلمية.
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يف ذاته وهذا اللون األمحر متعلق به ،لكن هذا ال يعين معرفتنا بذلك
الشيء أبداً؛ ألن املقوالت الذهنية إمنا يصح استعماهلا يف جمال الظواهر
فحسب ،أي األمور التجريبية ،أي األمور املكانية والزمانية ،وملا كانت
احلواس عاجزة عن إدراك الشيء يف ذاته فال ميكننا أن نتوصل إىل معرفة ذلك
الشيء ،وهذا يعين أننا لسنا قادرين على درك الواقع) ،وكذلك كان كانت
يعتقد( :إن الشيء يف نفسه هو العلة للظواهر واألحاسيس اخلاصة ،وعلى
(((
هذا األساس البد أن يكون موجوداً).
وخالصة نظرية كانت حول (املعرفة) ((( هي:
( :1أن أحباث الفلسفة األوىل ال تقع أساساً موضوعاً للعلم ،وكل ما
طرح حتى اآلن فإنه ليس من العلم ،بل ألفاظ وختيالت)؛ وذلك ألنه (ذهب
إىل أن املعرفة بالواقع املوضوعي هو وليد تعاون العقل واحلس ،وادعى أن
احلس مبفرده أو العقل مبفرده ال ميكنهما خلق املعرفة).
( :2إن الرياضيات ،يقينية ،الن موضوعاتها هي من صناعة الذهن
البشري ،عكس موضوعات الطبيعة والفلسفة األوىل ،مث ً
ال يفرتض الذهن
أموراً كاملثلث واملربع والدائرة ،وغريها ،ثم حيدد هلا خواصاً ،وحيث إن
هذه املوضوعات هي صناعة عقلية حبتة ،فمن احملتم أن يصدق كل حكم
بشأنها صدقاً يقينياً).
و(واملعرفة الرياضية ـ حسب كانت ـ ترتبط بالفروض الذهنية ،ومن
هنا فهي صادقة بالضرورة ،ألن الذهن قادر على احلكم بشأن فروضه)،
و(الكميات اليت هي موضوع الرياضيات ليس هلا وجود خارجي).
((( نصوص معاصرة :العدد  ،19ص.129-128

((( هذه اخلالصة هي حسب (أصول الفلسفة واملنهج الواقعي :ج ،1ص ،247-238وص-320
 ،)321بتصرف بسيط يف التقديم والتأخري ودمج بعض الفقرات.
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 :3وأما (الطبيعيات) فـ(إن «العلوم الطبيعية» معرفة معتربة؛ ألنها
نتاج العقل واحلس معاً) و(الذهن اإلنساني قادر على إدراك الظواهر
 Phenomeneاليت حتصل باحلس ،وعاجز عن إدراك ذوات األشياء
 Noumeneاليت تقف خلف هذه الظواهر العرضية والذهن اإلنساني مينح
(الظواهر) حبكم خواصه ،صوراً وأشكا ً
ال ،حبيث ال ميكن االطمئنان إطالقاً
بأنها على هذه األشكال والصور حبسب الواقع ونفس األمر ،يقول كانط:
إن احلواس تقدم للذهن مادة املعلومات ويسبغ الذهن على هذه املادة صورة،
لكي تصبح ممكنة اإلدراك) ويقول( :كل شيء يتصوره اإلنسان ،يتصوره يف
ظرف الزمان واملكان ،لكن الزمان واملكان ليس هلما وجود خارجي ،بل هما
كيفيتان للذهن ،وصور مينحها الذهن للمحسوسات) (وأما حينما تقع هذه
التصورات موضوعاً لألحكام ،فسوف تتدخل معقوالت أخرى من صنع
العقل وليست من احلس ،فنحول تلك التصورات عندئ ٍذ إىل كليات ونصوغ
القوانني العلمية والكلية ،فهذه القوانني اليت ستنطوي حتتها املعلومات هي
إنتاج صرف للذهن البشري ،ومن املمكن أن حتكم الواقع قوانني غري هذه
القوانني) ويقول( :عالقة العلية من صنع عقولنا ،وليس واضحاً أن عالقة
(((
العلة باملعلول يف عامل احلقيقة عالقة الضرورة والوجوب) انتهى.
ويقول (كانط) ،حسب (سري حكمت در اروبا)( :إنين غريت منهج
البحث القائم بني الفالسفة يف هذا املوضوع وقمت مبا قام به «كوبرنيك»(((يف
علم الفلك ،وقد الحظت أننا حتى اآلن نعترب األشياء مركزاً ،وذهننا
يدور حول هذه األشياء ،فيطابقها ،ومن هنا نشأت املشكلة حول أشياء
((( إىل هنا انتهى االقتباس من أصول الفلسفة واملنهج الواقعي.

((( نيكوالس كوبرنيكوس (بالبولندية ( )Mikołaj Kopernikتورون بروسيا 19 ،فرباير  1473ـ
فرومبورك 24 ،مايو  )1543كان فلكياً بولندياً ،يُعترب أول من صاغ نظرية مركزية الشمس وكون األرض
جرماً يدور يف فلكها ،يف كتابه «يف ثورات األجواء السماوية».
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العامل اخلارجي :إذ كيف ميكن الوصول إىل األحكام الرتكيبية «األحكام
اليت يكون فيها احملمول غري داخل يف حد املوضوع ،بل يكون مفهوماً خمتلفاً»
على أساس املعلومات القبلية الفطرية ،ومن هنا افرتضت أن ذهننا جيعل
األشياء متطابقة مع إدراكه ،أي ال يهمنا أن يتطابق اإلدراك الذهين مع حقيقة
األشياء؛ إذ ال ميكننا أن نعرف ذلك ،إمنا الذي نعرفه أننا نتلقى األشياء وفق
(((
ما يقتضيه إدراكنا الذهين ،وعلى أساس هذا النهج نعاجل املشكلة).
وجاء يف (املوسوعة امليسرة)(((( :و»كانط» يرى مثل «ليبنتز» أن املعرفة
تتمثل يف قضايا أو أحكام فقط ،وليست هنالك معرفة خارج األحكام)
فليست األفكار ـ كما يدعي العقليون ـ وال اإلحساسات املتداعية ـ كما
يدعي التجربيون ـ من املعرفة يف شيء) ،و(األحكام الرتكيبية القبلية
ـ كالرياضيات ـ تصبح يف ضوء هذا املنهج مفهومة متاماً؛ ألنها تعرب عما
أنشأه العقل قبلياً من موضوعات ,صورة ومادة ،وهو ال يعرف علمياً إال
ما أنشأه على هذا النحو) و(بد ً
ال من أن يدور العقل حول املوضوعات أو
األشياء ليتعلم منها كما قالت الفالسفة ،جيب القول اآلن :بأن األشياء أو
املوضوعات هي اليت تدور حول العقل لتتكيف بقوانينه وختضع ألسلوبه
يف فهمها ،عن طريق قوانينه ،وتلك التمثالت والفروض اليت ينشؤها
العقل من عنده ،يف حدسي الزمان واملكان) و(فهذه الرتكيبات واإلنشاءات
الذهنية اليت يفرضها العقل على العامل كمعرف ٍة ،من الواضح اآلن أنها هي
ما يسمى عامل الظواهر ( )Phenomenonsأي ما يظهر لفكرنا يف إطار
املكان والزمان ،وهو عامل املعرفة العلمية اليت لدينا عنها أحكام تركيبية
قبلية ،أما الشيء يف ذاته ( )Thing in it's selfأو اجلوهر ويسميه «كانط»
( )Noumeneوهو عامل امليتافيزيقيا ،فال يستطيع أن يتمثله قبلياً يف
((( سري حكمت در اروبا ,ج ,2ص .196

((( املوسوعة امليسرة يف الفكر الفلسفي واالجتماعي :ص 464و.466
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حدس الزمان واملكان ،كما يتمثل «علة أوىل» يف زمان أو مكان ،ومن ثم
ال يستطيع أن يقيم من العلة األوىل موضوعاً يعرف ،وبالتالي ال ميكن أن
تكون لديه عنها أحكام تركيبية قبلية حقيقية) و(ثم إن املعرفة املشروعة أو
العلمية تبدو من حيث قيمتها أنها معرفة نسبية على حنو ما ،وليست مطلقة
كما زعم املذهب الدوغمائي ،وإن كانت يف الوقت عينه معرفة ضرورية
وموضوعية على خالف مذهب هيوم؛ أما أنها نسبية على حنو ما ،فلكونها
تتوقف على تركيبنا العقلي نفسه الذي يشتمل على قوانني له ،وعلى حدس
مكاني وزماني يتمثل فيه موضوعاته اليت ينشؤها ،ولو كان هذا الرتكيب
خمتلفاً عما هو عليه ،لكانت معرفتنا شيئاً آخر ،وعلى كل حال :معرفتنا
إمنا هي تشييد وتركيب بفضل هذا العقل بالذات ،ومن جهة أخرى هي
معرفة ضرورية وموضوعية؛ ألن قوانني العقل أو صوره اليت مبقتضاها
تُ َّ
نظم املادة احلدسية يف موضوعات تعرف ،إمنا هو قوانني أو صور قبلية
( )A Prioriعامة بني العقول).
وقال الدكتور فروغي يف (سري حكمت در اروبا)ّ :
(فكر كانط :إذا مل
يكن العقل قادراً على كشف اجملهوالت ،فكيف جند أن علماء الرياضيات
الذين اقتصروا على التعقل وصلوا إىل حتويل املعلومات للمجهوالت؟
وعندما فكر عرف أن الفرق كبري بني الرياضيات والفلسفة األوىل وهو أن
األمور اليت يستخدم علماء الرياضيات فيها العقل هي :جمعوالت وفرضيات
الذهن ...فألن (الدائرة) خملوقة للعقل ،فال ريب أن كل ما حيكم العقل
حوهلا فهو صحيح ،لكن موضوعات الفلسفة األوىل مثل اجلسم والروح
وأشباههما ،ليست خملوقة للعقل ،ولذا فال ميكن الوصول حلقائقها مبحض
الفرض العقلي.
نعم كانت بعد تأمل طويل ،رأى أن طريق كشف حقيقة املوجودات،
هو احلس والتجربة فقط ،واعتقد بأن اإلنسان ال ميكنه الوصول إىل (معرفة
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الذوات) ،بل عليه أن يكتفي بالبحث يف العوارض واحلوادث)((( و(أقنع
نفسه ،يف باب العلم ،أن يرفع اليد عن إدراك حقيقة الذوات وأن يكتفي
بظواهر األمور ،لكنه فكر أيضاً :أنه مادام مل نستعمل قوة التعقل ،فإن
مبان عقلية ،لكن
احلس والتجربة ال يوصالن للعلم ،والعلم حباجة إىل ٍ
من جهة أخرى :يف التعقل ،ال ميكننا االطمئنان ،بدون االستناد إىل مبان
(((
علمية).
وقال( :يف الطبيعيات ،ألن احملققني اعتمدوا على التجربة واملشاهدة،
حسب إرشادات فرنسيس بكن ،وصلوا لنتائج مطمئنة ،وإن كانت أحكامها
باألساس (أحكاماً بعدية) لكن (األحكام القبلية) اليت كانت املرشد للمحققني
يف حتقيقاتهم ،كانت كثرية ،كقاعدة إرتباط العلة باملعلول وغريها ،لكننا
جند يف الفلسفة األوىل حتى اآلن خالفاً كبرياً بني أصحاب الفكر والنظر،
(((
ومل تلبس لباس العلم ،وعلينا كشف السر).
وقال( :يف الطبيعيات ،اليت موضوعها متعلق باألمور املادية ،وهي
خارجة عن الذهن ،فإن كثرياً من األحكام هي تركيبية بعديّة؛ ألنها حتصل
بالتجربة ،لكن يف هذه العلوم توجد أصول وقواعد أيضاً هي تركيبية وهي
قبلية ،كقاعدة رابطة العلة باملعلول ،أما يف الفلسفة األوىل فموضوعات
احلقائق هي خارج الذهن ،لكنها جمردات ،وال ميكن جتربتها.
واالطمئنان يف الرياضيات سببه أن أحكام العقل فيها يف أمور هي خملوقة
له ،وليست خارج الذهن.
واالطمئنان يف الطبيعيات؛ سببه أن موضوعاتها ميكن أن تقع عليها
التجربة ،إضافة إىل أن العقل يضيف إليها أشياء وينميها ،لكن الفلسفة
((( سري حكمت در اورب ا ,ج ،2ص.196
((( املصدر السابق ,ج ،2ص.197
((( املصدر السابق ,ص.203
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األوىل :ال موضوعاتها هي داخل الذهن ،حبيث يكون العقل خالقاً هلا،
وال هي صاحلة للتجربة ،وإذ ال ميكن جتربتها ،ال ميكن إصدار (األحكام
البعدية) فيها؛ ألنها ليست ذهنية فاألحكام القبلية فيها ال ميكن االعتماد
عليها ،واألحكام التحليلية ال تفيدنا علماً جديداً ،إذن الفلسفة األوىل كيف
(((
تكون علماً ويطمئن إليها؟).
و( ...عملت كـ»كوبرنيك» يف علم اهليئة حيث رأى  ...وأنا أيضاً رأيت
أننا كنا حتى اآلن نعتقد أن األشياء هي األصل ،وذهننا جيعل إدراكه تابعاً
حلقيقتها ،يعين جيعله منطبقاً عليها ،لذا ُو ِجدت املعضلة حول األشياء
اخلارجة من ذهننا ،أنه كيف ميكن أن نصنع من املعلومات القبلية ،أحكاماً
تركيبية ،لذا افرتضت أن الذهن يطبق األشياء على إدراكاته (أو افرتاضاته)،
أي ال يهمنا أن إدراك ذهننا مطابق حلقيقة األشياء أم ال؛ ألننا ال نستطيع أن
نعرف ذلك ،أن ما نعرفه هو أننا نرى األشياء كما يقتضيها إدراك ذهننا ،وبهذا
الطريق احنلت املعضلة ،والحظت أنه ال مانع بالنسبة لألشياء اخلارجية ،أن
(((
نصنع من املعلومات القبلية ،أحكاماً تركيبية).
()2

بعض مكامن اخللل يف نظرية كانط املعرفية والفلسفية

إن هنالك الكثري من مكامن اخللل يف العديد من مفاصل نظرية كانط اليت
(((
اشرنا اليها سابقاً ،ونشري هنا إىل بعضها اآلن ـ إضافة إىل ما سبق ـ:
((( سري حكمت در اروبا :ج ،2ص.205-204
((( املصدر :ص.206

((( وسنعود ملناقشة العديد من هذه النقاط يف ثنايا هذا البحث وأواخره ،وبشكل أكثر تفصي ً
ال بإذن اهلل
تعاىل .وذلك بدءاً من العنوان الالحق (هل العقل قادر على العمل خارج اجملال احلسي).
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هل خالقية العقل مقياس الصحة؟

 :1ال يصح( :فألن الدائرة خملوقة للعقل ،فال ريب أن كل ما حيكم به
العقل حوهلا فهو صحيح) وقد علل بذلك صحة كافة القضايا الرياضية كما
سبق وأنها جمعوالت وفرضيات الذهن.
إذ نقول :لو صح هذا لصح أن حيكم اإلنسان الذي خلق جداراً وحجراً
ذهنياً؛ على ذلك اجلدار بأنه هو ـ أي اجلدار ـ خالقه أي خالق هلذا اإلنسان
وهو خالق العامل ،أو بأنه (جدار وال جدار) من نفس اجلهة ،وبنفس
الوقت ،وبنفس احليثية ،وقد سبق التمثيل بغلط العقل لو حكم فرضاً بأن
األربعة اليت خلقها ـ حسب كالمه ـ هي فرد وليست زوجاً ،وكذا لو حكم
بأن الدائرة مساحتها هي حاصل ضرب قطرها يف قطرها مثالً.
 :2ال يصح( :ال ميكن الوصول حلقائق األشياء مبحض الفرض العقلي،
مادامت غري خملوقة للعقل)(((؛ إذ (االنكشاف) ال يتوقف على (اخللق)؛
ولذا ترى (املرآة) كاشفة عن األجسام وليست خالقة هلا ،كما أن البصر
يكشف عن األشياء ،وليس خالقاً هلا ،وكذا سائر احلواس ،كما أن الطبيب
يكتشف (املرض) و(العالج) وليس خالقاً هلما ،وكثرياً ما يكون كشفه
بـ(احلدس) ال بـ(التجربة) أو (احلس).
وقد سبق أن كالمه جمرد دعوى دون دليل ،ونضيف :أن خالق العقل
واألشياء ،له أن مينحه القدرة على كشفها ،فكيف يقول( :فال ميكن
الوصول)...؟
ثم لو كان (ا َ
خللق) مالك الوصول للحقائق ـ بأي معنى فرض اخللق ـ
للزم أن تكون النار باعتبارها اخلالقة للضياء واحلرارة ـ والتعبري األصح:
((( سبق نقل نص كالمه( :لكن موضوعات الفلسفة األوىل مثل اجلسم والروح وأشباهها ،ليست
خملوقة للعقل ولذا فال ميكن الوصول حلقائقها مبحض الفرض العقلي).
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اليت هي علة احلرارة والضياء ،بنفس معنى أن العقل علة وخالق ملفاهيمه
الرياضية ،حسب رأيه وقوله ،متع ّقلة آلثارها وواصلة إىل احلقائق ،عاملة
وحميطة بها.
ونقول أيضاً :كيف ادعى بأن طريق الوصول للحقائق هو (احلس)
و(التجربة) مع أن احلس والتجربة ليستا خالقتني للحقائق ،فليكن للعقل
أيضاً القدرة على كشف احلقائق وإن مل يكن خالقاً هلا؟!
 :3كما فصلنا يف موضع آخر اإلجابة عن قوله( :إن اإلنسان ال ميكنه
الوصول إىل معرفة الشيء يف حد ذاته).
هل (المباني العلمية) هي المرجع الوحيد؟

