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 محيد بارسانيا، حوار، العلوم اإلنسانية، العلوم التجريبية، الفلسفة، أسلمة العلوم.الكلمات المفتاحية: 
وأوضح لنا منزلتها ومكانتها في العلوم اإلنسانية،  االعتبارياتبتبييٍن لنظرية  أفيدونا لو سمحتمفي البدء،  -

 ومن ثم اطرح لنا لو سمحتم فائدتها و تأثيرها في إنتاج وتوليد العلم الديني أو أسلمة العلوم.
أرضية هذه املسألة  نرىكذلك و آثار الفارايب.  إىليف تاريخ الفلسفة اإلسالمية  االعتبارياتيعود جذور طرح مسألة 

، لقد مّت استخدام عبارة اتأثريها على تصنيف العلوم. طبع  مشاهدة ميكن بنحٍو من األحناء يف الفلسفة اليونانية، و 
إذ ميكننا أن جند يف جمال الفلسفة اإلسالمية عدة معاٍن هلذه العبارة، ولكن ما نقصده عتباري" يف معاٍن خمتلفة. "اال

 تلك املعاين. هنا هو مورد خاص وأحد
راد هو غري املعقوالت اليت تشمل عتباري ما يقابل املعقوالت )املعقوالت األوليةيُقصد من اال اأحيان  

ُ
(، وامل

هبذا املعىن  االعتباريات. ونقّس  اعتبارية   انتزاعية مفاهيم  نعترب املفاهي  االأننا يعين  ،اهويةاملفاهي  غري امل أي، املاهيات
املعقوالت الفلسفية واملنطقية الثانية. ويُقصد بصفتها معقوالت ثانية وهي تشمل  االعتباريات إىلقسمني. إذ نشري  إىل
خارجي، ولكّنها يف فهي ذات مصداٍق ذهين أو قها. اديمن مص أّن الذهن ينتزع هذه املعقوالت ،عتباري هناباال

 ُُتمل على املوضوع.صمي  وذات املوضوع و  ؛ فهي مفاهيٌ  منتزعةٌ منالذهن و ليست خارج األفراد
تتحقق يف اخلارج وميتلكها اهي  غري اعتبارية وهي تلك اليت ، يوجد مفةعتبارييف مقابل هذه املفاهي  االو 

ما تُطرح يف اإلجابة على لـ"ما يُقال يف جواب ما هو" و األفراد ويُطلق عليها اس  "املفاهي  املاهوية"؛ يعين هي مفاهيٌ  
 الشيء. هذاهو 

 ماهيٍة موجودٍ مبعىن املعقوالت الثانية على قسمني؛ بعض هذه املفاهي  يت  انتزاعها من  االعتبارياتونفس هذه 
عروض املعقوالت ا، يف املصطلح، أن وعاء أحيان  تُدعى املعقوالت الثانية الفلسفية. يُقال  . وهيعليهيف اخلارج وُُتمل 
، ليس املقصود أّن الشيء اطبع   يف اخلارج.هبا ؛ يعين يتصف الشيء وعاء اتصافها اخلارجُ و  الذهنُ هو الثانية الفلسفية 

مفهوم اإلمكان، مفهوٌم ملاهيِة موجوٍد يف اخلارج ومتصٌف هبا وحىت  جيب أن يكون يف اخلارج فقط كي يتصف هبا، مثال  
باإلمكان. أو مثل مفهوم شيٍء حبيث إذا كان ماهية  مثل الشجرة  اأيض   لو مل تكن ماهية موجوٍد يف اخلارج، فهو متّصفٌ 

من  يض اأ ويُنتزع مفهوم املوجودُُيمل عليه. آخر، فمفهوم الشيء يُنتزع منه و  يف اخلارج أو يف الذهن أو يف أّي مكانٍ 
، ولكن  الذهناهيٍة موجودة يفمن م املوجود يُنتزعكذلك هية املوجودة يف اخلارج موجود، و إذ نقول للما املاهية اخلارجية.

 بلحاظ أّن املوجود وجوٌد ذهين.
 وهي ال تنتزع إال يف أفق الذهن، مّرتأما القس  الثاين من املعقوالت الثانية، فهو مقّيٌد بأن تكون املاهية قد 

بلحاظ كون موطنها الذهن حيث تُنتزع منه وُُتمل عليه. هذه املفاهي  تُدعى مفاهي  املعقوالت الثانية املنطقية، مثل 



يف وعاء  ااملعّرف واحلّجية واليت ُتستخدم يف املنطق. فطاملا أّن الشيء ليس موجود   مفهوم الكّل، اجلنس، الفصل،
ية والتعريف. فهذه معقوالت ثان ،الفصلو  ،واجلنس ،هو ال يّتصف بالكلّ بالوجود الذهين، ف اال يكون موجود  الذهن و 

، اوهذا النوع من التصنيف متأثٌر أكثر مبسألة أصالة املاهية. طبع  اتصافها يف الذهن. منطقية حيث أّن وعاء عروضها و 
 يزول هذا التصنيف بالكامل. إال ، والحدٍّ ما إىل احملافظة على هذا النوع من التصنيف يت ّ أصالة الوجود،  أساسعلى 

مباشر  املاهيات، بل قبل املاهيات وبشكلال يتّ  انتزاعها من ساحة عتباريات، أقساٌم أخرى لال قسامأنّه يتّ  تعريف أ
الذي هنا. مثل نفس مفهوم الوجود  دور من مصداق الوجود وتُنتزع من العينية اخلارجية؛ يعين قبل أن يكون للماهية

نتزع من هناك، وهلذا السبب يُقال هلذه املفاهي  يُ لعينية اخلارجية. حىت مفهوم الشيئية، كذلك ميكن أن يُنتزع من ا
جانب  إىلجُيعل مصاديقه و  إىل امنضم   انتزاعية عندما يـُّتصف شيٌء هبذه املفاهي ، وهذا ال يعين أّن هناك أمر  ا

ولكن  يعين ذلك أّن "الشيء" جمعوٌل بالقرب من الشجرة.، عندما نقول للشجرة أّّنا "شيءٌ"، فال املصداق. مثال  
ئية أو اإلمكان ليسا جانب الشجرة. يف حني أّن الشي إىلعندما نقول إّن الشجرة بيضاء، فالبياض معىن  جديد جمعول 

وال  ابار  جانب معىن الشجرة أو البياض؛ فهذا املعىن يُنتزع من الشجرة والبياض، ويعتربه الذهن اعت إىل مبعىن  جديد
نتزاع بالضرورة. واألمر ُيدث هذا االو لذلك عتبارات، بل هو مضطٌر ص الذهن من هذه االميكن أن يتحرر ويتخل
نتزاعية يف عملية املعرفة بتطوير معرفة اإلنسان ي  االهذه املفاه تقومذو داللٍة بالنسبة ملصداقه. و  االذي يتّ  انتزاعه أيض  

