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المق ّدمة
الحم���د هلل وال�ص�ل�اة وال�سالم على �أنبياء اهلل ،وال �سيّم���ا ر�سوله الخاتم مح ّمد  Pو�آله
الطيّبين الطاهرين المع�صومين.R
ّ
ّة الخا�صة بالعل���وم والمعارف
ّ���ا بعد ،ال �ش���ك � ّأن اخت�ص���ار وتب�سيط المناه���ج الدرا�سي
�أم
ّ
الإ�سالمي���ة ب���ات حاجة ملحّ ���ة و�ضرورية في �صناعة المناه���ج التعليمي���ة والتربوية الحديثة.
بحي���ث ُتع ّد هذه المخت�ص���رات حلقة �أولى �ضرورية في الم�سيرة المعرفي���ة المتكاملة للمتع ّلم 
ال���ذي دخل لتوّه في ه���ذا المعترك العلمي الكبير والوا�سع ،والذي قد ال يكون ل�سعته وال لعمقه
حدّ.
 م���ن هن���ا كان من ال�ض���روريّ   مراعاة الم�ست���وى الذهني والعلم���ي للمبتدئين في ميادين
العلوم المختلفة و�إعداد مثل هذه الكتب المقدّماتية ،لتكون مدخ ًال �سل� ًسا يعبرون من خاللها 
�إلى �أفق العلم الرحب مع ك ّل ما يدّخره من �أ�صالة وعمق.
وه���ذا الكت���اب «مدخل �إل ��ى عل ��م الفل�سف ��ة» يُعتبر �أحد ه���ذه المحاوالت الت���ي بُذلت من
�أج���ل و�ض���ع مادّة الفل�سف���ة الإ�سالمية في �إطاره���ا المنهجي ب�شكل ت�سل�سل���ي وتراتبي �صعود ًا
�إل���ى درا�سة الكتب الفل�سفية المتخ�ص�ص���ة ذات العبائر اال�صطالحية ال�صعبة 
حت���ى الو�صول
ِّ
والمع ّقدة في بع�ض الأحيان.
فالفل�سف���ة  ُتع ّد ركيزة مه ّمة ومنطلق ًا �أ�سا� ًسا ل�صياغة فهم ور�ؤية كونية وا�ضحة عن الكون
ّ
وال �شك في � ّأن عمق الفل�سفة ود ّقة بحوثها بما تت�ض ّمنه من م�سائل ،جعل العقل �أداة
والحياة.
وحي���دة لح ّلها وبيان مداخلها ومخارجها ،وهو �أمر يتط ّلب ه ّمة عالية وجه ً
دا وافر ًا ال�ستيعاب
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مطالبها وح ّل غوام�ضها و�ألغازها ،ونحن من �أجل تقديم يد العون لهذا العقل الباحث والتائق
�إل���ى اكت�شاف ه���ذه الر�ؤية الكونية الإلهي���ة للعالم ،وفق منهج �إ�سالم���ي برهاني �أ�صيل ،كانت
فك���رة هذا الكت���اب الذي هو بمثابة درو�س تمهيدية في الفل�سف���ة الإ�سالمية ،الهدف الأ�سا�س 
منه���ا تمكي���ن الطالب من ك�سر الحواج���ز اال�صطالحية والمعرفية التي يُمك���ن �أن تحول بينه
وبين �آفاق هذا العلم الرحب.
وقد ا�ستفدنا عند �إعدادنا لهذا الكتاب من مجموعة من الدرا�سات والكتب التي ُكتبت في
ه���ذا العل���م� ،شاكرين ك ّل من �ساهم في هذا العمل ب�ش���كل مبا�شر �أو غير مبا�شر ،على �أمل �أن
يكون منطلق ًا للمزيد من الرفعة والتكامل العلمي والمعنوي.
والحمدهلل ربّ  العالمين

الدرس األول

نبذة تاريخ ّية فلسف ّية

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

 1 .1يتع ّرف �إلى ن�ش�أة الفكر الفل�سفي عند الب�شر.
 2 .2يبيّن معنى ال�سف�سطة ومن�ش�أها.
 3 .3يبيّن �أه���مّ  العوامل والظروف الت���ي رافقت ن�ش�أة
الفل�سفة الإ�سالمية.

نشأت الفكر البشري
ال َزمَ  التفكير وجود الإن�سان منذ نعومة �أظفاره �إلى يومنا هذا ،وترك �آثار ًا مه ّمة في حياته
حي���ث خلق انعطافات وتحوّالت مه ّمة في م�س���ار حركته ،وطوّر �أ�سلوب تعامله مع محيطه على 
وال�صعد.
مختلف الميادين ُّ
وبه���ذا اختلفت حي���اة الإن�سان المتطوّرة عن حياة الحي���وان بقوالبها الجاهزة والجامدة،
فك���م تجد الفارق وا�ضح ً���ا بين بيوت الإن�سان التي كانت في ح���دود الكهوف والمغارات والتي
تط���وّرت �إلى عمارات ناطحات لل�سحاب ،وبين بيوت النحل ال�سدا�سية ذات الأ�شكال الجامدة
التي لم يُكتب لها تغيير منذ �أن وجد هذا الحيوان ولحدّ الآن.
نشأت الفكر الفلسفي
والفك���ر الفل�سف���ي ال���ذي �أثارته و�أفرزت���ه ت�سا�ؤالت الإن�س���ان عن الكون والحي���اة ،والمبد�أ
والمع���اد ،كان �أح���د المحاور الفكرية التي ا�ستقطبت اهتمام الب�ش���ر من لدن �آدم ولحدّ الآن،
ودفعه �صوب الت�أمّل والنظر ،ومن ثمّ نحو الإبداع واالبتكار في هذا المجال ،وقد كان لحكماء
الفر����س واليونان ق�ص���ب ال�سبق في ذلك على بقيّة الأمم وكان ذل���ك قبل الميالد بعدّة قرون
حيث طفحت على �سطح مناظراتهم وت�أمّالتهم الفل�سفية العديد من الآراء والنظريّات ،التي
كان ي�سوده���ا االت���زان تارة والتهافت والت�ض���ارب تارة �أخرى ،وفي ذات الوق���ت النمو والثراء
بفعل التالقح الفكري الح ّر الذي و ّفر �أجواء خ�صبة لذلك.
ّ
ّ
تيارات الشك والسفسطة
ّ
ّارات ال�شك وال�سف�سطة واحت ّلت م�ساحة وا�سعة من التفكير
وفي ظ ّل هذه الظروف برزت تي
الفل�سف���ي ،بعد �أن احت ّل �أربابها وه���م ال�سوف�سطائيون ،منابر التعلي���م والخطابة والمحاماة،
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و�أنك���روا حقائق الأ�شياء ووجودها الخارج���ي ،فانعك�س ذلك على �أذهان النا�س وخلق عندهم 
بلبلة ذهنية و�ش ّك ًا بك ّل حقيقة مهما كان طابعها ،وكان ذلك في القرن الخام�س قبل الميالد.
ول���م ي�ستمر الو�ضع على هذا الحال حيث ت�صدّى �سقراط لعالج الموقف بقوّة ،وتبعه على 
ذل���ك �أفالطون ،وتالهما �أر�سطو طالي�س الذي � ّأ�س�س قواعد اال�ستدالل والتفكير ال�صحيح في
عل���م المنطق ،حي���ث ك�شف عن زيف ال�سف�سط���ة ومغالطتها ومنزلقاتها الت���ي �أودت بالتفكير
الإن�سان���ي �إلى الهاوية .وبذلك تربّ���ع اليقين على عر�شه ،وعادت مي���اه الحقيقة �إلى مجاريها 
ّ
ّارات ال�شك والإن���كار ،وعلى هذا المنوال ا�ستم ّر الح���ال حتى بعد رحيل العمالقة 
وتال�ش���ت تي
الثالث���ة؛ �سقراط و�أفالطون و�أر�سطو ،حي���ث ا�ستم ّر تالمذتهم في تروي���ج �أفكارهم ،فدفعوا 
عجلة اليقين �إلى الأمام.
�إال � ّأن مكان���ة ه����ؤالء �أخذت بالته���اوي بين النا�س بم���رور الزمان ،فتق ّل����ص دورهم وق ّلت
ّ
���ون محطة جديدة لن�س���ر �أفكارهم وتداول
�أهميّته���م ،ف�ش���دّوا رحالهم �إل���ى الإ�سكندرية ،لتك
معارفهم وا�ستم ّروا على هذا المنوال حتى القرن الرابع بعد الميالد.
القرون الوسطى
وف���ي هذه الفترة اعتنق �إمبراطور الروم الم�سيحية ،وتب ّنى �أفكارها باعتبارها �آراء الدولة 
الر�سمي���ة� ،إلاّ �أ ّن���ه ف���ي ذات الوق���ت فتح �أمام العلم���اء �أب���واب النقد لطرح �آرائه���م ووجهات
نظره���م ،وعلى �أثر ذل���ك تدهورت الأو�ضاع وتفاقم���ت الأمور بفعل التعار����ض والت�ضارب في
وجه���ات النظ���ر بين الكني�سة والعلماء م ّم���ا دفع الإمبراطور (ج�ستنيان) �إل���ى �إ�صدار �أوامره
بغلق المراكز العلمية والجامعات والمعاهد الفكرية ،وتعطيل المدار�س في �أثينا والإ�سكندرية،
فف ّر العلماء خوف ًا من البط�ش والت�صفية الج�سدية ،وحينها انطف�أ م�شعل العلم وانتك�ست راية 
المعرف���ة ،ومنها دخل���ت �أوربا في ع�صورها لمظلم���ة ،والتي ُت�س ّمى �أي� ً
ض���ا بالقرون الو�سطى،
حي���ث ا�ستغرقت �أل���ف عام من الزم���ان ،وعلى نحو التحديد م���ن �أوائل الق���رن ال�ساد�س بعد 
المي�ل�اد وانتها ًء بالق���رن الخام�س ع�شر بعد الميالد وامتازت ه���ذه الفترة با�ستيالء الكني�سة 
على المراكز العلمية ا�ستيال ًء ت ّام ًا؛ فكانت المباحث العلمية والفل�سفية تفر�ضها الكني�سة على 
�أ ّنها تعاليم دينية ال تقبل النقا�ش.

ةّيفسلف ةّيخيرات ةذبن
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الفجر الجديد
وف���ي ه���ذه الفترة بال ّذات ازدهرت الحرك���ة العلمية في �شبه الجزي���رة العربية بف�ضل نور
الإ�س�ل�ام ،ال���ذي ولد هناك في تل���ك الفترة وقد �أ�ض���اء ك ّل �شيء ،وبدت حينه���ا حركة علمية 
ّ
بف�ضل ما حث عليه الدِّ ين الإ�سالمي من طلب العلم من المهد 
تن�شط وتتفاعل وتتالقح وتنمو
�إلى اللحد ،ح ّتى ولو ك ّلف ذلك خو�ض اللجج و�سفك المهج ،وحتى ولو كان في ال�صين ،وبالفعل 
فق���د برع الم�سلمون في جمي���ع حقول العلم والمعرفة ،ومن جملتها الحقل الفل�سفي ،فترجموا 
كت���ب اليونانيين والرومانيين والإيرانيين �إلى اللغ���ة العربية ،وانهمك �آخرون كالفارابي((( في
تبيان و�شرح �أفكار �أفالطون((( و�أر�سطو((( ،وتبعه على ذلك ابن �سينا((( حيث � ّسلط ال�ضوء على 
ّ
ظهرت المدر�سة الم�شائية في بالدنا الإ�سالمية.
فل�سفة ومنطق �أر�سطو وبذلك
وف���ي �أوا�سط الق���رن ال�ساد�س الهجري� ،ش���رح ال�شيخ �شهاب الدين ال�سه���روردي((( �أفكار
�أفالط���ون بعد �أن هواها ودافع عنها ،وبذلك � ّأ�س�س الفل�سف���ة الإ�شراقية في بالدنا الإ�سالمية 
ّ
ونقد الفل�سفة الم�شائية.
(((  الفارابي�( :أبو ن�صر محمد) (ت 950م) فيل�سوف المع ،ولد في فاراب «ترك�ستان» ودر�س في بغداد وحران و�أقام في
حل���ب في بالط �سيف الدولة الهمداني وتوفي في دم�شق ،لق���ب بالمعلم الثاني ،من م�ؤلفاته كتاب «المو�سيقى الكبير»،
«ال�سيا�سة المدنية» «ر�سالة ف�صو�ص الحكمة».
(((  �أفالطون «347 - 428« :»platoق.م» فيل�سوف يوناني يُعدّ من م�شاهير فال�سفة العالم ،ولد في �أثينا من �أ�سرة عريقة 
في المجد ،بد�أ �أول درا�سته بالر�سم ،ثم نظم ال�شعر ،تتلمذ في �سن الع�شرين على يد �سقراط الذي كان له الدور الأكبر
في ن�ش�أته الفل�سفية.
(((  �أر�سط���و «322 - 384« » Arostotetق.م» مرب���ي اال�سكن���در وم���ن كبار فال�سفة اليونان ،م�ؤ�س����س فل�سفة الم�شائين ،من
م�ؤلفات���ه« :المق���والت»« ،الجدل»« ،الخطابة»« ،ال�سيا�سة»« ،كتاب ما بعد الطبيع���ة»� ،أثر في الفكر العربي ومن �أول من
ترجم م�ؤلفاته ،ا�سحاق ابن حنين.
(((  �أب���و عل���ي بن �سينا427 - 384« :ه���ـ» ولد في �أق�شنة قرب بخاري وتوفي في همدان» ،عُ ِرف بال�شيخ الرئي�س وكان عالم ًا
المع ً���ا وعمالق ً���ا كبير ًا حيث �ضرب ف���ي كل فن ب�سهم وتجلى فيه نبوغ���ه ،ففي م�ضمار الفل�سف���ة فيل�سوف مبدع ،بلغت
الفل�سف���ة الم�شائية على يده القمة ،وفي م�ضم���ار الطب طبيب ماهر وحاذق� ،أ ّلف كتاب «القانون» الذي لم يزل ُيدَّر�س 
في الجامعات العلمية عبر قرون ،كما و�أنه عرف �أ�ستاذ ًا المع ًا في الريا�ضيات والهيئة.
(((  �شه���اب الدي���ن ال�سهروردي587 - 550« :ه���ـ» �صاحب مدر�سة الإ�شراق في بالدنا الإ�سالمي���ة وقد عر�ض �آراءه بالنثر
وال�شع���ر باللغتي���ن العربية والفار�سي���ة ،وله م�صنفات منها :التلويح���ات اللوحية والعر�شية ،والأل���واح العمادية وهياكل 
الن���ور .ن�ش���ر �أفكاره في حل���ب مما �أ ّلب النا�س عليه واتهموه بالكفر مما دعى �صالح الدي���ن الأيوبي �أن ي�أمر ابنه الملك
الظاهر بقتله فا�ست�شهد على يده في قلعة حلب وفي �شهر رجب.
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وف���ي مطلع القرن الحادي ع�شر الهجري ،ظهر �صدر المت�أ ّلهين ال�شيرازي((( ب�آراء و�أفكار
فل�سفي���ة جدي���دة على �ض���وء القر�آن وكلم���ات الر�س���ول  Pو�أهل البي���ت الطاهرين R
و�أ�سماها بالحكمة المتعالية(((.

(((  �ص���در المت�ألهي���ن ال�شي���رازي1050 - 979« :هـ» وهو محمد ب���ن �إبراهيم المعروف ب�صدر المت�ألهي���ن ،ولد في مدينة 
�شيراز ،وهو عالم �شيعي كبير ،تعرف فل�سفته بالحكمة المتعالية ،من �أ�شهر كتبه «الأ�سفار الأربعة» .وعُ رف �أي� ًضا با�سم 
الملاّ �صدرا.
(((  يراجع من �أجل الإلمام بتفا�صيل هذا الدر�س :كتاب المنهج الجديد لتعليم الفل�سفة للأ�ستاذ م�صباح اليزدي ،وكتاب
فل�سفتنا لل�شهيد ال�سعيد محمد باقر ال�صدر ،وكتاب تاريخ الفل�سفة اليونانية ليو�سف كرم.

ةّيفسلف ةّيخيرات ةذبن
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المفاهيم الرئيسة

 .1التفكير مالزم لوجود الإن�سان  ،به اختلفت حياة الإن�سان المتطوّرة عن حياة الحيوان.
 .2ب���د�أ التفكير الفل�سفي بت�سا�ؤالت عن الكون والحياة ،والمبد�أ والمعاد ،وقد كان لحكماء
الفر�س واليونان ق�صب ال�سبق في ذلك على بقية الأمم.
ّ
ّ���ارات ال�شك وال�سف�سط���ة ،فال�سف�سطائيون �أنك���روا حقائق الأ�شياء
 .3ف���ي المقاب���ل برزت تي
ووجودها الخارجي ممّا خلق عند النا�س بلبلة ذهنية و�ش ّك ًا بك ّل حقيقة مهما كان طابعها.
 .4ت�ص���دّى �سق���راط لعالج الموقف بقوّة ،وتبع���ه على ذلك �أفالطون ث���م �أر�سطو طالي�س 
الذي � ّأ�س�س قواعد اال�ستدالل والتفكير ال�صحيح في علم المنطق ،وبعد رحيل العمالقة 
الثالثة ا�ستمر تالمذتهم في ترويج �أفكارهم.
 .5بم���رور الزم���ان تق ّل����ص دور التالميذ وق ّل���ت �أه ّميته���م ،ف� ّشد تالمذته���م رحالهم �إلى 
ّ
إ�سكندرية ،لتكون محطة جديدة لن�سر �أفكارهم وتداول معارفهم.
ال
 .6بع���د اعتناق �إمبراطور ال���روم الم�سيحية وتب ّني �أفكارها ،وبفع���ل التعار�ض في وجهات
النظر بين الكني�سة والفال�سفة� ،أ�صدر �أوامره بغلق المراكز العلمية وتعطيل المدار�س 
في �أثينا والإ�سكندرية ،فانطف�أ م�شعل العلم ودخلت �أوروبا في ع�صورها المظلمة.
ّ
�شبه الجزيرة العربية بف�ضل ما حث عليه
 .7في هذه الفترة ازدهرت الحركة العلمية في
الدِّ ين الإ�سالمي من طلب العلم من المهد �إلى اللحد.
 .8برع الم�سلمون في جميع حقول العلم والمعرفة ،ومن جملتها الحقل الفل�سفي ،فترجموا 
كتب اليونانيين والرومانيين والإيرانيين �إلى اللغة العربية.
 .9ق���ام البع�ض كالفارابي ف���ي �شرح �أفكار �أفالطون و�أر�سطو ،وتبع���ه على ذلك ابن �سينا 
ّ
ظهرت المدر�سة الم�شائية.
حيث � ّسلط ال�ضوء على فل�سفة ومنطق �أر�سطو وبذلك
 .10ث���م �شرح ال�شيخ �شهاب الدين ال�سهروردي �أفكار �أفالطون و� ّأ�س�س الفل�سفة الإ�شراقية 
ّ
ونقد الفل�سفة الم�شائية.
 .11ث���م ظهر �صدر المت�أ ّلهي���ن ال�شيرازي ب�آراء و�أفكار فل�سفية جدي���دة على �ضوء القر�آن
وكلمات الر�سول  Pو�أهل البيت الطاهرين Rو�أ�سماها بالحكمة المتعالية.
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أسئلة حول الدرس

	.1مت���ى بد�أ التفكي���ر الإن�ساني؟ وبماذا يختل���ف الإن�سان عن الحيوان ف���ي تغيير وتطوير
محيطه الذي يعي�ش فيه؟
	.2م���ا ه���و الباعث من وراء ن�ش���وء الفكر الفل�سفي؟ ومن كان من بي���ن الحكماء له ق�صب
ال�سبق في ذلك؟ ومتى؟
ّ
ّارات ال�شك وال�سف�سطة؟ ومن هم �أربابها؟ ومتى ت�س ّنى 
	.3ما هي الظروف التي �أنجبت تي
لها الظهور؟
ّ
ّوا لمواجه���ة اتجاه ال�ش���ك و�أح ّلوا اليقين
	.4اذك���ر عمالقة الفك���ر الفل�سفي الذي���ن ت�صد
مح ّله؟ وكيف ا�ستم ّر اتجاه اليقين بعد مماتهم؟ و�إلى �أيّ  م�صير انتهى �أمر �أتباعهم؟

الدرس الثاني

المدرسة ّ
المشائ ّية

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

ّ
 1 .1يتع��� ّرف عل���ى ن�ش����
أة الفل�سف���ة الم�شائيّ���ة و�أه���مّ
فال�سفتها.
ّ
ّزات الفل�سفة الم�شائيّة.
 2 .2يُبيّن �أهمّ  مي
ّ
ّ���م المدر�سة الم�شائي���ة ويذكر �أهمّ  م�شكالتها 
 3 .3يُقي
في الأو�ساط الإ�سالميّة.

تمهيد
بع���د �أن تع ّر�ضنا لنبذ ٍة عن �سير الفل�سفة الإ�سالميّ���ة ،ال ب�أ�س بالإ�شارة �إلى �أهمّ  المدار�س 
الفل�سفيّة التي �سادت في الأو�ساط العلميّة الإ�سالميّة ،وت�أ ّثر بها الحكماء الم�سلمون .وقد درج
الباحث���ون ف���ي تاريخ الفل�سفة ال �سيّم���ا الإ�سالميّة على التع ّر�ض له���ذه المدار�س العلميّة .وقد 
ما تر�سخت فل� ٌ
سفة جديد ٌة وكثر منا�صروها 
ات�ضحت الفروق بين هذه المدار�س ب�شكل �أكثر ك ّل
ّ
ومحاربوه���ا ،م ّما �ساعد عل���ى البحث والتنقيح لإثبات ميّزات الفل�سف���ة البديلة وك�شف عيوب
ّ
تلك المدار�س :الفل�سفة الم�شائيّة ،الفل�سفة الإ�شراقيّة ،وفل�سفة 
الفل�سف���ة المناوئة .ومن �أبرز
الحكمة المتعالية.
ّ
المش ّ
ائية وسبب التسمية
الفلسفة
ّ
 لت�سمية هذه الفل�سفة بالم�شائيّة �سببان رئي�سان:
يُنقل عاد ًة
ّ
ّ���ا الم�شا�ؤون ب�شكل مطلق فه���م من �أهل لوقين،
الأوّل :م���ا يذك���ره �صاحب الملل والنحل�« :أم
و�أفالط���ون الحترام���ه الحكم���ة كان يُع ّلمها دائم ًا وهو ف���ي حال الم�ش���ي ،وتبعه على ذلك
�أر�سطو ،ومن هذا الباب ُ�س ّمي  -والظاهر �أ ّنه �أر�سطو  (((-و�أتباعه ّ
بالم�شائين»(((.
بعون المنهج العقلي  -على ما �سي�أتي تو�ضيحه  -وهو �أ ّنهم 
الثان ��يّ � :إن �أتب���اع هذه المدر�سة ي ّت
ّ
 منهج
ي�سي���رون من المقدّمات لي�ش ّكلوا الدليل حتى ي�صلوا �إلى النتيجة ،وهم يرف�ضون �أيّ ٍ
(((  ال يُمك���ن الت�شكي���ك ف���ي ت�سمية �أر�سطو و�أتباع���ه ّ
بالم�شائين ،وا�ستمرار ه���ذه الت�سمية في الع�ص���ور الإ�سالميّة� ،إلاّ �أنّ
ً
ّ
يقب���ل ال�شك ،بل النفي والإنكار ،هو �أن يكون �أفالطون �إ�شراقي���ا( .راجع مدخل �إلى الفل�سفة :مرت�ضى مطهري،
ال���ذي
�ص.)113
(((  ال�شهر�ستاني ،الملل والنحل ،ج� ،2ص  ،102دار المعرفة ،لبنان.
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ّ
وا بالم�شائي���ن« .و�إذا �أردنا �أن ن�ستعمل كلم ًة وت�سمي ًة تحمل 
ولهذا الم�شي العقلي ُ�س ّم
�آخ���ر،
ّ
في طيّاتها طريقتهم الفل�سفيّة فال يوجد �أف�ضل من كلمة اال�ستدالليّين» (((.
ّ
المعلم األول
ا�ستط���اع �أر�سطو وهو تلميذ �أفالطون ،وكبير فال�سف���ة اليونان� ،أن ُي� ّؤ�س�س مدر� ًسة فل�سف ّي ًة
قرون متوالي ٍ���ة ،وما ذلك �إلاّ 
عظيم���ة� ،سيطرت عل���ى التفكير الب�شريّ ب�ش ّت���ى اتجاهاته لفترة ٍ
دقيق .ويعود الف�ضل الكبير في تدوين
قالب ٍّ
لل ُأ�س�س المنطقيّة والعقليّة التي و�ضعها في ٍ
 علمي ٍ
هذه القواعد و�إخراجها من فطرة التفكير الب�شريّ  ال�سليم �إلى حيّز التقنين والقواعد ،ل ُت�ش ّكل 
علم ً���ا م�ستق�ّل�ااّ ً  ،وقواعد عقل ّي ًة يرجع �إليها في ف�صل الخ�صوم���ات ،ويُبنى على �أ�سا�سها الفكر
ال�صحيح ،واال�ستدالل القويم ،يعود ذلك ك ّله �إلى �أر�سطو ،ولذلك حاز لقب المع ّلم الأول .ولم 
ُعمل بها �إلى ع�صرنا الحالي.
يزل كثي ٌر من قواعد هذه المدر� ِسة التي � ّأ�س�سها ي
ّ
ّ
ّ
المش ّ
اإلسالمية
ائية في األوساط
الفلسفة
انتقلت هذه الفل�سفة من اللغة اليونانيّة �إلى الأو�ساط العربيّة على يد المترجمين في عهد 
الترجم���ة الإ�سالميّة .وكان من �أبرز الفال�سفة الع���رب الم�سلمين يعقوب بن �إ�سحاق الكنديّ ،
�إلاّ � ّأن «دوره لم يتجاوز ال�شرح والتف�سير بالنحو الذي يجعلها مطابق ًة مع الأفكار الأ�سا�س في
إ�سالمي»(((.
الدِّ ين ال
ّ
وظ ّل���ت الحرك���ة الفكريّة ف���ي الأو�س���اط الإ�سالميّة تتناق���ل �أفكار حكماء ه���ذه المدر�سة،
ترجم ًة و�شرح ًا وتف�سير ًا ،ح ّتى جاء دور الع َلمين الكبيرين؛ �أبي ن�صر الفارابي المل ّقب بالمع ّلم 
ّ
رئي�س المدر�سة الم�شائيّة في الفكر
الثان���ي ،و�أبي علي بن �سينا المل ّق���ب بال�شيخ الرئي�س ،وهو
إ�سالم���ي .فقد ا�ستطاع هذان ال َع َلمان  -بعد ه�ضم الفل�سفات والأفكار ال�سابقة والمطروحة 
ال
ّ
ّ
ى بلغت المدر�س���ة الم�شائيّة الر�شد والكمال
كثير م���ن الأ�صول الفل�سفيّة ح ّت
ونقده���ا  -تطوي َر ٍ
المطلوب.
(((  مطهري ،مرت�ضى ،مدخل �إلى الفل�سفة� ،ص  ،111دار نور الم�صطفى ط.2007 .
(((  الحيدري ،كمال ،درو�س في الحكمة المتعالية ،ج� ،1ص  ،36دار ال�صادقين ،ط .الأولى .1999
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ل���م يكن للفل�سفة قبل هذي���ن الع َلمين كيان م�ستق ّل عن فل�سفة �أر�سط���و ،و�سائر الفل�سفات
ٍّ
 م�ستق���ل في الأو�ساط
بذاله���ا خرجت الفل�سفة ككيان
المنقول���ة .لكن بالجه���ود الجبّارة التي
ٍ
تقدير هذه
الفكريّ���ة الإ�سالميّ���ة ،ورو
ٍ
كبير ج ّد ًا ،ولذل���ك ا�ستح ّقا بك ّل ٍ
ّجا لهذه الفل�سفة ب�شكل ٍ
الألقاب التي �أُ�ضيفت �إليهما.
ّ
ميزات المدرسة

بحث يختل���ف عن المدار�س الأخرى،
� ّإن ل���ك ّل مدر� ٍسة طريق َة تفكي ٍ���ر ّ
 خا�ص ًة بها ،و�أ�سلوبَ ٍ
لذلك بقواعدها وطريقتها و�أ�سلوبها  ُت�ش ّكل مدر� ًسة م�ستق ّل ًة .ومن ال�ضروري ج ّد ًا التع ّرف على 
خ�صائ����ص وميّ���زات ك ّل مدر� ٍسة على حد ٍة ،ليمكن تمييزه���ا و�أتباعها عن الأخرى؛ وعلى هذا 
ّ
فالمدر�سة الم�شائيّة تمتاز بعدّة خ�صائ�ص وميّزات:
���ج العقلي الذي يُعتم���د عليه في تحقيق الم�سائل الفل�سفيّ���ة ،ح ّتى في الم�سائل 
الأول ��ى :المنه
ّ
المتع ّلق���ة بالأخ�ل�اق وال�سيا�س���ة ،ف���� ّإن ه���ذه المدر�سة حاول���ت �أن ت�ستخ���رج م�سائلها من
المب���ادئ العقليّة عبر الط���رق المنطقيّة .ومن هن���ا نجد � ّأن المح���ور الأ�سا�س الذي يقوم
���ه البناء الفل�سفي لمدر�سة ال�شيخ الرئي�س هو حاكمي
علي
ّ���ة المنهج العقلي .ونجد من �أهمّ
ّ
ّ
هو الموقف ال�سلبي تجاه
الخط���وط العري�ض���ة والعامّة التي تحكم هذا النوع من التفكي���ر،
ّ
المكا�شف���ة وال�شه���ود .وهي تبتني عل���ى � ّأن الطريق الوحيد للمعرفة ه���و العقل ،و� ّأن طريق
هو اال�ستدالل العقلي ال غير.
�إثباتها للآخرين
ّ
الثانيةّ � :إن الروح العامّة التي تحكم هذه الفل�سفة هي االهتمام بالإلهيّات خ�صو� ًصا ،وب�أبحاث
الفل�سف���ة الأول���ى عمو ً
ما .ويبدو ذل���ك وا�ضح ًا من خ�ل�ال مراجعة �أبحاث ه���ذه الفل�سفة،
وم�ؤ ّلفاتها.
الثالثة :تحاول هذه الفل�سفة �أن تربط �أبحاثها الفل�سفيّة بق�ضايا الإن�سان ،لذلك نجدها تهتمّ
بالق�ضاي���ا الأخالقيّة ،وانتقلت ه���ذه الم�س�ألة �إلى الفال�سف���ة الم�سلمين ،فجعلوا ذلك من
 عملي ُطعِّمت به الفل�سفة النظريّة 
بعد ّ
�صمي���م �أفكار فل�سفتهم الأ�سا�س .وه���ذا يعني وجود ٍ
لمعالجة م�شاكل الحياة الإن�سانيّة.
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فالسفة هذه المدرسة
ّ
�إلى المدر�س���ة الم�شائيّة ،ونع ّد
يُمك���ن �أن نذك���ر �أهمّ  الفال�سف���ة الم�سلمين الذين ينتم���ون
منهم يعقوب بن �إ�سحاق الكندي� ،أبا ن�صر الفارابي� ،أبا علي بن �سينا ،الخواجة ن�صير الدِّ ين
الطو�س���ي ،الميرداماد ،ابن ر�شد الأندل�سي ،وابن باج���ة الأندل�سي ،ويُعتبر ال�شيخ الرئي�س هو
الفيل�سوف الكامل والبارز لهذه المدر�سة.
واال�ستداللي ،ونذكر
���ج العقلي
والأع���مّ  الأغلب من كتب ه�ؤالء الفال�سفة يُبتنى على المنه
ّ
ّ
منها بع�ض كتب ال�شيخ الرئي�س كالإ�شارات والتنبيهات ،وقد �شرح هذا الكتاب ال�شيخ الطو�سي،
وكتب :ال�شفاء ،التعليقات ،المباحثات ،المبد�أ والمعاد ،النجاة ،وعيون الحكمة.
الموقف من الشريعة
وبما � ّأن هذه الفل�سفة قد تب ّناها ه�ؤالء الفال�سفة الم�سلمون� ،شرح ًا وتكمي ًال وتدعيم ًا وبنا ًء
جدي ً
إ�سالمي ،وتكون موافقة في �أ�صولها 
���دا ،فمن المفرو�ض �أن ت�أخذ هذه الفل�سفة طابعها ال
ّ
العامّة وخطوطها الكليّة لأفكار ال�شريعة الإ�سالميّة.
لذلك كان �أتباع هذه الفل�سفة ب�صدد المطابقة بين المقوالت الفل�سفيّة التي يتب ّنونها نظر ّي ًا
وبين معطيات ال�شريعة التي يعتقدون بها عمل ّي ًا ،وما ذلك �إلاّ لأ ّنهم كانوا عباقر ًة م�سلمين قبل 
�أن يكونوا فال� ً
سفة ّ
 م�شائين .ومن هنا ال يُمكن �أن نعتبر هذه الفل�سفة �أ ّنها فل�سفة عقليّة مح�ضة 
وال تعتني �أب ً
دا بالمطابقة بين محتواها وبين محتوى ال�شريعة ال�سمحاء.
تقويم هذه المدرسة
بع���د اكتم���ال هذه المدر�س���ة ون�ضوجها في الأو�س���اط الإ�سالميّة ،يبقى ال�س����ؤال عن مدى
قدرتها على المطابقة بين العقل وال�شريعة .فهل ا�ستطاعت هذه الفل�سفة �أن ُتثبت المعطيات
إ�سالمي من خالل القواع���د العقليّة والمنطقيّة الت���ي تتب ّناها على م�ستوى
الأ�سا����س للدي���ن ال
ّ
النظريّ���ة؟ وبتعبي ٍ���ر �آخر :هل ا�ستطاعت هذه الفل�سفة �أن تبني �صرح ً���ا فل�سف ّي ًا مدعّ م ًا بالعقل 
والبرهان يُوافق � َ
أ�صول ال�شريعة وموازينها؟
ّ
أخ�ص
«يُمكن القولّ � :إن
 المدر�سة الم�شائيّة لم يُحالفها التوفيق كثير ًا في هذا المجال ،بال ّ
���وث المرتبطة بعلم النف����س الفل�سف���ي ،وعلم المع���اد ،وكذلك ما يرتب���ط بالن�ش�آت
ف���ي البح
ّ
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الوجوديّ���ة التي �سبقت عالمنا الم�شهود ،وغيرها من الم�سائ���ل الأ�سا�س الكثيرة التي �أخفقت
في تحقيقها فل�سف ّي ًا وعقل ّي ًا»(((.
ولع ّ
���ل �أبرز �أ�سباب هذا الإخفاق هو اعتماد فال�سفتها على القواعد العقليّة التي � ّأ�س�سوها،
ومعاملته���م لها معامل���ة الن�صو�ص المنزلة الت���ي ال  يُمكن الم�سا�س بها ،و�أ ّنه���ا ق�ضايا عقل ّي ٌة
�ضرور ّي ٌة ال تقبل الخط�أ وال النقد وال التمحي�ص .ولذلك �أخذوا بالتفكير بالمعطيات ال�شرعيّة 
والدينيّ���ة ،محاولي���ن تطبيقها على ه���ذه القواعد الفل�سفيّة المع�صوم���ة بنظرهم ،فوقعوا في
�إ�شكاليّة «وورطة ت�أويل الن�صو�ص الدينيّة بما ين�سجم مع النتائج العقليّة»(((.
 التفكير الباطني له�ؤالء الفال�سفة كان يعتمد على � ّأن معطيات العقل ال تقبل البحث
فك� ّأن
ّ
والنق���د ،بخ�ل�اف المعطي���ات ال�شرعيّ���ة ،حيث تقب���ل الأخيرة التف�سي���ر والت�أوي���ل والتطبيق،
فابتع���دوا بذلك عن ظواهر ال�شريعة ،فواجهوا تيّ���ار ًا فكر ّي ًا من المتك ّلمين الم�سلمين ي ّتهمهم 
بعدم رعاية حرمة ظواهر ال�شريعة ،واهتمامهم ال�شديد بحرمة مقوالتهم العقليّة والمنطقيّة.

