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تمهيٌد

ورصــد  الرحالــة،  املفاهيــم  دراســة  إن 

تطــور جوانبهــا املعرفيــة والوظيفيــة، مســلك 

علمــي مهــم يســهم يف ضبــط املجــال العلمي، 

ــات واملناهــج. ــاء النظري وبن

أن  البدايــة  يف  التقريــر  مــن  بــد  وال 

ــل  ــزم صــورًة واحــدة، ب ــم ال تل هــذه املفاهي

حــال مــن مجــال تــداويل  تتطــور عــر الرَّ

ــا  ــك خصائصه ــب ذل ــد مبوج ــر، فتفق إىل آخ

األوىل، وتأخــذ، يف املقابــل، صــوًرا جديــدة؛ 

ــض  ــة، وتنه ــة واملقبولي ــب املشوعي فَلِتكتس

ــياق  ــا يف الس ــت إليه ــي أوكل ــف الت بالوظائ

ــا  ــبل تكييفه ــث س ــن بح ــد م ــد، ال ب الجدي

حذفًــا وزيــادة، تحويــرًا وتعديــاًل، وإنعــام 

النظــر يف آثــار توظيفهــا.

ــة«  ــم الرحال ــن »املفاهي ــة م ــد العل وتع

ــا،  ــاين عموًم ــر اإلنس ــا الفك ــى به ــي اعتن الت

والفكــر اإلســالمي خصوًصــا. ولقــد ســبق 

لكــن  دراســتها،  إىل  اليونــان  الفالســفة 

تصورهــم لهــا لـــم يبلــغ النهايــة يف الشــمول، 

ــل كان  ــم، ب ــكل األم ــا ل ــري ملزًم ــث يص بحي

األول.  مجالــه  يف  وظيفتــه  منــط  يحمــل 

تكييفهــا  عــى  اإلســالم  مفكــرو  فعمــل 

أو  يقيًنــا،  يُعلــم  عنــارَص  مــن  بتخليتهــا 

تعــارض  محــاالت  إىل  إفضاؤهــا  يُتوقــع 

قواعــد املجــال األصــي، وتحليتهــا مبعطيــات 

إســالميًّا. ـا  زيًـّ مبوجبهــا  تلبــس  جديــدة 

وســنتتبع هــذا املفهــوم مــن خــالل ثالثــة 

حقــول معرفيــة: الفلســفة، وعلــم الــكالم، 

وعلــم األصــول، تتبًعــا تاريخيًــا مقارنـًـا، لتعيني 

املســائل املســتمدة مــن الفلســفة اليونانيــة، 

ــا  ــل تقريبه ــا أو ق ــة تكييفه ــب منهجي وتعق

مــن املجــال التــداويل اإلســالمي، وذلــك مــن 

أجــل هــدف كبــري هــو: الوقــوف عــى األطــر 

املنهجيــة »لتأثيــل« املفاهيــم؛))) أي بحــث 

املفاهيــم  التــي تربــط  العنــارص املضافــة 

ــة باملجــال األصــي. املنقول

المبحث األول

مفهوم العلة
في الفلسفة اليونانية: 

أرسطو أنموذًجا

ٌ
مقدمة

ال بــد يف دراســة مفهــوم العلة عند مفكري 

ــة؛  ــرة اليوناني ــوع إىل الف ــن الرج ــالم م اإلس

ــاب  ــد الرحمــن، فقــه الفلســفة: القــول الفلســفي: كت ))) انظــر: طــه عب

الثقــايف، )ط. 3)،  العــريب  املركــز  لبنــان،  املغــرب،  والتأثيــل،  املفهــوم 

.(((9  /(( )008)م)، 
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حقــول  عــى  تصوراتهــا  انعكســت  فقــد 

معرفيــة يف التــداول اإلســالمي، عــى تفــاوت 

بينهــا يف مــدى اإلعــال توســًعا وتضييًقــا.

وبالرجــوع إىل املرحلــة اليونانيــة، نالحــظ 

ــت  ــوم، تجل ــكل املفه ــة لتش ــات أولي إرهاص

ــرث  يف مواقــف جزئيــة ومضطربــة لفالســفة كُ

قبــل أرســطو )Aristote)، ))38- ))3 ق.م). 

لكــن ظهــور املفهــوم واســتواءه عى نهــج دام 

لقرون، إن لـــم نقل إىل عرنا الحايل، كان مع 

أرســطو، الــذي عمــل عــى نقــد مواقــف مــن 

ــا تفــرق  ــة ذوب م ســبقه ودراســتها، ومحاول

عنــد آحادهــم يف بوتقــة نظريــة متســقة.

- القيمة المعرفية للعلة 
ً

أوال
عند أرسطو: 

تعــد العلــة مفهوًمــا مركزيًــا أســس عليــه 

أرســطو مذهبــه الفلســفي عموًمــا؛ فقــد 

وفلســفة  األوىل،  الفلســفة  يف  لهــا  عــرض 

الطبيعــة، واملنطــق، وخصــص لهــا حيــزًا مهــا 

يف كتاباتــه. كــا اعترهــا أهــم مســلك موصل 

إىل العلــم )))؛ فاملعرفــة الحقيقيــة، عنــده، 

ليســت تلــك التــي تكتفــي بوصــف الجزئيات، 

بــل التــي تحيــط ُخــرًا بأســبابها وعللهــا.

))) انظــر: أرســطو، مــا بعــد الطبيعــة، الالذقيــة، دار ذو الفقــار، )ط. ))، 

)008)م)، )ص/ 0))، ومنطق أرســطو، تحقيق وتقديم: عبد الرحمن بدوي، 

الكويــت، وكالــة املطبوعات، لبنان، دار القلم، )ط. ))، )980)م)، ))/ )3)).

ــيًا  ــا رئيس ــة مفهوًم ــت العل ــث كان وحي

يــري يف جميــع تفاصيــل مذهــب أرســطو 

اســتقصاء  يصعــب  بحيــث  الفلســفي، 

ــا  ــل إنه ــز، ب ــة يف هــذا الحي ــا كامل حيثياته

قامئــة  يصلــح دراســة  بحثهــا مســتقصاة 

ألهــم  ســيعرض  البحــث  فــإن  برأســها؛ 

قضاياهــا يف نهايــة االنقبــاض. 

ثانًيا- أقسام العلة: 

ـــل  ـــطو بالعل ـــل أرس ـــفة قب ـــى الفالس اعتن

املاديـــة، واختلفـــوا يف تعيـــني طبيعتهـــا؛ 

أهـــي املـــاء، أم الهـــواء، أم النـــار، أم األرض؟ 

ــة  ــا مجتمعـ ــب إىل أنهـ ــن ذهـ ــم مـ ومنهـ

علـــة الطبيعـــة، كـــا افـــرض بعضهـــم 

ــك  ــرك تلـ ــي تحـ ــي التـ ــة هـ ــة خارجيـ علـ

ـــل  ـــك العل ـــر تل ـــن اعت ـــم م ـــام، ومنه األجس

تعمـــل آليـــا دون غائيـــة، يقـــول أرســـطو 

مشـــريًا إىل عـــدم اهتـــام مـــن ســـبقوه 

ــوا  ــة: »ورامـ ــري املاديـ ــرى غـ ــل األخـ بالعلـ

أن يتكلمـــوا يف علـــل الكـــون والفســـاد 

ــا  ــياء كالًمـ ــائر األشـ ــا يف سـ ــوا أيًضـ وتكلمـ

ــة،  ــة الحركـ ــوا علـ ــم رفعـ ــا، إال أنهـ طبيعيًـ

ـــة  ـــر عل ـــوا للجوه ـــم يضع ـــم لـ ـــا فإنه وأيًض

ــه«)3). ــوا يف ماهيتـ ــاًل وال تكلمـ أصـ

)3) ما بعد الطبيعة، )ص/ 6)).
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واملالحــظ أنــه لـــم يعــِط تعريًفــا محــدًدا 

للعلــة، واعتــرب معناهــا مجموًعــا يف تصــور 

ــي:  ــواع ه ــة أن ــن أربع ــامل يتضم ش

العلــة املاديــة: وهــي مــا بــه يتكــون 

الــيء، أو مــا عنــه يكــون الــيء وهــو فيــه، 

ــان. ــال اإلنس ــاس لتمث ــك النح ــال ذل ومث

العلــة الصوريــة: وهــي النمــوذج أو القــول 

ــرة  ــا فك ــيء، ومثاله ــة ال ــى ماهي ــدال ع ال

ــال يف ذهــن النحــات. التمث

العلــة الفاعليــة: وهــي العلــة املحركــة 

ــال  ــدوء، مث ــري، واله ــدأ للتغ ــا املب ــي منه الت

ذلــك أن املشــري ســبب، وكذلــك األب لالبــن، 

وبالجملــة الفاعــل للمفعــول واملغــري للمتغري.

ــة املقصــودة،  ــة: وهــي الغاي ــة الغائي العل

وهــذا هــو مــا مــن أجلــه؛ مثــل ذلــك الصحــة 

عنــد املــي ...))).

يف  »تُــرى  األربــع  العلــل  وهــذه 

املتوســط«)5)، أي يف الحــد األوســط، وهــي 

ــا تُفعــل  وإن كانــت عــى أنحــاء شــتى؛ فإنَّه

جميًعــا مًعــا، بحيــث إذا أخــذت منفصلــة أو 

))) انظــر: الطبيعــة، ترجمــة: إســحاق بــن حنــني، مــع رشوح: ابــن الســمح، 

ــدم  ــه وق ــب، حقق ــن الطي ــرج ب ــو الف ــس، أب ــن يون ــى ب ــدي، متّ ــن ع اب

ــاب، ))0))هـــ-  ــة العامــة للكت ــة املري ــدوي، الهيئ ــد الرحمــن ب ــه: عب ل

.((0( ،(0( /(( )98)م)، 

)5) منطق أرسطو، ))/ )5)).

متعاقبــة لـــم تكــِف لتفســري معلوالتهــا؛ فقــد 

ــال  ــد، ومث ــر واح ــرية ألم ــبابًا كث ــون أس »تك

ذلــك: أن ســبب تثــال اإلنســان صناعــة عمــل 

التاثيــل، وســببه النحــاس، وليــس ذلــك عــى 

جهــة أخــرى بــل مــن جهــة أنــه تثــال. غــري 

أن هذيــن ليــس مــن وجــه واحــد هــا 

ســبباه، ولكــن هــذا مــن جهــة أنــه هيــواله، 

ــة«)6). ــا الحرك ــى أن منه ــك ع وتل

ــدٌد،  ــيمها ع ــة وتقاس ــروع العل ــم إن ف ث

باعتبــارات النظــر إليهــا، فمنهــا، منظــور إليهــا 

ــا هــو  ــا م ــد، ومنه ــب والبعي ــة، القري متقابل

بالــذات ومــا بالعــرض، ومنهــا املفــرد واملركب 

... ومــا هــو بالفعــل ومــا هــو بالقــوة.

إىل  أضيفــت  إذا  األربــع  العلــل  لكــن 

بــني  باملــزج  وذلــك  أقــل،  تصــري  بعضهــا 

الصوريــة والغائيــة والفاعلــة، وجمعهــا يف 

الصــورة )7)؛ فالفاعــل ال يفعــل إال مــن أجــل 

ــة أو  ــي النهاي ــة ه ــة، والغاي ــو الغاي يشء ه

الصــورة، أو قــل الوجــود املكتمــل الــذي 

تســتهدفه الحركــة، وبالتــايل فالصــورة تشــمل 

العلتــني الفاعلــة والغائيــة.

ــني:  ــي إىل نوع ــل تنته ــة أن العل والخالص

)6) الطبيعة، ))/ 03)).

)7) ما بعد الطبيعة، )ص/ 37)، 38)).



العددان 6 ، 7
379ربيع وصيف 2018 م 

ــة،  ــة الصوري العلــل الثــالث مختــرة يف العل

ــل  ــا إىل عل ــم يرده ــي لـ ــة الت ــة املادي والعل

أخــرى، لكنهــا غــري منفصلــني، وإن بــدا األمر 

ــدم والتأخــر  ــار التق ــك يف الذهــن، باعتب كذل

ــادة  ــادة، وال م ــال م ــورة ب ــني؛ إذ ال ص الزمني

ــدون صــورة. ب

 إن تنقيــص العلــل تهيــًدا ملنظور أرســطو 

امليتافيزيقــي؛ ألن العلــل ال تتسلســل إىل مــا 

ال نهايــة، بــل لهــا نهايــة تســري نحوهــا، هــي 

الصــورة أو املثــال النهــايئ الــذي تتجــه نحــوه 

جميــع األشــياء)8). 

