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�ض امللخَّ

ّ أنموذًجا، األس��س  مة احللِّ يتناول بحث أس��س األخالق يف الفكر الكالمي العالَّ
الكالمي��ة لألخالق، بمعنى حماولة التنقيب عن األس��س العقليَّة للمقوالت األخالقيَّة 
حس��ب املنهجيَّة الكالميَّة، فاملباحث األخالقيَّة تس��تند إىل أسس ومرجعيَّات خمتلفة قد 
س��ة أو أعراًفا اجتمعيَّ��ة أو مباين عقليَّة، وهذه األخ��رية تارًة تكون  تك��ون نصوًصا مقدَّ
فلسفيَّة وتارًة أخرى كالميَّة، وبخصوص املرجعيَّة الكالميَّة نجد أنَّ الكثري من االفكار 
والقواعد الكالمية تس��تلزم احكاما اخالقية، وهذا ما س��وف نلحظه يف الفكر الكالمي 
ّ عرب عدة مباحث كالمية تبدأ برؤيته الكالمية للنفس وما يستتبع ذلك من  للعالمة احللِّ
احكام اخالقية، ومن ثم التعرض للمقدمات العقلية والنفسية للفعل وهو ما كان حتت 
عنوان ميتافيزيقا الفعل االخالقي، وبعد ذلك حتقيق مس��ألة االرادة االنس��انية وصلتها 
بالفع��ل االخالقي، وبعدها تناول البحث موضوع احلس��ن والقب��ح العقليني من جهة 

صلته باألخالق، واخريا بحث مسألة املسؤولية وااللزام. 

 كل ذل��ك تم الع��رض له بمنهج حتليل ، يعمد اىل حتلي��ل املقوالت الكالمية وبيان 
ما تستلزمه أخالقيا، وحتليل املقوالت األخالقية للوصول إىل أسسها الكالمية.
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Abstract

This study discusses the foundations of ethics in the verbal 

thought and the verbal foundations of morals in an attempt 

to prospect and explore the rational foundations of the moral 

maxims according to the verbal methodology. Moral studies, 

thus, are based on different foundations and authorities which 

might be sacred texts, social norms or intellectual thoughts, the 

latter may be philosophical or verbal. With regard to the verbal 

authority, we find that many of the verbal ideas and rules require 

moral necessities, and this is what we find in the verbal thought 

of Al-Hilli, the Scholar, through several verbal studies starting 

with his verbal vision of the soul which entails moral judgments 

and an exposure to the mental and psychological preliminaries 

of the action which came under the title of the metaphysics of 

moral act after achieving the question of the human will and 

their relevance to the morals of the mental good and bad.

This study follows an analytical approach that scrutinizes the 

verbal arguments and explains its moral prerequisites. It finally 

analyzes moral arguments to reach its verbal foundations.
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مة املقدِّ

ة  البع��د األخالقي ال ينف��ك يمرس حض��وره الفاعل واملبارش يف العل��وم، وخاصَّ
اإلنس��انيَّة منها واإلس��الميَّة ع��ىل وجه اخلص��وص، واحلضور املعني هن��ا هو احلضور 
البني��وّي وليس التوجيهّي، بمعنى أنَّ كثرًيا من مباحث العلوم اإلنس��انيَّة واإلس��الميَّة 
يمكن تصنيفها حتت موضوعات أخالقيَّة، أو تقع يف جمال األخالق أو تالمس��ه بصورة 
يات أخالقيَّة هلذه األفكار، فإنَّ حضورها األخالقّي  أو بأخرى، حتى وإن مل تطرح مسمَّ
يمثِّل الُبعد املسكوت عنه واملالزم لباقي األفكار حيرض بحضورها ويغيب بغياهبا، فكلُّ 
املوضوعات التي تالمس اإلنس��ان، تالمس األخالق باملس��توى نفس��ه، وال ُيعنى هذا 
البحث باألخالقيَّات التطبيقيَّة ممثَّلة بالفضائل والرذائل أو تفعيل أثر األوامر والنواهي، 

ا أبعد ما تكون عن موضوع األسس. ألهنَّ

ة لألس��س، ممَّا يس��تلزم  ولذا فإنَّ البحث هنا فلس��في الطابع بحكم الطبيعة النظريَّ
غلبة اجلانب النظرّي عىل الُبعد التطبيقّي العمّل، ش��أنه يف ذلك ش��أن كلِّ املوضوعات 

ذات الطابع الفلسفّي.

وهنا ال ُبدَّ من اإلجابة عن تساؤل قد يعنُّ يف الذهن عن مدى أمهيَّة البحث الفلسفّي 
ة: النظرّي يف موضوع قيمته وغايته يف ُبعده العمّل؟ فهنا يمكن أن نلحظ أموًرا عدَّ

أواًل: قلَّة الدراس��ات التي تعرض لألس��س الفلس��فيَّة يف موضوع األخالق، األمر 
ل لصالح مثل هذه الدراسة، لتداركها بعض النقص يف مباحث علم األخالق. الذي يسجَّ
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ة األس��س  ة وعم��ق املوضوعات العمليَّة والتطبيقيَّة إنَّم ُيس��تمدُّ من قوَّ ثانًيــا: إنَّ قوَّ
هت��ا وضعفها،  وإحكامه��ا ومتاس��كها، وعىل هذا األس��اس تصنَّف األف��كار يف مدى قوَّ
ة تكون ضعيفة يف متاس��كها، عىل العكس من تلك التي  فاألفكار املس��تندة إىل أس��س هشَّ
ًة ومتاسًكا. ة فإنَّ منظومتها ستكون أكثر قوَّ مات واألسس النظريَّ متتلك رصيًدا غنيًّا من املقدِّ

ّ يف الفكر الشيعّي  مة احللِّ ثالًثا: األمر اآلخر يرتبط بموضوع البحث، إلنَّ مكانة العالَّ
ة، وذلك  ات عدَّ ة، تستدعي إعادة قراءته وتدارسه ملرَّ ة والفكر اإلسالمّي عامَّ اإلمامّي خاصَّ
لثرائه املعريّف، وإعادة القراءة هذه تارًة تكون باستخراج أفكار مبارشة من نصوصه، و أخرى 
بق��راءة تلك النصوص يف ض��وء معطيات فروع معرفيَّ��ة أخرى، فُيقرأ تارًة قراءًة فلس��فيَّة 
ع هو املحّك احلقيق��ي لعمق تلك النصوص  وأخ��رى اجتمعيَّة وثالثة نفس��يَّة. وه��ذا التنوُّ
وثرائها، وحس��ب املناهج املعارصة فإنَّ معيار عمق النص هو قابليَّته يف إعادة إنتاج املعنى 
، يف حماولة  ّ مة احل��لِّ باس��تمرار، ولذا س��عى هذا البحث لتطبيق ه��ذه الرؤية عىل فكر العالَّ
الستنطاق نصوصه واإلفصاح عن املسكوت عنه يف هذه النصوص، وإعادة توجيه نصوصه 
هلذا الغرض األخالقّي هي يف حدِّ ذاهتا حماولة تثوير املعنى وإعادة إنتاجه من هذه النصوص.

 رابًعا: استخراج املعنى خارج فضاء املنطوق املبارش والداللة احلرفيَّة للنص ال يعني 
أنَّ تلك النصوص غريبة عن موضوع البحث، وأنَّ البحث هو عبارة عن جهد متكلِّف 
عينا أنَّ م��راد صاحب النص- وهو  ا ادَّ لتحميله��ا ما مل حتتمل، فهذا ال��كالم يصحُّ لو أنَّ
مت  مة - هو ما ذهبنا إليه من اس��تنتاج، ولكنَّ املقص��ود أنَّ هذه النصوص قدَّ هن��ا العالَّ
إجابات ألس��ئلة مطروحة يف حقول معرفيَّة أخ��رى- ويف موضوعنا األخالق- بحيث 
مات ملس��ائل تلك احلق��ول املعرفيَّة، فمثاًل  يمك��ن إدراج هذه اإلجابات كأس��س ومقدِّ
س بعض جذوره يف مس��ائل علم الكالم  العم��ق الفلس��فّي للفعل األخالقّي يمكن تلمُّ

ل هذه املسائل سنًدا عقليًّا لألخالق وإن اختلف احلقالن ومتايًزا. لتشكِّ
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التمهيد

ر املبحث األخالقّي يف الدراس��ات احلديثة واملعارصة كث��رًيا عمَّ كان عليه يف  تط��وَّ
املراحل القديمة والوس��يطة، إذ كان البعد التهذيبّي للنَّفس وتقويم السلوك هو الطاغي 
ر مقوالت فلس��فة األخالق صار موضوع  ��ا اليوم وبفعل تطوُّ يف مباح��ث األخالق، أمَّ
علم األخالق يبحث يف األساس��ات األعمق للقيم، واالشراطات غري املبارشة للفعل 

األخالقّي كاإلرادة واإلدراك.

ر مفاهيم فلس��فة  ول��ذا فإنَّ قراءة نصوص احلقبة الوس��يطة وما قبلها يف ضوء تطوُّ
األخالق س��يعيد اس��تنطاق تلك النص��وص وإخضاعها إىل حقوهل��ا األخالقيَّة، وإن مل 
يلح��ظ املؤلِّف حينها الُبعد األخالقّي الث��اوي يف معاجلاته، فإنَّ ذلك ال يمنع من ربطها 

بمجاهلا األخالقّي.

ويف حال��ة علم الكالم اإلس��المّي نجد أنَّ اإلنس��ان في��ه قد بقي هامش��يًّا لصالح 
��ة اهلل تع��اىل، مثلم الحظ بعض الباحث��ني)1(، ففي املوارد الت��ي يالمس فيها علم  مركزيَّ
الكالم القديم اإلنس��ان فذلك لتحليل إشكاليَّات وش��بهات مرتبطة يف ميدان العقيدة، 
فمث��اًل مباحث اجلرب واالختيار جاءت إلثبات ق��درة اهلل تعاىل أو عدله وصواًل إىل نفي 
ال��رشك به تع��اىل أو نفي الظلم، وهك��ذا يف باقي املس��ائل، ومع ذلك يبق��ى هذا املرور 

باإلنسان مشحوًنا بالدالالت األخالقيَّة وجديًرا بالبحث.