 الع اإلنسان. طاعل  و  سبة ملصاديقها، وتزيد منبالن
 ات واليت ُتستخدم يف معىن  آخر، وهي أخص بكثري من املعىن أعاله. مثال  يعتبار أّما الساحة األخرى لال

عتباري. وهكذا ، سيكون اآلخر هو االمنهما أصيال   اعندما يُقال: هل األصالة للماهية أم للوجود؟ فإذا اعتربنا أي  
عتباري. بالطبع، إّن هذا ن بأصالة املاهية أّن الوجود هو االو القائلأّن املاهية اعتبارية، و بأصالة الوجود،  يعتقد القائلون

عتباري غري منفصل عن املعىن السابق؛ يعين هذا املعىن قريٌب من ذاك ولديه بعض الشبه به. إذ عندما يُقال املعىن اال
وبالذات غري  بالدرجة األوىلمفهوم الوجود أن معىن و  عتباريةعتبار، فاملراد من االبأّن للوجود أو للماهية، األصالة أو اال

 متحقق يف اخلارج.
فاألصالة هي للشيء الذي يتحقق بالدرجة األوىل وبالذات يف اخلارج، والثاين هو الذي يظهر يف اخلارج 

تنسبون  فإنّك ، وبالدرجة الثانية ولذلك فهو اعتباري. ولكن يف النهاية، عندما تعتقدون بأصالة الوجود ،بالعرض
باجملاز يف ت الثانية مثل املاهيات بالعرض و ال ميكنك  أن تعتربوا أّن للمعقوالاملاهية للخارج بالعرض و باجملاز. ولكن 

عتباري عتباري يف هذا البحث عن االاخلارج. بناء  عليه، خيتلف هذا اال إىلتنسبوا ُتققها و  تشّخص ا وُتقق اج، اخلار 
 الثانية.مبعىن املعقوالت 

 
 في الخارج، سواًء في الذهن أو في الخارج. تشّخصعتباري أنّه ليس لديه لقد قلتم في تعريف اال -
عتبارية ا؛ ولكن لديه مصداق خارجي أو ذهين. هبذا املعىن املاهيات تشّخص ا عتباري مبعىن املقعول الثاينلال ،ال

 املعىن الثاين أن تكون اعتبارية.وكذلك ميكن للماهيات ب



ُيلّلها يف جمال و  بعض اعتباري فقط تلك التصورات اليت يرّكبها اإلنسان ببعضها يُقصد من معىن اال اأحيان  و 
اعتبارات  عتبارات، عتبار. وتُدعى هذه االيف وعاء ذهنه، ويبين مفاهي  جديدة ويأخذها بعني االو  ،ه والتو  ،التخّيل

عتبارية هنا، أن هذه املعاين غري ناظرة ملا هو يف واملراد من اال شعر..  وكثرية هي هذه التصرفات يف جمال الأنياب غولية
يف اخلارج، ولكن التصورات الذهنية هي اليت تقوم هبذه الرتاكيب. بناء   ااخلارج؛ يعين قد يكون لتصوراهتا األولية جذور  

من التصرفات والتغيريات اليت ُتدث يف  اات، أن تكون نوع  يعتبار على ما تقّدم، من املمكن أثناء تكّون هذه اال
للمعقوالت الثانية. امله  أّن جمال نشاط  ااملفاهي  املاهوية. ومن املمكن أن يكون هذا النوع من املزج واخللط، خلط  

عية، مبعىن أّّنا ليست مدرَكة من اخلارج وال ترتبط مبنت عامل اخلارج، وال ُتكي عن عامل اخلارج اوفّعالية الذهن مس
 .ابعض  وتركيبها ببعضها  ،بتلفيقهاو الذهن بكّل حرية  ويتصّرف

جتماعية يُطلق عليها بأّّنا اعتباريات يف جمال القضايا االو  االعتبارياتعندما يتّ  البحث حول مسألة و 
 .امع هذا املعىن أيض  ، ولو أنّه ال يتطابق بالدقة واإلنسانية، فهذا أقرب من املعىن األخري

 
  ذا المعنى االخير ومقولة الوضع؟بين هما هو الفرق  -

ولكّنه ليس هو نفسه بالدقة. ولعّله جيب تعميق هذا  الذي سنقولهذا املعىن فهو قريٌب هلإنّه تصّرف اإلنسان، ولذا 
  تكون الفصل املميز للعلوم اإلنسانية وغري اإلنسانية. عتبارياتا إىلأو إضافة بعض الشروط إليه كي نصل  املعىن قليال  

 
الوضعي جزًء من هذا القسم أم أنّها قسٌم آخر؟ يعني ما تفضلّتم أّن اإلنسان تعتبر معاني التعاقد و هل  -

 ما في ذهنه، ما الفرق بينه وبين وضع المعنى للكالم؟ ايعتبر شيئً 
 غاية. ومنظوره املفامهة ولديهجتماعية، للوضع قصٌد وهوية ا

 
 أساسأّن اإلنسان قام بإعتبار شيٍء على  إلى، سوف نلتفت االعتبارياتإذا ما دققنا بما قبل ظهور  -

 االعتبارياتجتماعية و ألجل إشباع حاجته و رفعها. بناًء عليه، سوف تتحدد الصلة بين حاجٍة ا
  .والوضع ومنزلتها في العلوم اإلنسانية

ات يعتبار يعين ليس نطاق االجتماعية؛ ات االيعتبار نع ، وهلذا السبب قلت بأّن النوع األخري قريٌب من ساحة اال
يف اخلارج أو نقوم بانتزاعها بشكٍل مباشر أو غري  ااملشاهدة والسماع حبيث أننا نُدرك مفاهيم   يةجتماعية من سنخاال

 مباشر.
 