لمنظــور  تمهيــًدا  العلــل  تنقيــص  إن 

أرســطو الميتافيزيقــي؛ ألن العلــل ال 

تتسلســل إلــى مــا ال نهايــة، بــل لهــا 

نهايــة تســير نحوهــا، هــي الصــورة أو 

نحــوه  تتجــه  الــذي  النهائــي  المثــال 

األشــياء. جميــع 

رابًعا- العلوم التي تطلب العلل: 

بــني  منهجيًــا  تييــزًا  أرســطو  وضــع 

املجــاالت التــي مطلوبهــا العلــة، وأجنــاس 

ــا  ــو م ــذا ه ــل ه ــا؛ ولع ــة له ــل املوافق العل

)8) انظر: الطبيعة، ))/ )))).

عــر عنــه بســؤاله يف املقالــة الثالثــة مــن 

ــر يف  ــل النظ ــة: »ه ــد الطبيع ــا بع ــاب م كت

جميــع أجنــاس العلــل لعلــم واحــد أم لعلــوم 

كثــرية؟«)9).

فعلــوم التعاليــم إذا توجــه عليهــا الســؤال 

عاريــة  ألنَّهــا  بالصوريــة؛  فاإلجابــة  بـــلَم، 

ــة  ــا ال تقصــد نحــو غاي عــن املــادة، كــا أنه

لفقدانهــا اإلرادة. أمــا يف األمــور الطبيعيــة 

فيجــاب بالعلــل األربــع؛ ألنَّهــا تحتــوي عــى 

املــادة والصــورة ولهــا غايــة وفاعــل، باإلضافــة 

إىل أن غــرض الطبيعــي هــو تفســري الحركــة؛ 

يقــول أرســطو: »وملــا كانــت األســباب أربعــة، 

العلــم الطبيعــي أن  فمــن حــق صاحــب 

ــن  ــألة ع ــرد املس ــا، وأن ي ــا كله ــم أمره يعل

»لـــَم« إليهــا كلهــا، فيــويف الجــواب عنهــا عى 

ــوىل والصــورة  ــي الهي املذهــب الطبيعــي أعن

ــه ...«)0)). ــن أجل ــا م واملحــرك وم

الطبيعيــات  بــني  الفصــل  وجــه  أمــا 

أن  إىل  بــش  أبــو  أشــار  فقــد  واإللهيــات، 

الطبيعــي إذا أجــاب عــن ســؤال لـــَم بالعلــة 

الصوريــة، »فينبغــي أن يجيــب عــن الصــورة 

الهيوالنيــة، ال املطلقــة، ويــرده إىل غايــة مــا؛ 

ألن املبــدأ األول بجهــة مــا غايــة، ويــرده 

)9) )ص/ )3).

)0)) الطبيعة، ))/ 36)، 37)).
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ــري  ــل غ ــرك؛ ألن الفاع ــري املتح ــل غ إىل الفاع

املتحــرك ليــس الــكالم فيــه إىل الطبيعــي«))))؛ 

ــث  ــذي يبح ــي؛ ال ــه إىل اإلله ــكالم في ــل ال ب

تخضــع  للــادة ال  مفارقــة  يف موجــودات 

للحركــة.

خامًسا: البخت وتلقاء النفس 
ومكانتهما في التصور العلي 

األرسطي: 

ــس  ــاء النف ــت وتلق ــطو البخ ــل أرس يُدخ

ــا،  ــفة رفعوه ــب لفالس ــباب، ويتعج يف األس

ولـــم يعدوهــا مــن جملتهــا، وينتقــد عــى 

آخريــن عــدم الخــوض فيهــا رغــم أن حديــث 

النــاس عنهــا كثــري. 

ألمباذوقليــس  بالنقــد  تعــرض  وقــد 

ق.م)   (30  -(90(  ،(Empedocles(

 36(  -(70(  ،(Democritus( ودميقريطــس 

ــارصه  ــامل وعن ــون الع ــال ك ــن جع ق.م) اللذي

ــا  بالبخــت وتلقــاء النفــس)))) ، وتعجــب عجبً

محــاالت  يف  وغريهــم  لوقوعهــم  شــديًدا 

صارخــة، منهــا نفيهــم البخــت عــن عــامل 

ــا  ــببًا م ــا س ــم له ــات، وإثباته ــوان والنب الحي

الســاء واألجســام  أن  يف مقابــل رؤيتهــم 

تلقــاء  مــن  كانــت  ــا  إمنَّ اإللهيــة  املرئيــة 

)))) الطبيعة، ))/ 38)).

)))) املصدر نفسه، ))/ )))).

ــة  ــذه املقال ــب يف ه ــع العج ــها. وموض أنفس

تجويــز وقــوع العــوامل العليــا بالبخــت، وهــي 

ــة عــى ســنن واحــد،  ــة، جاري ــة الدق متناهي

ــا،  ــة، مــع أنه ــل لألشــياء الطبيعي ــات عل وإثب

ــالل يف  ــع اخت ــام فيق ــن النظ ــد ع ــا، تن أحيانً

ــا)3)). تكونه

المقالــة  هــذه  فــي  العجــب  وموضــع 

تجويــز وقــوع العوالــم العليــا بالبخــت، 

وهي متناهية الدقة، جارية على سنن 

واحــد، وإثبــات علــل لألشــياء الطبيعيــة، 

ــا، تنــد عــن النظــام فيقــع 
ً
مــع أنهــا، أحيان

اختــالل فــي تكونهــا.

اعتبــار  إىل  النقــد  هــذا  مــن  ويصعــد 

البخــت وتلقــاء النفــس ســببني بالعــرض، 

»يكونــان يف األشــياء املمكنــة ال عــى اإلطالق، 

وال عــى األمــر األكــرث، ويف مــا كان يكــون مــن 

ــى  ــا ع ــر إليه ــا إذا نظ ــل يشء«))))، وأم أج

ــا،  ــة فيه ــة العرضي ــار صف اإلطــالق؛ أي اعتب

ــاًل. ــيء أص ــببًا ل ــا س فليس

وخصــوص؛  عمــوم  عالقــة  بينهــا  إن 

ــاء  ــا كان بالبخــت فمــن تلق ــك أن كل م »ذل

)3)) انظر: املصدر نفسه، ))/ 5))، 6))).

)))) املصدر نفسه، ))/ 6))).
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ــاء  ــن تلق ــا كان م ــس كل م ــه كان، ولي نفس

نفســه فالبخــت كان«)5))، لكنهــا يفرقــان 

ــه »يشء مــاَّ ال  يف كــون البخــت ليــس يعمل

نفــس لــه، وال حيــوان بهيمــي، وال طفــل؛ ألن 

ــا تخــري وال ســعادة بخــت إال عــى  ــس له لي

طريــق التشــبيه ... فأمــا تلقــاء النفــس فإنَّــه 

ــون يف  ــات، ويك ــائر الحيوان ــون يف س ــد يك ق

ــه ...«)6)). ــس ل ــاَّ نف ــري م كث

وعليــه، فــاإلرادة هــي الفــارق بينها، ويف 

ذلــك إشــارة قيمــة العلــة الغائيــة التــي نفاها 

أمباذوقليــس عــن الطبيعــة؛ فالفاعــل املريــد 

هــو الفاعــل لغايــة مبــا يعــود بصــالح العيش؛ 

يقــول أرســطو: »فظاهــر مــن ذلك أن األشــياء 

ــل يشء  ــن أج ــالق م ــى اإلط ــون ع ــي تك الت

متــى لـــم تكــن مــن أجــل مــا وقــع منهــا مــاَّ 

ــن  ــا م ــال فيه ــي تق ــي الت ــارج فه ــببه خ س

تلقــاء أنفســها؛ ومــا كان مــن هــذه التــي 

تحــدث مــن تلقــاء أنفســها يكــون ممــن لــه 

االختيــار عــن اختيــاٍر منــه قلنــا إنهــا البخــت 

ــاق«)7)). واالتف

هــذا بإجــال أهــم مــا عــرض لــه أرســطو 

بهــذا  احتفــل  ولقــد  العلــة،  قضايــا  مــن 

)5)) نفسه.

)6)) املصدر نفسه، ))/ 8))، 9))).

)7)) املصدر نفسه، ))/ 30)).

واســتمدوا  املســلمون  الفالســفة  التصــور 

تلقاهــا  كيــف  وســنتتبع  قضايــاه.  بعــض 

محاولــني  واألصوليــون،  املتكلمــون  عنهــم 

رصــد رحلــة املفهــوم مــن مجــال تــداويل إىل 

آخــر، ومــن حقــل معــريف إىل آخــر.

 

المبحث الثاني

العلة عند الفالسفة المسلمين
قضايا الستمداد والتكييف 

للتصور العلي األرسطي

- اإلطار العام لمفهوم 
ً

أوال
العلة عند الفالسفة المسلمين: 

إشكالية االستمداد، ومجاالت 
اإلعمال: 

إن مفهــوم العلــة غــري مختــص باليونــان، 

ــه  ــل إن ــرب، ب ــه الع ــب ال تعرف ــو غري وال ه

فطرهــا.  يف  مركــوز  األمــم،  بــني  مشــرك 

وبالتــايل، لـــم يــَر املرجمــون رضورة يف اإلبقاء 

ــاين كــا هــو، بــل أخــذوا،  عــى اللفــظ اليون

ملـّـا علمــوا معنــاه، ووجــدوا أســاًء تشــبهه يف 

العربيــة، اســَمي العلــة والســبب، فأطلقوها 

ــارة  ــد، فت ــى واح ــتعملوها مبعًن ــه، واس علي

ــون  ــارة يقول ــة، وت ــل الطبيع ــتعملون عل يس

أســباب الطبيعــة، وإن كانــت العلــة أكــرث 

ــم. ــبب يف إطالقاته ــن الس ــا م دوران
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واملالحــظ أن ســؤال مشوعيــة اســتجالب 

مفاهيــم مــن ســياقات تداوليــة أجنبيــة كان 

مصاحبًــا للفالســفة املســلمني؛ يقــول الكنــدي 

)تُــويف 56)هـــ) يف معــرض تقريــر العلــة: 

استحســان  مــن  نســتحيي  أال  »وينبغــي 

ــن أىت، وإن أىت  ــن أي ــق م ــاء الح ــق واقتن الح

مــن األجنــاس القاصيــة عنــا واألمــم املباينــة 

ــن  ــق م ــب الح ــه ال يشء أوىل بطال ــا، فإنَّ لن

الحــق«)8))، وهــذا مــا يشــري مــن طــرف 

خفــي إىل أن وجــود إكراهــات فرضــت تريــر 

ــن ســياقات  ــاء مباحــث م أو استحســان اقتن

ــالمية.  ــة اإلس ــن الرب ــة ع غريب

الفالســفة  أخــذ  األســاس  هــذا  وعــى 

أرســطو،  عــن  العــي  التصــور  املســلمون 

الفلســفية،  مباحثاتهــم  يف  منــه  وأفــادوا 

نســبيًّا  مؤتلفــة  لــه  معالجتهــم  فجــاءت 

ــن  ــم م ؛ فمنه ــاًّ ــة ك ــج، مختلف ــا ونتائ منهًج

عقــد لهــا فصــواًل كثــرية يف كتبــه، ومنهــم 

أفردهــا برســالة خاصــة، ومنهــم مــن ذكرهــا 

يف ثنايــا فصــول مــن رســائله.

ثم إن إدراكهم العتياصها دفعهم إىل وضع 

األشـياء  النظـر يف حقائـق  رشائـط ملسـتأهل 

والبحـث يف عللهـا، وهـي: »أن يكـون له قلب 

)8)) رســائل الكنــدي الفلســفية، حققهــا وخرجهــا وأخرجهــا: عبــد الهــادي 

أبــو ريــدة، معهــد تاريــخ العلــوم العربيــة واإلســالمية، جامعــة فرانكفورت، 

أملانيــا، مــر، دار الفكر العــريب، )9)))هـــ- 999)م)، )ص/ 03)).

