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ترّحب مجلة االستغراب بكل نت�اج فكري يّتسم باملوضوعية
وينسجم مع اهتماماتها ضمن قواعد النشر اآلتي�ة:

تنرش املجلّة األبحاث العلميّة األصيلة املوافقة للرشوط األكادمييّة املعتمدة   .1

يف البحث العلمي وخطواته املتعارف عليها عامليًّا.

يشرتط انسجام املضمون واملنهج مع أولويات املجلّة يف نقد الفكر الغريب،   .2

وعدم االكتفاء بعرض األفكار ووصف األقوال.

 )Word( أن يُكتب البحث باللّغة العربيّة، ويُرسل منه نسخة إلكرتونيّة بصيغتي  .3

و )pdf(، بحدود 5,000 کلمة، عىل أن تُرقّم الصفحات ترقيًم متسلسًل.

عن  يزيد  ال  البحث  أّول  يف  يُوضع  العربيّة،  باللّغة  للبحث  ملّخص  تقديم   .4

)300( كلمة، عىل أن يتضّمن عنوان البحث واسم املؤلّف.

تنرش املجلة ترجمة ملّخصات األبحاث باللغة اإلنكليزية.  .5

أن تحتوي الّصفحة األوىل من البحث عىل اسم الباحث وعنوانه، وتخّصصه   .6

)باللغتني العربيّة واإلنكليزيّة( ورقم الهاتف والربيد اإللكرتوين.

إرفاق نسخة من الّسرية العلميّة إذا كان الباحث يتعاون مع املجلّة للمرة األوىل.   .7

يتّم التّعريف بالكتب واملقاالت وسائر املصادر املعلوماتيّة يف نهاية الّدراسة   .8

بالطريقة التّالية: املؤلّف )املصّحح، الجامع، أو املرتجم الذي يذكر بدالً من املؤلّف(، 

تاريخ طباعة األثر، العنوان، ويُضاف يف الكتب، مكان الّنرش والّنارش، ورقم الصفحة، 

ويف املقاالت اسم املجلّة العلميّة ورقم الجزء أو الدورة ورقم الصفحة ورقم الّنسخة 

أيًضا. وتُدرج يف املواد املعلوماتيّة ما عدا املصادر املطبوعة كاآلثار اإللكرتونيّة أو 

املواد املرئيّة والّسمعيّة، ووسيلة اإلعلم التي تعرض هذا األثر. 



يُشار إىل املصادر واملراجع جميعها بأرقام الهوامش التي تنرش يف أسفل كل صفحة. وتراعى   .9

األصول العلميّة املتعارفة يف التّوثيق واإلشارة بأن تتضّمن: اسم الكتاب ورقم الصفحة.

مصادر  وجود  حالة  ويف  البحث،  آخر  يف  واملراجع  املصادر  من  مفّصلة  بقامئة  البحث  يزوَّد   .10

أجنبيّة تُضاف قامئة بها منفصلة عن قامئة املصادر العربيّة، ويُراعى يف إعدادها الرتتيب األلفبايئ ألسمء 

الكتب أو األبحاث يف املجّلت، أو أسمء املؤلفني.

أن ال يكون البحث قد نرُش سابًقا يف مجلّة أو كتاب أو موقع الكرتوين...، وليس مقّدًما إىل أيّة   .11

وسيلة نرش أخرى، وعىل الباحث تقديم تعّهد مستقّل بذلك. 

تعرّب جميع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها، وال تعرّب بالرضورة عن وجهة نظر جهة   .12

اإلصدار، ويخضع ترتيب األبحاث املنشورة العتبارات فنيّة ومنهجية فقط.

تراعي املجلّة األنظمة مرعيّة اإلجراء فيم يخّص حقوق امللكية الفكريّة للمؤلّفني.  .13

يجب أن يرفق الباحث تعّهًدا خطّيًّا ببحثه وفق اآليت: جانب مدير تحرير مجلة االستغراب املحرتم  .14

أقّر أنا املوقّع عىل هذا أدناه وأتعّهد.... )يذكر اسم الباحث(

....)الصفة العلمية للباحث(

بأن هذه املادة وعنوانها:........ )العنوان الكامل للبحث( هي من إنتاجي العلمي، ولهذا فهي تدخل 

يف ملكيّتي الفكريّة، ومل يسبق نرشها، وإيّن أعطي مجلّتكم  الكرمية حّق الطبع والّنرش والرّتجمة وإعادة 

الّنرش والتوزيع الورقي أو االلكرتوين.

.)Turnitin( تخضع األبحاث املستلمة لربنامج االستلل العلمي  .15

ال يجوز للباحث أن يطلب عدم نرش بحثه بعد عرضه عىل هيئة التّحرير.  .16

تخضع األبحاث لتقويٍم وتحكيم رّسي لبيان صلحيّتها للنرش، وعىل وفق اآللية اآلتية:  .17

أ -  يبلّغ الباحث بتسلّم املاّدة املرسلة للنرش خلل مّدة أقصاها أسبوع من تاريخ التسلّم.

يخطر أصحاب األبحاث املقبولة للنرش موافقة هيئة التّحرير عىل نرشها وموعد نرشها املتوقّع. ب - 

األبحاث التي ترى اللجنة وجوب إجراء تعديلت أو إضافات عليها قبل نرشها تُعاد إىل أصحابها،  ت - 

مع امللحظات املحّددة، يك يعملوا عىل إعدادها نهائيًّا للنرش.

ث -  األبحاث املرفوضة يبلّغ أصحابها من دون رضورة إبداء أسباب الرّفض.
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ضالالت "الكوجيتو"..
محمود حيدر

رمبا هو الَقَدُر الذي سيحمل الفيلسوف الفرنيّس رينيه ديكارت عىل اقرتاف دابَّة العقل، ليجعلها 

الّدفاع األّول عن اإلميان املسيحي. والذين أدركوا ما اقرتفه الرّجل، رمّبا لنصحوه قبل فوات  خّط 

ُم رحلته  األوان أن ال يفعل. وما هذا إاّل ألّن حصاد الفعليّة جاء خلف مقصود النيَّة. لكّن الَقَدَر سيتمِّ

" دربًة ملسعاه. وما كان ذلك إاّل ألجل أن يستدلَّ منطقيّاً عىل حقيقة  ويستحثُّه ليتّخذ "الشكَّ املنهجيَّ

األلوهيّة، ثم ليبلغ من طريق االستدالل ضالَّة اليقني املعريف. 

من املبني أن نقول إّن ديكارت مل يكن ليهتدي إىل "الكوجيتو" لوال أن َغلَبته َشْقَوُة  فَْقِد الوجود، 

ثم سعى ليعرث عليه عن طريق "األنا" املكتفية بذاتها. الَخياُر سيكون شاقاً، بل ويحتاج من املكابدة 

َوقََع الرجُل يف معرثِة الجمعِ املستحيِل بني نقيضني غري قابلني للتواؤم يف هندسات  أقصاها. لقد 

العقل األدىن: اإليقان باأللوهيّة الذي لزوُمُه التّسليم واإلميان، والربهان بالفكر الذي مقتضاه السؤاُل، 

والّسببيُّة، والعلَّة املفضيُة إىل ظهور املعلول والتعرُّف عليه. مل يجد ديكارت ما ينفُذ به إىل مجاوزِة 

هذه املَْعرَثة املمتّدِة جذورُها إىل املرياثني الفلسَفينَيْ اليوناين والروماين، إاّل أن يلوَذ بـ "األنا" ليك 

ينجز مبتغاه. وهكذا قّرر الرّجوع اىل نقطة البداية؛ ليكشف لنا أّن الّشء الوحيد الذي كان واثقاً منه، 

، وجوهٌر يفكر. وها هنا ميكث الظنُّ الذي سيحمله عىل االعتقاد بأّن اإلنسان  أنّه هو نفسه كائن يشكُّ

يشء،  كّل  عن  يسأل  الذي  العجيب  الكائن  بهذا  منحرصٌة  وبغريه  بنفسه  معرفتَه  وأّن  محٌض،  ذهٌن 

ويشكِّك بكّل يشء. 

بحسب فرضيّة "األنا أفكر" ميكن أن يكون يف فعل الشّك معرفٌة أكرث من اليقني املجرّد للذهن 

ولوجوده. إذ إّن من يشكُّ يعرُف أنّه ال يعرُف متاماً بقدِر ما يريد أن يعرف. وبالتايل ال بد أن يكون 

يف ذهنه، عىل األقل، شعوٌر ملتبٌس عن كيفيّة املعرفة الكاملة، أي عن فكرة الكمل. ثم من خلل 
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ملحظة تلك الفكرة بإمعان، يغدو الشاكُّ واعياً أّن يف ذهنه حضوراً لفكرٍة جديرٍة بامللحظة.. إنّها فكرة 

الكائن الكامل.. وبتعبري آخر، فكرُة كائٍن ميكن أن يحوي جميع الكمالت التي ميكن تصّورها. إنّه - 

كم يفصح ديكارت يف تأملته - الله، الذي نفهمه ككائٍن متعاٍل، أبدّي، ال متناٍه، ثابٍت، عليٍم، قديٍر، 

مخالٌف كل يشء خارج ذاته. ثم يتساءل يف َحرْية: ولكن ما هو مصدر هذه الفكرة فينا؟

*     *     *

بعرِضِه لفكرته األساسيّة ولهيكل نظامه الفلسفي، "أنا أفكر، إذن أنا موجود"، يزعم ديكارت أنّه أنشأ 

أّول قضيّة يقينيّة غري قابلٍة للشك. ولعلّه يف زعمه هذا سيبدو "فيلسوف يقني" حاول أن يعرب إىل يقينه 

بسفينة الشك. رمّبا أخذته أسحار الرياضيات التي ظلّت تلزمه حتى آخر معاشه من أجل أن يْعرُثَ عىل 

يقني، لينتهي إىل بداهة املعرفة اليقينيّة بالوجود. غري أّن  فردوسه الضائع. كان عليه أن يبتدئ من اللَّ

ا إىل  معرثته االبتدائيّة هي تلك التي كشفها يف "التأملت". يقول: "أنا موجود.. يعني أنا يل وجود"، أمَّ

متى؟ يجيب: طاملا أفكر.. ومتى ما توقّف تفكريي عن التفكري، لرمّبا توقّف الوجود ووجودي حينها. 

إّن قوالً كهذا، وإن جاء لتوكيد "مرشوعيّة الكوجيتو"، إاّل أّن تداعياته ستطال باألذى مقاصده األوىل يف 

ء،  الّدفاع عن األلوهيّة. رمّبا مل يكن ديكارت يدرك، وهو يستظهر هذا التّأّمل، أنّه يؤّسس لعدميٍّة صمَّ

تلغي الكون كلّه حاملا تنعدم "األنا" التي كانت ترى موجودات العامل وتفّكر فيها...

يف املعرفة الفلسفيّة لديكارت، الوجود اليقيني األّول كان "األنا" املدركة وال سواها. وهذه الرؤية، أي 

انيّة الوجود عىل أساس حارضيّة "األنا" واألحكام الّصادرة منها، شّكلت الفتًة غري مسبوقٍة يف  إثبات حقَّ

الفكر الفلسفّي الحديث. مع هذه الحارضيّة سوف يستبدل مسار التّفكري الفلسفّي لينتقل بنظريّة املعرفة 

من الحقائق العينيّة إىل مجرّد تصّوراٍت ذهنيٍّة صارمٍة. من هذا النحو بالذات، سوف يأخذ "ذهن اإلنسان" 

يف معرفة ديكارت معيارًا حاسمً للتعرُّف عىل نفسه والعامل؛ مبعنى أّن الذهن هو املوضوع الوحيد الذي 

تُعترب كلَّ األشياِء والعامل الخارجي وحتى الله من متثّلته وتصّوراتِه. يف هذا الصدد: " يقول ديكارت: 

“من حيث إن كل مفهوم هو فعل الذهن، فإّن طبيعته هي انه بنفسه ال يقتيض أن يكون صورة ألية واقعية، 

سوى أن يكون اقتباًسا من الذهن أو التفّكر".

طبًقا لقوله هذا، ستميض منظومته الفلسفيّة إىل منح األصالة للذهن يف مقابل ميتافيزيقا الواقع التي 

تعتقد بـ "أصالة العني". أي بحقيقة املوجود الخارجي الظاهر يف الواقع. بذلك يكون الذهن الذي 

ل الحقائق الواقعيّة. ولسوف  تربَّع عىل عرش التفكري عند ديكارت هو الوحيد الذي ينبغي أن يحصِّ

يصبح تقريره هذا أساساً "ملحوريّة تفكري الفرد اإلنساين"، وللستقلل املحض للفكر املتّكئ عىل 

الرياضيات وامليكانيكا والطبيعيات بوصفها علوماً صحيحًة ال تقبل الخطأ...
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ما من ريٍب أّن هذه الرؤية املضطربة يف معنى الوجود عند صاحب الكوجيتو سوف تفيض إىل 

الوجود  أّن  القضايا الكربى يف امليتافيزيقا، منها عىل وجه املثال ال الحرص،  ة حيال  مشكلٍت جمَّ

يف منظومة ديكارت دالٌّ عىل معنيني منفصلني ال ميكن جمعهم مطلًقا: األّول: اعتبارُه الوجود صفًة 

للشء أو كحقيقٍة صوريٍّة لألشياء الخارجة عن نطاق الذهن، والثاين: أّن لديه الوجود هو صفة للذهن، 

أو أنّه حالٌة فكريٌّة مرتبطٌة بذهن اإلنسان. واإلشكال الذي يُطرح هنا هو أّن هذين النوعني يرتبطان بوثاٍق 

متقّوًما عىل حقيقة  كان  إذا  إاّل  إمكانيّة تصّور يشٍء  بعدم  اعتقاده  بسبب  العلّيّة؛ وذلك  بقانون  وطيٍد 

صوريّة، يف حني أّن الحقيقة الصوريّة لألشياء بحّد ذاتها ال وجود لها يف تصّوراتنا، باعتبارها مجرّد 

علٍل أساسيٍّة للحقائق الذهنيّة، أو ملا يسّمى باملعاين الدالليّة للتصّور. 

*     *     *

من بعد مخاض، يأيت دور الّشّك املنهجّي ليك يتوىّل املهّمة. ومنهج الشك - بالنسبة إىل صاحب 

بغية تحصيل  منطقيّاً، وذلك  بها  نشكُّ  التي  القضايا  لتقطري جميع  أقرب إىل واسطٍة  الكوجيتو-، هو 

املعارف التي ال يرقى إليها الشك. فالغاية من "الشك املنهجي" ليست تحديد ما هو معقول أو غري 

معقوٍل الشّك فيه، وإّنا ما هو ممكن الشك فيه منطقيًّا. يف هذا املنهج تُحذف جميع القضايا التي ال 

دة:  . غري أّن الشك املنهجي له افرتاضات محدَّ ماٍت يف نظاٍم فلسفيٍّ استنباطيٍّ تستطيع أن تشّكل مقدِّ

أظهرُها ما يفيد بأّن الفرد هو الذات املفكِّرة الوحيدة التي تثري األسئلة. ومنه نستنتج، ومن دون ذهول 

واستغراب، أّن الجواب - أي اليقني الذي يقطع الشك- هو عند ديكارت يقني الفرد املفكِّر. والحاصل، 

أي النهاية األكيدة للشك هي بطريقة ما متمثِّلة يف طريقة إثارته السؤال. وهكذا، يكون معيار الصدق 

ده نظام العقل، والعقل الريايض عىل وجه الّضبط. فم يصل إليه هذا العقل ويراه  عند ديكارت ما يحدِّ

الفرضيّة،  لهذه  واستطراداً  واعتباره صادقاً.  قبوله  ومدروٍس، ميكن  منظٍّم  تفكريٍ  بعد  ومتميّزاً  واضحاً 

يويص ديكارت بوجوب إخضاع الخربة الحّسيّة لسلطان العقل ومعايريه؛ ألّن خربة الحواس هذه، هي 

بصورٍة فطريٍّة أقّل إيحاًء بالثّقة من العقل.

*     *     *

من مفارقات ديكارت أنّه كان ناطًقا باسم الجديد ومتمثًِّل للقديم يف اآلن عينه. وملّا رغب  أن يبدأ 

هوت  من جديد، ويشيّد الفلسفة عىل أساٍس متنٍي، كانت جذوره عميقًة وراسخًة يف التّقليد الفلسفي للَّ

املسيحي. وحني الحظ وجود نزاعاٍت ال نهاية لها يف الفلسفة، رأى أّن املنهج الوحيد لبلوغ املعرفة 

الّصحيحة هو منهج الرياضيات االستنباطي، فاتّخذه مثاله العلمّي األعىل. وحقيقة األمر، أّن ديكارت 

مل يكن لينأى قيد أنلٍة من رشيعة اإلغريق وهو يستغرق هموم "الكوجيتو". ونيل إىل القول إنّه  مل 
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يقطع مع أرسطو، بل جاءت نظريّته يف املعرفة امتداداً جوهريًّا ملنِطِقه؛ حيث خضعت لوثنيّة األنا 

املفكِّرة. وسيجوز لنا أن نلحظ، أّن الكوجيتو الديكاريت ما هو إاّل استئناف مستحدث لـ "دنيويّة 

املقوالت العرش األرسطيّة". وبسبٍب من سطوة الّنزعة الدنيويّة هذه عىل مجمل حداثة الغرب مل 

الكبري عىل تشّكلت  وأثره  الكوجيتو  تنبّهوا إىل معاثر  الذين  "الندرة" من املفّكرين  يخرج سوى 

وعي الغرب لذاته وللوجود. من هؤالء – عىل سبيل املثال ال الحرص- الفيلسوف األملاين فرانز 

بتهافتها  الحديثة وحكم  امليتافيزيقا  تفكيٍك جذريٍّ ملباين  أطروحاته عىل  قامت  الذي  بادر  فون 

عليها  انبنت  التي  األسس  طاولت  النقديّة  بادر  فلسفة  كانت  وإذا  آن.  واملعريّف يف  األنطولوجّي 

امليتافيزيقا األوىل، فإّن نقده للديكارتيّة يشّكل ترجمًة مستحدثًة للمرياث األرسطي مبجمله، حيث 

ميكن إجمله يف الّنقاط الثلث التالية: 

أّوالً: إّن الكوجيتو الديكاريت »مبدأ األنا أفكر« يؤّدي إىل قلب العلقة التأسيسيّة للوعي بجناحيه 

متناهي. والّسؤال البديهّي يف هذا املحّل هو التايل: »كيف ميكن املرء أن يعرف الله  املتناهي واللَّ

د  بتفكري ال إلهّي، أو بتفكري ال إله فيه، أو بتفكري مدعوم إلهياً، مع أن نفس وجود أو ال وجود اللَّه يُحدَّ

فقط من خلل معادلة مختلة األركان قوامها: "اللَّه موجود مجرّد نتيجة لألنا موجود"«.

ثانياً: ما يريد الشك الديكاريت أن يقوله فعلً، بوصفه استقلليًّة مطلقًة للمعرفة، ليس أقل من 

أّن اإلنسان بوصفه مخلوقاً يكّون معرفته الخاّصة، ويجعلها تؤّسس ذاتها من دون مسبقات. الـ "أنا 

موجود" )ergo sum( التي تيل »األنا أفّكر« )co gito( هي - يف منطق ديكارت-تعبري عن كيان يريد 

إظهار نفسه بالتفكري والكينونة، مبعزل عن الله. وبسبٍب من كونه عاجزاً عن فعل هذا، مينع تجيّل 

نفسه وتجيّل الله. فاملوجود املتناهي – اإلنسان - ومن خلل تأسيس يقينه الوجودي واملعريف يف 

ساً لذاته".  "األنا الواعي"، يحاول إظهار ذاته كموجوٍد مطلٍق، ويجعل نفسه إلهاً مؤسِّ

ثالثاً: يشّكل الكوجيتو الديكاريت، باألساس، إنعطافًة أبستمولوجيًّة نحو األنا، ما يستلزم انعطافًة 

أنطولوجيًّة تليها انعطافٌة أبستمولوجيٌّة منطقيٌّة أنطولوجيٌّة للعودة إىل ذاتها. ويف أية حال، ستؤدي 

األَنَويّة األبستمولوجيّة واألنانة األنطولوجيّة لـ »األنا أفكر أنا موجود« يف ميدان تطبيقها االجتمعي 

والسيايس والحضاري إىل والدة أنانيّة سياسيّة ليرباليّة ذات نظاٍم سيايسٍّ واقتصاديٍّ أناينٍّ. وهذا 

هو عىل نحو البيان والوضوح ما أظهرته قيم الرأسمليّة من "بربريات" صارخة يف حقبة التّطاول 

الكولونيايل عىل الّشعوب الواقعة خارج املركزيّة الغربيّة.

*     *     *

عىل هذا النحو من الّنظر إىل "العقل األناين" املستكفي بذاته، سيؤّسس ديكارت فلسفة العرص 
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االكتفاء  عىل  دعوتها  أيقنت  فلسفة  املتمدية،  رحلتها  يف  أنجزته  مم  يظهر  كم  وهي  الحديث. 

الذايت للتفكري والوجود اإلنساين. وجلُّ الفلسفة الذي َخلَفوا ديكارت، أو تبعوا دربته االكتفائيّة، 

الذايت ال  تأسيس وجوده وتفكريه، وأّن اإلنسان بسبب هذا االكتفاء  أّن ذات املرء كافيٌة يف  رأوا 

يحتاج إىل اللَّه يف التأسيس واملساعدة، وال يف وجوده، وال يف معرفته، وال يف وعيه الذايت. 

لقد نبَّه التّحليل الّنقدي لـ »األنا أفكر إذاً أنا موجود« إىل أّن األنا، عندما تتأّمل املكان الذي أتت 

منه، سوف تدرك أنّها ال متلك "كوجيتو" خاصاً بها، وال وعياً ذاتياً خاصاً بها، أو منسجمً معه. عندما 

الوعي  أّن  معرفة  إىل  املرء  يصل  الكوجيتو-  نّقاد  يبنّي  -كم  الوعي  أعمق يف رشوط  بشكٍل  نفّكر 

املتناهي يعرف ذاته عىل أنّه وعي لشخص ال يُحِدُث نفَسه، وال يعرف نفسه بنفسه وحده. ويف الوقت 

ٌس  ذاته الذي يعرف الوعي املتناهي »األنا أفكر« ماهيته، يعرف أنه »مفكَّر فيه«. فالوعي املتناهي مؤسَّ

يف وعي مطلٍق مستقٍل بشكٍل كامٍل عن الوعي املتناهي. أّما »مبدأ املفكَّر فيه«، فإنّه يعرّب عن عقيدة 

متناهي،  ٌس يف اللَّ حضور كّل األشياء يف اللَّه عىل مستوى الوعي، مبعنى أّن الوعي املتناهي مؤسَّ

ومن ناحيٍة أخرى يُبنّي أّن معرفة اإلنسان ليست صنيعة اإلنسان، بل هي موهبة إلهيّة.

*     *     *

أنّها هي سبب نفسها، وأنّها  يتأتَّ من افرتاضها  الديكارتيّة"  لـ األنا  التأسيسيّة   مبعُث الضللة 

إنّها واجدُة  لنقول  أبعد من ذلك  ُسها. وميكن أن نيض إىل  يؤسِّ بذاتها وال حاجة ملبدأٍ  مكتفيٌة 

التّناقض حني يزعم أنّه كرَّس نظريّته  نفسها. ولنا هنا أن نسأل: كيف لديكارت أن ينجو من عرثة 

واقع  نفسها.  خالقة  هي  املفكرة"  "أناه  أّن  لو  كم  يترصّف  عينها  الحال  ويف  الله،  وجود  إلثبات 

الحال أن هذه الفرضيّة املتسلِّلة إليه من طغيان منطِقِه الريايض، مل تلحظ نقطة البدء التي خرجت 

بسببها األنا إىل الوجود. فقد تقّدمت عنده األنا املسكونة بفقرها ومحدوديتها عىل الوجود األكمل 

الحاوي لكّل موجود والراعي لكّل يشء. حقيقة األمر أّن األنا التي تتوِّج الكوجيتو بدت شديدة 

التأسيس  صفة  متتلك  ال  حيث  الوجودي،  أصلها  عن  مبتورًة  ظهرت  أنّها  إاّل  باالقتدار،  اإلدعاء 

للوجود، بل حتى لوجودها هي بالذات.

وإذن، ال بد للتعرف من أن يبدأ من مسلَّمٍة ما، حتى تستقيم لصاحبه املعرفة. من دون مسلَّمة ما، 

ر الوصول إىل معرفة ما يراد معرفته. عند ديكارت مسلَّمتان.. الله  من مبتدأ، أي من نقطة بَدء، يتعذَّ

والفكر. لكّنه سريجِّح مسلّمة الذهن عىل مسلَّمة الله ملّا أسلم كّل املقدمات لألنا أفكر. والنتيجة 
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أن تقطَّعت السبل إىل معرفة الله، وصار عىل أهل الكوجيتو أن يبحثوا عن معرفٍة ال تفنى من بعد أن 

تبنيَّ أّن دوام الوجود كلّه رهٌن بدوام األنا وبقائها...

لقد استنبت الكوجيتو الديكاريت األصل امليتافيزيقي الذي أقامت الحداثة عليه أركانها. عنينا 

الكوجيتو  يكن  ومل  منه.  أعىل  مبدأٍ  ألّي  اإلنكار  ستعني  التي   :)individualisme( الفردانيّة  به 

سوى اإلعراب امليتافيزيقي األكرث جلًء عن فردانيّة الحداثة. لقد شّكلت الفردانيّة املؤّسسة عىل 

الكوجيتو األساس األنطولوجي واملعريف للعقل األدىن الذي يحكم بقبضته الصلبة عىل حضارة 

الغرب الحديث. بل هي السبب الحاسم للنحطاط الراهن للغرب، ال سيم من جهة كونها الدافع 

البديهّي حالئٍذ أن يكون إنكار  الحرصي لظهور املنازع السفيل للحياة اإلنسانيّة املعارصة. ومن 

 ،)supra-individuelle( الحدس العقيّل، أّول قيمة تستهدفها الفردانيّة لكونه أساساً، َملََكًة فوق فرديّة

واستتباًعا، إنكار مرتبة املعرفة التي هي املجال الخاص بهذا الحدس. 

من  بسريورٍة  دفع  أنّه  الحديث،  الفلسفي  الفكر  عىل  الديكاريت  الكوجيتو  جناية  يف  األدهى 

عدم اليقني أفضت يف كثري من األحوال إىل رضٍب من الضلل املعريف. وسيكون لهذه السريورة 

تداعيات جّمة ليس عىل ميتافيزيقا الحداثة وحسب، وإّنا عىل مجمل العلوم اإلنسانيّة يف العصور 

الّلحقة.

*     *     *

يف هذا امللف حول ديكارت َسَعْينا إىل اإلحاطة قدر اإلمكان مبنظومته الفلسفّية واألركان 

والباحثني  املفكّرين  من  عدٌد  البحثّية  املهّمة  هذه  يف  شارك  عليها..  تقوم  التي  األساسّية 

الديكارتّية  أثارتها  التي  اإلشكالّية  القضايا  أبرز  والّنقد  بالتحليل  تناولوا  املتخّصصني حيث 

عىل مدى أكرث من أربعة قرون من عمر الحداثة.



إنهيار الديكارتّي�ة
إتي�ان جلسون 

اإلنسان وهللا يف فلسفة ديكارت
علي أصغر مصلح ـ  ورحمة هللا موسوي مقّدم 

فيلسوف الشبهات
محمد عثمان اخلشت 

رؤية ديكارت لإلله
صالح حسن زاده 

يف تأويل ديكارت
إدريس هاين

ديكارت وثن�ائّي�ة الوجود
محمد تقي الطباطبايئ 

معاثر املنهج الديكاريّت
غيضان السيد علي

ر يّف.. إًذا أنا موجود ُيفكَّ
جوريس غيلدهوف

ديكارت  أسرًيا
محّمد محمود مرتىض 

لرشوط  موافقاً  يُعترب  وال  امللف  بحوث  جميع  عىل  حاكم  أصل  الغريب  الفكر  نقد  اعتبار 

املجلة وسياساتها كل بحث ال يتضّمن نقداً لألفكار املطروحة فيه يف كل ما ميكن فيه النقد.

تحليلية  قراءة  أساسه  يُجري عىل  بحثه  معيّناً يف  منهجاً  الباحث  يعتمد  أن  بالنقد  ونقصد 

العيوب واملعاثر  تبّي  ناقدة  التحليلية بعي  البحث من خالل املناقشة  للموضوع قيد  نقدية 

املعرفية ومواضع الخلل والتهافت املضموين والبحثي واملنهجي يف ما يتعلّق مبوضوع البحث. 

الملف



إنهيار الديكارتّية
نقد معضلة الثن�ائّي�ات يف عالم ديكارت

[1[
إتي�ان جلسون ]*[

وهي  الفلسفّية.  ديكارت  منظومة  إليها  انتهت  التي  األخرية  املآالت  عىل  املقالة  هذه  تيضء 

إتيان  الفرنيّس  والَّالهويّت  الفيلسوف  إليها  توّصل  التي  الكربى  االستنتاجات  خالصة  تشكّل 

جلسون)1884-1974( يف سياق مساجالته املعّمقة لألبنية التي قامت عليها الفلسفة منذ اإلغريق 

إىل حقبة الحداثة. يف املقالة التي وضعها تحت عنوان »إنهيار الديكارتّية« يبنيِّ جلسون طائفة من 

االخرتاقات املنهجّية التي تعرّضت إليها الديكارتّية وخصوًصا عندما تطّرق إىل الصلة املعّقدة بني 

الجسم املاّدّي للكائن اإلنسايّن وبني روحه.

نشري إىل أّن مقالة جلسون هذه هي ترجمة للفصل الثامن من كتابه املعروف »وحدة التجربة 

الفلسفّية« الذي أصدره املركز اإلسالمّي للدراسات اإلسرتاتيجّية عام 2017.

»املحرِّر«

ال أحد مّمن يعرف مصري مذهب ديكارت ميكنه أن يقرأ العبارة املتهّورة التي بدأ فيها تأّمله 

السادس من دون دهشة: »اآلن مل يبَق عيلَّ إاّل أن أتساءل عّم إذا كان مثّة أشياء ماّديّة«]2]، كان بعيًدا 

ا عن الخوف من أّي مشكلة يف املرحلة التي حّذره فيها بعض القرّاء من أنّه يسعى للمشاكل،  جدًّ

 :[3[Gassendتجاهل التحذير ومل يكرتث له، مع ذلك تّم تحذيره كم ينبغي، فقد سأله غاسندي

أن  هو جسميّن  لِم  و»كيف ميكن  اللجسميّن؟«  مع  الجسميّن  اتحاد  نفهم  أن  ينبغي  »كيف 

*  فيلسوف والهويت فرنيس من أبرز فالسفة القرن التاسع عرش يف أوروبا وقد متيَّز بنقده املعّمق لفكر الحداثة وفلسفتها.
- إنهيار الديكارتية- إتيان جلسون- تعريب: طارق عسييل.

[2]- Eaton, Descartes Selections, p. 145.

[3]- بيار غاسندي )1592 – 1655( فيلسوف وعامل تجريبّي فرنيّس معارص لديكارت، نقد تأّمالت ديكارت الفلسفّية، وكان له اتصاالت 

وتأثريات متبادلة مع كبلر وغاليلية وهوبز، خاّصة يف علم الفلك والفلسفة، نقد التعاليم السكوالئّية وفيزياء أرسطو. )املرتجم(.
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بالجسميّن  الجسميّن  غري  يتحّكم  كيف  أو  معه؟  متّحًدا  إلبقائه  جسميّن  غري  هو  مبا  يرتبط 

»أنا  باألمل، لكن  االتحاد عندما تشعر  إنّك تخترب هذا  لقد قلت  به...؟«. صحيح،  مرتبطًا  ليبقيه 

أسألك إذا قلت إنّك تخترب هذا االتحاد عندما تشعر باألمل، كيف تعتقد أنّك تقدر، إذا كنت غري 

جسميّن وغري ممتّد، عىل اختبار الشعور باألمل؟« باختصار، نختم بكلمت غاسندي:»ما زالت 

الصعوبة العاّمة موجودة، كيف يكون للجسميّن ما يشرتك به مع غري الجسميّن، وما هي طبيعة 

العلقة التي ميكن أن تنشأ بينهم«]1]. 

رّد ديكارت عىل اعرتاضات غاسندي ببساطة: »ال مجال للعرتاض عىل حججي«]2]، سيبقى 

هذا العمى يف هذا العبقرّي رسًّا، أمل نعلم أّن الهدف الحقيقّي لديكارت من إثبات وجود العامل 

الذهن هو  يوجد خارج  ما  أّن  توضيح  كان  ما  بقدر  الذهن  إثبات يشء خارج  يكن  الخارجّي مل 

االمتداد الهنديّس ال غري، كان يجب أن يفصل متييزه بني الذهن والجسم كم فهمه بطريقتني؛ أواًل 

كان يجب الربهان عىل أن ما يخّص طبيعة الجوهر الجسميّن ال ميكن أن يُنسب للذهن؛ وثانيًا، ما 

كان يريده ديكارت قبل كّل يشء، إثبات صّحة العكس: ال ينبغي أن يُنسب يشء مّم يخّص طبيعة 

الذهن إىل املاّدة الجسمنيّة، بتعبري آخر، مل يقلق ديكارت كثريًا عىل برهانه عىل وجود املاّدة؛ ألّن 

املشكلة يف ذهنه مل تكن أبًدا هل املاّدة موجودة؟ بل، باألحرى: عندما نربهن أّن املاّدة موجودة 

فعىل وجود ماذا نربهن؟ كان الجواب: عىل االمتداد، إنّه املكان وفًقا لألبعاد الثلثة؛ إًذا املاّدة هي 

ذلك، وليست شيئًا آخر.

هكذا لجأ ديكارت مرة أخرى إىل مبدئه: ما يصّح عن مفهوم الشء يصّح عن ذلك الشء]3]. 

الوجود الوحيد الذي ميكنني إداركه خارج ذهني هو االمتداد وال يشء غريه، من هنا كان عنوان 

تأّمله السادس واألخري: »يف وجود األشياء املاّديّة، وحقيقة الفارق بني نفس اإلنسان وجسمه«]4].

 ميكن رؤية الهدف املحّدد، الذي متّنى تحقيقه يف برهانه، واضًحا يف نتيجته املقّررة بدقّة: 

»من هنا ال بّد من التسليم، بأّن األشياء املاّديّة موجودة، لكن رمبا ليست بالضبط كم ندركها عرب 

الحواس،... فيجب أن نسلّم عىل األقّل، أّن كّل األشياء التي ندركها بوضوح وبتميّز، أي كّل األشياء 

التي، تُفهم يف موضوع الرياضيّات املحضة ينبغي إدراكها بحّق كموضوعات خارجيّة«]5]. سوف 

[1]- Gassendi, Vth Objections, in Eaton, op. cit., pp. 245 - 246.

[2]- Eaton, op. cit., p. 262.

[3]- Descartes, Reply to Objections II, ed. Haldane and Ross, Vol. SI, p. 57, Propos. 1; and p. 53, Defln. 9.

[4]- Eaton, op. cit., p. 145.

[5]- Ibid., p. 154.
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نضطر إىل إزالة كّل ما يسّمى »كيفيّات« من فكرة املاّدة، مثل الوزن، والصلبة، واللون وغري ذلك؛ 

ألّن هذه الكيفيّات ال تنشأ من الجسم وحده، وبالتايل، ال تنتمي إليه بالفعل]1]. بالطريقة نفسها، 

وللسبب نفسه، هل سنكون مضطرين إللغاء ما يسّمى»طبائع«، أو»صور«، من املاّدة التي افرتض 

الوسطى وجودها يف أجسام حيّة وغري حيّة، والتي اعتربها األسباب  العصور  أرسطو وأتباعه يف 

الداخليّة للحركات، والنمّو، والغذاء، والتكاثر، والحس. وما هذه الطبائع، أو »الصور،« إاّل نفوس 

مقّنعة، ينسبها اإلنسان إىل املاّدة، كم لو كانت كّل األجسام الطبيعيّة مخلوقة من جسم ونفس. 

صحيح أّن يف اإلنسان وهًم طبيعيًّا إلدراك كّل يشء عىل صورة اإلنسان؛ لكّن ذلك، ليس أكرث من 

وهم، فلإلنسان وحده جسم وذهن؛ أّما األجسام الطبيعيّة، فهي ليست إاّل أجساًما، وهذا يعني، أنّها 

جزيئات مختلفة األشكال من االمتداد، مرتّبة وفًقا ألنظمة مختلفة، وتشغل حيّزًا يف املكان، وحتى 

األجسام الحيّة، كالحيوانات مثًل، فهي مجرّد آالت، كم أّن جسمنا اإلنسايّن ذاته، عندما يُنظر إليه 

مبعزل عن الذهن الذي يتّحد معه، ليس إاّل آلة.

للفهم  األّول  باملبدأ  زّودته  امليتافيزيقا،  يف  ديكارت  إليها  خلص  التي  النهائيّة  النتيجة  إّن 

امليكانييّك والهنديّس املحض للعامل الطبيعّي، وكان هذا ما أراده. إًذا دعنا نفرض معه ماّدة خلقها 

إله كيّل القدرة، بالتايل ليس مثّة سبب لتصّور امتداد ال ميكن أن يكون بعَده امتداد إضايّف، وال 

إمكانيّة لذلك أصًل؛ لذا ميكننا القول، كم نقول إذا كانت فكرة املاّدة موجودة يف ذهننا، فإّن املاّدة 

نفسها ممتّدة بل حدود والعامل املاّدّي ال حدود له. من جهة أخرى، نظرًا ألّن املاّدة تتمهى مع 

أّن عامل املاّدة ممتّد يف  ماّدة؛ أي  امتداد، وبالتايل توجد  إًذا حيث يوجد مكان، يوجد  االمتداد، 

الفضاء بل حدود، وهو ممتلئ أيًضا. وأخريًا، ال نستطيع أن ندرك أّن جزًءا من االمتداد ال ميكن 

إدراك قابليّته للقسمة إىل أجزاء أصغر؛ ألنّنا نيل للعتقاد بأّن األجسام املاّديّة تقبل االنقسام إىل 

ما ال نهاية. باختصار، ال يوجد ذّرات، تجعل الحركة ممكنة يف عامل ممتلئ متاًما، فالحركة املاّديّة 

بشارع  مًعا، وهذا شبيه  تتحرّك  التي  اللمتناهية يف صغرها  املاّديّة  الجزيئات  تاّمة من  دائرة  دامئًا 

إنسان أن يدخل من دون أن يخرج غريه، فكل جزيء  بالعربات، بحيث ال يستطيع  ممتلئ متاًما 

ماّدّي يشغل عىل التوايل مكانًا من األماكن الباقية التي أخلها السابق. وكّل الحركات الطبيعيّة يف 

 .vortex »األجسام املاّديّة هي حركات لولبيّة، تشّكل كّل واحدة منها »دوارة

الفرضيّة امليتافيزيقيّة الوحيدة التي نحتاجها غري هذه الخصائص الجوهريّة للمدة هي، أّن الله 

[1]-Descartes, The Principles of Philosophy, II, 24- j Eaton, pp. 290- 291.
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عندما خلق املاّدة سبّب فيها كمًّ من الحركة، وبناء عىل هذه الفرضيّة األساسيّة، سوف تستنتج كّل 

قوانني الفيزياء عىل أساس دليل ريايّض؛ ولن يكون للملحظة والتجربة أّي دور غري توضيح كّل 

نقطة تالية من االستنتاج، أو توفري مزيد من الحقائق املستنتجة من املبادئ نفسها، فالله الذي خلق 

العامل وخلق فيه كمًّ من الحركة، ال يتغرّي ألنّه كامل، وهو ما زال يحافظ عىل مقدار من الحركة يف 

العامل يساوي املقدار الذي أوجده فيه يوم الخلق؛ إًذا كّل متحرّك يواصل تحرّكه، بقدر ما يكمن فيه 

من الحركة، التي وضعت فيه منذ البداية، ويخرس من الحركة مبقدار ما ينقل من حركة إىل األجسام 

األضعف. وهذه الحركة ليست التجيّل الخارجّي للطاقة الكامنة يف املاّدة؛ غري أّن هذا التصّور ال 

ينسجم مع اآللية املبارشة وسريجعنا إىل الوهم السكواليّئ لـ »الصور« أو »الطبائع«. ويف النهاية 

يعني أّن بعض »النفوس« تحيي املاّدة من الداخل، وتحرّكها وتوقفها عندما تريد. إنّه مفهوم هنديّس 

محض للحركة يختزل نفسه إىل تغرّي مكايّن، إًذا سيُقال إّن الجسم يتحرّك عندما ميّر بجوار تلك 

األجسام التي تكون عىل متاس مبارش معه، إىل جوار أجسام أخرى]1]، كم يقول ديكارت: »الحركة 

ليست إاّل االنتقال، ال هي القّوة التي تنقل وال هي الفعل«، سبب قوله هذا واضح: »الحركة موجودة 

األجسام يف حالة حركة  تكون  فعندما  يحرّك«]2].  الذي  الشء  املتحرّك، ال يف  الشء  دامئًا يف 

فإنّها تحتفظ بحركتها التي تلّقتها حتى تنقلها إىل أجسام أخرى وفًقا للقوانني البسيطة جًدا؛ ورمبا 

الحركة متّر عرب األجسام، من بعضها إىل بعضها اآلخر أكرث صّحة؛ ألّن األجسام  إّن  القول  كان 

املتحرّكة، هي أشياء متحرّكة وليست محرّكة، وصواًل إىل املحرّك الوحيد للعامل الذي هو نفسه 

ليس يف حركة: إنّه الحافظ الذي ال يتغرّي ومحرّك املاّدة املتحرّكة، إنّه الله.

وليك نرشح املعنى الكامل لهذه الثورة الفلسفيّة بشكل أوضح، اسمحوا يل أن أرجعكم للحظات، 

إىل عامل العصور الوسطى الذي كان ديكارت يحاول الحلول مكانه؛ إذ وفًقا للقّديس توما األكويني، 

يتكّون النظام الطبيعّي يف جوهره من »طبائع«، أي من املبادئ الناشطة، التي هي سبب الحركات 

والعمليّات املختلفة ملواّدها املوازية، بتعبري آخر، كّل طبيعة أو صورة، هي باألساس طاقة وفعل، 

للتغرّي  للتفسري امليكانييّك املحض  العامل مل يكن موضوًعا مناسبًا  أّن هذا  ومثّة حقيقة واضحة 

الفيزيايّئ؛ ألّن األبعاد، واملواقع واملسافات هي بذاتها أشياء واضحة، ميكن أن تُقاس وتُعّد، لكن 

تلك الطاقات الخفيّة التي نسبها أرسطو والقّديس توما لألجسام ال ميكن أن تخضع ألّي نوع من 

الحسابات، فلو سمح لها بالبقاء كم هي - وهذا كان بالفعل الهدف األساس لديكارت - سيبقى 

[1]-Descartes, Principles of Philosophy, II, 25; Eaton, p. 301.

[2]- lbid., p. 301.
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يف الطبيعة يشء غامض ملتبس، ويف العلم نفسه عنرص متميّز بعدم الوضوح. أراد ديكارت بوصفه 

هندسيًّا أن تصبح الفيزياء فرًعا من رياضيّاته الكليّة؛ لذا مل يكن مبقدوره أن يحتمل هذا اإلزعاج؛ إًذا 

يجب حذف  الصور، والطبائع، من عامل الطبيعة، يك ال يبقى يشء غري االمتداد ومقدار مساٍو دامئًا 

من الحركة التي سبّبها الله.

كم كان إله ديكارت عميق التفكري ومصلًِحا! فهو قادر عىل خلق العامل الذي ال ميكن تفسريه 

إاّل بفلسفة ديكارت، كان يحفظ األشياء بانتظام يف غاية اإلتقان، بحيث استطاع ديكارت أن يكتشف 

التفسري الكامل لعامله من دون أّي عناء. أدرك باسكال بوضوح املقصد العميق لديكارت، عندما 

كتب هذا يف فلسفته، »رمّبا كان يريد االستغناء عن الله، لكنّه كان مضطرًا لجعله يقوم بحركة بسيطة 

ليحرّك العامل؛ وبعد هذا، لن يحتاج إىل الله«]1]، مهم كان هذا صحيًحا، يجب أالّ ننىس أّن اإلله 

الديكاريتّ، مبعنى ما، ال يؤثّر كثريًا يف العامل؛ ألّن العامل ميكن أن يطّور نفسه بحّرية كم لو كان 

الله غري موجود، ومبعنى آخر، يصّح القول بالقْدِر نفسه إّن الله يفعل كّل يشء فيه. كان إله القّديس 

توما األكوينّي مثل إله ديكارت، إلًها خالًقا مستمرًّا يف خلقه لكّل يشء؛ لكّن األشياء التي خلقها، 

والتي ما زال يحفظها يف الوجود هي »طبائع«، وهذا يعني، أنّها أسباب فاعلة، وأسباب حقيقيّة؛ 

وألنّها مدينة له بوجودها الفعيّل، فإّن قواها التشغيليّة وحتى فاعليّة عمليّاتها نفسها، ليست أسبابًا 

فاعليّة، وال ميكن القول إّن هذه العمليّات ناتجة عنها بحّق، وبالتايل ما كان يفرتض عىل الله أن 

الباقية، يف كّل واحدة منها  يحفظ وجوده يف العامل التوماوّي، هو مجموعة من الطبائع الناشطة 

تُنزع  فحينم  كذلك،  ليس  فاألمر  لديكارت،  بالنسبة  أّما  بعملها،  القيام  عىل  قدرة  لها  أصيلة  قّوة 

كّل مصادر الطاقة الفرديّة منه لن يبقى فيه إاّل االمتداد وقوانينه، ال الطبائع، بل الطبيعة، أي تلك 

التغرّيات التي تجري يف األجزاء املختلفة من املاّدة. وبالنسبة »لقوانني الطبيعة«، فهي ليست أكرث 

من أنظمة خلقها الله بحّريّة، لتنسجم مع حصول التغرّيات، وعليه ما زال الفعل اإللهّي الذي ال 

يتغرّي هو السبب الفاعل الوحيد املوجود يف العامل]2].

هنا نجد ديكارتني: ديكارت كان يريد التخلّص من الله متاًما، وديكارت أراد نسبة السببيّة كلّها إىل 

الله، فأيّهم كان ديكارت الحقيقّي؟ كلهم؛ ألّن ديكارت كان يريد أن ينسب كّل يشء إىل الله يف 

امليتافيزيقا، عندما يكون ذلك رضوريًّا ليك ال يُبقي عىل يشء يف الفيزياء غري االمتداد؛ ألنّه ال يفيده 

أّي نوع من الطاقة الفيزيائيّة يف الفيزياء امليكانيكيّة الرصفة التي قال بها، فم كان يحتاجه ديكارت يف 

[1]-Pascal, Penates, trans. W. F. Trotter, p. 23, n. 77.

[2]- Descartes, The World, VIII, Eaton, p. 322.
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امليتافيزيقا إله هائل قّهار، وظيفته األصيلة أن يسحب من املاّدة كّل ما ليس امتداًدا رصفًا مجرًّدا يف 

الفضاء. أّما الرشط الفعيّل لهذا العامل، يف أّي لحظة، فلن يحتاج ألّي تفسري إضايفّ غري قّوة وخالقيّة 

اإلله الذي سيجعله كذلك، إذًا ماهيّة هذا العامل ليست ناتجة عن ماهيّته يف اللحظة السابقة، وال هي 

سبب ملا سيكون عليه يف اللحظة التالية. باختصار، إّن وجود هذا العامل ليس استمراريّة لجواهر ثابتة، 

بل هو تتابع لوجودات آنيّة منفصلة، ال يوجد أليٍّ منها سبب آخر غري قدرة الله الخّلقة]1].

امليتافيزيقا  حقل  يف  تضحياته  عن  عّوض  ديكارت  أّن  إخباركم  عىل  أقدر  لو  أمتّنى  كنت 

واحدة،  فالحقيقة  كذلك،  يكن  األمر مل  لكن  الفيزياء،  اكتشافاته يف حقل  من خلل  مئة ضعف 

وامليتافيزيقا الرديئة ال تثمر، حتى ملصلحة العلم، فقد برهن اليبنتز، فوًرا بعد ديكارت، أّن قوانني 

التصادم الديكارتيّة مل تكن صحيحة علميًّا؛ ألّن ديكارت فشل يف إدراك أهّميّة بعض املفاهيم مثل 

 Mathematical الشكل والقّوة والطاقة]2]. وفور نرش نيوتن لكتاب املبادئ الرياضيّة للفلسفة الطبيعيّة

أّن فيزياء ديكارت صارت شيئًا من  Principles of Natural Philosophy عام 1687، تبنّي فوًرا 

املايض، فقد استمرّت فيزياء أرسطو عرشين قرنًا، لكّن فيزياء ديكارت استمرّت حوايل ثلثني سنة 

يف إنكلرتا، وليس أكرث من ستني سنة يف أوروبا. صحيح، كان ال يزال بعض الديكارتينّي املتأّخرين 

اعتربوهم  الحقيقيّني  العلمء  لكّن  عرش،  الثامن  القرن  من  األّول  الثلث  خلل  وفرنسا  إنكلرتا  يف 

عيّنات طفيليّة من عنرص منقرض بالفعل. وملّا كان فونتينيل Fontenelle]3] الشهري متجاهلً ملقارنة 

القومّي  للتعّصب  املسؤوليّة  وحّمل  بالسخط  الربيطايّن  العام  الرأي  شعر  فقد  بنيوتن،  ديكارت 

عام  يف   The London Journal لجريدة  املوّجهة  الرسائل  إحدى  عنه  عرّبت  ما  وهذا  الفرنيّس، 

1723 »هذا بالضبط شبيه مبقارنة يجب إجراؤها بني قّصة رومنسيّة والتاريخ الحقيقّي، بني مرشوع 

وهمّي ومجموعة حقائق واقعيّة، بني تخمينات وتخيّلت ومجرّد أحلم، وحقيقة واضحة، وقوانني 

مرئيّة وتجارب معروفة«]4]. لكن قرار فونتينيل مل يكن له صدى يف فرنسا، فحوايل عام1732  تحّول 

[1]-  لهذا السسبب يعتقد سبينوزا أنّه يجب عدم اعتبار االجسام جواهر  يف العامل الديكاريّت:

 Spinoza, Ethica, Part II, prop. 13, lemma 1.

[2]- On the Leibnizian meaning of those notions, see the important text quoted in H. W. Carr, Leibniz, 

Little, Brown and Co., Boston, 1929; pp. 77- 79.

[3]- برنار لو بوڤييه ده فونتنل Bernard le Bovier de Fontenelle )عاش بني ) 1657 - 1757( ويسمى أيًضا برنار لو بوييه ده 

فونتنل Bernard le Bouyer de Fontenelle، كان فونتنيل أّول من تحدث عن العالقة الوثيقة بني العلوم، وعن ثبات قوانني الطبيعة، 

وعن رضورة انفتاح اإلنسان عىل فروع العلم املتنّوعة)املرتجم(

[4]-The text is quoted, together with several others to the same effect, by G. Lanson, in Voltaire, Lettres 

philosophiques, Vol. II, pp. 9 -10.
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فولتري إىل فيزياء نيوتن، وتبعه الرأي العام الفرنيّس، ومل يكد يوجد بعد ذلك الوقت أّي عامل يعترب 

 Principles of Philosophy الفلسفة  التي وضعها ديكارت يف مبادئ  الفيزيائيّة  القوانني  أيًّا من  

صحيًحا. لقد القت فيزياء ديكارت فشًل ذريًعا، لكن ميتافيزيقيا ديكارت حول الطبيعة كُتب لها أن 

تؤّدي دوًرا جديًدا يف فلسفة الطبيعة.

عام  التطّورات يف  تلك  بدايات  نشهد  فرنسا ليك  إىل  التوّجه  من  بّد  نتوقّع، ال  أن  ينبغي  كم 

1664، عندما نرش أحد تلميذ ديكارت، لويس دو ال فورج Louis de la Forge كتابا للمعلّم بعد 

وفاته بعنوان: اإلنسان كم رآه رينيه ديكارت Man by Rene Descartes، حيث أضاف لنّصه تعليًقا 

، ويف عام 1666 نرش دو ال فورج مؤلَّفه الخاّص: مقالة يف روح اإلنسان، قواها، وظائفها  مهمًّ

 Treatise on the Spirit of Man, Its Faculties لقوانني رينيه ديكارت بالجسم وفقا  واتحادها 

and Its Union with the Body according to the Principles of Rene Descartes، وأثبت دو 

ال فورج يف الفصل العارش من كتابه أّن التغرّيات الفيزيولوجيّة يف أجسامنا، وفًقا ملبادئ ديكارت، 

ال ميكن أن تكون أكرث من »أسباب عرضيّة« ملشاعرنا، ولكّنه طرح سؤااًل آخر يف الفصل السادس 

عرش، تبنّي أنّه سؤال يف غاية األهّميّة. يتساءل الفلسفة دامئًا كيف يؤثّر الذهن يف الجسم، والجسم 

يف الذهن؛ لكن الجسم بذاته هو مجرّد جوهر متميّز عن جسم آخر، مثل متيّزه عن الذهن، إًذا كيف 

نفرّس التأثري الذي ميارسه جسم عىل جسم آخر؟ صحيح أنّنا نرى أو عىل األقل نعتقد بأنّنا نرى، أّن 

بعض األشياء املاّديّة التي تكون يف حالة حركة تنقل بعًضا من حركتها إىل أجسام أخرى، لكن هل 

لدينا أّي فكرة واضحة ومميّزة عن كيفيّة حصول هذا األمر؟ ليس لدينا أّي فكرة، يف املقابل نحن 

ندرك بوضوح ومتيّز أّن افرتاض هذا التواصل املبارش بني جوهرين متميزين متناقض. ما يحصل 

متمّسة،  أماكن  )أ( و)ب( يف  يحفظ  الذي  الله  بل  الجسم )ب(،  يؤثّر يف  )أ(  الجسم  أّن  بالفعل 

يحفظهم اآلن منفصلني، يعني يف أماكن منفصلة، بالنسبة لتمّسها السابق.

وهكذا كم تأسست السببيّة الفيزيائيّة مع ديكارت ودوالفورج، صار انهيارها  حقيقة منجزة فوًرا 

مع جريو دو كوردميواGeraud de Cordemoy. مل يفعل أحد مثل ما فعل هذا الرجل املغمور 

الذي نقل تلك املضامني األساسيّة التي انطوت عليها مبادئ ديكارت إىل الضوء، وعندما رشع 

 Treatise On the Discerning of Mind الذهن والجسم  مبعالجة املسألة يف »مقالة عن فهم 

and Body« استطاع حسم كامل املسألة فوًرا، وجعل منها عمًل شامًل. بديهيّتان وانتهى األمر؛ 

البديهية األوىل: ال ميكن للشء بذاته بعد أن يخرس شيئًا أن يبقى كم كان؛ البديهة الثانية: ميكن 

كونه  يتوقّف عن  أن  دون  للحركة،  فقدانه  إىل  تدريجيًّا وصواًل  بخسارة حركته  يستمّر  أن  للجسم 
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نتيجة كوردموا إىل جذور املشكلة، وهي  للجسم. وصلت  ذاتيّة  ليست  الحركة  النتيجة:  جسًم؛ 

تساعدنا عىل إدراك املعنى العميق وراء سخرية باسكال، مل يحتج ديكارت لله، إاّل فقط »لحركة 

بسيطة ليحرّك العامل« لكن، ألجل ذلك عىل األقل، كان يف أمّس الحاجة إليه.

نحن نتذكّر أّن ديكارت كان يخطّط لتقديم تفسري هنديّس لكّل الظواهر، حتى الحياة، لكّنه واجه 

صعوبة من بداية مرشوعه، إذ كيف ميكن تطبيق الهندسة املحضة عىل امليكانيكا، إذا كانت الهندسة 

تتعامل مع االمتداد فقط، يف حني أّن امليكانيكا تتعامل مع االمتداد زائد الحركة؟ غري أّن الحركات 

ال تنتمي إىل النظام الهنديّس، إنّها تأيت من الخارج، كشء جديد ال ميكن استنتاجه من مجرّد ماهية 

االمتداد، فل شّك أّن األشياء املمتّدة تتحرّك، لكّنها ال تتحرّك بوصفها ممتّدة، أي بفضل ماهيّتها كأشياء 

ممتّدة. لقد عرف ديكارت جيًّدا أنّه فعل كّل ما بوسعه لتذليل الصعوبة، وإذا رأيناه يختزل الحركة نفسها 

إىل انتقال من مكان إىل مكان بخضوع سلبّي؛ فذلك ألنّه أراد أاّل يرتك شيئًا يف األجسام غري علقات 

املكان واملسافة، أي العلقات الهندسيّة. مع ذلك ما زال االنتقال نفسه بحاجة إىل تفسري، االنتقال 

مباذا؟ ال ميكن أن يوجد »ماذا« يف االمتداد بذاته؛ ألّن الحركة ال تخّص االمتداد كامتداد. إذًا االنتقال 

بواسطة من؟ الجواب املمكن الوحيد يجب أن يكون: بواسطة الله. 

كان هذا جواب كودموا النهايّئ. مبا أّن الجسم ال ميكن أن يتحرّك بواسطة جسم آخر، ومبا أّن 

الجوهر الوحيد الذي نعلم به هو الذهن، يكون الذهن هو سبب كّل الحركات يف املكان، لكن 

ليس ذهننا، الذي ال ميكنه تحريك حتّى جسمه الخاّص به، إًذا ال بّد أن يكون الله. صدرت النتيجة 

الديكارتيّني  كّل  وتلّقاها  عرش  السابع  القرن  من  األخري  الثلث  يف  ديكارت،  منهج  من  بالرضورة 

الديكارتيّني« يف املنشور  نهايّئ، حيث نجدها مقتبسة تحت عنوان »مبدأ  كحقيقة مربهنة بشكل 

املجهول املؤلّف: رسالة فيلسوف إىل ديكاريتّ Letter of a Philosopher to a Cartesian الذي 

طبع عام 1672. وفًقا للفقرة الثانية والثلثني من الرسالة، يوافق كّل الديكارتيّني عىل أّن الله وحده 

يقدر عىل إحداث الحركة. نحن نتخيّل أن قذيفة املدفع هي التي تهدم الجدران؛ لكن األمر ليس 

كذلك، فليس مثّة سلح يف العامل، ال سلح بارود، وال مدفع، وال محرّك، وال إنسان، وال حتى 

ملك، قادر عىل تحريك أّي يشء، حتى ولو كان قّشة، الله وحده القادر عىل ذلك.

تزويد معارصيه  أكرث من  يفعل  أن  يكن مبقدوره  بدوره، مل  للمشكلة  مالربانش  عندما تصّدى 

العمل  عىل  عازمة  الزمان  ذاك  يف  أخرى  كبرية  عقول  كانت  لقد  نفسها.  للنتيجة  جديدة  برباهني 

بالله  الطبيعة  مياهي  مثًل،  فسبينوزا  الجواهر«،  بني  »االتصال  الديكارتيّة  للمسألة  حّل   إليجاد 
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)Deus sive natura(؛ لذلك فاألشياء املفردة ليست إاّل »صيًغا تعرّب عن صفات الله بطريقة معيّنة، 

أي أنّها أشياء تعرّب بطريقة معيّنة عن القدرة اإللهيّة التي يوجد ويؤثّر فيها الله]1]«. وهكذا فاألجسام، 

ال تفعل، إنّها فقط تعرض صيًغا معيّنة من أفعال الله، فمونادات]2] البنتس الشهرية »ليس لها نوافذ 

ميكن ألّي يشء أن يدخل أو يخرج منها«، إًذا، »ال طريق لتفسري كيف ميكن ألّي موناد أن يتغرّي 

موناد  تأثري  أن«  البنتس،  نتيجة  تكون  وبالتايل  آخر«]3].  مخلوق  أّي  طريق  عن  داخليًّا  أو  بنوعه 

عىل موناد آخر هو تأثري مثايّل فقط؛ ألنّه ال ميكن أن يؤثّر إاّل من خلل الوساطة اإللهيّة]4]. »أو 

باختصار«: يوجد فقط إله واحد، وهذا اإلله كاٍف«]5].

إذا كان لجواب مالربانش عن السؤال تأثري عميق خاّص عىل فلسفة القرن الثامن عرش، فهذا ألنّه 

كان ال يزال مؤمًنا بوجود عامل ماّدّي حيّسّ دائم. بالنسبة إليه، ليست املاّدة مجرّد إدراك ملتبس، 

كم كانت بالنسبة لليبنتز، وال هي اختزال لألجسام إىل ما كانت بالنسبة لسبينوزا، أي صيغ متناهية 

المتداد خالص الوضوح، الذي هو نفسه واحد من صفات الله. حتى بعد معرفته أنّه ال ميكن الربهان 

عليه، متّسك مالربانش من خلل اإلميان باالعتقاد أّن الله خلق بعد نوذج الفكرة الواضحة جوهرًا 

كان  بذلك  به.  معرفتنا  الله وعن  فكرته يف  ذاته، مبعزل عن  كان شيئًا يف  الذي  بالفعل،  موجوًدا 

مالربانش مجربًا من موقعه عىل التعامل مع طبيعة السببيّة يف العامل املاّدّي وبالطبع عىل رفضه.

وفًقا ملالربانش، كانت نتيجته األوىل ـ أّن األجسام ال ميكن أن تؤثّر يف األجسام ـ اعرتافًا بأنّنا 

ال نلك أّي فكرة عن طبيعة هذا التأثري. ثم أكّد بوصفه ديكارتيًّا مخلًصا عىل أن نستشري الفكرة التي 

نلكها عن األجسام، ونتذكّر دامئًا أنّه »يجب عىل املرء أن يحكم عىل األشياء من خلل األفكار 

التي متثّلها«]6]. إذًا إّن فكرة التأثري الواقع من جسم يف جسم آخر ال متثّل شيئًا لذهننا، ألنّنا ببساطة ال 

نلك هذه الفكرة، وبالتايل، ليس هناك فعل كهذا؛ ألّن نفس افرتاضه يحتوي عىل تناقض رصيح، ما 

[1]- Spinoza, Ethics, Part III, prop. 6.

[2]- يطلق ليبنتز اسم »املوناد« monad عىل الجوهر البسيط الذي ال أجزاء له، وهو لفظ يونايّن معناه الوحدة، واملوناد جوهر روحّي غري 

منقسم، الميكن تصّوره إاّل بالفكر وحده، فهو إذن ال ماّدّي، متعاٍل عىل الزمان واملكان وال شكل له، كام أّن »املوناد« ال يفنى وال ينحّل؛ 

ولكّنه مخلوق يف هذا العامل عىل يد خالق يصدر عنه، كام يصدر النور عن الشمس، وللجوهر قدرة ذاتّية عىل الفعل والحركة تلقائيًّا، 

وأحيانًا تكون هذه الفعالية واضحة متاًما، وأحيانًا تكون خامدة كام يف املاّدة الخالصة، وتتاميز املخلوقات بحسب موناداتها يف التدّرج 

بالوجود تبًعا لدرجة إدراكها مبوجب مبدأ االتصال الذي يستبعد االنتقال الفجايّئ، فالله »موناد املونادات« كام يسّميه ليبنتز. )املرتجم(

[3]- Leibniz, Monadology, 1; ed. R. Latta, Oxford, 1898; p. 219.

[4]- Ibid., 51; p. 246.

[5]- Ibid., 39; p. 239.

[6]- MaIebranche, Dialogues ore Metaphysics and on Religion, VII, 5; trans. M. Ginsberg, G. Allen and 

Unwin, London, 1923; p. 183.
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الذي نعنيه عندما نقول إّن جسًم يحرّك جسًم آخر؟ املعنى الوحيد املمكن لهذا التعبري أّن الجسم 

)أ( يسبّب جسًم آخر )ب( الذي كان موجوًدا أّواًل يف مكان ما أن يوجد اآلن يف مكان آخ،. لكن كيف 

ميكن لجسم ماّدّي أن يسبّب جسًم ماّديّا آخر أن يكون يف املكان الذي يجب أن يكون فيه بالفعل؟ 

إنّها إرادة الله التي تهب الوجود لألجسام كم تهبه لكّل ما هو موجود، والقدرة اإللهيّة التي خلقتها ما 

زالت تحفظ وجودها، وإذا توقّفت اإلرادة اإللهيّة عن حفظها فإّن األجسام ذاتها ستتوقّف عن الوجود 

بالرضورة. يستحيل علينا أن ندرك جسًم ال يكون يف مكان، كم ال ميكن لنا أن ندرك جسًم ال يتحرّك 

وال هو ثابت، وال يغرّي علقاته املسافيّة باألجسام األخرى، وال يحتفظ باملسافة نفسها. هذا صحيح 

جًدا، «إّن الله ذاته، رغم أنّه قدير، ال يستطيع أن يخلق جسًم ال يكون يف مكان وال تربطه بأّي جسم 

آخر علقة خاّصة. »إذًا، عندما نقول إّن إرادة الله تحفظ وجود الجسم، فكأنّنا نقول إنّها تحفظ نفس 

ذلك الجسم بوجوده يف املكان نفسه الذي يشغله بالفعل. وإّن الله، ال ميكن أن يفعل خلف ذلك؛ 

ألنّه ال يقدر أن يريد ما ال ميكن فهمه«، أي ما يحتوي عىل تناقض واضح، لكن ماذا بقي لألجسام 

املخلوقة لتفعله؟ الجسم موجود حيث هو ألن الله خلق قدرة لحفظه حيث هو، يف اللحظة التالية، 

سوف يحفظ الله الجسم نفسه يف مكان آخر، إذا كان الجسم متحرّكًا، أو يف املكان نفسه، وإذا كان 

الجسم يف حالة سكون، بالتايل، فاألجسام ليست أسبابًا لكون أجسام أخرى حيث هي، ألنّها ال تحرّك 

األجسام األخرى، وال تتحرّك بواسطتها]1].  

االمتداد  للمّدة.  ديكارت  فهم  يف  املحتواة  املنطقيّة  للنتائج  أوضح  تفسري  إدراك  يصعب  قد 

العامل، مل  الله  إذ عندما خلق  السببيّة.  بطبعها مستثناة من  أنّها  انفعاليّة خالصة، مبعنى  الخالص 

يكن للعامل يشء يف ذاته، كان ببساطة يف حالة مخلوقيّة. »كّل الناس تفهم أّن األشياء يف لحظة 

خلقها، مل تكن أسباب وجود ذواتها، وال طبائعها، وال مواقعها يف املكان؛ ألّن الله وحده الذي 

جعل هذه األشياء، كم هي، وأن تكون حيث كانت، ويعرتف معظمنا أّن األمر كان كذلك يف لحظة 

الخلق، لكن بعد أن مضت لحظة الخلق، مل يعد األمر كذلك. يقول مالربانش: »عندما انقضت 

لحظة الخلق! مل تعد كذلك أبًدا. حفظ الخلق هو... الخلق املستمر... يف الحقيقة، فعل الخلق 

ال يتوقّف أبًدا؛ ألّن الحفظ والخلق، يف الله ليسا إاّل نفَس اإلرادة، وبالتايل سينتج عنها بالرضورة 

نفس النتائج«]2]. باختصار، مبا أّن األجسام ال متنح أّي نوع من الفاعلية، »فالله وحده هو الذي 

يلئم فاعلية أفعاله النفعاالت مخلوقاته«]3].

[1]- ibid., VII, 6; pp. 184r -185.

[2]- Ibid., VII, 7; pp. 185 - 186.

[3]- Ibid., VII, 10, p. 189.
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اإلنسان الذي يجد هذا التعبري التاّم عن أفكاره لن يُحكم عليه بالتأكيد بعدم الرتابط والتفكري غري 

املنطقّي، وال ميكن أن ترفض نتائجه عىل أساس أنّها غري اعتياديّة ومقلقة؛ ألّن كّل النتائج الصحيحة 

تكون عادة كذلك، لكن يبقى مرشوًعا متاًما أن نسأله إذا كان هناك خطأ يف مقاربته للسؤال. وهذا 

بالضبط ما فعله جون لوك، وفعله بذكائه املعهود، يف »بحث يف رأي مالربانش حول رؤيته كّل 

 Examination of Malebranche’s Opinion of Seeing All Things in God »يشء يف الله

 Remarks »ويف »بحث حول كتب نوريس التي يؤكّد فيها رأي مالربانش لرؤيتنا كّل يشء يف الله

 upon Some of Mr. Norris’s Books wherein He asserts P. Malebranche’s Opinion of

Our Seeing All Things in God.  أدرك لوك بوضوح السببني الرئيسني اللذين جعل مالربانش 

إيجاد سبب  الجذريّة يف  لله، واالستحالة  القدرة املطلقة  الرغبة يف متجيد  باملناسبيّة:  يتمّسك 

حركة املاّدة يف املاّدة. ردُّ لوك عىل أّول هذين السببني شبيه إىل حّد التمهي برّد القّديس توما 

األكوينّي، يف القرن الثالث عرش، عىل أولئك الذين جعلوا اإلنسان »متلقٍّ بشكل كامل يف كّل ما 

يتّصل بالتفكري«. النظري صادم جًدا أستأذن باقتباس نص لوك بالكامل: »اإلله األبدي اللمتناهي 

هو بالتأكيد سبب كّل يشء، وأساس كّل وجود وقدر، ولكن ألّن كّل وجود كان منه، فهل ميكن 

أن يوجد يشء غري الله؟ أو ألّن كّل قدرة هي باألساس فيه، هل ال ميكن إيصال يشء منها إىل 

ا لقدرة الله، واالدعاء ببسطها، يزيلها عىل كّل حال«]1]. مخلوقاته؟ هذا يجعل حدوًدا ضيّقة جدًّ

اللجوء  للفيلسوف. كان مالربانش مجربًا عىل  أيًضا يشء  بالنسبة لّلهويتّ، لكن هناك  هذا كثري 

لألسباب العرضيّة؛ ألنّنا ال نلك أفكاًرا واضحة وأفكاًرا مميّزة عن كيفيّة تأثري جسم عىل جسم 

العريّض؟  السبب  ماهيّة  عن  مميّزة  وفكرة  واضحة  فكرة  أّي  لدينا  هل  لكن  الذهن.  وعىل  آخر، 

أن  ميكن  الله  أّن  نستنتج  فسوف  يؤثّر،  كان  وإذا  سببًا،  ليس  فهو  لله،  وفًقا  يعمل  ال  كان  إذا 

يعطي األجسام قدرة عىل العمل وفًقا لذهنه اللمتناهي، لكّنه ال يقدر عىل إعطائها قدرة للعمل 

أو ألشياء أخرى، وهذا غري معقول]2]. كانت مشكلة مالربانش،  للذهن املتناهي لإلنسان،  وفًقا 

كمشكلة كّل الديكارتيّني، أن يجعل كّل يشء واضًحا وأن يعرف كيف يحرّك كّل يشء، »لكن رمبا 

األفضل أن نعرتف بجهلنا، بدل أن نتكلّم عن هذه األشياء بشجاعة رّب إرسائيل وندين اآلخرين 

لعدم الجرأة عىل أن يكونوا فظنّي مثلنا«]3].

[1]- J. Locke, Remarks upon some of Mr. Norris›s Books, n. 15, ed. Cit., Vol. II, p. 667.

[2]- Ibid., p. 466.

[3]- Ibid., n. 16; p. 469.
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مل يذهب الدرس هباًء، وقد حمل مثاًرا غري متوقّعة يف ذهن دايفيد هيوم، فكيف ميكن لألب 

مالربانش الخطيب وعميق التديّن والصويّف تقريبًا، أن يسترشف أّن عامله يوًما ما سيسقط يف يدي 

إنسان ال يستطيع أن يعظ حول وجود الله بنجاح وال أن يربهن عليه عقليًّا؟ مع ذلك هذا ما حصل 

يف اليوم نفسه الذي تعرّف فيه هيوم عىل نتائج مالربانش الفلسفيّة. وماذا سيحصل لعامل الطبيعة 

عندما يخرج منه مالربانش الله الذي هو حجر الزاوية لكامل البنية؟ سوف ينهار ويتفتّت، لن يبقى 

منه يشء غري شذرات مبعرثة.

هذا ما حصل تحديًدا عندما التزم دايفيد هيوم مبسألة السببيِّة الطبيعية التي تخىّل عنها مالربانش. 

عموًما كان هيوم أكرث بكثري من متّمم للوك من مالربانش، مع ذلك يف هذه املرحلة تحديًدا كان 

هناك يشء من الشّك بأن مناسبية مالربانش أّدت دورًا مهمًّ يف تشكيل مذهب هيوم. فقد طبّق تحليله 

كسلفه هيوم عىل فكرة السبب والنتيجة، مع أنّه ال ميكن أن يجد شيئًا أساسيًّا، يف تلك الفكرة غري 

تتابع متواصل، بني ما نسّميه سببًا ونتيجة، زائًدا مفهوم االتصال الرضورّي بينهم. يقارب أحد األجسام 

جسًم آخر ويلمسه من دون أّي فاصل، فتنتقل الحركة التي كانت يف الجسم األّول إىل الثاين، ونحن 

نرى األمر كذلك، ونشعر أنّه ال ميكن أن يكون خلفه، وأنّه يف الظروف املشابهة، سوف يكون دامئًا 

كذلك، لكن ملاذا وكيف يكون كذلك، ليس لدينا أدىن فكرة؛ لسبب بسيط أننا ال نستطيع حتى تخيّل 

ما ميكن أن يكون الدافع، أو الناتج]1]، ما هو الشء الذي يوجد يف أذهاننا، مثلً، ويجيب عن كلمة 

»فاعلية«؟ ال يشء مطلًقا. مالربانش الذي يرجعنا إليه هيوم نفسه بطريقة معرّبة يف هذه املسألة، كان قد 

برهن بشكل حاسم عىل عدم قدرة أّي فيلسوف عىل تفسري ما يسّمى »قدرة األسباب وقّوتها الرسية«، 

إذًا يقول هيوم، نتيجة مالربانش نفسها »أن القّوة القصوى وفاعليّة الطبيعة مجهولة متاًما بالنسبة إلينا، 

وأّن البحث عنها يف كّل الصفات املعروفة للمدة هباء«، فكيف يستنتج هيوم أّن الديكارتيّني كانوا 

قادرين عىل تقديم جواب آخر عن السؤال؟ أّسسوا مبدأ أنّنا عىل معرفة تاّمة مباهيّة املاّدة؛ »كم تتألف 

ماهيّة املاّدة من االمتداد، وكم أّن االمتداد ال يتضّمن حركة فعليّة، بل قابليّة عىل الحركة، استنتجوا أّن 

الطاقة التي تنتج الحركة ال ميكن أن تكون يف االمتداد«]2]. ال يكاد املرء يتمّنى مراقبًا أكرث ذكاء وفطنة، 

لكن من السهل أن نكتشف أّن السبب الذي جعل هيوم يراقب اللعبة الفلسفيّة عن كثب هو أّن نتيجة 

مالربانش كانت نقطة البداية بالنسبة إليه.

يخربنا هيوم أّن هذه النتيجة أوصلت الديكارتيّني إىل نتيجة أخرى، اعتربوها حتميّة مطلقة، ومبا 

[1]- D. Hume, A Treatise of Human Nature, Bk. I, Part IV, Sec. 3.

[2]- lbid., Bk. I, Part III, Sec. 14.
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أّن املاّدة يف ذاتها، وفًقا لهم، غري فاعلة بالكامل، و»مجرّدة من أّي قدرة قد تنتج بواسطتها الحركة، 

بّد أن تكون  النتائج الطبيعيّة واضحة لحواسنا وال  أو تواصلها، أو توصلها«، والقدرة التي تسبّب 

يف الله؛ »ذلك أّن الله... الذي ليس فقط خلق املاّدة أّواًل، ووهبها حركتها األساسيّة، لكّنه كذلك، 

من خلل بذل القدرة الكلّيّة، يدعم وجودها، ومينحها كّل تلك الحركات... املوهوبة لها«. يقول 

هيوم، لكن إذا مل يكن عندنا فكرة كافية عن »القدرة« أو »الفاعلية«، وال فكرة عن »السببيّة« ميكن 

تطبيقها عىل املاّدة، فأين ميكننا أن نحصل عىل فكرة تنطبق عىل الله؟ »لكن مبا أّن هؤالء الفلسفة 

استنتجوا أّن املاّدة ال ميكن أن تعطي أّي مبدأ فّعال؛ ألنّه يستحيل اكتشاف هذا املبدأ فينا، فنفس 

مسار التفكري يجب أن يحتّم عليهم استثناءها من الكائن العظيم«]1]. 

يشء  انتقال  أو  آخر،  يشء  بواسطة  يشء  انتقال  السببيّة  اعتبار  ميكن  ال  لهيوم،  وفًقا  هكذا 

بقدرة الله، بل هي انتقال الذهن من فكرة، نسّميها سببًا، إىل فكرة أخرى، نسّميها نتيجة. تجعلنا 

الطبيعيّة  والقّوة  إمياننا  قّوة  بني  نخلط  ونحن  أخرى،  بفكرة  قريبًا  ستُتبع  الفكرة  أن  نعتقد  العادة 

األمل  األبد،  وإىل  مرّة  صفع  مّم  فعًل،  للدحض  قابلة  غري  نتيجة  وهي  األشياء،  يف  املوجودة 

بُعد  بفضل  وهكذا  العامل.  يف  للسببيّة  ظّل  أخّف  عىل  الحفاظ  يف  الديكارتيّة  للمدرسة  األخري 

نهايتها كانت يف  ا؛ ألّن  دائرة حقًّ لقد كانت  الديكارتيّة،  الدائرة  تّم إغلق  لهيوم،  الفلسفّي  النظر 

يتجّدد  هائل،  البنْي جهد  النهاية، ويف  هيوم يف  البداية، وشكوكيّة  مونتاين يف  بدايتها، شكوكيّة 

العامل  نتيجة غري محو  له  الفلسفيّة والعلميّة، لكن ليس  العبقريّات  بل تعب عىل يد سلسلة من 

الخارجّي عىل يد بركيل، وبالنسبة ألمثال هيوم الذي ما زال يؤمن بوجود املاّدة، الرفض األخري 

ملبدأ السببيّة. كان مونتاين قد سأل، ماذا أعرف غري الذي تعلّمتُه عن طريق العادة؟ كان جواب 

ديكارت، الذهن والله والعامل كوضوح الرياضيّات أو أكرث. لكن هندسة ديكارت حّولت العامل 

إىل موزاييك من الجواهر املتمنعة تبادليًا التي ال ميكنها أن تأثّر وال قابليّة لها للتأثّر وال تعرِف 

وال تُعرَف. وبالتايل بعد تدقيق مستمّر يف هذا الجواب ملّدة قرن، اضطّر هيوم أن يكتب نتيجته 

النهائيّة: »إّن كّل تفكرينا املتعلّق باألسباب والنتائج مل يُستمّد من يشء غري العادة«]2]. 

عىل مستوى أعمق، كان هذا جواب مونتاين عن سؤاله الذي طرحه هو، لكن ذلك الجواب 

[1]- D. Hume, loc. cit.

[2]- ibidd., Part IV, Sec. 1.
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كان يتكّرر بنغمة مختلفة، ليس بل مباالة اإلنسان املبتسم الذي ال يعرف ألنّه ال يريد أن يعرف، 

لكن بيأس العقل العظيم، الذي يدخل يف الرتاث الروحّي لعدد كبري آخر من العقول العظيمة، وفور 

النظر إليه يراه يذوي يف اللشيئيّة. »أنا... خائف وُمربَك من تلك الوحدة البائسة التي وضعت فيها 

فلسفتي«، هذا ما قاله هيوم يف نهاية املقالة! أمل يكن هيوم يف النهاية إاّل مونتاين حزين؟! 

لكن دعنا نشكره، عىل شعوره بعمق وتعبريه بإخلص عّم سّمه »يأسه«]1] لقد سمع صوته فوًرا 

أستاذ فلسفة شاب يف جامعة كوينغسربغ Koenigsberg األملانيّة اسمه إميانويل كانت الذي بدأت 

معه دورة فلسفيّة جديدة، ونحن اآلن نحّول انتباهنا إىل تلك الدورة.

