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كلمة الناشر

بقلم الشيخ شفيق جرادي

هل استطاع المسلمون أن ُيع ّرفوا دينهم في عصر الحداثة؟
وهل دخل الفكر اإلسالمي عالم المعاصرة ،دون أن يفارق
أصالته في تقديم هويته أو حفظ استمرار تراثه؟
وفي خضم اإلعصار الحضاري الغربي الذي اجتاح جغرافيا األديان
والثقافات والعادات والتيارات الفكرية ،والقالع الحضارية في العالم
بشعوبه وأممه ،هل صمد اإلسالم بمشروعه الثقافي والفكري؟ وهل
استطاعت المذاهب والمدارس اإلسالمية أن تبني لنفسها علماءها،
وكتبها ،وأطروحاتها ،ونشطاءها الحاملين لواء الدين والمعرفة الدينية،
وبالتالي الدعوة والتبليغ اإلسالمي؟
إن المتت ِّبع لحركة النهوض الفكري واإلصالحي في مدرسة جمال
الدين األسدآبادي ،ومحمد عبده ،ومن بعدهم للنائيني ومفكري
المرجعيات الدينية من أمثال الشيخ المظفر ،واإلمام الخميني ،والشهيد
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الصدر ،سري ًعا ما يلحظ مظاهر القلق الحضاري ّ
الخلق في مشروعهم
الفكري وأدبياتهم التفسيرية والفلسفية والفقهية والفكرية.
وفي الوقت نفسه ،سيلحظ الحضور المك ّثف لإلشكاليات التي
فرضتها الحضارة الغربية وعقل التنوير والحداثة على كل مشروع فكري
أو ثقافي أو ديني ،ومن بينها اإلسالم والمسلمون.
وقد حكمت على المنهجية المعاصرة في تقديم اإلسالم ثنائية
«الديني /العلماني» في كل محاولة فكرية تبلورت عبر محاضرة أو
مقالة أو كتاب ،وهو ما فرض استحضار المقوالت الغربية في أي أفكار
بنسب متفاوتة بين مف ّكر
وطروحات إسالمية جديدة ومعاصرة ،وإن
ٍ
وآخر ،وكتاب وآخر.
وفي هذا السياق ،برزت مدرسة فكرية  -فلسفية هي مدرسة
الصدرائية الجديدة (نسب ًة إلى المال صدرا فيلسوف القرن السادس
عشر الميالدي) ،وكان المؤسس للمعاصرة الفكرية اإلسالمية وف ًقا لصدرا
الفيلسوف المج ِّدد ّ
العلمة الطباطبائي ،ومن أهم أعالم هذه المدرسة
ّ
والعلمة الشيخ حسن زاده اآلملي،
ُيذكر الشهيد مرتضى مطهري،
والعلمة الشيخ جوادي اآلمليّ ،
ّ
والعلمة الشيخ جعفر السبحاني.
و ُيذكر أيضً ا من بين أهم أعالمها ّ
العلمة البارز الشيخ محمد تقي
مصباح اليزدي ،الذي استبطن في مشروعه الفكري المعاصر امتدادات
العرفان المزاوج للفقه والجهاد عند كل من العارف الشيخ بهجت
واإلمام الخميني ،كما استكمل المسير التكاملي للفلسفة الصدرائية
بروحية اجتهادية لحظت حضو ًرا مك ّث ًفا البن سينا ،وللمحاوالت
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 يدارج قيفش خيشلا ملقب رشانلا ةملك

الغربية ،ومنها على سبيل المثال النقدية الكانطية ومشروعها المعرفي،
وألسنيات علم الداللة في بعض مشاريعه التفسيرية ،كما والتأويلية
في محاوالتها التجديدية الفكرية التي ع ّبر عنها في مشروع مستقل
أطلق عليه عنوان «معارف القرآن» ،الذي أراد له رسم المعالم الكلية
لألطروحة اإلسالمية ،وفق ما أثاره التفسير الموضوعي للقرآن الكريم،
والذي مازج فيه بين النص والعقل ،وبين الفلسفة والعرفان والتأويل
واأللسنية...
المصباح اليزدي والخالصة التعليمية