ّ بوصفه أحد أعالم القرنني الس��ابع والثامن اهلجريَّني، وعىل الرغم  مة احللِّ والعالَّ
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مة  ة، بقي نصيب الفكر األخالقّي عند العالَّ من كثرة الدراسات عن هذه الشخصية الفذَّ
ه��و األضعف حضوًرا عند الباحثني من بني باقي جوانب فكره األخرى، ونظًرا لغزارة 
منتج��ه املعريّف فإنَّ إعداد دراس��ة ش��املة عن منج��زه األخالقّي حيتاج جه��ًدا مضاعًفا 
ض لبعض األبعاد األخالقيَّة، ممثَّلة بتناول  ووقًت��ا مديًدا، غري أنَّ ذلك ال يمنع م��ن التعرُّ
أس��س األخالق يف منظومته الكالميَّة وذلك عرب تس��ليط الض��وء عىل بعض املحاور يف 

ع إىل فرصة أخرى إن شاء اهلل تعاىل. موضوعاته الكالميَّة كأنموذج، تاركني التوسُّ

اأوًل: النف�ض الإن�صانيَّة والأخالق

موضوع علم األخالق )هو روح اإلنس��ان ونفس��ه الناطقة، من حيث قابليَّتها عىل 
االتِّصاف بالصفات واخلصائص احلس��نة أو الس��يِّئة()2(، فالنفس هي احلامل لألخالق 
��ات ومنها األخالق، وحالة  واملحور لكلِّ املع��اين األخالقيَّة، لوجود عالقة بني املعنويَّ
ف اخللق بأنَّه )ملكة نفس��انيَّة تقت��در النفس معها عىل صدور  ة، لذا عرِّ النف��س الالماديَّ
األفعال عنها بس��هولة من غ��ري تقدم روية()3(، فاألخالق هي ليس��ت األفعال الظاهرة 
رة عن وجود هذا  ��ى يف مرتبة متأخِّ وإنَّم هي معاٍن قائمة بنفس��ها، والفعل اخلارجي يتأتَّ
د ومن دون الوقوع  اخللق يف النفس، فالشجاعة مثاًل هي َمَلكة اإلقدام يف النفس بال تردُّ
ر، فهذه الص��ورة للنفس هي املصطل��ح عليها من ِقَبل عل��مء األخالق بخلق  يف الته��وُّ
ا الس��لوك اخلارجي فهو فعل الش��جاعة. وهيئات النفس هذه تارًة تكون  الش��جاعة، أمَّ
راس��خة، وهي ما ُتعرف ب�)ال�َمَلكات(، وتارًة غري راس��خة وإنَّم تعرض وتزول بسعة 

وهي )األحوال(، ويف احلالني فإنَّ النفس هي املوضوع هلا.

ومثلم نالحظ أنَّ هذا التفس��ري اليمكن له أن يس��تقيم م��ن دون إثبات ُبعد آخر يف 
اإلنس��ان ختتل��ف خصائصه عن الُبعد امل��ادّي، ولذا ال مناص م��ن الوقوف عند النفس 
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إلثبات وجودها وبيان متايزها عن املادة وبعض خصوصيَّاهتا األخرى.

ز  ّ ينطل��ق يف معاجلته ملوضوع النفس من منطلق��ات كالميَّة، ال تركِّ م��ة احللِّ والعالَّ
ع��ىل أصل وجود النفس وإنَّم عىل خصائصها، ألنَّه مل يقع بني املتكلِّمني جدل يف وجود 
النفس من عدمها، بل وقع اخلالف يف طبيعتها وماهيَّتها، وإذا كان ملثل هذا املبحث من 
حضور فهو بحكم التأثُّر باملنظومة الفلس��فيَّة، إذ يف زمحة اجلدل الدائر ما بني الفالس��فة 

بت الكثري من املفاهيم واألفكار الفلسفيَّة إىل علم الكالم. واملتكلِّمني تسَّ

ة عىل  ��ة القويَّ ّ أنَّ وج��ود النفس من الواضح��ات بحكم األدلَّ م��ة احللِّ ي��رى العالَّ
ي  ة كالتغذِّ وجودها، فإنَّ من األجس��ام ما يش��اهد منه ص��دور احلسِّ واحلرك��ة اإلراديَّ
والنمو، مع اش��راك يف اجلس��ميَّة ولوازمها، فيجب أن تكون هلا مبادئ مغايرة للجس��م 
ا مشركة يف العنريَّات)4(،  ة لكوهنا قابلة يستحيل أن تكون فاعلة ألهنَّ ة، ألنَّ املادَّ واملادَّ
بمعنى أنَّ صدور أفعال متباينة من األجس��ام عىل الرغم من أنَّ مفهوم اجلس��ميَّة واحد 
عند اجلميع، يدلُّ عىل أنَّ مبدأ هذه األفعال هو أمر وراء اجلسميَّة املشركة وهو النفس، 
ى نفًسا بلحاظ انضممها إىل اجلس��م، أما لو حلظناها كمبدأ لألفعال فعندها  وطبًعا تس��مَّ
ة فيحصل منها نبات وحيوان فيقال هلا »صورة،  ت إىل املادَّ ا إذا انضمَّ ة(، وأمَّ يقال هلا )قوَّ

فحقيقة النفس واحدة ولكنها ختتلف من جهة حيثيَّاهتا«)5(.

وإذا كان وج��ود النف��س م��ن الواضحات فإنَّ ال��كالم واخلالف وق��ع يف ماهيَّتها 
ة، وهن��ا ال ُبدَّ من الدخ��ول يف بعض ه��ذه التفاصيل حتى   وصفاهت��ا املش��ركة واخلاصَّ
��ه ال يمكن  نتواف��ر ع��ىل فهم ع��ام للنفس بوصفه��ا موضوًع��ا وحمالًّ لألخ��الق، بل إنَّ
 العرض للكثري من تفاصيل علم األخالق عىل أس��س فلس��فيَّة ما مل نفهم ماهيَّة النفس 

وقواها.
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ّ تعريًفا فلس��فيًّا للنفس، هو أرس��طي يف أصل��ه، ينصُّ عىل أنَّ  م��ة احللِّ ي��ورد العالَّ
مة ذكر هذه  ل جلس��م طبيعي«)6(، فم معن��ى ذلك؟ يف الواق��ع إنَّ العالَّ النف��س »كمل أوَّ
ها إىل غريها من التفاصيل حتى تش��مل كلَّ النفوس  اجلمل��ة يف تعري��ف النفس ومل يتعدَّ

فيكون بمثابة جنس لباقي التفاصيل يف تعريف باقي النفوس.

ل ما تكون في��ه ذات الشء  والك��مل منه ك��مل أول ومنه كمل ثاٍن، فالك��مل األوَّ
ة، فمثاًل وج��ود ذات العامِل  ��ا باقي الكمالت اإلضافيَّة فه��ي كمالت ثانويَّ موج��ودة، أمَّ
ل، وإضافة العلم هلا هو ك��مل ثاٍن)7(، وبعبارة أخ��رى الكمل األول هو ما  ه��و ك��مل أوَّ
يصري به النوع نوًعا بالفعل مثل الش��كل للس��يف، والكمل الثاين ه��و الذي يتبع نوعيَّة 
ا أنَّ هذا الكمل يكون جلسم طبيعي  الشء من أفعاله وانفعاالته كالقطع للس��يف)8(، أمَّ
ل ولكن جلسم غري طبيعي وإنَّم صناعي  ا كمل أوَّ فذلك إلخراج الصورة الصناعيَّة ألهنَّ
كالسير)9(، وبعد هذا يمكن إضافة قيود لإلشارة إىل نفوس معيَّنة نرغب بتعريفها، فإذا 
أريد متييز النفوس النباتيَّة من غريها أضافوا إليه: تصدر عنها أفعال خمتلفة من غري قصد 
وال اختي��ار، وإذا أري��د متييز احليوانيَّة م��ن غريها أضافوا: تصدر عن��ه األفعال املختلفة 
بواس��طة القصد وتكون هلا القدرة عىل الفعل والرك، وإذا أريد متييز اإلنسانيَّة أضافوا: 

يصدر عنها إدراك حقائق املوجودات عىل سبيل الفكرة واحلدس)10(.

والنف��س الناطقة غري امل��زاج)11( ويقصد من املزاج هي العن��ارص املكونة للركيب 
ة  امل��ادي اإلنس��ايّن، والغرض م��ن إثبات مغايرة النف��س للمزاج هو دح��ض فكرة ماديَّ
��ات ما نطلب  ا الجت��ري عليها كلُّ أح��كام املادة، وإنَّ م��ن القيم واملعنويَّ النف��س، وأهنَّ
ة ومنه��ا أغلب القيم األخالقيَّ��ة، فإنَّ للمدة  ل��ه علاًل أخرى خارجة ع��ن معطيات املادَّ
أحكامه��ا وخواّصها ولوازمه��ا، وللنفس أحكامه��ا وخواّصها ولوازمه��ا، مع وجود 

غ لنوع من التأثري املتبادل مثلم سيأيت. عالقة تسوِّ
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ة عىل ذلك  ة أدلَّ ّ ع��دَّ مة احللِّ  وألمهيَّ��ة موض��وع مغايرة النفس للبدن، ي��ورد العالَّ
منها)12(:

األول: إنَّ اإلنسان قد يغفل عن بدنه وأعضائه وأجزائه الظاهرة والباطنة، يف حني 
يبقى ملتفًتا لذاته غري غافل عنها وهذا دليل عىل مغايرة الذات أو )األنا( لبدنه املادّي.

ل  ل، يف ح��ني أنَّ النفس باقية ال تتبدَّ  الث��اين: إنَّ أعضاء البدن وأج��زاءه دائمة التبدُّ

د أنَّ املتغريِّ  وال تتغريَّ فيبقى اإلنس��ان بذاٍت يش��عر أهنا هي هي طوال حياته، ومن املؤكَّ
غري الثابت فهذا دليل عىل املغايرة بني النفس والبدن.

