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َّ
امللخ�ص
ب إضاف��ات العلامء واملتك ِّلمني املس��لمني يف جم��ال نظر َّية
ال خيف��ى ع�لى ك ُِّل ذي ُل ٍّ

الس��ياق ال خيفى عىل املتابع
يف كتاب��ه (مناهج اليق�ين يف أصول الدِّ ين) وما بح َثه يف هذا ِّ
واملتخصص.
ِّ

اإلجيي؛ إذ بس��ط الكالم يف ٍ
كثري ممَّا يتع َّل��ق يف نظر َّية املعرفة ،واملعرفة
وكذا املتك ِّلم
ّ

والكس��بي،
وري،
الدَّ ين َّية يف كتابه (املواقف)؛ فمثلاً بحث ماه َّية العلم وأقس��امه :الضرَّ
ّ
ّ
ّ
والش��ك ،ومس��احته ،وإمكان املعرفة ،وكذا إمكان املعرفة الدين َّي��ة ،ورضورة وجوب
املعرفة اإلهل َّية ،وهي أولو َّية.

ٍ
وسنرى َّ
مهم ٍة يف خريطة املعرفة ،وهي
أن كلاًّ ِمن العلاَّ مة
واإلجيي يبدآن من نقطة َّ
ّ

نظري ،وال َ
رضوري ،إ َّما
العل��م إ َّما
تصور ،إ َّما تصديق ،وال بدَّ
ثالث هل�ما ،وكالمها إ َّما ُّ
ّ
ّ
نظري ملا تقدَّ م بيانُه ،وأد َّلته؛ ِ
فراج ْع.
نظري إىل ما هو
من رجو ِع ما هو
ّ
ّ

اإلجي��ي والعلاَّ مة عىل وج��وب معرفة اهلل تع��اىل ،وخيتلف��ان يف إثبات هذا
ويتَّف��ق
ّ

يتمس ُ
العقيل
يرص عىل الوجوب
الوجوب؛
فاإلجيي َّ
ّ
ّ
��ك باإلمجاع ،والنَّقل ،بينام العلاَّ م��ة ُّ
الرشعي.
مع أنَّه يطرح ما ذهب إليه األشاعرة من الدَّ ليل
ّ
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املعرفة ،واملعرفة الدين َّية ،وس��يحاول هذا البحث تسليط الضوء عىل طروحات العلاَّ مة
ِ
واإلجي��ي وما قدموه وأضاف��وه ونقاط االلتق��اء واالختالف فيام بينهم ،وس��بب
ّ
احل�ِّل�يِّ ّ
الدراس��ة أنَّنا ح�ين نطالع طروحات الباحثني املعارصين إلاَّ واستش��هدوا بآثار العلاَّ مة

ٌ
ٌ
حل ِّل ِّي
إيجي والعلاَّ مة ا ِ
درا�سة
نظر َّية املعرفة الدين َّية-
مقارنة بني َع ُ�ضدِ الدّ ين ال ّ

َ
العق�لي ،بين�ما العلاَّ مة أج��اب عن
اإلجي��ي األد َّل��ة الدا َّل��ة ع�لى الوج��وب
ناق��ش
ّ
ّ

مر آن ًفا.
ودافع عن الوجوب
اإلشكاالت،
َ
العقيل ،كام َّ
ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

وس��نرى بالعموم من أنَّنا يمكننا القولَّ :
واإلجيي يف نظر َّية املعرفة
إن آراء العلاَّ مة،
ّ
ٍ
وإن كان ُّ
متقارب ٌة نو ًعا ماْ ،
اخلاص به.
املعريف
واحد منهم له نظامه
كل
ُّ
ّ
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The additions of Muslim scholars and speakers in the field
of epistemology and religious knowledge are not hidden
to everyone, and this research will attempt to shed light on
Al-Allama Al-Hilli and Al-Aejy, what they presented and added,
and the points of convergence and difference between them.
The reason for the study is that when we read the theses
of contemporary researchers, they only cited the effects of
Al-Allama in his book (Menahij Al-Yaqin fi 'Usul Al-Ddyn), and
what he discussed in this context is not hidden from the observer
and the specialist.
As well as Al-Aejy as he simplified the speech on much of
epistemology and religious knowledge in his book (Al-Mawaqif);
For example, an examination of the essence of knowledge, its
necessary parts, the expository, doubt, and its area, the possibility
of knowledge, as well as the possibility of religious knowledge,
and the necessity of the necessity of divine knowledge, which is
a priority.
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ٌ
ٌ
حل ِّل ِّي
ِ إيجي والعلاَّ مة ا
درا�سة
-نظر َّية املعرفة الدين َّية
ّ مقارنة بني َع ُ�ضدِ الدّ ين ال

We will see that both Al-Allama and Al-Aejy start from an
important point in the map of knowledge, which is knowledge
either necessary, either theoretical, and not a third of them, and
both of them are either conceivable or validation Review.
Al-Aejy and Al-Allama agree on the necessity of knowing
Allah Almighty, and they differ in affirming this obligation.
Al-Allama insists on rational imperative even though he proposes
what the Ash'ari went to from the jurisprudential evidence.
Al-Aejy discussed the evidence indicating mental necessity,
while Al-Allama answered the problems, and defended the
mental necessity, as mentioned above. And we will see in
general that we can say: The views of Al-Allama and Al-Aejy in
epistemology are somewhat close, even if each one of them has
his own knowledge system.
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ٌ حمك
ِّ راث
َّ
ُّ مة ُتعىن
َّ فصلي ٌة
احلِل ّي
ِ بالت
َّ جمل ٌة

Al-Aejy clings to the consensus and the transmission, while
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تقدمي
ٌ

العقيل ،والنَّزعة اإليامن َّية.
ِّ

أس��بق من الفالس��فة ،كام
مني املس��لمني (نظر َّية املعرفة الدِّ ين َّية)
َ
طرح املتك ِّل َ
وكان ُ

ال خيْفى.

ٍ
َّ
بشكل أكثر وأوسع يف مصنَّفاتهِ م.
ني بحثوها
وأن املتك ِّلمني اإلسالم ِّي َ

وممَّن بحثها املناطقة ،وما يتع َّلق هبا من مباحث علم النفس ،وغري ذلك.

ٍ
تطبيقات
ويتناول املتك ِّلمون يف مس��تهل ُكتُبهم بح ًثا حتت عنوان (نظر) ،ومنه نرى

كثري ًة للمعرفة الدِّ ين َّية فيه.

رب مطالعة الكتب الكالم َّية س��واء كانت القديم��ة أم احلديثة؛ إ ْذ نجدها
ويت ُ
َّض��ح ع َ

ُ
ِّ
الش��ك،
ُبح��ث يف ماه َّي��ة العل��م ،واملعرف��ة وأقس��امهام ،وطريقة حتصيلهام ،ومس��ألة
ت
وحمدود َّيته يف العلم ،وما يتع َّلق هبا.

أيضا يف مس��فوراتهِ م املعرف َة الدين َّية ،مثلاً  :وجوب النَّظر يف املس��ائل العقد َّية
ونقرأ ً
ٍ
ِ
مسألة تُبحث يف مداخل الكتب الكالم َّية.
بوصفها َّأو َل
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تُعدُّ املعرف ُة الدين َّية من املعارف البشـر َّية؛ ِ
وفرع
فه َي داخل ٌة يف دائرة املعرفة عمو ًما،
ٌ
ٍ
َ
بنحو كليّ ٍّ .
البحث يف بادئ األمر يف املعرفة العا َّمة
أوجب
منها ،األمر الذي
َ
كام حظي ِ
ت املعرفة الدين َّية يف العرص احلديث باهتامم الفالس��فة ،وأصحاب االتجِّ اه
َ

ٌ
ٌ
حل ِّل ِّي
إيجي والعلاَّ مة ا ِ
درا�سة
نظر َّية املعرفة الدين َّية-
مقارنة بني َع ُ�ضدِ الدّ ين ال ّ

ٍ
كالمي وصل لنا؛ أعني :الياقوت للن
شيعي
كتاب
كام جاء يف َّأول
َّوبختي(.)2( ،)1
ِّ
ٍّ
ٍّ

نخ��وض يف تقييم آراء املتك ِّلم�ين يف هذا الباب ،ولك��ن ممَّا يدعو إىل
وال نري��دُ أن
َ

التأ ُّم��ل يف ه��ذا املجال َّ
تعرض له علامء ال��كالم تك َّلم به عل�ما ُء الغرب؛ إذ
كثريا ممَّ��ا َّ
إن ً
خصصوا فصلاً مس��تقلاًّ  ،أو أكثر( )3ملا يتع َّل��ق بنظر َّية املعرفة ،كتعريف العلم ،واملعرفة،
َّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

وأقس��امه املختلفة ،وإمكان َّية املعرفة الدِّ ين َّية ،والنَّزعة الش��ك َّية ،ومصادر املعرفة ،وتربير

وج ُّل هذه املوضوع��ات ذكرها املتك ِّلمون األوائل ،وتناوهلا فالس��ف ُة الغرب
الص��دقُ ،
ِّ
بالن ِ
َّقد والتَّحليل.
نحاول يف هذه املقالة املاثلة بني يديك استخراج آراء العلاَّ مة ِ
احلليِّ ِّ يف نظر َّية املعرفة
َ

عضد الدِّ ين
اإلجي��ي( )4يف هذا الباب
فقيه��ا متك ِّل اًم إمام ًّيا ،وك��ذا أقوال ُ
الدِّ ين َّي��ة بوصفه ً
ّ
بوصفه متك ِّل ًمـا أشعر ًّيا.

ٍ
ٍ
خاص.
بشكل
بنحو عا ٍّم ،واملعرفة الدِّ ين َّية
ونس َعى ملعرفة آرائهم يف نظر َّية املعرفة
ٍّ

واإلجيي يف نظر َّية املعرفة عرب متابعة
ويمكن فهرس��ة املحاور التي تناوهلا العلاَّ مة،
ّ

السياق هي:
ما ك َت َبا يف هذا ِّ

1.1تعريف العلم ،وإمكان حصوله مقابل ما يقوله الشكَّاك.
الديني (املبد ُأ واملعاد).
2.2إمكان حصول العلم ،واملعرفة يف املجال
ِّ
3.3طريق معرفة اهلل تعاىل الكسب َّية ،وإفادة العلم بذلك.
4.4النَّظر يف معرفة اهلل تعاىل واجبة ورضور َّية (رشع َّية أم عقل َّية).
لإلجيي يف «املرصد الث��اين يف تعريف العلم
اجلرجاين يف رشحه ع�لى املواقف
ذك��ر
ّ
ُّ

اإلجيي:
املطلق» مراحل نظر َّية املعرفة ،كام جاء يف كالم
ّ
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(«املرص��د الثاين يف تعريف مطلق العلم» من هاهن��ا رشع يف مقاصد علم الكالم،

األول كان مقدّ م ًة ُّ
للش��ـروع فيه ،وال ب��دَّ للمتك ِّلم من حتقيق ماه َّية
وم��ا تقدَّ م يف املرصد َّ

ومكتس ٍ
ب.
رضوري،
العلم َّأول ،ومن بيان انقسامه إىل
ٍّ
َ

ثان ًيا :ومن اإلشارة إىل ثبوت العلوم الضرَّ ور َّية التي إليها املنتهى.

ثال ًثا :ومن بيان أحوال النَّظر ،وإفادته للعلم.

يتوصل إىل إثبات العقائد ،وإثبات مباحث ُأخرى تتو َّقف
خامسا :إذ هبذه املباحث َّ
ً

عليها العقائد.)5()...
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راب ًعا :ومن بيان ال َّطريق الذي يقع فيه النَّظر ،ويوصل إىل املطلوب.

ٌ
ٌ
حل ِّل ِّي
إيجي والعلاَّ مة ا ِ
درا�سة
نظر َّية املعرفة الدين َّية-
مقارنة بني َع ُ�ضدِ الدّ ين ال ّ

 .1ماه َّية العلم واملعرفة و�أق�سامهما

()6

ينتمي بحث ماه َّية العلم إىل نظر َّية املعرفة ،و ُيعدُّ من مسائلها.

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

وتعرضوا لنقد بعض
وقد تناول املتك ِّلمون يف مصنَّفاهت��م حتليل املعرفة وتعريفهاَّ ،

التَّعاريف هلا.

َ
البحث عن العلم واملعرفة( ،)7وما يتَّصل هبام هو مقدِّ م ٌة للبحث يف
وعدَّ املتك ِّلمون

نظر َّية املعرفة.

املس��لمون ،ومنهم العلاَّ مة ِ
َ
واإلجي��ي ،إىل تعريف العلم
احلليِّ ّ ،
س��عى علامء الكالم
ّ

نتفحص آثارمها ملعرفة آرائهام ،ومنه نقوم بدراس��تها،
تعري ًف��ا جام ًعا مان ًعا ،ونحن هن��ا َّ
وحتليلها.

رضوري
خالف بني العلامء يف إمكان َّية تعريف العلم؛ فمنهم من ذهب إىل أنَّه
وقع
ٌ
ٌّ
ٍ
ٍ
تعريف.
نظري ،وحيتاج إىل
تعريف ،واعتقدَ آخرون أنَّه
ال حيتاج إىل
ٌّ
ُث َّم َّ
قسمني:
إن القائلني بإمكان َّية تعريفه انقسموا عىل َ

ٍ
بتعريف جام ٍع مانعٍ.
األول :منهم من قال بصعوبة تعريف العلم
القسم َّ

ٍ
القس��م ال َّث��اين :رأوا إمكان َّية تعريفه ،إلاَّ أنهَّ م اختلف��وا يف تعريفه؛ ُّ
واحد منهم
فكل

سلك مسلكًا يف ذلك.