 :4ومن غري الصحيح قوله (ولكن من جهة أخرى يف التعقل ،ال ميكننا
مبان علمية) كقضية عامة مطلقة.
االطمئنان بدون االستناد إىل ٍ
وذلك ألن (األوليات) و(الفطريات) ليست كذلك ،فإنها هي مفاتيح
العلوم وتعقلها وما ينشأ منها مباشرة ال يتوقف على أي مبنى يكشفه العلم
(باملعنى املعهود) ثم إنها هي القطعية مائة باملائة وأما املباني العلمية فأكثرها
ظنية ،نعم املتواترات واجملربات واملشاهدات ،هي كذلك ،وقد فصلناه يف
حمله ،كما أن (املستقالت العقلية) هي أيضاً مما حيصل بها القطع وال تتوقف
(((
على (العلم) بل هي الصانعة للعلم.
بل نقول :بدون اإلميان (بوجود أسس عقلية فطرية ،غري حمتاجة إىل
اإلتكاء على العلم ،بل هي الصانعة للعلم) ،ال يستقر حجر على حجر،
وال ميكن حتصيل علم أبداً؛ للزوم (الدور) ،وذلك مثل بطالن اجتماع
النقيضني؛ إذ بدون اإلميان ببداهة ذلك ،ال تقوم للعلم قائمة؛ إذ يلزم
((( فصلنا احلديث عن املستقالت العقلية يف كتاب (األوامر املولوية واإلرشادية).
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من إنكار هذه القاعدة ،عدم صحة كافة القواعد العلمية وصحتها بنفس
الوقت ،كما يلزم من انكار هذه القاعدة :مشولية القوانني العلمية وعدم
مشوليتها ...وهكذا.
هل (الطبيعيات) تورث الطمأنينة؟

 :5قوله (يف الطبيعيات ألن احملققني اعتمدوا على التجربة واملشاهدة
حسب إرشادات فرنسيس بيكن وصلوا إىل نتائج مطمئنة)...
جوابه :كال ،بل إن الكثري من النتائج يف العلوم الطبيعية ،هي غري
مطمئن إليها أبداً ،بل إن (العلم) كلما تطور ،اكتشف بطالن نتائج توصل
إليها العلماء السابقون بالتجربة ،وقطعوا بها ،حتى ظهر هلم بطالنها.
ومن أبرز األمثلة ما أشرنا إليه يف موضع آخر ،من بطالن بعض أهم
أسس الفيزياء احلديثة ،اليت بنى عليها أنشتاين نظريته ،ومنها (ثبات سرعة
النور) ومنها (ثبات حجم مادة الكون).
والحاصل أنه إذا كان (االختالف) و(كثرة كشف اخلالف) املقياس لعدم
كون الفلسفة األوىل أو علم الكالم أو غريهما ،علماً ،فإنهما يوجدان ـ
خاصة الثاني ـ بكثرة يف الطبيعيات أيضاً ،وسنفصل احلديث عن الطبيعيات
الحقاً إن شاء اهلل تعاىل.
موضوعات الفلسفة األولى والتجربة

 :6ثم انه ما الدليل على ما ذكره من أن موضوعات الفلسفة األوىل ـ
حتى اجملردات منها ـ ال ميكن جتربتها؟ إنه مل يقم دلي ً
ال على ذلك ،بل إنه
(((
إدعاء جمرد عن الربهنة.
((( قال( :لكن الفلسفة األوىل ،ال موضوعاتها هي داخل الذهن ،حبيث يكون العقل خالقاً هلا ،وال
هي صاحلة للتجربة؛ وإذ ال ميكن جتربتها ،ال ميكن اصدار األحكام البعدية فيها).
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بل نقول:
أ :إن (احلس) قد يعجز عن جتربة اجملرد ،لكن ما الدليل على أن (العقل)
أو (الفكر) عاجز عن جتربته؛ فإن الفكر نوع طاقة وليس مادة؟ وأما العقل
فمجرد على رأي.
ب :بل لو قلنا بتجرد الروح ،فما مينع اجملرد عن جتربة جمرد آخر؟ أليس
احلس املادي قادراً على جتربة املاديات؟ فليكن اجملرد قادراً على جتربة اجملرد
كذلك!
ج :إن حتجيم مفهوم (التجربة) باإلطار الضيق احلسي ،دليل ضيق
أفق؛ بل (للتجربة) مفهوم أوسع وإطار أمشل ،يشمل جتربة الروحانيات
واملعنويات ،وميكن االستشهاد لذلك بتجربة (لذة املناجاة) وجتربة (حالة
السمو الروحي) وجتربة (التأمل العقلي اخلالص).
د :إن جتربة الشيء إذا أفادت العلم به ،أفادت جتربة (آثاره) العلم به
أيضاً ،فاهلل تعاىل ،حيث ال تشمله التجربة ،ال ميكن القول :إننا جاهلون
بوجوده؛ إذ التجربة واالحساس بآثاره دلنا على وجوده ،قال تعاىل:
(((
ﱫﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﱪ.
ولذا قال أمري املؤمنني وموىل املوحدين سالم اهلل عليه :كيف أعبد
رباً مل أره ...مل تره العيون مبشاهدة األبصار ،ولكن رأته القلوب حبقائق
(((
اإلميان.
 :7وقد ظهر أن قوله( :ال موضوعات الفلسفة األوىل هي داخل الذهن،
حبيث يكون العقل خالقاً هلا ،وال هي صاحلة للتجربة ،وإذ ال ميكن جتربتها
((( سورة فصلت.53 :

((( أصول الكايف :ج ،1باب جوامع التوحيد ،ص ،139ح.4
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ال ميكن إصدار األحكام البعدية فيما )..غري صحيح ،للمناقشات السابقة،
ونضيف:
قد فصلنا يف موضع آخر ،ويف مبحث الوجود الذهين ،أن التعقل لألشياء
على رأي ،هو بتعرف العقل على ماهيات األشياء بأنفسها ،أو فقل بدخول
ماهيات األشياء إىل الذهن ،لكن برتبة أدنى من الوجود((( ،كما أن األبصار
هو خبروج شعاع من اجلسم ودخوله يف البصر ،وعلى رأينا هو :بنور يقذفه
اهلل يف قلب من يشاء ،وناتج هذا اجلواب هو أن موضوعات الفلسفة األوىل
هي داخل الذهن بأنفسها وماهياتها وإن كان ذلك بنحو آخر من وجودها.
ونضيف :إن العقل قد يصل إىل األحكام الرتكيبية البعدية ،بـ(الربهان)،
كما قد يصل إليها بـ(الكشف واملشاهدة) أو العلم احلضوري ـ كما بيناه يف
موضع آخرـ.
وبعبارة أخرى :إن حتديد وحصر الوصول إىل العلم باألحكام الرتكيبية
البعدية ،بالتجربة أو اخللق ،هو أول الكالم ،بل من الطرق :اإلهلام،
والكشف ،والربهان بأنواعه ومنه الربهان الفرضي ،ومنه برهان السرب
والتقسيم ...إىل غري ذلك.
بين كانط وكوبرنيك

 :8وأما عن مقارنة ما قام به كانط ،مبا قام به كوبرنيك ،فنقول:
أوالً :إن صحة نظرية ما ،مثل نظرية كوبرنيك ،ال تعين أبداً صحة
نظريات أخرى ,جملرد أنها تشرتك يف أنها تقوم بعملية قلب وتغيري للمعادالت،
إن ذلك مما ال ينبغي صدوره من عامة الناس؛ فكيف بعلمائهم؟ بل:
أينما مال منيل
حنن أبناء الدليل
األعيان
((( للشيء غري الكون يف
ِ
338

األذهـــان
كو ٌن بنفسه لدى
ِ

نقدالهرمينوطيقا
ون�سبية احلقيقة واملعرفة واللغة

وهل التمثيل ملا قام به كانط ،مبا قام به كوبرنيك ،إال مثل كالم من
يقول (عملت يف اخلرائط اهلندسية كما عمل كوبرنيك يف علم اهليئة ..وأنا
ارتأي أننا كنا نعتقد أن املعامل واملدن والعمارات هي األصل ...لكن اآلن
أرى أن اخلرائط اهلندسية هي األصل ،فمهما كانت هندسة املعمل واملدينة،
فإن ذلك ال يهم ،بل املهم هو ما يف اخلريطة ،وال يهم أنها مطابقة لواقع
املدينة أو املعمل أو خاطئة)!.
يض ّل هذا املفكر طريقه يف املدينة
ولننظر اآلن إىل الناتج من ذلك :إذ أال ِ
ويضل معه كل أتباعه ،إذا كانت اخلريطة غري مطابقة هلا؟ ،جملرد أنه قام
بعبقريته بقلب املعادلة وقال ال يهم واقع املدينة بل املهم اخلريطة! وأال ينفجر
املعمل أو املصنع ،أو يتعطل ،أو ال يعمل أص ً
ال لو عملنا حسب اخلريطة ومل
تكن مطابقة لواقع املعمل واملصنع؟
وال تقتصر اللوازم الفاسدة (لتقليد) االنقالب الكوبرنيكي تقليداً أعمى
دون وجود مقومات التماثل والتشابه بشكل دقيق ،على منوذج اخلرائط
اهلندسية ،بل يتعداه إىل شتى أبعاد احلياة.
ومن النماذج البارزة :أنه هل يصح قول من يقول :أوهامي وأحالمي
وختيالتي هي األصل وعامل اخلارج عليه أن يتطابق معها ،شئتم أو أبيتم!
وهل ميكن أن نقبل من أي سارق أو خائن أو مستبد أو ظامل ،التذرع
بنسبية «كانط» لتربير شرعية أفعاهلم؟ قائلني :ليست األشياء واحلقائق هي
األصل ،بل العكس (إن الذهن يطبق األشياء على ادراكاته )...و(إننا نرى
األشياء كما يقتضيها إدراك ذهننا) ،وإنين أرى أن االستبداد ومصادرة
احلقوق هو احلق وإن (الظلم مبنظوركم) هو (األصلح) بنظري بل هو العدل
مبنظوري!
ومن الشواهد أيضاً :وضوح بطالن قول من يقول :وصفاتي للعالج
هي األصل ،وليس العالج احلقيقي اخلارجي ،وعلى املرض وعلى املريض
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أن (يدور) حول عالجي فيشفى بوصفيت ،ال العكس!!
ثانياً :إن (االفرتاض) ال يغيرِّ من (الواقع) شيئاً؛ إذ يبقى االفرتاض
افرتاضاً مهما صنع املرء؛ وهل يغري افرتاض املفلس ،أنه أغنى األغنياء ،أو
اجلاهل أنه أعلم العلماء ،من الواقع شيئاً؟((( أو هل يغري (افرتاض) احلاكم
املستبد ،أنه (دميقراطي) أو احلاكم الظامل ،أنه (عادل) ،من احلقيقة أمراً؟
ثالثاً :إن قياسه بكوبرنيك ،غري واقعي ،ألن كوبرنيك (اكتشف العكس)،
وأقام عليه األدلة والرباهني ،أما هو فـ(افرتض العكس).
رابعاً وخامساً :إن أدلته ،ال تتطابق مع مدعياته ،بل تناقضها وتنقضها،
كما أن مقدماته ال تنتهي للنتائج اليت توصل إليها أبداً ،فالحظ أن قوله (أي
ال يهمنا أن إدراك ذهننا مطابق حلقيقة األشياء أم ال) يستبطن االعرتاف:
أ :بأن هنالك حقائق خارجية.
ب :وأن لنا أذهاناً.
ج :وأن ألذهاننا إدراكاً.
د :وأن هنالك مطابقة وعدمها.
هـ :وأن املطابقة هي من جهة الذهن ،فإن طابق الذهن الواقع ،فصحيح
وإال فخطأ ،يف منت الواقع ونفسه.
لكن املشكلة إننا ال نستطيع إدراك املطابقة من عدمها ،ولذا :ال يهمنا
ذلك (أي إدراك املطابقة من عدمها) ,ثم إنه يستنتج من ذلك كله أن الذهن
له أن يصنع أحكاماً تركيبية عن الواقع اخلارجي ،مهما كانت حقيقة الواقع
ختول صاحبها صك
اخلارجي ،وهذا يعين أن عدم املعرفة وعدم القدرة ِّ
الغفران وتعد مقياس شرعية خلق معارف ال متت للواقع بصلة!
((( وهل يصح االحتجاج لذلك بـ(ألنين ال أستطيع أن أعرف ،فرضاً ،إنين غين أو فقري ،فال يهم
معرفة ذلك ،لذا أفرتض أن العامل كله يطبق نفسه على افرتاضي أنين غين وسيعطيين كل ما أريد!).
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ونقول :كوبرنيك مل يقل :ال يهمنا أن األرض تدور حول الشمس أو
ال؟ بل قال إن دوران األرض حول الشمس هو الصحيح ،ومل يقل ال يهمنا
أن الشمس تدور حول األرض ،بل قال إنه خطأ ،ولو فعل كوبرنيك كما
فعل كانت لكان قد قال( :ال يهمنا أن الشمس تدور حول األرض) ،وإن ما
نعرفه هو أننا ندرك األشياء كما يقتضيها إدراك ذهننا وحيث إن ذهننا أدرك
دوران األرض حول الشمس فهو صحيح ألن (الذهن يطبق األشياء على
إدراكاته)!
والحاصل :إنه أين (ال يهمين أنك عامل أو جاهل) أو (ال يهمين أنك أمني
أو خائن) من خماطبة اجلاهل واخلائن بـ(أنك عامل أو أمني) وأن هذا هو ما
يقتضيه إدراك ذهين!.
ومن جهة أخرى فإن مقتضى تلك املقدمات((( هو أن تنتج :لزوم
(((
االحتياط عقالً ،ال أن تنتج ما وصل إليه من (إذن ال يهمنا ذلك).
سادساً :واخلطأ اآلخر أنه خلط بني عامل الثبوت وعامل اإلثبات ،فالحظ
قوله (ألننا ال نستطيع أن نعرف ذلك).
إن (ال نستطيع املعرفة) هي قضية من عامل اإلثبات فال تصلح لتعليل (إن
افرتاضي هو كافرتاض كوبرنيك ،وأن احلقيقة هي اليت تدور حول الذهن).
بل ال تصلح (ألننا ال نستطيع أن نعرف ذلك) دلي ً
ال على (ال يهمنا أن
«إدراك ذهننا» مطابق حلقيقة األشياء أم ال)؛ إذ هل يصح القول (ال يهمين
معرفة العدالة من الظلم يف توزيع اإلرث أو الثروة مثالً) مستد ً
ال بـ(ألنين ال
أستطيع أن أعرف ذلك)؟
إن موقف من يعرتف بأنه ال يعرف وال يستيطع أن يعرف جيب أن يكون
أمراً غري االهمال وعدم االهتمام ،وغري افرتاض أن (جهله) هو (األصل) أو
((( من (أ) إىل (و).