بـــادرت مجموعة علماء وباحثين أكــفــاء مــن «مؤسسة اإلمــام
الخميني {» إلى العمل على بلورة خالصات تعليمية ألفكار
واجتهادات ّ
العلمة مصباح اليزدي ،وقدموها في مجموعة كتب بغية
تحقيق جملة استهدافات منها:
ً
أول :بلورة الفكر اإلسالمي المعاصر من خالل جملة مقاربات
تطال التكامل التراثي مع المعاصرة ،وِفق عناوين« :نظرية المعرفة»،
و«معرفة الله» ،و«معرفة اإلنسان» ،و«فلسفة األخــاق» ،و«فلسفة
الحقوق» ،و«فلسفة السياسة».
ميسرة تق ِّرب
ثان ًيا :عرض هذه األطروحة بتنوع اهتماماتها بلغة ّ
لألذهان المفردات والمقوالت التراثية ،متماهي ًة مع األدبيات الفكرية
والعلمية المعاصرة.
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ثال ًثا :تقديم هذا المشروع بهيكلية تعليمية تلحظ أهم المستجدات
في أساليب التعليم الحديثة ،وضمن مشروع يعالج «مباني الفكر
اإلسالمي».
راب ًعا :بناء طالئع شبابية مثقفة وتحضيرها ألخذ دورها في عملية
التبليغ اإلسالمي ،والتحضّ ر لالنخراط في الممارسة الفكرية األصيلة
والمعاصرة.
من هنا ،كان لمعهد المعارف الحكمية عبر دار النشر التابعة له
قرار القيام بترجمة هذا اإلنجاز الفكري  -التعليمي ،بإشراف أكفاء من
أهل الثقافة والعلم ،وتقديمه إلى القارئ العربي عمو ًما ،والشباب
خصوصا.
العربي المسلم الساعي للتعمق في معرفة اإلسالم والعصر
ً
كما كان للمعهد قرار اعتماد هذه السلسلة العلمية الشريفة كمادة
ومقررات علمية لدراس ٍة مدخلي ٍة إلى «مباني الفكر اإلسالمي» ،راجين
وحسن القبول.
من المولى التسديد ُ
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معاونية البحوث
مقدمة
ّ
ّ

الحقيقة هي أجمل س ّر وجودي وأرقى حاجة إنسان ّية
بذل من أجلها الكثير من المؤمنين والعلماء مهجهم
وأرواحهم ،وما زالوا ،وسعى عبدة الباطل ّ
بكل ما أوتوا من
ق ّوة ،ومن خالل ش ّتى أنواع المؤامرات والفتن ،أن يمحوها
أو يغ ّيروها ،وما فتئوا .من أم ّر الحقائق مظلوم ّية الحقيقة ،ومن أجملها
وأل ّذها هي أنّ الحقيقة دائ ًما وأب ًدا حليفة الحق وعد ّوة الباطل ،الحق
فيها مرفوع الرأس والباطل بين يديها مذلول مقهور .هذا الشأن الرفيع
والمقام العالي للحقيقة بغض النظر عن طبيعة الحق ،هو رهين
للجهود الخالصة والالمتنهاية ّ
لطلب الحقيقة الذين بذلوا الغالي
والنفيس وعملوا ب َك ٍّد وعناء لالرتواء من عذب ذلك النبع الفوار .وفي
خضم ذلك ،تتألأل األديان اإللهية ويبرز األنبياء اإللهيون ،ال سيما اإلسالم
ّ
والرسول األكرم  Pوأئمة الهدى  Rونوابهم بالحق ،بوصفهم
المؤثر األ ّول في اإليصال إلى الحقيقة.
ق ّدم علماء الشيعة رسالتهم العظيمة والفريدة ،المستقاة من العقل
والنقل ،والمستخرجة من أعماق المعارف القرآن ّية والمنتقاة من عذب
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سيرة األولياء ،ودافعوا عنها ووقفوا بوجه حمالت عبدة الظلم والظالم
بكل ما أوتوا من قوة وبذلوا في سبيل ذلك ّ
كل ما يملكون .اآلن،
وفي عصر األزمات الروح ّية والمعنو ّية ،يسعى أعداء الحق والحقيقة
جاهدين للسيطرة على العالم من خالل نشر عدد هائل من اآلثار
المكتوبة والمسموعة والمرئية ،مستفيدين من وسائل حديثة ومتط ّورة
في مختلف الميادين والمجاالت .وعلى هذا األساس ،صعب في هذا
الزمن عمل ّ
طلب الحقيقة ،وتضاعفت مسؤولية العلماء الحوزيين
والجامع ّيين  -ال سيما علماء الدين  -بسبب ضخامة ما يواجهونه
ويتصدون له.
في عالم التش ّيع ،يمتلك الباحثون الحوزو ّيون رصي ًدا مشر ًقا في
العلوم الفلسف ّية والكالم ّية ،والتفسير ّية والحديث ّية ،والفقه ّية واألصولية
ونظائرها .ولطالما كانت تأ ّمالتهم المهمة حاضرة في ط ّيات األبحاث
اإلسالم ّية .كذلك في مجال العلوم الطبيع ّية والتجريب ّية والتقن ّيات
الجديدة ،فقد خطا أيضً ا علماؤنا خطوات كبيرة في هذه المجاالت،
فأصبحوا على مقربة من مكانتهم التي يستحقونها ،وهم يسعون بجد
وبشكل مستمر السترداد مكانتهم على المستوى العالمي .أ ّما في
مجال أبحاث العلوم اإلنسانية واالجتماعية فمساعي علمائنا وباحثينا
ليست كما يجب ،ولطالما اكتفينا ببعض الترجمات واالقتباسات
لنظريات اآلخرين ،وق ّلما نجد في هذا الميدان حركات ابتكارية خ ّالقة
مستخرجة من المباني اإلسالمية ،وما زال أمامنا طريق طويل ومحفوف
بالصعوبات والمخاطر للوصول إلى المكانة المطلوبة في هذه
أهم األهداف واألولويات للمؤسسات العلمية
المجاالت .لهذا ،إنّ أحد ّ
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ثوحبلا ةّينواعم ةمّدقم