اإلجيي يف املواقف طر ًفا من األقوال ،واآلراء يف حقيقة العلم.
عضد الدِّ ين
وذكر ُ
ّ
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املختار عنده.
اإلجيي النَّظر َّيات يف املقام وناقشها ،ذكر
وبعدما عرض
َ
ُّ

خمترص ما نقله اإلجيي من ٍ
ٍ
ٍ
آراء يف العلم ،وهي:
بنحو
ونعرض
ُّ

ازي (ت606ه��ـ) إىل القول ببداهة
ال��ر ّ
أ .يؤم��ن بعض املتك ِّلم�ين ،ومنهم الفخر َّ
ٍ
الرازي بدلي َل ِ
ني عىل هذه
العلم ُّ
متس��ك َّ
تصو ًرا ،ومعه ال حيتاج إىل تعريف ،كام َّ
الدَّ عوى(.)8

األوىل :م��ا اعتقد ُه مجاع�� ٌة ،ومنهم الغ��زا ُّيل (ت505هـ) من إمكان َّي��ة تعريفه ،وأنَّه

بدهيي ،ولكن يعرس حتديدُ ه؛ فيكون تعري ُفه من قبيل رشح االسم ،واملثال(.)9
نظري ال
ٌّ
ٌّ
بعض العلامء َّ
أن حقيقة العلم نظر َّي ٌة؛ فهي قابل ٌة للتَّعريف.
ال َّثانية :يؤمن ُ

ٍ
أيضا؛ ُّ
ينسجم،
مش��ـرب سلك مسلكًا يف تعريف العلم
فكل
وهذا االتجِّ ا ُه فيه آرا ٌء ً
ُ
ٍ
ٍ
جمموع��ة من تعاريف العلامء
عضد الدِّ ين إىل
وم��ا يتبنَّ��اه من
منظومة فكر َّي ٍة ،وقد أش��ار ُ

للعلم يف املواقف.

بعض تعاريف علامء الكالم للعلم:
ونعرض هنا َ
1.1نقل عن املعتزلة تعريفهم العلم بأنَّه« :اعتقاد َّ
الشـيء عىل ما هو عليه» ،وأضاف
ائي (ت321هـ)« :مع سكون النَّفس إليه عليه»(.)10
أبو هاشم اجل َّب ّ

ع��رف القايض أبو بكر الباقلاَّ ّين (ت402ه��ـ) العلم بأنَّه« :معرفة املعلوم عىل
َّ 2.2
ما هو عليه».

�ين م��ن حيث َّي ِ
العل��م بتعري َف ِ
تني
األش��عري (ت334ه��ـ)
ع��رف أب��و احلس��ن
ّ
َ
َّ 3.3
خمتلفت ِ
َني:
127

َّ
اخلامسة/املجلد اخلامس/العدد السادس عشر
السنة
ذي القعدة 1441هـ/حزيران 2020م

ب .ذهب مجل ٌة من العلامء إىل إمكانية تعريفه ،وهلم نظري ِ
تان يف هذا املضامر:
َّ
َّ

ٌ
ٌ
حل ِّل ِّي
إيجي والعلاَّ مة ا ِ
درا�سة
نظر َّية املعرفة الدين َّية-
مقارنة بني َع ُ�ضدِ الدّ ين ال ّ

األول :بلح��اظ ِّ
عالـم» ،أو «هو
َّ
حمل العلم« :هو ال��ذي يوجب كون من قام به اً

الذي يوجب كون من قام به اسم العامل».

ال َّثاين :بلحاظ متع ِّلق العلم «إدراك العلوم عىل ما هو عليه».
يصح ممَّن قام به إتقان
عرف ابن فورك
األشعري (ت406هـ) العلم بأنَّه« :ما ُّ
ّ
َّ 4.4
الفعل»؛ أي :إحكامه ،وختليته عن وجوه اخللل(.)11

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

العلم م َّتصلاً بالعمل ،ويعتقد صاحب هذا التَّعريف:
وهذا اللون من التَّعريف َي ُعدُّ
َ

العلم هو استحكام العمل ،وإتقان العمل.

ٍ
ازي يعتقد َّ
س��بق َّ
تعريف،
بدهيي ،وال حيتاج إىل
أن العل��م
ذكرنا يف ما
َ
الر ّ
ٌّ
أن الفخر َّ

عرفه« :أنَّه اعتقاد جازم مطابق ملوجب»(.)12
ولكن يف موضع ٍ آخر َّ

ٍ
يالحظ َّ
أساس
الرازي يف هذا التَّعريف يشرتط املطابقة مع اخلارج ،وصدقه عىل
أن
ّ
ٍ
ٍ
رضورة ،أو عن ٍ
دليل(.)13
موجب؛ أي :إ َّما عن

تعريف احلكامء ،والفالس��فة قال« :هو حضور صورة الش��ـَّيء يف
اإلجيي
ك�ما نقل
َ
ّ
املدرك يف نفس ِ
املدرك»(.)14
العقل» ،أو «مت ُّثل ماه َّية َ
ٍ
ٍ
ٍ
تعريف
خمتلف��ة يف تعريف العلم ،وح��اول إعطاء
أقوال
اإلجيي ما نقل��ه من
ونق��د
ُّ

جامعٍ ،مانع ٍله.

متيي��زا بني املعاين
بع��ض العلامء العل��م(« :)15العلم بأنَّه صف�� ٌة توجب حم َّلها
ً
ع��رف ُ
َّ

ال حيتمل نقيض ذلك التمييز»(.)17(،)16

ُ
القائ��ل هب��ذا التَّعريف ،وكذا صاح��ب املواقف عرب تق َّي��د التَّعريف بـ«بني
ويتبنَّ��ى

ٌ
املع��اين»( ،)18من َّ
خمالف ملاه َّية العلم
إدراك
احلواس ال َّظاهرة ،ليس بعل ٍم؛ ب��ل
أن إدراك
ٌ
ِّ

حيصل
باحلواس(.)19
ّ
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َ
َّ
واجلهل
والوه��م،
والش��ك،
وخ��ر َج بقي��د (ال حيتمل نقي��ض ذلك التَّم ُّيز) ال ّظ َّن،
َ
َّ

َّب.
املرك َ

احلواس
غري جام��عٍ؛ ألنَّ��ه ال يش��مل إدراكات
ّ
ويالح��ظ عىل ه��ذا التَّعريف أنَّ��ه َ

ص��ور ُّ
حتل يف ذاته،
علمه تعاىل
ٌ
ال َّظاهر َّي��ة ،وكذا ال يش��مل علم اهلل تع��اىل إلاَّ أن نقولُ :
احلضوري.
وأيضا ال يشمل العلم
تعاىل عن ذلكً ،
ّ

أم��ور غن َّي�� ٌة ع��ن التَّعري��ف يمكن احلك��م فيه��ا بالنَّفي،
«يف االعتق��ادات ،وه��ي
ٌ

واألول
واألول إ َّما أن تكون مطابق ًة أو ال،
واإلثبات ،وهي إ َّما أن تكون جازم ًة ،أو ال،
َّ
َّ
واألول هو العلم ،وال َّثاين هو التَّقليد للمح ِّقق ،وغري املطابق،
إ َّم��ا أن تكون ثابت�� ًة أو ال،
َّ
وهو اجلهل املركَّب ،وغري اجلازم هو الظ ّن.

وق��د الح م��ن ذلك َّ
جنس هل��ذه ،وقد أخرج بعضهم الظ�� َّن منه ،وأبو
أن االعتقاد ٌ

يرتجح أح��دُ طرفيه عىل
أخرج
اهلذي��ل
العلم ً
قس��موا غ�ير اجلازم إىل ما َّ
َ
أيضا ،ومجاعة َّ
َ
يرتجح إن تساوى ال َّطرفان
ترجح هو الظ ّن ،والذي ال َّ
ترجح؛ فالذي َّ
اآلخر ،و إىل ما ال َّ

ُّ
الشك ،وإلاَّ فهو الوهم ،وقد أدخل هؤالء يف االعتقاد ما ليس منه ،وهو الوهم
فيه؛ فهو
ّ
والشك ،كام أخرج أولئك من االعتقاد ما هو منه»(.)20

أن العلاَّ م��ة م��ن القائلني َّ
الس��ابق َّ
بدهيي،
إن مقس��م العل��م
ويتَّض��ح م��ن
ِّ
ٌّ
الن��ص َّ
ٍ
مطو ٌل يف هذا املج��ال يف كتابه القيم (هناية
وال حيت��اج إىل تعري��ف؛ فالعلاَّ مة ل��ه تفصيل َّ

تع��رض إىل حقيقة العل��م ،ونقل أقوال العلامء فيه ،ومنش��أ
امل��رام يف علم ال��كالم)؛ إذ َّ
االختالف بينهم؛ ِ
فراجع(.)21
ٍ
أن العلاَّ مة يرى َّ
مع َّ
يعرف أقسامه ،مثلاً ،
أن العلم املطلق ال حيتاج إىل تعريف؛ فإنَّه ِّ
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ِ
السياق:
وأ َّما ما ن َّظر له العلاَّ مة احلليِّ ّ يف هذا ِّ

ٌ
ٌ
حل ِّل ِّي
إيجي والعلاَّ مة ا ِ
درا�سة
نظر َّية املعرفة الدين َّية-
مقارنة بني َع ُ�ضدِ الدّ ين ال ّ

يقول« :العلم هو االعتقاد اجلازم املطابق للواقع».
فيضع العلاَّ م��ة رشو ًطا له ،وهي أن يكون جاز ًما ،ومطاب ًقا ،وثابتًا ،ويبتني إ َّما عىل

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

الضرَّ ورة ،أو االستدالل.
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� .2أق�سام العلم

َّصف هبام.
وعلم اهلل قديم؛ فال يت ُ

َّظريُ ،ث َّم
الض
ذك��ر صاحب املواقف تعري ًف��ا للعلم َّ
ـ��روري الذي يقابل العل��م الن ّ
ّ

الصورة أوضح يف الفرق بينهام.
ّظري؛ لتكون ُّ
عرف الن َّ
َّ

اإلجيي
وري َّأولاً ُ ،ث َّم نذكر تعريف
ننقل تعريف الق��ايض الباقلاَّ ّين( )22للعلم الضرَّ
ّ
ّ

للمقاربة بينهام.
ُ

وري« :هو ا َّلذي يلزم نفس املخلوق لزو ًما ال جيد
قال القايض أبو بكر :العلم الضرَّ
ّ

عن االنفكاك عنه سبيلاً »(.)23

مقدورا ملخلوق»(.)24
حتصله
وقال
اإلجيي يف تعريفه« :هو ما ال يكون ُّ
ً
ُّ

وري.
وعليه ال تع ُّلق لقدرة املخلوق يف العلم الضرَّ
ّ

وري ،وقدرة
يرى الباق�َّل�اَّ ُّين ،واإلجيي نحو عالقة وارتباط بني تعريف العلم الضرَّ
ّ

اإلنسان (أو سائر خملوقات العامل).

واإلجيي ،وهي:
وثمة مفارق ٌة بني نظر َّية الباقلاَّ ّين،
ّ
َّ

َّ
وري ال قدر َة لإلنس��ان النفكاك��ه بعد حصوله ،عىل
إن الباق�َّل�اَّ ّين يعدُّ العلم الضرَّ
ّ
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ٍ
ٍ
وحادث ،والعلم القديم من
تقسيامت للعل ِم ،ومنها أنَّه ينقسم إىل قدي ٍم،
ذكر العلام ُء
خمتص ِ
ات الباري تعاىل؛ فال يتَّصف بالضرَّ ورة ،واالكتس��اب؛ ألنهَّام فرع العلم احلادث،
َّ

ٌ
ٌ
حل ِّل ِّي
إيجي والعلاَّ مة ا ِ
درا�سة
نظر َّية املعرفة الدين َّية-
مقارنة بني َع ُ�ضدِ الدّ ين ال ّ

وري هو ال مدخل لقدرة اإلنسان يف حتصيله.
حني يرى
اإلجيي عنده العلم الضرّ
ّ
ّ

وري؛
الكسبي:
اإلجيي مقابل العلم الضرَّ وري العلم
وجعل
«والكسبي يقابل الضرَّ
ّ
ُّ
ّ
ّ

فهو املقدور حتصيله بالقدرة احلادثة»(.)25

اإلجيي أش��عر ًّيا ،مبناه��م يف األفعال
منه��ج
وممَّ��ا جي��در اإلش��ارة إليه :أنَّه مل��ا كان
ُ
ّ

االختيار َّية ،وما يعتقدونه يف بابه من القدرة يف الفاعل املختار يف احلادث ومس��احته ق َّيد

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

بـ(احلادثة).