ونفـس  وأمورهـا،  الدنيـا  همـوم  مـن  فـارغ 

زكيـة، وفهـم دقيـق، وعقـل واضـح، وأخـالق 

والغـش  الدغـل  مـن  طاهـرة، وصـدر سـليم 

واآلراء الفاسـدة، ويكـون مرتاًضـا بالرياضيات 

املنطـق  يف  والنظـر  األربـع،  الحكميـة 

السـؤاالت  عـرف  قـد  ويكـون  والطبيعيـات، 

وأجوبتهـا ... ثـم ينظـر يف هـذا الفـن الـذي 

يسـمى علـم األنبيـاء امللقـب بعلـم اإللهيات؛ 

التـي  القصـوى  الغايـة  العلـم هـو  ألنَّ هـذا 

ينتهـي إليهـا اإلنسـان يف علم املعـارف ...«)9)).

وبنظـر جمـي يف هـذه الشائـط، نـدرك 

الطبيعيـات،  مباحـث  تتجاذبهـا  العلـة  أن 

واملنطقيات، واإللهيات؛ فالطبيعي يبحث علَل 

الحـركات ومبادئهـا تحقيقـا ملاهيتهـا، وداللـة 

عـى أحوالهـا؛ ليسـتفيد منهـا سـهولة سـلوك 

الطبيعيـة)0)). املعلـوالت  إىل معرفـة  السـبيل 

العلــل مــن حيــث  واملنطقــي يطلــب 

ــة يف الحــد والرهــان))))؛ فالحــد  ــا داخل كونه

ــع؛ لوقوعهــا حــدوًدا  ــل األرب ــم عــى العل قائ

)9)) رسائل إخوان الصفاء وخالن الوفاء: الجسانيات، الطبيعيات، العقليات، 

 .((83  /3( 005)م)،  )6)))هـ-  للمطبوعات،  األعلمي  منشورات  لبنان، 

)0)) انظــر: ابــن ســينا )تـُـويفِّ 8))هـــ)، الســاع الطبيعــي، تحقيــق: جعفــر 

آل ياســني، لبنــان، دار املناهــل، )ط. ))، )7)))هـــ 996)م)، )ص/ )))).

)))) أبــو نــر الفــارايب، املنطقيــات للفــارايب، حققهــا وقــدم لهــا: محمــد 

ــة  ــرو، إرشاف: الســيد محمــود املرعــي، منشــورات مكتب ــش ث ــي دان تق

آيــة اللــه العظمــى املرعــي النجفــي، قــم، مطبعــة بهمــن، )ط. ))، 

)ب.ت)، ))/ )7)، ومــا بعدهــا).
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ــا أن  ــا، ك ــا محموالته ــاج قضاي ــطى إلنت وس

الرهــان محتــاج يف تشــكل مادتــه إىل العلــل، 

ــرة  ــد مغاي ــة للح ــل الصالح ــت العل وإن كان

ــان)))). ــح للره ــي تصل للت

واإللهــي يطلــب العلــل، مــن حيــث كونها 

آليــة اســتداللية عــى واجــب الوجــود لذاتــه، 

التدبــري  مظاهــر  عــى  للوقــوف  وســبياًل 

ــا،  ــى إن بعضهــم ظــن، غلطً ــة)3)). حت والعناي

أن موضــوع العلــم اإللهــي هــو العلــل األربع؛ 

وذلــك لفــرط معالجتها يف كتــب اإللهيات )))).

ــا  ــاالت وغريه ــذه املج ــام ه ــم إن اهت ث

ــى وزان  ــس ع ــع لي ــطية األرب ــل األرس بالعل

واحــد؛ فطبيعــة العلــم وموضوعــه هــا مــن 

يحــددان العلــة املناســبة. ألجــل ذلــك وضــح 

ألرســطو،  مجــاراة  املســلمون،  الفالســفة 

الفــروق املنهجيــة بــني املجــاالت املعرفيــة 

التــي مطلوبهــا العلــة؛ لتحصيــل إنتاجيــة 

الســؤال ألجوبــة تتفــق وطبيعــة مواضيــع 

ــة ينجــح  ــك لــــ»كل صناعــة أمكن ــم؛ ذل العل

فيهــا.  ينجــح  ال  وأمكنــة  ]الســؤال[  فيهــا 

)))) انظــر: النجــاة، تحقيــق: محمــد عثــان، مــر، مكتبــة الثقافــة 

.((30  ،((9 )ص/  3)0)م)،  ))3))هـــ   ،(( )ط.  الدينيــة، 

)3)) انظر: رسائل إخوان الصفاء، )3/ 83)، )8)).

)))) انظــر: شــمس الديــن الشــهرزوري )كان حيا 687هـ)، رســائل الشــجرة 

اإللهيــة يف علــوم الحقائــق الربانية، تحقيــق: محمد نجيب كوركــون، لبنان، 

دار صادر، استانبول، مكتبة اإلرشاد، )ط. ))، )8)))هـ- 007)م)، )3/ 3)).

ــا ويف  ــك الســؤال نافًع ــا يصــري ذل ــك إمنَّ فلذل

تلــك الصناعــة متى اســتعمل يف األمكنــة التي 

فيهــا ينجــح وعــى النحــو الــذي ينجــح...«)5)).

ثانًيا: التصور األرسطي للعلة 
عند الفالسفة المسلمين: انقطاع 

عن األصول التداولية: ابن سينا 
أنموذًجا: 

ــد  ــي عن ــور الع ــة التص ــر يف دراس اقتصـ

ابــن  إنتاجــات  عــى  املســلمني  الفالســفة 

ســينا؛ وذلــك ملــا اتســمت بــه مــن الوضــوح 

والدقــة عــى نحــو عــز ِوجدانــه عنــد فالســفة 

آخريــن، باإلضافــة إىل اعتنائــه الفائــق بالعلة؛ 

يخــدم  متناســًقا  توظيًفــا  وظفهــا  حيــث 

ــات. ــث اإللهي ــفية يف مبح ــه الفلس نظريت

ولقــد تابــع أرســطو يف تصــوره للعلــة 

بيــان  مــادة ومنهًجــا؛ فســلك مســلكه يف 

أنواعهــا، وترتيــب مســائلها، ومــا يعــرض لهــا 

مــن أحــوال)6))؛ وحــد الفــروق املنهجيــة بــني 

العلــوم التــي مطلوبهــا العلــة، والتــزم يف الــرد 

عــى أمباذوقليــس ودميقريطــس بالدالئــل 

األرســطية)7)).

)5)) ابن سينا، الساع الطبيعي، )ص/ 6))).

)6)) انظــر: اإلشــارات والتنبيهــات، مــع رشح نصــري الديــن الطــويس، 

تحقيــق: ســليان دنيــا، مصـــر، دار املعــارف، )ط. 3)، )ب. ت)، )ص/ 3)).

)7)) انظر: الساع الطبيعي، )ص/ 8))- )))).
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وإذا قَِدمنــا إىل عملــه يف تكييــف هــذا 

ــاٍل  ــيء ذي ب ــر ب ــكاد نظف ــال ن ــور، ف التص

ــه  ــد معالجت ــة عن ــة هين خــال إشــارات عقدي

مســألة البخــت واالتفــاق، تؤكــد العنايــة 

ــواد  ــرك امل ــة تح ــني؛ فالطبيع ــري اإللهي والتدب

ــإذا  ــاالت، ف ــة وك ــات خريي ــل غاي ــا ألج كله

ــأدي  ــك الت ــإن ذل ــارة؛ ف ــة ض ــأدت إىل غاي ت

يكــون ليــس عنهــا دامئًــا وال أكرثيًــا، بــل عــن 

ــارض)8)). ــبب ع س

الفاعليــة؛  العلــة  عــن  حديثــه  وعنــد 

حيــث ميــز بــني نوعــني مــن الفاعــل: فاعــل 

حقيقــة، وفاعــل مجــازًا، إذ يقــول: »وال شــك 

ــَئ مبــدأُ الحركــة، واملتمــَم أيًضــا هــو  أن املهيِّ

ــه املخــرج بالحقيقــة مــن  ــة؛ ألنَّ ــدأُ الحرك مب

»املخــرج  فعبارتــه  الفعــل«)9))؛  إىل  القــوة 

بالحقيقــة« هــو اللــه تعــاىل، تفــرض مخرًجــا 

ــاز. آخــر باملج

)1( ربط العلل وتنقيصها: من 
الصورية األرسطية إلى الغائية 

السينوية: 

قـــدم ابـــن ســـينا، تقليـــًدا ألرســـطو، 

ــدة؛  ــة واحـ ــا بنيـ ــى أنهـ ــع عـ ــَل األربـ العلـ

ـــكل  فـــكل واحـــدة تكمـــل األخـــرى، كـــا أن ل

)8)) انظر: املصدر نفسه، )ص/ )))).

)9)) املصدر نفسه، )ص/ )))).

واحـــدة دورهـــا يف التأثـــري؛ فعلـــل املاهيـــة 

ــل إال  ــود للـــادة بالفعـ ــة؛ فـــال وجـ مرتبطـ

ـــك ال يكـــون إال  ـــع الصـــورة. وذل ـــاج م باالندم

بعلـــل الوجـــود، وهـــي الفاعليـــة والغائيـــة؛ 

ــة املركـــب،  ــة، علـ ــة الفاعليـ فتتدخـــل العلـ

ـــادة،  ـــئ امل ـــا لتهي ـــة، إم ـــن الغائي ـــك م بتحري

ــادة)30). ــورة واملـ ــي الصـ أو تعطـ

وترتبـــط الفاعلـــة بالغائيـــة؛ فالفاعـــل مـــن 

جهـــة ســـبب للغايـــة، والغايـــة مـــن جهـــة 

ـــد  ـــة تُع ـــة الغائي ـــل؛ أي إن العل ـــبب للفاع س

ـــل،  ـــة بالفع ـــة الفاعلي ـــا لعلي ـــة يف ماهيته عل

ومعلولـــة يف وجودهـــا للعلـــة الفاعليـــة؛ إذ 

ــا تحـــرك لتحصيـــل  ـ أن العلـــة الفاعليـــة إمنَّ

ذلـــك الغـــرض والغايـــة، ولـــوال أن حصـــول 

ذلـــك الغـــرض معلـــول ذلـــك التحريـــك ملـــا 

كان التحريـــك ألجلـــه، فاملبـــدأ الفاعـــي 

ســـبب للغايـــة))3).

ــط  ــدأ ربـ ــينا مبـ ــن سـ ــف ابـ ــد وظـ لقـ

العلـــل وتنقيصهـــا األرســـطي منهجيًـــا، دون 

أن يأخـــذ بجميـــع نتائجـــه؛ فأعـــى مـــن 

ـــة  ـــة والصوري ـــا الفاعل ـــة، ُمرجًع ـــة الغائي قيم

ـــل  ـــذي رد تلـــك العل ـــا ألرســـطو ال إليهـــا، خالفً

ـــك راجـــع إىل:  ـــل ذل ـــالث إىل الصـــورة، ولع الث

)30) انظر: النجاة، )ص/ 68)).

))3) الساع الطبيعي، )ص/ )))).
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التـــداول  اســـتحضاره خصوصيـــة  أواًل: 

اإلســـالمي الـــذي يحظـــى فيـــه التفكـــري 

الغـــايئ مبكانـــة ســـامقة.

ــن  ــوره عـ ــدم تصـ ــك يخـ ــا: أن ذلـ ثانًيـ

واجـــب الوجـــود لذاتـــه عـــى نحـــٍو ال 

ــد  ــره؛ فقـ ــدة يف نظـ ــد العقيـ ــر قواعـ يعكـ

مـــن خـــالل  والغايـــة  الفاعـــل  اعتـــره 

ـــو  ـــر«؛ »فه ـــو األول واآلخ ـــاىل: »ه ـــه تع قول

أول لفعلـــه، وآخـــر لغايـــة، وغايتـــه هـــي 

ذاتـــه؛ وألن مصـــدر كل يشء ومراجعـــه 

إليـــه«))3)، ولـــو جعـــل البـــاري صـــورة أو 

ـــت  ـــه إىل إبطـــال ثواب ـــك ب ـــأدى ذل ـــادة لت م

ــة. عقديـ

ثالًثـــا: أن تفضيـــل العلـــة الغائيـــة عـــى 

ــادة  ــار اإلفـ ــده معيـ ــرى، معتمـ ــل األخـ العلـ

واالســـتفادة، أو قـــل الحاجـــة واالســـتغناء؛ 

ـــن درجـــة املســـتفيد،  ـــد أعـــى م فدرجـــة املفي

واملحتـــاج أخـــس مـــن املســـتغني. وقـــد تقـــدم 

ـــا  ـــة وبدونه ـــو الغائي ـــد واملســـتغني ه أن املفي

عـــى تصـــري العلـــل األخـــرى بالفعـــل؛ فهـــي 

»مبـــا هـــي يشء ... تتقـــدم ســـائر العلـــل وهـــي 

ـــل«)33). ـــا عل ـــل يف أنه ـــة العل عل

))3) التعليقــات، تحقيــق وتقديــم: حســن مجيــد العبيــدي، ســوريا، 

 .(300 )008)م)، )ص/  والنــش،  والرجمــة  للتأليــف  التكويــن 

)33) النجاة، )ص/ 67)).