عتبار فهو يتوافق مع العلوم جتماعية مع هكذا سنخية؟ هل ألّن اإلنسان يقوم بااللماذا تتوافق العلوم اال -
يقوم  االحاجات اإلنسانية؟ على كل حال، األقسام السابقة أيضً  أساسنّها على جتماعية أم ألاال

 عتبارها وهي تتشّكل في ذهنه. ااإلنسان ب
 اٌت من عمل العقل النظري.يعتبار؛ ألّّنا اعتبار يف األقسام السابقة، إرادة اإلنسان غري دخيلة يف اال

 
  المشاهدة أو السماع؟ يةمن سنخ ألهذا السبب تفّضلتم وقلتم بأّن القسم األخير ليس -

يف األقسام السابقة، مل يكن هناك أّي حضور إلرادة اإلنسان؛ يعين يف تلك األقسام يستطيع اإلنسان فيما نع ، 
خيص معىن البياض، أو معىن  اجلدار وسائر املعاين أن يُغلق عينيه وأن ال يرى أو أن ال ميّر الوقت وال يتأمل، ولكن 

مل يكن.  واء  كان ذاك املعىن يف اخلارج أمذلك سو تلك املعاين.  إىلوقت ويتأمل ال بد من أن يصل عندما ينقضي ال
غري اعتبارياهتا يف جمال العقل النظري. أّما النوع األخري، فإّّنا تتكّون مع السابقة و  االعتبارياتبعبارٍة أخرى، تُطرح 

بعشرة رؤوس أو إنساٍن بأربعة رؤوس أو إنساٍن أنيابه طويلة  تصرفات وإرادة وطلب اإلنسان. إذ ميكنك  تصّور إنسانٍ 
 و بارزة من فمه مثل أنياب الغول.

 
  عليه، هل إرادة اإلنسان هي العنصر المقّوم للقسم اآلخر؟ بناءً  -

 نع ، إّن ُتليلها يتّ  من خالل إرادة اإلنسان.
 
أن يكون  إلى تؤّدي االعتبارياتاإلنسان هذه في مجال  ، هل يمكن القول أّن إرادةساسعلى هذا األ -

  اعتباريات فرٍد مختلفة عن باقي األفراد؟
 .االعتبارياتميكن أن خيتلفوا فيما بينه ، وميكن أن يشرتكوا فيما بينه ؛ لذا ينبغي أن نرى كيف تتشّكل هذه 

 
  اعتبارياته و ُمخرجاته؟يعني هل اختالف مبادىء إيجاد اإلرادة لدى كل فرد، تدير اختالف  -

ف تتكّون وتتشّكل هذه . أّما أنّه كياالتفاوت يف مقاصده  أيض   إىلختالف إراداهت  األّّنا اإلرادة، لذا ميكن أن يرجع 
 اهت  يف أّي شيء، فهذا حبٌث آخر.اختالفاإلرادات و 

جب منذ القدم التفكيك بني نطاق العلوم العملية يات، قد أو عتبار هذا اجملال من اال إىللتفات إّن التوّجه واال
 والعلوم النظرية، وهلذا دخالة يف تصنيف العلوم. 

 
 هذا التفكيك، لو توّضحوا تأثيره في تصنيف العلوم. إلى لتفاتباال -



تشتغل القوة العاّلمة بإدراك احلقائق، وتنشغل القوة العّمالة قوة العّمالة والقوة العالّمة. و ال ،اإلنسان قوتني إىلنسبوا  لقد
جمال الدافعية. ويسّمون القوة العالّمة عند اإلنسان بالعقل  إىلالفكر والثانية  إىلبالتصرف يف العامل. فاألوىل ترجع 

العقل النظري يف يعمل النظري والقوة العّمالة بالعقل العملي وهكذا كانا مصطلحني للعقل العملي والعقل النظري. ف
ملي يف التصرف وإجياد األمور. بالطبع، ال تعمل القوة العّمالة لإلنسان من دون القوة عالعقل المعرفة احلقائق و 

ال يعين هذا أن  االعالّمة، ويتطلب األمر احلّد األدىن من العقل النظري؛ ألّن الوعي والعل  مقّوم إرادة اإلنسان. وطبع  
وعيه، يعين ال ميكن إّّنا ُيددها علمه و  كل شخصٍ   ِسعة إرادةولكن من دونه ال تتحقق إرادة، و  ،العل  هو كّل شيء

أن تتجاوز علمه وتكون أعلى منه. و بالطبع، ال ميكن أن تكون أقل؛ ألّن اإلنسان ال يعمل بالضرورة بكل ما يعل ، 
 متوقفة على العل .  ام  يعين أّن اإلرادة حتال يستطيع العمل به.  ولكن ما ال يعلمه أصال  

قسمني. حبيث  إىل. فقد ُقّس  العقل النظري اوقد اسُتخدم العقل العملي والعقل النظري يف معىن  آخر أيض  
موضوع العقل النظري إّما املوجودات اليت ُوجدت بغض النظر عن إرادة اإلنسان، وإّما املوجودات اليت ُوجدت  إنّ 

و أطلقوا اس  احلكمة النظرية دت بواسطة العقل العملي مبعىن القوة العّمالة لإلنسان. بإرادة اإلنسان، يعين أّّنا انوج
 إىلاملوضوعات األوىل، والقس  اآلخر دعوه احلكمة العملية الناظر  إىلعلى اجلهد الذي يبذله العقل النظري الناظر 

واحلكمة العملية ضمن هذا املعىن ُتت عنوان العقل النظري  ،النظرية احلكمة ااملوضوعات الثانية. ويذكرون أحيان  
 املعىن خمتلٌف عن املعىن األول. والعملي؛ يف حني أّن هذا

ما يوجد يف الطبيعة؛ وإّما ما هو نية واملكانية، يعين الطبيعة و افموضوعات احلكمة النظرية إّما األمور الزم
أو األمور امليتافيزيقية. و ميكننا التأمل يف حكمتنا النظرية حول  اضيات(الُبعد واحلج  )الريموجوٌد يف عامل الربزخ أو 

اهلل و أن نتعّرف على أمسائه وصفاته. ونستطيع التفكري حول تقديره وأن نتعّل  األحكام الرياضية والنجوم واهلندسة 
ُخلقت وكيف يـُّتخذ من أّم وأن نعّرف الطبيعة كيف  اواحلساب. وميكننا التأمل حول ِخلقة اهلل يف الطبيعة أيض  

 نّزل ويتعنّي يف الزمان واملكان؟ويُقّدر ويُ  النموذجالكتاب 
، تلك املوجودات اليت مّت إجيادها من خالل إرادة اإلنسان، مثل ُخلقيات اوموضوع القس  الثاين أيض  

أو  ،أُسري أو بناء ،اعيّ جتما ّن ُتقق بناءحيث إاألسرية حياته اعية و جتماإلنسان، كالمه، عالقاته اال وسلوكيات
عن اجملال النظري. واللغة هنا ليست مبعىن نطاق أصل التفّكر، بل مبعىن النسبة  إرادة اإلنسان فضال   إىل ُيتاج لغوي