(((  الحيدري ،كمال ،درو�س في الحكمة المتعالية ،ج� ،1ص  ،39دار ال�صادقين ،ط .الأولى .1999
(((  م .ن.
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المفاهيم الرئيسة

� .1سادت في الأو�ساط العلميّة الإ�سالميّة بع�ض الفل�سفات ،وت�أ ّثر بها الحكماء الم�سلمون،
ّ
أبرزها؛ الفل�سفة الم�شائيّة ،الفل�سفة الإ�شراقيّة ،وفل�سفة الحكمة المتعالية.
من �
ّ
بالفل�سف���ة الم�شائية،
 .2ا�ستط���اع �أر�سط���و �أن ي� ّؤ�س����س مدر� ًسة فل�سف ّي ً���ة عظيم ًة�ُ ،س ّمي���ت
قرون متوالي ٍة .ولم يزل كثي ٌر من
�سيطرت على التفكير الب�شريّ ب�ش ّتى اتجاهاته لفترة ٍ
ُعمل بها �إلى ع�صرنا الحالي.
قواعد هذه المدر� ِسة التي � ّأ�س�سها ي
ّ
  .3انتقل���ت هذه الفل�سف���ة �إلى الأو�ساط الإ�سالميّة ،وظ ّلت الحرك���ة الفكريّة تتناقل �أفكار
حكم���اء هذه المدر�سة ح ّتى جاء دور الع َلمين الكبيرين؛ �أبي ن�صر الفارابي ،و�أبي علي
ّ
فبلغت المدر�سة الم�شائيّة الر�شد والكمال المطلوب.
بن �سينا،
ّ
ّ
ّزت الفل�سفة الم�شائية ب�أمو ٍر:
 مميزات الفل�سفة الم�شائية :تمي
.4
أ  .اعتمادها المنهج العقلي في تحقيق الم�سائل الفل�سفيّة ،ح ّتى في الم�سائل المتع ّلقة 
�
ّ
بالأخالق وال�سيا�سة.
ب .اهتمامها بالإلهيّات خ�صو� ًصا ،وب�أبحاث الفل�سفة الأولى عمو ً
ما.
ج  .محاول���ة رب���ط �أبحاثها الفل�سفيّة بق�ضاي���ا الإن�سان ،لذلك نجده���ا تهتمّ بالق�ضايا 
 عمل���ي ُطعِّمت ب���ه الفل�سفة النظريّ���ة لمعالجة 
بعد
ّ
الأخالقيّ���ة ،وه���ذا يعني وج���ود ٍ
م�شاكل الحياة الإن�سانيّة.
ّ
أخ�ص في
.5
 المدر�س���ة الم�شائيّ���ة ل���م يُحالفه���ا التوفيق كثير ًا بي���ن العقل وال�شريع���ة ،بال ّ
البحوث المرتبطة بعلم النف�س الفل�سفي ،وعلم المعاد.
ّ
  .6لع ّل �أبرز �أ�سباب هذا الإخفاق هو اعتماد �أتباع هذه المدر�سة على القواعد العقليّة التي
� ّأ�س�سوه���ا ،وتعامله���م معها على �أ ّنها ق�ضايا عقل ّي ٌة �ضرور ّي ٌة ال تقبل الخط�أ وال النقد وال 
التمحي�ص.
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أسئلة حول الدرس

ّ
ّت الفل�سفة الم�شائيّة بهذا اال�سم؟
 لماذا �سمي
.1
ُ
ّ
ّزات الفل�سفة الم�شائيّة؟
 .2ما هي �أهمّ  مي
 .3هل يُمكن اعتبار هذه الفل�سفة بعيدة عن ق�ضايا ال�شريعة؟
 .4ما هي الم�شكلة الأ�سا�س التي واجهت هذه المدر�سة؟

الدرس الثالث

المدرسة اإلشراق ّية

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

 1 .1يتع��� ّرف �إل���ى ن�ش����أة الفل�سف���ة الإ�شراقيّ���ة و�أهمّ
فال�سفتها.
 2 .2يُبيّن �أهمّ  ميّزات الفل�سفة الإ�شراقيّة.
 3 .3يُقيّ���م المدر�سة الإ�شراقية ويذكر �أهمّ  م�شكالتها 
في الأو�ساط الإ�سالميّة.

ّ
والتحوالت
البداية
ف���ي الوقت الذي كان الفيل�سوف الأندل�سي «ابن ر�ش���د» م�شتغ ًال في المغرب الإ�سالمي في
ّ
أ�صوله���ا لنقد ه ّز �أُ�س�سها 
الدف���اع عن المدر�سة الم�شائية الت���ي تع ّر�ضت جملة من قواعدها و�
ٍ
ومبانيه���ا من ِقبَل الغزالي في كتابه «تهافت الفال�سف���ة» ،كانت هناك في الم�شرق الإ�سالمي
بذور َت َكوُّن مدر�سة فل�سفية �أخرى و�ضع �أُ�س�سها ال�سهروردي في كتابه الرئي�س «حكمة الإ�شراق».
�أ�ص���ول ه���ذه المدر�س���ة لم تكن تنطل���ق من الأ�س����س نف�سها الت���ي انطلقت منه���ا الفل�سفة 
ّ
ية خا�صة في الفكر
الم�شائية ،بل كانت تبتعد عنها ابتعاد ًا كبير ًا .فلهذا نجد � ّأن ما كان له �أه ّم
ّ
ّ
الم�شائي  -وهو النظر واال�ستدالل  -لم يعد هو المحور والأ�سا�س في هذه المدر�سة الجديدة،
وم���ا كان عدي���م الأه ّمية هناك  -وه���و ال�شهود والمكا�شفة المبنية عل���ى الت�صفية والتزكية -
�صار هو المحور هنا.
ب���ل يُمكن القولّ � :إن ظهور المدر�سة الإ�شراقية في تاريخ الفكر الفل�سفي الإ�سالمي ،ي�ؤ ّلف
انعطافة �أ�سا�س في تاريخ هذا الفكر ،حيث �أدّى بزوغ فجر الحكمة الإ�شراقية على �أُفق الفل�سفة 
ّ
تنطلق منه���ا الحكمة الم�شائية ،التي
والعل���م� ،إلى تغيي���رات �أ�سا�س في المنطلقات التي كانت
كان���ت لها الهيمنة ال ّتامة على الأجواء الفكري���ة والفل�سفية ،م ّما �أدّى بدوره �إلى تو ّقف الحركة 
الفل�سفي���ة  -ول���و لأمد  -وهذا هو القان���ون ال�سائد في ك ّل المدار�س الفكري���ة والفل�سفية التي
بزغت على م ّر التاريخ الإن�ساني.
ولك���نّ  الفل�سفة الإ�شراقي���ة ا�ستطاعت من خالل المنطلقات الجدي���دة التي نادت بها� ،أن
ُتذيب بظهورها ،ذلك الجمود والخمود الفكري الذي كان قائم ًا قبلها ،وتكون منطلق ًا لفل�سفة 
ّ
قامت عليها الفل�سف���ة الم�شائية ،وهذه الطريقة 
جدي���دة قائم���ة على �أُ�س�س غير الأ�س�س الت���ي
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ا�ستحدثه���ا �شي���خ الإ�شراق �سوف يكون لها الأثر الكبير في الجذور الفل�سفية التي قامت عليها 
مدر�سة الحكمة المتعالية ل�صدر المت�أ ّلهين ال�شيرازي.
شيخ اإلشراق
يُعتب���ر ال�شي���خ �شهاب الدين ال�سه���روردي �شيخ الإ�شراق ( 587 - 549ه���ـ ) ،زعيم ًا لهذه
إ�سالمي .وهو ين�س���ب في �أول كتاب���ه «حكمة الإ�ش���راق» امتداد هذه
المدر�س���ة ف���ي الع�ص���ر ال
ّ
المدر�س���ة لجماعة من الفال�سفة المتقدّمين اليونانيي���ن �أمثال فيثاغور�س و�أفالطون ،معتبر ًا
�أ ّنه���م كانوا من دعاة الحكم���ة الذوقيّة الإ�شراقيّة ،زاعم ًا � ّأن �أفالطون ه���و �شيخ الإ�شراقيّين.
ونحن ال يه ّمنا مدى �صحّ ة هذا الزعم ،و�أ ّنه كان ب�صدد ت�أييد فل�سفته هذه بانت�سابها للحكماء
ال�سابقي���ن �أم ال ،وما يهمّ هو �أ ّنه � ّأ�س�س مدر� ًسة في الأو�ساط الإ�سالميّة ،تختلف عن المدر�سة 
ّ
الم�شائيّة ،عُ رفت ب�إ�سم المدر�سة الإ�شراقيّة� ،أو بفل�سفة الإ�شراق.
سبب التسمية
لماذا يُط َلق على هذه المدر�سة ا�سم فل�سفة الإ�شراق؟
الإ�ش���راق يعني انبثاق النور .ومن خالل هذه الكلمة �أراد �أ�صحاب هذه المدر�سة �أن يُبيّنوا 
ّ
ّزهم عن المنهج الم�شائي .يقول المح ّققونّ � :إن �سبب
المنه���ج الذي يعتمدون عليه ،بحيث يُمي
ذلك هو � ّأن العلم نو ٌر يُ�شرق في قلب العارف ،فهم يعتقدونّ �« :أن مثل القلب مثل المر�آة المجلوّة
الم�صقول���ة ،محاذي ًا ّ
 للوح المحفوظ وما عليه من العل���وم والحقائق الإلهيّة ،فكما ال يُمكن �أن
يك���ون �ش���ي ٌء محاذي ًا للمر�آة الم�صقولة وال ي�ؤ ّثر فيها ،فكذل���ك ال يُمكن �أن يكون �شي ٌء محاذي ًا
لل���وح المحف���وظ وهو ال يرى في المر�آة القلبيّة ال�صافية»((( .فه���م يدّعون �أ ّنهم بتطهير القلب
من �أدران الذنوب ،وب�صقل النفو�س من �أو�ساخ التع ّلقات الدنيويّةُ ،ت�شرق العلوم والمعارف في
قلوبهمّ ،
فيطلعون على حقائق الأ�شياء.

(((  الآملي ،ها�شم ،جامع الأ�سرار� ،ص  ،535ترجمة طباطبائي ،جواد ،م�ؤ�س�سة التاريخ العربي للن�شر ،ط .الأولى .2005
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ّ
ّ
اإلشراقية
ميزات الفلسفة
يُميّ���ز ه���ذه المدر�سة عن غيرها م���ن المدار�س اعتمادها في تح�صي���ل معارفها على عدّة
�أمو ٍر:
 .1المزاوجة بين العقل والكشف:

عن���د ال�سهروردي الطريق لدرك العل���وم الإلهية والمعارف الحقيقي���ة �إ ّنما يكمن بتهذيب
النف����س والمداومة على الأمور المق ّربة �إلى عالم القد�س والطهارة .ولكن هذا لي�س بمعنى ر ّد
النظر والفكر واال�ستدالل العقلي بل العك�س؛ ف� ّإن �شيخ الإ�شراق يُ�ص ّرح ب�أه ّمية دور اال�ستدالل
العقل���ي ف���ي المنه���ج الذي ي ّتبعه للو�ص���ول �إلى الغاي���ة المطلوبة ،فله���ذا يقول�« :إ ّن ��ه ال يُمكن
فه ��م حقيق ��ة الحكمة الإ�شراقي ��ة ما لم يكن الحكي ��م ماهراً في العل ��وم البحثية والمناهج
اال�ستداللي ��ة البرهاني ��ة» .وال�شاه���د عل���ى ذلك هو �أ ّن���ه ين�صح بمطالعة كت���اب «التلويحات»
ث���م «الم�ش���ارع والمطارحات» قبل الوقوف عل���ى كتابه الأ�سا�س الذي يُبيّ���ن فيه �أ�صول مذهبه
الفل�سفي وهو كتاب «حكمة الإ�شراق» ،الذي يُعبّر عنه �صدر الدين ال�شيرازي« :ب�أ ّنه ق ّرة عيون
�أ�صحاب المعارف والأذواق»(((.
يق���ول في كت���اب «المطارحات»« :ومن ل ��م يتمهّر في العل ��وم البحثية به ،ف�ل�ا �سبيل له
�إل ��ى كتاب ��ي المو�س ��وم بـ(حكمة الإ�ش ��راق) ،وهذا الكت ��اب ينبغي �أن يُقر�أ قبل ��ه وبعد تحقيق
المخت�ص ��ر المو�س ��وم بـ(التلويحات)»((( .وهذه العبارة خي���ر دليل على � ّأن الحكمة الإ�شراقية 
ّ
خال���ف الفل�سف���ة الم�شائية في �إعطاء العقل واال�ستدالل البرهاني موقعه الخا�ص به .ولكن
ال  ُت
ال تكتفي بالعقل وحده في �إدراك الحقائق ،بل تحاول اال�ستعانة بهما مع ًا للو�صول �إلى الكمال
المطلوب .فالعقل والك�شف ك ّل واحد منهما يُعين الآخر للو�صول �إلى الحقائق ومعرفتها.
يقول ف���ي حكمة الإ�شراق« :والحكماء كثيرة وهم على طبقات وهي هذه� :أحدها :حكيم
�إله ��ي ّ
متوغ ��ل ف ��ي الت�أ ّله عدي ��م البحث .ثانيها :حكي ��م بحّ اث عديم الت�أ ّل ��ه .ثالثها :حكيم
�إله ��ي ّ
متوغ ��ل في الت�أ ّل ��ه والبحث�...إلى �أن يق ��ول« :و�أجود الطلبة طال ��ب الت�أ ّله والبحث.
(((   ال�شي���رازي� ،ص���در الدين ،المبد�أ والمعاد� ،ص  ،191بتقديم وت�صحيح ال�سيّد ج�ل�ال الدين �آ�شتياني ،ومقدمة ال�سيّد 
ح�سين ن�صر.
(((   ديناني ،غالم ح�سين �إبراهيمي ،فل�سفة ال�سهروردي� ،ص  ،47من�شورات الحكمة ،بالفار�سية.
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وكتابنا هذا لطالبي الت�أ ّله والبحث»(((.
يق���ول قطب الدين ال�شيرازي � -شارح حكمة الإ�شراق  -في ذيل هذه العبارةّ �« :إن الطبقة
الأول ��ى ه ��م ك�أكثر الأنبياء والأولياء من م�شايخ الت�صوّف ك�أبي يزيد الب�سطامي و�سهل بن
عب ��د اهلل الت�ست ��ري ونظرائهم م ��ن �أرباب الذوق دون البحث الحكم ��ي .و� ّإن الطبقة الثانية
هم عك�س الأولى ،وهم من المتقدّمين ك�أكثر ّ
الم�شائين من �أتباع �أر�سطو ومن المت� ّأخرين
كال�شيخين الفارابي و�أبي علي و�أتباعهما .و� ّإن الطبقة الثالثة هم �أع ّز من الكبريت الأحمر
وال نع ��رف �أح ��داً من المتقدّمي ��ن مو�صوفاً بهذه ال�صفة ،وال م ��ن المت� ّأخرين غير �صاحب
هذا الكتاب».
 .2الذوق الفطري وصفاء الباطن:

 عالم ًا �إله ّي ًا من دون �أن تتعب وتداوم على الأمور المق ّربة من
«و�أمّا �أنت �إذا �أردتَ �أن تكون ِ
نف�سك بالممتنع� ،أو �شبيه الممتنع ،ف����إن طلبتَ واجتهدت ال تلبث زمان ًا
القد����س ،فقد ح ّدث���تَ َ
طوي ًال �إلاّ وت�أتيك البارقة النورانيّة و�سترتقي �إلى ال�سكينة الإلهيّة الثابتة»(((.
والفل�سفي،
واال�ستدالل المنطقي
فيه الدليل العقلي
فهذه المدر�سة في الوقت الذي  تتح ّرى
ّ
ّ
ّ
ُتبتنى على كمال الطالب المعنويّ  ،وريا�ضته الروحيّة في جالء الباطن ح ّتى ي�صفو القلب من
الكدورات ،ف ُت�شرق في �أعماقه المعارف .وعلى هذا ف� ّإن حكمة الإ�شراق ت�سعى لإيجاد الرابطة 
���ن اال�ستدالل العقلي وال�شهود
بين عال���م العقل واال�ستدالل وعالم الإ�شراق ،وبعبار ٍة �أخرى بي
ّ
ّ
بين الفل�سفة الم�شائيّة والكالم وبين الت�صوّف ،فمزجت بين المنهجين
���ي ،فهي برز ٌخ
الباطن ّ
م ّما جعلها مدر� ًسة م�ستق ّل ًة.
بل تتر ّق���ى هذه الفل�سفة ل ُتقارن بين الم�شاهدة والبره���ان« :و�أمّا من حيث وجدان الدليل 
وقد �سئل بع�ض ال�صوفيّة :ما 
وت�أ ّك���د البرهان المبين ،ف� ّإن الم�شاهدة �أقوى م���ن اال�ستداللُ ...
الدليل على وجود ال�صانع؟ فقال :قد �أغنى ال�صباح عن الم�صباح»(((.
(((   ال�شيرازي ،قطب الدين ،حكمة الإ�شراق� ،ص.22
(((  نق ًال عن �شعاع �أندي�شه و�شهود در فل�سفه �سهروردي ،ديناني ،غالم ح�سين� ،ص  ،47من�شورات الحكمة ،بالفار�سية.
(((  مجموعة م�ص ّنفات �شيخ الإ�شراق ،ج� ،3ص  ،317من�شورات معهد علوم �إن�ساني ومطالعات فرهنكي ،ط .الثالثة 1380
هـ �ش.
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 .3اعتمادها على ظواهر القرآن الكريم ،والس ّنة الشريفة:

وم���ن الأ�صول الأ�سا�س الت���ي اعتمدتها المدر�س���ة الإ�شراقية في الو�صول �إل���ى ر�ؤية كونية 
ها على لزوم التم�سك بالكت���اب وال�س ّنة وعدم ّ
تخطيهما 
ع���ن الوج���ود ونظامه هو ت�أكيدها وح ّث
ّ
وتجاوزهما .يقول ال�سهروردي في ر�سالته حكمة الت�صوّف�« :أوّل ما �أُو�صيك به تقوى اهلل ع ّز
وج ّل ،فما خاب من �آب �إليه ،وما ّ
تعطل من تو ّكل عليه ،احفظ ال�شريعة ف�إ ّنها �سوط اهلل بها
ي�س ��وق عب ��اده �إلى ر�ضوانه ،ك ّل دعوى ل ��م ت�شهد بها �شواهد الكتاب وال�س ّنة فهي من تفاريع
العبث و�شعب الرفث ،من لم يعت�صم بحبل القويّ غوى ،وهوى في غيابة جبّ الهوى� ،ألم
تعل ��م �أ ّن ��ه كما ق�صرت قوى الخالئق عن �إيج ��ادك ،ق�صرت عن �إعطاء ّ
حق �إر�شادك ،بل هو:
}ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ{ قدرته �أوجدتك ،وكلمته �أر�شدتك»(((.
ويق���ول �أي� ًضا�« :أو�صيكم �إخواني بحفظ �أوامر اهلل ونواهيه والتوجّ ه �إلى اهلل موالنا نور
الأنوار  -بالك ّلية  -وترك ما ال يعنيكم من قول �أو فعل ،وقطع ك ّل خاطر �شيطاني»(((.
فم���ن النقاط الوا�ضحة في كتابات م� ّؤ�س�س ه���ذه المدر�سة ،اال�ستفادة من الآيات القر�آنية 
والت�أمّ���ل ف���ي م�ضامينها العالية وا�ستخراج ن���كات لطيفة دقيقة منها ،وه���ذا ما لم نعهده في
كلم���ات جملة م���ن االتجاهات ال�سابق���ة عليه .يقول ال�سه���روردي في هذا المج���ال« :وعليك
بق ��راءة الق ��ر�آن م ��ع وجد وط ��رب وفكر لطي ��ف ،واقر�أ الق ��ر�آن ك�أ ّنه م ��ا �أُنزل � اّإل ف ��ي �ش�أنك
فق ��ط»((( .وكذل���ك يقول في �أم���ر الدعاء« :وكن كثي ��ر الدعاء ف ��ي �أمر �آخرتك ،ف� �� ّإن الدعاء
ن�سبت ��ه �إل ��ى ا�ستجالب المطال ��ب كن�سبة الفكر �إلى ا�ستجالب المطل ��وب العلميٌّ ،
فكل مع ّد
لما يُنا�سبه»(((.
 .4بناء رؤية كونية متكاملة:

�سعت هذه المدر�سة لتقدّم ر�ؤي ًة كون ّي ًة ،عن الوجود والكون واهلل والآخرة .ومن هنا نجدها 

(((   �س���ه ر�سال���ة �أز �شيخ ا�شراق [ثالث ر�سائل ل�شيخ الإ�شراق]� ،شهاب الدي���ن يحيى ال�سهروردي :الألواح العمادية ،كلمة 
الت�صوف ،اللمحات� ،ص  ،82بت�صحيح ومقدمة نجفقلي حبيبي ،طهران[ ،1397 ،بالفار�سية].
(((   فل�سفة ال�سهروردي� ،ص .17
(((   �سه ر�سالة از �شيخ ا�شراق� ،ص .129
(((   فل�سفة ال�سهروردي� ،ص .41
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تتع ّر����ض لأهمّ  النظريّات التي ذكرها �أفالطون ،و ُتدافع عنها ب�أ�سلوبها وطريقتها؛ وهي الم ُثل 
الأفالطونيّة ،والروح ،واال�ستذكار.
وعل���ى هذا تك���ون هذه الفل�سفة ق���د مزجت بين العق���ل وال�شهود والق���ر�آن الكريم وال�س ّنة 
ال�شريفة ،طبع ًا على م�ستوى النظريّة.
تقويم هذه المدرسة
ّ
واجهت المدر�سة الم�شائيّة،
لق���د ا�ستطاعت هذه المدر�سة �أن تتخ ّل�ص من الم�شكل���ة التي
واح���د ،وحاولت �أن تمزج بين
أكثر من منبع
و�أوج���دت لقواعدها ور�ؤيتها �أ�ص���و ًال م�ستقا ًة من �
ٍ
ٍ
ٌ
�سها فيل�سوف م�سلمٌ مط ّلعٌ على الكتاب
ه���ذه المباني ،فتعتمد عليها جميع ًا ،خ�صو� ًصا � ّأن م� ّؤ�س
الكري���م وال�س ّنة النبويّة ،وق���د اطلع على الفل�سفات ال�سابقة عليه ،وه���و كما ا�شتهر عنه نابغة 
ع�صره ،و�آثاره ومدر�سته دلي ٌل على ذلك .لكن م�شكلة هذه المدر�سة �أ ّنها لم تتم ّكن من تطبيق
ق النج���اح العملي الذي ح ّققته على 
النظريّ���ة على الواقع .ول���م ت�ستطع هذه المدر�سة �أن ُتح ّق
ّ
م�ستوى التنظير ،و�إ ّنما كان حليف مدر�سة الحكمة المتعالية.
ّ
أهم كتب السهروردي

ل�شي���خ الإ�ش���راق م�ص ّنف���ات كثي���رة ،جُ مع���ت م� ّؤخ���ر ًا تح���ت عن���وان مجموع���ة م�ص ّنفات
�شي���خ الإ�ش���راق ،م�ؤ ّلف���ة من خم�س���ة مج ّل���دات ،تح���وي ك ّل م�ؤ ّلفات���ه ور�سائله وكتب���ه العربية 
والفار�سيّة،و�أ�شهرها:
 .1حكمة الإ�شراق.
 .2المطارحات.
 .3التلويحات.
 .4اللمحات.
 .5الألواح العماديّة.
 .6هياكل النور.
 .7المقاومات.
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المفاهيم الرئيسة

� .1أ�ص���ول ه���ذه المدر�سة لم تكن تنطلق م���ن الأ�س�س نف�سها التي انطلق���ت منها الفل�سفة 
ّ
الم�شائية ،بل كانت تبتعد عنها ابتعاد ًا كبير ًا.
ّ
ية خا�صة في الفكر الم�شائي  .وهو النظر واال�ستدالل  .لم يعد هو المحور
 .2ما كان له �أه ّم
ّ
ية في المدر�سة الم�شائية .وهو
والأ�سا�س في المدر�سة الإ�شرافية ،وما كان عديم الأه ّم
ال�شهود والمكا�شفة المبنية على الت�صفية والتزكية � .صار هو المحور هنا.
 .3الفل�سفة الإ�شراقية ا�ستطاعت من خالل المنطلقات الجديدة التي نادت بها� ،أن ُتذيب
بظهوره���ا ،الجم���ود والخمود الفكري ال���ذي كان قائم ًا قبلها ،وتك���ون منطلق ًا لف�سلفة 
ّ
قامت عليها الفل�سفة الم�شائية.
جديدة قائمة على �أُ�س�س غير الأ�س�س التي
إ�سالمي.
 .4يُعتبر ال�شيخ �شهاب الدين ال�سهروردي زعيم المدر�سة الإ�شراقية في الع�صر ال
ّ
 .5تتميّز هذه المدر�سة عن غيرها من المدار�س اعتمادها في تح�صيل معارفها على عدّة �أمو ٍر:
والفل�سفي.
العقل واال�ستدالل المنطقي
�أ.
ّ
ّ
ب  .الذوق الفطريّ و�صفاء الباطن.
ج .اعتمادها على ظواهر القر�آن الكريم ،وال�س ّنة ال�شريفة.
د� .سعت هذه المدر�سة ل ُتقدّم ر�ؤي ًة كون ّي ًة ،عن الوجود والكون واهلل والآخرة.
 .6مي���زة الفل�سفة الإ�شراقية �أ ّنها قد مزجت بين العق���ل وال�شهود والقر�آن الكريم وال�س ّنة 
ال�شريفة ،على م�ستوى النظريّة.
ّ
���ت المدر�سة الم�شائيّة،
 .7ا�ستطاع���ت هذه المدر�س���ة �أن تتخ ّل�ص من الم�شكلة التي واجه
واحد ،وحاولت �أن تمزج
و�أوج���دت لقواعدها ور�ؤيتها �أ�صو ًال م�ستقا ًة من �
أكثر من منبع ٍ
ٍ
بين هذه المباني ،فتعتمد عليها جميع ًا.
 .8المدر�س���ة الإ�شراقية لم���ن تتم ّكن من �أن تطبّق النظرية عل���ى الواقع ،فلم ت�ستطع هذه
ق النجاح العملي الذي ح ّققته على م�ستوى التنظير.
المدر�سة �أن ُتح ّق
ّ
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أسئلة حول الدرس

 لماذا �س ّميت الفل�سفة الإ�شراقيّة بهذا اال�سم؟
.1
ُ
 . 2ما هي �أهمّ  ميّزات الفل�سفة الإ�شراقيّة؟
 . 3هل ا�ستطاعت مدر�سة الإ�شراق تطبيق النظريّة على الواقع؟

الدرس الرابع

المال صدرا
والحكمة المتعالية

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

 1 .1يتع ّرف �إلى مراحل ن�ش�أة مدر�سة �صدر المت�أ ّلهين.
 2 .2يُبيّن �أهمّ  مميّزات مدر�سة الحكمة المتعالية.
 	3 .3يفهم مكانة ومنزلة العقل عند المال �صدرا.

تمهيد
���ر الفل�سف���ي ال�سائ���د هذه الآون���ة ،وال �سيّما ف���ي الأو�س���اط العلميّة 
يُمك���ن الق���ول � ّإن الفك
ّ
الإ�سالميّ���ة وخ�صو� ًصا ف���ي الحوزات العلميّة ،هو فكر وفل�سفة الحكم���ة المتعالية ،التي �أر�سى 
دعائ َمه���ا و� ّأ�س�س قواعدَ ها في القرن الحادي ع�شر الهجريّ �ص���درُ الدين ال�شيرازيّ  ،المل ّقب
ب�صدر المت�أ ّلهين �أو بالملاّ �صدرا .وال يُمكن درا�سة هذه الفل�سفة من دون �إطال ٍلة على الحياة
العلميّة لهذا الفيل�سوف العظيم.
ّ
المراحل العلمية لحياة صدر المتألهين ومدرسته
�صالح ا�سمه �إبراهيم بن يحيى 
ولد في �شيراز دون �أن ُتحدّد بالد ّقة �سنة والدته((( ،من ٍ
والد ٍ
باهتمام
القوام���ي ،وقيل �إ ّن���ه كان �أحد وزراء دولة فار�س .وكان هو الول���د الوحيد حيث حظي
ٍ
كبي ٍ���ر عند والده  ،الذي وجّ ه���ه لطلب العلم ،فبد�أ درا�سته في �شي���راز عا�صمة الدولة �آنذاك.
وانتق���ل بع���د وفاة والده �إلى �أ�صفه���ان ،و�أنفق ك ّل ماله الذي ورثه في تح�صي���ل العلم  ،فتتلمذ
���ن العاملي ( 1031 - 953هـ ) ،الذي وجّ هه بعد فترة �إلى فيل�سوف
عل���ى يد ال�شيخ بهاء الدي
ّ
ع�ص���ره ال�سيّد مح ّمد باقر الداماد (المتو ّفى �سنة  1040هـ) .ويُمكن تق�سيم حياة فيل�سوفنا 
العلميّة �إلى ثالث مراحل:
المرحلة األولى :التلمذة

حي���ث كان يتتبّ���ع �آراء المتك ّلمين والحكم���اء ومناق�شاتهم ،ولم يكن في ه���ذه المرحلة قد 
ول���م ينفتح له الم�سلك العرفاني .وفي هذه الفترة «ا�ستوعب في
ن�ض���ج من الناحية الفل�سفيّة،
ّ
(((  ذك���ر المح ّق���ق ج�ل�ال الدين �آ�شتياني في كتابه� :شرح حال و�آراء مال �صدرا� ،ص � : 1أنّ والدته كانت �سنة  979هـ وعلى 
هذا يكون عمره حين الوفاة � 71سنة.
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هذا المجال من حكماء اليونان خ�صو� ًصا� ،أفالطون و�أر�سطو ،وما �أبانته درا�سات كبار حكماء
كالفارابي وابن �سينا و�شيخ الإ�شراق وغيرهم ،وما ابتكره ه�ؤالء ،كما ه�ضم ما و�صل 
الإ�سالم
ّ
�إليه كبار العرفاء عن طريق الذوق والوجدان»(((.
لك���ن م���ع ذلك ك ّله يُعبّ���ر هو عن هذه المرحل���ة بقوله« :و�إ ّني كن ��ت �سالفاً كثي ��ر اال�شتغال
بالبح ��ث والتكرار ،و�شديد المراجعة �إل ��ى مطالعة كتب الحكماء ّ
والنظار ،حتى ُ
ظننت �أ ّني
ُ
ونظرت �إلى حال ��ي ر� ُ
أيت نف�س ��ي ...فارغ ًة م ��ن العلوم
عل ��ى �ش ��ي ٍء ،فل ّم ��ا انفتح ��ت ب�صيرت ��ي
الحقيقيّة وحقائق العيان ،ممّا ال يُدرك � اّإل بالذوق والوجدان»(((.
ُ
�صرفت ق ّوت ��ي في �سالف الزمان،
ث���مّ نجده في مقدّمة كتاب���ه الأ�سفار يقول« :ث ّم �إ ّني قد
من ��ذ �أوّل الحداث ��ة والريع ��ان ف ��ي الفل�سفة الإله ّي ��ة ،...واقتفي ��ت �آثار الحكم ��اء ال�سابقين،
وح�صل ��ت م ��ن م ��ا وجدت ��ه م ��ن كت ��ب اليونانيي ��ن ،والر�ؤ�س ��اء
والف�ض�ل�اء الالحقي ��نّ ،...
بطائل،
والمع ّلمي ��ن ،تح�صي�ل ً�ا يختار اللباب من ك ّل باب ،...من غير �أن يظفر من الحكمة
ٍ
نائل»((( .وك�أ ّنه يظهر الندم على هذا الجهد الذي بذله .ولكن �سيبدو �أ ّنه
�أو يرجع البحث �إلى ٍ
ا�ستفاد كثير ًا في هذه المرحلة لتكوين فل�سفته ،وتدعيمها.
المرحلة الثانية :العزلة

فق���د انقطع ع���ن النا�س �إل���ى كهك ،وهي �إح���دى قرى ق���م المقدّ�سة ،خم�س���ة ع�شر ً
 عاما
عل���ى ما قي���ل ،تف ّرغ فيه���ا للعبادة وت�صفي���ة الفكر وتهذيب الخي���ال .فهو يقول بع���د �أن يذكر
ف���ي مقدّمة كتاب���ه الأ�سفار �أحوال �أهل ذل���ك الزمان ،ومعاداته���م له« :ف�أم�سك � ُ�ت عناني عن
اال�شتغ ��ال بالنا� ��س ومخالطتهم ،و� ُ
علي معاداة
آي�ست م ��ن مرافقتهم ،وم�ؤان�سته ��م ،و�سهلت ّ
ال ��دوران ،ومعان ��دة �أبناء الزمان ،وخل�صت عن �إنكارهم و�إقرارهم ،وت�ساوى عندي �إعزازهم
و�إ�ضراره ��م ،فتوجّ ه � ُ�ت توجّ ه� �اً عزيزاً نح ��و م�سبّب الأ�سب ��اب ،وت�ضرّعت ت�ض ّرع� �اً جب ّل ّياً �إلى
(((  مطه���ري ،مرت�ض���ى ،مقدّمة على �أ�صول الفل�سف���ة والمذهب الواقعي ،ج� ،1ص  ،35م�ؤ�س�س���ة �أم القرى ،قم ،ط الثانية 
 1422هـ.
(((  ال�شيرازي� ،صدر الدين ،مقدّمة تف�سير �سورة الواقعة.
إحياء التراث العربي ،بيروت،
�
دار
،
4
�ص 
،
1
ج
أربعة،
ل
ّة ا
ي
أ�سفار العقل
(((  ال�شيرازي�،صدر الدين ،الحكمة المتعالية في ال
ّ
ط .الثالثة.
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م�س ّه ��ل الأم ��ور ال�صع ��اب ،فل ّم ��ا بقي � ُ�ت عل ��ى ه ��ذا الح ��ال م ��ن اال�ستت ��ار واالن ��زواء ...زماناً
مدي ��داً و�أمداً بعيداً ،ا�شتعلت نف�س ��ي لطول المجاهدات ا�شتعا ًال نور ّياً ،والتهب قلبي لكثرة
الريا�ضات التهاباً قو ّياً ،ففا�ضت عليها �أنوار الملكوت ،وح ّلت بها خبايا الجبروت ،ولحقتها
الأ�ضواء الأحديّة .(((»...وبذلك يكون قد انتقل �إلى:
المرحلة الثالثة :التأليف

فيق���ول «ف�ألهمن ��ي اهلل الإفا�ض� � َة ممّا �شربنا جرع� � ًة للعطا�ش الطالبي ��ن ،واْ ِلإ اَلح َة((( ممّا
وجدنا لعُم ِه للقلوب ال�سالكين ،ليحيا من �شرب منه جرع ًة ،ويتنوّر قلب من وجد منه لعمه،
فبل ��غ الكت ��اب �أجله ،و�أراد اهلل تقديمه وقد كان �أجّ ل ��ه ،ف�أظهره في الوقت الذي ق ّدره ،و�أبرزه
عل ��ى م ��ن له ي�سّ ره ،فر� ُ
أيت �إخراجه م ��ن القوّة �إلى الفعل والتكميل ،و�إب ��رازه من الخفاء �إلى
وجمعت على �ض ّم �شوارده �أمري ،و�س� ُ
ُ
الوجود والتح�صيل ،ف� ُ
ألت اهلل تعالى
أعملت فيه فكري،
�أن ي�ش� � ّد �أزري ،ويح � ّ�ط بكرمه وزري ،وي�شرح لإتمامه �صدريَ ،
فنه�ضت عزيمتي بعد ما كانت
قاع ��د ًة ،وه ّب ��ت ه ّمت ��ي غبّ م ��ا كانت راكد ًة ،واهت� � ّز الخامد م ��ن ن�شاط ��ي ،(((»...ف�ص ّنف ً
كتابا
�إلهي ًّا  -الحكمة المتعالية في الأ�سفار العقليّة الأربعة  -وبد�أ في مرحلته هذه بالت�أليف والكتابة.
�أهمّ  م�ؤ ّلفات �صدر المت�أ ّلهين بعد كتاب الأ�سفار:
 .1تف�سير القر�آن الكريم.
� .2شرح على �أ�صول الكافي.
 .3مفاتيح الغيب.
  .4المبد�أ والمعاد.
 .5ر�سالة في حدوث العالم.
 .6كتاب الم�شاعر.
 .7ال�شواهد الربوبيّة.
(((  الحكمة المتعالية في الأ�سفار العقليّة الأربعة ،ج� ،1ص .8
(((  االح :بدا وظهر وب�سيفه وبثوبه ،ولوّح به لمع به.
(((  الحكمة المتعالية في الأ�سفار العقليّة الأربعة ،ج� ،1ص .8
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  .8العر�شيّة.
 .9ر�سالة الت�صوّر والت�صديق.
ُ
وقد طبع �أكثر م�ؤ ّلفاته التي يبلغ عددها  32كتاب ًا ور� ً
سالة تقريب ًا.
ّ
ميزات هذه المدرسة

