
  .......................................................................................................................................................................  165 

 
Solving the Problem of Evil According to the Theory of Moral 

Perceptions 

Nasreen Shakir Hakeem 

Hawza professor, PhD student in applied interpretation (tafsir) at the Bintul Hoda Foundation 
for Islamic Sciences, Iraq. E-mail: zahra599.569@gmail.com 

 

Abstract 

The issue of evil is one of the serious arguments cited by the atheist 
movement to prove the non-existence of God. Philosophers and 
theologians have tried to give an answer to this question throughout the 
ages. Western philosophy used to adopt apologetic and theodistic answer 
that proved divine justice, whereas Islamic philosophy had its own way 
between proving and denying the existence of evil through evidences and 
arguments. Moral Perceptions Theory is one of the important theories 
that did not discuss the existence or non-existence of evil, but rather, the 
theory discussed the origin of evil and showed its reality and nature. 
Although the theory proves the morality of a number of concepts, these 
concepts have many implications in reality. As this theory paves the way 
for a new perspective and a new answer to the question of evil and its 
existence in the world, the moral existence of evil does not contradict the 
logical question of evil or the divine existence. The article discusses the 
problem of evil through showing it in Western and Islamic philosophy, and 
then discusses the theory of moral perceptions, defining its origins, pillars 
and mechanism. Then, through the descriptive, analytical approach, the 
article explans of how to give an answer to the problem of evil through 
the theory of moral perceptions. 
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 ةظرية اإلدراَكت االعتباريّ فقاً نلو إشاكِلة الرشّ حّل 

  نرسين شاكر حكيم
 .العراق، أستاذة حوزوية، طابلة دكتوراه يف اتلفسي اتلطبييق يف مؤسسة بنت اهلدى للعلوم اإلسالمية

 zahra599.569@gmail.com الربيد اإللكرتوين: 

 

 اخلالصة
تعد  مسألة الرش  من األدل ة القوية اليت حيتج  بها اتلي ار اإلحلادي ىلع إثبات عدم وجود اهلل؛ وحاول 
الفالسفة واملتلك مون تقديم اإلجابة عنها ىلع مر  العصور، فاكنت الفلسفة الغربية تعتمد اإلجابة 

ا الفلسفة اإلسالمية فاكن هلا طريقها الاص  ما ادلفاعية واثليودوسية اليت تثبت الع دالة اإلهلية، أم 
بي إثبات وجود الرش  وعدمه من خالل الرباهي واألدل ة. وتعد  نظرية اإلدرااكت االعتبارية من 
ة اليت لم تتعر ض ملسألة وجوده أو عدمه، بل تعر ضت ألصله وبيان حقيقته وماهيته،  انلظريات املهم 

د هذه فيه رغم إثب اتها اعتبارية جمموعة من املفاهيم، فيه ذات آثار واقعية يف الارج. حيث تمه 
انلظرية لرؤيةر وإجابةر جديدةر ملسألة الرش  ووجوده يف العالم، فالوجود االعتباري للرش  ال يتناىف مع 

ل بيانها يف املسألة املنطقية للرش  ومع الوجود اإلليه. تعر ض املقال بلحث إشاكيلة الرش  من خال
الفلسفة الغربية واإلسالمية، ثم  بيان نظرية اإلدرااكت االعتبارية واتلعريف بأصلها وأراكنها وآيلة 
حصوهلا، ثم  ومن خالل املنهج الوصيف واتلحلييل بيان كيفية اإلجابة عن إشاكيلة الرش  من خالل 

 نظرية اإلدرااكت االعتبارية.
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 املقّدمة
ة اليت شغلت بال العلماء ىلع مر   إن  مسألة اتلميي بي ما هو حقييق واعتباري من املسائل املهم 
القرون، وقد اكنت تبحث ضمن العلوم األدبية الرتباطها بفهم اللكمات يف انلص  القرآين وتفسي 

ا يف علم األصول والفقه؛ ال ا خاص  شتمال األحاكم اآليات القرآنية، ثم  أخذت االعتباريات رونق 
الوضعية وبعض األحاكم اتللكيفية عليها، وتم ت االستفادة منها يف مباحث من قبيل اجتماع االمر 

، وقد أخذت هذه املسألة [227]انظر: اكىش زاده، تقريری واقع گرايانه از اعتباريات عالمه طباطبایئ، صوانليه 
مة الطباطبايئ اذلي أوىل ا ا ىلع يد العال  ا بليان االعتباريات ومدى حاجتنا منح  خاص  ا خاص  هتمام 

وكما يعرب  الشهيد  -إيلها واعتمادنا عليها يف تسيي أمورنا احلياتية، فاكنت نظرية اإلدرااكت االعتبارية 
ة يف احلقل الفلسيف  -مطهري  ، 2]مطهري، أصول الفلسفة واملذهب الواقيع، ج من ابتاكراته وإبدااعته املتمي 

مة مبحث االعتباريات العملية ط [.203ص  اليت تشمل مفاهيم من قبيل الوجوب، واحلسن  -رح العال 
ن جواب ا إلشاكيلات معرفية منها  -والقبح، واحلقوق واتلاكيلف، والرئاسة واملرؤوسية  اذلي اكن يتضم 

مات كيفية اتلابعية اذلهنية للواقع اإلنساين، فهناك أصول عقلية ترتبط حباجات الشعوب ومستلز
ا تللك احلاجات واملستلزمات.  حياتها، فيه تتغي  تبع 

ا؛ ألن ها تنشأ عن حاجات  فاإلدرااكت االعتبارية حاجة حياتية إنسانية، ويه ليست اعتبار ا حمض 
ل إىل وسيلة وواسطة تلحقيق آثار حقيقية يف  اإلنسان الواقعية، فيه تنشأ عن حقيقة وواقع وتتحو 

دية  واجتماعية  يف الواقع العميل لإلنسان، فيه عبارة عن مفاهيم عملية الارج تمث ل أهداف ا فر
يستعيها اذلهن من الارج، أي من احلقائق ليت ب عليها آثار ا حقيقية  يه األفعال اإلنسانية واإلرادية 

 [15]آل صفا، نظرية املعرفة واالدرااكت االعتبارية، ص اليت توصله إىل الكمال. 
مة ا استخدم أسايلب إبداعية   -ألجل فهم نظرية اإلدرااكت االعتبارية وبيانها  -لطباطبايئ إن  العال 

ايلات  يف إثباتها، ويه: السي القهقرايئ وعلم الشعوب ومقارنة حياة احليوانات االجتماعية ودراسة الفع 
م یادرااكت اعتبار هيساس نظرارش بر  هلئنو از مس ی، تقريریگهوشن و حسين]انظر: . (1) الفكرية املعرفية  هعال 

 [139 ، صطباطبایئ
من جانب آخر اكنت قضية وجود الرش  يف العالم وما زالت من أهم  املشالكت اليت يستدل  بها 

، ويت خذها املغرضون ذريعة  لزعزعة إيمان البسطاء، فعند هبوب امللحدون من جهة ىلع إنكار اهلل 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

يعين السي القهقرايئ هو الرجوع للخلف وابلحث عن أحوال اإلنسان االبتدايئ واملجتمعات ابلدوية، فيمكن اتلحقيق يف القبائل غي  
نة، أو املطالعة لعلم االجتماع وحبث األفعال الغريزية واالجتماعية للحيوانات ضمن هذا املجال، وتشلك    الفع ايلات الفكرية املعرفيةاملتمد 

د مالحظة األمور االعتبارية عند الوادلين واملجتمع، حيث يمكن االستفادة من هذه األمور يف تبيي كيفية تشلك  اإلدرااكت االعتبارية عن دون
 اإلنسان.
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املعرفية االعتقادية، وقد ال نعدو الصواب إن قلنا إن  سبب  رياح ابلالء تأيت معها أمواج اإلشاكالت
ا من بينها؛ ذللك اكن ال بد  من بيانه وتعريف ماهيته  ة  وإحلاح  وجود الرش  هو اإلشاكل األكرث قو 