ا بوجودها  ّ أنَّ النفس ليس��ت نتيجة وأثًرا للب��دن، وأهنَّ مة احللِّ وبع��د أن ب��نيِّ العالَّ
ة والدليل عىل ذلك أنَّ  دة يف طبيعتها عن املادَّ ا جمرَّ مغايرة له ومس��تقلَّة عنه، بنيِّ أيًضا أهنَّ
ًدا أيًضا، الستحالة  ة، فال ُبدَّ أن يكون املحل الذي يعرض فيه جمرَّ د عن املادَّ العلم أمر جمرَّ
دة)13(. وممَّا يدلُّ عليه أيًضا  د يف املادي فثبت أنَّ النفس وهي حمل العلم جمرَّ حلول املج��رَّ
ة املنطبعة يف اجلسم تضعف بضعف اجلسم، والنفس بالضد من ذلك ففي وقت  أنَّ القوَّ
الت��ه، ولو كانت جس��منيَّة لضعفت  ��م كرب اإلنس��ان زادت وكثرت تعقُّ الش��يخوخة كلَّ

ا ليست جسمنيَّة)14(. بضعف حملِّها واألمر ليس كذلك، وهذا دليل عىل أهنَّ

دة فهي باقية وال يطرأ عليها العدم ألنَّ كل قابل  والنتيج��ة أنَّ النفس إذا كانت جم��رَّ
م فال تكون النفس فانية)15(. بة مثلم تقدَّ ب والنفس ليست مركَّ للعدم فهو مركَّ

ا ليس��ت معلول��ة للمزاج بل هي أمر وراء  ل، وأهنَّ ف��إذن النفس يف عمومها كمل أوَّ
ق إليها الفناء. ة ولذا فهي باقية وال يتطرَّ دة عن املادَّ ا مغايرة للبدن وجمرَّ املزاج، كم أهنَّ

ة وال هي منفعلة هلا بشكل مطلق، بل العكس فهي  فهي ليست نتيجة من نتائج املادَّ
م، والسلوك اخلارجي  تها هي هيئة نفسيَّة كم تقدَّ ة، واألخالق بحكم معنويَّ املؤثِّرة يف املادَّ
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ة ع��ىل البدن يف املوضوع األخالقّي، فالنيَّة  أث��ر من آثارها، ولذا أعطيت للنفس األولويَّ
ّ هي املعيار حلس��ن أو قبح الفعل اخلارجّي فنجده  ق احللِّ وه��ي فعل نف��ّ� يعّدها املحقِّ
يق��ول: )إنَّ األفعال متس��اوية وإنَّم يمحضها للطاعة أو املعصية النيَّ��ة، فإنَّ لطمة اليتيم 
ظل��ًم أو تأديًب��ا واحدة واملميَّز بينه��ا ليس إالَّ النيَّة، وألنَّ نفس ص��دور الفعل اليوجب 
الطاع��ة ألنَّه أعّم لوجوده يف ص��ورة الرياء وغريه()16( ث��مَّ إنَّ دوام النفس وعدم فنائها 
ا ملكات وص��ور للنفس تبقى ببقائها وال تفنى بفناء  يعن��ي ديمومة األثر األخالقّي ألهنَّ

ة يف مباحث املعاد)17(. البدن، وهذه الصور هلا أحاكمها اخلاصَّ

 ثانًيا: ميتافيزيقا الفعل الأخالقي

ة م��ن العلل واألس��باب، ومن هذا  امليتافيزيق��ا تبح��ث يف م��ا وراء الظواه��ر املاديَّ
املنطلق سيقف البحث هنا عند العلل النفسيَّة والعقليَّة لصدور الفعل األخالقّي، وليس 
املقصود من هذه العلل القيم التي متثِّل إحدى بواعث الس��لوك األخالقّي، إذ إنَّ للفعل 
مات  ق��ه، منها ُبعد حقيقي معني باألس��س واملقدِّ األخالق��ّي أكثر من ُبعد ُيس��هم يف حتقُّ
ة لص��دور هذا الفعل مثل قوى النفس ومرات��ب اإلدراك، ومنها ُبعد اعتبارّي  الوجوديَّ
هة للس��لوك أي ما ينبغي وما الينبغ��ي، والبحث هنا يف الُبعد  توجيه��ّي مثل القيم املوجِّ

الوجودّي حتديًدا.

ة  تني ومها قوَّ ّ أنَّ كل فعل يصدر عن فاعله ال ُبدَّ أن يس��تند إىل قوَّ مة احللِّ يرى العالَّ
ة حتريك، ومه��ا ما يميِّزان النفوس احليوانيَّة ع��ن النفوس األدنى منها وهي  إدراك وق��وَّ
ة اإلدراك عند احليوان ق��د تكون بحواس ظاهرة وقد تك��ون بقوى باطنة،  نباتيَّ��ة، وق��وَّ
وم��ن املش��هور أنَّ احلواس الظاهرة مخس هي: قوى اللمس والذوق والش��م والس��مع 
ا القوى  ل س��لَّم املعرف��ة وتوجد عند احليوانات العج��موات، وأمَّ والبر)18(، وهي أوَّ
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مة  الباطنة فخمس أيًضا هي: احلس املشرك واخليال والوهم واملتخيَّلة والذاكرة، والعالَّ
يسرسل يف رشحها)19(.

ا  كة عىل إهنَّ ا باعثة، وقوة حمرِّ كة ع��ىل إهنِّ ة حمرِّ ا تنقس��م إىل قوَّ ا قوة التحريك فإهنَّ وأمَّ
ا أو خيااًل أو  ة الشوقيَّة، ألنَّ احليوان ما مل يشتق إىل ما يدركه حسًّ فاعلة، فالباعثة هي القوَّ
ك اليه باإلرادة، والشوق غري اإلدراك ألنَّا ندرك أشياء ال يقع إلينا هلا شوق،  عقاًل اليتحرَّ
ة الش��وقيَّة الش��هوانيَّة،  ل هو القوَّ والش��وق إنَّم يكون جلذب املالئم أو لدفع منافر واألوَّ

كة لألعصاب والعضالت)20(. ة الفاعلة هي املحرِّ ة الغضبيَّة، والقوَّ والثاين هو القوَّ

هذه القوى احليوانية هي بمثابة املادة للقوى األرقى منها وهي اإلنسانيَّة، فالنفوس 
ّ )اعتباران: أحدمها تدب��ري البدن والثاين إدراك  مة احللِّ اإلنس��انيَّة يميِّزها كم ي��رى العالَّ
ة الت��ي تقبل هب��ا النفس  ت��ان بحس��ب هذي��ن االعتباري��ن، فالقوَّ املعق��والت، فله��ا قوَّ
ة التي تقبل هبا النفس ع��ىل ما تفيدها  ى عق��اًل عمليًّا، والق��وَّ ع��ىل ترفات البدن تس��مَّ
مة عىل  ا()21(، نالح��ظ هنا اختالف يف التعبري عن��د العالَّ ى عق��اًل نظريًّ املعقوالت تس��مَّ
ي  ة تكاد تكون نفس��ها عند احليوان واإلنس��ان، فنجده يس��مِّ الرغم من احلديث عن قوَّ
ة الش��وقيَّة، يف حني  ي الباعثة بالقوَّ كة عند احليوان بالباعثة والفاعلة، ويس��مِّ ة املحرِّ القوَّ

ي هذه القوى عند اإلنسان بالعقل العمّل، وهلذا التفريق أسباب ستمرُّ علينا. يسمِّ

ومس��ألة العقلني النظ��رّي والعمّل مل تكن حم��لَّ وفاق تام يف طبيع��ة وظيفتهم عند 
ل ُيعنى باملسائل الفلسفيَّة  الفالسفة وعلمء األخالق، ففي حني يذهب فريق إىل أنَّ األوَّ
ة خارج دائرة األخالق واآلخر ُيعنى باملسائل العمليَّة)22(، يذهب آخرون إىل فهم  النظريَّ
ا وظيفة العقل  خمتلف قوامه أنَّ فلس��فة األخالق أيًضا من ش��ؤون العقل النظ��رّي، وأمَّ

ى ذلك إىل البعث والتحريك)23(. العمّل فتتعدَّ
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هذا االختالف يف حتديد وظيفة ِكال العقلني النظرّي والعمّل، من ش��أنه أن حيدث 
حالة من اإلرباك يف فهم وظيفة كلٍّ منهم، ويبدو أنَّه يوجد خلط يف بيان هذه الوظيفة.

ويمكن التوفيق بني الرأيني يف األخذ بنظر االعتبار عدم التمييز بني احلكمة العمليَّة 
ة التي  ع إىل احلكمة النظريَّ والعقل العمّل، إذ العقل النظرّي الذي من شأنه اإلدراك يتفرَّ
ت��درك املوجودات اخلارجة عن حميط قدرتن��ا واختيارنا، واحلكم��ة العمليَّة التي تدرك 
��ا العقل العمّل فهو غري احلكم��ة العمليَّة التي  م��ا هو داخل دائ��رة قدرتنا واختيارنا، أمَّ
ة التي  هي من أقس��ام العقل النظرّي، إذ هو يقابل العقل النظ��رّي وليس احلكمة النظريَّ
ّ إىل ه��ذا التداخل يف أحد  مة احللِّ ه��ي إحدى قس��مي العقل النظرّي)24(. ويش��ري العالَّ
نصوص��ه فيقول: )واحلاصل أنَّ احلكمة العمليَّة قد ُي��راد هبا العلم باخللق، وقد ُيراد هبا 

نفس اخللق، وقد ُيراد هبا األفعال الصادرة عن اخللق()25(.

د مهدي النراقّي التي تأيت يف س��ياق حديثه  وه��ذا املعنى نجده بوضوح يف آراء حممَّ
ع��ن العق��ل العم��ّل، أو احلكم��ة العمليَّة يف كتاب جامع الس��عادات، فف��ي حديثه عن 
ا معرفة حقائق  د أهنَّ ا احلكمة فيؤكِّ كة وباعثة)26(، وأمَّ ة حمرِّ العقل العمّل دائ��ًم يصفه كقوَّ
ة، وتارًة  ��ق بأمور خارجة عنَّا فتكون حكم��ة نظريَّ املوج��ودات، وهذه املعرفة تارًة تتعلَّ

أخرى تتعلَّق بأمور وجودها بقدرتنا واختيارنا وهي احلكمة العمليَّة)27(.

��ه ال مانع من جعل األخ��الق موضوًعا للحكم��ة، إذ إن وظيفة  وي��رى النراقّي أنَّ
احلكم��ة البحث يف أحوال املوج��ودات، واملوجودات منها موج��ودات إهليَّة أي واقعة 
حتت قدرة الباري س��بحانه، ومنها موجودات إنسانيَّة أي واقعة بقدرة اإلنسان، فالعلم 

بأحوال هذه األخرية هو جزء من احلكمة)28(.