)2( مبدأ العلة األرسطي وأثره 
في تشكل المقوالت الميتافيزيقية: 

وقفــت الدراســة عــى قضايــا ميتافيزيقيــة 

كثــرية كان ملبــدأ العلــة األرســطي دوٌر حاســم 

دون  مثالــني،  عــى  نقتــر  تشــكلها،  يف 

ــا:  ــوض يف تفاصيله ــا، أو خ تعقبه

)أ( علم الله تعالى بالجزئيات: 

علــم  مســألة  يف  ســينا  ابــن  اســتند 

اللــه تعــاىل بالجزئيــات إىل مبــدأ العليــة 

األرســطي، فواجــب الوجــود يعلــم األشــياء 

لكــن عــى نحــو كي ال جــزيئ؛ ألنَّــه يعــرف 

للموجــودات،  ســببًا  ويعرفهــا  ذاتــه، 

ويعــرف مــا يلــزم عــن ذاتــه مــن جزئيــات، 

ــبابه؛ إذ  ــه وأس ــن بعلل ــه لك ــك يعرف كل ذل

ــون  ــل يك ــري، ب ــباب ال يتغ ــم باألس إن العل

مشــخص  جــزيئ  ســبب  لــكل  ألن  كليًــا؛ 

ــه. ــتند إلي ــا يس ــدأ كليًّ مب

ذاتــه  عقــل  »إذا  الوجــود  واجــب  إن 

ــل  ــل أوائ ــدأ كل موجــود، عق ــه مب ــل أن وعق

ــد عنهــا، وال يشء  ــه ومــا يتول املوجــودات عن

مــن األشــياء يوجــد إال وقــد صــار مــن جهــة 

كان واجبًــا بســببه ... فتكــون هــذه األســباب 

تتــأدى مبصادماتهــا إىل أن توجــد عنهــا األمــور 

الجزئيــة، فــاألول يعلــم األســباب ومطابقتهــا 

ــا  ــا بينه ــه وم ــأدى إلي ــا تت ــم رضورة م فيعل
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ــه  ــودات؛ ألنَّ ــن الع ــا م ــا له ــة وم ــن األزمن م

ليــس ميكــن أن يعلــم تلــك وال يعلــم هــذه. 

ــث  ــن حي ــة م ــور الجزئي ــدركًا لألم ــون م فيك

ــة«))3). هــي كلي

إن واجــب الوجــود »إذا عقــل ذاتــه وعقــل 

أوائــل  عقــل  موجــود،  كل  مبــدأ  أنــه 

الموجــودات عنــه ومــا يتولــد عنهــا، وال 

شــيء مــن األشــياء يوجــد إال وقــد صــار 

مــن جهــة كان واجًبــا بســببه.

وعليــه، فــال يجــوز أن يعقــل واجــب 

ــت  ــياء وإال كان ــن األش ــياء م ــود األش الوج

ــا  ــون تقومه ــل، فيك ــا يعق ــة مب ــه منفعل ذات

ــن  ــريات، م ــل املتغ ــه إذا عق ــياء؛ وألن باألش

علمــه  فيكــون  متغــريات،  هــي  حيــث 

ــل  ــارة يعق ــريًا، »فت ــتحياًل ومتغ ــا ومس زمانيًّ

ــارة  ــة وت ــري معدوم ــودة غ ــا موج ــا أنه منه

ــا معدومــة غــري موجــودة،  ــا أنه يعقــل منه

ــة  ــورة عقلي ــن ص ــن األمري ــد م ــكل واح ول

الصورتــني  مــن  واحــدة  وال  حــدة،  عــى 

تبقــى مــع الثانيــة، فيكــون واجــب الوجــود 

متغــري الــذات« )35).

))3) النجاة، )ص/ ))3، 3)3).

)35) ابــن ســينا، املبــدأ واملعــاد، تحقيــق: محمــد عثــان، مــر، مكتبــة 

ــة، )ط. ))، ))3))هـــ- 3)0)م)، )ص/ ))).  ــة الديني الثقاف

م: 
َ
)ب( مسألة قدم العال

إن القــول بقــدم العــامل عنــد ابــن ســينا 

القــايض  األرســطي،  العليــة  مبــدأ  قائــم 

بالتــالزم الحتمــي بــني العلــة واملعلــول دون 

ــامل  ــان؛ فالع ــا زم ــني وجوده ــي ب أن ينق

ــود يف  ــب الوج ــاوق لواج ــم مس ــدي قدي أب

ـه إذا وجــد واجــب الوجــود  الوجــود؛ ألنَـّ

ــه العــامل، ثــم حــدث بعــد  ــم يصــدر عن ولـ

تنــايف  أقاويــل  ذلــك  عــن  فيلــزم  ذلــك، 

ــح  ــود املرج ــدم وج ــن ع ــاري: م ــه الب تنزي

ــا،  ــم وجدانه ــة ث ــدان آل ــه، وفق ــم طريان ث

طــروء  املفيــدة  األقاويــل  مــن  وغريهــا 

التغــري عــى البــاري ســبحانه.

ابــن ســينا: »واجــب  ويف ذلــك يقــول 

الوجــود يجــب أن تكــون لوازمــه، وهــي 

معلوماتــه معــه، ال تتأخــر عنــه تأخــرًا زمانيًــا، 

ــون  ــال تك ــة، ف ــن العل ــول ع ــر املعل ــل تأخ ب

متوقفــة يف وجودهــا عنــه عــى يشء، فيجــب 

أال تكــون غــري موجــودة ثــم وجــدت أو 

ــل يجــب  ــم أراد، ب ــد ث يكــون هــو غــري مري

ــى  ــون ع ــا تك ــم أنه ــه، ويعل ــون مع أن تك

مــا هــي عليــه يف الوجــود، إذ هــي مطابقــة 

لعلمــه، وهــي معلولــة لعلمــه واملســبب 

مطابــق للســبب«)36).

)36) التعليقات، )ص/ 70)، )7)). 
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لكنــه لـــم يقــل بالقــدم املطلق للعــامل، بل 

ميــز بــني نوعني فيــه، وذلك يف محاولة بائســة 

للتأليــف بــني الفلســفة والعقيــدة اإلســالمية؛ 

فقــرر أن القديــم يُقــال »للــيء إمــا بحســب 

فالقديــم  الزمــان،  بحســب  وإمــا  الــذات 

بحســب الــذات هــو الــذي ليــس لذاتــه 

ــم بحســب  ــه موجــودة، والقدي ــدأ هــي ب مب

.(37(»... لزمانــه  أول  ال  الــذي  الزمــان هــو 

وإذا علــم أن العلــة تتقــدم املعلــول، وعلم 

معــه أن اللــه علــة لوجــود العــامل، فيلــزم كون 

العــامل متأخــرًا عــن اللــه؛ لكنَّــه يــرى أن تقدم 

العلــة يف وجــود الــذات ال يف الزمــان؛ يقول يف 

ذلــك: »ألن كل علــة أقــدم يف وجــود الــذات 

مــن املعلــول، وإن لـــم يكــن يف الزمــان، فلكل 

واحــد منهــا يف الــذات يشء آخــر يقــوم بــه 

أقــدم مــن ذاتــه وليــس ذات أحدهــا أقــدم 

مــن ذات اآلخــر ... «)38).

نقد وتقويم: 

 بعــد هــذه الجولــة يف مفهــوم العلــة عنــد 

الفالســفة املســلمني، نخلــص إىل أن تصورهــم 

األرســطي،  للتصــور  مطابًقــا  جــاء  حولهــا 

ــا  ــت بالقضاي ــة إذا قورن ــات قليل ــال تكييف خ

املســتمدة لـــم تُعــد شــيئًا.

)37) النجاة، )ص/ 76)).

)38) املصدر نفسه، )ص/ 90)).

إن ابــن ســينا، ومــن نحــا نحــوه، انقطــع 

ــة  ــائل عقدي ــة يف مس ــول التداولي ــن األص ع

األرســطي  التصــور  أن  ذلــك  حساســة؛ 

وظيفتــه  منــَط  معــه  يحمــل  كان  للعلــة 

املجــال  فلــا وفــد عــى  األول،  يف أصلــه 

التــداويل اإلســالمي، وفــد وهــو يف أقــوى 

صــوره التوظيفيــة؛ فــأدى ذلــك إىل القــول 

مضامــني  تلغــي  مستشــنعة  مبقــوالت 

ــامل، ونفــي  ــَدم الع ــول بِق ــة كالق ــة ثابت عقدي

ــا)39). ــات، وغريه ــاىل بالجزئي ــه تع ــم الل عل
 

المبحث الثالث

العلة عند المتكلمين: إشكالية 
الستمداد ومنهجية التكييف

التصــور  - إشــكالية اســتمداد 
ً

أوال
الفلســفي للعلــة عنــد المتكلميــن: 

اســـتمد علـــم الـــكالم مفاهيـــم كثـــريًة مـــن 

ــاح  ــة، النجـ ــتطاع، يف الجملـ ــفة، واسـ الفلسـ

يف تكييفهـــا مـــع الثقافـــة اإلســـالمية. وتعـــد 

العلـــة أحـــد أهـــم املفاهيـــم املتشـــعبة 

ـــفة إىل  ـــن الفلس ـــت م ـــي انتقل ـــغبة، الت املتش

)39) اســتفدنا هــذه الفكــرة مــن: طــه عبــد الرحمــن، تجديــد املنهــج يف 

ــريب، )ط. ))،  ــايف الع ــز الثق ــان، املرك ــاء، لبن ــدار البيض ــرتاث، ال ــم ال تقوي

.((6( )ص/  )005)م)، 



دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية 388

علـــم الـــكالم، مثـــرية نقاشـــات حـــادة بـــني 

ــة  ــني املعتزلـ ــيا بـ ــالمية، السـ ــرق اإلسـ الفـ

واألشـــاعرة، مـــا زالـــت بعـــض جوانبهـــا 

ـــأيت رصـــد  ـــا الحـــايل. وفيـــا ي معتمـــة إىل وقتن

ـــر  ـــى الفك ـــارز ع ـــري ب ـــا تأث ملســـألتني كان له

ـــل  ـــول، وتعلي ـــة باملعل ـــة العل ـــالمي: عالق اإلس

أفعـــال اللـــه تعـــاىل.