رين.  وحقيقته، ومع اتلتب ع للمسألة جند أن  املسألة اكنت ميدان ا للبحث بي الفالسفة واملفك 
مة حياول املقال اإلج ابة عن هذه اإلشاكيلة من خالل بيان نظرية اإلدرااكت االعتبارية للعال 

: كيف  ال  الطباطبايئ الواردة يف كتابه "أصول الفلسفة واملنهج الواقيع" من خالل األسئلة اتلايلة: أو 
؟  ؟ ثاني ا: كيف نظرت الفلسفة اإلسالمية إىل مسألة الرش  ثاثل ا: نظرت الفلسفة الغربية إىل مسألة الرش 
مة الطباطبايئ؟ والسؤال األخي: كيف اعجلت   نظرية ما يه نظرية اإلدرااكت االعتبارية عند العال 

؟ درااكت االعتباريةاإل  مسألة الرش 

 

 مسألة الرّش يف الفلسفة الغربية
ت مسألة الرش   ة يف اجلانب احلكيم الفلسيف  (the problem of evil)تمي  بكونها من املسائل املهم 

اهات الفلسفية يف تفسيها وبيان ماهيتها، كذلك  واجلانب العقدي ألحباث ادلين، حيث تباينت االت 
مة  تباينت آراء املتلك مي يف عرض اإلشاكالت االعتقادية املرتت بة ىلع املسألة، ونوع احللول املقد 

 ابة عنها، حيث باتت من األمور اليت يستدل  بها امللحدون ىلع عدم وجود اهلل للتعامل معها واإلج
انية ما يعتقدون به،  ا ىلع حق  فنجد فالسفة  أمثال ديفيد هيوم »ويت خذونها ذريعة  وديلال  مزعوم 

(David Hume )( وميكMackie( وويليام )William  سوا أدل ة  برهانية  ( من خالل مسألة الرش  قد أس 
ه ابلعض من أهم  األسس لإلحلاد املعارص ]انظر: نارصی و نصيی، باراديم های « ضد  االعتقاد باهلل، بل يعد 

، فهذه املسألة ترافق اإلنسان يف حياته بصورة دائمة؛ فحياة اإلنسان عرضة [166اهليایت و مسئله رش، ص 
من هذه القاعدة، فيه سن ة إهلية تعم  للمصائب واالبتالءات يف لك  زمان وماكن وال يوجد أحد مستثن  

ا غي مرغوب فيه،  ا وأمر  ها رش  احلياة ادلنيا، كما أن نا نسيم  هذه املصائب واالبتالءات بالرشور، ونعد 
فينبثق السؤال اآليت: كيف ينسجم وجود الرش  املتمث ل بالزالزل والفيضانات واحلرائق والقتل واتلدمي 

اهلل اذلي يمث ل لك  خي ورمحة؟ وكما يعرب  ديفيد هيوم عن عبارة أبيقور  احلاصل يف العالم مع وجود
 بانلحو اتلايل:

ا هل فهذا  -تعاىل  -إذا اكن الرش يف العالم مراد ا هلل » فهو ليس بذي رمحة وخي، وإذا لم يكن مراد 
ا أن يكون حسب رغبته  ا، فالرش  إم  وإرادته أو ال يتعارض وقدرته املطلقة فال يكون قادر ا مطلق 

ا أن يكون اهلل ال يريد الي للبرش أو أن ه غي قادر بصورة مطلقة ]هاسربيس، فلسفة  (1) «يكون، وعليه إم 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

يعد  هذا ادليلل من أقدم األدل ة املزعومة اليت تنكر وجود اهلل تعاىل. 
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  [.3ادلين، ص 
فلك »بنظر هؤالء الفالسفة نوع القضية بي الوجود اإلليه ووجود الرش  يه قضية مانعة اجلمع، 

 [.13، ص در فلسفه دين جستارهایی]فتح زاده، « تعاىلوجود للرش يعترب ديلال  ىلع عدم وجود اهلل 
اه الالكسييك يف  هذه الصورة من طرح عدم إماكنية اجلمع بي وجود اهلل ووجود الرش  تمث ل االت 

اه آخر Logical problem of evilاملسألة، واذلي يسم  "مسألة الرش  بصورة منطقية" ) ( ، وهناك ات 
ا يقول إن ه حت  إذا أمكن اجلمع بي وجود اهلل ووجود الرش  فإن ه يعترب )أي الرش( ديلال  ضد   يتبن  موقف 

]انظر: پرتسون، . (Evidential problem of evil)الوجود اإلليه، ما يعرب  عنه بـ "مشلكة ديللية الرش" 
 [104عقل و اعتقاد دين، ص 

ا ىلع عدم إماكنية اجلمع  ل قائم  اه األو  بي الوجود اإلليه ووجود الرش؛ فاعترب وجود اكن ديلل االت 
اه اآلخر فيقول إن ه حت  مع إماكنية اجلمع وعدم تعارض ذلك  ا االت  الرش  ديلال  نليف وجود اهلل تعاىل، أم 

ا ليف وجود اهلل وإبطاهل. -ىلع فرض توافقه مع الوجود اإلليه  -فإن  نفس وجود الرش    يعد  ديلال  مهم 
ق فيه بي الرش  يف  (1) (Leibniz Gottftriedخر للرش  اعتمده الفيلسوف يلبيزن )وهناك تقسيم آ فر 

ا الرش   ما وراء الطبيعة والرش  الطبييع  والرش  األخاليق، ورش  ما وراء الطبيعة هو انلقصان املحض، أم 
 الطبييع فهو عبارة عن اآلالم واالبتالءات، والرش  األخاليق هو اذلنوب.

، فالرش  األخاليق هو سبب للرش   يلبيزن وإن م الرشور إىل ثالثة أقسام فإن ه يراها مرتابطة  قس 
]انظر: طاهری، برریس الطبييع، فكثي من املتاعب واآلالم اليت يعانيها البرش يه بسبب أعماهلم وذنوبهم 

ل هو من اجل [.110مسئله رش در انديشه اليبنيتس، ص  انب اإلحلادي اذلي كما هو مالحظ فإن  اتلقسيم األو 
ذ وجود الرش  ديلال  إلحلاده، واتلقسيم اثلاين هو من جانب فلسيف إيماين ملعاجلة املسألة بطريقة  اخت 

 منطقية مقبولة.
وهناك حماوالت عديدة من قبل الفالسفة واملتلك مي يف اإلجابة عن هذه املسألة، من خالل بيان 

ا واقعي   ا املتلك مون ماهية الرش  وهل وجوده يمث ل أمر  ا عدمي ا ال حظ  هل من الوجود، أم  ا أو أمر  ا موجود 
فقد تعر ضوا هلذه املسألة من جهة ارتباطها بالعدل اإلليه، فاكنت إحدى مسائله، وحصلت هذه 
ت  ة اليت شلك  ة عظيمة يف أحباث فلسفة ادلين، فيه أحد مباحثه األساسية واملهم  املسألة ىلع حص 

 راء املختلفة يف هذا املجال.  ميدان ا خصبا لآل
اه املنطيق يف مسألة الرش  يعد  الفيلسوف بالنتيجا  ل من صاغ ( Alvin Plantinga)بالنسبة لالت  أو 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ة، وقد حاول اإلجابة عن إشاكيلة الرش  من خالل تنويعها وعرض األدل ة فيلسوف كبي أثرى ساحة ابلحث ادليين الفلسيف بن  ظريات مهم 
الالزمة.
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ق بي نوعي من اإلجابة: ادلفاعية ) ( واثليودوسية Defenseديلال  لإلجابة عليها، وفر 
(Theodicy إذ تتوىل  اإلجابة ادلفاعية تبيي ،) االنسجام املنطيق بي وجود اهلل ووجود الرشور يف

ا اإلجابة اثليودوسية ، إثبات الي اإلليه والعناية اإلهلية يف ضوء وجود الرش  فيه تعتمد  (1) العالم، أم 
فقد توالت اإلجابات سواء  من انلاحية ادلفاعية واثليودوسية، وإن اكنت اإلجابة اثليودوسية يه األكرث 