ر يمك��ن رفع التع��ارض يف كلمت بقيَّ��ة الفالس��فة بخصوص هذا  وهب��ذا التص��وُّ
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م يظهرون بعض املس��احمة يف اس��تعمل هذه التسميات فيطلقون  املوضوع، والس��يم أهنَّ
تسمية العقل العمّل ويصفون وظيفته تارًة باإلدراك وتارًة بالتحريك، ويطلقون تسمية 
ة تارًة، وبإدراك الكثري من مس��ائل  دون وظيفته بإدراك األمور العامَّ العقل النظرّي وحيدِّ

احلسن والقبح تارًة أخرى.

م ه��و حتديد الوظيفة املنس��وبة للعق��ل إن كانت  واملعيار األس��اس حس��ب ما تقدَّ
ة عن العقل النظرّي، وإذا كانت  ة املتفرعَّ ات احلكمة النظريَّ إدراكيَّة عامة فهي من خمتصَّ
إدراك قضايا أخالقيَّة فهي من شؤون احلكمة العمليَّة التابعة للعقل النظرّي أيًضا، وإن 
ات العقل العمّل. ى لتشمل السياسة والتحريك فهي من خمتصَّ كانت هذه الوظيفة تتعدَّ

ق لكيفيَّة  فالعالقة تكامليَّة بني العقلني النظرّي والعمّل، وسيتَّضح ذلك ِعرب التطرُّ
ل جوهر  تكوين العقل النظرّي ملعقوالته وأثره يف العقل العمّل، وذلك ألنَّ العلوم تشكِّ
العق��ل عند املتكلِّمني وهي قوام العقل النظ��رّي عندهم، ولذلك ُبعد أخالقّي مهم فإنَّ 
اهتمم املتكلِّمني لتفس��ري معنى العقل يأيت )لتحديد املستوى املعريف الذي يستأهل الفرد 
ل املس��ؤوليَّة األخالقيَّة والقانونيَّة، وبالتايل يصلح أن يكون  البرشّي من خالله أن يتحمَّ
ش��خًصا مكتمل الش��خصيَّة وأن خياط��ب بالتكلي��ف الرشعّي الذي حتمله له الرس��الة 

النبويَّة()29(.

ل املعقوالت لدى النفس، يكتفي  ّ بشء من التفصيل كيفيَّة تشكُّ مة احللِّ يسد العالَّ
البح��ث بإيراد ما يناس��ب املقام، فالنفس يف ب��دء فطرهتا كانت خالية م��ن مجيع العلوم 
ة والكسبيَّة، وهذه النفس من دون شك فيها استعداد وقابليَّة للعلوم، ومقتىض  الرضوريَّ
ذلك أنَّ تفاض عليها العلوم واملعارف من املبدأ العام فور حصول االستعداد إذ البخل 
يف س��احته وإنَّم التقصري من جهة القابل، وس��بب عدم قبول نفوس األطفال للمعارف 
ل األمر، فلم يكن االس��تعداد املصاحب هلا  ا أوَّ ل أمرها، أنَّ اس��تعدادها مل يكن تامًّ يف أوَّ
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يف مبدأ الفطرة كافًيا يف فيضان املعقوالت عليها من مبادئها، ثمَّ يش��تدُّ هذا االس��تعداد 
رات من العامل اخلارجي بواس��طة احلواس)30(،  ويزداد، بس��بب اكتس��اب النفس للتصوُّ
وهكذا تنمو املعرفة ويرقَّى اإلدراك شيًئا فشيًئا حتى تكتمل النفس من الناحية العلميَّة.

د مراتبها يف االس��تكمل، وتلك  دة بحس��ب تع��دُّ ة هل��ا مراتب متعدِّ ة النظريَّ فالق��وَّ
ة، وإىل مايكون باعتبار كوهنا كاملة  املراتب تنقسم إىل ما يكون باعتبار كوهنا كاملة بالقوَّ
ل تلك املراتب كم يكون للطفل  ة والضعف، فأوَّ ة ختتلف بحس��ب الش��دَّ بالفعل، والقوَّ
ة الكتابة، وأوس��طها كم يكون للرجل األمّي املس��تعد لتعلُّم الكتابة، وآخرها كم  من قوَّ

يكون للعامل بالكتابة والقادر عليها الذي ال يكتب لكن له أن يكتب كم يشاء)31(.

ا بحسب الكمِّ  ة كمًّ وكيًفا، أمَّ ة النظريَّ  وختتلف مراتب األش��خاص يف حتصيل القوَّ
ا بحسب الَكْيف فبسعة حصول تلك املعلومات  ة وقلَّتها، وأمَّ فبكثرة املعلومات النظريَّ
ل العلوم الكس��بيَّة لشوق بالنسبة إليها يبعثها عىل حركة  وبطئه، فإنَّ من الناس من حيصِّ
ة شاقَّة يف طلب تلك املعقوالت، وهؤالء أصحاب الفكر، ومنهم من يظفر هبا من  فكريَّ
ا مع ش��وق ما إليها أو من دون شوق، وهؤالء أصحاب احلدس، وتتكثَّر  غري حركة، إمَّ

مراتب الصنفني، وصاحب املرتبة األخرية ذو النفس القدسيَّة)32(.

ل األساس للعقل العمّل يف بناء أحكامه  ومعارف ومعلومات العقل النظرّي تشكِّ
هات��ه، بل إنَّ خصوصيَّة العقل اإلنس��ايّن هي هذه احليثيَّة العمليَّة أو التأس��يس ملا  وتوجُّ
مة يذه��ب إىل أنَّ )الفعل االختياري الذي خيتّص  ينبغ��ي وما الينبغي فعله، ولذا فالعالَّ
��ى إالَّ ب��ادراك ما ينبغ��ي أن يعم��ل يف كل باب، وه��و إدراك رأي كلِّ  باإلنس��ان ال يتأتَّ
لية، أو جتريبيَّة أو ذائعة، أو ظنيَّة، حيكم هبا العقل النظرّي،  مات كليَّة أوَّ مستنبط من مقدِّ
ويس��تعملها العقل العمّل يف حتصيل ذلك الرأي الكلِّ م��ن غري أن خيتص بجزئي دون 
مات  غريه، والعقل العمّل يستعني بالنظرّي يف ذلك، ثمَّ إنه ينتقل من ذلك باستعمل مقدِّ
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ل بعمله مقاصده  جزئيَّة أو حمسوس��ة إىل الرائي اجلزئي احلاصل فيعمل بحس��به، وحيصِّ
يف معاشه ومعاده()33(، فإذن العالقة تكامليَّة ما بني العقلني النظرّي والعمّل، ابتداًء من 
��ة املرتبطة باألخالق، وأخرًيا احلركة  مات النظريَّ ة، ومن ثمَّ املقدِّ ة العامَّ األف��كار النظريَّ

العمليَّة لتطبيق تلك األفكار عىل مصاديقها اجلزئيَّة.

ــة الإرادة الإن�صانيَّة ب��صفهــا �صرًطا لقيام  ثالًثــا: الأدلَّــة الكالميَّة على حريَّ
الأخالق

��ب املس��ؤوليَّة األخالقيَّة عىل اإلنس��ان ما مل يكن خمتاًرا في��م يصدر عنه من  ال ترتَّ
��ة كالميَّة تعتمد  لة وبأدلَّ أفع��ال، ولذا وق��ف املتكلِّمون عند ه��ذا املوضوع وقف��ة مطوَّ
احلس��يَّات واملش��هورات يف تنظيم حججها، وهو ما يميِّز املنهج الكالمّي من الفلس��فّي 
ّ وقف عند هذا املوض��وع يف أكثر من موضع من أعمله، إذ إنَّ  مة احللِّ الربه��ايّن، والعالَّ
ة يف املس��الة األخالقيَّة، فاإلرادة هي ما يميِّز اإلنس��ان، ألنَّ رشط  للمبحث أمهيَّة خاصَّ
اإلرادة كالميًّ��ا انضمم الوعي واإلدراك إىل الفعل، أي هو الفعل املقرون بقصد، وليس 
ق  أي فع��ل اتَّف��ق وإنَّم هو الفع��ل الذي ترتَّب عليه مس��ؤولية عند العق��الء. وال يتحقَّ

االختيار ما مل تسبقه القدرة عىل الفعل، لذا اقتىض األمر البدء ببحث موضوع القدرة.

ة هي جذر  ��ة اإلرادة، فاحلريَّ ني: إثب��ات القدرة، وإثبات حريَّ فإذن البحث ذو ش��قَّ
ة، وبحس��ب التعبري املنطقّي  الفعل األخالقّي، بحيث تنتفي أخالقيَّة الفعل بانتفاء احلريَّ
ة  تكون س��البة بانتف��اء املوضوع، ل��ذا كان لزاًما أن نقف عند هذين الش��كلني من احلريَّ

سة لألخالق. املؤسِّ

ة ما يعنينا منها هو  ّ أربعة أقسام للقوَّ مة احللِّ فيم يرتبط بموضوع القدرة يذكر العالَّ
ة  القسم الرابع لصلته املبارشة بموضوع األخالق، فيورد تعريفها عىل النحو اآليت: )القوَّ
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]هي[ التي تصدر عنها أفعال خمتلفة مع الشعور بتلك األفعال()34(، فالفعل اليقع منها 
ة أفعال ومن  عىل وترية واحدة ومن دون شعور مثل فعل الطبيعة، وال يقع من الفعل عدَّ

ة النباتيَّة. دون شعور مثل القوَّ

ق القدرة فه��ي عنده )صفة تؤثِّر وفق  ويش��رط عضد الدي��ن اإلجيّي اإلرادة يف حتقُّ
اإلرادة()35(، وهو بذلك أخرج ما اليؤثِّر كالعلم، أو ما يؤثِّر من دون إرادة مثل الطبيعة، 

ولكنَّه يف هذا التعريف يقيم عالقة أكثر تالزًما مابني القدرة واإلرادة)36(.

ة كالميَّة)37(: ة أدلَّ ّ عىل املغايرة ما بني القدرة والفعل بعدَّ مة احللِّ وينبِّه العالَّ

ا أن تكون القدرة ثابتة  منها: إنَّ الكافر مكلَّف باإليمن وذلك بإمجاع املسلمني، فإمَّ
عند تكليفه أم ال، فإن كانت القدرة ثابتة حصل املطلوب، وإالَّ لزم التكليف بم اليطاق 

ألنَّ التكليف ثابت حال الكفر والقدرة غري ثابتة.

ومنها: إنَّم حيتاج إىل القدرة ألجل أن خُيرج القادر الفعل من العدم إىل الوجود، فلو 
مل توجد إالَّ حال حدوث الفعل مل تكن هناك حاجة اليها.