((( وهو املشار إليه بـ (ز).
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(تطبيق األشياء على جهله) ،بل موقفه جيب أن يكون أحد األمور التالية:
(التوقف)((( ،أو (االحتياط) أو اإلرجاع لعلماء آخرين ،أو ـ يف املثال ـ
السعي للمصاحلة بني الورثة ،أو العمل بقاعدة العدل واإلنصاف أو حتى
القرعة ،ال العمل بالظنون املطلقة((( ،وبكل ما خطر بالبال من اإلدراكات
والذي يعين (الشرعنة) لكل الظنون املتناقضة واملتخالفة.
سابعاً :إن القيام بقلب املعادلة ،ال ينتج ما استنتجه من (والحظت
أنه )...إذ أوضحنا يف موضع آخر أن الذهن وإن فرضنا أنه اخلالق جملموعة
من احلقائق ،إال أنه ال خيوله ذلك أن يتالعب بها كما يشاء ،وبعبارة أدق:
ليس له أن (حيكم) كما يشاء وبأية (أحكام تركيبية) على ما خلقه ،فإن
(املخلوق) له قواعد حتكمه ،وال يعقل تغيريها أبداً؛ إذ هل يعقل القول مث ً
ال
بصحة (أحكامي الرتكيبية) على األوهام الذهنية اليت خلقتها :بأنها موجودة
قبل أن أخلقها ،بل منذ األزل ،وأنها (غري خملوقة لي) ،وأنها (هي اخلالقة
لي)؟ هل ميكن اإللتزام بصحة تلك األحكام الرتكيبية جملرد أن موضوعاتها
خملوقة للذهن؟ إن ذلك مما ال يقبله (الذهن) نفسه.
ثامناً :هنالك بدائل أخرى أو طرق أخرى ،ميكن عربها (الوصول
توقف على خالقية
لألحكام الرتكيبية) من غري مرو ٍر بـ(جتربة) ومن دون ٍ
الذهن للموضوعات ،والبديل هو:
أن نفس خالق العقل الذي وهبه القدرة على إدراك الشيء املنفرد ،أي
على إدراك املوضوع أو احملمول وحده ،وهبه القدرة على إدراك (الرتكيب)
بني حممول وموضوع وإن مل يكن احملمول مأخوذاً يف حد املوضوع ـ أي وإن
((( كما ورد يف الرواية :فأرجه حتى تلقى إمامك .ينظر :من الحيضره الفقيه :ج 3باب االتفاق على
عدلني يف احلكومة ،ح.3233

((( (الظنون املطلقة) مصطلح أصولي يقابل (الظنون اخلاصة) والظنون املطلقة ليست حجة يف بناء
العقالء ـ يطلب تفصيل ذلك من علم األصول.
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مل يكن حكماً حتليلياً ـ.
وبعبارة أخرى :معطي القدرة لإلنسان على (التصور) هو بذاته معطي
أللف ،أي احملمول للموضوع،
القدرة لإلنسان على (التصديق) بثبوت باء ٍ
للمتصور األول.
املتصور الثاني
أو
َّ
َّ
تاسعاً :إن كل هذه النتائج اليت توصل إليها ،واليت اعتربها انقالباً
كإنقالب كوبرنيك ،مل حتل (املعضلة) اليت يبحث عن احلل هلا ،وادعى أنه
بإنقالبه الكوبرنيكي ،وصل إىل حلِّها.
واملعضلة كانت ـ حسب تصرحياته ـ (اخلالف الكبري بني أصحاب الفكر
والنظر يف الفلسفة األوىل) فهل حلّت نظريته النسبية هذه ،اخلالف بني
حل كوبرنيك اخلالف؟
العلماء ،كما ّ
اجلواب الواضح :كال ...ثم كال ...بل إنه مل يزد يف الطنبور إال نغمة،
ومل يضف إىل الفلسفة إال نزاعاً جديداً.
بل إن قلنا إن ما أتى به زاد الطني بلةً ،واألمر اعضا ً
ال ،واخلالف
إشتعا ً
ال ،ما كنا مبالغني ،فأين هو من االنقالب الكوبرنيكي؟ اللهم إال أن
تكون األمور بـ(التمين) و(التوهم) و(أحالم اليقظة)!
تأكيد وإضافة

والحاصل إن دعواه الكوبرنيكية غري صحيحة لوجوه عديدة ,لكن لنؤكد
ههنا مرة اخرى نقطة ولنضف نقطة أخرى:
فأوالً :هو يعرتف بأنه (إفرتض) (ومن هنا افرتضت أن ذهننا جيعل األشياء
متطابقة مع إدراكه )...فهي إذن فرضية ال غري ،ومن الواضح أن (الفرضية)
ال قيمة هلا إال لو أقيمت عليها جمموعة من الشواهد فتتحول عندئ ٍذ إىل
(نظرية) ثم إن (النظرية) بدورها ال قيمة علمية هلا إ ّ
ال إذا استكمل الربهان
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عليها لتتحول إىل (قاعدة) و(قانون علمي).
ثانياً :من البديهي ،واملربهن يف مبحث مناط الصدق يف القضايا أن األشياء
هلا تقررها يف الواقع ،وأن الصدق والكذب يف القضايا مبطابقتها لـ(نفس
األمر)((( الذي يعين (الواقع مبراتبه) فهو مسا ٍو للوجود وليس أعم((( ،إال
أن للوجود مراتب.
وهناك أجوبة أخرى عديدة ذكرتها يف موضع آخر ،على أن الكثري من
األجوبة اليت طرحتها يف هذا الكتاب على سائر النظريات ،يصلح ،مع
بعض التعديل ،كإجابة على خمتلف كلمات كانط ،واهلل املستعان وهو
الناصر الغفار.
هل كانط سوفسطائي؟

نعم ،يستدرك كانط يف آخر كتابه فيقول( :إنين لست سوفسطائياً وال
أقول بأصالة التصور ،وال أنفي املوجودات وال احلقائق)(((.
لكن هل ينفعه هذا اإلستدراك واإلقرار بأنه ال ينكر أصل وجود احلقائق،
أم إنه يوقعه يف وحل (التناقض) فإن كلماته على أية حال ،متناقضة ،وتدل
دعواه الكوبرنيكية على أنه ينفي وينكر ،وال يقول ال أعلم فقط ،وبذلك
يظهر عدم صوابية دفاع مؤلف (سري حكمت در اروبا) عنه(((.
والحاصل :إن تراجعه الضبابي هذا يناقض إدعاءاته الكوبرنيكية؛ إذ يف
معادلة كوبرنيك ،فإن احملور هو الشمس حقيقة ،واألرض تدور حوهلا،
((( سواء أقلنا إن مالك الصدق والكذب هو املطابقة للخارج أم لالعتقاد أم ألي شيء مشابه ،فإنها
بأمجعها من مراتب الواقع ونفس األمر.
((( إذ ال يعقل حتقق لغري الوجود.
((( املصدر :ص.226

((( سري حكمت در اروبا :ج ،2ص ،227هامش.2
344

نقدالهرمينوطيقا
ون�سبية احلقيقة واملعرفة واللغة

فإدعاؤه بأن إنقالبه كإنقالب كوبرنيك يعين أن (التصور) هو (األصل) ال
الواقع ،فتدبر.
هذا إضافة إىل أن كالمه هذا ال ينفعه يف دفع سائر اإلشكاالت الواردة
على (النسبية) ،خاصة وأنه بعد ذلك يؤكد( :إنين أقول :إن إدراكنا للظواهر
هو على حسب ما تقتضيه شرائط أي أوضاع وأحوال احلس والعقل(((،
وأن احلقيقة ،بالنسبة لنا ،هي هذا الذي ندركه)((( ،وقد ناقشنا قوله هذا يف
عدة مواضع من الكتاب.
كما أنه ناقض نفسه أيضاً ـ كما بيناه يف موضع آخر ـ حيث قال( :إن نفس
هذه احملسوسات والتجربيات يعين الظواهر اليت أراها موضوع التعقل ،يدل
وجودها على أن هنالك ذواتاً تُ َع ُّد هذه األعراض ،ظواهر هلا؛ وذلك ألن
الظهور حيتاج إىل املظهر ،ولعل اهلل تعاىل أعطى خملوقاً آخر قدرة إدراك
(((
الذوات.)...
هل العقل قادر على العمل خارج المجال الحسي؟

ولننتقل اآلن إىل الرتكيز على مناقشة إحدى مقاطع من كالمه فنقول:
إن هنالك أجوبة كثرية عن جممل هذا الكالم ،لكن سنقتصر على اجلوانب
اليت ترتبط ببحثنا من قريب فنقول:
إن قوله (إن تركيب الذهن البشري حبيث ال يتمكن إطالقاً من العمل
خارج اجملال احلسي أو ظاهر األشياء )..يالحظ عليه إنه:
(((

((( أوضحنا يف عدة أماكن أنه ال اطالق لذلك ،كما ناقشنا اجلملة الالحقة أيضاً (وأن احلقيقة بالنسبة
لنا.)..
((( املصدر السابق ,ص.228

((( املصدر السابق ,ص.227

((( وهو الذي يبدأ بـ(أن العقل النظري ال قابلية له للبحث عن املوجودات غري احلسية.)...
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أ :جمرد إدعاء ال دليل عليه.
ب :بل كالمه هذا دعوى تنقض نفسها بنفسها؛ ألن الذهن البشري
أو العقل البشري بدوره ظاهر وباطن (فنومن ونومن) فكيف حكمت على
الذهن بقول مطلق ،أي حتى على (الذهن يف حد ذاته) وجوهره ،بأنه غري
قادر؟!
بل من الواضح أن للذهن طاقات غري حمدودة ،ومل يستثمر إال أقل
القليل منها حتى اآلن.
ج :بل إن كالمه هذا يناقض كالمه اآلخر الذي يصرح (ما دام مل
مبان عقلية).
نستعمل قوة التعقل( )..العلم حباجة إىل ٍ
د :هذا إضافة إىل أن هذا الكالم كله متفرع على حتقيق احلق يف الذهن
والعقل ،وأنه ما هو؟ وهل هما أمران أم أمر واحد؟ وعلى أي تقدير :هل
هو أمر مادي أم جمرد؟ مادة أم طاقة؟ وعلى كل التقادير فهل هو جوهر أو
عرض؟ وهل هو كيفية نفسية أم غريها؟ أم أن (الذهن) ال وجود له بل
يتشكل ويتكون بتوارد املعلومات على النفس؟ أم غري ذلك؟
إن (العقل) و(الذهن) جمهوالن للبشرية ،واألقوال فيهما جتاوزت
العشرين قو ً
ال ،وقد أشرنا إىل بعض األقوال يف العقل يف كتاب (الضوابط
الكلية لضمان اإلصابة يف األحكام العقلية).
وإذا كانت حقيقة (العقل) و(الذهن) جمهولة ،فكيف لنا أن حنكم عليه
بأنه غري قادر إال على إدراك ظواهر األشياء ،وأنه غري قادر على العمل إال
يف اجملال احلسي؟
مناقشات أخرى

ان قوله (حنن نتعامل مع ظاهر التفاحة مثالً ،ال كيف هي يف الواقع)...
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ميكن اجلواب عنه ،على حسب التحقيق يف (الوجود الذهين) وأنه قد يتم
بناء على أنه الصورة احلاصلة من الشيء لدى الذهن ،دون ما لو قلنا بأنه
حضور (ماهية) املعلوم لدى العامل ،أو غري ذلك ،خاصة على ما قد فصلناه
يف (الضوابط الكلية لضمان اإلصابة يف األحكام العقلية) إذ برهنّا هناك أن
الظالم عن
يقشع
َ
(العلم نور) وأنه خيرتق األعماق فيضيؤها لإلنسان ،كما ُ
السطح والظاهر.
ثم إن اعرتافه بـ(أنه باإلضافة إىل ظاهر التفاحة يوجد شيء يف ذاته) لدليل
على أن الذهن البشري يدرك ـ ولو امجا ً
ال ـ الباطن و(النومن) وهو (الشيء
يف ذاته).
كما أن اعرتافه بأن (الشيء يف نفسه هو العلة للظواهر واألحاسيس)
اعرتاف بنقض كالمه السابق؛ إذ كيف أمكنه النفوذ إىل الشيء يف ذاته
واحلكم عليه بالعلِّية؟ مع أن العلية باعرتافه هي صفة (الشيء يف ذاته)(((،
واللطيف أنه مل يقم على دعاواه ،أدلة ،إال بدعاوى أخرى ،مثل (ألن
املقوالت الذهنية إمنا يصح استعماهلا.)...
وبذلك يظهر بطالن إدعائه بأن (العقل مبفرده ال ميكنه خلق املعرفة)
و(أن موضوعات الفلسفة األوىل ال تقع أساساً موضوعاً للعلم) سواء
أراد مبوضوعات الفلسفة األوىل :اجملردات ،أم أراد مثل اجلسم والنفس
وغريهما.
كما أنه ال يعلم املراد من قوله (احلقيقة املطلقة)((( فهل مراده (الفيض
املنبسط) أو (الوجود الال بشرطي)؟
((( إذ من الواضح أن العلية ليست شك ً
ال أو لوناً أو كمية أو ما أشبه ،بل هي أمر مرتبط بواقع الشيء
وجوهره.
((( يف قوله( :كانوا يفرتضون قدرة العقل على الوصول إىل أسرار احلقيقة املطلقة).
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واألول باطل كما هو ثابت يف علم العقائد والكالم(((.
والثاني جمرد مفهوم ذهين؛ إذ الوجود مساوق للتشخص والتقيد.
نعم حيتمل أنه يريد منها (نفس وجود الشيء يف ذاته ،مع قطع النظر عن
عوارضه وكيفياته وأشكاله وألوانه).
واجلواب إضافة إىل ما سبق ،وما سيأتي ،أنه ال دليل على أن (احلواس
الباطنة) ال تنال ذات الشيء ،أو بعض احلقائق والقوانني اليت حتكمه ،ثم
ال دليل على أن (العقل) ال ينال ذات الشيء بأي وجه من الوجوه ،حتى لو
فرض القبول بأن احلواس الظاهرة ثم الباطنة ال تنال من الشيء إال ظاهره
وشكله وكيفياته ،دون ذاته ،وقياس احلواس الباطنة على احلواس الظاهرة،
فياس مع الفارق وأي فارق؟ فكيف بقياس العقل على احلواس الظاهرة؟
هل الرياضيات من صناعة الذهن البشري؟

إن كانط أخطأ يف توهمه (أن موضوعات الرياضيات كاملثلث واملربع
واألعداد ،هي من صناعة الذهن البشري ولذا تصدق كافة األحكام بشأنها
صدقاً يقينياً) وتفصيل الكالم يطلب من مبحث (مناط الصدق يف القضايا)
و(مبحث الوجود الذهين) وغريهما ،ونقول إمجا ً
ال:
إن الرياضيات هي من املعقوالت الثانية الفلسفية ،وهي ما كان االتصاف
يف اخلارج والعروض يف الذهن ،وهي موجودة بوجود منشأ انتزاعها يف أي
عامل كان وليست خملوقة للذهن؛ لبداهة أن الغرفة املربعة ،مربعة ،سواء
وجد ذهن وذاهن أم ال ،ولبداهة أن مساحة املربع مث ً
ال هي حاصل ضرب
أحد أضالعه يف اآلخر ،سواء تصورنا ذلك كذلك ،أو تصورنا ضده وأنه
يساوي حاصل تقسيم أحد أضالعه على اآلخر ،فرضاً ،أم مل نتصور شيئاً
اطالقاً ،فإن املربع يف كل احلاالت والصور هو املربع كما أنه هو املساوي
((( إذ ال وجود للفيض املنبسط إال يف أوهام بعض العرفاء والفالسفة ،بل ال يعقل له معنى حمصل.
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حلاصل الضرب ذاك.
تقرراً يف نفس األمر وعامل الواقع ،وقد اكتشفه
وبعبارة أخرى :إن هلا ُّ
العقل ،ومل خيلقه.
هذا .إضافة إىل أنه لو متّ استدالله ،للزم القول بصحة األوهام والتخيالت
وغريها؛ ألنها (فرض عقلي حمض) و(ألن الذهن قادر على احلكم بشأن
فروضه) وعلى ذلك يكون من توهم نفسه عاملاً ـ وهو جاهل ـ أو ملكاً ـ وهو
موظف صغري ـ عاملاً حقاً وملكاً حقاً (ألنها فروض خملوقة للذهن) وكذا من
توهم الورق العادي ،عملة نقدية ،أو توهم نفسه زوجاً إلبنة امللك أو غري
ذلك.
بعبارة أخرى :الرياضيات ،ككل االنتزاعيات ،موجودة يف عاملها ،فلو
طابقها احلكم العقلي ،صح ،وإال لكان باطالً ،ولذا جند أن من يقول
(املثلث زواياه تساوي ثالث قوائم) خمطأً! ملاذا؟ ولو كان جمرد فرض عقلي
حمض ،والذهن قادر على احلكم بشأن فروضه ،لكان لكل عقل أن خيلق أية
مسألة رياضية وحيكم عليها كما يشاء؟
بل التحقيق إن (االعتباريات) أيضاً هلا تقررها ،الذي باعتباره يكون
صدق اخلرب واالعتقاد ،أو كذبه.
(((

كانط والزمان والمكان

كما أن أقواله التالية( :إن الذهن اإلنساني مينح الظواهر ،حبكم خواصه،
صوراً وأشكا ً
ال ،حبيث )...و(يسبغ الذهن )...و(كل شيء يتصوره اإلنسان
يتصوره يف ظرف الزمان واملكان) و(الزمان واملكان ليس هلما وجود
خارجي ،)..يالحظ عليها :أنها كلها أحكام ودعاوى بال دليل ،بل إن
الدليل قام على خالفها كما يظهر ذلك من مباحث الوجود الذهين ومباحث
((( أي للمعقوالت الثانية الفلسفية.
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مناط الصدق يف القضايا ومباحث اجلوهر والعرض ،واالنتزاعي واحلقيقي
وشبهها ،ونشري إىل أن (القوة املتخيلة) هي اليت لعلها ال تتصور الشيء إال
يف ظرف الزمان واملكان((( ،أما (القوة املتعقلة) فهي قادرة ،ولذا (يتعقل)
املاليني من الناس (اهلل حق) بدون زمان ومكان ،ولذا (تعقل) الفالسفة
وكثري من العلماء (اجملردات) ،نعم قد ال ميكن (ختيلها) بقوة اخليال ،كما ال
ميكن (اإلحساس) بها ،باحلواس.
ثم إن الزمان واملكان ال دليل على أنه ليس هلما وجود خارجي؛ بل
الوجدان يشهد بأن املكان ليس أمراً موهوماً وكذا الزمان ،وكما تقبل شهادة
الوجدان يف األشكال واأللوان ويف العلية واملعلولية ـ كما قبل كانط هذه
الشهادة ـ كذلك تقبل شهادته يف الزمان واملكان ،بل نقول :من الناحية العلمية
والفلسفية فإن (الزمان) إما هو البعد الرابع((( ،أو هو مقدار احلركة((( ،أو
غري ذلك وعلى أي تقدير ،فإن الزمان واملكان ،هما أمران حقيقيان غاية
األمر أنهما من املعقوالت الثانوية ،وليسا اعتباريني أو متوهمني؛ أي ليسا
ذهنيني حمضني.
ومما يشهد لذلك أنه ال ميكن أن (يعترب) اإلنسان النهار ليالً ،أو الليل
نهاراً ،أو يتوهمه كذلك ،أو أن يعترب أو يتوهم (السنة) يف الكرة األرضية
هي  465يوماً أو هي  265يوماً أو أقل أو أكثر من ذلك.
((( كما أن عملية التصور نفسها تتم يف الزمان ،أما القوة املتعقلة فبناء على جترد العقل فإن ما يقوم
به أيضاً جمرد من الزمان واملكان ،وكان البد من إضافة هذه احلاشية ألن قوله (يتصوره يف ظرف الزمان
واملكان) حيتمل أحد األمرين:
زمان ،أي يتصوره الذهن مع زمانه ـ وهذا هو
يف
أي
زماني،
هو
التصور
 -1إن ما تصوره ،أي متعلَّق
ٍ
ظاهر كالمه والذي أشرنا جلوابه يف املنت.
 -2إن نفس التصور هو زماني أي عملية التصور تتم يف الزمان وإن كان املتصور جمرداً وهذا ما أشرنا إليه
يف هذه احلاشية.
((( وكما أن األبعاد الثالثة موجودة كذلك البعد الرابع.