[1]- Ibid., Part VII, Sec. 8, Conclusion.
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اإلنسان واهلل في فلسفة ديكارت
د محّمد حسني الطباطبايئ دراسة نقدّية يف رؤية العاّلمة السيِّ

عيل أصغر مصلح]*[

رحمة الله موسوي مقّدم ]*[]*[

تبًعا ملنظومة ديكارت املعرفّية يعترب اإلنسان كائًنا متأّصاًل، وحقيقته هي النفس أو الروح والتفكري. والله 

يف هذا التحليل هو الفكر املحض الذي ينطوي يف فلسفته عىل شأٍن معريفّ، وهو مجرّد ضامن للخلق 

وبقاء القوانني امليكانيكّية للعامل، وبعبارة أخرى: هو - أي الله - ذات هذه القوانني وذات هذه الطبيعة، أّما 

اإلنسان يف هذا النظام امليكانييّك، فهو آلة تحتوي عىل مجرّد روح باإلضافة إىل املصنوعات، ثّم إنّه يف 

عرض سائر األشياء مجرّد مصنوع ومخلوق لله، بل إّن الله قد خلقه ثّم تركه وشأنه )كام هو حال القوانني 

الثابتة يف العامل(، فاإلنسان قانون من هذا العامل الطبيعّي وهو مفتقر إىل الغاية. 

من  ومستأَصل  منسوخ  إنسان  هو  الفلسفّي  ديكارت  نظام  يف  اإلنسان  أّن  البحث  هذا  يوضح 

هويّته. والسؤال الرئيس الذي يركِّز عليه الباحثان يف هذا املضامر هو عىل وجه الخصوص، بحث 

اإلسالمي  الفيلسوف  رؤية  إىل  استناًدا  ونقدها  وفلسفته،  ديكارت  فكر  يف  الله  إىل  اإلنسان  نسبة 

العاّلمة محّمد حسني الطباطبايّئ.

»املحرِّر«

يحظى بحث نسبة اإلنسان إىل الله يف فكر ديكارت والعّلمة الطباطبايّئ بأهّميّة خاّصة. ويُعد 

رينيه ديكارتـ  بوصفه أبو الفلسفة الجديدة وتبًعا لذلك الثقافة الغربيّة املعارصةـ  مفّكرًا قام من خلل 

ل وموضوعيّة )الفاعل املعريفّ(]1] بتغيري مسار التفكري  تأسيس الفكر الفلسفّي عىل العقل املتأصِّ

الفلسفّي، كم عمد ـ من خلل التحليل امليكانييّك للعامل واإلنسان بواسطة العقل الريايّض ـ إىل 

*- باحث يف الفلسفة وأستاذ مساعد وعضو اللجنة العلمّية يف جامعة العاّلمة الطباطبايّئ.
**- باحث يف حقل الفلسفة املقارنة من الجامعة الحرّة، فرع العلوم والتحقيقات / طهران.

ـ  تعريب: حسن عيل مطر الهاشمي.

[1] - subjectivism.
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تأويل مفهوم وتعريف اإلنسان املعارص له أيًضا، وشّكل ذلك أساًسا للتفكري الفلسفّي بعده، وبسط 

هذه الرؤية الجديدة عىل العامل واإلنسان وصواًل إىل مرحلتنا املعارصة. إّن معرفة اتجاه ديكارت إىل 

الوجود واإلنسان الذي يعّد جزًءا من معرفة الوجود، ميثّل واحًدا من االحتياجات امللّحة لثقافتنا. ومن 

ناحية أخرى فإّن العّلمة الطباطبايئّ ـ بوصفه فيلسوفًا إسلميًّا معارًصا ومطّلًعا عىل الفكر الفلسفّي 

والكلمّي للغرب يف مرحلتنا الجديدة، وامتلكه ألسلوب مستقّل يف النظام الفلسفّي واألنرثوبولوجّي 

ـ يُعّد عيّنة مناسبة التخاذ نظريّاته وآرائه يف باب موضوع البحث أساًسا وأرضيّة لنقد فكر ديكارت.

إّن حقيقة اإلنسان ـ طبًقا لرؤية العّلمة الطباطبايّئ ـ ليست مجرّد تفكري، بل هي روح ونفس 

إلهيّة، وهي كيان مجرّد يعمل يف ذاته عىل تدبري البدن وإدارته. إّن هذا اإلنسان املجبول عىل الفطرة 

اإللهيّة عامل بنفسه ومدرك للعامل املحيط به، ومؤمن بالله سبحانه وتعاىل. إنّه يدرك معلوليّته والعامل 

بناء عىل فطرته. وعىل هذا األساس  البحتة إىل الخالق  وتبعيّته  بعقله السليم وكذلك فقره الذايتّ 

ال ميكن تعريف اإلنسان بوصفه كائًنا أصيًل، بل هو معلول ال يستطيع الوصول إىل غايته النهائيّة 

املتمثّلة بالقرب من الله إاّل من طريق مسار طبيعّي أال وهو قانون الفطرة. يُعرّب العّلمة الطباطبايّئ 

عن هذا اإلنسان باإلنسان الروحايّن أو الفطرّي، وأنّه إذا متّكن من بلوغ الكمالت العليا، فسوف 

يصل إىل مقام اإلنسان الكامل، وسوف يغدو فانيًا يف الحّق، ويصل إىل الرؤية التوحيديّة املتمثّلة 

بالفناء الذايتّ والصفات الفعليّة. إّن هذا اإلنسان معنوّي وهادف وخالد وساع إىل الله. إنّه عبد الله، 

وعلقته بالله علقة عبد مبعبوده، وليس ادعاء االستقلل واألصالة وعدم التبعيّة. إّن أهّميّة البحث 

املقارن يف املرحلة الراهنة ال تكمن يف إثبات تفّوق فيلسوف عىل فيلسوف آخر، وإّنا تقتضيها 

رضورة خلص اإلنسان املعارص من األزمات التي يعاين منها. إّن نوع الرؤية والتحليل للنسبة بني 

الله والخالق تعّد مقولة مصرييّة وموّجهة لحياة اإلنسان، واإلدراك الواقعّي لحقيقة اإلنسان. ومعنى 

الحياة وتعامل اإلنسان مع ذاته والعامل والحقيقة، ويف نهاية املطاف وصوله إىل التكامل والسعادة 

والشقاء رهن يف بيان هذه النسبة. وباإلضافة إىل هذا السؤال الرئيس مثّة أسئلة فرعيّة أيًضا، وهي 

األسئلة اآلتية:

1 ـ هل ينسجم بيان ديكارت لنسبة اإلنسان إىل الله، ويتناغم مع ماهيّة اإلنسان وحقيقته ؟

2 ـ هل القول والتمّسك بالتحليل الديكاريتّ لنسبة اإلنسان إىل الله، يضمن سعادة اإلنسان؟

العّلمة  لرأي  ميكن  وكيف  البيان،  هذا  يف  ديكارت  رؤية  وعقبات  ضعف  نقاط  هي  ما  ـ   3

الطباطبايّئ ـ بوصفه فيلسوفًا إسلميًّا ـ أن يكون ناجًعا يف هذا الشأن؟
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نسبة اإلنسان إىل هللا يف فلسفة ديكارت
2 / 1 ـ أساس معرفة الوجود يف فلسفة ديكارت

الشّك  انتشار ظاهرة  مواجهة  اتخذ يف  قد  ـ  ومفّكر عقليّن  فيلسوف  هو  الذي  ـ  ديكارت  إّن 

أساس  يف  جديًدا  اتجاًها  والدين  للعقل  املفّكرين  عناد  وفوىض  عرصه،  يف  التجريبّي  واالتجاه 

املفكر(]1]،  )األنا  عىل  الفلسفّي  لفكره  تأسيسه  خلل  من  ديكارت  عمد  وقد  الفلسفّي.  التفكري 

لرؤيته  بيانه  خلل  من  أنه  كم  ورؤيتها،  السائدة  الفلسفة  أفق  تغيري  إىل  املعرفة،  حقيقة  وإثبات 

عمد  موجود(]2]،  أنا  إذن  أفكر،  )أنا  الشهرية:  مقولته  بذلك  ونعني  الفلسفية،  ومنظومته  الجوهريّة 

بزعمه إىل تأسيس أّول قضيّة يقينيّة ال تقبل الشّك يف إطار التأسيس ملنظومته العلميّة واملعرفيّة. 

لقد انطلق ديكارت من الشّك، وبلغ من البداهة، ونعني بها وضوح ومتيّز صفة الشّك، إىل الشهود 

يقول ديكارت يف  إثبات وجوده وكينونته.  أفكر(، ومن هناك وصل إىل  )أنا  بـ  العقيّل]3] املتمثّل 

توقّف  ما  متى  إذ  أفّكر،  الذي  الوقت  إىل  متى؟  حتى  ولكن  موجود.  أنا  إذن  أفكر؛  )أنا  تأّملته: 

تفكريي، رمبا يف ذلك الوقت يتوقّف وجودي وكياين(]4].

إىل  املنطلق  هذا  ومن  )الشّك(]6]،  بداهة  إىل  )التفكري(]5]  خاصيّة  من  ديكارت  وصل  لقد 

أساًسا  الشّك، وجعله  يعرتيه  يقينيًّا وحقيقيًّا ال  أمرًا  بوصفه  املعريّف(  )الفاعل  نفس  إثبات جوهر 

ومبنًى لتأّملته اللحقة والحقائق األخرى، وبذلك توّصل إىل إثبات جوهرين آخرين، وهم: الله 

والجسم. وقد انطلقت البداية اليقينيّة يف التفكري الفلسفّي لديكارت من الـ )أنا( املدرِكة واملفّكرة، 

وهذه الرؤية التي نعني بها إثبات حقيقة الوجود عىل أساس بداهة ووضوح الـ )أنا(، قد مثّلت بداية 

غري مسبوقة يف التفكري الفلسفّي؛ مبعنى أّن جعل )وجود اإلنسان( هو املبنى إلثبات نظام الوجود 

التفكري  مسار  الرؤية  بهذه  غرّي  حيث  الخاص،  وأسلوبه  ديكارت  رينيه  إبداع  من  كان  واألشياء، 

الفلسفّي من الحقائق العينيّة إىل التصّورات الذهنيّة.

[1]- thinker ego.

[2]- Cogito ergo sum.

[3]- Ration al intuition.

[4]- ديكارت، رينيه، تأّمالت، ترجمه إىل اللغة الفارسّية: أحمد أحمدي، ص 28، مركز نرش دانشگاهي، ط 2، طهران، 1369 هـ ش.

[5]- thinking.

[6]- doubting.
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2 / 2 ـ الذاتانّية

التي  الوحيدة  الفكرة  أنه  إن ذهن اإلنسان يف رؤية ديكارت هو معيار وجوده والعامل؛ مبعنى 

تشكل جميع األشياء والعامل الخارجّي وحتّى الخالق )موضوًعا( لها. يقول ديكارت: )حيث إّن كّل 

مفهوم من فعل الذهن، فإّن طبيعته بحيث إنّه ال يقتيض ـ من تلقائه ـ أّي واقعيّة صوريّة، إاّل تلك 

التي يقتبسها من الذهن أو التفكري(]1].

ومن خلل هذا التعبري ميكن ـ من هذه الناحية ـ تسمية فلسفته )أصالة الذهن(]2] مقابل أصالة 

العني؛ وذلك ألّن الذهن هو وحده الذي يكتسب )عينيّة( يف فلسفة ديكارت، إّن هذا البيان الجوهرّي 

الذات واالستقلل املحض  الجديد والفّذ، مبعنى تأصيل  لـ )محوريّة اإلنسان(  قد شّكل أساًسا 

لإلنسان عىل أساس أصالة العقل القائم عىل الرياضيّات وامليكانيك. يف هذا التحليل الوجودّي 

ال يوجد يف العامل سوى )فاعل معريّف( واحد فقط، وجميع ما سواه يعّد موضوًعا له، مبعنى أنّها 

متثّلته وتصّوراته، )وكأّن اإلنسان هو الذي يخلق ذاته والعامل، ومينحه املعنى واالستمرار، مبعنى 

أنّه يتّم تأويل كّل يشء باإلنسان. وبنحو من األنحاء يتحّول االتجاه )الواقعّي(]3] قبل ديكارت يف 

ويولد  عينيّة،  الذهنيّة  تكتسب  الجديد  التحليل  هذا  )املثايّل(]4]، ويف  االتجاه  إىل  الوجود  معرفة 

أنا متعاٍل  الـ )أنا املفّكر( الديكاريتّ،  إّن  إنسان جديد، وتبًعا لذلك يُولد إله جديد وعامل جديد، 

واستعليّئ]5]، مبعنى أنّه خارج سلسلة العلل واملعلوالت، ويف مرتبته يحصل عىل معرفة مستقلّة 

بذاته دون واسطة، وهو خارج الزمان بالكامل(]6].

هذا  )وعىل  فقط،  بأفكاره  واليقني  والتصديق  تصّوراته  إىل  االستناد  يستطيع  إّنا  ديكارت  إّن 

األساس فإنّه يحتاج إىل أصل يؤّسس للعامل الخارجّي، غاية ما هناك أّن هذا األمر يجب أن يتّم 

إّن حقيقة  ]الذات[(]7]. وبعبارة أخرى:  التصّورات عىل الشخص  عىل أساس ومبنى كيفيّة ظهور 

[1]- ديكارت، رينيه، تأمالت، ترجمه إىل اللغة الفارسّية: أحمد أحمدي، ص 45، 1369 هـ ش.

[2]- Idealism.

[3]- realistic.

[4]- idealistic.

[5]- ego-transcendantal.

من الجدير ذكره أنّه طبًقا ملستندات وشواهد من كتاب )االعرتاضات( فإّن معنى كلمة )الذات( و)املوضوع( كانت تستعمل بعكس املعنى 

الراهن لهام، فإّن )الذات( كانت تستعمل مبعنى اليشء الخارجّي، و)املوضوع( مبعنى اليشء الذهنّي. )انظر: ديكارت، رينيه، اعرتاضات 

)االعرتاضات(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: عيل موسايئ، ص 52، نرش علمي فرهنگي، ط 2، طهران، 1386 هـ ش(.

)مصدر  هـ ش.  أمري كبري، ط 2، طهران، 1385  وفلسفته(، ص 42، نرش  )ديكارت  او  فلسفه  و  دكارت  انظر: مجتهدي، كريم،   -[6]

فاريس(.

[7]- انظر: تامسون، غريت، فلسفة ديكارت، ترجمه إىل اللغة الفارسّية: عيل بهروزي، ص 124، نرش طرح نو، ط 1، 1385 هـ ش.
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الشء رهن ببداهتها، ومعيار البداهة هو ذهن اإلنسان. )مبعنى أّن التصّور الواضح واملمتاز، إّنا 

يكون رهًنا بالتبعيّة لكيفيّة تأثريه عىل الذهن، أو كيف ميكن أن يتّم استشعاره(]1]. ويف هذا املعنى 

يتأنسن العامل بالكامل ويصطبغ بلون الذات، ويغدو العامل ذلك العامل الذي يعمل الذهن ـ املتأثّر 

بالقوانني الطبيعيّة وامليكانيكيّة ـ عىل تبويبه وبلورته والتخطيط له؛ وتبًعا لذلك يكون هذا العامل 

مفتقرًا إىل الغاية، أو إذا كانت له من غاية، فإنّه ال ميكن الوصول إىل هذه الغاية أو التعرّف عليها 

بالعقل الديكاريتّ. )طبًقا لرؤية ديكارت، فإنّه كلم فّكر شخص، يكون لتفكريه موضوع، وإّن هذا 

املوضوع يشء يدور يف ذهن املفكِّر(]2].

يف البيان الوجودّي واألنطولوجّي لديكارت يكون الذهن ذاتًا كم يكون موضوًعا؛ مبعنى أن 

متعلَّق التصّورات بدوره من األمور الذهنيّة أيًضا، وبعبارة أدّق: )يجب تعريف مضمون الحاالت 

الذهنيّة أو التصّورات عىل أساس هذا املبنى، وهو أنّه كيف يتّم إدراكها من ِقبَل الشخص املدرِك. 

وميكن لنا تسمية ذلك رواية استبطانيّة للحاالت الذهنيّة(]3]. مبعنى أّن التصّورات تتحّول إىل أمور 

ذهنيّة مباهيّة شخصيّة، وتتحّول إىل أشياء ال ميكن تشخيصها إاّل من قبيل )أو أّي ذات أخرى(؛ 

مبعنى: )أّن التصّورات ليست موضوعات لإلدراك، وإّنا هي كيفيّات إدراكنا(]4].

وهذا هو معنى الذاتانيّة الديكارتيّة، فاألشياء ليست أموًرا ندركها، بل هي أناط إلدراكنا، وهنا 

يتعّذر الفصل بني الخيال والشعور والوهم والحقيقة؛ ألّن نط ظهورها عىل الذهن واحد؛ إذ إنّها 

بأجمعها نحو من اإلدراك وليست كاشفة عن العني. إن نتيجة النظرة الذاتيّة هي املحوريّة التاّمة 

لإلنسان بالنسبة إىل العامل واألشياء؛ ألّن كّل يشء يكتسب معناه من اإلنسان، يذهب ديكارت إىل 

االعتقاد قائًل: )نحن ال نستطيع الحياة والتجربة والتفكري والتقويم والعمل يف أّي عامل آخر، إاّل إذا 

كان هذا العامل يكتسب مفهومه واعتباره الوجودّي يف ذايت أنا ويأخذه من عندي(]5].

التعايل  إضفاء  رسميًّا عىل  اإلنسان  يعمل  ـ حيث  الديكاريتّ  السنخ  من  اإلنسان  محوريّة  يف 

ملنزلته ومقامه ـ يتّم السعي إىل جعل كّل يشء إنسانيًّا وذهنيًّا، وإيصال اإلنسان إىل أعىل املراتب، 

[1]- انظر: تامسون، غريت، فلسفة ديكارت، ترجمه إىل اللغة الفارسّية: عيل بهروزي،، ص 125، نرش طرح نو، ط 1، 1385 هـ ش.

[2]- املصدر أعاله، ص 159.

[3]- املصدر أعاله.

[4]- املصدر أعاله، ص 204.

[5]- انظر: هورسل، إدموند، تأّمالت ديكاريّت، ترجمه إىل اللغة الفارسّية: عبد الكريم رشيديان، ص 57، نرش ين، ط 2، طهران، 1386 هـ ش.
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مبعنى ذلك املستوى من اإلدراك الذي )يرى فيه اإلنسان أّن العامل من آثاره ومن صنع عمله(]1]، 

مبعنى أّن الكوجيتو الديكاريتّ يبنّي الدور الجديد لإلنسان يف العامل، حيث ال يُسمح ألّي مفهوم 

أو مقولة مبعارضته، مبا يف ذلك مفهوم اإلله وحقيقته.

2 / 3 ـ أصل العلّّية

احتياج  ملك  )أّن  مبعنى  الحدوث،  هو  لديكارت  الفلسفّي  النظام  يف  العلّيّة  أصل  مبنى  إّن 

العلّة إىل املعلول هو الحدوث(]2]؛ وذلك ألّن ديكارت يرى أّن بداهة وحقيقة كّل يشء تكمن يف 

وضوحه ومتايز تصّوره يف ذاته، ومن ناحية أخرى يعتقد أّن إثبات وجوده معلول لله بوصفه العلّة 

الفاعليّة واملوِجدة واملوجود املطلق، ويقول: )ليس هناك أمر حادث، من دون علّة(]3].

الفلسفيّة  القائل: )ليس هناك أمر حادث، من دون علّة( ـ الذي هو من األصول  طبًقا لألصل 

الله يف عامل  العلّيّة؛ ألنّه يرى تصّور  الله عنده عىل برهان  ـ تقوم جميع براهني وجود  لديكارت 

نفسه معلواًل لعلّة وراء ذاته، واإلشكال الذي يرِد هنا عىل برهان العلّيّة عند ديكارت هو أّن أصل 

العلّيّة يجب إثباته قبل النفس؛ ألّن النفس )الذهن( عند ديكارت حادثة ومعلولة لله. وبناء عىل هذا 

املبنى يتعرّض حتى إثبات وجود الله إىل اإلشكال أيًضا؛ ألّن مبنى إثباته هو النفس والذهن الذي 

هو حادث بدوره، وهذا يتناىف مع اّدعاء إثبات النفس والـ )أنا( ـ من ِقبل ديكارت ـ بوصفه األصل 

اليقينّي األّول، )فالنفس يف النظام الفلسفّي لديكارت هي املبدأ، والله هو املقصد والغاية(]4].

إّن القول بتقّدم أصل العلّيّة عىل )وجود النفس( يف تفكري ديكارت يخالف ذاتانيّته، ومن هنا تكون 

جميع الرباهني التي تقوم يف إثبات جوهرها عىل أصل العلّيّة مخدوشة؛ ألّن املبنى يف نظامه الفلسفّي 

هو الـ )أنا املفّكرة(، وإّن األساس األنطولوجّي له هو إثبات الـ )أنا( املتعالية والخارجة عن سلسلة 

العلل واملعلوالت، حيث يخالف ويناقض اإلميان املتجّدد بأصل العلّيّة يف إثبات وجود النفس.

[1]- مصلح، عيل أصغر، متهيدي براي فهم إنسان در فلسفه معارص: رهيافت هاي فكري / فلسفي معارص در غرب )مقّدمة لفهم اإلنسان 

يف الفلسفة املعارصة: مداخل فكريّة / فلسفّية معارصة يف الغرب(، ج 1، ص 25، پژوهشگاه علوم انساين و مطالعات فرهنگي، 1388 

هـ ش. )مصدر فاريّس(.

[2]- انظر: هّمتي، هاميون، خدا در فلسفه دكارت و صدر الدين شريازي )الله يف فلسفة ديكارت وصدر الدين الشريازي(، ص 153، نرش 

سوره، ط 1، طهران، 1386 هـ ش. )مصدر فاريس(.

[3]- املصدر أعاله، ص 159.

[4]- املصدر أعاله، ص 158.
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2 / 4 ـ طريقة ظهور مفهوم اإلله وتحّققه

إّن كّل رصيد العلم اليقينّي لديكارت يكمن يف تصّوراته الفطريّة. )يذهب ديكارت إىل تقسيم 

املفاهيم إىل ثلثة أقسام، وهي: املفاهيم الخارجيّة، واملفاهيم الجعليّة، واملفاهيم الفطريّة، ويرى 

أّن القسم األّول والثاين من هذه املفاهيم فاقدان للعتبار اليقينّي )الوضوح والتميز(. ويقول إّن 

)العقل(، ويذهب  للنفس  ذاتيّة  الشّك وتكون  تقبل  التي ال  اليقينيّة  الفطريّة هي وحدها  املفاهيم 

إىل االعتقاد بأّن لهذه املفاهيم الفطريّة السهم األكرب من الوجود بوصفها من الجواهر اليقينيّة(]1]. 

إّن موقف ديكارت يف إثبات مفهوم ووجود الله موقف مسبق. مبعنى: )أنّه يثبت وجود الله من 

طريق حضور تصّوره يف وعي وإدراك الفاعل املعريّف(]2]، وبعبارة أخرى: إّن طريقة ديكارت هنا 

تشبه طريقة أنسلم يف الربهان الوجودّي. يذهب ديكارت يف التأّمل الثالث من كتاب تأّملت إىل 

االعتقاد بأن الله ال ميكن تصّوره بوصفه غري موجود. وادعى القول: )إّن الله يف املفهوم الكيّلّ 

لتفكرينا، كامن يف الله(]3].

الذاتانيّة، وإّن رضورة وجود  التحليل، من تصّورات الفاعل املعريّف ومتثّلته  الله يف هذا  إّن 

الله تنشأ من بداهته بالنسبة يل أنا املفّكر. يف حني أّن إمكان الوصول إىل إثبات الوجود الحقيقّي 

للشء من مجرّد مفهومه موضع شّك وترّدد. رغم ترصيح ديكارت بقوله: )إّن الذهن يدرك بوضوح 

ومتيّز أّن الوجود الرضورّي واألبدّي يف الذات، تصّور يحمله عن موجود كامل، ويصل إىل نتيجة 

مفادها أّن تصّور وجود املطلق الكامل هو عني الوجود(]4].

إّن الله ـ يف الرؤية األنطولوجيّة لديكارت ـ ليس وجوًدا عينيًّا واقعيًّا ومؤثرًا وخّلقًا، بل له منشأ 

الكمليّة  ماهيّته  فإّن  هنا  قد ختم وجودنا وأمضاه، ومن  الذي خلقنا،  الله  أّن  يعتقد  ذهنّي، ولكّنه 

نظريّة  وليس  الذهن،  مجرّد  هو  ديكارت  عند  الفطرة  مفهوم  من  املستعمل  إّن  فطرتنا.  يف  تكمن 

الفطرة اإلسلميّة؛ ولذلك لو مل ميتلك الذهن أو العقل تصّوًرا واضًحا ومتميّزًا، ملا كان إلثبات 

وجود الله أهّميّة ورضورة بالنسبة إىل رينيه ديكارت.

الربهان  وهي:  ـ  الله  وجود  إثبات  عىل  ديكارت  يقيمها  التي  الثلثة  االستدالالت  جميع  )إّن 

[1]- ديكارت، رينيه، تأمالت، ترجمه إىل اللغة الفارسية: أحمد أحمدي، ص 69، 1369 هـ ش.

[2]- هّمتي، هاميون، خدا در فلسفه دكارت و صدر الدين شريازي )الله يف فلسفة ديكارت وصدر الدين الشريازّي(، ص 80، 1386 هـ ش.

[3]- Haldane E. S. and Ross, G. T. R. )trs.(, 1972, The Philosophical Works of Deseartes, Cambridge 

University. 1972, p. 224.

آگاه، ط 2، طهران،  الفارسّية: منوتشهر صانعي، ص 48، نرش  اللغة  الفلسفة(، ترجمه إىل  [4]- ديكارت، رينيه، اصول فلسفه )أصول 

1364 هـ ش.
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الوجودّي، وبرهان العلّيّة، والربهان من طريق ختم الله عىل نفسنا ـ تبدأ من الـ )أنا(؛ مبعنى أّن هذه 

أّن مفهوم الكمل املطلق ومعلولّيّة مفهوم اإلله لعلّة خارجة  التي تشّخص  )أنا املفكِّرة( هي  الـ 

عّنا، وإمضاء وختم الله ملعلوليّتنا(]1]. يرى ديكارت أّن للنفس )الذهن( ظهوًرا داخليًّا وذاتيًّا؛ حيث 

يقول: )لو كان للنفس )اإلنسان( ظهور بالنسبة إىل يشء، فإّن لها ظهوًرا بالنسبة إىل ذلك املوجود 

الذهن، وليس مصداق املوجود يف  قد أوجدت ذلك املوجود يف  أّن نفيس  الذهن، مبعنى  يف 

الذهن(]2].

عىل الرغم من سعي ديكارت يف العبارة أعله إىل التعريف مبفهوم الله يف نفسه بوصفه معلواًل 

لعلّة أسمى منه، ولكن حيث إّن منشأ ظهور هذا التصّور ـ مثل سائر التصّورات األخرى ـ هو ذات 

الذهن، فإّن إثبات متعلَّقه يف الخارج، ليس مقدوًرا بسهولة؛ ألّن املفهوم الذي يكون خالقه هو 

ديكارت  الحقيقة عند  معيار  أّن  الخارج، كم  متطابًقا مع  يكون  أّي رضورة ألن  الذهن، ال توجد 

يكمن يف داخل العقل، وليست هناك حاجة إىل أن يكون متطابًقا مع الخارج. وعىل هذا فإّن إله 

ديكارت موجود نفسايّن، ويحتوي عىل مجرّد ناحية إبستمولوجيّة، وحيث إّن طريقة ظهور املفاهيم 

بالنسبة إىل ذهن ديكارت واحد، تكون النتيجة يف فلسفته: )أّن مفهوم الله غري واضح وال متميّز، 

فهو غري واضح؛ ألنّنا ال نستطيع إدراك مصداقه بوضوح، كم أنّه غري متميّز؛ ألنّه يختلط مع بعض 

املفاهيم األخرى، من قبيل الطبيعة بالنسبة إىل الذين اعتربوا أّن مفهوم اإلله والطبيعة واحد، كم 

هو حال ديكارت نفسه(]3].

إّن البديع واملهّم بشأن رؤية ديكارت حول الله وجميع فلسفته، )ليس إرصاره عىل القطع واليقني، 

بل تأكيده عىل الذهنيّة، وعىل أفكار الفرد وتجربته قبل كّل يشء(]4]، إّن قّوة الفلسفة واقتدارها ـ من 

وجهة نظر ديكارت ـ ال تكمن يف النصوص املقّدسة والعقلء، وإّنا يجب العثور عليها يف ذهن 

الفيلسوف. ومن هنا فإّن فلسفة ديكارت تنطوي عىل تناقض؛ إذ يرى العينيّة يف الذهن. )يذهب 

ديكارت إىل االعتقاد بأّن كّل واحد منا يثبت لنفسه حقيقة ويعتقد بها(]5]. إّن املفهوم الفلسفّي لإلله 

تابع ـ من وجهة نظر ديكارت ـ لتفكري وإرادة اإلنسان، ال أن يكون التفكري تجلّيًا عن العامل اإللهّي، 

[1]- هّمتي، هاميون، خدا در فلسفه دكارت و صدر الدين شريازي )الله يف فلسفة ديكارت وصدر الدين الشريازّي(، ص 157، 1386 هـ ش.

[2]- انظر: املصدر أعاله، ص 160.

[3]- انظر: املصدر أعاله، ص 167.

[4]- انظر: ساملن، روبرت يس. وهيجينز، كاتلن، شور خرد )حامسة العقل(، ترجمه إىل اللغة الفارسّية: كيوان قباديان، ص 120، نرش 

اخرتان، ط 1، طهران، 1387 هـ ش.

[5]- انظر: املصدر أعاله.
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)بناء عىل موضوعيّة الفاعل املعريّف يف تفكري ديكارت، يكون الله من التأّصل الذايتّ بحيث يكون 

من السهل بعده أن يقع مورًدا لإلنكار(]1].

والنتيجة هي أنّه عىل الرغم من ترصيح ديكارت بقوله: )إّن مفهوم الله هو مثل مفهومي أنا، فمنذ 

اللحظة التي ُوجدُت فيها، ُوِجَد الله معي(]2]، مبعنى أنّه فطرّي، ولكن هذا االدعاء ال ينسجم مع 

)ذاتانيّته( إطلقًا. ومن ناحية أخرى ال ميكن إثبات املفاهيم الفطريّة )الذاتيّة( بالنسبة إىل العقل، 

وعليه فإّن منشأ ظهور مفهوم ووجود الله عند ديكارت ذهنّي ومثايّل بالكامل؛ مبعنى أّن لله حكم 

ما بعد الطبيعة، حيث ال يجدي نفًعا إاّل مبقدار تنظيم عقل ديكارت وتصّوراته.

2 / 5 ـ منزلة ودور الله يف امليتافيزيق الديكاريّت

إّن لله يف فلسفة ديكارت ـ كم سبق أن ذكرنا ـ مجرّد شأن أبستيمولوجّي ومعريّف، وليس له 

شأن وجودّي وأنطولوجّي؛ وذلك ألنّه عىل الرغم من أّن مبنى علمه اليقينّي هو التصّورات الفطريّة، 

إثبات أحّقيّة وصّحة نظريّاته  فإنّه يستند يف  لله والخارج،  أّن وجوده معلول  إنّه يرى  ولكن حيث 

إىل عدم احتيال اإلله؛ ألنّه كمل مطلق. ويف الحقيقة فإنّه مضطّر يف إطار تأسيس واعتبار نظامه 

اعتبار  يتزعزع  الله سوف  اللجوء إىل وجود  إنّه من دون  إذ  بالله؛  الفلسفّي والعلمّي إىل اإلميان 

نظامه العلمّي، ويبقى معلًّقا.

وعليه فإّن الله هو صانع التصّورات الواضحة واملتميّزة لديكارت، وخالق القوانني امليكانيكيّة 

الطبيعة.  مستوى  إىل  وينزله  الله  يقلّل شأن  فإنّه  وبالتايل  واستمرارها.  للطبيعة وضمنة العتبارها 

يقول ديكارت: )إّن مرادي من الطبيعة يف اللحظة الراهنة ـ بشكل عاّم ـ هو الله ذاته أو النظم الذي 

أودعه يف مخلوقاته(]3]. ويف الحقيقة فإّن الله ـ من وجهة نظر ديكارت ـ مهندس ميكانييّك، حيث 

عمل عىل إيجاد قوانني العامل والطبيعة ومنحها االستمراريّة كم يشاء رينيه ديكارت. وعليه فإّن 

اليقني ما بعد الطبيعّي يعني االستناد إىل الفيض والرحمة اإللهيّة، التي هي ـ من الناحية العمليّة ـ 

أساس لليقني النسبّي يف حدود إمكانات املعرفة عند اإلنسان.

[1]- مدد پور، محمد، سري حكمت و هرن مسيحي )مسار الحكمة والفن املسيحّي(، ص 346، نرش سورة، ط 1، طهران، 1381 هـ ش. 

)مصدر فاريس(.

[2]- انظر: ديكارت، رينيه، تأّمالت، ترجمه إىل اللغة الفارسية: أحمد أحمدي، ص 57، 1369 هـ ش.

[3]- املصدر أعاله، ص 91، 1362 هـ ش.
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2 / 6 ـ نسبة اإلنسان إىل الله

إّن العامل من وجهة نظر ديكارت عامل متناسق وميكانييّك يحتوي عىل مجرّد االمتداد والحركة. 

وإّن هذا العامل إّما أن يفتقر إىل الغاية، وإّما أن ال يكون مبقدور اإلنسان اكتشافها إذا كان مشتمًل 

عىل غاية. إّن الوجود يف هذا النظام يفتقر إىل املراتب التشكيكيّة. وفلسفة ديكارت ـ بوجه من 

آله مشتملة  امليكانييّك مجرّد  النظام  فاإلنسان يف هذا  فلسفة ماهويّة وليست وجوديّة،  ـ  الوجوه 

عىل روح، وال تختلف عن جسمه كثريًا. فإذا كان الله هو الطبيعة أو قوانينها العاّمة، وكان اإلنسان 

كائًنا وموجوًدا طبيعيًّا، فإّن الفاصلة بني األلوهيّة واإلنسان تنهار، مبعنى أّن الله ليس حقيقة وراء 

ولكن  وخالد ورسمدّي،  ومطلق  خالق  أبستيمولوجيّته  الله يف  أّن  من  الرغم  وعىل  أبًدا.  اإلنسان 

عندما يكون مرادفًا للطبيعة املاّديّة، فإنّه يتجرّد من التنزّه؛ وذلك ألنّه ـ بزعم ديكارت ـ تحت سيطرة 

قدرة اإلنسان، وضمن دائرة ترصّفه. ولهذا السبب فإّن )معرفة الحياة، شعبة من الحكمة الطبيعيّة، 

وتابعة لقواعد علم الحركات(]1]. وهذا يعني أّن األنطولوجيا تابعة لعلم امليكانيك. 

فإّن  جديدة،  علوم  ألسلوب  تؤّسس  األوىل  الفلسفة  أّن  )كم  الفيلسوف:  هذا  نظر  وجهة  من 

األسلوب بدوره يجعل أصول هذه الفلسفة متقنة(]2].

وحتى  الحيوانات  وأّن  معّقدة،  ميكانيكيّة  عن  عبارة  ـ  ديكارت  نظر  لوجهة  طبًقا  ـ  الطبيعة  إّن 

اإلنسان جزء منها. يقول ديكارت: )سوف أسعى إىل تقديم تقرير كامل عن مجمل اآللة الجسمنيّة، 

بحيث ال يبقى بعد ذلك مجال للفكر القائل بأّن حركاتنا اللإراديّة ناشئة عن نفسنا. كم أنّه ال يوجد 

لدينا دليل عىل أن نتصّور أّن للساعة نفًسا تخرب عن الوقت(]3].

وعىل هذا األساس فإّن اإلنسان مجرّد ظاهرة طبيعيّة وميكانيكيّة ضمن سائر األشياء. إذا كان الله 

هو الطبيعة أو قوانينها العاّمة، فإّن اإلنسان بدوره واحد من ظواهر وقوانني هذا النظام امليكانييّك 

الذي أوجده الله وخلقه، وليس له ارتباط مع الله وراء سائر األشياء واملوجودات. )إّن مقرتح ديكارت 

للحفاظ عىل جذوة حبّنا لله متّقدة يف وجودنا، مبعنى إقامة االرتباط معه، هو أن نعتربه بوصفه روًحا 

وفكرًا محًضا. ويف هذه الحالة ميكن لنا أن نقيم نوًعا من العلقة واالرتباط الوثيق بينه وبني أنفسنا(]4].

[1]- ديكارت، رينيه، گفتار در روش درست راه بردن عقل )مقالة يف أسلوب التوجيه الصحيح للعقل(، ترجمه إىل اللغة الفارسّية: محّمد 

عيل فروغي، ص 53، نرش دامون، ط 1، طهران، 1385 هـ ش.ّ

[2]- انظر: مجتهدي، كريم، دكارت و فلسفه او )ديكارت وفلسفته(، ص 12، 1385 هـ ش. )مصدر فاريس(.

[3]- Adam, Charles, and Tanneg, Paul, 1974- 86, Deurres De Descartes, Paris, Vol, p. 226.

[4]- انظر: مجتهدي، كريم، فلسفه و غرب )الفلسفة والغرب(، ص 202، نرش أمري كبري، ط 1، طهران، 1380 هـ ش. )مصدر فاريس(.
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وليس  العامل(،  )قوانني  وامليكانيكيّة  الكّميّة  للحركات  مبدأ  مجرّد  فلسفته  الله يف  إّن  وحيث 

نحو  ويُلحظ عىل  يُدرس  الحال  بطبيعة  الفكر  فإّن  األشياء واملوجودات،  الطبائع وذوات  مجرّد 

ميكانييّك وريايّض، وإّن الروح أو النفس اإلنسانيّة، يف هذه املعادلة تُفهم بوصفها شيئًا، وتنفصل 

عن الناحية األنطولوجيّة]1] متاًما. عىل الرغم من أّن ديكارت يعترب الله علّته املوجدة ابتداًء وبقاًء، 

وهو يعمل عىل استمراريّة وجوده، بيد أّن وجود الله يف فلسفتهـ  طبًقا ملبناه الذاتايّنـ  دورّي؛ وذلك 

ألّن الله من جهة ضامن العتبار علمه اليقينّي وعلّة وجوده، ومن ناحية أخرى فإّن الله نفسه واحد 

من التمثّلت والتصّورات الفطريّة لديكارت؛ مبعنى أنّه معلول له؛ ولذلك فإّن ما بعد الطبيعة عند 

ديكارت ـ كم سبق أن أرشنا ـ رضورّي ملجرّد التأسيس لعلمه اليقينّي؛ وذلك عىل مستوى الشأن 

معقوليّة  لضمن  فلسفّي  أصل  مجرّد  الله  فإّن  وعليه  األنطولوجّي،  دون  األبستمولوجّي  املعريّف 

النظام العلمّي لديكارت، وليس إلًها حقيقيًّا وعينيًّا.

طبًقا ملباين فلسفة ديكارت ليست هناك نسبة مفهوميّة بني اإلنسان وبني الله، سوى أّن اإلنسان 

واحد من قوانني العامل العاّمة واملخلوقات الطبيعيّة، وأّن الله صانعه وخالقه، وأنّه مجرّد مسؤول 

اإلنسان وبني  ليس هناك كبري فرق بني  الرؤية  وبقائه. يف هذه  الحفاظ عليه واستمرار حياته  عن 

سائر الظواهر، وليس هناك فرق بني نسبة اإلنسان إىل الله  ونسبة العامل إىل الله؛ مبعنى أّن جميع 

الكمالت الروحيّة واملعنويّة الخاّصة باإلنسان، وبنحو من األنحاء فطرته اإللهيّة وبُعده الروحايّن 

قد تّم تجاهله بالكامل، ويتّم تأويلها بالطبيعة الجسمنيّة.

3 ـ نقد نسبة اإلنسان إىل الله يف فلسفة ديكارت يف ضوء رؤية العاّلمة محمد حسني الطباطبايّئ

3 / 1 ـ أصول التفكري الفلسفّي

يُعّد العّلمة الطباطبايّئ فيلسوفًا واقعيًّا ينتهج )محوريّة الحّق(؛ مبعنى أنّه يرى أّن بداية التفكري 

الفلسفّي تنطلق من التحّقق العينّي للحّق وتبعيّة علمنا املطلقة له، ويقول: )فالخارج حّق باألصالة 

القول  مبدأ  هو  والخارج  تعاىل  فعله  هو  الخارج  كان  وإذا  مطابقته،  يتبع  االعتقاد حّق  أو  والقول 

واالعتقاد؛ فالحّق منه تعاىل يبتدئ وإليه يعود(]2].

[1]- ontologi  cal.

[2]- العالّمة الطباطبايّئ، محمد حسني، مباحث علمي در تفسري امليزان )األبحاث العلمّية يف تفسري امليزان(، إعداد: جامعة املدّرسني 

يف الحوزة العلمّية بقم، ص 272، دفرت انتشارات إسالمي )مجلدان(، ط 1، 1384 هـ ش. )مصدر فاريس(. [وانظر أيًضا: امليزان يف 

تفسري القرآن، ج 14، ص 145].
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يقول العلمة ـ استناًدا إىل قوله تعاىل: اْلَقُّ ِمْن َرّبَِك]1] ـ هناك فرق بني عبارة )من ربّك( 

الفلسفّي  مبناه  فإّن  الله دون سواه، ومن هنا  الحّق هو  أّن  تعني  ربّك  فإّن من  وعبارة )مع ربّك(، 

يختلف عن املبنى الفلسفّي لرينيه ديكارت إىل حّد كبري، فإّن ديكارت يجعل من )التفكري( أساًسا 

نفسايّن ومن  أمر  إاّل  إْن هو  الطباطبايّئ  العّلمة  نظر  التفكري من وجهة  أّن هذا  لفلسفته، يف حني 

عوارض وصفات ذواتنا؛ ولذلك نجده يقول: )نحن ال نستطيع أن نتصّور )تفكرينا( دون أن نتصّور 

)ذواتنا(. يف حني أّن )الذات( والـ )أنا( ميكن تصّورها دون أن نتصّور التفكري، مع العلم بأّن هذا 

الوصف ليس من طريق أّن تصّورنا عىل هذه الشاكلة، بل ألّن )متصّورنا( عىل هذه الشاكلة. مبعنى: 

أن وجود اإلدراك واإلرادة، ليس عني وجود النفس، بيد أنّها ال توجد خارج وجودنا أيًضا(]2].

يرى العّلمة الطباطبايّئ أّن الفلسفة إّنا تتحّدث عن مجرّد العلوم واألشياء الحقيقيّة؛ ولذلك 

)أّن مطلق واقعيّة  نفسانيًّا. فهو يرى:  أمرًا  فيها واقعيًّا مطلًقا وعينيًّا، وليس  يجب أن يكون املبنى 

الوجود(]3]. ويذهب  الوجود رضوريّة  أّن حقيقة  أبًدا، مبعنى  االرتفاع واالنعدام  يقبل  الوجود، ال 

)نحن  ذلك:  يف  ويقول  فطرّي،  أمر  لإلنسان  الواقعيّة  ثبوت  بأّن  االعتقاد  إىل  الطباطبايّئ  العّلمة 

واقعيّون بحسب الفطرة والغريزة(]4]. وعىل هذا األساس فإنّه يرى أّن املبنى الفكرّي لرينيه ديكارت 

فاقد للعتبار الفلسفّي، وغري مناسب للبدء بتأسيس نظام فكرّي.

3 / 2 ـ نفي ذاتانّية اإلنسان

إن اإلنسان وكّل ما سوى الله يُعّد يف النظام الفكرّي للعّلمة الطباطبايّئ معلواًل لله، والله تعاىل 

اتجاه واحد؛  الفكرّي ذات  النسبة بني املعلول والعلّة يف نظامه  أّن  التاّمة للوجود، كم  العلّة  هو 

مبعنى أّن املوجود هو العلّة، وأّن املعلول هو عني الفقر وليس فقريًا. ومن هنا فإنّه يذهب ـ مثل 

صدر املتألّهني الشريازّي ـ إىل االعتقاد باإلمكان الفقرّي، ويقول يف هذا الشأن: )ذكر الحكمء 

أّن بني الفعل وفاعله ـ ويعنون به املعلول وعلّته الفاعلة ـ سنخيّة وجوديّة ورابطة ذاتيّة، يصري بها 

وجود الفعل كأنّه مرتبة نازلة من وجود فاعله، ووجود الفاعل كأنّه مرتبة عالية من وجود فعله(]5].

[1]- البقرة )2(: 147؛ آل عمران )3(: 60؛ يونس )10(: 94؛ هود )11(: 17؛ الحج )22(: 54؛ السجدة )32(: 3.

[2]- العالّمة الطباطبايّئ، محمد حسني، نهاية الحكمة، ص 270، 1387 هـ ش.

[3]- انظر: املصدر أعاله، ص 172.

[4]- انظر: املصدر أعاله، ص 135.

جامعة  إعداد:  امليزان(،  تفسري  يف  العلمّية  )األبحاث  امليزان  تفسري  در  علمي  مباحث  حسني،  محّمد  الطباطبايّئ،  العالّمة  انظر:   -[5]

املدرسني يف الحوزة العلمّية بقم املقدسة، ص 225، 1384 هـ ش. )مصدر فاريّس(. [وانظر أيًضا: امليزان يف تفسري القرآن، ج 13، 

ص 103].
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مبعنى أّن بني الفعل والفاعل يقوم حمل حقيقة رقيقة، ال يكون فيها للمعلول تحّقق وراء علّته، 

أنواع  من  نوع  كّل  اإلنسان  عن  يسلب  التحليل  هذا  وإّن  به،  االرتباط  وعني  وجوده  نازلة  هو  بل 

االستقلل يف الذات والصفات أو األفعال. يرى العّلمة الطباطبايّئ أّن املعلوليّة واالفتقار املطلق 

لإلنسان أمر فطرّي وتكوينّي، ويقول يف ذلك: )إّن االفتقار هو أّول يشء يشاهده اإلنسان، ويراه يف 

ذاته ويف كّل يشء يرتبط به وبقواه وأفعاله، وكذلك يف جميع العامل املحيط به، ويحكم يف هذا 

اإلدراك األّول بوجود ذات ترفع افتقاره واحتياجه(]1]. وعىل هذا فإّن اإلنسان يف الخطوة األوىل من 

إدراكه يواجه افتقاره واحتياجه الذايتّ، وهذا مخالف متاًما ملا عليه األمر يف الذاتانيّة الديكارتيّة.

يذهب العّلمة الطباطبايّئ يف خصوص نفي ذاتانيّة وموضوعانيّة اإلنسان إىل االعتقاد قائًل: )إّن 

العلم بخاّصيّة الكاشفيّة يأخذ بأيدينا دامئًا؛ مبعنى أنّنا من طريق العلم بذواتنا نحصل عىل واقعيّة 

)ذاتيّة(  تنفي  تاّم، كم  بشكل  اإلنسان  )موضوعيّة(  تنفي  العبارة  إّن هذه  العلم(]2].  وليس  الخارج 

أمام  اإلنسان مغلوب ومقهور  إّن  آخر  الطباطبايّئ يف موضع  العّلمة  أيًضا. وقال  العامل واألشياء 

قوانني الطبيعة، وهي قوانني ال ميلك اإلنسان بإزائها أّي قدرة أو حريّة يف العمل والترصّف. يقول 

العّلمة الطباطبايّئ يف هذا الخصوص: )]إّن اإلنسان[ بالقياس إىل العلل واألسباب الكونيّة التي 

أوجدت الطبيعة اإلنسانيّة، فل حّريّة له قبالها ]القوانني الطبيعيّة[، فإنّها متلكه وتحيط به من جميع 

الجهات، وتقلبه ظهرًا لبطن(]3].

املعلوم  األمر  ذلك  الحّق صفة  )إّن  بالكامل:  الديكارتيّة  الذاتانيّة  تنهار  األخرية  العبارة  وبهذه 

بعلمنا، وليس صفة لعلمنا(]4].

ذهن  عن  الخارجيّة  واألشياء  العامل  واستقلل  انفكاك  عن  بوضوح  تفصح  أعله  العبارة  إّن 

اإلنسان، بعنى أّن الخارج ليس تابًعا لتصّوراتنا وليست )موضوًعا( لنا، بل األشياء الخارجيّة متتلك 

يف حّد ذاتها حقائق ومراتب من الحقيقة هي يف استقللها ليست قامئة عىل أذهاننا أبًدا، بل هي 

تنهار  كم  الديكارتيّة  اإلنسان  ذاتيّة  تتهاوى  الرؤية  هذه  ويف  مثلنا.  وتعاىل  سبحانه  للحّق  معلولة 

موضوعيّة العامل بالنسبة له بالكامل. إّن العّلمة الطباطبايّئ يعمل عىل بيان واقعيّة أشياء العامل عىل 

النظام الذي تكون فيه  التي يقول بها. وهو  أساس أصل تشكيك الوجود يف نظام أصالة الوجود 

[1]- انظر: العاّلمة الطباطبايّئ، محّمد حسني، ص 456، 1365 هـ ش.

[2]- م.ن، ص 38، 1387 هـ ش.

جامعة  إعداد:  امليزان(،  تفسري  يف  العلمّية  )األبحاث  امليزان  تفسري  در  علمي  مباحث  حسني،  محمد  الطباطبايّئ،  العالّمة  انظر:   -[3]

املدّرسني يف الحوزة العلمّية بقم، ص 628، 1384 هـ ش. )مصدر فاريّس(. [وانظر أيًضا: امليزان يف تفسري القرآن، ج 10، ص 193].

[4]- انظر: املصدر أعاله، ص 657.
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جميع املمكنات ـ بالقياس إىل الله سبحانه وتعاىل ـ يف عرض بعضها، وذلك من حيث املعلوليّة 

واملخلوقيّة ـ بطبيعة الحال ـ وليس من ناحية العلقة التدبرييّة؛ ألنّها بأجمعها معلولة وهي عني 

الربط. ويف ذلك يقول العّلمة الطباطبايّئ: )إّن الوجود إّما تاّم الحقيقة واجب الهويّة، وإّما مفتقر 

الذات إليه يف الجوهريّة، وعىل أّي القسمني، يثبت ويتبنّي أن وجود واجب الوجود، غنّي الهويّة 

عّم سواه(]1].

إّن املوجودات ـ من وجهة نظر العّلمة الطباطبايّئ ـ مراتب من فيض الحّق تعاىل وفعله. وليس 

لإلنسان أّي دخل يف وجوده وعدمه واألشياء الخارجيّة، ويرى أّن املالكيّة لله مطلًقا ال غري: )إّن 

مالكيّة الله للموجودات، هي ذلك النحو من قيام وتبعيّة الجوهر وذاته إىل الله سبحانه وتعاىل(]2]. 

وقال يف خصوص كرثة املاهيّات وطريقة وجودها: )إّن الله سبحانه وتعاىل ميحو ويخفي جميع 

التكرّثات بأحديّة ذاته، ثّم من خلل الحفاظ عىل وحدته ينزّلها إىل مقام األسمء، وبهذا التنزّل تظهر 

تكرّثات مفهوميّة، ال تكرّثات مصداقيّة، ثّم يتنزّل بظهوره يف مظاهر املوجودات اإلمكانيّة وإظهارها 

إىل مراتبها، ويف هذه الحالة تنبعث التكرّثات املصداقيّة(]3].

إّن توحيد الحّق تعاىل ووحدانيّته ـ يف املنظومة الفكريّة للعّلمة الطباطبايّئ ـ ال تبقي متّسًعا 

الستقلل اإلنسان واّدعاء مالكيّته، ومقام اإلنسان ـ من وجهة نظره ـ هو مجرّد إظهار مملوكيّته ليس 

إاّل. ومن هنا فإّن دعوى ذاتانيّة اإلنسان ومحوريّة ذهنه يف إضفاء املعنى واملفهوم عىل ذاته وعىل 

الله والعامل ليست سوى توّهم وخيال.

3 / 3 ـ مبنى قانون العلّّية

إّن مبنى قانون العلية عند العّلمة الطباطبايّئ هو علم النفس بذاتها؛ وذلك ألّن النفس يف ذاتها 

كائن مجرّد وتاّم ولها علم حضورّي بذاتها وحاالتها، وهي تعّمم هذا النموذج من االرتباط العيّلّ 

عىل سائر املوارد املشابهة يف خارج ذاتها؛ مبعنى قيام عوارض وصفات النفس بجوهر النفس. 

وقال العّلمة الطباطبايّئ يف هذا الشأن: )إّن الجواهر املجرّدة بسبب متاميّتها وفعليّتها حارضة يف 

ذاتها وألجل ذاتها؛ ولذلك فهي عاملة بذاتها بالعلم الحضورّي(]4].

يقول:  وإّنا  وأحوالها،  بذاتها  النفس  بعلم  الحضورّي  العلم  الطباطبايّئ  العّلمة  يحرص  وال 

[1]- انظر: العالّمة الطباطبايّئ، محمد حسني، نهاية الحكمة، ص 270، مؤسسة انتشارات اسالمي، قم، 1362 هـ ش.

[2]- م.ن، ص 19، 1387 هـ ش.

[3]- م.ن، ص 45.

[4]- م.ن، ص166، 1381 هـ ش.
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)حيث إّن وجود املعلول بالنسبة إىل العلّة قائم بوجود العلّة، فإذا كانت العلّة واملعلول كلهم 

مجرّد؛ فحيث يكون املعلول بجميع وجوده حارًضا عند العلة، إذن يكون املعلول بذات وجوده 

حارًضا عند علّته(]1].

طبًقا للعبارة أعله يكون العلم الحقيقّي الذي ال يقبل الخطأ عند العّلمة الطباطبايّئ هو العلم 

الحضورّي، وإن نشأة ظهوره األوىل تكمن يف علم النفس بذاتها وأحوالها؛ حيث تنشأ علقة العلّيّة 

ويعترب  واليقينّي.  الحضورّي  العلم  هو  عنده  العلّيّة  قانون  مبنى  فإّن  وعليه  هناك؛  من  واملعلوليّة 

العّلمة الطباطبايّئ أّول فيلسوف إسلمّي يعمل عىل تحليل مبنى جذور قانون العلّيّة، وأقامها عىل 

أساس عدم قابليّتها للخطأ.

العّلمة الطباطبايّئ ـ فإنّه ال يستند إىل أساس  العلّيّة عند ديكارت ـ من وجهة نظر  أّما أصل   

محكم ومعترب؛ وذلك ألّن ديكارت يرى أّن التصّورات الفطريّة هي األساس يف العلم اليقينّي، وهي 

قابلة لإلثبات،  ـ غري  الطباطبايّئ  العّلمة  بينهم  ـ ومن  الفلسفة اإلسلميّني  نظر جميع  من وجهة 

مبعنى أّن النفس ليس لها تصّور وعلم ذايتّ. بل إّن املوجود يف نظريّة الفطرة هو االستعداد وقّوة 

اإلدراك؛ ومن ناحية أخرى فإّن القبول بأصل العلّيّة ال ينسجم مع املبنى األّويّل لفلسفته؛ وذلك 

ألّن ديكارت يرى أّن التصّور الواضح األّول واملتميز هو النفس والـ )أنا أفكر(، ومن ناحية أخرى 

يعترب نفسه معلواًل لعلّة مطلقة وهي الله. ولكن من غري املعلوم كيف اكتسب أصل العلّيّة وأساسه. 

ومن هنا فإّن أصل العليّة عند ديكارت ـ طبًقا لرؤية العّلمة الطباطبايّئ ـ هو العلم الحصويّل، وليس 

العلّيّة لدى  إّن قانون  العلم الحصويّل قابل للشّك والخطأ، وحيث  إّن  العلم الحضورّي، وحيث 

ديكارت يفتقر إىل االعتبار التاّم ـ فعىل هذا األساس فإّن جميع النتائج التي حصل عليها ديكارت 

بناء عىل هذا األصل ال اعتبار لها، ومن بينها براهني إثبات وجود الله، حيث تقوم بأجمعها عىل 

هذا األصل. والنقطة األخرى واألهّم هي أّن ملك افتقار واحتياج املعلول إىل العلّة عند العّلمة 

الطباطبايّئ هو اإلمكان وليس الحدوث؛ وذلك ألّن الحدوث متفّرع عن اإلمكان، وهو باإلضافة 

إىل ذلك اإلمكان الفقرّي.

3 / 4 ـ العلم بالله وفطرة اإلنسان

إّن الله عند العّلمة الطباطبايّئ هو عني الحّق والوجود الخارجّي، وال ميكن لذهن اإلنسان أن 

[1]- العالّمة الطباطبايّئ، محمد حسني، م.س، ص 167.
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يتّسع لتكوين مفهوم ذهنّي عنه. وقال يف ذلك: )إّن ذاتهـ  سبحانهـ  هي هويّة الحقيقة الخارجيّة التي 

يستند إليها قوام وظهور كّل هويّة يف خارجها(]1].

طبًقا للرؤية أعله ليس ملفهوم الله منشأ داخل النفس أو الذهن. مبعنى أّن ذهننا ليس هو الذي 

صنعه أو أنّه قد احتواه بشكل فطرّي، بل إّن الله هو عني الحّق والتحّقق الخارجّي، وإّن علمنا تابع 

للعني الخارجيّة. وقال العّلمة الطباطبايّئ يف خصوص علمنا املفهومّي بالله: )إّن انطباق مفهوم 

عىل مصداق هو يف ذاته غري محدود، متأخر نوًعا ما عن مرتبة ذات ذلك املصداق. إّن هذا النوع 

من التأّخر هو تأّخر التعنّي عن اإلطلق(]2]، مبعنى أنّه يرى أّن شأن التوحيد اإلطلقّي يفوق التعنّي 

الوصفّي، ويذهب إىل االعتقاد قائًل: )إّن التوحيد اإلطلقّي أسمى من أن يُوصف(]3].

األنفيّس،  اإلدراك  وهم:  املطلقة،  الحقيقة  عن  اإلدراك  من  نوعان  لدينا  األساس  هذا  وعىل 

واإلدراك اآلفاقّي. واإلدراك األنفيّس هو العلم الحضورّي الذي يتّم بيانه بواسطة نظريّة الفطرة، ويف 

إطار علقة العلّية واملعلوليّة والحضور الوجودّي للمعلول لدى علّيّته والذي هو نازلة من وجوده، 

قائم عىل اإلدراك  التشكيكيّة، وإّن اإلدراك اآلفاقّي  الوجود ومراتبها  بيانه يف منظومة أصالة  ويتّم 

العّلمة  أنّه وجود داليّل، وقال  فيه وجود معلويّل وتشأيّّن. أي  األنفيّس، ووجود األشياء والعامل 

الطباطبايّئ يف هذا الشأن: )إّن اإلنسان الفطرّي، يدرك بفطرته اإللهيّة أّن الكون الواسع واملرتامي 

األبعاد من أصغر أجزائه الذّريّة إىل أكرب مجرّاته، وما عليه هذا الكون من النظام العجيب والقوانني 

الدقيقة، يعود إىل الله الواحد الفرد الصمد، وإّن ظهوره وآثاره والخصائص التي تظهر تبًعا لوجوده، 

والنشاط الذي ال يحىص يف هذا الكون، كلّه مخلوق ومصنوع لله(]4].

يف البيان أعله ميتزج اإلدراك األنفيّس واآلفاقّي عن الحّق تعاىل. وقال العّلمة الطباطبايّئ يف 

موضع آخر: إّن آراء اإلنسان تنتهي إىل ما تقتضيه فطرته. إّن الفطرة تبحث عن علل األشياء، وتحّث 

اإلنسان عىل امليّض من أجل الوصول إىل يشء يحّقق كمله الحقيقّي(]5]. يرى العلّمة الطباطبايّئ 

ومعرفتها،  الطبيعة  وراء  ما  إىل  وتوّجهه  ميله  عامل  هو  اإلنسان،  وروح  للنفس  الذايتّ  التجرّد  أّن 

ويقول يف ذلك: )إّن نفس اإلنسان بسبب تجرّدها، تسانخ العوامل ما فوق الطبيعيّة(]6].

[1]- العالّمة الطباطبايّئ، محمد حسني، نهاية الحكمة، ص 70، 1387 هـ ش.

[2]- م.ن، ص 16.

[3]- م.ن، ص 29.

[4]- م.ن، ج 1، ص 78.

[5]- م.ن، ص 101.

[6]- م.ن، ص 257.



اإلنسان والله في فلسفة ديكارت

2 0 2 صيــف 1
A L - I S T I G H R A B

االستغراب 24 

47

وباختصار فإّن العّلمة الطباطبايّئ يرى أّن علم اإلنسان بالله تعاىل هو من سنخ العلم الحضورّي، 

وليس من سنخ العلم الحصويّل، ويرّص عىل )أّن حواسنا إّنا تحصل من األمور الخارجيّة عىل 

مجرّد أعراض وأوصاف الجواهر فقط، وليس الجواهر؛ إذ ال نتلك حاّسة تدرك الجوهر(]1]. وطبًقا 

لنظريّة الفطرة يذهب العّلمة الطباطبايّئ إىل االعتقاد قائًل: )هناك يف صقع وجود اإلنسان غريزة 

باسم غريزة الرؤية الواقعيّة(]2].

إّن نزوع اإلنسان نحو معرفة الحقيقة من األمور الذاتيّة والفطريّة لدى اإلنسان، مبعنى أّن فطرة 

هي  إطلقها  مرتبة  حيث  تشكيكيّة،  ومراتب  خارجيّة  خاّصيّة  من  لها  مبا  الحقيقة  تدرك  اإلنسان 

اللتعنّي والتي ال تقبل اإلدراك؛ وعليه فإّن للفطرة بعًدا إدراكيًّا، وبعًدا تحفيزيًّا ومحرّكًا. مبعنى أّن 

اإلنسان يف هذا النظام، كائن مدرك لذاته، ومدرك للعامل، ومدرك لله. وإّن إدراكه لله يكون بذات 

األوصاف الذاتيّة لله، وليس إدراكنا املفهومّي عنه. إّن طريقة ظهور مفهوم الله ـ طبًقا لرأي العّلمة 

الطباطبايّئ ـ وكذلك وجوده عند ديكارت، إّنا هو مجرّد إدراك ذهنّي ومفهومّي بحت، حيث ال 

يتطابق مع مصداق ال تعنّي الله أبًدا؛ وذلك ألّن الحقيقة املطلقة ال يتسع لها املفهوم والذهن. ومن 

ناحية أخرى فإّن اإلدراك الديكاريتّ إدراك مثايّل وذاتايّن، وليس إدراكًا واقعيًّا وحقيقيًّا. يف حني أّن 

ذات الحّق عند العّلمة الطباطبايّئ هو عنّي التحّقق والتجيّل الخارجّي، وإّن العلم مبا له من خاّصيّة 

الكشف هو املعترب عندنا، وليس بالرؤية الديكارتيّة.

الديكاريتّ  التطبيق  يف  وهي  عقليّة،  معرفة  مجرّد  لله  ديكارت  معرفة  أّن  هو  اآلخر  اإلشكال 

محدودة للغاية وعاجزة عن إدراك حقيقة الوجود، أّما العّلمة الطباطبايّئ فإنّه باإلضافة إىل اعتقاده 

بأّن للعقل مزيًدا من التوّسع والشهود، ويؤمن بالعقل الكيّلّ ـ يف قبال العقل الجزيّئ لديكارت ـ 

يعتقد بأّن ذات الحّق تعاىل ال ميكن إدراكه بالعقل الرصف. كم أنّه يرى رضورة املعرّفات الشهوديّة 

والوحيانيّةـ  التي تفوق العقلـ  يف إدراك حقيقة الوجود. ومن ناحية أخرى فإنّه ال يعطي املوضوعيّة 

لفكر اإلنسان يف خصوص معرفة الحقيقة، ويقول: )إّن اإلنسان ميتلك بفطرته اإللهيّة رؤية واقعيّة، 

وإنّه ما دام عىل قيد الحياة ال يستطيع الخروج من دائرة التفكري، وأّن كّل ما يحصل عليه هو التفكري، 

إىل  الدوام  ويسعى عىل  للفكر،  موضوعيّة  يرى  وال  أبًدا،  التفكري  يُرد  نفسه مل  الوقت  ولكّنه يف 

البحث عن الواقعيّة الخارجة واملستقلّة عن التفكري(]3].

[1]-  العالّمة الطباطبايّئ، محمد حسني، نهاية الحكمة، ج 2، ص 160.

[2]- العالّمة الطباطبايّئ، محّمد حسني، رسالة الوالية، إعداد: صادق الريجاين، ص 95، مطبوعات ديني، ط 10، قم، 1386 هـ ش.

[3]- العالّمة الطباطبايّئ، محمد حسني، نهاية الحكمة، ص 4، 1385 هـ ش.
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إن مثِل إدراك اإلنسان يف هذا العامل الواقعّي وعن الواقعيّة املطلقة عند العّلمة الطباطبايّئ، 

كمثل شخص ينظر إىل نفسه يف املرآة، ولكّنه ال يعطي الحقيقة إىل تصّوره فيها، وإّنا إىل ذاته 

مفهومّي  علم  لوجوده،  تبًعا  مفهومه  ظهور  وطريقة  بالله  ديكارت  علم  فإّن  ولذلك  الخارجيّة؛ 

حني  يف  ذاته.  خارج  يف  له  ويخطط  الله  يحّقق  املفهوم،  هذا  أساس  وعىل  ونفيّس،  وذهنّي 

متأثر  وذهننا  نفسنا  أن  مبعنى  متاًما،  معكوسة  الشأن  هذا  يف  الطباطبايّئ  العّلمة  عند  الرؤية  أن 

بالحقيقة الخارجية عىل أساس مراتبها، ولو مل يكن هناك خارج ومل نكن جزًءا من هذا الخارج، 

الخارج  أّن  مبعنى  الخارج،  لحقيقة  تابع  علمنا  فإّن  هنا  ومن  حقيقته.  عن  إدراك  لدينا  كان  ملا 

معلوم بعلمنا وليس وصًفا لعلمنا. وإّن الله هو عني الخارج ونفس الحّق الذي يتجىّل فينا. يرى 

العّلمة الطباطبايّئ أّن الله معرّف بذاته وأنّه معلوم بالذات، وأّن ما سواه معلوم بالعرَض، ويذهب 

يف ذلك إىل االعتقاد بالقول ]نقًل عن أمري املؤمنني ×[: )ليس بإله من عرف بنفسه، هو الدال 

بالدليل عليه، و املؤّدي باملعرفة إليه(]1].

 [2[ٍء َشِهيٌد ِ َشْ
نَُّه َعَ ُكّ

َ
َولَْم يَْكِف بَِرّبَِك أ

َ
قال العّلمة الطباطبايّئـ  استناًدا إىل قوله تعاىل: أ

ـ يف رّد العلم التصورّي لديكارت عن الله سبحانه وتعاىل: )إّن الصورة الذهنيّة لغري الله متطابقة 

مع واقعه، خلفًا لله تعاىل، حيث التصّورات التي تَرِد عىل الذهن عنه ـ أيًّا كانت ـ مخالفة للخارج 

والواقع، وإنّها ليست صورته؛ ألّن الذهن ال يستطيع اإلحاطة به(]3].

يرى العّلمة الطباطبايّئ أّن املسار الحقيقّي والواقعّي للحق تعاىل هو مسار النفس )الفطرة(، 

وقال يف ذلك: )نفس املؤمن هو طريقه الذي يسلكه إىل ربه، وهو طريق هداه، وهو املنتهى به إىل 

سعادته(]4]، ومن هنا فإّن معرفة النفس التي متثّل الطريق إىل معرفة الله بارزة جًدا يف رؤية العلّمة 

الطباطبايّئ وتحظى عنده بأهّميّة بالغة؛ وعليه فإّن معرفة الله عند العّلمة الطباطبايّئ معرفة فطريّة 

ودينيّة وعقلئيّة، مبعنى أنّها مزيج من عّدة طرق، يف حني أنّها عند ديكارت عبارة عن مجرّد العقل، 

بل إّن املسؤول عن معرفة الله من العقل هو الشعور بامتلك تصّور واضح ومتميز عنه. وبطبيعة 

الحال فإّن هذا املقدار من املعرفة الناقصة يفي بغرض ديكارت ويكفيه؛ إذ هو ال يروم غري إله له 

شأن معريّف، ويضمن له صّحة علمه ونظامه الفلسفّي. إّن الواقعيّة عند العّلمة الطباطبايّئ متقّدمة 

[1]- العالّمة الطباطبايّئ، محمد حسني، امليزان يف تفسري القرآن، ج 6، ص 56.

[2]- فّصلت )41(: 53.

[3]- انظر: العالّمة الطباطبايّئ، محمد حسني، امليزان يف تفسري القرآن، ج 6، ص 160.

[4]- م.ن، ص 261.
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عىل العلم. مبعنى: )أّن النظام الخارجّي له نوع تقّدم وجودّي عىل الصورة العلميّة والقوانني الكلّيّة، 

وإّن العلوم تابعة للقوانني الخارجيّة(]1].

3 / 5 ـ شأن الله وما بعد الطبيعة

صانع  ديكارت  لرغبة  طبًقا  وهو  ومعريّف،  إبستيمولوجّي  شأن  مجرّد  ديكارت  إلله  أّن  ذكرنا 

القوانني امليكانيكيّة يف العامل، وبالتايل فهو عني الطبيعة، يف حني أّن لله ـ من وجهة نظر العّلمة 

الطباطبايّئـ  شأنًا أنطولوجيًّا ووجوديًّا، وهو عني الحّق والحقيقة املطلقة، حيث قال: )فعله وحكمه 

تابعة  الله  أّن حقيقة  الطباطبايّئ  العلّمة  له(]2]. ال يرى  للحّق موافق  الحّق، ال مطابق  تعاىل نفس 

ما يف  الله، وجميع  وفعل  الحّق  هو عني  الوجود  نظام  له  وتبًعا  الله  بل  ذاته،  من خارج  لنموذج 

إاّل وجوًدا  تتضّمن  الوجود ال  نشأة  )أّن  اللمتناهية، أي:  ذاته  الوجوه عن  بوجه من  يُخرب  الوجود 

واحًدا مستقلًّ هو الواجب عّز اسمه، والباقي روابط ونسب وإضافات(]3].

ال  حّقة  ولها وحدة  الوجود،  مطلق  حقيقة  ـ  الطباطبايّئ  العّلمة  لرؤية  طبًقا  ـ  تعاىل  الحّق  إّن 

تقبل التثنية، وما سواه من األفعال واملعاليل إّنا هي تجلّياته وفيضه، وهي عني الفقر واالرتباط، 

وليست مجرّد فقرية ومرتبطة. وطبًقا لهذا التحليل فإّن اإلله الديكاريتّ إله مفهومّي ال رضورة إىل 

التفكري اإلنسوّي لديكارت ال يقتيض وجود مثل هذا اإلله.  تحّققه الخارجّي؛ وذلك ألّن أساس 

يف حني أّن الله عند العّلمة الطباطبايّئ هو منشأ وعلّة تحّقق الوجود واستمراره، وأّما وجود اإلله 

الديكاريتّ، فهو رهن بإدراكه الواضح من قبل ديكارت، فإذا مل يتّم تصّوره بالبداهة العقليّة، فلن 

يكون له حتى هذا املقدار من الوجود والشأن اإلبستيمولوجّي أيًضا. إّن الله عند العّلمة الطباطبايّئ 

ما  الوجود، وجميع  الفاعليّة وغاية  متناٍه وهو عني  أنطولوجّي وجودّي وخالق وخّلق ال  إله  هو 

سواه آية عليه ويتّجه إليه ويتحرّك نحوه بشكل حثيث. وأّما اإلله الديكاريتّ، فهو إله فاقد للروح 

تفسري  ميكن  وال  وعقله.  ديكارت  لذهن  ومعلواًل  ميْتًا،  ُولد  البداية  منذ  وهو  والنشاط،  والحيويّة 

الوجود  بواسطته؛ وذلك ألّن  الديكاريتّ، وال يكون معقواًل  اإلله  إثبات وجود  الوجود من خلل 

الَفْقرّي والربطّي للممكنات التي هي آيات إلهيّة، سوف تصبح موضوعات لذوات هي بنفسها عني 

الربط ومعلولة، وال متتلك استقلليّة من ذاتها، يف حني أّن ديكارت قد أعطى االستقلل اإللهّي 

[1]- العالّمة الطباطبايّئ، محّمد حسني، نهاية الحكمة، ص 470، 1387 هـ ش.

[2]- العالّمة الطباطبايّئ، محّمد حسني، مباحث علمي در تفسري امليزان )األبحاث العلمّية يف تفسري امليزان(، إعداد: جامعة املدّرسني 

يف الحوزة العلمّية بقم، ج 2، ص 257، 1384 هـ ش. )مصدر فاريس(.

[3]- العالّمة الطباطبايّئ، محّمد حسني، نهاية الحكمة، ص 31، 1362 هـ ش.
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إىل الـ )أنا املدركة(، وجعلها هي األساس واملبنى يف خلق العامل، مبعنى أنّه قد غرّي يف مواضع 

العلول والعلّة والشأن املطلق واملحدود، وأحّل كّل واحد من هذه املفاهيم محّل اآلخر.

3 / 6 ـ نسبة اإلنسان إىل الله 

حيث يكون ذات الحّق تعاىل والتوحيد اإلطلقّي ـ عند العّلمة الطباطبايّئ ـ هو منشأ الوجود، 

فإّن جميع املمكنات ومنها اإلنسان معلولة لفعل الحّق، حيث ال يكون لها أّي نوع من االستقلل 

أبًدا، ال يف الذات وال يف األفعال وال يف الصفات. إّن اإلنسان مخلوق، ولكّنه ليس يف عرض سائر 

لذاته ونفسه، ولخالقه،  إلهيّة وإرادة واختياًرا وشعوًرا، وهو مدرك  املخلوقات، فهو ميتلك فطرة 

والكون املحيط به. واإلنسان ـ من وجهة نظر ديكارت ـ كائن ذو بُعد واحد، وهو مجرّد مفّكر، 

وتفكريه إّنا يكون معتربًا عىل أساس قّوة العقل. وهذا العقل بدوره هو العقل الجزيّئ وامليكانييّك. 

يف حني أّن اإلنسان ـ من وجهة نظر العّلمة الطباطبايّئ ـ كائن متعّدد األبعاد، وال سيّم يف البُعد 

الروحّي واملعنوّي؛ حيث يشتمل عىل اتجاهات مختلفة، من قبيل: البحث عن الحقيقة، واملعرفة، 

والعبوديّة، والقيَم، واملعنويّات، والخلود. إّن هذا الكائن ليس من سنخ الطبيعة الجامدة وامليّتة، 

وإن نسبته إىل الله ليس كعني نسبة سائر املخلوقات إىل الله سبحانه وتعاىل، بل هي نسبة خاّصة 

وفّذة تتلّخص فيها كّل هويّته اإلنسانيّة.

، وأّما من  يتّم لحاظ اإلنسان عند ديكارت بلحاظ الرؤية الذاتانيّة، بوصفه كائًنا أصيًل ومستقلًّ

وجهة نظر العّلمة الطباطبايّئ فإّن اإلنسان هو فقر محض وعني الربط، ويف الوقت نفسه ميتلك 

القدرة واالستعداد إىل التعايل واإلبداع إىل أقىص الحدود. إّن اإلنسان واملمكنات ـ طبًقا للرؤية 

التوحيديّة عند العّلمة الطباطبايّئ ـ تجلّيات لغاية وجزء منها. وقد ذهب إىل االعتقاد قائًل: )إّن 

الغاية عبارة عن الصورة األكمل لوجود كّل يشء يسري يف طريق التكامل، ليحّول الصورة الناقصة 

لوجوده إليه(]1]. وقال سمحته يف موضع آخر: )إّن مثل الله والعلّة واملعلوالت املاّديّة، مثل اليد 

والرياع والكتاب والقلم(]2].

اإلنسان يف فلسفة ديكارت فاقد للغاية، أو هو )ذات الغاية(. أو بعبارة أخرى: إذا كانت له من 

غاية، فإنّه يجهل هذه الغاية، وأّما من وجهة نظر العّلمة الطباطبايّئ، فإّن لإلنسان غاية، وإنّه يعرف 

هذه الغاية. مبعنى: )إنّه تعاىل إذا خلق شيئًا وقال له: كن فكان.. انتزع العقل من العني الخارجيّة 

[1]- العالّمة الطباطبايّئ، محمد حسني، نهاية الحكمة، ص 206، 1387 هـ ش.

[2]- م.ن، ص 286.
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نفسها، فهي إيجاد من الله تعاىل وحكم بأّن وجوده يتوقّف عىل إيجاده، كذلك ينتزع العقل من 

فعله تعاىل بالنظر إىل ما أرشنا إليه من صفاته العليا أنّه فعله وأنّه ذو مصلحة مقصودة ثّم يحكم 

بأّن تحّقق الفعل يتوقّف عىل كونه ذا مصلحة(]1]. وبعبارة أخرى: )أيّد ]الله[ اإلنسان بأّن هداه إىل 

الحّق، وزيّن اإلميان يف قلبه وفَطَرَه عىل التوحيد، وعرّفه الفجور والتقوى(]2].

يثبت العّلمة الطباطبايّئ غاية الوجود واإلنسان من طريق الفطرة ومن طريق العلّيّة واملعلوليّة 

ومن طريق التدبّر اآلفاقّي أيًضا. إّن نسبة اإلنسان إىل الله ـ من وجهة نظر العّلمة الطباطبايّئ ـ هي 

أنّها نسبة اململوك إىل املالك، ونسبة املعشوق إىل العاشق، واملعبود إىل  نسبة خّلقة، مبعنى 

العابد، أي أّن النسبة القامئة هي نسبة العبوديّة، ونسبة الحّق إىل الغاية. يقول العّلمة الطباطبايّئ: 

)إّن العودة إىل الغاية هي الحّق؛ إذ لو كان الخلق من دون غاية، لكان عبثًا ولعبًا(]3]. طبًقا ملقتىض 

رؤية العّلمة الطباطبايّئ، فإّن نسبة اإلنسان إىل الله يف فلسفة ديكارت هي مجرّد نسبة طبيعيّة، أي 

الصانعيّة واملصنوعيّة. إّن اإلنسان يف هذه املنظومة ـ بالقياس إىل سائر املمكنات واملصنوعات 

ـ ليس له نسبة أخّص مع الله سبحانه وتعاىل. وأّما من وجهة نظر العّلمة الطباطبايّئ، فإّن اإلنسان ـ 

بوصفه مخلوقًا أسمى ـ ميتلك كرامة ذاتيّة وقدرة عىل تسخري الطبيعة وقوى خاّصة متيّزه من جميع 

املعلوالت. ويعرّب العّلمة الطباطبايّئ عن هذا اإلنسان باإلنسان الفطرّي والطبيعّي، وهو ما سوف 

نتحّدث عنه يف ختام هذه املقالة إن شاء الله.

3 / 7 ـ اإلنسان الكامل )الفطرّي أو املعنوّي(

إّن التعبري بـ )اإلنسان املعنوّي( ـ يف رؤية العّلمة الطباطبايّئ ـ مصطلح يُبنّي حقيقة، ومسائل، 

املعنوّي  واإلنسان  اإلنسان.  للحياة، وخلود وسعادة  الصحيح  والشكل  الحياة،  ومفهوم  ورسالة، 

إنسان ينشد الحقيقة املعنويّة والوصول إىل الغيب وما وراء الطبيعة، وهو إنسان ال يبحث عن غايته 

أنّه  العامل املاّدّي، أي  إنسان يستوحي شكل حياته الصحيحة يف ما وراء  إنّه  العامل املاّدّي،  يف 

يبحث عنها يف الدين، فهو اإلنسان املُلَهم من قبل الله والحقيقة املطلقة. وهو إنسان ال يحرص 

هويّته يف حدود املاّدة والدنيا، بل يرى لنفسه مساحة أخرويّة أيًضا. وهو إنسان تكون سعادته أمرًا 

جميع  وراء  شأنًا  له  ويرى  كامل،  إنسان  بأنّه  اإلنسان  هذا  عن  الطباطبايّئ  العّلمة  ويُعرّب  حكيًم. 

[1]- العالّمة الطباطبايّئ، محّمد حسني، امليزان يف تفسري القرآن، ج 12، ص 3؛ العالّمة الطباطبايّئ، محمد حسني، مباحث علمي در 

تفسري امليزان )األبحاث العلمّية يف تفسري امليزان(، إعداد: جامعة املدّرسني يف الحوزة العلمّية بقم، ج 2، ص 12، 1384 هـ ش. )مصدر 

فاريس(.

[2]- العالّمة الطباطبايّئ، محّمد حسني، امليزان يف تفسري القرآن، ج 12، ص 84.

[3]- م.ن، ص 270.
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البرص  و  السمع  فيه  الشعور، وركّب  فيه  النوع، وأودع  الله سبحانه هذا  )قد خلق  األشياء، وقال: 

والفؤاد، ففيه قّوة اإلدراك والفكر، بها يستحرض ما هو ظاهر عنده من الحوادث وما هو موجود يف 

النوع سنخ  الحال وما كان وما سيكون.. فله إحاطة ما بجميع الحوادث.. وقد اختار تعاىل لهذا 

وجود يقبل االرتباط بكّل يشء، ويستطيع االنتفاع من كّل أمر... إىل غري ذلك من اآليات الناطقة 

بكون األشياء مسّخرة لإلنسان(]1].