ٌ
ٌ مختلف عن ك ّل المدار�س ال�سابقة 
� ّإن المنه���ج الم ّتبع في مدر�سة الحكمة المتعالية ،منهج
علي���ه ،فه���و لي�س منهج ً���ا ّ
 م�شائي ًا بحت ً���ا ،وال �إ�شراق ّي ًا بحت ً���ا ،وال �صوف ّي ًا ،وال كالم ّي ً���ا« ،ولي�ست
فل� ً
ّ
 الم�شخ�ص»((( .فهي ٍّ
بحق مزيجٌ من ك ّل هذه المناهج
ؤها الفل�سفي
سفة تجميعيّة ،بل لها بنا�
ّ
والمدار�س .وبمالحظة حياة �صدر المت�أ ّلهين بمراحلها الثالث ،يُمكن ا�ستنتاج ركائز الفل�سفة 
إ�سالمي ق���ر�أ ك ّل ما تقدّم عليه من
الن���ي �شيّده���ا ،والأُ ُ�س�س التي اعتمد عليه���ا .فهو فيل�سوف �
ّ
وفل�سفات ،وطاقت نف�سه لحياة العزلة والت�صوّف ،لك ّنه خرج من عزلته منت�صر ًا ،يحمل 
�أفكا ٍر
ٍ
فل� ً
سف���ة جدي���د ًة ،لم يكن ليو ّفق �إليها من قبله ،فكانت فل�سفت���ه مزيج ًا من البرهان والوجدان
والقر�آن� ،أو قل مزيج ًا من العقل والك�شف وال�شرع.
 . 1الجمع بين البرهان والوجدان:

�أ ّو ًالّ � :إن الحكم���ة المتعالي���ة ت ّتخذ من العقل �أ�سا� ًسا لها ،ومن ال�شه���ود والمكا�شفة �أ�سا� ًسا
ّ
آخر ،لكن ال بنحو الفل�سفة الم�شائيّة التي تعتمد ب�شكل ك ّلي على العقل و ُتنكر مبد�أ الك�شف ،وال 
�
كال�صوفيّة  الذين يعتر�ضون وي� ّسفهون العقل �أيّ ت�سفيه ،بل هي تحارب من يعتمد على ال�شهود
والك�شف فقط ،كما وتذمّ من يعتمد على العقل والبرهان فقط.
فنج���د �صدرا يُ�ش ّنع على من ينك���ر الع ّ
دني ،بينما هو يعتبره �أق���وى و�أ� ّشد فيقولّ �« :إن
لم الل ّ
دني ،الذي يعتمد عليه ال�سلاّ ك
كثي ��راً م ��ن المنت�سبين �إلى العلم ينكرون العلم الغيب � ّ�ي ال ّل ّ
والعرف ��اء ،وه ��و �أقوى و�أحكم من �سائر العلوم ،قائلين ما معنى العلم � اّإل الذي يح�صل من
تع ّل ٍم �أو فكر ورويّة»(((.
(((  مدخل �إلى الفل�سفة� ،ص .125
(((  ال�شي���رازي� ،ص���در الدي���ن ،مفاتيح الغيب :الم�شه���د الثامن من المفتاح الثال���ث( .نق ًال عن الأمي���ن ،مح�سن� ،أعيان
ال�شيعة ،ج � ،9ص  ،323تحقيق الأمين ،ح�سن ،دار التعارف للمطبوعات ،بيروت ،ط.)1983 .
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وي���ذمّ المعتمدين على البحث والعقل فق���ط فيقول...« :ال على مجرّد الأنظ ��ار البحثيّة،
التي �سيلعب بالمعوّلين عليها والمعتمدين بها ال�شكوك ،يلعن الالحق منهم فيها ال�سابق،
ولم يت�صالحوا عليها ويتوافقوا فيها؛ بل ك ّلما دخلت �أمّ ٌة لعنت �أختها»(((.
ف�أول���ى «� ّأن يرج ��ع �إل ��ى طريقتن ��ا في المع ��ارف والعل ��وم الحا�صل ��ة لن ��ا بالممازجة بين
طريقة المت�أ ّلهين من الحكماء ،والم ّليّين من العرفاء»(((.
في مو�ضع �آخ���ر في و�صف كتابه الأ�سفار ب�أ ّنه« :قد اندمجت في ��ه العلوم الت�أ ّلهيّة
ويق���ول
ٍ
في الحكمة البحثيّة وتدرّعت فيه الحقائق الك�شفيّة بالبيانات التعليميّة»(((.
ويفتخ���ر بالطريق���ة التي و�صل �إليه���ا ب�أ ّنها «ممّا ل�ست �أظ � ّ�ن �أن قد و�صل �إلي ��ه �أح ٌد ممّن
�أعرف ��ه من �شيع ��ة ّ
الم�شائين ومت� ّأخريهم ،دون �أئمّتهم ومتقدّميه ��م ،ك�أر�سطو ومن �سبقه.
�شخ�ص من المعروفين بالمكا�شفة
وال �أزعم �إن كان يقدر على �إثباته بقوّة البحث والبرهان
ٌ
والعرفان ،من م�شايخ ال�صوفيّة من �سابقيهم والحقيهم»(((.
ّ
ه ل���م يبلغ الم�شا�ؤون ما بلغ���ه هو من المكا�شفة والوج���دان ،وال الإ�شراقيّون
وه���ذا يعني �أ ّن
والعرف���اء بلغوا ما بلغه هو بالبح���ث والبرهان؛ نعم يمكن القولّ �« :إن فل�سفة �صدر المت�أ ّلهين
ُت�شب ��ه المدر�س ��ة الإ�شراق ّي ��ة م ��ن ناحي ��ة الأ�سل ��وب� ،أي �إ ّنه ��ا تعتم ��د كلاّ ً م ��ن اال�ست ��دالل
والمكا�شفة � ،اّإل �أ ّنها تختلف عنها في الأُ�سُ �س واال�ستنتاجات»(((.
 على ال�شهود الوجداني� ،شفق ًة بالمتع ّلمين ،وت�سهي ًال عليهم ،ل ّأن
ّم البحث الفل�سفي
ثانياً :يقد
ّ
ّ
 العقلي
إذا وجد الدليل البحثي
الطالب قد ال يقتنع بالم�شاهدة وال يُ�صدّق بها ابتداءً ،لك ّنه �
ّ
ّ
واقتن���ع به ،ثمّ �سمع بالم�شاهدة والك�شف �أمكنه الت�صديق �أكثر« :ونحن �أي�ضاً �سالكو هذا
الخا�صة ،حيث �سلكنا �أ ّو ًال م�سل ��ك القوم في �أوائل الأبحاث
المنه ��ج ف ��ي �أكثر مقا�صدنا
ّ
و�أوا�سطه ��ا ،ث� � ّم نفت ��رق عنهم في الغايات ،لئلاّ تنبو الطبائ ��ع عمّا نحن ب�صدده في �أوّل
(((  الحكمة المتعالية في الأ�سفار العقليّة الأربعة ،ج � ،2ص .307
(((  �صدر الدين ،المبد�أ والمعاد� ،ص .496
(((  الحكمة المتعالية في الأ�سفار العقليّة الأربعة ،ج � ،1ص .9
(((  المبد�أ والمعاد� ،ص .496
(((  مدخل �إلى الفل�سفة� ،ص .125
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الأم ��ر ،ب ��ل يح�صل لهم اال�ستينا�س به ،ويقع في �أ�سماعهم كالمنا موقع القبول �إ�شفاقاً
بهم»(((.
 . 2المطابقة بين الشرع والعقل:

وه���ذه الميزة التي تف�صل بين هذه المدر�س���ة و�سائر المدار�س من حيث النتائج ،فلم يقع
ّ
به الم�ش���ا�ؤون من تطبيق ال�شريع���ة وت�أويلها بما يالئم العقل ،ول���م يف�شل من حيث
فيم���ا وقع
النتيجة بعدم الح�صول على البراهين العقليّة بما يالئم ال�شريعة كما ح�صل للإ�شراقيّين ،بل 
وجد في ك ّل م�سائله الفل�سفيّة الحكميّة التي طرحها مطابق ًة بين العقل وال�شرع:
«وحا�شا ال�شريعة الح ّقة الإلهيّة البي�ضاء �أن تكون �أحكامها م�صادم ًة للمعارف اليقينيّة
ال�ضروريّة ،وت ّباً لفل�سف ٍة تكون قوانينها غير مطابق ٍة للكتاب وال�س ّنة»((( .وعلى هذا ال يزال
ي�ست�شه���د على ك ّل م�س�أ ٍلة فل�سف ّي ٍ���ة عوي� ٍصة بالآيات القر�آنيّة والآث���ار الإ�سالميّة .وهو بار ٌع في
تطبيق ما ي�ست�شهد به على فل�سفته .ولم يكن ا�ست�شهاده بها لرفع �شبهة الم ّتهمين له بالخروج
ع���ن الدين ،بل هو من الذين يدّعون �أ ّنه ال �أحد يفهم �أ�سرار القر�آن الكريم ،وال�س ّنة ال�شريفة 
كما يفهمها هو.
وهو ي�سعى في ك ّل ما �أ ّلفه �إلى �أن يُبيّن هذا المنهج الفريد ،فيهدف من كتبه الفل�سفيّة �إلى  
بي���ان ت�أييد العقل للدِّ ي���ن ،ومن كتبه الدينيّة بيان ت�أييد الدِّ ين للعق���ل ،فكانت كتبه ك ّلها دين ّي ًة
فل�سف ّي ًة.
 . 3محور ّية القرآن:

وق���د يتب���ادر للأذهان من ه���ذا الأ�سلوب الفري���د الذي ي ّتبع���ه الملاّ �ص���دراّ � ،أن البرهان
واحد ،و�أ ّنها طر ٌق ٌ
ثالث تو�صل �إلى الحقيقة وتك�شف عنها ،و�أ ّنه
والعرف���ان والقر�آن
ٍ
في عر�ض ٍ
والكتابي لإقناع الطلاّ ب ،و�شفق ًة بهم كما 
أليفي
ّ
ال تق���دّم لبع�ضها على الآخر� ،إلاّ بالأ�سلوب الت� ّ
تقدّم ،ولكنّ  ال�صحيح � ّأن المحوريّة الأ�سا�س للقر�آن في مدر�سته:
«� ّإن الحكمة المتعالية وجدت كمالها في الجمع بين الأد ّلة؛ البرهان والعرفان والقر�آن،
(((  الحكمة المتعالية في الأ�سفار العقليّة الأربعة ،ج � ،1ص .85
(((  م .ن .ج� ,9ص .302
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�اف بينه ��ا ،و�إ ّنما هي تواف � ٌ�ق وان�سجا ٌم تامٌّ ،نعم في مق ��ام المقاي�سة
و�أ ّن ��ه ال يوج ��د �أيّ اخت�ل ٍ
الداخليّة بين هذه الطرق الثالث ،ف� ّإن المحوريّة والأ�صالة هي للقر�آن ،والآخران يدوران
حوله ،ال ينف ّكان عنه»(((.
حدود العقل
ومن ال�ضروريّ ج ّد ًا و�ضوح مكانة العقل في هذه المدر�سة .فقد يُت�صوّر � ّأن الحقائق ،التي
ُتو�صل �إليه���ا بالطرق الثالث المتقدّمة ،و� ّأن ما ي�صل 
ك�شف���ت الحكمة المتعالية اللثام عنها ،ي ّ
�إلي���ه الك�شف وال�شهود ،وما يحكي ويُخبر عنه القر�آن وال�س ّنة ،يُمكن للعقل والبرهان �أن ي�صل 
ّ
يوجد تناف بين القر�آن والوجدان من جه ٍة ،والبرهان من
وي�ستدل عليه .وقد يُت�صوّر �أ ّنه
�إليه،
ٍ
جه ٍة ثاني ٍة ،حيث � ّإن هذه الطرق في عر�ض بع�ضها ،والتنافي واق ٌع فيما بينها.
لك���ن الح ّ
���ق غير هذا؛ ف� ّإن هذه الطرق لي�ست في عر�ض بع�ضه���ا البع�ض ح ّتى يقع التنافي
فيم���ا بينها ،و�إ ّنما هي في ط���ول بع�ضها البع�ض ،وي�أتي دور المكا�شف���ة وال�شهود حينما ينتهي
دور العقل والبرهان.
يق���ول �صدر المت�أ ّلهين« :ث ّم � ّإن بع�ض �أ�سرار ال ِّدين و�أطوار ال�شرع المبين بلغ �إلى ح ّد ما
ه ��و خ ��ار ٌج عن طور العقل الفك ��ريّ  ،و�إ ّنما يُعرف بطور الوالية والنب� �وّة ،ون�سبة طور العقل
الح�س �إلى ن ��ور الفكر ،فلي� ��س لميزان الفكر
ون ��وره �إل ��ى طور الوالي ��ة ونورها ،كن�سب ��ة نور ّ
كثير فائد ٍة وت�صرّف هناك»(((.
وق���ال �أي� ًضاّ �« :إن مقت�ض ��ى البرهان ال�صحيح ممّا لي� ��س �إنكاره في ِجب ّل ��ة العقل ال�سليم
م ��ن الأمرا� ��ض والأ�سقام الباطنة .نعم ربما يكون بع� ��ض المراتب الكماليّة ممّا يق�صر عن
غوره ��ا العق ��ول ال�سليم ��ة ،لغاية �شرفه ��ا وعلوّها ع ��ن �إدراك العق ��ول ،ال�ستيطانها في هذه
ال ��دار وع ��دم مهاجرتها �إلى عالم الأ�سرار ،ال � ّأن �شيئ� �اً من المطالب الح ّقة ممّا يقدح فيها
ويحكم بف�سادها العقل ال�سليم والذهن الم�ستقيم»(((.
(((  رحيق مختوم :الآملي ،نق ًال عن درو�س في الحكمة المتعالية� ،ص .100
(((  ال�شيرازي� ،صدر الدين� ،شرح �أ�صول الكافي في �آخر كتاب مفاتيح الغيب� ،ص  ،461من�شورات مكتبة المحمودي ،ط.
الحجرية طهران  1391هـ( .نق ًال عن درو�س في الحكمة �ص .)102
(((  الحكمة المتعالية في الأ�سفار العقليّة الأربعة ،ج � ،7ص .322
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وينق���ل عن الغزالي فيق���ول« :قال ال�شي ��خ الفا�ضل الغزال ��ي :اعلم �أ ّنه ال يج ��وز في طور
الوالية ما يق�ضي العقل با�ستحالته .نعم يجوز �أن يظهر في طور الوالية ما يق�صر العقل
عن ��ه ،بمعن ��ى �أن ��ه ال يدرك بمج� �رّد العقل .ومن لم ُيف� �رّق بين ما يُحيله العق ��ل وبين ما ال
أخ�س من �أن يُخاطب فيترك وجهله»(((.
يناله العقل فهو � ّ
تقويم هذه المدرسة
لق���د ا�ستطاع «�صدر المت�أ ّلهين �أن يجمع بين الفل�سفة والعرفان ،وا�ستفاد في ذلك بال�س ّنة 
والقر�آن ،وبيّن المعارف الذوقيّة في �صورة الدليل والبرهان ،فتو ّلد بهذا الترتيب بين مناهج
ٌ
و�س ّمي بالحكمة المتعالية»((( .و«ا�ستطاع �أن يُح ّقق �إنجاز ًا �ضخم ًا على 
المعرف���ة منه ٌج
حديثُ ،
أ�س�س برهان ّي ٍة
نظام ٍّ
قائم على � ٍ
 عقلي ٍ
جديد ٍ
م�ستوى القواعد والمباني الفل�سفيّة� ،أدّت �إلى بناء ٍ
م الإمكاني وعالقته بمبدئه المتعالي»(((.
يُمكنها تف�سير الع َال
ّ
ّ
���ن الفل�سف���ة الم�شائيّة والإ�شراقيّ���ة ،ولم يعد معنى 
وق���د حَ �سمت ه���ذه المدر�سة النزاع بي
لل�ص���راع بي���ن �أر�سطو و�أفالط���ون في ه���ذه المدر�سة ،حيث و�ضع���ت ك ّل م�س�أ ٍلة ف���ي مكانها،
وا�ستفادت من المناهج المعرفيّة ك ّلها.
يق���ول المطه ّري« :وقد و�ضع �ص ��در المت�أ ّلهين نهاي ًة حا�سم ًة له ��ذا النزاع الطويل (�أي
بي ��ن �أر�سط ��و و�أفالطون) بالأ�سا� ��س الجديد الذي �شاده في فل�سفت ��ه .ومنذ هذا الزمن لم
يع ��د معن ��ى لوقوف �أحد هذين االتجاهين ف ��ي مقابل الآخر .وقد الحظ ك ّل من جاء بعده
واطلع على فل�سفتهّ � ،أن النزاع الذي امت ّد لألفي عا ٍم بين ّ
الم�شائين والإ�شراقيّين قد ح�سم
على يد هذا الفيل�سوف العظيم»(((.

(((  الحكمة المتعالية في الأ�سفار العقليّة الأربعة ،ج � ،7ص .322
(((  الرم�ضاني ،ح�سن ،مقدمة على كتاب التمهيد في �شرح قواعد التوحيد� ،ص  ،6م�ؤ�س�سة �أم القرى ،قم ،ط .الأولى 2003م.
(((  درو�س في الحكمة المتعالية ،ج� ،1ص .105
(((  �أ�صول الفل�سفة والمذهب الواقعي ،ج� ،1ص .13
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المفاهيم الرئيسة

���ر الفل�سف���ي ال�سائ���د ه���ذه الآون���ة ،ال �سيّما في الأو�س���اط العلميّ���ة الإ�سالميّة،
ّ � .1إن الفك
ّ
وخ�صو� ً
ص���ا ف���ي الح���وزات العلميّة ،هو فك���ر وفل�سفة الحكم���ة المتعالية ،الت���ي �أر�سى 
دعائ َمها و� ّأ�س�س قواعدَ ها �صدرُ الدين ال�شيرازيّ  ،المل ّقب ب�صدر المت�أ ّلهين.
  .2يُمكن تق�سيم حياة �صدر المت�أ ّلهين العلميّة �إلى ثالث مراحل:
�أ .التلمذة :حيث كان يتتبّع �آراء المتك ّلمين والحكماء ومناق�شاتهم.
ب .العزلة :فقد انقطع عن النا�س �إلى �إحدى قرى قم المقدّ�سة خم�سة ع�شر ً
 عاما على ما 
قيل ،تف ّرغ فيها للعبادة وت�صفية الفكر وتهذيب الخيال.
ج .الت�ألي���ف :حي���ث �ص ّنف في هذه المرحل���ة الجديدة من حياته �أنف�س م���ا قدّمه للفل�سفة 
الإ�سالميّة.
 .3يُع���دّ المنهج الم ّتبع ف���ي مدر�سة الحكم���ة المتعالية ،منهج ًا مخت ً
لفا ع���ن ك ّل المدار�س 
ال�سابقة عليه .فهو لي�س منهج ًا ّ
 م�شائي ًا بحت ًا ،وال �إ�شراق ّي ًا بحت ًا ،وال �صوف ّي ًا ،وال كالم ّي ًا،
بل هي مزيجٌ من ك ّل هذه المناهج والمدار�س.
 .4قد تميّزت هذه المدر�سة عن غيرها من المدار�س ب�أ ّنها:
�أ .تجم���ع بين البره���ان والوجدان :فالحكم���ة المتعالية ت ّتخذ من العق���ل �أ�سا� ًسا لها ،ومن
ّ
آخر ،لكن ال بنحو الفل�سفة الم�شائيّة تنكر على ال�شهود ك ّل
ال�شه���ود والمكا�شفة �أ�سا� ًسا �
النكي���ر ،وال كال�صوفيّة يعتر�ضون وي� ّسفهون العقل �أيّ ت�سفيه ،بل هي ُتحارب من يعتمد 
على ال�شهود والك�شف فقط ،كما وتذمّ من يعتمد على العقل والبرهان فقط.
ب .تطابق بين ال�شرع والعقل :وهذه الميزة التي تف�صل بين هذه المدر�سة و�سائر المدار�س 
م���ن حيث النتائج .ف ُنالحظ ف���ي ك ّل م�سائله الفل�سفيّة الحكميّ���ة التي طرحها مطابق ًة
بي���ن العق���ل وال�شرع .ولهذا ال ي���زال ي�ست�شهد على ك ّل م�س�أ ٍلة فل�سف ّي ٍ���ة عوي� ٍصة بالآيات
القر�آنيّة والآثار الإ�سالميّة.
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ج .محوريّ���ة القر�آن :وق���د يتبادر للأذهان من هذا الأ�سلوب ال���ذي ي ّتبعه الملاّ �صدراّ � ،أن
واحد ،ولكن ال�صحي���ح �أ ّنه في مقام المقاي�سة 
البره���ان والعرف���ان والقر�آن
ٍ
في عر�ض ٍ
الداخليّ���ة بين الطرق الثالث ،ف� ّإن المحوريّ���ة والأ�صالة هي للقر�آن ،والآخران يدوران
حوله ،ال ينف ّكان عنه.
ُتو�صل �إليها 
 .5ق���د يُت�ص���وّر � ّأن الحقائ���ق ،التي ك�شف���ت اللثام عنها الحكم���ة المتعالي���ة ،ي ّ
بالطرق الثالث المتقدّمة بعر�ض بع�ضها البع�ض ،وال�صحيح � ّأن هذه الطرق لي�ست في
عر�ض بع�ضها البع�ض ح ّتى يقع التنافي فيما بينها ،و�إ ّنما هي في طول بع�ضها البع�ض،
وي�أتي دور المكا�شفة وال�شهود حينما ينتهي دور العقل والبرهان.
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أسئلة حول الدرس

ق�سم المراحل الفكريّة لحياة �صدر المت�أ ّلهين؟
  .1كيف ُت ّ
 .2من هم �أهمّ �أ�ساتذته وما هي �أهمّ  م�ؤ ّلفاته؟
 .3ما هي ميّزات الحكمة المتعالية؟
 .4ما هي حدود العقل في هذه المدر�سة؟

الدرس الخامس

ما هي الفلسفة؟

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

 1 .1يتع ّرف �إلى ماهيّة ومو�ضوع الفل�سفة.
 2 .2يُبيّن �أه ّمية علم الفل�سفة وفائدته.
 3 .3ي�شرح المنه���ج الذي ت ّتبعه الفل�سف���ة للك�شف عن
المجهول.

تعريف الفلسفة
ج���اءت كلم���ة الفل�سف���ة من عب���ارة «فيال�سوفو����س» �أي مح���بّ  الحكمة ،وهو ا�س���م اختاره
�سقراط((( لنف�سه؛ وقد نقل م�ؤرّخو الفل�سفة � ّأن ال�سبب في اختيار هذا اال�سم �شيئان� :أحدهما 
توا�ضع �سقراط حيث كان يعترف دائم ًا بجهله ،والثاني تعري�ضه بال�سوف�سطائيين الذين كانوا 
يع���دُّون �أنف�سهم حكم���اء(((؛ �أي �إ ّنه باختيار هذا اللقب �أراد �أن يوحي له���م ،ب�أ ّنهم لي�سوا �أه ًال
لهذا اال�س���م «الحكيم»؛ لأ ّنهم ي�ستخدمون التعليم والتع ّلم لأهداف مادّية و�سيا�سية ،وحتى �أنا 
ال���ذي ا�ستطعت ر ّد تخيّالتهم ب�أد ّلة محكم���ة ،ال �أرى نف�سي �أه ًال لهذا اللقب ،و�إ ّنما �أُطلق على 
نف�سي ا�سم «محبّ  الحكمة».
وف���ي العه���د الإغريقي القديم ومنذ �أن �س ّمى �سقراط نف�س���ه بهذا اال�سم� ،صارت الفل�سفة 
قديم ً���ا ُت�ستعمل في مقابل ال�سف�سطة المنكرة ب�أ�سالي���ب مغالطاتها لحقائق الأ�شياء ،كما �إ ّنها 
�ص���ارت �شاملة لجميع العلوم الحقيقية كالفيزياء ،والكيمي���اء ،والطبّ  ،والهيئة ،والريا�ضيات
والإلهيات؛ و�أمّا العلوم االعتبارية كالنحو وال�صرف فهي خارجة عن حيّز الفل�سفة(((.

(((  �سق���راط399 - 470« :ق.م» فيل�س���وف يوناني ،ولد في �أثينا ،عُ رف ب�أ ّنه �أ�ستاذ ذائع ال�صيت بالفل�سفة والحكمة وعرف
بـ»�سقراط الحكيم».
(((  حيث كان يطلق على كل منهم ا�سم «�سوفي�ست» وهي كلمة يونانية تعني الحكيم.
(((  تختلف العلوم االعتبارية عن العلوم الحقيقية في �أنّ  العلوم االعتبارية ال واقع لها �سوى ما اتفق عليه الم ّتفقون واعتبره
المعتب���رون ،كما لو اتف���ق النحاة في لغة العرب �أن يكون الفاعل مرفو ً
عا والمفعول ب���ه من�صوب ًا .فال وجود لأمثال هذه
الأح���كام ف���ي الواقع غير ما اتفق عليه الم ّتفق���ون واعتبره المعتبرون وعلى خالف ذلك ،ح���ال العلوم الحقيقية ،ف�إ ّنها 
تك�ش���ف عن حقائق ثابتة �سواء علم الإن�سان به���ا �أم لم يعلم؛ فالجاذبية كانت موجودة ولها واقع ثابت ولم يكن لنيوتن
من دور� ،سوى الك�شف عنها.
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الت�صديقي���ة ،كمبد�أ عدم التناق�ض و�أ�ص���ل الع ّلية وقاعدة ال�سنخية ،وهي من مباحث وم�سائل 
الفل�سف���ة ،ومن �أجل ما تق���دّم يكون للفل�سفة� ،شرف التقدّم على بقية العلوم ،وال  ُنبالغ �أن قلنا 
�أ ّنها �أمّ العلوم.
وال تخت�ص بموجود
والإلهي���ات بالمعنى الأعم تبحث ع���ن �أحكام الموجودات ب�شكل ع���ام
ّ
دون �آخر بينما تتناول الإلهيات بالمعنى الأخ�ص �إثبات وجود اهلل الأقد�س و�صفاته ج ّل وعال.
موضوع الفلسفة
وبذل���ك ي ّت�ض���ح � ّأن مو�ضوع عل���م الفل�سفة هو« :الموج���ود بما هو موج���ود»� ،أي �أ ّنها تتناول
درا�س���ة الموجود ب�شكل عام ،ل ُتحدّد �أحكامه ّ
بغ�ض النظر عن خ�صو�صيّاته .فمث ًالّ � :إن البحث
ع���ن الع ّلة والمعلول ال يخت����ص بموجود دون غيره ،بل هو �شامل لك ّل موجود؛ بينما البحث عن
تركيب الماء ودرجة انجماده وغليانه وبقيّة خوا�صه ،بحث عن الموجود بما هو ماء ،له وجوده
وتخت�ص
الخا����ص .و�أمّا الإلهيات بالمعنى الأخ����ص ف�إ ّنها تبحث عن وجود اهلل تعالى و�صفاته
ّ
به وال تبحث ع ّما �سواها.
ودرا�سة الموجود ب�ش���كل عام التي تتناول الموجودات مج ّردها ومادّيها ،يُطلق عليها ا�سم 
ها تخت�ص بالموجودات المج��� ّردة غير المادّية،
«الميتافيزيق���ا» وق���د ت�صوّر البع�ض خط����أ� ،أ ّن
ّ
�إلاّ � ّأن ال�صحي���ح �شموله���ا للموجودات المادّي���ة والمج ّردة على حدٍّ �س���واء .فالبحث عن الع ّلة 
والفعل وما �شابهه���ا ال يخت�ص
والمعل���ول ،والوج���وب والإم���كان ،والح���ادث والقديم ،والق���وّة
ّ
بالموجودات المج ّردة غير المادّية بل ي�شملهما مع ًا.
وم���ن الجدير ذكره � ّأن الميتافيزيقا م�أخوذة من �أ�ص���ل يوناني هو متاتافو�سيكا �أي ما بعد 
الطبيعة وحوّرت بالعربية �إلى (ميتافيزيقا) وح�سبما يعتقده م�ؤرّخو الفل�سفة ،ف� ّإن هذه الكلمة 
ا�س ُتعمل���ت لأوّل م ّرة في ق�سم من فل�سفة �أر�سط���و المتناولة لأحكام الوجود ب�شكل عام ،وحيث
� ّإن ه���ذا الق�سم من بحث الفل�سفة ق���د كتبه �أر�سطو ح�سب ترتيبه بعد بحث الطبيعيات ،لذلك
فقد �أطلق عليه ا�سم ميتافيزيقا� ،أي ما بعد الطبيعة.
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ّ
أهمية وفائدة الفلسفة
ُت���راود الإن�سان �أحيان ًا وقد  ُتالحقه ت�سا�ؤالت حول الوجود ومعناه؛ وهل هو متناه محدود �أو
مطلق ال محدود؟ وكيف وجد؟ وهل هو في غنى عن ّ
 عل ٍة توجده �أو مفتقر �إليها؟ وهل هلل خالق
�أو هو في غنى عن ك ّل خالق؟ ولماذا ال يُرى اهلل جهرة؟
وم���ن جه���ة �أخرى ف� ّإن الإن�سان ،ه���ذا الموجود العمالق الذي ح ّلق ف���ي �آفاق ال�سماء ونفذ
�إلى �أعم���اق الأر�ض وقعر المحيطات وفلق الذرّة وابتكر العجي���ب والغريب ،تراه حائر ًا يعي�ش 
ال�ضياع وال�س�أم؛ �إذ ال هدف حقيقي ي�صبو �إليه وال ر�ؤية كونية وا�ضحة يمتلكها �إزاء الوجود وال 
�شمولية وال ان�سج ً
اما يلم�سه بين مفردات الكون وف�صوله ،ومن �أجل ذلك ف�إ ّنه ال يعرف لماذا 
و�ضع قدميه في هذا العالم؟ ولماذا يُفر�ض عليه الخروج منه م ّرة �أخرى؟
وم���ن هنا فنح���ن بحاجة �إلى ما يُخ ّفف قلقن���ا وينزع �س�أمنا ويُب���دّل �ضياعنا و�ضاللنا �إلى 
ه���دى ونور و َروْح وراح���ة ،والفل�سفة ت�ؤدّي هذا الدور؛ لأ ّنها  ُتعطي ل���ك ّل ما تقدّم من ت�سا�ؤالت،
�إجاب���ات مبيّن���ة وذلك بتحديد ر�ؤية وا�ضحة ع���ن الكون والوجود والحي���اة ،لتتحدّد لنا معالم 
المب���د�أ والمنته���ى وال�سبي���ل بينهما .وبعب���ارة �أخ���رىّ � :إن الفل�سفة تميط اللثام ع���ن التوحيد 
���د �سبي ًال للو�صول �إلى �شاطئ المعاد ب�أم���ان بما تت�ض ّمنه من �شرائع
والمع���اد ،والنبوّة التي ُتع ّ
ش���ة في مهبّ  الريح ،بل يعرف
ومناه���ج و�أحكام ،فال يغ���دو وجود الإن�سان عبث ًا وال يُم�سي كري� ٍ
نف�سه ويعرف �أ ّنه من �أين وفي �أين و�إلى �أين.
و�إذا كان دور الفل�سفة الك�شف عن المجاهيل ،وانت�شال الإن�سان من حاالت الإبهام وال�ضياع
بح ّ
���ل �شبهاته في ما يرتب���ط ب�أ�صل الوجود وم�آل���ه وحقيقته ،فال نبال���غ �أن �أطلقنا ا�سم العلم 
عليه���ا؛ ل ّأن العلم يقوم بت�سلي���ط �أ�ضوائه الكا�شفة على ظلمات المجاهي���ل ليُ�سفر عن هويّتها 
وحقيقتها ،وهذا بال�ضبط ما ت�ؤدّيه الفل�سفة لق ّرائها ودار�سيها.
يتو�صل �إليها الإن�سان في
نع���م� ،إن �أُريد من العلم ح�صيلة الأفكار والنتائج التجريبية التي ّ
حينئذ �إطالق ا�سم العلم على الفل�سفة بهذا المعنى،
مختبره �أو في مجال الطبيعة ،فال ّ
ي�صح ٍ
بل وكذل���ك ال ت�صح ت�سمية كهذه على الت�أريخ والجغرافيا ،والفقه وبقية العلوم الإن�سانية غير
ّ
التجريبية.
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أساليب التحقيق العلمي
تختل���ف �أ�ساليب التحقيق العلم���ي باختالف ميادينها ومجاالتها ،وذل���ك لأ ّنك على �سبيل 
المثال تجد فرق ًا وا�ضح ًا بين البحوث التالية:
	.1البحث في تاريخ ن�شوب الثورة �ضدّ الإنجليز في العراق.
	.2البحث في �أنواع الألوان.
	.3البحث في �صياغة قانون عام فيما يرتبط بتمدّد الحديد بالحرارة.
فالبحث الأول يتناوله الأ�سلوب النقلي التاريخي بالدر�س والتحقيق ،وال دور للأ�ساليب العقلية 
والتجريبية في ذلك؛ �إذ � ّإن الإن�سان الذي لم يُعا�صر حدث الثورة �ضدّ الإنجليز في العراق مهما 
وال يتو�صل �إلى ما يريد .و�أمّا البحث الثاني
حاول بعقله وتجربته معرفة ذلك ،ف�سوف يعجز عنه
ّ
أ�سلوب التجريبي الح�س���ي وال دور للعقل والنقل فيه ،ف����إذا حُ رم الإن�سان
���ه من مخت�ص���ات ال
ف�إ ّن
ّ
ّ
با�صرت���ه ف�إ ّن���ه لن يحظ���ى بمعرفة اللون الأحم���ر �أو غيره من الأل���وان مهما و�صفه���ا الوا�صفون
ّ
بنقله���م ومهما ا�ستدل �أهل البرهان عليها بعقولهم؛ و�أمّا بالن�سب���ة �إلى البحث الثالث ف�إ ّنه ٌ
وقف
عل���ى الأ�سلوب العقل���ي ،وال ن�صيب للأ�سلوب التجريبي والنقلي في���ه مهما جرّب المجرّبون ونقل 
الناقل���ون ذل���ك� ،إذ � ّإن ك ّل م���ا يُجرّبونه وما ينقلونه ال ي�ستوعب ك ّل م���ا هو موجود �أو مفتر�ض من
قطع الحديد المحكوم عليها بالتمدّد.
ومباحث الفل�سفة تعتمد على الأ�سلوب العقلي في تحقيقاتها ودرا�ساتها لم�سائلها الفل�سفية،
ً
�إال �أ ّنها قد تعتمد � ً
تجريبية لتجعلها منطلقا لدرا�ساتها العقلية والت�أمّلية(((.
أحيانا على ظاهرة
ثم � ّإن عملية الك�شف عن مجهول بوا�سطة معلوم �آخر تتمّ  عبر طرق ثالثة من اال�ستدالل:
 .1القياس:

ق�ضايا متى �س ّلمت لزم عنه لذاته قو ٌل �آخر ،كما لو نقلت حكم الموت
وه���و ق���و ٌل م�ؤ ِّل ٌف من
ُ
الثابت للإن�سان �إلى �سقراط الذي هو فرد من �أفراد الإن�سان فتقول:
(((  ومن هذا القبيل النظر �إلى بديع �صنع الكون وعظمته ثم االنتقال بالت�أمّل واال�ستنتاج �إلى وجود مبدع ِّ
ومنظم ومهند�س 
م���ن ورائ���ه وهو اهلل الخالق الم�صوّر ،وهو ذات الأ�سلوب الذي اعتمده الإعرابي لإثبات وجود اهلل ج ّل ا�سمه حيث قال:
اّ
ت���دل على البعير و�أثر الأقدام ّ
البع���رة ّ
فجاج ،ال يدلن على اللطيف
يدل على الم�سير؛ �أف�سماء ذات �أب���راج و�أر�ض ذات
الخبير؟!.
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�سقراط �إن�سان.
وكل �إن�سان فان.
  ف�سقراط فان.
ومث���ل هذه الحركة الفكرية يُطلق عليها في المنطق ا�س���م «القيا�س» وهو مفيد لليقين في
ظ ّل �شروط معيّنة وهي فيما �إذا كانت مقدّمات القيا�س يقينية ،وقد تمّ تنظيم القيا�س ب�شكل 
وق���د خ�ص�ص المنطقيّون جانب ًا مه ّم ً���ا من المنطق الكال�سيكي لبي���ان �شروط مادّة
�صحي���ح.
ّ
و�صورة القيا�س اليقيني وهو (البرهان)(((.
 .2االستقراء:

وهو االنتقال من حكم جزئيات �إلى حكم كليّتها ،وهو على نحوين :ا�ستقراء تام وا�ستقراء
ناق�ص؛ �أمّا اال�ستقراء التام؛ فهو من قبيل الحكم بالج ّد والمثابرة على ك ّل من هو موجود في
المدر�سة بعد �إجراء اختبار لجميع من كان فيها من الطلاّ ب.
و�أمّ���ا اال�ستق���راء الناق�ص :فهو من قبيل الحكم على جميع �أه���ل البلد باال�ستقامة وح�سن
ال�سيرة من خالل معا�شرة عدد منهم.
 .3التمثيل:

وه���و االنتقال م���ن حكم جزئي �إلى حك���م جزئي �آخ���ر ال�شتراكهما في معن���ى جامع بينهما،
ّ
بح�سب الظن �أو الوهم ،كما لو منع الوالد ولده عن معا�شرة �صديق من �أ�صدقائه� ،إلاّ � ّأن الولد لم 
يُعر�ض عن معا�شرة هذا ال�صديق فح�سب ،بل �إ ّنه �أعر�ض عن �صديق �آخر له ظ ّن ًا منه � ّأن الع ّلة في
المنع هي عنوان ال�صداقة ،فانتقل من حكم الأول �إلى الثاني لم�شابهتهما في عنوان ال�صداقة.
وقد �ص ّرح �أهل المعقول � ّأن القيا�س البرهاني بك ّل �أ�شكاله المنتجة يُفيد اليقين والقطع ،كما 
� ّأن اال�ستقراء ال ّتام يُفيد ذلك � ً
أي�ضا ،و�أمّا اال�ستقراء الناق�ص والتمثيل فال يُفيدان �سوى الظن؛
ُغني عن الحق ً
ّ
هو اليقين ال الظن ،ل ّأن ّ
ّ
�شيئا.
 الظن ال ي
ومن الوا�ضح � ّأن المفيد في اال�ستدالل

(((  م�صباح اليزدي ،محمد تقي ،المنهج الجديد في تعليم الفل�سفة؛ ج � ،1ص   ،100دار التعارف للمطبوعات 1418 -هـ،
1998م.

