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بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على دمحم وآلو الظيبني الظاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني ،واللعنة الدائمة على
أعدائهم أمجعني ،وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
()449

 -4العقل
وقد يقال ابن (العقل) ىو املرجع يف ابب التزاحم لتشخيص األىم من املهم فيما مل يرد فيو نص منن الشنار  ،وكلنن ألننو احل نة
الباطنننة امننا ورد عننن المننام ال ننا م عليننو السننالم ((إِ َّن َِِّ
ىاس ح َّجتَ ى ِ
ّلِل َعلَىىا الاَّى ِ
الرسىىل
ىِ ح َّجىَا َِىىا ِ َرا َوح َّجىَا َط ِناَىَا مَا ََّمىىا الََّىىا ِ َر مَ ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ىل الَّى ِ َال يَش ىلَل اَىَ َىالل ر ى َر َوَال يَىللِ ى اَىَ َىرام
َواْلَنبيَىىاء َواْلَئ َّمىىَ علىىي م المىىالم َوأَ َّمىىا البَاناَىىَ مَىىالعقولََ ،ي َشىىام إ َّن ال َعالى َ
ص ىبى َر ))( )1امننا انننو رالننع األدلننة ،فبننو ي تفننى يف اشننخيص األىننم مننن املت نزاألني س نوا يف ا نزاحم حقننو األف نراد واألف نراد أم األف نراد
َ
واحل ومة أم األفراد واجملتمع وشبو كلن أم يف ازاحم حق هللا مع حق الناس.
ول ن مرجعية العقل يف ابب التزاحم اشخيص كي املالك األىم ،غري صحيحة ،وكلن لوجوه ثالثة:
أ -ان العقل ح ة يف دائرة املستقالت العقلية ،دون دائرة العلم واملعلومات.
ب -وىو ح ة يف غري ما اعمد الشار إخفا مالاااو.
ج -مث ان احل ة ىو (العقل املظلق) ال (العقل املضاف).
واوضيح الوجوه:
أوالا :العقل حجَ يف املمتقالت ال يف دائر العلم

وكلننن ألن للعقننل مسنناحة وللعلننم مسنناحة وللح نواس مسنناحة إت غننري كلننن مننا كاننر ه يف اتنناب (منندخل إت علننم العقائنند)،
وانندخل العقننل يف مسنناحة العلننم خظننك اع سننو وىننو انندخل العلننم يف مسنناحة العقننل ،ف مننا ال يعقننل ان يعننارض العلننم العقننل يف مننا
حي ننم ابسننتحالتو االنندور والتسلسننل أو مننا يسننتقل هسنننو أو قبحننو االعنندل والظلننم ،ولننو فعننل فانننو ظ ن يف مقدمننة عقليننة يلهننا
علميا ،اما ان ستيفن ىواينج اخظك إك اوىم ان قنوانني الفينزاي أوصنل إت إم نان حندوث معلنول لنال علنة وحندوث العنامل صندفة،
فننان ىننسه مسننكلة عقليننة فلسننفية وليسن علميننة أو ريبيننة فلننو صننادم العلننم العقننل اننان ظننك واننان خظننشه شنناا امننا مننن عنندم اصننور
موضنو ح نم العقنل امنا ىنو أو منن اطظننك يف لعن مقدماانو ،وانسلن حنال العقنل لننو اندخل يف مسناحة العلنم أي منا ال طرينق لننو
إليو إال العلم أو الت رلة أو الوحي أو شبو كلن.
ويتضح كلن لبع األمثلة الفلسفية والعلمية املظروحة منس القدم يف الفلسفة:
اإلبصار خبروج الشعاع أو دخوله؟
 -1ىننل اللصننار ننروج الشننعا مننن العننني وإصننالتو للمبصنرات أم انننو ننروج شننعا مننن املبصنرات ودخوهلننا للعننني أو غننري كلننن
( )1ثقة السالم ال ليين ،ال ايف ،دار ال تب السالمية – طهران ،ج 1ص.11
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االلنندا مننثال لنندعوا خلننق النننفه عننند مواجهننة احملسوسننات صننورة نانسننة هلننا يف عننامل احلنواس امننا ادعنناه املننال صنندرا وفصننلناه يف
هث املعاطاة ابملناسبة.
واحلننق ان ايفيننة اللصننار هننث علمنني ولننيه عقلي نا ،فلننيه مننن الصننحيح ان غلننه يف غرفننة م لقننة أو يف شننرفة واسننعة ونف ننر
لعقلنا انو ايف يتم اللصار؟ ،لل ال لند منن الل نو للعلنم ،وقند اشنف العلنم ان اللصنار ىنو نروج األمنواج منن األجسنام ووصنوهلا
إت العني مث انتقاهلا عرب سالسل اطالاي العصبية والعصبو ت إت مراز اللصار يف املخ.
ل اْلمالك كالشار البصل؟