البحتة لإلنسان الديكاريتّ، ويضعه يف ما وراء املاّدة  التعبري ميحو املساحة الطبيعيّة  إّن هذا 

للعبوديّة وليس شيئًا  إاّل مجرّد عبد، ومالك  ما هو  الله  ارتباطه مع  اإلنسان يف  إّن هذا  والطبيعة. 

آخر. وقال العّلمة الطباطبايّئ يف هذا الشأن: )فهو سبحانه املالك عىل اإلطلق، وليس لغريه إاّل 

اململوكيّة من كّل جهة، وال لإلنسان إاّل العبوديّة محًضا(]2].

لَّ َنْعُبَد 
َ
إّن استناد العّلمة الطباطبايّئ إىل قوله تعاىل:... َتَعالَْوا إَِل َكَِمٍة َسَواٍء بَيَْنَنا َوَبيَْنُكْم أ

ِ... ]3] من شأنه أن يزعزع  ْرَبابًا ِمْن ُدوِن اللَّ
َ
َ َوَل نُْشَِك بِهِ َشيًْئا َوَل َيتَِّخَذ َبْعُضَنا َبْعًضا أ إِلَّ اللَّ

األصالة الذاتيّة واملعرفيّة )أصالة العقل( الديكارتيّة، وقد تحّدث العّلمة الطباطبايّئ يف خصوص 

العبوديّة قائًل: )الحاصل أنّه تعاىل هو املالك لهم ملًكا تكوينيًّا يكونون به عبيده الداخرين لقضائه، 

له  أم عصوه، وهو املالك لهم ملًكا ترشيعيًّا يوجب  أم جهلوه، أطاعوه يف تكاليفه  سواء أعرفوه 

عليهم السمع والطاعة، ويحكم عليهم بالتقوى والعبادة(]4].

إّن املنطق أعله يعترب حياة اإلنسان مجعولة من قبل الحّق تعاىل، كم يعترب قوانني حياته من 

ترشيع الحّق تعاىل أيًضا، مبعنى أّن اإلنسان يعيش ضمن منظومة ليس له أّي قدرة عىل التدّخل 

والترصّف يف هويّتها وسننها، وإّنا ميكنه طبًقا الختياره وإرادته أن يختار واحًدا من الخيارات أو 

والفطرة، مبعنى  العقل  يفصل بني  الله، وال  فانيًا يف  يكون  اختياره  اإلنسان حتى  إّن هذا  يرفضه. 

أنّه يعمل مبقتىض الفطرة. ومن هنا فإّن العّلمة الطباطبايّئ يرى أّن الفطرة هي العقل، وأّن التمرّد 

عليها مترّد عىل العقل، واستناًدا إىل ذلك يقول: )ال أحد يتمرّد عىل ما ال تقتضيه الفطرة، إاّل الذي 

[1]- العالّمة الطباطبايّئ، محّمد حسني، امليزان يف تفسري القرآن، ج 2، ص 65؛ العالّمة الطباطبايّئ، محمد حسني، مباحث علمي در 

تفسري امليزان )األبحاث العلمّية يف تفسري امليزان(، إعداد: جامعة املدّرسني يف الحوزة العلمّية بقم، ج 1، ص 252، 1384 هـ ش. 

)مصدر فاريّس(.

[2]- املصدر أعاله، ج 10، ص 193؛ املصدر أعاله، ج 1، ص 626.

[3]- آل عمران )3(: 64.

[4]- العالّمة الطباطبايّئ، محّمد حسني، امليزان يف تفسري القرآن، ج 6، ص 187؛ مباحث علمي در تفسري امليزان )األبحاث العلمّية يف 

تفسري امليزان(، ص 730، 1384 هـ ش. )مصدر فاريّس(.
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يُلغي عقله، ويسلك غري طريق العقل(]1]. ثم استند بعد ذلك إىل قوله تعاىل:َوَمْن يَرَْغُب َعْن ِملَّةِ 

.[2[إِبَْراهِيَم إِلَّ َمْن َسفَِه َنْفَسُه
ال يرى العّلمة الطباطبايّئ أّن الفطرة قابلة للنبذ واإلبطال، ويقول يف ذلك: )إّن االنحراف الوحيد 

بالنسبة إىل  العبوديّة  أّن نظام  إنّه يرى  الذي ميكن أن يطرأ عليها، يكمن يف كيفيّة استعملها(]3]. 

اإلنسان حكم عقيّل ورضورّي، وقال يف ذلك: )إذا قىض اإلنسان أّن للعامل إلًها خلقه بعلمه وقدرته 

مل يكن له بّد من أن يخضع له خضوع عبادة اتباًعا لناموس العامل الكويّن، وهو خضوع الضعيف 

للقوّي ومطاوعة العاجز للقادر، وتسليم الصغري الحقري للعظيم الكبري، فإنّه ناموس عاّم جار يف 

للممكنات  العاّمة  اللغة  هي  العبوديّة  أّن  يرى  أنّه  كم  الوجود(]4]،  أجزاء  جميع  يف  حاكم  الكون 

والتذلل[  الخضوع  ]أي  )وظهوره  قائًل:  االعتقاد  إىل  ويذهب  والضعف،  الشّدة  يف  اختلف  مع 

اإلدراك  عمق  من  النوع  هذا  ملا يف  الحيوان  سائر  من  وضوًحا  وأشّد  أوسع  اإلنسايّن  العامل  يف 

وخّصيصة الفكر، فهو متفّنن يف إجرائه يف غالب مقاصده وأعمله جلبًا للنفع أو دفًعا للرضر.. وال 

فرق يف ذلك بني الخضوع للرّب تعاىل وبينه إذا تحّقق من العبد بالنسبة إىل مواله أو من الرعيّة 

بالنسبة إىل السلطان أو من املحتاج بالنسبة إىل املستغني أو غري ذلك؛ فالجميع عباده(]5]. والعبادة 

هي )إظهار اإلنسان ململوكيّته أمام الخالق(]6]. يقول العلّمة الطباطبايّئ يف إبطال أصالة اإلنسان 

والنظرة اإلنسويّة إىل اإلنسان: )فالعبادة إّنا تكون عبادة حقيقة، إذا كانت عىل خلوص من العبد، 

وهو الحضور الذي ذكرناه، وقد ظهر أنّه إّنا يتّم إذا مل يشتغل بغريه تعاىل يف عمله(]7].

االسم  بني  كالنسبة  الله  إىل  ـ  الطباطبايّئ  العّلمة  نظر  من وجهة  ـ  املعنوّي  اإلنسان  نسبة  إّن 

والصفة، وقال يف خصوص هذه النسبة: )ال فرق بني الصفة واالسم غري أّن الصفة تدّل عىل معنى من 

[1]- العالّمة الطباطبايّئ، محمد حسني، مباحث علمي در تفسري امليزان )األبحاث العلمّية يف تفسري امليزان(، إعداد: جامعة املدرسني 

يف الحوزة العلمّية بقم، ج 2، ص 74، 1384 هـ ش. )مصدر فاريس(.

[2]- البقرة )2(: 130.

جامعة  إعداد:  امليزان(،  تفسري  يف  العلمّية  )األبحاث  امليزان  تفسري  در  علمي  مباحث  حسني،  محمد  الطباطبايّئ،  العالّمة  انظر:   -[3]

املدرسني يف الحوزة العلمّية بقم، ج 2، ص 86، 1384 هـ ش.

[4]- املصدر أعاله، ج 10، ص 141؛ املصدر أعاله، ص 112.

[5]- العالّمة الطباطبايّئ، محّمد حسني، امليزان يف تفسري القرآن، ج 10، ص 141؛ مباحث علمي در تفسري امليزان )األبحاث العلمّية يف 

تفسري امليزان(، ص 112، 1384 هـ ش. )مصدر فاريس(.

[6]- انظر: املصدر أعاله، ص 203.

[7]- امليزان يف تفسري القرآن، ج 1، ص 13؛ مباحث علمي در تفسري امليزان )األبحاث العلمّية يف تفسري امليزان(، ص 207، 1384 هـ ش.
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املعاين يتلبّس به الذات أعّم من العينيّة والغرييّة، واالسم هو الداّل عىل الذات مأخوذة بوصف(]1]. 

إّن مثل هذا اإلنسان هو دامئًا يف حرضة الله سبحانه وتعاىل، وال يغيب عن هذا الحضور الدائم 

والرضورّي يف أّي آن. وإّن هذا الشخص هو اسم من أسمء الله وصفة من صفاته، وقال العّلمة 

آثارها  بواسطة  بواسطة أسمئه، وبأسمئه  إليه تعاىل  ننتسب  أنّا  )فتبنّي  الشأن:  الطباطبايّئ يف هذا 

املنترشة يف أقطار عاملنا املشهود(]2].

وباختصار فإّن هذا اإلنسان هو يف ذاته إنسان معنوّي ينشد الوصول إىل الحقيقة، وهو مستسلم 

وخاضع أمام املعنى واملفهوم، مبعنى: )إّن جميع املوجودات ومنها اإلنسان، مرايا تعكس بحسب 

استحقاقها جمل الحّق، وال وجود استقليّل لها سوى كونها مرايا؛ ولذلك فإّن كّل ما تعكسه هو 

الكون األكرب، ويقول يف ذلك:  أّن اإلنسان هو  الطباطبايّئ  العلّمة  الله وجمله(]3]. ويرى  جلل 

)ميكن لروح اإلنسان أن تفنى يف مرتبة من مراتب الذات، ويف هذه الحالة لن يبقى يشء سوى تلك 

املرتبة(]4]، وهو يرى أّن سعادة هذا اإلنسان تكمن يف: )عودته إىل منزله األّول، ويجب عليه أن ال 

يخضع أو يخشع إاّل إليه(]5]. إّن هذا اإلنسان: )ساٍع إىل ربّه؛ ألنّه يف حركة دائبة إليه منذ بداية خلقه، 

ولهذا السبب تّم التعبري عنه يف الكثري من اآليات بـ )اللبث( و)املكث( يف الدنيا(]6].

لشديد  وإنّه  الحّق،  إىل  ساٍع  ـ  الطباطبايّئ  للعّلمة  الفكرّي  البيان  يف  ـ  املعنوّي  اإلنسان  إّن 

الهشاشة واالنكسار أمام الخطيئة واملعصية، حيث يفقد الحاسة املعنويّة وقواه اإلدراكيّة بسببها، 

الله، ويفنى يف ذات  الكامل ال يرى سوى  )إّن اإلنسان  الشأن:  الطباطبايّئ يف هذا  العّلمة  وقال 

من  والتحّرر  الخلص  )هو  اإلنسان  لهذا  الحقيقّي  الكمل  إّن  وأفعاله(]7].  وصفاته  تعاىل  الحّق 

جميع القيود والفناء يف الحّق تعاىل. مبعنى الوصول إىل مقام الفناء الذايتّ والوصفّي والفعيّل، 

والذي يُعرّب عنه بالتوحيد الذايتّ والتوحيد الصفايتّ والتوحيد الفعيّل. وهو مقام الوحدة والوحدة 

والوحدة(]8].

[1]- ا امليزان يف تفسري القرآن،، ج 8، ص 196؛ مباحث علمي در تفسري امليزان األبحاث العلمّية يف تفسري امليزان، ص 408.

[2]- املصدر أعاله، ج 8، ص 196 ـ 197؛ املصدر أعاله، ص 409.

جامعة  إعداد:  امليزان(،  تفسري  يف  العلمّية  )األبحاث  امليزان  تفسري  در  علمي  مباحث  حسني،  محمد  الطباطبايّئ،  العالّمة  انظر:   -[3]

املدرسني يف الحوزة العلمّية بقم، ج 1، ص 52، 1384 هـ ش.

[4]- م.ن، ص 77.

[5]- م.ن، ص 79.

[6]- م.ن، ص 73.

[7]- العالّمة الطباطبايّئ، محّمد حسني، ص 35، 1387 هـ ش.

[8]- العالّمة الطباطبايّئ، محّمد حسني، رسالة الوالية، إعداد: صادق الريجاين، ص 95، 1386 هـ ش.
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إّن اإلنسان الكامل ـ من وجهة نظر العّلمة الطباطبايّئ ـ هو اإلنسان الذي يصل يف مقام الرؤية 

التوحيديّة )رؤية كونيّة شاملة للوجود،  الرؤية  إّن  الشأن:  العامل. وقال يف هذا  التوحيديّة إىل كّل 

وهي عبارة عن رؤية وجوديّة وأنطولوجيّة عميقة، فليست املسألة مجرّد قضيّة )وجود الله( فقط. بل 

إّن االعتقاد بالتوحيد يتعّدى حدود املفهوم الذهنّي، ويستوعب جميع الحياة وكافّة أبعاد الوجود، 

الرؤية والسلوك وردود األفعال يف االعتقاد والعمل بشكل  إّن املوّحد يفّكر عىل مستوى  بحيث 

توحيدّي، ويترصّف عىل هذا األساس، ويكون كّل وجوده معموًرا بالتوحيد(]1].

والنتيجة هي أّن اإلنسان الكامل والفطرّي يف الرؤية األنرثوبولوجيّة عند العّلمة الطباطبايّئ، تقع 

إىل الضّد متاًما من اإلنسان املتأّصل واملحورّي عند ديكارت. إّن اإلنسان املتمحور حول ذاته 

يرى نفسه محوًرا لكّل يشء، ويرى ما وراءه عبارة عن مجرّد تصّوراته وأوهامه وظنونه، وليس الله 

بالنسبة له سوى تصّور واضح يحتاج إليه يف التأسيس ملنظومته العلميّة. وارتباطه بالله يف عرض 

ارتباطه بسائر األشياء الطبيعيّة، يف حني أّن إله الفكر والتفكري من وجهة نظر العّلمة الطباطبايّئ، إله 

محسوس وواقعّي وخّلق ومطلق، وله ارتباط متواصل ومستمّر وعيّلٌّ بالعامل واإلنسان. وإّن نسبة 

هذا اإلنسان إىل ربّه وبارئه نسبة خاّصة ومفهومة ومتكاملة ومانحة للوجود واملاهيّة.

النتيجة
إّن نظام الوجود ـ طبًقا للمباين الفلسفيّة لديكارت ـ نظام ميكانييّك، ال وجود فيه لغري الحركة 

العامل واملسؤول عن خلقه واستمرار  لهذا  أنّه املحرّك  ديكارت خالق، مبعنى  إله  إّن  واالمتداد. 

اإلنسان  إّن  واستمراره.  العامل  نظام  حفظ  عىل  قادر  غري  الديكاريتّ  اإلنسان  ألّن  وذلك  قوانينه؛ 

يف رؤية ديكارت وإن كان ميتلك روًحا زائًدا عىل هذا الجسم امليكانييّك، ولكن حيث يتّم بيان 

هذه الروح بالعقل الريايّض أيًضا، ال يكون لها مكانة فوق الوجود املاّدّي. ومن ناحية أخرى فإّن 

اإلنسان الديكاريتّ ـ بسبب الثنويّة وعدم الوحدة الواقعيّة بني الروح والجسد ـ إنسان مهزوز الهويّة 

مجرّد  إىل  استناًدا  واإلله  والعامل  إثبات وجوده  يعمل عىل  اإلنسان  هذا  إّن  االعتبار.  إىل  ومفتقر 

البداهة العقليّة فقط. إّن الله والعامل مفاهيم يحصل عليها من داخله. إّن اإلله الديكاريتّ إله مفتقر 

إىل الروح والتأثري تقريبًا، كم أّن اإلنسان الديكاريتّ هو عىل خلف فطرته ووضعه الراهن. إّن هذا 

اإلنسان يتّم تحليله بوصفه ظاهرة طبيعيّة، وهو مثل سائر األشياء مجرّد مصنوع ومخلوق من قبل 

الله، وليس له أّي ارتباط أو صلة مفهوميّة مع الله وما وراء الطبيعة.

[1]- العالّمة الطباطبايّئ، محمد حسني، رسالة الوالية، ج 1، ص 42، 1387هـ ش.
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وعىل املقلب اآلخر نجد أّن اإلنسان ـ املنظور من قبل العّلمة الطباطبايّئ ـ إنسان معنوّي وأّن 

بالكامل، وهي من عامل امللكوت واألمر، وتعمل  أمر مجرّد  الروح  إّن  الروح.  أصالته تكمن يف 

عىل تدبري وتنظيم جسم اإلنسان، ونسبة هذا اإلنسان إىل الله هي نسبة االفتقار والربط )العلّيّة(، 

بالله سبحانه وتعاىل، فعلقته بخالقه هي  بواسطة ربطه  إاّل  وال ميكن تعريف هويّة هذا اإلنسان 

علقة اململوك واملالك، والعابد واملعبود، والعاشق واملعشوق، واملعلول والعلّة، وهذا اإلنسان 

هو إنسان هادف ومدرك للغاية وميتلك فطرة إلهيّة، وعارف بنفسه والعامل، ويسعى وراء الحقيقة.

ومن هذه الناحية فإّن اإلنسان الديكاريتّ يعجز عن بيان حقيقته بشكل صحيح، وحيث إنّه ال 

يدرك نسبته إىل الله، وألنّه ال ميتلك إدراكًا واقعيًّا لله يف العامل، وبسبب عدم املفهوميّة يف الحياة، 

تجده معارًضا للمعنويّات والغايات، فهو إنسان قد شّذ وابتعد عن الحقيقة والرسالة والغاية والشكل 

الصحيح لحياته. 

أّن االنحراف يف هذه املقوالت وعدم فهم حقيقة اإلنسان ورسالته،  الطباطبايّئ  العّلمة  يرى 

وغايته ونسبته إىل الله، هو السبب يف انتشار اإللحاد والتهتّك الثقايّف يف العامل الغريّب. مبعنى 

ابتداًءا  يشء،  كّل  يف  للنحراف  وأرضيّة  أساًسا  شّكل  وتعريفه  اإلنسان  مفهوم  يف  االنحراف  أّن 

من االنحراف يف الثقافة والعقيدة واألخلق، وصواًل إىل االنحراف يف أساليب الحياة والغايات 

هذا  من  املعارص  اإلنسان  الحّل وخروج  وإّن طريق  والعامل.  بالله  اإلنسان  وارتباط  واملعنويّات 

الواقعيّة، وامليّض يف  الذات  الطباطبايّئ ـ يف عودته إىل  العّلمة  املأزق يكمن ـ من وجهة نظر 

مسار املعنويّات والفطرة السليمة بوصفها الرصاط املستقيم لهدايته. وإّن عودة اإلنسان إىل ذاته 

تعني إميانه بحقيقة الوجود وما وراء الطبيعة والخلود واالعرتاف مبعلولّيّته وفقره املحض، يف قبال 

الغنى املحض، واعرتافه بعبوديّته وخضوعه وانصياعه أمام العلّة املطلقة، وغاية الوجود املتمثّلة 

بالحّق سبحانه وتعاىل.
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فيلسوف الشبهات

تهافت العقالني�ة الذاتّي�ة للكوجيتو الديكاريت

[1[
محمد عثمان اخلشت ]*[

منظومته  طاولتها  التي  املعرفّية  الحقول  مجمل  يف  ديكارت  عقالنّية  الدراسة  هذه  تتاخم 

الفلسفّية. وقد بنيَّ الباحث الربوفسور محّمد عثامن الخشت عنارص التهافت يف املنهج العقاليّن 

الديكاريّت بدًءا من نقض مّدعى الوضوح والتميُّز يف فلسفته، إىل إبطال الزعم بأّن عامرة ديكارت 

التناقض البنيِّ يف شكوكّيته ويقينّياته بني منطق  الفلسفّية محكمة اإلتقان والداللة، وصواًل إىل 

الطبيعة ومنطق اإلميان الدينّي وعدم قدرته عىل التوليف بينهام.

للمؤلف  دراسة  التي سبق ووردت يف  لألفكار  مكّثفة  البحث هو خالصة  أّن هذا  نشري إىل 

الديكارتّية  التكوينّية للعقالنّية  يبنّي املعاثر  وضعها تحت عنوان: أقنعة ديكارت تتساقط، وفيها 

وخصوصاً يف التأسيسات النظريّة املرتتبة عىل مفهوم "األنا أُفكّر إذاً أنا موجود".

»املحرِّر«

يزعم رينيه ديكارت René Descartes )1596-1650( أن فلسفته هي فلسفة الوضوح والتميُّز؛ مم 

يعني أنّها فلسفة واضحة الداللة وال تحتمل أكرث من تفسري.. فهل هذا االدعاء حقيقّي؟ وهل الفلسفة 

الديكارتيّة محكمة الداللة؟ أم أنّها عىل العكس فلسفة تثري االشتباه، أي تحتوي عىل نصوص ومواقف 

فلسفيّة متشابهة؟ وبالتايل هل مثّة ثنائيّة يف فلسفة ديكارت تكشف عن تناقضات يف مواقفه؟ هل هي 

فلسفة عقلنيّة أم الهوتيّة؟ هل العقلنيّة أمر محسوم فيها أم أّن العقلنيّة مجرّد قناع أخفى وراءه ديكارت 

اتجاهاته اللهوتيّة؟

هذه األسئلة هي التي يسعى هذا البحث ملحاولة اإلجابة عليها.. وقد دفعنا إىل إثارتها أّن فلسفة 

ين هو  ديكارت فلسفة تشتمل عىل نصوص متشابهة باملعنى، وأّن نسقه الفلسفّي يف علقته بالدِّ

*ـ  مفكر ورئيس جامعة القاهرة، أستاذ األديان والفلسفة الحديثة يف كلّّية اآلداب بالجامعة، جمهوريّة مرص العربّية.
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محل اشتباه يف تفسريه. املعروف أّن ديكارت يُعّد من بني الفلسفة الذين أثاروا نوًعا من الجدل 

يف تاريخ الفلسفة، بالرغم من املقولة الشائعة عنه لجهة كونه فيلسوف الوضوح والتميّز والعقلنيّة 

الخالصة! ولو كانت هذه املقولة صادقة، ملا كان ديكارت مثريًا للجدل حول طبيعة موقفه الفلسفّي 

يف علقته بالدين؛ فتعّدد التفسريات وتباينها ألكرب دليل عىل أّن النسق الديكاريتّ غري واضح، وأّن 

منهجه يتّسم بالغموض أحيانًا، وعدم الرصامة املنطقيّة يف أحيان أخرى، بل أّن مثّة ثنائيّة يف فلسفة 

منبًعا  أن يكون  أّدت إىل  التي  السمة هي  تناقضات يف مواقفه، ولعّل هذه  ديكارت، تكشف عن 

ملدرستني متباينتني يف الفلسفة الحديثة، يقول برتراند راسل:

»إّن يف ديكارت ثنائيّة ال تحّل، بني ما تعلّمه من العلم املعارص له، وبني النزعة املدرسيّة التي 

باألفكار  غنى  أكرث  ولكنها جعلته  ذاتيّة،  تناقضات  إىل  هذا  به  أّدى  وقد  له يف »الفلش«.  درست 

املثمرة من أّي فيلسوف منطقّي كان ميكن أن يكون. فاالتّساق كان ميكن فقط أن يجعل منه مؤّسس 

مدرسة جديدة، بينم التناقض جعله منبع مدرستني يف الفلسفة مهّمتني، بيد أنّهم متباعدتان«]1]. 

بفم  أشبه  بدايته  »يف  وجعلته  األورويّب،  الوعي  إنشقاقًا يف  أحدثت  التي  هي  الديكارتيّة  فالثنائيّة 

متساح مفتوح، فّك إىل أعىل وهو العقلنيّة، وفّك إىل أسفل وهو التجريبيّة«]2].

للفلسفة  »أبًا  املاضية  قرون  األربعة  طيلة  ديكارت  يعتربون  املؤّرخني  أغلب  كان  وإذا 

مؤّسًسا  باعتباره  عامليًّا]4]،  بهذا  معروف  أنّه   Cottingham كوتنجهام  ويذكر  الحديثة«]3]، 

األوان  آن  فقد  والتميّز،  الوضوح  ذي  الخالص  الفكر  من  انطلقًا  عقليّن  فلسفّي  لنسق 

عليه  تدّل  بأمر  الديكارتيّة  العقلنيّة  فم  البحث؛  ميزان   عىل  ووضعه  االدعاء  هذا  لتمحيص 

فقط،  بعضها  إىل  وليس  فلسفته،  إىل  نظرنا  إذا  وذلك  الداللة،  قطعيّة  داللة  ديكارت  نصوص 

اتجاه  وجود  عىل  تدّل  نصوص  توجد  كم  عقليّن،  اتجاه  عىل  تدّل  نصوص  توجد  حيث 

إىل  الفلسفيّة  اإلشكاليات  لبعض  قّدمها  التي  الحلول  بعض  وتشري  تفكريه.  يف  الهويتّ 

[1]-  برتراند راسل، تاريخ الفلسفة الغربّية: الفلسفة الحديثة، ترجمة د. محمد فتحي الشنيطي، القاهرة، الهيئة املرصيّة العاّمة للكتاب، 

1977، ص119.

[2]- د. حسن حنفي، مقّدمة يف علم االستغراب، ص255. 

[3]- D. E. Cooper, World Philosophies: An Historical Introduction, Oxford, Blackwell, 1996, P. 242.

Blackburn, The Oxford Dictionary Of Philosophy, P. 100.

[4]- J. Cottingham, “Introduction” To Descartes: Selected Philosophical Writings, Cambridge: 

Cambridge University Press, 1988, P. Vii.
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خاّصة،  الدينّي  وفكره  عاّمة  فلسفته  يف  النظر  إعادة  يستدعي  مم  بحتة]1]،  الهوتيّة  اختيارات 

أخفى  مظهر  مجرّد  العقلنيّة  هل  التساؤل:  يستدعي  كم  االشتباه،  مفهوم  من  انطلقًا  وذلك 

ارتدت  وقد  املسيحيّة  عقائد  كونها  عن  تخرج  ال  التي  اللهوتيّة  اتجاهاته  وراءه  ديكارت 

الحديثة؟ العقلنيّة  لواء  ورفعت  الخالص  الفكر  لباس 

الشهري »األنا  أّن مبدأ ديكارت  إذا وضعنا يف االعتبار  التساؤل مرشوعيّة   رمبا يكتسب هذا 

تتواىل  متكامل  فلسفّي  نسق  الستنباط  كافيًا  مبدأ  يشكِّل  بحيث  والرسوخ  بالقّوة  يكن  مل  أفّكر« 

ا يستلزم مساندة؛  فيه سلسلة الحقائق؛ إنّه ال يعدو أن يكون -وفق العرض الديكاريتّ له- مبدأ هشًّ

ومل  الكوجيتو.  القصور يف  الصادق ملعالجة جوانب  الكامل  اإلله  مبدأ  ديكارت  أدخل  ولهذا 

يستطع ديكارت -كم سنبني الحًقا- أن يُعتق فلسفته من أرْس الرؤية الدينيّة املسيحيّة، سواء عىل 

نظرته  من  بدًءا  مذهبه  أركان  مستوى  عىل  أو  املنهجّي،  شّكه  يف  الفلسفيّة  النجاة  آليّة  مستوى 

للوجود وانتهاًء بنظرته إىل العلم الطبيعّي والريايّض، مروًرا بإعلنه لنفسه »كحليف للكنيسة«]2]، 

وتأكيده مراًرا بأّن فلسفته تنضوي تحت لواء مكافحة الزندقة ومنافحة الكافرين! يقول ديكارت:

 »يكفينا نحن معرش املؤمنني أن نعتقد بطريق اإلميان بأّن هنالك إلًها وبأّن النفس اإلنسانيّة ال تفنى 

بفناء الجسد، فيقيني أنّه ال يبدو يف اإلمكان أن نقدر عىل إقناع الكافرين بحقيقة دين من األديان، بل 

رمبا بفضيلة من الفضائل األخلقيّة، إن مل نثبت لهم أّواًل هذين األمرين بالعقل الطبيعّي«]3].

 كم يقول: »... غري أّن مجمع لرتان املنعقد برياسة البابا ليون العارش، وما قّرره من إدانة هؤالء 

]أي الكافرين[ ودعوته الفلسفة املسيحيّني دعوة رصيحة إىل الرّد عىل أقوالهم، واستعمل أقىص 

ما متلك عقولهم من قوة إلظهار الحّق، كّل هذا قد جّرأين عىل محاولة ذلك يف هذا الكتاب«]4].

بل إّن ديكارت حاول أن يعطي طابًعا نبوئيًّا Prophetic لتجربته الفلسفيّة، عندما تحّدث عن 

فيها  رأى  إنّه  قال  والتي   ،[5[
 1619 نوفمرب  شهر  يف  املدفئة  بجوار  ليًل  له  حدثت  التي  النوبة 

[1]- مّثة العديد من املؤّرخني والدارسني قد أكّدوا من قبل منارصة ديكارت للدين املسيحّي، مثل: إسبناس يف بحثه املنشور يف مجلّة 

»امليتافيزيقا واألخالق« 1917، باريس، تحت عنوان »الفكرة األصيلة يف فلسفة ديكارت«. وكذلك بالنشيه إىل حّد ما يف دراسته »السوابق 

التاريخّية ملبدأ: أنا أفكّر إذن موجود«، باريس، 1910، وجوهييه يف دراسته »الفكر الدينّي عند ديكارت«، باريس، 1924. انظر: د. عثامن 

أمني، ديكارت، القاهرة، مكتبة القاهرة الحديثة، 1965، ص289 وما بعدها. 

[2]- J. Cottingham, a Descartes Dictionary, Oxford, Blackwell, 1994, P. 62.

[3]- ديكارت، التأّمالت يف الفلسفة األوىل، ترجمة د. عثامن أمني، القاهرة، مكتبة األنجلو املرصيّة، 1980، ص39. 

[4]- املصدر السابق، ص41.

[5]-  D. E. Cooper, World Philosophies, p. 234. 
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ثلثة أحلم أو رؤى انكشف له فيها »كشف عظيم«، وهو عبارة عن »مبادئ علم عجيب«، وقد 

اعترب ديكارت دون ترّدد أّن هذه الرؤى »رسالة من روح الحقيقة التي وعدته بأن تفتح له خزائن 

العلوم جميًعا. ويف األيام التالية صىل صلة لله وأخرى للعذراء، ونذر نذًرا أن يحّج إىل »نرتدام 

دولوريت« أقدم األماكن املقّدسة وأحبّها لدى الكاثوليك«]1].

هو  هل  العظيم:  الكشف  هذا  ماهيّة  حول  الباحثني  بني  الدائر  الخلف  عن  النظر  وبرصف 

الكوجيتو، أم قواعد املنهج، أم الهندسة التحليليّة، أم وحدة العلوم، أم غري ذلك؟ فإّن من امللحظ 

هنا ذلك الطابع الدينّي النبويّئ الذي يفتتح به ديكارت تجربته الفلسفيّة، وكأنّه يريد »أن يضع دمغة 

إلهيّة A Divine Stamp للتصديق عىل مرشوعه«]2].

ومن ثّم يتجدد السؤال: هل العقلنيّة الديكارتيّة مظهريّة أكرث مم هي جوهريّة؟ ال سيّم وأّن 

ديكارت يستحرض أطروحات العقيدة املسيحيّة الكاثوليكيّة، فضًل عن آليّاتها التقليديّة، مثل آليّة 

مواجهة الشيطان املاكر مبساندة اإلله الصادق. وما دام فرض اإلله الصادق حارًضا يف التفكري، فإّن 

النتيجة معلومة مسبًقا؛ حيث إّن اإلله الصادق سيقّدم لإلنسان آليّة النجاة، أو عىل األقّل سيدعم آليّة 

اإلنسان الخاّصة يف النجاة، عىل أّن هذه اآلليّة الخاّصة، أعني الفكر، غري كافية بذاتها، بل بحاجة 

دوًما لضمن إلهّي، وهذا الضمن اإللهّي مسلّم به منذ البدء يف إحدى أهّم لحظات بناء املذهب 

الديكاريتّ.

ولذا فهل الشّك الديكاريتّ ما هو إاّل شّك مصطنع، شّك افرتايّض، وليس شكًّا حقيقيّا يعرّب عن 

حالة واقعيّة؟ ال سيّم وأّن ديكارت يعلم النتيجة التي سيصل إليها من هذا الشّك، كم يعلم مسبًقا طرق 

الخروج منه؛ وهو األمر الظاهر من سياق منهجه الشيّكّ الذي تتغلغل فيه روح »التأّهب« للوصول إىل 

اليقني، وروح اإلميان باللّه »املخلّص« الذي يفرتضه منذ اللحظة األوىل عندما طرح إمكانيّة وجود 

إله مخادع كاحتمل من احتمالت الشّك، ثّم سارع باستبعاد هذه اإلمكانيّة؛ فاللّه كامل وصادق وال 

ميكن أن يخدع. وهذه القضية هي التي سينبني عليها املذهب كلّه بعد االنتهاء من الشّك. رمبا يكون 

شّك ديكارت أشبه بالعقدة التي يضعها الروايئّ يف روايته منتقيًا من الوقائع ما يشاء، ومستبعًدا ما 

يشاء )الدين املسيحّي، األخلق، النظام السيايّس(، وهو يعلم مسبًقا كيف سيحّل العقدة التي اختار 

[1]- د. عثامن أمني، ديكارت، ص34. 

[2]- Donald A. Cress, „Editor‘s Preface“ To Descartes: Discourse On Method And Meditations On First 

Philosophy. Indianapolis /Cambridge, Hackett Publishing Company, Third Edition, 1993, P. Vii.
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مفرداتها يف الرواية، أّما العقدة الحقيقيّة أمام العقل فإنّه ال يتعرّض لها، وال يطرحها، ال لشء إاّل ألّن 

حلّها مستعٍص عىل االستدالل العقيّل. وإذا ما اضطرته الظروف ملواجهتها؛ فإنّه يسارع مبناقضة كّل 

املبادئ التي كان قد أقرّها من قبل لحّل العقدة املنتقاة، أعنى مناقضة مبادئ املنهج وقواعده.

ولو اتّبع ديكارت منهجه لكان األمر مختلًفا، فل شّك أّن منهجه عقليّن، لكن املشكلة تنشأ 

عندما يبني نسقه امليتافيزيقّي، وعندما يضع ملمح موقفه الدينّي.

ومن ثّم فإّن هذا البحث ال يسعى إىل عرض فلسفة ديكارت ورشحها؛ بل يسعى للصعود من 

الرشح النصِّ إىل محاولة التأويل الفلسفّي؛ عرب قراءة ال تتعّقب التفاصيل وال تغرق يف الجزئيّات؛ 

ألنّها محاولة لقراءة النسق يف بنائه الداخيّل، قراءة كاشفة مشّخصة لألعراض، تقف عند لحظات 

ورائها،  أو  اللحظات  تلك  بني  املوجود  الفضاء  عند  تقف  لتتفّحص مدى عقلنيّته، كم  املنهج 

لتقف عىل املعنى الباطنّي أكرث مم تقف عىل املعنى الظاهرّي، ليست قانعة مبا هو منطوق به 

وحده، بل متطلعة إىل استنباط ما هو مسكوت عنه أو ما يعجز عنه نطاق القول بسبب من املراوغة 

األيديولوجيّة التي تريد التخّفي تحت ثوب العقلنيّة الحديثة.

ومن ثّم فهذه ليست قراءة لفلسفة ديكارت يف علقتها بالدين كم قرأها هو ذاته، وكم عرف هو 

خصائصها وأركانها، بل هي قراءة - قدر االستطاعة - من سياق مختلف ومن منظور يُْنِشد الوصول 

إىل ساعة العقل األخرية التي تجعل األيديولوجيّة اللهوتيّة تواجه نفسها أخريًا وهي عارية من كّل 

أساليبها املراوغة. 

من منطق املنهج العقلّي إىل منطق التسليم اإليمايّن
لعّل من األمور التي تسرتعي النظر يف فلسفة ديكارت، أّن منطق منهجه يبدو منطًقا عقلنيًّا، عىل 

ما يظهر، سواء أكان من القواعد التي يضعها يف كتيِّبه »قواعد لتدبري العقل« أم من القواعد األربعة التي 

يضعها ملنهجه يف كتابه »مقال عن املنهج« )1637(؛ فهي قواعد عقلنيّة. أّما حني ينظر املرء يف 

موقفه من الوحي املسيحّي وعقائد الكنيسة وسلطة رجالها، يكتشف أّن املنطق الذي يحكمه منطق 

غري عقليّن، حيث نجد املفاهيم اللهوتيّة حارضة يف بنية املذهب وتكوينه، لدرجة رمبا ميكن 

القول معها أّن هذا املوقف محكوم باملنطق الّلهويتّ أكرث من كونه محكوًما باملنطق العقلينّ. ولو 

طبّقنا منهج ديكارت عىل مذهبه  الكتشفنا أّن مذهبه ميلء بالتقريرات اللهوتيّة. إّن منهج ديكارت 

االستداليّل - عىل حّد تعبري فونتنيل Fontenelle )1657-1757(: »هو أعظم قيمة من فلسفته التي 
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لو طبّقنا عليها القواعد التي علّمنا هو إياها، لوجدنا شطرًا كبريًا منها أخطاء ال يقني فيها«]1].

التاريخيّة يف كتابه  الناحية  وإذا نظرنا يف املنهج أّواًل، نجد أّن ديكارت طرح منهجه أّواًل من 

»قواعد لتدبري العقل«، ويعرف هذا الكتاب بـ »القواعد  Regulae«، وعنوانه األصيّل باللتينيّة –وهي 

اللغة التي ألّفه ديكارت بها– »Regulae Ad Directionem Ingenii«. وهو العمل الرئيس يف الفرتة 

املبكرة من حياة ديكارت، وكُتب يف العرشينات من القرن السابع عرش بني سنتي 1626- 1628 

ترجمة  أّن  مرّة سنة 1701، رغم  يُنرش يف حياته، ونرُش ألّول  يكتمل ومل  لكّنه مل  عىل األغلب، 

هولنديّة ظهرت له سنة 1684. وكانت خطّته يف األصل أن يُقّسم لثلثة أقسام، كّل منها يشتمل 

عىل اثني عرشة قاعدة، لكّن الجزء األخري فُقد كلّه، والجزء الثاين مل يتّم، حيث توقّف عند رشح 

القاعدة الثامنة عرشة، وتوجد عناوين القواعد التاسعة عرشة والعرشين والحادية والعرشين مجملة 

دون رشح، وال يوجد بعد ذلك يشء. وتتناول االثنا عرش قاعدة األوىل تصّورنا للقضايا البسيطة 

املعرفيّتان  العمليّتان  وهم  واالستنباط  الحدس  تتناول  كم  يقينّي،  بشكل  تحصيلها  ميكن  التي 

القاعدة  االثنا عرش  وتتناول  ديكارت.  عند  واملتميّزة  الواضحة  املعرفة  تنتجان  اللتان  األساسيّتان 

الدقيقة يف  القابلة للحلول  الثانية »املشكلت املفهومة عىل نحو كامل«، مثل تلك املشكلت 

الحساب والهندسة]2]. أّما االثنا عرش قاعدة األخرية، فهي التي كان مقّدًرا لها أن تعالج »املشكلت 

املفهومة عىل نحو غري كامل«؛ حيث كان هدفها إظهار أّن املشكلت األكرث تعقيًدا للعلم الطبيعّي 

. وعىل الرغم من أّن القواعد تّم  ميكن أن تحّل عن طريق معالجتها وفق املنهج الريايّض الكيّلّ

أنّها مصدر قيّم لرؤى ديكارت يف  ا من حياة ديكارت ومل تكتمل، إاّل  تأليفها يف وقت مبكر جدًّ

املعرفة واملنهج]3].

أّما كتابه الثاين »مقال عن املنهج« فيقّرر فيه أّن مثة قواعد أربع يجب مراعاتها يف كّل منهج يبحث 

عن الحقيقة، وتكفي هذه القواعد، إذا ما تّم اتباعها بدقّة، للوصول إىل اليقني، وتُعرف هذه القواعد 

عىل التوايل باسم: البداهة، التحليل، الرتكيب، اإلحصاء واملراجعة.

د ديكارت مضمون هذه القواعد األربع بقوله: ويحدِّ

[1]- فونتنل، استطراد عن القدماء واملحدثني، طبعة سنة 1688، ص142. مقتبس عن د.عثامن أمني، ديكارت، ص284.

[2]-  J. Cottingham, R. Stoothoff And D. Murdoch )Eds.(, The Philosophical Writings Of Descartes, 

Cambridge, Cambridge University Press, 1985, Vol. I, P. 51.

[3]-   J. Cottingham,  A Descartes Dictionary, P. 152.
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األّول: أالّ أقبل شيئًا ما عىل أنّه حّق، ما مل أعرف يقيًنا أنّه كذلك، مبعنى أن أتجّنب بعناية التهّور 

أمام عقيل يف جلء ومتيّز،  يتمثّل  إاّل ما  أُْدِخل يف أحكامي  النظر، وأالَّ  والسبق إىل الحكم قبل 

بحيث ال يكون لدّي أّي مجال لوضعه موضع الشّك.

الثاين: أن أقّسم كّل واحدة من املوضوعات التي سأختربها إىل أجزاء عىل قدر املستطاع، عىل 

قدر ما تدعو الحاجة إىل حلّها عىل خري الوجوه.

الثالث: أن أسرّي أفكاري بنظام، بادئًا بأبسط األمور وأسهلها معرفة؛ يك أتدرج قليًل حتى أصل 

إىل معرفة أكرثها تركيبًا، بل وأن أفرض ترتيبًا بني األمور التي ال يسبق بعضها اآلخر بالطبع.

واألخري: أن أعمل يف كّل األحوال من اإلحصاءات الكاملة واملراجعات الشاملة ما يجعلني 

عىل ثقة من أيّن مل أغفل شيئًا«]1].

بعقلنيّتها، ومن  يجزم  والعرشون،  اإلحدى  القواعد  قبلها  األربع، ومن  القواعد  وقارئ هذه 

ديكارت  أّن  بالفعل  يحدث  ما  لكن  العقلنيّة،  بالروح  مشبًعا  سيأيت  الدينّي  الفكر  أّن  يتوقّع  ثّم 

توما  القّديس  نظر  وجهة  إىل  يعود  عندما  األوىل،  القاعدة  مع  تتضاّد  بقاعدة  يأيت  ما  رسعان 

 Christian املسيحّي  الوحي  من  موقفه  يف   )1274-1225(  Aquinas Thomas األكوينّي 

مناقضة  تكون  أن  »الحقيقة ال ميكن  األكوينّي  فعند  العقل]2]؛  مهيمًنا عىل  بوصفه   Revelation

حقائق  من  حقيقة  تبطل  أن  ميكن  اإلميان  حقائق  من  حقيقة  من  ما  أنّه  عنه  يلزم  مم  للحقيقة؛ 

الفلسفة،  أعظم  عقل  أّن  ومبا  موهن،  هزيل  البرشّي  العقل  أّن  مبا  ولكن  بالعكس.  أو  العقل، 

إذا قيس إىل عقل ملك من امللئكة، أخفض بكثري من عقل الفّلح البسيط إذا قيس إىل عقل 

أّنه متى ما بدت لنا حقيقة من حقائق العقل وكأنّها تنقض  ذلك الفيلسوف عينه، يلزم عن ذلك 

حقيقة من حقائق اإلميان، فلنا أن نكون عىل ثقة أّن حقيقة العقل املزعومة تلك إن هي إاّل خطأ 

وضلل، وحسبنا أن نتأىّن يف النقاش ونرتّوى ليستبني لنا كذبها«]3].

أّما ديكارت فقد رّصح بأّن حقائق اإلميان املسيحّي يجب أن تكون أّول ما نصدق به، دون البحث 

[1]- ديكارت، مقال عن املنهج إلحكام قيادة العقل وللبحث عن الحقيقة يف العلوم، ترجمة د. محمود محمد الخضريى، القاهرة، سمريكو 

للطباعة والنرش، 1985، الطبعة الثالثة، ص76-75.

[2]- D. E. Cooper, World Philosophies, PP. 174 – 5.

[3]- إميل برهييه، تاريخ الفلسفة: العرص الوسيط والنهضة، ترجمة: جورج طرابيىش، بريوت، دار الطليعة، 1983، ص175-174.
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عن بداهتها وال عن وضوحها ومتيّزها، بل ويجعل هذه القاعدة فوق كّل مبادئه املنهجيّة الشهرية؛ 

فيذهب إىل وجوب أن نتّخذ لنا قاعدة معصومة وهى أّن ما أوحى الله به هو أوثق بكثري مم عداه]1].

وهذا ما جعل جيلسون يقول عن ديكارت: »وإن كان قد أعىل صوت العقل يف أوىل قواعد 

منهجه يف املقال… إنّه رصح يف »مبادئ الفلسفة« )1644( بأن كّل ما أوحى به الله أوثق بكثري من 

كّل ما عداه، وبهذا شابه القّديس توما األكوينّي ومن جرى مجراه من الفلسفة الدينيّني يف تصّور 

العقل مستسلًم لسلطان الوحي«]2].

إذن رفع ديكارت بعبارات رصيحة الوحي فوق العقل، ونظر إىل عقائده واإلميان بها عىل أنّها 

العصور  العقليّة إىل الهوت  الفلسفة  الذهن، وبهذا عَدل عن  أفعال اإلرادة وليس من عمل  »من 

الوسطى- فيم الحظت دائرة املعارف الربيطانيّة- وأصبح ميدان العقل ال يتجاوز الحقائق الفلسفيّة، 

أّما الحقائق الدينيّة التي تهدي إىل الجّنة- فيم يقول يف القسم األّول من مقاله- فإنّها فوق متناول 

العقل، وليس من الحكمة أن نسلّمها إىل ضعف استدالالتنا العقليّة؛ ألّنها نزلت مبدد غري عادّي 

من السمء، أي بوحي ينزله الله عىل من يصطفيه من عباده«]3].

وال يسأل ديكارت نفسه: ما طبيعة األدلّة عىل أّن هذه العقائد تعرّب فعًل عن وحي إلهّي؟ وال 

عــن  املنقــول  فحص  وظيفتها  من  التي  التاريخّي  النقـــد  مقاييس  من  مقياس  أّي  يستدعى 

السلــف لبيــان مدى مصداقيّته التاريخيّة، والكشف عن مدى أصالته.

إّن ديكارت إذ يضع أصول املمرسة العقلنيّة يف القاعدة األوىل من قواعد منهجه، فإنّه رسعان 

ما يضع أصول املمرسة اللعقلنيّة عندمــا يضع فوق هـذه القاعدة وغريها من القواعد قاعدة 

عصمة الوحي املسيحّي.

ولقد أّدى هذا إىل منافاة منهجه العقليّن الذي نادى فيه بطرح األفكار الصادرة عن السلطات 

أيًّا كانت وجعل معيار البداهة معيار الحّق والحقيقة.

فها هو ذا يقبل سلطة اإلميان املسيحّي؛ ويؤمن بعقائد املسيحيّة عىل أنّها حقائق ال ريب فيها 

مع أنّها فوق العقل؛ يقول ديكارت:

[1]- ذكر ديكارت هذا املعنى يف أكرث من نّص قطعّي الداللة وذلك يف كتابه »مبادئ الفلسفة«، ترجمة د. عثامن أمني، القاهرة، دار الثقافة، 

1993، انظر: ص70، فقرة 25؛ وص 107،  فقرة 76. 

[2]- عن د. توفيق الطويل، قصة الرصاع بني الدين والفلسفة، دار النهضة العربية، ط 3، 1979، ص192. وقارن: د. عثامن أمني، ديكارت، 

ص293-292.

[3]- د. توفيق الطويل، قصة الرصاع بني الدين والفلسفة، ص192. 
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»يجب علينا أن نؤمن بكّل ما أنزله الله، وإن يكن فوق متناول مداركنا«]1]. ويفرّس ذلك بقوله: »إذا 

أنعم الله علينا مبا كشفه لنا أو لغرينا من أشياء تجاوز طاقة عقولنا يف مستواها العادّي، كأرسار التجّسد 

والتثليث، مل يستعص علينا اإلميان بها مع أنّنا قد ال نفهمها فهًم واضًحا؛ ذلك ألنّه ال ينبغي أن يقع 

لدينا موقع الغرابة أن يكون يف طبيعة الله ويف أعمله أشياء كثرية تجاوز متناول أذهاننا«]2].

وهكذا نجد أّن ديكارت الفيلسوف الذي اّدعى يف منهجه أنّه لن يقبل شيئًا عىل أنّه حّق إاّل إذا 

كان واضًحا ومتميّزًا، يدعو لتكريس اللمعقوليّة والغموض بحّجة أنّه ليس من الغريب أن يكون يف 

طبيعة الله ويف أعمله أشياء كثرية تجاوز متناول أذهاننا. ومل يسأل نفسه- وهو الفيلسوف الرافع 

لشعار العقلنيّة- ما طبيعة الدليل عىل أّن تلك العقائد تعرّب فعًل عن حقيقة الله؟ وما الدليل عىل 

صدق الوحي يف التعبري عن اإلرادة اإللهيّة؟ 

التنزيل املسيحّي، بل  لعقائد  مقياًسا  الواضح واملتميّز  الفكر  أّن ديكارت ال يجعل  والغريب 

يجعل تلك العقائد مقياًسا يقيس به مدى صّحة الفكر أو خطأه يف كّل مسألة سبق للوحي أن تعرّض 

الناضج، وعدم األخذ  العقل  فيها عىل  التعويل  فينبغي  الوحي،  يذكرها  التي مل  الحقائق  أّما  لها، 

باملوروث، وعدم الركون إىل الثقة بالحواس، فضًل عن عدم التسليم بصّحة يشء مل يتّم التحّقق 

منه]3]. يقول ديكارت:

»إنّنا ينبغي أن نفّضل األحكام اإللهّية عىل استدالالتنا. ولكن فيام عدا األشياء املنزلة ينبغي أن 

ا«]4].  ال نعتقد شيًئا مل ندركه إدراكًا واضًحا جدًّ

ويزيد ديكارت  تأكيده لهيمنة الوحي عىل العقل فيقول:

»ينبغي قبل كّل يشء أن نستمسك بقاعدة تعصمنا من الزلل، وهي أّن ما أنزله الله هو اليقني 

الذي ال يعدله يشء آخر، فإذا بدا أّن ومضة من ومضات العقل تشري إلينا بيشء يخالف ذلك وجب 

أن نخضع حكمنا ملا يجئيء من عند الله«]5].

[1]- ديكارت، مبادئ الفلسفة، ص70 .

[2]- املصدر السابق، ص70 .

[3]- Burtt, The Metaphysical Foundations Of Modern Science, London, Routledge & Kegan Paul, 1980, P. 116.    

[4]- ديكارت، مبادئ الفلسفة، ص107.

[5]- املصدر السابق، املوضع نفسه .
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يف  إاّل  لها  قيمة  ال  األخرية  وهذه  العقليّة،  الحقيقة  فوق  ديكارت  عند  الدينيّة  فالحقيقة  إذن 

من  نصيبها  ستفقد  عنده  العقليّة  الحقيقة  إّن  بل  الوحي،  عنها  يتحّدث  مل  التي  الحقائق  مجال 

الحّق إذا ما تعارضت مع الحقيقة الدينيّة. ال يعربِّ ديكارت هنا عن روح فيلسوف حديث، وإّنا 

يعود بنا تارة أخرى إىل النزعة اللهوتيّة  للعصور الوسطى. ورمبا يجوز القول إّن فيلسوفًا مثل 

بينه  ما وجد  وإذا  العقل هو األساس،  اعترب  الحديثة عندما  الروح  تعبريًا عن  أكرث  كان  ابن رشد 

العقل، عىل أساس »إخراج  ينبغي تأويل الوحي مبا يجعله متّفًقا مع  فإنّه  وبني الوحي تعارًضا، 

العرب يف  بعادة لسان  أن يخّل ذلك  الداللة املجازيّة، من غري  الحقيقيّة إىل  الداللة  اللفظ من 

التجّوز بتسمية الشء بشبيهه أو بسببه أو الحقه أو مقارِنه أو غري ذلك«]1].

عاه العقاليّن ديكارت ين�اقض مدَّ
ومن معامل مخالفة ديكارت ملنهجه العقليّن الذي ارتضاه كطريق للوصول إىل اليقني أنّه ال 

األبسط  من  والسري  بالرتكيب  الخاّصة  الثالثة  القاعدة  وال  بالتحليل  الخاّصة  الثانية  القاعدة  يطبق 

إىل األعقد - أقول ال يطبق هاتني القاعدتني عىل ما ظّنه األحكام اإللهيّة املعربَّ عنها يف اإلنجيل، 

إيّاه؟ أليس العقل  الله بأن نؤمن بأشياء تعارض العقل الذي منحنا  ومل يسأل نفسه: ملاذا يطالبنا 

من أعمل الله كم أّن الوحي من أعمل الله؟ ومن هنا يفرض السؤال اآليت نفسه: هل أعمل الله 

يعارض بعضها بعًضا؟! 

هكذا يرفع ديكارت بعض العقائد غري املفهومة والغامضة فوق التحليل واالستدالل العقليّني، 

ويتلّمس براهني ومرّبرات تقليديّة لتسويغ التسليم بها. إنّه ال يطبّق عليها شّكه املنهجّي وال أيًّا من 

مبادئ منهجه. 

فديكارت يعدُّ نفَسه يف معرش املؤمنني بالله وخلود النفس، والوظيفة التي يضعها لنفسه هي 

إقناع الكافرين بحقائق اإلميان الكربى عن طريق العقل الطبيعّي، وكأّن العقل يف خدمة اإلميان 

املسيحّي، والفلسفة تعود ملمرسة دورها يف العصور الوسطى كخادمة للدين املسيحّي.

يقتنعوا  لن  نفسه-  ديكارت  تعبري  حّد  عىل  الكافرين-  أّن  هو  الفلسفيّة  لألدلّة  لجوئه  وسبب   

اللّه  وجود  لهم  نثبت  مل  إن  األخلقيّة،  الفضائل  من  بفضيلة  رمبا  بل  األديان،  من  دين  بحقيقة 

وخلود النفس بالعقل الطبيعّي]2]. 

[1]- ابن رشد، فصل املقال فيام ما بني الرشيعة والحكمة من االتصال، تحقيق د. محّمد عامرة، بريوت، املؤّسسة العربّية، 1981، ط2، ص32.

[2]- ديكارت، التأّمالت يف الفلسفة األوىل، ص39 .
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أّن لجوءه للعقل والتفلسف ما هو إاّل وسيلة للربهنة من أجل إقناع الكافرين  ويؤكّد ديكارت 

بعقائد اإلميان. أّما هو فيؤمن بها ألّن هذا هو ما جاءت به الكتب املقّدسة من عند اللّه]1].

وإذ يتطلع ديكارت للربهنة عىل وجود اللّه بأدِّلة ال حاجة إىل استنباطها من يشء غري نفوسنا 

وغري تدبّرنا لعقولنا؛ ليبنّي أنّه ميكن أن نعرف الله معرفة أيرس وأيقن من معرفتنا ألمور الدنيا؛ أقول 

إنّه إذ يفعل ذلك فإّنا يؤّدي خدمة الشارح وعامل الكلم الذي يؤيّد النّص الدينّي بأساليب عقلنيّة؛ 

حيث يقّدم الكتاب املقّدس هذا املعنى نفسه كم يبدو من أقوال »ِسْفر الحكمة« يف اإلصحاح 

الثالث عرش؛ إذ َورََد فيه: »إّن جهلهم ال يغتفر؛ ألنّه إذا كانت عقولهم قد أوغلت إىل هذا الحّد يف 

معرفة أمور الدنيا، فكيف أمكن أن ال تكون معرفتهم الرّب أيرس؟«]2].

وقد أثبت ديكارت وجود الله بدليل مدريّس هو الدليل األنطولوجّي »الذي تشّكَل أّواًل بواسطة 

أنسلم Anselm )1033- 1109( يف كتابه العظة Proslogion )الفصلن الثاين والثالث(… وقد 

بعد  أحياه  الذي  ديكارت…«]3]  مع  بعد  فيم  آخر  شكًل  اتخذ  لكّنه  الدليل،  هذا  األكوينّي  انتقد 

انتقادات األكوينّي، ورغم هذا ال يزال هذا الدليل معرّبًا عن الروح املدرسيّة، تلك الروح التي زعم 

ديكارت أنّه تجاوزها.

ثّم إّن طريقة  ديكارت يف إثبات وجود النفس بواسطة الكوجيتو، قد عّدها أنطوان أرنو املعروف 

بأرنو الكبري Le Grand Arnauld )1612- 1694( مشابهة لطريقة القّديس أوغسطني، يقول برهييه: 

»وعندما عرف اللهوتيّون بكوجيتو ديكارت، مل يفت أرنو أن يلحظ أّن القّديس أوغسطينوس]4]  

قال بالشء نفسه؛ وبالفعل، كان معوله يف اإلفلت من إسار الريبيّة عىل هذه الفكرة: » إذا أخطأت، 

فأنا موجود SI FALLOR ,SUM«؛ وقد برهن أيًضا عن طريق هذه الفكرة، يف كتابه )يف الثالوث( 

عىل أّن النفس روحيّة ومتميزة عن الجسم…«]5]. 

إذن فقد سبق ألوغسطني، حسب أرنو، أن استخدم الفكر كدليل عىل وجود النفس، ولكن مثّة 

[1]- ديكارت، التأّمالت يف الفلسفة األوىل، ص40 .

[2]- ديكارت، التأّمالت يف الفلسفة األول، املوضع نفسه.

[3]- Penelhum, T., Religion And Rationality, New York, Random House, 1971, PP. 11- 12. Simon 

Blackburn, The Oxford Dictionary Of Philosophy, P. 715.

[4]- هكذا عّربه املرتجم.

[5]- إميل برهييه، تاريخ الفلسفة: القرن السابع عرش، ترجمة جورج طرابييش، بريوت، دار الطليعة، 1983، ص93.
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خلف بني املؤرّخني حول مدى أصالة ديكارت يف هذه املسألة، وحول حجم التشابه واالختلف 

بينهم]1]. 

وعىل أّي حال فإّن كشف أرنو عن أوجه التشابه واالتصال بني ديكارت وبني أوغسطني قد هيّأ 

الطريق عىل هذا النحو للديكارتيّة املسيحيّة كم ستقول بها جمعيّة األوراتوار، وهي جمعيّة كانت 

الداخل،  الكاثوليكيّة من  بإصلح مضاّد بغرض تجديد  الربوتستانتّي  إحباط اإلصلح  تهدف إىل 

وترفض املسلك الدينوّي الذي تريد الربوتستانتيّة أن تدخله يف النظام الكهنويتّ. ويعترب الكاردينال 

باريس سنة  األوراتوار يف  مؤّسس جمعيّة   )1692-1575(  Pierre De Berulle بريول  دى  بيري 

1611، وكان قد أّسسها يف روما القّديس فيليب نريي سنة 1564 ]2].

ويف هذا السياق إذا نظر املرء إىل فكرة ثنائيّة النفس والبدن ومتايزهم عند ديكارت، يجد أنّها 

أيًضا، وقد عربَّ عنها كذلك مبصطلحات  الفلسفة املدرسيّة  التي ورثها ديكارت عن  من األفكار 

A Mystery؛ ففي  النفس والبدن رسًّا  التفاعل بني  التينيّة مدرسيّة]3]. وفضلً عن ذلك فقد اعترب 

خطاب له إىل األمرية اليزابيث Elizabeth ابنة فريدريك ملك بوهيميا Bohemia املخلوع والتي 

كانت قد اتخذت هولندا ملًذا لها، سلّم ديكارت بأّن هذا التفاعل رّس]4].

وقد تعرَّض موقفه من علقة النفس بالبدن النتقادات كثرية من الفلسفة اللحقني، وال سيّم 

الفلسفة املعارصين، مثل وايتهد الذي رأى أّن فصل ديكارت بينهم إّنا هو فصل تعسفّي غري 

مرّبر فلسفيًّا؛ إذ مل يقّدم سببًا لرفضه القول بجوهر كيّلّ واحد: ماّدّي أو روحّي]5]. فقد فشل ديكارت 

يف إيجاد صلة بني النفس والبدن، أو بني املاّدة والروح، و »لعّل هذا التمييز بني هذين الجوهرين 

قد أّدى بديكارت إىل الفشل الذريع يف محاولته حّل مشكلة اتحاد النفس بالبدن«]6]. ويرى هوايتهد 

أّن »الخطأ الرئيس لديكارت هو تصّور املاّدة كـ »فاعليّة فارغة« متجرّدة من الخربة، وهذا التصّور 

[1]- حول مساحة اختالفه واتفاقه مع أوغسطني. انظر:

E. L. Allen, Guide Book To Western Thought, London, The English Universities Press, 1966,  pp. 60- 1.

     وبـرتــراند راسـل، تــاريخ الفلسفـة الغربيـّـة ج )3(، ترجمة د. محمد فتحي الشنيطي، القاهرة، إلهيئة املرصيّة العاّمة للكتاب، 1977، 

ص114. وإميل برهييه، تاريخ الفلسفة: القرن السابع عرش، ص93.

.H. E. Smithers, A History Of The Oratorio, 3 Vols., London, 1977- 79 :[2]- انظر

[3]- H. D. Lewis, Philosophy Of Religion, London, Warwick Lane, 1975, P. 276.

[4]- Anthony Kenny, Descartes: A Study Of His Philosophy, New York, Random House, 1968, PP. 223 - 4. 

[5]- د. عيل عبد املعطي محمد، ألفرد نورث هوايتهد: فلسفته وميتافيزيقاه، اإلسكندريّة، دار املعرفة الجامعّية، 1980، ص173. 

[6]- املرجع السابق، ص174.
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يجعل قدرة الجسم عىل التفاعل مع العقل رسًّا بكّل ما يف الكلمة من معنى«]1]. 

فهل ديكارت الذي تحّدث عن ثنائيّة بني الجسم والعقل أو البدن والنفس أو بني املاّدة والفكر، 

وعجز عن إيجاد الجرس بينهم، ال يقبل من األفكار إاّل ما كان واًضحا ومتميّزًا؟! وحتى عندما قال 

إّن الغّدة الصنوبريّة هي مكان التفاعل، فإنّه مل يقل لنا كيف يحدث هذا التفاعل، ومن ثّم بقي جوهر 

التفاعل رسًّا، ومع ذلك قَِبلَه ديكارت! وهنا يتجّدد السؤال: هل من شأن الفلسفة العقلنيّة.. فلسفة 

الوضوح والتميّز.. أن تقبل باألرسار؟

من  يجعل  ال  بينهم،  التفاعل  عمليّة  خفاء  مع  والنفس  البدن  ثنائيّة  مثل  ملّغزة  نظريّة  وقبول 

املستغرب عىل مستوى آخر أن يسلم ديكارت عىل نحو واضح بسلطة رجال الدين عىل أحكام 

الفلسفة؛ إذ يطلب من علمء أصول الدين تصحيح ما وقع فيه من أخطاء؛ فهم منبع الرصانة واملعرفة 

واألكرث فطانة ونزاهة عىل حّد تعبريه.

 وأكرث ما يلفت النظر أنّه يف نهاية »مبادئ الفلسفة« 1644)وهو كتاب ُصمم إىل حدٍّ ما ليُستخدم 

ككتاب الهويتّ(]2]، يقول:

»إّن وعيي بضعفي، جعلني ال أصنع آراء جازمة، إاّل وأحيلها لسلطة الكنيسة الكاثوليّكية ولحكم 

هؤالء األكرث حكمة مّني«]3].

ويف  كاتريوس.  يدعى  شابًا  هولنديًا  الهوتيًّا  األمر،  أّول  يف  تأّملته،  عىل  ديكارت  أطلََع  وقد 

أواخر عام 1640 بعث بها إىل األب مرسني Mersenne )1588-1648( مع اعرتاضات كاتريوس 

وردوده عليها )االعرتاضات األوىل(، وكان قصده أن يتوىلَّ مرسني اطلع اللهوتيّني عىل الكتاب 

»حتى يأخذ -عىل حّد تعبريه- رأيهم فيه ويعلم منهم ما يحسن تغيريه أو تصحيحه أو إضافته إليه قبل 

أن ينرشه عىل الجمهور«]4]. ومن املعروف أّن األب مرسني كان يدافع عن ديكارت دفاًعا مجيًدا 

مدافًعا عن  كان  باريس«، كم  ديكارت يف  السيّد  بـ »سفري  يلّقبونه  اآلخرين  لدرجة جعلت  حتى 

جاليليو ضد اللهوتيّني التقليدينّي ذوي امليول األرسطيّة]5].

[1]- Quinn And Taliaferro, A Companion To Philosophy Of Religion, Cambridge, Blackwell, 1997, P. 136.

[2]- Blackburn, The Oxford Dictionary Of Philosophy, p. 101. 

[3]- J. Cottingham, R. Stoothoff And D. Murdoch )Eds.(, The Philosophical Writings  Of Descartes, 

Vol. I, P. 291.                          

[4]- اقتبسه برهييه، تاريخ الفلسفة: القرن السابع عرش، ص67.

[5]- Catharine Wilson, “Mersenne”, in: Academic American Encyclopedia, New Jersey, Arete, 1980, vol. 

13, p. 312.
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اليسوعيّني  الفلسفة« بذل وسعه للحصول عىل مصادقة معلّميه  وعندما نرش ديكارت »مبادئ 

ويتّضح  أرسطو.  لفلسفة  مباينة  لفلسفة  للرتويج  سواهم  من  أكرث  يؤّهلهم  موقعهم  ألّن  القدامى؛ 

من ترصيحات ديكارت املتتالية سواء يف رسائله أم يف كتبه أّن ميتافيزيقاه تجّسد التزام املسيحّي 

باستعمل العقل ملكافحة إنكارات الزنادقة وامللحدة، مم مييط اللثام عن ديكارت وقد انضوى 

تحت لواء حملة مكافحة الزنادقة وامللحدة، وكأنّه يواصل يف ميدان الفكر جهود جده بيري ديكارت 

يف امليدان العسكرّي عندما قاتل يف الحروب الدينيّة]1].

ومّم يؤيد هذا املعنى أّن الكاردينال بيري دى بريول طلب من ديكارت تدعيم عقائد املسيحيّة 

برباهني فلسفيّة يف إطار مواجهة الزنادقة وامللحدة، كم شجعه عىل االستمرار يف كتاباته؛ ألنّه 

 Donald A. كرس  أ.  دونالد  يشري  بل  األوراتوار،  لجمعيّة  الدينّي  املوقف  دعم  يف  تصّب  رآها 

Cress إىل أّن طريقة حياة ديكارت قبل 1628، قد انتهت وبدأت طريقة جديدة متأثّرة بتشجيع دي 

بريول، فغادر فرنسا إىل هولّندا سنة 1628 ليك يتجنَّب الفتنة Glamour -عىل حّد تعبري دونالد أ. 

كرس- والحياة االجتمعيّة، وطلبًا للعتزال والهدوء ليك يتمّكن من التفّرغ لكتاباته]2]. ومقصد هذه 

الكتابات هي تحقيق املهّمة التي أوكلها إليه الكاردينال »دى بريول« قبل اعتكافه يف هولّندا؛ وهي 

تدعيم عقائد املسيحيّة برباهني فلسفيّة يف إطار مواجهة الزنادقة وامللحدة.

الله  وجود  عىل  الربهان  وفيها  األوىل،  الفلسفة  يف  »التأّملت  كتاب  يحتّل  اإلطار  هذا  ويف 

وخلود النفس« )أنجزه 1640 ونرشه 1641(، مكانه يف خط املنافحة العقلنيّة عن أصول العقيدة 

الله«؛ وال غرابة يف ذلك،  ينارص »قضيّة  أنّه  أراد ديكارت وهكذا ردَّد تكرًرا  املسيحيّة]3]. وهكذا 

فهو تلميذ اليسوعيّني الذين قاموا بدور خطري يف مقاومة اإلصلح الربوتستانتّي هادفني إىل تجديد 

الكنيسة الكاثوليكيّة.

وقد  عليه،  سيطر  قد  كان  الكنيسة  رجال  من  الخوف  أّن  عىل  ديكارت  حياة  استقراء  ويدّل   

أشار هرني مور H. More  إىل أّن طبيعيّاته قد أفسدها خوفه من الكنيسة، وقد خش أن يتعرّض 

[1]- قارن: برهييه، تاريخ الفلسفة: القرن السابع عرش، ص63. 

[2]- Cress D. A., “Editor’s Preface” To Descartes: Discourse On Method And Meditations On First 

Philosophy. P. Vii-Viii.

[3]- تتبع برهييه بداية حركة املنافحة العقالنّية عن املسيحّية يف القرن السادس عرش قبل ديكارت مبارشة. انظر كتابه: تاريخ الفلسفة: 

العرص الوسيط والنهضة، الجزء الثالث، ترجمة جورج طرابيىش، بريوت، دار الطليعة، 1983، ص281. ويدرج برهييه ميتافيزيقيا ديكارت 

يف سياق هذه الحركة الدينّية، لكّنه يعود فيعترب ذلك »محض مظهر خارجّي لفكر ديكارت« بعكس ما يؤكّد عليه بحثنا من كون العقالنّية 

مجرّد مظهر ارتداه ديكارت ليخفي وراءه تفكريه الالهويّت. قارن: برهييه، تاريخ الفلسفة: القرن السابع عرش، ص84. ّ
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نفسه  يقّدم  كان  ديكارت  فإّن  لذا  وفزعه]1]؛  جزعه  جاليليو  أثار سجن  فقد  جاليليو؛  تعرّض  ملا 

غالبًا كحليف للكنيسة خوفًا من بطش رجال الدين، مثلم يتّضح من إهدائه كتاب التأّملت إىل 

»العمداء والعلمء بكلّيّة أصول الدين املقّدسة بباريس«]2].

لكن ليس معنى هذا أّن الخوف وحده هو املفرّس ملوقف ديكارت من رجال الكنيسة، فقد آمن 

بالدين املسيحّي منذ طفولته، »وحرص عىل تريّض رجال الدين حرًصا عابه عند بعض مؤرّخيه، 

ومن مظاهر مجاراته للتقاليد الدينيّة أنّه حني اكتشف »قواعد« علم جدير باإلعجاب يف 10 نوفمرب 

بإيطاليا  العذراء يف لوريت  الكاثوليك، وهو كنيسة  الحّج إىل أحب مكان عند  نذر  سنة 1619، 

ليقيم الصلة لله وللعذراء، شكرًا عىل توفيقه يف اكتشافه!«]3].

ويف الرسالة االستهلليّة يف مقّدمة كتاب »التأّملت يف الفلسفة األوىل« يعترب نفسه متَِّبًعا مرسوم 

العقل لتدعيم  الفلسفة املسيحيّني أن يستخدموا كّل قوى  الذي يطلب فيه إىل  العارش  ليو  البابا 

اإلميان الحّق]4]. 

وإذا كان ديكارت قد تعرّض أحيانًا الضطهاد من الهوتيّي هولّندا؛ فذلك ألنّهم كانوا يوّحدون 

بني حرفيّة املعتقد املدريّس وعقائد الكتاب املقّدس، ويخلطون بني أرسطو والكتاب املقّدس. أّما 

ديكارت نفسه، فقد كان يرى أنّه ال يوجد تعارض بني فلسفته وبني عقائد الكتاب املقّدس، وكان 

يعي بأّن معارضة أولئك اللهوتينّي له نابع من ذلك الخلط الذي وقعوا فيه بني أرسطو وبني التعاليم 

املدرسيّة من جهة والكتاب املقّدس من جهة أخرى]5].

يقول ديكارت يف خطاب له إىل مرسني يف مارس 1641:

»قّررُت أن أقاتل بكّل أسلحتي الناس الذين يخلطون بني أرسطو والكتاب املقّدس ويسيئون 

استعمل سلطة الكنيسة، أقصد الناس الذين أدانوا جاليليو... أنا واثق من أنّني أستطيع إظهار أنّه ال 

عقيدة من عقائد فلسفتهم متّفقة مع اإلميان مثل اتفاق نظريّايت«]6].

[1]- د. توفيق الطويل، قصة الرصاع بني الدين والفلسفة، ص194.

[2]- ديكارت، التأّمالت يف الفلسفة األوىل، ص37.

[3]- د. توفيق الطويل، قصة الرصاع بني الدين والفلسفة، ص193.

[4]- ديكارت، التأّمالت يف الفلسفة األوىل، ص41.

[5]- J. Cottingham, A Descartes Dictionary, P. 63.

[6]- J. Cottingham And Others, The Philosophical Writings Of Descartes, Vol. I I I, Cambridge, 

Cambridge University Press, 1991, P. 177. 

طبع هذا الجزء بعد ستة سنوات من طبع الجزءين األّول والثاين؛ لذا متّت اإلشارة لبياناته عىل نحو منفصل.
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الثانية  الطبعة  يف  املنشور   »Dinet »دينيّه  لـ  خطابه  يف  رسميّة  أكرث  عبارة  أيًضا  قارن 

للتأّملت: »مبا أّن الحقيقة الواحدة ال ميكن أن تكون متعارضة مع حقيقة أخرى، سوف يكون 

من العصيان الخوف من أّن أّي حقائق مكتشفة يف الفلسفة ميكن أن تكون متعارضة مع حقائق 

بوسائل  تفسريه  ميكن  ال  بالدين  متعلّق  يشء  يوجد  ال  أنّه  عىل  ُمرّص  أنا  الواقع  ويف  اإلميان. 

أفضل من مباديئ التي هي أقدر عىل ذلك من وسائل أولئك الذين ينالون القبول العام«]1].

ن يف بنية نسقه  ومن امللحظ، رغم وضوح املحور اللهويتّ يف تفكري ديكارت، أنّه مل يُضمِّ

والَصلب،  والتثليث  التجّسد  أرساَر  وال   [2[  Seven Sacraments السبعة  الكنيسة  أرساَر  الفلسفّي 

ولكن فلسفته جاءت مربهنة عىل العقائد الكربى: وجود الله ووجود النفس. ورمبا يكون السبب يف 

ذلك أنّه وجد من املستعص عقلنيًّا -حتى عىل املستوى الظاهرّي املتقنِّع- تسويغ وإدراج تلك 

العقائد النوعيّة املسيحيّة الكاثوليكيّة يف بنية نسق فلسفّي يزعم لنفسه العقلنيّة املنهجيّة. 

ومع هذا مل يعرتف ديكارت قط بأّن عقائد املسيحيّة النوعيّة ضّد العقل، بل كان مقتنًعا أنّها من 

نعم اللّه علينا التي تجاوز طاقة عقولنا يف مستواها العادّي! يقول ديكارت:

العادّي،  لنا أو لغرينا من أشياء تجاوز طاقة عقولنا يف مستواها  اللّه علينا مبا كشفه  »إذا أنعم 

كأرسار التجّسد والتثليث، مل يستعص علينا اإلميان بها مع أنّنا قد ال نفهمها فهًم واضًحا؛ ذلك 

ألنّه ال ينبغي أن يقع لدينا موقع الغرابة أن يكون يف طبيعة اللّه ويف أعمله أشياء كثرية تجاوز متناول 

أذهاننا«]3].

وفضًل عن هذا فإنّه كان يؤكّد دوًما بإرصار أنّه ما من حقيقة فلسفيّة يف مذهبه ميكن أن تكون 

اإلميان  بني  العلقة  عن  الشائعة  الفكرة  هي  )وتلك  املنزلة  املسيحيّة  العقائد  حقيقة  مع  متنافية 

والعقل يف التوماويّة(؛ ولذلك عندما ينتقد أحُد اللهوتيّني]4] نظريّتَه يف املاّدة عىل أساس أنّها ال 

[1]-  J. Cottingham And Others, The Philosophical  Writings Of  Descartes, I I, P. 392.

املرىض  ومسحة  االعرتاف،  أو  والتوبة  والتناول،  والتثبيت،  التعميد،  هي:  واألرثوذكسّية  الكاثوليكّية  عقيديت  يف  السبعة  األرسار   -[2]

املقبلني عىل املوت، والكهنوت أو الرسامة، والزواج. وهي املراسم الرئيسة يف العبادة املسيحّية، وهي شعائر موضوعة بغرض جعل 

املسيحّيني يحيون حياة مسيحّية، أو لتنمية هذه الحياة بينهم، وهي عالمات مقّدسة تحدث النعمة اإللهّية يف قلب املؤمن. لكن يف العقيدة 

الربوتستانتّية، مثّة إنكار لألرسار عدا رّسين هام: التعميد، والتناول؛ وهام عند الربوتستانت مجرّد رمز للنعمة اإللهّية.

John Bowker)ed.(, The Oxford Dictionary of World Religions, Oxford, Oxford University Press, 1997, p. 831. 

[3]- ديكارت، مبادئ الفلسفة، ص70 .

عىل  القربان(  تحّول  )حول  الجزئّية  االعرتاضات  بعض  قّدم  فأرنو  الرابعة«؛  »االعرتاضات  يف  الواردة  لديكارت  أرنو  انتقادات  مثل   -[4]

التأّمالت يف الفلسفة األوىل لديكارت، لكن هذا ال مينع من كون أرنو مؤيًّدا لديكارت يف سائر نظريّاته. انظر:

Cottingham, The Philosophical Writings Of Descartes, P. 153. Cottingham, A Descartes Dictionary, P. 62.
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القربان إىل جسد املسيح  الخبز والخمر يف  بتحّول  الخاّصة  النوعيّة  العقيدة املسيحيّة  تتفق مع 

ودمه تحّواًل حقيقيًّا، نراه قد أرسع يبذل كّل ما يف وسعه ليربهن عىل توافق نظريّته مع العقيدة.

اإلله والشيطان آلّيت�ان دينّيت�ان يف تفكري ديكارت
بنية  إّن عقيديَتْ »اإلله املخلّص« و »الشيطان املُضّل« هم ركنان جوهريّان يف  ميكن القول 

مبفهوم  املرة  هذه  التحليل  بدأنا  وإذا  األديان.  معظم  يف  الحال  هو  مثلم  املسيحيّة،  الدوغم 

الشيطان نجد أّن اإلميان املسيحّي ال يستطيع أن يحّقق اتساقًا داخليًّا يف نسق عقائده دون افرتاض 

شيطان ماكر يلعب دوًرا رئيًسا منذ بداية التاريخ البرشّي يف محاولة إضلل بني اإلنسان. يقول األب 

 = Satan كزافييه ليون دوفور اليسوعي: »إّن الكتاب املقّدس، تارة تحت اسم »الشيطان« )بالعربيّة

املقاوم(، وتارة تحت اسم »إبليس« )باليونانيّة Diabolos = املشتيك زوًرا( يشري إىل كائن شخّص 

غري مريّئ يف حّد ذاته، ولكّنه يظهر بعمله أو بتأثريه: إّما من خلل نشاط كائنات أخرى )شياطني أو 

أرواح نجسة(، وإّما من خلل التجربة. وعىل كّل، فإّن الكتاب املقّدس يبدو يف هذا الشأن، خلفًا 

للحال يف فرتة اليهوديّة املتأّخرة، ويف غالبيّة آداب الرشق القديم، عىل جانب من اإليجاز الشديد، 

قارًصا عىل إرشادنا عن وجود هذا الكائن وعن حيله، وعىل إرشادنا عن وسائل الحمية منها«]1].

ذاته، ولكّنه  كائًنا شخصيًّا غرَي مريّئ يف حّد  باعتباره  الشيطان  افرتض وجود  فقد  أّما ديكارت 

يقول J. H. Hick عىل  إدراكاتنا.  القدرة عىل تضليل حواسنا وخداع  بتأثريه، وله  أو  بعمله  يظهر 

لسان ديكارت: »رمبا للوصول إىل منتهى الشّك، يوجد شيطان ماكر ذو قدرة كاملة، وهو ال يضلّل 

قّوة  بعقولنا«]2].. »وبالنسبة إلمكانيّة وجود شيطان ماكر ميتلك  يتلعب كذلك  بل  حواسنا فقط، 

فوق عقولنا تقّوض كّل األدلّة، فإّن ذلك الشيطان يستطيع )بواسطة التلعب بذاكرتنا( أن يجعلنا 

نعتقد أّن حجة ما صحيحة مع أنّها ليست صحيحة«]3].

مل يستطع ديكارت رافع لواء العقلنيّة يف مطلع العصور الحديثة- هكذا يعترب نفسه وهكذا يعتربه 

كثريون- أن يعتق نفسه ويفلت بأفكاره من أرْس الرؤية الكنسيّة، حيث قّدم رؤية فلسفيّة ال ميكنها 

يقول  املاكر،  الشيطان  هذا  وجود  افرتاض  دون  الداخليّة  املنهجيّة  بنيتها  يف  وتتّسق  تتواصل  أن 

املطران  بإرشاف  الالهوت  علامء  من  مجموعة  العربّية  إىل  ترجمه  الكتايّب،  الالهوت  معجم  اليسوعّي،  دوفور  ليون  كزافييه  األب   -[1]

أنطونيوس نجيب، بريوت، دار املرشق، 1988، ص466.