يتضمن��ه النَّظ��ر
النظ��ري :فه��و م��ا
َّظ��ري «أ َّم��ا
اإلجي��ي العل��م الن
ع��رف
ّ
ّ
َّ
ّ
ك�ما َّ

الصحيح»(.)26
َّ

َّظري
وم��ا أثار ُه
الصحي��ح ،والعلم الن ّ
اإلجيي يف ه��ذا التَّعريف من العالق��ة النَّظر َّ
ّ
ِ
سؤالني:
يطرح
َّظري؟.
الصحيح ،والعلم الن ّ
األول :ما هو النَّظر؟ وال َّثاين :ما العالقة بني النَّظر ّ
َّ
ٌ
موكول إىل بحث النَّظر.
األول جوابه
السؤال َّ
ُّ

ٍ
مالزمة بني
اإلجيي من
رشاح املواقف ،وما يؤمن به
الس��ؤال ال َّثاين فيت ُ
ّ
أ َّما ُّ
َّضح م��ن َّ

الصحيح» ،هذه
َّظري؛ فهو ما
يتضمنه النظر َّ
َّظري« :وأ َّما الن ُّ
الصحيح ،والعلم الن ّ
النَّظ��ر َّ
َّ
ٍ
بحال لو قدر انتفاء اآلفات ،وأضداد
تضمنه له أنهَّام
عبارة القايض ،قال
ُّ
اآلمدي« :معنى َّ
ٍ
ٍ
وتوليد مع أنَّه ال حيصل إلاَّ
العلم كالنَّوم والغفلة مل ّ
إجياب،
الصحيح عنه بال
ينفك النَّظر َّ
مع��ه ،ومل ْ
الصحيح كام قال��ه بعضهم؛ (إذ ليس) إجياب النَّظر للعلم
نقل ما يوجبه النَّظر َّ

أيضا (ما حيصل عقيبه إذ
(مذهبن��ا)؛ بل حصول��ه عقيبه بطريق العادة عندنا (و) مل نق��ل ً
ٍ
حينئذ (بعض الضرَّ ور َّيات) ،أعني ما حيص��ل من الضرّ ور ّيات ُعقيب
يدخل يف احل��دِّ )
الصحيح كالعلم بام حيدث به من األمل ،و َّ
والغم.)27(»...
اللذة ،والفرح،
النَّظر َّ
ِّ
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ٍ
يتضمنه)؛ فإنَّه ال يؤمن َّ
فض�ًل�اً عن َّ
أن
واضحة يف معنى (م��ا
غري
أن كلامت
ّ
ّ
اإلجيي ُ

حلكامء ،وال التَّوليد وهو رأي املعتزلة،
املالزمة أو العالقة بنحو اإلجياب ،وهو مذهب ا ُ

وال التَّوايل وهو املعروف عن األشاعرة من َّ
جرت هكذا.
أن عادة اهلل
ْ

السياق.
فنصوص
وعليه
ُ
اإلجيي ال تساعدنا باخلروج بنتيجة يف هذا ِّ
ّ

َّ
يب.
تضمنه) أنَّه ينطوي عىل معنى
سلبي ،ال إجيا ّ
ٍّ
ولعل مراده من(ما َّ

املكتسب هو نفس العامل؛ ألنّا نجدُ من أنفسنا َّ
أن املكتسب يوجد عند قصدنا ودواعينا،
وينتفي عند وجود صوارفنا.

وري من��ه م��ا حيصل ابت��دا ًء كالعل��م َّ
ب��أن الوج��ود والع��دم ال جيتمعان،
وال�َّض�رَّ
ّ
ِ
يرتفعان ،وقد حيصل عند ٍ
واملجردات.
سبب كاملشاهدات
وال
َّ
وعند األوائل َّ
وجمردات،
أن العلوم الضرَّ ور َّية تنقس��م إىل َّأول َّيات ،و ُمش��اهداتَّ ،

وحدس�� َّيات ،و ُمتوات��رات وفطر َّية القي��اس ،وفاعلها هو اهلل تعاىل عقيب االس��تعداد،
احلواس ،والعلوم النظر َّية حاصلة بفعلنا عند حصول االستعداد املستفاد
واحلاصل من
ّ

من العلوم الضرَّ ور َّية»(.)28

وري:
َّص��ورات ،والتَّصديق��ات« :الضرَّ
ع��رف العلاَّ مة ال�َّض�رَّ
ُّ
وري يف باب الت ُّ
َّ
ُث َّم َّ
ٍ
ه��و الذي ال يفتقر إىل ٍ
التص��ورات ،ويف َّ
أن التَّصديقات
كس��ب ،ه��ذا يف باب
طلب ،و
ُّ

تص��ور طرفي��ه؛ أي ط��ريف القض َّي��ة ،كاف ًي��ا يف احلكم ،و املكتس��ب:
ه��و الذي يك��ون
ُّ
ما يقابلها»(.)29

م��ر ٍة َّ
العلم بأنَّه االعتقاد اجل��ازم املطابق للواقع ،وهو
ف
يعر ُ
َ
أن العلاَّ مة ِّ
ذكرن��ا غري َّ
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العلم ٍ
وكس��بي:
رضوري،
بنحو عا ٍّم إىل
قس��م
كاإلجيي ً
ٍّ
ٍّ
َ
أيضا َّ
ّ
وأ َّم��ا العلاَّ مة احل�ِّل�يِّ ّ
«العل��م ع�لى رض َب ِ
ـ��روري اهلل تع��اىل ،وفاعل
الض
�ين:
رضوري ،ومكتس��ب ،وفاع��ل َّ
ّ
ّ

ٌ
ٌ
حل ِّل ِّي
إيجي والعلاَّ مة ا ِ
درا�سة
نظر َّية املعرفة الدين َّية-
مقارنة بني َع ُ�ضدِ الدّ ين ال ّ

خواص االعتقاد ،ومعه يكون العلم ،ومن
بالصدق ،أو الكذب ،وهذه
ُّ
قابل أن يتَّصف ِّ
التصور يف نظر العلاَّ مة يف دائرة العلم.
هنا ال يدخل
ُّ

التصور
وري يذكر
يقس��م العلم الضرَّ
ُّ
ّ
ولكن نالحظ العلاَّ مة يف موضع آخر عندما ِّ

قسم منه ،وهذا ال ينسجم مع ما تقدَّ م.
اً

يعتق��دُ العلاَّ م��ة -كام تقدَّ مَّ -
أن فاع��ل العلوم الضـرور َّية اهلل تع��اىل ،وهذه العلوم

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

منتسب ٌة له ،وأ َّما يف العلوم الكسب َّية؛ فالفاعل هو العلم نفسه.

وذك��ر دليلاً ع�لى هذه الدَّ عوى« :ألنَّا نجدُ من أنفس��نا َّ
أن املكتس��ب يوجد عند

قصدنا ،ودواعينا ،و ينتفي عند وجود صوارفنا»(.)30

ورصحَّ 
السابقة:
بأن الفاعل للعلوم الضرَّ ور َّية هو اهلل كام نقلنا يف النُّصوص َّ
ش��اهدات ،وجمر ٍ
ٍ
أن العل��وم الضرَّ ورية تنقس��م إىل أولي ٍ
«وعن��د األوائ��ل َّ
دات،
��ات ،و ُم
َّ َّ
َّ
َّ
َ
ات ،ومتواترات ،وفطري��ة ِ
وحدس��ي ٍ
القياس ،وفاعلها هو اهلل تعاىل عقيب االس��تعداد،
َّ
َّ
ُ
واحلاصل من احلواس ،والعلوم النظر َّية حاصلة بفعلنا عند حصول االستعداد املستفاد

من العلوم الضرَّ ور َّية»(.)31
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� .3إمكان َّية ح�صول العلم واملعرفة
(خالف ما يذهب �إليه امل�شكِّكون)
آثار ذلك.

مجلتهم العلاَّ م ُة
وتص��دَّ ى الفالس��ف ُة ،واملح ِّققون من املتك ِّلمني للر ِّد عليه��م ،ومن ُ

ِ
واإلجيي ،كام نطالع يف مصنَّفاهتم ذلك.
ّ
احلليِّ ّ

وكان م��ن ال َّطبيع��ي م��ن العلاَّ م��ة ،واإلجي��ي أن يكتُبا ،وي��ردا عىل الش��كَّاكني؛ ِ
إذ
َّ
ِّ َ
ّ
ِ
استأنفت النَّزعة الشك َّية يف عرصهم نشاطها.
تقع يف ال َّطرف املقابل ملذهب
وب��دأ العلاَّ م ُة،
واإلجيي يف منظومتهم املعرف َّية -وهي ُ
ُّ

ثالث هلامُّ ،
التصور ،والتَّصديق؛ إ َّم��ا نظر َّيان ،أو رضور َّيان ،وال َ
الش��ك -وهي َّ
ِّ
وكل
أن
ُّ
رضوري.
نظري يرجع إىل ما هو
ٍّ
ٍّ

وري إىل
رضوري،
تعريف العل��م ،وتقس��يمه إىل
وم��ن هن��ا بعد
ُ
ونظري ،وال�َّض�رَّ
ُّ
ٍّ
ٍّ

أقسا ٍم ،ال بدَّ من إثباته والتَّدليل عليه.

واثب��ات «النَّظر» بوصفه طري ًقا لكس��ب املعرفة ،والعلم احلص��و ّيل ملن كان يطلب

احلقيقة.
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البرشي إىل ما قبل ُس��قراطَّ ،
ِّ
السفسطائ ِّيني من
الشك يف التَّاريخ
متتدُّ مس��ألة
ِّ
ولعل ُّ

ٌ
ٌ
حل ِّل ِّي
إيجي والعلاَّ مة ا ِ
درا�سة
نظر َّية املعرفة الدين َّية-
مقارنة بني َع ُ�ضدِ الدّ ين ال ّ

� 1-3إثبات العلوم َّ
ال�ضرور َّية
اإلجيي إلثبات العلوم الضرَّ ور َّية بالوجدان:
يكتفي
ُّ

رضوري بالوجدان».
«بعضه
ُ
ٌّ
ٍ
التص��ورات ،والتَّصديقات هي رضور َّي�� ٌة ،ويدَّ عي َّ
ح��اك َّ
أن
أن بعض
فالوج��دان
ُّ
ٍ
َّ
التص��ورات رضور َّية ،وكذا
بعض
كل
واح��د منَّ��ا عندما يراجع نفس��ه جيد بال�َّض�رَّ ورة َ
ُّ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

التصديق َّية:

ٍ
«فإن َّ
عاقل جيد من نفس��ه َّ
َّ
تصوراته ،وكذا بعض تصديقاته حاصل له
كل
أن بعض ُّ
ٍ
قدرة منه ،وال نظر فيه»(.)32
بال

اجلرجاين يف رشح
فال يذكر دليلاً إلاَّ أنَّه يسوق بعض األد َّلة للتَّنبيه عىل ذلك؛ فيقول
ُّ
ٍ
بعضا من ِّ
اإلجيي« :لو ال َّ
حينئذ
رضوري (لزم الدَّ ور أو التَّسلسل)؛ إذ
كل منهام
عبارة
أن ً
ّ
ّ
ٍ
ٍ
التصور ،وك��ذا ّ
يك��ون ّ
واحد من التَّصديق نظر ًّيا؛ فإذا حاولنا حتصيل
كل
واحد من
كل
ُّ
ٍ
ٍ
نظري مستند
أيضا
تصور ،أو
تصديق آخر هو ً
ّ
يشء منهام كان ذلك التَّحصيل مستندً ا إىل ُّ
يدور االستناد يف مرتبة من املراتب ،أو
إىل غريه من
ُّ
التصورات ،أو التَّصديقات؛ فإ َّما أن َ
ِ
ممتنعان كام سيأيت؛ فام
يتسلسل إىل ما ال يتناهى (ومها يمنعان االكتساب)؛ ألنهَّام باطالن
ٍ
التصور ،والتَّصديق
وحينئذ يلزم أن ال يكون يش ٌء من
يتو َّق��ف عليهام كان باطلاً ممتن ًعا،
ُّ
ّ
حاص�ًل�اً لنا ،وه��و ٌ
باطل قط ًعا (ال ُيقال) إذا فرض َّ
نظري (فهذا) الذي ذكرته
ال��كل
أن
ّ
ِ
ومفضيني إىل أن ال يكون
من لزوم الدَّ ور ،أو التَّسلسل ،وكوهنام مانعني من االكتساب،
ٍ
وحينئذ (يمتنع إثباتُه)؛
نظري) عىل ذلك التَّقدير،
(أيضا
يشء م َن اإلدراكات حاصلاً لنا ً
ّ

َّ
بنظري آخر؛ فيلزم الدَّ ور ،أو التَّسلس��ل ملا ذكرتم بعينه ،واحلاصل
ألن إثبات��ه إنّام يكون
ّ

أن دليلكم عىل بطالن كون ّ
يتم بجميع مقدّ ماته؛ َّ
ّ
ألن كونه تا ًّما كذلك
الكل نظر ًّيا ليس ُّ
يستلزم املحال املذكور.)33(»...
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ِ
النص يتَّضح َّ
الضـرور َّية بالدَّ ور،
يتمسك يف
أن
إثبات ال ُعلوم َّ
ويف ضوء هذا ِّ
اإلجيي َّ
ّ

أو التَّسلسل ،وكالمها ٌ
باطل ،كام تقدَّ م بيانُه.

وأما العلاَّ مة ِ
«اعلم َّ
العلم
أن
احلليِّ ّ ذكر دليلاً إلثبات ذلك بعيدً ا عن التَّعقيد ،قال:
َ
ْ
َّ

كسبي؛ فإن كانت العلوم بأرسها بدهي َّية ،ملا جهلنا شي ًئا؛
رضوري ،ومنه ما هو
منه ما هو
ٌّ
ٌّ

والتَّايل ٌ
بالضـرورة؛ فاملقدَّ م مثله؛ لو كانت بأرسها كسب َّية لزم الدَّ ور ،أو التَّسلسل،
باطل َّ

� 2-3أق�سا ُم العلم َّ
روري و�إثباتها
ال�ض ّ
وري ملا يرتتَّ��ب عليه؛ فهي املبادئ
ال خيف��ى عليك أمه َّية إثبات أقس��ام العلم الضرَّ
ّ
ٍ
الكسبي.
حينئذ للعلم
األول َّية للعلوم الكسب َّية؛ فإذا مل تثبت برتبة مقدَّ مة ال حتقق
ِّ
يني إن ثبت ذلك ،ومنه ينطلق
يني؛ فال بدَّ من العامل الدِّ ّ
ومن تلك العلوم العلم الدِّ ُّ

إلثبات مقوالته العقد َّية.