 -2ىل األفالك سبعة أو اسعة؟ وىنل األفنالك ىني اكقشنار البصنل؟ وىنل دي نن اطنر وااللتانام؟ إن انل النن األوىنام الن لن
عليها الفالسفة ملكت السنني يف طبيعيات الفلسفة نشك من عندم التميينز لنني مسناحة العلنم ومسناحة العقنل ،فنان ىنسه مسنكلة علمينة
عرب فسة احلواس أو الت رلة ،وليس عقلية ،ومنشك خظك الفالسفة الفظيع يف الظبيعيات ىو االعتماد علنى العقنل ال العلنم ،إضنافة
إت اون العلم السي اعتمدوا عليو ابلقدر السي اعتمدوا عليو غري مظالق للواقع.
اجلاذبيَ أو الضاغطيَ؟
 -3ىننل (و ن األجسننام وثقلهننا) ولينند اواكليننة أو ولينند الضنناغظية؟ فقنند كىننب نيننوان ،يف حنندس عقلنني ألننبه لبنناس العلننم ،إت
وجننود جاكليننة يف ال تلننة األاننرب وال ن ننا ننسب إليهننا ال تلننة األص ن ر ،وكلننن عننندما شنناىد التفاحننة اسننقض إت األرض ،وقنند أ ر
لعن علمننا ىولننندا( )1نظريننة معااسننة وىنني ان الثقننل إغننا ىننو لضن ض اوننو واهلنوا ولننيه لوجننود جاكليننة يف األرض ،ف مننا ان املننا
يش ل ض ظا على ال واص ولنو غناص أمتنارا أاثنر انف نرت طبلنة اكننو ولنو غناص أاثنر فنكاثر انف نرت شنرايني قلبنو و نو ،ف نسلن
للهوا املرتاام عرب الفضا وصوال لألرض أارب الض ض ،وىو منشك الو ن والثقل يف األجسام.
وموطن الشاىد ان حتقيق كلن مواول إت العلنم ال إت العقنل ابن لنه واف نر لعقلنن اجملنرد اننو اينف اسنقض األجسنام الثقيلنة
إت األرض وما سر ثقلها فتتوصل إت اهنا اواكلية أو الضاغظية أو غريىا.
إكا ااضح كلن يتضح ان (مالاات األح ام) موقوفنة علنى العلنم نا وان الشنار جعنل أي شني مالانا انمنا أو قصنا حل منو،
اسىُو َن ِيف ال ِعل ِىم)( )2و(وك َّ أ
الر ِ
صىيىاَا ِيف إِ َم أىام مبِى أ
ِ)( )3وقند قنال رسنول
ومل نشت حنن ىسا العلم ،لل السي أوايو ىو ( َو َّ
ىل َرىءء أح َ
َ
هللا صلى هللا عليو والو وسلم ((أ َََن َم ِدياََ ال ِعل ِم َو َعلِ ٌّء َطبى َ ا))( )4وليه من شان العقل مبا ىنو ىنو أي وىنو غنري متسنلح ابلعلنم ،ان
ي تشف مالاات أح ام املشر العادي ف يف ابلشار األقدس؟.
اثنيا :العقل حجَ يف ما مل يتعمد الشارع إخفاء مالكاته
سننلمنا ،ل ننن العقننل إغننا ي ننون ح ننة ،أو والعلننم معننو ،لننو وضننع الشننار مالاااننو أينندينا ،دون مننا لننو أخفاىننا ،وأدلننة املنننع عننن
( )1ايرين فريالند السي يعمل يف معهد الفيزاي النظرية يف جامعة امسرتدام ،واملتخصص يف األوانر الفائقة.
( )2سورة آل عمران :آية .7
( )3سورة يه :آية .12
( )4احلسن لن شعبة احلراين ،حتف العقول ،مشسسة النشر السالمي – قم1444 ،ىن ،ص.429
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القينناس املت نواارة افينند إخفننا الشننار مالاااننو عنننا أو عنندم قنندرانا علننى الوصننول إليهننا ،وقنند فصننلنا كلننن يف هننث (مدخليننة الزمننان
وامل ان يف االجتهاد) فراجع(.)1
فمثال :من أين ي تشف العقل أو العلم ان مالك حترمي أال مال ال ري لدا الشار ىو أشند منن منالك حتنرمي أانل امليتنة أو الندم
أو الع ننه؟ وكلننن فيمننا لننو اضننظر إت احنندقا لتوقننف حيااننو علننى األاننل مننن أحنندقا؟ ومننن أيننن ي تشننف العقننل ان األىننم لنندا
الشار نب ال صب أو التيمم لو لو احنصر لو ما دي ن ان يتيمم لو لعد فقد املا !
التزاحم بِ صالته والصال االستيجاريَ