 ال سيما مراكز األبحاث في الحوزات العلم ّية  -هو البحث في مسائلالعلوم اإلنسان ّية واالجتماعية بنظرة إسالمية ،ذلك ،مضا ًفا إلى مهمتهم
في استنباط التعاليم اإلسالمية وتفسيرها وبيانها.
مؤسسة اإلمام الخميني { للتعليم واألبحاث ،ومنذ
بدورها ّ
انطالقتها تحت رعاية قائد الثورة اإلسالمية اإلمــام الخميني {،
ومتابعة خلفه الصالح اإلمام القائد الخامنئي } وطب ًقا لألهداف
والسياسات التي رسمها آية الله الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي
(حفظه الله) ،قد اهتمت باألبحاث العلم ّية والدين ّية ألجل تلبية
االحتياجات الفكرية والدينية للمجتمع ،فبذلت قصارى جهدها في
األبحاث التأسيس ّية والتوجيه ّية والعمل ّية .ولتحقيق هذه األهداف،
عملت معاون ّية األبحاث في هذه المؤسسة على وضع البرامج
والخطط ،وإرشاد الباحثين طال ًبا وعلماء ،وحاولت قدر المستطاع أن
تنشر آثار المح ّققين ،وقد نجحت حتى اآلن ،وبحمد الله تعالى ،في أن
تنشر آثا ًرا ق ّيمة ومهمة في المجتمع اإلسالمي.
هذا الكتاب الذي بين أيدينا ،هو كتاب بحثي في مجال نظر ّية
المعرفةُ ،د ّون بجهود حثيثة من ق َبل العال َمين الجلي َلين :الشيخ الدكتور
مجتبى مصباح اليزدي والشيخ الدكتور عبد الله مح ّمدي (حفظهما
أهم مباحث نظرية المعرفة من
الله) .والهدف األساسي منه هو بيان ّ
وجهة نظر إسالم ّية.
وتُثني معاون ّية البحوث على مجهود المؤ ّلفين المحتر َمين ،وتتوجه
بجزيل الشكر أيضً ا إلى اإلخوة الفضالء :الشيخ محمد حسين زاده
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اليزدي ،والشيخ أكبر ميرسپاه والشيخ محمود فتح علي ،لمطالعتهم
هذا الكتاب ولمالحظاتهم الق ّيمة ،حتى خرج الكتاب بهذا النحو
المبارك .ونسأل الله تعالى لهم جمي ًعا التوفيق ومزي ًدا من السداد في
خدمة اإلسالم.
معاونية البحوث
ّ
مؤسسة اإلمام الخميني للتعليم واألبحاث
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مقدمة المؤلّفين
ّ