له نتقاء وترتيب العبارات، اإلتيان بالفعل أول أو آخر كلمة حيث أّن ذلك يتّ  جعابني املفاهي  ومصاديقها، األلفاظ و 
صطالح الثاين، على هذا ا بإرادة اإلنسان. ويطلقون يف اال، يتّ  إجيادهالوضع. هذه كلها أمور وموجوداتيف جمال 

موجودة يف اإلنسان، العقل العملي؛ وال خيفى أّن هذه القوة الدرّاكة القس  من العقل النظري املتعّلق مبوجوداٍت 
 عىن األول تُدعى بالعقل النظري.لإلنسان بامل

صطلحني يف تّ  استخدام كال املين للعقل النظري والعقل العملي، و ا تقّدم، يوجد اصطالحابناء  على م
كان البعض يظّن أنّه مّت اخللط يف هذه املوارد، يف حني أّن األمر ليس كذلك وإّّنا مها علي سينا.   يبأخمتلف آثار 



صطالح األول "العقل العملي" صطالحات، نقول يف االاصطالحان. لذلك وكي ال ُيصل هذا اخللط بني اال
 كمة العملية" و"احلكمةالنظرية".صطالح الثاين "احل"العقل النظري"، ويف االو

إنسانية وغري  االعقل العملي، ُتت عنوان علوم   ضمن جمالاليت جعلوا موضوعها و ، اذكر الفارايب علوم  يو 
 اإلنسانية، هي العلوم اليت تنوجد والعلومعلوم إنسانية وعلوم غري إنسانية.  إىلإنسانية؛ يعين يقّس  الفارايب العلوم 

عن  وعل  اإلنسان، والعلوم غري اإلنسانية هي تلك العلوم اليت يكون موضوعها مستقلٌ موضوعاهتا بواسطة إرادة و 
بولوجيا اإلنسانية )معرفة ويستند هذا التصنيف على نوٍع من األنثر موجودة يف اخلارج. وعي وعل  وإرادة اإلنسان، و 

من الوجودات ينوجد عن طريق إرادته.  وبنّاء حبيث إّن جزء ،فّعالو  ،ومريد ،تارخم ،تعترب أّن اإلنسان موجوداإلنسان( 
يعين لو مل تكن  ؛االعتبارياتعتبارية أو والوجودات اليت أُوجدت من خالل إرادة اإلنسان، هي تلك الوجودات اال

نظام املرور نظاٌم موجود، ولكنّه ال  مثال   ُتققت هكذا وجودات، إذ أّن قوامها بإرادة اإلنسان. إرادة اإلنسان، ملا
الشارع الكذائي أصبح  اأنّه من اآلن فصاعد  لو أعلنت مديرية حركة املرور  مثال   .ستقالل عن إرادة الناسوجود له باال

ميشوا باجتاه اليمني، سوف ميشي اجلميع باجتاٍه واحد والتزم الناس بذلك، فسوف يتحقق هذا النظ . إذا اعتربوا أن 
، ساسكذلك. على هذا األ  اجتاهني، فسوف يكون من اآلن فصاعد  جتاه. وإذا اعتربوا أن يكون الشارع باالهبذا اال

ومن خالل إرادة اإلنسان. هذا العمل هو العقل العملي باملعىن األول الذي يقوم بإجياده  يتّ  إجياد النظ  هبذا الشكل
ويفهمه العقل العملي باملعىن الثاين. إذ أّن إدراكه وفهمه هو حك  و وضع بشري؛ وهذا يعين احلكمة العملية. العقل 

وضعية. إّما جيب وال  اتكليفية أو أحكام   اام  ويعترب وُيك . هذا احلك ، إّما أحك النظري يُدرك، والعقل العملي يبين
عتداء على حدود جيب )ما ينبغي وما ال ينبغي( أو جعٌل جملموعة من املوضوعات. املالكية حكٌ  وضعي، أّما عدم اال

املالكية حكٌ  تكليفي، وكالمها من عمل العقل العملي ويقع فهمها وإدراكهما ومكاشفتهما ضمن نطاق احلكمة 
 العملية. 

 
آليات حكم الموضوعات ذات الصلة بالحياة  يكتشف ويدركإذن في الحقيقة، ذلك الشيء الذي  -

 اإلنسانية، هو الحكمة العملية أو العقل العملي بالمعنى الثاني. 
)الوجودات( اليت أرادها وأوجدها اإلنسان، هي العقل العملي  يف الواقع، إّن قوة إدراك اإلنسان حول املوجودات

 باملعىن الثاين، واحلكمة العملية. 
 
، ويقوم العقل ويدركها ببناء اإلعتبار على أساس الوجودات التي تتدخل فيها إرادته اإلنسان قوميإذن،  -

  باإلمتثال لها ورعايتها.العملي 
يف  متثال هلا.يبنّي الشاكلة النظرية له ويتصّوره، مث تقوم القّوة العّمالة )العاملة( باالالعقل النظري باملعىن األوىل، و  ُيك 

الواقع، إّن نسبة القوة العمالة من احلكمة العملية، نوٌع من الشّدة والضعف؛ يعين عندما تأخذ احلكمة العملية القوة 
 بناء  عليه، يوجد هكذا نسبة بينهما. .مرتحن ا عنها ظال   قوة عّمالة، ولكن عندما تكون ضعيفة ينبثق إىلوالقدرة، تتبّدل 



وتشبه النسبة بني العقل العملي املفهومي الذي هو نفسه احلكمة العملية، والعقل العملي الذي يقوم بالعمل، النسبة 
الكلية. فهناك  احلقائق)تعاين( بني العقل النظري أو احلكمة النظري املفهومية واحلكمة النظرية الشهودية اليت تشهد 

باملعىن  االعتبارياتُتاد األعمق. إذن، كما ترون إّن حبث ة واالمن الوحد اعندما تقومون بالعمل، جتدون نوع   اأيض  
 نتزاعيات.الذي نقّدمه اآلن غري تلك اال
خصيصة  إىل ت اوقام الفارايب ملتف ،مدة طويلةيف احلكمة اإلسالمية منذ  االعتباريات إىلولقد مّت اإللتفات 

 العقل العملي هذه، باعتبار نطاق وجمال دراسات العقل العملي مبعىن احلكمة العملية ضمن جمال العلوم اإلنسانية.
التفكيك بني العلوم اإلنسانية والعلوم غري اإلنسانية مشخٌص وحمدٌد يف فكره . ولذلك يتّ  إجياد من هنا، إّن الفصل و 

مسري إرادة اإلنسان، وهي وجوداٍت تتقوم بإرادة اإلنسان واعتباره، وهذا نفس موضوعات العلوم اإلنسانية عن طريق و 
 .ا؛ يعين طاملا أّن اإلنسان يعترب فهذا الوجود موجوٌد ولكن إذا مل يعترب فلن يكون هذا الوجود موجود  االعتبارياتمعىن 