 [32]انظر: سعيدي مهر، حكمت الىه ومسئله قرينه رش، ص لغربية. يف الفلسفة ا

 مسألة الرّش يف الفلسفة اإلسالمية
ا يه عليه يف اجلانب الغريب؛  ة  ووطأة  مم  ا يف الطرح اإلساليم بكونها أقل  شد  ي املسألة عموم  تتم 

ا إسالمية  هل  -تعاىل  -لعوامل منها: اإليمان باهلل  األثر األكرب يف تقب ل الظروف وكون ابلالد بالد 
يها اجلانب الغريب بالرشور؛ ورغم ذلك فقد اكنت املسألة  الصعبة واالبتالءات واملصاعب، ويه ما يسم 

دة  تها يف الغرب»تُطرح بي الفينة واألخرى بصيغ متعد  ، وقد (2)«لكن ها كما قلنا لم تكن بنفس شد 
تلك املشلكة يف باب العدل اإلليه، وبي نوا انسجامها مع اعلج العلماء املسلمون من فالسفة ومتلك مي 

 احلكمة اإلهلية.  
ة يه اتلوحيد، واحلكمة اإلهلية، والعدل اإلليه  تتعارض مسألة الرش  مع أربعة أصول مهم 

ذا عنايةر بالعالم فإن ه سيخلقه بأفضل صورة،  -تعاىل  -واالعتقاد بانلظام األحسن، فيقال لو اكن اهلل 
علوم أن  العالم بدون الرش  سيكون أفضل، فوجود الرش  ديلل ىلع عدم خلق العالم بأفضل ومن امل

ا فإن ه غي اعدل، ولم  صورة، وهو ديلل ىلع عدم اتلدبي املحكم، وىلع عدم وجود اهلل، ولو اكن موجود 
 [2]انظر: صادیق، ناگه سه حكيم مسلمان به مسئله رش، ص خيلق الكون بأفضل صورة. 

ال  ثم  حماولة  فاكن ا الفالسفة منهم حضور  فاعل  يف تبيي ماهية الرش  أو  للعلماء املسلمي وخصوص 
اإلجابة عن تلك اإلشاكيلات، كما إن  احلكماء املسلمي قد تباينت آراؤهم بي عدمية الرش  ووجوده، 

 وبذلك اختلف تقييمهم للمسألة وحل هم هلا.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

د من اثليولوجيا والفلسفة يهتم  حبل  مشلكة - . نظرية العدالة اإلهلية أو علم تربير العدالة اإلهلية أو إثبات العدالة اإلهلية فرع حمد   الرش 

( مصطلح "ثيوديسيا" يف حماولة تلربير وجود اهلل يف ضوء العيوب الظاهرة يف العالم. فيه تعين "تربير صاغ غوتفريد اليبني )
ا مشلكة ال رش  من اهلل"؛ لإلجابة ىلع السؤال القائل: ملاذا يسمح اهلل الي  بمظهر رش؟ وباتلايل حل  مشلكة الرش. تعالج بعض انلظريات أيض 

[ متماسكة  منطقي ا مع وجود الرش  أو املعاناة يف العالم جعل وجود هلإ»خالل حماولة  وىلع عكس ادلفاع «. يلك  املعرفة، قدير، ورحيم ]نظرية 
، حتاول اثليوديسيا توفي إطار يكون فيه وجود اهلل مقبوال  أيض   ا، وقد ادليين اذلي حياول إثبات أن وجود اهلل ممكن منطقي ا مع وجود الرش 

 .(يف كتابه املوسوم ) ات والفيلسوف األملاين غوتفريد اليبني مصطلح "ثيوديسيا" يف اعم صاغ اعلم الرياضي

ديد من يف زمننا احلارض وبسبب انتشار وسائل اتلواصل االجتمايع بدأ املد  اإلحلادي باالنتشار يف بدلاننا اإلسالمية، وشاعت ىلع إثر ذلك الع- 
ية.اإلشاكالت املعرفية العقد
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 :فترتاوح اآلراء بي أربعة أمور يه
 .ة، والعدم ال حيتاج إىل عل  ا، والرش  أمر عديم وليس موجود  مطلق   الوجود خي   -1

ا الرش  فإن ه يأيت بالعرض وليس ذاتي   ـ الوجود خي  2  .اباذلات ، أم 

 .من تصادم األشياء وتزاحم املصالح نتجه ي، ولكن  االرش  غي خملوق إطالق   -3

، الطباطبايئ]انظر:  .آلخر الشخص ما قد يكون خي   ايكون رش   ، فمااـ الرش  أمر نسيب وليس حقيقي  4
 [6، ص العدل اإلليه فلسفة الرشور واآلالم

ا عندما يكون سبب ا  يطرح ابن سينا مسألة الرش  من خالل ثنائية )الوجود والعدم(، فاليشء يعد  رش 
ا ألن ه  ة اإلبصار من الكمال حلرمان املوجودات من الكمال املناسب هلا، فالعم يعد  رش  حيرم حاس 

ا اذا اكنت األمور اليت  الاص  بها وهو ابلرص، والرش  هنا ينبع من ذات العي دون قياس ملوجود آخر. وأم 
ا بذاتها، بل كمال   ا ليشء ما، فيه ليست رش  قة  يف العالم وليست عدم  تت صف بالرش  موجودة  ومتحق 

قياس، ومثاهل القتل فهو من حيث قدرة القاتل ىلع استعمال اآللة ورشٌّ ملن تقع عليه، فالرش  هنا بال
ا  يرة  بسبب كونها إعدام  ة ، لكن ه ليس كذلك بالنسبة للمقتول. فاألفعال تعد  رش  يعد  كماال  وقو 

ر امليتافييق للعالم عند ابن سيلكماالت وجودية جيب أن تكون لإلنسان.  نا، ]انظر: صاديق، الرش وموقعه ضمن اتلصو 
 [103و 102ص 

ر السينوي أمر عديم وليس وجودي ا، وهو يطرح املسألة من خالل إدراك الي  فالرش  حسب اتلصو 
إن  »يف خلق الكون يف أتم  صورة، فيقول:  1وعلمه باألصلح وحسب أصل العناية املطلق املتمث ل باهلل 

ا ذلاته  ذلاته للخي والكمال حبسب  نظام الي، وعل ة   بما عليه الوجود يفالعناية يه كون األو ل اعلم 
ماكن، فيفيض عنه ما اإل بلغ يفبه ىلع انلحو املذكور، فيعقل نظام الي ىلع الوجه األ اوراضي   ،ماكناإل

ماكن، فهذا ىل انلظام حبسب اإلإ ىلع أتم  تأديةر  ايعقله فيضان   يبلغ اذل  ىلع الوجه األ اوخي   ايعقله نظام  
 [.415]ابن سينا، اإلشارات واتلنبيهات، ص « عنايةهو معن ال

ا السهروردي فهو جيد الرش  من اللوازم الرضورية للماهية، واليت ال يمكن أن تنفك  عنها، فكما  أم 
]انظر: اليمكن أن نسلب الرطوبة عن املاء واحلرق عن انلار، كذلك الرش  بالنسبة للماهية املمكنة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

آيات  . معن العناية اإلهلية: أن  ابلاري يكون ىلع أكمل وأرشف وأىلع ما يمكن أن يكون يف مقام ذاته، فالصادر من احلق  يكون كذلك حيث إن  
عناية، وهكذا اهلل وخملوقاته تدل  ىلع صفة الكمال يف ابلاري. وانلظام اذلايت يكون عل ة  للنظام الليق، وإفاضة الكمال ىلع ما دون يه من ال

يستفيد املال  صدرا أن  علم ابلاري هو منشأ إفاضة الكماالت للمخلوقات، وصفة العناية هذه يه اليت تفيض ما يعرف بانلظام األحسن 
دات واألكمل، حيث يكون لك  اعلم من العوالم بنحو يؤد ي إىل حتقيق الكماالت الوجودية بنحو أكرث وأرفع، فعناية احلق  توصل تلك املوجو