؟ةفسلفلا يه ام

61

المفاهيم الرئيسة

 .1ج���اءت كلمة الفل�سفة من عب���ارة «فيال�سوفو�س» �أي محبّ  الحكم���ة ،وهو ا�سم اختاره
�سق���راط لنف�س���ه؛ وال�سبب في اختيار ه���ذا اال�سم �شيئ���ان� :أحدهم���ا توا�ضع �سقراط
حي���ث كان يعترف دائم ًا بجهله ،والثان���ي تعري�ضه بال�سوف�سطائيين الذين كانوا يعدُّون
�أنف�سهم حكماء.
� .2ص���ارت الفل�سفة ف���ي العهد الإغريقي ت�ستعمل في مقاب���ل ال�سف�سطة المنكرة ب�أ�ساليب
مغالطاتها لحقائق الأ�شياء ،كما �إ ّنها �صارت �شاملة لجميع العلوم كالفيزياء ،والكيمياء،
والطبّ  ،والهيئة ،والريا�ضيات والإلهيات.
 .3تنق�سم الفل�سفة �إلى فل�سفة نظرية؛ وت�شمل ما ينبغي �أن يُعلم من المعارف كالريا�ضيات
والطبيعي���ات والإلهيات .و�إلى فل�سف���ة عملية وت�شمل ما ينبغي �أن يُعمل به من المعارف
كالأخالق وتدبير المنزل وال�سيا�سة.
ّ � .4إن عدم تم ّكن الفل�سفة من مواكبة تطوّر العلوم وات�ساع رقعتها �أدّى �إلى انح�سار البحث
الفل�سفي بالإلهيات بالمعنى الأعم والأخ�ص �أو ما يُ�س ّمى بالعلم الك ّلي والفل�سفة الأولى.
 .5الوج���ه ف���ي ت�سميتها بالفل�سف���ة الأولى؛ �أ ّنه���ا  ُتعدّ مق ً
دمة ل���ك ّل العلوم �إذ تق���وم ب�إثبات
مو�ضوعات العلوم.
 .6الإلهي���ات بالمعنى الأعم هو البحث عن �أحكام الموجودات ب�شكل عام ،بينما الإلهيات
بالمعنى الأخ�ص تبحث عن �إثبات وجود اهلل تعالى و�صفاته ج ّل وعال.
 .7مو�ض���وع الفل�سف���ة هو« :الموج ��ود بما هو موج ��ود»ّ ،
وبغ�ض النظر ع���ن خ�صو�صياته،
ودرا�سة الموجود ب�شكل عام يُطلق عليه ا�سم «الميتافيزيقا».
� .8أه ّمية وفائدة الفل�سفة في الإجابة عن ت�سا�ؤالت الإن�سان حول الوجود ومعناه؛ وانت�شاله
من حاالت الإبهام وال�ضياع بح ّل �شبهاته في ما يرتبط ب�أ�صل الوجود وم�آله وحقيقته.
 .9تختل���ف �أ�سالي���ب التحقي���ق العلمي باخت�ل�اف ميادينها ومجاالتها ،فمباح���ث الفل�سفة 
تعتمد على الأ�سلوب العقلي عبر طرق ثالثة من اال�ستدالل:
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ق�ضايا متى �س ّلمت لزم عنه لذاته قو ٌل �آخر.
�أ .القيا�س :وهو قو ٌل م�ؤ َّل ٌف من
ُ
ب .اال�ستق���راء :وه���و االنتقال من حكم جزئي���ات �إلى حكم كليّتها ،وه���و على نحوين :تام
وناق�ص.
ج .التمثيل :وهو االنتقال من حكم جزئي �إلى حكم جزئي �آخر ال�شتراكهما في معنى جامع
بينهما.
 .10القيا����س البرهاني بك ّل �أ�شكاله المنتجة يُفيد اليقين والقطع ،كما � ّأن اال�ستقراء التام
يُفيد ذلك �أي� ًضا ،و�أمّا اال�ستقراء الناق�ص والتمثيل فال يُفيدان �سوى الظنّ .
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أسئلة حول الدرس

	.1ما هو وجه ت�سمية الفل�سفة بهذا اال�سم؟ وما هو مو�ضوع علم الفل�سفة؟
	.2ما هو دور الفل�سفة في �إ�ضفاء الروح والراحة واالطمئنان على حياة الإن�سان؟
 .3هل الفل�سفة علم من العلوم؟ ولماذا؟ وما هي حجّ ة من رف�ض �إطالق ا�سم العلم عليها؟
	.4اذكر مع المثال �أ�ساليب وطرق التحقيق في المعرفة الإن�سانية؛ وبيّن الأ�سلوب المعتمد 
في تحقيق الم�سائل الفل�سفية.
ّ � .5إن لال�ستدالل طرق ًا ثالثة ،اذكرها مع �أمثلتها ثم بيّن المفيد منها للقطع.

الدرس السادس

الوجود والماهية

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

 1 .1يتع ّرف �إلى معنى الوجود والماهية.
ّ
وي�ستدل عليه.
 2 .2يُبيّن معنى �أ�صالة الوجود
 3 .3ي�شرح نظرية الت�شكيك في مراتب الوجود.

بداهة مفهوم الوجود
تق���دّم في الدر�س الخام�س � ّأن مو�ضوع الفل�سفة هو :الموجود بما هو موجود .والموجود هو
ال�شيء الذي ثبت له الوجود� ،سواء كان ذلك ال�شيء نف�س الوجود �أو �شيئ ًا �آخر م ّت� ً
صفا به و�أمّا 
بديهي م�ستغن عن التعريف ،وما قد يُقال في تعريفه�« :أ ّنه الثابت العين» �أو
الوجود فمفهومه
ٍ
«الذي يُمكن �أن يُخبر عنه» فهي تعاريف لفظية(((ُ ،ت�ستخدم للتنبيه والإ�شارة �إلى ما في الذهن
من المفهوم البديهي ولي�ست بتعاريف حقيقية� ،إذ لي�ست ب�أعرف من الوجود بل ال �شيء �أجلى 
من الوجود.
معنى الماهية
و�أمّ���ا الماهية فقد قيل في تعريفه���ا ب�أ ّنها :ما يقع في جواب ما هو؛ ف�إذا  ُقلت :ما هو زيدٌ؟
وج���اءك الج���واب ب�أ ّنه �إن�س���ان� ،أو ُقلت :ما ه���و الإن�سان؟ وجاءك الجواب ب�أ ّن���ه حيوان ناطق،
كان الج���واب على هذا ال�س�ؤال بذاته ماهية الإن�سان .وبعبارة �أخرىّ � :إن الماهية بيان لحقيقة 
ال�شيء وذاته التي ُتميّزه ع ّما �سواه.
و�أن���ت حين تواجه موج���ود ًا ما كجبل �أبي قبي����س ،فتقول« :جبل �أبي قبي����س موجود» ،فقد 
�أ�شرت بالمو�ضوع «جبل �أبي قبي�س» �إلى ماهي ِة ال�شيء الذي واجهته ،كما �أ ّنك �أ�شرت بالمحمول
«موجود» �إلى وجوده .وهكذا بقية الأ�شياء التي تواجهنا ،ف� ّإن لها ماهية كما � ّأن لها وجود ًا.

ّ
(((  والتعريف اللفظي لي�س تعري ًفا حقيقي ًا؛ لأنّ
 المعنى الدال عليه اللفظ وا�ضح ،ولم ي�ؤدّ اللفظ المُعرّف من دو ٍر �سوى دور
الإي�ضاح للفظ �آخر ا�ستعمل في ذلك المعنى ،كما لو قيل :الغ�ضنفر ما هو؟ فيُقال� :أ�سد ،فمعنى الأ�سد ال يحتاج ال�سامع
�إلى تعريفه ،بل يحتاج �إلى معرفة لفظ الغ�ضنفر الذي ّ
دل على معنى الأ�سد ،فالتعريف اللفظي تبديل لفظ مكان �آخر.
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أصالة الوجود واعتبارية الماهية
في البداية ل ُنحدّد مفردات الم�س�ألة:
 الوجود :ويُراد به الوجود العيني الذي يت�أ ّلف منه الواقع الخارجي. الماهية :ويُراد بها ما يُقال في جواب؛ ما هو. الأ�صالة :ويُراد بها التح ّقق الخارجي ،بحيث يكون من�ش�أ لتر ّتب الآثار الخارجية. االعتبار :ويُراد به عدم التح ّقق الخارجي ،بحيث ال يكون من�ش�أ لتر ّتب الآثار الخارجية.م ّما تقدّم يظهر � ّأن الماهية تختلف عن الوجود مفهو ً
ما� ،أي � ّأن ما يُفهم من معنى الوجود
غي���ر ما يُفهم من معنى الماهية ،فك ّل منهم���ا يختلف عن الآخر في الذهن ،و�أمّا في الخارج،
�أي خ���ارج حدود الذهن فال يوجد اختالف ،فهما م ّتحدان في �شيء خارجي واحد ،فن�ستطيع
�أن ُن�شير �إلى زيد الخارجي بالقول :هذا �إن�سان وموجود.
الأ�صال���ة  ُتطل���ق في الفل�سفة على معان متع���دّدة ،والمراد منها هنا؛ �أ ّننا بع���د �أن �آم ّنا ب� ّأن
هناك حقيقة وواقع ًا وراء وجودنا الخا�ص ،ن�س�أل عن ال�شيء المتح ّقق في الخارج والذي يكون
من�ش����أ لتر ّت���ب الآثار الخارجية ،والذي �س ّمين���اه زي ً
دا ،هل هو م�صداق لمفه���وم الوجود �أو �أ ّنه
م�صداق لمفهوم الماهية؟
ٍّ
كان لكل منهما م�صداق،
وبعبارة �أخرى :هل � ّأن الوجود �أ�صيل في الخارج �أم الماهية؟ فلو
ل���كان في الخارج م�صداقان اثنان ال م�صداق واحد ،وبما � ّأن الواقع الخارجي ال يوجد فيه �إال 
���د �أن يكون هذا الم�ص���داق لأحدهما دون الآخ���ر و�إن انطبقا عليه� ،إال 
م�ص���داق واحد ،فال ب ّ
أحدهم���ا واقعي �أ�صي���ل والآخر اعتباري� ،أي � ّأن الم�صداق الخارج���ي المتم ّثل بزيد ،يكون
� ّأن �
ّ
لأحدهم���ا بال ّذات وم�صداق ًا للآخر بالعر�ض ،والجواب هو� :أ ّنه م�صداق للوجود دون الماهية 
و�إليك مث ً
اال يو�ضح المراد.
ل���و كان عن���دك ورقة بي�ضاء و�شرع���ت بتلوين م�ساحة منها بلون �أخ�ض���ر ،ف� ّإن حا�صل هذا 
التلوين �سوف يكون �شك ًال معيّن ًا ولنفر�ضه �شك ًال مربّع ًا ،ف�إ ّنك وبعد النظر �إلى ذلك �سينعك�س 
ف���ي ذهنك مفهومان� :أحدهما اللون الأخ�ضر والآخر عبارة عن ال�شكل المربّع الذي يُع ّد ح ً
دا
للون الأخ�ضر ،فمفهوم اللون الأخ�ضر له م�صداق حقيقي وهو اللون الذي ارت�سم على اللوحة،
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و�أمّ���ا مفه���وم ال�شكل المربّع فلي�س ل���ه م�صداق حقيقي في الخارج .نع���م اللون الأخ�ضر حيث
ينتهي عند حدود خا�صة فال ب ّد و�أن يكون له �شكل معيّن وقد اتخذ هنا �شك ًال مربّع ًا ،وهو لي�س 
ّ
���د ًا فا�ص ًال يف�صل وجود اللون الأخ�ضر عن اللون الأبي�ض ّ
 للوحة ،و�أمّا ال�شكل المربّع فال
�إلاّ ح ّ
عينيّة له في الخارج؛ بمعنى �أ ّنه ال يوجد في الخارج �إلاّ اللون الأخ�ضر؛ ل ّأن الح ّد نهاية ال�شيء
الت���ي ُتميّ���زه عن غيره ونهاية ال�ش���يء ال  ُتم ّثل �شيئ ًا ،و�أمّا ال�شكل فال م�ص���داق له يُم ّثله ،بل � ّإن
الذهن قد انتزعه من الوجود الخارجي للون الأخ�ضر.
وهك���ذا ي ّت�ضح حال الوجود والماهية ،ف� ّإن الواق���ع الخارجي للأ�شياء لي�س �سوى م�صاديق
لمفهوم الوجود� ،إلاّ � ّأن ذهن الإن�سان ير�سم لهذا الوجود ح ّد ًا يُميّزه عن غيره من الم�صاديق
العيني���ة الخارجية التي ت�شت���رك معه في الوجود ،فالإن�سان مث ًال من �أجل ت�شخي�صه عن غيره
م���ن الم�صادي���ق الخارجية الت���ي ت�شترك معه الحيواني���ة يو�ضع له مائز يُميّ���زه عن غيره من
الحيوانات ب� ّأن له قدرة على التفكير و�إدراك الكليات.
ح�صيل���ة ما تقدّم هيّ � :إن العينية الخارجية لي�س فيها �سوى الوجود وال �سهم للماهية فيها 
�س���وى �أ ّنها تنطبق عليه���ا و ُتن�سب �إليها اعتب���ار ًا ،وهو ما يُعبّر عنه ب�أ�صال���ة الوجود واعتبارية 
الماهية .و�إلى ما تقدّم �أ�شار المرحوم الملاّ هادي ال�سبزواري((( في منظومته الفل�سفية:
� ّإن ال�������وج�������ود ع����ن����دن����ا  �أ�����ص����ي����ل دل�������ي�������ل م���������ن خ�����ال�����ف�����ن�����ا ع���ل���ي���ل
ن�شدَ  لهم:
وعلى خالف هذا الر�أي ،ذهب �آخرون �إلى �أ�صالة الماهية واعتبارية الوجود و�أُ ِ
� ّإن الأ������ص�����ي�����ل ع����ن����دن����ا م���اه���ي���ة
وال نج���د لز ً
اما بعد تو�ضيح الف���رق بين الماهية والوجود لذكر الأد ّل���ة على �أ�صالة الوجود
واعتباري���ة الماهية ،وقد ذهب البع�ض �إلى بداه���ة الم�س�ألة وعدم الحاجة �إلى �إقامة البرهان
عليها(((.
دل�������ي�������ل م��������ن خ�����ال�����ف�����ن�����ا واه�����ي�����ة

(((  الملاّ هادي ال�سبزواري1289 - 1212« :هـ» وهو ال�شيخ هادي بن المهدي ال�سبزواري ،حكيم وفيل�سوف عارف ،وفقيه
ورع ،و�شاع���ر بالعربي���ة والفار�سية ،له كتب كثيرة ،عدّها البع�ض ( )29كتاب ًا ،منه���ا كتابه المعروف «المنظومة» الذي
تناول فيه بيان الفل�سفة و�أد ّلتها وردودها ب�أ�سلوب �شعري بارع وجميل.
راجع الكتب المف�صل���ة كالبداية والنهاية للعلاّم���ة الطباطبائي حيث ا�س ُتعر����ض فيهما �آراء
(((  م���ن �أج���ل مزيد تو�ضي���ح
ّ
الفريقين و�أد ّلتهما وردودهما.
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و�إذا ات�ضح ما تقدّم ،يظهر بجالء � ّأن الذي له تح ّقق خارج حدود الذهن لي�س �إلاّ الوجود،
و�أمّا الماهية فال تح ّقق خارجي لها في ذلك .وبعبارة �أخرىّ � :إن من�ش�أ الآثار للإن�سان  -مث ًال
 ه���و الوج���ود ال الماهية ،فالإن�سان حينم���ا ي�أكل وي�شرب ويتح ّرك ويف ّك���ر ...ف�إ ّنما يقوم بك ّلذلك بوجوده الخارجي ال بماهيته.
ّ
 الفال�سفة الم�شائين ذهبوا �إلى �أ�صال���ة الوجود واعتبارية الماهية 
تج���در الإ�شارة �إل���ى � ّأن
وف���ي طليعتهم «�أبو علي ابن �سينا» وقد تبلور ر�أيهم وتع ّززت �أركانه بقوّة في عهد الملاّ �صدرا 
حي���ث �أق���ام حججه ال�ساطع���ة وبراهينه القاطعة .وعل���ى خالفهم ذه���ب الإ�شراقيّون على ما 
يُفه���م من كلماتهم �إلى القول ب�أ�صال���ة الماهية واعتبارية الوجود ،وكان في طليعة ه�ؤالء �شيخ
الإ�شراق «�شهاب الدين ال�سه َر َورْدي».
ّ
ما يترتب على أصالة الوجود
�إذا ثبت � ّأن الوجود  هو الأ�صيل ،والماهية هي االعتبارية تر ّتب على ذلك:
ّ � .1أن الوج���ود في ك ّل ق�ضيّة حملي���ة يجب �أن يقع في مرتبة المو�ضوع ،والماهية في مرتبة 
المحم���ول ،فيق���ال :وجود الإن�سان ،ووج���ود ال�سماء .وال يقال :الإن�س���ان موجود ،البقر
موجود ،و�إن عبّر هكذا فهو في الحقيقة من باب عك�س الحمل.
ّ � .2أن الوج���ود الأ�صيل ال �ضدّ له ،النح�صار متن الواق���ع بالوجود ،فك ّل ما يُفر�ض غير ًا له
فهو باطل.
ّ
وتعدد الماهية
تشكيك الوجود
ُتعتب���ر م�س�أل���ة الت�شكيك في مراتب الوجود وم�س�ألة �أ�صالة الوج���ود من �أهمّ  الم�سائل التي
بلورته���ا مدر�سة الحكمة المتعالية ،نظر ًا للنتائج المه ّمة المتر ّتبة عليهما والتي ي ّت�صل بع�ضها 
بالمباحث العقائدية الباحثة عن الوجود الواجب تعالى ووحدانيته و�صفاته ع ّز وج ّل.
ال ريب � ّأن الواقع الخارجي ي�شتمل على واقعيات متنوّعة مثل :وجود ال�سماء ،وجود الأر�ض،
وجود الإن�سان ،وجود الحيوان ،وجود النبات وغيرها...
والدلي���ل عل���ى ذلك :اختالف وتن���وّع الآثار المتر ّتبة عل���ى ك ّل واحدة منه���ا ،الكا�شف عن
اختالف وتعدّد الم�ؤ ّثرات .والت�سا�ؤل المطروح في الفل�سفة :هل هذه الكثرة الواقعية المتح ّققة 
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ف���ي عالم الخارج متباينة بتم���ام ال ّذات ،بحيث ال ترجع �إلى حقيقة واح���دة �أو �أ ّنها ترجع �إلى 
حقيقة واحدة ،بحيث يكون الوجود حقيقة واحدة في عين كثرتها.
يوجد في الم�س�ألة قولين:
ّ
�إلى ذلك الم�شا�ؤون.
الأولّ � :أن الوجود ذو حقائق متباينة بتمام ال ّذات ،وذهب
الثانيّ � :أن الوجود حقيقة واحدة ذات مراتب م�ش ّككة ،وذهب �إلى ذلك �صدر المت�أ ّلهين وتبعه
على ذلك ال�سيّد العلاّمة الطباطبائي.
فالوجود وفق هذه النظرية؛ حقيقة واحدة ذات مراتب مختلفة ،تتمايز بال�شدّة وال�ضعف،
والتقدّم والت� ّأخر ،والع ّلة والمعلول ،والقوّة والفعل وغير ذلك من �أنحاء الت�شكيك .بحيث يرجع
م���ا به االمتياز فيها �إلى ما به اال�شتراك ،كالع���دد والحركة ونحوهما ،فك ّل واحد منها حقيقة 
واحدة ذات مراتب مختلفة بالت�شكيك.
بمعن���ى �آخ���ر � ّإن �إح���دى الفروق الت���ي يُمكن الوقوف عليه���ا في مجال تميي���ز الماهية عن
الوج���ود هوّ � :أن الماهية تختلف وتتعدّد باختالف الأ�شياء ،فماهية الإن�سان تختلف عن ماهية 
ال�شجر ،وهما يختلفان عن ماهية الحجر ،...بينما الوجود في ك ّل الأ�شياء واحد مهما تكاثرت
وتع���دّدت� ،إال �أ ّنه قد يختل���ف � ّشد ًة و�ضع ًفا من موجود �إلى �آخر ،فن���ور ال�شمعة �أ�ضعف من نور
الم�صب���اح ونور الم�صب���اح �أ�ضعف من نور ال�شم�س وهكذا؛ ف� ّإن الوج���ود يبد�أ ب�أ�ضعف موجود
وينتهي ب�أكمل موجود وهو اهلل  -ج ّل ا�سمه وعال مكانه � -إال � ّأن الوجود واحد.
وبم���ا �أ�سلفنا يظه���ر � ّأن الماهية  ُتحدّد حقائق الأ�شياء و ُتميّز بع�ضها عن البع�ض الآخر بعد 
اتحادها في الوجود ،فلوال الماهية لم يتح ّقق التحديد والت�شخي�ص في الموجودات ولم تت�ضح
حقائقها .ومن �أجل معرفة الفارق بين الوجود والماهية ت�صوّر � ّأن الوجود عجينة و�ضعناها في
قوال���ب مختلفة ،ف�إ ّنها تت�شخ�ص بح�س���ب القوالب التي ُ�صبّت فيها ،فتكون �أ�سطوانية �أو مكعّبة 
�أو مخروطي���ة ،...فالعجين���ة بمثابة الوجود الم ّتح���د في الجميع ،والقوال���ب بمثابة الماهيات
ّ
المختلفة فيما بينها بح�سب اختالف مواردها وم�شخ�صاتها.
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المفاهيم الرئيسة

بديهي م�ستغن عن التعريف ،وما يُقال في تعريفه�« :أ ّنه الثابت العين»
 .1مفه���وم الوج���ود
ٍ
�أو «ال ��ذي يُمك ��ن �أن يُخبر عنه» فهي تعاري���ف لفظية للتنبيه� ،إذ ال �شيء �أجلى و�أعرف
من الوجود.
 .2الماهي���ة هي الواقعة في جواب ما هو؟ ،وبعبارة �أخرى :هي بيان لحقيقة ال�شيء وذاته
التي ُتميّزه ع ّما �سواه.
 .3الم���راد م���ن الأ�صالة :التح ّق���ق الخارجي ومن�ش����أ تر ّتب الآثار الخارجي���ة ،وفي مقابله
االعتبار.
 .4الماهية تختلف عن الوجود مفهو ً
ما وفي الذهن ،وت ّتحد معه م�صداق ًا وفي الخارج.
 .5ال�ش���يء المتح ّق���ق في الخ���ارج �أي الذي ل���ه الأ�صالة وال���ذي يكون من�ش����أ لتر ّتب الآثار
ٍّ
كان لكل م���ن الوجود
الخارجي���ة ،ه���و الوج���ود ،والماهية ه���ي االعتباري���ة� ،إذ �إ ّنه ل���و
والماهي���ة م�صداق ،لكان في الخ���ارج م�صداقان اثنان ،والواقع الخارجي ال يوجد فيه
�إال م�صداق واحد.
ّ
واعتبارية الماهية هو م���ا اختاره الفال�سف���ة الم�شائيون وفي طليعتهم 
� .6أ�صال���ة الوج���ود
اب���ن �سينا ،ثم قوي هذا ال���ر�أي في عهد �صدر المت�أ ّلهين حي���ث �أقام حججه ال�ساطعة 
وبراهينه القاطعة.
� .7أمّا القول ب�أ�صالة الماهية واعتبارية الوجود فهو ما اختاره الفال�سفة الإ�شراقيّون وفي
طليعتهم �شيخ الإ�شراق ال�سه َر َورْدي.
 .8يتر ّتب على القول ب�أ�صالة الوجود واعتبارية الماهية:
�أّ � .أن الوج���ود ف���ي ك ّل ق�ضيّة حملية يجب �أن يقع في مرتب���ة المو�ضوع ،والماهية في مرتبة 
المحمول.
بّ � .أن الوج���ود الأ�صيل ال �ضدّ ل���ه ،النح�صار متن الواقع بالوجود ،فك ّل ما يُفر�ض غير ًا له
فهو باطل.
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 .9الوج���ود حقيق���ة واحدة م�ش ّكك���ة �أي ذو مراتب مختلفة � ّشد ًة و�ضع ً
ف���ا ،وذلك الختالف
وتنوّع الآثار المتر ّتبة على ك ّل واحدة من المراتب.
 .10الكث���رة الواقعية ف���ي الخارج ترجع �إل���ى حقيقة واحدة ،بحيث يك���ون الوجود حقيقة 
ّ
�إلى ذلك الم�شا�ؤون،
واح���دة في عين كثرتها ،ولي�ست متباينة بتمام ال ّذات كم���ا ذهب
ب���ل الوجود حقيقة واح���دة ذات مراتب م�ش ّككة  .كما ذهب �إلى ذل���ك �صدر المت�أ ّلهين
 .تتماي���ز بال�ش���دّة وال�ضعف ،والتق���دّم والت� ّأخر ،والع ّلة والمعلول ،والق���وّة والفعل وغير
ذلك ...بحيث يرجع ما به االمتياز فيها �إلى ما به اال�شتراك.
 .11الماهية هي التي ُتحدّد حقائق الأ�شياء و ُتميّز بع�ضها عن البع�ض الآخر بعد اتحادها 
في الوجود ،فل���وال الماهية لم يتح ّقق التحديد والت�شخي�ص في الموجودات ولم تت�ضح
حقائقها.
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أسئلة حول الدرس

	.1م���ا هو تعريف الوج���ود والموجود والماهية؟ مَ ّث ٍّ
ل لكل من الماهي ِ���ة والوجود بمثال .ثمّ
بيّن لماذا اعتر�ض البع�ض على تعريف الوجود والموجود؟
ّ .2
و�ض���ح ما يليّ �« :إن الماهية ُتحدّد حقائ ��ق الأ�شياء و ُتميّز بع�ضه ��ا عن البع�ض الآخر
بعد اتحادها في الوجود» وا�شفع تو�ضيحك بمثال مق ّرب للمطلوب.
	.3ما هو المق�صود من �أ�صالة الوجود واعتبارية الماهية؟ ع ّزز جوابك ب�أمثلة بيانية؟
	.4من هم القائلون ب�أ�صالة الوجود واعتبارية الماهية؟ ومن هم القائلون ب�أ�صالة الماهية 
واعتبارية الوجود؟

الدرس السابع

أقسام الوجود

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

 1 .1يبيّ���ن معنى الوج���ود الذهني والوج���ود الخارجي
والفرق بينهما.
 2 .2يتع��� ّرف على بع����ض النظريّ���ات المرتبطة بثبوت
الوجود الخارجي.
 3 .3يتع��� ّرف عل���ى الوج���ود الم���ادّي والمج��� ّرد ويُبيّن
الفرق بينهما.

الوجود الذهني والخارجي
� ّإن للأ�شي���اء وجودي���ن حقيقيي���ن� :أحدهما ،الوج���ود الخارجي ،والآخ���ر الوجود الذهني،
ويتم ّث���ل الأوّل بوجود الأ�شياء خارج ح���دود الذهن ،ك�أفراد الإن�س���ان والحجر وال�شجر ،بينما 
يتم ّثل الثاني بعلمنا بها �أي  �صور تلك الأ�شياء.
ّ
وال �ش���ك في � ّأن انطباع �ص���ور الأ�شياء في الذهن لي�س على �شاكل���ة ارت�سام �صورة الأ�شياء
عل���ى لوح���ة �أو ورقة� ،إذ � ّإن الورقة ال  ُتدرك ما يرت�سم عليها من ال�صور ،بخالف ارت�سامها في
الذهن ،لأ ّنه مدرك لها ،عالم بها ،محيط بها.
والم�شكل���ة التي �أث���ارت الفال�سفة والعلماء منذ �أبعد الآماد ولح���دّ الآن؛ هي مدى مطابقة 
الوجود الذهني للوجود الخارجي ،وقد عبّروا عن المطابقة بال�صواب وعن عدمها بالخط�أ.
ّ
النظريات في الوجود الخارجي
ومن هنا اهتمّ  الفال�سفة بالمعرفة الإن�سانية وم�صدرها وقيمتها ،حيث جعلوها في طليعة 
المع���ارف الفل�سفي���ة و�أه ّمها .ول�سن���ا الآن في �صدد البح���ث عن نظرية المعرف���ة بتفا�صيلها 
وخطوطها وم�سائلها� ،إال �أ ّنه يمكن وب�صورة مجملة القول:
� ّإن الفال�سف���ة وبعد �أن اختلفوا في تحديد م�صادر �أفكارنا الت�صوّرية والت�صديقية في �أ ّنها 
ح�سية �أو عقلية �أو كالهما مع ًا� ،أو �شيء �آخر ،اختلفوا في قيمتها ومطابقتها للواقع الخارجي.
ّ
  .1وم���ن �أجله ذهب جماعة منهم �إلى �إن���كار الواقع الخارجي بك ّل تفا�صيله منكرين حتى 
�أنف�سهم ،ومن ه�ؤالء «غورغيا�س» ال�سوف�سطي ومن المنكرين «جورج باركلي»((( الذي
(((  «جورج باركل«1685 - 1753م  »George Barckleyفيل�سوف �إنجليزي مثالي مبكر الن�ضوج� ،شاعر في طفولته ،التحق
بمدر�س���ة «كلكن���ي» فدر�س فيها الريا�ضي���ات ثم التحق بكلية «الثال���وث  »Trinityف�أبدى فيها م���ن الحما�سة والخيال ما 
جعل الآخرين يعتبرونه �أكبر عبقري �أو �أكبر مخبول ،ا�شتغل مدرّ� ًسا للغة اليونانية عام 1712م وكان ق�سي� ًسا ،وقد ت�أ ّثر
باركلي في دار�سته بـ «ديكارت» و«لوك».
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ل���م ي�ؤمن بوجود �شيء �سوى الأنا المد ِركة وال�صورة المدْ رَكة ،ويُ�س ّمى باركلي و�أن�صاره
بالمثاليي���ن «اي ��ده الي�س ��ت  ،»Idealistsبينما ذه���ب «�أر�سطو« ومدر�ست ��ه وتالمذته
وم ��ن �س ��ار عل ��ى خطاه� ،إل ��ى الإيمان بالواق ��ع مطلق� �اً العيني الخارج ��ي منه وغيره
ويُ�سمّى ه�ؤالء بالواقعيين «رثالي�ست .»Realists
 .2وجنح جمع �آخر �إلى الإيمان بالواقع الخارجي �إيمان ًا ن�سبي ًا فال�صورة المدرَكة عندهم 
مزي���جٌ من مادّة الإدراك الخارجي والقوالب والمقوالت الجاهزة في الذهن ،فال ُتم ّثل 
ال�ص���ورة المدرك���ة الخارج ب�ص���ورة م�ستق ّلة وال الذه���ن ب�صورة م�ستق ّل���ة ،بل للخارج
ن�سب���ة ون�صيب  من هذه ال�صورة ،وللذهن ن�صيب ون�سبة منها �أي� ًضا وهو ما ذهب �إليه
«عمانوئيل كانت»((( في نظريّته الن�سبية.
ّ
�إلى ال�شك بوجود واقع خارج ح���دود الذهن الب�شري ،فلم يحكموا بثبوته
 .3وم���ال �آخرون
وال بنفيه ومن ه����ؤالء «دافيدهيوم»((( و«جون لوك»((( وهك���ذا اختلفت �آراء المف ّكرين
في تقييم �إدراكاتنا عن الواقع الخارجي باختالف مذاهبهم وم�شاربهم الفل�سفية(((.

(((  عمانوئيل كانت «1804 - 1724( »Emanuel Kantم) فيل�سوف �ألماني ولد في كينج�سبرج ،كان والده �س َّراج ًا مجته ً
دا
في عمله �صدوق ًا ،وكانت �أمه متدينة ،حري�صة على �سماع مواعظ (فران�س �شولت�س مدير معهد «فريدريك») ومن هنا 
�ألحق���ت الأم ابنه���ا بهذا المعهد ليدر�س فيه ،وبعدها التحق بجامعة كينج�سب���رج فدر�س الريا�ضيات والفل�سفة و�أ�صول
الدي���ن .عُ ���رف «كانت» بدقته الفائقة في تنظيم مواعيد عمله اليومي كال�ساعة في تحديد الوقت ،من �أ�شهر كتبه «نقد 
العقل العملي» ،نقد العقل النظري»« ،نقد الحكم العقلي».
(((  «دافي���د هي���وم David Hume» «1711 - 1779م» فيل�سوف وم�ؤرّخ �إنجليزي ولد في مدينة �أدنبره الواقعة في ا�سكتلندا 
�شمال���ي بريطاني���ا ،در�س في ثانوية �أدنب���ره والتي تحوّلت بعد ذلك �إلى جامعة �أدنبره ،فدر����س فيها الفيزياء الطبيعية 
وكان���ت ل���ه رغبة ملحّ ة في درا�سة كتب الفل�سفة والأدب� .أخفق هيوم ف���ي الت�أليف بدو الأمر لما كان يعتمده من �أ�سلوب
ج���اف في عر�ض �أفكاره� ،إال �أ ّنه التفت �إلى ذلك بعده���ا ف�أ ّلف كتاب ًا تحت عنوان «مقاالت �أخالقية و�سيا�سية» القى فيه
�إعج���اب الكثيري���ن ممّا �أعاد له الثقة بنف�سه ،وقد كتب هيوم في التاريخ كتاب ًا تحت عنوان «تاريخ �إنجلترا» .ومن �أ�شهر
كتبه كتاب «بحث في الطبيعة الإن�سانية» عر�ض فيه �أفكاره الح�سّ ية ،و�أرجع مبد�أ الع ّلية �إلى عادة تداعي المعاني.
(((  «ج����ون ل����وك John Locke» 1632 - 1704م» فيل�سوف �إنجليزي ومن الم�ؤمنين ب�أ�صالة التجربة ،مار�س الطب التجريبي حتى 
عُ رف في تلك الفترة بالدكتور لوك� ،إال �أ ّنه ح�صل بعد ذلك على �شهادة البكلوريو�س في الطب .لوحظ في فل�سفة لوك تناق�ض
بين ر�أيه في الم�صدر الأ�سا�س للمعرفة وبين ر�أيه في قيمة المعرفة ،ولذا ف� ّإن ما حازه لوك من �شهرة كان �أكبر من حجمه.
(((  م���ن �أراد التف�صي���ل فعلي���ه بمراجع���ة كتاب «فل�سفتن���ا» لل�شهي���د ال�سعيد �آية اهلل ال�سي���د محمد باقر ال�ص���در .وكتاب
«الإيدولوجية المقارنة» للأ�ستاذ ال�شيخ م�صباح اليزدي.
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الفلسفة اإلسالمية والوجود الخارجي
ّ
أي الحق في
وال تمنعن���ا �سع���ة البحث من الإ�ش���ارة ال�سريعة �إل���ى المذهب ال�صحيح وال���ر�
الم�س�ألة �آنفة الذكر ،فنقول:
� ّإن الإيم���ان بوج���ود واق���ع خارجي ق�ضية م� ّسلم���ة ال يختلف فيها اثنان ولو ف���ي حدود الأنا 
المُدْ ِرك���ة� ،إذ لو لم تكن «الأن���ا» موجودة فكيف �أنكر المنكر �أو �ش��� ّكك الم�ش ّكك بوجود الواقع
الخارج���ي ،وحتى (باركل���ي) حينما �أنكر الواق���ع الخارجي لم يُنكر ذات���ه المد ِركة وال�صورة
المدْ َرك���ه ،وال�س��� ّر هو � ّأن ذلك معل���وم عنده بالعلم الح�ضوري ،ومن �أجله فق���د ادّعى �أ ّنه لي�س 
منك���ر ًا وال �ش ّكاك ًا بالواق���ع المو�ضوعي الخارجي� ،إلاّ �أ ّنه ي�ؤمن بواق���ع الأنا المد ِركة وال�صورة
المُدْ َر َك ِ���ة ويُنك���ر الوجود المادّي للأ�شياء ،فو�ض���ع لمذهبه قاعدة معروف���ة�« :أن يوجد هو �أن
يُ���د ِرك �أو �أن يُ���دْ رَك» ومن الوا�ضح � ّأن ما �س���وى الأنا المد ِركة والم���درَكات المرتبطة بها غير
معل���وم لنا بالبداهة �أو بالعلم الح�ضوري ،بل هو بحاجة �إلى برهان ودليل ،والعقل هو الحاكم 
ّ
ّة العقلي الذي ال ي�شك فيه حتى المنكرون وال�ش ّكاكون ،لأ ّنهم 
بوجودها انطالق ًا من مبد�أ العلي
حينما رف�ضوا الإيمان بوجود واقع مو�ضوعي خارج حدود الذهن الب�شري ،ف�إ ّنما ا�ستندوا �إلى 
دلي���ل لإثب���ات مدّعاهم وهذا الدليل في واقعه ّ
 علة و�سبب لإثب���ات منحاهم الفل�سفي في �إنكار
الواقع �أو ال�شك فيه.
ومب���د�أ الع ّلي���ة  ُيق��� ّرر � ّأن ل���ك ّل حادثة �سبب ً���ا انبثقت منه ،فهن���اك كثير م���ن الظواهر التي
نتح�س�سه���ا ونبح���ث عن �سببه���ا ،فلو كانت نابعة م���ن �صميم ذاتنا ،لكانت معلوم���ة لنا بالعلم 
ّ
الح�ض���وري ،وحيث �إ ّنا ال نجد ذواتنا ،ولي�س ذلك �إلاّ ال�ش���يء الخارجي ،كما لو �أم�سكت �شوك ًا
بي���دك و�شعرت ب�ألم الوخ���ز الذي يُ�صيبها حين �إم�ساكك له ،ف�إ ّنك �ستبحث عن �سببه وحينما 
تراجع نف�سك ال تجد فيها �سبب ًا و ّ
علة لذلك الألم� ،إذ لو كان لبان لك بالعلم الح�ضوري وجوده
في نف�سك ،هذا من ناحية.
ومن ناحية �أخرى ف� ّإن بع�ض الظواهر ي�شعر بها الإن�سان على خالف رغبته كما في المثال
توجد النف�س ما يبعث على انزعاجه���ا و�ألمها؟! فال ب ّد و�أن يوجد �سبب �آخر
المتق���دّم ،فكيف ِ
خارج حدودها ،هو الباعث على ذلك الألم.