)1( عالقــــة العلــــة بالمعلــول: 
بين الوجـوب العتزالــــي واإلمــكان 

األشــعري: 

إن ســطوة مفهــوم العلــة واســتحكامه 

ــني  ــع املتكلم ــاين، دف ــري اإلنس ــط التفك يف من

معتزلــة وأشــاعرة إىل إفــراده مبباحــث خاصــة 

ــم  ــم تحرّجه ــك رغ ــة، وذل ــم الكالمي يف كتبه

الواضــح مــن بعــض لــوازم املفهــوم التــي 

ــة. ــت عقدي ــادم ثواب تص

ــة  ــات املعتزل ــر يف مصنف ــك الناظ وال يش

يف اســتفادتهم مــن التصــور الفلســفي للعلــة، 

ــد  ــه، الســيا عن ــن معطيات ــريًا م ــم كث وتبنيه

ــك  ــارات ذل ــن أم ــد؛ وم ــن التولي ــم ع حديثه

إقرارهــم قانــوَن التــالزم العــي الــذي ينطبــق 

عــى العــامل الطبيعــي؛ فــكل مخلــوق لــه 

خــواص وطبائــع مجبــور عــى االنســجام 

مــع قوانينهــا؛ فالعالقــة بــني العلــة واملعلــول 

العلــة  ألن  تتخلــف؛  ال  حتميــة رضوريــة، 

ــها. ــب بنفس ــم توج ــة عنده العقلي

أمــا األشــاعرة، ورغــم تخوفهــم املبالــغ 

ــم  ــى كتبه ــع ع ــإن املُطل ــة، ف ــن العل ــه م في

ــب  ــد يعج ــا؛ وق ــق به ــم العمي ــدرك إملامه ي

ــطية،  ــل األرس ــن العل ــم ع ــث لحديثه الباح

لكــن ذلــك لـــم يكــن مــن موقــع التبنــي، بــل 

ــل  ــن أج ــال، وم ــاج واإلبط ــرض الحج يف مع

نــرة اختياراتهــم األصوليــة يف بــاب التعليــل؛ 

فاإليجــي )تـُـويف 756هـــ)، مثــاًل، أطــال النفس 

ــه،  ــى رأي ــس ع ــة لي ــائل العل ــث مس يف بح

بــل عــى رأي مثبتــي األحــوال والطبائــع؛ ألن 

مباحــث العلــة عنده »مع ركاكتها يف أنفســها، 

مبنيــة عــى أصــل فاســد«)0))، ولعلــه يقصد بـ 

»األصــل الفاســد« أصــل التعليــل أفعــال اللــه 

ــع. ــوال والطبائ ــات األح ــل إثب ــاىل أو أص تع

ــدأ  ــك، أحــال األشــاعرة مب ــاًء عــى ذل وِبن

ــروه  ــا، واعت ــل ومعلوالته ــني العل ــرورة ب ال

ــه  ــة عن ــي الفاعلي ــن نف ــرازًا م ــا، اح مظنونً

ســبحانه؛ فـ»الحــوادث كلهــا مســتندة إىل الله 

ــه  ــا يهــذون ب ــا »م ــداء.«))))، وأم ســبحانه ابت

ــراًرا  ــا واضط ــون حسًّ ــم يعلم ــن أنه ــريًا م كث

أن اإلحــراق واإلســكار الحادثــني واقعــان عــن 

حــرارة النار وشــدة الشاب فإنَّــه جهل عظيم.

ــق  ــاين، حق ــد الجرج ــن محم ــي ب ــريف ع ــرح الشـ ــف، بشـ )0)) املواق

نصوصــه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه: عبــد الرحمــن عمــرية، لبنــان، دار 

الجيــل، )ط. ))، )7)))هـــ- 997)م)، ))/ 73)).

)))) املصدر نفسه، ))/ )))) .
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ــا  ــه إمنَّ ــاهده ونحس ــذي نش ــك أن ال وذل

هــو تغــري حــال الجســم عنــد تنــاول الشــارب 

النــار وكونــه ســكران ومحرقًــا  ومجــاورة 

ــط ...«)))). ــه فق ــا كان علي ــريًا ع ومتغ

ــع،  ــر بالطب ــة إذن ال تؤث فاألســباب العادي

وهنــا يقــرح األشــاعرة مفهــوم األمــارة)3)) 

ــه تعــاىل  ــه الل ــذي هــو مجــرد عالمــة نصب ال

للداللــة عــى الحــوادث دومنــا اعتبــار ألي 

تــالزم عقــي بــني الــدال واملدلــول. وبالتــايل، 

فــا يالحــظ مــن تكــرار بعــض األشــياء، فهــو 

واقــع عــى جهــة اإلمــكان ال الــرورة؛ إذ 

ــادة  ــراء الع ــوادث إال بإج ــني الح ــة ب ال عالق

ــك. ــن ذل ــه م ــا الل ــة أراده لحكم

)2( تعليل أفعال الله تعالى: 

ــن  ــة م ــني املعتزل ــاد ب ــاش ح ــدم نق احت

جهــة، وبــني األشــاعرة والفالســفة مــن جهــة 

أخــرى حــول مســألة تعليــل أفعــال اللــه 

تعــاىل باألغــراض؛ فــرأى املعتزلــة أن اللــه 

ــون  ــه أن تك ــى حكمت ــم، ومقت ــاىل حكي تع

)))) الباقــالين )تويف03)هـــ)، كتــاب التمهيــد، عنــي بتصحيحــه ونشـــره: 

الشقيــة،  املكتبــة  لبنــان،  اليســوعي،  مــكاريث  ويوســف  رتــش  األب 

 ،(( الــكالم:  علــم  )سلســلة  بغــداد،  يف  الحكمــة  جامعــة  منشــورات 

.((3 )ص/  )957)م)، 

ــن  ــيخ أيب الحس ــاالت الش ــويفِّ 06)هـــ)، مق ــورك )تُ ــن ف ــر: اب )3)) انظ

األشــعري، تحقيــق وضبــط: أحمــد عبــد الرحيــم الســايح، مكتبــة الثقافــة 

الدينيــة، القاهــرة، )ط. ))، )5)))هـــ- 005)م)، )ص/ 00)، )0)).

ــيئًا  ــل ش ــال يفع ــان، ف ــة يف اإلتق ــه نهاي أفعال

جزافًــا وعبثًــا، بــل ال بــد أن ينحــَو غرًضــا 

ــاىل  ــه تع ــريًا؛ فإنَّ ــد خ ــا، ويري ــد صالًح ويقص

مجــرى  يجــري  مــا  إال  يفعــل  ال  »ممــن 

الدواعــي، وأن أفعالــه ال يصــح وقوعهــا ســهًوا 

ــاكله«)))). ــا ش وم

إن التعليــل عنــد املعتزلــة مبنــي عــى 

ــه تعــاىل  ــح؛ فالل أصلهــم يف التحســني والتقبي

يفعــل األشــياء ال لــداٍع يرجــع إليــه؛ ألنَّــه غــري 

محتــاج، بــل لحســنها)5))، أو قــل ال يفعــل 

لداعــي الحاجــة، بــل لداعــي الحكمــة)6)). 

وذلــك ال ينــايف الغنــى، بــل إن يف احتيــاج 

ــبحانه. ــاه س ــال غن ــه ك ــه إلي ــامل كل الع

وقــد عقــب عليهــم ابــن ســينا بقولــه 

ــاىل،  ــه تع ــادرة عن ــودات ص ــع املوج إن جمي

ــه لـــم يبدعهــا ألي  وهــي مقتــى ذاتــه، لكنَّ

ــًدا  ــرض عائ ــواء كان الغ ــة، س ــرض أو حاج غ

إليــه أو إىل غــريه؛ ألن »العــايل ال يكــون طالبًــا 

ألمــر ألجــل ســافل، حتــى يكــون ذلــك جاريـًـا 

)))) عبــد الجبــار )تـُـويفِّ 5))هـــ)، كتــاب املجمــوع يف املحيــط بالتكليــف، 

ــان،  ــوعي، لبن ــن اليس ــف هوب ــني يوس ــره: األب ج ــه ونشـ ــي بتصحيح عن

ــة،  ــة الكاثوليكي ــة، املكتب ــد اآلداب الشقي ــإدارة معه ــات ب ــوث ودراس بح

)د. ت)، )ص/ 57)).

)5)) املصدر نفسه، )ص/ 63)).

)6)) انظــر: رشح األصــول الخمســة، تعليــق: اإلمــام أحمــد بــن الحســني 

بــن أيب هاشــم، حققــه وقــدم لــه: الدكتــور عبــد الكريــم عثــان، مصـــر، 

ــة، )ط. 3)، )6)))هـــ- 996)م)، )ص/ 6))، 59)). ــة وهب مكتب
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منــه مجــرى الغــرض؛ فــإن مــا هــو غــرض قــد 

ــون  ــن نقيضــه، ويك ــار م ــد االختي ــز عن يتمي

ــو  ــه ل ــى إن ــب، حت ــار أوىل وأوج ــد املخت عن

صــح أن يقــال فيــه: إنــه يف نفســه وأحســن، 

ثــم لـــم يكــن عنــد الفاعــل أن طلبــه وإرادته 

ــإذن  ــا. ف ــن غرًض ــم يك ــن، لـ ــه وأحس أوىل ب

الجــواد، وامللــك الحــق، ال غــرض لــه. والعــايل 

ــه يف الســافل«)7)). ال غــرض ل

أمــا األشــاعرة، فننبــه إىل أنهــم ليســوا عى 

ــال  ــل أفع ــي تعلي ــد يف نف ــل واح ــب رج قل

ــي )08))هـــ)،  ــر املقب ــا ذك ــاىل، ك ــه تع الل

لكنَّــه غلــب  وأن ذلــك قــول متأخريهــم، 

حتــى ظــن قــارص املطالعــة أن األشــاعرة 

بطــالن  عــى  مســتداًل  عليــه،  مجمعــون 

ــاق فقهــاء األشــاعرة عــى تعليــل  ــك بإطب ذل

األحــكام. ليخلــص يف النهايــة إىل أن الــذي 

مينعــه األشــاعرة هــو وجــوب تعليــل أفعــال 

اللــه تعــاىل ...)8)).

وقــد ذهــب معظمهــم إىل أن اللــه تعــاىل 

خلــق العــامل مبــا فيــه مــن جواهــر وأعــراض ال 

لعلــة حاملــة لــه عــى ذلــك، وذلــك إلبطــال 

الغــرض والعلــة يف أفعــال اللــه تعــاىل؛ فرعاية 

)7)) اإلشارات والتنبيهات، )ص/ 8))، 9))).

)8)) العلــم الشــامخ يف إيثــار الحــق عــى اآلبــاء واملشــايخ، ويليــه األرواح 

النوافــح آلثار إيثار اآلباء واملشــايخ، مــر، )ط. ))، )8)3)هـ)، )ص/ 5))).

ــك  ــة)9))؛ ألن ذل ــري الزم ــه غ ــة يف فعل الحكم

ــؤدي إىل نفــي الكــال اإللهــي، واســتلزامه  ي

الــذات  واســتكال  واالحتيــاج،  النقــص 

ــك  ــل ذل ــم يف مقاب ــراض. لكنَّه ــول األغ بحص

ــه  ــل بالحكمــة فيــا يرجــع في جــوزوا التعلي

الصــالح للنــاس، ال عــى وجــه الوجــوب، بــل 

عــى وجــه التفضــل)50).

ــق  ــوع تطاب ــن ن ــر م ــه الناظ ــا يلفي إن م

بــني رأي األشــاعرة والفالســفة يف نفــي تعليــل 

ــدو عــن  ــا يب ــئ في ــاىل، ناش ــه تع ــال الل أفع

هاجــس واحــد هــو تنزيــه اللــه تعــاىل، لكــن 

منطلقاتهــم فيــه وآلياتهــم االســتداللية عليــه 

متباينــة، وهــو مــا عــر عنــه الشهرســتاين 

ــا عــى الفالســفة: »هــذا  )تويف8)5هـــ) معقبً

كالم القــوم وهــو حســن لــوال تشــبيههم بأمور 

ال نرتضيهــا والتزامهم بأمور ال نســتقصيها«))5).

ثانًيا: التكييف الكالمي للعلة 
األرسطية: 

ــري  ــى التفك ــة ع ــوم العل ــطوة مفه إن س

اإلنســاين أجــرت بعــض مفكــري اإلســالم 

)9)) انظــر: اآلمــدي )تويف)63هـــ)، أبــكار األفــكار يف أصــول الديــن، 

ــق  ــب والوثائ ــة دار الكت ــر، مطبع ــدي، مصـ ــد امله ــد محم ــق: أحم تحقي

القوميــة، )ط. ))، )))))هـــ- )00)مـــ) ))/ 6)3).

)50) انظر: مقاالت الشيخ أيب الحسن األشعري، )ص/ 30)).

ــوم،  ــد جي ــه: ألفري ــرره وصحح ــكالم، ح ــم ال ــدام يف عل ــة اإلق ))5) نهاي

مــر، مكتبــة الثقافــة الدينيــة، )ب. ت)، )ص/ 399).
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عــى تكييفــه مــع املجــال التــداويل اإلســالمي، 

ــن  ــي م ــب الت ــن الرواس ــه م ــك بتخليت وذل

شــأنها نقــض أصــل دينــي، وتحليتــه مبعطيات 

جديــدة؛ ليســتجمع يف النهايــة رشائــط تنزيله 

ــد. عــى املجــال الجدي

إن مــا يلفيــه الناظــر مــن نــوع تطابق بين 

رأي األشــاعرة والفالســفة فــي نفــي 

تعليــل أفعــال اللــه تعالــى، ناشــئ فيما 

يبــدو عــن هاجــس واحــد هــو تنزيــه اللــه 

تعالى، لكن منطلقاتهم فيه وآلياتهم 

االســتداللية عليــه متباينة.