[2]- J. H. Hick, Philosophy Of Religion, London, Prentice - Hall International, 1988, P. 58.

[3]- Ibid.
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أّن شيطانًا  الراحمني وهو املصدر األعىل للحقيقة-  الله -وهو أرحم  أّن  ديكارت: »سأفرتض، ال 

أّن السمء  خبيثًا ذا مكر وبأس شديدين قد استعمل كّل ما أُويت من مهارة إلضليل؛ وسأفرتض 

والهواء واألرض واأللوان واألشكال واألصوات وسائر األشياء الخارجيّة ال تعدو أن تكون أوهاًما 

وخياالت قد نصبها ذلك الشيطان فخاًخا القتناص سذاجتي يف التصديق؛ وسأعد نفيس خلوًّا من 

اليدين والعينني واللحم والدم، وخلوًّا من الحـواس؛ وأّن الوهم هو الذي يخيّل يل أنـّي مالك لهذه 

إىل  الوصول  الوسيلة من  بهذه  فإّن مل أمتكن  الخاطر،  بهذا  التشبّث  كلّها. وسأرّص عىل  األشياء 

معرفة أّي حقيقة، فإّن يف مقدوري عىل األقّل أن أتوقّف عن الحكم؛ ولذلك سأتوّخى متام الحذر 

من التسليم مبا هو باطل، وسأوطّن ذهني عىل مواجهة جميع الحيل التي يعمد إليها ذلك املخادع 

الكبري، حتى ال يستطيع مهم يكن من بأسه ومكره أن يقهرين عىل يشء أبًدا«]1].

التفكري الديكاريتّ، حيث يفرتض وجود  بنية  يظهر من هذا النّص حضور مفهوم الشيطان يف 

شيطان ماكر ميتلك قوة فوق عقولنا تقّوض كّل األدلّة، وهذا الشيطان يستطيع )بواسطة التلعب 

بهذا  ديكارت  ويعكس  ليست صحيحة.  أنّها  مع  ما صحيحة  أّن حّجة  نعتقد  يجعلنا  أن  بذاكرتنا( 

نًا من مكّونات اإلميان املسيحّي الذي يؤمن بوجود شيطان ماكر يلعب دوًرا رئيًسا يف  املوقف مكوِّ

محاولة إضلل بني اإلنسان. 

لكن كيف ميكن التغلب عىل الشيطان سواء أكان يف املسيحيّة أو يف الفلسفة الديكارتيّة؟

عىل الرغم من أّن الشيطان يف اإلميان املسيحّي روح رهيب بحيله ورشاكه وخداعه ووساوسه، 

فإّن من املمكن هزميته عن طريق االتحاد  باملسيح باإلميان والصلة التي تساندها دوًما صلة 

يسوع. وهكذا فالنجاة الدينيّة ال بّد لها حتى تتحّقق من االنتصار عىل الشيطان باالستنجاد بالله. 

هذا عن موقف املسيحيّة من آليّة النجاة من كيد الشيطان، فمذا عن موقف ديكارت؟ 

نجد من  فتارة  االشتباه؛  يثري  ما  الشيطان  االنتصار عىل  آليّة  الواقع من  ديكارت  إّن يف موقف 

النصوص ما يجعله يبدو موقًفا فلسفيًّا أصيًل، وتارة نجد من النصوص ما يجعله ال يعدو أن يكون 

موقف املسيحيّة.. كيف؟

من الظاهر أّن آليّة النجاة الفلسفيّة عند ديكارت تتحّدد يف »الفكر«، يقول ديكارت:

أرض  توجد سمء وال  فل  اإلطلق:  العامل مبوجود عىل  بأنّه ال يشء يف  قبل  »اقتنعت من   

[1]- ديكارت، التأّمالت يف الفلسفة األوىل، ص80. 
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وال نفوس وال أجسام، وإذن فهل اقتنعت بأيّن لست موجوًدا كذلك؟ هيهات! فإين ال شّك أكون 

البأس  أّي مضّل شديد  أدري  هنالك ال  فّكرت يف يشء. ولكن  أو  اقتنعت بشء  أنا  إن  موجوًدا 

شديد املكر يبذل كّل ما أويت من مهارة إلضليل عىل الدوام. ليس من شّك إذن يف أيّن موجود 

متى أضلّني. فليضلّني ما شاء فم هو مبستطيع أبًدا أن يجعلني ال يشء، مادام يقع يف حسباين أيّن 

يُت الفكر ودقّقت النظر يف جميع األمور، أن أنتهي إىل نتيجة وأخلص  يشء، فينبغي عيّل، وقد روَّ

إىل أّن هذه القضيّة )أنا كائن وأنا موجود( قضيّة صحيحة بالرضورة كلّم انطلقت بها وكلّم تصوَّرتها 

يف ذهني«]1].

ومتثل هذه القضيّة املبدأ األّول للفلسفة الذي يبحث عنه ديكارت، ومن ثّم متثّل- من وجهة نظره- 

جوهر نظريّة املعرفة يف فلسفته. لكن هل »الفكر« وحده هو سبيل النجاة الكايف بذاته، أم أنّه بحاجة 

لضمن إلهّي؛ ومن ثم تصبح النجاة الفلسفيّة ذاتها غري ممكنة إاّل بتحقيق النجاة الدينيّة أّواًل؟

اللّه، لكّنه  الواضح كآليّة ال تخدع للستدالل عىل وجود  الفكر  البداية  يستخدم ديكارت يف 

من ناحية أخرى يلوذ بالله الصادق من أجل ضمن مصداقيّة الفكر الواضح ضد أالعيب الشيطان 

الشيطان  فيها  يقوم  التي  اللحظة  يف  نفسه  يكتشف  الفكر  بأن  يرّصح  ديكارت  كان  فإذا  املاكر، 

 Cogito( »مبمرسة أفعال الخداع والتضليل املختلفة، وكأّن يقني الفكر »األنا أفّكر إذن أنا موجود

والتميّز؛  بالوضوح  متّسمة  أوىل  حقيقة   )Ergo Sum( )I Am Thinking, Therefore I Exist

حيث إّن الشيطان يستطيع أن يشكِّك اإلنسان يف كّل يشء سوى أنّه موجود]2].. إذا كان األمر عىل 

هذا النحو يف البداية، فإنّه يعود يف نصوص أخرى ذات طابع عاّم ومطلق وهي من الكرثة مبكان، 

صّحة  تضمن  التي  هي  ألنّها  منطقيًّا؛  الفكر  حقيقة  من  أسبق  حدسيّة  حقيقة  مثّة  أّن  عىل  ليؤكّد 

الفكر نفسه بوضوحه ومتيّزه ضّد عوامل الخداع املختلفة مبا فيها الشيطان، أي أّن الفكر يستلزم 

بأفكار  يتلعب  أن  للشيطان  يسمح  والذي ال  يخدع،  الذي ال  الصادق«  »اللّه  له هو  أّواًل ضامًنا 

اإلنسان، فهو مصدر الحقائق وهو ضامُنها؛ ومن هنا فهو »املخلّص« الحقيقّي من براثن الشّك؛ 

الجرس  إنّه مبثابة  اليقني؛  إىل  الشّك  من  العبور  وأنطولوجيّة يف عمليّة  منطقيّة  أسبقيّة  له من  مبا 

الذي يعرب عليه الفكر تلك الهّوة املحفورة بيــن الجانبني؛ ومن ثّم فإّن آليّة النجاة الفلسفيّة تظّل 

بحاجة دوًما إىل تدعيم من آليّة النجاة الدينيّة، وهذا ما سيتّضح بنصوص ديكارتيّة عند الحديث 

عن الله عند ديكارت باعتباره الضامن األعىل للحقيقة.

[1]- ديكارت، التأّمالت يف الفلسفة األوىل، ص95.

[2]- D. E. Cooper, Wrold Philosophies, P. 244.
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املهّمني  كتابيْه  املاكر يف  الشيطان  فيه  يذكر  ال  الذي  الوقت  ديكارت يف  أّن  للنظر  والَّلفت 

»مقال عن املنهج« و »مبادئ الفلسفة«، فإنّه يلّح عىل إيراده كفرض من الفروض الشّكيّة يف كتابه 

»التأّملت يف الفلسفة األوىل«؛ وال يكتفي بذكره يف سياق دواعي الشّك، بل يذكره كذلك يف سياق 

أّن مفهوم  ّعىل  يدل  بالتّغلب عليه؛ مم  إاّل  الفلسفيّة  النجاة  أمل من  اليقني، وكأنّه ال  البحث عن 

الشيطان رمز الرّش، والرّش هنا هو الشّك حارض يف بنية التفكري الديكاريتّ.

الشّك، ولوال  نهر  الشيطان املاكر وعبور  استطاع ديكارت مواجهة  اإللهّي ملا  الضمن  ولوال 

الشيطان؛ »فشّك ديكارت كان قد  يغّذيها  التي  الديكارتيّة  الشك  انتهت حالة  الصدق اإللهّي ملا 

أوشك أن يلتهم نفسه لوال أن أدركه ضمن الصدق اإللهّي«]1].

اإلله باعتب�اره الضامن األعلى للحقيقة
يوحي الكوجيتو الديكاريتّ الشهري يف بعض نصوص ديكارت بأّن الفكر له األسبقيّة املنطقيّة 

يف الخروج من غياهب الشّك إىل نور اليقني]2]، ومم يدّل عىل ذلك مثلً قوله: »مم تأباه عقولنا 

ا حينم يفّكر. وعىل الرغم من أشّد االفرتاضات شططًا،  أن نتصّور أّن ما يفّكر ال يكون موجوًدا حقًّ

فإنّنا ال نستطيع أن ننع أنفسنا من االعتقاد بأّن هذه النتيجة: »أنا أفكر، وإذن فأنا موجود« صحيحة، 

وبالتايل أنّها أهّم وأوثق معرفة تعرض ملن يدير أفكاره برتتيب«]3].

وأسبقيّة الفكر عند ديكارت هي الرأي األكرث شيوًعا  بني كثري من مؤرّخي الفلسفة، لكن مثّة َمن 

يقول بوجود دور منطقّي بني الفكر والوجود اإللهّي عند ديكارت، وهذا ما قاله معارصوه أنفسهم؛ 

»فقد اكتشفوا لديه دورًا فاسًدا؛ إذ ال سبيل إىل الربهان عىل وجود الله إاّل باالتكال عىل بداهة األفكار 

الواضحة واملتّميزة؛ وال سبيل إىل االتكال عىل هذه البداهة إاّل إذا قام الربهان عىل وجود الله«]4]. 

ويوضح ديف روبنسون وكريس جارات هذا الدور الديكاريتّ بلغة بسيطة فيقوالن: »األمر السيّئ هو 

أّن حّجة ديكارت أصبحت اآلن سيّئة السمعة لكونها كم يقال: »دور ديكاريتّ«. فديكارت يستخدم 

ما يريد الربهنة عليه كمقّدمة من مقّدماته، فليس يف استطاعتك أن تضمن قاعدة »الوضوح والتميّز« 

من إله يقول الحقيقة إذا كنت تزعم بالفعل أنّه موجود بسبب أّن لديك فكرة واضحة ومتميّزة عنه يف 

[1]- د. صالح قنصوه، املوضوعّية يف العلوم اإلنسانّية، بريوت، دار التنوير، ط2 ، 1984، ص218.

[2]-  E. L. Allen, Guide Book To Western Thought, P. 140.

[3]- ديكارت، مبادئ الفلسفة، ص 56.

[4]- إميل برهييه، تاريخ الفلسفة : القرن السابع عرش، ص101.
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ذهنك. فإذن ديكارت يحتاج إىل الله ليضمن قاعدة الوضوح والتميّز، ويحتاج إىل قاعدة الوضوح 

والتميّز ليضمن أّن الله موجود«]1]. هكذا يستخدم بعض الباحثني مفهوم »الدور املنطقّي« ملحاولة 

تفسري موقف ديكارت من الفكر والله والذي ينطوي عىل ثنائيّة تثري االشتباه. 

الفلسفة  ويظل هذا االشتباه حارًضا يف معظم نصوص ديكارت؛ فإذا عدنا إىل »التأّملت يف 

األوىل« نجد من النصوص الديكارتيّة ذات الصيغة العاّمة واملطلقة ما يتضّمن ويستلزم بالرضورة 

يقول  نفسها،  الفكر  الضامن لصّحة  فالله هو  اإللهّي؛  الصدق  ليقني  منطقيًّا  الفكر الحق  يقني  أن 

ديكارت يف التأّمل األول:

»لعل الله مل يشأ إضليل عىل هذا النحو؛ ألنّه سبحانه كريم. إنّه إذا كان مم يتنزّه عنه اللّه واسع 

الكرم والرحمة أن يكون قد خلقني عرضة لضلل مقيم، فيبدو كذلك مم ال يليق مبقامه أن يأذن 

بوقوعي يف الضلل أحيانًا«]2].

ويرّصح ديكارت عىل نحو واضح ال لبس فيه:

»إّن اللَه ـ وهو أرحم الراحمني ـ هو املصدر األعىل للحقيقة«]3].

اإللهّي حّدها األقىص عندما يرى عدم  الضمن  الفلسفيّة عىل  اعتمديّة ديكارت  وتبلغ درجة 

إمكانيّة الوصول إىل اليقني أبًدا دون معرفة وجود الله وكونه صادقًا، يقول:

: فبدون  »إذا وجدت أّن هنالك إلًها فل بّد أيًضا من أن أنظر هل من املمكن أن يكون مِضلًّ

معرفة هاتني الحقيقتني، ال أرى سبيًل إىل اليقني من يشء أبًدا«]4].

ويزيد األمر توكيًدا يف »مبادئ الفلسفة« بجزمه أّن اإلنسان »لن يصل إىل علم يقينّي ما مل يعرف 

خالقه«]5]، و »أن َمْن َجِهَل اللَّه لن يستطيع أن يعرف شيئًا آخر معرفة يقينيّة«]6].

غري أّن ديكارت يف نصوص أخرى يؤكّد أسبقيّة الفكر، مثل قوله »أنا أفّكر إذن أنا موجود«، ويعترب 

[1]- ديف روبنسون وكريس جارات، ديكارت، ترجمة د. إمام عبد الفتاح إمام، القاهرة، املجلس األعىل للثقافة، 2001، ص70.

[2]- ديكارت، التأّمالت يف الفلسفة األوىل، ص77 - 78 .

[3]- م.ن، ص80 .

[4]- م.ن، ص135.

[5]- ديكارت، مبادئ الفلسفة، ص61.

[6]- م.ن، ص60.
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الكوجيتو حقيقة أوىل متّسمة بالوضوح والتميّز؛ حيث إّن الشيطان يستطيع أن يشّكك اإلنسان يف 

كّل يشء سوى أنّه موجود. ويعترب الوضوح والتميّز معيارين ال يخطئان ملعرفة األحكام الصحيحة 

:J. H. Hick من األحكام الباطلة، ويعّدهم علمتني ال يشوبهم الريب عىل اليقني، يقول

»يعترب ديكارت أنّنا نستطيع القول بدقّة أنّنا نعرف فقط الحقائق الواضحة بذاتها، أو تلك التي 

ميكن التوّصل إليها باالستدالالت املنطقيّة من املقّدمات الواضحة بذاتها«]1].

 لكن ما هو أصل الوضوح والتمّيز؟

ال يعترب ديكارت الفكر الخالص أصًل لهم، بل يعتربهم نابعني من مصدر إلهّي، والدليل عىل 

ذلك أّن ديكارت ينتهي يف التأّمل الرابع- وعنوانه »يف الصواب والخطأ«- إىل نتيجة تنّص عىل أّن 

»كّل تصّور واضح ومتميّز هو يشء بل ريب؛ ولذلك ال ميكن أن يكون العدم أصًل له، بل ال بّد 

أن يكون اللّه خالقه«]2]. هكذا يخلص ديكارت إىل أّن الوضوح والتميّز، كعلمتني عىل الصواب 

املعريّف، من خلق اللّه وبضمنه. 

من الجيّل إذن أّن الضمن اإللهّي حارض يف اللحظة األوىل من لحظات بناء املنهج الديكاريتّ، 

إعلن  مصداقيّة  مدى  يف  النظر  إعادة  يستوجب  مم  املعريّف؛  اليقني  معيار  تحديد  لحظة  أعني 

ديكارت عن كون الكوجيتو حقيقة معرفيّة أوىل راسخة تكتسب رشعيّتها من داخلها؛ ذلك أّن هذه 

الحقيقة تفرتض حقيقة أسبق منها ذكرها ديكارت يف التأّمل األول يف سياق درء الشّك عندما قال: 

»مم يتنزّه عنه الله واسع الكرم والرحمة أن يكون قد خلقني عرضة لضلل مقيم«]3]. ومن ثّم فإّن 

شّكه  يف  كذلك  بل  فقط،  ديكارت  مذهب  يف  املحوريّة  االرتكاز  نقطة  ليس  اإللهّي«  »الضمن 

املنهجّي؛ ألّن الخروج من هذا الشّك مل يكن بالفكر وحده، فالفكر وحده ليس كافيًا بذاته، بل هو 

بحاجة دوًما إىل ضمن إلهّي لصّحته.

والله عند ديكارت ليس ضامًنا فقط لصّحة الفكر يف إدراكه لذاته، بل ضامن كذلك لصّحة إدراك 

الفكر للعامل واألشياء؛ فالفكر وحده غري قادر عىل عبور الهّوة التي حفرها الشّك بني العقل وبني 

األشياء يف العامل، وباللّه الصادق وحده ميكن للفكر أن يعرب هذه الهّوة؛ ألّن ميل اإلنسان الطبيعّي 

نحو االعتقاد بوجود العامل مستفاد من الله الكامل الذي ال يخدع، وليس من الحواس؛ حيث إّن 

[1]- J. H. Hick, Philosophy Of Religion, P. 58.

[2]- ديكارت، التأّمالت يف الفلسفة األوىل، ص196.

[3]- املصدر السابق، ص77.
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اإلحساسات هي أفكار غامضة مبهمة، واملعرفة اليقينيّة ال بّد أن تكون واضحة ومتميّزة. أّما بالنسبة 

للعامل املاّدّي باعتباره جوهرًا جسميًّا عند ديكارت، فإّن الفكرة الواضحة املتميّزة التي لديه عن 

هذا العامل هي فكرة االمتداد يف الطول والعرض والعمق؛ ألّن كّل ما ميكن نسبته إىل الجسم بعاّمة 

يفرتض وجود االمتداد أّوالنيًّا]1]. وهذه الفكرة ال تُعرف مبارشة بالحواس؛ فهي صورة ذهنيّة، وكون 

الصدق  بفضل  إاّل  نعلمه  ال  ما  فهذا  وهميّة،  ال  حقيقيّة  ملوجودات  مطابقة  الذهنيّة  الصورة  هذه 

اإللهّي. يقول ديكارت: 

ا أنّه ال يرسل إيّل هذه األفكار بنفسه ومبارشة، وال بواسطة  ٌ جدًّ »وملّا كان الله غري مخادع، فبنيِّ

مخلوق، ال تكون حقيقتها منطوية فيه عىل جهة الصورة، بل عىل جهة الرشف فقط: فإنّه ملّا مل يكن 

ا إىل االعتقاد بأنّها صادرة  منحني أّي قّوة أعرف بها أّن ذلك كذلك، بل جعل يل ميًل شديًدا جدًّ

إذا كانت هذه األفكار صادرة  إبراؤه من الخداع  عن األشياء الجسمنيّة، فلست أرى كيف ميكن 

يف الحقيقة عن يشء آخر أو كانت حادثة عن علل أخرى غري األشياء الجسمنيّة. وإذن فيجب أن 

نخلص إىل القول إّن األشياء الجسمنيّة موجودة«]2].

وال يستطيع ديكارت أن يتخىّل عن الضمن اإللهّي عندما يفرّق بني األحلم التي ترتاءى لإلنسان 

أثناء  الخارجّي  العامل  من  تأيت  التي  التمثّلت  وبني  خارجّي  مصدر  من  تأيت  ال  والتي  النوم  يف 

اليقظة؛ فالذي يضمن لإلنسان أن الثانية تتطابق مع موضوعات خارجيّة، ليس فقط اإلهابة بالحواس 

والذاكرة واإلدراك واالتساق؛ فهذه املعايري وإن كانت رضوريّة إاّل أنّها غري كافية بذاتها؛ إذ الحاجة 

ماّسة إىل ضمن من اإلله الصادق الذي ال يخدع؛ يقول ديكارت:

»ينبغي أاّل أشّك مطلًقا يف حقيقة تلك التمثّلت، إذا أهبت بجميع حوايس وذاكريت وإدرايك 

الختبارها، فلم ينقل إيّل أحدها ما ينايف ما ينقله إيّل سائرها؛ ألنّه يلزم من أّن الله ليس مبضّل أيّن 

ال أكون يف ذلك من الضالنّي«]3].

والله ال يضمن فقط عند ديكارت عدم ضلل اإلنسان يف املطابقة بني التمثّلت وبني موضوعات 

العامل الخارجّي، بل يضمن كذلك صدق الحقائق األبديّة التي يقوم عليها العامل؛ يقول ديكارت يف 

خطاب له إىل األب مرسني: 

[1]- J. Cottingham, A Descartes Dictionary, P. 60.

[2]- ديكارت، التأّمالت يف الفلسفة األوىل، ص252.

[3]- املصدر السابق، ص269.
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»أّما بصدد الحقائق األبديّة، فإيّن أكّرر القول عنها: إنّها صادقة أو ممكنة ال لسبب إاّل أّنها يف 

علم الله صادقة أو ممكنة. وال ينبغي أن نقول العكس أي أنّها معلومة له يف صدقها، وكأّن صدقها 

مستقّل عنه... ولذلك ال ينبغي القول إّن الحقائق تبقى صادقة حتى إن مل يكن الله موجوًدا؛ هذا 

ألّن وجود الله أسبق الحقائق وأقدمها، وهو الحقيقة التي تصدر عنها وحدها سائر الحقائق«]1].

ومن ثّم رمبا ميكن القول إّن يقني األنا أفّكر مل يكن بالقّوة والرسوخ بحيث يشّكل مبدأً كافيًا 

العرض  -وفق  يكون  أن  يعدو  ال  إنّه  الحقائق؛  سلسلة  فيه  تتتابع  متكامل  فلسفّي  نسق  الستنباط 

ا يستلزم مساندة؛ ولهذا أدخل ديكارت مبدأ اإلله الكامل الصادق ملعالجة  الديكاريتّ له- مبدأً هشًّ

أّن الله هو املبدأ العقيّل للنسق االستنباطّي... ويف  جوانب القصور يف الكوجيتو، و«انتهى إىل 

هذه املغامرة االستنباطيّة التي خاضها ديكارت، كان لإلله ما يعمله، ومن ثّم أدرج ضمن مبادئ 

لليقني،  يكون  لن  اإلله،  ودون  كلّه،  النسق  يف  الوظيفّي  إلسهامه  نظرًا  وموضوعها  امليتافيزيقا 

ولإلحاطة الشاملة، وللخصب االستنباطّي الذي تتميّز به امليتافيزيقا الديكارتيّة- أّي وجود«]2].

ومم يُرّجح أّن مبدأ الكوجيتو الديكاريتّ مبدأ عقيم وغري مثمر، أنّه ال يستطيع أن يقّدم برهانًا عىل 

وجود العامل انطلقًا من الفكر الخالص؛ فاألنا املفّكرة ال تعمل إاّل يف زمن متقطّع، أي أنّها ال تعمل 

باستمرار يف زمان متّصل، ومن ثّم ليس لها دميومة داخليّة، ومعنى هذا أّن الذاكرة بحاجة لضمن؛ 

حيث إّن األنا املفّكرة تكتسب يقينها عندما تحدس شيئًا عىل نحو مبارش يف اللحظة نفسها التي تعاين 

فيها ذلك الشء، أّما عندما تنتقل إىل يشء آخر، فإنّها تصبح غري معاينة للشء السابق، وهنا يعوزها 

اليقني الكامل به »نظرًا إىل أيّن أتذكر أيّن كثريًا ما ظننت بأشياء كثرية أنّها حقيقيّة ويقينيّة. ثّم تبيّنت بعد 

ذلك ألسباب أخرى أنّها باطلة عىل اإلطلق«]3].. ومثال ذلك كم يقول ديكارت أيًضا:

»إيّن حني أنظر يف طبيعة املثلّث املستقيم األضلع، يتبّدى بوضوح يل- أنا الذي عىل يشء من 

الدراية بأصول الهندسة- أّن زواياه الثلث مساوية لقامئتني، وأجد من املستحيل، حني أُعمل الفكر 

ا أن أشّك يف  يف الربهنة عىل ذلك، أن أعتقد ما يخالفه، ولكن متى رصفت فكري عنه فقد يحتمل جدًّ

صّحته- مع أيّن ال أفتأ أتذكّر أيّن أدركته إدراكًا واضًحا- إذا مل أعلم بوجود إله؛ أليّن أستطيع أن أقنع 

نفيس بأنه قد صار ديدنا يل أن أخطئ بسهولة حتى يف األمور التي أظّن أيّن أدركها بأوفر قسط من 

البداهة واليقني«]4].

[1]- Descartes, Lettre a Mersenne De 61630-5-, Correspondance Publiée Par Adam Et Milhand, Paris, 

1937. I, 139 - 140.        

 ترجمه إىل العربّية د. نجيب بلدى يف: ديكارت، القاهرة، دار املعارف، 1968، ص192.

[2]- جيمس كولينز، الله يف الفلسفة الحديثة، ترجمة فؤاد كامل، القاهرة، مكتبة غريب، 1973، ص88.

[3]- ديكارت، التأّمالت يف الفلسفة األوىل، ص220.

[4]- املصدر السابق، ص219 - 220.
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وعىل هذا فاألنا املفّكرة بحاجة إىل ضمن كاٍف للذاكرة حتى ميكنها أن تستمّر يف بناء حقائق 

النسق، ويتمثّل هذا الضمن الكايف يف »الله الصادق«، يقول ديكارت: 

»ولكن بعد أن تبيّنت أّن الله موجود، تبيّنت يف الوقت نفسه أّن األشياء جميًعا معتمدة عليه، وأنّه ليس 

مبخادع، وخلصت من ذلك إىل القول بأّن كّل ما أتصّوره بوضوح ومتيّز ال بّد أن يكون صحيًحا«]1].

الله  هو  املعريّف  اليقني  أساس  أّن  عىل  ـ  فيها  لبس  ال  واضحة  بعبارات  ـ  ديكارت  ينّص  ثّم 

الصادق وليس الفكر الخالص، فيقول: 

لإلله  معرفتنا  يعتمدان عىل  إّنا  وحقيقته  علم  كّل  يقني  أّن  الوضوح  كّل  فقد وضح يل  »إذن 

الحّق، بحيث يصّح يل أن أقول إيّن قبل أن أعرف الله ما كان بوسعي أن أعرف شيئًا آخر معرفة 

كاملة. واآلن وقد عرفته سبحانه، قد تيرّس يل السبيل إىل اكتساب معرفة كاملة ألشياء كثرية. وال 

األمور  أيًضا  تتناول  بل  األخرى،  العقليّة  واألمور  بالله  املتّصلة  األمور  عىل  املعرفة  هذه  تقترص 

املختّصة بالطبيعة الجسمنيّة، من حيث إنّها تصلح موضوًعا لرباهني أصحاب الهندسة الذين ال 

يعنيهم البحث يف وجودها«]2].

»إّن  هويدى:  يحيى  د.  يقول  الكوجيتو؛  عىل  سـابـق  امليتافيزيقّي  اإللهّي  البعد  فـإّن  ولهـذا 

نظريّة  مهّمتني:  لنظريّتني  اكتشافه  طريق  عن  الله  وحقيقة  الوجود  حقيقة  إىل  وصل  قد  ديكارت 

الحقائق األبديّة ونظريّة الخلق املستمّر. وكلتا النظريّتني قد أوصلتا ديكارت إىل االعرتاف بوجود 

الله، وكّل هذا قبل أن يكتشف حقيقة الكوجيتو، وألّن كلًّ منهم أظهر العامل أمامنا يف صورة غري 

قبل  اللزمة الرضوريّة، وكّل هذا  له من متطلّباته  إله خالق  ثم أصبح وجود  بذاته، ومن  املكتفي 

اكتشافه لحقيقة الكوجيتو«]3].

الهويّت يف الطبيعّيات والرياضّيات احلضور الَّ
الكلم  علم  وهو   Theology اللَّهوت  إىل  نسبــة  يكون  قد   »Theological »اللهويتّ  وصف 

املسيحّي، وقد يكون نسبة إىل كّل من يفرّس الظواهر الطبيعيّة باعتبارها من نتاج علّة أو علل مفارقة 

خارقة، مثلم هو األمر يف الحالة اللهوتيّة يف نظريّة أوجست كونت، وهي الحالة األّوليّة من تطّور 

التطّور العقيّل  تبًعا لكونت، ميثّل املرحلة األوىل فقط من  الفكر البرشّي، فـاللهوت أو »الدين، 

[1]- املصدر السابق، ص220.

[2]- ديكارت، التأّمالت يف الفلسفة األوىل، ص221 - 222.

[3]- د . يحيى هويدي، دراسات يف الفلسفة الحديثة واملعارصة، القاهرة، دار الثقافة للطباعة والنرش، 1981، ص27.
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لإلنسانيّة، ثّم تتبعها مرحلة امليتافيزيقا، ثّم مرحلة العلم«]1]. ويف مرحلة الدين أو اللهوت فإّن الفكر 

البرشّي »يتمثّل الظواهر بوصفها من نتاج الفعل املبارش واملتواصل لعوامل خارقة، كثرية نسبيًّا، يُفرّس 

تدّخلها العشوايّئ كّل شواذات العامل الظاهرة«]2]؛ وقد درس كونت عىل التوايل الصور الجوهريّة 

الثلث لـ »الحالة اللهوتيّة« و«العهد اللهويتّ والعسكرّي« الذي يقابلها: صنميّة، رشك، توحيد]3].

 ويف هذا السياق نستخدم مصطلح اللهويتّ داللة عىل تفسري الظواهر الطبيعيّة برّدها إىل علّة 

مفارقة، ال بتفسريها يف حدود القوانني العلميّة الطبيعيّة، وليس هذا باعتبار أّن الحالة اللهوتيّة حالة 

برشيّة انتهت مثلم هو الحال يف نظريّة كونت، بل باعتبار أّن التفسري اللهويتّ قد يحرض يف فكر 

أّي فيلسوف حتّى ولو كان ينتمي إىل العرص الحديث، وذلك إذا ما أدخل البعد اإللهّي املفارق يف 

نظريّاته الطبيعيّة والرياضيّة. ورمبا يكون من البنّي أّن هذا االستخدام ملصطلح اللهويتّ ال يعني 

بالرضورة االتفاق مع كونت فيم انتهى إليه من نتائج، بل املسألة تقف فحسب عند حدود استخدام 

املصطلح يف بعض دالالته وليس كلّها، وإذا كان كونت يفصل بني التفكري اللهويتّ وامليتافيزيقّي 

والعلمّي، فإّن استخدام الباحث للمصطلح ال يقول مبثل هذا الفصل الجذرّي؛ ألّن البعد اللهويتّ 

قد يحرض يف التفكري امليتافيزيقّي وقد يحرض يف التفكري العلمّي، وهو ما سنجده ماثًل يف حالة 

إليها كونت عىل  التي أشار  اللهوتيّة  الحالة  لكّل  فليس هذا املبحث إسقاطًا  ثّم  ديكارت؛ ومن 

طبيعيّات ورياضيّات ديكارت، بل توظيف لبعض دالالتها يف تفسري موقفه العلمّي.

وإذا كان من املعلوم أّن األلوهيّة هي قلب امليتافيزيقا الديكارتيّة ومحور ارتكازها األسايّس؛ 

أّن ديكارت يعد - من  الطبيعّي  للعلم  بناء عىل قول ديكارت بسبق امليتافيزيقا  القول  فهل ميكن 

سابًقا عىل  الطبيعّي  العلم  الذين جعلوا  الوسطى  العصور  فلسفة  من  الهوتيّة  أكرث  الزاوية-  هذه 

امليتافيزيقا؟

فقد جرى العرف السائد يف تاريخ الفلسفة عىل جعل الطبيعيّات سابقة عىل امليتافيزيقا، اتباًعا 

حوايل  أرسطو  لكتب   Andronicus Of Rhodes الرودييس  أندرونيقوس  به  قام  الذي  للرتتيب 

عام 60ق.م، لكن عندما أراد ديكارت أن يؤّسس العلم الكيّلّ القائم عىل وحدة املعرفة، عكس 

امليتافيزيقا  ثّم وضع  العلوم؛ ومن  لسائر  املبتدأ  امليتافيزيقا هي األصل ونقطة  إذ جعل  الوضع؛ 

[1]- Jacques Waardenburg )Editor), Classical Approaches To The Study Of Religion: Introduction And 

Anthology, Paris, Mouton & Co.,  1973, P. 29.

[2]- أندريه الالند، معجم مصطلحات الفلسفة التقنّية والنقديّة، مرتجم إىل العربية تحت عنوان »موسوعة الالند الفلسفّية«، 3/ 1451. 

[3]-  أندريه الالند، معجم مصطلحات الفلسفة التقنّية والنقديّة، املوضع نفسه. وقارن: مجمع اللغة العربّية، املعجم الفلسفّي، ص160-

.161



فيلسوف الشبهات

2 0 2 صيــف 1
A L - I S T I G H R A B

االستغراب 24 

85

قبل الطبيعيّات؛ ألنّها عنده مبثابة املقّدمة التي تجعل قيام العلوم- ومنها الطبيعيّات- ممكنة]1]. و 

هذا يعني -فيم يعنيه- أّن ديكارت رفض االعرتاف باالستقلل التاّم للعلم الطبيعّي، وأّن امليتافيزيقا 

تلعب دوًرا أساسيًّا يف تكوين الطبيعيّات.

يتأكّد هذا املعنى من خلل النّص الديكاريتّ يف مقّدمة كتابه »مبادئ الفلسفة« الذي يوضح 

فيه العلقة بني العلوم يف سياق حديثه عن اإلنسان الذي يتطلّع إىل الهداية والوصول إىل الحقيقة، 

هو  األّول  جزُؤها  التي  الحّقة،  الفلسفة  عىل   باإلقبال  جّد  يف  يبدأ  »أن  عليه  يجب  إنّه  فيقول 

امليتافيزيقا التي تحتوى عىل مبادئ املعرفة، ومن بينها تفسري أهّم صفات الله وال ماّديّة النفوس 

وجميع املعاين الواضحة البسيطة املودعة فينا. والثاين هو الفيزيقا، ويبحث فيها عىل العموم، بعد 

أن يكون املرء قد وجد املبادئ الحّقة لألشياء املاّديّة، عن ماهيّة الكون كلّه، وعىل الخصوص 

عن طبيعة هذه األرض وطبيعة األجسام التي توجد حولها، مثل الهواء واملاء والنار واملغناطيس 

واملعادن األخرى. وبعد ذلك يحتاج أيًضا إىل أن يفحص عىل الخصوص عن طبيعة النبات وطبيعة 

الحيوان وخصوًصا طبيعة اإلنسان ليك يستطيع املرء بعد ذلك أن يجد العلوم األخرى التي فيها 

منفعة له. فالفلسفة بأرسها أشبه بشجرة جذورها امليتافيزيقا، وجذعها الفيزيقا، والفروع  التي تخرج 

تنتهي إىل ثلثة علوم رئيسة هي الطّب وامليكانيكا  التي  العلوم األخرى  من هذا الجذع هي كّل 

واألخلق«]2].

وإذا نظرنا يف العلم الطبيعّي عند ديكارت نجده قد استخلص قوانني املاّدة من ميتافيزيقاه، وليس 

من العامل الخارجّي املتعنّي؛ حيث كان مسعاه أن يعرف معرفة قبليّة كّل األجسام األرضيّة عىل 

اختلف صورها وماهيّاتها؛ ولذلك فإّن قوانني الطبيعة عنده مشتّقة من »تصّور املادة« باالستدالل 

العقيّل املحض، وليست مستخلصة من املاّدة ذاتها بالتعويل عىل التجربة. 

ومّم يؤكّد حضور البعد اللهويتّ يف العلم الديكاريتّ أّن قوانني الطبيعة خاضعة إلرادة اللّه، 

تلك اإلرادة املتّسمة بالثبات املطلق وعدم التغرّي. وانطلقًا من مفهوم ديكارت عن أّن »الله ثابت، 

ومن أنّه ملّا كان يفعل دامئًا بالطريقة نفسها فهو يُحِدث دامئًا النتيجة نفسها«]3]، وكذلك انطلقًا من 

تركّز عىل  يقّدم قراءة  أّن د. فؤاد زكريا  بالذكر  القاهرة، مكتبة مرص، 1991، ص129. وجدير  الفلسفة،  آفاق  [1]- قارن د. فؤاد زكريا، 

»عرض وجهة النظر التي تؤكد أهّمّية الجانب العلمّي يف فلسفة ديكارت، وذلك من خالل تفسريين: أحدهام يجعل العلم هدًفا أساسيًّا 

إيجابيًّا تتوارى إىل جانبه امليتافيزيقا التي تكتفي بتمهيد الطريق له فحسب، واآلخر يجعل للميتافيزيقا دوًرا إيجابيًّا يظّل مالزًما للعلم حتى 

أبعد أطرافه وأكرثها تشّبًعا«، ويجد د. زكريا نفسه« يواجه هاهنا إشكااًل يتعلق بصميم مهّمة الفلسفة التأّملّية عند ديكارت«، ويبدو له »أّن 

عرص ديكارت ذاته، وموقعه التاريخّي، ودوره كفيلسوف تحّمس للمعرفة العلمّية، كّل هذه العوامل تعمل عىل االحتفاظ باإلشكال يف حالة 

تناقض حّي، وتدعونا إىل االمتناع عن اتخاذ موقف نهايّئ بني طرفيه املتعارضني«. ص165-164.

[2]- ديكارت، مبادئ الفلسفة، ص42 - 43.

[3]- ديكارت، العامل أو كتاب النور، ترجمة اميل خوري، بريوت، دار املنتخب العريّب، ط1، 1999، ص86.
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أّن اللّه قد خلق االمتداد والحركة ذات الكّميّة الثابتة]1]، فـإّن  الطبيعة تتحرّك وفًقا لقواعد وضعها 

الله، يقول ديكارت: »سأضع هنا قاعدتني أو ثلث قواعد رئيسة، يجب االعتقاد أّن الله يجعل طبيعة 

هذا العامل الجديد تفعل تبًعا لها«]2]. وهذه القواعد هي: 

القاعدة األوىل: 

كّل يشء يبقى عىل حاله مادام مل يغرّيه يشء]3]، أو كم يقول: »إّن كّل جزء من املاّدة، مبفرده، يستمّر 

دامئًا عىل الحالة نفسها، مادام التقاؤه بغريه ال يجربه عىل تغيريها، أي أنّه: إذا كان لهذا الجزء حجم ما، 

فإنّه لن يصغر إاّل إذا قسمته األجزاء األخرى؛ فإذا كان مستديرًا أو مربًّعا، فلن يغرّي أبًدا هذه الهيئة دون أن 

تجربه األجزاء األخرى عىل ذلك؛ وإذا توقّف يف مكان ما، فلن يغادر أبًدا إذا مل تطرده األجزاء األخرى 

منه؛ وإذا بدأ مرّة بالتحرّك فسيستمّر دامئًا بالقّوة نفسها إىل أن توقفه األجزاء أو تؤّخره«]4].

القاعدة الثانية:  

حفظ كّميّة الحركة، وهي كاآليت: »عندما يدفع جسم جسًم آخر، ال يسعه أن يعطيه أّي حركة إاّل 

ويخرس يف الوقت نفسه ما يعادلها من حركته الذاتيّة، وال أن ينتزع منه حركة إاّل ويضاف ما يعادلها 

إىل حركته الذاتيّة«]5]. 

القاعدة الثالثة: 

الحركة املستقيمة، وهي كاآليت: »عندما يتحرّك جسم ما- فمع أّن حركته تتّم يف األغلب يف خطٍّ 

منحٍن، ومع أنّه من املحال أن تتّم أّي حركة ال تكون بطريقة ما دائريّة…، فإّن كّل جزء من أجزاء هذا 

الجسم ينزع دامئًا إىل متابعة حركته يف خط مستقيم، وهكذا فإّن فعل هذه األجزاء أي امليل لديها 

للتحرك، يختلف عن حركتها«]6].

برّدها إىل  الحركة ال  يفرّس  للحركة]7]، أي  العلّة األوىل  الشخّص هو  اإلله  أّن  ويرى ديكارت 

قوانني طبيعيّة وإّنا بردها إىل تصّور الهويتّ ميتافيزيقّي، مخالًفا بذلك األسس التي قام عليها العلم 

الحديث عندما نحَّى التصّورات اللهوتيّة جانبًا. ويف اإلطار نفسه استنتج ديكارت من مفهوم ثبات 

[1]- انظر: د. عثامن أمني، ديكارت، ص227.

[2]- ديكارت، العامل أو كتاب النور، ص82.

[3]- انظر: د. عثامن أمني، ديكارت، ص227.

[4]- ديكارت، العامل أو كتاب النور، ص82.

[5]- املرجع السابق، ص84.

[6]- املرجع السابق، ص86.

[7]- E. A. Burtt, The Metaphysical Foundations Of Modern Science, P. 113.
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اإلله وأنّه العلّة األوىل للحركة- أّن اإلله هو الحافظ لكّميّة الحركة يف الكون، وأنّه رّشع للحركة 

قوانني ثلثة ثابتة عىل أساس ثبات اإلله خالقها. 

ويوضح جيمس كولينز تلك املسألة عند ديكارت فيقول: »صفة الثبات اإللهّي تعني أّن اإلله 

غري قابل للتغرّي يف وجوده، وأنّه يترصّف بالطريقة نفسها دامئًا إزاء العامل املخلوق. فلدينا يقني 

الحركة ترضب  كّميّة  Momentum، وألّن املحافظة عىل  التحرّك  أو  الحركة  كّميّة  بقاء  أّويّل عن 

ا  عامًّ قانونًا  بوصفه  استنباطًا  يثبت  الذايتّ  القصور  قانون  فإّن  نفسه،  اإللهّي  الثبات  يف  بجذورها 

للطبيعة أو علّة ثانويّة لجميع الحركات الجزئيّة لألجسام الفعليّة«]1].

  هكذا يعتقد ديكارت أّن استنباط ثبات قوانني الحركة من ثبات الله ملزم بالرضورة، لكن هذا 

غري صحيح؛ ألنّه ال توجد علقة رضوريّة لزوميّة بني االثنني؛ فـ »هل مينع ثبات الله من حدوث 

التغرّي يف الطبيعة؟ ومن يدرينا، لعّل الله أراد بإرادة واحدة أن توجد قوانني معيّنة وقتًا ما، ثم أن تحّل 

محلّها قوانني أخرى؟«]2].

األّول  اإلنشاء  يف  بدوره  أو  األوىل،  الخلق  عمليّة  يف  الله  بدور  بالقول  ديكارت  يكتفي  وال 

للحركة، بل يضيف لله القيام باملحافظة عليها وجعلها تستمّر يف الوجود]3]. يقول ديكارت: »الله 

يحفظ كّل يشء بفعل مستمّر، وبالتايل ال يحفظه كم أمكن أن يكون قبل وقت ما، ولكن بالضبط 

كم هو يف اآلن عينه الذي يحفظه فيه«]4].

وقوعه  إىل  ديكارت  طبيعيّات  امليتافيزيقيّة عىل  اللهوتيّة  للتصّورات  الهيمنة  هذه  أّدت  ولقد 

نظريّته عن سقوط األجسام؛  القول بخطأ جاليليو يف  إليه ديكارت من  ما ذهب  منها  يف أخطاء، 

ألنّه مل يعرف املبادئ الحّقة للطبيعة، يعني املبادئ اللهوتيّة امليتافيزيقيّة؛ ومنها مبدأ ثبات اإلله 

املطلق]5]. ويف الواقع أّن الخطأ ليس خطأ جاليلو، وإنّا خطأ ديكارت؛ ألنّه أقحم مبدأً ميتافيزيقيًّا 

قبليًّا عىل مسألة طبيعيًّة بحتة.

ومم يثري االشتباه يف فلسفة ديكارت أنّه يؤكّد عىل مطلقيّة القدرة اإللهيّة يف قلب الحقائق، وال شّك 

أّن هذا يعارض القول بالثبات والرضورة التي يقوم عليها كّل قانون علمّي. لكن ديكارت يعود ليضفي 

[1]- جيمس كولينز، الله يف الفلسفة الحديثة، ص98.

[2]- يوسف كرم، تاريخ الفلسفة الحديثة، بريوت، دار القلم، بدون تاريخ، ص80.

[3]- J. Cottingham, A Descartes Dictionary, P. 40.

[4]- ديكارت، العامل، ص87. 

[5]- ملزيد من التفاصيل انظر املقارنات الضافية التي أجراها بريتE. A. Burtt  بني جاليليو وديكارت من منظور ميتافيزيقّي يف كتابه: 

The Metaphysical Foundations Of Modern Science, P. 111, ff.
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عىل القوانني الرياضيّة والطبيعيّة نوًعا من الرضورة التي يضمنها اإلله بثبات إرادته وتنزّهها عن التغرّي؛ فإذا 

كانت قدرته المتناهية ومطلقة الحّريّة، فإنّه عندما يخلق العامل وفق قوانني رضوريّة، فإنّه يلتزم مبا أوجده 

من حقائق وقوانني، وال يرشع الحًقا يف تغيريها. هكذا يكرّس ديكارت االعتقاد يف قدرة الله املطلقة 

وحّريّته التاّمة، ويف الوقت نفسه يكرّس اليقني العلمّي القائم عىل ثبات القوانني والحقائق.

الخلق  نظريّة  هي  له،  أخرى  نظريّة  الرسمديّة  للحقائق  الله  خلق  عن  ديكارت  بنظريّة  ويرتبط 

املستمّر التي تقول إّن فعل الخلق مل يتّم مرّة واحدة فقط يف بدء الوجود، وإّنا هذا الفعل مستمّر 

يف كّل آٍن؛ من خلل حفظ اللّه للمخلوقات؛ يقول ديكارت: »إذا كان يف العامل بعض األجسام 

أو بعض العقول، أو طبائع أخرى تاّمة الكمل، فإّن وجودها كان واجبًا أن يعتمد عىل قدرته )أي 

قدرة اللّه(، بحيث إنّها جميًعا مل تكن لتقدر عىل أن تقوم بدونه لحظة واحدة«]1]. وفعل الخلق هو 

نفسه فعل الحفظ، يقول ديكارت: »من اليقينّي، وهذا رأي متداول بني علمء الدين عىل العموم، أّن 

العمل الذي يحفظه به اآلن هو نفس العمل الذي صنعه به«]2].

  ويدلّل ديكارت عىل الخلق أو الحفـظ املستمّر من خلل النظر يف طبيعة الزمان؛ فالزمان 

عنده منقسم، ولحظاته مستقلّة عن بعضها؛ ومن ثّم ال ينتج عن وجود الكائن اآلن بالرضورة وجوده 

يف اللحظة التالية ما مل يتدّخل اللّه بحفظ بقاء هذا الكائن. ويورد ديكارت هذا الربهان الزمايّن يف 

أكرث من كتاب من كتبه، يقول مثًل يف »التأّملت يف الفلسفة األوىل«: ».... إّن زمان حيايت كلّه 

ميكن أن ينقسم إىل أجزاء ال نهاية لها، كّل منها ال يعتمد بأّي حال عىل األجزاء األخرى، ويرتتّب 

عىل ذلك كلّه أنّه ال يلزم من أيّن كنت موجوًدا يف الزمان املايض القريب أن أكون موجوًدا اآلن، 

القول، أي تحفظ  إْن صح هذا  ثانية«  أو »تخلقني مرّة  اللحظة علّة توجدين  ما مل توجد يف هذه 

النظر يف طبيعة  للغاية عند كّل من ميعنون  البيّنة  الواضحة  أنّه من األمور  عيّل وجودي. والواقع 

وإىل عني  القدرة  إىل عني  يحتاج  مّدته،  لحظات  من  لحظة  كّل  ما، يف  أّن حفظ جوهر  الزمان، 

الفعل اللزمني إلحداثه أو لخلقه من جديد إذا مل يكن بعد موجوًدا«]3]. ويورد هذا الدليل نفسه 

يف »مبادئ الفلسفة« فيقول: »ملا كان من طبيعة الزمان أن ال تعتمد أجزاؤه بعضها عىل بعض وال 

يجتمع بعضها مع بعض أبًدا؛ فليس يلزم من وجودنا اآلن أن نكون يف الزمان الذي يليه، ما مل تكن 

العلّة نفسها التي أوجدتنا مستمرّة يف إيجادنا أي حافظة لبقائنا. ومن امليسور أن نعلم أنّنا ال نلك 

إبقائنا وحفظ  القادر عىل  وأّن  علينا لحظة واحدة،  أو حفظه  الوجود  االستمرار يف  لنا  تكفل  قّوة 

[1]- ديكارت، مقال عن املنهج، ص98.

[2]- املصدر السابق، ص109 - 110.

[3]- ديكارت، التأّمالت يف الفلسفة األوىل، ص158 - 159.
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وجودنا خارج ذاته ال بّد قادر عىل حفظ بقائه هو ذاته، وهو خليق أن ال يفتقر إىل من يحفظه ويبقيه، 

ذلكم هو اللّه«]1].

ويعترب ديكارت أّن هذا النظر يف طبيعة الزمان دليل يثبت وجود الله، فـ »آجالنا يف حياتنا كافية 

وحدها إلثبات وجود الله«]2]، ويؤكّد أنّه ال يوجد أحد »يساوره الشّك يف حقيقة هذا التدليل إذا ما 

التفت إىل طبيعة الزمان أو أجل اإلنسان يف الحياة«]3].

الحركة  الفيزياء من أجل أن مييّز بني  الخلق املستمّر يف مجال  وقد استخدم ديكارت نظريّة 

املحّددة هندسيًّا، وبني القوة املحرِّكة، وهى التي يرى ديكارت أّن مصدرها هو الله، كم استعان 

بها ديكارت يف تقرير رأيه القائل بأّن »الطبيعة ليست آلهة«، أي أّن العامل ليس له استقلل ذايتّ، 

إّن الطبيعة ممتدة يف املكان، وليست لها قّوة ذاتيّة وال مبادرة، وال قوام  وليست له حقيقة حّقة. 

وجودّي )أنطولوجّي(.

عىل هذا النحو يتجىّل حضور عقيدة رئيسة من عقائد الكتاب املقّدس يف الفلسفة الديكارتيّة؛ 

الخلق  الله يف  استمرار  التكوين عن  ِسْفر  إاّل عقيدة  ما هي  الخلق املستمّر  فنظريّة ديكارت عن 

والحفظ، وهى لّب العقائد املسيحيّة؛ حيث إّن »قصة الخلق كم وردت يف ِسْفر التكوين هي أّن 

اللّه خلق الكون ومل يرتكه لذاته ولشأنه كم يزعم بعض الفلسفة. إّن قّوته ال زالت عاملة يف الكون 

خالقة ومسرية وحافظة«]4].

وهنا يظهر االتفاق التاّم بني نظريّة ديكارت وعقيدة الكتاب املقّدس، كم يظهر الخلف الجذرّي 

بني نظريّة ديكارت ونظريّة أرسطو الذي يتحّدث عن العلّة األوىل، وكأنّه ال اتصال بني الله والخليقة 

إاّل عـن طـريـق سلسلة من العلل واملعلوالت من جهة أّن الله بالنسبة للكون هو املحرّك األّول الذي 

ال يتحرّك، وال شأن له بالكون بعد ذلك، ال بالعلم وال بالعناية والحفظ؛ فالله عند أرسطو ليس سوى 

فكر وتعّقل؛ وهو ال يعقل وال يفّكر إاّل يف ذاته؛ ألنّها أكمل وأرشف الذوات؛ لذا ال يفّكر يف العامل 

الناقص املتغرّي. إنّه عقل وعاقل ومعقول، ومن ثّم فإّن حياته تُوصف بأنّها »تفكري يف تفكري«]5].

الذين  القائلني بوحدة الوجود  يناقض ديكارت والكتاُب املقّدُس من جهة أخرى نظريَّة   كم 

ال يفرّقون بني الله والكون؛ سواء أكانوا قائلني بوحدة الوجود الكونيّة Cosmic  التي تؤكّد العامل 

[1]- ديكارت، مبادئ الفلسفة، ص67.

[2]- املصدر السابق، الصفحة نفسها.

[3]- املصدر السابق، الصفحة نفسها.

[4]- حبيب سعيد، مادة »خلق« يف: قاموس الكتاب املقّدس، القاهرة، دار الثقافة، 1991، ص345 - 346.

[5]- Ross, Aristotle Selections, London, 1927, p. 116.
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العامل  تنكر  التي   Acosmic اللكونيّة  الوجود  بوحدة  قائلني  كانوا  أم  والطبيعة،  الله  بني  وتساوي 

وتعتربه وهًم؛ تأكيًدا عىل أّن املوجود الوحيد الحقيقّي هو اإللهّي]1]؛ فالله عند ديكارت والكتاب 

العامل عند  اللّه  اللّه. وقد خلق  ليست هي  الخليقة  أّن  الكون مبخلوقاته، كم  ليس هو  املقّدس 

انبثاق من  ديكارت والكتاب املقّدس مبحض حّريّته ال كم يقول أفلوطني بأّن الخلق عبارة عن 

الله يشبه التوالد الذايتّ، فصدر عنه كرضورة ال محيص عنها »عن غري وعى، عن غري إرادة، ومرّده 

إىل رضب من الغزارة، كغزارة الينبوع حينم يطفح، أو كغزارة النور حينم ينترش؛ فالكائن الحّي، 

والينبوع، والنور، ال تخرس شيئًا بانتشارها، بل تحتفظ يف ذاتها بالوجود كلّه؛ وهذا ما ُسّمَي، يف 

استعارة باتت مألوفة وإن مل تكن دقيقة كّل الدقة، بنظريّة الفيض؛ وقد كان األجدر أن يقال، مع 

أفلوطني، االنبثاق، أو التوالد، أو انتشار يشء آٍت من املبدأ«]2].

ويتّضح البعد اللهويتّ يف فكر ديكارت عىل أوضح ما يكون يف موقفه من الحقائق الرياضيّة 

والقوانني الطبيعيّة؛ حيث يقول يف خطاب له إىل مرسني )15 إبريل 1630(: »إن القوانني الرياضيّة 

للطبيعة قد أّسسها اللّه«]3].

أّن  إىل  ديكارت  ويذهب  املخلوقات،  كّل  شأن  شأنها  كلّيّة،  الله  القوانني عىل  هذه  وتعتمد   

اليونان  نظر ديكارت كتصّور  لله من وجهة  إليه، يجعل تصّورنا  الحقائق  افتقار هذه  بعدم  »القول 

لجوبيرت Jupiter ]4] وساترن ]Saturn[5، وفيه إخضاع الله للقضاء والقدر«]6]. ويجزم ديكارت بأّن 

الله هو الذي أنشأ هذه القوانني يف الطبيعة كم ينشئ ملك القوانني يف مملكته. وإذا ما برز اعرتاض 

عىل هذا بأّن اللّه لو كان هو الذي ينشئ تلك الحقائق لكان يف استطاعته أن يغرّيها كم يغرّي امللك 

قوانينه، فإّن ديكارت يرّد عىل ذلك بقوله: »هذا يجوز لو كانت إرادة اللّه متغرّية، أّما إذا اعرتض بأّن 

الحقائق أبديّة وثابتة، أجيب بأّن اللّه كذلك، وإذا اعرُتض بأنّه حّر أجيب بأّن قدرته بعيدة عن فهمنا، 

[1]- Hinnells )Editor), The Facts On File Dictionary Of Religions, United Kingdom, Penguin Books, 

1984, p. 245.

[2]- إميل برهييه، تاريخ الفلسفة: الفلسفة الهلنستّية والرومانّية، ترجمة جورج طرابيىش، بريوت، دار الطليعة، 1982، ص247 - 248.

[3]- E. A. Burtt, The Metaphysical Foundations Of Modern Science, P. 115.

[4]- جوبيرت هو إله السامء األكرب عند الرومان، وهو ابن ساترن، وحاكم األوملب. وليس جوبيرت إلًها يونانيًّا، لكّنه يعادل عند اليونان كبري 

اآللهة زيوس Zeus. انظر:

Brandon, )General Editor), a dictionary of Comparative Religion, London, Weidenfeld & Nicolson, 

1970, pp. 386 - 7.  

[5]- ساترن هو إله الزراعة والحصاد والبذور عند الرومان، كان كبري اآللهة  حتى خلعه ابنه جوبيرت عن العرش، وليس ساترن إلًها يونانيًّا، 

لكنه يعادل عند اليونان اإلله كرونوس Kronos. انظر:

Brandon, )editor), a dictionary of Comparative Religion, p. 559.  

[6]- ترجمه إىل العربّية: د. نجيب بلدي، ديكارت، ص190.
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وأنّه من الجائز لنا بوجه عاّم أن نؤكّد قدرته عىل صنع كّل ما ال نستطيع فهمه، ال عجزه عن كّل ما 

نعجز عن فهمه، ومن االجرتاء أن نّدعي ملخيّلتنا مثل ما لقدرته من مدى]1].

وهنا يظهر األثر اليسوعّي عىل ديكارت بوضوح؛ حيث إّن األساس الدينّي عند منشئ الجمعة 

اليسوعيّة القّديس أغناطيوس اللوايوىل St.  Ignatius Loyola )1491-1556( هو أّن اإلنسان مخلوق، 

ومن ثّم فهو عاجز إذن عن فهم أرسار الله وقدرته، وأنّه مع ذلك كائن حّر، يستطيع متجيد الله وخدمته]2].

إذن فاللّه عند ديكارت هو خالق الحقائق األبديّة، وهو يف الوقت نفسه ضامن صّحة إدراكنا 

لها، واألكرث من ذلك أنّه كان قادًرا وحرًّا يف أن يخلقها عىل خلف ما هي عليه، وهو ليس مضطرًّا 

لخلقها عىل هذا النحو أو ذاك؛ يقول ديكارت: »وتسألني ما الذي اضطر اللّه أن يخلق هذه الحقائق؟ 

أجيبك بأنّه كان حرًّا يف أن يجعل أقطار الدائرة غري متساوية، مثلم كان حرًّا يف أاّل يخلق العامل«]3]. 

وكأّن ديكارت يفهم العلقة بني الله واألشياء مثل فهم األشاعرة إذا جازت مثل هذه املقارنة هنا.

ومن ثّم يتبنّي لنا أنّه إذا كان ديكارت قد اعترب »الرياضيّات مفتاًحا للمعرفة«]4]، فإنّه ال يعني البتّة 

أّن هذا املفتاح عقليّن محض؛ ألّن هذا املفتاح ليس مع اإلنسان، وليس مؤّسًسا عىل ضمنات 

الفكر وحده، وإّنا هو مع الله الذي خلقه ويضمن صدقه وجدواه. 

لهذا  يعطي  بل  األلوهيّة،  والطبيعيّة عىل مفهوم  الرياضيّة  العلوم  بتأسيس  ديكارت  يكتفي  وال 

َمْن يعرتض عىل  الديكارتيّة؛ حيث يصف ديكارت  العقلنيّة  التأسيس سلطة الهوتيّة رمبا تزعزع 

تفسريه املقّدم بأنّه من املعرتضني عىل أفعال الله وتدبريه، وكأنّه يفّكر بآليّة التكفري التي هي إحدى 

اآلليّات األصيلة يف الفكر اللهويتّ. يقول ديكارت يف نّص قطعّي الداللة: »يبدو يل أّن من اعتقد 

بطلن علل املعلوالت املوجودة يف الطبيعة عىل نحو ما وجدناه، هو من املعرتضني عىل أفعال 

الله وتدبريه؛ ألّن معناه مؤاخذة اللّه عىل أنّه خلقنا من النقص بحيث كّنا عرضة للخطأ، حتى لو 

أجدنا استعمل ما منحنا اللّه من عقل ونظر«]5].

خاتمة
الفلسفّي بشكل  النظر يف موقفه  الدينّي عند ديكارت إىل إعادة  هكذا أّدى االشتباه يف الفكر 

[1]- املرجع السابق، ص190 - 191.

[2]- ملزيد من التفاصيل انظر:

Brodrick, St. Ignatius Loyola, The Pilgrim Years, 1491 – 1538, London, 1956.

[3]- وذلك ىف خطابه إىل مرسني ) 27 مايو 1630 (، ترجمه إىل العربّية د. نجيب بلدى، ديكارت، ص 194. 

[4]- E. A. Burtt, The Metaphysical Foundations Of Modern Science, P. 106.

[5]- اقتبسه د. عثامن أمني يف كتابه: ديكارت، ص231، عن: مؤلفات ديكارت، طبع أ - ت، م 9، ص123. 
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عاّم؛ مم أّدى إىل بيان أّن منطق منهج ديكارت يبدو منطًقا عقلنيًّا، حيث يظهر من القواعد التي 

يضعها ملنهجه أنّها قواعد عقلنيّة، أّما حني ينظر املرء يف مذهبه يتبنّي أّن ديكارت قد ناقض قواعد 

منهجه، فاملنطق الذي يحكم املذهب يبدو منطًقا غري عقليّن يف كثري من األحيان؛ حيث نجد 

املفاهيم اللهوتيّة حارضة يف بنية املذهب وتكوينه، لدرجة ميكن القول معها إّن هذا املذهب 

محكوم باملنطق اللهويتّ أكرث من كونه محكوًما باملنطق العقيّل. 

وهنا تسقط أقنعة ديكارت العقلنيّة التي تقّنع بها يف مذهبه.

حيث الحضور الطاغي للمفاهيم اللهوتيّة، مثل: الضمن اإللهّي، والشيطان املاكر، ونظريّة 

والبدن،  النفس  وثنائيّة  والرياضيّات،  الطبيعيّات  يف  البارز  اللهويتّ  والحضور  املستمّر،  الخلق 

والتأكيد  الكنيسة،  لرجال  واإلذعان  العقائد،  مناقشة  وعدم  بالوحي،  املطلق  التسليمّي  واملوقف 

الدائم من ِقبله أنّه ما من حقيقة فلسفيّة يف مذهبه ميكن أن تكون متنافية مع حقيقة العقائد املسيحيّة 

املنزلة، وهذه هي الفكرة الشائعة عن العلقة بني الوحي والعقل يف التوماويّة، إىل غري ذلك مم 

حاول هذا البحث إعادة النظر فيه نتيجة االشتباه يف معنى النصوص الديكارتيّة. فهل متّكن هذا 

البحث من فهم النصوص الديكارتيّة؟ 

ا إن مل يُْخِف عىل النظرة األوىل، وعىل القادم  لعّل اإلجابة عند جاك دريدا: »ال يكون نّص نصًّ

ا ليظّل مُيعن يف الخفاء أبًدا. وليس معنى هذا أّن قاعدته  األّول، قانوَن تأليفه وقاعدة لعبه. ثّم إّن نصًّ

وقانونه يحتميان يف امتناع الرّس املطوّي، بل أنّهم، وببساطة، ال يُسلّمن أبًدا نفسيهم يف الحارض 

ألّي يشء مم متكن دعوته بكامل الدقّة إدراكًا. وذلك باملجازفة دامئًا )أي من لدن النّص(، وبفعل 

جوهره نفسه، بالضياع عىل هذه الشاكلة نهائيًّا. من سيفطن ملثل هذا االختفاء أبًدا؟ ميكن لخفاء 

النسج بأّي حال أن يستغرق، يف حّل نسيجه، قرونًا«]1].

ومن ثم فكل قراءة ليست مطلقة، وكّل تأويل هو نسبّي، وكّل محاولة إلدراك النّص ليست نهائيّة. 

ومع هذا ينبغي أن يستمّر االجتهاد يف القراءة وإعادة القراءة.

[1]- جاك دريدا، صيدلّية أفالطون، ترجمة كاظم جهاد، تونس، دار الجنوب للنرش، 1998، ص13. 
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رؤية ديكارت لإلله
سس واملرتكزات األنطولوجّية

ُ
نقد األ

]*[
صالح حسن زاده]1]

الفلسفيّة، حيث تيضء عىل  الجانب امليتافيزيقّي يف منظومة ديكارت  الدراسة  تتناول هذه 

جوهر  هو  ديكارت  رينيه  رؤية  يف  الله  أّن  الباحث  يرى  لإلله.  رؤيته  يف  األساسيّة  املشكلت 

المتناٍه، رسمدّي، ال يقبل التغيري، قائم بالذات، عامل مطلق، وقادر مطلق، وخالق جميع الكائنات 

األخرى. ولكّن املشكلة أّن اإلله عنده ليس له شأن وجودّي، وإّنا شأن معريّف، وبالتايل يكون 

شديد البُعد عن اإلله الحقيقّي. يذهب ديكارت إىل االعتقاد بأّن الله قد خلق العامل كم لو كان 

ماكينة عظيمة من األجسام املتحرّكة، ثّم ترك هذه املاكينة وشأنها لتواصل حركتها بنفسها، األمر 

الذي جعله عرضة النتقاد مخالفيه. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا. هل هو إله وجودّي حقيقّي؟ 

وهل يؤمن به ديكارت إميانًا دينيًّا، أم هو بالنسبة له مجرّد ضامن للمعرفة اليقينيّة وتفسري العامل 

املنشود لديكارت بواسطة املنهج امليكانييّك والهنديّس؟ 

»املحرِّر«

ال شّك أّن الفلسفة والَّلهوت املسيحّي هي من مصادر ومناشئ رؤية ديكارت حول الله، كم كانت 

رؤية الَّلهوت املسيحّي يف العصور الوسطى بشأن الله مأخوذة بدورها من منشأين، هم: الكتاب 

املقّدس، والفلسفة اليونانيّة، حيث يتجىل رشح التفكري الفلسفّي يف الَّلهوت املسيحّي من خلل 

توظيف مصطلحات الفلسفة اليونانيّةـ  وال سيّم فلسفتَْي أفلطون وأرسطوـ  يف آثار الَّلهوتينْي البارَزين 

)أوغسطني وتوما األكويني(، بشكل واضح. كم تركت فلسفة هذين املفّكرين ـ بدورها ـ تأثريها يف 

آراء ديكارت وتصّوره عن الله أيًضا]2]. لقد سمحت يقينيّة الرياضيّات يف مجموعة التحواّلت العلميّة، 

لديكارت بتحقيق وبحث كّل ما يرِد عىل ذهنه بواسطة املنهج العلمّي/الريايّض الخاّص]3]، وهذا منهج 

واضح يف جميع أبحاثه، مبا يف ذلك طريقة استدالله عىل وجود الله وإثبات األمور األخرى.

*- أستاذ مساعد يف مجموعة املعارف اإلسالمية يف جامعة العالمة الطباطبايّئ- إيران.
  ـ تعريب: حسن عيل مطر.

[2]- انظر: حسن زاده، صالح، سري و تطور مفهوم خدا از ديكارت تا نيچه )مسار وتطّور مفهوم اإلله من ديكارت إىل نيتشه(، ص 34، نرش 

علم، طهران، 1387 هـ ش. )مصدر فاريس(.

[3]- See: Osler, Margaret, 1994, Divine Will and the Mechanical Philosophy, Cambridge University 

Press. p. 118 – 136.
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ومن ناحية أخرى، سبق لرينيه ديكارت أن قرأ الفلسفة الرسميّة املدرسيّة ـ ال سيّم مبا يتطابق 

مع الَّلهوت العقيّل لتوما ـ يف مدرسة »اليسوعينّي«. وقد كان ديكارت يرى صّحة بعض كلمت 

الحّد األدىن ـ ومل يكن يرتّدد يف  بلحاظ املضمون واملحتوى يف  ـ وإن  الحكمة املدرسيّة  كبار 

تكرارها عند الحاجة ويف املواضع املناسبة، كم أنّهـ  بطبيعة الحالـ  مل يكن يعترب هذا التكرار مبعنى 

االقتباس؛ ومن ذلك أّن طريقه من أجل الوصول إىل اليقنيـ  عىل سبيل املثالـ  إذا مل يكن مقتبسأ من 

طريقة أوغسطني، فإنّه شديد الشبه بها، وحيث كان املنهج الريايّض والهنديّس لرينيه ديكارت منهًجا 

متطابًقا مع الرباهني العقليّة، فقد كان نظام فلسفته نظاًما عقليًّا بشكل كامل. ومن ناحية أخرى فقد كان 

ديكارت يعترب نفسه مسيحيًّا مؤمًنا ومتمّسًكا باألصول والعقائد املسيحيّة؛ ومن هنا كانت عقائد الدين 

املسيحّي تهيمن عىل نظامه الفلسفّي والَّلهويت، ونتيجة لذلك فإّن ديكارت من خلل انتهاجه لطريقة 

اإلميان املعتدل، كان يفصل األمور الدينيّة عن األمور التي تقبل اإلثبات العقيّل]1].

إنّه يصّور الله ـ بزعمه ـ عىل نحو واضح ومميّز؛ ولكّنه يرى أّن براهني الله يجب بيانها وترتيبها 

بشكل واضح، إذ يقول: »ليس يف الفلسفة ما هو أنفع من مناقشة أفضل هذه األدلة والرباهني ملرّة 

واحدة وإىل األبد، وأن نعمل عىل بيانها بأسلوب واضح ودقيق، بحيث تكون منذ اآلن وصاعًدا 

بالنسبة إىل الجميع، فل يعود أحد يشّكك يف صّحتها«]2]. فالله يف رؤية رينيه ديكارت  واضحة 

بالذات، عامل مطلق، وقادر مطلق، وخالق جميع  التغيري، قائم  جوهر، المتناٍه، رسمدّي، ال يقبل 

الكائنات األخرى]3]. وقد ذكر صفات الله يف كتابه »أصول الفلسفة« عىل النحو اآليت:

»من خلل التدبّر بشأن التصّور املودع يف فطرتنا عن الله؛ ندرك أّن الله رسمدّي، عليم، قدير، 

مصدر كّل خري، وخالق كّل يشء، وهو باختصار واجد يف ذاته لكّل ما ميكن لنا أن نجد فيه كماًل 

ال متناهيًا، وال يتطرّق النقص إىل ذاته أبًدا«]4].

من  اليقينيّة  املعرفة  ألّن  وذلك  ورئيًسا؛  أساسيًّا  دوًرا  لديكارت  املعرفية  املنظومة  يف  لله  إّن 

وجهة نظر ديكارت، معرفة تتّصف بصفة »الوضوح« و«التميز«، وهاتان الصفتان إّنا تتحّققان من 

خلل معرفة الله]5]. وقد تحّدث ديكارت يف نهاية األصل الثالث عرش من القسم األّول من »أصول 

[1]- انظر: ديكارت، رينيه، فلسفه دكارت )فلسفة ديكارت(، ترجمه إىل اللغة الفارسّية: منوتشهر صانعي دره بندي، األصل 25، انتشارات 

بني املليل الهدى، طهران، 1376 هـ ش.

[2]- املصدر أعاله، ص 15.

[3]- انظر: املصدر أعاله، ص 63.

[4]- املصدر أعاله، ص 241.

[5]- انظر: ديكارت، رينيه، تأمالت در فلسفه أوىل )تأّمالت يف الفلسفة األوىل(، ترجمه إىل اللغة الفارسّية: أحمد أحمدي، ص 53، نرش 

سمت، طهران، 1381 هـ ش.



رؤية ديكارت لإلله

2 0 2 صيــف 1
A L - I S T I G H R A B

االستغراب 24 

97

قبل  يقينيّة،  أّي معرفة  تفكرينا إىل  »لن يصل  قائًل:  ـ  اإلشارة إىل هذه املسألة  ـ ضمن  الفلسفة« 

الوصول إىل معرفة خالقنا«]1].

وعىل هذا األساس فإّن رينيه ديكارت يف سياق الحصول عىل اليقني العلمّي بشأن إثبات وجود 

الله، يلجأ إىل أدلة فلسفيّة عىل طريقته الخاّصة، وال يعتمد عىل األدلّة الكلميّة، عىل نحو ما يعتقده 

املسيحيّون، ومن هنا ميكن لنا أن ندرك أّن الله يف فلسفة ديكارت ليس له شأن وجودّي، وإّنا 

يقترص شأنه عىل الشأن املعريّف فقط. ويرى بعض الباحثني أّن ماهيّة اإلله الديكاريتّ بشكل رئيس 

قد تّم تحديدها وتعيينها مبا ينسجم مع وظيفته ومهّمته الفلسفيّة )خلق وإبقاء العامل امليكانييّك 

العلمّي( عىل نحو ما يتصّوره ديكارت نفسه]2].

سوف نثبت يف هذه املقالة أّن رينيه ديكارت وإن مل يكن منكرًا لله، ولكّنه مع ذلك فيلسوف 

إنسوّي، حيث يعمد إىل تعريف الله يف ضوء الذهنيّة البرشيّة، ومن هنا كان ينطلق ـ يف االتجاه 

االستداليّل إلثبات الذات اللمتناهية ـ من النفسانيّة الفرديّة املتناهية، كم مل يتمّكن رينيه ديكارت 

بشكل  وصفاته  الله  ذات  بيان  من  ـ  والعقليّن  الطبيعّي  والَّلهوت  الكلم  إىل  استناده  بسبب  ـ 

صحيح، وبالتايل فإّن اإلله الذي توّصل إليه ديكارت يختلف عن اإلله الحقيقّي والعينّي إىل حّد 

كبري؛ فقد تنزّل هذا اإلله عن مقامه املتعايل، وقد تّم تصويره ملجرّد ضمن صّحة نظريّات ديكارت 

بشأن العامل ال أكرث، ومن هنا فقد استدعى هذا التوّجه ردود فعل قويّة.

هللا يف فلسفة ديكارت
إّن من بني هذه املفاهيم الواضحة واملتميزة يف فكر ديكارت؛ تصّور مفهوم اإلله الذي هو أمر 

فطرّي، إّن وجود الله يثبت من طريق اإلدراك الواضح لتصّور الله]3]. والله من وجهة نظر ديكارت 

إّنا يُعرف ويتّم فهمه من خلل مشاركة الذهن البرشّي ونشاطه يف حقل املفاهيم؛ إذ يقول: »إّن 

وجود الله يثبت من طريق تصّور أكمل كائن يجده اإلنسان يف تفكريه«]4].

[1]- انظر: ديكارت، رينيه، فلسفه دكارت )فلسفة ديكارت(، ترجمه إىل اللغة الفارسّية: منوتشهر صانعي دره بندي، األصل 235، 1376 

هـ ش.

[2]- See: Osler, Margaret, 1994, Divine Will and the Mechanical Philosophy, Cambridge University 

Press.  p. 146; 

جيلسون، أتني، خدا و فلسفه )الله والفلسفة(، ترجمه إىل اللغة الفارسّية: شهرام بازويك، ص 89، انتشارات حقيقت، طهران، 1374 هـ ش

الفارسّية: أحمد أحمدي، ص 65،  اللغة  الفلسفة األوىل(، ترجمه إىل  انظر: ديكارت، رينيه، تأّمالت در فلسفه أوىل )تأّمالت يف   -[3]

1381 هـ ش.

[4]- املصدر أعاله، ص 65.
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االحتمليّة؛  املعرفة  ونبذ  اليقينّي  العلم  عىل  الحصول  أجل  من  الله  بيان  إىل  ديكارت  يعمد 

مبعنى أنّه يبدأ من التفكري ليصل إىل املوجود. إنه ينطلق أواًل من بحث مفهوم الله، وبعد أن يدرك 

أّن هذا املفهوم واضح ومتميز والمتناه، يحكم عندها بأّن هذا املفهوم يجب أن يكون موجوًدا 

يف الخارج]1]، ومن هنا فإّن اإلدراك الذهني ّلله يكون متقّدًما بشكل ذايّت عىل التصديق بوجوده؛ 

ومن ناحية أخرى، فإّن ديكارت يرى أّن الله جوهر كامل ومحض، كم أنّه المتناٍه ويتّصف بجميع 

الكمالت املمكنة]2].

يقول ديكارت يف التأّمل الثالث: لطرد الشّك بشكل كامل، يجب أن أعمل يف األمور اليقينيّة 

ا، وإذا كان موجوًدا  عىل التحقيق مبجرّد أن تتوفّر الفرصة إىل ذلك وأقول: هل هناك من إله حقًّ

أحّقق ثانية وأتساءل: هل ميكن لهذا اإلله املوجود أن يكون مخادًعا؛ إذ ما مل يتّضح هذان األمران، 

ال أظّن أنّه سيكون مبقدوري الوصول إىل اليقني أبًدا]3]. كم أشار ديكارت يف نهاية الفصل الثالث 

عرش من القسم األول من »أصول الفلسفة« إىل هذه املسألة، وقال: إّن عقولنا ال تستطيع الحصول 

عىل أّي معرفة قبل الوصول إىل خالقها]4].

يطلق ديكارت مصطلح »الجوهر« عىل الله]5]، ويقول يف تفسري هذا املّدعى: ال شّك يف أّن 

املفاهيم التي تحيك عن الجوهر، هي يشء أكرب؛ وبعبارة أخرى: تحتوي عىل املزيد من الواقعيّة 

بتلك  مقارنة  الكمل،  أو  الوجود  من  أعىل  مرتبة  عىل  تشتمل  الحكاية  بواسطة  أنّها  أي  الذهنيّة؛ 

املفاهيم التي تحيك عن مجرّد الحاالت أو األعراض فقط]6].

عىل  التعريف  تقّدم  املسيحيّة،  الفلسفة  مع  يتمهى  ال  وتعريفه  الله  عىل  الجوهر  إطلق  إن 

اإلثبات، يعني تقّدم املاهية عىل الوجود؛ يف حني أّن الفلسفة املدرسيّة ـ وال سيّم فلسفة توما 

العصور  يف  الوجودّي  واإلله  الوجود  فلسفة  كانت  وقد  الوجودّي،  الخلق  نظريّة  لتأثري  تخضع  ـ 

الوسطى تحظى باالهتمم الكبري يف ظّل غلبة التفكري املسيحّي واملدافعني عنه من أمثال أوغسطني 

وتوما. وقد ابتعد ديكارت عن هذا املنهج الفكرّي من خلل إطلقه الجوهر عىل الله، كم ال يُطلق 

[1]- انظر: ديكارت، رينيه، فلسفه دكارت )فلسفة ديكارت(، ترجمه إىل اللغة الفارسّية: منوتشهر صانعي دره بندي، األصل الرابع عرش 

واألصل الثامن عرش، ص 236 ـ 238، 1376 هـ ش.

[2]- انظر: املصدر أعاله، األصل الثاين والعرشين، واألصل السابع والعرشين، ص 241 ـ 244.

[3]- انظر: املصدر أعاله.

[4]- انظر: املصدر أعاله، ص 235.

[5]- انظر: ديكارت، رينيه، تأّمالت در فلسفه أوىل )تأّمالت يف الفلسفة األوىل(، ترجمه إىل اللغة الفارسّية: أحمد أحمدي،  ص 63، 

1381 هـ ش.

[6]- انظر: املصدر أعاله، ص 57.
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الجوهر عىل الله يف الفلسفة اإلسلميّة أيًضا؛ وذلك ألّن تقسيم األمور إىل الجوهر والعرَض هو من 

شؤون املاهيّة؛ يف حني أّن الله وجود بحت وبسيط؛ فالله ليس بجوهر وال عرَض.

يذهب ديكارت يف الصفات املذكورة إىل التأكيد عىل مفهوم )اللمتناهي( كثريًا؛]1] إذ هو متّهم 

بأنّه قد جعل تصّور الله ـ الذي يراه بنفسه من نوع التصّورات الفطريّة ـ وسعى إىل إثبات أّن الله 

بوصفه المتناهيًا، ليس من جعل ذهنه املتناهي.