[، ص الفاعلة باإلرادة إىل أكمل ما يمكن أن تكون عليه. ]السند، اإلمامة اإلهلية، ج 



 حل  إشاكيلة الرش  وفقا  نلظرية اإلدرااكت االعتباري ة ...........................................................................................  172

، فالوجود املاد ي اإلماكين ونتيجة كرثته وحركته وتعارضه ال بد  فيه [467 السهروردي، حكمة اإلرشاق، ص
إن  الرشور ىلع كرثتها إال  إن ها أقل  من الي »من طرو  الرشور وكرثتها فيه، ولكن ه يستدرك بقوهل: 

ر قطب ادلين الشيازي ذلك بقوهل عن الكم السهروردي: إ [.53]املصدر السابق، ص « بكثي الرش   ىف ن  وقر 
ي هو إهذا العالم و الشقاوة ىف اآلخرة أقل  من الي والسعادة بكثي، و ن هما داخالن ىف قدر اهلل اذل 

ل، و ، بل من حيث هو الزم به، ال من حيث هو رشٌّ  ن  الرش  وكذا الشقاوة مريضٌّ إتفصيل قضائه األو 
رشح ]انظر: الشيازي،  ليست جبعل جاعل لكونه من اللوازم ال يت ؛خيات كثية، ال يمكن انفاككها عنه

يته وإماكنه يف حال تغي  وتضاد وكون وفساد وهو ما ينتج  .[495، ص رشاقاإل ةحكم فهذا الكون نتيجة ماد 
الرشور وجيعله يف احتياج دائم للفيض اإلليه، وعندما ندق ق يف هذه الرشور جندها أمور ا اعرضة  زائلة  

لسهروردي، األلواح ]انظر: اال تتعارض ومبدأ الي املطلق.  -أي الرشور  -ويبىق الكون امليلء بالي، فيه 
 [467و 466، ص 1العمادية، ج 

، فالي  ادلين الشيازي ات سم حبث مسألة الرش  مع صدر بكونه أكرث دق ة  وشموال  وموضوعية 
وحسب مباين مدرسة احلكمة املتعايلة يساوق الوجود، وعليه يكون الوجود خي ا يف نفسه وك  يشء 

ا الرش   أن  الرشور متنو عة   ادلين الشيازي  فهو أمر عديم، يرى صدريت صف بالوجود يكون خي ا، أم 
 من حيث املصاديق، ويمكن تقسيمها إىل:

الرش  األخاليق: ينشأ من سوء استفادة املوجود الختياره، مثل الشهوة، الغضب، املكر  .1
 وابلخل.

 الرش  العاطيف: ويدعوه بالرش  اإلدراك ويضيف ملصاديقه )األلم واملعاناة(. .2

 الرش  الطبييع: مثل السيل والزلزلة. .3

الرش  امليتافيييق: واذلي ينشأ نتيجة الطبيعة اإلماكنية، وهذه الرشور موجودة  بسبب  .4
 [ 39]انظر: خدری، حتليل مسئله رش ادرایک از منظر مال صدرا، ص نقص املوجودات وإماكنها. 

ومة معرفية تت صل باملباين طرح صدر ادلين الشيازي اإلجابة عن إشاكيلة الرشور ضمن منظ
سها يف حكمته املتعايلة، فمن خالل االعتقاد بأصالة الوجود واعتبارية املاهية والقبول  الفكرية اليت أس 

ك، يكون اهلل  ة السلسلة التشكيكية  بمبدإ الوجود املشك  يف رأس اهلرم الوجودي، وهو يف قم 
ا ألجزاء من ذلك الي حسب مرتبته الوجودية، للموجودات، فهو الي املطلق وك  ما سواه يكون  فاقد 

ا للكمال، وذلك هو الرش  بعينه.  ]انظر: فيكون لك موجود بالقياس ذللك الكمال والي املطلق مفتقر 

فالرش  عدم لكمال وجودي يفقده املوجود،  [341يسلر، ص صدرا و نورمن گ مال يداگهمسئله رش از دشجريان، 
ا حسب اتلعبي الشائع فيقول:  ا غي مرغوبر أو رش  د ذلك أمر  ء أو فقد كمال هو فقد ذات اليش»ويع 
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احلكمة املتعايلة يف األسفار العقلية ]الشيازي، « ء بعينهه من حيث هو ذلك اليشمن الكماالت اليت خيص  
 [. 58، ص 7، ج األربعة

اعلج صدر ادلين الشيازي مسألة الرش  من خالل الرؤية العدمية اليت تت صل جذورها هنا 
. لكن ه  بأفالطون اليت ال ترى الرش  وجود ا حت  يعارض الوجود اإلليه، بل هو عدم لوجودر أو كمال وجودر

ا آخر من خالل طريقة اتلقسيم األرسطية، فيقول: لك   بالنسبة للرش  اإلدراك أو العاطيف يسلك طريق 
ا مثل اجلواهر العقلية، أو خي ا كثي ا يكون فيه رش   يشء يصدر من اهلل  ا أن يكون خي ا حمض  إم 

ا الصور اثلالث األخرى ويه )الرش  الكثي، الي  قليل مثل انلفوس واألجرام السماوية وغيها، أم 
، حتليل یخدر]انظر: الزمة واتلابعية إال  من جهة امل القليل، الرش  املحض( فيه ال تصدر عن اهلل 

فطريقة اتلعامل اليت بي  من خالهلا صدر ادلين الشيازي حل   [.43ص  از منظر مال صدرا، یکدراارش  هلئمس
ة يف معاجلته هلذه اإلشاكيلة. فخالف ا لكثي من الفالسفة  مسألة الرش  اإلدراك تعترب من املميات املهم 

ه صدر ادلين اذلين اكنوا جيدون الرش   ه انلفس وتتألم ألجله، عد  ا وجودي ا، تد   اإلدراك أو العاطيف أمر 
ماتر ذللك يه: ا عدمي ا، ويذكر مقد   الشيازي أمر 

أن  اإلدراك يساوق العلم احلضوري، واأللم احلاصل نتيجة انفصال عضو من األعضاء  .1
 يكون مدراك  بالعلم احلضوري.

اد العلم واملعلوم، فال .2 ق بي علمها احت  علم يت حد باملعلوم باذلات، فانلفس ال تفر 
 باأللم ونفس األلم.

اد الوجود واملاهية، يكون وجود )العدم( هو نفس )العدم( اذلي نشعر به  .3 بناء  ىلع احت 
 وندركه.

ة  ا، فيكون األلم اذلي هو إدراك أمر عديم )للصح  ا أيض  فتكون نتيجة إدراك األمر العديم عدم 
ا  والسالمة( ا عدمي ا أيض  ، له رشورئبا مس يناگمواجهه مالصدرا و پالنت يىقتطب برریس]انظر: خادیم و عبایس كيا، أمر 

؛ فالصور اإلدراكية واحلاالت الشعورية اليت نعيشها بسبب األلم ليست تتعل ق بما هو موجود [26ص 
ا من آالم، وإن ما يه وفق هذه اتلصوير إدرااكت ألمور عدمية  )فاملرض مثال  ليس هل وجود واقيع، واقع 

قة يف ذواتنا.  وإن ما هو فقدان وعدم الصحة(، فنحكم ىلع هذه املاهيات بأن ها أمور وجودية متحق 

 نظرية اإلدراَكت االعتبارية عند العاّلمة الطباطبايئ
ة واإلبدااع مة الطباطبايئ من اإلجنازات املهم  ت الفكرية اليت تعد  نظرية اإلدرااكت االعتبارية للعال 

ا إلشاكالت معرفية كثية تتعل ق بمجايل األخالق  قها يف املجال الفلسيف، واكنت بدورها حال  مهم  حق 
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مة تكمن يف اتلميي بي املفاهيم احلقيقية  والسياسة، فالوظيفة األساسية للفلسفة كما يراها العال 
ى لوقوع الكثي يف أفاكر وإشاكيلات خاطئة؛ واالعتبارية، كما أن  عدم اتلميي بي هذين احلقلي أد  

 نتيجة اللط واللبس بي ما هو واقيع حقييق وما هو اعتباري.
مة  ا لإلدرااكت العملية لإلنسان، فيه وكما يعرب  العال  تعرض هذه انلظرية حتليال  إبداعي ا جديد 

ة، وهدفها هو الغاية اذلهنية فيما تلحظ بكونها أدواتر ترتبط بالطبيعة اإلنسانية واحتياجاتها اتلكويني
 [99و 98]انظر: هوشنیگ، نظريه ادرااكت اعتباری و فلسفه های مضاف، ص يتعل ق برفع انلقص واحلاجة اإلنسانية. 