اإلنسان. ويصبح مقتضى هذا كذلك، إّن موضوعات احلكمة النظرية هي وجوداٍت موجودة بغض النظر عن إرادة 
هلا، فهي موضوعاٌت  وألّن إرادة وعل  اإلنسان مقّومٌ  األمر ألّن موضوعات العلوم اإلنسانية تتحقق بإرادة اإلنسان

جيب أن إدراك ذلك املوضوع من دون إدراك عل  وإرادة الفاعل. بناء  على ما تقّدم،  ن املمكن؛ يعين ليس متفسريية
حرتام أو اإلهانة؛ لذا جلوس الفرد يف هذا اجملتمع مبعىن االعل ؛ يعين أن تفهموا بأّن قيام و رادة والساحة اإل إىلتدخلوا 

جيب أن تفهموا ماذا أراد هذا اجملتمع من وراء هذا العمل وكيف وضع واعترب هذا العمل. إذن، طاملا أنّك  مل تنّقبوا 
 فة هذه املوضوعات.تطيعوا معر وتبحثوا يف وعي وعل  األفراد، فإنّك  لن تس
نتزاعات هناك، كي تقومون حبساٍب رياضي وىل واالالعل  باملعقوالت األ يةهذا العل  والوعي ليس من سنخ

، جيب أن تروا ماذا كان قد أراد وابتغى هؤالء األفراد من هذه املسألة افقط أو تريدون ُتديد ومعرفة املاهيات. بل دقيق  
 حىت ُتققت.   

يعين  لدينا فصٌل وتفكيك بني العلوم اإلنسانية والعلوم غري اإلنسانية.أصبح بدء  من القرن التاسع عشر، 
جتماعية وكذلك مّت التفريق بعدمها بني العلوم اإلنسانية والعلوم غري اإلنسانية يف جمال العلوم اال ،يكرتدمنذ ديلتاي و 

مع هذه اخلصيصة، إّن موضوع العلوم تفصيلية اليت جاءت بعد ذلك. "وبر" و املقاربات الجتماع التفسريي لـوعل  اال
 ااألفعال واألعمال ذات املعىن؛ يعين ليس مهم   يةاإلنسانية واألمور اليت نريد تشخيصها يف العلوم اإلنسانية، من سنخ

ونرى ما هو األمر شكلها املادي الفيزيقي بل امله  أّن إرادة األفراد هي املقّومة هلا، لذا جيب تشخيص ذلك اجملال 
العلوم غري اإلنسانية يعين العلوم هو يف هذا الفصل والتفكيك  ما ُقصد الذي كان قد أراده هؤالء األفراد. ولكن

ات اليت يعتبار اال يةفاهي  امليتافيزيقية يف جمال امليتافيزيقيا من سنخالتجريبية فقط. ويقتضي هذا الفصل أّن تكون امل
يعين مثل الشعر واللغة. بناء  عليه، يُلحقون ذلك هبذا القس  ويعتقدون بأننا ال ندرك  ،ايض  أجعلها وصنعها اإلنسان 

 وتأمل. ّن هذا األمر حمّل حبثٍ إإال املفاهي  التجريبية ونقوم ببناء وصنع سائر األمور حيث 
يعترب الرياضيات  وكذلك ال يقيا جزء  من العلوم اإلنسانية.وال يعترب امليتافيز ارايب ليس كذلك، لکن الف
جمال طبيعيات  إىل. فهو ال يعترب الدراسات والبحوث مثل الطب اليت ترجع امن العلوم اإلنسانية أيض   والطبيعيات جزء



فالعلوم اإلنسانية هي من العلوم اإلنسانية.  ية جزء  املعرفة امليتافيزيق إىلوجود اإلنسان، والدراسات والبحوث اليت ترجع 
من العلوم  جتماع جزء  نسانية والثقافة واال، لذا األخالق، عل  األسرة، العالقات اإلبإرادة اإلنسان املرتبطةجماٌل لألمور 
  اإلنسانية.

معاٍن تتشّكل أو تتحقق بإرادة اإلنسان  االعتبارياتنتزاعية. فاملفاهي  اال االعتبارياتوليس املراد من 
وتصّرف إرادته؛ يعين يوجدها اإلنسان بإرادته. فعندما نقول أّن هذا الشيء لإلنسان، فهذا يعين أننا قد أردنا أن يكون 

ال من قبيل هذا األمر وجمه امللكية. وكافة العالقات اإلنسانية هذا الشيء له، وأن ّنتثل ونراعي ُحرمة وخصوصية هذ
 العلوم اإلنسانية هذا القس .

ويوجد يف العامل الغريب العديد من املقاربات املختلفة بني العلوم اإلنسانية والعلوم التجريبية، ومع جميء 
والسلوك اإلنساين مثل العلوم  ،ة اإلنساندراس إىلوسيطرة أصحاب املدرسة الوضعية يف القرن التاسع، هدف الغربيون 

ساحات األفعال  هذه املسألة وهي أّن جمال احلياة اإلنسانية والعلوم اإلنسانية إىللتفات الطبيعية. وفيما بعد مّت اال
واألعمال ذات معىن وجيب أن يت  التعّرف على هذه املعاين. وقد مضت فرتٌة مّت فيها التلفيق بني هاتني املقاربتني، 
ولكن بعد فرتٍة الحت املسألة التالية وهي أنّنا يف معرفة مسائلنا الطبيعية نستفيد من مفاهيٍ  كنّا قد بنيناها وصنعناها، 

؛ لذا إّن املعاين يف جمال العلوم الطبيعي ليست اكتشافية، بل املعاين ُتصنع بإرادة اإلنسان وتتلّون اكتشفناها ال أننا
مبجال املعاين واملفاهي  اليت صنعناها بلحاٍظ اجتماعي؛ لذا مّت إحلاق العلوم الطبيعية بالعلوم  امعرفة الطبيعة أيض  

صوص اليت كتبها ان قد قصدها اإلنسان، وتفسري النعاين اليت كاإلنسانية. إذا كانت اهلرمنوطيقا يف البدء تفسري امل
تفسري سلوك اإلنسان وجمال  إىلانتقلت اهلرمنوطيقا من النصوص واملخطوطات والكتابة  ةاإلنسان ويف اخلطوة الثاني

وهكذا، مّت إزالة بيعة. تفسري عامل الط إىلالعلوم اإلنسانية، ويف املرحلة أو اخلطوة الثالثة انتقلت من أفق حياة اإلنسان 
طبيعية مستقلة عن حياة  لوم اإلنسانية، وليس لدينا علوم ااملسافة بني العلوم اإلنسانية والعلوم الطبيعية ملصلحة الع
 العلوم اإلنسانية. وهكذا كان هذا املسري الذي مّت طّيه.