ينفصل ديكارت من خلل إطلق الجوهر عىل الله، والتوّسل بإثباته لنيل العلم واملعرفة عن 

الله الوجودّي؛ أي اإلله املذكور يف الفكر املسيحّي؛ وال شّك يف أّن الله الذي يؤمن به ديكارت 

هو ذات اإلله يف املسيحيّة، بيد أّن ديكارت إّنا كان يتعامل مع نظام االكتشاف واإلثبات، دون 

التقّدم  فيكون  ديكارت،  فكر  يف  وأّما  الوجود،  نظام  يف  املتقّدم  هو  الله  والثبوت.  الوجود  نظام 

مرحلة  يف  الله  يثبت  ثم  أّواًل،  النفس  إثبات  إىل  يضطّر  ديكارت  فإّن  هنا  ومن  املتناهية،  للنفس 

من  أكان  اإلنسان؛ سواء  فكر  إىل  منتسب  لديكارت  الفلسفّي  النظام  الله يف  فإّن  وهكذا  الحقة، 

الرؤية  الله مطروح يف  أّن  أم من حيث  الله،  إثبات وجود  حيث كون فكر اإلنسان هو املبدأ يف 

الله،  إثبات وجود  براهني عىل  ثلثة  ديكارت  ذكر  وقد  األنطولوجيّة،  الرؤية  دون  اإلبستمولوجيّة 

وهي: الربهان الوجودّي )بتقريرين(، وبرهان التجارة أو برهان األمارة.

بي�ان ديكارت وتقريره للربهان الوجودّي
املبدع األّول لهذا الربهان يف التفكري الفلسفّي املسيحّي هو سانت أوغسطني]2]، ولكن مبا أّن 

آنسلم تداوله يف تاريخ الفلسفة، فقد ارتبط هذا الربهان باسمه]3]. لقد تجىّل هذا الربهان منذ العصور 

الوسطى فصاعًدا، وتّم تفسريه واالستفادة منه وتوظيفه عىل أشكال متنّوعة]4]، ويعّد هذا الربهان 

كّل من املخالفني واملوافقني  فقد كتب  والجدل،  للبحث  إثارة  الرباهني  أكرث  بني  الوجودّي من 

عن هذا الربهان بصخب. لقد ذكر آنسلم هذا الربهان يف كتاب )بروسلوغيون(]5] مع أجوبته عىل 

اعرتاضات غونيلو وهو من املنتقدين املعارصين له]6].

[1]- انظر: املصدر أعاله، ص 64.

[2]- انظر: جيلسون، أتني، نقد تفكر فلسفّي غرب )نقد التفكري الفلسفّي يف الغرب(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: أحمد أحمدي، ص 150، 

انتشارات حكمت،  طهران، 1402 هـ / 1370 هـ ش.

[3]- See: Jordan, Howard Sobel, 2004, Logic and Theism )Arguments For and Against Beliefs in God), 

Cambridge University Press. P. 59.

[4]- See: Ibid, p. 29 – 96.

[5]- Proslogion.

[6]- See: Anselm, St, 2004, The Cambridge Companion to Anselm, Edited by Davies, B. and Leftow, B., 

Cambridge university Press.2004: ch: 2 – 5.
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إّن آراء العلمء حول هذا الربهان مختلفة للغاية، فبينم ذهب بعضهم إىل اعتباره فاقًدا للعتبار 

والقيمة، وأنّه مجرّد تلعب باأللفاظ، ذهب بعضهم اآلخر إىل اإلشادة والثناء عىل آنسلم بسببه]1]. 

وقد قام ديكارت بإعادته بأسلوب جديد، وعمل عىل توظيفه يف إثبات عقائده الفلسفيّة، وقد حظي 

تقرير ديكارت للربهان الوجودّي ـ بسبب طريقة بيان املوضوع ولألسباب السياسيّة الخاّصة بعرص 

النهضة ـ باهتمم من قبل املفّكرين عىل نطاق واسع. لقد ذكر ديكارت نقطة]2] تدور حولها كثري 

من األبحاث الجديدة يف حقل الربهان الوجودّي؛ وهي أّن الوجود بالنسبة إىل الله خّصيصة ذاتيّة؛ 

ميكن  ال  كم  إلًها؛  يكون  أن  ميكن  ال  )الوجود(  الذاتيّة  الخّصيصة  هذه  دون  من  الله  أّن  مبعنى 

للمثلّث أن يكون مثلّثًا بعد تجريده من خاّصيّته الذاتيّة.

لقد قّدم ديكارت تقريرين عن الربهان الوجودّي؛ التقرير األّول يقوم عىل أساس االستفادة من 

أجد  »ال  الشأن:  هذا  ديكارت يف  ويقول  يستلزم وجوده،  الذي  مطلًقا«  الكامل  »املوجود  مفهوم 

مفهوم الوجود الكامل املطلق يف ذهني أقّل من مفهوم أّي شكل أو عدد عىل نحو القطع واليقني، 

وعىل هذا األساس فإّن اليقني بوجود الله يف ذهني يجب أن يكون ـ يف الحّد األدىن ـ عىل مستوى 

يقيني بالحقائق الرياضيّة«]3].

وأّما يف التقرير الثاين فقد أثبت ديكارت رضورة الوجود لذات الله )وجوب الوجود(:

عندما أفكر يف الله بدقّة أكرب، أرى بوضوح أّن الوجود ال ينفّك عن ماهيّة الله، كم ال ينفّك 

فاقًدا  إلًها  بزاويتني قامئتني عن ماهيّة املثلّث؛ ال ميكن للذهن أن يتصّور  مجموع زوايا املثلّث 

للوجود، متاًما كم ال ميكن له أن يتصّور جبًل دون سفح]4]. 

وعىل هذا األساس فإّن ديكارت يُدخل مفهوم »املوجود الكامل باملطلق« يف برهانه الوجودّي، 

وهذا األمر هو الذي تسبّب بتحريك وإثارة كثري من األبحاث بعد القرن السابع عرش للميلد حول 

الربهان الوجودّي.

[1]- See: Mackie, J. L, 1982, The Miracle of Theism, Arguments for and Against the Existence of God. 

Oxford university Press.1982: p. 41.

[2]- انظر: ديكارت، رينيه، تأمالت در فلسفه أوىل )تأّمالت يف الفلسفة األوىل(، ترجمه إىل اللغة الفارسّية: أحمد أحمدي،  ص 3 ـ 5، 

1381 هـ ش؛ ديكارت، رينيه، فلسفه دكارت )فلسفة ديكارت(، ترجمه إىل اللغة الفارسّية: منوتشهر صانعي دره بندي، األصل الرابع عرش 

واألصل الخامس عرش، ص 14 ـ 15، 1376 هـ ش.

[3]- انظر: ديكارت، رينيه، تأّمالت در فلسفه أوىل )تأّمالت يف الفلسفة األوىل(، ترجمه إىل اللغة الفارسّية: أحمد أحمدي،  ص 85، 

1381 هـ ش.

[4]- انظر: املصدر أعاله، ص 86.
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نقد الربهان الوجودّي لديكارت
الغالب من  اقتبس يف  الله ليس جديًدا، وقد  إثبات وجود  إّن الربهان الوجودّي لديكارت يف 

الفلسفة املدرسيّة، وال سيّم من آنسلم. وتكمن جاذبيّة بيان ديكارت لهذا الربهان يف أنّه يعمل عىل 

تفسري وبيان رؤيته امليكانيكيّة والهندسيّة للعامل من خلل اللجوء إىل إثبات وجود الله.

لقد واجهت تقارير ديكارت للربهان الوجودّي منذ البداية مخالفة من قبل منتقديه املعارصين 

له، من أمثال كاتروس]1] قس ألكمر]2]، وبيري غاسندي؛ بيد أّن االنتقاد الجاّد هو الذي أورد عليه 

من قبل إميانوئيل كانط. وفيم ييل ننقل انتقادات هؤالء املفكرين الثلثة. وأّما البحث واملناقشة 

األوسع بشأن هذه االنتقادات ـ وهي كثرية، فيحتاج إىل مجال آخر.

يثبت  إنّا  الوجودّي  الربهان  بأّن  االعتقاد]3]  إىل  ـ  ديكارت  مواجهة  ـ يف  كاتروس  ذهب  لقد 

الوجود الذهنّي ـ وليس الوجود الحقيقّي ـ لله. يضاف إىل ذلك أنّه يّدعي]4] أّن األلفاظ املركّبة من 

قبيل »األسد موجود«، إّنا تكون رضوريّة من الناحية الذهنيّة، برشط أن يكون الرتكيب باقيًا، إاّل 

أّن هذا األمر ال يُثبت أّن مثل هذا األسد يجب أن يكون موجوًدا. وأّن الفرد ليك يُقّر بوجود األسد، 

يجب عليه أن ينظر يف األسد بالتجربة ال باملفهوم الرضورّي.

كم جادل بيري غاسندي الشّكاك يف الربهان الوجودّي لديكارت، قائًل: إّن ديكارت قد خلط 

الوجود بالصفة، وقد جاءت بعض اعرتاضات غاسندي عىل النحو اآليت]5]:

ـ إّن الوجود ليس صفة، ال بالنسبة إىل الله، وال بالنسبة إىل املثلّث.

ـ إّن نسبة الله واملثلّث إىل الوجود واحدة؛ فالله ال يحتاج إىل الوجود بشكل أكرب من حاجة 

املثلّث إىل الوجود؛ ألّن ذات كّل واحد منهم ميكن تصّورها مبعزل عن وجودهم.

أّما اإلشكال األّول لكانط فهو: إّن االنتقال من عامل التصّور ـ أي املستوى املنطقّي ـ إىل عامل 

الحقيقة والوجود العينّي فاقد للرشائط اللزمة واملطلوبة، فل ميكن أن نستنتج الوجود الخارجّي لله، 

من خلل القول: )إّن الله وجود كامل مطلق، أو القول إنّه موجود ال ميكن تصّور ما هو أكرب منه(.

[1]- Caterus.

[2]- Alkmaur.

[3]- انظر: ديكارت، رينيه، اعرتاضات و پاسخ ها )اعرتاضات وإجابات(، ترجمه إىل اللغة الفارسّية: عيل م. أفضيل، ص 98، انتشارات 

علمي و فرهنگي، 1384 هـ ش.

[4]- انظر: املصدر أعاله، ص 100.

[5]- انظر: املصدر أعاله، ص 365 ـ 388.
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الوجود ال  وإّن  إيجابيّة.  أو صفة  ليس محمواًل حقيقيًّا  الوجود  أّن  هو  لكانط  الثاين  اإلشكال 

ميكن أن يكون واحًدا من خصوصيّات مفهوم الله؛ ألنّه ال يضيف شيئًا إىل مفهوم املوضوع]1].

وبطبيعة الحال ترِد بعض اإلشكاالت عىل هذا النقد من قبل كانط، ولكن ال يتّسع هذا املقام 

إىل بيانها]2].

الربهان  عىل  كانط  إميانوئيل  أوردها  التي  اإلشكاالت  مناشئ  أّن  إىل  باإلشارة  هنا  ونكتفي 

الوجودّي هي امللكات التجريبيّة، ومن هنا فإّن أغلبها غري وجيه، وبطبيعة الحال لسنا هنا بصدد 

تعزيز أسس الربهان الوجودّي وأركانه، وإّنا املراد هو عدم اعتبار أغلب هذه اإلشكاالت.

برهان العالمة التجاريّة

لدى ديكارت برهان آخر عىل إثبات وجود الله، وهو )برهان التجارة( أو )برهان العلمة التجاريّة(، 

وقد تّم بيان هذا الربهان يف كتاب التأّملت عىل النحو اآليت]3]:

الكمالت املندرجة  هناك ذات كاملة موجودة عىل نحو الرضورة، وهي مشتملة عىل جميع 

التناهي والعلم املطلق والقدرة املطلقة  التعايل والرسمديّة وعدم  الكاملة، من  الذات  يف مفهوم 

والخالقة لجميع املمكنات، وهذه الذات بالرضورة هي الله.

وعليه فإّن مفهوم الكمل املطلق يعترب ـ من وجهة نظر ديكارت ـ مساويًا ملفهوم الله، والله 

يف أذهاننا مبنزلة الواقعيّة العينيّة التي ال ميكن تصّور أّي علّة لوجوده، سوى اإلله املوجود حًقا، 

التجاريّة عىل صناعته؛  بصمته وعلمته  بوضع  الصانع  يقوم  فطرتنا كم  مفهومه يف  طُمغ  والذي 

لتكون علمة دالّة عليه. يقول ديكارت يف التأّمل الثالث: »ال ينبغي التعّجب قطًعا من أّن الله عندما 

خلقني، قد أودع يف فطريت هذا املفهوم ليكون مبثابة العلمة التي يضعه الصانع عىل صناعته«]4].

نقد برهان العالمة التجارّية
مع  الفطريّة  املفاهيم  تطابق  هو  الخصوص  هذا  يف  ديكارت  عىل  االعرتاضات  أهّم  من  إّن 

[1]- انظر: كانط، إميانوئيل، سنجش خرد ناب )تقويم العقل الخالص(، ترجمه إىل اللغة الفارسّية: مري شمس الدين أديب سلطاين، ص 

650 ـ 666، انتشارات أمري كبري، طهران، 1362 هـ ش.

[2]- انظر: حسن زاده، صالح، سري و تطور مفهوم خدا از ديكارت تا نيچه )مسار وتطّور مفهوم اإلله من ديكارت إىل نيتشه(، ص 235 ـ 

238، نرش علم، طهران، 1387 هـ ش. )مصدر فاريّس(.

[3]- انظر: ديكارت، رينيه، تأمالت در فلسفه أوىل )تأّمالت يف الفلسفة األوىل(، ترجمه إىل اللغة الفارسّية: أحمد أحمدي،  التأمل الثالث، 

1381 هـ ش.

[4]- انظر: املصدر أعاله، ص 70.
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وصفاته  الله  مفهوم  بأّن  االعتقاد  إىل  وغاسندي  كاتروس  من  كلٌّ  يذهب  الخارجيّة.  متعلّقاتها 

واملفاهيم األخرى ـ التي يّدعي ديكارت فطريّتها ـ ليست فطريّة، فهذه املفاهيم ناشئة من عوامل 

وأسباب أخرى، وذهن اإلنسان قد صاغها من خلل الترصّف يف سائر املفاهيم]1]. 

الفطريّة يف الذهن«]2]. وقال يف الجواب عن االستدالل  يقول جان لوك: »ال وجود لألصول 

القائل: إّن »االتفاق العام« يعترب دليًل عىل وجود األصول الفطريّة: »إّن االتفاق العام ال يُثبت فطريّة 

يشء ما«]3].

وقال ديفيد هيوم تبًعا لجان لوك ومتأثّرًا به: »ليس لدينا تصّورات فطريّة أصًل، وليس لدينا سوى 

تصّورات حصلنا عليها بتأثري من تجاربنا«]4].

إّن فطريّة املفاهيم ـ باملعنى الديكاريتّ ـ غري قابلة لإلثبات. ويذهب ديكارت إىل االعتقاد بأّن 

طبيعة الذهن تقتيض أن تكون جميع مفاهيمنا فطريّة،؛ ولكن أّي مفاهيم؟ هل املراد هو املبادئ 

التناقض«؟ فإذا كان كذلك، فلمذا  العاّمة للمعرفة اإلنسانيّة من قبيل: أصول »الهوهويّة« و«عدم 

يغادر األطفال والبُله وحتى الكثري من الناس العاديني هذه الدنيا، دون أن يكتشفوا هذه املبادئ«]5].

لقد استفاد ديكارت يف »برهان العلمة التجاريّة« من أصل العلّيّة، وال سيّم أصل التكافؤ العيّلّ 

والعلّيّة الفاعليّة، ويف هذا الخصوص تّم إيراد بعض االعرتاضات عىل رؤية ديكارت أيًضا، فقال 

: مرسن وغاسندي يف اعرتاضاتهم حول نفي التكافؤ العيّلّ

أّواًل: إّن هذا األصل ال يجري إاّل يف العلّيّة املاّديّة.

ثانًيا: إّن العلّة الفاعليّة الخارجيّة واملعلول من طبيعتني مختلفتني.

بل  والواقعيّة،  الكمل  لذلك  مالكة  للكمل  العلّة املعطية  تكون  أن  الرضورّي  ليس من  ثالًثا: 

ميكن أن تكون قد أخذتها من موضع آخر.

[1]- انظر: ديكارت، رينيه، اعرتاضات و پاسخ ها )اعرتاضات وإجابات(، ترجمه إىل اللغة الفارسّية: عيل م. أفضيل، املجموعة الثانية 

والخامسة، 1384 هـ ش.

[2]- انظر: لوك، جان، جستاري در فهم برش )بحث يف فهم البرش(، ترجمه إىل اللغة الفارسّية: رضا زاده شفق، ص 29، انتشارات شفيعي، 

1381 هـ ش.

[3]- انظر: املصدر أعاله، ص 29.

[4]- See: Hume, David, 1968, A Treatise of Human Nature, Oxford: The Clarendon Press. p. 160.

[5]- انظر: جيلسون، أتني، نقد تفكر فلسفّي غرب )نقد التفكري الفلسفّي يف الغرب(، ترجمه إىل اللغة الفارسّية: أحمد أحمدي، ص 160، 

1402 هـ / 1370 هـ ش.
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رابًعا: حتى لو مل تكن تلك الذات املتعالية موجودة، أو مل نكن نعلم بوجودها، مع ذلك هناك 

أرضيات كافية لتصوير تلك املفاهيم وبلورتها يف أذهاننا]1].

وقال رينيه ديكارت يف الجواب عن اعرتاض غاسندي: إنّه قد أخطأ يف إرجاع أصل كمل العلّة 

واملعلول إىل العلّيّة املاّديّة، حيث إّن مراد ديكارت هو العلّة الفاعليّة باملعنى الخاّص الذي ال 

ميكن قياسه بالعلّة الفاعليّة، وعىل الرغم من أن جواب ديكارت يبدو قويًّا، ولكّنه ال ميكن أن يكون 

صحيًحا؛ إذ ال يزال يعاين من الخلط بني املفهوم واملصداق.

الضعف اآلخر الذي يعاين منه استدالل ديكارت يف برهانه أنّه يّدعي بعض الصفات لله دون 

أن يثبتها؛ يف حني أّن صفات الله بحاجة إىل إثبات أيًضا. وعىل كّل حال، فإّن مبنى برهان ديكارت 

)فطريّة مفهوم الله( موضع إشكال، ونتيجة لذلك فإنّه مل يكن موفًّقا يف إثبات الله باألوصاف التي 

يّدعيها له. ويستفيد ديكارت يف نسبة هذه الصفات إىل الله من منهجه الفلسفّي )امتلك اإلدراك 

الفلسفيّة يف فهم  يواجه بعض املشاكل  الرغم من ذلك  أمر(؛ ولكّنه عىل  لكّل  الواضح واملميّز 

حقيقة الله، فديكارت عاجز عن بيان ذات الله، وبالتايل فإنّه ال يعترب الذات اللمتناهية لله قابلة 

لإلدراك.

الباطل  الله، هو وقوعه يف الدور  إّن اإلشكال اآلخر الذي يرِد عىل ديكارت يف إثبات وجود 

أّن صّحة  الواضحة واملُحّددة، يف حني  يف االستدالل؛ وذلك لوجوب االستفادة من املقّدمات 

وحقيقة اإلدراك الواضح واملحّدد يتوقّف عىل إثبات وجود الله.

إلهّيات ديكارت يف ضوء تقويم الفالسفة اإلسالمّيني
عىل الرغم من أن الغرب كان سبّاقًا يف تفصيل برهان الوجود، إاّل أنّه مل يتّم التعاطي معه بجديّة 

بني أوساط املفّكرين املسلمني، ومع ذلك مثّة من عمل عىل تقوميه. يقول آية الله جوادي آميل: 

)إّن إنكار الوجود الذي ال ميكن تصّور ما هو أكرب منه، لن يستلزم التناقض يف الخارج؛ وذلك ألّن 

اإلشكال  أّما  أكرب(]2].  ليس  الصناعّي  الشائع  وبالحمل  أكرب،  األويّل  الذايتّ  بالحمل  العنوان  هذا 

اآلخر الذي يرِد عىل مقرتح آنسلم )وديكارت( من وجهة نظر األستاذ جوادي آميل، فهو أنّه ليس 

[1]- انظر: ديكارت، رينيه، اعرتاضات و پاسخ ها )اعرتاضات وإجابات(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: عيل م. أفضيل، املجموعة الثانية 

والخامسة، ص 135 و331، 1384 هـ ش.

[2]- انظر: جوادي آميل، عبد الله، تبيني براهني إثبات خدا )بيان براهني إثبات وجود الله(، ص 54، مركز نرش إرساء، قم، 1374 هـ ش. 

)مصدر فاريس(.
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عاجزًا عن إثبات الرضورة األزليّة فحسب، بل وهو عاجز عن تثبيت الرضورة الذاتيّة أيًضا]1].

ذات  فصل  بسبب  الوجودّي  الربهان  إّن  القول  إىل  املطّهري  مرتىض  الشيخ  األستاذ  يذهب 

األشياء عن الوجود، وفرض عروض الوجود عىل ذات املوجود من قبل، ضعيف وفاقد للعتبار]2]، 

ويأيت املزيد من التأكيد من قبل األستاذ الشيخ املطّهري حيث يقول: إّن برهان آنسلم إلثبات وجود 

الله غري مناسب، وال يرقى إىل مستوى برهان الصّديقني لصدر املتألّهني. والنتيجة هي أّن الربهان 

الوجودّي دليل مبهم وغري معترب، ويقوم عىل مغالطة من نوع مغالطة الخلط بني مفهوم الوجود 

ومصداقه.

وقد ذهب العّلمة مّحمد تقي الجعفرّيـ  بعد بحث تفصييّل مطّول، واستبدال كلمة )الوجودّي( 

يف عنوان الربهان بكلمة )الوجويّب( ـ إىل تأييد هذا الربهان، وعمد إىل اإلجابة عن اإلشكاالت 

واالعرتاضات الواردة عليه، أو قام بتأويلها]3].

قمشئي يف  اآلغا محمد رضا  املتألّه  الحكيم  بينهم  ومن  ـ  املعرفة  بعض أصحاب  وقد عمد 

إقامة  إىل  ـ  املعارصين]4]  اإلسلميّني  املفّكرين  وبعض  القواعد(،  )متهيد  كتاب  عىل  حاشيته 

الربهان عىل إثبات وجود الله، عىل طريقة وأسلوب استدالل آنسلم، بيد أّن هذه املقالة ال تتّسع 

لبحثها ومناقشتها.

اإلشكال اآلخر الذي يرِد عىل ديكارت أنّه يصّور لله منشأً ذهنيًّا داخليًّا، يف حني يذهب العّلمة 

ـ  )إّن ذاته  له:  يتّسع  الذي ال ميكن للذهن أن  الخارجّي  الوجود  الله هو عني  أّن  الطباطبايّئ إىل 

سبحانه وتعاىل ـ هي الهويّة الحقيقيّة الخارجيّة، حيث يكون بها قوام وظهور كّل هويّة أخرى يف 

الخارج(]5]، فليس الذهن هو الذي اجرتح مفهوم الله؛ بل الله هو عني التحّقق الخارجّي.

النقطة األخرى هي أّن أسلوب ديكارت يف معرفة الله، هي االعتمد عىل املعرفة العقليّة، وهي 

محدودة للغاية؛ مبعنى أّن العقل بالنظر إىل إحساس التصّور الواضح واملتميّز، يتّجه إىل معرفة 

[1]- انظر: جوادي آميل، عبد الله، تبيني براهني إثبات خدا )بيان براهني إثبات وجود الله(، املصدر أعاله، ص 56.

[2]- انظر: الطباطبايئ، اصول فلسفه و روش رئاليسم )أصول الفلسفة واملذهب الواقعّي(، بحاشية الشيخ مرتىض املطّهري، ص 94 ـ 

96، نرش صدرا، قم، 1350 هـ ش. )مصدر فاريّس(.

[3]- انظر: الجعفري، محّمد تقي، تفسري نقد و تحليل مثنوي )تفسري ونقد وتحليل املثنوي(، ج 12، ص 19 ـ 37، انتشارات إسالمي، 

طهران، 1368 هـ ش. )مصدر فاريس(.

[4]- انظر: حائري، مهدي، كاوش هاي عقل نظري )بحوث يف العقل النظري(، ص 175، انتشارات أمري كبري، طهران، 1361 هـ ش. 

)مصدر فاريس(.

تبليغات  التوحيديّة(، ص 71، مركز چاپ و نرش دفرت  )الرسائل  السيد محّمد حسني، رسائل توحيدي  الطباطبايّئ،  العالّمة  انظر:   -[5]

اسالمي، قم، 1387 هـ ش.
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الله؛ يف حني أّن الفلسفة اإلسلّمية ترى أّن املعارف الشهوديّة والوحيانيّة رضوريّة أيًضا يف إدراك 

حقيقة الوجود، وعليه فإّن معرفة الله يف الحكمة والفلسفة اإلسلميّة باإلضافة إىل املعرفة العقليّة، 

تكمن يف معرفة الله الفطريّة والدينيّة، وهذه أغنى وتخلو من اإلشكال]1].

كم أّن الواقعيّة يف الفلسفة اإلسلميّة ـ بخلف ديكارت ـ متقّدمة عىل العلم التصورّي؛ مبعنى 

أّن العامل الخارجّي يتقّدم عىل التصّور العلمّي؛ ومن هنا تكون العلوم تابعة أبًدا للحقائق العينيّة: )إّن 

معنى التدبري التعّقيّل عندنا هو أّن نطبّق أفعالنا الصادرة مّنا عىل ما تقتضيه القوانني العقليّة الحافظة 

لتلئم أجزاء الفعل وانسياقه إىل غايته، وهذه القوانني العقليّة مأخوذة من الحقائق الخارجيّة والنظام 

الجاري فيها الحاكم عليها، فأفعالنا التعّقليّة تابعة للقوانني العقليّة، وهي تابعة للنظام الخارجّي لكّن 

الرّب املدبّر للكون فعله نفس النظام الخارجّي املتبوع للقوانني العقليّة، فمن املحال أن يكون 

ا يَِصُفوَن]3]، ينزّه  فعله تابًعا للقوانني العقليّة(]2]. وإن قوله تعاىل: فَُسبَْحاَن اللَِّ َرّبِ الَْعرِْش َعمَّ

الله سبحانه وتعاىل عن التوصيف والتعريف، يف حني أّن ديكارت يعمد إىل تعريف الله من خلل 

إطلق صفة الجوهر عليه.

إىل  املوجود  تقسيم  ألّن  وذلك  اإلسلميّة؛  الفلسفة  يف  ممتنع  الله  عىل  الجوهر  إطلق  إّن 

الجوهر والعرَض إّنا يتعلّق باملاهيّة، يف حني أّن الله وجود بسيط. ويذهب ديكارت إىل أّن الله 

منشأ الوجود كم هو منشأ املاهيّة أيًضا، يف حني أّن الحاج املّل هادي السبزواري يرى أّن هذا 

القول )القول بأصالة املاهيّة والوجود(، يستلزم الخروج عن توحيد الحّق تعاىل]4].

إلله ديكارت شأن معريّف )إبستمولوجّي(، يف حني أّن لإلله يف الحكمة اإلسلميّة شأنًا وجوديًّا 

غري  وذايتّ  مطلق  ووجود  متناٍه  ال  فهو  أمد،  وال  حّد  بل  وجود  تعاىل  الحّق  وذات  )أنطولوجيًّا(، 

محدود، ووجود كّل يشء مرتبط بوجوده؛ فهو عني الواقعية والتحّقق الخارجّي]5].

الله يف الحكمة اإلسلميّة فاعل مستقّل ومبدأ لجميع املوجودات ومنشأ وعلّة لتحّقق الوجود؛ 

فهو علّة جميع العلل املنتهية إليه]6]، يف حني أّن إله ديكارت معلول للعقل والذهن الجزيّئ، وليس 

له أّي خّلقيّة أو فاعليّة بالنسبة إىل الوجود، وعىل هذا األساس فإّن الوجود ليس معقواًل وال يقبل 

[1]- انظر: العالّمة الطباطبايّئ، السيد محّمد حسني، امليزان يف تفسري القرآن، ج 6، ص 261، 1363 هـ ش.

[2]- املصدر أعاله، ج 14، ص 377.

[3]- األنبياء )21(: 22.

[4]- انظر: السبزواري، املال هادي، رشح املنظومة، قسم الفلسفة، ص 13، انتشارات عالمة، قم.

[5]- انظر: العالّمة الطباطبايّئ، السيد محّمد حسني، نهاية الحكمة، ص 273، انتشارات جامعه مدّرسني، قم.

[6]- انظر: املصدر أعاله، ص 176.
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التفسري طبًقا إلله ديكارت؛ حيث يُعطي االستقلل إىل ذات )األنا املدرِكة(، ويجعلها أساًسا لفهم 

العامل وإيجاده؛ مبعنى أنّه يغرّي موضع املستقّل واملطلق ويحلّه محّل املحدود والتابع.

صنع هللا تعاىل يف العالم
يرى ديكارت أّن الحركة املكانيّة هي وحدها التي ميكن تصّورها، والحركة يف الُعرف العام، 

عبارة عن: )عمل ينتقل به الجسم من مكان إىل مكان آخر(]1]. والحركة باملعنى األخّص، عبارة 

التي تكون عىل متاس مبارش معه،  الجسم من مجاورة األجسام  أو  )انتقال جزء من املاّدة  عن: 

ونحن نعتربه يف حالة من السكون باملقارنة إىل مجاورته لألجسام األخرى(]2].

وقد تحّدث ديكارت ـ يف التحقيق بشأن منشأ الحركة ـ عن الفاعليّة اإللهيّة؛ ألّن الله هو العلّة 

العامل،  الحركة يف  ثابت من  يحتفظ مبقدار  فإنّه  العامل؛ وباإلضافة إىل ذلك  للحركة يف  األوىل 

بحيث إنّه عىل الرغم من تحّقق النقل واالنتقال يف الحركة، يبقى املقدار العاّم والكيّلّ منها ثابتًا: 

)أرى بوضوح أّن الله وحده هو القادر ـ مبا لديه من قّوة تاّمة ـ عىل خلق املاّدة بتحريك وسكون 

الحركة والسكون  العامل عىل حفظ هذا املقدار من  البالغة يف  أجزائها، وإنّه يعمل اآلن مبشيئته 

الذي أوجده عند خلقها؛ إذ عىل الرغم من أّن الحركة مجرّد حالة من أحوال املاّدة املتحرّكة، ولكن 

مع ذلك فإّن املاّدة تحتفظ مبقدار خاّص من الحركة التي ال تقبل الزيادة والنقصان أبًدا، ولو أنّها 

يف بعض أجزائها قد تزيد الحركة أحيانًا وتقّل يف أحيان أخرى(]3]. وعىل حّد تعبري ديكارت]4] فإّن 

الله منذ البداية قد مّد األشياء بالحركة، وجعل مقدارها ـ بتوفيقه العام ـ ثابتًا يف العامل.

إّن مفاد الكلم أعله، أّن الله قد خلق العامل مبقدار معنّي من الطاقة والقّوة، وأّن مجموع مقدار 

الطاقة والقّوة يف العامل ثابت؛ فالعامل ـ يف رؤية ديكارت ـ منذ بداية الخلق مل يكن سوى ماكنة 

عظيمة، وال يحدث فيه أّي يشء جديد، ويبقى كّل يشء ثابتًا، ويسري يف حركته وامتداده ويواصل 

بعد  ما  الحركة من املقّدمات  بقاء مقدار  ذلك عىل طبق األصول. يسعى ديكارت إىل استخراج 

الطبيعيّة، أي من ملحظة الكمالت اإللهيّة:

[1]- انظر: ديكارت، رينيه، فلسفه دكارت )فلسفة ديكارت(، ترجمه إىل اللغة الفارسّية: منوتشهر صانعي دره بندي، األصل 291، 1376 

هـ ش.

[2]- انظر: املصدر أعاله.

[3]- انظر: كابلستون، فريدريك، تاريخ فلسفه از دكارت تا اليب نيتز )تاريخ الفلسفة من ديكارت إىل اليبنتز(، ترجمه إىل اللغة الفارسّية: 

غالم رضا أعواين، ج 4، ص 169، انتشارات رسوش علمي و فرهنگي، طهران، 1380 هـ ش.

[4]- املصدر أعاله.
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»ال تقترص كمالت الله عىل عدم حدوث التغرّي يف ذاته، بل كذلك يف أّن فعله بحيث أنّه ال 

يغرّيه أبًدا. لقد أظهر الله جميع التغيريات إّما يف العامل أو من طريق الوحي، وعلينا أن ال نفرتض 

تغيريات أخرى يف آثاره. يلزم من هذا البيان أّن الله عند خلق العامل عمد إىل تحريك أجزاء ماّدته 

بطرق مختلفة، وحيث إنّه يحفظ جميع األجزاء عىل نسق واحد، وفق القوانني ذاتها التي أجربها 

عىل رعايتها عند خلقها، فإنّه يحتفظ يف املاّدة عىل الدوام مبقدار ثابت من الحركة«]1].

بعد  ما  املقّدمات  من  الحركة  يف  الجوهريّة  القوانني  استنتاج  ـ  ديكارت  بزعم  ـ  ميكن  كم 

الطبيعيّة: »من خلل هذه الواقعيّة القائلة إّن الله ال يخضع للتغرّي والتبّدل أبًدا، ويقوم عمله أبًدا 

التي أطلق عليها شخصيًّا  القواعد  عىل نسق واحد، نحن ال نستطيع الحصول عىل معرفة بعض 

تسمية القوانني الطبيعيّة«]2].

نقدر رؤية ديكارت يف بي�ان صنع هللا يف العالم
تعرّب املطالب املتقّدمة بأجمعها عن تصّور »ربويّب«]3] عن العامل، يقول إّن الله قد خلق العامل 

بنفسه. وهذا يف  ليواصل حركته  ثّم تركه وشأنه،  عىل شكل جهاز عظيم من األجسام املتحرّكة، 

الحقيقة هو ذات التصوير الذي انتقده باسكال بقوله: »ال نستطيع أن نغفر لديكارت فعلته؛ فإنّه قد 

سعى يف جميع فلسفته إىل املرور بالله مرور الكرام، ولكن مل يكن له بّد يف نهاية املطاف من 

إجبار الله عىل تحريك العامل بكبسة زّر، وبعد ذلك مل يعد له شأن بالله«]4].

رمبا كان هذا الفهم القائل بأّن إله ديكارت هو علّة الحركات االبتدائيّة، وأّن العامل بإمكانه بعد 

ذلك مواصلة حركته دون حاجة إىل تدّخل من الله، واعرتاض باسكال عليه بأنّه يريد بذلك إقالة 

الله، صحيح من جهة، ولكنه ال يصّح من جهة أخرى؛ وذلك أّن الله ـ طبًقا لنظريّة ديكارت يف 

باب انفصال آنات الزمان]5] ـ باإلضافة إىل خلق العامل، يعترب مبقيًا للوجود أيًضا: »... إّن الجوهر 

يحتاج يف بقائه يف كّل آن من آنات دوامه، إىل ذات القدرة وذات الفعل الذي يحتاج إليه رضورة 

يف صدوره وصريورته املتجّددة«]6].

[1]- انظر: كابلستون، فريدريك، تاريخ فلسفه از دكارت تا اليب نيتز )تاريخ الفلسفة من ديكارت إىل اليبنتز(، املصدر أعاله.

[2]- املصدر أعاله، ص 170.

[3]- Deistic.

[4]- See: Pascal, B. ,1952, The Provincial Letters Pense’es Scientific Treatises, William Benton 

publisher. p. 186.

[5]- Duration.

الفارسّية: أحمد أحمدي، ص 68،  اللغة  الفلسفة األوىل(، ترجمه إىل  انظر: ديكارت، رينيه، تأمالت در فلسفه أوىل )تأّمالت يف   -[6]

1381 هـ ش.
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وقال ديكارت يف موضع آخر: )إّن مجرّد تواصل حياتها يكفي دليًل عىل إثبات وجود الله(]1]. 

بيان هذه العبارة: أنّنا إذا نظرنا إىل طبيعة الزمان أو مسار حياتنا، فسوف ندرك أنّنا ال نستطيع الشّك 

يف حقيقة هذا الربهان إلثبات كون الله مبقيًا أيًضا؛ وذلك ألّن الزمان إّنا هو من نوع األشياء التي 

البداية ال  أوجدتنا يف  التي  العلّة  كانت  فلو  وبالتايل  متزامنة؛  وليست  بعضها  أجزاؤها عىل  تقوم 

تعمل عىل مواصلة خلقنا يف األزمنة اللحقة، وال تعمل عىل إبقائنا يف الوجود، فل ينتج عن واقعيّة 

وجودنا الراهن أنّنا سوف نكون موجودين يف اللحظة اللحقة بالرضورة.

وهنا يتجىّل التنايف ما بني الطبيعيّات امليكانيكيّة لديكارت مع ما بعد الطبيعة يف الهوته؛ بناء 

عىل نظريّة ديكارت يف الحركة، يكون الله مجرّد علّة بداية الحركة، وجميع تحّوالت الطبيعة تقوم 

عىل طبق األصول الرياضيّة وقوانني الحركة، دون أن تكون هناك حاجة بعد ذلك إىل تدّخل من قبل 

الله. ولكن بناء عىل نظريّة »مسار آنات الزمان وانفصالها« يكون الله هو القائم بجميع أمور العامل، 

وهو علّة لكّل يشء. إّن تفسري عامل ما بعد الطبيعة لديكارت إّنا يكون ممكًنا بقدرة الله الخّلقة 

األحداث  بني  عيّلّ  ارتباط  العامل  هذا  يوجد يف  الشاكلة. ال  هذه  العامل عىل  تريد  التي  واملبّقية 

هو  بل  الثابتة؛  للجواهر  استمراًرا  ليس  العامل  هذا  وجود  إّن  أخرى:  وبعبارة  واملستقبل،  والحال 

تواٍل للوجودات املنفصلة عن بعضها، وعلّة كّل واحد منها إّنا هي القدرة الخّلقة لله ال غري؛ بيد 

أّن العامل الطبيعّي لديكارت حيث هو ميكانييّك بالكامل]2]، فإنّه يُدار باألصول الرياضيّة وقوانني 

الحركة، دون أن تكون هناك حاجة إىل تدّخل من قبل الله.

إّن الشخص األّول الذي اعترب فلسفة ديكارت مرشفة عىل أصالة املاّدة هو اليبنتز]3]، حيث إّن 

الثابت يف العامل الفيزيايّئـ  من وجهة نظرهـ  هو مقدار الطاقة دون مقدار الحركة. لقد أخطأ ديكارت 

حتى من الناحية العلميّة؛ وذلك ألّنه مل يتمّكن حتّى من إدراك أهّميّة مفاهيم من قبيل: الصورة، 

والطاقة، والقّوة أيًضا. كم أشكل المرتي بدوره عىل ديكارت أيًضا]4]؛ حيث قال إّن افرتاض الله 

بوصفه معطيًا للحركة إىل الطبيعة افرتاض زائد، وبطبيعة الحال ال ميكن اعتبار ديكارتـ  الذي يرى 

[1]- انظر: ديكارت، رينيه، فلسفه دكارت )فلسفة ديكارت(، ترجمه إىل اللغة الفارسّية: منوتشهر صانعي دره بندي، األصل 21، ص 240، 

1376 هـ ش.

[2]- See: Osler, Margaret, 1994, Divine Will and the Mechanical Philosophy, Cambridge University 

Press, p. 123 – 153.

[3]- انظر: جيلسون، أتني، نقد تفكّر فلسفّي غرب )نقد التفكري الفلسفّي يف الغرب(، ترجمه إىل اللغة الفارسّية: أحمد أحمدي، ص 192، 

1402 هـ / 1370 هـ ش؛ ديكارت، رينيه، فلسفه دكارت )فلسفة ديكارت(، ترجمه إىل اللغة الفارسّية: منوتشهر صانعي دره بندي، ص 

57، 1376 هـ ش.

[4]- انظر: املصدر أعاله.
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أّن الله كمل مطلق وأّن النفس جوهر مجرّد عن املاّدة ـ من املعتقدين بأصالة املاّدة؛ ولكن كم 

الحظنا، مثّة يف أفكاره وآرائه أبحاث ميكن القول إنّها تدعم األفكار املاّديّة، وحيث إنّه مل يكن 

قطًعا من القائلني بأصالة املاّدة، يجب اعتبار هذه العنارص جزًءا من التهافت الداخيّل يف فلسفته، 

وأهّم هذه العنارص عبارة عن:

1 ـ البيان امليكانييّك للحياة

إّن البيان امليكانييّك للعامل هو الجانب املاّدّي األهّم يف فلسفة ديكارت، فهو يرى أّن األجسام 

أّن  سوى  الناحية،  هذه  من  الحيّة  غري  األجسام  عن  تختلف  ال  وهي  ماكنات،  مجرّد  هي  الحيّة 

الكائنات الحيّة أكرث تعقيًدا. يذهب ديكارت إىل االعتقاد قائًل: )فيم يتعلق بتوصيف العامل املريّئ، 

توّصلنا إىل نتيجة مفادها أّن العامل عىل ما يبدو ماكنة ال ميكن ملحظة غري الشكل والحركة )يف 

أجزائها((]1]. بل ذهب إىل ما هو أبعد من ذلك، حيث فرّس األعمل الحيويّة بطريقة ميكانيكيّة]2].

2 ـ التشكيك يف وجود العلّة الغائّية

الغائيّة.  بالعلّة  القول  املاّدة  املعارضة ألصالة  واألفكار  اإللهّي  التفكري  بني خصائص  من  إّن 

وعىل الرغم من أّن لدى ديكارت اعتقاد قوّي بالله، إاّل أنّه من خلل الشّك يف وجود العلّة الغائيّة 

أو إنكار فهمها، قد أعّد العّدة لتعزيز وتقوية أصالة املاّدة. إّن ديكارت يف بيان عامل الوجود دون 

فإّن ديكارت ال يقول  الحال  الفكر والفلسفة املاّديّة، وبطبيعة  الغاية]3]، يكون قد اقرتب من  بيان 

يف تفسريه إّن األشياء فاقدة للغاية أبًدا، وإّنا كّل ما يقوله هو أنّنا ال نستطيع التعرّف عىل الغايات.

3 ـ قبول الجوهر املاّدي املستقّل عن النفس

واآلخر:  املكان،  يف  واملمتّد  اآليّل  العامل  أحدهم:  عاملني،  بوجود  يقول  ديكارت  كان 

هذين  بني  القامئة  النسبة  حقيقة  نرى  أن  ينبغي  وبالتايل  املمتّدة]4]،  وغري  املفّكرة  األرواح  عامل 

الجوهرين املتباينني، فإذا كان هذان الجوهران مستقلنّي عن بعضهم بالكامل، فكيف سيحصل 

عليه يف  الحصول  االرتباط، فل ميكن  نوع من  بينهم  يوجد  كان  وإن  بينهم،  متبادل  وتأثّر  تأثري 

[1]- انظر: ديكارت، رينيه، فلسفه دكارت )فلسفة ديكارت(، ترجمه إىل اللغة الفارسّية: منوتشهر صانعي دره بندي، ص 29، 1376 هـ ش.

[2]- See: Descartes, Rene. ,1988, Selected Philosophical Writings, Translated by John Cottingham and 

Robert Stooth off, London: Cambridge University Press. p. 201 – 203.

[3]- See: Ibid, p. 169.

[4]- See: Woolhouse, R. S, 1993, The Concept of Substance in Seventeenth Century Metaphysics, 

London. p. 164.
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هذين الجوهرين؛ ألنّهم متميزان من بعضهم بالكامل]1]. يذهب ديكارت إىل االعتقاد بأّن املاّدة 

جوهر ممتّد ومخلوق لله؛ يف حني أنّه ال يرى لله ـ الذي وصفه بالجوهر ـ صفة االمتداد. وهنا يلجأ 

ديكارت إىل الله مرّة أخرى لحّل املشكلة أيًضا]2]، وهذا هو الطريق األقّل إشكاالً؛ بيد أّن القول 

إّن الجوهر املاّدّي ممتاز يف ذاته من النفس، وال يوجد أّي فصل مشرتك بينهم، خلق ذريعة بيد 

القائلني بأصالة املاّدة، ومّهد األرضيّة لألفكار الربوبيّة]3]. إّن هذا النوع من اللجوء إىل الله، يذكّرنا 

بإله الفيزيائيّني و)الربوبينّي(؛ حيث يرجعون إىل الله كلّم احتاجوا إليه يف رفع موارد الجهل وحّل 

املشاكل العلميّة، ومن هنا كان املرّشعون املخالفون لهذا النوع من اإلميان يعلّقون عليه بالقول 

تهّكًم: »يجب أن يكون الله راتًقا لفتوق الكون؛ يك يعمل عىل إصلحها حيثم ُوجدت«]4].

كان املؤمنون يبحثون عن إله يك يعبدوه ويناجوه برغبة وخضوع، وليس اإلله املعقول الفلسفّي. 

ومن هذه الناحية كان باسكال يصيح ساعة االحتضار: »إله إبراهيم، إله إسحاق، إله يعقوب، ال إله 

الفلسفة واملفّكرين«]5]. وقد عمد كّل من إسبينوزا واليبنتز ـ بعد ديكارت ـ إىل العمل عىل رفع 

هذا اإلشكال من خلل سلب الجوهريّة عن املاّدة املمتّدة بأسلوب وطريقة خاّصة]6].

نقد رأي ديكارت يف بي�ان اختي�ار اإلنسان
واملشيئة  التقدير  مع  اإلنسان  إرادة  تطبيق  لديكارت،  األخرى  الفلسفيّة  املشاكل  بني  من  إّن 

اإللهيّة، فهو مل يقّدم طريقة حّل محّصلة لهذه املسألة، أو أنّه قد امتنع عن ذلك، وقال يف موضع: 

»نحن عىل علم ودراية بحياتنا، وال ينبغي العتقادنا بالقدرة اإللهيّة أن يحْول دون هذا العلم والدراية؛ 

إذ ال معنى ألّن نشّك يف يشء نعلمه وندرك أنّه موجود فينا بالتجربة؛ وذلك ملجرّد أنّنا ال نستطيع 

الحصول عىل موضوع آخر ال ميكن لنا إدراكه مبقتىض طبيعتنا«]7].

[1]- انظر: ديكارت، رينيه، تأمالت در فلسفه أوىل )تأمالت يف الفلسفة األوىل(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: أحمد أحمدي، التأمل الثاين 

والخامس والسادس، 1381 هـ ش.

[2]- See: Woolhouse, R. S, 1993, The Concept of Substance in Seventeenth Century Metaphysics, 

London. p. 19.

[3]- الربوبية )deism(: اإلميان بالله بغري اعتقاد بديانات منزلة، أو اإلميان بدين طبيعي مبني عىل العقل دون الوحي. )املعرّب(.

[4]- انظر: باربور، إيان، علم و دين )العلم والدين(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: بهاء الدين خرّمشاهي، ص 52، مركز نرش دانشكاهي، 

طهران، 1362 هـ ش.

[5]- See: Pascal, B. ,1952, The Provincial Letters Pense’es Scientific Treatises, William Benton publisher. 

p. vI.

[6]- See: Woolhouse, R. S, 1993, The Concept of Substance in Seventeenth Century Metaphysics, 

London. p. 190.

[7]- ديكارت، رينيه، فلسفه دكارت )فلسفة ديكارت(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: منوتشهر صانعي دره بندي، ص 252، 1376 هـ ش.
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وعليه فإّن إنكار حّريّة اإلنسان بسبب عدم إدراك املشيئة اإللهيّة، يُعد ـ من وجهة نظر ديكارت ـ 

أمرًا غري معقول، ويف موضع آخر يرى أّن العمل األكرث عقلنيّة هو االعرتاف بقصور فهم اإلنسان، 

والقول إّن املشيئة اإللهيّة غري قابلة للفهم: »لن يرِد علينا إشكال إذا قلنا إّن فكرنا متناٍه، وأّن القدرة 

اإللهيّة الكاملة غري متناهية؛ وذلك ألّن الله بقدرته التاّمة ليس له علم أزيّل مبا هو كائن وسوف 

يكون فحسب، بل إّن كّل ما هو كائن وسيكون، متعلّق إلرادته السابقة أيًضا«]1].

وظاهر القضيّة أنّه عندما يبحث بشأن املسائل الكلميّة املرتبطة باالختيار، يتّخذ بشكل وآخر 

طرق حّل مرتجلة، وال يبذل أّي جهد حقيقّي لرفع تناقض هذه الحلول، يُضاف إىل ذلك أنّه يتحّدث 

بطرق متنّوعة يف مختلف املواقع؛ من ذلك أنّه يف النزاع الكلمّي املحتدم بني أتباع غومار وأتباع 

أرمينوس ـ عىل سبيل املثال ـ يعلن عن توافقه مع أتباع غومار]2]، وهذه املوافقة تعني ترجيح نظريّة 

ديكارت  أّن  إاّل  األزليّة،  واإلرادة  اإللهّي  باللطف  يقولون  كانوا  األزيّل؛ وذلك ألّن هؤالء  التقدير 

يدافع عن حّريّة اإلنسان،  ـ بشكل آخر، حيث  ـ أمرية بوهيميا  إليزابيث  يتحّدث يف مراسلته مع 

وهنا أيًضا يرتك مشكلة إرادة الله واختيار اإلنسان دون حّل، أو أنّه يجدها غري قابلة للفهم والتفسري.

الفصل بني األمور اإليمانّي�ة والعقلّية
مل يكن مبقدور ديكارت يف حقل اللهوت العقيّل أن يدخل إىل املسائل املرتبطة بالله عىل 

نحو فلسفّي دون مواجهة اإلله املسيحّي والتثليث والتجّسم. وللتغلّب عىل هذه املشكلة الفكريّة، 

تّحدث ديكارت ـ من خلل الفصل بني األمور اإلميانيّة واألمور العقليّة ـ قائًل: )فيم يتعلق باألمور 

وأّما  اإللهيّة،  لألحكام  تابعني  أحكامنا  يف  نكون  أن  يجب  اإللهّي،  اإللهام  عن  الناشئة  اإلميانيّة 

الشء  بذلك  يقبل  أن  للفيلسوف  فل ميكن  اإللهيّة،  باألحكام  ترتبط  ال  التي  األمور  إىل  بالنسبة 

الذي مل تتضح له حقيقته بعد بوصفه أمرًا حقيقيًّا، أو أن يعتمد عىل حواّسه يف ذلك(]3]. ال ميكن 

لديكارت أن يثبت األمور الدينيّة بواسطة منهجه ومبانيه الفكريّة، وبالتايل فإنّه يتقبّلها دون استدالل. 

يعمل ديكارت من أجل الوصول إىل الفكر الحّر عىل وضع حّد بني اإلميان والعقل، وهذا يعود 

يف الواقع إىل الرتاث اليونايّن، فقد كان اليونانيّون عىل الدوام يضعون الحدود بني العلم والعقيدة؛ 

[1]-  ديكارت، رينيه، فلسفه دكارت )فلسفة ديكارت(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: منوتشهر صانعي دره بندي، ص 252، 1376 هـ ش.

[2]- انظر: كابلستون، فريدريك، تاريخ فلسفه از دكارت تا اليب نيتز )تاريخ الفلسفة من ديكارت إىل اليبنتز(، ترجمه إىل اللغة الفارسّية: 

غالم رضا أعواين، ص 179، 1380 هـ ش.

[3]- ديكارت، رينيه، فلسفه دكارت )فلسفة ديكارت(، ترجمه إىل اللغة الفارسّية: منوتشهر صانعي دره بندي، األصل السادس والسبعون، 

ص 276، 1376 هـ ش.
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ديكارت  قام  ثّم  الحدود؛  رفع هذه  إىل  الوسطى  العصور  املسيحيّون يف  املتكلّمون  حيث عمد 

والفكر الغريّب اللحق له بإعادة هذه الحدود إىل موضعها السابق.

وعىل كّل حال فإّن الله يف فلسفة ديكارت يحتّل مكانة جوهريّة وأساسيّة بعد الـ )أنا أفكر(؛ 

مبعنى أنّه كم أّن ديكارت ال يصل إىل معرفة يقينيّة دون الله، كذلك فإّن عامل ديكارت غري قابل 

للتفسري دون اإلله اللمتناهي. إن غاية ديكارت هي تفسري العامل بواسطة العلم اليقينّي. ومن هنا 

فإّن التوّجه الخاّص إىل الله ـ باإلضافة إىل انتمءاته الدينيّة ـ إّنا ينشأ من نط تفكريه الهنديّس، 

ويف الحقية فإّن إثبات وجود الله يُعّد أمرًا رضوريًّا بالنسبة إىل ديكارت.

يذهب ديكارت إىل االعتقاد بأّن نتيجة التحليل العقيّل ملفهوم الله، هي أّن الله يجب أن يكون 

موجوًدا يف الخارج بالرضورة؛ ألّن هذا املفهوم الذي ميكن تصّوره بهذه الصفات، يجب أن يكون 

له وجود حقيقّي، وبذلك فإنّه يتعرّض إىل االزدواجيّة بشأن بيان ماهيّة إلهه. فهو من ناحية يرى أّن 

مفهوم اإلله الكامل واللمتناهي يف ذهنه، يبدو أوضح وأكرث متيّزًا من أّي مفهوم آخر؛ ولكن ذات 

هذا املفهوم الواضح واملتميّز والحقيقّي، يُعّد من ناحية أخرى متعّذًرا عىل الوصف والبيان، ومن 

هنا نجد أّن ديكارت يلجأ يف بيانه إىل ذكر أمثلة غري وجيهة، من قبيل: الدرّة، واملثلّث، والجبل، 

وما إىل ذلك.

نقد إلهّيات ديكارت
وجود  إىل  التفكري  من  موجود(،  أنا  إذن  أفكر،  )أنا  لـ  تأصيله  خلل  من  ديكارت  توّصل  لقد 

النفس والذات. إّن رسالة هذا النوع من املعرفة واإلبستمولوجيا هي أّن التفكري مستقّل عن الحياة. 

يقف التفكري عىل قّمة هرم الوجود؛ تنبثق األنا املفكرة ـ بوصفها  منشأ لألثر يف عامل الوجود ـ 

ديكارت  لقد عمد  الجديدة.  اإلنسويّة  بداية  التفكري  النوع من  الذهنّي، وقد كان هذا  اإلدراك  من 

من خلل البدء من الله مبفهومه املسيحّي وإطلق الجوهر اللمتناهي عليه]1] إىل تنزيل الله من 

مفهوم )أهيَه الذي أهيَه(]2] إىل حدود األصل الفلسفّي )وكونه مقّدمة يف إثبات العامل الخارجّي(.

الطبيعة  حتى  ـ  الطبيعة  وفهم  الروحانيّة  الواقعيّة  أنواع  لجميع  وإلغائه  ديكارت  حذف  ونتيجة 

املاّديّة لإلنسان بوصفه شيئًا ـ ساعد حتّى التفكري الجديد يف األنرثوبولوجيا املاّديّة، وبالتايل كان 

[1]- See: Woolhouse, R. S, 1993, The Concept of Substance in Seventeenth Century Metaphysics, 

London. p. 190.

[2]- الكتاب املقّدس، العهد القديم، سفر الخروج، اإلصحاح الثالث، الفقرة: 14.
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ديكارت يتّجهـ  دون علم أو قصد منهـ  نحو الوضعيّة، وبواسطة هذه الوضعيّة تحطّم الرابط بني نظم 

وناظم الطبيعة وبني جميع املسائل املرتبطة باألنطولوجيا والعلّيّة. ومنذ ذلك الحني أخذنا نجد 

أّن كثريًا من األنظمة ما بعد الطبيعيّة وامليتافيزيقيّة ـ بحسب املصطلح ـ يقوم عىل نوع من فلسفة 

الطبيعة، والذي هو يف الحقيقة ذات الفرضيّة امليكانيكيّة أو املنهج الفيزيايّئ/الريايّض]1]. إّن هذه 

امليتافيزيقيّة مل تكن باملعنى التقليدّي للكلمة، بل هو نوع من التعميم القائم عىل تحويل الطبيعة 

إىل رياضيّات وكّميّات، تفصل نظم الطبيعة عن العامل الروحايّن واألصول األخلقيّة املهيمنة عىل 

حياة اإلنسان، وعن كّل نوع من أنواع الواقعيّة الدينيّة واملعنويّة التي ميكن لإلنسان والطبيعة أن 

يسهم فيها من طريق غري طريق الواقعيّة الفيزيائيّة للمّدة والحركة فيها. لقد كانت تداعيات هذا 

املشهد واسعة للغاية بالنسبة إىل ظروف الحياة البرشيّة ونتائجها املؤملة عىل وجه البسيطة.

يعمل ديكارت عىل تعريف الله وصفاته بحيث ميكنه توجيه رؤيته امليكانيكيّة والهندسيّة عن 

العامل، وهذا يعني تحويل الله الواقعّي واملعبود إىل أصل فلسفّي معقول. وقد تنبّه باسكال إىل 

عمق مقولة ديكارت بشكل جيّد، وقال يف ذلك: )إّن غاية ديكارت ترمي إىل عزل اإلله، ألنّه إّنا 

يريده ملجرّد كبس الزر لتحريك العامل، وإاّل فإنّه ال يحتاج إليه ألكرث من هذه الغاية(]2].

يذهب كثريون إىل االعتقاد بأّن فلسفة ديكارت متثّل منعطًفا يف تحّول اللهوت العقيّل، بيد أّن 

جيلسون]3] يذهب إىل االعتقاد بأّن التحّول الحاصل هنا هو من النمط االرتجاعّي، فصفات الله 

يف الفلسفة العقليّة لديكارت إّنا تنحرص ـ عىل ما تقّدمت اإلشارة إليه ـ بتلك التي ميكنها تفسري 

وجود العامل امليكانييّك لديكارت.

وهنا يتحّول الله يف نفسهـ  أي الغنّي املطلق واملختار املطلق والعامل والقائم بذاتهـ  إىل موجود 

يجد نفسه مضطرًّا إىل القيام مبهّمة تفسري العامل الديكاريتّ باإلضافة إىل لوازمه )خواّص وصفات 

املكان الهندسيّة والقوانني الفيزيائيّة( ألقىص درجة ممكنة. ويأيت االعرتاض املشهور من باسكال 

عىل هذه النقطة من اللهوت الديكاريتّ؛ إذ يقول: )إّن إله املسيحيّني ليس مجرّد إله صانع للحقائق 

[1]- See: Osler, Margaret, 1994, Divine Will and the Mechanical Philosophy, Cambridge University 

Press, p. 3.

[2]- انظر: جيلسون، أتني، نقد تفكر فلسفّي غرب )نقد التفكري الفلسفّي يف الغرب(، ترجمه إىل اللغة الفارسّية: أحمد أحمدي، ص 191، 

1402 هـ / 1370 هـ ش

[3]- انظر: جيلسون، أتني، خدا و فلسفه )الله والفلسفة(، ترجمه إىل اللغة الفارسّية: شهرام بازويك، ص 92، انتشارات حقيقت، طهران، 

1374 هـ ش.
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الرياضيّة فقط(]1]. ال شّك يف كون اإلله املسيحّي هو اإلله الخالق، ولكن ذاته ال تُختزل مبجرّد 

كان  أراد  وإذا  املوجود(،  الوجود  )إنّه  والكينونة:  الوجود  عبارة عن  املسيحّي  اإلله  إّنا  الخالقيّة؛ 

مبقدوره أن يخلق أيًضا؛ بيد أّن وجوده ال يتوقّف عىل أن يخلق، وحتّى )علّة وجوده ليست دليًل عىل 

وجوده، وميكن لإلله املسيحّي أن يخلق؛ ألنّه يف أعىل مراتب الوجود(]2]، يف حني أّن إله ديكارت 

حتى بوصفه العلّة الفلسفيّة العليا وتشابهه مع إله املسيحيّة، قد تدىّن إىل حدود األصل الفلسفّي]3]. 

إّن هذا اإلله ليس هو ذلك اإلله الواقعّي واملتميّز واملتعنّي واملصداقّي؛ بل هو إله مفهومّي غري 

متشّخص، ومنتسب إىل تفكري اإلنسان]4]. بااللتفات إىل هذه النتائج، ال نجد غرابة يف ذهاب هرني 

مورـ  ضمن انتقاده الشديد لفلسفة ديكارتـ  إىل تصويره )عىل هيئة عدّو للعقائد الدينيّة(]5].

لقد كانت الحكمة يف العصور الوسطىـ  وال سيّم يف تعاليم ومفاهيم أوغسطني وتوما األكوينيـ  

عىل رأس جميع املعارف البرشيّة، وكانت تعترب الوسيلة الوحيدة لصيانة اإلنسان من االنحراف الفكرّي 

والعقائدّي؛ ألّن موضوعها األصيّل كان هو الله، وبطبيعة الحال فإّن ديكارت الذي كان مسيحيًّا معتقًدا، 

مل يكن مخالًفا لهذه الحكمة، إال أنّه بوصفه فيلسوفًا ناقًدا، كان يُنشد حكمة مبعنى العقل الطبيعّي كيم 

تساعده بواسطة التعرّف عىل العلل األّوليّة عىل بيان العامل املاّدّي بأسلوب ريايّض.

إّن اللهوت التقليدّي ـ من خلل تعريف العامل بوصفه غاية ـ كان يقول: إّن الله إّنا خلق عامل 

الطبيعة لينتهي إىل اإلنسان )الغاية القصوى للطبيعة(؛ وأّما ديكارت فإنّه من خلل نفي )التصّور 

القائل إّن الله قد خلق جميع األشياء من أجلنا، أو حتى أن نفرتض أّن مبقدورنا فهم غايات الله 

من الخلق(]6]، يعرّف الله بوصفه مجرّد مبدأ الحركات، ويجيز ألحداث العامل ليك تواصل حركتها 

بوصفها عجلة رياضيّة كربى. وهنا عمد ديكارت أيًضاـ  من خلل نفي وجود الغاية أو إدراكهاـ  إىل 

تحويل العامل إىل كائن ميكانييّك وماّدّي مرتامي األطراف، وأصبح كّل يشء جاهزًا ليأيت جيلربت 

[1]- انظر: جيلسون، أتني، خدا و فلسفه )الله والفلسفة(، املصدر أعاله، ص 93.

[2]- See: Aquinas, Thomas. ,1998, Selected Writings, Edited and translated with an introduction and 

note by R. Mcinerny, New York: Penguin Classics p. 360.

[3]- انظر: جيلسون، أتني، خدا و فلسفه )الله والفلسفة(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: شهرام بازويك، ص 92، انتشارات حقيقت، طهران، 

1374 هـ ش.

[4]- See: Pascal, Blaise, 1968, Pensees, Translated by Isaac Taylor, PR. U.S.A, Set in Grolier Ultratype. 

p. 163 - 173. 

[5]- انظر: كابلستون، فريدريك، تاريخ فلسفه: فيلسوفان انگلييس از هابز تا هيوم )تاريخ الفلسفة: الفالسفة اإلنجليز من هوبز إىل هيوم(، 

ترجمه إىل اللغة الفارسّية: أمري جالل الدين أعلم، ص 8 ـ 74، نرش رسوش، 1362 هـ ش.

[6]- انظر: ديكارت، رينيه، تأمالت در فلسفه أوىل )تأّمالت يف الفلسفة األوىل(، ترجمه إىل اللغة الفارسّية: أحمد أحمدي، ص 745، 

1381 هـ ش.
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وبويل ليُشبّها العامل بالساعة التي تّم تنظيمها من قبل الخالق ملرّة واحدة، لتواصل حركتها ودوران 

عجلتها بعد ذلك بشكل دقيق وموزون، بفضل وتوفيق من الرعاية اإللهيّة العاّمة.

النتيجة
توّصل ديكارت عن طريق تأصيل التفكري من الفكر إىل وجود النفس، ومن خلل النفس توّصل 

إىل وجود الله. إن رسالة هذا النوع من املعرفة واإلبستمولوجيا هي أّن التفكري يقف عىل قّمة هرم 

الوجود؛ وإّن األنا املفّكرة ـ بوصفها  منشأً لألثر ـ تندرج ضمن عامل الوجود، إّن هذا النوع من 

التفكري ميثّل بداية اإلنسويّة. والله يف هذا النوع من التفكري ليس واقعيًّا وال متعاليًا، بل هو مفهومّي 

ومنتسب إىل فكر اإلنسان.

عمل ديكارت عىل تعريف الله وصفاته بحيث ميكنه توجيه رؤيته امليكانيكيّة والهندسيّة عن 

والقادر  الحّي  الله  يُشبه  ال  فلسفّي  أصل  إىل  واملعبود  الواقعّي  الله  تحويل  يعني  وهذا  العامل، 

واملتعايل.

كان اللهوت التقليدّي ـ من خلل تعريف العامل بوصفه غاية ـ يرى: أّن الله إّنا خلق عامل 

الطبيعة لغاية، إاّل أّن ديكارت ـ من خلل نفي وجود غاية لهذا العامل أو إدراك هذه الغاية ـ عمد إىل 

تحويل العامل إىل كائن ماّدّي خاٍل من الروح. كان ديكارت يتصّور أّن لله منشأً ذهنيًّا، يف حني أّن 

الله عني الوجود الخارجّي، وال ميكن للذهن أن يستوعبه. إّن منهج ديكارت يف معرفة الله عقيّل، 

وهذا العقل محدود للغاية، وإّن العقل بااللتفات إىل إحساس التصّور الواضح واملتميز يتّجه إىل 

معرفة الله، يف حني أّن الفلسفة اإلسلميّة ترى أّن املعارف الشهوديّة والوحيانيّة بدورها رضوريّة يف 

إدراك حقيقة الوجود أيًضا، كم أّن الحكمة اإلسلميّة تنزّه الله من التوصيف والتعريف؛ يف حني أّن 

ديكارت من خلل إطلق الجوهر عىل الله، يكون قد قام بتعريفه، بينم ال وجود إلطلق الجوهر 

عىل الله يف الفلسفة اإلسلميّة والحكمة املسيحيّة.

إلله ديكارت شأن معريفًّ وإبستمولوجّي، يف حني أّن إلله الحكمة اإلسلميّة واملسيحيّة شأنًا 

وجوديًّا وأنطولوجيًّا، وذات الحّق تعاىل وجود مطلق، كم أّن إله الحكمة اإلسلميّة فاعل ومستقّل 

ومبدأ لجميع الكائنات، يف حني أّن إله ديكارت معلول للعقل والذهن الجزيّئ لديكارت، وليس 

له أّي خلقيّة وفاعليّة تجاه الوجود، وعىل هذا األساس ال ميكن تفسري الوجود أو يكون معقواًل 

بواسطة إله ديكارت. إّن هذا اإلله ليس هو ذلك اإلله الواقعّي واملتعايل يف العامل، وليس متعيًّنا 

وال مصداقيًّا، بل هو إله مفهومّي غري متشّخص، ومنسوب إىل تفكري اإلنسان.
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في تأويل ديكارت 
�ا �ا وعربيًّ عن معىن التفكري به غربيًّ

إدريس هاين ]*[

انطالًقا  النقّدي  الفلسفّي، وقد سلكت مسارها  ديكارت  نظام  الدراسة عميًقا يف  تحفر هذه 

ست مليتافيزيقا الحداثة وأوقعتها يف معاثر ال حرص  من الكوجيتو بوصفه نقطة الجاذبّية التي أسَّ

لها. كام يقّوم الباحث الكيفّية التي تلّقى فيها الفكر العريّب وقبله الفكر الغريّب منظومة ديكارت، 

وكيف جرى التعامل معها واآلثار املعرفّية السلبّية التي ترتّبت عىل هذا التلقِّي.

»املحرِّر«

زبدة  أنّه  ومع  الحديث،  امليتافيزقّي  الكون  يف  تاريخيّة  واقعة  مبثابة  اليوم  حتى  ديكارت  بدا 

لتلبية دعم اإلميان طبًقا ملخرجات مجمع  الذين جاؤوا  القادة العقلنينّي  القرون الوسطى وأحد 

الحديثة بل منازع، ليحتّل قمرة  للفلسفة  الروحّي  الفلسفة منحه وسام األب  تاريخ  أّن  إالّ  ليرتان، 

قيادة تاريخ األفكار يف العرص الحديث، عرف ما بعده انطلقًا منه، ما يجعله قسيم تاريخ مديد: ما 

قبل ديكارت وما بعده، وما بعده ينقسم إىل ديكارتيّني وال ديكارتينّي. ال زال تسجيل الحضور يف 

مدرك الكوجيتو الديكاريتّ يفرض نفسه عىل مجايليه، بدًءا من مالربانس وسبينوزا وليبنيتز، ومروًرا 

الخطاب  راهنيّة  ينحت مكانته يف  ديكارت  زال  بهيغل وكانط ووصواًل إىل هورسل وهايدغر. ال 

اعترب  ريكور حني  بول  يبالغ  إذ مل  ديكارته،  لكلٍّ  فغدا  عّدة،  لتأويلت  املجال  ويفتح  الفلسفّي، 

ديكارت هورسل ليس هو ديكارت جيلسون أو البورت أو أليك]1].

قد ال يسلّم بعض الباحثني بصّحة هذه األحكام يف تاريخ الفلسفة الحديثة، إاّل أّن مثّة ما يؤكّد 

التي تعنّي أن ال تُقرأ فلسفيًّا  عىل أّن ديكارت حاول تجديد الخطاب األنطولوجّي، أي املحاولة 

* - مفكر وباحث يف الفلسفة – اململكة املغربية.
[1] - بول ريكور: يف مدرسة الفينومينولوجيا، ص 198، ترجمة عبد الحي أزرقان، مراجعة:د. جورج زينايت، دار الكتاب الجديد املتحدة، 

ط1، 2020/بريوت
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وحسب، بل وجب أن تُقرأ يف سياق جدل املعرفة والّسلطة وبنية الخطاب. يشري جونفيان روديس 

الوجود، فلقد أخذ بقسم وافر من  تأّمل  به بخصوص  بدًعا فيم أت  أّن ديكارت ليس  لويس إىل 

األنطولوجيا التقليديّة ألسلفه انطلقًا من أسس جديدة يتجىّل فيها أمران: االنتقال من الفكر إىل 

الوجود والوضوح]1]. وليس يف هذا التوصيف ما أنكره ديكارت، فهو سبق وأوضح بأّن ما تناوله 

ليس جديًدا، بل هو قديم قدم الحقيقة نفسها. هذا الذي سيجعل البداية جريئة تتوّسل بالوضوح 

فإّن  الهورسليّة،  الديكارتيّة  التّأّملت  بعد يف ضوء  فيم  ولكن، كم سرنى  واالستدالل،  واملنهج 

مثذة ما مل يتنبّه إليه ديكارت من سقطات أو التموضع خارج الكوجيتو. ليس الديكارتيّون هم من 

أخلصوا ووفوا لكّل تفاصيل التّأّملت الديكارتيّة، فهذا من أسوأ ما ابتُليت به الفلسفة حني يكون 

الحديث عن األوفياء، فملربانس كسبينوزا كليبنتز، يختلفون مع ديكارت يف تفاصيل كثرية، بل 

ذهب جنفيان إىل أّن سبينوزا واليبنتز -املصّنَفنْي كديكارتيّنْي- انطلقا من نقاط مختلفة مع ديكارت، 

كم رصّحا بأنّهم خصمن له]2]، وسرنى مع هورسل أّن العودة إىل ديكارت ال تعني االتفاق مع 

سائر ما أت به، بل العودة إىل البداية وإعادة التأسيس. لقد مىض ديكارت -وهذه خاّصيّة تجربته- 

العبارات، حني  التّوقف عند  ينبغي  أنّه  ألكسندر كويريه، غري  النهاية يف كّل مسألة كم زعم  إىل 

يتعلّق األمر مبفهوم العقل والعلم والتجربة الفلسفيّة، فإّن ديكارت يف نظر هورسل وانتهاء بهايدغر، 

هذا  خلف  لكن  خاطئة،  أنطولوجيّة  النطلقة  أّسس  األخري  هذا  نظر  يف  رمبا  املهّمة،  يكمل  مل 

التبجيل توجد تلك الحقيقة، وهي أّن ديكارت دّشن عرًصا جديًدا يف التفكري انطلقًا من تساؤالت 

بسيطة حول الوجود، ظلّت تساؤالت تراود الفلسفة منذ قرون، غري أنّه استطاع أن مييض بالشّك 

الشّك  أّن  اليقني. ومع  إالّ  الشّك  بعد  اليقني، فم  بداية  إالّ  تعني  الشّك هنا ال  نهايته، ونهاية  إىل 

منهجيًّا ارتبط بديكارت إالّ أنّه، بغّض الّنظر عن أهّميّة »اإليبويش«، فإّن ديكارت كان بهذا املعنى 

فيه كويريه يف  يضعنا  الذي  السياق  لعّل  األبد.  إىل  الشّك  يهزم  أن  استطاع  فيلسوف حديث  أهّم 

دروسه عن ديكارت يف جامعة فؤاد األّول وبطلب من تلميذه طه حسني عميد كلّيّة اآلداب، تيضء 

الشّك  كان  مونتاين.  الّشكاك  ألستاذه  ومخاصًم  متّمًم  ديكارت  فيه  بدا  الذي  املسار  هذا  عىل 

فوىض تلتهم كّل يشء، لكّن ديكارت قىض عىل الشّك املدّمر لألسس، إنّه حسب كويريه يتّمم 

مهّمة الشّك ولكن يف الوقت نفسه يهدمها]3]. وجب فهم العبارة السابقة يف السياق التاريخّي، أي 

ديكارت متّمًم وهادًما لشّكانيّة مونتاين.

[1]- جنفيان روديس لويس: ديكارت والعقالنّية، ص 11، تـ: عبده الحلو، ط 4- 1988، دار عويدات، باريس-بريوت

[2]- م، ن، ص 12

[3]- ألكسندر كواريه: ثالث دروس يف ديكارت، ص 30، تـ: يوسف كرم، املركز القومّي للرتجمة، القاهرة ، 2014
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الشّك التبسيطّي منهك لنفسه كم رأى مناهضوه من الوهلة األوىل، كيف نشّك يف كّل يشء، 

وننح الشّك يقيًنا حتى أنّنا ال نستطيع الشّك يف الّشك. لقد أوصل ديكارت الشّك إىل أرضيّة يقينيّة 

منها يستأنف البناء األنطولوجّي والعلمّي عىل طريق اليقني. لقد كان أحرى أن يُقال بأّن ديكارت 

هو فيلسوف اليقني بامتياز. 

لماذا تأويل ديكارت؟
عىل  باحث  به  قام  بتعقيب  تتعلّق  عارضة،  حادثة  يف  أصل  األخرى  وهواجسها  املقالة  لهذه 

محارضة سبق أن ألقيتها قبل سنوات يف جامعة بهشتي بطهران، تناولت فيها باختصار شديد علقة 

والكينونة  صدرائيًّا  الوجود  أصالة  عني  يف  مجملًة  نقديّة  قراءة  الكوجيتو  وقرأت  بالوجود،  الفكر 

الحارضة هيدغرييًّا. جاء يف كلم املعّقب حينئذ: علينا أن نكون أمناء حني نتحّدث عن األموات، 

كلمي،  مقصود  خارج  يتحّدث  كان  كلمه  خلل  من  ألنّه  جادًّا،  يكن  مل  املعّقب  أن  شّك  وال 

لديكارت  تاريخّي  مطلب  هو  للخطاب  الرضورّي  واالستيعاب  بامتياز،  ديكارتيّة  قضيّة  والقصد 

أيًضا، وهو يبحث عن متكني لتأّملته، غري آبه مبن لن يُحسن فهمه، فلقد كان من األوائل الذين 

اعتربوا الحقيقة قدمية، وبأّن االلتباس نابع من سوء الّنيّة. وقد أخربين بعض الحارضين فيم بعد 

أّن تلك هي عادة املعّقب املذكور يف استفزاز املحارضين، وهذا أكّد يل بأّن األمر يتّعلق مبغالطة 

ميكن أن نسّميها: مغالطة الضمري أو املُغالطة االئتمنيّة فيم هو موضوع نظر نقدّي، ويبدو أّن الرّد 

املنطقّي للمغالطة ال يكفي، فلقد كانت مغالطة شديدة التأثري حتى أنّها تركت يفَّ أثرا نفسيًّا بالًغا 

عىل مستوى تأنيب الضمري، وإن كنت قطعت يقيًنا بعدم جّديّة كلم املُعّقب. 

راهنيّته  أجل نحت  نفسه من  الوقت  تأويله، ولكن يف  أخرى إلعادة  مرة  ديكارت  إىل  سأعود 

من باب العودة إىل األصل. لقد كان ديكارت منهمًكا بأسئلة كونيّة، وكان يرى يف عامل املسيحيّة 

اإلميان،  حقائق  عن  للّدفاع  الفلسفيّة  الطريقة  ينقصها  إّنا  واملنقول،  املعقول  ذروة  وتعاليمها 

واألهّم من كّل ذلك، أّن ديكارت كم سرنى يف »التّأّملت« وقبله يف خطاب املنهج، فيلسوف 

جاّد غري مخاتل، مينح األشياء القدر الكايف من التّأّمل ويذهب كم عقلء عرصه من أمثال وليام 

اآلكامي)William of ockham( إىل أقىص ما ميكن من االقتصاد يف العلم، وذلك يف محاولة 

مدركًا  كان  لقد  عنف،  دون  ولكن  بعمق،  استدالالته  يسوس  إنّه  الوضوح.  أقىص  عىل  للقبض 

لخطورة عرصه؛ لذلك كان مجامًل بارًعا لسلطة الكنيسة.

الرّابض خلف  الفوكويّن،  باملعنى  »التّأّملت«، يساعدنا عىل فهم »اإلبستيمي«  التّأّمل يف  إّن 
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هذا األثر. لقد كان الخطاب الكنيّس قد واجه خطابًا شديد االستهتار مبا كان يبدو بديهيًّا، غري أّن 

هذه البديهيّة كم تراءت لديكارت، هي بديهيّة تستمّد عنارصها من مجتمع املؤمنني، ولكّنها عاجزة 

عن إقناع من ليس جزًءا من هذا االعتقاد. عقلنة الكلم املسيحّي، وكأنّه يستعيد ويجّدد أمرًا تراءى 

تعزيز  الِحَجاج وتتطلّع إىل  التّحيني، هي قضية يفرضها  الّرغبة امللّحة يف هذا  أّن  له قدميًا، غري 

الوسطى،  العصور  ُعصارة عقلنيّة  هو  ديكارت  كان  الصحيحة.  البدايات  والكشف عىل  املنهج 

الكلم  علم  الّذروة يف  لحظة  وأنسلم،  أوغسطني  سان  القّديسنْي  إىل  اقتصاًدا  أكرث  بكيفيّة  يعيدنا 

الكنيّس، وتجاوزهم يف الوقت نفسه. 