((( ولذا خيتلف الزمان باختالف احلركة ،وكما أن احلركة موجودة كذا معلوهلا ووليدها.
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ثم إن من البديهي أن (الزمان واملكان) ليسا (كيفيتني للذهن)((( بل هلما
واقع ،والذهن إمنا هو مرآة كاشفة عنهما.
وقد اتضح أيضاً خطأ قوله (ذهن اإلنسان مبقدوره أن جيرد األشياء عن
خمتلف عوارضها ،إال الزمان واملكان ،فإنه ال ميكن تصور أي أمر أو أي
شيء لإلنسان ،منفص ً
ال عن الزمان واملكان ...إن الزمان واملكان شرط
(((
واجب لتصور األشياء).
والجواب أن الذهن مبقدوره أن (يتصور) املعاني اجلزئية بال زمان وال
مكان ،أال ترى أن احلديث إذا كان عن معنى (احلب) أو (البغض) و(العداوة)
وغريها بقول مطلق ،وتصورناها بذاتها ،مل نتصور هلا زماناً وال مكاناً،
نعم إذا حتدثنا عن حب وبغض شخصي (كحب زيد للدراسة ،أو ألبناءه)
كان تصوره مقرتناً بالزمان واملكان ،بل قد يفارق صنف هذا التصور املكان
بل والزمان أيضاً ،كما لو درسنا ظاهرة (حب اإلنسان ألبناءه) وحقيقتها
وآثارها ،من وجهة نظر علم النفس أو علم اإلجتماع ،مع قطع النظر عن
املاضي أو املستقبل.
ويدل على ذلك أيضاً أن الرياضيات غالباً ما يكون تصورها جمرداً عن
الزمان واملكان ،على عكس ما يصرح به من أنهما أيضاً ال ميكن تصورهما
بدون زمان ومكان ـ أال ترى أننا نتصور واحداً زائد واحد ،وحنكم بأنه
يساوي اثنني ،دون تصور ذلك يف زمان خاص أو مكان خاص ،بل مع قطع
النظر عنهما باملرة.
وال داعي إلطالة نقد كالمه حول الزمان واملكان ،لعدم ارتباطه بصميم
البحث ،والظاهر أنه خلط بني (تصور الشيء منفكاً ذلك الشيء عن الزمان
((( بل إذا كانا كيفيتني ،فإنهما كيفيتان لكل األشياء ،ال للذهن فحسب.
((( سري حكمت در اروبا :ج ،2ص.210
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واملكان) وبني (وقوع كل تصور يف زمان ومكان)((( ،هذا كله إضافة إىل
أن (الصور واألشكال) أمور واقعية وليست أموراً غري موجودة إال بعد أن
يعطيها الذهن ،وجودها ،كما قال.
كما أن الظاهر أن (احلواس تقدم للذهن مادة املعلومات وصورها أيضاً)،
ال املادة فقط كما زعم.
كانط وقانون العلية واإلمكان

وقد اتضحت أيضاً مكامن اخللل يف قوله (قانون العلية من صنع عقولنا)،
فإن (العلية) من املعقوالت الثانية الفلسفية ،اليت االتصاف بها يف اخلارج
والعروض يف الذهن ،واليت هي موجودة بوجود منشأ انتزاعها.
بل إنه يناقض نفسه بذلك ،بل إذا كان (قانون العلية) من صنع عقولنا،
ال وأن نعترب وجود (النار) معلو ً
فلنا أن نعترب املعلول علة والعلة معلو ً
ال
لضوئها ،وضوؤها ونورها عل ًة هلا؛ كما سيكون لنا أن نعترب الثلج علة
احلرارة واإلحراق ،والنار علة الربودة والتجمد.
اللهم إال أن يريد من (قانون العلية) خصوص احلتمية يف صدور هذا
املعلول من علته (كصدور اإلحراق من النار) كما لعله ظاهر قوله بعد ذلك
(وليس واضحاً أن عالقة العلة باملعلول يف عامل احلقيقة ،عالقة الضرورة
والوجوب) وذلك كأن يرى أن اهلل تعاىل ـ مث ً
ال ـ هو العلة احلقيقية ،وأن (النار)
علة جمازية أو (يتقارن) اإلحراق واإلنارة واحلرارة ـ عادة ـ مع وجودها ،وإذا
كان مراده هذا ،فإنه غري بعيد ،وقد أشار إليه احد فالسفة املسلمني:
(وهل بتولي ٍد أو إعدا ٍد ثبت أو بالتوايف عادة اهلل جرت)
((( وقد سبق التنبيه عليه وتوضيحه يف احلاشية ،كما جرى بعض احلديث عن الزمان يف مبحث آخر
فليالحظ.
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إال أن مراده لو كان هذا ،فإنه سيكون نقاشاً (صغروياً) مصداقياً(((،
ويبقى عليه :أنه هل يرفض أصل قانون (العلية) ويراها مطلقاً من صنع
العقل ،فحتى خالق الكون((( ،ليس بالضرورة علة ملخلوقاته؟
إن ذلك مما يكذبه الوجدان بالضرورة والبداهة.
على أنه لو متّ لنقض كالمه هذا ،كالمه السابق؛ إذ كيف تيسر (لذهنه)
أن ينفذ إىل بواطن كل األشياء (ماديات وجمردات) وحتى هلل تعاىل ليحكم
بـ(قانون العلية من صنع عقولنا)؟
وبعبارة أخرى :لو قصد من (وليس واضحاً )...إنكار قاعدة (الشيء ما
مل جيب مل يوجد وذلك بسد مجيع أبواب العدم) فقد أوضح املتكلمون،
ضرورة هذه القاعدة ،نعم النقاش صغروي ،وأن الشيء هل (جيب) بإجياب
اهلل تعاىل ،له أو (جيب) حتى بإجياب العلل الطبيعية له؟
وبعبارة أخرى :إذا مل تكن عالقة العلة واملعلول يف عامل احلقيقة ،هي
(عالقة الضرورة والوجوب) ،لكانت بال ريب أما عالقة اإلستحالة أو
اإلمكان ،واإلستحالة بديهية البطالن ،وإال ملا صدر اإلحراق عن النار أبداً.
أما عالقة اإلمكان ،فإن قصد أن العالقة بينهما حتى مع تدخل العامل
الفوقي ـ وهو اهلل تعاىل مث ً
ال ـ هو اإلمكان ،أي قصد أنها مهما حدث وأية
شروط وظروف وعوامل تصورناها فإن (اإلحراق) قد ال يصدر (عن النار)
بل حتى (عند حصول النار) فإنه ميكن أن تصدر الربودة من النار حتى لو
ثبتّنا كل العوامل والشروط والظروف مبا فيها إرادة اهلل تعاىل ،وإذا كان ذلك
كذلك ،للزم أو ً
ال :ترجح الشيء بال مرجح ،وهو حمال؛ إذ نسبة الشيء
املمكن لطرفيه ،هي على السوية ،وما دامت العوامل اخلارجية أجنبية ،فإن
((( لكن الظاهر أن نقاشه كربوي وأنه يرفض أصل قانون العلية ،ال بعض املصاديق ،وهذا ظاهر من
تلك العبارة بوضوح.
((( سواء إلتزم بأن خالق الكون هو اهلل تعاىل ،كما هو كذلك ،أم ذهب إىل أنها الطبيعة أو غريها.
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حدوث أحد طرفيه ،يعين الرتجح بال مرجح.
وللزم ثانياً :أن يكون كل شيء (مبا فيه كل العلل حتى الفوقية) أجنبية عن
كل شيء ،وال توجد بينها عالقة أيضاً ،وللزم صحة صدور كل شيء من كل
شيء ،وللزم حتى يف الرياضيات اليت أذعن بصوابيتها وصحتها( ،إمكان)
أن خيلق الذهن فروضاً رياضية أخرى معاكسة ،كأن خيلق (الدائرة) ،حبيث
تكون نسبة مركزها ،لكافة نقاط حميطها ،كنسبة مركز املستطيل ألضالعه،
وهو مما ال ميكنه قبوله ،وعلى أي حال فإنه لو إلتزم بـ(الدوام) و(ال ِعندية)
دون (الضرورة) و(العلية) ،ملا استطاع التخلص من هذه اإلشكاالت ،بل
حتى (الدوام) ال ميكنه اإللتزام به عندئ ٍذ ،إذ (احلس) ال يدرك إال اجلزئيات،
أما (التعميم) فشأن (العقل) ومع إنكار قاعدة العلية ،ال تبقى للعلم قاعدة
يتمسك بها للتعميم.
كانط والذوات الثالثة

ويتحدث «كانط» عن الذوات الثالثة (أي النفس ،والعامل ،واهلل) واليت
تفرعت عنها العلوم الثالثة:
« ,Psychologieوهو علم النفس ,و ,Cosmologieوهو علم الكون
أو الكونيات ,و ,Theologieوهو علم الالهوت».
ويقول( :إن هذه الذوات :ال ميكن أن تدرك بالعقل النظري ،كما ال
ميكن إثباتها؛ ألن العقل حمدود بالتجربيات اليت هي ظواهر فيخرجها حتت
القاعدة والنظام وجيعلها معلومة)((( ،وباختصار :إنه ينكر (إمكان التصور)
كما ينكر إمكان الربهنة وصو ً
ال لـ(التصديق).
لكن ير ّده :ـ إضافة إىل ما سبق ـ أنه يستدل على وجود اخلالق تعاىل،
بربهان إبطال التسلسل ويقول( :إن العقل ينتقل من املعلول للعلة ،لكنه
((( سري حكمت در اروبا ,ص.231
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يرى أن العلة هي معلولة بدورها ،فيصل للتسلسل ،لكن عقل اإلنسان
ال يقبل التسلسل ،ويرى ضرورياً انتهاء السلسة إىل مبدأ وإىل علة ليست
مبعلولة) .فليس العقل حمدوداً بالتجربة إذن((( ،وقد أمكن إدراك بطالن
التسلسل بالعقل النظري فكيف ال ميكن إثبات تلك الذوات أو إدراكها
بالعقل النظري؟
كما ينقضه أن نفس هذين احلكمني (ال ميكن إدراك الذوات بالعقل
النظري) و(ال ميكن إثباتها به) هما حكمان للعقل ،وقد أدركهما العقل،
وقد حكم بهما على الذوات.
كما يرد عليه أنه استدل بربهان نظري (ألن العقل حمدود بالتجربيات)..
بل الواقع أنه استدل مبدعى آخر ـ هو حمدودية العقل وكأنه أخذه أص ً
ال
مسلماً ،مع أن منطلق كل مباحثه التشكيك فيما يقوله العلماء والفالسفة
اآلخرون من املسلمات والبديهيات ـ على مدعاه األول ،ومل يربهن هذا
املدعى اآلخر ـ على أن برهانه ال يعقل أن يكون إال العقل ال التجربة ،ألن
(السلب) ال يقع حتت التجربة ،فعدم إمكان اإلدراك والربهنة ،وعدم قدرة
العقل على إدراك غري األشياء اجملربة والتجربيات ،هي أحكام للذوات،
حكم بها العقل ،من غري أن يكون قد وصل للحس مظهر أو ظاهرة من
الظواهر العدمية للذات.
وال تسمح لنا هذه العجالة ،بالتطرق لنقد كالمه حول (تنازع األحكام)
(((
و(تناقضها) وجدلياتها األربعة.
كما ال نتطرق لكالمه حول مناقشته للرباهني الثالثة إلثبات وجود اهلل،
وإلتزامه بأن (العقل ال طريق له إىل إثباته) بل البد من طريق آخر ،ولعلنا
نبحث ذلك كله وغريه يف أجزاء أخرى بإذن اهلل تعاىل.
((( إذ استحالة التسلسل أمر ال متكن جتربته أبداً.

((( وقد أشار إليها يف (سري حكمت در اروبا :ج ،2ص.)236-233
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المقوالت األربع لدى كانط

كما أن من نظريات «كانط» املعرفية (هذه الوجوه ,أي املقوالت األربعة,
يف القضايا ،هي مما وجدها العقل لديه ،ومل حيصل عليها من التجربة)(((،
(وهي مفاهيم ذهنية مطلقة) و(معلومات قبلية) ,وهي:
يف (الكمية) :أ -الوحدة((( ،ب -الكثرة((( ج -الكلية (أي
الكل)(((.
ويف (الكيفية):
أ -اإلجياب ،ب -السلب ،ج -احلصر (((.ويف (النسبة) :أ -الذاتية
(((
والعرضية ،ب -العلية واملعلولية ،ج -املشاركة أو املقابلة.
ويف (اجلهة) :أ -اإلمكان واإلمتناع ،ب -التحقق اإلجيابي أو السليب،
ج -الوجوب أو اإلمكان.
وقال( :عرفنا أن احلس يتلقى التأثريات الواردة عليه وينظمها وينقلها
للوجدان ،أو وجيعلها وجدانية أو خيرجها ويظهرها للوجدان والعقل يركب
الوجدانيات مع بعضها وحيكم ،كما أننا يف قوة احلس ،ميزنا الوجدانيات
التجربية والبعدية ،عن الوجدانيات القبلية أي الزمان واملكان ،كما شاهدنا
يف قوة العقل جمموعة من املفهومات القبلية املقوالت وهي كأنها قوالب
يقوم العقل ،بصب نتائج التجربة املتشتتة ،فيها ويعطي تلك املواد املتشتتة
((( سري حكمت در اروبا :ج ،2ص.218-217
((( مثّل له بـ(عماد خطاط جيد).

((( جمموعة من الناس خطاطون جيدون.
((( كل الناس ميوتون.

((( مقصوده من احلصر ،القضية املعدولة كـ(النفس ال ميتة) ،مقابل السالبة احملصلة كـ(النفس ليست
ميتة) ـ حسب أمثلته.

((( هذه الثالثة حسب ص 218من سري حكمت در اروبا ،ويف صفحة  217ذكر أن املراد من النسبة:
أن القضية إما محلية ،أو شرطية ،أو منفصلة.
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صورة).
و(لو الحظنا التعاقب الدائمي ألمرين ،حدث عندنا تصور العلية) (وإذا
لوحظ شيء يف كل األوقات ،فهو الوجوب) و(إن أحكام العقل حول مواد
العلم أي الوجدانيات ،كائنة حتت قواعد معينة ال مناص لقوة الفهم إال من
إتباعها ،وال يستطيع الذهن التحرر منها ،وهي قضايا ذهنية وقبلية وهي
أسس العلم ...وتلك القواعد هي املقوالت األربعة األصلية) ،و(علم
اإلنسان هو وجدانيات حصلت لإلنسان عن طريق احلس ،والذهن يعطي
صورة لتلك الوجدانيات ،على حسب مقتضى شرائط هي ذاتية له ،يعين
خيرجها بصورة ظواهر تكون مدركة لنا ،وال يتيسر لإلنسان إال معرفة هذه
العوارض أو الظواهر املعرفية وإن فهمنا ال طريق له للوصول إىل معرفة
ذوات املعقوالت ،وأما العوارض الظواهر فإنها تعرف ألن نفس ذهن
اإلنسان خيلقها أو يصنعها ويقولبها.
بعبارة أخرى :كل ما ندركه ،فإنه مصنوع يف ذهننا ،وال نعلم واقع نفس
األمر ،بعبارة أخرى :عقلنا يفرض قوانينه على األمور أي بدل أن ينطبق
على احلقيقة ،فإنه جيعل الواقع حتت قوانينه واليت هي مقتضى ذاته ،إذن:
العامل الذي ندركه هو مصنوع لعقلنا ...مث ً
ال رابطة العلة واملعلول ،كما
شرحنا ،مصنوعة للعقل ،وال يعلم أنه يف عامل احلقيقة هل ترتب املعلول
(((
على العلة واجب؟).
نقد نظرية (المقوالت األربع)

وإن الباحث احملقق جيد يف كلماته هذه ،وجوهاً من اخللط ،والعديد من
األخطاء ،نشري إىل بعضها فقط ،فنقول:
إن األحكام ختتلف لدى مالحظة عامل الثبوت والواقع ،عما لو لوحظ
((( املصدر السابق ,ص.225
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عامل اإلثبات والذهن .وبعبارة أخرى :تارة يكون احلديث عن (القضايا
الفكرية) وأخرى يكون عن (احلقائق اخلارجية) ،فإن كان احلديث عن
(القضية) مبا هي (قضية) فإن أحكام القضية تعد من املعقوالت الثانية املنطقية
ـ وهي ما كان االتصاف والعروض كالهما يف عامل الذهن ـ(((.
وعلى هذا فإن كافة أحكام القضية مبا هي قضية تكون من املعقوالت
الثانية املنطقية ،وليس تلك املقوالت األربع فقط((( ،وذلك مثل صدق
القضية وكذبها ،بل حتى مثل كونها برهاناً أو جد ً
ال أو خطابةً ،أو حتى
قضية هامة أو ال؟
والحاصل :أنه لو أراد((( أن العالقة بني كل قضية وأخرى((( ـ أو بني أجزاء
القضية ـ قد تكون عالقة العلية واملعلولية ،أو عالقة إمكان الربط واإلمتناع،
أو عالقة السلب واإلجياب ،أو عالقة الوحدة والكثرة اخلارجية ،فذلك غري
((( إذ ال توجد (قضية) يف اخلارج ،بل القضايا كلها يف الذهن (واملراد من القضية اجلملة املفيدة) ،كما
أن من البديهي أن االتصاف والعروض كليهما يف الذهن.
((( بل إن بعض تلك األربعة ،هو من املعقوالت الثانية الفلسفية ،ال املنطقية ،وبعضها من املعقوالت
األوىل كما سيأتي.