«أي بي��ان ثبوهت��ا ،وحت ُّققه��ا ،والر ّد ع�لى منكرهيا ،وال ب��دَّ لنا من ذل��ك -إذ إليها

املنته��ىَّ -
فإن العلوم الكس��ب َّية من العقائ��د الدِّ ين َّية ،وغريها تنتهي إليه��ا ،وهي املبادئ

تتحصل عىل عل ٍم أصلاً »(.)35
األوىل ،ولوالها مل
َّ

احلس َّيات ،البدهي َّيات.
يقسم
اإلجيي الضرَّ ور َّيات إىل ثالثة أقسام :الوجدان َّياتِّ ،
ّ
ِّ

نفع الوجدان َّيات يف العلوم ٌ
اإلجيي أشعر ًّيا؛ فهو يعتقد َّ
قليل ،ورأى أنهَّ ا
ولـم كان
أن َ
ّ
اَّ

ٍ
ٍ
التمسك،
شخص آخر؛ فال يمكن
شخص إىل
ال تس��تعمل يف العلوم؛ ألنهَّ ا متفاوت ٌة من
ُّ

احلس�� َّيات،
َّظر عن احلديث عنها،
واالحتجاج هبا ،وعليه فهو ُّ
ُّ
ويصب بحثه يف ِّ
يغض الن َ
والبدهي َّيات.
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ومها باطالن»(.)34

ٌ
ٌ
حل ِّل ِّي
إيجي والعلاَّ مة ا ِ
درا�سة
نظر َّية املعرفة الدين َّية-
مقارنة بني َع ُ�ضدِ الدّ ين ال ّ

وأي منها
يعرج
احلس�� َّيات ،والبدهي َّي��اتٍّ ،
اإلجيي ع�لى املذاهب ،واألقوال يف ِّ
ّ
��م ِّ
ُث َّ

اجلرج��اين يف رشح كالمه« :والنَّاس فيهام فرق أربع حس��ب
ويقين��ي ،يقول
رضوري،
ّ
ّ
ُّ
االحتامالت العقل َّية باعتبار قبوهلام م ًعا ،ور ّدمها م ًعا ،وقبول إحدامها دون األخرى.
(الفرقة األوىل املعرتفون هبام ،وهم األكثرون).
احلق القويم ،والصرِّ اط املستقيم إىل العقائد الدِّ ين َّية ،وسائر املطالب
ال َّظاهرون عىل ِّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

اليقين َّية.

احلس َّيات فقط).
(الفرقة ال َّثانية القادحون يف ِّ
القدح (ينس��ب إىل أفالطون ،وأرسطو ،وبطليموس،
أي :دون البدهي َّيات (وهذا)
ُ

القدح منهم مس��تبعدً ا
الرازي ،ولـ�َّم�اَّ كان هذا
رصح هب��ذه النِّس��بة اإلمام
ُ
ّ
وجالين��وس) َّ
صحة النِّس��بة إليهم بقول��ه (ولع َّلهم أرادوا)
جدًّ ا أش��ار املصنِّف إىل تأويل��ه عىل تقدير َّ
بقوهلم َّ
احلس ْبل)
إن احلس�� َّيات غري يقين َّية (أي جزم العقل) باحلس�� َّيات (لي��س
بمجرد ِّ
َّ
(فتضطره) أي :تُلجئ
احل��س
تنضم إليه) أي :إىل
ال ب��دَّ له (مع) اإلحس��اس من (أمور
ِّ
ُّ
ُّ

تل��ك األم��ور َ
العقل (إىل اجلزم) بام جزم به من احلس�� َّيات (ال نعلم م��ا هي) أي ما تلك
حصلت)؛
املنضمة إىل اإلحس��اس املوجبة للج��زم (ومتى حصلت) لنا (وكيف
األمور
ْ
َّ
حق ال ش��به َة فيه (وإلاَّ )
فال تكون احلس�� َّيات
بمجرد تع ُّلق اإلحس��اس هبا يقين َّية ،وهذا ٌّ
َّ

أي ْ
وإن مل يريدوا بالقدح يف احلس�� َّيات ما ذكرناه من التَّأويل (فإليها) أي إىل احلس�� َّيات

قدحا يف علومهم الت��ي يفتخرون هبا،
القدح
(تنته��ى علومه��م)؛ فيكون
احلقيق��ي فيها ً
ُ
ّ
ِ
ه��ؤالء األذكياء األج�َّل�اَّ ء؛ وإنَّام قلنا
يتصور ممَّن له أدنى مس��كة؛ فكيف من
وذل��ك ال
َّ
بانته��اء علومه��م إليها؛ َّ
مبني عىل االس��تدالل
العلم
ألن
اإلهلي املنس��وب إىل أفالطون ٌّ
ّ
َ

بيعي املنسوب إىل
بأحوال املحسوسات املعلومة بمعاونة ِّ
احلس ،وأكثر أصول العلم ال َّط ّ
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بالسامء ،والعامل ،وبالكون ،والفساد ،وباآلثار العلو َّية ،وبأحكام املعادن،
أرسطو كالعلم َّ
احلس ،وعلم األرصاد ،واهليئة املنس��وب إىل بطليموس
والنَّب��ات ،واحليوان مأخوذ من ِّ

مبن��ي عىل اإلحس��اس ،وأحكام املحسوس��ات ،وعلم التَّج��ارب الطب َّية املنس��وب إىل
ّ

رصحوا َّ
للصبيان
األول َّيات إنَّام حتصل ِّ
بأن َّ
جالينوس مأخوذ من املحسوسات ،هذا وقد َّ
يؤول إىل
باس��تعداد حيصل لعقوهلم من اإلحس��اس باجلزئ َّي��ات؛ فالقدح يف احلس�� َّيات َّ
(قال��وا ِ
احل��س فإ َّم��ا يف الكل َّي��ات)؛ أي يف القضايا الكل َّي��ة (أو يف
ل��و اعت�بر حكم
ّ

اجلزئ َّيات)؛ أي يف األحكام اجلارية عىل اجلزئ َّيات احلقيق َّية( ،وكالمها ٌ
األول)
باطل ،أ َّما َّ
(فظاهر)؛ َّ
احلس ال ي��درك إلاَّ هذه النَّار،
وه��و بط�لان اعتبار حكمه يف الكل ّي��ات؛
ألن َّ
ٌ

وتل��ك النَّار ال مجيع النِّريان املوجودة يف احلال ،ولو ف��رض إدراكه إ َّياها بأرسها؛ فليس

حكم كل ًّيا عىل مجيع أفرادها (س َّيام
له تع ُّلق قط ًعا بأفرادها املاضية ،واملستقبلة؛ فال ُيعطى اً
كل ٍ
حار ٌة ليس ع�لى ِّ
وق��د ذه��ب املح ِّققون إىل َّ
نار موجودة يف
أن احلكم يف قولن��ا :الن َُّار َّ

اخل��ارج) يف أحد األزمنة ال َّثالثة (فقط ْبل عليها ،وعىل) مجيع (األفراد املتوهمِّ ة) الوجود

(أيضا ،وال َّ
للحس هبا)؛ أي :باألفراد املتوهمّ ة (البتة)؛ فكيف
شك أنَّه ال تع ُّلق
يف اخلارج ً
ِّ
ُ
واحلاصلَّ :
إن احلكم ال يعطى حك�ًم�اً كل ًّيا أصلاً ال حقيق ًّيا،
حكم متن��اولاً إ َّياها،
يعط��ى اً
يتصور اعتبار حكمه يف الكل َّيات قط ًعا.
وال خارج ًّيا؛ فال
ّ

َّ
احلس يف
(وأ َّم��ا ال َّث��اين) و ه��و بطالن اعتب��ار حكمه يف اجلزئ َّي��ات؛
(فألن حك��م ّ

جزئ��ي كان يف معرض الغلط؛
أي
اجلزئ َّي��ات يغلط
كث�يرا) ،إذا كان كذلك؛ فحكمه يف ّ
ّ
ً

كبريا
برا ،وإنّام قلنا يغلط
األول إنَّا ن��رى َّ
كث�يرا (لوجوه َّ
ف�لا يكون مقبولاً معت� ً
الصغري ً
ً
كالنَّار البعيدة يف ال ُّظلمة) هذا اذا مل تكن بعيد ًة جدًّ ا...
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القدح يف البدهي َّيات.

ٌ
ٌ
حل ِّل ِّي
إيجي والعلاَّ مة ا ِ
درا�سة
نظر َّية املعرفة الدين َّية-
مقارنة بني َع ُ�ضدِ الدّ ين ال ّ

(الفرقة ال َّثالثة القادحون يف البدهي َّيات فقط)؛ أي :ال يف احلس�� َّيات؛ فإنهَّ م معرتفون

هي أضعف من احلس َّيات؛ ألنهَّ ا فرعها) ،وذلك َّ
ألن اإلنسان يف مبدأ الفطرة
هبا (قالواَ :
ٍ
احل��واس يف اجلزئ َّيات تن َّبه ملش��اركات بينها،
خ��ال عن اإلدراكات ك ّلها؛ فإذا اس��تعمل
َّ
صورا كل َّية حيكم عىل بعضها ببعض إجيا ًبا ،أو س��ل ًبا ،إ َّما ببدهية
ومباين��ات ،وانتزع منها
ً
ٍ
الضـرور َّيات ،والنَّظر َّيات؛
عقل��ه كام يف البدهي َّي��ات ،أو بمعاونة يشء آخر كام يف س��ائر َّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

التصورات ،والتَّصديقات( ،ولذلك)
إحساس��ه باملحسوسات مل يكن له يشء من
فلوال
ُّ
ُ

احلس ابت��دا ًء ،أو بواس��طة (كاألكمه)؛
حس��ا فقدَ عل�ًم�اً ) متع ِّل ًق��ا بذلك ِّ
قيل(:م��ن فقد ًّ
فإنَّ��ه ال يع��رف حقائ��ق األل��وان ،وال حيك��م باختالفه��ا يف املاه َّي��ة؛ لع��دم إحساس��ه
بجزئ َّياهتا.)36(»...

نالح��ظ َّ
والضـرورة
أن
توس��ع يف الفرق��ة ال َّثالثة ،وهي م��ا أثبتت اليق�ينَّ ،
اإلجيي َّ
ّ

للحس�� َّيات ،وأنكرهت�ما يف البدهي َّي��ات ،وهذا املذه��ب يعتقد َّ
متفرعة من
أن البدهي َّي��ات ِّ
ِّ
احلس�� َّيات ،ومعه فهي أضعف من احلس َّيات؛ فاإلنس��ان ُخ ِل َق ،وهو ٍ
خال عن ِّ
كل عل ٍم،
صورا كل َّية،
احل��واس أدرك األمور اجلزئ َّية ،ومنه��ا انتزع
وم��ع مرور األ َّيام عرب تعميل
ِّ
ً

َّظري) ،ومن هنا اعتربوا
(أعم من
البدهيي ،وال�َّض�رَّ
وري ،والن ّ
ّ
ّ
وجع��ل هلا أحكا ًم��ا كل َّية ُّ

حسا».
فرع البدهي َّيات ،كام هو
احلس َّيات َ
علم فقد ًّ
مشهور «من فقدَ اً
ٌ

واعتربوا هذا استداللاً عىل إنكار البدهي َّيات؛ ألنهَّ ا الفرع ،واحلس َّيات األصل.

أيض��ا َّ
ليس��ت بدهي َّي��ة ،أو رضور َّية،
أن العق��ل حيكم يف م��وارد ،إلاَّ أنهَّ ا
ْ
وطرح��وا ً
ٍ
بنتيج��ة وهي :ال ُيعتمد عىل ج��زم العقل يف بعض
وباالس��تناد إىل ه��ذه املوارد خرجوا

القضايا من أنهَّ ا بدهي َّي ٌة ،يقين َّي ٌة ،أو رضور َّي ٌة(.)37

اإلجي��ي عن هذا اإلش��كال حتَّى لو س�� َّلمنا بام تقدَّ م؛ فإنَّ��ه ال يلزم من َّ
أن
وأج��اب
ّ
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األحكام العقل َّية ال تنتج البدهي َّيات ،واليقين َّيات ،والضرَّ ور َّيات.
للحس�� َّيات ،والبدهي َّي��ات (مجي ًع��ا ،وهم
الرابع��ة :املنك��رون هل�ما)؛ أي
ِّ
«(الفرق��ة َّ
السوفس��طائ َّية قال��وا دلي��ل الفري َق ِ
ني يبطله�ما)؛ أي :احلس�� َّيات ،والبدهي َّي��ات (والنَّظر

فرعه��م)؛ فيبطل ببطالن أصله املنح�صر فيهام (وال طريق) إىل العلم (غريمها)؛ أي غري

وليس لناش��ئ حيكم س��وى الضرَّ ورة ،والنَّظر ،وق��د بطال؛ فوجب التو ُّق��ف يف ِّ
الكل؛
ف��إذا قيل هلم لقد قطعتم بش��بهتكم هذه ببطالن احلس�� َّيات ،والبدهي َّي��ات ،والنَّظر مجي ًعا

وبوج��وب التو ُّقف؛ فقد ناقضتم بكالمكم كالمكم (قال��وا كالمنا هذا ال يفيدنا قط ًعا)
بذلك البطالن ،والوجوب؛ (فيتناقض) بنفسه كام توهمَّ تم (بل) يفيدنا (شكًّا؛ فأنا ٌّ
شاك)
ٌّ
ٌّ
جرا)؛
ش��اك،
يف بط�لان تل��ك األمور ،ووجوب التو ُّقف
أيضا (يف أنيِّ
(وش��اك) ً
وهلم َّ
َّ