مة يف استنباطها فيه  ا أصل انلظرية فيمكن احلدس به حسب املباين اليت استخدمها العال  أم 
عقل العميل وانلظري يف توضيح مبادئ اإلرادة للفعل مبحث احلكمة العملية وانلظرية وقوى ال»

اإلنساين، ومبحث احلسن والقبح يف األفعال اإلهلية، ونظرية أستاذه العالمة حممدحسي الغروي 
ويه  -األصفهاين يف علم أصول الفقه ويه بمزنلة أراكن انلظرية األصلية، ومبحث القضايا اليايلة 

ومبحث االستعارة  -لرصف أو جذب السامع حول أمر من األمور  قضايا ال تنشأ ألجل اتلصديق، بل
]هاشم، نظريه ادرااكت اعتباری و نتايج « واملجاز من علم ابلالغة يف تبيي آيلة حصول اإلدرااكت االعتبارية

 [.127علم وعمل آن، ص 

مة املقالة السادسة لكتاب "أصول الفلسفة واملذهب الواقيع مة يف مقد  " إن  دلينا لوني يذكر العال 
. اإلدرااكت احلقيقية تمث ل ما ينعكس يف اذلهن وما يكتنفه  متقابلي من اإلدرااكت: اعتبارية  وحقيقية 
ا اإلدرااكت االعتبارية فيه عبارة عن فروض يصطنعها اذلهن البرشي بغية  من الواقع ونفس األمر. أم 

يل واعتباري ووضيع، وليست هلا عالقة سد  حاجات اإلنسان احلياتية، فيه ذات طابع فريض وجع
 [485، ص 2ج  أصول الفلسفة واملذهب الواقيع،]انظر: الطباطبايئ، بالواقع ونفس األمر. 

مة،  وقبل ادلخول يف حتليل انلظرية وبيان أجزائها، ينبيغ اتلعر ف أو ال  ىلع معن االعتبار عند العال 
 :  [108 - 107، نهاية احلكمة، ص ]انظر: الطباطبايئفهو يستخدم يف ثالثة معانر

ل: األمور غي األصيلة، ويه ما ليست بمنشإر لرتت ب اآلثار )وهذا ما يتم حبثه يف حبث اصالة  األو 
 الوجود واعتبارية املاهية( وهو خارج عن حمل حبثنا.

ا يقابل اثلاين: االعتبار فيما خيص  املوجوات اليت ليس هلا وجود منحاز ومستقل  يف الارج، وهو هن
احلقييق، فمقولة النسبة واإلضافة اعتباريتان؛ ألن هما ليس هلما وجود مساوق يف الارج خبالف 

ا غي مطلوب نلا.  اجلوهر. وهذا املعن أيض 
اثلالث: اإلدرااكت اليت تصاغ نتيجة عمل اذلهن، فيه ليس هلا ما بإزاءر خاريج ويه صنيعة 
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 موجودة .اذلهن، فلوال صياغة اذلهن هلا لم تكن 
فاالعتبار يف هذه انلظرية بمعن أن  هذه اإلدرااكت نتيجة الصياغة اذلهنية، وإال  فيه ال وجود هلا يف 
الارج. وللتعر ف أكرث ىلع نظرية اإلدرااكت االعتبارية؛ سنذكر أنواع املفاهيم واملعقوالت الفلسفية 

ها واآلثار املرتت بة عليها.، ثم  حنل ل آيلة حصوهلا ودرااكت االعتباريةاإلوعالقتها ب  نشأتها وخواص 

 
 املفاهيم واملعقوالت

 تقسم املعقوالت اىل قسمي رئيسي: 
ية( ويه جمموعة املفاهيم اليت ينزتعها اذلهن مبارشة   يلة )احلس  ل: املعقوالت املاهوية األو  القسم األو 

يلة".  يت بـ"املعقوالت األو  ]انظر: رسور، املعجم الشامل من خالل االرتباط بالواقع الاريج، ومن هنا سم 
 [678للمصطلحات العلمية وادلينية، ص 

ية، ويه مفاهيم اليمكن انزتاعها من املوجودات  القسم اثلاين: املعقوالت اثلانية غي احلس 
الارجية مبارشة ، وإن ما يتوقف انزتاعها ىلع جهد خاص يقوم به العقل من قبيل أن يقارن بعض 

، فيكتشف أن  بعضها يتوق ف ىلع بعضها اآلخر، فينزتع العل ية واملعلويلة  ]انظر: املصدر األشياء ببعضر

ة ىلع مدراكته [679السابق، ص  ، فيه إدرااكت ومعانر لك ية حيصل عليها اذلهن بعد إعمال عمليات خاص 
ية  يلة، فيه مفاهيم منزتعة من الصور احلس  فاملعقوالت  [.248، ص 6]انظر: مطهری، جمموعه آثار، ج األو 

، ولوال احلس  ملا أمكن إدراكها، ولكن  اثلانية ليست مسبوق يلة مسبوقة باحلس  ة  باحلس  وإن األو 
 اكنت تعتمد ىلع معطياته يف مرحلة صياغتها املفهومية.

 تقسم املعقوالت اثلانية إىل نوعي هما:
ويه  ،عروضها يف اذلهن واالت صاف بها يف الارج املعقول اثلاين الفلسيف: املفاهيم اليت يكون -أ

 [94، ص 2، ج رشح نهاية احلكمة، ]انظر: اليديكمفهوم العل ية.  موجودة يف الارج بوجود موضواعتها

املعقول اثلاين املنطيق: جمموعة اإلدرااكت واملفاهيم اليت يكون عروضها واالت صاف بها يف  -ب
 اذلهن من قبيل اللك ية واجلزئية.

 القسم اثلالث: اإلدرااكت االعتبارية
ة متطو رة يف حت مة بعملية خاص  ليله للمعلومات، فهو يقوم اذلهن البرشي إضافة  للعمليات املتقد 

الواقع الاريج  -يعمل ىلع صياغة مفاهيم جديدة تعتمد ىلع منظومة ثالثية األبعاد )املعقوالت اثلانية 
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]انظر: حاجات اإلنسان(، يف هذه املرحلة ينتج اذلهن قواني لك ية  تسم  باإلدرااكت االعتبارية.  -
 [80ه طباطبایئ، ص جعفری ولن، استاد مطهری و ادرااكت اعتباری عالم

، فاذلهن البرشي آخر ليشءر  يشءر  حد  ونسبة عطاء معن االعتبار يف هذا انلوع من اإلدرااكت هو إ
وليك يعمل ىلع تلبية حاجات اإلنسان ويواكب تطو رها يعمل ىلع اكتشاف جمموعة من املفاهيم ىلع 

يلة، ويعطيها صبغة تلك املعقوالت حت  تستمر  حياته ويليب   أساس جمموعة من املعقوالت األو 
مة قادرة  ىلع اإلدراك  ة املتخي لة اليت يراها العال  ا أصل هذه اإلدرااكت فهو القو  احتياجاته، وأم 
ا، وليس كونها وهمية  خيايلة  بمعن أن ها غي صادقة وال مطابق هلا؛ بل يه قضايا هلا  واتلرص ف أيض 

ة  كما نتصو ر من معن الوهم واليال، فيه إدرااكت مطابق وهو نفس حمل  عروضها، ويه ليست اكذب
لك ية ذهنية صاغها اذلهن اإلنساين استجابة  حلاجاته واقتضاءاته اتلكوينية وأحاسيسه ومشاعره، فكما 
يستجيب الاكئن اإلنساين لرفع حاجاته اتلكوينية ابليولوجية من خالل رشب املاء وأكل الغذاء، فإن ه 

ا لرفع حاج اته وتلبيتها يف اجلانب انلفس واإلحسايس، وهو يستفيد من ذلك اجلانب يف حيتاج أيض 
 اتلعبي عن هذا اجلانب كما سيت ضح من خالل ابلحث حبول اهلل تعاىل.