((( كما هو ظاهر قوله (هذه الوجوه يف القضايا )...فتأمل.
وكما هو ظاهر ذكره اإلجياب والسلب واحلصر ،وهي خاصة بالقضايا ،لكن يرد عليه أن مساق الكالم
عن احلقائق اخلارجية ال عن القضايا ،كما أن األمثلة اليت نقلناها عنه سابقاً يف اهلامش ــ كـ( :عماد
خطاط جيد ــ كل الناس ميوتون)  ،هي أمثلة عن حقائق خارجية كما أن ذكره للوجوب واالمتناع،
وللعلية واملعلولية ،والذاتية والعرضية ،دليل على أن البحث عن العالقة بني احلقائق اخلارجية.
والظاهر أن كالمه مشوش ومضطرب وأنه خلط بني القضايا وبني احلقائق اخلارجية ،فتأمل.
((( وأما لو أراد أن العالقة بني احلقائق اخلارجية ،هي إحدى هذه األربعة ،فسيأتي تفصي ً
ال بعد
صفحات ،لكن نقول هنا إنه يرد عليه :أنها ليست كلها ذهنية ومعقوالت ثانية منطقية ،بل كثري منها
(كالعلية واملعلولية ،والوحدة والكثرة واإلمكان والوجوب) معقوالت ثانية فلسفية ،فقوله (هي مفاهيم
ذهنية مطلقة) خطأ ،والذي يبدو لي إنه حدث عنده خبط وخلط بني عامل الثبوت وعامل اإلثبات وعامل
الذهن وعامل اخلارج ،إذ هو يصرح بـ(هذه الوجوه يف القضايا) كما أن جممل حبثه عن إرتباط احملمول
أقره للقضايا ،للخارج ،فتدبر
باملوضوع ،لكنه يف ثنايا كالمه يبحث عن احلقائق اخلارجية ،ويثبت ما ّ
جيداً.
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خاص بهذه األربعة اليت ذكرها(((.
توضيحه :إن مقوالته األربع واليت قسمها إىل إثين عشر نوعاً ،هي ناقصة
غري كاملة ،وقد ذكر علماء املنطق األقسام الكاملة للمقوالت وسنشري هلا
بعد قليل؛ وسيالحظ القارئ الكريم أن الذهن يصوغ قضاياه ليس يف األطر
اإلثين عشر اليت حددها كانط ،بل يف أطر أخرى أيضاً ،فإن القضية إما
محلية أو شرطية ،والشرطية إما منفصلة أو متصلة) (وهي اليت عرب عنها
(((
بـ(النسبة) بني املوضوع واحملمول وأنها إما محلية أو شرطية أو منفصلة).
ثم إن أقسام القضية كلها ،إما موجبة أو سالبة ،وهي إما حمصلة أو
معدولة (وهو ما أشار إليه بـ»الكيف»)((( ،وهذه ذكرها علماء املنطق من
قبل أن يذكرها هو.
أقسام لم يذكرها كانط

لكن يبقى أن أقسام القضية بإعتبار الكم هي أربعة وليست ثالثة كما
ذكر ،وهذه األقسام هي الشخصية ،الطبيعية ،املهملة((( ،واحملصورة(((،
((( ثم إن هذه املقوالت ،قد ذكرها علماء املنطق كافة ،وليس كما زعم من أنهم مل يذكروها بل أبتكرها
هو يقول كانط( :القدماء قالوا :العقل يرفض قبول التناقض ،واعتربوا ذلك أساس التعقل ،وهذا حق،
لكن هذه القاعدة حكم حتليلي ،وحنن نبحث عن األحكام الرتكيبية وعلينا أن نعرف أسسها )..ثم ذكر
املقوالت األربع فراجع ص 223سري حكمت در اروبا ،هذا مع قطع النظر عن عدم صحة إدعائه،
(بأن إمتناع إجتماع النقيضني ،قضية حتليلية) إذ التحليلية عنده ما كان احملمول مأخوذاً يف حد املوضوع،
و»(التناقض) حمال» ليس احملمول وهو حمال مأخوذاً يف حد املوضوع وهو التناقض ،بل هو أمر تدركه
العقول بلحاظ (نسبة الوجود للعدم مشروطاً بالشرائط الثمانية املعروفة) وهو ما يعين التناقض.
((( سري حكمت در اروبا :ج ،2ص.218-217
((( املصدر السابق.

((( املهملة :ما مل يبني فيه كمية األفراد ،ال مجيعها وال بعضها ،كـ(اإلنسان يف خسر) و(العاقل ال
يظلم) و(املؤمن ال يعصي) و(العدل أساس امللك) ولعلها ـ ثبوتاً ـ كلية ،كما حيتمل كونها جزئية.
ور) «سبأ»13:
املسورة وتنقسم إىل قسمني :الكلية واجلزئية كـ( َق ِل ٌ
يل ِم ْن ِعبا ِد َي َّ
الش ُك ُ
((( احملصورة :وهي ّ
و(بعض الناس علماء).
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بل لدى الدقة فإننا جند أنه مل يشر إىل (الطبيعية)((( وال إىل (املهملة) ،بل
املسورة بسور الكلية
أشار فقط إىل (الشخصية) وأىل قسمي (احملصورة) وهما ّ
واملسورة بسور اجلزئية ،مع أن (املهملة) من أكثر القضايا تداو ً
ال.
كما أن هناك تقسيماً آخر ،مل يشر إليه ،وهو أن احلملية تنقسم إىل
(الذهنية)((( و(اخلارجية) و(احلقيقية)((( ،والفرق أن (القضية اخلارجية)
لوحظ فيها وجود األفراد يف أحد األزمنة الثالثة ،أما (احلقيقية) فقد (فرض
فيها) الوجود وإن مل يوجد يف أحد األزمنة الثالثة أصالً ،أي كلما فرض
وجوده ،وإن مل يوجد أصالً ،فإنه داخل يف املوضوع ويشمله احلكم.
كما أنه يف (جهة القضية) اقتصر على اجلهات الثالث املعروفة :الوجوب
واإلمكان واإلمتناع.
ومل يلتفت إىل أن (املوجهات) إما بسيطة وإما مركبة ،وأن البسيطة هلا
أقسام كثرية أهمها مثانية ،وأصوهلا أربعة وهي :الضرورة والدوام والفعل
واإلمكان ،ولكل منها أنواع((( ،وأن املركبة((( هلا أيضاً أقسام كثرية ،واألكثر
نفعاً منها ستة.
كما أنه خلط بني اجلهات الذاتية (الوجوب واإلمكان واإلمتناع) واجلهات
اخلارجة عن الذات (أي الفعلية) ولذا ذكر يف (جهة القضية) ،أنها (ما
((( الطبيعية :ما كان احلكم فيها على الطبيعة من حيث هي كلية ،كـ(اإلنسان نوع).

((( وهي ما كان موضوعها يف الذهن فقط كـ(كل اجتماع للنقيضني ،فإنه مغاير الجتماع املثلني)
و(شريك الباري ممتنع).
((( مل يشر (كانط) إىل (الذهنية) ،كما أنه مل يفرق بني (اخلارجية) و(احلقيقية) ،أو لعله مل يلتفت إىل
خصوص (احلقيقية).
((( ومل يشر (كانط) إال إىل بعضها.

((( املوجهات املركبة :ما احنلت إىل قضيتني موجبة وسالبة ،مع التوافق بالكم ،كـ(الوجودية الضرورية)،
مصل يتجنب الفحشاء بالفعل) أو (كل ماء سائل بالفعل) ،وهي (مطلقة عامة) أي دالة على
كقولك (كل
ٍّ
أن النسبة واقعة بالفعل ،أي يف أحد األزمنة الثالثة ،سواء كانت ضرورية أم ال ،دائمة أم ال ،لذا تضيف
(ال بالضرورة) وهي املسماة (الوجودية الال ضرورية).
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احتمالية أو حتققية أو ضرورية)((( مع أن (االحتمال) عائد ملرحلة اإلثبات
و(التحقق) عائد ملرحلة الثبوت ،ومرتبط بالوجود والوقوع ،ال الذات،
(((
و(الضرورة) ترتبط بالذات ،ونظريه بعض كلماته األخرى.
كما أن هنالك مقوالت عديدة أخرى جيدها العقل لديه وليس بالضرورة
أنها حتصل بالتجربة ،وذلك مثل املتواطئ واملشكك ومثل الكل واجلزء
والكلي واجلزئي وأيضاً (األشكال األربعة) وغريها أيضاً ،فتأمل.
وقد ظهر مما مضى أن (الذهن) ليس جمرباً على التحرك يف إطار تلك
املقوالت األربع اليت ذكرها ،بل إن له خيارات أخرى ،منها (االهمال) كما
سبق من (القضية املهملة) وهي من أشد القضايا تداو ً
ال يف العلوم ،وعلى
األلسنة ،وال يقصد باملهملة أنها مهملة يف ذاتها أو غري مفيدة ،بل يقصد أن
(سورها) قد أهمل فلم يصرح أنها كلية أو جزئية مع كونها حمتملة لألمرين.
هذا كله إضافة إىل أن الذهن ،ليس (جمرباً) على اإللتزام والعمل على
طبق هذه املقوالت ،بل هو (يراها) كذلك ،وله أن يقلب أحدها إىل اآلخر،
ومعه قد جيد أنه قد وقع يف اخلطأ ،مما يدل بدوره على حمورية الواقع اخلارجي
ال الذهن ،وأن الذهن إن طابقه فصحيح حكمه ،وإال فال.
هذا .إضافة إىل أن (الذهن) يف هذه املقوالت األربع ،ال يقوم بعملية
استقاللية ،بل هو يف ذلك كاملرآة العاكسة للحقائق اخلارجية؛ فإن الذهن إن
وجد أن احملمول ثابت يف اخلارج لفرد واحد ،صاغ ذلك (قضية شخصية).
وإن وجده ثابتاً للكل ،صاغها قضية كلية ...وإن رأى االرتباط بني املوضوع
واحملمول وثبوته له ـ صاغها قضية موجبة وإال فسالبة .وإن رأى وثاقة االرتباط
حبيث ال ميكن التفكيك بالنظر لذات احملمول واملوضوع ،عرف أنها (واجبة)
وصاغها كذلك.
((( سري حكمت در اروبا :ج ،2ص.217

((( راجع كلماته يف املصدر السابق ,ص.218
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العالقة بين الحقائق الخارجية

وأما لو أراد كانط أن هذه املقوالت األربع بأقسامها االثين عشر ،تشكل
أُ ُطر العالقة بني احلقائق اخلارجية ،لكنها أطر ذهنية فقط ،وأن الذهن
(وجد) هذه العالئق ،كذلك ،عنده ـ كما لعله الظاهر من بعض كلماته(((؛
إذ((( حديثه مث ً
ال عن العلية واملعلولية أو الذاتية والعرضية (ومقصوده اجلوهر
والعرض) وعن اإلمكان والوجوب واإلمتناع ،كله حديث عن واقع األمر
وعن احلقائق اخلارجية اليت وجدها الذهن كذلك ،وهو يرى أن الذهن مل
يصل إليها((( بالتجربة؛ ألن التجربة ال ميكن أن تنال اجلوهرية والعرضية أو
العلية واملعلولية؛ النها معقولة ،وغري خاضعة للتجربة.
فنقول :إن العديد من هذه اليت أمساها (مقوالت) هي أمور خارجية
واقعية؛ وبعضها من املعقوالت األولية (كالذاتية والعرضية اليت يريد منها
اجلوهر والعرض) وبعضها من املعقوالت الثانوية الفلسفية كالعلية واملعلولية
واإلمكان والوجوب واإلمتناع ،وبعضها من املعقوالت الثانوية املنطقية
كاإلجياب والسلب واحلصر ،وبعضها خمتلف فيه كالوحدة ،كما سيأتي إن
شاء اهلل تعاىل.
وبعبارة أخرى :إن مما يؤخذ عليه ـ على هذا الفرض :
أنه توهم أن هذه اليت مساها املقوالت ،ليس هلا ما بإزاء يف اخلارج،
وأنها يف عامل الذهن فقط ،سواء قال بأنها من صناعة الذهن ،أو قال بأنها
مغروسة يف الذهن وقد وجدها الذهن يف داخله قسراً ـ أي أنه توهم أنها
((( ذكرنا شواهد أخرى يف هامش سابق.

((( تعليل لكونها أطراً للعالقة بني احلقائق اخلارجية ال أطراً للعالقة بني القضايا.
((( أي إىل تلك األطر.
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(حمض ذهنية).
والسر يف ذلك أنه مل يفرق بني املوجودات يف اخلارج بينما كان (يف نفسه
لنفسه) كاجلواهر ،وما كان (يف نفسه لغريه) كاألعراض ،وبني ما كان (يف
غريه لغريه) وهو بني ما كان كالوجود الرابط يف احلمليات املوجبة ،والذي هو
من قبيل املعاني احلرفية((( ،وما كان كالوحدة والكثرة ،أو العلية واملعلولية،
أو الوجوب واإلمكان واإلمتناع وأشباهها ،هذا كله من جهة ،ومن جهة
ساقها كلها بعصى واحدة مع املعقوالت الثانية املنطقية اليت ال وجود هلا إال
يف الذهن كـ(احلصر)((( وكـ(الكلي)((( وكاملقابلة (إن أراد بها املنفصلة).
الفارق بين األقسام االثني عشر

وبعبارة أخرى :مل يدرك أن املعقوالت الثانية الفلسفية ،هي موجودة بوجود
منشأ إنتزاعها ،وأن (اإلتصاف) فيها يف اخلارج ،وإن كان (العروض) يف
الذهن ،ومل يدرك أن (الوجود الرابط) متحقق يف اخلارج ،كما أنه ساق
املعقوالت األوىل واملعقوالت الثانية الفلسفية واملعقوالت الثانية املنطقية،
بعصى واحدة ،رغم تباينها الذاتي الكبري؛ فإن (اإلمكان والوجوب
واإلمتناع ،والعلية واملعلولية) من (املعقوالت الثانية الفلسفية).
وأما املقابلة واحلصر ،فهي من املعقوالت الثانية املنطقية ( بل وكذا
اإلجياب والسلب إن أراد بها إجياب القضية أو سلبها ،ال ثبوت شيء لشيء
(((
أو سلبه عنه(((؛ إذ هذا أعم من املعقوالت األوىل والثانية بقسميها).
((( والفرق أن املعاني احلرفية هي من عامل املفاهيم والوجود الرابط يقع بإزائها يف عامل اخلارج.
((( أي السالبة احملصلة.

((( يف قولك اإلنسان كلي ،لكن الظاهر أنه مل يذكر (الكلي) بل ذكر (الكل) فقط.

((( وهذا الشق هو املبحوث عنه هنا (أي على احتمال إرادته العالقة بني احلقائق اخلارجية).