ومنه��ا: إنَّ الفرق بني القدرة والعلَّة هو وجوب األثر وعدمه، فلو وجب االقران 
ة واإلمكان والعلَّة املؤثِّرة  بني القدرة والفعل مل يبَق بني القدرة املؤثِّرة عىل س��بيل الصحَّ

عىل سبيل الوجوب تغاير، وهو حمال بالرضورة.

ين الفعل والرك، ولو وجب مالزمتها ألثرها للزم  ومنها: إنَّ القدرة متعلِّقة بالضدَّ
اجتمع الضدين، أو إهنا ليست قدرة أصاًل، ولذلك ألسباب منها)38(:

ين، فإنَّ من قدر عىل احلركة يمنة . 1 إنَّ ال��رضورة قاضية أنَّ القدرة متعلِّقة بالضدَّ
قدر عليها يسة، علًم أنَّ القدرة واحدة، وإنَّ القادر عىل يشء قادر عىل تركه.
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إنَّ معنى القدرة هو وقوع أفعالنا بحس��ب دواعينا، وانتفائها بحسب صوارفنا . 2
كنا يف  ة حترُّ بحي��ث يصح أن نوص��ف بصفة القادرين، وإنَّم يصحُّ ذل��ك لصحَّ

سائر اجلهات وإيقاع خمتلف األفعال.

ين، ل��زم تكليف ما اليطاق، والت��ايل باطل فاملقّدم . 3 ��ق القدرة بالضدَّ ل��و مل تتعلَّ
مثله.

قة قبل الفعل وبس��ببها يكون اإلنس��ان  مة تثبت وجود قدرة متحقِّ ة املتقدِّ كلُّ األدلَّ
خمتاًرا يف أفعاله، وس��بب تأكيد هذا التمييز أنَّ بعض متكلِّمي األشاعرة استند إىل مسألة 
ة أنَّ  الق��درة يف إثبات معلوليَّة األفعال إىل اهلل تعاىل ومن ثمَّ الوقوع يف حمذور اجلرب بحجَّ

اإلنسان مفتقر يف قدرته إىل اهلل فهو إذن مفتقر يف أفعاله إليه تعاىل.

ة الفعل  ّ عىل إثبات حريَّ م��ة احللِّ ج العالَّ وبع��د التفكيك ما بني القدرة والفعل يعرِّ
ة عقليَّة ونقليَّة منها)39(: ة أدلَّ اإلنساين، وهي عمد الفكرة األخالقية، بعدَّ

ق بني  ا نفرِّ ��ة، فإنَّ ة واالضطراريَّ ق بالرضورة بني أفعالن��ا االختياريَّ ��ا نفرِّ األول: إنَّ
حركتن��ا يمنًة ويسًة وبني الوقوع من ش��اهق، ولو كانت األفع��ال كلُّها صادرة عن اهلل 

تعاىل انتفى الفرق بينهم وهو معلوم البطالن بالرضورة.

ا إذا  الثاين: إنَّ أفعالنا تقع بحس��ب قصدنا ودواعينا، وتنتفي بحس��ب كراهتنا، فإنَّ
أردنا احلركة يمنًة أوجدناها كذلك، وإذا أردنا الصعود حصل ذلك وليس النزول، وإذا 
ة، ولو كانت األفعال ليس��ت  أردن��ا األكل وقع وليس الرشب، وهذه األحكام رضوريَّ

ا قد تقع وإن كرهناها وال تقع وإن أردناها. بإرادتنا وإنَّم من اهلل تعاىل، فإهنَّ

الثال��ث: إنَّ اهلل تعاىل قد كلَّفنا بالقي��ام ببعض األفعال واالمتناع عن أفعال أخرى، 
��ا أن يكون مق��دوًرا لنا أو ال، فإن مل يك��ن مقدوًرا لنا ل��زم التكليف بم  وم��ا كلَّفن��ا به إمَّ
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اليطاق وهو قبيح عقاًل ورشًعا، وإن كان مقدوًرا ثبت املطلوب.

الرابع: إنَّه يلزم من سلب االختيار أن يكون اهلل تعاىل أرضُّ عىل العبد من الشيطان، 
به عليه، كان أرض من الشيطان الذي ال قدرة  ألنَّ اهلل تعاىل لو خلق الكفر يف العبد ثمَّ عذَّ

له عىل العبد سوى التزيني والوسوسة)40(.

ا م��ن جهة أخرى،  ��س لألخ��الق اإلنس��انيَّة، فإهنَّ ��ة اإلرادة تؤسِّ  وإذا كان��ت حريَّ
ه اهلل تعاىل عن  تدع��م أصاًل أخالقيًّا يف العقيدة هو أصل العدل، وه��و األصل الذي ينزِّ
فعل القبيح، ومعلوم أن احلس��ن والُقبح مفاهيم أخالقيَّة حيكم هبا العقل–كم س��يأيت- 
وفراًرا من شبهة حتكيم العقل اإلنسايّن يف اهلل وصفاته رفض األشاعرة سحب أحكامنا 
نه حيسن وما قبَّحه يقبح،  األخالقيَّة عىل اهلل تعاىل، وإنَّم األخالق خاضعة ملشيئته فم حسَّ

ة يف مبحث العدل واجلدل الدائر حوله. فتكون احليثيَّة األخالقيَّة حارضة بقوَّ

غ العقلّي لالأخالق )يف احُل�صن والُقبح( رابًعا امل�ص�ِّ

إنَّ الفع��ل االختياري الذي يصدر عن اإلنس��ان رضبان: فع��ل للفاعل أن يقوم به 
وه��و احلس��ن، وآخر للفاع��ل ان يركه وهو القبيح، والفعل احلس��ن هو ما ال يس��تحقُّ 
فاعله الذّم، بخالف القبيح الذي يس��تحقُّ فاعله الذّم، وهلذا ينقسم احلسن إىل األحكام 
األربع��ة: الواج��ب و املباح واملندوب واملكروه، طاملا أنَّ كل هذه األقس��ام ال يس��تحقُّ 
فاعله��ا الذّم، فالواجب ما يس��تحقُّ امل��دح بفعله والذّم بركه، واملب��اح ال مدح فيه عىل 
الفعل والرك، واملندوب يمدح صاحبه عىل فعله وال يذّم عىل تركه، واملكروه يس��تحقُّ 

املدح بركه واليذّم عىل فعله)41(.

ّ يبني هنا عىل أحد معاين احلس��ن والقبح، إذ للحس��ن  مة احللِّ ويف الواقع فإنَّ العالَّ
والقبح ثالثة معاين هي)42(:
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ل: إنَّ احلس��ن صف��ة كمل كالك��رم والش��جاعة والعلم، والقب��ح صفة نقص  األوَّ
كالبخ��ل واجلب��ن، والكث��ري من األخالق اإلنس��انيَّة حس��نها وقبحها عىل ه��ذا النحو، 
ة واحلياء حس��نة بوصفها كماًل للنفس، والبخ��ل واجلبن قبيحة بوصفها  فالعدالة والعفَّ

ة. نقًصا للنفس، ومها هبذا املعنى يقعان وصًفا لألفعال االختياريَّ

الثاين: احلس��ن ما يالئ��م الطبع ويوافق الغ��رض والقبيح ما يناف��ر الطبع وخيالف 
الغرض، مثل األكل عند اجلوع حسن وخالفه األكل عند الشبع قبيح، أو املنظر احلسن 

واملنظر القبيح.

الثالث: كون الفعل بحيث يس��تحق فاعله عليه املدح أو الذّم عقاًل، فالعدل حسن 
أي يستحقُّ فاعله املدح عند العقالء، والظلم قبيح أي يستحقُّ فاعله الذّم عند العقالء، 

. ّ مة احللِّ ز عليه العالَّ وهذا املعنى األخري هو حملُّ النزاع بني املتكلِّمني لذا ركَّ

ّ إىل أنَّ للحسن والقبح معاين ذاتيَّة لبعض األفعال فهي بذاهتا  مة احللِّ ويذهب العالَّ
حس��نة أو قبيح��ة مع غضِّ النظر عن أي دليل خارجي ف���إنَّ )القبائح إنَّم قبِّحت ملا هي 
علي��ه وكذا الواجبات، فإنَّ العق��الء متى علموا الظلم أو منع رّد الوديعة أوترك ش��كر 
وا فاعل ذل��ك، ومتى علموا رّد الوديعة أو ش��كر النعمة مدح��وا فاعله، فإذا  املنع��م ذمُّ
طل��ب منه��م العلَّة بادروا إىل ذك��ر الظلم أو من��ع رّد الوديعة أو كف��ران النعمة.. فلوال 

علمهم الرضوري بالعلم ملا بادروا إليها()43(.

ة إلثبات احلس��ن والقبح العقليني وهو رأي املدرس��ة  ة عدَّ ّ أدلَّ مة احللِّ ويورد العالَّ
االماميَّة، منها)44(:

ل: إنكار احلكم الرضوري، فإنَّ كل عاقل حيكم بحس��ن الصدق النافع وقبح  األوَّ
ي،  الكذب الضار، وحسن رّد الوديعة، واإلنصاف، وإنقاذ الغرقى، وقبح الظلم والتعدِّ



148

مة احللِّّي اأمن�ذًجا اأ�ص�ض الأخالق يف الفكر الكالمّي- العالَّ

وم��ن كابر ذلك فق��د كابر مقتىض عقل��ه، ولو مل يكون��ا عقليني، مل تكن ه��ذه األحكام 
مركوزة يف عقول العقالء.

ا نعلم بالرضورة، أنَّ من خريَّ ش��خًصا بني أن يص��دق وُيعطى ديناًرا، أو  الث��اين: إنَّ
يك��ذب وُيعطى ديناًرا، وال رضر عليه فيهم، فإنَّه خيتار الصدق عىل الكذب بالرضورة، 

ولوال جهة القبح العقّل ملا اختار ذلك.

الثال��ث: إنَّ منكري الرشائع واألديان كالربامهة، حيكمون بحس��ن بعض األش��ياء 
وقبح البعض، ولو كانا رشعّيني ملا كانا كذلك.

الراب��ع: إنَّ معرف��ة اهلل تعاىل واجب��ة وليس م��درك الوجوب الس��مع، ألنَّ معرفة 
اإلي��من متوقِّف ع��ىل معرفة املوجب له وهو اهلل تعاىل، فيس��تحيل معرف��ة اإلجياب قبل 
معرفة املوجب، فلو أسندت معرفة املوجب به دار، بمعنى آخر لو أنَّ وجوب معرفة اهلل 
تعاىل بالرشع، ومعرفة الرشع متوقِّفة عىل معرفة اهلل تعاىل، حلصل دور فتكون معرفة اهلل 
ف��ة عىل الرشع ومعرفة الرشع متوقِّفة عىل معرفة اهلل، ولذا ال ُبدَّ أن يكون الوجوب  متوقِّ

عقليًّا.