 احلاجة لإلدراَكت االعتبارية
ة تضمن تلبية احتياجات الاكئن اليح  وسد  انلقص  يشي مفهوم اإلدرااكت االعتبارية إىل حقيقة مهم 

، ويه أمور متغية غي اذل ي يعانيه، فالعوامل وظروف احلياة ورشوط استمرار احلياة ليست دائمية 
ا بمجموعة من األدوات احلياتية لرفع احتياجاته  ز  ثابتة، يضطر  االنسان وليك يبىق حي ا أن يكون جمه 

يه الفالسفة "أصل اتلطابق مع املحيط"  ت اكرادا و ی، استاد مطهرولن یجعفر]انظر: وتلبيتها، وهو مايسم 

مة: [82، ص طباطبایئ هعالم یاعتبار إن  »، توف ر اإلدرااكت االعتبارية هذا األمر لإلنسان فيقول العال 
الة، وهذه  اإلنسان وك  اكئن يح يهيئ جمموعة  من املفاهيم واألفاكر االعتبارية بواسطة قواه الفع 

الةاالعتباريات يه ويلد  طفييلٌّ لإلحساسات، وت ]انظر: الطباطبايئ، أصول الفلسفة واملذهب « ناسب قواه الفع 

ة  تالزم نوعية [569و 568الواقيع، ص  . فهذه اإلدرااكت عبارة عن أداة حياتية لإلنسان قد تكون اعم 
ة  انلوع، وتتبع ابلنية الطبيعية، اكإلرادة والكراهة املطلقة ومطلق احلب  وابلغض وإحساسات خاص 

ل. ختضع للتغيي   ]انظر: املصدر السابق[واتلحو 

فيه أحاكم خيايلة ذهنية يفرتضها اذلهن لرفع حاجاته اتلكوينية احلياتية؛ فيه ذات جانب 
افرتايض جعيل وليس هلا عالقة بالواقع بشلك مبارش، وبصورة أدق  فيه ال تتعامل مع الواقع وال 

مة يف بيان ذلك:  الة »تكشف عنه، يقول العال  ، فنحب  أفعال فقوانا الفع  ختلق فينا إحساساتر داخلية 
هذه القوى ونطلبها ونكره األحداث اليت ال تنسجم مع طبيعة قوانا وال نريدها أو نطلب أضدادها 
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ية كما هو احلال يف الطفل  ا الصورة اإلدراكية احلس  ة مع  وحنب ها. إذن نضطر  إىل أن نضيف ىلع الفعل واملاد 
ط لك  ما وقع بيده ويضعه يف فمه، ثم  يأكل ما يؤك ويدع ما ال يمكنه أكله. إب ان أي امه األوىل، فيلتق

نعم، امليل لألكل استقر  يف دماغه بصورة إحساس، ثم  أضىف عليه اسم اإلرادة واملراد واملريد... ثم  
ذا املأكول يضيف اسم األكل واملأكول واآللك ىلع الفعل واملاد ة وىلع ذاته، وتقر  هذه اجلملة يف قلبه: "ه

جيب أكله" ويرد بشلك أكرب القول: "جيب أن أريد هذا املراد" يت ضح يف ضوء هذا أن  مفهوم الوجوب هو 
الة وبي أثرها  [.566 - 559]املصدر السابق، ص « النسبة القائمة بي القوى الفع 

مة من خالل هذا ابليان كيف حيصل اإلنسان ىلع مفهوم وجوب األكل، فعن دما يقول يرشح العال 
الفرد جيب أن آكل، فالوجوب هنا نسبة يعقدها بي ذاته والصورة العلمية احلاصلة يف نفسه نتيجة 
ا، فالعالقة اليت أنشأتها القوى اإلنسانية بي اذلات واإلدرااكت  االتلذاذ احلاصل من األكل سابق 

وب، والقبح، واحلسن، واإلرادة احلاصلة دليها والصور العلمية تت خذ أسماء  وصور ا عديدة  منها: الوج
 وغيها كما سيأيت.

 
 آِلة حصول اإلدراَكت االعتبارية

مة يف بيان آيلة حصول اإلدرااكت وكيفيتها ىلع آيلة حصول االستعارة والتشبيه عند  يعتمد العال 
عبارة عن إعطاء حد  يشء إىل يشء آخر حبكم عوامل انفعايلة »اإلنسان، فاالعتبار كما يعرفه هو 

 [. 524]املصدر السابق، ص « ألجل ترتيب آثار ذات ارتباط بعوامله االنفعايلة

ففيهما نعطي »ويرشح كيفية حصول اإلدرااكت االعتبارية من خالل عملييت التشبيه واالستعارة، 
ا من يشء إىل يشء آخر، فعندما نقول إن  هذا اإلنسان أسد، فإن نا ننقل تعريف األسد  ا وتعريف  حد 

ه  من مصداقه الواقيع إىل هذا اإلنسان ليك نبي  شجاعته وإقدامه، ولفعلنا هذا آثار  واقعية ترتتب وحد 
إن  هذه املعاين الوهمية غي واقعية، ويف الوقت نفسه هلا آثار واقعية، فيه ليست  ]املصدر السابق[.« عليه

مة هو  ا، وادليلل كما يذكره العال  ا إلثارة  أن ها كثي ا»كذب ا أو لغو ا حمض  ما تكون مت بعة  بآثار تبع 
ره داعي ا إلثارة االضطرابات والفنت العايلة  اإلحساسات ادلاخلية، فيكون سماع بيت من الشعر أو تذك 
اليت حترق األخرض وايلابس، وتقيض ىلع حياة أعداد غفية من الاكئنات، أو العكس يكون داعي ا 

. وكذلك يكون شأن اإلدرااكت االعتبارية، فاإلنسان [514 ]املصدر السابق، ص« إلاعدة احلياة والصب
وليك يستطيع اتلأقلم مع املحيط اذلي يعيش فيه واالنسجام مع بين جنسه حيتاج ملجموعة من األحاكم 
نه من عمل ذلك، فاإلنسان عبارة عن اكئن يشتمل يف ذاته ىلع جمموعة من الصفات واآلثار  اليت تمك 

اتلاكثر واليت يفعلها بصورة تكوينية فطرية تنقطع بموته، وهناك جانب فكري الطبيعية مثل اتلغذية و



 حل  إشاكيلة الرش  وفقا  نلظرية اإلدرااكت االعتباري ة ...........................................................................................  178

ه وتديللها إي اه يف الصغر، وحينما يكرب يكون مشغوف ا بالعشق  إحسايس دليه، فهو يلتذ  حبليب أم 
 واملحب ة وبعدها يدخل يف ميادين اتلجارة والسياسة واتلعل م، لكن  هذه األمور ال تليغ جانبه اتلكويين
الطبييع، بل يوجد ارتباط بينهما، فهناك عالقة بي اجلانب اتلكويين الطبييع واجلانب الفكري 
اإلحسايس من خالل جمموعة من اإلدرااكت اليت حنصل عليها من جانب الطبيعة واحلياة، ثم  نقوم 

ية تسي من خالهلا أمورنا احلياتية وترتيب آثارا مهمة علي ]انظر: املصدر ها بتطبيقها يف أمور غي ماد 
 [.  537السابق، ص 