((( إذ قد حيمل العرض على الذات ،وقد حيمل االنتزاعي كالزوجية واإلمكان على الذات ،وقد حيمل
مثل (كلي) على الذات.
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وأما الذاتية والعرضية ،فهما من املعقوالت األوىل (إن أراد بهما اجلوهر
والعرض).
وتوضيح بعض الكالم في (الوجود الرابط):

إنك عندما تقول« :زيد قائم» (أو أبيض أو شجاع) ـ وهي قضية موجبة ـ
فإنه ليس (اإلجياب) قالباً ذهنياً فقط ،ل ََّو َن به الذهن زيداً ،وأثبت له القيام؛
بل إن زيداً يف اخلارج ،حقيقةً ،متصف بأنه قائم وبثبوت القيام له.
وبعبارة أخرى :يوجد هنالك (زيد) كما يوجد (قيام) أو (بياض) ،ويوجد
أيضاً أمر ثالث هو (إتصاف) زيد بالقيام أو البياض ،وهذا الوجود قائم
بالطرفني ،أي أن هنالك وجوداً للبياض يف اخلارج ،وإن مل يكن بوجود
منحاز عن وجود (األبيض)؛ بل كان موجوداً (يف نفسه لغريه) ،ومن
كاف وغري مصحح للحمل بل البد
الواضح أن صرف وجوده يف نفسه غري ٍ
من قيامه بزيد ،كي يصح احلمل ويتم االتصاف.
وكذلك (الشجاعة) وغريها من الكيفيات النفسية ،فإنها موجودة كصفة
للنفس ،وليست أمراً خيالياً أو ذهنياً صرفاً ،بل هي كيفية للنفس ،وهكذا
سائر األعراض ،التسعة كما أن االتصاف بها ليس ذهنياً حمضاً.
وبعبارة أخرى :إن اتصاف زيد بالبياض ،هو اتصاف حقيقي ،أي البياض
ثابت له يف اخلارج ،وأن زيداً اخلارجي هو أبيض أو خطاط يف اخلارج،
فاخلارج ظرف قيام هذا بذاك أيضاً لكن هذا القيام ليس بوجود منحاز عن
املوضوع واحملمول بل هو قائم بهما ،واحلاصل أن (االتصاف) وجود رابط
قائم بالطرفني وإن مل يكن (وجوداً يف نفسه) وأما البياض أو اخلطاطية فهو
وجود حممولي (يف نفسه) وإن كان (لغريه).
هذا بعض الكالم كإشارة سريعة يف الوجود الرابط.
وأما االنتزاعيات واملعقوالت الثانية الفلسفية ،فإنها موجودة بنفس
وجود منشأ انتزاعها ،وعلى هذا فالعلية ،حقيقة موجودة يف اخلارج لكن
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ال بوجود منحاز عن العلة منضماً إليها ،بل موجود بنفس وجودها ،وكذا
اإلمكان للممكن.
وأما (الوحدة) فإنها من املعاني اإلنتزاعية العقلية((( ،وقد ذهب
بعضهم((( ،إىل أن الوحدة عني الذات((( ،فهي واحدة بذاتها ،واجلواب عن
كالم (كانط) على هذا أوضح ،إذ ليست أمراً ذهنياً حمضاً عندئ ٍذ ،إذ هي
على هذا عني الشيء اخلارجي ،واحلاصل أن الوحدة ،قد يراد بها وحدة
الشيء املتشخص الواحد خارجاً ،وقد يراد بها وحدة املوضوع واحملمول يف
القضية وقد يراد بها وحدة املوضوع واحملمول يف املوضوعات اخلارجية وهي
ما أشار إليه من أنها وجود رابط وليست عيناً ألحدهما ،اللهم إال على كون
احملمول من مراتب املوضوع ،فتأمل.
وأما (الكلية) فلو أراد بها الكلية املنطقية ،فإنها ال توجد يف اخلارج ،بل
هي من املعقوالت الثانية املنطقية ،ولو أنه أرادها ،ملا صح جعلها يف سياق
األخريات ،إذ هو خلط بني املعقوالت الثانية املنطقية واملعقوالت الثانية
الفلسفية ،لكن الظاهر أنه مل يرد (الكلية) مقابل اجلزئية وال (الكل) يف
مقابل اجلزء ،بل أراد الكل مبعنى اجلميع يف مقابل أحد األفراد أو بعضها.
وأما اإلمكان فإن الشيء يف اخلارج متصف بأنه ممكن حقاً ،واملراد
باإلمكان ـ على أصالة الوجود ـ  :اإلمكان الفقري ,أي أن وجوده ضعيف
فقري متعلق بالغري((( ،و ـ على أصالة املاهية ـ  :إن ماهيته املتحققة يف

((( كما صرح احملقق الطوسي يف جتريد االعتقاد ،وكذا قال به العالمة يف كشف املراد ،وذهب إليه الشيخ
االشراقي يف املطارحات.
((( كالفخر الرازي يف املباحث املشرقية واملال صدرا يف األسفار.

((( ال خيفى ضرورة عدم اخللط بني اجلزئية والتشخيص والوحدة.
((( فقد انتزعنا من ضعفه اخلارجي ،عنوان اإلمكان.
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اخلارج((( يتساوى بالنسبة لذاتها((( كال طريف الوجود والعدم.
وعلى أي فإن (اإلتصاف) باإلمكان والوجوب ،هو يف اخلارج ،أي
الشيء اخلارجي متصف حقيقة بأنه ممكن أو واجب ،وإن كان العروض يف
الذهن.
هل هذه المقوالت تحصل بالتجربة؟

كما أنه قد يعرتض((( على ما ذكره كانط ،بـ:
إن بعض هذه املقوالت مما يصل إىل الذهن عن طريق احلواس ،وحيصل
بالتجربة أيضاً ،فهي مقوالت موجودة يف الذهن ،كحقائق قبلية ،وهي
أيضاً تصل من اخلارج إىل الذهن عرب احلواس ،وذلك مثل (اإلجياب)؛ فإننا
عندما رأينا (اللون األخضر) مث ً
قشرناه ونزعنا منه
ال ملتصقاً باحلائط ،ثم ّ
لونه األخضر ،حصل يف ذهننا من هذا الواقع اخلارجي :اإلجياب أو ً
ال ثم
السلب ثانياً ،وعندما (تذوقنا) العسل ،حصل يف ذهننا أنه حلو ،أي أذعنّا
بإجيابية ثبوت احلالوة هلذه املادة.
وكما يرى البصر النار ـ مث ً
ال ـ فيعترب وجودها من (احملسوسات) ،كذلك
يراها ذات دخان فيكون جمموع النار والدخان من املبصرات أيضاً؛ فإنه مل
يبصر ناراً فقط ،وال دخاناً منفصالً ،بل أبصر دخاناً صادراً من النار ملتصق
يف أصل وجوده بها.
اللهم إال أن يقول :بأن أصل فكرة اإلجياب والسلب ،أي كليّهما ،هو
من (األحكام القبلية) ،غري اخلاضعة للتجربة ،ال املصداق ،واجلواب:
إن كثرياً من (الكليات) هي من (األحكام القبلية) ،وليس خاصاً بتلك
((( (املتحققة) صفة ،وليست قيداً؛ إذ ماهية املمكن ،مطلقاً ،متساوية النسبة.
((( فقد انتزعنا من تساوي نسبة املاهية للطرفني ،عنوان (اإلمكان).
((( أي إضافة إىل ما سبق ،وتفصي ً
ال لبعضه.
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املقوالت األربع ،وذلك مثل (األشكال األربعة) وقد سبقت أمثلة عديدة،
منها (القضية املهملة) ومنها (املوجهات) وغريها ،فراجع ،إضافة إىل جواب
آخر يظهر مما سيأتي بعد قليل حول كيفية حصول (الكلي) يف الذهن ونقلنا
فيه أقوا ً
ال عديدة.
اإليجاب والكلية وردتا للعقل مع التجربة

والحاصل :إن قوله (كما شاهدنا يف قوة العقل جمموعة من املفهومات
القبلية ،وهي كأنها قوالب يقوم العقل ،بصب نتائج التجارب املختلفة
فيها ،ويعطي تلك املواد املتشتتة ،صورة).
جياب عليه :بأن تلك الصورة (كاإلجياب ،أي ثبوت احملمول للموضوع،
أو إتصاف املوضوع باحملمول ،والكثرة والكلية) قد يقال بأنها قد وردت للعقل
مع التجربة((( ،ال أن املوضوع واحملمول قد وردا منفصلني ثم ،أعطاهما
العقل صورة اإلجياب ،أو أعطى األشجار اخلمسة مث ً
ال اليت دخلت الذهن
صورة (الكثرة) ،بل أنها بورودها للذهن قد وردت مع ما ينتزع منها (من
كثرة أو وحدة) ،وهذا جا ٍر كلما كان احملمول من سنخ املوضوع من جهة
القوة املد ِركة له ،أي لو كان كالهما مبصراً مثالً.
وبعبارة أخرى :قد يُ ّدعى أن العديد من هذه املقوالت االثين عشر،
حصلت جزئياتها بالتجربة((( أو ً
ال ،ثم قام العقل بعملي ٍة ما ،مثل التجريد
عن الشوائب ،فحصل له الكلي ،أو العقلي بعد اخليالي أو اخليالي بعد
((( وبعبارة أخرى :إن املوضوع واحملمول والنسبة القائمة بهما ـ وهي الوجود الرابط ـ بأمجعها وردت
أعيانها إىل الذهن ،أو أشباح مجيعها ورد إىل الذهن ،أو اإلضافة حدثت من النفس جلميعها دفعة،
حسب األقوال الثالثة يف العلم وكذلك لو قلنا بنظرية االبداع اآلتية ،فإن العقل يبدع لدى مواجهته
مناسبة لعامل العقل.
الصورة اخليالية مبوضوعها وحمموهلا ونسبتها مثالً ،صورة عقلية كذلك لكن ِ
((( يراد بها األعم من التجربة باحلواس الظاهرة أو باحلواس الباطنة أو التجربة العقلية ليشمل مثل
اإلمكان واالمتناع ،فتأمل.
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احلسي ،وهو الرأي الذي ذهب إليه الفارابي؛ إذ صرح بأن العلم عبارة عن
جتريد صورة الشيء عند العقل ،يف حني يقول أبو علي بن سينا يف الشفاء
أن العلم هو متثل حقيقة الشيء عند العقل ،لكنه قال بالتجريد أيضاً وأن
الصورة اخليالية هي نفس الصورة احلسية وقد نقص منها بعض اخلصوصيات
كما أن الصورة العقلية هي نفس الصورة اخليالية لكن بعد أن نقص منها
بعض اخلصوصيات ،وقال نصري الدين الطوسي:
إن احلاصل يف الذهن صورة فرد وآخر وثالث ،ثم متحى اخلصوصيات،
فتكون أمراً كلياً.
وقال البعض :أن العقل عندما يواجه الصورة اخليالية يبدع صورة عقلية
مناسبة لعامل العقل وتبقى الصورة اخليالية حباهلا ،وكذا عند مواجهة قوة
اخليال ،للصورة احلسية ،فهي (مع ّد) إلبداع وخلق األعلى لصورة أعلى.
وقال قوم بنظرية (اإلضافة) وآخرون بنظرية (األشباح) وغريها...
كما أن (لوك) واملاديني ،ذهبوا إىل أن مجيع املفاهيم واملعاني املوجودة يف
ذهن اإلنسان ،قد جاءت من عامل اخلارج مباشرة ،فذهن اإلنسان عندهم
كجهاز تصوير فقط يصور ما يف اخلارج وإن كان له أن يتصرف فيها تصرفات
حمدودة على حد التجريد والتعميم والتجزئة والرتكيب ال غري.
وحنن وإن مل نتفق مع هذا الرأي وعدد آخر من النظريات السابقة(((،
إال أن على (كانط) أن يربهن على بطالنه أو ً
ال ،وبطالن سائر النظريات يف
الوجود الذهين ،ليثبت بعدها أن ال مناص إال من القول بأنها (قبليات).
وبعبارة أخرى :أن (التأثريات الواردة على احلس) على قسمني ،فقد ترد
إليه وهي متشتتة ،فيقوم الذهن بعملية مجعها معاً ،كان يلمس ناعماً ويرى
حجماً ويشم رحياً فريكبها لتكشف له عن (الوردة).
((( ذكرنا تفصيل ذلك يف كتاب :مباحث األصول ـ القطع وكتاب :املبادئ التصورية والتصديقية
لعلمي الفقه واألصول.
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وقد ترد إليه جمتمعة لتكشف له عن احلقيقة الواحدة ،كأن يرى ماء
وهبوطاً من األعلى وسرعة النزول والتساقط ،لتكشف له عن (الشالل).
بل قد يقال :أن الذهن ال يفعل إال أن يعيد تركيب احلقيقة الواحدة ذات
األبعاد املختلفة ،اليت اكتشفت كل حاسة منها جانباً من مزاياها ،فينقلها كل
حس إىل الذهن ،على حدة ،ثم يقوم الذهن بتجمعيها ،على حسب واقعها
جيمعها دائماً على حسب واقعها اخلارجي ،ولو فعل
اخلارجي ،ولذا جنده ّ
غري ذلك لع ّده العقالء خمطئاً ،ولو كان اجلمع (أي اإلجياب) صناعة ذهنية
جيمع ويركب ما يشاء مع ما يشاء كيف يشاء ،مدعياً أنه
حمضة لكان له أن ّ
حيكي اخلارج!
وميكن أن يقال :إن قوله (وينظمها ...والعقل يركب الوجدانيات)
صحيح لكن ال مبعنى أن (العقل) (خيرتع) ذلك التنظيم من نفسه ،بل مبعنى
أنه (يكشف) ذلك التنظيم ،أي أن ما هو منظم يف الواقع اخلارجي ،وقد ورد
إىل الذهن متشتتاً ،يعيد الذهن تركيبه ،على حسب واقعه اخلارجي ،ولو
ركبه بطريقة أخرى لكان خمطئاً ،كان يركب رائحة الوردة ،على املستنقع
املتعفن.
والذي يوضح احلالة ،ويكشف عن ذلك ،هو مالحظة جهاز التصوير
الفوتوغرايف ،فإن ما يقوم به املصور املاهر ،لو كانت زوايا املناظر الذي
يريد تصويرها ،متعددة ،هو أنه يصور زاوية زاوية ،وبُعداً بُعداً ،ثم يقوم
بتجميع الصور وتركيبها على حسب هيئتها يف اخلارج.
وكذلك (املرايا) املتعددة ،اليت تكشف مبجموعها عن (الشيء بكلِّه)
وبكافة أبعاده.
التعاقب أو العلية؟

ثم إن قوله( :ولو الحظنا التعاقب الدائمي ألمرين حدث عندنا تصور
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العلية) كالم سطحي غري علمي وال دقيق؛ ألن (العلية) أمر أعمق من
مالحظة (التعاقب)؛ فإن التعاقب ،أمر ظاهري سطحي ،والعلية أمر عمقي
جوهري ،والتوالي واملعية ،مما نراه((( ،أما العلية فال ترى ،بل ينتزعها
الذهن.
ثم إن (التعاقب) أعم من العلية وليس دلي ً
ال دائماً على العلِّية؛ إذ:
أوالً :قد تكون علة أخرى إرادية ،هي سبب تعاقب شيئني دائماً ،فليس
تعاقبهما دليل عليّة أحدهما لآلخر.
وثانياً :إن الشيء أو احلدث حيدث متعاقباً عن الزم العلة أيضاً ،مع أنه
ليس بعلة.
وثالثاً :كما أنه قد يتعاقب أمران دائماً وكالهما معلول علة أخرى بالقسر،
وليس أحدهما معلو ً
ال لآلخر ،بل هو معلول لعلته فحسب.
مثال األول :العلل الطبيعية بالنسبة ملعاليلها الظاهرية ،بناء على أنه (ال
مؤثر يف الوجود وال علة حقيقية فيه ،إال اهلل تعاىل).
ومثاله العريف :ما جرى ديدن املرء دائماً على أن يفعله بعد فعل آخر
دوماً؛ كالنوم بعد الغداء ،فإن العقل رغم مالحظته التعاقب بني األمرين
دائماً ،يف كل األفراد فرضاً ،ال حيدث عنده تصور العلية ،كما زعم.
مثال الثاني( :الشمس) فإن الزمها (اإلضاءة) وليست اإلضاءة علة
للحرارة ،مع أن احلرارة تأتي متعاقبة عن اإلضاءة؛ نظراً ألسرعية حركة
((( ولكن ذهب يف الشفاء إىل أن (املعية) والتقدم والتأخر والتوالي ،ليست حمسوسةً ،بل الذهن ينتزع
املعية ،وأشباهها ،فلو رأيت شخصني جالسني إىل جوار بعضهما البعض ،فإن ما تراه هو صورتان
وليست ثالثة ،وفيه :أن الوجدان يكذب ذلك؛ إذ ما تراه ليس صورة زيد منفصلة وصورة عمرو
منفصلة ،بل يوجد يف اخلارج أمر آخر هو التجاور نراه أيضاً.
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النور من حركة احلرارة((( ،ومثل الشمس ،النار ،واألوىل التمثيل مبعلول
اجلسم الذي يلزمه التحيز.
مثال الثالث :حركة األرض حول نفسها وحركتها ودورانها حول
الشمس؛ فإن احلركة األوىل علة تولّد الليل والنهار ،واحلركة الثانية علة
تولد السنة ،ورغم أن املعلولني (أي اليوم والسنة) متعاقبتان دائماً (فإن الليل
والنهار حيدثان أو ً
ال ،ثم السنة) إال أن أحدها معلول للحركة الوضعية،
(((
واآلخر معلول((( للحركة االنتقالية لألرض.
معنى الوجوب؟

واما قوله( :وإذا لوحظ شيء يف كل األوقات ،فهو الوجوب) فهو كالم
ساذج ألنه يشكل خلطاً بني (الدوام) و(الوجوب)؛ فإن (الدوام) يتعلق
بـ(وجود الشيء) رغم أن نسبة وجوده إليه ،قد تكون متساوية الطرفني،
وأما (الوجوب) فيتعلق بـ(ماهية الشيء) وأين هذا من ذاك؟ وهذا بناء
على أصالة املاهية((( ،أما لو قلنا بأصالة الوجود ،فإن الوجوب هو تلك
ضعف إطالقاً،
الدرجة الشديدة املطلقة من الوجود اليت ال تشوبها شائبة
ٍ
إن قلنا مبشككية الوجود ،وأما إن قلنا بأن الوجودات حقائق متباينة ـ كما
((( إال أن يقال الشمس علة اإلضاءة واإلضاءة علة احلرارة ،فتأمل.

((( ولذا لو فرض وجود احلركة اإلنتقالية حول الشمس ،دون احلركة الوضعية حول نفسها ،فإن
(السنة) ستكون موجودة واقعاً ـ وإن مل تفسر بـ 365يوماً ـ دون الليل والنهار بل أحدهما فقط دوماً.