مساحة  من املعاين اكتشايف ولكنك  ال ترون هذه املسائل يف أفكار الفارايب؛ فهو يعتقد بأننا ّنلك 
بالكامل، ومساحة  أخرى من املعاين بنائية. والبحث املطروح هو كيف تقوم قوة احلك ، يعين إرادة اإلنسان، ببناء هذه 
املعاين؟ هل هي حرّة ومرتوكة بالكامل، أو أّّنا ذات مراتب ودرجات؟ يعين كما أّن اإلدراك النظري ذو مراتب احلس 

وهذه اإلرادة إّما ناظرة متمركزة على األهداف . اوالعقل، كذلك إرادة اإلنسان ذات مراتب أيض  واخليال والوه  
لألهداف العقالنية وتكون بناءات اإلرادة متناسبة مع هذه األهداف؛ يعين عندما تقوم  اامللموسة واملتخيلة، وإّما نظر  

اإلنسان  تفسرٍي عقالين للوجود وألهداف وسعادة وشقاءتقوم بذلك على أساس  ااإلرادة بالبناء وتبدأ باحلك ، أحيان  
مع نوٍع من الضرورة العقلية، ولكن سنخ هذا  اوتفّكر يف أفق العقل حيث سيكون حكمها يف هذه احلالة مرتافق  

بالكامل مع سنخ العقل النظري. على سبيل املثال، يقول احلك  أّن الظل  قبيٌح والعدل  ااحلك  سيكون متفاوت  
ذاك العدل مبعىن ليس لعدل والظل  يف النظام األحسن، و ا، نبنّي اال جيب الظل  وجيب القيام بالعدل. أحيان  حسن. 

 احيان  أ. و هناك ليست يف جمال احلياة البشرية ارادة اإلنسان والعقل يكتشف ويدرك أمور  بإ وقوع كّل شيٍء يف موضعه



. هنا الكذائي املفهوم يف جمال السلوكيات اإلنسانية فنقول جيب أن يكون السلوك هبذا الشكل يت  تناول هذا اأيض  
وما ال  نبغيما يإّن  حك  العقل ويف الواقع العقل العملي من ُيك  بذلك واحلكمة النظرية تكتشفه وتدركه. صبحي

خيتلف توضيح هذا . و وادم )األعدام(العالوجودات و  يةاليت يعتربها العقل العملي ليس من سنخ )الينبغيات( ينبغي
يف جمال معرفة األمور العينية )احملسوسة( أنّه ليس لدينا قوة  املطلب مع مبادىء عل  املعرفة. فكما أّن البعض يعتقد

ختبار فقط وليس لدينا علٌ  أكثر من ذلك، وحىت باس  العقل، بل كّل ما لدينا هو احلس واحلدس والفرضية واال
ننا يف بأعلومنا يف جمال األمور احملسوسية ظنّية وال ّنلك اليقني، وقد يقول البعض فيما خيص قوة احلك  عند اإلنسان 

إرادة  إىلمع نفسه والعقل العملي. كل هذا يرجع  امتناسب   اعلمي   اهذه األحكام اليت نطلقها ال ّنلك يف أّي وقٍت يقين  
تتشّكل بالكامل على أساس التخيالت والتومهات. ومن املمكن أن نكون من املعتقدين بالعقل اإلنسان وهذه اإلرادة 

ع حك  العقل النظري. هنا ، ولكن علينا أن نعل  بأّن عمل هذا العقل العملي ونوع حكمه خيتلف عن نو العملي
يقوم ال و  من اإلرادة ويريد أن تظهر وتتحقق تلك اإلرادة؛ بنوٍع خاصُيك  و  الينبغيات() ما ال ينبغيو  يكون ما ينبغي

. لكن كيف يتكّون نفس هذا العقل العملي ومن أين ُيصل على مفاهيمه، فإّن ذلك ليس باإلخبار لعقل العمليا
ية من العقل النظري عن العقل النظري؛ يعين أّن العقل العملي ال يتكّون يف الفراغ، بل يأخذ مفاهيمه األول منفصال  

فهو جيد اجتاه ومسار إرادته مبساعدة العقل النظري. بناء  عليه، من املمكن أن تشّكل املفاهي  اليت مّت  ويتصرف فيها.
؛ يعين عندما تبحثون حول غاية اإلنسان وأبديته وكماله، تقّدمون ة  عدّ رضية  وعلّة  مُ أ احلصول عليها من العقل النظري،

وسعادة  أبدية لإلنسان، فذلك كّله من  احلياة والبقاء ما بعد املوت وتصّورون كماال   إىلالعامل وتشريون صورة  عن نظام 
هذه األعمال من العقل العملي مبعىن أّّنا جتعل القوة العّمالة مستعدة للعزم وإرادة احلركة باجتاه عمل العقل النظري. 

تقوم ببيانه ال فعالية ونشاط العقل العملي و احلكمة العملية يف هذه احلكذلك ترصد ال والسعادة املعنوية واإلهلية و الكم
على شكل قضايا مفهومية. إّن عمل العقل العملي املرتبط بالقوة العّمالة لإلنسان، هو العزم، وعمل احلركة العملية 

 لقوة العّمال البشرية، هي اجلزم.اآلتية على أثر ا
بالبناء واحلك . وبعض األفراد  ضمن مساحتهو  ،جمال العقل النظريتكاء على العقل العملي عرب اال يبدأ

 كذلك األمر بالنسبة للعقل العملي واحلكمة  حّسيون يف العقل النظري، والبعض عقليون والبعض اآلخر نقليون.
أن تعتقدوا أننا  ولكن من املمكنال يكون إال بإراداٍت واهية،  العملية؛ يعين من املمكن أن يعتقد البعض بأّن البناء هنا

ولية يف سلسلة قضايا العقل العملي، واليت ُيك  العقل هبا. مثل أّن شكر املنع  ّنلك جمموعة من القضايا البديهية األ
واجب، وجيب عبادة اخلالق. ويذكر العقل العملي هذه األمور، ومن املمكن أن ُتصل هنا عالقة بني العقل والنقل. 