مة وهو: ماذا يتمت ع باألصالة والوجود احلقييق؟ أهو الطبيعة أم الفكر  لكن يرد سؤال مهمٌّ يثيه العال 
، وأي هما اتلابع؟ هل الطبيعة تتوق ف عن النشاط بميجء املوت، فتطوي فراش  واليال، وأي هما املستقل 

اإلنسان خيتم مسية الطبيعة بواسطة اختتام الفكر واليال، وخيتار الفكر واآلمال اإلنسانية، أم 
 مسكنه يف مثواه األبدي؟

مه ابلحث العليم، بل املعلومات االبتدائية هو: أن  جهاز الطبيعة واتلكوين  اجلواب اذلي يقد 
مقطوع أساس  يتبعه جهاز الفكر واليال. وىلع الرغم من ذلك ال يمكن انلظر إىل جهاز الفكر وهو 

ا، وبتغيي هذا الفكر  ا خاص  اتلأثي عن جهاز الطبيعة واتلكوين؛ ألن  األفعال اإلرادية تصاحب فكر 
ا.   [548و 547]انظر: املصدر السابق، ص ونسخه، يتغي  الفعل وينسخ أيض 

مة ضمن اإلدرااكت االعتبارية قبل  ل اذلي يذكره العال  وملزيدر من اإليضاح نأخذ املفهوم األو 
الة واآلثار الصاردة عنها، هذه ا الجتماع، وهو الوجوب، فهو عبارة عن نسبة بي القوى اإلنسانية الفع 

الة وبي الصورة اإلحساسية اتلابعة هلا، إال   النسبة رغم كونها حقيقية  واقعية  بي القوى اإلنسانية الفع 
الة واحلراكت احلقيقية اليت  تصدر عنها، فالفعل اإلنساين ال يصدر أن ها نسبة اعتبارية بي القوى الفع 

يصدر عنه باعتقاد وجوبه، فنحن لو سأنلا األفراد اذلين  -أي الفعل  -ما لم يت سم بالوجوب وهو 
يقومون بأفعال غي الئقة عن سبب قيامهم بها؟ ألجابوا: بأن نا لم يكن أمامنا خيار، أو ألن نا أناس 

 [574و 573ابق، ص ]انظر: املصدر الساعديون، أو لوفنا. 
فالعالقة بي قوانا اليايلة والصور اليت تنشأ دلينا نتيجة ارتباطنا بالارج تثي فينا جمموعة  من 
اه صوبها، فالعالقة وإن اكنت  كنا لالت  األحاسيس واألفاكر اليت تدعونا للعمل بموجبها، وحتر 

نها ونوعه، إال  أن ها ذات آثار   ونتائج حقيقية واقعية.اعتبارية  بلحاظ منشإ تكو 
 أنواع اإلدراَكت االعتبارية

ة ، واذلي جاء  مة لإلدرااكت االعتبارية من كونها ثابتة  ومتغي  إضافة  للتقسيم اذلي يذكره العال 
نها وبيان  ضمن ثنايا ابلحث هناك تقسيم آخر وهو اذلي يعتمد عليه يف بيان أنواعها وكيفية تكو 
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جاءت ويلدة  للحاجة اإلنسانية للتكي ف واالنسجام مع احلياة واملحيط، حقيقتها، فهذه اإلدرااكت 
م  واحلاجة اإلنسانية قد تكون بلحاظ نفس االنسان وقد تكون بلحاظ عالقته باآلخر، وبذلك قس 
مة  مة اإلدرااكت االعتبارية إىل اعتباريات قبل االجتماع واعتباريات بعد االجتماع، ويعرب العال  العال 

م  -إذن بناء العلوم االعتبارية »قوهل: ب كعن ذل الة  -كما تقد  معلول ملقتضيات قوى اإلنسان الفع 
ايلة هذه القوى أو بعضها ال ترتهن وتت حدد باملجتمع.  الطبيعية واتلكوينية. ومن الواضح جبالء أن  فع 

ا، أم بي اآلالف. نعم، هناك إدرااكت  فاإلنسان يستخدم قواه املدركة وجهازه اهلضيم سواء  أكان وحيد 
ق بدون افرتاض االجتماع، نظي األفاكر املرتبطة باحلياة الزوجية وتربية األطفال،  اعتبارية ال تتحق 

 [.572و 571]املصدر السابق، ص « ونظائر ذلك

تشمل االعتباريات قبل االجتماع جمموعة  من املدراكت اليت يملكها اإلنسان حت  وان اكن يعيش 
 بمفرده ويه:

ل ادراك اعتباري من االعتبارايات العملية يمكن لإلنسان أن ينسجه هو نسبة  - الوجوب: أو 
الوجوب، وهو اعتبار اعم، ال يستغين عنه أي فعل من األفعال اإلنسانية، فلك  فعل يصدر عن الفاعل 

  [574و 573]انظر: املصدر السابق، ص إن ما يصدر عنه باعتقاد وجوبه. 
ا العتبار الوجوب العام ، حيث يعتربه احلسن والقبح: ا - ا مبارش  ه ويلد  عتبار آخر يمكن أن نعد 

، ونبغض أخرى ونعتربها  االنسان قبل االجتماع بالرضورة. فنحن حنب  بعض األشياء ونعتربها حسنة 
ا فيه عند بعض انلاس ليس كذلك، فيه أمور  ا، والواقع أن  هذا ليس مطلق  يها رش  قبيحة  ونسم 

 [575 املصدر السابق، ص]انظر: ة. اعتباري

الة طبيعية فعلي  - ة فع  رة أو لك  قو  الة املفك  انتخاب األخف  األسهل:عندما توجه قوانا الفع 
ة املحضة، أي أن يكون أحدهما عسي ا ومتعب ا، ويكون  ، وخمتلفي من ناحية القو  متشابهي نواع 

، فسوف تميل القوة الفع   ]انظر: الة بالرضورة إىل الفعل السهل والايل من اتلعب. اآلخر سهال  وغي مؤلمر
 [577املصدر السابق، ص 

اصل االستخدام واالجتماع: إن  االنسان بهداية الطبيعة واتلكوين يريد فائدته من اآلخرين  -
)اعتبار االستخدام(؛ والجل فائدته يبتيغ نفع اجلميع )اعتبار االجتماع( وألجل نفع اجلميع يطلب 

 [584 املصدر السابق، ص]انظر: ل االجتمايع )اعتبار حسن العدل وقبح الظلم(. العد

اصل متابعة العلم: إن  االنسان بفطرته يطلب الواقع ويريد أن يصيبه، ومن هنا يضطر  إىل منح  -
ارج العلم اعتبار الواقع، أي أن نعد  الصورة اإلدراكية احلاصلة نلا عي الواقع الاريج، ونعد  آثار ال

آثار ا للعلم واإلدراك. والعلم وحده من يوف ر نلا سمة  إصابة الواقع، وبدونه ال يمكننا االستقرار ىلع 
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 املصدر السابق، ص]انظر: جانب واحد، فالشك والوهم ذوا جانبي، فيوف ر العلم بات باعه األمان  لإلنسان. 
586] 

ة ال مة إن  االعتبارات العام   تنحرص بهذه املجموعة من االعتبارات، بل ويف الاتمة يقول العال 
 [591]انظر: املصدر السابق، ص يمكن العثور ىلع اعتبارات أخرى ذات طابعر اعم . 

 االعتباريات بعد االجتماع
تمث ل جمموعة املفاهيم االعتبارية اليت حصل عليها اإلنسان نتيجة تعامله مع الطبيعة ومع بين 

 جنسه، ويه:
ق قبل االجتماع، وهو أصل االختصاصأصل امللك: أساس  -  (1)هذا األصل متحق 

فات، وهذه  اذلي تكامل ىلع شلك امللك، وأضح ذا أثر خاص، وهو جواز مجيع اتلرص 
ا.  فات تسم  "احلقوق والفائدة" ويه مصب  االختصاص بنظر املجتمع تقريب ا أو حتقيق  اتلرص 

 [600 نظر: املصدر السابق، ص]ا

ان يف مراحله االجتماعية األوىل احلاجة إىل بناء اللغة ووضع اللغة: يلمس اإلنس -
 -وكذا أغلب الاكئنات احلي ة القادرة ىلع الصوت حسب ما انتىه إيله علمنا  -األلفاظ ادلال ة 

ألن  لك  اجتماع صغي أو كبي يثبت حاجة أفراده إىل تفهيم مقاصدهم ومراداتهم بعضهم إىل 
 [602 املصدر السابق، ص]بعض.  