505هـــ)،  )تُــويف  الغــزايل  عمــل  فقــد 

تكييــف  عــى  األشــعري،  املفكــر  وهــو 

إىل  وتنســيبه  األرســطي  العــي  التصــور 

آليــة  عــر  اإلســالمي  التــداويل  املجــال 

ــع  ــل األرب ــني أن العل ــي؛ فب ــل الفقه التمثي

وتقاســيمها تجتمــع يف كل مــا لــه علــة، 

وكــذا يف األحــكام الفقهيــة، ممثــاًل لــكل 

الفقــه))5). واحــدة مــن 

ــن  ــل ع ــا، ب ــس اتفاقً ــَه لي ــاره الفق واختي

ــم  ــمني بالعل ــب املتوس ــب؛ فأغل ــد وترتي قص

يف عــره منرفــٌة هممهــم إىل الفقــه، إذ 

))5) انظــر: معيــار العلــم، تحقيــق: ســليان دنيــا، )ذخائــر العــرب: )3)، 

مــر، دار املعــارف، ))96)م)، )ص/ 59)- )6)).

الوقائــع فيــه أكــرث، وحاجــة النــاس إليــه أعــم. 

كــا أنــه ميثــل أصــدق أمنــوذج عــى املعرفــة 

اإلســالمية الخالصــة. وبالتــايل، فــإذا ثبــت 

جريــان ذلــك التصــور عــى النســق الفقهــي، 

ويكســبه  مســتوعبًا،  يجعلــه  ذلــك  فــإن 

ــة. ــة ومقبولي مشوعي

والحـــق أن خـــوض املتكلمـــني يف قضايـــا 

ـــض  ـــريًا يف بع ـــم ض ـــدم رؤيته ـــة، كان لع العل

جوانبهـــا العقليـــة، مـــع تنبيههـــم يف بعـــض 

ــالاًل  ــا إخـ ــائل رأوا فيهـ ــى مسـ ــان عـ األحيـ

بقواعـــد املجـــال األصـــي؛ فلـــم يتابعـــوا 

ــم  ــوازم تصورهـ ــن لـ ــري مـ ــفة يف كثـ الفالسـ

ــن ذلـــك:  العـــي، ومـ

- رفضهــم تســمية البــاري ســبحانه علــة، 

ولقــد أشــار إىل ذلــك مــوىس بــن ميمــون 

)تــويف 603هـــ) قائــاًل: »الفالســفة كــا علمت 

ــبب  ــة األوىل والس ــاىل العل ــه تع ــمون الل يس

باملتكلمــني  املشــهورون  وهــؤالء  األول، 

ا ويســمونه  يهربــون مــن هــذه التســمية جــدًّ

الفاعــل، ويظنــون أن فَرقـًـا عظيــًا بــني قولنــا 

ــل  ــاًل«)53)، ولع ــا فاع ــني قولن ــة، وب ــببًا وعل س

ذلــك ملــا يلــزم عنــه مــن وجــوب ثــاٍن معــه، 

ــا تصــدر  والقــول بقــدم العــامل؛ فَـ»األحــكام إمنَّ

ــة  ــه العربي ــه بأصول ــن، عارض ــة الحائري ــون، دالل ــن ميم ــوىس ب )53) م

والعريــة: حســني أتــاي، القاهــرة، مــر، مكتبــة الثقافــة الدينيــة، )ط. ))، 

)8)))هـــ- 007)م)، )ص/ 70)).
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ــه  ــة؛ ألنَّ ــه تعــاىل ليــس بعل ــل، والل عــن العل

لــو كان كذلــك، ومعلــوم أن املعلــول ال ينفــك 

عــن علتــه، أدى إىل وجــوب ثــاٍن معــه فيــا 

لـــم يــزل ...«))5).

واإلميــان  الكفــر  األشــعري  اعتبــار   -

ورفضــه  والعقــاب،  للثــواب  أمارتــني 

ــك  ــا كذل ــو كان ــا ل ــني؛ ألنَّه ــميتها علت تس

ــاز »أن  ــا ج ــاب، ومل ــواب والعق ــا الث ألوجب

الثــواب  مــن  معلولهــا  عنهــا  يتأخــر 

والعقــاب؛ ألنَّ العلــة ال يجــوز أن تتقــدم 

كالعلــم،  عنــه،  تتأخــر  أن  وال  املعلــول 

الــذي هــو علــة يف كــون العــامل عاملًــا ال 

يصــح أن يوجــد العلــم وال يكــون العــامل 

ــون  ــدم ويك ــح أن يع ــا ال يص ــا ك ــه عاملً ب

عاملًــا«)55). العــامل 

- مخالفــة األشــاعرة الفالســفَة يف منعهــم 

املؤثــر  إىل  متعــددة  آثــار  اســتناد  جــواَز 

الواحــد البســيط، إال بتعــدد آلــة، وهــم يرون 

ــع  ــك »أن جمي ــا آلــة؛ ذل ــك دومن ــواز ذل ج

املمكنــات املتكــرثة كــرثة ال تحــى مســتندة 

بــال واســطة إىل اللــه تعــاىل مــع كونــه منزًّهــا 

ــب«)56). ــن الركي ع

))5) رشح األصول الخمسة، )ص/ 89).

)55) مقاالت الشيخ أيب الحسن األشعري، )ص/ 00)، )0)).

)56) املواقف، ))/ )3)).

بعــد  املتكلمــني  إن  القــول  وصفــوة 

تحليلهــم مفهــوم العلــة وتفكيكــه، وتبــني 

قامــوا  وخلفياتهــا،  املعرفيــة  مضامينــه 

ــة  ــادئ كلي ــل مب ــي تث ــارصه الت ــل عن بتأصي

يف املعرفــة اإلنســانية، وأبعــاًدا أخــرى تشــكل 

خطــرًا عى مقومات الشــخصية املســلمة. 

المبحث الثالث

العلة في الفكر األصولي: 
قضايا الستمداد والتكييف

: القيمة المعرفية 
ً

أوال
والوظيفية للعلة في المنظومة 

األصولية: 

ولقــد اهتــم األصوليــون بالعلــة باعتبارهــا 

ــاس، يجيــب عــن  أهــم ركــن مــن أركان القي

إشــكالية تناهــي النصــوص وال تناهــي الوقائع 

واملســتجدات؛ فــ»إثبــات مــا ال نهايــة لــه 

ــد مــن طريــق آخــر  باملتناهــي محــال فــال ب

ســوى النصــوص وهــو القيــاس«)57)؛ فمعظــم 

الشيعــة صــدر عــن االجتهــاد، والنصــوص ال 

تفــي بالعــش مــن معشــار الشيعــة.

الفقـــه،  أصـــول  علـــم  املعـــامل يف  606هــــ)،  )تُـــويفِّ  الـــرازي   (57(

تحقيـــق وتعليـــق: عـــادل أحمـــد عبـــد املوجـــود، عـــي محمـــد 

)))))هــــ-  املعرفـــة-،  دار  مختـــار-  مؤسســـة  مصــــر،  معـــوض، 

.((57 )ص/  )99)م)، 
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وبالتــايل، فــإن إنكارهــا يرتــب عنــه إهدار 

ــايرة  ــى مس ــدرة ع ــا الق ــة، بإفقاده الشيع

املســتجدات التــي لـــم يـَـرِد فيهــا نــصٌّ خاص، 

وتوســيع دائــرة املبــاح، فصــري كل مــا لـــم يَنَه 

ــل  ــا »ال يح ــه مباًح ــر ب ــشع وال أَم ــه ال عن

ــه وال تحرميــه«)58). إيجاب

إن العلـة تتعـدى مجـرد كونهـا ركًنـا مـن 

تـري يف جميـع  روح  فهـي  القيـاس،  أركان 

تفاصيـل املنظومـة األصوليـة. ولِِعظَـِم الخطـر 

فيهـا، خصهـا األصوليـون مبزيـد مـن البيـان، 

باعتبارهـا آلية رشعيـة منضبطة ظاهرة تحفظ 

مراسـَم الـشع؛ ومـن مظاهـر هـذا االعتنـاء: 

طــرق  وهــي  مســالكها،  بيــان  أواًل: 

اســتداللية تكــن املجتهــد مــن اســتنباط 

ــن  ــدة ع ــة بعي ــة مدلل ــة علمي ــل بطريق العل

مجــرد الدعــوى والتحكــم، وإال كانــت عاريــة 

عــن التحصيــل.

ثانًيــا: بيــان مرجحاتهــا؛ ذلــك أن املجتهــد 

قــد تعــرض لــه علــل كثــرية عــى محــل واحد، 

فيلجــأ إىل الرجيــح. 

ثالًثــا: وحيــث إن مبحــث التعليــل ميتــزج 

فيــه الديني بالجديل، فباإلضافــة إىل أن املعلل 

)58) ابــن حــزم )تُــويفِّ 56)هـــ)، امللخــص يف إبطــال القيــاس والــرأي 

واالستحســان والتقليــد والتعليــل، تحقيــق: ســعيد األفغــاين، مطبعــة 

.(39 )ص/  960)م)،  )379)هـــ-  دمشــق،  جامعــة 

ــزٌم  ــل، مل ــداء مســتنده يف التعلي ــب بإب مطال

أيًضــا باالنفصــال عــن االعراضــات املتوجهــة 

بتعليــم  األصوليــون  اعتنــى  فقــد  عليــه، 

ــل. ــوادح العل ــث ق ــدال يف مبح ــاج الج منه

ثانًيا: األبعاد الكالمية في 
التصور األصولي للعلة: بحث في 

أثر االستمدادات األصولية من علم 
الكالم. 

انتقلــت العلــة بحمولتهــا الكالميــة إىل 

علــم أصــول الفقــه: بفعــل التكامــل املعــريف 

أغلــب  اشــتغال  وبحكــم  العلمــني،  بــني 

املتكلمــني بعلــم أصــول الفقــه وتأليفهــم فيــه 

ــم. ــى عقائده ــى مقت ع

وال ينبغــي أن يُفهــم أن علــم الــكالم ال 

يســتفيد مــن علــم أصــول الفقــه؛ فقــد أشــار 

املقبــي إىل أن التطــرف يف التعليــل حصــل 

ــاب  ــة الكت ــم »مل يحــَظ مــن معرف مــن متكل

مبــا  وفروعهــا  الشيعــة  وأصــول  والســنة 

يتحقــق فيــه اســم الفقيــه، فهــو إىل الفلســفة 

ــة ...«)59). ــه إىل املتشع ــرب من أق

الــكالم إطــاًرا  وعليــه، فــإذا كان علــم 

معرفيًــا لعلــم أصــول الفقــه، فــإن األخــري 

بتدقيقــات  فيمــده  لــألول،  خادًمــا  يرتــد 

)59) العلم الشامخ، )ص/ 5))).
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منهجيًــا  توازنًــا  املتكلــم  تعطــي  مهمــة 

ــا ينســجم بــه مــع قواعــد الشيعــة. ومعرفيً

إن انتقــال بعــض مقتضيــات التعليــل مــن 

ــه  ــت ل ــول كان ــم األص ــكالم إىل عل ــق ال دقي

آثــار واضحــة يف تحديــد االختيــارات األصولية 

ــرازي أن  ــر ال ــد ذك ــويل، وق ــل األص يف التعلي

قوًمــا ردوا املناســب؛ »ألنَّ مبنــاه عــى تعليــل 

أحــكام اللــه تعــاىل بالحكــم واألغــراض، وأنــه 

غــري جائــز ...«)60).

باإلضافــة إىل تخوف األصوليــني وتحرزهم، 

ــَة، مــن أن ينســبوا  يف ســياق معالجتهــم العل

ــل  ــة))6). ولع ــة االعتزالي ــوالت الكالمي إىل املق

تاريــخ  يف  الكالمــي  للتعليــل  أثــر  أخطــر 

أصــول الفقــه، هــو إنــكار الظاهريــة القيــاَس 

والتعليــَل؛ إذ ذهبــوا إىل أن اللــه لـــم يتعبدنــا 

بعلــة؛ ألن القــول بالعلــل تحكم عــى الخالق، 

ــم يخــر عــن نفســه))6). ــه مبــا لـ ــار عن وإخب

وبغــض النظــر عــن آراء بعــض األصوليــني 

الذيــن ال يعتــدون بخــالف الظاهريــة، وال 

ــة، )ط.  ــان، دار الكتــب العلمي )60) املحصــول يف علــم أصــول الفقــه، لبن

))، )08))هـــ- 988)م)، ))/ 78)). 