ن تثبوا الوحي، ُتصل عالقة بني العقل والنقل. وكما البعض يعتقد يف جمال العقل النظري فكما يف العقل النظري بعد أ
ن يقول البعض أنّه يف جمال أ ا، من املمكن أيض  إّنا النقل هو كّل شيء ويقوم بكل شيءو  أنّه ليس لدينا عقل أصال  

 قلي فقط.العقل العملي ال يوجد شيء بعنوان القوة العقلية وإّّنا إدراكنا إدراك ن
 واسعة النطاقونقاشات ات، مباحث يعتبار واالإّن مباحث وموضوعات ما ينبغي وما ال ينبغي )الينبغيات( 

واجلدال حيث جيب توضيحها يف مكاّنا املناسب، ولكن العلماء، يف جمال احلكمة اإلسالمية، يعتقدون يف نطاق 



وقوة  درّاكة تُدعى العقل النظري والذي يولّد وينتج احلكمة النظرية،  وإدراك الوجودات بأّن اإلنسان ميلك عقال   معرفة
يف جمال األمور اإلنسانية بأنّنا ّنلك قوة عّمالة باس  العقل العملي واليت ختضع لعبودية اهلل الرمحن.  اويعتقدون أيض  

 ة. واليت تُدرك عمله وُُتقق وتُظهر احلكمة العملي اولدينا قوة درّاكة وعالّمة أيض  
، هناك اسنخية قضايا احلكمة النظرية. طبع  عن نوع و  اإّن نوع وسنخية قضايا احلكمة العملية خيتلف متام  
 إىل اتلك اجلغرافيا اليت يوجد فيها العقل العملي ونظر   إىل انوع من التعامل والتبادل فيما بينهما. فاحلكمة العملية، نظر  
تكّمل معرفتها وألّن ارتباط العقل العملي مع حميطه اجلغرايف الفعالية والنشاط الذي ال ينفصل عنه يف هذه اجلغرافيا، 

 غري منفصل، فإّن ارتباط احلكمة العملية غري منفصل عن احلكمة النظرية. 
مع الغري، وتشّكل  اس  هناك عالقة ورابطة من الناحية التكوينية بني الكثري من الوجودات وهي ضرروية قيا

جملموعة من األحكام. والوجوب والضرورة املوجودة يف العقل النظري، إّّنا خترب عن الوجودات املقّدرة  أهذه العالقة منش
  او الوجودات احملققة. أما العقل العملي، يعمل بصورة "الوجوب" يف جمال الوجودات املمكنة.

ماذا  مثال   بعد أن يتحقق أمٌر ما يتكل  العقل النظري حوله.اإلنسان متعلقة بلحظة التحقق، و  إّن جمال إرادة
ينبغي أن تكون خصوصيات عملي، يتّ  تشخيص ذلك ماذا ينبغي وماذا ال ينبغي بواسطة العقل العملي، ومن مثّ 

اآلثار التكوينية بعد ذلك العمل، هي من ترتتب اآلثار التكوينية على ذلك. إّن نوع الدراسة والبحث اليت جُترى على 
 د.نوع حبوث العقل النظري وحول قضايا الوجو 

عندما ترمون بأنفسك  من أعلى املبىن، تسقطون عنه بناء  للقواعد امليكانيكية، أّما أنّه هل أرمي نفسي أم ال 
 أرمي، فهذا األمر أقوم به بواسطة القواعد األخالقية والعقل العملي. 

 
 مجال العقل النظري بالمعنى األول؟ إلىالعقل العملي  هل يرجع -

نع ، صحيح أّن جمال حبث احلكمة العملية والذي يتحّدث عن الوجودات اإلنسانية املمكنة، يطلب مساعدة 
وُيسب العقل العملي، ولكن العقل العملي ال يديل مبا لديه لوحده بل يأخذ مبادئه من العقل النظري باملعىن األول، 

. فنحن يف نطاق ينبغياته )ما ينبغيه وما ال ينبغيه(على  اتؤثر هذه احلسابات أيض  مبساعدة العقل النظري و  ايض  أنتائجه 
. هذه البىن والبحث حوهلا، مرتبٌط الُبىن املفروضة على احلك  أيض ا العلوم اإلنسانية ال نبنّي احلك  فقط، بل حندد

العقل العملي. ولكن بعد التحقق،  إىلهذا التحقق، فهذا يرجع  ومنظار كيف هي زاويةبوجوٍد ُيققه اإلنسان، أّما  
ن ال نبحث فقط حول الوضع و ما ينبغي وما ال يبحث حوهلا ويتدارسها العقل النظري؛ يعين يف العلوم اإلنسانية حن

 احلقل حقلع. وليس ذلك الذي يؤثر يف ذلك الوضحول منشأ هذا الوضع و نتائجه وآثاره كذلك بل   ينبغي فقط،
 الغري.  إىل، بل يف الواقع ضروراٌت بالقياس اعتبار أيض  اال

 
هناك خلٌط بين العقل النظري األول والعقل النظري الثاني. على هذا النحو، إّن ما ال يؤثّر في ًء عليه، بنا -

 قوة اإلنسان العّمالة، هو العقل النظري بالمعنى الثاني الذي ال يؤثر في العقل العملي بالمعنى الثاني. 



 يشّخص وُيدد حك  العقل العملي. صطالحات؛ يعين احلكمة العملية هي عل ٌ بلى، ألّنه يتّ  اخللط بني هذه اال
لنظرية.  تعامل وتداول مع احلكمة ا ااحلكمة العملية ليست منفصلة أو غري مرتبطة باحلكمة النظرية، بل هناك دائم  و 

متناع واإلمكان من االة النظرية؛ يعين تُؤخذ الضرورة و مستخرجة من نطاق احلكم كذلك، يستخدم حلكمه مواد ا
يقوم بالتصّرف فيها ليقوم مبحاكاهتا. فيؤخذ الرأس واجلس  من هناك ويتّ  جعل الرئيس من بني احلكمة النظرية و 

جمموعٍة هنا. أّما ملاذا جيعل هبذا الشكل، فذلك يتّ  على أساس غايٍة تكون احلكمة النظرية قد أشارت إليها ودّلت 
دنية يبنّي العليها؛ 

ُ
جة من كثري من مسائل احلكمة النظرية اليت هي مورد حالذا ترون أّن الفارايب يف بداية سياسته امل

 قِبل نطاق احلكمة العملية.
ُييط باإلنسان  . من املمكن أن يكون قفص ا حديدي ابعد ُتقق الوجود بإرادة اإلنسان، يصبح لديه حياته

ه هذ حلكمة النظرية. أّمامن ا ّن مباحث املعاد جزءٌ لذا، فإتدمر أبديته وُترقه.  اويأسره و من املمكن أن يكون نار  
مبباحث وموضوعات املعاد. يعين تأخذ احلكمة العملية املساعدة من قضايا  اوثيق   احلكمة العملية مرتبطة ارتباط ا

احلكمة النظرية يف كيف جيب أن تقول وكيف ال جيب أن تقول. على هذا األساس، ترِد الكثري من مسائل وقضايا 
ه املسائل؛ ألنّه احلكمة النظرية يف جمال احلكمة العملية وينشط ويتفّعل العقل النظري واحلكمة النظرية حبضور هذ

 حباجة إليها. 
 