الرئاسة واملرؤسية ولوازمهما: يعمل األقوياء يف هذا العالم ىلع استخدام الضعفاء  -
ال، فيخلق نسبة  بينهم )األقوياء والضعفاء(  عون من وجودهم الفع  وخيضعونهم إلرادتهم ويوس 

 [605 نظر: املصدر السابق، ص]ا كنسبة الرأس إىل اجلسد، ويه نسبة الرئاسة.

، االعتبارات يف مورد تس - اوي الطرفي: ويه اعتبارات بي أفراد ذوي مستو ى واحدر
نظي أشاكل اتلبادل واالرتباط واحلقوق االجتماعية املتساوية، األمر وانليه هنا يكون من 
باب حسن الفعل وقبحه، كما أن  األوامر يه أوامر إرشادية ال مولوية؛ ألن  األطراف ذات 

 [611 ملصدر السابق، صانظر: ]امزنلة واحدة. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ة، لكن ه استنتجه ضمن مبحث الاتمة. ]ينظر: الطباطبايئ، أصول الفلسفة  - مة هذا األصل ضمن االعتبارات المسة العام  لم يذكر العال 
[واملذهب الواقيع، ص 
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 مسألة الرّش ونظرية اإلدراَكت االعتبارية
ا  يرتبط بيان الرش  وتعريفه حسب نظرنا واحلد  اذلي نعطيه للحسن والقبح، فالرش  هو ما اكن قبيح 
مة يعد  احلسن والقبح أحد اعتباريات قبل  وغي ذي نفع نلا وما اكن فيه رضرنا، كما رأينا فإن  العال 

جتماع اإلنساين، وقد االجتماع، فاحلسن والقبح بهذا املعن أمران اعتباريان، ال يعتمدان ىلع اال
رسى هذا املعن وبفعل ابلناء العقاليئ إىل غي األفعال اإلنسانية من اهليئات اليت توصف باحلسن 
ا باحلسن والقبح، فاحلسن  والقبح، وكذلك األمور احلقيقية اليت هلا ما بإزاء يف الارج، فتت صف أيض 

مة من لكمات الفالسفة يف جزء من هو الاكمل والقبيح هو انلاقص كما اكن هذا املعين هو  القريب للعال 
 [136]انظر: الطباطبايئ، رسائل السبعة، ص استدالالتهم. 

ا، »فيقول:  يها رش  ، ونبغض أخرى ونعتربها قبيحة  ونسم  فنحن حنب  بعض األشياء ونعتربها حسنة 
ا، فيه عند بعض انلاس ليست كذلك، فيه أمور اعتب املصدر السابق، ]« اريةوالواقع أن  هذا ليس مطلق 

 [.575 ص

ا ألن ه غي موافق نلا، فاملطر اذلي  ا عدمي ا ال واقع هل، حنن نراه ونعتربه رش  فيكون الرش  هنا أمر 
يه وتكون فيه بركته، وهكذا أحداث  يؤد ي لراب بيت ووقوعه هو رمحة  آلخر، حيث يروي زرعه وينم 

ا. إن  هذا ابليان العليم اذل ، فهو ادلنيا مجيع  ا يف تبيي حقيقة الرش  ن جواب ا دامغ  مة يتضم  ي يذكره العال 
 ، ال يذكر ديلال  ىلع وجوده أو عدمه، بل يسىع بليان حقيقة وجود الرش  نفسها، وإن  الواقع ليس فيه رشٌّ
ا ونصفها بهذه الصفة فيه حمض اعتبار  ها رش  ا تلك القضايا اليت نعد  ا، وأم  بل هو خالر منه تمام 

هذه القضايا االعتبارية حصل عليها  إعمال لقوى اذلهن واليال، فيه اعتبارات ذهنية خيايلة.و
اذلهن البرشي بعد مزجه بي القضايا احلقيقية اليت حصل عليها من الارج الطبييع وتربته 

صول ىلع فتكون انلتيجة احل ،درااكته اليايلة والصور الوهمية اليت خيزتنها يف ذهنهإوبي  ،البرشية
 فهما من  ،احلسن واجلمال نأخذ مفهويم قضايا وهمية حاصلة نتيجة اعتباره وقواه اذلهنية، وللمثال

سيستخدمه  فإن هص اجلمال يف أبناء نوعه، وبعدما شخ   ،حصل عليها اذلهن من الارج اليت فاهيمامل
مفهوم القبح، فهو هنا خيرج يف اتلعبي عن األمور اليت تتوافق مع طبعه ومقاصده واحتياجاته، وكذلك 

يف حياته االجتماعية، فما اكن  اعتباريةر  ومعانر  طار املحسوسات ويقوم بتطبيقها ىلع أمورر إمن 
 [189 السبحاين، احلسن والقبح العقيل، ص نظر:]ا .اا هلا اكن قبيح  اكن خمالف   ا وماا معها اكن حسن  منسجم  

، لكن ها تسىع للتحقيق يف أصل »فهذه  انلظرية ليست يف مقام إعطاء جواب مبارش عن مسألة الرش 
ة الوهم واليال فإن نا وإن  ا لقو  ا وهمي ا وتابع  وجود الرش  الاريج، فحينما يكون منشأ االعتباريات أمر 

]انظر: حسين و هوشنیگ، تقريری « جودةقلنا بإماكنية وجود الرش  من انلاحية العقلية لكن ها يف الواقع غي مو
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مه طباطبایئ، ص  مة أمر   [.154نو از مسئله رش بر اساس نظريه ادرااكت اعتباری عال  فالرش  وحسب تعبي العال 
، بل لك  األمور القبيحة وغي املالئمة يه أمور عدمية؛ ألن ها ال تشتمل ىلع مصلحة نلا، ونفس  عديمٌّ

تبارية نلا، ال تتعل ق حبقيقة الفعل واليشء يف نفسه، وتكون ىلع ذلك لك  احلسن والقبح يه أمور اع
األمور يف العالم من حيث يه يه ال اقتضاء هلا للحسن والقبح، وهذه الصفات واألمور تابعة 

 .  [11، ص 5]انظر: الطباطبايئ، تفسي امليان، ج العتبارنا، وال يوجد يشء يف الارج اسمه رشٌّ
ا س مة ملسألة الرشور يف العالم تقوم ىلع أن ها أمور غي واقعية، فليس هلا يتبي  مم  بق أن  نظرية العال 

ما بإزاءر يف الارج، وإن ما يه اعتبارات ذهنية نتيجة عدم موافقة بعض األمور الحتياجاتنا ومتطل باتنا 
 احلياتية.

 

 اخلاتمة
ل الفلسفتي الغربية والرشقية، فقد حاول تعر ض املقال بليان إشاكيلة الرش  واإلجابة عنها من خال

الفالسفة وىلع مر  الزمان اإلجابة ومن خالل طرق معرفية خمتلفة عن وجود الرش  يف العالم أو عدمه، 
وبيان ذلك بصيغ وآيلات معرفية واضحة تتناسب وحجم اإلشاكيلة. وتتمي  نظرية اإلدرااكت 

مة الطباطبايئ بأن ها لم  تتناول املسألة من ناحية الوجود والعدم، بل تعرضت نلفس االعتبارية للعال 
، بل تسىع بليان حقيقته من خالل أصول  أصل القضية فيه ليست يف مقام إثبات أو نيف مسألة الرش 
وأسس فلسفية حمكمة، فاكنت انلتيجة هو اعتبارية الرش  وعدمي ته، وإن اكنت هناك آثار واقعية هل يف 

 الارج.
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