فيتم مقصودنا بال تناقض»(.)38
فال ينتهي يب احلال إىل قطع يشء أصلاً ؛ ُّ
الرازي يف املقام:
وإلثراء املوضوع ننقل ما قاله َّ
الرابعة:
«الفرقة َّ

السوفسطائ َّية الذين قدحوا يف احلس َّيات ،والبدهي َّيات ،قالوا :ظهر بكالم الفري َق ِ
ني،

والعق�لي؛ فال بدَّ وأن يكون فوقها من حاكم
تط��رق التُّهمة إىل احلاكم احلسيِّ ّ  ،واخليا ّيل،
ُّ
ّ

صححنامها به،
آخر ،و ال جيوز أن يكون ذلك احلاكم هو االس��تدالل؛ ألنَّه فرعها؛ فلو َّ

حاكم آخر؛ فإذا ال طريق إلاَّ التو ُّقف.
لزم الدَّ ور ،وال نجد
اً

ال يقال هذا الكالم الذي ذكرتُهْ ،
علم بفساد احلس َّيات ،والبدهي َّيات؛ فقد
إن أفادك اً
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الضرَّ ورة ،والنَّظر (وأمثلهم)؛ أي :أفضل السوفسطائ َّية (الالأدرية) القائلون بالتو ُّقف؛
فإنهَّ ��م قالوا ظهر ب��كالم الفري َق ِ
والعقيل؛ فال بدَّ من
تطرق التُّهمة إىل احلاكم احل�ِّس�يِِّّ ،
ني ُّ
ِّ
صححنامها به لزم الدَّ ْور،
حاك��م آخر ،ولي��س ذلك احلاكم هو النَّظر؛ ألنَّه فرعهام فل��و َّ

ٌ
ٌ
حل ِّل ِّي
إيجي والعلاَّ مة ا ِ
درا�سة
نظر َّية املعرفة الدين َّية-
مقارنة بني َع ُ�ضدِ الدّ ين ال ّ

ناقضت ،وإلاَّ فقد اعرتفت بسقوطه.
ألنَّا نقول :هذا الكالم الذي ذكرته أنت يفيد القطع بال ُّثبوت.
ّ
الشك؛ إنَّام يتو َّلد من هذه املآخذ.
والذي ذكرته أنا يفيد التُّهمة ،و
ٌّ
ٌّ
فأنا ٌّ
جرا.
شاك،
وشاك يف أنيِّ
هلم ًّ
شاك ،و َّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

واعل��م َّ
أن االش��تغال باجلواب عن هذه ُّ
الش��بهة حيصل غرضهم ع�لى ما َّقرروه يف
ْ

أن علمنا َّ
فالصواب أن ال نش��تغل باجلواب عنها؛ ألنَّا نعلم َّ
بأن الواحد نصف
كلامهتم؛ َّ

والش��مس مضيئ��ة ال يزول بام ذكروهِ ،
ب��ل ال َّطريق أن َّ
االثن�ينَّ ،
حارةَّ ،
يعذبوا
وأن النَّار َّ
حتَّى يعرتفوا باحلس��يات ،وإذا اعرتفوا هب��ا؛ ِ
فقد اعرتفوا بالبدهي َّي��ات ،أعني الفرق بني
َّ
وجود األمل ،وعدمه»(.)39

واتَّض��ح ممَّا تقدَّ م َّ
ـ��روري،
الض
والنظري عىل حدٍّ
أن السفس��طائ ِّيني ينكرون العلم َّ
ّ
ّ

سواء.

السفسطائي؛ فال ثمر َة منه
اإلجيي أثر العلامء يف عدم مناقشة وحماورة الت َّيار
واقتفى
ّ
ّ

معهم.

ٍ
ألحد ،وناظرهم:
اقرتاحا يف املقام إذا اتَّفق
ويقرتح صاحب املواقف
ً

ِ
أم��ور ال بدَّ هلم من
«ب��ل ال َّطريق معهم يف إلزامه��م ،ودفع إنكارهم (أن تعدَّ عليهم
ٌ

االعرتاف بثبوهت��ا) ،واجلزم فيها (حتَّى يظهر عنادهم) يف إنكار األش��ياء ك ّلها (مثل أنَّك

َّ
واللذة ،أو بني دخول النَّار ،واملاء ،أو بني مذهبك ،وما يناقضه؛ فإن َأبوا
هل مت ِّيز بني األمل،
ِ
نارا ،أو يعرتفوا)؛ أي إىل أن يعرتفوا
إلاَّ اإلرصار) ع�لى اإلنكارُ ( ،أوجعوا رض ًبا ،و ُأصلوا ً
باألمل ،وهو من احلس َّيات ،وبالفرق بينه وبني َّ
اللذة ،وهو من البدهي َّيات.)40(»..
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وأ َّم��ا العلاَّ م��ة فمنهجه كان مقار ًبا يف إنكار الش��كَّاكني؛ َّ
الس��مة األساس�� َّية
فإن ِّ
ِ
ٍ
هؤالء إىل ثالثة فرق:
قسم العلاَّ مة
إنكار العلم
للسفسطائ ِّيني
بنحو ُمطلق؛ فعىل هذا َّ
ُ

َّ
«إن مجاع ًة أنكروا احلس َّيات ،وآخرون أنكروا البدهي َّيات ،وطائفة أخرى أنكرومها
ِ
وهؤالء هم السوفسطائ َّية ،وفرقهم ثالثة:
م ًعا،
أمثلهم طريق ًة الالأدر َّية ،وهم الذي يقولون :إنَّا ال نعرف ثبوت يشء ،وال انتفاءه،
تس��مى العناد َّية ،وه��م الذين يعان��دون ويقولون :نحن نج��زم بأنَّه
ومنه��م فرق��ة
َّ

ال موجود أصلاً .

تس��مى العند َّية ،وهم الذين يقولونَّ :
إن حقائق األش��ياء تابعة
ومنهم فرق ٌة أخرى
َّ

لالعتقادات ،ال َّ
أن االعتقادات تابعة للحقائق؛ فمن اعتقد يف العامل أنَّه قديم ،كان العامل

قديم يف ح ِّقهِ ،
ٌ
ومن اعتقد َّ
حادث كان حاد ًثا يف ح ِّقه.
أن العامل
اً

وأيضا من السوفس��طائ َّية م��ن أنكر احلس�� َّيات ،واعرتف بالبدهي َّي��ات ،ومنهم من
ً

عكس ،ومنهم من أنكرمها م ًعا.)41(»...

وللعلاَّ مة ِ
احلليِّ ّ ٌ
للسوفسطائ ِّيني مع بعض األجوبة:
بيان آخر ُّ

«أنكر السوفسطائ َّية العلم مطل ًقا ،وهم ينقسمون إىل ثالثة أقسام:

العند َّية :وهم الذين يعرتفون بجميع األشياء.

والعناد َّية :وهم الذين ينكرون األشياء معاندة.

صحة املقدِّ م��ات التي ينبني
واللاَّ أدر َّي��ة :وه��م الذين أنكروا مجيع األش��ياء؛ لعدم َّ

ألن أجىل القضاي��ا ،وأوضحها هو العلم َّ
عليه��ا الرباهني ،قال��واَّ :
ب��أن النفي واإلثبات
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بل نحن متو ِّقفون يف ِّ
كل األقسام.

ٌ
ٌ
حل ِّل ِّي
إيجي والعلاَّ مة ا ِ
درا�سة
نظر َّية املعرفة الدين َّية-
مقارنة بني َع ُ�ضدِ الدّ ين ال ّ

ال جيتمعان ،وال يرتفعان ،وهذا القول باطل؛ فال يكون يشء من القضايا ح ًّقا.
ٌ
وبيان بطالنه َّ
متصور ،و إلاَّ لكان
بتصور النفي ،وهو غري
مسبوق
أن هذا التَّصديق
َّ
ُّ

متم ِّي ًزا عن غريه ،واملتم ِّيز عن غريه متعينِّ  ،واملتعينِّ ثابت ،والنفي ليس بثابت.
سؤال :يكون ثابتًا ذهنًا؟.

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

جواب :ال َّثابت ذهنًا أحد أقسام مطلق ال َّثابت ،والنفي املطلق مقابل املطلق ال َّثابت؛

وأيضا النفي واإلثبات قد ُينس��بان إىل وجود َّ
الشـيء يف نفسه ،وقد
فال يكون قس�ًم�اً منهً ،
واألول باطل ،وإلاَّ لكان الوجود إ َّما نف��س املاه َّية؛ فقولنا:
ُينس��بان إىل وجوده لغ�يره،
َّ

مغايرا هلا فيلزم
ف ،وإ َّم��ا
يتنزل منزل��ة قولنا :املاه َّية ماه َّي��ة ،وهذا ُخ ْل ٌ
املاه َّي��ة موجودة َّ
ً

وصف املعدوم باملوجود.

ألن املوضوع واملحمول ِ
وال َّثاين ٌ
باطل؛ َّ
إن اتحَّ دا كان ذلك كحمل األسامء املرتادفة؛

ف�لا يكون مفيدً اْ ،
حكم عىل الشيَّ ء بأنَّه غريه ،وذلك حكم بوحدة
وإن تغاي��را كان ذلك اً
االثنني.

ِ
هؤالء ال يستح ُّقون اجلواب؛ َّ
واعلم َّ
ألن املناظرة إنَّام تكون بعد تسليم مقدِّ مات
أن
ْ

اخلصمني عليها مطلو َب��ه ،ومن ينكر مثل هذه القضايا
اخلصمني توضع ليبني أحد
ب�ين
َ
َ
ال يمكن مباحثته؛ َّ
فإن هبذه القضايا يناظر يف مجيع املطالب ،وهي املبادئ للعلوم؛ فيجب
ِ
فإن أقىص مراتب املناظر أن يبينِّ َّ
َّقيضنيَّ ،
أن
ال��ذب عنها ،وكيف يناظر من جيمع بني الن
ُّ
ال��ذي ذكره دليل ٌّ
لـم ال جيوز أن
دال عىل مطلوبه؛ فاخلصم يقول مس�� َّلم أنَّه دليل ،لكن َ

أيضا.
يكون غري دليل ً

الش ِّ
��اكَّ :
وم��ع ذل��ك فإنَّ��ا نقول يف ج��واب ه��ذا َّ
لـ��م ال جي��وز أن يكون
إن املنفي َ

فإن الذي ال يك��ون ثابتًا يف ِّ
ثابتً��ا ذهنً��ا؛ َّ
تصور مل��ا ليس بثابت،
الذه��ن ،وال يف اخلارج ُّ
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يص��ح من حيث إنَّه
التصور ،وال
فيص��ح احلكم عليه من حيث ه��و ذلك
متص��ور
وال
ُّ
ُّ
ُّ
َّ
ِ
باعتبارين كام نقول :املوجود إ َّما ثابتة
قس��م
َ
ليس بثابت؛ فاملوضوعان خمتلفان ،واملقابل ِّ
الذهن من حيث إنَّه مفهوم ثابت يف ِّ
الذه��ن ،أو ال يك��ون؛ فال َّثابت يف ِّ
يف ِّ
الذهن ،وليس
بثابت من ُ
حيث هو مقابل لل َّثابت ،وال استحال َة يف ذلك.

والس��واد ،عىل َّ
أن حل��ول الوجود يف املاه َّية ال يل��زم منه حلول
بالوج��ود ك�ما يف املاه َّية َّ
ٍ
املوجود يف املعدوم؛ َّ
حينئذ
فإن املاه َّية ال يق ِّيد الوجود ،وال يلزم أن يكون معدومة ،فإنَّه
أخذنا للامه َّية ً
يكون ُ
أخذا للامه َّية هلا مع قيد العدم ،وليس كذلك.
ٍ
بموجود ،وال معدوم.
وأيضا الوجود ليس
ً

قول��ه :املوضوع واملحم��ول إن تغايرا كان حك�ًم�اً بوحدة االثنني ،قلن��ا :إنهَّام ال بدَّ
وجه ،وخيتلف��ا من ٍ
وأن يتَّح��دا م��ن ٍ
وجه ،ووج��ه االتحِّ اد قد يكون أح��د الطر َفني ،وقد

حيسوا به فقد خرجوا
يغايرمها ،و قد أجاهبم بعض الفضالء َّ
بالضـرب باخلش��ب؛ فإن مل ُّ

وفرقوا بني حال الضرَّ ب وعدمه ،اعرتفوا بالقضايا
أحسوا بهَّ ،
عن ح ِّيز اإلنس��ان َّية ،وإن ُّ
العقل َّية.

ضعيف؛ َّ
فإن هؤالء يعرتفون بوجود األمل ،ولكن يقولون :إنَّه جيوز أن يكون
وهذا
ٌ

أحس ْسناه ً
احلس»(.)42
خطأ كام يف سائر أغالط ِّ
هذا الذي َ

نص العلاَّ مة أنَّه يضعف طريقة الضرَّ ب ،ووجود األمل.
وم َن الالفت يف ِّ
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قول��ه يف الوج��ه ال َّثاين :الوج��ود ْ
إن كان زائدً ا لزم وصف املع��دوم باملوجود ،قلنا:
ٍ
بثاب��ت يف اخلارج؛ فإنَّه ليس يف اخل��ارج ماه َّية يتَّصف
بالزي��ادة يف الوجود ليس
احلك��م ِّ

ٌ
ٌ
حل ِّل ِّي
إيجي والعلاَّ مة ا ِ
درا�سة
نظر َّية املعرفة الدين َّية-
مقارنة بني َع ُ�ضدِ الدّ ين ال ّ

النظري
 .4معرفة كيف َّية ح�صول العلم
ّ
انتقل علامء الكالم املس��لمون يف نظر َّية املعرف��ة يف املرحلة ال َّثانية هي كيف َّية حتصيل

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

اإلجيي ،والعلاَّ مة؛ فهام عقدا له بح ًثا حتت عنوان (النظر) ،إذ
النظري ،ك�ما تناوله
العلم
ّ
ّ

وقسموه وب َّينوا عالقته بالعلم واملعرفة.
عرفوهَّ ،
َّ

 1-4تعريف النَّظر
َ
النظري بوصفه متك ِّل اًم
اإلجيي بعد بحث العلم النَّظر ،وطريقة حتصيل العلم
بحث
ّ
ّ
يري��د أن يثبت العقائد الدين َّي��ة ،ومنها معرفة اهلل تعاىل؛ فال بدَّ له م��ن بحث النَّظر ٍ
بنحو

ٍ
دقيق.