م لو ثبتا رشًع��ا، مل يثبتا ال رشًعا وال عقاًل، ألنَّا لو مل نعلم حس��ن  اخلام��س)45(: إهنَّ
بعض األش��ياء وقبحها عق��اًل مل نحكم بقبح الك��ذب فجاز وقوعه م��ن اهلل تعاىل، فإذا 
أخربن��ا ب��شء أنَّه قبيح مل نجزم بقبحه، وإذا أخربنا يف يشء أنَّه حس��ن مل نجزم بحس��نه، 
زنا أن يأمرنا بالقبيح وينهانا عن احلسن، النتفاء حكمته تعاىل عىل  لتجويز الكذب وجلوَّ

هذا التقدير.

وكان األش��اعرة قد خالف��وا اإلماميَّة واملعتزلة يف مذهبهم يف التحس��ني والتقبيح، 
وقد تبنّوا القول باحلس��ن والقبح الرشعيَّني، نافني أن حتمل األش��ياء صفات ذاتيَّة حيكم 
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العقل يف ضوئها باحلس��ن والقبح، وم��ن ثمَّ فهذه األحكام هي أم��ور توقيفيَّة حيكم هبا 
ل عىل وفق رأي  الرشع وال جمال فيها للذوق وال حتمل قيمها الذاتيَّة، بل إنَّ القيم تتشكَّ
ال��رشع توجيهات��ه، يقول إمام احلرمني اجلوينّي: )املعني باحلس��ن م��ا ورد الرشع بالثناء 
ع��ىل فاعله، وامل��راد بالقبيح ما ورد يف ال��رشع بذمِّ فاعله()46(، ولو أنَّ للحس��ن والقبح 
ة  أم��وًرا عقليَّة ملا حصل فيها هذا االختالف الواس��ع بل إنَّ خمالف��ي املعتزلة هم األكثريَّ
عاهم باملنشأ العقّل للحكم باحلسن  حس��ب رأي اجلوينّي، ويف هذا داللة عىل نقض مدَّ
والقبح)47(، وامتناع صدور القبائح عن اهلل تعاىل ليس من جهة استدالل العقل، بل من 
ه نفس��ه عن القبائح، )فإن قال قائل هل جيوز وقوع الكذب منه واألمر  جهة أنَّه تعاىل نزَّ
به وبس��ائر املعايص؟ قيل له أما الكذب فال جيوز عليه ال ألنه يس��تقبح منه، ولكن ألنَّ 

الوصف له بأنَّه صادق من صفات نفسه()48(.

ا مبيِّنًا أوجه اخللل يف مثل  ّ موقًف��ا نقديًّ مة احللِّ ة وغريها يقف منها العالَّ ه��ذه األدلَّ
هذا النوع من االستدالالت، وال حاجة للخوض يف تفاصيل الردِّ ومن يرغب يف الزيادة 
ّ يف إس��ناد احلس��ن والقبح إىل  مة احللِّ نا هنا رأي العالَّ مة)49(. وما هيمُّ فعليه بكتب العالَّ
العق��ل وكذل��ك كّل األحكام األخالقيَّة بصورة مبارشة أم غ��ري مبارشة، فمن األحكام 
األخالقيَّ��ة ما يثبت بداللة العقول، ومنها ما يثبت بداللة الرشع الذي ال تثبت له داللة 

من دون حكم العقل.

خام�ًصا: التكليف اأو الإلزام

ة املرتبط��ة بالُبعد األخالقّي، لكونه  موض��وع التكليف من املباحث الكالميَّة املهمَّ
دات للمس��ؤوليَّة فال مس��ؤوليَّة من دون تكليف أو إل��زام، واإللزام يكون من  من املمهِّ
س��لطة عليا تأمر وتنهي، أي ُتلزم األفراد الذين عليهم هم بدورهم أن يأمتروا ويلتزموا 
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هبذه التوصيات)50(.

قة هي  م��ات، والتكاليف املعمَّ ة يف الفقه هي الواجبات واملحرَّ إنَّ التكالي��ف العامَّ
د االلتزام بم  املس��تحبَّات واملكروه��ات، وه��ي التي ُتريبِّ الف��رد يف خطوة أعىل من جم��رَّ
هو إلزامي يف الرشيعة، فتكون املس��تحبَّات واملكروهات الفقهيَّ��ة هي أحكاًما أخالقيَّة 

بطبيعتها)51(، فمحور كل من التكليف الفقهّي واألخالقّي هو فعل اإلنسان)52(.

ه إىل اإلنسان، فال وجود للحكم الرشعّي إذا مل  وخطاب الرشيعة باألس��اس متوجِّ
يكن هن��اك مكّلف)53(، وتوجيه التكليف إىل اإلنس��ان ينطوي عىل ترشيف، لكون هذا 

ل األمانة اإلهليَّة. التكليف يكشف عن أهليَّة اآلدمّي لتحمُّ

فالتعالي��م اإلهليَّة جتمع ب��ني األحكام الفقهيَّ��ة واألصول األخالقيَّ��ة، ألنَّ التفرقة 
ب��ني هذين اجلانبني فيه إبط��ال ملصالح الترشيع وإماتة لغرض الدين، وس��بب انحطاط 
املس��لمني االقتصار عىل أجس��اد األحكام الرشعيَّة وظواهره��ا واألعراض عن روحها 

وجوهرها)54(.

ة عىل  ّ التكليف بأنَّه )بعث من جيب طاعته عىل ما فيه مش��قَّ مة احل��لِّ ف العالَّ وُيع��رِّ
جهة االبتداء برشط اإلعالم()55(، فمفه��وم التكليف يقتيض وجود جهة واجبة الطاعة 
��ا واجبة الطاعة فإنَّ اإلنس��ان يكون مس��ؤواًل أمامها، وهذا  اه العمل، وألهنَّ تدف��ع باجتِّ
ي تكليًفا، وال ُبدَّ أن يكون املكلَّف عامًلا  ة وكلفة ومنها سمِّ الدفع يتعلَّق بأمور فيها مش��قَّ

بأمر التكليف وإالَّ بطل عن كونه تكليًفا.

والتكليف وإن جاء عند املتكلِّمني يف س��ياق أوامر الش��ارع، إالَّ أنَّه يف نفسه أوسع 
دائ��رة، ولذا مل يق��رن يف التعريف بالرشع وإنَّم بالوجوب، ومعل��وم أنَّ عنوان الوجوب 

أوسع من حره يف الوجوب الرشعّي، وسوف َتِرُد بعض القرائن عىل ذلك.
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ّ األفعال املش��مولة بعنوان التكلي��ف ضمن دائرة األفعال  مة احللِّ فق��د وضع العالَّ
ا التكلي��ف فإنَّه طلب مل��كارم األخالق التي ُيس��تحقُّ هبا املدح  األخالقيَّ��ة، يق��ول: )أمَّ
والتعظيم، وليس إجلاء إىل الفعل()56(، والسبب يف أنَّ التكليف الجيوز فيه إجلاء وإكراه 

ألنَّ )ما يضطر إليه الغري ففعله ال تأثري له يف استحقاق الثواب()57(.

��ا تزيد عليه��ا يف أنَّ  وفلس��فة التكلي��ف قريب��ة من فلس��فة وض��ع القوانني، إالَّ أهنَّ
ة وليس��ت وظيفته االجتمع عىل املصالح ودرء املفاس��د فقط مثلم  للتكليف أبعاًدا تربويَّ
احلال يف القانون، وهذا ما يعطي التكليف صبغة أخالقيَّة أكثر ممَّا هي عليه يف القانون.

م��ة تبًعا للش��يخ الطويّس يف بيان فلس��فة التكليف من كون اإلنس��ان  ينطل��ق العالَّ
مدنيًّ��ا بالطب��ع، فهو اليمكن ل��ه البقاء وال يس��تطيع حتصيل كمالت��ه إالَّ بالتعاون، ألنَّ 
توفري غذائه ومس��تلزماته وأكثرها صناعيَّة يقت��يض االجتمع والتعاون فيم بينهم، ولكن 
دي إىل النزاع ووقوع  املشكلة أنَّ الناس متفاوتون يف أمزجتهم وقواهم وشهواهتم ممَّا يؤَّ
ب وضع قانون وسنَّة عادلة حيتكمون إليها فيم بينهم، وهذا  الفس��اد فيم بينهم، لذا توجَّ
ق إليه نفس املفاسد املحذورة من حتكيم  القانون اليمكن أن يضعوه هم ألنَّه سوف تتطرَّ
أهوائهم وأمزجتهم ووقوع اخلالف فيم بينهم، وإنَّم ال ُبدَّ أن تضعه جهة مهابة وُتلزمهم 
ون برشائع  بالطاع��ة واالنقياد، وهذا ما يقع عىل أيدي األنبياء املؤيِّدين باملعاجز إذ يبرشِّ
ا حتثُّ عىل اإلمساك عن  إهليَّة جيّر االلتزام هبا إىل منافع ثالث: إحداها رياضة النفس ألهنَّ
ة العقليَّة، الثانية: تعويد اإلنس��ان النظ��ر يف العلوم العالية ورفع  الش��هوات وضبط القوَّ
��ر يف اهلل وملكوته واملعاد، الثالث: تذكريهم بمنافع  نظره من األرض إىل الس��مء والتفكُّ

االنقياد للتكليف وأرضار التخلُّف عنه من ثواب وعقاب)58(.