ــذا  ــى ه ــا ع ــا نبهن ــة: »وإمن ــر العل ــياق تقري ــزايل يف س ــول الغ ))6) يق

ــان  ــل يف بي ــفاء الغلي ــزال ... «. ]ش ــاد االعت ــب إىل اعتق ــدر، يك ال ننس الق

ــة  ــيس، مطبع ــد الكبي ــق: حم ــل، تحقي ــالك التعلي ــل ومس ــبه واملخي الش

الرشــاد، )390)هـــ- )97)م)، )ص/ 63)).

))6) انظر: ملخص إبطال القياس، )ص/ 5).

ــه تجــب  يعدونهــم مــن علــاء الشيعــة، فإنَّ

اإلشــارة إىل أن الحامــل عــى هــذا املوقــف 

الســلبي مــن التعليــل األصــويل راجــع إىل 

أســباب كالميــة؛ فقــد رأى ابن حــزم أن القائلني 

بالتعليــل يف األصــول اســتندوا يف إثباتــه عــى 

مبــدأ تعليــل أفعــال اللــه تعــاىل، الــذي اعتــره 

أصــل كل كفــر يف األرض؛ وذلــك ملــا فيــه مــن 

ــوا  ــش؛ إذ أدخل ــى الب ــاىل ع ــه تع ــاس الل قي

ربهــم تحــت الحــدود والقوانــني، وتحــت رتب 

متــى خالفهــا لزمــه الســفه)63). لكــن اللــه 

عنــده ال يفعــل لغــرض وال علــة، ولــه الحجــة 

البالغــة ال يســأل عــا يفعــل وهــم يســألون. 

ــه))6). ــه أحكام ــب علي ــد أن يتعق ــس ألح ولي

ثــم إن اســتحكام أبعــاد التعليــل الكالمــي 

يف التفكــري األصــويل كان لــه تأثــري بالــغ يف 

احتــدام النقــاش حــول مفهــوم العلــة، وإن كنا 

نــراه راجًعــا، عنــد نهايــة التدقيــق، إىل مجــرد 

خــالف لفظــي لـــم تنــِن عليــه فــروع فقهيــة، 

وســيظهر هــذا جليًــا مــن خــالل املقارنــة بــني 

ــة واألشــاعرة. املعتزل

أمـا املعتزلـة فينسـب إليهـم مخالفوهـم، 

غلطًـا عليهـم، القـول إن العلـة هـي املؤثر يف 

)63) انظــر: اإلحــكام، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر، لبنــان، منشــورات دار 

اآلفــاق الجديــدة، )ط. ))، )03))هـ 983)م)، )8/ 3))).

))6) انظــر: الفصــل يف امللل واألهواء والنحل، وضع حواشــيه: أحمد شــمس 

الديــن، لبنــان، دار الكتب العلميــة، )ط. ))، )0)))هـ- 999)م). )3/ 6))).
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الحكـم بذاتـه تخريًجـا وبنـاًء عـى أصولهـم 

الكالميـة، السـيا أصـل التحسـني والتقبيح)65).

التعليـــــــل  أبعــــاد  استـحـكــــام  إن  ثــم 

الكالمــي فــي التفكير األصولي كان له 

تأثيــر بالــغ فــي احتــدام النقــاش حــول 

مفهــوم العلــة، وإن كنــا نــراه راجًعــا، 

عنــد نهايــة التدقيــق، إلــى مجــرد خــالف 

لفظــي لـــم تنبــِن عليــه فــروع فقهيــة، 

وســيظهر هــذا جلًيــا من خــالل المقارنة 

بيــن المعتزلــة واألشــاعرة.

لكــن بالرجــوع إىل مصنفــات املعتزلــة 

األصوليــة نجدهــم ينفــون التأثــري الــذايت 

يف علــل القيــاس الشعــي؛ يقــول القــايض 

ال  الشعــي  فالقيــاس   ...« الجبــار:  عبــد 

يخالــف القيــاس العقــي، إال أن العلــل يف 

القيــاس العقــي موجبــة ومؤثــرة، كــا أن 

العلــل  حكمنــا كاملوجــب؛ وليــس كذلــك 

ــه ال يجــوز يف العلــل أن تكــون  الشعيــة؛ ألنَّ

موجبــة...«)66).

)65) وقــع منــا هــذا الغلــط أيًضــا يف كتابنــا: مســالك التعليــل عنــد اإلمــام 

أيب حامــد الغــزايل: جمًعــا ودراســة وتحليــاًل، لبنــان، مركــز منــاء للبحــوث 

والدراســات، )ط. ))، )7)0)م)، )ص/ 90). 

)66) املغنــي يف أبــواب التوحيــد والعــدل: الشـــرعيات، أرشف عــى إحيائه: 

طــه حســني، حــرر نصــه مــن مصــورة واحــدة: أمــني الخــويل، وزارة الثقافــة 

واإلرشــاد القومــي، املؤسســة املريــة العامــة، )ب. ت)، )7)/ )8)).

)تــويف  البــري  الحســني  أبــو  ويقــول 

36)هـــ) عنــد حديثــه عــن مســالك التعليــل: 

ــط:  ــرع فق ــة الشـ ــة الشعي ــق العل »يف طري

ــة  ــة الشعي ــق العل ــك؛ ألن طري ــا ذل ــا قلن إمنَّ

هــو كيفيــة ثبــوت حكمهــا وتأثريهــا فيــه 

ــشع؛  ــوف عــى ال ــك موق ــوم أن ذل ... ومعل

ــة  ــب العل ــا بحس ــة ثبوته ــا وكيفي ألن حكمه

ــط«)67). ــشع فق ــالن بال حاص

إن وعــي املعتزلــة بخصوصيــة املجــال 

ــذايت  ــاب ال ــون اإليج ــم ينف ــي، جعله الشع

عــن علــل القيــاس الشـــرعي، مســتثمرين 

املناســبة الشعيــة لتأكيــد ذلــك؛ فاملجــال 

الشعــي موضوعــه املصالــح واأللطــاف التــي 

يؤثــر فيهــا تغــري الزمــان، واختــالف األعيــان، 

فــال يجــوز وفًقــا لذلــك أن تجــري عللــه 

الشعيــة مجــرى العقليــة الصارمــة)68).

إنَّ القـــول باإليجـــاب الـــذايت للعلـــل 

الشعيـــة تلـــزم عنـــه نتائـــج تنقـــض عـــرى 

ـــن،  ـــال الظ ـــورة إبط ـــدها خط ـــريعة، أش الشـ

الـــذي يـــؤدي بـــدوره إىل إبطـــال التكليـــف 

ــار:  ــد الجبـ ــول عبـ ــك يقـ ــد؛ ويف ذلـ والتعبـ

)67) كتــاب املعتمــد يف أصــول الفقــه، ويليــه زيــادات املعتمــد، والقيــاس 

الشعــي، اعتنــى بتهذيبــه وتحقيقــه: محمــد حميــد اللــه، بتعــاون: أحمــد 

بكــري وحســن حنفــي، دمشــق، املعهــد العلمــي الفرنــيس للدراســات 

ــة، )385)هـــ- 965)م)، ))/ 773). العربي

)68) انظر: املغني، )7)/ )8)).
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ــمعي  ــاس السـ ــوب بالقيـ ــم أن املطلـ »واعلـ

ــا  ــي يختارهـ ــال، التـ ــكام األفعـ ــة أحـ معرفـ

املكلـــف، ومـــا يتصـــل بهـــا، فـــال يجـــوز إذا 

كان مبيًنـــا عـــى علـــة أن تكـــون العلـــة يف 

ــة؛ ألنَّ ذلـــك ينقـــض  ــل املوجبـ ــم العلـ حكـ

ـــه مســـكرًا  ـــاه مـــن الغـــرض؛ ألنَّ كون مـــا قدمن

ـــاب  ـــه، كإيج ـــن رشب ـــاع م ـــب االمتن ـــو أوج ل

العلـــم، وكـــون العـــامل عاملــًـا، لبطـــل التكليـــف 

والتعبـــد«)69).

يف  أيًضـــا،  األشـــاعرة  حـــرص  وقـــد 

تعريـــف العلـــة، عـــى تدقيـــق عباراتهـــم 

خوفًـــا مـــن إســـناد التأثـــري إىل غـــري اللـــه 

تعـــاىل، فذهـــب أكرثهـــم إىل أن العلـــة 

يقـــال  وقـــد  للحكـــم،  املعـــرف  هـــي 

ــارة، أو الوصـــف الجالـــب  العالمـــة واألمـ

للحكـــم)70). وإن كان اســـتعالهم لألمـــارة 

ـــيخهم  ـــة لش ـــم متابع ـــا يف كتبه ـــرث دورانً أك

العلـــة  أن»  يـــرى  الـــذي  األشـــعري، 

ــت  ــم وليسـ ــارة للحكـ ــي أمـ ــة هـ الشعيـ

.(7((»... مبوجبـــه 

)69) املصدر السابق، )7)/ )9)).

)70) عــي بــن عبــد الــكايف الســبي )تُــويفِّ 756هـــ)، وولــده تــاج الديــن 

عبــد الوهــاب بــن عــي الســبي )تـُـويفِّ )77هـــ)، اإلبهــاج يف رشح املنهــاج 

عــى منهــاج الوصــول إىل علــم األصــول للقــايض البيضــاوي، )تُــويفِّ 

ــة، )6)))هـــ- 995)م)، )3/ 0)). ــب العلمي ــان، دار الكت 685هـــ)، لبن

))7) مقاالت الشيخ أيب الحسن األشعري، )ص/ 0))).

األصوليــني  أن  بــان  النظــر،  وبرديــد 

الكالميــة  توجهاتهــم  اختــالف  عــى 

القيــاس  يف  العلــل  أن  عــى  متفقــون، 

لألحــكام،  أمــارات  مجــرد  الشعــي 

العلــل  نهــج  عــى  ال  لهــا،  وعالمــات 

ظنيــة،  أمــارات  طريقهــا  ألن  العقليــة؛ 

لكنَّهــا  بالعبــاد.  رفًقــا  اللــه،  وضعهــا 

ــل،  ــاء ال تعم ــات ص ــرد عالم ــت مج ليس

بــل إنهــا ال تخــرج عــن صفــة التأثــري؛ 

ــَد،  ــٌة مفاس ــَح، ودافع ــٌة مصال ــا موجب فإنه

»وليســت مــن جنــس األمــارات الســاذجة 

اإليجــاب«))7). عــن  العاطلــة 

فـــي  أيضـــا،  األشـــاعرة  حـــرص  وقـــد 

تعريـــف العلـــة، علـــى تدقيـــق عباراتهـــم 

غيـــر  إلـــى  التأثيـــر  إســـناد  مـــن  ـــا 
ً

خوف

إلـــى  أكثرهـــم  فذهـــب  تعالـــى،  اللـــه 

أن العلـــة هـــي المعـــرف للحكـــم، وقـــد 

يقـــال العالمـــة واألمـــارة، أو الوصـــف 

للحكـــم. الجالـــب 

))7) أبــو الــركات عبــد الســالم )تـُـويفِّ 656هـــ)، وولــده أبــو املحاســن عبــد 

الحليــم بــن عبــد الســالم )تـُـويفِّ )68هـــ)، وحفيــده أبــو العبــاس أحمــد بن 

عبــد الحليــم بــن عبــد الســالم )تـُـويفِّ 8)7هـــ)، املســودة يف أصــول الفقــه 

البــن تيميــة، حققــه وضبــط نصــه وعلــق عليــه: أحمــد بــن إبراهيــم بــن 

ــزم، )ط. ))،  ــن ح ــان، دار اب ــة، لبن ــاض، دار الفضيل ــدوي، الري ــاس الن عب

)))))هـــ- )00)م)، ))/ 736). 

]انظر أيًضا: املغني، )7)/ 86))[.
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ــة  ــارع واليـ ــى أن للشـ ــوا عـ ــا اتفقـ كـ

اشـــراط  دون  شـــاء،  كيـــف  األحـــكام 

ـــشع؛  ـــم ال ـــارة حك ـــو أم ـــا ه ـــة في املعقولي

ـــا  ـــاه، ومنه ـــر معن ـــا يظه ـــا م ـــارات منه فاألم

ــذه  ــه، وهـ ــف فيـ ــه اللطـ ــى وجـ ــا يخفـ مـ

أيًضـــا ال تخـــرج عـــن كونهـــا معللـــة بعلـــة 

ــة. ــي املصلحـ ــة هـ عامـ

ـــن  ـــة م ـــول املعتزل ـــيع ح ـــا أُش ـــا مل وخالفً

املعقوليـــة واملعنـــى يف  يوجبـــون  أنَّهـــم 

ـــوب  ـــم يف وج ـــى أصله ـــا ع ـــكام تخريًج األح

ــا  ــد وقفنـ ــاىل، فقـ ــه تعـ ــى اللـ ــح عـ األصلـ

ـــك؛  ـــن ذل ـــرآء م ـــم ب ـــني أنه عـــى إشـــارات تب

ــل  ــا يعلـ ــام إىل مـ ــمون األقسـ ــم يقسـ ألنَّهـ

وإىل مـــا ال يعلـــل)73).