جاء يف رشح املواقف أربع تعاريف للنَّظر:
أ .قال الباقلاَّ ّين :النَّظر« :هو الفكر الذي ُيطلب به علم ،أو غلبة ظ ّن».

ففي نظره ُيطلب بالفكر العلم ،أو غلبة الظ ّن ،و ُيفهم من عبارته هذه َّ
أن النَّظر أحد
أقسام ِ
الفكْر.
ٍ
وبعبارة أخرى ،يف نظر الباقلاَّ ّين الفكر بمنزلة اجلنس ،وطلب العلم ،أو غلبة الظ ِّن

نظر؛ إنَّام الفكر
بمنزل الفصل له ،وهذا يعني أنَّه ال يمكن اعتبار كيف ما كان الفكر فهو ٌ
املوصل للعلم ،أو غلبة الظ ّن.

بقوة يف الدِّ فاع عن هذا التَّعريف ،ورفع ودفع اإلشكاالت عنه.
وسعى
اإلجيي َّ
ّ
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ويمكن القول َّ
يرص ْح بذلك.
إن
ّ
اإلجيي يتبنَّى هذا التعريف ،وإن مل ِّ

أرباب التعاليم القائلون بالتعليم والتعلم للمجهوالت من املعلومات،
ب .واعتقد
ُ
قالوا :النَّظر« :ترتيب أمور معلومة ،أو مظنونة؛ للتأ ِّدي إىل ٍ
أمر آخر».
وه��ذا النَّحو من التَّعريف ُينبأ عن َّ
أن طريقة إكس��اب املجه��والت هي عن طريق

السابقة.
املعلومات َّ

هذا بن��ا ًء عىل َّ
توجهن��ا إىل ذلك املطلوب ،أفاضه علينا
أن املبدأ عام الفيض؛ فمتى َّ

من غري أن يكون لنا يف ذلك استعانة بمعلومات سابقة(.)43

ٍ
التصورات(،)44
كس��ب ،وإكساب يف
الرازي؛ فإنَّه ال يؤمن بوجود
ُّ
د .ما ذهب إليه َّ

فيع��رف النَّظر« :عب��ارة عن ترتيب
والكس��بي؛
النظري
ول��ذا خيتصـ��ر تعريفه املعل��وم
ّ
ِّ
ّ

يتوصل هبا إىل تصديق آخر»(.)45
تصديقات َّ
عرف النظر:
وأ َّما العلاَّ مة فقد َّ

«النَّظر :وهو ترتيب ٍ
يتوصل هبا إىل ٍ
أمر آخر»(.)46
أمور ذهن َّية َّ

ِ
واألمور ِّ
املتوصل منها
واخلواص
املفردات كاألجناس ،والفصول،
الذهن َّية تشمل
َّ
ّ

كان��ت علم َّية ،أو
إىل معرفة املحدود واملرس��وم ،وتش��مل املركَّبات كاملقدِّ مات؛ س��واء
ْ

اجلهال(.)47
ظنَّــ ِّية ،أو تقليد َّية ،أو اعتقاد َّية اعتقاد َّ

ورجح هذا
تع��رض العلاَّ مة لتعريف النَّظر املتقدِّ مة،
وس��جل مالحظته عليها(َّ ،)48
َّ
َّ

أتم وأفضل؛ ألنَّه:
التَّعريف ،وأشار أنَّه َّ

«وأكمل احلدود ما اشتمل عىل األربع ،وهذا احلدُّ ِ
قد اشتمل عىل العلل األربع؛ أ َّما
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عرفه ٌ
اإلدراكي».
التوجه إىل املطلوب
جمرد
ُّ
ّ
بعض« :النَّظر َّ
جَّ .

ٌ
ٌ
حل ِّل ِّي
إيجي والعلاَّ مة ا ِ
درا�سة
نظر َّية املعرفة الدين َّية-
مقارنة بني َع ُ�ضدِ الدّ ين ال ّ

التوصل.
الصورة؛ فهي الترَّ تيب ،وأ َّما املا َّدة فهي املقدِّ مات ،وأ َّما الغاية فهي
ُّ
ُّ
(ليتوص��ل) إش��ارة إىل الفاع��ل ،وهو النَّاظ��ر؛ فيكون ه��ذا احلدّ أكمل
ويف قولن��ا
َّ

احلدود.

ِ
والصورة؛ فصحيح ،وإلاَّ ففاسد»(.)49
صحت املا َّدة ُّ
قال :فإن َّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

 2-4وجوب النَّظر يف معرفة اهلل تعاىل
اإلجيي النَّظر يف معرفة اهلل تعاىل حتصيلها واجب إمجا ًعا.
ذكر
ّ
«منَّا (األشاعرة) ،وم َن املعتزلة ،وأ َّما معرفته تعاىل؛ فواجبة إمجا ًعا من األ َّمة».
ولكن وقع االختالف بينهم يف طريق ثبوته:
السمع ،وعند املعتزلة العقل.
عند األشاعرة َّ

واستدل األشاعرة يف إثبات وجوب النَّظر املؤ ِّدي إىل املعرفة بمسلك ِ
َّ
َني:

األول :االس��تدالل بال َّظواهر م��ن اآليات ،واألحاديث الدا َّل��ة عىل وجوب النَّظر
َّ
ِ
�ماوات َوالأْ َ ْر ِ
يف املعرف��ة ،نحو قوله تعاىلُ ﴿ :ق ِ
ض﴾ ،وقوله تعاىل:
الس
��ل ا ْن ُظ ُروا ماذا فيِ َّ

آث��ار ر ِ
ت اهللِ َك ْي َ
ي ِي الأْ َ ْر َض َب ْع��دَ َم ْو هِتا﴾ ،فقد أم��ر بالنَّظر يف دليل
��ر إِىل ِ َ حمْ َ
��ف حُ ْ
﴿ َفا ْن ُظ ْ
الصان��ع ،وصفاته (واألمر للوجوب) ك�ما هو ال َّظاهر املتبادر منه« ،ولـ�َّم�اَّ نزل﴿ :إِ َّن فيِ
َّ
ار لآَ َي ٍ
اختِلاَ ِ
َخ ْل ِق الس� و ِ
ول الأْ َ ْل َب ِ
ف ال َّل ْي ِ
ات َوالأْ َ ْر ِ
��ات لأِ ُ يِ
اب﴾ ،قال عليه
ض َو ْ
َّ َم�اَ َ
��ل َوالن ََّه ِ َ

والسالمٌ :
(ويل ملن الكها)؛ أي :مضغها (بني حلييه) أي جانبي فمه( ،ومل يتفك َّْر
َّ
الصالة َّ
فيه��ا) ،فقد أوع��د برتك التفكُّر يف دالئل املعرفة (فهو واجب)؛ إذ ال وعيدَ عىل ترك غري
قطعي الدَّ اللة؛ الحتامل األمر غري
الواجب ،وهذا املس��لك ال خيرج عن كونه ظن ًّي��ا غري
ّ

الوجوب ،وكون اخلرب املنقول من قبيل اآلحاد.
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املس��لك الثاين :وه��و املعتمد يف إثبات وج��وب النَّظرَّ ،
إن معرف��ة اهلل تعاىل واجبة
يتمسك يف ذلك بقوله تعاىلَ ﴿ :فا ْع َل ْم َأ َّن ُه ال إِل َه إِلاَّ اهللُ﴾،
إمجا ًعا من املسلمني كا َّفة ،وقد َّ

َّ
وألن العلم قد يطلق لغة
لكنَّ��ه ظن ِّّي؛ ملا عرفت من احتامل صيغة األمر غري الوج��وب؛
ع�لى الظ ِّن الغالب ،وذلك قد حيصل بالتَّقليد من غري ٍ
تتم
الرازي ،وهي ال ُّ
نظر كام ذكره َّ
يتم الواجب املطلق إلاَّ به؛ فهو واجب كوجوبه(.)50
إلاَّ بالنَّظر ،وما ال ُّ

التمس��ك بظاهر اآليات،
أيضا م��ا ذهب إليه بعض األش��اعرة من
واملعرف��ة ،ويرف��ض ً
ُّ
ويتمسك بإمجاع املسلمني عىل وجوب املعرفة.
واألحاديث،
َّ

أن العلاَّ مة يتبنَّى ما ذهب إليه املعتزلة من َّ
عىل حني َّ
عقيل ،ويدافع عنه،
أن الوجوب ٌّ
بشكل ٍ
ٍ
أنيق.
ويقرره
ِّ
الرشعي الذي تبنَّاه األشاعرة.
وأيضا يطرح الوجوب
ً
ّ
واستدل عىل وجوب املعرفة بالعقل:
السمع قد َّ
«احلق َّ
دل عليه
ُّ
أن وجوب معرفة اهلل تعاىل مس��تفا ٌد من العقل ،وإن كان َّ
بقول��هَ ﴿ :فا ْع َل ْم َأ َّن ُه ال إِل َه إِلاَّ اهللُ﴾؛ َّ
واج��ب بالضَّـَرورة ،و آثار النِّعمة
ألن ش��كر املنعم
ٌ
َّ
وألن معرفة اهلل تعاىل واقعة
علينا ظاهرة؛ فيجب أن نشكر فاعلها ،وإنَّام حيصل بمعرفته؛

للخوف احلاصل م َن االختالف ،ودفع اخلوف واجب بالضرَّ ورة»(.)51

هذا االستدالل ٍ
مبتن عىل قاعدة أصول َّية ،وفقه َّية ،وهي (مقدِّ مة الواجب واجبة)؛
فاملعرفة من دون ٍ
نظر ال حتصل؛ فال بدَّ بحكم العقل من النَّظر حتَّى حتصل املعرفة.
ٍ
ٍ
واضح إلاَّ بالنَّظر.
بنحو
طريق ملعرفة اهلل
ويلمح العلاَّ مة أنَّه ال
َ
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يرفض منهج املعتزل��ة يف طريق إثبات وج��وب النَّظر،
وعلي��ه فصاحب املواق��ف ُ

ٌ
ٌ
حل ِّل ِّي
إيجي والعلاَّ مة ا ِ
درا�سة
نظر َّية املعرفة الدين َّية-
مقارنة بني َع ُ�ضدِ الدّ ين ال ّ

َ
ك�ما يؤكِّد َّ
س��بيل إليه��ا إلاَّ النَّظر ،وهذه
وليس��ت بدهي َّية؛ فال
أن معرفة اهلل نظر َّية،
ْ

طريقة العقالء يف حتصيل األمور النَّظر َّية(.)52

ٍ
إشكاالت عىل املعتزلة ،ومقولتهم:
اإلجيي من
نشري إىل بعض ما أورده
وال َ
ّ
بأس أن َ

َّ
عقيل.
إن الوجوب ٌّ

أ .م��ا تقدَّ م م��ن ٍ
فإن أكثر النَّاس ال خيط��ر بباهلم َّ
دليل غري تا ٍّم؛ َّ
أن هناك اختال ًفا بني

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

النَّاس فيام ذكرَّ ،
منعم قد طلب منهم ُّ
الش��كر عليها؛ بل هم ذاهلون عن
وأن هلذه النعم اً

خوف أصلاً .
ذلك؛ فال حيصل هلم
ٌ

وإن س َّلم حصول اخلوف فال نس ِّلم أنَّه -أي العرفان احلاصل بالنَّظر -يدفعه -أي

الصواب؛ لفس��اد النَّظر؛ فيكون اخلوف
اخلوف -إذ قد خيطئ فال يقع العرفان عىل وجه َّ
ٍ
أكثر.
حينئذ َ

ب .ال نس�� ِّلم أنَّ��ه -أي العرفان احلاص��ل بالنَّظر( -يدفع��ه) -أي اخلوف( -إذ قد
ٍ
أكثر
خيطئ)؛ فال يقع العرفان عىل وجه َّ
الصواب؛ لفس��اد النَّظ��ر؛ فيكون اخلوف حينئذ َ
الـم ِ
عرض) عنه
(ال يق��ال النَّاظر في��ه)؛ أي :يف عرفانه تعاىل (أحس��ن ح��الاً قط ًعا م��ن ُ
(ممنوع)؛ َّ
بالكل َّية( ،ألنَّا نقول) ذلك
ألن النَّظر قد يؤ ّدي إىل اجلهل املركَّب الذي هو أشدُّ
ٌ
خطرا من اجلهل البسيط.
ً

ني َحتَّى َن ْب َع َ
ث َر ُسولاً ﴾ نفي
﴿وما ُكنَّا ُم َع ِّذبِ َ
ج .ال جيب عقلاً ْ ،بل سم ًعا قوله تعاىلَ :
اهلل س��بحانه وتعاىل التَّعذي��ب مطل ًقا دنيو ًّيا كان أو أخرو ًّيا (قب��ل البعثة ،وهو من لوازم

جي��وزون العفو (فينتفي الوجوب قبل
الوج��وب) برشط ترك الواجب (عندهم)؛ إذ ال ِّ
البعث��ة) النتفاء الزمه (وهو ينفي كونه بالعق��ل)؛ إذ لو كان الوجوب بالعقل لكان ثابتًا
عقيل لثبت قبل البعثة ،وال شبهة يف
معه قبل بعثة ُّ
الر ُسل ،وحمصوله :أنَّه لو كان وجوب ّ
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ٍ
حينئذ ،فيل��زم أن يكونوا َّ
َّ
معذبني قبلها ،وهو باطل
أن العق�لاء كانوا يرتكون الواجبات

بالرسول) يف اآلية الكريمة هو (العقل)؛ الشرتاكهام يف اهلداية (أو
باآلية (ال يقال املراد َّ
امل��راد) من اآلية (ما كنَّا ِّ
معذبني برتك الواجبات َّ
الش��ـرع َّية) ،و ليس يلزم من ذلك نفي

التَّعذيب برتك الواجبات العقل َّية(.)53

اإلجيي هذا ظاهر اآليات ،وال يمكن تأويلها وتفسريها خالف ظاهرها؛
كام يعتقد
ّ

الس��معي؛ فإنَّه يلزم منه
وأ َّم��ا العلاَّ م��ة؛ فهو ير ُّد عىل أد َّلة األش��اعرة من الوجوب
ّ

لوازم باطلة.