واآلن، يمكن فتح باب المناقشة والبحث في أنّه عندما نتحّدث عن قواعد وجوداٍت تنوجد وتتحقق  -

أو أنّنا نستطيع وضعها في الحكمة العملية؟  اآخرً  ابواسطة إرادة اإلنسان، هل تكّون هذه المباني علمً 
 نّها تترتب على أعمال اإلنسان اإلرادية؟  تكوينية بحيث إالنتائج واآلثار اإللزامية أمورًا يعني هل 

اآلثار والعواقب والنتائج من العوارض الذاتية للوجود  ساحةيف احلكمة العملية، نأخذ املبادىء من امليتافيزيقيا، إالّ أّن 
اإلرادي. صحيٌح أّن البحث عن العوارض الذاتية هلذا الوجود ليست بعهدة العقل العملي، يعين العقل الذي يقوم 

وم ولكن عندما يتناوهلا العقل النظري، تصبح وتستقر يف جمال احلكمة العملية؛ لذا لدينا يف العلعتبار؛ بعمل اال
من احلضور العقل العملي والعقل النظري. إّن جمال عمل العقل العملي إّما احلكمة العملية التجريدية  ااإلنسانية تلفيق  

إذ أّن فه  هذا اجملال من املسائل  .)تفسريية( ، بل تبيينيةمعيارية ، أّما نتائجه وآثاره مل تعدُيك  معياري ا وقيمي اوإّما 
أن كوّنا تفسريية،   عن أن تكون حكمتنا العملية فضال  العقل يوجب ريٌي، ولكن حضور تفسوالقضايا اإلنسانية 

التعامل مع بشكٍل مستقٍل عن إرادة اإلنسان يف انتقادية؛ وذلك بسبب أّّنا جعٌل يعمل معيارية و تكون أيض ا 
 ميكن أن تكون تفسريية.    اوآثاره ايض   )هذا اجلعل( ، كذلك نتائجهوجوداٍت أخرى
؛ يعين ميكنك  اخر ميكن أن يكون جتريدٌي أيض  لتبيني(، جتريٌب ولكن هناك جزٌء آمن هذا التفسري )ا جزءٌ 

بواسطة العقل الرياضي أو حىت العقل امليتافيزيقي التحّدث عن نتائج وعواقب السلوك حىت قيام الساعة؛ يعين لديك  
 عن كل ذلك إّن منهجيتك  ، وفضال  اأيض   اوتوصيف   اوتفسري  ، ومفامهة  كذلك، امعياري   حكم ايف جمال العلوم اإلنسانية 



للمعرفة يف  ابصفته مصدر   1(املعاينة-املشاهدة) الشهودألنّك  إذا قبلت  ؛ ابية و جتريدية ونقلية ايض  يجتر  يف هذا اجملال
ك  طلب املساعدة ميكناإلنسان أو يف جمال الوجودات املتعّلقة بإرادة اإلنسان،  نطاق الوجودات املستقلة عن حياة

ما ينتج عن الوحي والشهود املعصوم هو نقٌل بالنسبة لنا؛ لذا إّن جمال  ا، طبع  (2)باملعىن العرفاين من الوحي والشهود
 ،تفسرييةو  ،ةوصفيو  ،والنقلية مبقارباٍت تبيينة ،بيةالتجر و  ،نقل والعقل واملناهج التجريديةالعلوم اإلنسانية تركيٌب من ال

 وانتقادية.  ،معياريةو 
، ولكن ذلك بدأ منذ مستقال   االمة الطباطبائي، وُخصص هلا باب  وقد ُشّرحت هذه املسألة يف آثار الع

عصر الفارايب وحىت قبله ميكن مشاهدة بعض األرضيات والتمهيدات يف نطاق احلكمة اليونانية. ويعود دليل ذلك 
 ،واإلمربيقية ،ظهور املدرسة الوضعية لقد أوجدالعقل النظري والعقل العملي وإرادة اإلنسان.  إىللتفات اال إىل
أحلقت  االعلوم وحصرهتا يف العلوم التجريبية، وثاني   أنزلت أوال  عن السياقات واألرضيات السابقة و احلّسية، الغفلة و 

. ولكن يف مقابل هذه املسألة، ظهرت رّدة فعٍل، وقامت العلوم اإلنسانية بالعلوم غري اإلنسانية أّي العلوم الطبيعية
وبسبب الضعف الذي كانت تتمتع  قليال  العلوم اإلنسانية بتجديد حياهتا. فبعد أن توّسعت وّنت العلوم اإلنسانية 

أنزلقت به احلكمة النظرية يف حضن املدرسة احلّسية، مل تستطع أن تدافع عن هويتها أمام العلوم اإلنسانية، ولذا 
 من اهلرمنوطيقا الفلسفية.  اواّنارت يف أحضان العلوم الطبيعية وظهر على أثر ذلك نوع  

 
 كسؤاٍل أخير، تفّضلوا واشرحوا لنا كيفية الوجود اإلعتباري؟ -

ت من البعد املعريف. وقام لقد طرح العالمة الطباطبائي هذا البحث على شكل عل  املعرفة وكباٍب مستقٍل لإلعتبارا
اليت  االعتبارياتنّه هل إية اهلل جوادي أملي بالتدقيق والتأمل يف جمال الوجود املعريف لإلعتباريات من حيث ة آمساح

 ال وجود هلا، أّم أّنا موجودة؟ طة إرادة اإلنسان، أصال  هي موجودة بواس
؛ إّما اعتباري وإّما ّما معلول؛ إّما واحد وإّما كثرين، إّما ذهين وإّما عيين؛ إّما علة وإإّن الوجود نوعا

يف  .ُتقق لهال  أنّه مبجرد أن نقول اعتباري يعين أصال  ون حقيقي؛ هذا التقسي  جديٌد وجيب حلاظه. يظن الكثري 
، وإرادتهحني أّن معىن اعتبارية الوجود أّن ُتققه بواسطة إرادة اإلنسان. بناء  على ما تقّدم، هو ُتقٌق مرتبٌط بنفسه 

يف الكثري من املوارد واحلاالت أعظ  من موجوداٍت و وجوداٍت موجودة بغض النظر عن  اوآثار هذا التحقق أيض  
  إرادة اإلنسان.
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