80

ةفسلفلا ملع ىلإ لخدم

� ّإن الإن�سان ال يجد في نف�سه مب ّرر ًا يدفعه للبحث في �أيّ حقل من حقول المعرفة الإن�سانية 
التجريبي���ة وغيرها م���ا لم تكن معرفته ذات قيم���ة تك�شف عن الواقع ال���ذي انبثقت منه ،فلو
أفكارن���ا مح�ض خيال و�ص���و ٍر تتوالى في عالم الذهن ولم يكن له���ا عالقة من قريب �أو
كان���ت �
ٍ
بعي���د بواقعها الخارجي ،كما ادّعى المنكرون وال�ش ّكاكون وال�سوف�سطائيون! لما �أ�صبح للبحث
والتحقيق والجد وال�سعي والمثابرة والخوف والرجاء ...معنى� ،إذ ك ّل محاولة من هذا القبيل 
تغدو جزاف ًا وعبث ًا.
ّ
ّ
والمجرد
المادي
الوجود
والمجرد:
المادي
.1
ّ
ّ

� ّإن �إحدى تق�سيمات الوجود هي :الوجود المادّي والوجود المج ّرد .والمق�صود من الموجود
المج ّرد ما يُقابل الموجود المادّي ومن هنا يُ�س ّمى الموجود المج ّرد ب«-غير المادّي».
و ُت�ستعم���ل كلم���ة الم���ادّي ف���ي الفل�سف���ة بمعن���ى الج�سماني ،فيك���ون المج��� ّرد بمعنى غير
الج�سمان���ي ،ف�ل�ا ي�صدق علي���ه �أ ّنه ج�س���م وال  ُتن�سب �إلي���ه خ�صائ�ص الأج�س���ام ،كوجود اهلل
الأقد�س؛ ف�إ ّنه لي�س بج�سم وال يخ�ضع لخ�صائ�ص الأج�سام .وعلى هذا فالوجود �شامل لنوعين
من الموجودات :المادّية والمج ّردة.
المجرد:
المادية والوجود
 .2المدارس
ّ
ّ

�إال � ّأن بع����ض المدار����س المادّي���ة كالمدر�س���ة الو�ضعي���ة وف���ي طليعتها «�أوغ�س���ت كونت»
والمدر�س���ة المارك�سي���ة وفي مقدّمته���ا كارل مارك�س((( ،ذهب���وا �إلى �إنكار ك ّل م���ا ال يمتّ �إلى 
بالح����س �أقبله منك و�إلاّ فال»
الع َال���م الم���ادّي المح�سو�س ب�صلة ورفعوا �شع���ار «�أثبت لي �شيئ ًا
ّ
وتغاف���ل ه����ؤالء عن � ّأن الموج���ودات منها ما هي مج��� ّردة غير مادّية ،ال يُمك���ن التع ّرف عليها 
�إلاّ م���ن خالل العق���ل وا�ستنتاجاته وت�أمّالته كوجود اهلل تعال���ى ،ل ّأن الحوا�س الخم�س قا�صرة
(((

(((  �أوغ�ست كونت «Ougust Conte» «1798 - 1857م» عالم فرن�سي م�ؤ�سّ �س للمذهب الو�ضعي الفل�سفي ،كما و�أ ّنه م�ؤ�سّ �س 
لعلم االجتماع الحديث ،و�أ ّلف كتاب «محا�ضرات في الفل�سفة الو�ضعية».
(((  كارل مارك�س «Carl Marx» «1818 - 1883م» مف ّكر اقت�صادي و�سيا�سي �ألماني ،ولد في مدينة ترير من �أ�سرة يهودية،
اعتن���ق و�أ�سرته الم�سيحية على المذهب البروت�ستانتي ،اهت���مّ بفل�سفة (هيجل) ودر�س التاريخ والفل�سفة ،فنال �شهادة
في الفل�سفة واخت�ص بدرا�سته االقت�صاد عمل محرّر ًا لجريدة «الراين» وكتب كتاب «ر�أ�س المال».
الدكتوراه
ّ
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إدراكها والتح�س�س بها ،ومنها ما هي مادّية غير مج��� ّردة ،وهي بدورها قد تعجز حوا�س 
ع���ن �
ّ
الإن�سان الخم�س عن �إدراك بع�ض مفرداتها ومواردها ،لوجود مانع حال دون ذلك� ،أو لق�صور
في و�سائل التجربة ،فالإلكترون والأ�شعة تحت الحمراء �أو فوق البنف�سجية والجاذبية الأر�ضية 
وغيره���ا من المفردات �أ ّكد عليها العلم و�آم ّنا نحن ببع�ضها �إيمان ًا قاطع ًا على الرغم من �أ ّنها 
بل تو�صلنا �إلى وجودها من خالل �آثارها 
لم تخ�ضع ب�صورة مبا�شرة لإحدى حوا�سنا الخم�س،
ّ
الدالة عليها بحكم العقل القاطع ب� ّأن لك ّل �أثر م�ؤ ّثر ًا ولك ّل معلول ّ
ّ
 علة.
ف�إذا �أمكن �إثبات الجاذبية من خالل �سقوط الأج�سام باتجاه الأر�ض بعد رميها �إلى �أعلى،
و�إذا �أمك���ن �إثبات وجود التيّار الكهربائي من خالل توهّ ج الم�صباح �أو حركة المروحة� ،أمكن
�أي� ً
ض���ا �إثبات وجود اهلل م���ن خالل �آثار �صنعه وبديع خلقه ،فكما �أثبتنا وجود الجاذبية والتيّار
الكهربائ���ي وغيرها من الظواهر المادّية بطريقة عقلية ا�ستداللية مع �أ ّنها لم تخ�ضع ب�صورة
مبا�شرة لحوا�سنا ،كذلك الحال بالن�سبة �إلى اهلل ج ّل جالله� ،إذ يجوز لنا �إثبات وجوده الأقد�س 
بطريقة عقلية ا�ستداللية على الرغم من �أ ّنه تعالى لم يخ�ضع ب�صورة مبا�شرة لحوا�سنا.
والمجرد:
المادي
 .3الفرق بين
ّ
ّ

� ّإن ب�إمكانن���ا التفري���ق بي���ن الموجود الم���ادّي وبين الموج���ود المج ّرد ف���ي � ّأن الأول يُمكن
حتى ت�صح الإ�شارة �إليه.
الإ�شارة �إلى جهة وجوده دون الثاني ،فال جهة له
ّ
كم���ا � ّأن الموج���ود المادّي فيه ا�ستعداد وق���وّة على التغيُّر والتب���دّل باالمتداد والحركة من
حال���ة �إل���ى حالة �أخرى ،ولذا ف� ّإن الحركة مالزمة له ،فالحبّة تتح���وّل بفعل ا�ستعدادها للتغيُّر
�إل���ى نبت���ة ،والنبتة �إلى �شجرة ،وال�شج���رة تحمل ثمر ًا وهكذا ،ف� ّإن الموج���ود المادّي في حالة 
تغيُّر وحركة دائبين ،بينما ال تجد هذه الحالة في الموجود المج ّرد على ما ذهب �إليه جمهور
الحكماء.
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المفاهيم الرئيسة

ّ � .1إن للأ�شي���اء وجودي���ن حقيقيي���ن� :أحدهما الوجود الخارجي� ،أي وج���ود الأ�شياء خارج
حدود الذهن ،والآخر الوجود الذهني وهو علمنا المتع ّلق ب�صور تلك الأ�شياء.
  .2وقع البحث بين الفال�سفة والعلماء في مدى مطابقة الوجود الذهني للوجود الخارجي.
ح�سية 
فبعدم���ا اختلفوا في تحدي���د م�صادر الأف���كار الت�صوّرية والت�صديقية ه���ل هي ّ
�أو عقلي���ة �أو كالهم���ا مع ً���ا� ،أو �شيء �آخر ،اختلف���وا في قيمتها وم���دى مطابقتها للواقع
الخارجي.
  .3فذه���ب جماعة منهم �إل���ى �إنكار الواقع الخارجي بك ّل تفا�صيله منكرين حتى �أنف�سهم،
وبع�ض لم ي�ؤمن بوجود �شيء �سوى الأنا المد ِركة وال�صورة المدْ رَكة.
   .4بينم���ا ذهب «�أر�سطو» ومدر�سته وتالمذته وم���ن �سار على خطاه� ،إلى الإيمان بالواقع
مطلق ًا العيني الخارجي منه وغيره.
 .5جن���ح جمع �آخر �إلى الإيمان بالواق���ع الخارجي �إيمان ًا ن�سبي ًا فال�صورة المدرَكة عندهم 
مزيجٌ من مادّة الإدراك الخارجي والقوالب والمقوالت الجاهزة في الذهن.
ّ
�إل���ى ال�شك بوجود واقع خارج حدود الذهن الب�شري ،فلم يحكموا بثبوته
  .6وم���ال �آخرون
وال بنفيه.
 .7الح ّ
���ق ه���و � ّأن الإيمان بوجود واق���ع خارجي ق�ضية م� ّسلمة ال يختل���ف فيها اثنان ولو في
حدود الأنا المُدْ ِركة� ،إذ لو لم تكن «الأنا» موجودة فكيف �أنكر المنكر �أو �ش ّكك الم�ش ّكك
بوجود الواقع الخارجي؟
� .8إحدى تق�سيمات الوجود هي :الوجود المادّي والوجود المج ّرد .والمق�صود من الموجود
المج ّرد �أي غير الج�سماني ،بخالف المادّي.
 .9ق���د �أنك���ر بع�ض المدار�س المادّي���ة كالمدر�سة الو�ضعية والمدر�س���ة المارك�سية الوجود
المج ّرد ،حيث ذهبوا �إلى �إنكار ك ّل ما ال يمتّ �إلى الع َالم المادّي المح�سو�س ب�صلة.

دوجولا ماسقأ
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 .10الح ّ
���ق � ّأن الموجودات منها ما هي مج��� ّردة غير مادّية ،ال يُمكن التع ّرف عليها �إلاّ من
خ�ل�ال العقل وا�ستنتاجات���ه وت�أمّالته كوجود اهلل تعال���ى ،ل ّأن الحوا�س الخم�س قا�صرة
إدراكه���ا والتح�س�س بها ،بل قد تعج���ز حوا�س الإن�سان الخم�س ع���ن �إدراك بع�ض
ع���ن �
ّ
الموجودات المادّية غير المج ّردة ،لوجود مانع �أو ق�صور.
 .11الفرق بين المادّي والمج ّردّ � ،أن المادّي يُمكن الإ�شارة �إلى جهة وجوده دون المج ّرد.
و�أي� ً
ض���ا � ّأن المادّي فيه ا�ستعداد وقوّة عل���ى التغيُّر والتبدّل باالمتداد والحركة ،بينما ال 
تجد هذه الحالة في الموجود المج ّرد.
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أسئلة حول الدرس

	.1ما ه���و المق�صود من الوجود الذهن���ي والخارجي؟ وبماذا يمت���از الوجود الذهني عن
وجود ال�صورة المنطبعة على اللوحة؟
ّ .2
و�ضح ب�إجمال الآراء الفل�سفية على �صعيد قيمة المعرفة.
ّ .3
	عل���ل ما يل���ي« :ال يُمكن �إنكار مبد�أ الع ّلية حتى لل�سوف�سط���ي وغيره من المنكرين لواقع
الأ�شياء ووجودها».
 .4بيّن كلاّ ً  من الموجود المادّي والمج ّرد.
ّ .5
و�ضح موقف المدار�س المادّية من الموجودات المج ّردة .وما هو الردّ المنا�سب لها؟
	.6اذكر ال�شواخ�ص التي ُتميّز على �أ�سا�سها الموجود المادّي عن المج ّرد.

الدرس الثامن

العلم واإلدراك

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

 1 .1يُبيّ���ن الف���رق بي���ن العل���م الح�ض���وري والعل���م 
الح�صولي.
 2 .2يتع ّرف على مجموعة من الم�صطلحات الفل�سفية 
الأ�سا�س ويذكر الفرق بينها.
ّ
ي�ست���دل عل���ى � ّأن الإدراك ظاه���رة روحية ولي�ست
3 .3
مادّية.

العلم الحضوري والحصولي
تو�سط �شيء بينه وبين المعلوم ،فال يحتاج
ق���د يعلم الإن�سان ب�شيء علم ًا مبا�شر ًا من دون ّ
الع ِال���م م���ن �أجل علم���ه بالمعلوم �إلى حاك���ي وكا�شف يحك���ي ويك�شف عنه لك���ي يتح ّقق العلم 
ب���ه .ويُ�س ّمى العلم بالعل���م الح�ضوري �أو «المعرفة الح�ضورية»؛ كما ل���و علم الإن�سان بنف�سه �أو
بالح���االت الت���ي تطر�أ عليها من حزن وف���رح وجوع وعط�ش �أو حبٍّ وبغ����ض ...و�سبب ت�سميتها 
تو�سط �صورة ذهنية بين���ه وبين ال�شيء المعلوم،
هك���ذا هو � ّأن الإن�س���ان يعلم بال�شيء من دون ّ
فالمعلوم حا�ضر بذاته لدى الع ِالم.
وق���د ال يتح ّقق علم الإن�سان بذات ال�شيء مبا�شرة بل ب�صورته الذهنية الحاكية له ويُ�س ّمى 
هذا العلم بالعلم الح�صولي ،من قبيل علمنا بالأ�شياء الخارجية ،ف�إ ّنها غير معلومة لنا بذاتها،
و�إ ّنم���ا علمنا بها عبر �صورتها الذهنية .و�أمّا ذات ال�صورة ف�إ ّنها معلولة لنا بالعلم الح�ضوري.
وذل���ك لأ ّن���ك حينما ترى نار ًا م�شتعلة في الخارج ،فقد ح�صل ل���ك العلم بها «علم ًا ح�صولي ًا»؛
ل ّأن ذات النار لم تح�ضر عندك في ذهنك حتى يتح ّقق علمك بها علم ًا ح�ضوري ًا ،و�إلاّ الحترق
ما ح�صل لك العلم بها بتو�سط �صورتها الموجودة في الذهن ،ف�صارت ال�صورة
ذهنك بها و�إ ّن
ّ
وا�سط���ة بين الع ِالم بالنار وبي���ن النار الموجودة في الخارج ،و�أمّا �ص���ورة النار الموجودة في
�إلى تو�سط �شيء بينك
الذهن فمعلومة لك بالعلم الح�ضوري ،لأ ّنها حا�ضرة عندك وال تحتاج
ّ
وبينها كي يتح ّقق علمك بها.
فيك���ون ال�ش���يء المعلوم بالعلم الح�ض���وري معلو ً
ما بال���ذات؛ لأ ّنه معلوم ل���ك بذاته ،بينما 
المعل���وم لك بالعلم الح�صولي يكون معلو ً
ما بالعر����ض؛ ل ّأن العلم لم يتع ّلق به مبا�شرة بل تع ّلق
ب�صورته الموجودة في الذهن وهي بدورها ك�شفت عنه.

88

ةفسلفلا ملع ىلإ لخدم

وم ّم���ا تجدر الإ�شارة �إليهّ � ،أن ما تقدّم م���ن بحث العلم الح�ضوري والح�صولي يختلف ع ّما 
يذكره علماءُ الكالم من ق�سمي العلم اللد ّني والك�سبي؛ �إذ � ّإن مق�صودهم من العلم اللد ّني هو
تو�سط مع ِّلم يُع ّلمه بل �إ ّنه يُلهَمُ به �إله ً
اما،
ذلك العلم الذي ّ
يتو�صل �إليه الإن�سان �أحيان ًا من دون ّ
على خالف العلم الك�سبي الذي ال يح�صل عليه الإن�سان �إال بتعليم مع ّلم.
ّ
التصور والتصديق
ومن جهة �أخرى قد يح�صل عند الإن�سان علم ب�شيء �أو بحكم من الأحكام من دون �إذعان
بتح ّقق���ه ،ويُ�س ّمى هذا العلم علم ًا ت�صوّري ًا ،كما لو �شاه���د �شخ�ص ما تفاحة على ال�شجرة� ،أو
َط��� َر َق �سمع���ه حكم ب� ّأن زي ً
دا عالمٌ ،من دون �أن يُذعن بوج���ود التفاحة خارج ًا وال بتح ّقق ن�سبة 
العل���م �إلى زيد .وعلى خالفه يك���ون الت�صديق؛ والفرق بين الت�ص���وّر والت�صديق يظهر في �أن
الت�صوّر لي�س �إال �صورة ي�ستح�ضرها الإن�سان في ذهنه من دون �أن يحكم عليها بنفي �أو �إثبات،
بينما الت�صديق فعل من �أفعال النف�س يتم ّثل ب�إذعان النف�س بوجود �شيء �أو ن�سبة �أو عدمهما.
بع�ض الفال�سفة الح�سيين ك«-جون �ستوارت ميل»((( من
وبهذا ي ّت�ضح زيف م���ا ذهب �إليه
ّ
�أ ّن���ه ال فرق بين الت�صوّر والت�صديق �إال ف���ي � ّأن الت�صوّر عبارة عن العلم ب�صورة واحدة ،بينما 
الت�صديق يعني العلم ب�صور مُتالحقة ومتعاقبة! محاولة منه لح�صر م�صدر المعرفة بالجانب
الح�سي من الإن�سان و�إق�صاء دور العقل �أو الفطرة من الميدان.
ّ
ّ
الكلي والجزئي
جملة «علي �إمامٌ» يُالحظ
كلي؛ ففي
ٌّ
� ّإن مفاهيمنا الت�صوّرية منها ما هو جزئي ومنها ما هو ّ
ّ
ّ
وهو ما تدل عليه كلمة 
كلي،
وهو ما تدل عليه
مفهوم���ان� :أحدهم���ا جزئي
ٌّ
كلمة «علي» والآخ���ر ّ
ي�صح انطباقه على كثيرين ،ف� ّإن كلمة �إمام
«�إمامٌ» والفارق بينهما يظهر في � ّأن
 المفهوم الكلي ّ
ّ
بينما كلمة «عل���ي» ال تنطبق �إلاّ على م�س ّماها 
تنطب���ق عل���ى ك ّل من تتو ّفر فيه �شرائط الإمامة،
ّ
الخا�ص بها.
(((  جون �ستوارت ميل John Stewart Mill: «1806 - 1873م» فيل�سوف واقت�صادي �إنجليزي ،من �أتباع المدر�سة االختبارية 
له كتاب في المنطق اال�ستداللي واال�ستنتاجي.

اردإلاو ملعلا

89

ِّ
المشكك والمتواطئ
والمفاهي���م الك ّلي���ة منها ما هو م�ش��� ِّكك ومنها ما هو متواط���ئ .والأول وهو المتفاوت ،من
قبي���ل مفهوم النور؛ ف�إ ّنه يختلف في درجة انطباقه عل���ى �أفراده � ّشد ًة و�ضع ًفا ،فنور الم�صباح
يختل���ف ع���ن نور ال�شم����س ،ل ّأن الأول �ضعيف ن�سبة �إل���ى الثاني .و�أمّا المفه���وم المتواطئ فهو
المت�ساوي الن�سبة �إلى �أفراده كمفهوم الإن�سان الذي ينطبق وب�صورة مت�ساوية على م�صاديقه
فال يختلف زيد عن عمر وخالد ....في انطباق مفهوم الإن�سانية عليهم جميع ًا بال تفاوت.
المشترك اللفظي والمعنوي
و�س���واء كان الك ّلي م�ش��� ِّكك ًا �أو متواطئ ًا ف�إ ّنه م�شترك بين �أفراده ويُطلق على هذا اال�شتراك
ا�سم اال�شتراك المعن���وي؛ و�إلى جانبه يوجد ا�شتراك �آخر ُ
يطلق عليه ا�سم اال�شتراك اللفظي
وهو من قبيل لفظة «جون» ،ال�صادقة على الأبي�ض والأ�سود على حدٍّ �سواء.
والف���رق بي���ن اال�شتراك المعنوي واللفظي يظه��� ُر في � ّأن الأول يُع َّر ُف ب�أ ّن���ه المفهوم الك ّلي
الذي ي�صلح لالنطباق على �أكثر من م�صداق واحد ،بينما يُع َّر ُف الثاني ب�أ ّنه اللفظ الذي و�ضع
 معنى على حدّة ب�أو�ضاع متعدّدة.
لأكثر من معنى ،فيو�ضع اللفظ لك ّل
ِ
المعقوالت األولى والثانية
أنحاء ثالثة:
ثمّ � ّإن المفاهيم الك ّلية على � ٍ
	.1المعق���والت الأول���ى �أو المفاهي���م الماهوي���ة :وهي« :المفاهي���م الك ّلية الت���ي عرو�ضها 
وات�صافه���ا مع ًا في الخ���ارج» .تو�ضيح ذلكّ � .إن �أحدنا حينم���ا ينظر �إلى الخارج ويرى
كتب ًا ،ف� ّإن بمقدوره ا�ستنتاج مفهوم ك ّلي عام ،وهو مفهوم الكتاب ،وهذا المفهوم �صالح
لالنطب���اق على جميع م�صادي���ق الكتاب الموجودة في الخارج ،وه���ذا يعني � ّأن مفهوم
الكت���اب موجود بوجود �أفراده الخارجية ،وم�أخوذ منه���ا؛ وبالنتيجة ف� ّإن هذا المفهوم
الك ّلي يُع ُّد و� ً
صفا لم�صاديقه الخارجية .فعرو�ض � .أي وجود � .أمثال هذه المفاهيم في
الخارج ،وات�صافها � .أيّ �أ ّنها �صفة لم�صاديقها الخارجية  .في الخارج �أي� ًضا.
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	.2المعق���والت الثاني���ة الفل�سفي���ة :وه���ي« :المفاهي���م الك ّلية الت���ي عرو�ضها ف���ي الذهن
وات�صافه���ا ف���ي الخ���ارج» ،كالع ّلة والمعل���ول ،وال ِق���دَ م والحدوث ،والإم���كان والوجوب
وغيرها من المعقوالت الثانية الفل�سفية.
التو�ضيح� :إ ّنك حينما ت�صف �شخ� ًصا ما بو�صف الجهل مث ًال ،ال تجد في الواقع الخارجي
�إال �شيئ ً���ا واح ً
���دا وهو م�صداق ذل���ك ال�شخ�ص المو�صوف ،و�أمّا �صفة الجه���ل ف�إ ّنها و�إن كانت
و� ً
 عدمي حيث �إ ّنها عدم العلم فيمن من �ش�أنه �أن يكون عالم ًا،
صفا ل�شيء خارجي� ،إلاّ �أ ّنها �أم ٌر
ٌّ
فلي�س لها ما ب�إزاء خارجي.
	.3المعق���والت الثاني���ة المنطقي���ة :وه���ي« :المفاهي���م الك ّلية الت���ي عرو�ضه���ا وات�صافها 
ذهنيان» .التو�ضيحّ � :إن من �أمثلة هذه المفاهيم مفهوم الك ّلي ،ف�إ ّنه من المفاهيم التي
ّ
في الخ���ارج مت�شخ�ص جزئي،
ي�ستحي���ل تح ّققها في الخ���ارج� ،إذ � ّإن ك ّل ما هو موجود
والك ّل���ي لي�س كذلك ،وهل يمك���ن �أن يكون هذا الك ّلي و� ً
صفا لأ�شي���اء خارجية ،كما كان
ذل���ك للمفاهيم الأول���ى الماهوية والثانية الفل�سفية؟ والجواب هو النفي ،ل ّأن ك ّل ما هو
موج���ود في الخارج جزئي ال ي�صلح في انطباقه �إال على نف�سه فكيف يُمكن و�صفه ب�أ ّنه
ك ّل ّي ،فنق���ول :الإن�سان ك ّل ّي ،والمق�صود من الإن�سان هن���ا الإن�سان الذهني ،ال الإن�سان
اّ لم���ا �صح و�صفه ب�أ ّن���ه ك ّل ّي كما تق���دّم ت ّو ًا ،وبذلك ي ّت�ض���ح تعريف هذه
الخارج���ي ،و�إل
ّ
المفاهيم ب� ّأن عرو�ضها (وجودها) وات�صافها (و�صفها للأ�شياء) كالهما ذهني.
اإلدراك
ونريد في هذا العنوان �أن نط ّل على بحث الإدراك ،ليتبيّن لنا ما �إذا كان الإدراك ظاهرة
بلوغها مرحلة خا�صة من التط���وّر والكمال �أو �أ ّنها  ُتعبّر عن لون
مادّي���ة توج���د في المادّة حين
ّ
من الوجود ،مج ّرد عن المادّة وظواهرها وقوانينها .لقد �أ ّكدت بع�ض المدار�س المادّية ومنها 
المارك�سي���ة على المفه���وم المادّي للفكر ،وهو م���ا يظهر من �آرائه���م وت�صريحاتهم الم�أثورة
عنهم:
ق���ال مارك�س« :ال يُمكن ف�صل الفكر عن المادّة المفكرة ،ف� ّإن هذه المادّة هي جوهر ك ّل
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التغ ّي ��رات»((( .وق���ال �إنجلزّ �« (((:إن �شعورنا وفكرنا  -مهما ظه ��را لنا متعاليين  -لي�سا �سوى
نتاج ع�ضوي مادّي ج�سدي ،هو الدماغ»(((.
فهمها للإدراك ما تو�صل �إليه العلم من مكت�شفات وعلى 
وم ّما يوهم �صواب المارك�سية في
ّ
م�ست���وى الفيزيولوجيا حيث «ا�ستك�شف���ت عدّة �أحداث وعمليات تقع ف���ي �أع�ضاء الح�س ،وفي
الجه���از الع�صبي بما فيه الدماغ ،وهي و�إن كانت ذات طبيع���ة فيزيائية كميائية ولك ّنها تمتاز
بكونه���ا �أحداث ً���ا تجري في ج�سم حي فهي ذات �صلة بطبيع���ة الأج�سام الحيّة .وقد ا�ستطاعت
الفيزيولوجي���ا بك�شوفه���ا تل���ك �أن ُتح���دّد الوظائ���ف الحيوية للجه���از الع�صبي وم���ا لأجزائه
المختلف���ة من خطوط في عمليات الإدراك .فالمخ مث ًال ينق�س���م بموجبها �إلى �أربعة ف�صو�ص 
ف�ص
والف�ص ال�صدغ���ي
والف�ص الج���داري
���ي :الف�ص الجبه���ي
ه
والف�ص الم� ّؤخ���ري؛ ولك ّل ٍّ
ّ
ّ
ّ
ّ
والمراكز الح�سية التي
في الف�ص الجبه���ي،
وظائف���ه الفيزيولوجية ،فالمراك���ز الحركية تقع
ّ
ّ
في الف����ص الجداري ،وكذلك حوا�س اللم����س وال�ضغط� .أمّا 
تتل ّق���ى الر�سائ���ل من الج�سم تقع
ّ
في الف�ص ال�صدغي ف���ي حين تقوم المراكز
مراك���ز ال���ذوق وال�شم وال�سمع الخا�ص���ة ،فتقوم
ّ
الب�صرية في الف�ص الم� ّؤخري �إلى غير ذلك من التفا�صيل»(((.
ّ
ووا�ضح من كلمات �أ�صح���اب االتجاه المادّي و�أمثالهم الخلط بين الإدراك وبين ما يعتمد 
علي���ه م���ن مقدّمات ومعدّات ُتمهِّد له ،فالتب�س عليهم الأمر فظ ّنوا � ّأن المقدّمة هي بنف�سها ذو
المقدّمة.
ف���ي حين ي���رى الفال�سف���ة الإلهي���ون � ّأن الروح مرك���ز ل���ك ّل �أل���وان الإدراك� ،إال � ّأن ك ّل ما 
ي�ص���در عنها من ن�شاط ومنه الإدراك والإح�سا�س ال يتح ّقق �إلاّ عبر البدن و�أجهزته الإدراكية 
كالبا�ص���رة والالم�س���ة والذائق���ة وال�شامّ���ة وال�سامع���ة ،فال���روح ُت���درك غيره���ا المب�صرات
ّ
���درك عبر المخ بع�ض
والملمو�س���ات والمذوقات والم�شموم���ات والم�سموعات كما و� ّأن الروح ُت
ّ
ويكون المخ قناة
�إلى الح�س الخارجي ب�صل���ة،
المفاهي���م واال�ستنتاج���ات الك ّلية التي ال تم���تّ
ّ
(((  المادّية الديالكتيكية والمادّية التاريخية� ،ص .19
(((  فريدريك انجلز Engles «1820 - 1895م» ا�شتراكي وفيل�سوف �ألماني ،ا�شترك مع مارك�س في و�ضع «البيان ال�شيوعي»
عام 1848م.
(((  لو دفيج فيور باخ� ،ص .57
(((  ال�صدر ،ال�سيد محمد باقر ،فل�سفتنا� ،ص  ،375دار الكتاب الإ�سالمي� ،إيران  -قم.
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لو�صول الروح �إليها .فالإدراك مركزه الروح ،ولي�س البدن بما فيه من �أجهزة ح�سيّة وع�صبيّة 
مخيّ���ة� ،إال و�سيلة للو�صول �إليه ،وهذا ال يعني عملي���ة الإدراك� ،إذ بدونه ال يتح ّقق �إدراك عند 
موج���ود م���درك� ،إال � ّأن دوره ال يتع���دّى دور المقدّمة لتح ّقق ذلك ،وهو �أ�شب���ه ما يكون بجهاز
الهات���ف الناقل لل�صوت بي���ن متخابرين اثنين ،فلواله لم ي�سمع �أحدهم���ا �صوت الآخر� ،إال � ّأن
الذي ي�سمع ال�صوت لي�س جهاز الهاتف بل الطرفان اللذان يقفان خلف الهاتف.
وكذل���ك الح���ال فيما نحن فيه� ،إذ يمكن القولّ � ،إن مرك���ز الإدراك جهة �أخرى غير البدن
وه���ي ما يُعبِّ���رُ عنها الفال�سف���ة الإلهيون بالروح ،وه���ي موجود مج ّرد عن الم���ادّة وال يخ�ضع
لقوانينها و�ضوابطها.
المدرك ُ
تجرد ُ
والم َ
ّ
درك
ِ
وق���د �أقام الفال�سفة �أد ّل���ة كثيرة على � ّأن الإدراك يجري في جهة غير بدننا المادّي ،يُطلق
عليها ا�سم الروح ،وهي مج ّردة عن المادّة نكتفي بذكر ال�سهل الي�سير منها:
 .1يذهل �أحدنا بع�ض الأحيان عن بدنه و�آالمه التي يُعاني منها ،حينما ي�شغل نف�سه بق�ضية 
مه ّم���ة بالن�سبة �إليه كزيارة �صدي���ق عزيز عليه ،وهكذا حينما ي�سرح الإن�سان في ت�أمّله
بر�ؤي���ة منظر طبيعي ،ف� ّإن �سمعه ال يُدرك �أحيان ً���ا الأ�صوات المرتفعة �إلى جنب �أذنيه.
وال�سب���ب وا�ضح وهوّ � :إن الإن�سان ال يتم ّثل وجوده ببدنه المادّي الترابي فقط ،بل يوجد 
�إل���ى جانب���ه موجود �آخر ال مادّي وهو الروح التي ُتعتبر مرك���ز �إح�سا�سنا والمح ّل الذي
يتح ّقق فيه �إدراكنا.
 	.2الأح�ل�ام المتم ّثل���ة بالأحداث التي يراها النائم في منام���ه والتي تجد م�صداقيتها 
في عالم اليقظة بتفا�صليها و�أرقامها وجزئياتها ،ال يُمكن �أن تجد لها تف�سير ًا مادّي ًا
�شيء ال مادّي �إل���ى جانب البدن المادّي ،له ق���درة على العلم 
م���ا لم نفتر����ض وجود ٍ
بالم�ستقب���ل ،ولي�س هو �سوى ال���روح ،لأنّ  البدن ال يت�س ّنى له االطالع �إال على الموارد
الت���ي تخ�ضع لحوا�س���ه الخم�سة ،والموجودة في الخارج بالفعل ال تلك التي توجد في
الم�ستقبل.
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ّ
ذهننا وخاليانا المخية المحدودة ال يُمكنها ا�ستيعاب ما هو �أكبر منها حجم ًا و�أو�سع
ّ � .3إن
منه���ا م�ساحة ،ك�إدراكنا في ر�ؤيتنا لمنظر تتج���اوز م�ساحته ع�شرات الكيلومترات ،بال
نقي�ص���ة ف���ي م�ساحته ،فال ب ّد و�أن يكون مركز �إدراكنا هذا في مح ّل �آخر كي ي�صلح �أن
يكون ظرف ًا لمظروفها المُدرَك ،ولي�س هو �إلاّ روحنا التي بين جنبينا.
وهك���ذا ا ّت�ضح � ّأن المد ِرك لحقائق الأ�شياء� ،إ ّنما هو ال���روح وهي غير البدن المادّي ،فهي
مج ّردة عنه وعن قوانين المادّة.
وم ّما تقدّم ي ّت�ضح كذلك � ّأن ال�صورة المدرَكة مج ّردة عن المادّة �أي� ًضا ،بحكم كونها نتاج ًا
لل���روح و�إدراكها .و�إذا كانت ال�صورة المُدرَك���ة منتوجة للروح ومعلولة عنها ،فال ب ّد و�أن يكونا 
من �سنخ واحد ،وبما � ّأن الروح مج ّردة فال ب ّد و�أن تكون ال�صورة الناتجة عنها مج ّردة �أي� ًضا.
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المفاهيم الرئيسة

تو�سط �شيء بينه
 .1العل���م الح�ض���وري هو ح�ضور وجود ال�ش���يء بنف�سه مبا�شر ًا م���ن دون ّ
وبين المعلوم ،فالمعلوم حا�ضر بذاته لدى الع ِالم ،كعلم النف�س بنف�سها.
 .2العل���م الح�صول���ي ه���و ح�ضور �ص���ورة ال�ش���يء الذهنية الحاكي���ة له ،كعلمن���ا بالأ�شياء
الخارجية.
 .3المعل���وم بالعل���م الح�ض���وري معلوم بال��� ّذات؛ بينما المعل���وم بالعل���م الح�صولي معلوم
بالعر�ض.
 .4الت�ص���وّر هو العل���م ب�شيء �أو بحكم من الأح���كام من دون �إذع���ان بتح ّققه ،والت�صديق
بخالفه.
 .5الت�صديق فعل من �أفعال النف�س يتم ّثل ب�إذعان النف�س بوجود �شيء �أو ن�سبة �أو عدمهما.
ي�صح انطباقه على كثيرين ،ومنها ما هو جزئي
���ي ّ
 .6المفاهي���م الت�صوّرية منها ما هو ك ّل ّ
ال ينطبق كذلك.
 .7المفاهيم الك ّلية منها ما هو م�ش ِّكك يختلف في درجة انطباقه على �أفراده � ّشد ًة و�ضع ًفا،
ومنها ما هو متواطئ تت�ساوى فيه الن�سبة �إلى �أفراده.
 .8الك ّل���ي ب���كال �ش ّقيه  .م�ش ِّكك ًا �أو متواطئ ًا � .إمّا م�شت���رك بين �أفراده معنى وهو اال�شتراك
المعنوي؛ وبخالفه اال�شتراك اللفظي.
 .9اال�شت���راك المعنوي ه���و المفهوم الك ّلي الذي ي�صلح لالنطب���اق على �أكثر من م�صداق
واحد ،بينما اال�شتراك اللفظي هو اللفظ الذي و�ضع لأكثر من معنى.
أنحاء ثالثة:
 .10المفاهيم الك ّلية على � ٍ
�أ .المعقوالت الأوّلية �أو المفاهيم الماهوية :وهي المفاهيم الك ّلية التي عرو�ضها وات�صافها 
مع ًا في الخارج.
ب .المعقوالت الثانوية الفل�سفية :وهي المفاهيم الك ّلية التي عرو�ضها في الذهن وات�صافها 
في الخارج.
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ج .المعقوالت الثانوية المنطقية :وهي المفاهيم الك ّلية التي عرو�ضها وات�صافها ذهنيان.
 .11الإدراك لي����س ظاهرة مادّي���ة بل هو مج ّرد عن المادّة وظواهره���ا وقوانينها ومركزه
ال���روح� .أما �أ�صحاب االتجاه الم���ادّي فقد خلطوا بين الإدراك وبين ما يعتمد عليه من
مقدّمات ومعدّات ُتمهِّد له.
� .12أقام الفال�سفة �أد ّلة كثيرة على � ّأن عملية الإدراك هي مج ّردة عن المادّة ،منها:
�أ� .أ ّنه قد يذهل �أحدنا بع�ض الأحيان عن بدنه و�آالمه ولك ّنه ال يغفل عن نف�سه.
ب  .الأحالم المتم ّثلة بالأحداث التي يراها النائم ثم يجد م�صداقيتها في عالم اليقظة.
ّ
ذهننا وخاليانا المخية المحدودة ال يُمكنها ا�ستيعاب ما هو �أكبر منها حجم ًا و�أو�سع
جّ � .إن
منها م�ساحة.
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أسئلة حول الدرس

	.1عرِّف ما يلي:
�أ	.المعقوالت الأولى �أو المفاهيم الماهوية.
ب	.المعقوالت الثانية الفل�سفية.
ج	.المعقوالت الثانية المنطقية.
	.2ا�ش���رح مع المثال ،العلم الح�ضوري والح�صولي ،وما هو المق�صود من المعلوم بالذات
والمعلوم بالعر�ض.
	.3ا�شرح مع المثال الفرق بين الت�صوّر والت�صديق .ثم بيّن ر�أي «جون �ستوارت ميل» في
الت�صديق.
	.4ما هو الفرق بين المفاهيم الجزئية والك ّلية؟ والمفاهيم الك ّلية الم�ش ّككة والمتواطئة؟
والم�شترك اللفظي والمعنوي؟ بيِّن جوابك لك ّل مورد بمثال تو�ضيحي.
	.5ما هو الخلط واللب�س الذي وقع فيه المادّيون فيما يتع ّلق بالإدراك؟
	.6اذكر ما اعتمده الفال�سفة الإ�سالميون من براهين على تج ّرد المُد ِرك والمُدرَك.