ا،  ة ما بني التكليف واألخالق، نجد أنَّ رشوطهم متقاربة جدًّ ونظ��ًرا للعالقة القويَّ
مة يف مؤلفاته هي: فمن هذه الرشوط التي يوردها العالَّ
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أن يكون املكلَّف عاقال)59(.. 1

وأن يفهم اخلطاب فال يصحُّ تكليف من ال يفهم اخلطاب)60(.. 2

وإمكان الفعل إىل املكلَّف فال يصحُّ تعلُّق التكليف باملحال)61(.. 3

وأن يكون التكليف سابًقا عىل الفعل)62(.. 4

نًا من اآللة التي حيتاج اليها يف فعله)63(.. 5 وأن يكون املكلَّف قادًرا يف نفسه ومتمكِّ

وأن يكون الفعل ما يستحقُّ عليه الثواب، وإالَّ لزم العبث والظلم)64(.. 6

وأن ال يكون الفعل حراًما)65(.. 7

ل:  ّ يمكن إرجاعه إىل سببني: األوَّ مة احللِّ فإذن صلة التكليف باألخالق عند العالَّ
إنَّ األح��كام الرشعيَّة هي أح��كام ذات صبغ��ة أخالقيَّة واضحة، والث��اين: للتنبيه عىل 
أنَّ دائرة الوجوب تش��مل ما هو أوس��ع من الوجوب الرشع��ّي، مثل وجوب املحافظة 
ع��ىل النظام أو حتى الوجوب الذي يمليه املجتم��ع نتيجة أعراف معيَّنة، ففي مجيع هذه 
ض إىل العقاب كّل  ًفا أمام اجلهة املوجبة وإالَّ تعرَّ األحوال يكون اإلنس��ان مأموًرا ومكلَّ

بحسبه.
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اخلامتة

األخالق ه��ي الُبعد احل��ارض الغائب يف العلوم اإلنس��انيَّة واإلس��الميَّة عىل وجه 
اخلصوص، فكلُّ بحث يالمس اإلنسان هو يالمس األخالق بالرضورة، سواء بصورة 
مبارشة أو غري مبارشة، وعلم الكالم اإلس��المّي بوصف��ه من العلوم األصيلة يف ثقافتنا 

ة. اإلسالميَّة، نجده ينطوي عىل الكثري من املباحث األخالقيَّة املهمَّ

ّ أحد كب��ار املصنِّف��ني والعلمء املوس��وعيِّني يف الفق��ه والعلوم  م��ة احللِّ ُيع��دُّ العالَّ
ها من ِقَبل  اإلس��الميَّة، إالَّ أنَّ اجلان��ب األخالقّي يف فك��ره مل حَيَظ باألمهيَّة التي يس��تحقُّ
ى هذا البحث لتس��ليط حزمة ضوء ع��ىل جهوده الكالميَّة وحاول  الباحثني، وقد تصدَّ

استخالص مفاهيم وأبعاد أخالقيَّة ثاوية فيها.

ج األخالق  إنَّ البحث يف األس��س النفسيَّة والعقليَّة للفعل األخالقّي، وكيفيَّة تدرُّ
ق أخالقيَّة الفعل،  ة اإلنسان كرشٍط أس��اس لتحقُّ من الفكرة إىل الس��لوك، وبحث حريَّ
وقابليَّة العقل مستقالًّ يف احلكم عىل احلسن والقبح، فضاًل عن فكرة اإللزام والتكاليف 
ة يف الدراسات األخالقيَّة املعارصة، وقد عرض  يف موضوع األخالق، كّلها مسائل مهمَّ
، وحماولة استخراج الثاوي  ّ مة احللِّ هلا البحث من زاوية قراءة النصوص الكالميَّة للعالَّ

ة كالميَّة. يف جوانبها توظيفها للفكر األخالقّي، بعد أن وظِّف أغلبها لغايات عقديَّ
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ه�ام�ض البحث

ة  ��د جمتهد، مراجعة نقديَّ )1( بخصوص بعض س��لبيَّات علم الكالم التقليدّي، ُينظر: شبس��ري، حممَّ
للفك��ر الكالم��ّي، ضمن كت��اب: علم الكالم اجلديد وفلس��فة الدين، مركز دراس��ات فلس��فة 
الدي��ن، بغداد، طباع��ة دار اهل��ادي، ط2، 1429ه���/2008م، ص138 وما بعده��ا؛ وأيًضا: 
الرفاعّي، عبد اجلبار، املدلول االجتمعي ألصول الدين عند الش��هيد الصدر، قضايا إس��الميَّة، 
الع��دد)3(، 1417ه���/1996، ص489؛ وأيًض��ا: ح��ب اهلل، حي��در، علم ال��كالم املعارص، 
املركز العاملي للدراس��ات اإلسالميَّة، مطبعة توحيد، ط1، 1423ه�، ص241-244؛ وأيًضا: 
الغرباوّي، ماجد، إش��كاليَّات التجديد، سلسلة كتاب قضايا إس��الميَّة معارصة، مطبعة ستاره، 
ات  1421ه���/2000م، ص38، وأيًضا، دوير، د. هاج��ر، علم الكالم املعارص يف ضوء املتغريِّ

احلديثة، بيت احلكمة، بغداد، 2012، ص18-17.

د مهدي، جامع السعادات، مؤسسة التاريخ العريّب، ط1، 1425ه�/2004م،  )2( ُينظر: النراقّي، حممَّ
ج1، ص60.

، احلس��ن بن يوس��ف، هناية املرام يف علم ال��كالم، حتقيق، فاضل العرفان، مؤسس��ة  ّ )3( ُينظ��ر: احللِّ
د مهدي، جامع  اإلم��ام الص��ادق، إيران، قم، 1430ه���، ج2، ص273، وُينظر: النراق��ّي، حممَّ
 الس��عادات، ج1، ص26، واب��ن مس��كويه، هتذي��ب األخ��الق، دار الكتب العلميَّ��ة، بريوت، 
ايّل، أبو حام��د، إحياء علوم الدين، طبعة مر، ج3،  ط1، 1401ه���/1981م، ص25، والغزَّ

ص53.

، احلس��ن بن يوسف، كشف املراد يف رشح جتريد االعتقاد، مؤسسة النرش اإلسالمّي،  ّ )4( ُينظر: احللِّ
ط14، 1433ه�، ص347.

)5( ُينظر: املصدر نفسه.

د بن عمر، املباحث  )6( ُينظر: املصدر نفس��ه، ص348، وأيًضا ُينظر عن تعري��ف النفس: الرازّي، حممَّ
املرشقيَّة، مطبعة دائرة املعارف النظاميَّة، ط1، 1343ه�، ج2، ص231، وأيًضا: الكندّي، رسالة 
احل��دود، ضم��ن املصطلح الفلس��فّي عند العرب، د. عبد األمري األعس��م، مكتب��ة الفكر العريّب، 
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بغداد، ط1، 1404ه�/1985م، ص190، وأيًضا: ابن س��ينا، عّل بن احلس��ني، رسالة احلدود، 
ة، بغداد، بال، ص313،  املصدر نفسه، ص241، اجلرجايّن، التعريفات، دار الشؤون الثقافيَّة العامَّ

وأيًضا: خليف، فتح اهلل، ابن سينا ومذهبه يف النفس، جامعة بريوت العربيَّة، 1974، ص63.

)7( ُينظر: احليدرّي، كمل، علم النفس الفلس��في، دار فراقد، ق��م، إيران، ط3، 1426ه�/2005م، 
ص23.

ة(،  ا )قوَّ فها بأهنَّ ل ومل يعرِّ فها بالكمل األوَّ )8( ُينظ��ر: الرازّي، املباحث املرشقيَّ��ة، ج2، ص234، وعرَّ
ة الفعليَّة واالنفعاليَّة، واللفظ املشرك حيرز عنه يف التعريفات،  ة تقع باالشراك عىل القوَّ ألنَّ القوَّ
��ة يف الب��دن فال تكون  ��ا ص��ورة، ألنَّ النف��وس الفلكية واإلنس��انيَّة غري حالَّ فه��ا بأهنَّ  ك��م مل يعرِّ
ة يف املادة ومنطبعة فيها،  ا حالَّ صورة فيه، بمعنى أنَّ إطالق تسمية صورة عىل النفس فيه إحياء أهنَّ

دة كم سيأيت. ة وإنَّم هي جمرَّ والنفوس اإلنسانيَّة غري منطبعة يف املادَّ

، كشف املراد يف رشح جتريد االعتقاد، ص348. ّ )9( ُينظر: احللِّ

)10( ُينظر: املصدر نفسه، ص349.

)11( عن املزاج ُينظر: الرازّي، املباحث املرشقيَّة، ج2، ص156، وأيًضا: زيد، منى أمحد، اإلنس��ان يف 
الفلس��فة اإلسالميَّة دراس��ة مقارنة يف فكر العامرّي، املؤسس��ة اجلامعيَّة، ط1، 1994، ص44-

.45

، احلس��ن بن يوس��ف، كش��ف امل��راد يف رشح جتري��د االعتق��اد، ص277-276،  ّ )12( ُينظ��ر: احللِّ
وأيًضا: الرازّي، املباحث املرشقيَّة، ج2، ص359، وأيًضا: العايت، ابراهيم، اإلنسان يف الفلسفة 
ة للكتاب، 1993، ص108، وأيًضا: خليف، عبد اهلل،  اإلسالميَّة أنموذج الفارايّب، اهليئة املريَّ

ابن سينا ومذهبه يف النفس، ص104.

)13( ُينظر: املصدر نفسه، ص278.

)14( ُينظر: املصدر نفسه، ص279، وأيًضا: زيد منى أمحد، اإلنسان يف الفلسفة اإلسالميَّة دراسة يف 
فكر العامرّي، ص40.

، احلسن بن يوسف، األرسار اخلفيَّة، مؤسسة األعلمّي للمطبوعات، بريوت، لبنان،  ّ )15( ُينظر: احللِّ
ط1، 1432ه�/2005م، ص399.

ة يف النيَّة، حتقيق: صفاء الدين البرّي، )د.ت(،  د بن احلسن، الرسالة الفخريَّ ، حممَّ ّ )16( ُينظر: احللِّ
ص33.
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د بن ابراهيم، احلكمة املتعالية يف األس��فار العقليَّة األربعة، طليعة النور،  )17( ُينظر: الش��ريازّي، حممَّ
ط3، 1430ه���،ج9، وأيًض��ا: احلي��درّي، الس��يِّد ك��مل، املع��اد، دار فراقد، قم، إي��ران، ط1، 
2010م/1431ه���، وأيًضا لنف��س املؤلف كتاب املعاد من رشح األس��فار األربعة، دار فراقد، 

ط1، قم ايران، 2010م/1431ه�، ج1.

)18( ُينظر: املصدر نفسه، ص363، وأيًضا: كشف املراد، ص290، وأيًضا: ُينظر، الرازّي، املباحث 
املرشقيَّة، ج2، ص247وما بعدها.