مثننال آخننر :مننا كاننره يف العننروة مننن الت نزاحم لننني صننالاو وصننالة ال ننري ال ن اسننتكجر ألدائهننا مننع ضننيق الوق ن وعنندم قدراننو علننى
اومننع ،قننال ( :مسننكلة  :24إكا آجننر نفسننو لصننالة أرلننع راعننات مننن الننزوال مننن يننوم معننني ات ال ننروب ،فننكخر حننب لقنني مننن الوقن
مقدار أرلنع راعنات ومل يصنل صنالة عصنر كلنن الينوم ،ففني وجنوب صنرف الوقن يف صنالة نفسنو أو الصنالة االسنتي ارية إشن ال،
م نن أقي ننة ص ننالة الوق ن  ،وم ننن ا ننون ص ننالة ال ننري م ننن قبي ننل ح ننق الن نناس املق نندم عل ننى ح ننق هللا)( )2ول ننن قش ننو الس ننيد احل ننيم يف
املستمسن لقولو (قد عرف أنو ما ىو مشنهور غنري ناىر املكخنس .ولنو سنلم فنال ملندي يف املقنام ،ألن لقنا صنحة الجنارة مشنروط
ابلقنندرة علننى العمننل لقننا فنناكا اعننسر العمننل ن ولننو ملننانع شننرعي ن انفسننخ الجننارة .فننال يصننلح وجننوب العمننل ننا ملزاألننة الواجننب
املوق  ،الرافا املوضو )(.)3
ألول :فهسا النقاش مرجعو إت االستدالل ابلنقل يف املسكلة وان الجنارة ال انعقند مادامن يف نرف أدائهنا غنري مقندورة (ال يف
ننرف إجنرا عقنند الجننارة فننان حتقننق القنندرة شننرط حسننب وقن متعلننق الجننارة ال يف حننني عقنند الجننارة) فننان غننري املقنندور ،سنوا
ا وينيا أم ملع ز شرعي ال دي ن عقد الجنارة علينو فاننو غنري عقالئني والنصنراف أدلنة الجنارة وسنائر العقنود عنن غنري املقندور ،فقند
رأي ان االستدالل إغا ىو لشمول أدلة الجارة من النقل ولنا العقال وعدمو ،وليه االستدالل ابلعقل احمل .
ومن االستظراد ىنا ان نناقشنو ابن كلنن وإن صنح ل نن التنزاحم لينهمنا إغنا ىنو لنو انان املنوجر منن ال انالنو يند املسنتكجر ليخنربه
ابنو مل يصل ولريجع لو مال الجنارة النفسناخها ،وكلنن ابن انان هينث لنو مل يصنل عنن املين ملنا صنالىا أحند عننو ألندا (لعند ان مل
يعلم املوجر لسلن وقظع أدا املستكجر عنو) واان املي يعسب لرتاو الصالة يف فرض اونو عامدا مث قبنل موانو للحظنة منثال أوصنى
مببلغ لقضائها أو ارب الوارث أو غريه ابستا ار من يشديها.
فالش ن ال مننن جهننة ا نزاحم صننالاو مننع صننالة آخننر يعننسب لرتاهننا وا نان قنند ض نمنها لننو واعتمنند اأخننر أو وليننو عليننو ،وإن قلنننا
لبظالن الجارة نفسها ،على انو قد يقال ابن اال من الصالاني اصلح مع زا مولواي عن األخرا ،يف مثل ىسه الصالة.
وال خيفى النقاش يف لع ما كار ،إال ان مورد الشاىد ان الدليل والنقاش والرد الهنا مرجعهنا إت الندليل اللفظني ودعنوا لولنو
( )1يف موقع مشسسة التقى الثقافية (.)m-alshirazi.com
( )2السيد دمحم اا م الظباطبائي اليزدي ،العروة الوثقى ،مشسسة النشر السالمي – قم ،ج 3ص.91
( )3السيد حمسن احل يم ،مستمسن العروة الوثقى ،دار إحيا الرتاث العريب – لريوت ،ج 7ص.134
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وعدمو ،ال إت العقل اجملرد؛ إك من أين لو ان يعلم أولوية اعسيب املي من اعسيب احلي لرتاو صالاو أو الع ه؟
مثاالن آخران:

اجل ل بعلَ( )4حترمي تعدد اْلزواج
 -1مننن أيننن للعقننل أو للعلننم ان يعلننم عننام املننالك لعلننة حتننرمي الشننار واج املنرأة لننرجلني او أاثننر خاصننة إكا قننل الرجننال ابحلننروب
وغريىا واثرت النسا ؟ فاننو إن قينل ل وننو منعنا الخنتالط األنسناب أجينب مبنا لنو أحنر عقمهنا أو العنزل عنهنا أو منعهنا عنن احلمنل
لوجو ،أو أحر ابلعلم والد ( )2ان الظفل ألحدقا؟
فاملنساور يف انالم الشنار ح منة فقنض ،لنل نقنول :اننو لنو أحنر العقنل والعلنم انل اوهنات فلنيه لنو ا ينري ح نم الشنار إك لعلنو
()3
ِ
من َع َمالا)
أمر التالئي – مولوي صرف قال اعات( :ليَىبىل َوكم أَيُّ م أَح َ
وقننال (امل * أَح ِم ى الاَّىىاس أَن يىتىركىىوا أَن يىقولىىوا َماَّىىا و ىىم َال يىفتَىاىىو َن * ولََقىىد مَىتَىاَّىىا الَّى ِ ين ِمىىن لَ ىىبلِ ِ م مَىلَىيىعلَم َّن َّ َّ ِ
ين
َ
َ َ
َ
َ َ
اّلِل ال ى َ
َ
َ َ
َ
ِ ِ ()4
ِ)
ص َدلوا َولَيَىعلَ َم َّن ال َ اذب َ
َ
اجل ل بعلَ حترمي مثل اْلرن

 -2حرمننة األرنننب وأشننباىو ،فلننو فننرض ان العلننم أحننر عنندم مض نراو مظلقننا فمننن أيننن انننو ال يننشثر علننى األجيننال القادمننة فلعلننو
حيدث حتوال ادرمليا يف اوينات الوراثية يف مستقبل األجيال مبا يضر البشنرية الحقنا؟ ولنو فنرض إحنرا العلنم ،لشنهادة النوحي فرضنا،
ابنننو ال ضننرر فيننو ألنندا ،فانننو إكا حرمننو الشننار فقنند ي ننون المتحننان العبينند ،ف ن حرا عنندم الضننرر غننري مسننو لرفننع الينند عننن احل ننم
الشرعي الثال ابلدليل املعترب ألدا.
واحلاصل :إن جهلننا مبالانات أح نام الشنار الفردينة واالجتماعينة احلالينة واملسنتقبلية وحنب االخروينة ل افنة مزاألا نا ،منانع عنن
القنول مبرجعيننة العقنل والعلننم يف مالانات األح ننام لتميينز األىننم منهنا لنندا التنزاحم ،لننل وجهلننا ابن أمننر الشنار ملصننلحة أو مفسنندة
أو ىو اللتال وامتحان مانع عن القول مبرجعيتهما حب لو فرض إحرا قا عام املالاات فتدلر.
وصلا هللا علا دمحم وَله الطا رين
قال المام احلسني عليو السالم(( :إِ َّن َّ
ض ِم َن لِ َم ِن اتَّى َقا أَن ُيَ ِولَه َع َّما يَ َر إِ ََل َما ُِي ُّ َويَىرزلَه ِمن َحيث َال َُيتَ ِم
اّلِلَ لَد َ
مَِإ ََّي َك أَن تَ و َن ِِمَّن ََيَاف َعلَا ال ِعب ِ
اد ِمن ذنوِبِِم َو ََي َمن العقوبَََ ِمن ذَنبِ ِه مَِإ َّن َّ
اّلِلَ َع َّز َو َل َّل َال َي َدع َعن َلاَّتِ ِه َوَال يىاَال َما
َ
ِعا َد إَِّال بِطَ َ ِ ِ
اء َّ
اّلِل)) ال ايف :ج 8ص.49
اعته إِن َر َ

( )1وإن علمنا وجو احل مة.
(.DNA )2
( )3سورة ىود :آية  ،7وسورة امللن :آية .2
( )4سورة العن بوت :آية .3 – 1
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