الدرس التاسع

الواجب الممكن
والممتنع

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

ُ 1 .1يع��� ّرف الم���واد الثالث ف���ي الفل�سف���ة؛ الوجوب،
الإمكان ،واالمتناع.
 2 .2يُبيّن �أهمّ �أحكام الواجب والإمكان.
 3 .3يُعدّد �أق�سام الإمكان والفوارق الأ�سا�س بينها.

الواجب والممكن والممتنع
�ضرورية ال ي�صح فيها االنفكاك كن�سبة 
� ّإن ن�سب���ة �أيّ  محمول �إلى �أيّ  مو�ضوع �إمّ���ا �أن تكون
ّ
الزوجي���ة �إلى الأربعة في قولن���ا« :الأربعة زوج»؛ و�إمّا �أن ال تكون �ضرورية كن�سبة االحتراق �إلى 
الورقة ،في قولنا؛ «الورقة محترقة»� ،أو �أن تكون �ضرورية ال�سلب كما في قولنا« :الثالثة زوجٌ».
ففي المثال الأول يُعبّر عن الن�سبة بالوجوب� ،أي وجوب ن�سبة المحمول �إلى المو�ضوع ،كما 
ويُعبّر عن الن�سبة في المثال الثاني بالإمكان� ،أي �إمكان ن�سبة المحمول �إلى المو�ضوع و�إمكان
عدم���ه ،و�أمّا الن�سبة في المث���ال الثالث فيُعبّر عنها باالمتناع� ،أي امتن���اع ن�سبة المحمول �إلى 
المو�ضوع .والن�سب الثالث هذه يُعبّر عنها في علم المنطق بمادّة الق�ضيّة(((.
وعل���ى غرار ما تقدّم من �أنماط ن�سبة المحمول �إل���ى المو�ضوع ،ذكر الفال�سفة � ّأن الوجود
حينما يُحمل على مو�ضوع من المو�ضوعات ف� ّإن ن�سبته �إليه قد تكون واجبة كن�سبة الوجود �إلى 
اهلل ف���ي قولنا« :اهلل موجود» .حيث ثبت في برهان الإم���كان والوجوب(((ّ � ،أن الوجود بالن�سبة 
ّ
لذات الحق تعالى واجب ويُ�س ّمى هذا المو�ضوع بواجب الوجود.
وقد تكون ن�سبة الوجود �إلى المو�ضوع ممتنعة فيُ�س ّمى المو�ضوع بممتنع الوجود ،كما لو قيل 
ب� ّأن �شريك الباري موجود ،ف� ّإن الن�سبة هنا ممتنعة �إذ ال يُمكن �أن يُن�سب الوجود �إلى ال�شريك
المفتر�ض هلل ج ّل وعال كما هو ثابت في �أد ّلة التوحيد.
(((  راج���ع بح���ث الموجه���ات  -مادة الق�ضية  -ف���ي كتاب المنطق للعالمة محم���د ر�ضا المظفر���� ،ص  ،146دار التعارف
للمطبوعات ،بيروت ،لبنان1980 ،م.
(((  يق�سّ مون الوجود �إلى واجب الوجود وممكن الوجود وممتنع الوجود؛ الواجب ما كان الوجود ذاتي و�ضروريّ  له ،الممتنع
م���ا كان الع���دم ذاتي و�ضروري له ،الممكن ما ت�ساوى لديه ح���دّ الوجود العدم ،فال العدم ذاتي و�ضروريّ  له وال الوجود
ذاتي و�ضروريّ  له.
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وق���د ال تكون ن�سبة الوج���ود �إلى مو�ضوع واجب���ة وال ممتنعة ،فيُ�س ّمى بالممك���ن ،كالإن�سان
ً
مث�ل�ا ،حينما يُقال �إ ّن���ه موجود ،ف� ّإن الوجود بالن�سبة �إليه غير �ض���روري الإيجاب وال �ضروري
ال�سلب ،بل ممكن.
ّ
الواجب والممتنع؛ بالذات وبالغير
والواجب قد يكون واجب ًا بال ّذات كوجود اهلل ج ّل وعال ف�إ ّنه واجب الوجود بال ّذات ،بخالف
المعل���ول الذي يجب وجوده لوج���ود ّ
 علته ،فهو واجب بغي���ره� ،إذ � ّإن المعلول يجب وجوده حين
 علته ،فالإن�س���ان مث ًال �إ ّنما يجب وجوده بوجود ّ
وج���ود ّ
 علته ،ومن هنا قيل« :ال�شيء ما لم يجب
لم يوجد».
والممتن���ع �أي� ًضا قد يكون ممتنع ًا بذاته ك�شريك الباري ،وقد يكون ممتنع ًا بغيره ،كالمعلول
 علته ،فالزجاج يمتنع انك�س���اره ب�سبب عدم وجود ّ
ال���ذي يمتنع تح ّققه ب�سبب عدم وج���ود ّ
 عله
النك�ساره.
ّ
أحكام الواجب بالذات
 .1ال ماهي���ة له بالمعن���ى الأخ�ص ،لأ ّنها حدّ الوجود ،وهو وج���ود �صرف ال ي�ش ّذ عنه كمال
وجودي.
 .2واج���ب الوجود بال ّذات واجب الوجود من جميع الجهات والحيثيات ،فك ّل كمال وجودي
بالن�سبة �إليه �ضروريّ  الوجود ،ال�ستحالة خلوّ ال ّذات الواجبة من الكمال.
� .3سرمدي الوجود ،ومعناه لي�س وجوده م�سبوق ًا �أو ملحوق ًا بالعدم.
 .4ا�ستغنا�ؤه عن الع ّلة حدوث ًا وبقاء ،لتح ّقق مو�ضوع اال�ستغناء في ذاته.
 .5انتهاء �سل�سلة المعاليل �إليه و�إال لزم الت�سل�سل.
اإلمكان وأحكامه
الممك���ن وهو الذي تت�ساوى ذات���ه �إلى الوجود والعدم ،كما في وج���ود الإن�سان ،والحيوان،
والجماد .و�أهمّ �أحكام الإمكان:
 .1ثبوت الماهية بالمعنى الأخ�ص له.
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 .2افتق���ار وجوده �إلى الع ّلة حدوث ًا وبقاء ،لتح ّقق مو�ضوع االحتياج وهو الإمكان ال ّذاتي� ،أو
الفقر ال ّذاتي.
 .3وجوب انتهاء وجوده �إلى واجب الوجود بال ّذات.
أقسام اإلمكان
ذكر الفال�سفة �أق� ً
ساما للإمكان ،نجمل ذكر بع�ضها بما يلي:
 .1اإلمكان الخاص (الذّ اتي):

و�ض���رورة العدم من مو�ضوع م���ا ،فحينما نقول:
وه���و �سلب ال�ضرورتي���ن؛ �ضرورة الوجود
ٍ
«الإن�س���ان ممكن»؛ نعني ب���ه �سلب �ضرورة الوجود و�ضرورة العدم منه ،وبعبارة �أخرى �إ ّنه بح ّد
ذاته مج ّرد ًا عن �أيّ �شيء ،فال يقت�ضي الوجود وال العدم وال التقدّم وال الت� ّأخر وال البيا�ض وال 
ال�سواد....
أخ�ص من الإمكان العام الذي هو المعنى اللغوي
م���ا �س ّمي هذا الإمكان بالخا�ص؛ لأ ّنه � ّ
و�إ ّن ُ
للإمكان والدارج بين النا�س.
 .2اإلمكان العام:

وه���و �سلب ال�ضرورة ع���ن الطرف المقابل م���ع ال�سكوت عن الطرف المواف���ق ،فقد يكون
م�سل���وب ال�ضرورة �أي� ًضا وق���د ال يكون كذلك .بيان ذلكّ � :إن الإم���كان العام على نحوين :فقد 
يكون �سلب ًا ل�ضرورة ال�سلب كما في قولنا« :الإن�سان ممكن الوجود» ،وقولنا« :اهلل ممكن الوجود»
فف���ي المثال الأول والثاني �سلبت �ض���رورة العدم� ،أي � ّأن العدم غير �ضروري بالن�سبة للإن�سان
وبالن�سب���ة هلل ج ّل وعال .و�أمّا الط���رق الموافق وهو الوجود فقد يكون م�سلوب ال�ضرورة �أي� ًضا،
كم���ا في المث���ال الأول� ،إذ � ّإن الوجود بالن�سب���ة للإن�سان غير �ضروري كم���ا � ّأن العدم بالن�سبة 
�إليه لي�س �ضروري ًا .و�أمّا بالن�سبة للطرف الموافق في المثال الثاني ،ف� ّإن �ضرورة الوجود غير
ّ
تعالى ذاتي ال ينفك عنه.
م�سلوبة عنه� ،إذ � ّإن الوجود بالن�سبة هلل
وق���د يكون �سلب ًا ل�ضرورة الوجود كما في قولن���ا« :الإن�سان ممكن العدم» ،و«�شريك الباري
ممك���ن الع���دم» ،ف� ّإن �ضرورة الإيج���اب م�سلوبة في المثالين ،بمعن���ى � ّأن الوجود غير �ضروري
بالن�سبة �إلى الإن�سان و�شريك الباري ،و�أمّا الطرف الموافق فم�سكوت عنه ،فقد يكون م�سلوب
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ال�ض���رورة �أي� ًضا كما في المثال الأول ،ف�إ ّنه م�سل���وب ل�ضرورة الوجود والعدم مع ًا؛ فال الوجود
وال العدم �ضروريان بالن�سبة �إليه .وقد ال يكون م�سلوب ًا للطرف الموافق كما في المثال الثاني،
ف� ّإن �ضرورة العدم غير م�سلوبة عن �شريك الباري ،بمعنى � ّإن العدم �ضروري بالن�سبة �إليه ،وهو
(((
مقت�ضى �أد ّلة التوحيد النافية لوجود �آلهة غير اهلل} :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ{
تج���در الإ�شارة �إل���ى � ّأن وجه ت�سمية هذا الإمكان بالإمكان العام يع���ود �إلى � ّأن هذا المعنى 
للإم���كان هو المعن���ى الأعمّ  له ،كما يُ�س ّمى عامي ً���ا ل ّأن الإمكان بهذا المعن���ى هو الدارج حين
اال�ستعمال عند عوام النا�س.
 .3اإلمكان الوقوعي:

ويعن���ي �إمكان وقوع وتح ّقق �شيء من الأ�شياء ،فال يل���زم من فر�ض وجوده محال ،ك�إمكان
وج���ود �إن�س���ان له ر�أ�س���ان ،وك�إمكان ا�صط���دام القمر بالأر����ض .و�إ ّنما يمتنع وق���وع ال�شيء �إمّا 
�شيء واحد� ،أو لكونه مح ً
لكون���ه مح ً
اال لغيره،
اال في ذاته كاجتم���اع النقي�ضين وارتفاعهما في ٍ
كا�ستحالة وجود المعلول لعدم ّ
 علته .فالمعلول في ح ّد ذاته ممكن �إال �أ ّنه ا�ستحال تح ّققه لعدم
 علته المفي�ضة له� ،إذ من الوا�ضح � ّأن المعلول عدم عند عدم ّ
تح ّقق ّ
 علته.
 .4اإلمكان االستعدادي:

�ش���يء ت�ؤهّ له لأن يكون �شيئ ًا �آخر كقابلية النطف���ة �أن تكون �إن�سان ًا،
وه���و قابلية مكنونة في ٍ
وه���ذا اال�ستع���داد ينح�صر وج���وده في الموجودات المادّي���ة� ،إذ �إ ّنها في حرك���ة ونمو دائبين،
فالنطف���ة تتحوّل �إلى علقة والعلقة تتح���وّل �إلى م�ضغة� ،إلى �أن تكون �إن�سان ً���ا ،والإن�سان يتطوّر
ويتغيّر من مرحلة �إلى �أخرى ...وهكذا.
ّ
الفرق بين اإلمكان االستعدادي واإلمكان الذاتي
يختلف الإمكان اال�ستعدادي عن الإمكان الذ ّاتي في � ّأن:
 .1الإم���كان اال�ستع���دادي يلحق الماهي���ة الموجودة� ،أي يعر�ض عليه���ا ،فهو �صفة وجودية 
قائمة بالمادّة ،بخالف الإمكان ال ّذاتي ف�إ ّنه يلحق الماهية من حيث هي.
(((  �سورة الأنبياء ،الآية .22
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 .2الإم���كان اال�ستعدادي يقبل ال�شدّة وال�ضعف ،ف�إم���كان تح ّقق الإن�سانية في العلقة �أقوى
منه في النطفة.
 .3الإم���كان اال�ستع���دادي يقبل الزوال� ،إمّا بانتقاله من مرحل���ة القوّة �إلى الفعل �أو بف�ساد
مو�ضوعه  وهو المادّة ،ف�إذا ف�سدت البذرة زال �إمكان تح ّقق ال�شجرة.
الفرق بين اإلمكان االستعدادي واإلمكان الوقوعي
يختلف الإمكان اال�ستعدادي عن الإمكان الوقوعي في � ّأن:
 .الإم���كان اال�ستعدادي مخت�ص بالمادّيات وال ي�شم���ل المج ّردات؛ ل ّأن المج ّردات توجد 
1
ّ
وهي كاملة فال تغيّر وال تطوّر فيها ،و�أمّا الماديّات ف�إ ّنها في حالة تطوّر وتغيُّر.
� .2أمّا الإمكان الوقوعي ف�إ ّنه �شامل للمادّيات والمج ّردات على حدٍّ �سواء.
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المفاهيم الرئيسة

 .1الوجود حينما يحمل على مو�ضوع من المو�ضوعات ف� ّإن ن�سبته �إليه:
�أ� .إمّا واجبة كن�سبة الوجود �إلى اهلل ،ويُ�س ّمى هذا المو�ضوع بواجب الوجود.
ب .و�إمّا تكون ممتنعة فيُ�س ّمى المو�ضوع بممتنع الوجود ،ك�شريك الباري.
ج .و�إمّا ال تكون واجبة وال ممتنعة ،فيُ�سمى بممكن الوجود ،كالإن�سان.
 .2الواج���ب قد يكون واجب ً���ا بال ّذات .كوجود اهلل ج ّل وعال ف�إ ّن���ه واجب الوجود بال ّذات،-
وقد يكون واجب ًا بالغير .كالمعلول الذي يجب وجوده لوجود ّ
 علته ،فهو واجب بغيره.
 .3من �أحكام الواجب بال ّذات:
�أ  .ال ماهية له بالمعنى الأخ�ص ،لأ ّنها حدّ الوجود ،وهو وجود �صرف.
ب .واجب الوجود بال ّذات واجب الوجود من جميع الجهات والحيثيات.
ج�  .سرمدي الوجود.
د .ا�ستغنا�ؤه عن الع ّلة حدوث ًا وبقاء ،لتح ّقق مو�ضوع اال�ستغناء في ذاته.
هـ .انتهاء �سل�سلة المعلوالت �إليه و�إال لزم الت�سل�سل.
 .4من �أهمّ �أحكام الإمكان:
أخ�ص له.
�أ .ثبوت الماهية بالمعنى ال ّ
ب .افتق���ار وجوده �إلى الع ّلة حدوث ًا وبقاء ،لتح ّق���ق مناط االحتياج وهو الإمكان ال ّذاتي� ،أو
الفقر ال ّذاتي.
ج .وجوب انتهاء وجوده �إلى واجب الوجود بال ّذات.
 .5الإمكان الخا�ص (ال ّذاتي) :وهو �سلب ال�ضرورتين؛ �ضرورة الوجود و�ضرورة العدم من
مو�ضوع ما.
ٍ
 .6الإمكان العام :هو �سلب ال�ضرورة عن الطرف المقابل مع ال�سكوت عن الطرف الموافق.
 .7الإم���كان الوقوعي :ويعني �إم���كان وقوع وتح ّقق �شيء من الأ�شي���اء ،فال يلزم من فر�ض
وجوده محال.
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 .8الإم���كان اال�ستع���دادي :وهو قابلية ال�شيء ت�ؤهّ له لأن يكون �شيئ ً���ا �آخر ،وهذا اال�ستعداد
ينح�صر وجوده في الموجودات المادّية.
 .9يختلف الإمكان اال�ستعدادي عن الإمكان ال ّذاتي في � ّأن:
�أ .الإم���كان اال�ستع���دادي يلحق الماهية الموج���ودة� ،أي يعر�ض عليها ،فه���و �صفة وجودية 
قائمة بالمادة ،بخالف الإمكان ال ّذاتي ف�إ ّنه يلحق الماهية من حيث هي.
ب .الإمكان اال�ستعدادي يقبل ال�شدّة وال�ضعف.
ج .الإم���كان اال�ستع���دادي يقبل الزوال� ،إمّا بانتقاله من مرحل���ة القوّة �إلى الفعل �أو بف�ساد
مو�ضوعه  وهو المادّة.
 .10يختلف الإمكان اال�ستعدادي عن الإمكان الوقوعي في � ّأن:
أ .الإم���كان اال�ستع���دادي مخت�ص بالمادّيات وال ي�شمل المج��� ّردات؛ ل ّأن المج ّردات توجد 
�
ّ
وهي كاملة فال تغيّر وال تطوّر فيها ،و�أمّا المادّيات ف�إ ّنها في حالة تطوّر وتغيُّر.
ب� .أمّا الإمكان الوقوعي ف�إ ّنه �شامل للمادّيات والمج ّردات على حدٍّ �سواء.
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أسئلة حول الدرس

	.1عرِّف ما يلي:
�أ	.الواجب.
ب	.الممكن.
ج	.الممتنع.
	.2اذكر مث ً
اال ٍّ
 لكل من الواجب بال ّذات وبالغير ،والممتنع بال ّذات وبالغير.
	.3ا�شرح العبارة التالية« :ال�شيء ما لم يجب لم يوجد».
	ما هو الإمكان الخا�ص؟ ّ
و�ضح جوابك بمثال ،وما هو وجه الت�سمية فيه؟
.4
ّ
	.5ما هو الإمكان العام؟ ّ
و�ضح جوابك بمثال ،وما هو وجه الت�سمية فيه؟
	.6م���ا هو المق�صود من الإم���كان اال�ستعدادي؟ وما هو الفرق بينه وبين الإمكان الوقوعي
من حيث ال�شمول �أو عدمه للموجودات المادّية والمج ّردة؟

الدرس العاشر

الجوهر والعرض

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

 1 .1يُبيّن معنى الجوهر والعر�ض والفرق بينهما.
 2 .2يتع ّرف �إلى �أق�سام الجوهر و�أنواعه.
 3 .3يتع ّرف �إلى �أق�سام العر�ض و�أنواعه.

معنى الجوهر والعرض
 ع���د ًا فردي ًا ُتح�ص���ي عدد الطلاّ ب
� ّإن ع���دّك للأ�شي���اء الموجودة ف���ي مدر�ستك قد يكون ّ
والكرا�س���ي وال�صف���وف والأ�شجار والأق�ل�ام والدفاتر ...بك ّل �أفراده���ا وجزئياتها ،وقد يكون
ا عد ًا نوعي ًا فال يعنيك �أعدادها الفردية بل المطلوب عندك معرفة عناوينها الك ّلية 
ع���دّك له ّ
ب����أنْ تق���ولّ � :إن مجامي���ع من الط�ّلباّ ب والكرا�سي والأ�شج���ار والأقالم والدفات���ر ...توجد في
مدر�ستنا.
 عد �أن���واع الموجودات
وعل���ى غرار الطريق���ة الثانية في ع���دّ الأ�شياء ،ق���ام الفال�سفة في ّ
و�أجنا�سها العامة بعد ا�ستقرائها و ُت�س ّمى عندهم بالأجنا�س العالية �أو المقوالت(((.
وق���د وقع الخ�ل�اف في تحديد عدده���ا �إلاّ � ّأن المع���روف عنها �أ ّنها ع�شر مق���والت على ما 
ّ
زعي���م الم�شائين «�أر�سطو طالي����س» واحدٌ منها يُطلق عليه ا�س���م «الجوهر» ب�أق�سامه،
اخت���اره
والت�سعة الباقية منها  ُت�س ّمى بـ«الأعرا�ض».
وق���د ع ّرف الفال�سفة الجوهر ب�أ ّنه؛ الموج���ود ال في مو�ضوع ،وبعبارة �أخرى �إ ّنه ماهية �إذا 
وجدت وجدت ال في مو�ضوع ،كالج�سم ف�إ ّنه في وجوده ال يحتاج �إلى مو�ضوع كي يتقوّم ويتح ّقق
ب���ه على خالف العر����ض ،فقد ع ّرفوه ب�أ ّنه ماهية �إذا وجدت وج���دت في مو�ضوع ،كاللون مث ًال
ف�إ ّن���ه ال يوجد ب�صورة م�ستق ّلة عن غيره بل ال بدّ له من مو�ضوع كي يتقوّم به ،فاللون ال يتح ّقق
�إلاّ في ج�سم ،فيكون الج�سم مو�ضو ً
عا لتح ّقق اللون ووجوده.

(((  جمع مقولة ،وهي ما يُقال في جواب ما هو ،فهي ماهيات الأ�شياء وحقائقها.
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الجوهر وأقسامه
والفال�سف���ة بعد ا�ستقرائهم للجوه���ر و�أنواعه وجدوا �أ ّنه ال يتعدّى خم�س���ة �أق�سام؛ ف�إليك
بيانها ب�صورة مجملة مع ذكر ت�سمياتها.
 .1الجوهر العقالني:

ويُ�س ّمى عندهم بالعقل ،وهو موجود مج ّرد ،وال تع ّلق له بالمادّة والمادّيات ،كالمالئكة ف� ّإن
وجودها مج ّرد وال تحتاج �إلى �شيء ماديّ في ن�شاطها وفعلها.
و«العقل» م�شترك لفظي بين معنيين:
الأوّل :بمعن���ى القوّة التي ُت���درك الكليّات وهذا المعنى هو الذي تن�صرف �إليه كلمة العقل في
العرف العام حين ا�ستعمالها.
الثان ��ي :بمعن���ى المج ّرد التا ّم كالمالئكة وهو ما يق�ص���ده الفال�سفة من ا�ستعمال كلمة العقل 
حين �إطالقها.
 .2الجوهر النفساني:

وه���و الموجود المج ّرد ف���ي ذاته ووجوده �إلاّ �أ ّن���ه مرتبط بالمادّة ،كالنف����س الإن�سانية ف� ّإن
وجوده���ا مج ّرد غير ت���ا ّم ومتع ّلق بالبدن في ن�ش�أتها وفعلها؛ حيث �إ ّنه���ا تن�ش�أ مع ن�شوء البدن،
كم���ا �أو�ضح ذلك �صدر المت�أ ّلهين ا�ستناد ًا �إلى فكرة الحركة الجوهرية((( .كما �أ ّنها تحتاج �إلى 
الب���دن في فعلها ون�شاطها ،فهي التي ُتدرك وت���رى وت�سمع وتلم�س ...ك ّل ذلك بوا�سطة البدن،
وفي �آخر الأمر يُتاح لها �أن ت�ستق ّل عن البدن بعد موته.
فالنف����س في مفهومها الفل�سف���ي المعقول لي�ست �شيئ ًا موجود ًا ب�ص���ورة مج ّردة قبل وجود
البدن بل هي نتاج حركة جوهرية في المادّة تبد�أ النف�س بها مادّية م ّت�صفة بخ�صائ�ص المادّة
وخا�ضع���ة لقوانينها ،و ُت�صبح بالحركة والتكامل وجود ًا مج ّرد ًا عن المادّة ال ي ّت�صف ب�صفاتها 
وال يخ�ضع لقوانينها و�إن كان خا�ضع ًا لقوانين الوجود العام.

(((  �سوف ي�أتي في الدر�س الرابع ع�شر بيان لفكرة الحركة الجوهرية.
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 .3الجوهر الجسماني:

وه���و الموج���ود الذي له �أبع���اد ثالثة وله زمان وم���كان وقابل للأ�شكال المتع���دّدة والألوان
المختلف���ة ،ويتح ّق���ق لنا �إثباته عن طريق العقل ال عن طري���ق الح�س ،وذلك ل ّأن ما  ُندركه من
الأج�سام لي�س �سوى �أعرا�ض تعر�ض على الأج�سام ومن خاللها ن�ستنتج �أبعادها الثالثة.
والجوهر الج�سماني مر ّكب من جوهرين �آخرين �أحدهما الجوهر المادّي والآخر الجوهر
ال�صوري ،و�إليك تو�ضيحهما.
المادي أو الهيولى(((:
 .4الجوهر
ّ

ّ
ّ
وا�ستع���داده للت�شخ�ص � -أي قبوله ل�صورة الأنواع
���و مبهم ال ت�شخ�ص فيه �سوى قابليّته
وه
ّ
ويكون مت�شخ� ًصا ب�سبب ال�صور النوعية التي تظهر
المختلفة  -وهو موجود في جميع الأج�سام
في���ه ،ولك ّنه في الجميع واحد م�شترك ،فالتراب حين يكون نبات ً���ا والنبات حين يكون حيوان ًا،
والحيوان حين يكون معدن ًا ...ف� ّإن الجوهر المادّي �أو ما يُ�س ّمى بالهيولى فيها واحد ال يختلف،
و�إ ّنم���ا الذي اختلف �ص���ورة الأ�شياء التي توالت عليه ،فال�صورة الترابي���ة هي التي تغيّرت �إلى 
�صورة حيوانية ،والأخيرة بدورها تغيّرت �إلى �صورة معدنية ...وهكذا ،فالجوهر المادّي �أ�شبه
م���ا يكون بالطين الذي يتخذ �أ�شك ً
اال مختلفة حي���ن ا�ستخدامه في البناء ،ف�إ ّنه واحد لم يتغيّر
و�إ ّنما تغيّرت ال�صورة الطارئة عليه.
 .5الجوهر الصوري:

وه���و الذي تظهر على غراره �آثار �أن���واع الموجودات المادّية الج�سمانية وله �أنواع مختلفة،
ّ
تالزم الهيولى وال تنفك عنها؛ ل ّأن الهيولى  -وكما تقدّم
فم���ن جملتها ال�صورة الج�سمية التي
ّ
ّ���ة وال ت�شخ����ص فيها �سوى ا�ستعداده���ا لتقبّل ال�صورة النوعي���ة المختلفة فال بدّ من
 ال فعلي�صورة تتلبّ�س بها وتح ّقق عن طريقها فعليّتها ،وهذه ال�صورة هي ال�صورة الج�سمية وحيث �إ ّنه
ال يوج���د ف���ي دنيا الوجود �صورة ج�سمية مطلقة  ُتظهرُ الهيولى ،كان المظهر لها �صور الأ�شياء
المادّية المختلفة ،كال�صورة الترابية والنباتية والحيوانية والمعدنية.
(((  الهيولى كلمة يونانية تعني الأ�صل ،وهي واحد في جميع الأ�شياء في الجماد والنبات والحيوان ..و�إ ّنما تتباين الكائنات
في ال�صور فقط.
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وهكذا ف� ّإن �صور الأنواع المادّية الأخرى تتوالى على الهيولى كال�صورة الحديدية والخ�شبية 
والزئبقي���ة ،والأوك�سجينية مع بقاء الهيولى ثابتة على حالها بال تغيّر ،فالمتغيّر والمتبدّل هنا 
ال�صور النوعية للمادّة دون مادّتها الم�شتركة الم�س ّماة بالهيولى.
وال يخفى � ّأن ك ّل �صورة من ال�صور النوعية المتوالية على الهيولى ت�صلح �أن تكون مادّة لما 
بعده���ا ،فالحيوان مادّة لل�ص���ورة النوعية النباتية ،والنبات مادّة لل�ص���ورة النوعية الحيوانية 
والحي���وان مادّة لل�صورة النوعية الإن�ساني���ة ،...و ُت�س ّمى هذه المواد بالمادّة الثانية تميّز ًا على 
المادّة الأولى والهيولى المتقدّم ذكرها(((.
العرض وأقسامه
تق���دّم الكالم في الدر�س الما�ض���ي عن الجوهر و�أق�سامه ،وبق���ي الحديث عن الأعرا�ض،
والأعرا����ض كم���ا �أ�شرنا قبل قليل ت�سعُ مقوالت ،و�إليك ذكره���ا مجملة مع ذكر مثال واحد لك ّل
مقولة منها:
الكم:
.1
ّ

ّ
كالخط وال�سطح والحجم ،و�إمّ���ا كمٌّ منف�صل كالعدد .كما � ّأن الم ّت�صل �إمّا �أن
وه���و �إمّا ك ٌّم
ّ
كالخط وال�سطح والحجم .و�إمّا �أن يكون غير قار  -غير م�ستق ّر
يك���ون ق���ا ّر ًا  -م�ستق ّر ًا ثابت ًا -
وغي���ر ثابت  -كالزم���ان� ،إذ ال قرار وال ثبات في الزمان ،فك ّل مقط���ع منه ينتهي لي�أتي مقطع
�آخر ،ب ً
دال عنه.
 .2الكيف:

وهو على �أنحاء مختلفة:
فقد يكون كي ًفا نف�ساني ًا كالعلم والإرادة والحبّ والبغ�ض والألم...
وق���د يك���ون كي ًفا ك ّمي ً���ا كالزوجي���ة والفردي���ة للأع���داد ،واال�ستقامة واالنحن���اء للخطوط
وال�سطوح ،والأ�شكال لل�سطوح والأحجام.
(((  ويظه���ر ممّ���ا تقدّم �أنّ ك ّل م���ادّة ما خال المادّة الأولى يُ�سمّى بالمادّة الثانية ،فال توجد من بينها مادّة ثالثة �أو رابعة �أو
خام�سة....
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وق���د يكون كي ًفا ا�ستعدادي ً���ا ،كا�ستعداد الطفل �أن يكون ً
رج�ل�ا ،وا�ستعداد البذرة �أن تكون
�شجرة ،بينما ال يوجد في الحجر ا�ستعداد لذلك.
وقد يكون كي ًفا مح�سو� ً
س���ا ك�إدراك المرئيات من الألوان ،والمذوقات كالحالوة والمرارة،
والم�شموم���ات كالروائ���ح الطيّب���ة والكريه���ة ،والم�سموعات كالأ�ص���وات الجميل���ة والمنكرة،
والملمو�سات كالخ�شن والناعم.
 .3األين:

وه���و ن�سبة �شيء مادّي �إلى مكانه كقولك :جابر ابن حيان الكوفي((( ،الح�سن الب�صري(((،
روح اهلل المو�س���وي الخمين���ي {(((؛ ف�إ ّن���ك ن�سبت الأول �إلى مكان ا�سم���ه «الكوفة» ون�سبت
الثاني �إلى مكان ا�سمه «الب�صرة» ،ون�سبت الثالث �إلى مكان ا�سمه «خمين».
 .4المتى:

وه���و ن�سب���ة بين ال�شيء وبين زمان���ه ،كاليوم والأم�س ،وهذا الع���ام الما�ضي والعام القادم
وهذا الأ�سبوع ...كما في قولك:
«انبثق نور الثورة الإ�سالمية الإيرانية في الحادي ع�شر من �شهر �شباط في عام 1979م».
 .5الوضع:

وهو ن�سبة �أجزاء ال�شيء بع�ضها مع البع�ض الآخر والمجموع �إلى الخارج ،كالقيام ف�إ ّنه يُحدّد
مو�ضع الر�أ�س �إلى �أعلى ومو�ضع البطن في الو�سط ومو�ضع الرجلين �إلى �أ�سفل وب�صورة عمودية،
ً
كان البدن م�ستلقيا ف� ّإن و�ضع �أجزاء البدن �سوف تكون في حالة �أُفقيّة.
على خالف ما لو
(((  جابر بن حيان الكوفي «ت 200 -هـ» من علماء الكيمياء العرب الم�شهورين ،عا�ش في الكوفة ،له م�ؤ ّلفات كثيرة منها:
«�أ�سرار الكيمياء»« ،علم الهيئة»�« ،أ�صول الكيمياء» و«الرحمة» ترجمت م�ؤ ّلفاته �إلى الالتينية.
تابعي ولد في المدينة ،و�أقام في الب�صرة وفيها تو ّفي .لقي عثمان بن
(((  الح�سن الب�صري�« :أبو �سعيد» «110 - 21هـ.ق» ٌّ
عفان وعبد اهلل ابن العبا�س .كان �شاخ� ًصا في معرفة الأحكام ال�شرعية والتدري�س وعنه اعتزل وا�صل بن عطاء الذي
غدا ر�أ�س المعتزلة.
(((  الإم���ام الخمين���ي «1410 - 1320ه���ـ.ق» روح اهلل المو�س���وي الخميني .ول���د في مدينة خمين التابع���ة لمحافظة �أراك
الإيراني���ة .يُعتبر فقيه ًا وفيل�سوف ً���ا ومرجع ًا من الطراز الأول ،وقد عُ رف بالزهد وال���ورع واالنقطاع �إلى اهلل ،وفي ذات
الوق���ت امتاز بال�شجاعة وال�صالبة م�ضاف ًا �إلى �إحاطته ووعيه لك ّل ما يدور حوله من �ش�ؤون �سيا�سية واجتماعية ...ممّا 
�أهّ له �أن يكون قائ ً
دا عظيم ًا ق ّل نظيره .نه�ض � ّضد حكومة ال�شاه محمد ر�ضا منذ عام 1963م وبعدها وا�صل ن�ضاله في
ً
منفاه حتى عاد منت�صرا ب�إقامة حكومة �إ�سالمية ،وذلك في � 11شباط من عام .1979
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 .6الملك:

���ى بالج���دة ،وه���ي ن�سبة �ش���يء �إلى �ش���يء �آخر يُحيط به بل���ون من �أل���وان الإحاطة،
و ُت�س ّم
ِ
كالتع ّمم ،والتق ّم�ص ،ف� ّإن العمامة  ُتحيط بالر�أ�س والقمي�ص يُحيط بال�صدر والبطن واليدين.
 .7الفعل

وه���و يحكي عن ت�أثير �شيء مادّي يُ�س ّمى بالفاعل ،في �ش���يء مادّي �آخر ويُ�س ّمى بالمنفعل.
كقوله تعالى }:ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ{((( وكقولك « ّ
علمتُ  الطالب».
 .8االنفعال:

ب�شيء ماديّ �آخ���ر ،كت�أ ّثر الزجاج���ة المرمي عليها،
�شيء م���اديّ
ٍ
وه���و ما يحك���ي عن ت�أ ّثر ٍ
بانك�سارها به ،وك�سخونة الماء عند و�ضع النار تحته.
 .9اإلضافة:

�إلى �شيء بالقيا�س �إل���ى ن�سبة �أخرى كالأبوة والبن���وة ،ف�إذا ن�سبت االبن
ن�سب���ة �شيء
وه���ي
ٍ
ٍ
للأب فقد ن�سبت �أي� ًضا الأب لالبن.
ّ
«وق���د نظ���م بع�ضهم بيتين م���ن ال�شعر ،ذكر فيهم���ا المقوالت الع�شر لي�سه���ل حفظها على 
الطالب ،فقال:
زي�����د ال���ط���وي���ل الأزرق اب�����ن م��ال��ك ف�����ي ب���ي���ت��� ِه ب����الأم���������س ك������ان م�� ّت��ك��ي
ف������ي ي���������د ِه ����س���ي���ف ل���������واه ف���ال���ت���وى

ف������ه������ذه ع���������ش����ر م�������ق�������والت �����س����وا

فزي���د مثال للجوه���ر ،والطويل للك���مّ والأزرق للكيف ،واالبن للإ�ضافة ،وف���ي بيت ِه لالبن،
وبالأم�س للمتى ،وم ّتكي للو�ضع ،وفي يده �سيف للملك ،ولواه للفعل ،فالتوى لالنفعال».