، احلسن بن يوسف، األرسار اخلفيَّة، ص375-381، وأيًضا: كشف املراد، ص296. ّ )19( ُينظر: احللِّ

، احلس��ن بن يوس��ف، األرسار اخلفيَّة، ص381-382، وأيًضا: ابن س��ينا، عل بن  ّ )20( ُينظر: احللِّ
احلس��ني، املبدأ واملعاد، مؤسسة مطالعات إسالمي، هتران، ط1، 1363، ص 96، واإلشارات 

والتنبيهات، حتقيق: سليمن دنيا، دار املعارف، ط3، 1950، ج2، ص387.

، احلسن بن يوسف، األرسار اخلفيَّة، ص386. ّ )21( احللِّ

)22( اآلم��دّي، س��يف الدين، كتاب املب��ني، ضمن املصطلح الفلس��فّي عند الع��رب، د. عبد األمري 
د بن إبراهيم، مفاتيح الغيب، تعليق:  األعسم، ص364. وُينظر هبذا الصدد أيًضا: الشريازّي، حممَّ
د خواجوي، مؤسس��ة التاريخ العريب، ط3، 1424ه�/2003م،  املوىل عل النورّي، تقديم: حممَّ
ج2، ص602، ويوج��د رأي لتلميذ ابن س��ينا هبمني��ار حير فيه وظيفة العق��ل العمّل بالعمل 
ى عقاًل عملًيا، ألنَّ هبا تعمل النفس..  فقط، ومل يعطه أي هامش من اإلدراك، إذ يقول: ).. ويسمَّ
ى عقاًل عمليًّا هي عاملة ال  ة التي تسمَّ وليس من ش��أهنا أن تدرك شيًئا بل هي عملة فقط.. والقوَّ
مدركة عىل ما ذكرت(، وهذا الرأي مل يشاركه فيه أحد يف حدود اطِّالع الباحث. ُينظر: املرزبان، 
ري، انتش��ارات جامعة طهران، 1375ه�،  هبمني��ار، التحصيل، تصحي��ح وتعليق، مرتىض مطهَّ

ص790-789.

)23( ُينظر: النراقّي، جامع السعادات، ج1، ص53-48.

)24( ُينظر: اآلمل، حسن زاده، من تعليقته عىل )النفس من كتاب الشفاء ألبن سينا(، مكتبة اإلعالم 
مة يف علم  اإلسالمّي، قم، ط1، 1417ه�، هامش ص285. وُينظر: احليدرّي: السيِّد كمل، مقدِّ

األخالق، دار فراقد، ط1، 1425ه�/2004م، ص36.

، احلس��ن بن يوس��ف، هناية املرام يف علم الكالم، حتقيق، فاضل العرفان، مؤسس��ة اإلمام  ّ )25( احللِّ
الصادق، ط2، 1430ه�، ج2، ص275.
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)26( ُينظر: النراقّي، جامع السعادات، ج1، ص53-48.

)27( املصدر نفسه، ج1، ص49.

)28( املصدر نفسه، ج1، ص54.

)29( امل��دن، ع��ّل، تط��ور عل��م ال��كالم اإلمام��ّي، مرك��ز دراس��ات فلس��فة الدي��ن، بغ��داد، ط1، 
1431ه�/2010م، ص364.

، احلسن بن يوسف، هناية املرام يف علم الكالم، ج2، ص169-168. ّ )30( ُينظر: احللِّ

)31( ُينظر: املصدر نفسه، ج2، ص57.

ة يمك��ن أن يتوفَّر عليها  ة القدس��يَّة هي أعىل قوَّ )32( ُينظ��ر: املصدر نفس��ه، ج2، ص57-58، والقوَّ
ة، ُينظر:  ل من أش��ار إليها ابن س��ينا يف تنظرياته للنبوَّ ة، وكان أوَّ اإلنس��ان وهي من ش��ؤون النبوَّ
طرابيش، جورج، وحدة العقل العريّب اإلس��المّي، دار الس��اقي، ط3، بريوت، لبنان، 2010، 

ص278.

)33( املصدر نفسه، ج2، ص56.

، احلسن بن يوسف، هناية املرام يف علم الكالم، ج2، ص243. ّ )34( احللِّ

)35( اإلجيّي، عبد الرمحن بن أمحد، املواقف يف علم الكالم، عامل الكتب، بريوت )د.ت(، ص150.

)36( ُينظر: املصدر نفسه، ص150.

، احلسن بن يوسف، هناية املرام يف علم الكالم، ج2، ص255-250. ّ )37( احللِّ

)38( املصدر نفسه، ج2، ص262-261.

د، دار الصفوة، بريوت،  ة، حتقيق: عبد احلس��ن حممَّ ، احلس��ن بن يوس��ف، الرسالة السعديَّ ّ )39( احللِّ
لبنان، ط1، 1310ه�، ص65-67، وأيًضا: تس��ليك النفس، حتقيق: فاضل رمضاين، مؤسس��ة 
اإلمام الصادق، قم، إيران، ط1، 1426ه�، ص167-196، وأيًضا: كش��ف املراد، ص423، 
وأيًض��ا: معارج الفهم، حتقيق: عبد احلليم ع��وض، مطبعة نكارش، قم، ايران، ط1، 1428ه�، 

ص 408.

ّ مراح��ل صدور الفعل االختي��ارّي من مرحل��ة اإلدراك إىل مرحلة  م��ة احللِّ )40( ويس��تعرض العالَّ
ق، وهي أربع مراحل حسبم يذكرها، وهي: التحقُّ
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ا العقل العمّل بتوس��طهم  ا اخليال والوهم يف احليوان، وإمَّ هلا: القوى املدركة، وهذه القوى إمَّ أوَّ  
يف اإلنسان.

ة املدركة وتتلوها، وتنش��عب إىل ش��وق نحو الطلب  ا تنبعث ع��ن القوَّ ة الش��وق فإهنَّ ثانيه��ا: قوَّ  
ى الشهوة،  ينبعث عن إدراك املالئمة للشء اللذيذ أو النافع إدراًكا مطابًقا أو غري مطابق وتس��مَّ

ى غضًبا. وإىل شوق نحو دفع وغلبة تنبعث عن إدراك املنافاة يف الشء املكروه أو الضار وتسمَّ

ى  د يف الفعل والرك، وهو املس��مَّ مة )اإلمجاع( وهو اجلزم بعد الردُّ يه العالَّ وثالثها: العزم ويس��مِّ  
ة الشوقيَّة، ألنَّ كّل واحد منهم يوجد من دون صاحبه، فمثاًل  باإلرادة والكراهة، وهو مغاير للقوَّ
إنَّ اإلنس��ان يف حال مرضه يريد تناول الدواء وهو ال يشتهيه، ويكره تناول الغذاء وهو يشتهيه، 

ح أحد طريف الفعل أو الرك عىل صاحبه. وعند وجود هذا اإلمجاع يرجِّ

كة لألعضاء، وهي مغايرة لسائر املبادئ السابقة،  ة العضليَّة املنبثَّة العضالت املحرِّ وآخرها: القوَّ  
ألنَّ اإلنس��ان قد يش��تاق إىل يشء ويع��زم عليه وهو غري ق��ادر عىل حتريك أعضائ��ه، القادر عىل 
، احلس��ن بن يوس��ف، هناية املرام يف علم الكالم،  ّ التحريك قد ال يش��تاق وال يعزم. ُينظر: احللِّ

ج2، ص268.

، احلسن بن يوسف، الرسالة السعديَّة، ص53، وأيًضا: كشف املراد، 418. ّ )41( ُينظر: احللِّ

)42( ُينظر: عليان، د.رش��دي حممد عرس��ان، دليل العقل عند الشيعة اإلماميَّة، مركز احلضارة لتنمية 
الفكر اإلسالمّي، ط1، بريوت، 2008، ص131-129.

، احلسن بن يوسف، تسليك النفس، ص165. ّ )43( احللِّ

، احلسن بن يوسف، الرسالة السعديَّة، ص54. ّ )44( احللِّ

، احلسن بن يوسف، كشف املراد، ص418. ّ )45( احللِّ

)46( اجلوينّي، أبو املعايل، اإلرشاد، مكتبة اخلانجي، مر، 1950، ص258.

)47( ُينظر: املصدر نفسه، ص260.

د بن الطيِّب، التمهيد، املكتبة الرشقيَّة، بريوت، 1957، ص343. )48( الباقاليّن، أبو بكر حممَّ

)49( ُينظر: كش��ف امل��راد يف رشح جتري��د االعتقاد، ص418 وم��ا بعدها، وأيًضا: تس��ليك النفس، 
ص163، وهنج احلق وكشف الصدق، ص83 وما بعدها.

د جواد، فلسفة األخالق يف اإلسالم، نرشة بيك فدك، ط1، )د.ت(، ص57. )50( ُينظر: مغنيَّة، حممَّ
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د صادق، فقه األخالق، دار البصائ��ر، بريوت، لبنان، 2012م/1433ه�،  )51( ُينظ��ر: الصدر، حممَّ
ج1، ص20.

)52( ُينظ��ر: احلس��ينّي، إبراهي��م، الفق��ه واألخ��الق، ضمن كت��اب العقالنيَّة واالخ��الق يف املنظور 
اإلسالمّي، كتاب املنهاج، مركز الغدير، بريوت، لبنان، ط1، 2010م/1431ه�، ص407.

ة يف أصول الفقه اإلسالمّي، عامل الكتب احلديثة،  )53( ُينظر: البغا، د.مصطفى ديب، اجلوانب الربويَّ
ط1، 2006، عمن، األردن، ص291.

د حس��ني، امليزان يف تفس��ري القرآن، مؤسس��ة األعلم��ّي للمطبوعات،  )54( ُينظ��ر: الطباطبائّي، حممَّ
بريوت، لبنان، ط1، 1417ه�/1997، ج2، ص239.

، احلس��ن بن يوس��ف، مناهج اليقني يف أصول الدي��ن، ص319، ومعارج الفهم يف رشح  ّ )55( احللِّ
النظم، ص415، وتسليك النفس، ص172.

، احلسن بن يوسف، مناهج اليقني يف أصول الدين، حتقيق: قسم الكالم والفلسفة يف جممع  ّ )56( احللِّ
البحوث اإلسالميَّة، ط2، 1430ه�، ص321.

)57( ُينظر: املصدر نفسه، ص321.

، احلسن بن يوسف، كشف املراد يف رشح جتريد االعتقاد، ص440. ّ )58( احللِّ

، احلس��ن بن يوسف، هنج احلق وكش��ف الصدق، منشورات دار اهلجرة، قم، ايران، ط4،  ّ )59( احللِّ
1414ه�، ص135.
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