فرصة  هو  طرق،  مفرتق  عن  تعبري  هو  ديكارت  فإّن  اإلبستيمّي،  مفهوم  عند  الوقوف  شئنا  إذا 

تناول قضيّة  إميان جديد، عرص  العقليّن، عرص  اإلميان  ولتدشني عرص  الكنيّس  للكلم  سانحة 

اإلميان مبستوى من الرباهني متتاح من عقلنيّة القرن الوسيط ولكن مبنهجيّة ووضوح فلسفيَّنْي 

أكرب. هل هو يا ترى افتتاح رسمّي للعرص الحديث أم تأكيد عىل ذروة القرون الوسطى يف التفكري؟ 

هل سنقرأ ديكارت كبداية أم كنهائية؟ يف أّي زمن فلسفّي يتعنّي قراءة التجربة الديكارتيّة؟

حني كنت أتربّى من الديكارتيّة أو عىل األقّل أحّذر من غلّوها واشتغالها تحت ضغط الشّك 

العاّم لعرصه، كنت يف الحقيقة أتربّى من الفهم املتداول عن الديكارتيّة، وكان هذا هّم ديكارت 

مسبًقا، أي الخوف من سوء الفهم، عىل الرغم من أنّه أشار يف التأّملت إىل أنّه يدرك مسبًقا أّن 

قسًم ممن سيقرأونه دون التخلّص من تشويش الحواس واملسبقات لن يستفيدوا شيئا.ً والحقيقة 

أنّه توجد مساحة كبرية عند ديكارت مل تُفهم كم ينبغي، وهي أرضيّة صالحة لقيام تأويل متجّدد 

أنّه يشتغل يف حقل متخم  فالفيلسوف مبا  تدريجيًّا.  به هنا  الديكاريتّ، وهو ما سأقوم  للكوجيتو 

باملفاهيم، هو سابق لعرصه عىل أّي حال، ال يشء يف عرصه يُدرَك كم يُدرَك أّي خطاب آخر، وحّظ 

ديكارت من التأويل كبري، فم هي تاريخانيّة الكوجيتو الديكاريتّ؟

الًيا؟ هل كان ديكارت غزَّ
أخفى ديكارت مصادره كم هو ديدن فلسفة عرصه وما بعده. فالبحث عن أصل للتفكري دفاًعا 

عن معتقد الكنيسة أو عن امليتافيزقا الغربيّة، يرّبر تجاهل حقبة من تجارب الفلسفة اإلسلميّة. وال 

شّك أّن مثّة من حاول اكتشاف ما بني أيب حامد الغزّايل ورينيه ديكارت من اشرتاك، ال سيّم يف 

مسألة الشّك املنهجّي وجرأة التفكري بتجرّد، غري أّن هذا أمر مل يكن يف نظري -عىل األقل- يف 

حاجة إىل برهنة. مل يهتّم ديكارت باعتمد الفلسفة سبيًل لدعم اللّهوت فقط، بل أكّد يف التأّملت 
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عىل أهّميّة تحديث براهينها ما دامت الحقيقة قدمية. يحيلنا هذا إىل العمليّة التي قام بها الغزايّل 

ليتقاسم تجربته املعرفيّة ومراحل الوعي باألشياء بناء عىل الّشك. كان الغزايل بعد أن صّف صنوف 

تنهض  ومرتكز  جديد  طريق  عن  يبحث  املتكلّمني،  مقّدمتهم  ويف  زمانه  يف  للمعرفة  املتصّدين 

عليه أوىل اليقينيّات. حصل عندي هذا االنطباع حينم قرأت املنقذ من الّضلل يف طفولتي، كان 

حديس الطفويّل قد حسم بأّن مثّة تشابًها ال ميكن إنكاره البتّة، لكّنني نظرت إىل األمر بحسن نيّة 

وبراءة الطفل، وسيكرب ذلك االنطباع، حيث بدا يل ما بني »املنقذ من الضلل« والتّأّملت، ما ال 

وابن  الغزايّل  كتابات  أّن  شّك  ال  الحافر.  الحافر عىل  ووقوع  التّخاطرّي،  بالتوافق  تفسريه  ميكن 

معرفيًّا  مصدًرا  شّكلت  كم  اللّهوت،  لفلسفة  رافًدا  شّكلت  قد  اللّتينية،  إىل  نقله  تّم  مم  سينا، 

كبريًا خلل القرن الوسيط. كانت مصادر الفلسفة اإلسلميّة متثّل حاجة، ويف الوقت نفسه تحّديًا 

للقرن الوسيط الفلسفّي األورويّب. البحث عن األصيل كم سنجد فيم بعد مع هايدغر هو مطلب 

الكينونة األوروبيّة، وهو يكفي لتربير ذلك التّجاهل. لقد أطلق الغزايل شّكه املنهجّي يف املنقذ 

املشاهدة  بذات  الواقعيّة  املشاهدة  وقارن  الحّس،  وسائل  باستهداف  ذلك  وابتدأ  الضلل،  من 

واإلحساس يف الحلم، وكان قد أربك بذلك طرائق املعرفة السابقة، حتّى أنّه هاجم الفلسفة يف 

موقفهم من اإللهيّات، وقد شّكل ذلك روح التّأّملت الديكارتيّة.

الوسيطة  الفلسفيّة  العامل اإلسلمّي يف املمرسة  الوقوف عند ظاهرة تجاهل تجارب  أريد  ال 

من ِقبل فلسفة النهضة الغربيّني، ديكارت يف التّأّملت، دايفيد هيوم يف موضوع السببيّة تحديًدا، 

أي   ،»Arche« الـ  عن  يبحثون  كانوا  ألنّهم  نظرًا  العلميّة،  باألمانة  اإلخلل  من  يعِفهم  تجاهل مل 

أنّهم  تداويّل، حتى  كمرياث  وبالجرمان  إيتيمولوجيًّا،  باإلغريق  وربطه  األورويّب  األصل  نقاء  عن 

التّأثر الديكاريتّ مبوقف الغزايّل، رمبا  تجاوزوا الرشديّة اللّتينيّة. لكن ال تفوتنا اإلشارة إىل هذا 

فيم سأقف عنده، الصيغة التي اختارها بعد سنوات طويلة د. طه عبد الرحمن يف تخطيء ترجمة 

محمود الخضريّي للكوجيتو الديكاريتّ )يف بداية الثلثينات من القرن املايض(، حيث سافر بعيًدا 

يف تكلّف هذا التخطيء وإيجاد بديل من بيت صويّف]1]، بينم الكوجيتو مل يفعل سوى تغيري عبارة 

رؤية  كتابه  نجيب محمود يف  أفرد زيك  إنسان، حيث  أو  وقادر  أنا موجود  إذن  أريد  أنا  للغزايّل: 

[1]- زعم طه عبد الرحمن يف رّده هذا عىل ما سامه شاهًدا قطعيًّا ضّد منازعات خصومه، أورده يف الختام لكنه كان أحرى أن يورده يف 

مقّدمة االستدالل، بأّن صديًقا نقل له ورقة مكتوب فيها بيت شعرّي بعد أن قرأ صيغة انظر تجد وهي: يا تائًها يف مهّمة عن رسّه +++ انظر 

تجد فيك الوجود بأرسه. وطبًعا، أعطاها طه عبد الرحمن صيغة »وجدتها« لحامل الورقة ، كام أعطاها صفة »وقوع الحافر عىل الحافر«، 

انظر: فقه الفلسفة.)2 القول الفلسفّي، املفهوم والتأثيل(، ص 37.
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إسلميّة فقرة لرشح هذه العبارة تحت عنوان: أنا أريد -إذن- أنا إنسان]1]. سيبدو هذا االستبدال أكرث 

وضوًحا حني ندرك العلقة بني الفكر واإلرادة يف عرص متأّخر مع شوبنهاور: العامل كتمثّل وإرادة. 

التشابه املفرط بني الغزايل وديكارت، وقد ذهب األمر باألمني العام  الناظر هو  لعّل ما يستوقف 

للمكتبة الوطنيّة يف تونس واملحقق اللغوّي عثمن الكّعاك أن قّدم عرًضا عن ذلك عام 1971 يف 

إليه  دعاه  الذي  البحثّي املشرتك  العمل  أشار إىل  بعّنابة، حيث  للفكر اإلسلمّي  العارش  املؤمتر 

محمد عبد الهادي أبو ريدة بخصوص تأثري الغزايل عىل الفكر الغريّب، حيث انتهى البحث إىل 

اكتشاف الكّعاك لنسخة من املنقذ من الضلل للغزايّل ضمن مكتبة ديكارت، مرتجمة بالَّلتينيّة، 

حيث نقل أنّه عند اإلطلع عليها، اكتشف أّن مثّة خطوطًا حمراء بخّط ديكارت عىل بعض العبارات 

نظري قول الغزايل »الشّك أُوىل مراتب اليقني«، حيث علّمها ديكارت بخط يده معلًّقا: »هذا ينقل 

إىل منهجنا«]2]. 

عّزز د. محمود حمدي زقزوق يف مناقشته لرسالة دكتوراه بأملانيا تقّدَم بها هذا األخري يف جامعة 

الغزايل  بسبق  فوجئ  األستاذ  أّن  محمود  ذكر  الوت.  رينهارد  إرشاف  تحت   1968 عام  ميونيخ 

الباحث، هو عرض  به  إّنا قصارى ما طالب  الشّك ومل يعرتض عىل ذلك،  لديكارت يف منهج 

النصوص املذكورة عن الغزايل عىل أحد املسترشقني الكبار للتحّقق من دقّتها، حيث أحالها عىل 

الرسالة، سوى  فيها شيئا حسب صاحب  يغرّي  كبار املسترشقني األملان، ومل  أنطون سبيتالر من 

توارد خواطر. حني نرش د. محمود  بالغزايل، واعترب ذلك شكًل من  لتأثّر ديكارت  تقبّله  صعوبة 

رسالته هذه أّول مرة باللغة األملانيّة عام 1992 بواسطة دار )peter lang-verlag( أثارت اهتمم 

الصحافة، وكتب كريستوف فون فولتسوجن عن ذلك مقالة تحت عنوان: »هل كان الغزايل ديكارتيّا 

قبل ديكارت؟« مشيًدا بأهّميّة الكتاب من الناحية العلميّة، وداعيًا إلعادة النظر لتجاوز فكرتنا عن 

كّل من الغزايل وديكارت]3].

كان أوىل أن يقال إذن: هل كان ديكارت غزّاليًّا، حيث ملمح التّمركز الغريّب تضعنا أمام املفارقة 

التّاريخيّة ال ميكن هضمها إاّل بناء عىل مكانيّة الّسفر يف الزمان. يذهب الغزّايّل هنا إىل رضب من 

الديكارتيّة  التّأّملت  قبل  وهو  »التّشّكك«،  عبارة  باستعمله  وذلك  لليقني،  طلبًا  املنهجّي  الشّك 

اعترب البحث عن مركز يقينّي تقوم عليه املعرفة أمرًا ال مفّر منه، وذلك حينم يقول: »ثّم علمُت أّن.

[1]- زيك نجيب محمود: رؤية إسالمّية، ص89 مؤّسسة هنداوي يس آي يس- 2018.

[2]- لعلّه من املفارقة – كام يُحىك - أّن الكعاك وجد ميًتا بغرفته يف اليوم الثاين من املؤمتر املذكور.

[3]- د. محمود حمدي زقزوق : املنهج الفلسفّي بني  الغزايل وديكارت، ص 12، دار املعارف ـ القاهرة، 1998.
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كّل ما ال أعلمه عىل هذا الوجه وال أتيّقنه هذا النوع من اليقني، فهو علم ال ثقة به وال أمان معه، 

وكل علم ال أمان معه فليس بعلم يقينّي«]1].

املوقف  ذلك  تفاصيل  عشت  بل  عابرة،  قراءة  شبايب  مقتبل  يف  الضلل  من  املنقذ  أقرأ  مل 

الشبه بني  افتحاص وجوه  فائق، وهي تجربة كافية يك متنح حديس قدرة عىل  بوجدان واهتمم 

التجربتني، ال مجال إلنكارها إالّ عىل سبيل االستغباء، فالغزايّل يف هذه التجربة يؤكّد عىل الخربة 

الذاتيّة للوعي ونبذ التقليد عنوة، وسأجد نفيس يف التّأّملت الديكارتيّة أحوم حول املضمون نفسه، 

مطمع  »ال  عنه:  قال  الذي  الوحيد  الشء  باعتبارها  والرضوريّات  الحّسيّات  من  انطلق  فالغزّايل 

يف اقتباس املشكلت إاّل من الجليّات، وهي الحّسيات والرضوريّات، فل بّد من إحكامها أّواًل 

ألتيّقن أن ثقتي باملحسوسات وأماين من الغلط يف الرضوريّات، من جنس أماين الذي كان من 

قبل يف التقليديّات ومن جنس أكرث الخلق يف النظريات، أم هو أمان محّقق ال غدر فيه وال غائلة 

له؟ فأقبلت بجّد بليغ أتأّمل املحسوسات والرضوريّات وأنظر هل ميكنني أن أشّكك نفيس فيها، 

فانتهى يب طول التّشّكك إىل أن مل تسمح نفيس بتسليم األمان يف املحسوسات أيًضا، وأخذت 

تتّسع للشّك فيها...«]2].

يف »املنقذ من الضلل« وكذا يف »تهافت الفلسفة« و«محّك النظر وميزان العمل«، ما يكفي 

موصًل  طريًقا  الشّك  اعترب  حيث  املنهجّي،  والتشكيك  الشّك  يف  الغزّايل  منهج  عند  للوقوف 

لليقني، ومن مل يشّك مل ينظر ومن مل ينظر مل يُبرص ومن مل يُبرص بقي يف العمى والضلل. لقد 

ّي عند التحقيق. ربط الغزايّل بني الّنظر والّشك، مم يؤكّد عىل أهّميّة الشّك املنهجِّ

الّتأّمالت أو املنقذ من ضالالت احلواس
إذا تفادينا هذا النوع من التحقيق، ونظرنا بحسن نيّة، واعتربنا أّن ديكارت مارس أقىص التّناّص 

مع الغزايّل يف كتاب املنقذ، ونظرنا يف تجربة ديكارت باعتبارها تجربة فريدة استطاعت أن تفتتح 

عرص الحداثة بتساؤالت حول العقل والنفس والوجود واملنهج، مفّجرة عرًصا جديًدا ميكن اعتباره 

عرص الكوجيتو، وإذا ما تفادينا أحكام قيمة نابعة من جهل عرص ديكارت، وليس جهًل شخصيًّا 

لديكارت، فإنّنا سنقف عىل محاولة جديدة يف االقتصاد يف العلم، والبحث عن ركيزة لقيام معرفة 

حقيقيّة، فبني »التّناص« و »التّلص«، مسافة يخّفف من وطأتها املفهوم املنقذ نفسه، أال وهو نظام 

[1]- د. محمود حمدي زقزوق : املنهج الفلسفّي بني  الغزايل وديكارت، دار املعارفـ القاهرة، ص64.

[2] - أبو حامد الغزايل: املنقذ من الّضالل، ص 65-66  ، تحقيق  د. جامل صليبا ود. كامل عياد، ط 7، دار األندلس-بريوت 1967.
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فكر جديد، ال  لوالدة  املجال  تفتح  اإلبستيمّي  املعرفة ورضورات  زمن  مقتضيات  إّن  الخطاب. 

أهّميّة فيه لهذا التّفصيل، ولكّنه ميكن أن يشّكل استجابة لحاجة يقتضيها علم املعرفة الذي يحتّل 

فيه املفّكر مكانة ثانويّة. هنا يبدو العقل تاريخيًّا وليس العكس، بتعبري آالن فانكيلكروت يف هزمية 

الفكر]1]. لقد اتّسع منهج الشّك يف تجربة ديكارت ليشمل مقصًدا آخر، منح العقل دوًرا محوريًّا 

يف الـ »أنا أفّكر«، وللعلم والطبيعة، بخلف الغزّايّل. هنا سنجد آثار السياق التّاريخّي، عرص ثورات 

العلم الطبيعّي والريايّض.

 لقد كان ديكارت بارًعا يف املجاملة، حتى أنّه اعترب تأّملته يف خدمة اللّهوت، بل أهداها إىل 

السادة عمداء ودكاترة الكلّيّة اللّهوتيّة يف باريس، حيث أظهر بأّن كتابه جاء ليحّل فلسفيًّا سؤايْل: 

الله والنفس دون االكتفاء بالجواب اللهويتّ الخاّص مبجموعة املؤمنني املكتفني بالتسليم. يف 

الدفاع عن اإلميان املسيحّي من  يهدف إىل  أمام خطاب  نكون  التأّملت،  املقّدمة من  كّل هذه 

خلل التفكري الفلسفّي، إنقاًذا للكنيسة من انتشار موجة اإللحاد. يعترب ديكارت أنّه يؤّدي توصية 

ملجمع لرتان)concile du latran( الذي أُقيم تحت إرشاف البابا ليون العارش يف دورته الثامنة]2]، 

حيث دعا الفلسفة إىل استعمل الرباهني العقليّة إلظهار الحقيقة. يقول ديكارت بأنّه مل يفعل بدوره 

التوصية، وقد أوضح ديكارت أّن عمله هذا، ليس بالرضورة أن ينجح يف مهّمة  سوى تنفيذ هذه 

اإلقناع؛ ولهذا دعا إىل أن يُشمل الكتاب بعناية من قبل هؤالء السادة يف الكلّيّة اللهوتيّة، بل دعا 

إىل أن يتدّخلوا يف النظر فيه وتصحيحه ما أمكنهم ذلك]3].

ه  همَّ كان  بل  جديدة،  بحجج  سيأيت  أنّه  يزعم  ال  أنّه  لجهة  ديكارت،  مبوقف  التذكري  وجب 

استئناف النهوض بها مع حسن الرتتيب والوضوح، ليك يتلّقاها الناس كرباهني صحيحة، أي مقنعة. 

تستحرض  ال  ذاتيّة  تجربة  أمام  فقط  لسنا  وبأنّنا  التّأّملت،  يف  الحجاجّي  البعد  تلّمس  إذن ميكن 

اآلخر، فالتّأّملت بهذا املعنى، ليست إرادة تقاسم حالة تفكري بصوت رفيع، بل هو خطاب قاصد، 

بكل مقّوماته الحجاجيّة واسرتاتيجيّته اإلقناعيّة. كيف نجعل الّناس يتلّقون هذه الحجج كرباهني 

فيم  القدمية صحيحة هي األخرى  الرباهني  بأّن  اعتقاد ديكارت وترصيحه  انطلقًا من  صحيحة، 

لو تّم استيعابها كم يجب. لنتذكّر التوجيه الشهري لديكارت يف خطاب املنهج حول أهّميّة معرفة 

[1]-Alain finkielkraut : la defaite de la pensee ,p ;18, edition gallimard,1987

[2]- سّمي عىل اسم كاتدرائّية القّديس يوحنا الاّلترايّن بروما، الذي شهد انعقاد املجمع اأّلّول.

[3]- René descartes : Méditation metaphysique ;p 38-7-6-5-4- , t, du latin par M, le D ,D,L,N,S, edition 

electronique : philosophie)pierre hidalgo) , decembre 2010
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الّستة، كان يحمل  استعمل العقل حيث ال يكفي اكتمله. إّن ديكارت وهو يتهيّأ لتقاسم تأّملته 

هّم املتلّقي املفرتض. وعىل الرغم من أنّه اعترب طريقته يف االحتجاج متفّوقة يف اليقني والبداهة 

عىل حجج الهندسة، إالّ أنّه ال يضمن أن يتّم فهمها كم يجب الفهم من قبل الّناس، ألسباب قد 

تكون عائدة إىل طول هذه الرباهني، أو نظرًا لعدم تجرّد ذهن املتلّقي من املسبقات وبسبب ضغط 

الحواس.

لهذه األسباب التي تتعلّق بغياب ما يضمن أن تكون حجج ديكارت مفهومة عىل الوجه الصحيح، 

العلميّة لرؤساء املجاميع املقّدسة أن  السلطة  الّسلطة والتمكني، ملتمًسا من  يتوّسل بعنارص  هو 

نهاية  العناية ستجرب يف  بهذه  املشمولة  الحقيقة  بأّن  يبنّي  فهو  بالعناية،وعليه،  تُشَمَل رسالته هذه 

املطاف كّل العلمء عىل أن يسلّموا بُحكم رؤساء وأعلم تلك املجاميع التي راهن عليها ديكارت 

يف فرض براهينه، وذلك من شأنه أن يردع كربياء املعاندين وصلفهم. لقد رّصح بأنّه غري آبه لرأي 

الجمهور فيه، وال ينتظر منهم ثناء وال حتى أن يقرؤوا عمله، بل دعا إىل أن ال يقرأ هؤالء كتابه الذي 

تبنيَّ أنه وّجهه إىل من هم جديرون مبشاركته تلك التّأّملت.

 لقد وضع ديكارت مسؤوليّة القضاء عىل فوىض الشّك عىل كاهل من اعترب الحكم الّنهايئ لهم، 

لكن هذا يجعلنا ندرك وجًها آخر للشّك املنهجّي، ليس بوصفه شكًّا راديكاليًّا، بل ميكننا أّن نعتربه 

شكًّا منهجيًّا ملواجهة الفوىض التي ينتجها الشّك العاّم. مل يكن الشّك إذن سوى محاولة للبحث 

عن اليقني التأسييّس، وسندرك بأّن ديكارت مل يكن ليشّك وهو يخوض غمر هذا الحجاج، إنّه ال 

يريد أن يقنع نفسه وقد انطلق من اعتقاد مسبق يبحث له عن برهان مقنع، بل كان باألحرى ممتعًضا 

من الشّك العاّم الذي بدأ ينتج الفوىض ويشّكل خطرًا عىل املُعتقد.

 سيشري هورسل يف تأّملته الديكارتيّة مراًرا إىل أهّميّة الّشك وعظمته، وهذا مم أكّده ديكارت 

نفسه، حني اعترب أّن هذا الشّك يعود بفائدة عظيمة جّدا، ليس من الرضورّي أن تظهر لنا هذه الفائدة 

عىل الفور، بل هي هنا تحول بيننا وبني األحكام املسبقة وتحرَّرنا من الحواس، فيم تجعلنا أكرث 

الفكر قد  الثاين يكون  التأّمل  التأمل األّول، بينم يف  به  لنا. هذا مم تكّفل  يقيًنا مبا بات واضًحا 

تحرَّر، أي أّن الشّك يف سائر األمور من شأنه تحرير الفكر، وهذا الفكر الذي يشّك يف سائر األمور 

لن يكون بإمكانه الشّك يف أنّه يفّكر، فالوجود هنا يبدو أهّم مثرة لهذا الّشك. ونتساءل بدورنا إذا ما 

ا قبل أن يهتدي إىل أوىل يقينيّاته، أليس يف مقاربة استحالة  كان ديكارت بالفعل قد شّك شكًّا عامًّ

الشّك يف الوجود ما يؤكّد التسليم بقاعدة ذهنيّة منطقيّة تقوم عىل مبدأ عدم التناقض؟ 
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نستطيع تأّمل التأّمل األّول والثاين لندرك أّن البداية ليست واضحة، ال ألنّها غري صحيحة، بل 

السابق عىل  فالوجود كامن يف هذا اإلحساس   .)tautology( نفسه: توتولوجيا الّشء  ألنّها قول 

الفكر نفسه، وهنا أحّب أن أتحّدث عن حدس الوجود، بل مقّدمات، الوجود أوضح من الفكر، 

ا، فإّن تأويًل متجّدًدا هذه املرة للتأّملت يجعلنا نتفّهم  وسابق عىل الفكر. وليك نكون منصفني حقًّ

الفكر نفسه متفرع عن هذا  الوجود يف غنى عن كّل حقيقة أخرى،  إّن حدس  الربهان.  متطلّبات 

الوجود. والواقع الذي لن تستطيع التأّملت توضيحه أكرث، هو أّن ديكارت نفسه -ورمبا دون تصميم 

سابق- مل ينطلق من الفكر إلثبات الوجود، بل انطلق من الوجود إلثبات الفكر، غري أّن مقتىض 

تنزيل هذا الحدس يف تدبري الكاطيغورياس سيقلب الكوجيتو العميق لصالح الكوجيتو الديكاريتّ: 

)cogito ergo sum(، ما يعني أّن التأّملت ليست تقاسًم لخربة شعوريّة حقيقيّة، بل هو خطاب 

حجاجّي مل يخرج بعد مؤّوليه من مقتضيات الخطاب إىل املفهوم الباطنّي للخربة األنطولوجيّة. 

إّن الحدس والحجاج، ليسا عىل خلف يف املبتدأ والخرب، بل إنّهم يف وضعيّة انقلب يف مدارك 

الّسبق واللّحوق، العلّة واملعلول، مجال دقيق، حيث إّن ما يبدو علّة يف مدارك الحدس قد يصبح 

معلواًل يف مدارك الربهان، وهذا ما حصل بالفعل يف التّأّملت. نستطيع أن نقلب الكوجيتو عىل 

رجليه بعد أن جعلَته التأّملت ميش عىل رأسه ألسباب قلنا إنّها تتعلّق مبقتضيات الحجاج، وألّن 

ذلك بالفعل رضب من النسيان املزمن للوجود حسب هايدغر.

مل أتعاط الكوجيتو بالّنظر املجرّد، بل كان يل مع الشّك حكاية قّضت مضجعي ذات يوم، ال 

العاّم حني يصبح خربة شعوريّة حقيقيّة تحارص املوجود  الشّك  الناجمة عن  اآلالم  أتحّدث عن 

من داخل وجود »تبّده« حتى اختفى، خربة صامتة قبل اللّغة، وقبل الكاطيغورياس، إنّه مؤمل وال 

ميكن أن يستمّر إالّ لَِمًما، وإالّ فقد املوجود ذائقة الوجود. ولعّل اللغة كم سرنى هي من يساهم 

يف هذا التلبيس، فهي تدخلنا يف متاهات تؤكّد خلف ما نزع إليه هايدغر، من حيث إّن الوجود 

أوسع من اللّغة، وبالتايل ما معنى أن نعيد بناء الوجود يف بيت اللّغة، يف الوقت الذي نستشكل 

-كم سيفعل هايدغر- عىل ديكارت حول النقلة من الكينونة األنطيقيّة إىل الكينونة األنطولوجيّة؟ 

لعّل ديكارت يف التأّمل الثالث سيضعنا أمام مصدر فكرة الكمل التي ستعترب عنرًصا أساسيًّا يف 

الدليل األنطولوجّي، فمصدر فكرة الكمل يف الذهن تحيل إىل وجود الكامل. كان النقد الكانطّي 

للدليل األنطولوجّي قد كرس عنادي الذي مل أُظهره حينئذ، فقد انهار كّل يشء، حتى هذا اليقني 

الذي أخفته التّأّملت مل يعد له معنى، كنت مع هذا الشّك العارم أميض عىل وفق اليقني استصحابًا 

كم يقول األصويّل، وإن كان مورده يف األحكام فأصله هنا: ال ترتك يقينك األّول إاّل بيقني تحّققه 
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اهتّز  لقد  الّشك.  الشّك يف  مفارقة  أملُح  العميق كنت  االستصحاب  لكن يف هذا  الثانية،  الوالدة 

الكوجيتو وعّم االضطراب، ال سيّم يف النقد الكانطّي للدليل األنطولوجّي، حينئذ وعىل الرغم من 

يقينيّة الوجود، إاّل أنّني كنت يف مواجهة وجود مبهم، فارغ من أّي معنى أو أثر، كان الهّم أبعد مدى 

من كوجيتو الوجود الذايتّ، بل كان الهّم منصبّا عىل املُوجد خلف حضوري الذي افتقد املعنى 

بالوعي  إالّ  يتحّقق  الذي ال  الوجود  ثقل  الوصل، حضور غامض أجوف مجرّد من  من دون هذا 

يفقد  الشّك  حتّى  بل  التفكري،  يتوقّف  حيث  هناك  قبُل،  من  أحدسه  مل  كأيّن  بالوجود،  املتجّدد 

اليقني  الوجود. كان  بتوّجه من مانح  الوجود، ولكن  موضوعه، وكالغريق أسعى السرتجاع رشف 

األّول املستعاد فلسفيًّا موصواًل بربهان الصّديقني، ذلك الربهان الذي لطاملا تجاهلته حتى أنّني 

التجربة  يُعنى بالحكمة املتعالية. لكن وخلل هذه  أتناوله يف كتايب »ما بعد الرشديّة«، الذي  مل 

اكتشفت عرب  لقد  الّصديقني،  العظمى لربهان  الفائدة  اهتديت إىل  كانط،  فّجرها يفَّ  التي  الحادَّة 

خربة أنطولوجيّة قاسية قيمَة برهان الّصّديقني. انتهى كّل يشء حني استدرجت إىل وضعيّة نيهيليّة، 

مل يكن مثّة بصيص من نور، كنت أدرك بأنّني كائن ينحو نحو كينونة أدىن، مكدورة، وحتى التفكري 

إالّ من  الوجود  يكفي الستبصار معنى  الطّلب، وهذا ال  والتمس كوجيتو  بات عبارة عن طلب، 

خلل املُوِجد، ولفعل ذلك توّجهت من دون أدىن شّك، إىل املطلق، بحدس يقينّي، كان الوجود 

معطى قادين إليه الحدس، حتى املعنى مل ينطلق من األنا أفّكر، بل أت من خارج األنا، غري أّن 

لعّل األمر  الوجود األكمل وفكرته.  الوجود دون  فكرة املطلق كانت ملّحة، حيث مل أكن ألفهم 

أشبه بانحباس موجود )L étant( داخل املوجود )l être(، لعّل هذا ما جعلني أتساءل عن جيوب 

ال زلت أراها معتمة حتى يف الحكمة الصدرائيّة، لوال أّن برهان الّصديقني قد تدارك املوقف وبات 

منقًذا يل من الضلل. يف هذا املعنى الذي مل أستلهمه من املعنى األنطيقّي للكوجيتو، وال من 

اللّغة؛ ألنّه يف لحظة الذروة يف هذا الّسفر امليتافيزيقّي ينتهي دور اللّغة، فحينم تصبح يف مواجهة 

الوجود الغامر باألنا أفّكر، فل حاجة حينئذ للّغة، بل تصبح هذه األخري حاجبًا للوجود، إن مل نقل 

هي أداة نسيانه. حينئذ أّي معنى للتّشقيق اللّغوّي إن كان األمر يتعلّق بحدس حضورّي للوجود، ثّم 

تأيت الحاجة التواصليّة، الحاجة اللّغوية لتحجب من الوجود أكرث مم تظهر. إنّني يف تلك اللّحظة 

بلحاظ ما رأيت من رضوب التأويل اللّغوي للكوجيتو أدركت حنق وايتهايد من السفسطة يف بعض 

العبارات األفلطونيّة التي ألهمته القول بأنّها مثال متطرّف عىل تدهور اللّغة]1].

[1]- ألفريد نورث وايتهايد،: مغامرات األفكار، ص 301/ تـ: أنيس زيك حسن، باالشرتاك مع مؤسسة فرنكلني، 1960، منشورات دار 

مكتبة الحياة ومكتبة النهضة، بغداد.
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 أتساءل عن اقرتان الوجود مفهوميًّا بالخري يف مقابل األعدام كرشور؟ تساءلت أيضا إذا ما كان 

الوجود هو أظهر األشياء، فكيف اقتىض األمر كّل هذا االستدالل الّنظرّي؟ إّن قراءة مفهوم الوجود 

يف تجربة الحكمة املتعالية ويف تعالق النور اإلسفهبدّي اإلرشاقّي الظاهر يف الّصيصيّة، واألنوار 

الحكمة املتعالية  قراءة  الخطأ  الصّديقني. سيكون من  برهان  انطلقًا من  القاهرة، سيكون أوضح 

قراءة سكوالئيّة خارج التأويل الذي تفرضه القراءة الثانية، فبذرة الخري تبدأ من حدس الوجود يف 

أدىن مداركه التي تقرتب من العدم، وأّما االستدالل والنظر، فهو ال يستهدف الوجود، بل يقصد إىل 

تقويض ما ران عىل الوجود من فكر. حني يصبح الشعور بالوجود يف املحّك، وجب أن نتحلّل من 

كّل األفكار، وال نبقي إالّ عىل أبسطها املساوي لإلحساس االبتدايّئ للوجود، ولعل هذا هو املعنى 

العميق للكوجيتو إْن نحن نظرنا إليه بعني الحكمة املتعالية.

الضلل  للذهن دون  املعياريّة  باألحكام  الّذهنّي،  بالوجود  االهتمم  الرابع سيكون  التّأّمل  يف 

الذي يتعلّق باملوقف العميّل وما كان متعلّقا باإلميان، ومل يبهرين التأّمل الخامس والسادس، ال 

سيّم السادس مع أنّه احتّل أهّميّة كبرية يف مقاربات هورسل للتأّملت الديكارتيّة، ذلك الحرص عىل 

تجريد مقّدمات الدليل، ضلالت الحواس. وبالجملة كنت أتلّمس أطياف الغزّايّل يف التّأّملت، 

كان يتحدث أيًضا َعمَّ ران عليه من آراء موروثة منذ صباه، عن ضلالت الحواس وخداعها، عن 

قد  كنت  اليقني،  من  قدًرا  يستوِف  ما مل  بعيًدا عن  األكرث وضوًحا،  للتفكري  بداية  تدشني  رضورة 

عشت حالة شعوريّة مع املنقذ من الضلل ونظائر أخرى من أعمل الغزّايّل، كنت عىل قدر من 

أو  الخلق  بتضليل  يأذن  أن  الله عن  يتنزّه  أن  أفهم معنى  الحكمء والعرفاء ليك  إلهيّات  استيعاب 

يخلقهم للوقوع يف الخطأ، كنت ال أرى ذلك من باب التنزيه فحسب، بل كنت أقرأه من خلل 

مفهوم اللّطف، أي تيسري سبل املوقف الصحيح ملخلوقاته، باألحرى من جاهدوا واجتهدوا ليبلغوا 

املعرفة والكمالت. يف تلك التجربة التي سافرت يف مفهمة الخربة الروحيّة الحكميّة والعرفانيّة، 

كانت البيئة تعمل تحت طائلة الكلم السكوالستييّك، حيث الوظيفة التاريخيّة للمتكلّم كالبذرقة 

املُستأِجِر عىل طريق الحّج لحمية أقمشة الحجيج، كم ذهب الغزّايّل، فاملتكلّم ليس يف محّج 

العارفني، وبتعبريه: »فليعلم املتكلّم حّده من الدين، وأّن موقعه من موقع الحارس يف طريق الحج، 

فإذا تجرّد الحارس للحراسة مل يكن من جملة الحاج، واملتكلّم إذا تجرّد للمناظرة واملدافعة ومل 

الدين أصّل،  القلب وصلحه، مل يكن من جملة علمء  بتعّهد  يسلك طريق اآلخرة، ومل يشتغل 

وليس عند املتكلّم من الدين إاّل العقيدة التي شاركه فيها سائر العوام، وهي من جملة أعمل ظاهر 
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القلب واللّسان، وإّنا يتميز عن العاّمي بصنعة املجادلة والحراسة«]1].

 لقد انتهى ديكارت يف التأّمل الثاين إىل تحديد األساس اليقينّي، فالكوجيتو بات - ليس قضيّة 

صحيحة محتملة، بل - قضيّة حتميّة ال مفّر منها، غري أّن الكوجيتو مل يستقم، ليس فقط من حيث 

أنّه منح الفكر أسبقيّة عىل الوجود، إْن تحدثنا عن أّن هذا من مقتضيات االستدالل ال حدس الوجود 

الذي يسبق أّي حقيقة أخرى، بل حتى حينم نتحّدث عن عدم كفاية حدس وجودي والذي يستدعي 

يجعل  الذي  الوجودّي  الفقر  ومقتىض  الصّديقني،  برهان  مقتىض  فهذا  أكمل،  هو وجود  ما  بقّوة 

إّن  الوعي، قلت:  الّذات هي منطلق هذا  لو كانت  ينجذب إىل األكمل منه حتى  الوجود  حدس 

األمر ال يتعلّق بعدم استقامة الكوجيتو من حيث تأسيس الوجود عىل الفكر فقط، بل إّن هذا يتعلّق 

باللحظة الرتانسندتاليّة  نبلغ  مبقتضيات مسالك الحجاج، ولكّننا نستطيع عرب تأويل الكوجيتو أن 

إىل ذروتها، أستطيع أيضا تفّهم قصور اللّغة. لعّل الفكرة التي تسبق الوجود يف الكوجيتو هي فكرة 

الوجود نفسه، يف كونه وجوًدا يعرّب عن وجودانيّته بالتفكري، الفكر هنا أمارة، ألّن ديكارت مل يكن 

معنيًّا مباهيّة الفكر يف ذاته، حتى أنّه مل يكن معنيًّا بصوابه أو بخطئه، بل حتى يف حال الضلل 

نستطيع أّن نستدل عىل الوجود. إّن موجودية الوجود مفارقة لغويّة ال شأن لها باملوجوديّة املحّسة 

للوجود، فالوجود متقّوم الوجود بذاته، منه وبه يتحّقق الوجود للغري. ما أغبى هذا التشقيق حني 

يستلهم من اللّغة وقائع الوجود وأرساره؟!.

 لعّل ديكارت هنا، ومن دون أن يعي ما قاده إليه الكوجيتو، وهذا ما يؤكّد عليه انقلب التصّورات 

أّن  حقيقة  الثاين سأقف عىل  التأّمل  لكّنني يف  األرسطيّة،  الفلسفيّة  التقاليد  مقتىض  إىل  والعودة 

الوجود يف سري الكوجيتو هو سابق للمهيّة عند التّأّمل خارج رشوط التّأّملت الديكارتيّة، وذلك 

حني بلغ مرتبة اليقني بوجودانيّته، لكن مل يعد هذا كافيًا بعد استيقانه لوجوده؛ ألنّه بعد أن أيقن بأنّه 

موجود وليس »ال يشء«، دخل يف نوبة أخرى من التساؤل: من يكون أنا؟ إنّه سؤال املاهيّة، سؤال 

التّميُّز يف الوجود، لنقل سؤال الكرثة التي تعقب فكرة وحدة الوجود. إّن وضوح معرفته بالوجود 

الفكر صفة  أّن  إىل  انتهى  الوجود، وقد  ماهيّته يف  تتحّدد  إذا مل  تكفي  وبديهيّته، ال  بل  ويقينيّته، 

للنفس، صفة ُملزمة، فالفكر الزم للوجود. سينتهي الكوجيتو ويجد صيغته األوضح يف مخرجات 

أنّنا قبضنا عىل املاهيّة، بل ما تجاهله الكوجيتو هو  التأّمل الثاين: أنا يشء يفّكر، وهذا ال يعني 

أّن تلك العبارة ميكن أن نصيغها بطريقة أخرى هي: أنا موجود، وماهيّة وجودي هي الفكر، ميكن 

[1] - ادريس هاين: املعرفة واالعتقاد، ص116، ط1، مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي، بريوت ، 2012.
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االتجاهني  يصّح يف  الربهان،  مرتهن ملقتضيات  هنا  فالكوجيتو  أفكر،  أنا  إذن  أنا موجود  القول: 

تحت طائلة الطلب، القول: أنا أفكر إذن أنا موجود، تتبع الحقيقة من آثارها، الفكر هو أثر الوجود، 

وليس علّة انوجاده، كم أّن: أنا موجود إذن أنا أفّكر، فيها تعزيز ألصالة الوجود واعتباريّة املاهيّة 

كم تقّرر يف الحكمة املتعالية.

ميكن  كم  الوجود،  أصالة  ومقتضيات  املتعالية  الحكمة  ضوء  يف  الكوجيتو  قراءة  نستطيع   

التأّملت يف ضوء برهان الصّديقني، والذي سأجد له معنى يف ما ميكن اعتباره شكًل من  قراءة 

فينومينولوجيا برهان الّصديقني يف محاولة لجوزيف سايفرت، الذي اقرتب من برهان الصّديقني يف  

فينومينولوجياه الواقعيّة، ففي نظره كان ديكارت أكرث استيعابًا أو أكمل فهًم للربهان األنطولوجّي 

الفينومينولوجيّة  التجربة  من أنسلم وبونافانتورا، حيث ظّل وفيًّا للشء يف ذاته. ومن خلل هذه 

الجديدة يتأكّد بأّن برهان الصّديقني، متضّمن يف التأّملت، لكّنه غري واضح متام الوضوح كم يف 

مقاربة صدر املتألّهني، ورمبا يوجد حدس غري كامل الّشفافية انطلقًا من فكرة أن تصّور الكمل 

يؤكّد عىل ثبوته، مثل عبارة بونافونتورا: »إذا كان الله إلًها، فإّن الله موجود«، أو لنقل بناء عىل قاعدة 

اللّطف يف اإللهيّات اإلسلميّة، لكّنها يف الحكمة املتعالية تنهض بوضوح- كالوضوح الذي قصد 

الوجود ووحدته وتشّككه، وبالتايل  بناء عىل أصالة  إليه ديكارت يف خطاب املنهج والتأّملت- 

تجربة جوزيف  ففي  الوجودّي.  الفقر  فكرة  من خلل  األعىل  الوجود  إىل  األدىن  الوجود  حاجة 

سايفرت قارئًا فهم وتجربة ديكارت يف الربهان األنطولوجّي، نكتشف أّن برهان الصّديقني هو سيّد 

يستعيد قدرته  الخالص  العقل  نقد  قوَّضه كانط يف  الذي  األنطولوجّي  الربهان  أّن  الرباهني، حتى 

توّسًل بربهان الصّديقني غري الظاهر مبا يكفي من الوضوح يف الكوجيتو. ففي التجربة الشخصيّة 

الكلميّة، لكن يف  باعتباره سيّد األدلّة  الربهان األنطولوجّي  انهيار  الخوف من  الّذكر، كان  سابقة 

الحقيقة، إّن كانط قّدم خدمة جليلة للفلسفة حني قّوض الربهان األنطولوجّي، حيث لوال ذلك ملا 

الرتانسندتنتاليّة  الفينومينولوجيا  القول يف  تجديد  من خلل  األنطولوجّي  الدليل  مقاربة  إعادة  تّم 

لصالح فينومينولوجيا واقعيّة متصالحة مع الربهان األنطولوجّي، بل والتي فتحت أمامه وجهة أخرى 

د الربهان األنطولوجّي عند ديكارت،  ملعانقة برهان الصّديقني. مثّة نقاط ضعف من شأنها أن تتهدَّ

ال سيّم حني يتعلّق األمر بكيفيّة إدراك التطابق بني ما يف وعينا وما يف الواقع الخارجّي، لعّل هذا 

ما حّفز كانط التخاذ ذلك املوقف الصارم، وإن كان كّل من فيخته وهورسل مل يعتربا ذلك مشكًل؛ 

نظرًا ألنهم حسب سايفرت يعتربان أّن املعنى والوجود أيًّا كانا أمرهم، ميتلكان »تعاليًا واضًحا«]1].

[1]- جوزيف سايفرت: الله كربهان عىل وجود الله، ص 153، تـ: د. حميد لشهب، ط 1، أفريقيا الرشق، الدار البيضاء –بريوت، 2001.
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�ا ديكارت عربيًّ

انقالب يف صيغة الكوجيتو
آثر طه عبد الرحمن صيغة أخرى مختلفة عن صيغة محمود الخضريّي يف ترجمة عبارة الكوجيتو 

الرحمن  عبد  طه  وكان  تجد.  انظر  عبارة:  هو  مختاره  وبات  موجود،  أنا  إذن  أفكر  أنا  الديكاريتّ: 

مأخوًذا بذهان الرتجمة البابليّة املستحيلة، ومتثّل كلف التشقيق اإليتيمولوجّي عىل طريقة هايدغر 

يف ما سّمه طه بالتأثيل، حتى أنّه حذا حذوه، حذو النعل بالنعل، يف فقه الفلسفة -كتاب املفهوم 

والتأثيل- وعليها، أقام مستويات الرتجمة من التحصيليّة إىل التوصيليّة حتى التأصيليّة، اقتفى يف 

ذلك أثر هايدغر، ال سيّم يف تساؤله حول مدى إمكانيّة نقل مفهوم من لغة إىل أخرى مل تفّكره. 

هنا ستُضاف شقوة أخرى إىل نسيان الوجود، وبدل الحفر يف األصل إلعادة استبيانه، تجعلنا اللّغة 

البحث حول  كان  األصل،  التباس  ديكارت يف سياق  مقصد  كان  هنا  األصل  الّنسيان.  نعن يف 

أنقى األصول وأيقنها، ابتداء من لحظة الشّك نفسها، لكّن أزمة األسس ستتفّجر بجّدية مع نيتشه 

ومن ذهب مذهبه، األصل هنا مفقود، فتعنّي البدء خارج التأسيس. وهذه مل تعد قضيّة أنطولوجيّة 

محض، بل أضحت قضيّة ُعنيت بها فلسفة العلم نفسها مع بوبر والكاتوس وفريابند حسب تعبري 

فوىض  التكرار،  من  تخلو  ال  التي  الفلسفيّة  املزايدة  من  النوع  هذا  إىل  يُضاف  موران]1].  إدغار 

التشقيق غري اآلبه بالحاجة العميقة للمعنى. مثّة متلزمة ستوكهومل مهيمنة عىل اإلنشاء الفلسفّي 

الخايل من املمرسة الفلسفيّة الحقيقيّة، متلزمة مرضيّة تخّص اإلنشاء الفلسفّي الجرمايّن، إاّل أّن 

ا يف مسار تطّورها كم ذهب إليه كويريه، عىل الرغم من أهّميّة مسائلها. الفلسفة بطيئة جدًّ

يبحثون  الفلسفة، كانوا  يدّشنوا عرص  أن  بأّن األملان قبل  نتجاهل  اللغوايّن،  التهويل  أمام هذا 

عن التمكني يف اللغة الفرنسيّة، حيث ألّف بها اليبنيتز. وتكفي التّأّملت الديكارتيّة لهورسل شهادة 

تاريخيّة إضافيّة عىل األصل الديكاريتّ ملآالت الفينومينولوجيا الرتانسندنتاليّة بنكهتها الجرمانيّة. 

العامل إذ يفّكر إغريقيًّا كم ذهب هايدغر يف إحدى حواراته، حيث جعل دور الفكر الغريّب أن يفّكر 

بطريق أكرث إغريقيّة، لكّننا نجد الغرب يف نظر كويريه يفّكر باألحرى ديكارتيًّا؛ ولهدم هذه الّصنمية 

علينا استحضار موقف ليفيناس، حيث بات العامل يفكر باللّغة اإلغريقيّة منذ تدشني املقوالت يف 

اللغة، وبتعبريه:  ية حتى وإن كان يجهل تلك  اللغة اإلغريقِّ يتحّدث  العامل كلّه  العرص اإلغريقّي، 

[1]- إدغار موران: هل نسري إىل الهاوية، ص27، تـ: عبد الرحيم حزل، أفريقيا الرشق-املغرب، 2012.
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استطاعت  لقد  السوّي،  العقل  وبيتا]1]. هذا يف نظري هو حديث  ألفا  الفرق بني  حتى وإن جهل 

الرشديّة الّشارحة يف صيغتها اللّتينيّة أن متثّل منبع األرسطيّة خلل العرص الوسيط، عىل الرغم من 

أّن ابن رشد كان جاهًل للِّغتني اليونانيّة والفارسيّة.

الرحمن يكرِّر يف مقّدمات كتاباته، ال سيّم املتأّخرة، وخوامتها مسألة حيازة  يفتأ طه عبد  ال 

اللّسان كرشط لفهم الفلسفة، يف محاولة لتعجيز من يروم انتقادهم مع أنّه مل يقّدم أّي مثال للرتجمة 

التأصيليّة ليكون نوذًجا، مثلم فعل باحثون كرث ومنهم العروّي نفسه، وآخرون مثل حسن حنفي، 

كتاب  يف  يقول  حني  وذلك  وآخرون،  بدوي  الرحمن  عبد  به  نهض  عم  ناهيك  وهبة،  وموىس 

أو  إّن جزًءا  الفلسفيّة،  باإلشكاالت  اللغات الرضوريّة لإلحاطة  يتقنون  الطاعنني ال  »أّن  املرابطة: 

الست  اللغات  اإلسلمّي،  مجالنا  لحاجات  بالنسبة  ونحص  القدمية؛  وال  منها  الحديثة  ال   ، كلًّ

اآلتية: اليونانيّة واللتينيّة والفارسيّة واألملانيّة واإلنجليزيّة والفرنسيّة«، ثّم استدرك ملّا علم أّن من 

نقادِّه من أدرك اللسان الفرنيّس واحرتف الرتجمة منه ُمفاخرًا بالقول: »مل يتلّقوا تعليمهم الفلسفّي 

بهذا اللّسان، وال تعلّموا اللغة اللتينيّة«]2]. يبدو الهاجس هنا لُغويًّا، مع أّن نقاد طه عبد الرحمن 

ممن تفّوق عليه يف الخربة اللّغويّة وتلّقى الفلسفة بلسانها وهم كُرث. فعبد الله العروي -الذي يقصده 

كبري  من  بطلب  أمريكا  يف  وُمدرًّسا  فرنسا  يف  دارًسا  الرحمن  عبد  طه  سبق  ممن  هو  طعونه-  يف 

اللغات )ال مجال لرسد األسمء  اليونانيّة واألملانيّة وسائر  أتقن  مسترشقيها غرونباوم، ومنهم من 

لكرثتها(، كم أّن من اعتربهم أوفياء من قرّائه، ال يتقنون شيئًا من تلك األلسن، مم يعني أّن جوهر 

اللغة  كِفاية  من  يستنقص  أنّه  والغريب  القرايّئ.  االفتحاص  يف  ال  القرايّئ  الوالء  يف  االستشكال 

الفرنسيّة، إالّ أن يكون قد تلّقى الباحث الفلسفة بلسانها، مع أنّه شارط بلغات أخرى مل يتلّق الفلسفة 

بها كاليونانيّة واألملانيّة، ناهيك عن الفارسيّة التي شارط بها دون أن يعرفها، إّنا هذا يذهب بنا إىل 

خواء املضمون الفلسفّي يف سوق املزاد العلنّي لأللسن، ففي الفلسفة ال نحتاج إىل مهارة الدليل 

األلسن.  فيها  تنتفي  لحظات  الوجود  لحدس  ألّن  العقيّل؛  السفر  إىل  نحتاج  ما  بقدر  السياحّي، 

وإن  حتى  الفلسفة،  لغة  باتت  اليونانيّة، حني  نتحّدث  كلّنا  ليفيناس، حيث  عبارة  إىل  هنا  سأعود 

اللّغات!، ولعلّنا قد نتّحدث مستقبًل جميًعا لغة  اليونانيّة فلسفيَّا بكّل  إنّنا نتحّدث  جهلناها، لنقل 

تبدو املزايدة  الجرب والهندسة.  الفرق بني  أيًضا  الرياضيات كم ذهب وايتهايد، حتى وإن جهلنا 

من صّمم  كّل  واتبعه  الفرنسيّني  بعض  ابتدعه  تقليًدا  بل  أعله،  االدعاء  انتهاك  من  بهايدغر رضبًا 

[1] - مفارقة الُخلُقية، حوار مع إميانويل ليفيناس، انظر مجلّة االستغراب عدد 10، 2018، بريوت.

[2]- طه عبد الرحمن: ثغور املرابطة، ص 242-243، ط1،2018، مركز مغارب، املغرب .
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اللّْغو يف اللّغة. قلت هذا ديدن بعض الفرنسيّني إزاء املعجم الفلسفّي الهدغريّي املحّدث، وليس 

كلّهم، فهناك من اعتربه بداية مثل كوربان وهناك من انقلب عليه مثل ليفيناس. لقد كانت فرنسا أّول 

من احتضن الفكر الجرمايّن وفلسفة هايدغر، وكان هرني كوربان الفيلسوف الكبري أوىل بهايدغر، 

باعتباره أّول من قّدمه وترجمه إىل الفرنسيّة، لكن لنعد إىل تلك الحواريّة التي أنجزها فيليب نيمو 

مع هرني كوربان، صديًقا ومحتكًّا بهايدغر، حني يسأله أّول سؤال: أنت أّول من ترجم لهايدغر إىل 

الفرنسيّة، وبعدها أّول من ترجم الفلسفة اإليرانيّة اإلسلميّة؟ تساءل املحاور كيف استطاع هرني 

كوربان الجمع بني املهّمتني يف ترجمة هايدغر والسهروردّي؟

 لو اطلع طه عبد الرحمن عىل تفاصيل جواب هرني كوربان، ملا عاد إىل هذا النوع من املُلوغة. 

لقد رّصح هرني كوربان بأّن ما بحث عنه عند هايدغر، وما فهمه من هايدغر، هو نفسه ما بحث عنه 

ووجده يف الفلسفة اإليرانيّة اإلسلميّة، وقد أعطى هناك هرني كوربان أمثلة من خلل فتح عيّنات 

تتعلّق باملعجم الفلسفّي، حول مصطلحات عربيّة نظري«الظهور«، »الباطن«، التأويل، املظهر... 

محيًل إىل ابن عريّب، مّل صدرا وغريهم، باعتبار أنّه هناك ولدت هذه املفاهيم الكربى، لقد اعترب 

ترجمته لهايدغر عبارة عن مترين سّهل عليه عمليّة ترجمة ابن عريّب والسهروردّي ومل صدرا. لقد 

فّكر يف تلك العبارات العربيّة كالظاهر والباطن وما شابه، معتربًا أّن سائر العائلة اللفظيّة األخرى 

تدور هذا املدار]1]، هكذا بات هرني كوربان الهيدغريّي الفرنيّس األكرب هو نفسه يبحث لهايدغر 

عن أصل قبل أن يجده يف إرشاقيّة السهروردّي وأصالة الوجود الصدرائيّة والخيال الخلّق األكربّي. 

ليك نفّكر هايدغر علينا أّن نجرِّب تفكريه عربيًّا يف صلب املتون الكربى للحكمة املتعالية، الشء 

الذي اكتشفه هرني كوربان انطلقًا من هايدغر إىل مّل صدرا، ومن الدازاين إىل النور اإلسفهبد 

عند السهروردّي، الذي ينقلنا إىل فلسفة النور الفهلويّة التي ال علقة لها باإلغريق. الغريب هنا أّن 

هرني كوربان ينطق تلك املفاهيم كم هي بخلف مزاعم الرتجمة الطاهية التأصيليّة حني يسّميها:

batin,zohur, zahir,mozhirmazhar,erfan,kashf al-mahjub,ta wil…]2[. 

ال مييَّز طه عبد الرحمن بني الفلسفة الفارسية القدمية الفهلوية والفارسية اإلسلمية الحديثة التي 

أّما صناعيا فثمة مشرتك معجمي للمصطلح،  التمهي طبيعيا،  العربيّة حّد  ألفاظها من  تقرتب يف 

وكان  بالعربيّة،  أصحابه  به  ألّف  ما  واإلرشاقية  املتعالية  الحكمة  ويف  وأصوليًّا.  فلسفيًّا  سيم  ال 

[1]- l herne  henry corbin, p : 2324- ; éditions de l Herne, paris.

[2]- م، ن.
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أحرى جريا عىل مزاعم التشقيق إغريقيا انطلقا من اللغات األوربية أن يتّم هذا التشقيق عربيّا يف 

يرَُث  اللسانني مل  الفلسفية بني  الرتجمة  إّن سؤال  اللسانان.  تقارب  الحكمة املتعالية، حيث  مباين 

بشكل ُذهايّن من قبل، كم أّن كبار الهيدغرييني فضحوا هذه املأساوية اللّسانية حني اعتربوا أصل 

الهيدغريية نفسها ميكن القبض عليها عربيّا كم ذهب هرني كوربان يف محاولته. إّن الهروب يف 

مأساوية الرتجمة البابلية محاولة إلخفاء الخواء الفلسفي ومزايدة علنية يف سوق خارجة تخّصصا 

عن استشكاالت الفلسفة الحقيقية، هذا علم أّن الهيدغريية الكوربانية وجدت تعميدها الفلسفي 

فيم بعد داخل حلقة العلَّمة طباطبايئ من كبار رّشاح األسفار األربعة، وحيث الهيدغريية وجدت 

لها طريقا هناك من قبل أن تتدبّر لها جيوبًا ملتبسة يف املمرسة الفلسفية العربيّة]1]. ذكرت مرارا، يف 

مواجهة هذا الزعم الهيدغريي العريّب، بأنّنا ال ميكننا من رشوط رشدية أو غزالية أو تيمية، أن نكون 

هيدغرييني، هذا خلف جيو-فلسفي، ولكننا لن نكون هيدغرييني إن مل نكن صدرائيني، وهذا ليس 

مبالغة يف القول، بل هو حقيقة تجلّت كربى مظاهرها يف تجربة هرني كوربان الهيدغريي الفرنيس 

األّول الذي أعاد اكتشاف هايدغر يف الحكمة املتعالية وحكمة اإلرشاق.

لقد اتهم هايدغر الفلسفة بنسيان الوجود ووجب استعادة التفكري فيه من خلل السفر يف األصل 

عرب اللّغة اإلغريقية. لقد سكن إذن الوجود هيدغرييا، ليس يف اللغة -بشكل عام- فحسب، بل يف 

اللّغة اإلغريقية -بشكل خاص- أيًضا، هذا مع أّن أكرب ثورة الستعادة التفكري يف الوجود، هي تلك 

التي حدثت مع صدر املتألّهني، وكانت تجربة تنحت مفاهيمها الواضحة بتجاهل بالغ للّغة، ولكنها 

طّورت مفهمة متعالية باللّغتني العربيّة والفارسية، وأدركت مراًرا عجز اللغة يف الوفاء باملعنى، ال 

سيم ما تعّززه الحاجة إىل العلم الحضوري، أو زعمه من تدارك الكشف ملا تبنّي بالبحث، وكأنّنا 

أمام معيار حديس عميق ملآالت الربهان. هكذا نقلتنا محاولة طه عبد الرحمن إىل متثّل تقليدي 

لهايدغر دون الوفاء لفلسفته، تقليد يف التشقيق مل يرافقه تقليد يف التّأويل. 

ترجمة محمود الخضريي لخطاب املنهج يف بداية ثلثينيات القرن املايض، والتي يعود لها 

الفضل يف تعريب الكوجيتو، حيث سنجد العبارة تتأكد يف ترجمة »دروس«حول ديكارت لكويريه، 

هذا األخري الذي استضيف بطلب من طه حسني الذي تلّقى هذا املنهج من أستاذه كويريه نفسه 

ترجمة  كرم  يوسف  من  الذي طلب  نفسه  وهو  الجاهيل،  الّشعر  تطبيقه عىل  بالسوربون، وحاول 

دروس كويريه إىل العربيّة، التي ألقاها يف القاهرة ابتداء من عام 1932، هذا يف حني أن محمود 

[1]- سيكون لنا تفصيل يف هذه القضية يف مناسبة أخرى.
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استعمل  أّن  يعني  هذا  لديكارت يف 1930،  الخطاب  مقالة يف  كتاب  ترجم  قد  كان  الخضريي 

مقبولية  عّززت  بعد،  فيم  كويريه  لدروس  كرم  يوسف  ترجمة  يف  أيًضا  الواردة  أفكر«  »أنا  صيغة 

ترجمة الخضريي، وحتم إّن طه حسني الذي خرب اللّسان الفرنيس كونه طالبا عند كبار فلسفتها، 

والخبري بخفايا اللّسان العريّب وعميد األدب العريّب، قد اطلع عىل الرتجمتني فأمضاهم حيث مل 

التداولية  يقف عندهم بنقد أو استشكال. سيخرج طه عبد الرحمن بعد سبعني عاًما عن السلطة 

التداويل لصيغة دّشنها الخضريي، ومرّت تحت  لصيغة »أنا أفّكر«، بحثًا عن بديل يربك الهيكل 

منكرو  استند  إشكال.  دون  من  منهم،  واملستعربنّي  العرب  من  السوربون  خريجي  جهابذة  أعني 

الصيغة »الطّاهية« إىل اإلجمع الفلسفي، بينم قاومهم باعتبار إجمعهم واقعا يف رضب من حّجة 

السلطان، وهي مغالطة باملعنى املنطقي، وهذا موقف فلسفي مرشوع لو كان جاّدا، غري أنّه كم 

سرنى حني عاب عليهم مخالفة مقتىض النحو، استند إىل الحجة نفسها، بافتعال يشء مل يقع، 

سمه بإجمع الّنحاة. يقع هذا الّنقاش إذن يف الكوجيتو عربيّا ولغويّا كمتاهة لغوانيّة تجعل فكرة 

الوجود مرتهنة لشقاوة اللّغة.

 إذا كانت اللّغة هيدغرييًّا هي مأوى الوجود، فقد بنى عليها طه عبد الرحمن إرصاره عىل إعادة 

تأثيل املفهوم، لينتهي بنسف املقصود من ترجمة الخضريّي، ليعّوضها بعبارة »انظر تجد«، علًم 

أّن األمر مل يكن ليُحِدث أّي التباس لدى كّل من تعاطى الشأن الفلسفّي من قبل، بلُغته اللّتينيّة أو 

الفرنسيّة، حيث هنا نقف عىل معضلة غياب الحاجة إىل تغيري الرتجمة إيّاها. وكنت يف سابق عهد 

قد دافعت عن صوابيّة ترجمة الخضريّي ونقد صيغة »انظر تجد« باعتبارها تحريًفا للمضمون ال تفي 

بأّي مستوى من مستويات الرتجمة، فضًل عن أنّه تكلّف مرسف يتهّدد العبارة مبزيد من االلتباس 

واملُلوغة. وقد طبقت حينئذ معيار الرتجمة املعكوسة عند طه عبد الرحمن نفسه، حيث بتنا أمام 

عبارة  تفيد  الفرنسيّني  لدى  التداوليّة،  الرتجمة  شئنا  إن  تداوليًّا،  فالصيغة  وجد،  بحث  من  معنى: 

التداويّل، يتعنّي اإلتيان بقرينة صارفة، وميكن  »qui cherche trouve«، وليك نخرج العبارة من 

ألّي إنسان أن يستعملها أيًضا يف الكوجيتو: من بحث بالفكر )نظر( يجد الوجود. والغريب أّن طه 

عبد الرحمن وهو يشري إىل بيت شعرّي صويّف)= يا تائًها يف مهّمه عن رسّه +++ انظر تجد فيك 

الوجود بأرسه(. نلحّظ أّن عجز البيت فيه توتولوجيا تشبه أنا أفكر، ذلك ألّن فعل اإليجاد الذي 

يشري إىل  البيت األخري  نجده يف  بينم  التعّدي،  اللّزوم ال  نحو  الرحمن، جاء عىل  نحته طه عبد 

»وجد الوجود«. بينم قول الشاعر الصويّف ال تعني الوجود مبعناه األنطولوجّي، بل هي تنويع عىل 

املقولة املأثورة:
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وفيك انطوى العامل األكرب      أتزعم أنّك جرم صغري    

ذلك ألّن الوجود مراتب، ولكلٍّ نصيب من مفهومه املّشّكك، وهو يف البيتني السابقني توجيه 

إىل السري إىل الكمالت، به يخرج الوجود من درك الكدورة املتلبّسة برشوط الكينونة والتباساتها 

الّدانية بالوجود إىل حافّة األعدام وإىل مدارك اإلرشاق املجرّد عن كّل تلك الرّشوط، وهو غاية 

يف  مرتبته  بقدر  يفّكر  لكائن  الوجودّي  الكمل  هو  الذي  اإلنسايّن  الكمل  درب  عىل  الّسالكني 

الوجود.

 وقلت يومئذ إّن انفصال الضمري يف الجملة يفيد التأكيد، مع أّن طه نفى أن يكون األمر متعلًّقا 

إّن  املفّكرة.  بالّذات  وربطه  التفكري  تأكيد  عىل  يحيل  الكوجيتو  يف  الجملة  لسان  لكّن  بالتأكيد، 

مضمون الكوجيتو فلسفيًّا يفيد التأكيد عىل الّذات واألنا، وسيكون إظهارها منفصلة يف الجملة هنا، 

من باب التأكيد]1]. غري أّن طه ادعى أّن الضمري املنفصل »أنا« ال يرد يف اللغة العربيّة منفصلً وال 

ن يَْرتَدَّ 
َ
نَا آتِيَك بِهِ َقبَْل أ

َ
تُبتدأ به الجملة، وقد واجهته يومئذ بنظائر من االستعمل كنص اآلية: أ

إَِلَْك َطْرفَُك ]النمل-40]. 
قبل ذلك استنكر كثريون عىل طه عبد الرحمن هذا االختيار، ومارسوا انتقاًدا لصيغته املختارة 

كم مارس هو نفسه انتقاًدا لصيغة الخضريّي، وكان من بني الذين عاد لريّد عىل انتقادهم، كّل من 

محّمد سبيل وعيل حرب، وذلك يف الجزء الثاين من كتابه فقه الفلسفة، معتربًا أّن الرّد عليهم إّنا 

صعب  »الفّن  فولتري:  عبارة  عىل  مبقايسة  مستعيًنا  األوفياء،  بقرَّائه  سّمهم  ممن  ملحٍّ  بطلب  جاء 

ابتدأ  قد  وكان  موقفهم،  يف  إيّاهم  مخطّئًا  يسري«،  والنقد  عسري  »االعتقاد  بعبارة:  سهل«  والنقد 

تخطئتهم يف اشتباههم بأمريّة صيغة »انظر تجد«، بالقول: »لقد أخطأتم يف اعتبار »انظر تجد« جملة 

أمريّة«. وذلك ما جعلهم يخالفون القاعدة النحويّة، بينم الصيغة املذكورة ال هي أمريّة، لخلّوها من 

اإلنشاء، وال هي خربيّة، لخلّوها من التقرير، بل هي جملة رشطِّية باتفاق أهل النحو، باعتبار أّن مثّة 

ما هو مضمر يف الصيغة املذكورة، حيث أصلها هو: »إن تنظر تجد«، وعلّق طه عبد الرحمن عىل 

أنّه ال يوجد ما يضاهي الجملة الرشطيّة يف ترك االختيار للمخاطب.

ومع أّن ما جاء يف تلك الردود يدخل يف إطار الحجاج والجدل، بحيث ال مجال للتفصيل يف 

أشكال املغالطات األخرى املستعملة يف ذلك الحجاج، فسنعطي مثااًل هنا، حيث اعرتاضاتنا عىل 

[1] - ميكن الرجوع إىل نقدي لصيغة » انظر تجد« إىل كتايب: اإلسالم والحداثة، ص 116-119، مركز دراسات فلسفة الدين- بغداد، 

ط1، دار الهادي ، بريوت، 2005.
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الرتجمة الجديدة مل تنل ردًّا من صاحبها، مع أنّه اكتفى يف كّل عمل منذ اعرتاضنا ذلك عىل مؤاخذات 

عاّمة تخرج عن املوضوع بافتعال »ثابتة« سوء الّنية، وكان تاريخ انتقادي لهذه الرتجمة هو تاريخ توقّف 

املرشوع يف فقه الفلسفة عنوة. سيقارع طه عبد الرحمن كلًّ من منتقديه بتفريع واستدراج، يكون الرّد 

فيه عىل املستنتَج من كلمهم ال ادعائهم، كالحديث عن أهّميّة صيغة املخاطب يف اللغة العربيّة. 

لقد خاض نقاًشا ساخًنا، مع إطناب وإنشاء كثري يخلو من روح الفلسفة، ولكّنه متخم بحّجة 

الّسلطان ورغبة جامحة يف إنشاء توتولوجّي، كتلك التي تهّمنا يف إبراز البعد الّذايتّ يف الكوجيتو 

الفلسفّي  الّدفاع عن صيغته ولو عىل حساب املضمون  الرحمن  الديكاريتّ مهم حاول طه عبد 

للكوجيتو الديكاريتّ. وقبل امليّض يف مناقشة صيغة األنا ومدى إيفائها مبعنى الّذات، فإّن نفّي 

األمريّة وادعاء خروج منتقديه عن القاعدة النحويّة بتأكيدهم عىل أمريّة صيغة »انظر تجد« تُخرج 

طه عبد الرحمن يف تصّوره للجملة الرشطيّة عن مقتىض النحو كلّه، حني اعترب أّن الجملة الرشطيّة 

تقدير مضمون  الفلسفة يف  من  الرحمن  عبد  يخرج طه  لن  االختيار.  معنى  مثيل يف  يضاهيها  ال 

الكوجيتو، بل خرج من اللّسان العريّب وجهل أكرث مم تجاهل بنياته النحويّة، عىل الرغم من لغوانيّته 

يف تقدير صيغة الكوجيتو. ولرمبا غاب عن طه عبد الرحمن أّن الجملة الرشطيّة وإن اختلفت شكًل 

عن الجملة األمريّة، لكّنها تتضّمن الطّلب وال تفيد االختيار. نتحّدث عن بنية إلزاميّة يف الجملة 

األمريّة كالجملة الرشطيّة، حيث ال يتأّخر جواب الرشط عن الرشط لزوًما، كلزوم املعلول لعلّته، 

فالربط بني مفهوم الرشط والسببيّة قائم عند الّنحاة، ما انتهى بأيب البقاء إىل القول: » ما يسّميه النحاة 

رشطًا هو يف املعنى سبب لوجود الجزاء، وهو الذي تسميه الفقهاء علّة ومقتضيًا وموجبًا ونحو 

ذلك، فالرشط اللفظّي سبب معنوّي«]1].

بتعبري ابن مالك أيًضا يف رشح التسهيل:« تسّمى األوىل رشطًا؛ ألّن وجود امللزوم علمة عىل 

وجود اللّزم )...( وتسمى الثانية جزاًء وجوابًا؛ ألنّها مّدعى فيها بأنّها الزمة ملا  جعل رشطًا«]2].

هي  تجد  انظر  صيغة:  إّن  قلنا  ولو  الجوابني.  عند  واألمريّة  الرشطيّة  الجملة  يف  ثابت  اإللزام 

للختيار، مبا يعني إن نظرت ستجد أو مل تنظر مل تجد، مبا يعني افعل أو ال تفعل، فـ »إِْن« تقع  فيم 

زعمه الخليل وذكره سيبويه، يف كّل هذه األوائل، فهي أصل يف كّل طلب وأمر، أو حسب سيبويه 

محيًل إىل  زعم الخليل أّن »إِْن« هي أّم حروف الجزاء.

[1]- أبو البقاء: الكلّّيات، ص5، ج3، تحقيق عدنان درويش ومحّمد املرصّي، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، دمشق 1981.

[2] - جامل الدين محمد بن مالك: رشح التسهيل، ص73-74، ج4، دار هجر، الطبعة األوىل، 1990.
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القول واضًحا يف  بات  الرّشط، وعليه  نائبًا عن  الطلب  منزلة  الجازم يحتّل  أّن  ويظهر من هذا 

صيغة إْن نظرت وجدت أو مل تنظر لن تجد املتضّمنة يف صيغة انظر تجد، فهي تفيد الطلب.

وعليه، فإّن إنكار طه عبد الرحمن عىل منتقديه بتهمة الخروج عن القاعدة النحويّة، وما استدّل 

بإجمع  وإّنا رشطيّة  تقريريّة خربيّة،  إنشائيّة وال  أمريّة  إّن صيغته ال هي  بقوله  املنكرين  به عىل 

النحاة، وأّن هذه األخرية ال تضاهى يف إفادة االختيار، إّنا كشف عن جهل باإللزام ووحدة الطلب 

يف األمرّي والرشطّي، وهو ما أكّده كبار النحاة كالخليل وسيبويه وصاحب مغني اللبيب ونظرائهم.

ونعود إىل املضمون الفلسفّي الذي أراد طه عبد الرحمن أن يخرج املنكرين منه، بالعودة إىل 

 )je( »مضمون الكوجيتو، فالّذات التي عرّب عنها ديكارت باألنا املضمرة يف العبارة الفرنسيّة »جو

هي هنا عربيًّا تنفصل استثناًء للتعبري عن التأكيد، عىل أّن مثّة ذاتًا مفّكرة، هي ذاتها رافعة أرشميدس 

التي أشار إليها ديكارت بحثًا عن رافعة يقينيّة يقيم عليها بناءه املعريّف. وبقدر التشكيك الجذرّي 

يكون التأكيد عىل ذات تشّك، وهي إذ تشّك ال ميكنها أن تخطئ يقينها بأنّها موجودة. ولقد ذهب 

طه عبد الرحمن مذهبًا يكاد يكون متجيديّا لهايدغر يف تأثيله، الذي قارع به منكري طريقته التداوليّة، 

املستحيلة  البابليّة  الرتجمة  نزعة  عند  والوقوف  لنّقاده،  مناكفة  إاّل  هايدغر  متجيد  إىل  ذهب  وما 

ووقوع يف تقليد بدعّي قوامه استعمل هايدغر يف سياق حّجة الّسلطان التي شاعت يف املمرسة 

الفلسفيّة العربيّة بشكل يحّول البيئة الفلسفيّة العربيّة إىل سوق للمزاد العلنّي. غري أّن هورسل وهو 

أستاذ هايدغر ورائد الفينومينولوجيا، كم مّر معنا، انطلق من الكوجيتو، ناظرًا إليه كلحظة تأسيسيّة 

للفينومينولوجيا؛ وذلك ألهّميّة دور الذات الواعية يف إدراك العامل، وعمليّة اإلدراك بوصفها خربة 

للوعي. من الّذات الخالصة تنطلق خربة الوعي، فوجب حينئذ التأكيد عليها، وكيف يتّم التعبري عن 

الّذات بغري األنا؟ وهل اللّغة إالّ مأوى الوجود كم عرّب هايدغر؟! هنا نكون أمام رضب من انتهاك 

املوقف والتعقيد املفتعل، ففي رّده عىل املنكرين، اعترب أّن املدار يف تأّملت ديكارت ليس عىل 

الّذات  بالفعل عىل  الكوجيتو هو  فلسفيًّا، ألّن مدار  املأزق  الوجود، وهنا يصبح  بل عىل  الّذات 

املفّكرة، بينم الوجود هنا هو الزم الّذات املفّكرة، إذ ال أحد ميلك أن يضلّل الذات املفكِّرة، أيًّا 

انطلق، فكانت  أنّها موجودة. كان ديكارت يبحث عن قاعدة  التفكري من  كانت صوابيّة أو خطأ 

الذات التي قادته عرب بديهة وجودها إىل إثبات اليقني األّول.

التشقيق  أكان يف  بالنعل، سواء  النعل  يقتفي طريقة هايدغر، حذو  أن  الرحمن  حاول طه عبد 

أو يف لَْغَونَة الوجود أو حتّى يف اشرتاط هذه األغرقة التي اتَّهم بها من وسَمهم باملقلِّدة حني كان 
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يستند يف أصل التفضيل ملقّومات املجال التداويّل تيميًّا، ثّم عاد ليكرس التقليد ويدعوا القتفاء 

طرائق التفكري الغريّب يف طور آخر من الحجاج فيمن يِسُمهم بالطّاعنني وليس الّنقاد، يف برزخ بني 

فيها  يكرث  بطريقة  أيًضا،  واأليديولوجيّة  اإلبستيمولوجيّة  االستقامة  من  تخلو  والحداثيّة  التقليدانيّة 

التقليد واالتّباع، حتى يف ما يسّميه مرشوع االئتمنيّة، الذي ال يعدو سوى تطبيق حريّف مستوحًى 

من فكرة هايدغر عن الوجود الخطّاء يف »الكينونة والزمن«، وهي قضيّة تفصيليّة لدى هايدغر، من 

العاّم مع الوجود الخاّص،  املمكن أن نقف عندها يف مناسبة أخرى، والتي تقرأ الوجود -لنقل- 

تحّدث  هناك  ثانية.  والدة  بوصفه  املعتقدّي  للحدث  واللّحقة  السابقة  الكينونة  به،  نعني  والذي 

هايدغر عن املديونيّة، االئتمنيّة، باملعنى االقتصادّي،  وهو الذي سيبني عليه وليام جيمس فيم 

بعد رؤيته للدين، حني يقول هايدغر: »أن تكون مديًنا )AVOIR DES DETTES( الذي يرتجم عن 

رضب من التعامل مع الغري، وإنّه »خطّاء...«، الذي يعرّب عن خرق القتضاء أخلقّي«]1]. هكذا، قرأ 

طه عبد الرحمن مفهوم عرض األمانة يف التفسري الهيدغريّي للخطيئة واالئتمنيّة مبعناها االقتصادّي. 

أّما يف الفلسفة، ال سيّم حني نستحرض الثيولوجيا، فإّن األمر يتطلّب شكًل من القصديّة، وهدفها 

وكذا  الفلسفة،  تؤّمنها  مفهمة  من  املجال  شّفافًا، ومتكني  اإلميان  الهيدغريّي جعل  املطلب  يف 

رضورة الكينونة املشرتكة التي ال مناص منها إلدراك الكينونة الخاّصة يف صلب الحدث العقدّي.

يؤاخذ طه عبد الرحمن منتقدي صيغته املقرتحة بأنّهم واقعون يف تقليد املنقول الفلسفّي، وقد 

أكرث من تكرار هذا النعت عىل امتداد كتاباته تقدميًا وختاًما، غري أنّه يخفي أّن ال يشء من طريقته 

إالّ وهو منقول من التداوليّة -براغمتيّة بريس ووليام جيمس وبوتنام- وهايدغر وغريهم. يشء يدرك 

من خرب تاريخ األفكار الحديثة]2]؛ وبهذا يصبح املوضوع ليس اإلبداع مقابل التقليد، بل التنازع 

حول الشكل األكرث وفاء للتّقليد.

وقد قارع طه عبد الرحمن إجمع مؤرّخي الفلسفة يف إسناد ابتداء الفلسفة الحديثة إىل ديكارت، 

مربًرا ما أسمه بالتضليل والكذب والنسيان، مؤكًّدا سبق بيكون لديكارت وتأثّر هذا األخري به، معتربًا 

[1]- فيليب كايل: الفلسفة والتيولوجيا يف فكر مارتن هيدغر، ص35، تـ: د.فؤاد مليت، ط 1، 2017، ابن النديم للنرش والتوزيع )الجزائر( 

ودار الروافد الثقافّية-نارشون )بريوت(.

[2]- مل يبالغ عبد الله العروي حني قال:« ما مل يأخذه يف االعتبار طه عبد الرحمن، مل يبحث عن أصول تفكريه هو يف الوقت الذي يبحث 

عن أصول أفكار اآلخرين. لوال أّن جل مفاهيمه اإلجرائّية مأخوذة من هناك وليست مأهولة كام يدعي أو لنقل مأهولة عرب واسطة، والواسطة 

يا للغرابة هي جامعة املسترشقني الثائرين عىل الليربالّية يف عهد املوجة الشموالنّية ),,,( ميدان التداول مثاًل هو عبارة لسانّية عن مفهوم 

الجامعة، يصفه ثّم يّدعي أنّه يعرفه...«، انظر خواطر الصباح)1982-1999( ج 3، ص 222-225ط 2005، املركز الثقايفّ العريّب
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إيًاه أوىل بالريادة يف الحداثة]1]. سيبدو هذا الحكم ضعيًفا إذا استحرضنا رأي مختّص، لعلّه أّول من 

قّدم ديكارت إىل العرب: ألكسندر كويريه، وهو من اختّص يف ديكارت وغالييل وبيكون باعتبار 

اختصاصه يف فلسفة العلم، حيث إّن أولئك كانوا قد تحّدثوا عن العلم الجديد من ناحية الوصف، 

فقد كان ديكارت مؤّسًسا للعلم، يقول يف محارضاته تلك: »فباإلضافة إىل معارصي ديكارت وإىل 

علميّة  ثورة  فكريّة ستتلوها  لثورة  وإعلن  لعلم جديد  مقّدمة  املنهج«  »املقال يف  نفسه  ديكارت 

كثمرة لها. ولقد نسينا نحن أنّه مقّدمة لعلم جديد وإعلن لثورة فكريّة ستتلوها ثورة علميّة كثمرة لها« 

ويستطرد قائل:« ومل تكن الكتب يف املنهج ناذرة لعهد ديكارت وأحدثها عهًدا »املنطق الجديد« 

لبيكون، جاء هو أيضا مبنهج جديد، منهج يؤّدي إىل علم جديد، إىل علم معارض للعلم النظرّي 

القديم، ولقد أعلن ديكارت من ناحيته هذا العلم الجديد، الذي كان ينتظر منه تغيري الحياة اإلنسانيّة 

وإقامة اإلنسان سيًّدا وملًكا للطبيعة، ولكن ديكارت مل يقترص عىل إعلنه، بل جاء هو بذلك العلم 

الجديد وأعطانا النتائج...«]2]. هذا ناهيك عن آراء قادة الفلسفة الحديثة، ليس أّولهم وال آخرهم 

هيغل الذي اعترب ديكارت البطل الذي أرىس األرضيّة الجديدة للفلسفة]3].

الّنقاش حول ديكارت عربيًّا، وتحديًدا من خلل النموذج األخري، هو نقاش حول من هو جدير 

باحتياز الكوجيتو، واإلمساك بالفهم الصحيح للتّأّملت. مل نشهد نقاًشا يف عمق وحيويّة النقاش 

الفينومينولوجّي للتأّملت، والذي بلغ أوجه مع هورسل وهايدغر عىل خلف وتفصيل. كّل قراءة 

تظّل وفيّة ملسبقاتها. مل يكن طه عبد الرحمن بصدد الدفاع عن ديكارت وال عن الوجود، بل كان 

يدافع عن مهنته كممرس فلسفّي من داخل كوجيتو خاّص، أال وهو: أنا أاُلوغ إذن أنا موجود، وهو 

ما أظهره تفكيك املّدعى، ال سيّم بعد أن زعم د. طه عبد الرحمن أّن »ما ذكرناه من أنواع الوجود 

وأنواع الّذات شاهد رصيح عىل أنّنا فتحنا يف الكوجيتو أبوابًا يف االستشكال مل تطرق من قبلنا، كم 

فتحت آفاقًا يف االستدالل مل نسبق إليها، فالوجود اللزم الديكاريتّ أي املوقف عىل ذات املتكلّم 

صار فرًعا متولًّدا بطريق التجريد من أصل الوجود املتعّدي والوجود املبارش الديكاريتّ، أي الذي 

ال يدركه إالّ املتكلم، صار هو اآلخر فرًعا متولًِّدا بطريق التجريد من أصل هو الوجود بواسطة أو 

قل الوجود املتوّسط، وصارت الذات املفردة الديكارتيّة متفّرعة عىل ذات هي يف األصل مزدوجة، 

الدار  العريّب، 1999،  الثقايّف  املركز  والتأثيل، ص40،  املفهوم  كتاب  الفلسفّي:  اقول   –  2 – الفلسفة  فقه  الرحمن:  عبد  د. طه   -  [1]

البيضاء-بريوت.

[2]- الكسندر كوايريه: ثالثة دروس يف ديكارت، ص 18

[3]- jean-loup bonnamy, les grandes expressions philosopkiques;  le point, p: 47, N: novembre-decembre 

2017.
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املتوّحدة  والذات  منعكسة،  ذات هي يف األصل  متفّرعة عىل  الديكارتيّة  املنعكسة  والذات غري 

الديكارتيّة متفّرعة عىل ذات هي يف األصل مجتمعة«]1].