«لو مل يكن وجوبه عقل ًّيا لزم إفحام األنبياء من تكذيبهم ،وذلك ٌ
حمال ،بيان املالزمة

َّ
إن
النب��ي إذا جاء إىل املك َّلف ،وأمره باتِّباعه؛ فق��ال له املك َّلف ال أتفكَّر حتَّى أعرف
ّ

عيل ،وال جيب
صد َق��ك ،وال أعرف صدقك إلاَّ بالنَّ َظر ،والنَّظر ال أفعل��ه إلاَّ إذا وجب ّ
النبي.
عيل إلاَّ بقولك ،وقولك اآلن قبل النَّظر ليس حج ًة؛ فينقطع ّ
ّ

عيل النَّظر إلاَّ
عق�لي ،اندفع هذا املحال؛ َّ
أ َّم��ا ل��و قلناّ :
إن وجو َبه
ألن قوله ال جي��ب ّ
ٌّ

بقولك يكون باطلاً »(.)54

اإلجيي أن جييب حلاًّ
الرشعي ،هو يعتقد
ونقضا عىل ما ورد عىل الوجوب
ح��اول
ً
ّ
ّ

به األشاعرة.

ويس��عى جاهدً ا لرفع اإلش��كال املتقدِّ م من َّ
الرشع��ي يلزم منه إفحام
أن الوجوب
ّ

األنبياء (صلىَّ اهلل عىل نب ِّينا وآله وعليهم السالم).

أيض��ا يرد عىل
َّق�ضي فهو :م��ا يرد عىل الوجوب
أ َّم��ا اجل��واب الن
الس��معي نفس��ه ً
ّ
ّ

العقيل:
الوجوب
ّ
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موجب لذلك.
إذ ال
َ

ٌ
ٌ
حل ِّل ِّي
إيجي والعلاَّ مة ا ِ
درا�سة
نظر َّية املعرفة الدين َّية-
مقارنة بني َع ُ�ضدِ الدّ ين ال ّ

«أي :م��ا ذكرتم من لزوم إفحام األنبياء (مش�ترك) بني الوجوب َّ
��ـرعي الذي
الش
ّ

العقيل الذي ه��و مذهبكم؛ فام هو جوابكم فه��و جوابنا ،وإنَّام
ه��و مذهبن��ا ،والوجوب
ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

كان مش�تركًا (إذ ل��و وجب) النَّظر (بالعق��ل فبالنَّظر اتِّفا ًق��ا)؛ َّ
ألن وجوبه ليس معلو ًما
ٍ
بال�َّض�رَّ ورة؛ ْ
أنظ��ار دقيقة من
ب��ل بالنَّظر فيه ،واالس��تدالل عليه بمقدِّ م��ات مفتقرة إىل
تتم إلاَّ بالنَّظ��رَّ ،
َّ
يتم الواج��ب إلاَّ به فهو واجب؛
وأن ما ال ُّ
أن املعرف��ة واجب��ة ،وأنهَّ ا ال ُّ
ٍ
أنظر)؛ فيتو َّقف ُّ
كل
(فيق��ول) املك َّلف حينئذ (ال أنظر) أصلاً (ما مل جيب ،وال جيب ما مل ْ
ٍ
واحد من وجود النظر مطل ًقا ،ووجوبه عىل اآلخر»(.)55

وأما جواب اإلجيي ِ
احلليِّ ّ عىل اإلش��كال املتقدِّ م من َّ
الرشعي يلزم منه
أن الوجوب
ّ
ّ
َّ

السالم).
إفحام األنبياء(صلىَّ اهلل عىل نب ِّينا وآله وعليهم َّ

ُّ
احل��ل :وهو َّ
(أن قول��ك ال جيب) النَّظر (عىل ما مل يثبت ال�َّش�رَّ ع) عندي (قلنا :هذا

يصح لو كان الوجوب عليه) بحس��ب نفس األمر (موقو ًف��ا عىل العلم بالوجوب)
إنَّ�ما ُّ
املس��تفاد من العلم بثبوت َّ
الش��ـرع (لكنَّه ال يتو َّقف) الوجوب يف نفس األمر عىل العلم
ب��ه ِ
موقوف عىل الوجوب)؛ َّ
ألن العل��م بثبوت يشء فرع لثبوته يف
(إذ العل��م بالوجوب
ٌ

علم؛ (فلو تو َّقف الوجوب عىل
نفسه؛ فإنَّه إذا مل يثبت يف نفسه كان اعتقاد ثبوته جهلاً ال اً
أيضا أن ال جيب يش ٌء عىل الكافر؛ بل نقول الوجوب
العلم بالوجوب لزم الدَّ ور) ،ولزم ً

يف نف��س األمر يتو َّقف عىل ثبوت َّ
الش��ـرع يف نفس األمر ،وال�َّش�رَّ ع ثابت يف نفس األمر

نظر فيه أو مل ينظر ،وكذلك الوجوب ،وليس يلزم من هذا
يعلم َ
علم املك َّلف ثبوته ،أو مل ْ
تكليف الغافل؛ َّ
َّكليف ال من مل يصدِّ ْق به..
يتصو ِر الت
ألن الغافل من مل
َ
َّ
وه��ذا معنى م��ا قي��لَّ :
إن رشط التَّكليف ه��و التمكُّن م��ن العلم ب��ه ال العلم به،

وهب��ذا ّ
أيضا يندفع اإلش��كال عن املعتزل��ة؛ فيقال :قولك ال جي��ب النَّظر عىل ما مل
احلل ً
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ٌ
باط��ل؛ َّ
ثابت بالعقل يف نفس األم��ر ،و ال يتو َّقف عىل علم املك َّلف
أنظ��ر
ألن الوجوب ٌ
ْ

بالوجوب ،والنَّظر فيه(.)56

وأجاب العلاَّ مة ِ
احلليِّ ّ ِ
ِّ
واحلل قائلاً :
عن النَّقض

جواب عن إلزام األشاعرة ،وتقريرهَّ :
فطري القياس،
قسمني:
أن
«هذا
ّ
َّ
ٌ
النظري عىل َ

بفط��ري القياس ما يكون حاصلاً م��ن مقدِّ متَني بدهي َّيتني
فط��ري القياس؛ ونعني
وغري
ّ
ّ

نص��ف األربعة؛ ألنَّه حصل من مقدِّ متني :إحدامها االثنان عدد انقس��مت
االثنان
ُ
ِ
وكل ٍ
األربع��ة إلي��ه ،وإىل ما يس��اويهُّ ،
انقس��مت األربعة إليه ،وإىل ما يس��اويه فهو
عدد
نصف األربعة ،فهذه النَّتيجة لـم حصلت من مقدِّ ٍ
نصف األربعة؛ فينتج َّ
مات
أن االثنني
ُ
اَّ

الذه ُن عنها كانت تا َّمة يف ِّ
ال خيلو ِّ
دائم ،بخالف االس��تدالل عىل حدوث العامل؛
الذهن اً
فإنّه إنّام يكون بمقدّ مات نظر ّية خيلو ِّ
الذهن عنها؛ فيخلو عن نتيجتها.

األول؛ ِّ
فالذهن ال خيل��و عن معرف��ة وجوبه،
ووج��وب النَّظ��ر م��ن قبي��ل القس��م َّ
ٍ
وحينئ��ذ ال يلزم اإلفح��ام؛ َّ
النبي إذا قال للمك َّل��ف :اتَّبعني ،قال:
وإن كان نظر ًّي��ا،
ألن َّ

ال أتَّبع��ك حتَّى أعرف صد َق��ك ،وال أعرف صد َقك إلاَّ بالنَّظ��ر ،والنَّظر ال أفعله حتَّى

النبي له :إنَّك تعرف وجوب النَّظر لدفعه اخلوف ،فيتن َّبه املك َّلف
أع��رف وجوبه؛ فيقول ّ

األول»(.)57
لوجوب النَّظر ،فحينئذ ينظر بخالف َّ
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فإن تلك النَّتيجة ال خيلو ِّ
الذه ُن منهام؛ َّ
ال خيلو ِّ
أيضا كقولنا:
الذهن منها ً

ٌ
ٌ
حل ِّل ِّي
إيجي والعلاَّ مة ا ِ
درا�سة
نظر َّية املعرفة الدين َّية-
مقارنة بني َع ُ�ضدِ الدّ ين ال ّ

النتيجة
اتَّض��ح ممَّا تقدَّ م اجلهود الق ِّيم��ة ،وال َّثمينة من املتك ِّلمني املس��لمني ،ومنهم العلاَّ مة

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

ِ
واإلجيي يف جمال نظر َّية املعرفة ،واملعرفة الدين َّية.
ّ
احلليِّ ّ

ٍ
ويالح��ظ َّ
أبحاث ُمع��ارصة يف حقل نظر َّية املعرفة ،واملعرفة
كثريا ممَّا ُيتناول من
أن ً
ِ
هؤالء األكابر؛ فمثلاً نُطالع يف آثار العلاَّ مة كتابه (مناهج اليقني يف
الدِّ ين َّي��ة نجده يف آثار
السياق ال خيفى عىل املتابع.
أصول الدِّ ين) وما بح َثه يف هذا ِّ

اإلجيي؛ إذ بس��ط الكالم يف ٍ
كثري ممَّا يتع َّل��ق يف نظر َّية املعرفة ،واملعرفة
وكذا املتك ِّلم
ّ

والكس��بي،
وري،
الدّ ين َّية يف كتابه (املواقف)؛ فمثلاً بحث ماه َّية العلم ،وأقس��امه الضرَّ
ّ
ّ
ُّ
والش��ك ،ومس��احته ،وإمكان املعرفة ،وكذا إمكان املعرفة الدين َّي��ة ،ورضورة وجوب
املعرفة اإلهل َّية ،وهي أولو َّية.

اإلجيي العلم:
عرف
ّ
كام َّ

متيي��زا ب�ين املع��اين ال حيتم��ل نقي��ض ذل��ك
«بأنَّ��ه صف�� ٌة توج��ب ملح ِّله��ا
ً

التَّمييز».

عىل حني َّ
يعرفه،
ثم ِّ
يقس��مه َّ
أن العلاَّ مة يعتقد أنَّه ال حيتاج إىل تعريف العلم املطلق ِّ

هو االعتقاد اجلازم املطابق للواقع.

ٍ
نظري ،كام َّ
ُ
أن
رضوري ،أو
واحلادث أ َّما
وحادث،
العلم عىل قدي ٍم
اإلجيي
وقس��م
ّ
ّ
َ
ّ
َّ

ـروري ال يرتبط بقدرة املخلوق.
الض
َّ
َّ
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الصحيح.
النظري :هو ما
العلم
اإلجيي
وعرف
يتضمن النَّظر َّ
ّ
َّ
َ
ّ
َّ

ِ
رئيس ِ
والكسبيٌّ ،
وكل
وري،
فقس��م
ني :الضرّ
ّ
ّ
العلم عىل قسمني َ
َ
وأ َّما العلاَّ مة احلليِّ ّ َّ

تصديقي.
ري ،أو
تصو ّ
منهام إ َّما ُّ
ّ

ٍ
كسب حلصوله.
وري :هو ما ال حيتاج إىل
واملقصود من
التصور الضرَّ
ّ
ُّ
ٍ
كسب.
الكسبي ما حيتاج إىل
التصور
واملراد م َن
ُّ
ّ

والتَّصديق النظري :هو ما حيتاج إىل مقدّ ٍ
ٍ
واستدالل.
مات،
ّ

ِّكني،
يتَّف��ق العلاَّ م�� ُة،
خيص إمكان املعرفة يف مقابل املش��ك َ
واإلجيي -تقري ًبا -يف ما ّ
ّ

واملنكري َن.