ا: العلة عند األصوليين: من 
ً
ثالث

ضيق النظر الفلسفي إلى سعة 
النظر األصولي.

إنَّ الحديـــث عـــن العلـــة العقليـــة يف 

ــى  ــدل عـ ــرة يـ ــة املبكـ ــات األصوليـ اإلنتاجـ

االنفتـــاح املبكـــر عـــى املعـــارف الفلســـفية 

ـــم  ـــارشة أو بواســـطة إىل عل التـــي تربـــت مب

أصـــول الفقـــه، وقـــد تبـــني أن مفهـــوم األمـــارة 

ـــن  ـــم ينشـــأ منفصـــاًل ع ـــة لـ ـــة الشعي أو العل

)73) انظر: رشح األصول الخمسة، )ص/ 9))).

ــن  ــرون مـ ــوا يفكـ ــة؛ إذ ظلـ ــة العقليـ العلـ

ـــر  ـــفية، دون أن ينج ـــا الفلس ـــل معطياته داخ

ـــد  ـــة، فق ـــة يف العقلي ـــر الشعي ـــك إىل صه ذل

ـــاج  ـــة اإلنت ـــل أصال ـــان تث اســـتقلت األوىل مبع

األصـــويل.

كيّفـــوا  قـــد  األصوليـــون  كان  وإذا   

مفهـــوم العلـــة ليتـــاىش مـــع طبيعـــة 

قليلـــة  قلـــة  فـــإن  األصـــويل،  البحـــث 

ــا  ــى خصائصهـ ــًة عـ ــَة ُمبقيـ ــذت العلـ أخـ

املنطقيـــة، دون وعـــي لخصائـــص املجـــال 

ــويف  ــاص )تـ ــر الجصـ ــد اعتـ ــي. وقـ الشعـ

بعـــض  مخالفـــة  ســـبب  أن  370هــــ) 

ــم أن  ــل ظنهـ ــه للتعليـ ــني يف أوجـ األصوليـ

العلـــل الشعيـــة مبنزلـــة العلـــل العقليـــة، 

ــاًل  ــميه علـ ــا نسـ ــوا مـ ــوا عرفـ ــو كانـ »ولـ

ــة،  ــكام الشعيـ ــاس األحـ ــا قيـ ــب بهـ نوجـ

لخّفـــت املؤنـــة عليهـــم يف فهـــم هـــذه 

املواضـــع«))7).

وبـــرف النظـــر عـــن طبيعـــة تلـــك 

ــي  ــزاع أهـ ــا النـ ــع فيهـ ــي وقـ ــع التـ املواضـ

نظريـــة مفرضـــة أم واقعيـــة تنبنـــي عليهـــا 

ـــات  ـــوع إىل املدون ـــإن الرج ـــة، ف ـــروع فقهي ف

))7) الفصول يف األصول، دراســة وتحقيق: عجيل جاســم النشمي، الكويت، 

وزارة األوقاف والشــؤون اإلســالمية، )ط. ))، )))))هـ- )99)م)، ))/ 89)).
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األصوليـــة يبـــني أن ثنائيـــة العلـــة العقليـــة 

ـــد  ـــًا يف تحدي ـــدًدا حاس ـــت مح ـــة كان الشعي

ــاب  ــة يف بـ ــارات األصوليـ ــري مـــن االختيـ كثـ

العلـــة؛ مثـــل: التعليل مبتعـــدد العلـــل، التعليل 

بالحكـــم، التعليـــل بالعلـــة القـــارصة، وغريهـــا.

الســـبيل  بالعلـــة  ســـلك  فمـــن 

أمـــارة  مجـــرد  فاعترهـــا  الشعـــي، 

ال  الحكـــم،  عـــى  الشـــارع  نصبهـــا 

ـــرة  ـــعت دائ ـــا، اتس ـــم لذاته ـــب الحك توج

أن  يســـتعبد  ــه ال  ألنَـّ عنـــده؛  التعليـــل 

ـــى  ـــددة ع ـــارات متع ـــارع أم ـــب الش ينص

الحكـــم، وال يســـتعبد أن تكـــون األمـــارة 

ــارصة.  ــة أو قـ ــون متعديـ ــًا، أو تكـ حكـ

ـــم  ـــة لـ ـــج العقلي ـــى نه ـــا ع ـــن رأى أنه وم

التعليـــل. دائـــرة  فضيـــق  يقبـــل، 

وجــوه  إىل  األصوليــون  أشــار  ولقــد 

ــه  ــة؛ ألنَّ ــارات خفيف ــا إش ــراق بينه االف

ليــس يف اســتيعابها كبــري غــرض يف فــن 

ــل  ــق العل ــب حقائ ــني طال ــول، محيل األص

أهــم  ولعــل  الــكالم.  فــن  إىل  العقليــة 

العقليــة  العلــة  أن  هــو  بينهــا  فــرق 

الشعيــة  بينــا  العقــل،  مــن  منتزعــة 

منتزعــة مــن الــشع؛ وإذا علــم ذلــك، 

ــة  ــني العل ــة ب ــول املجانس ــه حص ــزم من ل

واملجــال الــذي منــه انتزعــت.

ـــه  ـــي نب ـــروق الت ـــر يف الف ـــام النظ وبإنع

ــا  ــد أنهـ ــني)75)، نجـ ــض األصوليـ ــا بعـ عليهـ

ليســـت افراضـــات ذهنيـــة، فصدوهـــم 

فـــروع  تفحـــص  عـــن  ذكـــروه  فيـــا 

ــي  ــوع الشعـ ــايل، فالوقـ ــة. وبالتـ الشيعـ

هـــي املعيـــار يف قبـــول صـــور تعليليـــة أو 

ــوز  ــاًل ال يجـ ــاء مثـ ــض الفقهـ ــا؛ فبعـ ردهـ

أن تزيـــد العلـــة عـــى خمســـة أوصـــاف، 

لكـــن هـــذا الحـــر غلـــط ال معنـــى لـــه؛ 

ألن العلـــة رشعيـــة؛ وألن وقائـــع الـــشع 

خمســـة  ذات  الرقـــة  »فعلـــة  تـــرده، 

أوصـــاف وهـــو أنـــه رسق نصابًـــا مـــن 

حـــرز مثلـــه ال شـــبهة لـــه فيـــه وهـــو 

ــج ذات  ــة الحـ ــع؛ وعلـ ــل القطـ ــن أهـ مـ

ذات  الصـــالة  وعلـــة  كثـــرية،  أوصـــاف 

ــض  ــن الحيـ ــارة مـ ــي الطهـ ــني؛ وهـ وصفـ

مـــع التكليـــف ...«)76).

وهكـــذا، نقـــرر أن األصوليـــني، معتزلـــة 

العلـــة  صياغـــة  اســـتطاعوا  وأشـــاعرة، 

صياغـــة رشعيـــة مرنـــة توافـــق طبيعـــة 

مجـــال اشـــتغالهم، بقولهـــم باألمـــارة ومـــا 

تحقيــق  الجــدل،  الكافيــة يف  )تُــويفِّ 78)هـــ)،  الجوينــي  انظــر:   (75(

ــايب الحلبــي  ــى الب ــر، مطبعــة عي ــة حســني محمــود، مصـ وتعليــق: فوقي

.((6  -(( )ص/  979)م)،  )399)هـــ-  ورشكاؤه، 

)76) أبــو إســحاق الشــريازي، )تـُـويفِّ 76)هـــ)، رشح اللمــع، حققــه وقــدم 

لــه ووضــع فهارســه: عبــد املجيــد تــريك، لبنــان، دار الغــرب اإلســالمي، )ط. 

))، )08))هـــ)، )988)م)، ))/ 837، 838).
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يجـــري مجراهـــا، ولــــم يركنـــوا إىل العلـــة 

مبعناهـــا العقـــي الصـــارم الـــذي يجـــايف 

ـــالف  ـــني واخت ـــع املكلف ـــشع وواق ـــة ال طبيع

ــم. أزمانهـ

وتبًعـــا لذلـــك، نقـــول إذا كان النظـــر 

ـــَذ  ـــة مآخ ـــه العقلي ـــق برامت ـــفي يضي الفلس

ونتائـــج، فـــإن النظـــر األصـــويل يوســـع 

مبرونتـــه نســـقه آليـــات ومضامـــني؛ فمتـــى 

ـــال  ـــع مج ـــا اتس ـــة، كل ـــات مرن ـــت اآللي كان

اشـــتغالها، وأمثـــرت، يف الغالـــب، نتائـــج 

ــتويات عـــدة. ــة عـــى مسـ إيجابيـ

ـــرة  ـــع دائ ـــة يوس ـــي للعل ـــبيل الشع فالس

ــث  ــا بحيـ ــا؛ عمليًـّ ــا ونظريًـّ ــاج عمليًـّ اإلنتـ

ترتـــب عليـــه أحـــكام رشعيـــة عمليـــة. 

أمـــا النفـــع النظـــري فنمثـــل لـــه بالتعليـــل 

بالعلـــة القـــارصة؛ فالـــذي يجيـــز التعليـــل 

بهـــا، يوســـع مداركـــه النظريـــة مبعرفـــة 

ــا. ــة وِحكمهـ ــد الشيعـ مقاصـ

ـــن  ـــم م ـــه بالرغ ـــة أن ـــة الجامع والخالص

اســـتمداد طائفـــة مـــن األصوليـــني آليـــات 

ــوري  ــني الصـ ــة للتحسـ ــم إجرائيـ ومفاهيـ

ـــه  ـــة ومتعلقات ـــوم العل ـــإن مفه ـــل، ف للتعلي

ـــة،  ـــم باألصال ـــه يتس ـــول الفق ـــل أص يف حق

وقبولـــه  رده  يف  األهـــم  املعيـــار  ألن 

ــة  ــل الصحابـ ــو عمـ ــاًل هـ ــاًل وتفصيـ تأصيـ

رضـــوان اللـــه تعـــاىل عليهـــم ومســـالكهم 

ــر)77). يف النظـ

 الخاتمة

ــوم  ــب مفه بعــد هــذا التطــواف يف جوان

العلــة عنــد الفالســفة واملتكلمــني واألصوليني، 

نقــرر أن دراســة منهجيــة اســتمداد املفاهيــم 

وتكييفهــا يف الــراث اإلســالمي العــريب مشوٌع 

علمــي راهــن، لــه مــن أبعــاد »إســراتيجية«، 

تتمثــل يف إقــدار املفكــر املســلم عــى تجديــد 

الجهــاز املفاهيمــي، وعــى اســتجاع رشائــط 

اســتثار املفاهيــم املنقولــة تبًعــا لقواعــد 

التــداول اإلســالمي العــريب.

أن  ينبغـــي  املفاهيـــم  اســـتجالب  إن 

يبتعـــد عـــن االستســـهال والعشـــوائية، وأن 

ــد  ــي يرصـ ــاض علمـ ــبوقًا مبخـ ــون مسـ يكـ

ويتنبـــأ  والوظيفيـــة،  املعرفيـــة  كفايتهـــا 

بآثـــار توظيفهـــا عـــى املجـــال املســـتقِبل، 

يف  الســـيا  آخـــر.  خلقـــا  تصـــري  حتـــى 

هـــذا العـــر الـــذي تجيـــش فيـــه أقـــالم 

متجـــاوزة  براقـــة،  مفاهيـــم  الصطنـــاع 

لطمـــس  وتدويلهـــا؛  واملـــكان،  للزمـــان 

ــة  ــى أيـ ــاء عـ ــة، والقضـ ــم األصليـ املفاهيـ

حضاريـــة. خصوصيـــات 

ــد العظيــم  ــي، الربهــان، حققــه وقدمــه ووضــع فهارســه: عب )77) الجوين

الديــب، )ط. ))، )399)هـــ)، ))/ 796).