((( وميكن التمثيل للعلتني املتعاقبتني اللتني لكل منهما معلول بـ(حركة األرض حول نفسها) وهي علة
حلدوث (الليل والنهار) ،وحركة (القمر) حول األرض وهي علة حلدوث (األشهر االثين عشر) فلو
كانت األرض متحركة حول نفسها أبداً ـ أي ما دامت موجودة ـ وكان القمر متحركاً أبداً حول األرض
ـ أي ما دام موجوداً يف مدارها ـ ملا صح تعليل ذينك املعلولني ،إال ك ً
ال منهما بعلته اخلاصة فقط ،رغم
تعاقب العلة األخرى مع معلول العلة األوىل.

((( والتعبري األدق :اإلمكان :تساوي نسبة طريف الوجود والعدم للماهية ،أما الوجوب فهو ضرورة
نسبة الوجود إليها.
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هو احلق ،خاصة يف الواجب واملمكن ـ فإن الواجب هو تلك احلقيقة (ال
الدرجة الشديدة) املطلقة من مجيع اجلهات ،الغنية يف كل األبعاد ،واليت
هي بالذات ،ال بالغري ،حقيقة ،بكل املقاييس واللحاظات.
كما أن (دوام العدم) خيتلف عن (اإلمتناع) وأين (إجتماع النقيضني)
املمتنع ،من (أسد ذي ألف رأس) ،الدائم العدم لكن غري املمتنع؟ كما أنه
(((
عدمه ،وإن فرض أن الفلك مادام
أين (دوام حركة الفلك)  ،املمكن ذاتاً ُ
موجوداً فهو متحرك ،من (وجود العلة األوىل للكون ،وهي اهلل تعاىل)
الواجب ذاتاً وجوده ،واملمتنع كونها ممكنة ،وإال الحتاجت يف ذاتها إىل علة
أخرى ،فلم تكن العلة األوىل ،هذا خلف ،وللزم التسلسل ،والالزم منه،
نظراً الستحالته ،عدم وجود شيء إطالقاً؛ والذي تكذبه البديهة وضرورة
(((
الوجدان.
وال ينفع (الدوام) تعلي ً
ال لرتجيح أحد طريف املمكن يف ذاته ،فإن الفقري
آن ال
يف ذاته ،حمتاج للغري أبداً ،وإن كان دائماً أبداً ،وكما أن وجوده يف ٍ
يغنيه عن علته وعن احلاجة هلا لتحقق الوجود يف هذا اآلن ،كذلك وجوده
يف اآلنات املتعاقبة ،حتى لو فرضت سلسلة اآلنات ال متناهية ،فإنها على أية
حال مركبة من تلك األجزاء الزمنية ،وحال الكل هو حال أجزائه.
وبعبارة أخرى :الدائم قد ال يكون ممتنع العدم ،بل أكثر األعدام الدائمة
كذلك ،أما الواجب فممتنع العدم بالضرورة.

((( أو دوام حركة األرض حول نفسها ،وحول الشمس.

((( راجع شرح التجريد وغريه لتفاصيل هذه الرباهني وغريها.
372

نقدالهرمينوطيقا
ون�سبية احلقيقة واملعرفة واللغة

تفريق كانط بني الطبيعيات
ومواضيع الفلسفة

إن خالصة تفريق كانط بني (الطبيعيات) وبني (موضوع الفلسفة األوىل),
هو أن يف (الطبيعيات) تصل إىل الذهن (مواد العلم) عرب احلواس (ومواده يف
رأيه هي ظواهره وآثاره ال ذاته) ،ثم العقل يركبها مع موضوعاته (من كمية
(((
وكيفية ونسبة وجهة) وهذه بدورها يقينية ،فتنتج يقيناً أيضاً.
أما (موضوع الفلسفة األوىل) فإن شيئاً منها ال يصل إىل الذهن عرب
احلواس ،فكيف نتيقن بها وحنكم عليها؟ أي (العلم ال يصل حلقائق
الذوات؛ ألن الذهن ال ينال ما هو فوق احلس ،والعقل ال منفذ له لنيل
(((
العلم إال احلواس).
وال خيفى أن كانط يف بعض كلماته اعترب موضوع الفلسفة األوىل ،يشمل
أموراً ثالثة هي (العلم بالنفس  Psychologieوالعلم بالعامل أو اخلارج
(((
 Cosmologieوالعلم باخلالق .)Theologie
لكن ظواهر كلماته األخرى حتصر موضوع الفلسفة األوىل بـ(أن الفلسفة
(((
األوىل هي العلم باجملردات).
وقال (موضوعات الفلسفة األوىل ال هي ذهنية قد خلقها العقل ،وال
هي جتربية ،فألنها ليست جتربية فال جمال لـ(األحكام البعدية) فيها ،وألنها
ليست ذهنية ،فال جمال لـ(األحكام القبلية) فيها فهي غري قابلة لالعتماد)(((،
((( وقد فصلنا يف موضع آخر أن العديد من األقسام اإلثين عشر ,هلذه املقوالت األربعة ترد من اخلارج
إىل الذهن ،وليست (قبلية حمضة) وذلك كـ(الوحدة) فإنها موجودة بوجود منشأ انتزاعها وترد إىل الذهن
مع ورد (عني) أو (شبح) منشأ االنتزاع أو مع حتقق اإلضافة إليه أو غري ذلك من األقوال.
((( سري حكمت در اروبا :ج ،2ص.240
((( املصدر السابق ,ص.230
((( املصدر :ص.201
((( املصدر :ص.205
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ومن هذا التصريح يظهر أنه يرى (األحكام القبلية) منحصرة يف إطار الذهن
وقضاياه.
نقد النص السابق
وهذا النص يعاني من إشكاالت عديدة:
الوجه األول:

إن برهانه الذي أقامه للوصول إىل (يقينية الطبيعيات) غري تام ,فإنه استنتج
يقينية العلوم الطبيعية من ضم مقدمتني هما:
 -1مواد العلم الطبيعي يقينية.
 -2أن الكمية والكيفية والنسبة واجلهة اليت يركب الذهن منها مواد
العلم ،هي أيضاً يقينية لكونها ذهنية (قد خلقها العقل).
لكن مكمن اخللل والنقص ههنا هو:
إن هاتني املقدمتني حتى لو فرض صحتهما ،ال تنتجان يقيناً؛ وذلك ألنه
البد من ضم مقدمة ثالثة ،قد غفل عنها كانط ،وبدون هذه املقدمة ال تنتج
املقدمتان إال احتما ً
ال.
توضيحه :إن العالقة والرتابط بني (مواد املسألة) و(صورها) هو أمر ثالث،
البد من كونه يقينياً ،لتنتج القضية يقيناً.
فمث ً
ال يف (الكمية) ال يكفي وجود املفهوم الكلي للكمية يف الذهن ،بل
البد من إثبات (علقة) هذا املفهوم باجلزئيات املادية الواردة عرب احلواس إىل
الذهن ،وثبوته هلا.
وهكذا جند يف املثال الذي ذكره ـ على حسب هامش (سري حكمت در
اروبا) (كل الناس ميوتون) أو أي مثال آخر:
أ -إن ما ورد للذهن هو ظواهر املوت الطبيعية هلذا الفرد امليت وذاك,
وهكذا.
374

نقدالهرمينوطيقا
ون�سبية احلقيقة واملعرفة واللغة

ب -إنه يوجد يف الذهن مفهوم (الكلية) ،وهذا غاية ما ذكره كانط،
لكن هل ينتج ذلك (كل الناس ميوتون)؟ كال ,إذ أننا مل نشاهد كل الناس
األموات يف احلاضر (فكيف باملاضي واملستقبل) ..فمن أين (التعميم)؟ أي
من أين (كل الناس ميوتون) ,واحلال أننا شاهدنا (بعض الناس ميوتون)؟
هذه هي احللقة املفقودة اليت غفل عنها كانط هنا وتصور أن املقدمتني اللتني
ذكرهما تكفيان لإليصال إىل اليقني.
وقد تطرقنا يف موضع آخر إىل أن احللقة املفقودة هي (كشف املالك
واملناط) أو (االستقراء املعلل) وهو أمر عقلي؛ إذ االستقراء مهما توسع
وامتد وتكاثرت مصاديقه ،ال ينتج يقيناً مادام غري معلل ،إال أن يكون
مستغرقاً لكل املصاديق ،وهذا لعله أندر من النادر وأشذ من الشاذ يف كل
العلوم.
وكما يف (الكلية) كذلك يف اإلجياب والسلب؛ إذ ما الذي جعل
(اإلجياب) هو (الرابط) يف هذه القضية بني احملمول واملوضوع ،ال السلب؟
إنه األمر الثالث((( وهكذا.
الوجه الثاني:

إن (مواد العلم) ال تصل بالضرورة إىل الذهن صحيحة وسليمة دائماً بل
كثرياً ما تصل إىل الذهن مشوهة أو ناقصة أو خاطئة متاماً ،ولذا جند كثرة
األخطاء يف العلوم الطبيعية ،ولذا فإن العلوم الطبيعية على عكس ما ذكره
فصلنا هذه النقطة يف مكان آخر.
كانط ،ليست يقينية ،وقد ّ
الوجه الثالث:

املناقشة يف كون هذه املقوالت األربعة (قبلية) وأنها ال ترد من اخلارج إىل

((( وقد أوضحنا يف موضع آخر ،أن ثبوت شيء لشيء ،وجود رابط ،ينتقل لذهن اإلنسان هو اآلخر
كانتقال احملمول واملوضوع.
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الذهن ،وقد أوضحنا ذلك يف موضع آخر.
الوجه الرابع:

إن خالقية الذهن للمقوالت األربع على فرض قبولنا بها ،ال جتدي نفعاً
إلثبات صحتها ويقينيتها؛ إذ خالقية الذهن لشيء ال تعد سبباً كافياً لكي
نع ّده حقيقة ومرآة للواقع ،وإال لكانت األوهام أيضاً حقيقة ،نعم هي حقيقة
مبعنى وجودها يف الذهن ،كوجود األكاذيب فيه ،لكن ال مبعنى املطابقة
للواقع.
وبعبارة أخرى :ما الفرق بينها وبني (األوهام) وكذا (األحالم) من حيث
(الصحة) و(اخلطأ) أو (الصدق) و(الكذب)؟ ألن (األوهام) و(األحالم)
أيضاً خملوقة للذهن أيضاً ،فهل هي صادقة ويقينية؟ ودعوى كون (املغروسية
يف الذهن) من دون املطابقة للواقع ،مقياساً للصحة واخلطأ ،خاطئة وال تنفع
يف التفريق بينهما من هذه اجلهة (أي بالقول بأن األوهام خطأ لعدم مطابقتها
للواقع ،والعلية والرياضيات ،صح ملطابقتها؛ إذ من أين املطابقة ،وهي
املقصود األصلي يف العلوم؟) بل على هذا للذهن أن يعكس ،فيجعل ما
ليس علة ،علة ،وبالعكس ـ كما أوضحناه يف مكان آخر.
وحتقيق األمر :إنك عندما تقول :النار علة للحرارة ،ماذا تقصد بذلك،
هل تقصد
أ( -النار الذهنية علة للحرارة الذهنية)؟
ب -أو تقصد (النار الذهنية علة للحرارة اخلارجية).
ج -أو (النار اخلارجية علة للحرارة الذهنية) ،وهذه الفروض كلها
باطلة((( ،مل يقصدها بالطبع.
د -أو مقصوده (النار اخلارجية ،علة ذهنية ،للحرارة اخلارجية) وهذا
غري معقول أيضاً؛ إذ كيف يكون (الطرفان) يف عامل و(الرابط بينهما) يف
((( وإن أمكن حصول بعض هذه الصور أحياناً ،لكنه ال ربط له باملقام كما ال خيفى.
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عامل آخر؟ خاصة إذا الحظنا أن العلية رابط جوهري أن أنها تربط ذات
املعلول بذات العلة ،ال جمرد ربط لظاهر املعلول بالعلة ،هذا .إضافة إىل
بداهة ووجدانية أن النار اخلارجية ليست علة ذهنية للحرارة اخلارجية بل
هي علة واقعية خارجية ،أي العلية واملعلولية متحققان يف نفس العامل الذي
حتققت فيه العلة واملعلول؛ فال مناص من أن يقول.
هـ( -النار اخلارجية ،علة خارجية ،للحرارة اخلارجية) وهو املطلوب،
إذ وصلنا بربهان السرب والتقسيم إىل أن (العلية) خارجية ،ال ذهنية حمضة.
وعلى ذلك يكون الصدق والكذب ،بلحاظ مطابقة ما حصل يف أذهاننا
من تصور العلية واملعلولية ،مع اخلارج ،فإن طابق فصحيح وإال فخطأ،
وليس مالك الصدق والكذب خالقية الذهن وعدمه وإال لكانت (األحالم)
و(األوهام) أيضاً كلها صحيحة ،وللزم أن نبين كل العلوم الطبيعية على
األحالم واألوهام والتخيالت ،وهذا ما ال يقول به عاقل.
كما ظهر بذلك أن (العلية) ليست خملوقة للذهن ،بل هي منكشفة له،
وهي حقيقة خارجية مبعنى وجودها بوجود منشأ انتزاعها.
وعلى هذا تتساوى (موضوعات الفلسفة األوىل)((( ،مع الطبيعيات،
يف أن مالك صدقها ،مطابقتها للخارج((( ،وإن كانت أعراض الطبيعيات
(((
تصل إىل الذهن عرب احلواس ،دون اجملردات ودون االنتزاعيات كالعلية
وأشباهها ،إذ ال يشكل هذا فرقاً ،كما أنه مل يشكل فرقاً للطبيعيات عن
الرياضيات ،وعلى هذا فكل من الطبيعيات والرياضيات وموضوعات
الفلسفة األوىل (أي اجملردات ،أو األعم منها) وكذا صور القضايا أي
املقوالت عنده كأمثال العلية واملعلولية ،واإلمكان والوجوب) كلها ميكن أن
((( سبق أنها هي :اجملردات ،أو أنها هي :اخلالق واخلارج والنفس (على حسب تعريفني خمتلفني لكانط).
((( أي مطابقتها للخارج يف (موادها) ويف (صورها) أي الكمية والكيفية ...اخل.
((( بناء على تسليم أن االنتزاعيات ال تصل للذهن عرب احلواس.
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تكون صحيحة أو خاطئة ،كما ميكن أن تكون علماً موص ً
ال للقطع
واليقني.
الوجه الخامس:

املناقشة يف قوله بأن موضوع الفلسفة األوىل ،ال يصل إىل الذهن عرب
احلواس ،كربوياً؛ بأن (الوصول إىل احلواس) ليس هو املقياس الوحيد
لـ(العلم واليقني) ،بل هنالك مقاييس أخرى ،منها احلواس الباطنة ،ومنها
إدراك الشيء بالتجربة العقلية أو الشهود العقلي ،ومنها غري ذلك ،وقد
فصلنا هذا الوجه يف موضع آخر.
الوجه السادس:

املناقشة يف اطالق قوله إن موضوع الفلسفة األوىل (النفس ،العامل
اخلارجي ،اخلالق) ال يصل أي شيء منها إىل العقل عرب احلواس؛ إذ أو ً
ال:
(الوصول) املوجب لليقني ،أعم من وصول الشيء بذاته أو وصوله بآثاره.
وثانياً :إن النفس واخلارج ،يصالن إىل الذهن ،عرب احلواس ،ولو يف
اجلملة(((.
الوجه السابع:

إن (كانت) فصل بني جمموعة املعقوالت األولية الفلسفية ـ فإلتزم بأنها
ترد إىل الذهن عرب احلواس ـ وبني جمموعة املعقوالت الثانوية((( ـ فإلتزم بأنها
مرتبطة بعامل الذهن ـ وهي من صناعته وإخرتاعه وتأليفه((( ،وأن العلم
(((

((( بواسطة أمواجها احلرارية أو الكهرومغناطيسية أو غريها.
((( لكن ال كلها ،بل الذي أمساه (الطبيعيات) من بينها.

((( أي بعضها ،كالعلية واإلمكان ،ال كلها؛ إذ أوضحنا يف موضع آخر أن األنواع الـ 12اليت ذكرها
للمقوالت األربع ،بعضها من املعقوالت األوىل وبعضها من املعقوالت الثانية الفلسفية وبعضها معقوالت
ثانية منطقية.
((( ولو ارتأى بأنها من إكتشاف الذهن ،لكن ال ملا هو موجود فيه حمضاً ،بل ملا هو موجود يف اخلارج
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واملعرفة نتاج امتزاج هاتني اجملموعتني ،أي من خالل تركيب الذهن ما وصل
إليه من اخلارج ،مع خمرتعاته الذهنية البدوية ،وعلى هذا يربز اعرتاض آخر
هو:
إذا كانت هنالك جمموعتان ،فكيف يقوم الذهن بعملية دمج وتركيب
هاتني اجملموعتني املختلفتني بالذات متام االختالف؟ وما هو (الالصق)
الصرفة املخلوقة
بينهما؟ أي ما هو اجلسر بني العاملني (عامل املفاهيم الذهنية ِ
للذهن ،وعامل املفاهيم احلسية الداخلة إىل الذهن)؟ إنه مل يوضح ذلك،
وال تنحل عقدة (املعرفة) بدون حل هذه املعضلة.
الوجه الثامن:

كما أن مما يؤخذ عليه( :كيف ميكن أن يكون الشيء الذي أتى به الذهن
من عنده ،مالكاً للمعرفة ،مع عدم وجود أية عالقة بينه وبني اخلارج؟
والذي له إرتباط باخلارج هو مادة املعرفة فقط ،ال املعرفة اليت هي حاصل
الرتكيب بني مادة املعرفة وصورة املعرفة ،واحلال أنه يعترب يف املعرفة نو ُع
وحد ٍة بينها وبني اخلارج ،فإن مل يكن هناك وحدة بينهما ،فال ميكن أن
تكون معرفة)((( ،وهذا وجه آخر غري ما ذكرناه سابقاً ،نعم كالمه الالحق
يشري إىل وجه سابق ،وهو:
(((
(وإذا كانت هذه املعاني ،أي املعقوالت الثانية املنطقية  ،أموراً مستقلة
ال ارتباط بينها وبني املعقوالت األوىل أبداً ،كما يقول كانط؛ إذ يعتربها
أموراً قبلية موجودة يف الذهن مسبقاً ،فلن نستطيع االعتماد عليها لكشف
(بنحو االتصاف يف اخلارج ،والعروض يف الذهن) ملا كان لنا معه خالف يف ذلك.