يهتم اإلنسان وبشكل طبيعي بمصيره ،وال يمكنه تجاهل
الخيارات المتاحة أمامه .لذا ،تراه يف ّكر ويتأ ّمل قبل
االختيار ،وكــذا يطلب المساعدة في ذلــك ،على أمل
الوصول إلى الخيار الصحيح .مجرد احتمال اختيار الطريق
المؤدي إلى مصير نهائي غير مطلوب وال يمكن الرجوع عنه ،يدفع
العاقل لكي يتر ّوى ويفكر مل ًّيا حتى يطمئن بصحته قبل اختياره ،ال
سيما إن كان هذا الطريق مع ّي ًنا للمسار الكلي للحياة واحتمال الخطر
فيه غير محدود .وعلى هذا األســاسُ ،يع ّد البحث عن الدين الحق
والنمط الصحيح للحياة أح َد أهم الهواجس التي يشعر بها ّ
كل عاقل،
والتي تخرجه من سجون الغفلة وأسر الحياة اليومية.
الصحيحين من خالل تجربتهما
فهل يمكن تعيين الدين والنمط
َ
واختبارهما؟ ّ
لعل وضع النمط الموجد ل ّلذة والباعث على الفرح
والقدرة األسطورية بين أيدينا هو الحل األفضل .ولكن من أين لنا
أن نعرف أن أهداف الحياة هي ما نتص ّوره؟ ألم نشعر في صغرنا
بحاالت فرح وأنواع ل ّذات اندثرت في شبابنا وبتنا نشعر بعدم قيمتها
15
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وقلة حيلتها؟ أال يوجد ل ّذة وفرح وقدرة أفضل من هذه الناتجة عن
مثل هكذا أنماط؟ وإذا َ
خطونا ّأي خطوة في هذا االمتحان أليس من
الممكن أن نصبح عرضة لخطر ال يمكن تالفيه أو جبره؟ أال يمكن
التأكد من الطريق واالطمئنان إليه قبل الخوض فيه؟
شخصا نثق بقوله لك ّنا اتبعناه في الطريق ،أ ّما إذا
لو أمكن أن نجد ً
كانت الثقة بشخص هي نفسها جز ًءا من ذلك الطريق ،حينئذ كيف
لنا أن نختار الطريق؟ كأنه ال مف ّر من اللجوء إلى حكم العقل ،وإنّ
بناء المعتقدات األساسية للدين على غير مبنى العقل سيكون بنا ًء على
أسس غير محكمة .فمن األفضل أن يكون اختيارنا مبن ًّيا على أسس
عقلية ح ّتى ال نلتحف بالندم فيما بعد .ولكن ،أليس من الممكن أن
يذهب بنا العقل إلى طريق غير معلوم وغير مطلوب؟ ولماذا يجب
االعتماد على العقل من حيث معطياتُه األولية ومن حيث كونه أداة
لالستدالل؟ أال يوجد أية طريقة لتقييم مدى اعتبار هذه األمور؟
يبدو أنّه إذا أردنا تعميق رؤيتنا ،يجب علينا البدء بهذا البحث
التأسيسي ،وهو معرفة أصل ومنشأ معارفنا ومعرفة مدى اعتبارهاّ .
وكل
بحث جدي في معارف الدين وتعاليمه ،يجب أن تكون االنطالقة فيه
أيضً ا بالبحث عن اعتبار أسس المعرفة .في هذا الكتاب ،وهو الكتاب
األول من مجموعة «مباني الفكر اإلسالمي» ،سعينا إلى اكتشاف كفاءة
طرق المعرفة الدين ّية لنستفيد منها في مباحث أخرىّ ،
وكل هذا يندرج
تحت هدف تعميق التعاليم اإلسالمية .وعلى الرغم من أنّ نظرية
المعرفة بشكل عام ،ونظرية معرفة الدين بشكل خاص ،هي معارف
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ّ

تتناسب وهذه المباحثّ ،إل أنّه ال مجال في هذا الكتاب لبحث هذه
وتخصصي .وعلى هذا األساس ،تط ّرقنا في هذا
األمور بشكل مفصل
ّ
الكتاب إلى المسائل الضرورية والمهمة للوصول إلى الهدف منه،
وتبقى الدراسة التخصصية التفصيلية محتاجة لدراسات تكميلية في
فروع محددة.
لقد استفدنا في هذا الكتاب من مؤلفات العلماء وأبحاثهم ،ونهلنا
بشكل خاص من الميراث العلمي ّ
للعلمة السيد الطباطبائي والشهيد
الشيخ مطهري  -رضوان الله عليهما  -وآية الله الشيخ محمد تقي
مصباح اليزدي حفظه الله ،وكذلك من األستاذ محمد حسين زاده الذي
ح ّرر النسخة السابقة من هذا الكتاب ،وكان له دور اإلشراف عليه أيضً ا،
فله منا كل الشكر واالحترام .ونعتذر من الجميع على النواقص التي قد
يحويها هذا الكتاب .نسأل الله تعالى أن يتقبل هذا القليل وأن يكون
ًّ
محل الستفادة الق ّراء األعزاء.
مجتبى مصباح
عبد الله محمدي
ربيع  1397هـ ش
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الدرس األول:
كلّيات

ُيتو َّقع من الطالب بعد دراسة هذا الدرس:
التعرف على المراد من المعرفة في مباحث نظرية المعرفة.
.1
ّ
التعرف على المسائل العامة في نظرية المعرفة.
.2
ّ
 .3بيان أهمية مباحث نظرية المعرفة وضرورتها.
التعرف على معنى اعتبار المعرفة وقيمتها.
.4
ّ

 .5التفرقة بين نظرية المعرفة العامة والخاصة.

 .6توضيح سبب اختيار مباحث هذا الكتاب من بين سائر المباحث
المعرفية.