ٍ
رضوري،
مهم ٍة يف خريطة املعرفة ،وهي العلم إ َّما
فيبدأ العلاَّ مة،
ّ
واإلجيي من نقطة ّ
ّ

نظ��ري ،وال َ
تص��ور ،إ َّما تصديق ،وال بدَّ م��ن رجو ِع ما هو
ثالث هل�ما ،وكالمها إ َّما
إ َّم��ا
ُّ
ّ
نظري ملا تقدَّ م بيانُه وأد َّلته؛ ِ
فراج ْع.
نظري إىل ما هو
ّ
ّ
عرف
علم ،أو غلبة ظ ّن».
اإلجيي النَّظر تب ًعا للباقلاَّ ّين « :هو الفكر الذي يطلب به ٌ
ّ
َّ
ترتيب ٍ
توصل هبا إىل ٍ
أمر آخر».
عرفه« :و هو
أمور ذهن َّية ُي َّ
ُ
بينام العلاَّ مة َّ

اإلجي��ي والعلاَّ مة عىل وج��وب معرفة اهلل تع��اىل ،وخيتلف��ان يف إثبات هذا
ويتَّف��ق
ّ

يتمس ُ
العقيل،
يرص عىل الوجوب
الوجوب؛
فاإلجيي َّ
ّ
ّ
��ك باإلمجاع ،والنَّقل ،بينام العلاَّ مة ُّ
الرشعي.
مع أنَّه يطرح ما ذهب إليه األشاعرة من الدَّ ليل
ّ

َ
العق�لي ،بين�ما العلاَّ مة أج��اب عن
اإلجي��ي األد َّل��ة الدا َّل��ة ع�لى الوج��وب
ناق��ش
ّ
ّ

مر آن ًفا.
ودافع عن الوجوب
اإلشكاالت،
َ
العقيل ،كام َّ
ّ
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َّصديق الضرَّ وري :هو جمرد تصور ال َّطرفني ٍ
كاف يف احلُكم.
والت
ُ
ٌّ
ّ
َّ

ٌ
ٌ
حل ِّل ِّي
إيجي والعلاَّ مة ا ِ
درا�سة
نظر َّية املعرفة الدين َّية-
مقارنة بني َع ُ�ضدِ الدّ ين ال ّ

وما يتع َّلق باإلش��كال املتقدِّ م «من إفحام األنبياء (ص�َّل�ىَّ اهلل عىل نب ّينا وآله وعليهم

الرشعي بحسب األمر نفسه ،بينام املتك ِّلم
األشعري يقول :الوجوب
السالم)»؛ فاملتك ِّلم
ّ
ّ
َّ

يتمسك بفطر َّية ال َقياس يف وجوب النّظر.
اإلمامي َّ
ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

وباجلمل��ة يمكن القولَّ :
واإلجيي يف نظر َّية املعرفة متقارب ٌة نو ًعا ما،
إن آراء العلاَّ مة
ّ
ٍ
وإن كان ُّ
ْ
اخلاص به.
املعريف
واحد منهم له نظامه
كل
ّ
ّ
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هوام�ش البحث

رياض العلامء وكتاب الش��يعة وفنون اإلس�لام خطأ .انظر :رحيانة األدب ،240/4 :وموس��وعة
األعرجي).
عيل
ّ
مؤ ِّلفي اإلمام َّية( .141/1 :دّ .
( )3بل كتب ومقاالت يف هذا اإلطار كثرية جدً ا.
اإلجيي :ع��امل باألصول واملعاين
( )4عب��د الرمح��ن بن أمحد بن عب��د الغ َّفار ،أبو الفض��ل ،عضد الدين
ّ
والعرب َّية من أهل إيج بـ(بفارس) ويل القضاء ،وجرت له حمنة مع صاحب كرمان ،فحبسه بالقلعة،
فامت مس��جونًا ،من تصانيفه :املواقف يف علم ،الكالم ،والعقائد العضد َّية ،والرسالة العضد َّية يف
األعرجي).
عيل
ّ
علم الوضع .ينظر :األعالم( .295/3 :دّ .
( )5رشح املواقف.61/1 :
( )6ال بدَّ للمتكلم من حتقيق ماه َّية العلم َّأولاً  ،ومن بيان انقس��امه إىل رضورى ومكتس��ب ثان ًيا ،ومن
اإلش��ارة إىل ثبوت العلوم الرضور َّية التى إليها املنتهى ثال ًثا ،ومن بيان أحوال النظر وإفادته للعلم
يتوصل
راب ًعا ،ومن بيان الطريق ا َّلذي يقع فيه النظر ويوصل إىل املطلوب
خامسا ،إذ هبذه املباحث َّ
ً
إىل إثب��ات العقائ��د وإثبات مباحث أخرى تتو َّق��ف عليها العقائد ،وقد عرف��ت أنَّه قد جعل مجيع
م��ا يتو َّقف عليه إثبات العقائد من القضايا املكتس��بة مقاصد يف علمه كيال حيتاج فيه إىل علم آخر.
رشح املواقف.41/1 :
ِ
ٍ
( )7تس��تعمل (العلم) ،و(املعرفة) يف مواض ٍع خمتلفة ،وقد يطلقا بمعنى مرتادف ،واملس��تخدم يف هذا
البحث إطالقهام بمعنًى واحد.
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( )1الحظ :الياقوت يف علم الكالم.29-27 :
( )2إبراهيم بن إس��حاق بن أيب سهل من أكابر املتك َّلمني ومن عظامء الشيعة اإلمام َّية يف أواسط القرن
الرابع له كتب منيفة منها كتابه (الياقوت) يف علم الكالم وهو كتاب نفيس من أقدم كتب الكالم َّية
َّ
لاَّ
لتوجه األعالم حتَّى رشحوه برشوح منها كتاب (أنوار امللكوت يف رشح الياقوت) للع مة
ومورد ُّ
ِ
ٍ
احلليِّ ّ  .قال يف ديباجة هذا الرشح  :كتاب الياقوت حاو ألرشف املسائل الكالم َّية وجامع ألسنى
وحاكم
مباحثها ،ورشح الس ِّيد عميد الدين ابن أخت العلاَّ مة كتاب خاله املع َّظم (أنوار امللكوت)
َ
بني املاتن والش��ارح ،وال خيفى َّ
النوبختي كام عن
أن نس��بة كتاب الياقوت إىل إسامعيل بن إسحاق
ّ
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بدهيي؛ َّ
الرازي :اختلفوا يف حدِّ العلم ،وعندي َّ
ألن ما عدا العلم ال ينكش��ف إلاَّ به،
تصوره
( )8قال
أن ُّ
ّ
ّ
وتصور العلم جزء
عالـم بوجودي،
ُّ
فيستحيل أن يكون غريه كاش ًفا له؛ وألنيِّ أعلم بالرضورة كوين اً
بدهيي .تلخيص املحصل املعروف بنقد املحصل.155 :
فتصور العلم
منه ،وجزء البدهيي بدهيي،
ُّ
ّ
( )9الحظ تفصيل ذلك :منطق ومعرفت در نظر غزايل.81-74 :
(للبغدادي).5 :
( )10أصول الدين
ّ
( )11راجع فيام نقلناه من تعاريف املتك ِّلمني رشح املواقف.76-69/1 :
الرازي« :وإنَّام عرفه به بعد تنزله عن كونه رضور ًيا».
( )12ج��اء يف رشح املواق��ف تعلي ًقا عىل ما ذكره
ّ
رشح املواقف( .75/1 :املرتجم)
( )13الحظ تفصيل ذلك املحصل.343 :
( )14رشح املواقف.76/1:
واجلرجاين إىل مجاعة من
الرازي إىل أكثر املتك ِّلمني يف (املطالب العالية)،104/3 :
( )15نس��به الفخر
ّ
ّ
األشاعرة يف (رشح املواقف) ،77/1 :و( .3/6املرتجم).
( )16رشح املواقف.77/1 :
( )17ورد ه��ذا التعريف بصيغة مقاربة« :العلم صفة توجب ملح ِّلها مت ُّيزا ال حيتمل متع ِّلق ذلك التم ُّيز
نقيض ذلك التم ُّيز»( .412/1 :املرتجم).
( )18الحظ تفصيل ذلك :رشح املواقف.84/1 :
باحلس الظاهر خ��رج إدراك احلواس
( )19وبقول��ه ب�ين املع��اين أي ما ليس م��ن األعيان املحسوس��ة
ِّ
الظاه��رة ،وهذا عند من يق��ول إنَّه ليس بعلم بل إدراك خمالف ملاه َّي��ة العلم حيصل باحلواس وأ َّما
األشعري فيرتك هذا القيد من التعريف .موسوعة َّ
كشاف
قسم من العلم كالشيخ
ّ
من يقول بكونه اً
اصطالحات الفنون والعلوم(.1223/2 :املرتجم).
( )20مناهج اليقني يف أصول الدين.160 :
( )21انظر :هناية املرام يف علم الكالم.6-5/2 :
ٍ
ق��اض ،من كبار عل�ماء ال��كالم ،انتهت إليه
حمم��د بن جعفر ،أب��و بكر:
حمم��د ب��ن الط ِّي��ب بن َّ
(َّ )22
الرياس��ة يف مذهب األشاعرة ،ولد يف البرصة ،وسكن بغداد فتوفيِّ فيها من كتبه (إعجاز القرآن)،
األئم��ة) ،و(دقائق ال��كالم) ،و(امللل والنحل) ،و(هداية املرش��دين)،
و(اإلنص��اف) ،و(مناقب َّ
و(االس��تبصار) ،و(متهي��د الدالئل) ،و(البيان ع��ن الفرق بني املعجزة والكرام��ة) ،توفيِّ 403هـ.
األعرجي).
عيل
ّ
انظر :األعالم( .176/6 :دّ .
( )23متهيد األوائل وتلخيص الدالئل.26 :
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( )24رشح املواقف.37/1 :
( )25املصدر نفسه.95/1 :
( )26املصدر نفسه.96 :
( )27املصدر نفسه.
( )28مناهج اليقني يف أصول الدين.165 :
( )29أنوار امللكوت يف رشح الياقوت.14 :
( )30مناهج اليقني يف أصول الدين.165 :
( )31املصدر نفسه.
( )32رشح املواقف.98/1 :
( )33املصدر نفسه.
( )34أنوار امللكوت يف رشح الياقوت.14 :
( )35رشح املواقف.123/1 :
( )36رشح املواقف.144-137/1 :
املحصل(للرازي).118-93 :
( )37راجع تفصيل ذلك:
ّ
( )38رشح املواقف.143/1 :
( )39املصدر نفسه.
( )40املصدر نفسه.188/1 :
( )41هناية املرام يف علم الكالم.89/3 :
( )42مناهج اليقني يف أصول الدين.176-174 :
( )43يالحظ هذه التعاريف ورشحها وما ورد عليها يف :رشح املواقف.203-189 :
( )44انظر تفصيل ذلك :املحصل.82-81 :
( )45راجع :رشح املواقف.121/1 :
( )46أن��وار امللك��وت يف رشح الياق��وت ،3 :ومعارج الفهم يف رشح النظ��م ،75 :ومناهج اليقني يف
رشح أصول الدين.181 :
( )47معارج الفهم يف رشح النظم.75 :
( )48الحظ  :مناقشة العلاَّ مة لتعاريف القوم :معارج الفهم يف رشح النظم ،76 :وأنوار امللكوت يف
رشح الياقوت.4 :
( )49معارج الفهم يف رشح النظم.76 :
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( )50راجع تفصيل ذلك :رشح املواقف.252-251/1 :
( )51هنج احلق وكشف الصدق.51 :
( )52وراجع تفصيل ذلك :أنوار امللكوت يف رشح الياقوت ،7-3 :ومناهج اليقني يف أصول الدين:
احلق وكشف الصدق.51 :
 ،192-189ومعارج الفهم يف رشح النظم ،86-83 :وهنج ِّ
( )53راجع تفصيل ذلك :رشح املواقف.274-252 :
( )54أنوار امللكوت يف رشح الياقوت.7 :
( )55الحظ :رشح املواقف.253/1 :
( )56الحظ تفصيل ذلك :رشح املواقف.273 :
( )57مع��ارج الفهم يف رشح النظم ،89 :والحظ تفصيل ذلك :أنوار امللكوت يف رشح الياقوت،7 :
احلق وكشف الصدق.52 :
ومناهج اليقني يف أصول الدين ،86 :هنج ِّ

امل�صادر املراجع
1.1إبراهيم ديناين ،غالم حمسن ،منطق ومعرفت در نظر غزايل ،أمري كبري ،طهران.
اإلجيي عضد الدين ،املواقف يف علم الكالم وحتقيق املقاصد وتبني املرام ،عامل الكتب ،بريوت.
2.2
ّ
مؤسس��ة الكتب الثقاف َّية،
حممد بن طيب ،متهي��د األوائل وتلخيص الدالئلَّ ،
3.3الباق�َّل�اَّ ّين ،أبو بكر َّ
بريوت.
السلطاين ،طرح نو،
النراقي وإبراهيم
ديني ،ترمجة أمحد
ّ
4.4باترسون مايكل وآخرون ،عقل واعتقاد ّ
ّ
طهران.
الريض ،قم.
حممد ،رشح املواقف ،الرشيف
5.5
عيل بن َّ
ّ
اجلرجاينّ ،
ّ
مؤسسة مطالعات إسالمي ،طهران.
َّ 6.6
حممد ،تلخيص املحصلَّ ،
حممد بن َّ
اخلواجة ،نصري الدين َّ
7.7العلاَّ مة ِ
الريض ،قم.
احلليِّ ّ  ،أنوار امللكوت يف رشح الياقوت ،الرشيف
ّ
8.8معارج الفهم يف رشح النظم ،دليل ما ،قم.
9.9مناهج اليقني يف أصول الدين ،دار أسوة ،طهران.
مؤسسة اإلمام الصادق ،قم.
1010هناية املرام يف علم الكالمَّ ،
احلق وكشف الصدق ،دار الكتب ،بريوت.
1111هنج ِّ
الرازي ،عامن.
حممد بن عمر ،املحصل ،دار
1212الفخر
ّ
ّ
الرازيَّ ،
املرعيش ،قم.
النوبختي ،أبو إسحاق ابراهيم ،الياقوت يف علم الكالم ،مكتبة
1313
ّ
ّ
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