((( دروس فلسفية يف شرح املنظومة ترمجة الشيخ مالك العاملي :ج ،3ص ،162ط األوىل.

((( أوضحنا يف موضع آخر أنه ليست كل املعاني اإلثين عشر اليت ذكرها كانط معقوالت ثانية منطقية،
كما أشرنا لذلك يف اهلامش السابق.
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عامل اخلارج)((( ،اللهم إال أن يقول بأنها (مرائي) للخارج و(كواشف عنه)
لكن املشكلة أنه ال يقول به ،بل لو قال به ،ملا صح؛ إذ مع انكار كون
(االتصاف) يف اخلارج ،كيف يكون املخرتع الذهين احملض ،مرآة للخارج؟
وقد سبق بيانه.
وقد ظهر مبا سبق بطالن قول كانت :أن املعاني والصور املوجودة
بالفطرة عند الذهن ،واليت ليست هي مكتسبة من اخلارج؛ (ليس هلا أي
(((
إرتباط باخلارج).
أين موطن المعقوالت الثانية الفلسفية؟

تنبيه:
إن املعقوالت الثانية الفلسفية ،كما سبق ،موجودة يف اخلارج بوجود
منشأ إنتزاعها ،فإن (علية) احلرارة املوجودة يف احلديد ،لتمدده ،حقيقة
خارجية ،وليست العلية ذهنية حمضة ،فكما أن احلديد موجود يف اخلارج،
وكما أن احلرارة والتمدد موجودان باخلارج ،كذلك علية احلرارة لتمدد
احلديد ،موجودة باخلارج ،لكن الفرق أن العلية ليست موجودة بوجود
مستقل عن احلرارة منضمة إليها ،وال بوجود زائد عليها حممول عليها،
كالبياض على اجلسم األبيض ،وال هي جزء منها (أي ليست العلية جزء من
احلرارة) بأن يكون للحرارة جزءان :أحدهما العلية واآلخر غريها) بل هي
منتزعة منها ،أي موجودة بنفس وجودها ،فوجود حرارة احلديد ،هو بنفسه
وجود للعليّة للتمدد .ألن العلة هي نفس احلرارة ،والعلية قائمة بها.
وبذلك يظهر :أنها ألنها ليست موجودة يف مقابل وجودات األشياء ،ال
مفارقة ،وال منضمة ،وال جزءاً؛ لذلك فإنها ليست قابلة لإلدراك احلسي؛
((( املصدرالسابق ,ص.183

((( حسب نقل دروس يف شرح املنظومة :ج ،3ص.161
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ألن اإلدراك احلسي يتعلق مبا هو جزء العامل ،ال مبا ينتزع عنه؛ بل هذه تقبل
اإلدراك العقلي فقط ،أال تالحظون( :الوحدة) و(الكثرة) و(الشيئية)؟ فهل
(الكثرة) هي شيء منظم لذات (الكثري)؟ إذن للزم أن ال يكون يف ذاته كثرياً
بل واحداً ،هذا خلف ،وتناقض .وهل (الكثرة) جزء (الكثري)؟ إذن للزم أن
يكون اجلزء اآلخر غري كثري ،وهذا اجلزء فقط كثرياً ،هذا خلف أيضاً.
وكذا (الوحدة) ،فهل وحدة الشيء ،هي أمر منضم إىل الشيء الواحد؟
إذن للزم أن ال يكون الشيء يف جوهره واحداً ،وكذا لو كانت وحدة الشيء
جزء الشيء؛ للزم أن ال يكون جزؤه اآلخر واحداً وأن ال تكون الوحدة
صفة جلزءه اآلخر ،إذ اجلزء ال يكون صفة جلزء آخر؛ بل للزم أيضاً أن ال
يكون اجملموع أحداً بل مركباً.
(((
ويوضحه أيضاً مثال (الزوجية) و(الفردية) و(الفوقية) و(التحتية)
أيضاً ،فتدبر.

((( هذا للتقريب ،وإال فإن الفوقية من مقولة اإلضافة ،والزوجية من االنتزاعيات ،فتبصر.
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خامتة

وهذا آخر ما أردنا بيانه يف هذا الكتاب ،واهلل املوفق للصواب ،سبحان
ربك رب العزة عما يصفون ،وسالم على املرسلني ،واحلمد هلل رب العاملني،
وصلى اهلل على حممد وآله الطاهرين.

النجف األشرف
مرتضى الحسيني الشيرازي
 1432هجري قمري
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اهم امل�صادر واملراجع
القرآن الكريم.
* نهج البالغة ،جمموعة من كلمات وخطب ورسائل اإلمام علي (عليه السالم)
مجعه السيد الرضي أبو احلسن حممد بن احلسني املوسوي (359ـ 406هـ) ،دار اهلجرة
للنشر  ،قم.
* وسائل الشيعة :تفصيل وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الشريعة ،للعالمة
الشيخ حممد بن احلسن احلر العاملي (1033هـ ـ  )1104مؤسسة أهل البيت (عليهم
السالم) (1401هـ ) ط.1
* حبار األنوار لدرر أخبار األئمة األطهار (عليهم السالم) للعالمة اجمللسي املوىل
حممد باقر بن حممد تقي (1037ـ 1110هـ) طبع مؤسسة الوفاء بريوت ـ لبنان  ،ط4
(1404هـ).
* تأويل اآليات الظاهرة يف مناقب العرتة الطاهرة ،للسيد شرف الدين علي
احلسيين االسرتآبادي ،مؤسسة النشر االسالمي التابعة جلماعة املدرسني يف احلوزة
العلمية بقم ،ط1409( 1هـ).
* احلدائق الناظرة يف أحكام العرتة الطاهرة ،للمحقق الفقيه الشيخ يوسف
البحراني املتوفى (1186هـ) مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسني بقم
املشرفة.
* الكايف ،لثقة اإلسالم حممد بن يعقوب الكليين املتوفى (329هـ) دار الكتب
اإلسالمية ،طهران ،ط1365( 4هـ ش).
* غوالي اللئالي ،للشيخ ابن أبي مجهور حممد علي االحسائي املتوفى بعد
( 901هـ) دار سيد الشهداء (عليه السالم) للنشر ،قم  ،ط1405( 1هـ) .
* تفسري العياشي ،حملمد بن مسعود السلمي السمرقندي العياشي طبع املطبعة
العلمية بطهران (1380هـ).
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* كمال الدين ،ألبي جعفر حممد بن علي بن بابويه القمي (305ـ 381هـ) طبع
دار الكتب اإلسالمية ،قم ،ط1395( 2هـ).
* مصباح الشريعة ،ينسب لإلمام الصادق (عليه السالم) ،طبع مؤسسة
األعلمي للمطبوعات (1400هـ)
* منية املريد يف آداب املفيد واملستفيد ،للشيخ زين الدين بن علي العاملي
اجلزيين الشهيد الثاني املستشهد سنة (966هـ) طبع مكتب االعالم اإلسالمي  ،قم ،
ط1409( 1هـ).
* كشف اليقني يف فضائل أمري املؤمنني (عليه السالم) ،للعالمة احلسن بن يوسف
بن املطهر احللي املتوفى (726هـ) طبع مؤسسة النشر
* من فقه الزهراء (عليها السالم) ،السيد حممد احلسيين الشريازي ،الطبعة
األوىل
* الفقه :االجتهاد والتقليد ،السيد حممد احلسيين الشريازي ،طبع دار العلوم،
سنة 1410
* الفقه :كتاب االقتصاد ،السيد حممد احلسيين الشريازي ،طبع دار العلوم،
1410
* الفقه :كتاب القضاء ،السيد حممد احلسيين الشريازي ،طبع دار العلوم،
1410
* الفقه :كتاب احلقوق ،السيد حممد احلسيين الشريازي ،طبع دار العلوم1410،
* فرائد األصول ،الشيخ مرتضى األنصاري ،طبع جممع الفكر اإلسالمي.
* بدائع األفكار ،الشيخ مريزا حبيب اهلل الرشيت ،الطبعة احلجرية.
* كفاية األصول ،الشيخ كاظم اآلخوند اخلراساني ،طبع جامعة املدرسني.
* أجود التقريرات ،تقريرات املريزا النائيين بقلم السيد اخلوئي.
* درر الفوائد ،الشيخ عبد الكريم احلائري ،طبع مؤسسة النشر اإلسالمي.
* دروس يف مسائل علم األصول ،الشيخ املريزا جواد التربيزي ،طبع دار
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الصديقة الشهيدة (عليها السالم).
* األصول ،السيد حممد احلسيين الشريازي ،طبع دار العلوم.
* األوامر املولوية واإلرشادية ،للمؤلف ،طبع دار العلوم.
* احلجة معانيها ومصاديقها ،للمؤلف ،طبع دار العلوم.
* فقه التعاون على الرب والتقوى ،للمؤلف ،طبع دار العلوم.
* كونوا مع الصادقني ،دروس يف التفسري والتدبر ،للمؤلف ،طبع دار العلوم
* الذريعة إىل تصانيف الشيعة ،الشيخ آقا بزركــ الطهراني ،طبع دار األضواء
بريوت لبنان .
* متى مجع القرآن؟ ،السيد حممد احلسيين الشريازي ،طبع مركز الرسول
األعظم (صلى اهلل عليه وآله) للتحقيق والنشر (1998م ـ 1419هـ).
* شرح اإلشارات ،خواجة نصري الدين الطوسي ،طبع البالغة ،قم املقدسة.
* اهلرمينوطيقا يف الواقع اإلسالمي بني حقائق النص ونسبية املعرفة ،معتصم
السيد أمحد ،دار اهلادي ،الطبعة األوىل.
* معجم العلوم اإلنسانية ،إشراف جان فرنسوا دورتيه ،ترمجة د .جورج
كتورة 2009 ،
* املوسوعة امليسرة يف الفكر اإلسالمي واالجتماعي ،الدكتور كميل احلاج،
مكتبة لبنان ناشرون.
* من فلسفات التأويل اىل آليات القراءة ،عبد الكريم شريف ،الدار العربية
للعلوم  -ناشرون ،الطبعة األوىل 2007 ،
* مفاتيح العلوم اإلنسانية ،د .خليل أمحد خليل ،دار الطليعة بريوت.
* سري حكمت در أروبا ،د .حممد علي فروغي.
* املوسوعة الفلسفية ،اشراف روزنتال يودين ،ترمجة مسري كرم.
* نقد اخلطاب الديين ،حامد نصر أبو زيد ،الطبعة األوىل.
* املعجم الفلسفي ،د .مجيل صليبا ،منشورات ذوي القربى.
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* فلسفة التأويل ،األصول املبادئ األهداف ،هانس غادامري ،ترمجة حممد
شوقي الزين.
* أصول الفلسفة واملنهج الواقعي ،الشيخ املطهري ،ترمجة عمار أبو رغيف،
املؤسسة العراقية للنشر والتوزيع.
* الفكر اإلسالمي قراءة علمية ،حممد أركون.
* الشفاء ،ألبي علي سينا ،طبع منشورات ذوي القربى.
* موسوعة مصطلحات الفكر العربي واإلسالمي احلديث واملعاصر ،جريار
جهامي ،مكتبة لبنان  -ناشرون.
* كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ،حممد علي التهانوي ،مكتبة لبنان –
ناشرون.
* جممع البحرين ،الشيخ الطرحيي ،منشورات املكتبة املرتضوية.
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كتب �أخرى للم�ؤلف
١.١شعاع من نور فاطمة الزهراء ،دراسة عن القيمة الذاتية حملبة الزهراء،
مطبوع.
٢.٢اضواء على حياة اإلمام علي ،مطبوع.
٣.٣التصريح باسم اإلمام علي يف القرآن الكرمي ،مطبوع.
٤.٤من حياة اإلمام احلسن ،خمطوط.
٥.٥اإلمام احلسني وفروع الدين ،دراسة عن العالقة الوثيقة بني سيد
الشهداء وبني كل فرع فرع من فروع الدين ،خمطوط.
٦.٦السيدة نرجس مدرسة األجيال ،مطبوع.
٧.٧حبوث يف العقيدة والسلوك ،أربعة جملدات ،جمموعة حماضرات على ضوء
اآليات القرآنية الكرمية ،ألقيت يف احلوزة الزينبية ويف النجف األشرف ،طبع
اجمللد األول منها.
٨.٨شرعية وقدسية وحمورية النهضة احلسينية ،مطبوع.
٩.٩كونوا مع الصادقني ،حبوث تفسريية يف اآلية الشريفة (كونوا مع الصادقني)،
مطبوع.
١٠١٠ملاذا مل يصرح باسم اإلمام علي يف القرآن الكرمي؟ ،مطبوع.
١١١١دروس يف أصول الكايف ،اجلزء األول كتاب العقل واجلهل ،خمطوط.
١٢١٢شورى الفقهاء ،دراسة فقهية أصولية  ،مطبوع
١٣١٣فقه التعاون على الرب والتقوى ،مطبوع.
١٤١٤فقه االجتهاد والتقليد ،تقريرات درس اخلارج ،ألقي يف احلوزة العلمية يف
النجف األشرف ،خمطوط.
١٥١٥رسالة يف قاعدة اإللزام ،تقريرات درس اخلارج ،ألقي يف احلوزة العلمية يف

النجف األشرف ،خمطوط.
١٦١٦املكاسب احملرمة ،حفظ كتب الضالل ومسببات الفساد ،تقريرات درس
اخلارج ،ألقي يف احلوزة العلمية يف النجف األشرف ،خمطوط.
 ١٧١٧فقه اخلمس ،تقريرات درس اخلارج ،ألقي يف احلوزة العلمية الزينبية،
خمطوط.
١٨١٨األصول مباحث القطع ،جملدان ،خمطوط.
١٩١٩االجتهاد يف أصول الدين ،خمطوط.
٢٠٢٠األوامر املولوية واإلرشادية ،مطبوع.
٢١٢١احلجة "معانيها ومصاديقها" ،مطبوع.
٢٢٢٢املبادئ التصورية والتصديقية للفقه واألصول ،مطبوع.
٢٣٢٣رسالة يف أجزاء العلوم ومكوناهتا ،مطبوع.
٢٤٢٤الضوابط الكلية لضمان اإلصابة يف األحكام العقلية ،خمطوط.
٢٥٢٥حجية مراسيل الكتب األربعة ،خمطوط.
٢٦٢٦نسبية النصوص واملعرفة  ..املمكن واملمتنع ،مطبوع.
٢٧٢٧اسرتاتيجيات انتاج الثروة ومكافحة الفقر يف منهج االمام علي بن ايب
طالب ،مطبوع.
٢٨٢٨األطر العامة للعالقة احلقوقية بني الدولة والشعب ،حتت الطبع.
٢٩٢٩مؤسسات اجملتمع املدين يف منظومة الفكر اإلسالمي ،خمطوط.
٣٠٣٠احلوار الفكري ،مطبوع.
٣١٣١يف السجن كانت مقاالت ،مطبوع.
٣٢٣٢توبوا اىل اهلل ،خمطوط.
٣٣٣٣شرح دعاء االفتتاح ،خمطوط.
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الهريمينوطيقا" ,فرع من علم الفل�سفة ,يهتم بت�أويل الن�صو�ص
وتف�سرياتها ,وفق ت�أ ّمل "فينومينولوجي" ظاهراتي ,يهدف �إىل تف�سري
التجربة الإن�سانية ,وفق �أدواته و�آلياته ,ف�أ�س�س لن�سبية املعرفة ,مبا فيها
املنتجة لدالالت الن�ص ,وبالتحديد الن�ص الديني ،مادة البحث ومو�ضوعه.
وقد �شكلت ثنائية "الهريمينوطيقا" و"الن�سبية" ,حاجز ًا مانعا
للت�أ�سي�سات املعرفية ,املنتجة للحقيقة ,فهي تنكر املخرجات العقدية
والفكرية ,امل�ستنبطة من الن�ص املقد�س ،بزعمها �أنها نتاج للفهم الب�شري.
البحث يف هذا الكتاب ,يتجاوب مع احلاجة امللحة لنقد فل�سفة
"الهريمينوطيقا" ,وخا�صة ما يتعلق بالظاهراتية ,يف فل�سفة "كانط",
بدرا�سة نقدية حتليلية ,وفق منهج نقلي وعقلي �إ�ستقرائي ,بهدف رف�ض
املمتنع منها ,مع تثبيت املقبول عق ًال ,من خالل مقاربة خمرجاتها ,املعرفية
واللغوية والفل�سفية والنف�سية.