فلسفيّة  ادعاء سليم من حيث ال توجد رطانة  الشكل؛ ألنّه  ناحية  االدعاء هنا من  يستوقفنا  ال 

سابقة تضاهي هذا التفريع، حيث يتأكّد خلّو هذه املمرسة الفلسفيّة من خربة بتاريخ الفلسفة التي 

لطاملا استهان بها الكاتب؛ ألنّها عىل األقّل كانت ستعفي الباحث من انتحال مفاهيم غريبة عن 

املأصول واملنقول الفلسفيّني مًعا، إذن لكان استفاد من مفهوم اعتبارات وأنحاء الوجود، وخّفف 

من االلتباس املفهومّي، وملا وقعنا يف مفارقة أن تتفّرع الذات غري املنعكسة عىل الذات املنعكسة.

ذكرت يف إحدى محارضايت ُمقايسة عىل عبارة للعروّي وردت يف ديوان السياسة مفادها: أّن 

السيايّس يخىش من املؤّرخ، ألنّه يذكر ويتذكّر. وبناء عىل أن ُمحرتف األيديولوجيا هو مبثاةت من 

يسوس املفاهيم ألغراض سياسيّة، فإنّني ذكرت أّن األيديولوجي يخىش من مؤّرخ الفلسفة ومؤّرخ 

يصبح  ياسربز  وبتعبري  هنا  للمفاهيم،  املخاتلة  التّمثّلت  يتذكّر ويحرج  األخري  هذا  األفكار؛ ألّن 

تاريخ الفلسفة فلسفة.

الكوجيتو فينومينولوجيا
يكرس هورسل ذلك التقليد الذي ساد يف املمرسة الفلسفيّة الفرنسيّة، حالة االرتهاب من املرياث 

يعيدنا  للفينومينولوجيا،  الديكارتيّة كأصل  التّأّملت  إىل  يعيدنا هورسل  وبينم  الجرماينّ،  الفلسفّي 

هايدغر إىل األصل اإلغريقّي مليتافيزيقا الوجود، وبالفعل فقد واجهنا يف التّأّملت كثريًا من مغامرات 

الوضع بني األقواس التي شملت كّل مسبقات الحواس واالنطلق من الخربة الذاتيّة للوعي بحثًا 

عن مركز إسناد آرشيميدّي لبناء جديد للمعرفة. القصد واالقتصاد أساسيّان يف انطلق خربة الوعي 

الفهم وتأويله، وهي تؤكّد  الديكارتيّة، محاولة لتعميق  التّأّملت  التّأّملت يف  إّن تأّملت  باألشياء. 

بشكل آخر عىل أّن الفلسفة الحديثة حتى مع وجود القطائع الكربى، ال زالت تفّكر ديكارتيًّا.

كان هورسل باألحرى يبحث عن بداية حقيقة، وعن مرشوعيّة تاريخيّة صلبة للفينومينولوجيا من 

خلل التأّملت الديكارتيّة، لكن مل يوفّق ديكارت يف إمتام إعادة اكتشاف بداياتها، كأّن الكوجيتو 

بهذا املعنى مل يستكمل مشواره ناحية املوضوع، بقي يحوم حول الـ »أنا أفكر«، لكن الكوجيتو 

ينطوي أيًضا عىل املوضوع.

[1]- طه عبد الرحمن: فقه الفلسفة )2(القول الفلسفي: كتاب املفهوم والتأثيل، ص53.
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لقد اعترب هورسل الفينومينولوجيا الرتاسندنتاليّة )املتّعدية(]1] مستوحاة من اللحظة الديكارتيّة، 

الجديدة  الديكارتيّة  من  شكًل  هورسل-  -حسب  اعتبارها  ميكننا  حّد  إىل  خرجت  هناك   من 

.)new-cartesianisme(

فيلسوف  لكّل  ملّحة  قضية  الفلسفة،  مسار  تأسيس  إلعادة  نوذًجا  تكون  أن  التّأّملت  تصلح 

يتأّهب لبدء وظيفته، ال بّد من العودة إىل األنا الخالصة. يتأسف هورسل كيف واجهت التّأّملت 

هذا العزوف من قبل الفلسفة، بل هي أصلح حتى للعلوم الوضعيّة من حيث إنّها قّدمت لها األساس 

أو نط آخر من املمرسة  ًنا لعرص جديد  الديكاريتّ بوصفه مدشِّ الحدث  تغيب جذرية  العقيّل. 

فلسفة  غياب  ولكن يف  الفلسفيّة،  الكتابة  تضّخم يف  أمام  بتنا  نظر هورسل  أنّنا يف  إاّل  الفلسفيّة، 

مشرتكة تتمتّع بالحيويّة، ال يوجد رابط يشّد عصب هذه الكتابات الفلسفيّة، توجد فلسفات بقدر 

وجود فلسفة، مؤمترات فلسفيّة، ويف هذا ال توجد فلسفات تلتقي، بل مجرّد لقاء بني الفلسفة يف 

غياب فضاء روحّي مشرتك حقيق بتوفري فرصة تلقح الفلسفات. ففي تشخيص هورسل النحطاط 

املمرسة الفلسفيّة املعارصة يشري إىل أهّميّة بعث تأّملت ديكارتيّة جديدة عىل أرضيّة »األنا أفّكر«، 

ويعترب أنّه مدين لذلك يف تأسيس الفينومينولوجيا الرتانسندتاليّة.

الحاجة ماّسة لكّل فيلسوف يريد أن يكون فيلسوفًا ولو ملرّة واحدة يف حياته أن يعود إىل ذاته 

الخالصة ومحاولة قلب كّل العلوم املعطاة يف محاولة إلعادة تأسيس فلسفة، مهم بدت الفلسفة 

ذات بعد كويّن، فهي شأن ذايتّ. يشري هورسل إىل أهّميّة االنطلقة والوضوح طبًعا، وهو يف الوقت 

نفسه ال يخفي الرغبة يف تجديد الديكارتيّة الكلسيكيّة، وتجنب األخطاء التي سقط فيها ديكارت 

والديكارتيّون]2].

القيمة  من  انطلقًا  الفلسفة  تجديد  مبدأ  يف  هورسليًّا،  ديكارت  تأويل  إعادة  أهّميّة  تكمن 

اإلبستيمولوجيّة للتأّملت، من حيويّة االنطلقة، ولكّنها تظّل كم ذهب بول ريكور إىل كونها تأويًل 

[1]- حار املرتجمون يف إيجاد معادل عريّب ملفهوم تراسندنتال، إذ هناك من استعمل لفظ متعايل وهناك من استعمل لفظ استرشايّف، 

وهناك من استعمل لفظ تجّوز..وأفّضل استعامل املتعايل، ألنّها العبارة الفلسفّية التي استعملها حكامء وفالسفة مسلمون، وإن طرأ عليها 

إضافات جديدة يف املامرسة امليتافيزيقّية الغربّية، فليس املطلوب قلب املفهوم بل إضافة املعنى إىل اللفظ نفسه كواحد من احتامالت 

املعنى. والحقيقة أّن عبارة تعّدي إن كان ال بّد من بديل قد تؤّدي الغرض، فهي تأيت مبعنى التجاوز أيًضا، وهي كلمة استعملها النحاة يف 

عبارة الفعل املتعّدي وغريه. وال إشكال يف استعارة املفهوم، متاًما كام فعل الفالسفة املسلمون حني استعملوا كلمة مشتّق ومّيزوا بني 

معناها يف اللغة ومعناها يف املنطق والفلسفة ومعناها يف علم األصول يف مبحث املشتّق، ورمبا أمكنهم لو استمّر إبداع املفاهيم عىل 

وتريته أن يتحّدثوا عن املشتّق يف الرياضّيات الحديثة.

[2]- MÉDITATIONS CARTESIENNES ;Edmond HUSSERL, page 1,2,3/ Traduit de l allemand par M, 

GABRIELLE PEIFFER ET M. EMMANUEL LEVINAS. PARIS LIBRAIRIE PHILOSOPHIQUE J. 

VRIN 6, Place de la. Sorbonne )Ve( 1953 .
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لكانطيٍّ جديد. ففي تأويل ريكور لتأّملت هورسل نقف عىل حقائق تساعد عىل ضبط وجوه التأويل 

ووضعها يف سياقها، يؤكّد ريكور جريًا عىل املنوال نفسه، أّن ديكارت مل يكن جذريًّا مبا يكفي أو 

ميكن القول: إنّه مل يكن وفيًّا لجذريّته. ال بّد من استكمل املهّمة ليك تخرج الفلسفة من تاريخها 

التّأّملت الديكارتيّة لهورسل، أي نسف  الخاّص إىل معناها األبدّي]1]. هذا يف نظره ما توحي به 

ينتهي  الحقيقيّة. الحديث هنا مع ريكور  البدايات  تقّدًما نحو  للفلسفة والذهاب  التاريخ الخاّص 

إىل تأكيد خيانة ديكارت لجذريّته، باعتبار أّن الكوجيتو من حيث املبدأ هو ذات ترانسندنتاليّة، مل 

ميض ديكارت إىل النهاية يف تحقيق ذاتيّة خالصة من دون خارج مطلق. إنّنا حني نخطئ مقاربة 

إزاء  ولسنا  ديكارت  عن  مختلفة  أخرى  فلسفة  إزاء  فسنكون  الديكارتيّة،  البنية  ضوء  يف  ديكارت 

محاولة لتجذير ديكارت. بالنسبة إىل ريكور أيًضا نحن يف التأّملت الديكارتيّة لهورسل إزاء موقف 

يتقّدم باتجاه القطيعة، إىل نحو من اإليغولوجيا من دون أنطولوجيا، كان هّم ديكارت هو االنشغال 

باألنطولوجّي أكرث من االبستيمولوجّي أو الرتانسندنتايّل، يبحث عن الكينونة ال عن أساس للصّحة، 

هذا ما يخلص إليه ريكور من أّن التأويل الهورسيّل ينطلق من موقف الكانطيّة الجديدة، بل يبقى 

ما  إذا  الفينومينولوجّي،  الكوجيتو من خلل االختزال  ماذا سيتبّقى من وجود  الريكورّي:  السؤال 

ألغى منه هورسل البعد األنطولوجّي والثيولوجّي]2]؟

أّي معىن للكوجيتو يف ضوء مفهوم الدازاين الهيدغريّي؟
ليس القصد أن نفتح متاهة أخرى هنا، ولكّننا نلمس بعض مخرجات التّأّمل الهيدغريّي للوجود، 

ا عىل كّل استئناف فلسفّي يف غرب مأزوم  وكيف أّن التّأّملت الديكارتيّة ال زالت تفرض تحّديًا خاصًّ

كاإليبوخي  مفاهيمها  ضوء  يف  الكوجيتو  هورسل  قرأ  التي  الفينومينولوجيا  تلك  عن  ميتافيزيقيًّا. 

أو ومركزيّة الوعي، يقتحم هايدغر تلك العلقة غري الواضحة مبا فيه الكفاية بني الفينومينولوجيا 

والتيولوجيا، ففي األّول يبدو القصد منصبًّا، حسب تعبري هايدغر، عىل البيان عم ينكشف انطلقًا 

من ذاته كم ينكشف انطلقًا من ذاته]3].

يف نظر هايدغر يبدو موضوع التيولوجيا هو العلم الذي ميّكننا من جعل املسيحيّة حدثًا تاريخيًّا 

أصيًل، وهو ما يدعوه هايدغر تأّسيًا بفرانتس أوفربك باملسيحانيّة )christianite(، هي بهذا املعنى 

[1]- بول ريكور: يف مدرسة الفينومينولوجيا، ص197، تـ: عبد الحي أزرقان، دار الكتاب الجديد املتحدة، بريوت، 2020.

[2]- م، ن، 207-198.

[3]- فيليب كابيل: الفلسفة والتيولوجيا يف فكر مارتن هيدغر، ص20، )م، ن(.
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تقع خارج أّي مفهمة إغريقيّة-رومانيّة، باعتبار أّن اإلميان يف نظر هايدغر هو نط وجود للدازاين]1]. 

ويف قراءته لهايدغر يذكّر فيليب كابيل مبفهوم هيدغريّي بالغ األهّميّة، يتعلّق باملزامنة أو املشاركة، 

متلّقني، من هنا  لنقل  أو  أمام معنيّني  الوحيايّن بوصفنا  الحدث  فالوحي يحيلنا إىل مشاركني يف 

اإلميان يغدو والدة ثانية، بتعبري هايدغر، أن تعتقد هو أن توجد يف املعتقد بالتاريخ املوحى به، بل 

سنجد هايدغر، خلفًا للتأّملت، يخرج التيولوجيا من كونها علًم باملعنى األنطيقّي، ليجعلها علًم 

ملا هو معتََقد به، وأيًضا علًم بسلوك املعتِقد، فالتيولوجيا تنبثق من اإلميان وهي العلم به، وهنا 

يصل هايدغر إىل كون التيولوجيا هي الكشف عن الوجود املعتََقد لجعله وجوًدا شّفافًا. وسيصل 

املعتقدّي،  للحدث  السابقة  للكينونة  مجاوزة  هو  ثانية  والدة  بوصفه  اإلميان  أّن  إىل  هايدغر  بنا 

لكّنه تجاوز ال ينفي الكينونة املشرتكة، ال يعني القطيعة مع الوجود السابق للمعتقد، الذي يحتفظ 

ملفاهيم  السابقة  املفاهيم  عن  بالكشف  الفلسفة  دور  يكمن  وهنا  الجديد،  التواجد  يف  بوجوده 

التيولوجيا املسيحيّة، من هنا يأيت حديثه عن رضورة العودة إىل املفاهيم السابقة لتأويل املفاهيم 

اللحقة، كقراءة الخطيئة يف ضوء الخطأ]2].

زمنيًّا،  بوصفه  -الدازاين  العامل  يف  به  املُلقى  الهيدغريّي  للكائن  الجديدة  املفهمة  تضعنا 

بنا يف جيوب أخرى من  تزّج  أنّها  تنقذ املوقف، غري  تأّمليّة أخرى وحدها  تجربة  متشّخًصا- يف 

للتاريخ والزمن والوجود، يخفي أشكااًل أخرى من  فتقلّبات هايدغر يف مسار تصّوره  الغموض، 

التناّص القريب والبعيد، إىل الحنني للخربات السابقة، وال أستطيع أن أجاريه يف كّل استشكاالته 

معضلة  لحّل  للوجود  النسيان  تاريخانيّة  توسيط  وحتى  الخاّص،  للمعتقد  مديًنا  فيها  يبدو  التي 

الوجود  عن  الصدرائيّة  للفكرة  واملحدود  الناقص  االستيعاب  من  شكل  فيه  الغربيّة  امليتافيزيقا 

الوجود  لنظريّة  أملايّن  )Horten( كمسترشق  هورتان  تناول  يكن   والجوهر وحركته. مل  وأصالته 

بكّل  لإلملام  كافيًا  هايدغر-  عند  املعلن  غري  الصدرايّئ  التأثري  هذا  مصدر  -وهو  صدرا  مّل  عند 

تفاصيل نسق الحكمة املتعالية الصدرائيّة، وهو شكل من التناّص يفضحه سوء الفهم نفسه أو لنقل 

سوء االنفتاح املبارش عىل هذا املنت الستقصائه، فالتّأّمل الغزّايّل ديكارتيًّا هنا يتّم تجاوزه بالتّأّمل 

الصدرايّئ هيدغرييّا، نحن أمام سيموالكر عن أصل مفقود، يتنابذ ُسلطان امليتافيزيقا الغربيّة، غري 

أنّنا سنصادف ملمح كثرية لسوء الفهم، ال سيّم حني يتحّدث هايدغر عن الوجود بوصفه جوهرًا. 

لقد أفرد هايدغر يف »الكينونة والزمن« حديثًا عن ديكارت وتأويله للعامل، رمبا كان هايدغر أكرث 

[1]- فيليب كابيل: الفلسفة والتيولوجيا يف فكر مارتن هيدغر، م، س، ص25-24

[2]- م، ن، ص34-25



في تأويل ديكارت

2 0 2 صيــف 1
A L - I S T I G H R A B

االستغراب 24 

147

ا  حسًم من أستاذه هورسل بخصوص مهام الفينومينولوجيا. ليس من اليسري أن تفتح لهايدغر ملفًّ

تحقيقيًّا عىل مدى انتهاكه لفينومينولوجيّته وهو مأخوذ بالتّاريخانيّة التي منها ابتدأ وطارح قبل أن 

يكتشف الدازاين، وها هو يحاسب ديكارت عىل خلفيّاته ومسبقاته ليغامر يف تفسري كيف يتم تأّول 

العامل انطلقًا من كائن يسكن يف العامل، هذا يتطلّب تقّص تأويلت العامل السابقة عىل ديكارت 

واللّحقة أيًضا. وقد ناقش هايدغر ديكارت هنا من خلل ثلثة محاور يف الكينونة والزمن، األوىل 

التعنّي األنطولوجّي، والثالثة تتعلّق مبناقشة هريمينوطيقيّة  العامل، والثانية بأصل هذا  بتعنّي  تتعلّق 

لألنطولوجيا الديكارتيّة للعامل، وسيقف هايدغر عند التمييز الذي أحدثته األنطولوجيا الديكارتيّة 

الكائن؟ محيًل إىل  يعنّي ديكارت كينونة  للكينونة  أّي معنى  الطبيعة والروح، ويتساءل: وفق  بني 

تناوب املعنى يف استعمل الكائن ديكارتيًّا إىل كينونة الكائن من حيث الجوهريّة تارة، كم يعنّي 

الكائن نفسه بوصفه جوهرًا تارة أخرى، وهذا ما حّث هايدغر لبحث مفهوم الجوهر، ليتساءل: كيف 

يكون الجوهر قابًل لإلدراك؟ هنا يحرض التأثري الكانطّي الذي يجعل هايدغر مُياهي بني النومينا 

والجوهر، وهذه قضية ال أريد أن أبحثها هنا، لكن سنجد املوقف الكانطّي حارًضا هنا يف تصّور 

هايدغر للجوهر قياًسا عىل الشء يف ذاته، حني يعترب أّن الجوهر ال يظهر إاّل من خلل صفاته. 

إن كان هايدغر كم ذكرنا يدعو للتفكري إغريقيًّا، وهو ما يربر هذا السفر اإليتيمولوجّي الغارق يف 

التشقيق واللّغونة للوجود، فهو هنا كان أحرى لو جّدد يف الكاطيغورياس، الذي سنجد الصدرائيّة 

استنزفته لصالح ممكنات متجّددة يف املعنى وعلقة الجوهر باألعراض من حيث هي ما يدّل عليه، 

حتى أنّه استدّل بالحركة الجوهريّة من خلل حركة األعراض التي ال تنفصل عن الجوهر، وليؤكّد 

مل صدرا هنا بأنّه من خلل أسفاره العقليّة هو أْوىل ببارمينيد من هايدغر يف الكينونة والزمن، يف 

الفلسفّي يف  التجّدد  يرهن  اقتصاد يف املفهمة، مل  االقتحام ووضع املفهوم يف سياقه مع  جرأة 

شقاوة التشقيق. لنتأّمل حديث هايدغر عن الجوهر، حيث يتحّدث عن خصائصه املميّزة، أي ما 

مييّز الجواهر، ليعطينا صورة عن تلك الخصائص يف التمّدد بحسب الطول والعرض والعمق، أي 

عّز عليه أن يقول إنّها األعراض، وبأّن الجوهر يتجىّل من خلل أعراضه، غري أّن هايدغر يف بحث 

الجوهر الجسميّن ومميّزاته وصلبته وفق التفسري الديكاريتّ كان يف وضعيّة أقوى، وذلك حني 

المس مفهوم الحركة وانحفاظ كينونة الجسم مع تغريها، ليخلص إىل أّن ما يشّكل الكينونة الحقيقيّة 

هو الـ »extensio« وليس »recorporea«. هنا يكون هايدغر قد عرّب بوضوح عن الحركة الجوهريّة، 

وعن انحفاظ ماهيّة الكينونة داخل االنقسام والتشّكل والحركة، أي وجود الكائن األصيل بصورة 

الغموض يعود إىل مفهوم الجوهر  أّن مثّة شكًل من  فيها خاّصيُّة »جوهريّة الجوهر«، غري  تتأكّد 
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تحديد  يف  آخر  كائن  إىل  حاجة  يف  ليس  »ما  الحاجة:  عن  باالستغناء  ربطه  حيث  الهيدغريّي، 

كينونته«، ومن هنا مل يتمّكن هايدغر من تصّور مانح للوجود، بل اعتبار املطلق نفسه بهذا املعنى 

يف حاجة إىل الوجود، فلو استعملنا مفهوم ابن سينا للممكن والواجب، فإننا مع هايدغر سنعترب 

الجوهر  أّن  بلحاظ  هي  هنا  الحاجة  انعدام  واملمكن.  الواجب  بني  مشرتكة  للوجود  هناك حاجة 

إن ُوجد يف الخارج، فلن يوجد يف محّل مستغَنى عنه يف الوجود، وليست الحاجة  هنا يف أصل 

اإليجاد، غري أّن هايدغر سيقرتب مرّة أخرى من وجودانيّة صدرا بعد تأكيد الحركة الجوهريّة عىل 

نحو من األنحاء، حني اقرتب من مفهوم تشّككيّة الوجود، وهذا االقرتاب هو من ناحيتني: ناحية 

وحدة الوجود املشرتك، وناحية التميّز بالوجود يف الوجود من حيث تراتبيّته وتناسبيّته.

الوسيط،  العرص  أنطولوجيا  أّن ديكارت استطاع أن يقرتب من معضلة شغلت   يدعي هايدغر 

يختزلها سؤال وهو أنّه بأّي معنى يُطلق معنى الكينونة عىل الكائن محّل الحديث؟ ذلك ألنّه اعترب 

أّن  نفسه، أي  الوجود  نعني  أنّنا لسنا  الوجود، غري  نتحّدث عن  العامل  الله ووجود  إزاء وجود  أنّنا 

الوجود  معنى  الكينونة؛ ألّن  أنحاء  نهائيًّا يف  اختلفًا ال  كائن وآخر  بني  أنّنا نصادف  يرى  هايدغر 

التّأّملت  بنية  ينتهك  املخلوق، وهذا ال محالة  املخلوق وغري  ذلك  واحًدا الستوى يف  كان  لو 

ما  وهو  الكينونة،  عن  كتعبري   »Analog« الـ  سمه  ما  إطلق  للسكوالئيّني  يسند  بل  الديكارتيّة. 

يقابل مفهوم املتواطئ. لو سافر هايدغر عرب تشقيقاته عند فلسفة الحكمة املتعالية، ال سيّم يف 

مدركها اإلرشاقّي مع السهروردّي ومعنى الجواهر الغاسقة والّنور اإلسفهبد واألنوار القاهرة أو يف 

مدركها الصدرايئ تحديًدا يف اعتبار املاهية وأصالة الوجود وأنحائه وتشّككه والحركة الجوهريّة]1]، 

الهتدى إىل توصيفها بالتّشكك -املقابل للمتواطئ- يف وخلع مل صدرا وكم سيؤكّدها السبزوارّي 

يف املنظومة من أّن معنى الوجود مشّكك، ومن أنّه مشرتك، فكونه مشّكًكا يعني أنّه مختلف، غري 

أّن االختلف هنا يجري طبق قاعدة: ما به االشرتاك هو عني ما به االختلف. هذا إذن ما سيعرّب عنه 

هايدغر باختلف صور الوظيفة الدالليّة للوجود أو الكينونة، ويشري هايدغر إىل قضيّة مهّمة هنا، أال 

ا  وهي أّن ديكارت أبقى عىل املعضلة ذاتها يف اشتغاله األنطولوجّي، وهو بذلك يظّل »متأّخرًا جدًّ

مقارنة بالسكوالئيّة«، بل إّن ديكارت تجاهل يف نظر هايدغر هذه املعضلة ومعنى الكينونة الكامن 

النظر يف  استبعد  أّن ديكارت  يعترب  أبعد من ذلك حني  الجوهريّة، بل مييض هايدغر  يف مفهوم 

[1]- طّورت الحكمة املتعالية فلسفة نسقّية متكاملة حول الوجود والجوهر، ومن داخل اللغة العربّية نفسها، بعيًدا عن ركاكة التشقيق الّشقّي 

الذي رهن العمق الفلسفّي ومضمونه لكلف إيتيمولوجّي لطاملا تجاهله مالّ صدرا الذي أسند إبداعه باملتداول من املفاهيم وفّجر اإلبداع 

من داخل الّنسق املفاهيمّي نفسه، من خالل إعادة إبداعه يف أفق تأوييّل مينحه حياة فلسفّية جديدة. ما يجري اليوم يتجاوز فلسفة اللغة 

إىل لغونة الفلسفة. 
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السؤال األنطولوجّي للجوهر حني تراءى له الجوهر من حيث جوهرانيّته منذ البدء يف ذاته ولذاته 

يا،  قابًل للفهم، فالكينونة هنا ليست مؤثرة، وهي حسب عبارة لكانط: ليست الكينونة محمواًل واقعًّ

العبارة التي يراها هايدغر ردًّا لعبارة ديكارت نفسه. 

هنا  الجوهريّة  فقّضية  أيًضا،  ديكارتيًّا  الوجود  نسيان  فكرة  لتعزيز  تصلح  محاولة  أمام  إذن  إنّنا 

تؤّدي داللة أنطولوجيّة وأنطيقيّة يف الوقت نفسه، بهذا يكون ديكارت يف نظر هايدغر قد قّدم فهًم 

أنطولوجيًّا خاطئًا عن العامل، ومن خلل العامل القابل لإلدراك كان قد تجاوز ظاهرة العامل وكينونة 

الكائن. مل يرتك ديكارت يف نظر هايدغر كينونة الكائن تعرّب عن نفسها من داخل العامل، بل فرض 

كينونته من خلل فكرة غري واضحة وغري مربهنة عن الكينونة، ففي نهاية املطاف مل يفعل سوى أن 

نقل عرب هذا االشتغال الفلسفّي آثار األنطولوجيا القدمية إىل الفيزياء والرياضيّات الحديثة وأُُسِسها 

نفسها، بل ال  الكينونة األصليّة ال تكشف عن  أّن  يدرك ديكارت حسب هايدغر،  الرتانسندنتاليّة. 

ميكن عن طريق الحواس الكشف عن الكائن يف كينونته، بل وال تسمح الحواس للكائن أن يعرف 

داخل كينونته. لقد جعل ديكارت من املستحيل الظفر بإشكاليّة أنطولوّجية عن الدازاين، مختزاًل 

أنطولوجيا العامل يف أنطولوجيا كائن متعنّي يف العامل]1].

تبدو قراءة هايدغر أو باألحرى تأويل هايدغر لديكارت أكرث جذريّة من هورسل الذي تجاهل 

التّأّملت ومرشوعيّة  قيمة املحتوى األنطولوجّي للتّأّملت، ليقف عىل أهّميّة تجديد املنهج يف 

االنطلقة الرتانسندنتاليّة. ومع أّن هايدغر هو نفسه معنيٌّ بهذا التجديد ألنّه رّصح باإلشكال املزمن 

الذي جعل الرتاث يعاين من أزمة املنهج، ولعّل تلك هي أهّميّة التّأّملت. كان أحرى بهايدغر أن 

يقف عند تأّملت هورسل للتأّملت الديكارتيّة، ال سيّم أهّميّة ومنشأ البدايات. أمل يكن مهمًّ أن 

نعرف إن كان هايدغر يقّر هورسل عىل اّدعاء وجود األصل الفينومينولوجّي يف الكوجيتو والـ »أنا 

أفّكر«؟

وحسًنا أدرك هايدغر أّن تأّملت ديكارت مل تقف هنا يف التأّملت األنطولوجيّة، بل تجاوز تأثريه 

إىل حقل الفيزياء والرياضيّات الحديثة. هذا يدفعنا إىل اختبار الكوسمولوجيا الديكارتيّة، وتحديًدا 

الحديث والكوسمولوجيا  العلم  ألكسندر كويريه، حيث مينح لديكارت فضل صياغة مبادئ  مع 

الفيلسوف  إله  ه  الجديدة -وليس لغالييل أو برونو-. وينطلق كويريه من تضايف ما سمَّ الرياضيّة 

وعامله، حيث اعترب أّن إله ديكارت مختلف عن اآللهة السابقة من حيث ال تدّل األشياء التي خلقها 

[1]-Martin heidegger: Etre et temps, traduit par; emmanuel Martineau p :88- 97, edition hors commerce
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سمه  ما  إّن  نهايّئ.  واللَّ اإلله  معرفة  إىل  الهادي  والفكر  الخالص،  والفكر  النفس  باستثناء  عليه، 

كويريه بتمهي املاّدة واالمتداد هي يف نظره -وخلفًا ملا سبق من موقف هايدغر- انتهت إىل إقرار 

نتائج كبرية، أهّمها إنكار وجود الخلء، هذا األخري يبدو مستحيًل ديكارتيًّا بشكل أوضح من أرسطو 

نفسه، وهذه االستحالة هي ليست فيزيائيّة فحسب، بل هي استحالة جوهريّة أيضا]1].

أتساءل إن كان الوجود قد تعرّض للنسيان كم مل يفتأ يكّرر ذلك هايدغر، ال سيّم يف املدخل 

إىل امليتافيزيقا، فكيف يتّم نسيان ما كان الظهور خاّصة له، كم أكد يف الوقت نفسه؟ انطلق مل 

صدرا من بديهيّة الوجود وأظهريّته، أّما ديكارت فقد انطلق من البديهيّة نفسها غري القابلة للّشك 

ليقيم العلم عىل يقينيّة الوجود. لعّل هايدغر قصد بذلك أنّنا تجاهلنا البحث يف الوجود واستنزفنا 

البحث يف املوجود، وهو ما سيعود إليه ليفيناس، بعد أن بات البحث يف الوجود حاجبًا للموجود. 

ال أريد أن أتوقّف كثريًا عند ليفيناس؛ ألنّه كان يبحث عن مخرج للتعايش يقتيض تجاوز الوجود، 

لكّنه أحّل مفهوم الوجه لآلخريّة صفة الَّلمنتهي، اآلخر ال ميكن إنكاره أو لعلّنا نصل إىل حّد قلب 

الكوجيتو: اآلخر هو اليقني األّول، ليس لآلخر عدم يف نظر ليفيناس، حتى الزمن ال يتأّسس إالّ من 

خلل هذه العلقة]2].

أساء ديكارت التقدير، حيث إنّه يف غمرة شّكه املنهجّي نفى اآلخر، افتئات نابع من محاولة 

التمهي مع الحدث الديكاريتّ يف تأسيس كوجيطو للغرييّة، ذلك االفتئات من الناحية الفلسفيّة 

يسقط حني ندرك أّن الكوجيتو كم تحّدثنا قبل، يتضّمن القيمة التواصليّة لآلخر باعتبارها نظريًا يف 

قيمة االستدالل  التناظر، فم  للغري عن طريق  متاح  أفّكر«  »أنا  الوجودّي، فكوجيتو  هذا املشرتك 

هذه  لكن  ليفيناس،  مقرتب  يف  نظري  غري  الغري  أّن  شّك  ال  الحقيقة.  هذه  تجاهلنا  إذا  بالكوجيتو 

لنقل هي التناظريّة  الوجود،  اعتباريّة وليست يف  إيثيقيّة، وماهويّة  اللّتناظريّة هي سوسيولوجيا، 

الخربة  األنا والغري يف هذه  األّول يشرتك  اليقني  ففي لحظة  التّموجد،  برسم اشرتاطات  موجوديّة 

الوجوديّة، فيصبح »األنا أفّكر« يساوي »اآلخر يفّكر«. وقد ذكرنا، وخلفا للقراءة الطّاغية السابقة، 

بأّن الغاية من الكوجيتو ليست هي الوجود وال الفكر وال الذات، بل إحراز اليقني األّول. فالوجود 

هنا هو املعطى الذي قاد إليه الشّك أو باألحرى اصطدم به. كشف الوجود عن نفسه حني أصبحت 

بداهته تحت طائلة الّشك. كّل بديهّي يصبح محتجبًا، لكن حني االختبار يكشف عن نفسه. ويتعنّي 

أن تدرك قيمة الوجود إبستيمولوجيًّا هنا أيًضا باعتبارها البداية اليقينيّة لتأسيس املعرفة، والضامن 

[1]- ألكسندر كوهويريه: من العامل املغلق إىل الكن املفتوح، ص147-148، تـ: يوسف بن عثامن، دار  سيناترا، تونس، 2017

[2]- Levinas: de l’existence a l existant, p: 160, librairie philosophique j, vrin, paris, 1963.
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التّأّملت. حني  الكوجيتو كم هو يف لسان  الوجود املعطى فقط، بل املوجد، ضامن  ليس  هنا 

هنا عني  فاملعرفة  للوجود،  ملزًما  األّول  املعريّف  اليقني  يصبح  األّول  اليقني  هو  الوجود  يصبح 

الوجود، وهكذا ال تنحّل معضلة الكوجيتو الديكاريتّ وتحريره من ثنائيّاته املوروثة من سكوالئيّة 

العرص الوسيط األورويّب، بل ستكون تلك إنقاذا للكوجيتو خارج كّل أشكال الرّطانة الفلسفيّة.

 إّن إقحام إشكاليّة الغرييّة يف الكوجيتو ال موضوع لها، وميكن تقبّلها من باب املجازات؛ ألّن 

الّذات يف عيشها املشرتك تتشّكل لديها ماهيّة اجتمعيّة، يتعنّي قراءتها يف صلب التعاقد الجمعّي، 

الذي يجعل من قراءة الذات يف رشط األصل الغريّي، الذي سريقى حّد املحّدد للمهيّة الذاتيّة كم 

يف املرحلة املرآويّة لجاك الكان، فهذا برسم املاهيّة املمكنة السوسيولوجيّة والسيكولوجية، وليس 

برسم الخربة الوجوديّة العميقة التي تضّمنت اآلخر كنظري يف تجربة األنا أفّكر، فل مجال إذن إلقحام 

تعاليًا  مًعا  واآلخر  األنا  أخرى  ناحية  من  يتجاوز  امليتافيزيقيّة، حيث  ليفيناس  آخريّة  الكوجيتو يف 

بالوجود. الوجود املتعايل كرشط ضامن لتعايش أنحاء الوجود الكاشف عن املمكن املاهوّي الذي 

َدة لألنا، وإن كانت الغاية  تحّدده مراتب الوجود وتشّككه، فل ميكن منح اآلخريّة سمة أنطولوجيا محدِّ

هي التّعايش؛ ألنّنا حتًم سنجد أنفسنا بعد ذلك يف مواجهة استحقاقات الّذات]1]. 

أّي انطالقة ملشروع فلسفة عربّي�ة؟
إن كان هورسل قد منح التأّملت الديكارتيّة هذه املرشوعيّة التي سيجعل منها مثااًل ألّي انطلقة 

فلسفيّة، فم حّظ انطلقتنا يا ترى؟ هل تفيد النمذجة يف التأسيس ملمرسة فلسفيّة محلّيّة تستطيع 

وأعلم  البابويّة  برشعيّة  متّسك  االستئناف  هذا  يف  نفسه  ديكارت  أن  مع  العامليّة،  ُمكنة  اكتساب 

ا بأفهام العاّمة التي مل يأبه بها مثل مواقف املعاندين؟ املجاميع اللّهوتيّة مستخفًّ

القريب متانة  البدايات، وهي لن تجد يف ماضيها  اليوم من سوء تدبري  العربيّة  الفلسفة  تعاين 

)scolaire( وليس  املنزلة املدرسيّة  زلنا يف  اختلفًا خلّقًا، ال  إزاءها  سكوالستيكيّة ليك متارس 

نتوّسل  زلنا  وال  الفلسفّي،  التحقيق  بالتقليد يف  التقليد  نهجو  زلنا  ال   ،)scolastique( املدرسانيّة 

الحقيقة يف ُمغالطة حّجة الّسلطة. فالحالة اإلميائيّة غالبة عىل املمرسة الفلسفيّة العربيّة. ال شّك 

عند جيو-سرتاتيجيا  اإلبستيمولوجيّة وحدها، وال حتى  املعضلة  عند  يقف  ذلك ال  من  أّن جزًءا 

املفاهيم، بل أرى املعضلة أنطولوجيّة. أمام هذا الرّكام من املواقف الفلسفيّة، هل ميكننا اللّحاق؟ 

[1]- تظّل غرييّة ليفيناس يف حاجة إىل تأّمالت جديدة، قد نتناول لها الحًقا يف صيغة: تأّمالت ليفيناسّية.
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ليس هناك أدىن إشكال يف تصّور هذه اإلمكانيّة، وحتًم لن نطبّق عليها قاعدة زينون اإلييل يف 

الحركة، نستطيع أن نتخطّى تلك املعضلة بالقفز بواسطة حدس الوجود، ولن يفوتنا يشء كبري؛ ألنّه 

من حسن الحّظ أّن تطّور الفلسفة بطيء كم مّر معنا يف عبارة كويريه، لكّن ما يبدو أمامنا من سوء 

البدايات، يجعل الفلسفة يف املمرسة العربيّة تنحو بعيًدا عن االقتصاد يف املفاهيم وعن البحث 

يف األصول النقيّة لخربة أنطولوجيّة يقينيّة. مل يشغل ديكارت نفسه بشقاوة التّشقيق اللّغوّي، وال رأى 

يف التينيته ما يعيق القبض عىل الكوجيتو. ما هي القيمة الفلسفيّة لِلَْغَونة الفكر، وقد أعاده الكوجيتو 

إىل لحظته الّصامتة كعقل محض قبل أن ينتهي إىل الخطاب؟ كيف جعلتنا كربى الفلسفات الثوريّة 

-الهيدغرييّة- نخفي نزعتنا للتقليد؟

إنّنا  الفلسفة.  العلنّي للتشقيق املُلوغ املقّوض لروح  لنتأّمل يف محنة الرتجمة وسوق املزاد 

حّقا ال ننتج مفاهيمنا، ولكّننا نزايد باملُستعار، ليك ننخرط يف الكون الفلسفّي العام، علينا أن نتدبّر 

التكرار والنزعة اإلميائيّة وشقاوة  طريقتنا الخاّصة، كلحظة اختبار تأهييّل، ألنّنا الزلنا غارقني يف 

اللّغونة. ننسف هيكل اللّسان العريّب ليستجيب ملُلوغة داخل لغة ما، أهلها أنفسهم يعتربون ذلك 

بأولئك  أحرى  لكان  مفهوم جديد،  اللّغة إلقحام  يرّج  أن  كان ألحد  لو  لعبارة.  واستحداثًا  إضافة 

تعقيد  ال  الواقع  تعقيد  مقاربة  ويقتصد يف  يتجرّد  الفكر حني  يقتضيه  مم  أيرس  والحل،  أنفسهم. 

اللّغة، الحّل يف اإلبقاء عىل املفهوم كم هو دونا الحاجة إىل هدم الّناموس اللّغوّي. 

احلاجة إىل كوجيتو عريّب
الحاجة إىل تجربة الـ »أنا أفّكر« عربيًّا ال زالت قامئة؛ ألنّها نقطة البداية، بل هي لحظة تحلّل من 

كّل حمل قديم، واستئناف السفر العقيّل من نقطة الّنور املساوق للوجود. مل يصنع ديكارت جديًدا 

سوى العودة إىل أوغسطني، إىل تحرير العقل من أثقال السكوالستيكية، العودة إىل البدايات التي 

ال غنى فيها عن النور والوجود. هايدغر يعلن الثورة عىل امليتافيزقا الغربيّة بوصفها ارتهنت لنسيان 

الوجود، والحقيقة هي أّن ديكارت سعى يف الكوجيتو إىل تذكري الغرب بأهّميّة الوجود، وبأنّه ليس 

معلواًل للتفكري الذي يدّل عليه فحسب، بل هو ضامن استمرار الّذات املفكرة. كان أوىل أن تدرك 

الوجود؛ ألنّنا يف  اليوم يخفي عّنا  الفكر  الفكر، لكن  بقي  ما  تُوَجُد  أنّها  تفّكرها  الّذات من حيث 

الحقيقة نكّرر مقوالت وال نفّكر.

 مل تنه الفلسفة عربيًّا مهاّمها، إنّها ممرسة تقع خارج الكوجيتو الديكاريتّ وخارج آفاق الدازاين 

الهيدغريّي، أي خارج املهّمة التّاريخيّة للفلسفة باعتبارها -فيم ذهب إليه صدر املتألّهني- نظًم 
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عقليًّا للعامل كمقّدمة لتغيريه حسب الطّاقة، مم يعني أنّها ممرسة اجتهاديّة، وال اجتهاد إالّ بعقل، 

بل سيعرفها مرّة أخرى بأنّها استكمل النفس اإلنسانيّة مبعرفة املوجودات عىل ما هي عليها والحكم 

التّوصيف، حني  التقليد يف  نبذ  يكفي  والتقليد]1]. وال  بالظّّن  أخًذا  بالربهان، ال  تحقيًقا  بوجودها 

التّاريخيّة تلك، بل مقتىض املمرسة هو الوضوح  الفلسفيّة عربيًّا خارج مهّمتها  تكون املمرسة 

الّدالة عىل  الفكر ليس خاّصيّة اإلنسان  بات  قد  الوجود. وها  الرسّو عىل  لنا  ن  يؤمِّ الذي  واليقني 

كينونته، بل باتت املعرفة التي هي موضوع الفكر نفسه مساوقة للوجود. وال يُرجى اإلبداع فيمن 

أخطأ أصالة الوجود وتاه يف االعتبار املاهوّي، وهو الدرس األصيل للحكمة املتعالية قبل هايدغر، 

لقد الحظنا رشود املتفلسفة وذهولهم عن املعنى العميق للوجود، يف ذلك االنفكاك بني ما تأّصل 

املعقول  أّن  مفاده  استنتاج عميق  إىل  مّل صدرا  املاهيّة، حيث ذهب  من  اعترُب  وما  الوجود  من 

الكوجيتو  برسم هذا  الوجود  باسرتجاع لحظة  إالّ  الوجود غري املعقول من املاهيّة، وال خري  من 

الصدرايّئ القائم عىل العودة إىل أصالة الوجود، وهل غاية الكوجيتو التي مل يحرزها ديكارت نفسه 

سوى القبض عىل هذا األصل؟

ال تهّم هنا املناطق املعتمة يف تدبري الكوجيتو ديكارتيًّا، نعود لنؤكّد عىل أهّميّة البدايات، حتى 

كانط مل  يكمل املهّمة، ولكنه بقدر االختلف بقدر ما وجد يف الديكارتيّة أرضيّة بداية أخرى، ورمبا 

بدا أنّه وجد الحّل يف إقحام عنرص ثالث ليحّل معضلة التعيينني: األنا أفّكر واألنا موجود، تفاديًا 

ملفارقة تضّمن اللّمتعنّي يف املتعنّي، والتي جّرأت كثريين عىل االستخفاف املنطقّي بالكوجيتو. 

فهم  وجب  -وكذلك  يستعمل  وهو  ّكاك،  الشُّ ضّد  الصحيح  االستدالل  بصدد  ديكارت  كان  بينم 

البناء املنطقّي للكوجيتو- دليل الُخلف. وسيحصل املنزلق النابع من سوء تدبري مفهوم الوجود، 

وبينم يقحم كانط عنرص حدس املتلّقي للتعيني، أي الزّمن. ومرّة أخرى سندفع مثن غياب الحسم 

يف معنى الوجود وعلئقه االعتباريّة، وسوء تقدير انفكاكيّته يف جدل العلقة الوجوديّة-املاهويّة، 

حيث كّل مرّة سنعرث يف خلٍط تجاوزته الحكمة املتعالية يف تعبري صاحب املنظومة: والفرق بني 

نحَوي الكون يفي]2]. يرى حّل إشكاليّة هذه األنا املتصّدعة ال عند فيخته وال هيغل، بل يف شعريّة 

نقد  يف  نفسها  ورّطت  عندما  الكانطيّة  بدت  حيث  املحض،  الفارغ  الزمن  مفهوم  يف  هولدرلن، 

الكوجيتو الديكاريتّ يف حالة رشود، حيث الزمن الفارغ الهولدرلينّي يحيل إىل »ماهيّة مأساويّة أو 

[1]- ادريس هاين: محنة الرتاث اآلخر، ص280، ط 1،1998، الغدير للدراسات والنرش، بريوت.

[2]- ادريس هاين: ما بعد الرشديّة، ص145، ط 1، الغدير للدراسات والنرش، 2000، بريوت
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مغامرة أوديب«، يتساءل جيل دولوز حول ما إذا كان من املمكن اعتبار الكانطيّة وريثة أوديب]1]. 

يف تقدير جيل دولوز أّن هذه اإلضافة الكانطيّة، ناتجة عن اختزال ديكارت للكوجيتو يف اللحظة 

واستبعاد الزمن »والعهد به إىل الله يف عمليّة الخلق املستمّر«. ليس كانط وحده، بل دولوز نفسه 

يف هذا التقريب، ذهل عن أّن ومضة األنا أفّكر إذن أنا موجود ال ميكن أن تستحرض إالّ اللحظة 

وفراغ الزمن الذي ال يتقّوم هو نفسه إالّ يف الوجود وبالوجود وللوجود.

 لعّل ديكارت بالفعل بدأ املهّمة ومل يكملها، ولعّل كويريه كان دقيًقا حني عرّب عن ذلك بطريقة 

أخرى، حني وقف عند عجز ديكارت عن تحقيق هذه املهّمة، باعتبار أّن الوجود أوسع مم ظّن 

ديكارت نفسه. إن رشف النهوض واإلبداع والفكر يبدأ من الوجود، فهو هنا كم جاء يف املنظومة 

السبزواريّة: منبع كّل رشف]2]. بالنسبة لكويريه، كان ديكارت مدّشًنا للعلم الحديث، وكفيلسوف 

سها ديكارت يف الرياضيّات والطبيعيّات والبرصيّات،  ومؤّرخ علم يحيل كويريه إىل النظريّات التي أسَّ

مل يكن ديكارت ُذهانيًّا يف مزاعمه، بل يف نظر كويريه، كان نبيًل إىل حّد أنّه أخفى اسمه بكربياء ملّا 

نرش كتابه خطاب املنهج، كان شديد التواضع يف تقويم تراث من سبقوه، وكذلك شديد التواضع 

الّنفيّس واألخلقّي يف إصلح مناهج العلم والفلسفة يف عرصه. وبالعودة إىل كويريه نلحظ أنّه 

هورسل  تأّملت  يف  معنا  مّر  أنه  غري  نوذًجا،  ليكون  منهجه  ليعرض  يكن  مل  ديكارت  بأّن  يذكر 

كيف اعترب منهج ديكارت نوذًجا رضوريًّا]3]، وهذا ناتج عن أّن ديكارت مل يكن معنيًّا مبآالت ما 

يخوض فيه، وغري آبه مبن ال يجد يف منهجه ذاك مراده. يف محاولة كويريه رسم صورة روحيّة لعرص 

ديكارت، وضعنا أمام ما ينبغي أن يقّدمه تاريخ الفلسفة للفلسفة نفسها، فديكارت حسب دارسه قام 

بنقد علوم عرصه ما عدا الرياضيّات التي نجت من ذلك النقد، لكن يف نهاية املطاف، وهذا أهّم 

ما انتهى إليه كويريه، أّن ديكارت مل ينجح يف مهّمته بخصوص اليقني، لقد كان الوجود أغنى مم 

يظّن ديكارت. 

[1]- جيل دولوز:  االختالف والتكرار، ص194-193 تـ: د. وفاء شعبان،  املنظّمة العربّية للرتجمة ، بريوت، ط 1، 2009. 

[2]- ادريس هاين: ما بعد الرشديّة، ص138- 146.

[3]- كويريه: ثالثة دروس يف ديكارت، ص64-32-31-25-24-23-19.
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ديكارت وثنائّية الوجود
إشكالّية االنفصال واالختالف بني الوجود والماهّية

]*[
محمد تقي الطباطبايئ ]1]

يذكر الفالسفة الذين تطرّقوا إىل بيان النسبة بني الوجود واملاهّية يف الفرتة التي سبقت عهد 

رينيه ديكارت، ثالثة أوجه اختالٍف بينهام، وهذا الفيلسوف بدوره تطّرق إىل بيانها ضمن مباحثه 

التي طرحها حول النسبة بني الروح والجسد، بحيث اقترص كالمه عىل تلميحات موجزة، رغم 

أّن املعروف عنه هو التمييز بني األشياء وماهّياتها لدى تسليطه الضوء عىل القضايا امليتافيزيقّية 

واآلراء املطروحة واملحتملة يف تفسري حقيقة عامل الوجود، ناهيك عن تأكيده عىل هذا االختالف 

يف املباحث امليتافيزيقّية األساسّية التي تبّناها إزاء الله تعاىل والعامل املاّدي.

الدراسة  تسلّط هذه  الوجود واملاهّية  منزلتَي  امليتافيزيقّية بصدد االختالف بني  ولبيان رؤيته 

الضوء عىل أربعة أنواعٍ من االختالف انطالًقا من نظريّاته ثّم عىل أساسها يشري الباحث إىل أربعة 

أوجه من االختالف بني الوجود واملاهّية وذلك استناًدا إىل منهج ديكارت القائل بثنائّية الوجود. 

وهذا األمر بحّد ذاته أسفر عن حدوث غموٍض يف آرائه ونظريّاته ومن ثّم تسّبب بحدوث خلٍل 

يف تفسريه امليتافيزيقّي لحقائق عامل الوجود، وهذا الخلل يرد عليه ويُحِدُث تشويًشا ذهنيًّا لكّل 

من يقرأ مدّوناته. 

"املحرِّر"

شهد عامل الفلسفة يف القرون الوسطى طرح مباحث تحليليّة حول مسألة االختلف بني الوجود 

واملاهيّة كرّدة فعٍل عىل الرأي القائل بكون الوجود زائًدا عىل املاهيّة، وهذا البحث الفلسفّي متفّرع 

عىل أطروحة الحكيم ابن سينا الذي اعترب فيها املاهيّة عارضًة عىل الوجود. 

اإلشارة  وتجدر  املاهيّة،  عن  الوجود  اختلف  طبيعة  بيان  هو  املقالة  هذه  يف  البحث  محور 

*ـ  أستاذ مشارك يف فرع الفلسفة بجامعة طهران. 
ـ نرشت هذه املقالة يف مجلّة »فلسفة وكالم« قسم الفلسفة، 2016م، السنة الرابعة واألربعون، العدد 1.

ـ تعريب: أسعد مندي الكعبي.
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تطرّقوا  الذين  املعارصين  الفلسفة  أوائل  من  يعّد  إتيان جيلسون  الفرنيّس  الفيلسوف  أّن  إىل  هنا 

الضوء  سلّط  حيث  واملاهيّة"]1]،  "الوجود  كتابه  ضمن  نظٍر  وإمعان  بدقٍّة  املوضوع  توضيح  إىل 

عىل مسألة االختلف من وجهة نظر رينيه ديكارت مؤكًّدا عىل أّن وجهة نظره مشابهة ملا طرحه 

 distinction of reason of conceptual" الفيلسوف فرنسيس سواريز الذي اعتربه اختلفًا عقليًّا

 ."distinction

أّن  اّدعى  عنهم  تغاضيه  ضوء  وعىل  بيانهم،  إىل  جيلسون  يتطرّق  مل  أساسيّتان  مسألتان  مثة 

ديكارت تجاهل املعنى الواقعّي للوجود، أي الوجود غري الذهنّي الذي يرتتّب عليه األثر املرتبط 

بالتغيريات التي تطرأ يف عامل الخارج واملدركة من قبل حواّس اإلنسان]2]. 

ديكارت  برأي   conceivability اإلنسان  تصّور  األساس إلمكانيّة  املعيار  هي  األوىل  املسألة 

سبقوه  الذين  الفلسفة  سائر  عن  ميّزته  الرؤية  وهذه   ،way of ideas األفكار  بطريق  يسّمى  ما  أو 

وتبّنوا آراء أخرى؛ لذلك عرفت بالثورة الديكارتيّة]3]؛ وعىل هذا األساس حتّى إذا افرتضنا أنّه سلّط 

الضوء بالبحث والتحليل عىل مسألة االختلف العقيّل بني الوجود واملاهيّة، وقلنا إنّه تأثّر بنظريات 

سواريز، لكن مع ذلك ينبغي إيعاز هذا االختلف إىل ثورته الفكريّة وآرائه التي تفرّد بها عن غريه. 

السابقة تقّومت رؤيته  آرائه  تبّنى وجهات نظر تختلف عن  أّن ديكارت بعد أن  بالذكر هنا  الجدير 

الكلم  أحوالها، وهذا  األشياء وال صفاتها وال  بعدم وجود داللة معقولة لجوهر  بالقول  الجديدة 

يتعارض مع ما ذكره قبل ذلك. 

املسألة الثانية هي التغايض عن جميع جوانب االختلف التي ذكرها يف مختلف آثاره الفكريّة 

والتي عىل أساسها كتب رسالًة إىل شخٍص مجهوٍل أشار فيها باقتضاٍب وغموٍض إىل مختلف أنواع 

االرتباط املحتملة بني الوجود واملاهيّة، واستناًدا إىل ذلك اّدعى جيلسون أّن ديكارت من منطلق 

الواقعّي  املعنى  تجاهل  فقد  وليس حقيقيًا،  عقليًّا  واملاهيّة  الوجود  بني  االختلف  بكون  اعتقاده 

للوجود واقترص يف آرائه عىل معناه اللفظّي]4]. 

[1]- قبل إتيان جيلسون تطّرق الفيلسوف مارتني هايدغر إىل رشح وتحليل أهّم املسائل الفينومينولوجية لكّنه مل يرش إىل آراء رينيه ديكارت 

يف هذا املضامر. 

اإلسالمية  الجمهورية  زاده،  الفارسية سيد حميد طالب  إىل  ترجمه  الفارسية(،  )باللغة  فيلسوفان  انديشه  در  إتيان جيلسون، هستي   -[2]

اإليرانية، منشورات »حكمت«، 2006م، ص38 - 49. 

[3]- Jean Luc Marion, 1992, Cartesian Metaphysiscs and the role of simple naturs in the Cambridge 

Companion ti Descartes, ed. By John Cottingham, Cambridge, Cambridge University press, p. 115. 

[4]- إتيان جيلسون، هستي در انديشه فيلسوفان )باللغة الفارسّية(، ترجمه إىل الفارسّية سيد حميد طالب زاده، ص223 - 224. 
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فيها إىل مسألة االختلف بني  أشار  التي  ديكارت  مدّونات  املقالة عىل  اعتمدنا يف هذه  لقد 

الوجود واملاهيّة، وآراؤه يف هذا الصعيد مشتّتة وغامضة بنحٍو ما، وقد استنتجنا منها رؤيته الكلّيّة 

بالنسبة إىل هذا املوضوع، وأضحنا مختلف أنواع االرتباط املحتمل بينهم وفق آرائه، ثّم أرشنا إىل 

حصيلة االختلف الحقيقّي بينهم real distinction بشكٍل استنتاجّي، كم سلّطنا الضوء عىل رأيه 

الذي أكّد فيه عىل حقيقة الوجود الذي وصفه بالحقيقة الصوريّة، ويف هذا السياق ذكرنا النقد الوارد 

عليه ونقاط الخلل فيه التي أسفرت عن حدوث خلل ال ميكن التغايض عنه يف منظومته الفكريّة. 

الحقيقة أّن معظم اإلشكاليّات التي ترد عىل اآلراء امليتافيزيقيّة لهذا الفيلسوف ناشئة من اعتقاده 

بثنائيّة الوجود -الوجود املزدوج-؛ ألّن آراءه ونظريّاته متقّومة من أساسها عىل معنى واحٍد فحسب، 

فيها  التي حاول  آرائه  التصّور والذي وّضح معامله ضمن  الذي افرتضه ملسألة  إّن املعيار  حيث 

التشكيك بهذه املسألة إىل جانب أسلوبه الفكرّي الذي يتقّوم برضورة اتّباع تسلسل األدلّة وليس 

ظهور األشياء، ال يتناغمن مع فكرة أّن الحقيقة الصوريّة ذاتيّة املضمون، ومن ثّم تعّد عقبًة أمام 

القول بكون التصّور أمرًا ذاتيًّا كم اّدعى؛ لذا ال نبالغ لو قلنا إنّه أخفق يف بيان حقيقة الذات اإللهيّة 

ويف بيان كّل أمٍر تصّورّي]1]. 

صحيٌح أّن ديكارت ذكر يف أحد مؤلّفاته أّن الوجود يف غاية البداهة وال ينبغي السعي لتعريفه،]2] 

وقال أيًضا إنّه محموٌل وصفٌة]3]، إال أّن هذين الرأيني ال ميكن اعتبارهم دليلً عىل رأيه النهايّئ يف 

تفسري مفهوم الوجود الذي أشار إليه ضمن ثلث عبارات شهرية مأثورة عنه، وهي: أنا موجود، الله 

موجود، املاّدة موجودة. أضف إىل ذلك أنّه من منطلق اعتمده عىل مبدأ العلّيّة يف استدالالته اّدعى 

وجود مؤرّشٍ يدّل عىل ارتباط عضوّي بني الحقيقة الذهنيّة والحقيقة الصوريّة يف عامل الخارج، لكّنه 

مع ذلك مل يتمّكن من االستدالل عىل وجود ارتباط بني هذا املعنى من الوجود مع املعنى الذي 

يكون فيه الوجود تصّوريًّا، كم مل يستدّل بدقّة عىل طبيعة االرتباط بني حالة الفكر التي تكتنف 

اإلنسان وبني التصّورات الذهنيّة التي تتبلور خلل عمليّة التفكري؛ وتجدر اإلشارة هنا إىل أنّه مل 

يهمل هذا املوضوع أو يتجاهله، بل السبب يف ذلك يعود إىل نهجه الفلسفّي، فاملبادئ الفلسفيّة 

التي تبّناها ال تسمح له بأن يسلّط الضوء بدقّة عىل هذا املوضوع من جميع جوانبه، األمر الذي 

[1]- ديكارت 1386، ص150. 

[2]- Rene Descartes, 1985 )b), The Philosophical Writings of Descartes, vol. 2, translated by John 

Cottingham, Robert Stoothoff, and Dugald Murdoch, Cambridge: Cambridge University press, p. 418. 

[3]- Ibid, p. 263. 
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ور الديكاريتّ واإلشكاليّات  ور املنطقّي الذي ُعرف بالدَّ جعله عرضًة للكثري من النقد مثل مسألة الدَّ

التي طرحت عىل الربهان الذي تبّناه إلثبات الوجود. 

وأّما أهّم غموٍض يف منظومته الفكريّة فهو يتمثّل يف تخلّيه فجأًة عن فحوى أطروحته املعروفة 

أنّنا  Cogito, ergo sum حينم اعترب الكوجيتو وعامل الوجود شيئًا واحًدا، يف حني  الكوجيتو]1] 

نستشّف من آرائه والرباهني التي ساقها أّن محور البحث يدور حول مسألة تصّور األشياء واملفاهيم 

الذهنّي-؛  التصّور  نطاق  الخارج -خارج  األشياء يف عامل  بحقيقة  للموضوع  ارتباط  اإلدراكيّة وال 

لذا أسفرت هذه الرؤية املتداخلة عن حدوث غموٍض كبريٍ بالنسبة إىل معنى الوجود يف منظومته 

الفكريّة، ومبا أنّه فيلسوف كان من الواجب عليه تسليط الضوء عىل هذا املوضوع وبيان مختلف 

تفاصيله من منطلق اقتضاء الفكر الفلسفّي ذلك. 

-الوجود  الخارج  عامل  يف  الوجود  حقيقة  عن  الحديث  يف  تكمن  ال  هنا  األساسيّة  املشكلة 

غري الذهنّي- بل تكمن يف األسلوب الذي اتّبعه واستدّل من خلل عىل رضورة صياغة الحقائق 

التمييز بني األشياء وبني ما  الفهم الرصيح الذي ميكن لإلنسان عىل ضوئه  الخارجيّة يف رحاب 

يرتبط بها من تصّورات ذهنيّة، يف حني أّن مفهوم الحقيقة برأيه موجود يف الكوجيتو قبل طروء حالة 

التصّور عىل ذهن اإلنسان؛ مثل تصّور وجود الله تعاىل، فحسب رأيه ال ميكننا معرفة حقيقة ذاته 

املباركة عىل اإلطلق ضمن تصّوراتنا الذهنيّة، لكونها مجرّد مؤرّش عىل الحقيقة الصوريّة له؛ لذا 

من املستحيل امتلك صورة خاّصة به متيّزه عن غريه]2]. 

ال نهدف يف هذه املقالة إىل بيان طبيعة النقد الذي وجهه إتيان جيلسون إىل آراء رينيه ديكارت، 

بل هدفنا هو تسليط الضوء عىل تفسري جيلسون الذي حاول فيه حّل عقدة غموض رأي ديكارت 

بخصوص مسألة االختلف بني الوجود واملاهيّة، حيث طرح معنى آخر للوجود الديكاريتّ، األمر 

الذي أسفر عن حدوث غموٍض أكرث وازدواجيّة بالنسبة إىل رأي ديكارت بخصوص مسألة الوجود 

ومن ثّم تسبّب بطرح كثري من اإلشكاليّات عىل صعيد تفسري نظريّاته. 

فضًل عن ذلك مل نتطرّق إىل الحديث عن طبيعة االرتباط بني الوجود واملاهيّة برأي جيلسون 

القائل  ديكارت  رأي  تفاصيل  إىل  أيًضا  نتطرّق  ذهنّي- ومل  -غري  أمرًا خارجيًّا  الوجود  اعترب  الذي 

[1]- الكوجيتو )بالالتينّية: Cogito, ergo sum( هو املبدأ الذي انطلق منه ديكارت إلثبات الحقائق بالربهان وهو عبارة عن قضّية منطقّية 

ترجمتها بالعربّية )أنا افكّر، إًذا أنا موجود(. 

[2]- رينيه ديكارت، اعرتاضات و پاسخ ها )باللغة الفارسّية(، ترجمه إىل الفارسّية عيل أفضيل، الجمهوريّة اإلسالمّية اإليرانّية، طهران، 

منشورات »علمي فرهنگی"، 2007م، ص120 - 130. 
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الوجود عبارة عن حقيقة صوريّة؛ ألّن هذا موضوع آخر وبحاجة إىل دراسة مستقلّة، ومن  بكون 

هذا املنطلق نرى من األنسب أّواًل اإلشارة بدقٍّة إىل املصادر الثلثة األساسيّة التي اعتمد عليها 

جيلسون لبيان أوجه االختلف بني الوجود واملاهيّة برأي ديكارت. 

أّواًل: أنواع االختالف بني الوجود واملاهّية عىل ضوء اإلجابة عن أّول إشكالّيات تأّمالت ديكارت 

أشار الفيلسوف يوهان كيرت )Johan De Kater Johannes Caterus( ضمن اإلشكاليّات األوىل 

التي طرحها عىل آراء رينيه ديكارت يف نهاية بحثه الذي نقض فيه االختلف الحقيقّي بني النفس 

والبدن والذي ذكره ديكارت يف تأّمله الخامس إىل االختلف الصورّي )formal distinction( وفق 

املفهوم الذي تبّناه الفيلسوف األسكتلندّي دانز سكوت )Duns Scotus(، وذلك ألجل بيان سقم 

رأي ديكارت وإثبات وجود اختلٍف بني النفس والبدن، لكّنه مع ذلك مل يعترب هذا االختلف حقيقيًّا؛ 

إذ بإمكاننا تصّور شيئني مختلفني عن بعضهم يف عامل الذهن فقط إىل جانب عدم االعتقاد بوجود 

اختلف بينهم يف عامل الخارج؛ وهذا الرأي يتعارض مع استدالل ديكارت يف تأّمله الخامس، فهو 

يعتقد بأنّنا إذا استطعنا التمييز بني أمرين بوضوحٍ ودون أّي غموٍض فهم يف الحقيقة منفصلن عن 

بعضهم يف عامل الخارج وكّل واحٍد منهم موجوٌد عىل حدة من منطلق قدرة الله عّز وجّل عىل خلق 

أشياء مستقلّة عن بعضها]1]؛ وهذا هو أّول موضوع طرحه ديكارت بخصوص البحث عن االختلف 

املشار إليه، حيث سعى من خلله إىل الرّد عىل يوهان كيرت وبيان آرائه حول مختلف أنواع االختلف 

التي يعتقد بوجودها، فقد أكّد عىل أّن االختلف الصورّي الذي نسبه كيرت إىل دانز سكوت يف حقيقته 

اختلف بني شيئني غري مكتملني؛ لذا فهو مجرّد اختلٍف يف الحالة، ألّن االختلف يف الصورة والحالة 

ليسا مثل االختلف الواقعّي الذي يطرأ عىل أمرين غري متكاملني. 

يقصد ديكارت من الكائن الكامل )complete being( أو الكائن يف ذاته )ens per se( الجوهر 

وليس شيئًا آخر عىل اإلطلق]2]، ومبا أنّه يف التأّمل الخامس أثبت كون النفس والبدن جوهرين 

وكّل واحٍد منهم كامل يف حّد ذاته، فقد استنتج إمكانيّة طرح صورة مستقلّة لكلٍّ منهم تختلف 

عن صورة اآلخر بالكامل، ثّم عىل أساس هذه الصورة الواضحة واملختلفة باإلمكان إيجاد أشياء 

مختلفة مّم يعني قدرة الله عىل خلق أشياء مختلفة، أي أنّه قادر عىل إيجاد اختلف بني األشياء، 

ونظرًا لكونه تعاىل قادًرا محًضا وحقيقًة مطلقًة، فهو ميتلك القدرة عىل فعل كّل يشء، وهذا األمر 

دليٌل عىل عدم وجود اختلٍف حقيقّي بني النفس والبدن. 

[1]- رينيه ديكارت، تامالت در فلسفه اويل )باللغة الفارسّية(، ترجمه إىل الفارسّية أحمد أحمدي، الجمهوريّة اإلسالمّية اإليرانّية، طهران، 

منشورات "سمت"، 2002م، ص90. 

[2]- رينيه ديكارت، اعرتاضات و پاسخ ها )باللغة الفارسّية(، ترجمه إىل الفارسّية عيل أفضيل، ص280. 
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من  نوعني  بوجود  اعتقاده  هو  املبحث  هذا  يف  ديكارت  إليها  استند  التي  األساسيّة  الركيزة 

االختلف بني النفس والبدن، أحدهم اختلف بني شيئني متكاملني وهو حقيقّي، واآلخر اختلف 

بني شيئني غري متكاملني وهو صورّي أو اختلف يف الحالة. 

املثال الذي ذكره ديكارت لبيان طبيعة االختلف الصورّي هو يف الواقع مثال عىل االختلف 

بني الشكل والحركة، فعىل الرغم من اعتقاده بإمكانيّة تّصور كّل واحٍد منهم عىل حدة وبشكل 

ينفّك عن  تنفّك عن املتحرّك وال الشكل ميكن أن  مستقّل عن اآلخر، لكن ال الحركة ميكن أن 

ذي الشكل؛ ناهيك عن عدم إمكانيّة تصّور يشء متحرّك دون شكٍل أو تصّور يشء ذي شكل غري 

متحرّك، بينم االختلف بني النفس والبدن يف واقعه اختلف بني جوهرين، ومن هذا املنطلق فهو 

ليس من سنخ االختلف يف الصورة أو الحالة. 

ديكارت أشار ضمن رأيه هذا إىل نوعني من االختلف، حيث أقحم اختلف الصورة املطروحة 

من قبل دانز سكوت يف اختلف الحالة واعتربه جزًءا منه. 

ثانًيا: أنواع االختالفات املذكورة يف كتاب مبادئ الفلسفة 

بخصوص  تفصيليًّا  مبحثًا  ديكارت  طرح  الفلسفة  مبادئ  كتاب  من   63 إىل   60 املقاطع  يف 

مختلف أنواع االختلف، ففي املقطع رقم 60 ذكر ثلثة أنواع من االختلف هي ما ييل: 

1 ( اختلف حقيقّي 

2 ( اختلف الحالة 

3 ( اختلف مفهومّي )عقيّل( 

االختلف الحقيقّي برأيه يقترص عىل النسبة بني جوهرين أو عّدة جواهر، وميكن إدراكه عندما 

يتسّنى لنا تصّور أمرين واضحني ومستقلنّي عن بعضهم. 

بنحوين،  مؤكًّدا عىل حدوثه  الحالة  االختلف يف  املقصود من  رقم 61 وّضح  املقطع  ويف 

 modes properly األّول يتمثّل يف اختلف حالٍة ضمن املعنى الذي تختّص به يف جوهر وجودها

أيًضا، والثاين هو  الصفة  العاّم للحالة والذي يشمل  so called وهذا االختلف ليس يف املعنى 

االختلف بني حالتني للجوهر الواحد عن بعضهم. 

النوع األّول من االختلف ال ميكن إدراكه إاّل إذا تصّورنا جوهرًا يف معزٍل عن حالته، لكن ال 
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الشكل  بني  أو  والنفس  الذاكرة  بني  اختلٍف  بوجود  قلنا  لو  تصّور حالٍة دون جوهرها كم  ميكن 

والجسم املاّدي؛ والنوع الثاين ال ندركه إال عندما يتاح لنا تصّور حالتني مستقلّتني عن بعضهم 

دون تصّور استقللهم عن جوهريهم مثل الحجر املكّعب املتحرّك، إذ بإمكاننا تصّور التكعيب 

بشكٍل مستقلٍّ عن الحركة لكن ال ميكننا تصّور أيٍّ منهم دون تصّور الحجر بذاته. 

غري  حالتني  بني  اختلفًا  االعتبار  بنظر  أخذنا  لو  اآليت:  ديكارت  قول  إىل  هنا  اإلشارة  تجدر 

حالة  أّي  تصّور  إمكانيّة  عدم  منطلق  من  حقيقيًّا  يعّد  ال  االختلف  فهذا  واحٍد،  بجوهٍر  مرتبطتني 

قوامها  الجواهر  بني  النسبة  أّن  عن  ناهيك   - التاّم  االستقلل  نحو  عىل   - جوهرها  عن  معزٍل  يف 

اختلف حقيقّي، مّم يعني أنّها تختلف عن بعضها اختلفًا حقيقيًّا أيًضا ويف هذا السياق أكّد عىل 

أّن االختلف ال يكمن يف الحاالت فحسب. 

يف املقطع 62 راح يسلّط الضوء عىل االختلف املفهومّي أو العقيّل ووّضح معامله، وهو برأيه 

اختلٌف بني الجوهر وبعض الصفات التي تُعرض عليه، إذ ال ميكننا تصّوره دونها، وال ميكن فهمه 

عقليًّا مبعزٍل عنها، وهذا االختلف طبًعا عىل غرار االختلف يف الحالة، إذ من املمكن أن يحدث 

بني اثنتني من هذه الصفات مع جوهرهم، ونحن ندرك هذا النوع من االختلف حينم نعجز عن 

امتلك تصّور واضح ومستقّل للجوهر عىل ضوء ما لدينا من تصّورات ذهنيّة، فعىل سبيل املثال ال 

ميكننا تصّور جوهٍر ال وجود له، وحينها نعجز عن امتلك فهم واضح ومستقّل لصفتني مختّصتني 

بجوهٍر واحٍد كلًّ عىل حدة، إذ ال يوجد جوهر مستقّل عن بقائه ودوام وجوده، فكّل جوهٍر ال بّد أن 

يكون أزليًّا من حيث كونه جوهرًا؛ لذا يكون االختلف يف هذه الحالة بني الوجود والبقاء مفهوميًّا. 

ويف نهاية هذا املقطع قال إنّه يعلم أّن اإلجابات األوىل عن االعرتاضات املطروحة بخصوص 

التقسيم تتّسم باالزدواجيّة، ومل يذكر فيها أوجه اختلفات الحاالت واملفاهيم، وقد بّرر هذا األمر 

بعدم وجود رضورة لتفصيل املوضوع وأكّد عىل أنّه مل يقصد من وراء ما ذكر بيان االختلف بني 

النفس والبدن موضًحا أنّه أراد مجرّد إثبات كون االختلف بينهم حقيقيًّا وليس افرتاضيًّا. 

نستشّف مّم ذكر أّن ديكارت ضمن بيانه أنواع االختلف اعتمد عىل مصطلحات تخّصصيّة تعّد 

رضوريًّة المتلك فهم صائب بخصوص تقسيمه لهذه األنواع، ومن هذا املنطلق فالرضورة تقتيض 

ا من تأجيل البحث حول  بيان مداليل كافّة املصطلحات واملفاهيم التي تدّل عليها؛ لذا ال نجد بدًّ

املصدر الثالث للختلف بغية بيان معاين املصطلحات املشار إليها؛ ألّن توضيح املصدر الثالث 

مرهون مبعرفة معانيها بشكل دقيق. 
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أخفقوا  األسلف  إّن  قال  الفلسفة]1]  مبادئ  كتاب  من  الفرنسيّة  النسخة  مقّدمة  ديكارت ضمن 

لكونهم مل يستهلّوا مباحثهم باملبادئ والعلل األساسيّة، نظرًا القتضاء ظروفهم الزمانيّة وإمكانيّاتهم 

العلميّة ذلك؛ إذ مل يكن لديهم إملاٌم علمّي كاٍف، ومن ناحيٍة أخرى فالفلسفة هي العلم الذي يجب 

أن يتطرّق إىل بيان هذه املبادئ والعلل لكونه يسلّط الضوء عليها من حيث كونها ركائز أساسيّة يف 

سائر العلوم؛ لكن يف عرصنا الحارض -والكلم لديكارت- يدركها جميع العلمء واملفّكرين بفضل 

رواج النزعة التجريبيّة رغم أّن إدراكها بهذا النحو يعّد خطئًا كبريًا. 

ويف هذا السياق قال إّن املبادئ يجب أن تتّسم مبيزتني أساسيّتني كم ييل: 

 )clearance( الوضوح )1

 )to deduce( إمكانيّة استنتاج سائر القضايا منها )2

وضوح أحد املبادئ مرهون بقدرته عىل الرسوخ أمام كّل شّك وترديد يطرح بخصوصه، ووجود 

اإلنسان من هذا النوع. 

مبدأ وجودّي أنا كإنساٍن متواكٌب مع معيار الصدق والحقيقة مّم يعني عدم إمكانيّة طروء خطأ 

ما دمنا نتلك تصّورات واضحة يختلف كّل واحٍد منها عن اآلخر، وقد طبّق ديكارت هذا املبدأ 

عىل كافّة مكّونات الذهن وقّومها عىل أساسه ليستنتج الحقائق املكنونة فيها]2]، وعىل هذا األساس 

)simple notions or natures( وّضح املقصود من املاهيّات أو ما يسّمى بالتصّورات البسيطة

حيث اعترب التصّور البسيط قواًما أساسيًّا ألفكارنا )basic component of thoughts( وقصده من 

ذلك أّن كافّة أفكارنا منبثقة من مفاهيم توصف بأنّها تصّورات بسيطة، وعىل هذا األساس بادر إىل 

تحليل الفكر البرشّي وفق هذا النوع من التصّورات بهدف إعادة تأهيله من خلل ضّم التصّورات 

إىل جانب بعضها ومن ثّم طرح أفكار مصونة من الخطأ؛ ألّن التصّور البسيط من حيث كونه واضًحا 

ومختلًفا عن غريه يعّد مصونًا من الخطأ]3] 

 all the objects of( -بعد ذلك دّون قامئًة ذكر فيها كافّة التصّورات البسيطة -املفاهيم اإلدراكيّة

perception( وذلك ضمن ثلثة أنواع أساسيّة هي: 

[1]- Rene Descartes, 1985 )a), The philosophica Writings of Descartes, vol. 1, translated by John 

Cottingham, Robert Stoothoff, and Dugald Murdoch, Cambridge: Cambridge University press, p. 181. 

[2]- Ibid, p. 207. 

[3]- Ibid, p. 208. 
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 )things( النوع األّول: مفاهيم إدراكيّة تسّمى أشياء

 )affections of things( النوع الثاين: مفاهيم إدراكيّة تسّمى انفعال األشياء أو تأثّرها

 )eternal truths( النوع الثالث: مفاهيم إدراكيّة تسّمى حقائق أزليّة

ويف هذا السياق أكّد عىل أّن الحقائق األزليّة ليست موجودًة خارج نطاق الذهن؛ لذا نستشّف 

من كلمه أّن النوعني األّول والثاين يشريان عىل أقّل تقديٍر إىل حقائق غري ذهنيّة - خارجيّة - رغم 

وصفه له بكونها مفاهيم إدراكيّة باعتبارها قضايا ذهنيّة. 

الجوهر -األزليّة- )duration( هو أعّم موضوع سلّط ديكارت الضوء عليه يف هذا الصعيد حيث 

اعتربه شيئًا، كم اعترب النظم والعدد وأموًرا أخرى مشابهة بصفتها أشياء أيًضا، لكّنه يف الحصيلة 

النهائيّة لتصنيفه استنتج مجموعتني من األشياء التي ميكن لإلنسان إدراكها، أوالها األشياء الفكريّة 

املاّديّة  األشياء  وثانيها  ذهنيّة،  قضايا  وتسّمى  الفكرّي  بالجوهر  وصفها  والتي  بالذهن  املرتبطة 

املرتبطة بالجسم والتي وصفها بالجوهر املمتّد. 

الجدير بالذكر هنا أّن تصنيف ديكارت النهايّئ الذي استدّل عليه خلص فيه إىل وجود مجموعتني 

ا ينسب  فقط من القضايا املعرفيّة، حصيلته أّن الجوهر األزيّل وما شاكله ال يعّد شيئًا وإّنا أمرًا عامًّ

إىل كّل ما يوصف بكونه شيئًا، مّم يعني أّن القضايا العاّمة واملحموالت العاّمة كلّها أشياء، حيث 

ذكرها ضمن الفقرة 56 تحت عنوان »صفة«. 

بعد ذلك تطرّق إىل مسألة تأثري األشياء التي هي حاالت يرتبط بعضها بالجوهر املاّدّي وبعضها 

بالجوهر الفكرّي -الذهنّي- أو أّن بعضها عبارة عن حاالت خاّصة ترتبط بكليهم -املاّدي والذهنّي- 

كم يف وحدة بدن اإلنسان، ومثال ذلك اإلدراك واإلرادة، فهم حالتان مرتبطتان بالجوهر الذهنّي 

إذ كم هو  أو األمل؛  التقسيم كالجوع  بالشكل والحركة والوضع والقابليّة عىل  واملاّدي املتمثّل 

ببدنه  ما فهو يدرك هذا األمر  يتألّم من يشٍء  أو  الطعام  بالحاجة إىل  معلوم عندما يشعر اإلنسان 

وفكره يف آٍن واحٍد]1]. 

إىل هنا استنتجنا وجود ثلثة أنواع من القضايا برأي هذا الفيلسوف الغريّب، حيث يرتبط النوعان 

األّول والثاين بذات األشياء، بينم النوع الثالث مرتبط بحاالت هذه األشياء، وبيان ذلك كم يـأيت: 

[1]- Rene Descartes, 1985 )a), The philosophica Writings of Descartes, vol. 1, translated by John 

Cottingham, Robert Stoothoff, and Dugald Murdoch, p. 208 - 209. 
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النوع األّول: الصفات 

النوع الثاين: األشياء املاّدية أو الذهنيّة 

النوع الثالث: الحاالت التي تطرأ عىل كّل واحٍد من هذه األشياء املاّديّة والذهنيّة، أو الحاالت 

التي تكتنفها عىل هيئة اتّحاد بني املاّدة والفكر.

النوع الثالث يعترب من القضايا اإلدراكيّة وعىل ضوء التقسيم الذي أرشنا إليه ميكن اعبتاره نوًعا 

رابًعا، باعتبار أّن هذه القضايا عبارة عن حقائق أزليّة، وقد استدّل ديكارت عليها بقواعد ومفاهيم 

منطقيّة أساسيّة، مثل »ال يشء يوجد من ال يشء« و »املفّكر ال ميكن أن يكون معدوًما من الوجود 

 common( أو تصّورات مشرتكة )axiom( حني تفكريه«، حيث اعتربها أصواًل متعارفة أو بديهيّة

notions(، وقال إنّها ليست مجرّد أشياء واقعيّة يف عامل الوجود، كم أنّها ليست حاالت تكتنف 

هذه األشياء، بل هي حقائق أزليّة مكنونة يف ذهن اإلنسان. وهذه املفاهيم ليست موضوع بحثنا؛ 

لذا ال نجد رضورة إىل بيان تفاصيلها هنا، لكن ألجل بيان رؤية ديكارت بخصوص االختلفات بني 

األشياء نرى من اللزم تعريف النوعني األّول والثاين من املفاهيم اإلدراكيّة بدقٍّة لكون االختلفات 

كامنة يف تفاصيلها. 