(((  �سورة الأنفال ،الآية .60
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المفاهيم الرئيسة

	.1الأجنا�س العالي���ة �أو المقوالت هي �أنواع الموجودات و�أجنا�سها العامّة عند الفال�سفة.
والمع���روف بعد ا�ستقرائها �أ ّنها ع�شر مق���والت ،واحدٌ منها يُطلق عليه ا�سم «الجوهر»
ب�أق�سامه ،والت�سعة الباقية منها  ُت�س ّمى بـ«الأعرا�ض».
	.2الجوه���ر هو الموجود ال في مو�ضوع ،وبعبارة �أخرى �إ ّنه ماهية �إذا وجدت وجدت ال في
مو�ضوع.
وعلى خالفه العر�ض فهو ماهية �إذا وجدت وجدت في مو�ضوع.
	.3للجوهر خم�سة �أق�سام:
�أ	.الجوه���ر العقالن���ي :ويُ�س ّمى عندهم بالعق���ل ،وهو موجود مج��� ّرد ،وال تع ّلق له بالمادّة
والمادّيات.
ب	.الجوهر النف�ساني :وهو الموجود المج ّرد في ذاته ووجوده �إلاّ �أ ّنه مرتبط بالمادّة.
ج	.الجوهر الج�سماني :وهو الموجود الذي له �أبعاد ثالثة وله زمان ومكان وقابل للأ�شكال
المتعدّدة والألوان المختلفة ،والجوهر الج�سماني مر ّكب من جوهرين �آخرين �أحدهما 
آخر الجوهر ال�صوري.
الجوهر المادّي وال
ّ
ّ
وال ت�شخ�ص فيه �س���وى قابليته
د	.الجوه���ر الم���ادي �أو الهيول���ى :وه���و مبه���م ال فعلية ل���ه
ّ
وا�ستعداده للت�شخ�ص.
	الجوهر ال�صوري :وهو الذي تظهر على غراره �آثار �أنواع الموجودات المادّية الج�سمانية 
هـ.
ّ
ّ
تالزم الهيولى وال تنفك عنها.
وله �أنواع مختلفة ،فمن جملتها ال�صورة الج�سمية التي
 .4ك ّل �صورة من ال�صور النوعية المتوالية على الهيولى ت�صلح �أن تكون مادّة لما بعدها.
	.5الأعرا�ض ت�سعُ مقوالت:
�أ	.الك����مّ  :وهو � ّإما ك����مٌّ مت�صل كالخ ّ
����ط وال�سطح والحج����م ،و� ّإما كمٌّ منف�ص����ل كالعدد.
والم ّت�ص����ل � ّإم����ا �أن يك����ون ق����ا ّر ًا كالخط وال�سط����ح والحج����م .و� ّإما �أن يك����ون غير قار
كالزمان.
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ف���ا نف�ساني ًا ،كي ًفا ك ّمي ً���ا ،كي ً
ب	.الكي���ف :وهو على �أنح���اء مختلفة :كي ً
ف���ا ا�ستعدادي ًا ،كي ًفا
مح�سو� ًسا.
ج	.الأين :وهو ن�سبة �شيء مادّي �إلى مكانه.
د	.المتى :وهو ن�سبة بين ال�شيء وبين زمانه.
هـ	.الو�ضع :وهو ن�سبة �أجزاء ال�شيء بع�ضها مع البع�ض الآخر والمجموع �إلى الخارج.
ى بالجدة ،وهي ن�سبة �شيء �إلى �شيء �آخر يُحيط به.
و	.الملك :و ُت�س ّم ِ
ز 	.الفع���ل :وهو يحكي عن ت�أثير �ش���يء مادّي يُ�س ّمى بالفاعل ،في �شيء مادّي �آخر ويُ�س ّمى 
بالمنفعل.
ب�شيء ماديّ �آخر.
�شيء ماديّ
ٍ
ح 	.االنفعال :وهو ما يحكي عن ت�أ ّثر ٍ
�إلى �شيء بالقيا�س �إلى ن�سبة �أخرى.
ن�سبة �شيء
ط	.الإ�ضافة :وهي
ٍ
ٍ

ضرعلاو رهوجلا
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أسئلة حول الدرس

	.1ما هو تعريف ٍّ
كل من الجوهر والعر�ض؟
	.2ما هو الجوهر الج�سماني؟ ومن �أي �شيء يتر ّكب؟ وكيف يتمّ �إدراك �إبعاده الثالثة؟
ّ
ثم و�ضح وجه االرتباط بين الجوهر
والجوهر ال�صوري.
	.3ع ّرف كلاّ ً  من الجوهر المادّي
ّ
وال�صوري.
الج�سماني والمادّي ّ
ٍّ
بمثال لكل منهما.
	.4ماذا تعني المادّة الأولى وماذا تعني المادّة الثانية؟ �أو�ضح جوابك
 لكل منهما مث ً
	.5ع ّرف كلاّ ً  من الكمّ  الم ّت�صل والمنف�صل ،ذاكر ًا ٍّ
اال.
ٍّ
�شرحك لكل منها بمثال تو�ضيحي:
	.6ا�شرح المقوالت التالية مع ّزز ًا
الأين ،المتى ،الو�ضع ،الملك ،الفعل ،االنفعال ،الإ�ضافة.

الدرس الحادي عشر

ّ
العلة والمعلول

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

 1 .1يُبيّن من�ش�أ قانون الع ّلية وموارده.
 2 .2يتع ّرف �إل���ى النظريات المختلفة في العالقة بين
الع ّلة والمعلول.
 3 .3ي�شرح معنى �ضرورة التعا�صر بين الع ّلة والمعلول
ّ
وي�ستدل عليه.

ّ
العلية
مفاد أصل
� ّإن ل���ك ّل ممكن  -محتاج وفقير ّ -
 علة تفي�ض عليه الوجود والتح ّقق كحقيقة الإن�سان مث ًال،
إلى عل���ة توجدها ،ف�إن وجدت ّ
���د ذاتها مفتقرة � ّ
 علتها وجدت ه���ي معها و�إلاّ فال،
ف�إ ّنه���ا في ح ّ
وال يختل���ف ح���ول هذه الم�س�أل���ة اثنان وهذا المعنى ه���و الم�ستفاد من �أ�ص���ل العليّة ،ومن هنا 
 عاقل �س���ويّ يُذعن ب� ّأن لك ّل م�صنوع �صانع ًا ولك ّل مخل���وق خالق ًا ولك ّل معلول ّ
 علة ،فما 
ف���� ّإن ك ّل ٍ
���د و�أن يكون مرتبط ً���ا ب�سبب �أفا�ض
دام الموج���ود ف���ي ذاته مفتقر ًا في وج���وده وتح ّققه فال ب ّ
علي���ه الوج���ود والتح ّقق ،وهذا بخالف ما لو كان الموجود في ذاته غني ًا عن غيره في الوجود،
ف�ل�ا معنى الحتياجه � ّ
إلى علة تفي�ض عليه الوجود م���ا دام غني ًا ع ّما �سواه في ذلك؛ �إذ الوجود
بالن�سب���ة �إليه متح ّقق ،وهذا من قبيل عدم احتي���اج الملح �إلى ملح حتى يكون مالح ًا ،فما دام
هو مالح ًا ال معنى الحتياجه �إلى الملح� ،إذ � ّإن �أمر ًا كهذا يكون لغو ًا؛ لأ ّنه تح�صيل للحا�صل.
 علة مهما كان لونها ،بل � ّإن ك ّل ّ
غني عن ك ّل ّ
 علة 
ومن هنا ،ف� ّإن الإلهي الموحّ د يرى ب� ّأن اهلل ّ
مدين ٌة في وجودها وتح ّققها �إليه تعالى ،فهو الع ّلة الأولى لك ّل ما �سواه ،وما �سواه معلول ومفتقر
�إليه ج ّل وعال؛ وقد �أثبت الفال�سفة والمتك ّلمون ذلك بما ال يُبقي مج ً
اال ّ
 لل�شك والتردّد.
ّ
العالقة بين العلة والمعلول
ال �شك في وجود عالقة بين المعلول و ّ
ّ
علته المفي�ضة له بالوجود والتح ّقق ،و�إ ّنما المهم في
ُ
���ذا ال�صعيد ذكرت نظريات مختلفة،
ه���ذا المجال معرفة نمط هذه العالقة و�س ّرها ،وعلى ه
�إليك بيانها:
 .1نظرية الوجود:

وقد ذهب �إلى هذه النظرية جمع من الفال�سفة المادّيين حيث �أ ّكدوا على � ّأن �س ّر العالقة 
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بي���ن المعلول والع ّلة يكمن في كونه موج���ود ًا ،فك ّل موجود محكوم عليه باالرتباط بع ّلة وجوده،
 موجود موج ً
دا ،وفات ه�ؤالء � ّأن الموجود �إذا كان في وجوده غني ًا فال
ولأجله �أ ّكدوا على � ّأن لك ّل
ٍ
معن���ى الرتباطه بع ّلة تفي�ض عليه الوج���ود وتمنحه الغنى ،و�إ ّنما يحتاج ال�شيء � ّ
إلى علة الوجود
�إذا كان في ذاته مفتقر ًا �إلى الوجود ،كما �سنتحدّث عنه في نظرية الإمكان ،بعد قليل.
وم���ن هن���ا ذهب الإلهيون �إلى القول با�ستغناء اهلل عن ّ
 عل���ة الوجود� ،إذ �إ ّنه غني فال معنى 
لفر�ض ارتباطه بع ّلة توجده وتمنحه الغنى �إذ هو تح�صيل للحا�صل ،وتح�صيل الحا�صل باطل 
كما يقولون.
 .2نظرية الحدوث:

وه���ذه النظري���ة من�سوب���ة �إلى علماء ال���كالم ،ومفادها ه���و � ّأن �س ّر ارتب���اط المعلول بع ّلته
حدوث���ه ،فك ّل حادث محتاج في حدوثه � ّ
إلى علة الحدوث ،وهذه النظرية ال تخلو من نظر ،ل ّأن
الزمها ا�ستغناء الحادث بعد حدوثه عن ّ
 علته المحدثة له وهو باطل كما �سي�أتي.
 .3نظرية اإلمكان الوجودي:

وق���د  ُن�سب���ت ه���ذه النظرية �إل���ى الفال�سف���ة الإ�سالميين وف���ي طليعتهم �ص���در المت�أ ّلهين
ال�شي���رازي ،ومفاده���اّ � :إن �س��� ّر ارتباط المعلول بع ّلته ه���و �إمكانه وافتق���اره ال ّذاتي الوجودي.
فالممك���ن ف���ي ح ّد ذات���ه خلو من ك ّل وج���ود ،و�إذا ما وجد ف���� ّإن وجوده في�ض م���ن غيره ،ف�س ّر
ارتباط المعلول بع ّلته �إمكانه وافتقاره �إليها((( .و�إليك تو�ضيح الفكرة ب�أمثلة بيانيةّ � :إن العالقة 
القائم���ة بين الع ّلة والمعلول عالقة ارتباطية ال ا�ستقاللية ،ف�إ ّنك حين تقر�أ كتاب ًا �أو تنظر �إلى 
�ص���ورة جميلة �أو ُت�صافح �صديق ً���ا لك ،ف�إ ّنه �سوف توجد بينك وبين ك ّل ما تقدّم عالقة� ،إال � ّأن
انتف���اء عالقت���ك بعد �إعرا�ضك عن تلك الأ�شياء ال يوجب انتف���اء وجودها �أو وجودك بل يبقى 
وج���ودك ووجودها عل���ى ما هو عليه ،وهذا يعني � ّأن وجود ك ّل من الطرفين م�ستق ّل عن الآخر،
وهذا هو معنى العالقة اال�ستقاللية القائمة بين الطرفين.
(((  وق���د وق���ع خالف بين الفال�سفة في �أنّ  الإمكان المذكور هل هو �إمكان ماهوي ،بناءً على نظرية �أ�صالة الماهية� ،أو �أ ّنه
�إمكان وجودي ،بناءً على نظرية �أ�صالة الوجود؟ وال�صحيح هو الثاني على ما اختاره �صدر المت�أ ّلهين ،وتف�صيل الكالم
وبيان الخالف موكول �إلى درا�سات �أعمق .وقد تقدّمت الإ�شارة �إليه فيما �سبق عند البحث عن الماهية والوجود.
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بينم���ا تجد العالقة القائمة بين حركة اليد وحركة القل���م عالقة تع ّلقية ،بمعنى � ّإن حركة 
القل���م تنتفي بمح�ض قط���ع عالقتها بحركة اليد ،وهذا يعن���ي � ّأن العالقة الحاكمة بين حركة 
اليد وحركة القلم عالقة ارتباطية� ،أي � ّإن حركة القلم مرتبطة في وجودها بحركة اليد ،فال
وج���ود لحركة القلم من دون حركة اليد ،وهذه العالقة قائمة بين ك ّل ّ
 علة ومعلولها ،فالمعلول
ع���دم عن���د عدم ّ
 علته ،وهكذا يُمكن ت�صوير عالقة الكون ب���ك ّل ما فيه ومن فيه بخالقه وبارئه
ال���ذي هو اهلل �سبحان���ه ،فالمخلوقات نفحة م���ن نفحاته وفي�ض من فيو�ضات���ه القد�سية ،فال
اّ باهلل العلي
ي�ستغني �أيُّ  موجود عنه تعالى ،فما �شاء كان وما لم ي�ش�أ لم يكن وال حول وال قوّة �إل
ّ
العظيم.
ّ
التعاصر بين العلة والمعلول
و�إذا كان���ت العالق���ة بين الع ّل���ة والمعلول تع ّلقية ربطي���ة وبهذه الدرجة م���ن القوّة والربط
يت�ض���ح بجالء ما �أُ ِث َر عن الفال�سفة من � ّأن المعلول يقترن زمان ًا بع ّلته ،ف�إذا وجدت الع ّلة وجد 
معه���ا المعلول و�إن انتف���ت انتفى معها معلولها .وبعبارة �أخ���رىّ � :إن المعلول يُعا�صر ّ
 علته ،كما 
يقول ال�شهيد ال�سعيد محمد باقر ال�صدر {(((:
«ل ّم���ا  ُك ّنا نع���رف الآن وجود المعلول مرتب���ط ذاتي ًا بوجود الع ّل���ة ،فن�ستطيع �أن نفهم مدى
�ض���رورة الع ّل���ة للمعلول ،و� ّإن المعلول يجب �أن يكون معا�ص���ر ًا للع ّلة ليرتبط بها كيانه ووجوده،
ف�ل�ا يمك���ن �أن يوجد بعد زوال ّ
 علت���ه� ،أو �أن يبقى بع���د ارتفاعها ،وهذا ما �شئن���ا �أن ُنعبّر عنه
بقانون التعا�صر بين الع ّلة والمعلول»(((.
وق���د ا�شتبه الأم���ر على بع�ض ،فت�صوّر � ّأن العالقة االرتباطية بي���ن الع ّلة والمعلول بمعناها 
المتق���دّم والت���ي يُ� ِسفرُ عنها تعا�ص���ر واقتران زماني بينهما ال ت�صدق عل���ى كثير من الموارد،
فعل���ى �سبيل المثالّ � :إن الب َّناء الذي يكون ّ
 علة ف���ي بناء البيت ال ي�ؤ ّثر موته على البيت وبقائه،
(((  محمد باقر ال�صدر «1933م 1980 -م» :ولد { في مدينة الكاظمية � -إحدى مدن العراق  -في �أ�سرة كريمة ،نبغ
مبكر ًا فنال درجة االجتهاد ومن ثمّ  مقام المرجعية الر�شيدة ،و�صار ممّن ي�شار �إليه بالبنان ،ومن النوادر الذين ت�شرّف
التاري���خ بتدوين �أ�سمائهم على �صفحاته ب�أحرف من نور ،وق���د امتاز بالمثل الأخالقية العليا ،وب�شمولية نظرته وعمقه
العلم���ي ،فكان له من الم�ؤ ّلف���ات :اقت�صادنا ،فل�سفتنا ،الأ�س�س المنطقية لال�ستق���راء ،البنك الالربوي في الإ�سالم...
ت�صدّى لمواجهة نظام �صدّام الدكتاتوري في العراق ،فحاز على درجة ال�شهادة الرفيعة.
(((  فل�سفتنا� ،ص .279
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فالبيت يبقى مدّة مديدة من الزمان رغم انتفاء ّ
 علته ،فبموت الب ّناء يظ ّل �صرح البناء باقي ًا،
مع العلم � ّأن العالقة القائمة بين الب ّناء والبيت من نمط العالقة االرتباطية.
وقد فات ه�ؤالء ت�شخي�صهم الدقيق للمعلول المرتبط بع ّلته ،ف� ّإن المعلول المرتبط بالب ّناء
ف���ي ه���ذا المثال لي�س �سوى عملية نقل وانتقال المواد من مكان وو�ضعها في مكان �آخر  ،وهذا 
النقل ينتهي ال بعد موت الب ّناء فح�سب بل حتى في حياته بعد �سحب يده من عمله ،وهذا يعني
� ّأن الع ّلة هنا عبارة عن عمل الب ّناء الموجب لنقل وانتقال مواد الب ّناء من مكان �إلى �آخر وهي
تنتف���ي بمح�ض ما يتو ّقف الب ّناء عن العمل .و�أ ّم ّ
���ا علة بقاء البيت قائم ًا حتى بعد تو ّقف الب ّناء
ع���ن العم���ل �أو بعد موته ،فيعود �إلى � ّأن لهيئ���ة البيت و�شكله ّ
 علة �أخرى وه���ي القوّة التما�سكية 
للمواد الم�ستخدمة في البناء وطبيعة تركيب الأجر؛ وهي موجودة مع البناء ،ف�إذا زالت انهار
البناء.
فالعالق���ة القائمة بين ك ّل ّ
 عل���ة ومعلولها عالقة ارتباطية تعا�صري���ة ال ريب وهو ما ي ّت�ضح
بجالء �إذا ما �أنعمنا الد ّقة في ت�شخي�ص الع ّلة ومعلولها في مواردها كما تبيّن في المثال �آنف
الذكر.
الجزاف والعادة والقصد الضروري والصدفة
ق���د ت�صوّر البع�ض خط����أ انح�صار الغايات في م���ورد الأفعال النا�شئة ع���ن الفكر والت�أمّل 
بنتائ���ج الأفع���ال كذه���اب العامل �إلى معمل���ه للك�سب وتح�صي���ل الرزق ،وذه���اب الطالب �إلى 
مدر�ست���ه لال�ستن���ارة بنور العلم .ف�ل�ا غاية للأفعال التي ال تن�ش�أ ع���ن من�ش�أ ت�صديقي فكري،
كمالعب ال�صبيان و ُت�س ّمى بالجزاف ،وكالعبث باللحية والأ�صابع الم�س ّمى بالعادة ،وكحركات
المري�ض النا�شئة عن مزاج خا�ص فيه المعبّر عنها بالق�صد ال�ضروري.
فعل غاية ينتهي �إليها الفعل ،فما كان فكري ًا كانت غايته فكرية ،وما 
وال�صحيح هو � ّأن لك ّل ٍ
ل���م يكن كذل���ك ب�أن كان جزافي ًا �أو طبيعي ً���ا �أو مزاجي ًا كانت الغاية ما ينته���ي �إليها الفعل من
نتيجة ،لأ ّنها م�آل الفعل ومنتهاه.
والأفع���ال مهم���ا كان من�ش�أه���ا ،فكري ًا �أو غيره ق���د يعر�ضها مانع يح���ول دون الو�صول �إلى 
غايته���ا وحينئ ٍ���ذ يُ�س ّمى الفعل ن�سبة �إلى ذلك المانع بالباطل .وهذا ال يعني بحال � ّأن الفاعل ال 
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هدف له من فعله ،ل ّأن عدم الغاية �شيء ووجود مانع حال دون تح ّقق الغاية �شيء �آخر.
و�إذا ات�ض���ح � ّأن لك ّل فعل غاي���ة ي�ستهدف الفاعل تح ّققها ي ّت�ضح �أي� ً
ض���ا ا�ستحالة االتفاق -
ال�صدف���ة  -بي���ن العلل والغايات الت���ي تنتهي �إليها تلك العل���ل� ،إذ � ّإن ال�صدفة لو كانت ممكنة 
ّ
لأمكن �صدور المعلول من �أ ّي ّ
ي�صح
ة علة مهما كانت،
وال �شك في �أ ّنه وا�ضح البطالن� ،إذ كيف ّ
فر�ض �صدور الحرارة من الثلج والبرودة من النار بحجّ ة القول بال�صدفة؟!
ومنه ي ّت�ضح وهن ما ا�ست�شهدوا به من �أمثلة البخت ال�سعيد وال�شقي ،حيث قالوا :قد يحفر
�إن�س���ان بئ���ر ًا لي�صل �إلى الماء فيعث���ر على كنز ،وقد يحفر �آخر بئر ًا لي�ص���ل �إلى الماء فتلدغه
�أفعى فيموت على �أثرها ،فال ربط �إذن بين الأفعال وغاياتها� .إلاّ �أ ّنك ترى وب�أدنى ت�أمل � ّأن كلاّ ً
من الفعل الأول والثاني لم يخلوا عن الغاية المخ ّت�صة بهما� ،إذ � ّإن الحفر بمفرده لم يو�صل �إلى 
الكن���ز وال �إلى الأفعى ،ب���ل � ّإن الحفر في خ�صو�ص نقط ٍة من الأر�ض تحتها كنز �أو �أفعى يو�صل 
�إليهما ال ك ّل حفر كيف ما اتفق .والح�صيلة هي � ّأن ك ّل فعل ال ب ّد و�أن ي�ؤدّي �إلى نتيجته وغايته
المنته���ي �إليها ،ف�ل�ا �صدفة وال انف�صام بين الغايات للأفعال وبي���ن عللها الفاعلية كما توهّ م 
البع�ض من �أمثال ديمقريط�س ،الذي �أ ّكد على � ّأن اهلل خلق �أج� ً
ساما �صغار ًا �أو �أطلقها متح ّركة 
فت�صادم���ت الأج�سام �صدفة بع�ضها ببع�ض فن�ش�أت عنها �صور الك���ون و�أ�شكاله المختلفة ،مع
�أ ّنها لم تكن مق�صودة من اهلل بل وجدت �صدفة!
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المفاهيم الرئيسة

 .1مف���اد �أ�ص���ل العليّة � ّأن ك ّل ممكن محت���اج وفقير لع ّلة تفي�ض علي���ه الوجود والتح ّقق ،وال 
 عاق���ل �سويّ يُذعن ب� ّأن لك ّل م�صن���وع �صانع ًا ولك ّل مخلوق
خ�ل�اف في الم�س�ألة ،لذا ك ّل
ٍ
خالق ًا ولك ّل معلول ّ
 علة.
 .2لو كان الموجود في ذاته غن ّي ًا عن غيره في الوجود ،فال معنى الحتياجه � ّ
إلى علة تفي�ض
عليه الوجود ما دام غن ّي ًا ع ّما �سواه في ذلك؛ و�إال لزم تح�صيل للحا�صل.
ُ .3ذكر عدّة نظريات لتف�سير نمط العالقة بين الع ّلة والمعلول:
�أ .نظري���ة الوج���ود� :أي � ّأن عالقة المعل���ول بالع ّلة يكمن ف���ي كونه موج���ود ًا ،فك ّل موجود
 موجود موج ً
دا ،وفات
محكوم علي���ه باالرتباط بع ّلة وجوده ،ولأجله �أ ّكدوا عل���ى � ّأن لك ّل
ٍ
ه�ؤالء � ّأن الموجود �إذا كان في وجوده غن ّي ًا فال معنى الرتباطه بع ّلة تفي�ض عليه الوجود
وتمنحه الغنى ،وهي نظرية جمع من الفال�سفة الماديين.
ب .نظري���ة الحدوث :وه���ذه النظرية من�سوبة �إلى علماء ال���كالم ،ومفادها � ّأن �س ّر ارتباط
المعلول بع ّلته حدوثه ،فك ّل حادث محتاج في حدوثه � ّ
إلى علة الحدوث ،ولكن الزم هذه
النظرية ا�ستغناء الحادث بعد حدوثه عن ّ
 علته المحدثة له وهو باطل.
ج .نظري���ة الإم���كان الوجودي :وه���ي نظرية الفال�سف���ة الإ�سالميين وف���ي طليعتهم �صدر
المت�أ ّلهي���ن ال�شي���رازي ،ومفاده���اّ � :أن �س ّر ارتب���اط المعلول بع ّلته ه���و �إمكانه وافتقاره
الذات���ي الوج���ودي؛ فالممكن في ح ّد ذاته خلو من ك ّل وج���ود ،و�إذا ما وجد ف� ّإن وجوده
في�ض من غيره.
� .4إذ كان���ت العالقة بين الع ّلة والمعلول تع ّلقية ربطية؛ فالمعلول مقترن زمان ًا بع ّلته ،ف�إذا 
وجدت الع ّلة وجد معها المعلول و�إن انتفت انتفى معها معلولها.
فعل غاية ينتهي �إليها الفعل ،فم���ا كان فكري ًا كانت غايته فكرية ،و�إن كان جزافي ًا
 .5ل���ك ّل ٍ
�أو طبيعي ً���ا �أو مزاجي ً���ا كانت الغاية ما ينته���ي �إليها الفعل من نتيج���ة ،لأ ّنها م�آل الفعل 
ومنتهاه.
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ّ � .6إن وجود مانع حال دون تح ّقق الغاية ال يعني � ّأن الفاعل ال هدف وال غاية له من فعله.
 .7االتف���اق  .ال�صدف���ة  .بين العلل والغايات التي تنتهي �إليها تلك العلل محال وباطل؛ و�إال 
لأمك���ن �صدور المعلول من �أ ّي ّ
ة علة مهما كانت .وما يُ�س ّمى بالبخت ال�سعيد وال�شقي ،ال 
ينفي الربط بين الأفعال وغاياتها.
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أسئلة حول الدرس

	.1لماذا يدّعي الإلهيون ا�ستغناء اهلل عن ّ
 علة توجده؟
	.2ا�شرح نظرية الحدوث .ثمّ بيّن ما يُمكن �أن يرد عليها من �إ�شكال.
	.3ا�شرح العبارة التالية م�ستعين ًا بمثال تو�ضيحيّ �« :إن العالقة القائمة بين الع ّلة والمعلول
ارتباطية ال ا�ستقاللية».
	.4ما هو المق�صود من قانون التعا�صر بين الع ّلة والمعلول؟
إلى علته دو ً
� .5إذا كان المعلول مرتبط ًا ومحتاج ًا � ّ
ما فلماذا ي�ستغني ال ِبناءُ عن ال َب ّناء؟
	.6ما هو الدليل على بطالن القول بال�صدفة؟

الدرس الثاني عشر

السنخ ّية بين ّ
العلة
والمعلول وأقسام ّ
العلة

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

 1 .1يُبيّ���ن معن���ى ال�سنخي���ة بي���ن الع ّل���ة والمعل���ول،
والقاعدة التي تنتج عن هذه ال�سنخية.
 2 .2يُعدّد �أق�سام الع ّلة ويُع ّرف ك ّل نوع منها.
ّ
والت�سل�س���ل وي�ست���دل عل���ى 
 3 .3يع���رف معن���ى ال���دور
انتفائهما.

ّ
التناسب بين العلة والمعلول
ومف���اد هذه القاعدة � ّأن للعلل معالي���ل  ُتنا�سبها و ُت�سانخها ،كما �أنْ  للمعلوالت عل ًال ُتنا�سبها 
 علة لك ّل معلول وال ي�صلح ك ّل معلول لك ّل ّ
و ُت�سانخها ،فال ت�صلح ك ّل ّ
 علة ،فالحرارة ال ت�صدر عن
الثلج ،والبرودة ال تنبعث من الحرارة ،والجاهل ال يكون م�صدر ًا للعلم كما � ّأن العلم ال ي�صدر
ع���ن جاهل ،ل ّأن فاق���د ال�شيء ال يُعطيه ،والعطاء ال ي�صدر من ال �ش���يء ،وبذلك يت�ضح بداهة 
قاعدة التنا�سب وال�سنخية بين الع ّلة والمعلول.
وبف�ض���ل هذه القاعدة يُمكن تعميم القوانين العلمية في مختلف حقول المعرفة الإن�سانية،
ف���ك ّل حك���م ي�ستحيل تعميمه كقانون علمي �شامل لجميع م���وارده المفتر�ضة �إلاّ باالعتماد على 
قاع���دة ال�سنخية والتنا�سب بين الع ّلة والمعل���ول ،ل ّأن مفادهاّ � :أن ك ّل مجموعة من الأ�شياء �إذا 
كانت م ّتفقة في حقيقتها ،يلزم ان�سجامها في �أ�سبابها ونتائجها وعللها ومعلوالتها.
ً
 مث�ل�ا � -أن ُنع ّم���م ظاهرة الإ�شع���اع المنبثق عن«فعل���ى �ض���وء قان���ون التنا�سب ن�ستطيع
ذرّة الرادي���وم لجميع ذرّات الراديوم ،فنقول :ما دامت جمي���ع ذرّات هذا العن�صر م ّتفقة في
الحقيقة فيجب �أن تتفق في �أ�سبابها ونتائجها»(((.
قاعدة الواحد
وبناءً على قاعدة ال�سنخية بين الع ّلة والمعلول ،تتف ّرع قاعدة الواحد والتي تفيد � ّأن «الواحد 
ال ي�صدر عنه �إلاّ الواحد» ،و� ّأن «الواحد ال ي�صدر �إلاّ عن واحد» ،ومن �أجل التو�ضيح نقول� :إذا 
���ون معلولها ذا خا�صتي���ن �أو �أكثر ،كما � ّأن
���ة ذات خا�صية واح���دة ،فال يمكن �أن يك
كان���ت الع ّل
ّ
ّ
المعل���ول �إذا كان واح ً
ي�ستحيل �صدوره عن علل ت ّام ٍة كثير ٍة� ،إذ لو كان لك ّل
���ي خا�صته ف�إ ّنه
دا ف
ّ
ٍ
(((  فل�سفتنا� ،ص .263
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ّ
في خوا�صها �أثر في معلولها لبان وظهر �أثرها ،ولكان في المعلول �آثا ٌر
علة من العلل المتعدّدة
ّ
وخوا����ص متعدّدة بع���دد العلل الم�ؤ ّثرة في���ه ،ال �أثر واحد وخا�صة واحدة ،والح���ال � ّأن المعلول
واحد في المعلول يُنبىء عن
ح�س���ب الفر�ض ال يت�ض ّمن �إال �أثر ًا وخا�صة واحدة .ف� ّإن وجود �أثر ٍ
وجود م�ؤ ّثر واحد من مجموع الم�ؤ ّثرات ال جميعها ،فلم يكن لبقية العلل والم�ؤ ّثرات دور وت�أثير
في �إيجاد �آثارها في المعلول� ،إذ لو كان لبان.
وق���د تق���ولّ � :إن تعدّد العلل وتوارده���ا على معلول واحد م�ألوف في حياتن���ا اليومية ،كما لو
�شاهدن���ا مجموعة من الأفراد يدفعون حافلة وعلى �أثر ذلك ف�إ ّنها تتح ّرك باتجاه دفعهم لها،
وهو م ّما ي�ؤ ّكد اجتماع علل كثيرة على معلول واحد وهو حركة الحافلة ،وال�صحيح هو � ّأن العلل 
الت���ي اجتمعت لتحريك الحافلة لم تكن م�ستق ّلة وتامّة في �إيجاد المعلول ،بل �إ ّنها علل ناق�صة 
يكون مجموعها بمثابة الع ّلة التامّة الواحدة وهذا هو ما تعنيه قاعدة الواحد ب�صيغتيها �آنفتي
الذكر.
ّ
أقسام العلة
تنق�سم الع ّلة بح�سب موردها �إلى �أق�سام عديدةُ ،نجملها فيما يلي:
والصورية والغائية:
والمادية
 .1العلّة الفاعلية
ّ
ّ

� ّإن �صناع���ة �سرير من خ�شب تتو ّقف على وجود نجّ ار ي�صنعه� ،إذ ال يُمكن �أن يوجد ال�سرير
�ل�ا علة ،فيعدّ النجّ ���ارّ ،
�صدف���ة وب ّ
 علة فاعلية في �صن���ع ال�سرير ،كم���ا � ّأن ال�سرير ال يوجد بال
خ�شب ،فالخ�شب ّ
 علة مادّية لوجود ال�سرير ،كما � ّأن ال�سرير لم يكن ليوجد لوال �صورته وهيئته
الت���ي كانت في ذهن النجّ ���ار والتي �أوجد ال�سرير على غرارها ،و ُت�س ّم���ى ال�صورة والهيئة هنا 
ة ال�صورية ،م�ضاف ًا �إلى ما تقدّم ،ف� ّإن النجّ ار حين �صنعه لل�سرير كان له غاية في �صنعه
بالع ّل ّ
وهي الرقاد واال�ستراحة عليه وهو ما يُ�س ّمى بالع ّلة الغائية(((.

(((  ويُعبّ���ر عن الع ّلة الفاعلي���ة بما منه الوجود ،وعن الع ّلة المادية بما فيه الوجود وعن الع ّلة ال�صورية بما به الوجود وعن
الع ّلة الغائية بما له الوجود.
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التامة والناقصة:
 .2العلّة
ّ

جهة تق�سم الع ّلة باعتبار اال�ستقاللية في الت�أثير وع���دم اال�ستقاللية في الت�أثير �إلى 
وم���ن
ّ
علة تامّة و ّ
ّ
علة ناق�صة .فالع ّلة التامّة؛ هي التي ت�ستق ّل بالت�أثير ،و�ضابطها �أ ّنه يلزم من وجودها 
وجود المعلول ،ومن عدمها عدمه .والع ّلة الناق�صة هي الع ّلة التي ال ت�ستق ّل بالت�أثير ،بل تكون
م�شاركة لغيرها فيه .و�ضابطها �أ ّنه ال يلزم من وجودها المعلول ،ولكن يلزم من عدمها عدمه،
كالمزارع بالن�سبة لوجود النبتة.
 .3العلّة المباشرة وغير المباشرة:

تو�سط �شيء بينها وبينه ف ُت�س ّمى 
ومن ناحية ثالثة ف� ّإن الع ّلة �إمّا �أن ت�ؤ ّثر في معلولها من دون ّ
���ة في معلولها بتو�سط وا�سط���ة ف ُت�س ّمى الع ّلة 
الع ّل���ة بالع ّلة المبا�ش���رة ،و�إمّا �أن يكون ت�أثير الع ّل
ّ
حينه���ا بالع ّلة غير المبا�شرة ،فالنجّ ار ي�صنع ال�سرير ب�أدوات���ه كالمن�شار مث ًال ،فالمن�شار ّ
 علة 
مبا�شرة في �صنع ال�سرير والنجّ ار ّ
 علة غير مبا�شرة في �صنع ِه له.
 .4العلّة المنحصرة وغير المنحصرة:

ومن ناحية رابعة ،ف� ّإن المعلول �إن لم يُمكن وجوده �إلاّ بع ّلة واحدة ال بديل لها ،كما لو ت�صوّر
الطف���ل انطالق ً���ا من جهله � ّأن �أب���اه ّ
 علة ال بديل لها في رعايته والعناية ب���ه ،ف� ّإن الع ّلة في مثل 
ه���ذه الحالة  ُت�س ّمى الع ّلة المنح�ص���رة ،و�أمّا لو �أمكن وجود المعلول بعل���ل متعدّدة ،ت�ستق ّل ك ّل
واحدة عن الأخرى في �إيجاده كالنور الذي يُمكن تح ّققه بال�شم�س كما ويُمكن تح ّققه بال�شمعة 
ى حينئذ بالع ّلة على البدل ،ل ّأن
الم ّتقدة �أو بالم�صباح المتوهّ ج �أو بالنار الم�شتعلة ،ف�إ ّنها  ُت�س ّم
ٍ
ك ّل ّ
 عل���ة من العل���ل المذكورة في مثال النور ت�صلح وب�صورة م�ستق ّلة �أن تكون بديلة عن غيرها 
في �إيجاد وتح ّقق النور.
 .5العلّة الداخلية والخارجية:

ومن ناحية خام�سة ف� ّإن الع ّلة قد تكون داخلية وهي التي توجد في المعلول وال تنف�صل عنه
 علة لل�سرير ،ف�إ ّنها في نف�س الوقت الذي تكون ّ
كمادة الخ�شب التي هي ّ
 علة مادّية ،هي داخلية 
�أي� ً
ض���ا باعتباره���ا داخلة �ضمن المعلول ال���ذي هو ال�سرير .بخالف النجّ ���ار ف�إ ّنه ّ
 علة خارجية 
بالن�سبة لل�سرير باعتباره خارج ًا عن وجوده وحدوده.

134

ةفسلفلا ملع ىلإ لخدم

ّ
والمركبة:
 .6العلّة البسيطة

وم���ن ناحية �ساد�سة ف���� ّإن الع ّلة �إمّا �أن تكون ب�سيطة كوج���ود اهلل الأقد�س الذي هو ّ
 علة في
مخلوقاته ،ف�إ ّنه تعالى غير مر ّكب من �أجزاء فهو ب�سيط كما �أثبته العلماء في كتبهم الكالمية 
والفل�سفي���ة ،و�إمّا �أن تكون الع ّلة مر ّكبة من �أج���زاء ،كو�سائط النقل التي تنقل الم�سافرين من
مكان �إلى �آخر ،ف�إ ّنها مر ّكبة من �أجزاء وقطع ُت�ش ّكل بمجموعه ّ
ا علة واحدة في تح ّقق المعلول
وهو نقل الم�سافرين.
والمعدة:
 .7العلّة الحقيقية
ّ

وم���ن ناحية �سابعة ف���� ّإن ك ّل ّ
 علة يكون المعلول متو ّق ًفا عليها بحي���ث يزول المعلول بزوالها 
ُت�س ّم���ى بالع ّلة الحقيقية ،نظير م���ا تقوم به النف�س من �إبداع في عالم الذهن ،كن�سجها ل�صور
مدن كبيرة وعمارات عمالقة ،بعد ر�ؤيتها لمدن وعمارات �أ�صغر منها بكثير� ،إال �أ ّنها  ُت�شابهها 
و ُت�سانخها من حيث المظهر وال�شكل.
وك ّل ّ
 عل���ة ال يكون المعلول متو ّق ًفا عليها ،بل لها دخل في ح�صول اال�ستعداد لوجود المعلول
ح�سية ع���ن طريق الحوا�س 
ومعان ّ
ُت�س ّم���ى بالع ّلة ال ُم ِع���دّة؛ نظير ما يجمعه الإن�س���ان من �صو ٍر ٍ
الخم�سة ثم نقلها �إلى الدماغ وما يجري في هذا المجال من فعل وتفاعل ،ك ّل هذا  ُي َعدُّ مقدّمة 
والمعاني الح�سي���ة ،فالنف� ّ
س علة حقيقي���ة للإدراك وما 
لتح ّق���ق �إدراك النف����س لتلك ال�ص���ور
ّ
�سواها من علل  ُتعتبر ُ م ِعدّة لذلك ،لي�س � اّإل.
انتفاء ّ
الدور والتسلسل
الد ْور:
ّ .1

«ال���دّور» لغ���ة :حركة �شيء من نقطة حركة منحنية دائري���ة بحيث ينتهي �إلى نف�س النقطة 
التي انطلق منها.
و�أمّا في اال�صطالح ،ف� ّإن الدّور يعني تو ّقف ال�شيء على ما يتو ّقف عليه� ،أي �أن يكون ال�شيء
ّ
علة لع ّلة نف�سه ،كما لو قيل� :إن «�أ» �أوجد «ب» ،و«ب» �أوجد «�أ» ،ف� ّإن معناه �أن «�أ» �أوجد «�أ» وهذا 
 علة لوجود نف�س���ه .وبعبارة �أخرىّ � ،أن «�أ» معلو ٌل و ّ
يعن���ي � ّأن «�أ» ال���ذي لم يكن موجود ًا �صار ّ
علة 
ل���ـ«ب» ،فيك���ون «�أ» مت�أخر ًا عن «ب» لأ ّنه معلول لـ«ب» كما �أ ّنه متقدّم على «ب» لأ ّنه ّ
 علة له ،وهو
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وا�ضح البطالن لأ ّنه محال كما ترى.
التو�ضي���ح بالمث���ال :لو فر�ض وج���ود �شخ�ص وهو بحاج���ة �إلى توقيع �أح���د �شخ�صين كانا 
ّ
يعم�ل�ان موظفين في دائ���رة ر�سمية ،فامتنع الأوّل عن التوقيع و ّ
علق توقيعه على توقيع الثاني،
وحينم���ا ذه���ب �صاحب الوثيقة �إل���ى الثاني ليو ّقع ل���ه وثيقته رف�ض التوقيع و ّ
عل���ق توقيعه على 
الأول ،وهكذا ك ّلما ذهب �إلى �أحدهما يُحوّله �إلى الآخر ،والنتيجة هي � ّأن هذا الم�سكين �سوف
يخرج بوثيقته من دون توقيع.
 .2التسلسل:

الت�سل�س���ل هو تو ّقف موج���ود ك�«-أ» في وجوده على موجود �آخ���ر ك«-ب» ،وتو ّقف «ب» في
وج���وده عل���ى «ج� ...»-إلى ما ال نهاية ،مع فر�ض � ّأن �سل�سل���ة الموجودات المتو ّقف بع�ضها على 
البع����ض الآخر في الفر�ض المتقدّم فقي���رة بذاتها وال تمتلك الغنى .و�إليك بيان الفكرة بمثال
تو�ضيحي - :لو ُف ِر�ض وجود مجموعة ال متناهية من العدّائين يريدون اال�شتراك في م�سابقة،
وحين �أُطلقت �إ�شارة البدء لم يرك�ض �أحدٌ منهم ،وحينما توجّ ه ال�س�ؤال �إلى �أوّلهم �أجاب ب�أ ّني
ال �أ�ش���رع بالع���دو ما لم ي�ش���رع الثاني ،وحينما توجّ هوا �إل���ى الثاني بال�س�ؤال� ،أ ّك���د �أ ّنه ال ي�شرع
بالعدو �إال ب�شروع الثالث ،وهكذا ك ّل واحد منهم يُع ّلق تحر ّكه على تح ّرك الذي بعده ،والنتيجة 
المعروف���ة م���ن هذا ك ّله هيّ � :أن الم�سابقة �سوف ال تجري بين المت�سابقين �أ�ص ًال ،لوجود حالة 
التعليق وعدم الح�سم في الموقف ،ل ّأن ال�سل�سلة غير متناهية وحالة تواكل �أحدهم على الآخر
م�ستم ّرة وغير متو ّقفة.
وكذلك الت�سل�سل في الوجود وا�ضح البطالن ّ
ويدل على بطالنه � ّأن الموجودات التي فر�ض
وجودها في ال�سل�سلة الالمتناهية فقيرة بذاتها؛ ف�إذا كانت كذلك فمن �أين ح�صلت على غنى 
الوج���ود ،والمفرو����ض �أ ّنها ال تمتلكه من ذاته���ا ،فال بدّ من فر�ض موج���ود �آخر منحها الغنى 
وغني عن ك ّل ّ
 علة توجده حتى يُمكن �أن تح�صل �سل�سلة 
والتح ّق���ق ،وهو بذاته واجب في وجوده ّ
الموجودات الفقيرة على الوجود والتح ّقق.
وبه���ذا الدلي���ل يُمكن �إبطال فك���رة الدور �أي� ً
ض���ا ،وذلك ل ّأن ال���دور �س���واء كان م�ضمر ًا �أو
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م�ص ّرح ًا((( ف� ّإن الموجودات المفتر�ضة فيه فقيرة ومحتاجة �إلى جه ٍة ُتغنيها وتمنحها الوجود؛
�إذ ال يُمك���ن ل���ك ّل موج���ود مفتقر �إلى الوجود من���ح غيره �أو نف�سه الغنى ف���ي الوجود ،ل ّأن فاقد 
ال�ش���يء ال يُعطي���ه بحكم العق���ل .ويُمكن ت�شبي���ه ن�سبة الموج���ودات الفقيرة ف���ي فر�ض الدور
والت�سل�سل بمجموعة �أ�صفار� ،أو مجموعة جُ هّال ،فكما � ّأن �إ�ضافة �صفر �إلى �صفر �آخر ال يُوجد 
ع���دد ًا ،وكما � ّأن ا�ستعانة جاهل بجاه���ل ال يُح ّقق العلم ،كذلك الحال بالن�سبة �إلى الموجودات
الفقي���رة فه���ي ال يُمكن �أن تمنح نف�سها �أو بع�ضها البع�ض الغن���ى والتح ّقق ،لأ ّنها فقيرة بذاتها 
وفاقدة لك ّل غنى.

(((  �أ.ال���دور الم�ص���رّح مثل :تعريف ال�شم�س ب�أنهّا كوك���ب يطلع في النهار والنهار ال يع َّرف بال�شم����س �إذ يقال في تعريفه:
النهار ،زمان تطلع فيه ال�شم�س .فينتهي الأمر في النهاية �إلى �أن تكون معرفة ال�شم�س متوقفة على معرفة ال�شم�س.
ب .الدور الم�ضمر :مثل تعريف االثنين ب�أنها زو ٌج �أول ،والزوج يُع َّرف ب�أنه منق�سم بمت�ساويين ،والمت�ساويان يُعرّفان ب�أ ّنهما 
�شيئان �أحدهما يُطابق الآخر وال�شيئان يُعرّفان ب�أنهما اثنان ،فرجع الأمر بالأخير �إلى تعريف االثنين باالثنين .محمد 
ر�ضا المظفر ،المنطق� ،ص  105 - 104دار التعارف للمطبوعات ،بيروت ،لبنان 1980م.
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المفاهيم الرئيسة

 .1التنا�س���ب بين الع ّل���ة والمعلول مفاده � ّأن المعلول م�سانخ لع ّلته التي �صدر عنها لوالها ما 
 علة لك ّل معلول وال ي�صلح ك ّل معلول لك ّل ّ
�صدر� ،إذ ال ت�صلح ك ّل ّ
 علة ،و�إال ل�صدر �أيّ �شيء
من �أيّ �شيء.
 .2بناءً على قاعدة ال�سنخية والتنا�سب بين الع ّلة والمعلول ،يُمكن تعميم القوانين العلمية 
في مختلف حقول المعرفة الإن�سانية.
 .3بن���اءً عل���ى قاعدة ال�سنخية بي���ن الع ّلة والمعلول ،تتف��� ّرع قاعدة الواحد والت���ي ُتفيد � ّأن
«الواحد ال ي�صدر عنه � اّإل الواحد» ،و�أن «الواحد ال ي�صدر � اّإل عن واحد» ،ف�إذا كانت
يكون معلولها ذا خا�صتي���ن �أو �أكثر ،كما � ّأن
الع ّل���ة ذات خا�صي���ة واحدة ،فال يُمك���ن �أن
ّ
المعلول �إذا كان واح ً
ي�ستحيل �صدوره عن علل ت ّام ٍة كثير ٍة.
في خا�صته ف�إ ّنه
دا
ّ
ٍ
 .4م���ا ن�شهده من تع���دّد العلل وتواردها على معلول واحد ال يعن���ي اجتماع علل كثيرة على 
معلول واحد ،بل � ّإن العلل التي اجتمعت هي علل ناق�صة تكون بمجموعها الع ّلة التامّة.
 .5تنق�سم الع ّلة بح�سب موردها �إلى �أق�سام عديدة:
ّية وال�صورية والغائية.
�أ	.الع ّلة الفاعلية والماد
ّ
ب	.الع ّل���ة التامّة والناق�ص���ة :باعتبار اجتماع ك ّل �أجزاء الع ّل���ة في�صدر المعلول� ،أو
عدم اجتماعها ك ّلها فال ي�صدر المعلول.
تو�سط
ج	.الع ّلة المبا�شرة وغير المبا�شرة :باعتبار ت�أثير الع ّلة في معلولها من دون ّ
بتو�سط فتكون غير مبا�شرة.
�شيء فتكون مبا�شرة ،و�إمّا ت�أثيرها فيه ّ
د	.الع ّلة المنح�صرة وغير المنح�صرة :باعتبار انح�صار وجود المعلول بع ّلة واحدة
فتك���ون الع ّلة منح�ص���رة ،و�أمّا لو �أمكن وجود المعلول بعل���ل متعدّدة ،ت�ستق ّل ك ّل
واحدة عن الأخرى في �إيجاده كانت غير منح�صرة.
هـ	.الع ّلة الداخلية والخارجية :باعتبار � ّأن الع ّلة داخلة �ضمن المعلول فتكون داخلية،
�أو باعتبارها خارج ًا عن وجود المعلول وحدوده فتكون خارجية.
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و	.الع ّلة الب�سيطة والمر ّكبة :باعتبارها ب�سيطة غير مر ّكبة من �أجزاء� ،أو باعتبارها 
مر ّكبة من �أجزاء.
ز	.الع ّل���ة الحقيقي���ة والمعدّة :ف���ك ّل ّ
 علة يكون المعل���ول متو ّق ًفا عليه���ا بحيث يزول
بزوالها تكون حقيقية ،وك ّل ّ
 علة ال يتو ّقف المعلول عليها ،بل لها دخل في ح�صول
اال�ستعداد لوجود المعلول تكون ُ م ِعدّة.
 .6الدور وهو تو ُّقف وجو ِد ال�شيء على ما يتو َّق ُف عليه وجوده ،مبا�شرة �أو بوا�سطة �أو �أكثر،
وا�ضح البطالن لأ ّنه محال� ،إذ يلزم �أن يكون ال�شيء ّ
 علة لع ّلة نف�سه.
 .7الت�سل�س���ل وه���و تر ّتب العل���ل ال �إلى نهاية وا�ض���ح البطالن؛ �إذ الموج���ودات التي فر�ض
وجوده���ا في ال�سل�سلة الالمتناهية فقيرة بذاتها؛ ف����إذا كانت كذلك فمن �أين ح�صلت
وغني.
على الوجود ،حتى تقف �إلى موجود �آخر هو بذاته واجب في وجوده ّ
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أسئلة حول الدرس

	.1ماذا تعني ال�سنخية والتنا�سب بين الع ّلة والمعلول؟ ّ
و�ضح جوابك بمثال.
	.2ا�ش���رح ما يل���ي« :وبف�ضل قاع���دة التنا�سب بين الع ّل���ة والمعلول يُمك���ن تعميم القوانين
العلمية في مختلف حقول المعرفة الإن�سانية».
 .3بيّن قاعدة الواحد بكال فر�ضيها .مع ّزز ًا بيانك بمثال تو�ضيحي.
	.4م���ا ه���و ردّك على قول القائل؛ � ّإن العل���ل و� ّإن تعدّدت ف�إ ّنها يُمكن �أن تت���رك �أثر ًا واح ً
دا
وال�شاه���د على ذلك ما نراه في حياتن���ا اليومية كدفع جماعة لحافلة ،ف� ّإن العلل كثيرة
والأثر واحد.
ّ .5
و�ضح م�ستعين ًا بمثال كلاّ ً  م ّما يلي:
ّية وال�صورية والغائية.
�أ	.الع ّلة الفاعلية والماد
ّ
ب	.الع ّلة التامّة والناق�صة.
ج	.الع ّلة الحقيقية والمعدّة.
ٍّ
تو�ضيحي لكل منهما.
د	.عرِّف كلاّ ً  من الدور والت�سل�سل مع ذكر مثال
هـ	.ما هو الدليل الذي يُمكن اعتماده لبطالن ٍّ
كل من الدور والت�سل�سل؟

الدرس الثالث عشر

الثابت والمتغ ِّير

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

 1 .1يع ّرف الحركة في الفل�سفة ،ومن�ش�أها.
 2 .2يُعدِّ د بع�ض �أنواع الحركة و�أهمّ  لوازمها.
 3 .3يُع ّرف معنى القديم والحادث في الفل�سفة.

ِّ
والمتغير
الثابت
ينق�س���م الموجود فيما ينق�سم �إلى ثاب���ت ومتغيّر ،فيُطلق الثابت على وجود اهلل ج ّل جالله
و�سائر الموج���ودات المج ّردة التامّة .بينما يُطلق المتغيّر عل���ى الموجودات المادّية والنفو�س 
المتع ّلقة بها.
ُّ
التغير والحركة
� ّإن حال���ة التغيُّر الحا�صلة في الأ�شياء �إمّا �أن تك���ون دفعية �أو تدريجية ،والتغيُّر الدفعي قد 
يح�صل في جواهر الأ�شياء ،وذلك بزوال �صورة عن مادة وحدوث �صورة �أخرى مح ّلها .كما هو
الحال للتغيُّر الحا�صل في البي�ضة التي تتحوّل �إلى فرخ ،ف� ّإن البي�ضة كانت على �صورة حقيقة،
و�س ّمي هذا التحول ب(-الكون
وتبدّلت �إلى �صورة وحقيقة ثانية تب ّد ًال دفعي ًا ،ومن دون تدريجُ ،
والف�س���اد) ل ّأن الموج���ود  -البي�ضة في المثال  -كان على حقيق���ة معيّنة وبعد التحوّل الدفعي
الحا�ص���ل فيه ،حدثت وتك ّون���ت حقيقة جديدة ،بعد �أن انح ّلت وف�سدت الحقيقة ال�سابقة .و�أمّا 
التغيُّ���ر التدريجي الذي يحدث في الأ�شياء ليوجد فيها تح ّو ًال فيُ�س ّمى بالحركة ،كتحوّل ال�شمع
الة ليّنة ثم �سائل���ة .وتقابل الحركة ال�سكون تقابل 
حي���ن ا�شتع���ال فتيله من حالة جامدة �إلى ح ٍ
الملك���ة وعدمه���ا� ،أي � ّأن ال�سكون ال يُطلق على موجود لي�س من �ش�أن���ه الحركة ،فاهلل لي�س من
�ش�أنه الحركة ،ولهذا ال يُ�س ّمى �ساكن ًا ،بل يُ�س ّمى ثابت ًا.
ّ
القوة والفعل
الق���وّة عبارة ع���ن �إمكان ال�ش���يء ،والفعل عبارة عن وج���وده حقيقة ،فالموج���ود المتطوّر
يتمث ّ
���ل بقوى و�إمكانات ،وبالحرك���ة  ُت�ستنفذ تلك الإمكانات ويُ�ستبدل في ك ّل درجة من درجات
فالكائن الحي يتطوّر في حركة تدريجية فهو بوي�ضة،
الحركة الإمكان بالواقع والقوّة بالفعلية،
ّ
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فنطف���ة ،فجني���ن ،فطفل ،فمراهق ،فرا�ش���د� .إن هذا الكائن في مرحل���ة محدودة من حركته
نطفة بالفعل ،ولك ّنه في نف�س الوقت �شي ٌء �آخر مقابل للنطفة ،و�أرقى منها ،فهو جنين بالقوّة،
ومعنى هذاّ � :إن الحركة في هذا الكائن قد ازدوجت فيها الفعلية والقوّة مع ًا.
فل���و لم يكن في الكائن الحي قوّة درجة جدي���دة و�إمكاناتها لما وجدت حركة .ولو لم يكن
�شيء من الأ�شياء بالفعل لكان ً
 عدما مح� ًضا ،فال توجد حركة �أي� ًضا ،فالتطوّر ي�أتلف دائم ًا من
�ش���يء بالفعل و�شيء بالقوّة ،وهكذا ت�ستم ّر الحركة م���ا دام ال�شيء يحتوي على الفعلية والقوّة
َ
ولم يبق في ال�شيء طاقة على درجة جديدة
مع ًا على الوجود والإمكان مع ًا ،ف�إذا نفد الإمكان
انتهى عمر الحركة(((.
وجدي���ر بالمالحظ���ة � ّأن الحركة والتبدّل من �ش���يء �إلى �شيء �آخر ال تح���دث جزاف ًا و�إ ّنما 
تك���ون ف���ي الموجود الذي ل���ه ا�ستعداد للتحوّل �إلى موج���ود �آخر ،فالحجر لي����س فيه ا�ستعداد
للتحوّل �إلى حيوان ،مع �أ ّنه وبعد عدّة و�سائط يُمكن �أن يتحوّل �إلى حيوان.
الحركة العرضية
ق���د يتح��� ّرك ال�شيء ح���ول نف�سه ف ُت�س ّم���ى حركته حرك���ة مو�ضعية ك���دوران المروحة حول
نف�سها ،وقد يتح ّرك ال�شيء من نقطة �إلى �أخرى ،ف ُت�س ّمى حركته حركة انتقالية � -أيْن َّية  -وقد 
تك���ون الحركة والتغيير في مقولة الكيف ،كالتغيّ���ر الحا�صل في لون التفاحة من الأخ�ضر �إلى 
الأ�صفر �أو �إلى الأحمر ،وكالتغيّر الحا�صل في النف�س من زيادة الحبّ �أو البغ�ض ....وقد تكون
الحركة والتغيّر في كمّ  الأ�شياء كما في النمو الحا�صل في النبات والحيوان على مرور الزمان.
و ُت�س ّمى تلك التغييرات بالحركات العر�ضية.
الحركة الجوهرية
ويوج���د م�ضاف ًا �إلى ما تق���دّم من تغيّرات وحركات في �أعرا����ض الأ�شياء ،حركة وتغيّر في
جواهره���ا �أي� ًضا ،و ُت�س ّمى بالحركة الجوهرية ومفاده���اّ � :أن التغيّرات الحا�صلة في الأعرا�ض
الظاهري���ة م�سبوقة بتغيّرات ف���ي جوهرها ،فكما � ّأن �أعرا�ض الأ�شي���اء متبدّلة ومتغيّرة كذلك
جواهره���ا الت���ي ُتم ّث���ل �صميمها وعمقه���ا متبدّلة ومتغيّ���رة �أي� ً
ّ
وا�ستدل �ص���در المت�أ ّلهين
ض���ا،
(((  فل�سفتنا� ،ص .201
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ال�شيرازي على وجود هذا النمط من الحركة ب�أد ّلة ،نقت�صر على ذكر واحد منها:
� ّإن ك ّل م���ا تق���دّم من حاالت التغيي���ر والحركة كانت في مقولة الك���م والكيف والأين ،وهي
مق���والت عر�ضي���ة ،فال بدّ لها من �سبب انبثقت عنه ،وحي���ث �إ ّنها تابعة للجوهر الذي عر�ضت
 علة لها ،و ّ
عليه ،فال ب ّد و�أن يكون الجوهر ّ
علة المتغيّر المتح ّرك متغيّرة ومتح ّركة ،وعليه فال
ب ّد و�أن يكون جوهر ال�شيء متغيّر ًا ومتح ّرك ًا �أي� ًضا .فحمرة الوجه مث ًال التي تبدو وا�ضحة عند 
خج���ل �إن�س���ان والتي ُتع ِّبرُ عن تغيي���ر عر�ضي حا�صل عنده ،تك�شف ف���ي ذات الوقت عن تحوّل
وتغيير في عمقه و�صميمه وجوهره.
باخت�ص���ار لقد تعدّدت الآراء والأفكار المتع ّلقة بالحركة الجوهرية ،وقد اختمرت الحركة 
الجوهري���ة في الفل�سفة الإ�سالمية ،بع���د �أن بنى ركائزها وثبّت قواعده���ا الملاّ �صدرا ،وح ّل
بف�ضلها العديد من الم�شكالت الفل�سفية العوي�صة(((.
الحركة ولوازمها
وم ّم���ا تقدّم يظه���ر � ّأن الحركة عبارة ع���ن التغيُّر التدريجي وخروج ال�ش���يء من القوّة �إلى 
الفعل؛ فالإن�سان حينما يخرج من منزله �إلى مح ّل عمله ،والنبتة حينما تكون �شجرة ،وال�شجرة
حينما  ُتعطي ثمرة ،والثمرة حينما يكون لها لون في ظهورها ثم تتغيّر �إلى لون �آخر ،ثم ت�ستق ّر
عل���ى لون وحالة �أخيرة ،والم���اء حينما ترتفع درجة حرارته بالنار من ال�صفر �إلى درجة مائة 
مئوي���ة ،ففي ك ّل ما تقدّم تظهر تغيّرات وتحوّالت وح���ركات ،ويالزم تلك التغيّرات والحركات
عنا�صر �ستة� ،إليك ذكرها مجملة:
 .1المب ��د�أ :وهو نقط���ة االنطالق في الحركة ،وهو  .في المث���ال الأول  .المنزل الذي بد�أ
ال�شخ�ص حركته منه ،م ّتجه ًا �صوب مق�صده وهدفه.
 .2المنته ��ى :وه���و المق�صد الذي ا�ستهدف ال�شخ�ص الو�ص���ول �إليه ،وهو مح ّل العمل في
المثال.

(((  كم�شكلة عالقة النف�س بالبدن ،و�صلة القديم بالحادث ،وم�شكلة الزمان.
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 .3الم�سافة :وهو المقولة التي جرى فيها التغيّر ،وهي الأين في مثال ال�شخ�ص المتح ّرك
م���ن منزله �إلى مح ّل عمل���ه ،والكيف في مثال تغيّر درجة ح���رارة الماء ،ولون الثمرة،
والكم في مثال النبتة ونموها �إلى �شجرة.
 .4المو�ض ��وع :والم���راد من المو�ضوع هنا ال�شيء المتح��� ّرك ،فبدن ال�شخ�ص الذي خرج
م���ن منزله ،والنبتة وال�شجرة والثمرة والماء على الترتيب في الأمثلة المتقدّمة ،ف�إ ّنها 
جميع ًا متح ّركة �أي �إ ّنها مو�ضوع للحركة.
 .5الفاع ��ل المُحَ � �رِّك :وهو واهب الحركة ومانحها للمو�ض���وع المتح ّرك ،فواهب الحركة 
للنبت���ة وال�شجرة والثمرة هو اهلل ،كما � ّأن واه���ب الحركة لبدن ال�شخ�ص المتح ّرك هو
اهلل �أي� ً
ض���ا ،و�إن كانت ّ
 علة حركت���ه المبا�شرة هي الروح �إلاّ � ّأن م�آل ك ّل ما في الكون من
فاعلين �إليه ج ّل وعال ،لأنه ّ
 علة العلل ومنتهى ك ّل �سبب } :ﯕﯖﯗﯘ{(((.
 .6الزمان :وهو الوقت الذي ي�ستغرقه الموجود في تغيّره وحركته .كما هو الحال بالن�سبة 
�إلى الوقت الذي ي�ستغرقه ال�شخ�ص في خروجه من منزله حتى و�صوله �إلى مح ّل عمله،
وكما بالن�سبة �إلى النبتة فيما  ُتم�ضيه من وقت حتى تكون �شجرة....
حقيقة الزمان
وم ّما تقدّم يُعلم � ّأن الزمان �إ ّنما يُمكن فر�ضه في الموجودات المادّية دون المج ّردة ،وذلك
ل ّأن الموجودات المادّية في حركة دائمة في عوار�ضها وجواهرها بحكم القوى واال�ستعدادات
المودع���ة فيها ،بينما ال توجد هذه القوى واال�ستعدادات في الموجودات المج ّردة حتى يتر ّتب
عل���ى �أثرها تغيُّر من القوّة �إلى الفعل ومن ثم حرك���ة ،وبال ّتالي زمان ،ل ّأن الزمان كما ع ّرفناه
ت ّو ًا هو الوقت الذي ي�ستغرقه الموجود في تغيّره وحركته بفعل م�سيره من القوّة �إلى الفعل.
الحادث والقديم
الح���ادث لغة يعني الجدي���د ويُقابله القديم ،وهما مفهومان ن�سبيّ���ان �إ�ضافيّان ،بمعنى � ّأن
كلاّ ً
 منهم���ا ي�صدق على �شيء بالقيا�س �إلى غي���ره ،فكتاب «الأ�سفار» للملاّ �صدرا قديم قيا� ًسا
ٍ
(((  �سورة ال�صافات ،الآية .96
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�إل���ى كت���اب «المنظومة» للملاّ هادي ال�سب���زواري ،ل ّأن الكتاب الأول قد  ُكت���ب قبل �أربعة قرون
بينم���ا  ُكتب الثاني قبل قرني���ن من الزمان ،فالأول قديم بالقيا�س �إل���ى الثاني ،والثاني حادث
بالقيا�س �إلى الأول ،بينما يُعتبر الكتاب الثاني  -كتاب المنظومة  -قديم ًا بالقيا�س �إلى كتابي
«البداي���ة» و«النهاي���ة» للعلاّمة الطباطبائ���ي((( حيث تمّ ت�أليفهما بعد قرني���ن من ت�أريخ ت�أليف
كتاب المنظومة.
وه���ذا المعنى للق���دم والحدوث مت���داول عند العُرف الع���ام للنا�س .و�أمّ���ا في اال�صطالح
الفل�سفي ف� ّإن الحادث يعني؛ الم�سبوق في وجوده بعدم �سواء كان ال�سبق �سبق ًا زماني ًا �أو غيره
ً
إن�س���ان مث�ل�ا في ذاته وماهيته خلو م���ن ك ّل وجود� ،ش�أنه �ش�أن بقي���ة الماهيات التي يفا�ض
كال
عليه���ا الوج���ود بعد ذلك ،فهي في ذاتها مفتقرة �إلى الوجود ،وعلى خالفه القديم� ،أي �أنه في
وجوده غير م�سبوق بعدم كوجود اهلل ج ّل وعال.

(((  العلاّم���ة الطباطبائ���ي «1402 - 1321هـ.ق» هو محمد بن ح�سين بن محم���د المعروف بالعلاّمة الطباطبائي ،ولد في
مدين���ة تبري���ز �إحدى مدن �إيران وفي �أ�سرة عريقة بالعلم والثقافة ،وق���د تم ّتع بذهنية و ّقادة ومنفتحة على �أكثر العلوم
فارت�شف من معينها ونبغ فيها؛ فهو في مجال التف�سير مف�سِّ ر بارع ،وفي مجال الفل�سفة فيل�سوف �إ�سالمي كبير ،كما �أ ّنه
بلغ مرتبة االجتهاد .ومن �أ�شهر كتبه تف�سيره الكبير «الميزان» وكتابا «بداية الحكمة» و«نهاية الحكمة» .انتقل العالمة 
الطباطبائ���ي �إلى ربّه بعد �أن عا�ش ثمانين �سن���ة وثمانية ع�شر يو ً
ما ووري جثمانه الطاهر في حرم ال�سيدة فاطمة بنت
الإمام الكاظم عليه ال�سالم في قمّ  المقدّ�سة.
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المفاهيم الرئيسة

 .1م���ن تق�سيمات الوج���ود تق�سيمه �إلى ثاب���ت ومتغيّر ،فيُطلق الثابت عل���ى وجود اهلل ج ّل
جالله و�سائر الموجودات المج ّرة التامّة .بينما يُطلق المتغيّر على الموجودات المادّية 
والنفو�س المتع ّلقة بها.
 .2التغيُّر الحا�صل في الأ�شياء �إمّا �أن يكون دفعي ًا �أو تدريجي ًا.
 .3التغيُّ���ر الدفع���ي قد يح�صل في جواهر الأ�شياء ،وذلك ب���زوال �صورة عن مادة وحدوث
�صورة �أخرى مح ّلها� .أمّا التغيُّر التدريجي فيُ�س ّمى بالحركة.
ُ .4تقاب���ل الحركة ال�سكون تقابل الملكة وعدمها� ،أي � ّأن ال�سكون ال يُطلق على موجود لي�س 
من �ش�أنه الحركة ،فاهلل لي�س من �ش�أنه الحركة ،ولهذا ال يُ�س ّمى �ساكن ًا ،بل يُ�س ّمى ثابت ًا.
 .5الق���وّة عب���ارة عن �إمكان ال�ش���يء ،والفعل عبارة ع���ن وجوده حقيقة ،فق���وى و�إمكانات
الموج���ود المتطوّر ُت�ستنف���ذ بالحركة ،فلو لم يكن في الكائ���ن الحي قوّة درجة جديدة
و�إمكاناتها لما وجدت حركة.
 .6لو لم يكن �شيء من الأ�شياء بالفعل لكان ً
 عدما مح� ًضا ،فال توجد حركة �أي� ًضا .والحركة 
ت�ستم ّر ما دام ال�شيء يحتوي على الفعلية والقوّة مع ًا.
 .7الحركة والتبدّل من �شيء �إلى �شيء �آخر ال تحدث جزاف ًا و�إ ّنما تكون في الموجود الذي
له ا�ستعداد للتحوّل �إلى موجود �آخر.
 .8م�ضاف ًا �إلى الحركة في العر�ضية ،هناك حركة جوهرية �أي� ًضا ،ف� ّإن التغيّرات الحا�صلة 
في الأعرا�ض الظاهرية م�سبوقة بتغيّرات في جوهرها.
ّ
 ا�ستدل �صدر المت�أ ّلهين ال�شيرازي على هذه الحركة ب�أد ّلة عديدة منهاّ � :إن ك ّل حركة في
.9
المقوالت العر�ضية كالكم والكيف والأين ،ال بدّ لها من �سبب ،وحيث �إ ّنها تابعة للجوهر
 علة لها ،و ّ
الذي عر�ضت عليه ،فال ب ّد و�أن يكون الجوهر ّ
علة المتح ّرك متح ّركة ،وعليه
فال ب ّد و�أن يكون جوهر ال�شيء متغيّر ًا ومتح ّرك ًا �أي� ًضا.
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 .10الحرك���ة عبارة عن التغيُّر التدريجي وخروج ال�شيء من القوّة �إلى الفعل ،ويالزم تلك
التغيّرات والحركات عنا�صر �ستة:
�أ	.المبد�أ :وهو نقطة االنطالق في الحركة.
ب	.المنتهى :وهو المق�صد الذي ا�ستهدف ال�شخ�ص الو�صول �إليه.
ج	.الم�سافة :وهو المقولة التي جرى فيها التغيّر.
د	.المو�ضوع :وهو المتح ّرك.
هـ	.الفاعل المُحَ رِّك :وهو واهب الحركة ومانحها للمو�ضوع المتح ّرك.
و	.الزمان :وهو الوقت الذي ي�ستغرقه الموجود في تغيّره وحركته.
 .11الزم���ان خا����ص بالموجودات المادّي���ة دون المج ّردة ،وذل���ك ل ّأن الموجودات المادّية 
ف���ي حركة دائمة في عوار�ضها وجواهرها بحكم الق���وى واال�ستعدادات المودعة فيها،
بخالف ذلك في الموجودات المج ّردة.
 .12الح���ادث هو الم�سبوق في وجوده بعدم �س���واء كان ال�سبق �سبق ًا زماني ًا �أو غيره ،وعلى 
خالفه القديم ف�إ ّنه في وجوده غير م�سبوق بعدم.
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أسئلة حول الدرس

	.1لم���اذا ال يُطلق و�صف المتح ّرك �أو ال�ساكن عل���ى اهلل تعالى؟ و�أي ا�سم يُنا�سب �إطالقه
على ذات اهلل القد�سية؟
	.2ا�شرح معنى الكون والف�ساد والحركة .مع ّزز ًا جوابك بمثال تو�ضيحي.
	.3ما هي الحركات الظاهرية والجوهرية؟
	.4ما هو الدليل على وجود الحركة الجوهرية؟
	.5عرِّف كلاّ ً  من الحادث والقديم لغة ،مبيّن ًا تعريفك بمثال تو�ضيحي.
	.6ماذا يُق�صد من الحادث والقديم ا�صطالح ًا؟ اذكر مث ً
اال ٍّ
 لكل منهما.