الثابتة، حيث يُحمل عىل األشياء بغّض  العاّمة  التصّورات  أّول تصّور يف مضمر  الجوهو هو 

مرتبٍط  غري  تصّورنا لشٍء  يعني  للجوهر  تصّورنا  بأّن  يعتقد  فهو  ذهنيّة،  أو  ماّدية  كونها  عن  النظر 

بشٍء آخر عىل اإلطلق، وعىل أساس هذا التعريف لدينا جوهر واحد فقط هو الله تعاىل بصفته 

جوهرًا ذهنيًّا غري مخلوٍق، يف حني أّن األشياء األخرى التي نطلق عليها عنوان جوهر يتقّوم وجودها 

بوجوده تعاىل، أي أّن استقلل وجودها يف الواقع متقّوم بوجوده تبارك شأنه. 

استدّل ديكارت عىل ضوء هذا االستنتاج بأّن مفهوم الجوهر الذي ينسب إىل الله تعاىل ومفهومه 

وجود  رغم  املستقّل  معناه  منهم  واحد  لكّل  بل  معنوينّي،  مشرتكني  ليسا  غريه  إىل  ينسب  الذي 

اشرتاك معنوّي بني الجوهرين املاّدي والذهنّي، وهم بطبيعة الحال جوهران مخلوقان. 

الوجود،  عامل  األشياء يف  ترتتّب عىل  التي  اآلثار  الحديث عن  إىل  ديكارت  تطرّق  ذلك  بعد 

)quality( -مبعناها الخاّص حينم تستخدم يف مقابل النوعيّة -الكيفيّة )mode( مستنتًجا أّن الحالة

والصفة )attribute( عبارة عن أثٍر للجوهر، يف حني أّن الصفات ال ترتبط مطلًقا بالتأثري الجوهرّي؛ 

لكونها تتبلور يف ذهن اإلنسان عىل هيئة تصّورات ثابتة لألشياء، ومن ناحيٍة أخرى اعترب الكيفيّة 
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الصورة  الخاّصة بحيث مينح  بطبيعته  الجوهر  تعنّي  بالجوهر، وهذا األمر دليل عىل  للتأثّر  نتيجًة 

شكلها بعد أن تتأثّر به]1]. 

ثّم واصل بحثه مشريًا إىل مسألة الوجود قائًل: كّل مخلوٍق يف عامل الوجود ال يتأثّر بغريه فهو 

ليس حالًة وال كيفيًّة، بل صفة عىل غرار الوجود األزيّل. فهو يعتقد بأّن الوجود األزيّل عبارة عن 

صفة ثابتة ال تغيري لها وال تتأثّر بأّي يشٍء آخر، وامللفت للنظر هنا أنّه ذكر األزليّات ضمن النوع 

األّول من املفاهيم اإلدراكيّة -الذهنيّة- ومل يرش حينها إىل الوجود بذاته، وإّنا أشار إىل الجوهر، 

الذي  الوجود  اعتباره ذات  لذا ميكن  الجوهر فهو عبارة عن وجود مستقّل؛  لهذا  تعريفه  وحسب 

يُنسب إىل األشياء وليس الحاالت. 

الجدير بالذكر هنا أّن الفيلسوف جني ماريون أكّد ضمن استدالالته الفلسفيّة عىل كون الوجود 

والجوهر أمرًا واحًدا]2]، وسوف نتطرّق إىل بيان تفاصيل هذا الرأي يف ختام البحث. 

ذكر ديكارت اختلفًا آخر بني الصفات حينم اعتربها كامنًة إّما يف الذهن أو يف األشياء، ويف هذا 

السياق استدّل مبسألة الزمان )time(، حيث اعتربه مختلًفا عن الوجود األزيّل، لكونه مجرّد صفة ذهنيّة 

متحّصلة من صفة أزليّة موجودة يف ذات األشياء؛ وذلك ألّن شيئني بإمكانهم قطع مسافتني مختلفتني 

يف زماٍن واحٍد، وعىل هذا األساس فالزمان ليس وصًفا لهم لكونه ثابتًا؛ والحقيقة أّن الوجود األزيّل 

ال ارتباط له مبقدار الحركة واملسافة التي يقطعها الشء املتحرّك، ويعّد وصًفا لكل الشيئني الساكن 

واملتحرّك، وعندما ننسب أزليّة جميع األشياء إىل أزليّة أعظم يشٍء فسوف نحصل عىل الزمان]3]. 

بناًء عىل ذلك إذا قلنا إّن صفة الشء تكون بالشكل املذكور بالنسبة إىل صفة الفكر، بإمكاننا 

القول بثبوت هكذا نسبة إزاء الوجود، مثل صفة الشء والوجود وصفة الفكر أيًضا. ديكارت تبّنى 

أو  الحقيقيّة  الصورة  بني  العلّيّة  النسبة  الثالث يف  التأّمل  النسبة ضمن  هذه  إىل  وأشار  الرأي  هذا 

 )objective reality( الذهنيّة  الحقيقة  أو  الذهنّي  والتصّور   )formal reality( الصوريّة  الحقيقة 

واعترب كّل حقيقة ذهنيّة ترجع يف نهاية املطاف إىل حقيقة صوريّة، وهذا األمر سنسلّط الضوء عليه 

ضمن نقدنا آلرائه الحًقا]4]. 

[1]- Ibid, Rene Descartes, p. 211. 

[2]- Jean Luc Marion, 1992, Cartesian Metaphysiscs and the role of simple naturs in the Cambridge 

Companion ti Descartes, ed. By John Cottingham, p. 121. 

[3]- Rene Descartes, 1985 )a), The philosophica Writings of Descartes, vol. 1, translated by John 

Cottingham, Robert Stoothoff, and Dugald Murdoch, p. 212. 

[4]- رينيه ديكارت، تامالت در فلسفه اويل )باللغة الفارسية(، ترجمه إىل الفارسّية أحمد أحمدي، ص 60. 
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ومن املباحث األخرى التي ذكرها تبًعا ملا أرشنا إليه: لو أّن العدد أو األمر الكيّلّ اعتربناه شيئًا 

ا من منطلق كونه غري مخلوق، ففي هذه الحالة يصبح عىل غرار الزمان من حيث كونه  انتزاعيًّا أو عامًّ

ليس مجرّد حالة أو صفة ذهنيّة، وصفات األشياء بطبيعة الحال ليست مخلوقًة. 

ثّم وّضح كيفية حدوث العدد واألمر الكيّلّ مثلم وّضح كيفيّة حدوث الزمان من الوجود األزيّل، 

وأشار إىل حقيقة العدد إلثبات أنّه صفة ذهنيّة وذكر كيف ينتج من األشياء، والرأي الذي تبّناه يف 

هذا السياق فحواه أّن العدد ينشأ من االختلف بني األشياء، وعىل هذا األساس أشار يف املقطع رقم 

60 من كتاب مبادئ الفلسفة إىل مسألة االختلف بني األعداد مؤكًّدا عىل أّن السبب األسايّس الذي 

دعاه إىل طرح مسألة االختلف هذه يعود إىل رضورة بيان كيفيّة نشوء الصفة الفكريّة واالنتزاعيّة 

من العدد عىل ضوء االختلف بني األشياء. وبعبارٍة أخرى فهذه الصفات الكامنة يف الفكر كلّها 

منبثقة من الصفات الكامنة يف ذات األشياء، والقصد من ذكر األشياء هنا هو بيان كونها مستقلّة عن 

تصّورها الذي هو يف الواقع أمر ذهنّي يشري إىل ما هو موجود يف عامل الخارج. 

ثالًثا: االختالف بني الوجود واملاهّية وفق ما ذكر يف رسالة ديكارت سة 1645م أو 1646 إىل 

شخٍص مجهوٍل 

وبني  الخاّص  مبعناها  الحالة  بني  الدقيٍق  االختلٍف  ببيان  الرسالة  هذه  ديكارت  رينيه  استهّل 

حالتني  عن  عبارة  الجسميّن  للجوهر  والحركة  الشكل  قال:  حيث  آنًفا،  إليه  أرشنا  وقد  الصفة، 

باملعنى الخاّص؛ ألّن الجسم بإمكانه القيام بحركة خاّصة واالتّصاف بشكٍل خاّص يف زمان معنّي، 

وله القابليّة يف زمان آخر عىل أن يتّصف بحالة السكون وبشكٍل آخر، وهاتان الحالتان بكّل تأكيد 

ال ميكن أن يتبلورا عىل أرض الواقع دون جسم؛ وكذا هو األمر بالنسبة إىل حاالت الحّب والبغض 

مثل  األخرى  األمور  بعض  بينم  فكريًّا،  جوهرًا  يعّد  الذي  بالذهن  مرتبطة  فهي  والشّك،  والرغبة 

الوجود واألزليّة والحجم size والعدد واألمور الكلّيّة بأرسها )universals( ليست من سنخ الحالة 

باملعنى الخاّص، إذ تقتيض اإلشارة إليها باالعتمد عىل مصطلح أكرث عموميًّة يتمثّل بالصفة أو 

حالة الفكر )mode of thinking( كم هو معلوم]1]. 

الصفات عبارة عن حاالٍت ال ميكن للشء -املوصوف- أن يستقّل عنها ويف الوقت ذاته هي 

أيًضا ال ميكن أن توجد بشكل مستقّل عنه. 

[1]- إذا اعتربنا الوجود بأنّه حالة ذهنّية - فكريّة - عىل ضوء القول بكونه شيًئا شبيًها بالوجود الذهنّي، ففي هذه الحالة عىل سبيل املثال ال 

ميكن اّدعاء وجود اختالٍف بني املثلّث الخارجّي واملثلّث الذهنّي، ويف هذا السياق اعترب ديكارت الصفة املوجودة يف الفكر بأنّها حالة 

تفكريٍ وليست حالًة فكريًّة، أي أنّها ليست أمًرا ذهنيًّا، بل مجرّد حالة تطرأ عىل الذهن. 
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 modes of things( بذاتها  األشياء  حاالت  بني  كائٌن  ديكارت  ذكره  الذي  اآلخر  االختلف 

themselves( ويف هذا السياق أكّد عىل أّن الحاالت الفكريّة تختلف بهذا النحو ذاتيًّا، فحالة ذات 

الشء هي من سنخ الحاالت من النوع الخاّص، والصفة هي حالة التفكري. 

نستشّف مّم ذكر أّن حالة ذات الشء - الحالة مبعناها الخاّص - تشمل حاالت األشياء املاّديّة 

والذهنيّة عىل حدٍّ سواء، وإثر ذلك يجب القول إّن الحاالت الخاّصة التي تتمثّل يف الشّك أو الحّب هي 

يف الواقع عبارة عن يشء ذهنّي وليست حالة ذهنيّة، يف حني أّن الوجود عبارة عن حالة ذهنيّة تكتنفنا إزاء 

األشياء، فإذا أخذنا الشء بعني االعتبار من حيث وجوده خارج نطاق الذهن، فهو يف الواقع ليس مستقلًّ 

عنه، لكن إذا أخذناه بعني االعتبار يف باطن الذهن فهو مستقّل عنه. وقد ذكر ديكارت مثااًل لبيان هذا 

االختلف، والحّق أّن مثاله يفي بالغرض ويوّضح املوضوع بشكل مثايّل، وهو كم يأيت: حينم ننتزع 

ماهيّة الشء ونسلّط الضوء عليه بغّض النظر عن كونه موجوًدا أم معدوًما، فسوف ندركه بصورٍة معيّنٍة، 

وحينم نسلّط الضوء عليه من حيث كونه ماهيّة موجودًة، فسوف ندركه بصورٍة أخرى، يف حني أّن ذات 

الشء ال ميكن أن توجد خارج الذهن دون وجوده أو مبعزٍل عن صفاته األخرى، وبعبارة أخرى فالصفات 

املوجودة يف األشياء ال ميكن أن توجد بشكل مستقّل عن جوهرها أو ماهيّتها]1]، بينم الصفات الكامنة 

يف الذهن ميكن أن توجد بشكل مستقّل، وأّما الحاالت مبعناها الدقيق، فهي من املمكن أن تنفّك عن 

الجوهر أو املاهيّة سواء أكانت يف الذهن أم يف األشياء. 

يعتقد ديكارت بأّن اإلشكاليّة ترِد عىل هذا املوضوع عندما نتغاىض عن االختلف الكائن بني 

األشياء املوجودة خارج نطاق فكرنا واألفكار املرتبطة بها يف ذهننا، إذ يف هذه الحالة حينم نفّكر 

مباهيّة املثلّث ويف الحني ذاته نغّض النظر عن نسبته إىل الوجود والعدم بحيث ننظر إليه ذهنيًّا 

مبا هو مثلّث فحسب، فهاتان الحالتان الفكريّتان مختلفتان عن بعضهم من حيث املعنى الخاّص 

 representational( معنيني  وتداّلن عىل  فكريّتني  حالتني  كليهم  باعتبارهم  منهم  واحدة  لكّل 

نطاق  خارج  موجوًدا  شيئًا  بصفته  املثلّث  إىل  نظرنا  إذا  لكن   ،content )objective reality[2[

[1]- هذا املوضوع يرتبط بالتقسيم الذي ذكره ديكارت يف املقطع رقم 57 ضمن كتاب مبادئ الفلسفة، حيث أدرج الصفات يف مجالني، 

هام الفكر واليشء. 

[2]- ال بّد من التنويه هنا إىل أّن وجود إحدى الحاالت التي ترتبط بحالتنا الذهنّية إزاءها -التفكري بها- فنحن قادرون عىل التفكري تارًة مبثلث 

من حيث كونه موجوًدا، وتارًة أخرى نفكّر به بغض النظر عن وجوده وعدمه. 

الجدير بالذكر هنا أّن املثلّث من حيث كونه مثلًّثا، وكذلك املثلث املوجود الذي تنعكس صورته يف الذهن كالهام حالتان فكريّتان، لكن 

غاية ما يف األمر أّن إحداهام غري منسوبة إىل الوجود والعدم، واألخرى منسوبة إىل الوجود بحيث ننظر إىل املثلث الذي نريد إصدار حكٍم 

عليه من أّي جهٍة كانت بصفته شيًئا موجوًدا ومرتبطًا بحالة تفكرينا. 

استناًدا إىل ذلك فالوجود الذي يعترب صفًة هو يف الواقع ذات حالة التفكري التي تطرق ذهن اإلنسان، لذا من شأنه أن يرتبط بحالة فكريّة 

معّينة وال يرتبط بحالة فكريّة أخرى. 
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الذهن، ففي هذه الحالة ال ميكن اّدعاء وجود أّي اختلف بينه وبني وجوده]1]. 

هذا  االختلف، ويف  أنواع  إىل  بالنسبة  النهايّئ  تقسيمه  إىل  ديكارت  تطرّق  املبحث  هذا  بعد 

السياق أكّد عىل وجود ثلثة أنواع هي: 

النوع األّول: اختلف حقيقّي بني جوهرين 

النوع الثاين: اختلف شكيّل بني الحالة وجوهرها 

النوع الثالث: اختلف صْورّي بني الصفات 

الجدير بالذكر هنا أّن النوع الثالث من االختلفات ميكن اعتباره كالنوع الثاين من حيث كونه 

شكليًّا )modal distinction( وقد أشار إىل هذا األمر يف آخر مبحٍث ضمن اإلجابات التي ذكرها 

بخصوص اإلشكاليّات األوىل، حيث اعترب االختلف الشكيّل ينطبق عىل النوعني الثاين والثالث 

عىل حدٍّ سواء. 

مبادئ  كتاب  املقطع رقم 60 من  الثالث املذكور يف  أّن االختلف  السياق  وأضاف يف هذا 

 reason( الفلسفة يسّمى اختلفًا مفهوميًّا، وفحواه أّن االختلف الذي يقرّه العقل وفًقا ألسس واقعيّة

ratiocinatae( ليس عىل غرار االختلف الذي يقرّه وفق أسس غري واقعيّة )reason ratiocinantis(؛ 

لذلك مل يرتِض به نظرًا لعدم إمكانيّة امتلك أّي تصّور دون االرتكاز إىل الواقع. كذلك قال بإمكاننا 

الثاين والثالث باعتبارهم ميثّلن اختلفًا عقليًّا مرتكزًا عىل  إطلق عنوان مشرتك بني االختلفني 

التعقيد لكونه أطلق عنوان »االختلف الحقيقّي« عىل  الواقع، وهذا الرأي جعل تقسيمه يف غاية 

ثلثة أنواع من االختلفات املتقّومة عىل أسس واقعيّة واعتربها يف مقابل ما هو متقّوم عىل أسس 

االختلفات  سنخ  من  واملاهيّة  الوجود  بني  االختلف  يصبح  الكلم  هذا  عىل  وبناًء  واقعيّة،  غري 

الواقعيّة التي افرتضها. 

ويف نهاية بحثه ذكر معنى آخر للختلف بني الوجود واملاهيّة مغزاه أنّنا لو قصدنا من املاهيّة 

بذاته لكن من جهته  الوجود هذا الش  العقل، وإذا قصدنا من  شيئًا كامًنا بشكٍل ذهنّي يف عامل 

الخارجة عن نطاق العقل، ففي هذه الحالة ينشأ اختلف واقعّي]2]. 

[1]- بناًء عىل الرأي القائل بعدم وجود اختالف بني ذات اإلنسان وتصّوره لها، فهو يف الواقع غري قادر عىل تصّور عدم وجودها، وهذا األمر 

عىل خالف تصّور سائر األشياء التي تعّد مستقلّة عن بعضها، إذ بإمكانه تصّورها بغّض النظر عن نسبتها إىل الوجود أو العدم. 

[2]- Rene Descartes, 1991, The Philosophical Writings of Descartes, vol. 3, translated by John Cottingham, 

Robert Stoothoff, Dugald Murdoch, and Anthony Kenny, Cambridge: Cambridge University press, p. 

279 - 281. 
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رابًعا: رؤية شاملة عىل مسألة االختالف بني الوجود واملاهّية يف رحاب ثالثة نصوص 

الخطوة األوىل يف هذا املبحث هي إدرج كافّة اآلراء والتعاريف التي ذكرها رينيه ديكارت لكّل 

الفلسفة  ومبادئ  -التأّملت  السابقة  الثلثة  النصوص  إليها يف  املشار  االختلف  أوجه  من  واحد 

كّل  الوجود واملاهيّة يف  بني  االختلف  بيان املقصود من  والرسالة إىل شخٍص مجهوٍل- ألجل 

واحٍد منها ومتييزه عن اآلخر، ويف الخطوة اللحقة سنذكر املعنى الشامل ملفهوم الوجود وطبيعة 

ارتباطه باملاهيّة حسب آراء هذا الفيلسوف الغريّب. 

هنا مسألة جديرة باالهتمم وال ينبغي التغايض عنها عىل اإلطلق لكونها تعكس البنية األساسيّة 

لتقسيم االختلفات من وجهة نظر ديكارت، حيث أشار إليها بنفسه ضمن كتاب مبادئ الفلسفة، 

وهي أّن كافّة االختلفات يجب أن تحدث عىل أساس تصّورات واضحة ومتباينة عن بعضها إىل 

جانب وجود نحٍو من االرتباط فيم بينها، لذا كّل تعريف ذكره بخصوص االختلف فحواه أّن كّل 

اختلف كائٌن بني شتّى أنواع التصّورات باستثناء حالة واحدة سوف نذكرها فيم بعد؛ مّم يعني أّن 

املعيار األسايّس للتصّور يعّد معياًرا أيًضا للختلفات كافًّة]1]. 

)reason ratiocinantis( االختالف العقيّل غري الواقعّي )1

أحد االختلفات عقيّل لكّنه غري مرتكز عىل أسس واقعيّة، ومبا أّن ديكارت ال يعتقد بوجود أّي 

أمٍر ذهنّي -فكرّي- ال يستند إىل الواقع؛ لذا رفض هذا النوع من االختلف، فلو أردنا بيان النسبة بني 

الوجود واملاهيّة عىل أساس هذا االختلف املفرتض وعىل ضوء آراء ديكارت، فل بّد من الرجوع 

إىل ما قاله بهذا الخصوص: ال يوجد أّي اختلف بني الوجود واملاهيّة بالنسبة إىل املوجود خارج 

الذهن. 

بناًء عىل هذا الكلم ميكن تعريف الوجود بأنّه يشء كائن خارج نطاق الذهن، وال يعترب أمرًا 

تصّوريًّا عىل اإلطلق، مّم يعني أّن حالة الفكر لدى اإلنسان ال ارتباط لها بهذا الوجود، ومن ثّم 

ال محيص من القول بكونه غري منفصل عن املاهيّة، بل هو ذاتها وهي ذاته؛ وهذا هو معنى صفة 

الوجود الكائنة يف الشء وليس يف الفكر. 

[1]- Paul Hoffman, 2002, Descartes`s theory of distinction in philosophy and phenomenological 

research, 64 )1(: 57 - 78., p. 58 - 61. 
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)reason ratiocinatae( االختالف العقيّل الواقعّي )2

هذا النوع من االختلف يقرّه العقل بالنسبة إىل أسس واقعيّة وقد صّنفه ديكارت ضمن ثلثة 

يكون كل  اإلدراكيّة، وعىل هذا األساس  املفاهيم  برأيه بني  تنشأ  أكّد عىل وجودها، حيث  أنواع 

طريف االختلف أمرًا تصّوريًّا، أي أنّهم كامنان يف الذهن باستثناء حالة واحدة يعترب أحد أطرافها 

فقط أمرًا تصّوريًّا. 

هذا االختلف يتبلور يف باطن املفاهيم الذهنيّة للتصّورات )representational content( مّم 

 ،)objective reality( يعني أّن مداليلها املفهوميّة ذات ارتباٍط بالحقائق الذهنيّة التي تحيك عنها

ويف هذه الحالة فالحقيقة الذهنيّة لكّل تصّور عبارة عن مرآة تحيك عنه، بحيث تشري يف رحابه إىل 

أمٍر يتجاوز نطاقها، وعىل هذا األساس يتحّقق ارتباط بينها وبني عامل الواقع - فيم وراء الذهن - 

ومن ثّم يتّم متييز كّل تصّور عن اآلخر، ولو أّن هذه الحقيقة الذهنيّة مل تتمّكن من إيجاد اختلف 

بني التصّورات، سوف تصبح كافّة التصّورات متكافئة مع بعضها وكأنّها يشء واحد من جهة كونها 

حاالت فكريّة فحسب]1]. 

أ - االختالف الواقعّي 

أّن  هنا  من كملهم  واملقصود  كاملني،  موجودين  بني  اختلٍف  عبارة عن  الواقعّي  االختلف 

كليهم جوهران، وعىل أساس هذا النوع من االختلف ميكن اعتبار كّل اختلٍف يحدث بني حالتني 

لجوهرين واقعيًّا، ألنّنا نقّومه عىل أساس هذين الجوهرين وليس الحالتني؛ واملرتكز األساس يف 

هذا النوع من االختلف هو التصّور الواضح واملستقّل لكّل جوهٍر عىل حدة مبعزل عن الجوهر 

اآلخر، وذلك باعتباره شيئًا منفصًل عنه وذا طابع مختّص به عىل نحو االستقلل. 

يف هذا السياق أيًضا أكّد ديكارت عىل وجود رضب من االختلف بني الوجود واملاهيّة يعترب 

 formal( النوع االختليّف الوحيد الذي يكون أحد طرفيه تصّوريًّا ذهنيًّا والطرف اآلخر صورًة واقعيًّة

reality( كامنًة خارج نطاق الذهن؛ وعىل هذا األساس ووفًقا ملا ذكره يف الرسالة التي أرشنا إليها 

طريف  أحد  تعّد  املاهيّة  لكون  هنا  يتحّقق  واملاهيّة  الوجود  بني  الحقيقّي  فاالختلف  ذلك،  قبل 

االختلف يف هذه الحالة، وذلك باعتبارها وجوًدا خارًجا عن نطاق الذهن، وبصفتها وجوًدا تصوريًّا 

كامًنا يف باطن الذهن يف الوقت نفسه. 

[1]- رينيه ديكارت، تامالت در فلسفه اويل )باللغة الفارسّية(، ترجمه إىل الفارسية أحمد أحمدي، ص57. 
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هذه النسبة بني الوجود واملاهيّة اعتربها إتيان جيلسون من جملة األمور التي غفل عنها ديكارت، 

إاّل أّن األمر ليس كذلك يف الحقيقة لكونه مل يغفل عنها كم الحظنا؛]1] وتجدر اإلشارة هنا إىل أّن 

وليام ويلز أيّد رأي جيلسون عىل ضوء اّدعائه بأّن االختلف الذي يعتقد به ديكارت بني الوجود 

واملاهيّة عقيّل واقعّي فحسب]2]. 

تعترب يف  ديكارت  نظريّات  الوجود واملاهيّة حسب  بني  النسبة  أّن  ذُكر  ما  نستشّف من جملة 

الواقع نسبة بني الحقيقة الصوريّة للشء والحقيقة الذهنيّة لتصّوره، وعىل هذا األساس فاالختلف 

اختلف  وجه  رحابه  يف  ندرك  حيث  تقديٍر،  أقّل  عىل  أحدهم  معامل  يوّضح  أن  شأنه  من  بينهم 

املضمر  هذا  االختلف يف  أّن  يعني  مّم  مستقّل،  بشكٍل  وتصّورها  الوجود  عن  الذهنيّة  املاهيّة 

واقعّي. 

ب- االختالف من جهٍة أو يف الحالة 

أو يف حالته، هو يف  الشء  اختلف من إحدى جهات  بأنّه  ديكارت  الذي وصفه  االختلف 

الحقيقة اختلٌف بني جوهٍر وإحدى حاالته، كم أنّه يحدث بني حالتني لجوهٍر واحٍد، وعىل أساسه 

إمكانيّة  وعدم  حالته  عن  الجوهر  انفكاك  إمكانيّة  بشأن  ومستقّل  واضح  تصّور  امتلك  باإلمكان 

انفكاك الحالة عن جوهرها، أي أّن الجوهر أصيل وثابت والحالة طارئة وعارضة عليه وال تعّد ثابتًة 

عىل اإلطلق. 

هذا النوع من االختلف برأي ديكارت قد يتبلور بشكٍل خاّص أيًضا بحيث يصبح قاسًم مشرتكًا 

ليشمل كل  بشكٍل عاّم  أيًضا  يتبلور  العقيّل، وقد  أو  الصورّي  الواقعّي واالختلف  بني االختلف 

االختلفني الصورّي واختلف الحالة؛ وأّما املسألة األساسيّة عىل صعيد التمييز بني اختلف الحالة 

عن  الخاّص  مبعناها  الحالة  اختلف  ضمن  عليه  أكّد  فيم  تكمن  فهي  الصورّي،  االختلف  عن 

الجوهر، واختلف الصفة عن الجوهر، والقاسم املشرتك بينهم حسب املعنى العاّم يتمثّل يف أّن 

كليهم يحكيان عن اختلٍف يف باطن جوهٍر إزاء حاالته أو صفاته. 

يف الرسالة التي أرشنا إليها ذكر ديكارت اختلفًا للحالة باملعنى الخاّص بني الوجود واملاهيّة، 

املثلّث  وماهيّة  الذهن  املوجود يف  املثلّث  ماهيّة  أّن  اعترب  املثلّث، حيث  عليها مبثال  واستدّل 

[1]- إتيان جيلسون، هستي در انديشه فيلسوفان )باللغة الفارسّية(، ترجمه إىل الفارسّية سّيد حميد طالب زاده، ص224. 

[2]- Norman Wells, 1966, Descartes on distinction in the quest for the absolute, ed. By Fredrck J. 

Adelmann, The Hauge: Martinus Nijhojff, p. 133 - 134. 
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الوجود والعدم، فهم  النسبة إىل  النظر عن  بغّض  الذهن  تتبلوران يف  الخارج  املوجود يف عامل 

حالتان ذهنيّتان -فكريّتان- يرتبط وجود إحداهم وعدم وجود األخرى بحالة الذهن والتفكري، حيث 

نعتقد يف أفكارنا أّن إحداهم موجودة واألخرى ال ننسبها إىل الوجود. 

ج- االختالف املفهومّي )العقيّل أو الصورّي( 

املعيار يف تعريف االختلف املفهومّي هو عدم قدرة الذهن عىل امتلك تصّور واضح ومستقّل 

بني  أيًضا  كائٌن  والصفة-  الجوهر  -بني  االختلف  وهذا  الصفة،  عن  الجوهر  انفكاك  إىل  بالنسبة 

صفتني لجوهٍر واحٍد وبني صفات الله عّز وجّل. 

الجدير بالذكر هنا أّن ديكارت عّمم مسألة االختلف العقيّل، ثّم أدرج اختلف الحالة ضمنه، 

والسبب يف ذلك يعود إىل عدم كونهم اختلفني واقعينّي، كذلك أكّد عىل ذات األمر حينم رّد 

عىل رسالة كاتريوس. 

ومن آرائه األخرى يف هذا املضمر وجود اختلٍف عقيّل بني الوجود واملاهيّة عىل ضوء اعتقاده 

بكون الوجود يعكس حالة اإلنسان الذهنيّة -فكره-؛ لذا فهو صفة عاّمة تنطبق عىل كافّة األشياء، 

يف حني أّن املاهيّة برأيه عبارة عن تصّور يشٍء ماّديًا كان أو ذهنيًا؛ إذ بإمكاننا تصّور جوهر ما لكن 

ليس مبعزٍل عن وجوده باعتبار أنّه وفًقا لتعريفه عبارة عن وجود مستقّل، وعىل هذا األساس يكون 

االختلف بينه وبني الحالة الذهنيّة - حالة الفكر - إزاءه إّما عقليًّا أو مفهوميًّا أو صوريًّا. 

الجدير بالذكر هنا أّن صفة الوجود حسب هذا النوع من االختلف ليست شيئًا موجوًدا خارج 

الذهن، بل عبارة عن حالة ذهنيّة قوامها كيفيّة تفكرينا، ويف غري هذه الحالة وكم هو مذكور يف 

تعريف ديكارت يجب القول بعدم وجود أّي اختلٍف بني ذات الشء ووجوده يف عامل الخارج. 

 نتيجة البحث 
الحصيلة النهائيّة ملا ذُكر يف هذا البحث هي أّن معنى الوجود ضمن االختلفني الثالث والرابع 

الوجود واملاهيّة حسب رأي رينيه ديكارت، عبارة عن حالة ذهنيّة - حالة فكٍر - وهذا األمر  بني 

ذكره يف كتاب مبادئ الفلسفة ويف الرسالة التي بعثها إىل شخٍص مجهوٍل، بينم الصفة وفق هذا 

املعنى عبارة عن حالٍة فكريٍّة؛ لذا ليس بإمكان اإلنسان تصّور جوهٍر ال وجود له يف عامل الواقع، 

فعىل سبيل املثال اختلف املثلّث املوجود يف الذهن عن املثلّث مبا هو مثلّث بغّض النظر عن 

الوجود والعدم، ذو ارتباط بحالة الفكر باملثلّث املوجود، فالحالتان ذهنيّتان، لكن غاية ما يف األمر 
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أنّنا يف واحدٍة منهم تصّورنا املوجود، ويف األخرى تصّورناه دون نسبٍة إىل الوجود والعدم؛ لذا مثّة 

اختلف بينهم من جهٍة يسّمى اختلف الحالة. 

األمر يختلف طبًعا ضمن التعريفني األّول والثاين؛ ألّن الوجود يف كل التقسيمني يراد منه الحقيقة 

الصوريّة التي تعني وجود الشء ليس باعتباره صفًة كامنًة يف الذهن، بل باعتباره أمرًا خارًجا عن 

الذهن إىل جانب كونه صفًة كامنًة يف ذات الشء؛ لذا حسب الحالة األوىل التي يفرتض فيها أّن 

الوجود واملاهيّة أمران خارجان عن نطاق الذهن، ال ميكن تصّور أّي اختلٍف بني الوجود واملاهيّة 

الثانية مثّة  الحالة  لكن حسب  اختلفهم،  ديكارت عدم  اّدعى  املنطلق  عىل اإلطلق، ومن هذا 

ارتباط بني الحقيقتني، الصوريّة والذهنيّة، باعتبار أّن املاهيّة كائنة يف الذهن -حقيقة ذهنيّة فكريّة- 

والوجود عبارة عن حقيقة صوريّة كائنة خارج نطاق الذهن، وهذا النوع من االختلف اعتربه واقعيًّا. 

استناًدا إىل ما ذكر ميكن القول إّن ديكارت يعتقد عىل أقّل تقديٍر بوجود معنيني للوجود اتّخذهم 

أّن هذه االزدواجيّة  باملاهيّة، وال شّك يف  ارتباطه  أنواع من أوجه  أربعة  كأساس للستدالل عىل 

بالنسبة إىل  الحقيقيّة  نظره  إزاء وجهة  إشكاليّات كثرية  تسبّب بحدوث  الوجود  الدالليّة يف معنى 

األمور امليتافيزيقيّة وجعلت أفكاره عرضًة للنقد من قبل  الباحثني. 

ويف الختام أثبتنا أّن الوجود برأي هذا الفيلسوف الغريّب يدّل عىل معنيني منفصلني ال ميكن 

جمعهم مطلًقا، أحدهم هو اعتباره كالصفة للشء أو كحقيقة صوريّة لألشياء الخارجة عن نطاق 

الذهن، واآلخر كالصفة للذهن أو كحالة فكريّة مرتبطة بذهن اإلنسان؛ واإلشكال الذي يطرح هنا هو 

أّن هذين النوعني برأيه مرتبطان مع بعضهم عىل نحو العلّيّة لكونه يعتقد بعدم إمكانيّة تصّور يشٍء 

إاّل إذا كان متقّوًما عىل حقيقة صوريّة، يف حني أّن الحقيقة الصوريّة لألشياء بحّد ذاتها ال وجود لها 

يف تصّوراتنا باعتبارها مجرّد علل أساسيّة للحقائق الذهنيّة، أو ملا يسّمى باملعاين الدالليّة للتصّور. 

ينبغي اإلشارة هنا إىل أّن الحقيقة الصوريّة ال تعّد تصّوًرا، يف حني أّن الشء والجوهر واالمتداد 

والفكر والوجود -مبعنى الصفة للفكر- واملواضيع واملفاهيم التي تندرج ضمن هذه القضايا، كلّها 

تندرج ضمن التصّورات. 

حالة الفكر التي تكتنف ذهن اإلنسان معلولة للوجود مبعناه الصورّي الذي َضِمنه الله تعاىل لنا، 

لكن أهّم إشكاليّة تطرح عىل صعيد امليتافيزيقا الديكارتيّة فحواها أنّه: عىل الرغم من أّن الله تعاىل 

َضِمن االرتباط الذي عىل أساسه تنطبق الحقيقة الصوريّة مع الحقيقة الذهنيّة، لكّننا عاجزون عن 

معرفة حقيقة ذاته، وعىل هذا األساس يقال إنّه حقيقة صوريّة مطلقة -المتناهية-.
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إذن، رغم أّن ديكارت اّدعى يف مقّدمة كتاب مبادئ الفلسفة أنّه الشخص الوحيد الذي متّكن من 

التفّوق عىل حالة الشّك بعد أن أدرك مبادئ األشياء األوىل -عللها األساسيّة-، إاّل أنّه أخفق يف رأيه 

هذا، وهو يف الواقع مجرّد اّدعاء ال أساس له من الصّحة لكون أّول مبدأ وعلّة لألشياء مستثنى من 

املبادئ والعلل التي قال إنّه أدركها بداعي أّن عقلنا املحدود عاجز عن معرفته عىل حقيقته بالتمم 

والكمل؛ لكن مبا أنّه مبدأ يضفي الوجود إىل كافّة الحقائق الصوريّة يف الكون سواء أكانت أشياء أم 

كوجيتو؛ لذا ليس بإمكاننا امتلك علٍم بأّي حقيقة صوريّة يف العامل عىل أساس علّتها، فمعيار إمكانيّة 

تصّور الشء يعّد أهم مبدأ منهجّي اتّبعه ديكارت المتلك إدراك واضح ومستقّل لألشياء، لكن هذا 

املبدأ نفسه بات سببًا أساسيًّا لفشله يف معرفة الحقيقة الصوريّة لها خارج نطاق الذهن؛ ولهذا السبب 

أخفق يف معرفة أهّم هدف أراد تحقيقه واملتمثّل يف معرفة األشياء وفق عللها األوىل فقط.
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معاثر المنهج الديكارتي
هويت من البداهة والوضوح إىل التلفيق بني العقلّي والالَّ

]*[
غيضان السيد علي ]1]

ه هذه املقالة بالنقد والتحليل ملنظومة ديكارت الفلسفّية، وتركِّز بصفة خاّصة عىل  تتوجَّ

املعاثر التي تخلَّلت املنهج وال سّيام لجهة نقض قاعدة البداهة والوضوح مبا هي القاعدة 

األبرز يف منهجه العقيّل. كام يتناول الباحث مشكلة التناقض املنطقي بني العقيّل والالهويّت 

والذي ُوضع فيه ديكارت حني أراد التوفيق بني إميانه املسيحّي والرتاث العقيّل اليونايّن.

»املحرِّر«

أطلق ديكارت عىل قاعدته املنهجيّة األوىل »البداهة والوضوح«، وجعلها القاعدة األهّم بني 

م لنا فلسفة ملتبسة غامئة تفتقد يف أغلبها إىل الوضوح  قواعد منهجه العقيّل، ولكّنه مع ذلك قدَّ

الذي اعتمدت  الوقت  الواضحة املتميّزة، يف  ببداهة األفكار  الله مرهونًا  املنطقّي، فجعل وجود 

بداهة األفكار الواضحة املتميّزة عىل وجود الله، مم جعل فلسفته ُعرضة للتهام بإشكاليّة الدور 

الفاسد. لقد أعلن أّن الهدف من فلسفته هو أن يضع اإلنسان أمام عامل يقّدمه العلم وقوانينه، ومع 

م لنا عاملًا تدعمه الرؤى اإلميانيّة، ومل يستطع أن يتفادى تلك الرؤية اللهوتيّة للعامل التي  ذلك قدَّ

سادت العصور الوسطى التي كانت تنظر للعامل عىل أنّه مزيج  من فعل اإلنسان وفعل الله؛ ألنّه ال 

تعارض عندهم بني العاملني. ومل يكن هذا غريبًا عىل ديكارت الذي تتلمذ عىل يد اليسوعيّني ودان 

ا إخلص.   مببادئهم، وأخلص للمذهب الكاثولييّك أميَّ

 قّدم ديكارت منهًجا يقوم عىل الشّك يف كّل يشء، ومع ذلك استثنى املجاالت الحيويّة يف 

والكنيسة  السائد  الدين  عقائد  يف  يشّك  فلم  والسيايّس؛  واالجتمعّي  واألخلقّي  الدينّي  الواقع 

*ـ  أستاذ الفلسفة الحديثة املساعد بكلّّية اآلداب جامعة  بني سويف -مرص. 
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ونُظم  السياسيّة  القضايا  يضع  وأخلقها، ومل  وتقاليدها  األّمة  عادات  املقّدس، وال يف  والكتاب 

الحكم -أيًضا- موضع الشّك، فكان أّول من خان منهجه ومل يِف مبتطلّباته. وامتّد الخلط والتلفيق 

بني ما هو عقيّل وما هو دينّي عند ديكارت من املنهج إىل املوضوع؛ فالعقل ال يضمن صّحة املعرفة 

أو العلم أو الواقع، وإّنا يضمنها الله الذي مينع الشيطان املاكر من العبث بالعقل البرشّي. وتابع 

اللهوتيّنَي يف التمييز بني النفس والجسد، ولكّنه عجز عن بيان كيفيّة تسلّل النفس إىل البدن، فرتك 

ثنائيًّة شغلت الفكر الفلسفّي حتى أيّامنا الراهنة. كم بدت براهينه عىل وجود الله صورة من صور 

الربهنة التقليديّة املألوفة عند الهوتيِّي العصور الوسطى التي تبدأ باألثر وتنتهي باملؤثّر، فظهرت 

نظريّته عن اإلله محكومة بالتصّور اليهودّي املسيحّي عن اإلله وبتعاليم املدرسيّني اللهوتيّني، وال 

مجال فيها ملذهب يقوم عىل العقل وحده، األمر الذي حدا مبواطنه فولتري أن يقول عنه: »إنَّه نسج 

أخيلة ضالّة ومضحكة«]1]، كم كتب كوندياك يقول: »إّن ديكارت مل يهتِد إىل منابع أفكارنا وال هو 

أفادنا شيئًا عن طريقة نشأتها«]2]. األمر الذي فتح الباب للحّسينّي والتجريبينّي إلنكار إمكانيّة العقل 

املجرّد كأداة معرفيّة ميكننا الوثوق بها يف الوصول إىل يشء يقينّي يتعلّق باملعرفة امليتافيزيقيّة، 

مم فتح الطريق أمام املوجات اإللحاديّة وضياع الغائيّة من الوجود اإلنسايّن والكويّن عند كثري من 

مفّكري الغرب اللحقني عىل ديكارت. 

الصورة وهو  بهذه  ديكارت  تقديم  اآلتية: كيف ميكن  األسئلة  تتبلور يف  البحث  إشكاليَّة هذا 

يقّدمه  الحديثة؟  وكيف  العقليّة والفلسفيّة  الثورة  ثائرًا ورائًدا من رّواد  أمام هيغل مفّكرًا  بدا  الذي 

أغلب الدارسني والباحثني عىل أنّه عمل بكّل قّوة عىل تحرير الفكر الخالص من الشوائب اللعقليّة 

ودعا إىل اليقني العقيّل؟ أو كيف يتّم وصف فلسفته يف كثري من كتب تاريخ الفلسفة بأنّها فلسفة 

جديدة مغايرة لفلسفة العصور الوسطى وبوصفها فلسفة الوعي والحّريّة اإلنسانيّة؟

التي تقّدم  ولذلك تكمن أهّميّة هذا البحث يف محاولته تقديم رؤية نقديّة حول تلك القضايا 

لنا صورة مغايرة ملا تكون عليه فلسفة ديكارت يف كثري من املدّونات الفلسفيّة، كم أنّها تسعى 

إىل بيان خيانة ديكارت ملنهجه، وميله إىل التلفيق بني ما هو دينّي وما هو عقيّل، وقوله مبسلّمت 

بديهيّة أطلق عليها مسّمى األفكار الفطريّة املغروزة يف العقل وأعطاها يقيًنا مطلًقا فطريًّا مثل يقني 

الرياضيّات واألفكار الواضحة املتميّزة. 

[1]-  جان فال، الفلسفة الفرنسّية من ديكارت إىل سارتر، ترجمة األب مارون خوري، بريوت/ باريس، منشورات عويدات، الطبعة الرابعة، 

1988، ص45.

[2]-  املوضع نفسه.
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أّواًل- املنهج الديكاريّت والقواعد احلاكمة لنسقه الفلسفّي
العلميّة،  وتطلّعاته  تفكريه  بدايات  منذ  املنهج  فكرة  عىل  ينصّب  الشاغل  ديكارت  شغل  كان 

وتشهد بذلك محاوالته األّوليِّة لطرق هذا الباب التي أبانت عن مجموعة كبرية من املخطوطات 

التي ترجع إىل عهد الشباب والتي أحصاها »بابيه« مؤّرخ حياة ديكارت يف عرشة مؤلفات كشفت 

عن اهتمم خاّص باملنهج، والتي كانت مبثابة اإلرهاصات األوىل للكتابني الشهريين يف املنهج، 

وهم: »قواعد لهداية الذهن« الذي استعرض فيه إحدى وعرشين قاعدة تعصم الذهن من الخطأ، 

ولكن ديكارت مل ينه هذا الكتاب نظرًا لطول القواعد، فقام بتلخيصها بعد ذلك يف القواعد األربعة 

املشهورة يف كتاب »مقال يف املنهج«، وهو الكتاب الذي القى احتفاء استثنائيًّا يف القرن العرشين 

وتحديًدا عام 1937؛ حيث احتفى العامل بأرسه بهذا الكتاب مبا مل يُحتَف بكتاب فلسفّي من قبل. 

ا؛ حيث ورد فيها:«العقل أعدل األشياء قسمة بني  فقد فرُّست أّول عبارة يف هذا الكتاب تفسريًا خاصًّ

البرش«، إذ رأى فيها العامل أنّها املثل األعىل للدميقراطيّة، كم أّن آخر فقرات الكتاب نفسه فرُّست 

بأنّها كانت إيذانًا بتقّدم العلوم تقّدًما يؤّدي إىل تغيري اإلنسان نفسه، حيث تعرّض غرض ديكارت 

من املنهج يف أنّه يريد أن »يجعلنا أسياد الطبيعة وماليك زمامها«]1]. 

ذهن  راعاها  ما  إذا  التي  املؤكّدة  القواعد  من  »جملة  بأنّه:  إيّاه  معرِّفًا  باملنهج  ديكارت  وعنى 

الباحث عصمته من الوقوع يف الخطأ، ومتّكن من بلوغ اليقني يف جميع ما يستطيع معرفته بدون 

أن يستنفذ قواه يف جهود ضائعة«]2].

)البداهة  املنهج وهي:  لهذا  أساسيّة  قواعد  أربعة  املنهج«  »املقال يف  ديكارت يف  ذكر  وقد 

والوضوح - التحليل - الرتكيب - املراجعة واإلحصاء( وقد بدا ذلك غريبًا لرجال العلم، الذين كانوا 

يبحثون عن قواعد تجريبيّة ومبادئ علميّة ال نظريّة، كم بدا بسيطًا ومبّسطًا للغاية يف نظر الفلسفة، 

ولكن تلك كانت فكرة ديكارت عن املنهج، ليك يكون شبيًها باملنهج الريايّض الذي يبدأ بالبسيط 

ثّم يتدّرج من البسيط إىل املركّب.

وإذا ما توقفنا عند القاعدة األوىل- قاعدة البداهة والوضوح: نجد أنها من أهّم القواعد وأخطرها، 

لتوجيه  »التأّملت«، ويف »قواعد  وقد ذكرها وأكد عليها ديكارت يف »املقال يف املنهج«، ويف 

[1]-  انظر،  جنفياف روديس لويس، ديكارت والعقالنية، ترجمة عبده الحلو، بريوت/ باريس، منشورات عويدات، الطبعة الرابعة، 1988، 

ص9.

[2]-  انظر،  ديكارت، قواعد لتوجيه الفكر، ترجمة وتقديم سفيان سعد الله، تونس، دار رساس للنرش، 2001، ص40 . وانظر أيًضا: راوية 

عبداملنعم عباس: ديكارت والفلسفة العقلّية، اإلسكندرية، دار املعرفة الجامعية ص 79.
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الفكر«، يف »مبادئ الفلسفة« أيًضا]1]، مم يدّل عىل عظيم مكانتها يف منهجه، وهي تؤكّد عىل أّن 

اإلنسان حني يبحث عن الحقيقة يف أّي موضوع عليه أن يحّرر نفسه من كّل سلطة إاّل سلطة العقل. 

أنّه كذلك:  يقيًنا  أنّه حّق ما مل أعرف  أتقبّل شيئًا ما عىل  القاعدة: »ال  يقول ديكارت شارًحا هذه 

مبعنى أن أتجّنب بعناية التهّور، والسبق إىل الحكم قبل النظر، وأاّل أُدخل يف أحكامي إاّل ما يتمثّل 

أمام عقيل يف جلء ومتيّز، بحيث ال يكون لدّي أّي مجال لوضعه موضع الشّك«]2]. ويعرّب عنها 

بشكل مخترص يف القاعدة الثانية من »قواعد لهداية الذهن« قائًل: »ينبغي أن نقرص اهتممنا عىل 

املوضوعات التي يبدو فكرنا قادًرا عىل اكتساب معرفتها اكتسابًا يقينيًّا ال يداخله ريب«]3]. 

ويرى كثري من الباحثني يف فلسفة ديكارت أّن هذه القاعدة ترى: أنّنا  يجب علينا أاّل نقبل من 

األفكار إاّل ما هو واضح وجيّل، وصادر عن البداهة العقليّة ونور العقل الفطرّي، وتطالبنا أيًضا، يف 

الوقت ذاته، بأن نتخلّص من اآلراء السابقة، وأن نبذل  قصارى الجهد الجتناب التحيّز والترّسع يف 

إصدار األحكام. وترى نازيل إسمعيل حسني]4] أنّه بتحليل هذه القاعدة يتبنّي لنا ما يأيت:

إنّها تدعو إىل استقلل العقل بعيًدا عن كّل سلطة ميكن أن تفرض أحكامها عليه بصورة   -1

مسبقة.

2- إّن العقل يهتدي بالبداهة إىل الحقيقة، أي بالحدس العقيّل أو بذور العقل الفطرّي والطبيعّي، 

وكم أّن البرص قد ُخلق لرؤية األشياء، فكذلك العقل قد جبل عىل الرؤية املبارشة للحقيقة.

3- إّن اليقني هو معيار الحقيقة، وهو ضّد الشّك، واملعرفة اليقينيّة هي التي نطلق عليها اسم 

ا املعرفة االحتمليّة فل ميكن أن نسّميها علًم؛ ألنّه ميكن الشّك فيها. هذا اليقني املطلق  العلم، أمَّ

الذي يريده ديكارت والذي ال يتطرّق إليه الشّك، مياثل يقني الرياضيّات، إنّه املطلب األسايّس 

للعقل يف البحث عن الحقيقة أيًضا.

الفكرة  أن تكون هذه  بالبداهة، بل يجب  أن ندركها  التي ميكن  بالفكرة  نوقن  أن  4- ال يكفي 

تكون  ال  بحيث  الفكرة  مضمون  وضوح  فهو  ديكارت،  يعنيه  الذي  الوضوح  أّما  متميّزة.  واضحة 

[1]-   انظر، ديكارت، عن املنهج العلمّي، ترجمة محمود الخضريّي، القاهرة، الهيئة املرصيّة العاّمة للكتاب، 2000، ص 79. وانظر 

العربّية،  النهضة  مكتبة  القاهرة،  أمني،  ترجمة: عثامن  الفلسفة:  مبادئ  ديكارت،  وأيًضا:  الفكر، ص 30،  لتوجيه  قواعد  ديكارت،  أيًضا: 

1960، ص175-171.

[2]-  ديكارت، مقال عن املنهج، ص97. 

[3]-   انظر، ديكارت، قواعد لتوجيه الفكر، ص 30.

[4]-  نازيل إسامعيل حسني، الفكر الفلسفّي، القاهرة، املكتبة القومّية الثقافّية، 1982، ص208-207. 
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فإّن املضمون املتميّز يخّص فكرة واحدة، وال يخّص فكرتني يف وقت  غامضة ومبهمة. كذلك 

واحد، وااللتباس يف املعنى واملفهوم، هو ضّد التميّز الذي يريده ديكارت يف األفكار. نقول أيًضا، 

إّن الوضوح والتميّز ال يظهران إاّل للعقل الواعي املنتبه.

5- يجب أن نتجّنب الترسع يف الحكم؛ ألّن ذلك سوف يوقعنا يف الخطأ حتًم، ومهم كانت 

الغاية الطيّبة يف البحث عن الحقيقة، فإّن الترسع سوف يبعدنا عن هذه الغاية.

ويرى ديكارت يف القاعدة الثانية - قاعدة التحليل والتقسيم: أّن كّل مشكلة نقوم بدراستها هي 

مشكلة مركّبة، وذات جوانب متعّددة، ومن ثّم فعند التصّدي لدراسة أّي مسألة أو عند حّل أّي مشكلة 

يجب علينا أن نقوم بتحليل املشكلت وتقسيمها بقدر ما نستطيع، وبقدر ما تسمح به طبيعة كّل 

مشكلة، وذلك لحلّها عىل أفضل وجه ممكن، يقول ديكارت:«أن أقّسم كّل واحدة من املعضلت 

التي سأختربها إىل أجزاء قدر املستطاع، عىل قدر ما تدعو الحاجة إىل حلّها عىل خري الوجوه«]1].

ليس الغرض من القسمة والتحليل تفتيت املشكلة وحّل كّل جزء منها عىل حدة، فرمبا ضاعت 

من  عنه،  نبحث  الذي  املجهول  الكشف عن  هو  منها  األساس  الغرض  يبقى  لكن  املشكلة.  مّنا 

خلل  من  إاّل  لنا  تتكّشف  ال  البسيطة  غري  الحقائق  كّل  أّن  والحّق  نعرفه.  الذي  املعلوم  خلل 

التحليل؛ ولذلك فإّن عمليّة التقسيم والتحليل التي يقصدها ديكارت تشبه إىل حّد كبري التحليل 

الريايّض عندما يُستخدم لحّل مسألة هندسيّة أو حسابيّة... بواسطة املبادئ والنظريّات التي نعرفها. 

ويف علم الطبيعة إذا أردنا تحليل ظاهرة مثل »قوس قزح« فنحن نفرتض مجموعة من األسباب، ثم 

نفحص كّل سبب منها عىل حدة، حتى نصل إىل األسباب الحقيقيّة]2]. 

 يف حني ترى القاعدة الثالثة التي يطلق عليها الباحثون مسّميات عديدة منها: الرتتيب، والتأليف، 

والرتكيب، كّل مسّمى منهم عىل حدة، أو الرتتيب والتأليف مًعا، أو الرتكيب والتأليف مًعا- مكملة 

للقاعدة السابقة؛ حيث كان التحليل عند ديكارت، يف الواقع، عمليّة متهيد للرتكيب، حيث يجب 

علينا أن نرتّب أفكارنا أّواًل فنبدأ بأبسطها، ثم نتدرج قليًل قليًل حتى نصل إىل معرفة أكرثها تعقيًدا، 

يقول ديكارت: »أن أسرّي أفكاري بنظام، بادئًا بأبسط األمور وأسهلها معرفة، يك أتدّرج قليل قليًل 

حتى أصل إىل معرفة أكرثها ترتيبًا، بل وأن أفرض ترتيبًا بني األمور التي ال يسبق بعضها البعض 

اآلخر بالطبع«]3].

[1]-  ديكارت، مقال عن املنهج، ص 98. 

[2]-  نازيل إسامعيل حسني، الفكر الفلسفّي، ص209-208. 

[3]-  ديكارت، مقال عن املنهج، ص 98. 
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إنَّ عمليّة ترتيب األفكار والقضايا هي عمليّة بالغة األهّميّة عند ديكارت، فهي تسري وفًقا لرضورة 

عقليّة ال وفًقا لهوى األشخاص، ومن الخطأ كّل الخطأ أن نتخطّى هذه الدرجات الرضوريّة بني 

القضايا،  أو أن نصعد السلم يف قفزة واحدة. ويبدو أّن املسلسلت الجربيّة هي نوذج هذا الرتتيب 

وكّل  األعداد،  سلسلة  هذا  بعد  تتدّرج  ثّم  البسيطة،  بالوحدة  أي  بالواحد،  دامئًا  تبدأ  فهي  عنده، 

األعداد مرتبطة ببعضها ارتباطًا وثيًقا، والرتتيب إذن، هو ترتيب تصاعدّي، يبدأ من الحقيقة البسيطة، 

بناء  الرياضيّات يف  أثر  القاعدة  هذه  من  ويبدو  املركّبة.  الحقائق  إىل  ليصل  البسيطة،  الطبائع  أو 

فلسفة هذا الفيلسوف.

القاعدة مراجعة كّل الخطوات  الرابعة - قاعدة اإلحصاء واملراجعة: وتتّم يف هذه  القاعدة  أّما 

السابقة حتى نكون عىل ثقة من أنّنا مل نغفل أّي عنرص من موضوع البحث، فيقول: »واألخري، أن 

أعمل يف كّل األحوال من اإلحصاءات الكاملة واملراجعات الشاملة ما يجعلني عىل ثقة من أنّني 

مل أغفل شيئًا«]1]. هذه القاعدة تدعونا إىل التأكّد من أنّنا يف عمليّة الرتكيب مل نغفل أّي جزء من 

أجزاء املشكلة التي نريد حلّها. إنّها عمليّة استقراء تجعلنا  نتجنب  السهو والخطأ.

هذه هي قواعد املنهج الذي أراد ديكارت أن يكون منهًجا للعلم والفلسفة، وأهّم ما مييّزه أنّه 

منهج عقيّل بحت، يبدأ بتعليق الحكم عىل األشياء ريثم نتبنّي حقائقها، وأن مييض اإلنسان يف 

هذا الشّك إىل أبعد حدوده، بادئًا النظر كلّه من جديد، وكأّن عينيه تتفتّحان ألّول مرّة عىل العامل 

من حوله، وهو ال يفرض قيوًدا عىل العقل، بل يجعله مستقًل حرًا،  ينطلق وراء الحقيقة وال يقبل 

منها شيئًا إاّل بعد فحص عقيّل، يبدأ بالشّك وينتهي باليقني وال يستثني إاّل ما بدا أمام عقله الحّر 

املستقّل يف وضوح ومتيّز ال يدع مجااًل للشّك. يقول ديكارت:«إذا أردنا أن نفرغ لدراسة الفلسفة 

دراسة جديّة وللبحث عن جميع الحقائق التي يف مقدورنا معرفتها وجب علينا أن نتخلّص أّواًل من 

أحكامنا السابقة، وأن نحرص عىل إطراح  جميع اآلراء التي سلّمنا بها من قبل، وذلك ريثم تنكّشف 

لنا صّحتها بعد إعادة النظر فيها؛ وينبغي أيًضا أن نراجع ما بأذهاننا من تصّورات، وأن ال نصّدق منها 

إاّل التصّورات التي ندركها يف وضوح ومتيّز«]2].

وبهذا تنتفي األحكام التي تحّدرت من السلف، واستبعدت األفكار التي مل يصل العقل بشأنها 

إىل يقني كامل، وامتنع الترّسع الذي ال يسبقه النظر العقيّل املستقّل. والسؤال الذي يفرض نفسه 

[1]- ديكارت، مقال عن املنهج، ص 99. 

[2]-  ديكارت، مبادئ الفلسفة، ص 178.
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بعد هذا العرض هو: هل كان ديكارت متّسًقا مع نفسه وراعى كّل هذه القواعد التي كانت مبثابة 

التزامات عىل ديكارت أن يلتزم بها وال يحيد عنها؟ 

ثانًي�ا- استثن�اءات ديكارت خيانة للمنهج ومهادنة مرفوضة
تبدو خيانة ديكارت ملنهجه وعدم االلتزام بآليّاته التي تضّمنتها القواعد األربعة للوهلة األوىل 

نفسه وحسب  ديكارت عىل  آَل  فقد  ديكارت،  استثناءات  القارئ عىل  يقف  عندما  واضحة جليّة 

منهجه أن يشّك يف كّل يشء، وأاّل يقبل شيئًا عىل أنّه حّق ما مل يتبنّي بالبداهة أنّه كذلك، وفًقا ملا 

تقتيض  التي  بكّل مدلوالتها  القاعدة  ديكارت هذه  فقد نسف  القاعدة األوىل، ومع ذلك  جاء يف 

املعريّف،  االمتلء  عن  الناتج  العقيّل  بالحدس  واالهتداء  سلطة،  كّل  عن  بعيًدا  العقل  استقلل 

بالوصول إىل وضوحها ومتيّزها. فقد رضب ديكارت بكل ذلك عرض  الفكرة  ليقني  واالطمئنان 

الحائط وأخرج األخلق والدين والسياسة بشكل تعّسفّي من دائرة الشّك املنهجّي، رغم ترصيحه 

يف أكرث من موضع بأنّه استنبط قواعد األخلق حسب مقتضيات منهجه]1].

فقد رأى أنَّ األخلق متثّل قّمة العلوم، وقال إنّها تستلزم معرفة كاملة بالعلوم األخرى، وتتلّخص 

األخلق الديكارتيّة يف ثلثة قواعد:

األوىل: أن يطيع اإلنسان قوانني بلده وأن يحرتم عاداتها، مع الثبات عىل الديانة التي نشأ عليها، 

وأن يدبّر شؤونه يف سائر األمور تبًعا ألكرث اآلراء اعتدااًل، التي أجمع عىل الرىض بها أعقل الذين 

يعيش معهم.

الثانية: أن يكون أكرث ما يستطيع ثباتًا يف أعمله، وأن يتجّنب الشّك والرتّدد يف سياسته، مثله 

من  خرجوا  سريهم  يف  واحدة  وجهة  اتّبعوا  إذا  غابة،  يف  يضلّون  الذين  املسافرين  مثل  هذا  يف 

الغابة ونجوا، أّما إذا رضبوا فيها هنا مرّة وهناك مرّة أخرى، أو وقفوا فيها، ضعَف أملُهم يف النجاة 

والسلمة.

الثالثة: أن أسعى دامئًا إىل مغالبة نفيس بداًل من مغالبة املقادير، وأن أغرّي رغبايت بداًل من أن 

أغرّي نظام العامل. وبالجملة أن أوطّن نفيس عىل االعتقاد بأنّه ما من يشء نقدر عليه قدرة تاّمة إاّل 

أفكارنا]2].

[1]-   انظر، ديكارت، مقال عن املنهج، ص167.

[2]-  املصدر السابق، ص110-105. 
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وِمْن تأّمل ما جاء بهذه القواعد الثلث نرى أّن ديكارت يُخرج الدين الرسمّي للبلد، وقواعد 

العقيّل  الشّك  دائرة  من  الحكم  ونظم  السياسيّة  األمور  وكافّة  وتقاليدها،  البلد  وعادات  األخلق، 

مذعًنا لكّل ما جاء فيها؛ ولذلك مل يكن غريبًا أن يصادق ديكارت رجال الدين الذين كانوا يجدون 

عىل  االطّلع  لذلك  ويكفي  لعقائده،  ونرصة  للدين،  دعامة  نفسه،  ديكارت  باعرتاف  منهجه،  يف 

إهداء ديكارت لكتابه التأّملت إىل العمداء والعلمء بكلّيّة أصول الدين املقّدسة بباريس، وكيف 

أّن ديكارت كان متّفًقا معهم يف الغاية، وهي إثبات العقائد، وإن اختلف معهم يف الوسيلة مؤقتًا، 

فالغاية واحدة، وهي إثبات وجود الله، وخلق العامل، وخلود النفس، وهي القضايا الدينيّة الثلث 

يف كّل فكر دينّي تقليدّي]1].

وهنا يفرّط ديكارت يف أهّم قواعد منهجه وهي القاعدة األوىل)قاعدة اليقني( التي ترى أنّه ال 

ميكن قبول يشء عىل أنّه حّق ما مل يكن كذلك بعد الشّك والفحص والنظر العقيّل، كم يتجاهل 

ترصيحه الشهري يف الـتأّمل األّول من كتاب تأّملت ميتافيزيقيّة يف الفلسفة األوىل، والذي يقول 

فيه:«ينبغي لنا، يك نقيم العلوم عىل قواعد ثابتة. أن نرفض كّل آرائنا القدمية، مرّة يف حياتنا« ]2]. 

ومع ذلك فكّل العقائد الدينيّة وقضايا الوحي ال تخضع للشّك أو الفحص العقيّل، وإّنا يقترص 

دور العقل تجاهها عىل التربير، أي أّن ديكارت ال يتعّدى ما كان سائًدا يف العرص الوسيط املتقّدم 

ا يف كتابه مبادئ الفلسفة: »ينبغي قبل كّل يشء  »أومن يك أعقل«، وهذا ما يعرّب عنه ديكارت نصًّ

أن نتمّسك بقاعدة تعصمنا من الزلل، وهي أّن ما أوحاه الله هو اليقني الذي ال يعدله يقني أّي يشء 

آخر، فإذا بدا أن ومضة من ومضات العقل تشري إلينا بشء يخالف ذلك وجب أن نخضع حكمنا 

ملا يجيء من عند الله«]3].

دون  به  نصدق  ما  أّول  تكون  أن  يجب  املسيحّي  الدين  حقائق  بأّن  ديكارت  يرّصح  ثّم  ومن 

البحث عن بداهة أفكاره أو وضوحها ومتيّزها، بل يجعل هذه القاعدة فوق كّل مبادئه املنهجيّة، 

فام أوحى به الله أوثق بكثري مام عداه، فشابه ديكارت بذلك توما االكوينّي ومن سار عىل دربه من 

إىل  نسلّمها  أن  الحكمة  العقل، وليس من  متناول  فوق  الدين  الوسطى. فحقائق  العصور  فلسفة 

ضعف االستدالالت العقليّة؛ ألنّها نزلت مبدد غري عادّي من السمء، أي بوحي ينزله الله عىل من 

[1]- حسن حنفي، مقدمة كتاب سبينوزا، رسالة يف الالهوت والسياسة، القاهرة، الهيئة املرصيّة العاّمة للكتاب، 2016، ص9.

[2]- ديكارت، تأّمالت ميتافيزيقّية يف الفلسفة األوىل، ترجمة كامل الحاج، بريوت/ باريس، منشورات عويدات، 1988، ) التأّمل األّول-1(.

[3]- ديكارت، مبادئ الفلسفة، ص 180.
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يصطفيه من عباده، فريتفع بهم دفعة واحدة إىل عقيدة معصومة من كّل خطأ]1]. 

ومن ثم ال يصبح اإلميان بالحقائق الدينية عند ديكارت فعًل للعقل، بل هو فعل إرادة؛ لذلك 

ال يطبّق عليه مقاييس الوضوح والتميّز؛ ألنّه يرى أّن كّل الحقائق الدينيّة تتعّدى حدود العقل، وال 

ميكن لإلنسان التصديق بها إاّل مبعونة من السمء، وبفضٍل من الله. فيبدو ديكارت هنا هادًما للعقل 

ومعطًّل لوظائفه يف فهم الحقائق الدينيّة]2]. كذلك تابع ديكارت تعّسفه غري املرّبر وأطاح  بقاعديت 

املنهج، الثانية والثالثة أي قاعديت التحليل، والرتكيب، والسري من األبسط إىل األكرث تعقيًدا، ومل 

يطبّقهم -أيًضا- عىل ما ظنه األحكام اإللهيّة املعرّب عنها يف اإلنجيل.

األصيّل  الحامل  وهو  الديكارتيّة،  لألخلق  الجذرّي  األساس  هو  الدين  أنَّ  لنا  يتضح  وهكذا 

لفلسفة ديكارت بأكملها، فكأّن األخلق عنده تعطينا دليًل آخر عىل مدى تأسيس اللهوت لفلسفة 

ديكارت، كذلك األمر يف دعوته إىل اتّباع الفرد قواعد العبادة للدين الذي نشأ وترّب عليه يف وطنه، 

فاعتناق الدين عند ديكارت ليس أمرًا عقليًّا، بل اتباعّي. فعىل كّل فرد أن يدين بالدين الذي وجد 

عليه آباءه دون أن يستعمل عقله يف التعرّف عىل الدين الحّق.  

ومل يقترص األمر عىل الدين وحقائقه فقط، ولكن تعّدى ذلك إىل األمور السياسيّة وكّل ما يتعلّق 

بأنظمة الحكم، فلم يُخضع ديكارت أنظمة الحكم أو الترشيعات الوطنيّة ملنهجه العقيّل، حيث 

مل يعرضها للشّك الذي يروم فحصها فحًصا عقليًّا يتغيّا الوقوف عىل حقيقة النظام السيايّس الذي 

يصلح به شأن البلد والعباد. لقد خش ديكارت غضب رجال السياسة، كم خش من قبل بأس 

رجال الدين، فآثر مهادنتهم عىل حساب الحقيقة، فدعا يف قاعدته األخلقيّة األوىل إىل أن »يطيع 

اإلنسان قوانني بلده وأن يحرتم عاداتها، وأن يثبت عىل الديانة التي أنعم الله عليه بها فنشأ عليها«. 

فقد آثر السلمة وخش الجميع؛ حتى العاّمة حاول مهادنتهم بعدم الشّك يف العادات والتقاليد التي 

نشأوا وتربوا عليها. فبدا ديكارت بذلك أكرب داعية للمحافظة عىل املوروث واإلبقاء عىل التقاليد، 

والتمّسك بالقديم.

ومن جانبنا نرى أّن ديكارت قد تعّسف تعّسًفا ال مرّبر له يف استثناء هذه املجاالت الحيويّة التي 

ترتبط بحياة الناس، إاّل إذا نظرنا لهذه االستثناءات من زاوية أّن ديكارت أراد احتواء رجال الدين 

ومهادنتهم ومتلّقهم وعدم االصطدام بالسلطة السياسيّة، وعدم انقلب العوام عليه، يك يتمّكن من 

[1]-  توفيق الطويل، قصة النزاع بني الدين والفلسفة، القاهرة، الهيئة املرصيّة العاّمة للكتاب، 2011، ص180

[2]-  حسن حنفي، مقّدمة كتاب سبينوزا، رسالة يف الالهوت والسياسة، ص9.
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نرش فلسفته عىل أوسع نطاق، فقد كان يحلم بأن تحّل أفكاره وفلسفته محّل فلسفة أرسطو املعتمدة 

من ِقبل الكنيسة، لذلك آل عىل نفسه أاّل تصدر منه كلمة واحدة ال تعتمدها الكنيسة!

 ومع ذلك فقد كان الجدير بديكارت أن يبغي املصلحة العاّمة ضّد رجال الدين الذين كانوا 

السائدة حينذاك،  الساسة وأنظمة الحكم  يسيطرون عىل كّل يشء، والذين تلقت مصالحهم مع 

وهي النظم الثيوقراطيّة ذات الحكم اإللهّي املقّدس. فقد كان األوىل بديكارت وهو يكتب كتابه 

»املقال يف املنهج« باللغة الفرنسيّة، مخالًفا بذلك ما جرت عليه العادة من الكتابة باللتينيّة، أن 

ينّدد بإرصار الكنيسة عىل كتابة الكتاب املقّدس باللغة اللتينيّة القدمية حتى ال تفهم الجمهري 

العريضة أمور دينها فتسأل وتناقش، وأن ينّدد باحتكار الكهنة فهم النصوص الدينية وتفسريها، فل 

يقّدمون منها للجمهري إاّل ما يرّسخ سيطرتهم ويصّب يف منفعة الكنيسة، وكان األجدر به أن ينادي 

بتحرير كافّة املؤلّفات القانونيّة والسياسيّة من هذه اللغة القدمية التي يجهلها األوروبيّون يف ذلك 

الزمان، وأن يحرص عىل رضورة أن يفهموا ويعرفوا ما خفي عليهم عن قصد وبنوايا مبيّتة، لكّنه –مع 

األسف- مل يفعل.

لقد هادن ديكارت رجال الدين والسياسة وهو يعلم سيطرة رجال الدين عىل العاّمة والبسطاء، 

فقد عمل رجال الدين عىل إقناع البسطاء أّن نصيبهم يف مرياث األرض هو حرثها وزرعها ألمراء 

اإلقطاع، وأّن مرياثهم الحقيقّي هو ما كان يُطلق عليه »القرياط الخامس والعرشون«. كان األجدر 

به أن يبنّي زيف زعم رجال الدين بأّن الحياة يف ذاتها خطيئة، فم بالنا مبجد الحياة، بالعلم، بالفّن، 

هذه  وكّل  زائل،  العامل  مجد  باملساواة،  بالعدالة،  بالحّريّة،  بالسعادة،  بالقّوة،  بالجمل،  باملال، 

الكنوز ال معنى لها إاّل يف العامل اآلخر.

قد كان األجدى بديكارت أن يعلم أّن األمانة الفكريّة، والبحث العلمّي النزيه، واملوقف الرشيف، 

أكرث نفًعا للدولة وأكرث حرًصا عىل سالمتها وأمنها من النفاق الفكرّي، والتشويه العلمّي، والتملّق 

للسلطة ولرجال الدين، ذلك التملّق الذي وصل ذروته حينم اكتشف ديكارت قواعد علم جدير 

باإلعجاب يف 10 نوفمرب من سنة 1619، فنذر الحج إىل أحّب مكان عند الكاثوليك، وهو كنيسة 

العذراء يف لوريت بإيطاليا ليقيم الصلة لله وللعذراء شكرًا عىل توفيقه يف اكتشافه! 

ورغم إخلص ديكارت للكثلكة وإميانه العميق باملسيحيّة، وجهوده الطيّبة يف تأييد عقائدها 

ومسايرة تقاليدها واحرتام رجالها وتجّنب إثارتهم، مل يتكّفل ذلك بنجاته من اتهامهم له باإللحاد...! 

ومل يتمّكن من تحويلهم عن أرسطو، أو اتّقاء سوء تأويلهم لبعض نواحي فلسفته، ومن أجل هذا 
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تضافر الكاثوليك والربوتستانت عىل اضطهاده حيًّا وميتًا]1].. وشعر الفيلسوف املهادن يف أواخر 

حياته بأنّه مهّدد بالنفي والغرامة وإعدام كتبه. وال أعلم ماذا كان يريده منه هؤالء حتى يرضوا عنه 

ويباركوا آثاره؟! 

ثالًثا: مجاالت الشّك وتلفيق ديكارت بني ما هو عقلّي وما هو الهويّت
مجاالت  من  والسياسة  والدين  باألخلق  ممثلًّة  العمليّة  الفلسفة  استثنى  قد  ديكارت  كان  إذا 

شّكه املنهجّي، وكان ذلك مبثابة خيانة كربى ملنهجه الذي ارتضاه ودعا إىل تطبيقه مستهدفًا بلوغ 

»اليقني« الذي ميكن أن يقيم عليه بناء العامل كلّه، فإنّه يف مجاالت الفكر الخالص مل يكن وفيًّا كّل 

الوفاء ملنهجه العقيّل، فقد عمل عىل التلفيق بني ما هو عقيّل وما هو الهويتّ ليبدو هذا املركب 

التلفيقّي يف صورة عقليّة قد تنطيل ظاهريًّا عىل من ال ميعنون النظر ويأخذون األمور عىل عواهنها.

فقد انطلق ديكارت يف هذا املجال من الوثوق يف العقل بوصفه قادًرا عىل أن يعرف مبادئ 

بسيطة وحقائق ال يرقى إليها الشّك، وذلك بواسطة أنواره الطبيعيّة وحدها؛ أي بواسطة الحدس. 

وهو قادر، من ناحية أخرى، وبفضل االستنتاج )االستنباط( عىل أن يفهم حقيقة ما عىل أنّها نتيجة 

املجهول  الشء  ماهيّة  كّل  تحديد  عىل  قادر  أنّه  أي  يقني،  عىل  منها  نحن  سابقة  أخرى  حقيقة 

معرفة  إىل  للرتقاء  عقلنا ميلك وسيلتني  أّن  أي  معروفة]2].  بأشياء  تربطه  التي  الصلت  مبقتىض 

الذهن  بها  يدرك  التي  املبارشة  العقليّة  الرؤية  هو  والحدس  االستنباط.  الحدس،  هم:  الحقيقة، 

بعض الحقائق ويسلّم بها العقل تسليًم، أي أّن الحدس ومضة رسيعة للعقل يدرك بها الذهن بعض 

أّما االستنباط فهو فعل من  الحقائق إدراكًا مبارًشا دون مقّدمات أو الحاجة إىل شهادة الحواس. 

أفعال العقل ننتقل فيه من حقائق معيّنة مسلّم بصّحتها إىل نتائج تلزم عنها.

وعندما قرر أن ينتقل ديكارت من الشّك إىل اليقني بعد أن شّك يف الحواس التي رأى أنّها كثريًا 

أاّل نطمنئ ملن خدعونا ولو مرّة واحدة]3]. وشّك يف  الحكمة  اليوميّة ومن  ما تخدعنا يف حياتنا 

الحياة الشعوريّة، فرمبا تصبح حياتنا كلّها حلًم طويًل نستيقظ منه فجأة، فإنّنا كثريًا ما نحلم بأشياء 

نظّنها حقيقيّة وعندما نستيقظ نجدها وهًم كبريًا وال وجود لها يف الواقع]4]، كذلك شّك ديكارت 

[1]-  توفيق الطويل، قّصة النزاع بني الدين والفلسفة، ص182.

[2]-  بيري دوكاسيه، الفلسفات الكربى، ترجمة جورج يونس، بريوت/باريس، منشورات عويدات، الطبعة الثالثة، 1983، ص 105.

[3]-  ديكارت، التأّمالت يف الفلسفة األوىل، ترجمة وتقديم عثامن أمني، القاهرة ، مكتبة األنجلو املرصيّة، د.ت، ص 73.

[4]-  انظر،  املصدر السابق، ص99.



معاثر المنهج الديكارتّي

2 0 2 صيــف 1
A L - I S T I G H R A B

االستغراب 24 

189

يف العقل حيث افرتض وجود شيطان ماكر يضلّل العقل ويصّور له الوهم عىل أنّه حقيقة]1]. وقد 

أكّد أّن عمليّة االنتقال من الشّك إىل اليقني ستكون قامئة عىل العقل ومبادئه املنطقيّة وهو األمر 

الذي سنناقشه ليتبنّي لنا هل أخلص ديكارت للعقل أم قام بالتلفيق بني ما هو عقيّل وما هو دينّي؟

يرى ديكارت أنّه قد توّصل عرب عمليّة الشّك إىل إثبات ثلث حقائق يقينيّة متدرّجة مرتابطة مًعا 

هي:

أّواًل: إثبات وجود النفس »الكوجيتو«

ثانًيا: إثبات وجود الله.

ثالًثا: إثبات وجود العامل 

 وقد انطلق ديكارت إىل إثبات ذلك من خلل تحليل عمليّة الشّك يف كّل الحقائق مرتئيًا أن 

ذلك يؤّدي بنا إىل رضورة وجود فاعل يشّك أو ذات مفّكرة تقوم بعمليّة الشّك؛ ألنّه ال ميكن أن 

يحدث الشّك أو يظهر دون تلك الذات املفّكرة الشاكّة، وإاّل فَمن يقوم بهذا الشّك؟ فالذي يشّك 

ال بّد أن يكون مفّكرًا، والذي يفّكر ال بّد أن يكون موجوًدا، ألنّه ال ميكن للعدم أو لغري املوجود 

أن يفّكر؛ لذلك قال ديكارت: »إنّنا ال نستطيع أن نفرتض أنّنا غري موجودين حني نشّك يف حقيقة 

ا حني يفّكر«]2].  األشياء جميًعا، ألّن مم تأباه عقولنا أن نتصّور أّن من ال يفّكر ال يكون موجوًدا حقًّ

ومن ثّم صاغ ديكارت يقينه األّول املشهور باسم الكوجيتو »أنا أفّكر إذن أنا موجود«.

وهكذا أثبت ديكارت القضيّة اليقينيّة األوىل التي أشار فيها إىل تيّقظ النفس نحو وجودها وسط 

أفعالها واتجاهاتها وأفكارها وأحوالها، وهو يف سبيله نحو االنتقال من الشّك إىل اليقني، جاعًل 

منها قاعدة أساسيّة إلثبات اليقينيّات األخرى. يلحظ الدكتور يحيي هويدي أنَّ »الكوجيتو« بهذا 

املعنى مرتبط »باللحظة«، مبعنى أنّني ال أشعر بإنّيّتي إاّل يف اللحظة التي أنطق فيها بعبارة »أنا أفّكر 

إذن أنا موجود«، أو يف اللحظة التي ألتفت فيها إىل وجودي، فشعوري بوجودي إذن ليس دامئًا، 

بل مرهون باللحظة التي أفّكر فيها]3].  

كم أّن الكوجيتو الديكاريتّ، وهو أعظم ما أتت به الفلسفة الديكارتيّة، ملا ميثّله -عند الديكارتيّني- 

من وضوح ومتيّز عقيّل، ال يُعد ابتكاًرا ديكارتيًّا، وإّنا مقتبس من األسلف كم الحظ أرنو الكبري 

[1]-  انظر، املصدر السابق، ص81-73.

[2]-  انظر، املصدر السابق، ص100

[3]-  يحيي هويدي، دراسات يف الفلسفة الحديثة واملعارصة، القاهرة، دار الثقافة للنرش والتوزيع، د.ت، ص41.
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Le Grand Arnauld )1612-1694( املعارص لديكارت، الذي رأى أنّه مشابه لطريقة القديس 

أوغسطني، وقد رصَّح بذلك إميل برهييه قائًل: »وعندما َعرََف اللهوتيّون بكوجيتو ديكارت، مل 

يفت أرنو أن يلحظ أنَّ القّديس أوغسطني قال بالشء نفسه، وبالفعل كان معوله يف اإلفلت من 

إسار الريبيّة عىل هذه الفكرة: »إذا أخطأت فأنا موجود«]1].

وبغض النظر عم ميكن أن نلحظه عىل »فكرة الكوجيتو« الديكارتيّة من حيث الجدة واألصالة 

ميكننا القول إنّها مل تكن هدف الفلسفة الديكارتيّة؛ ألنَّ هدفها هو الوصول إىل الوجود والبحث 

فيه، ومن ثّم تكون فكرة »الكوجيتو« مجرّد »قنطرة« للوصول إىل الوجود.

املتمثّل يف  الوجود  إثبات  إىل  النفس  وإثبات وجود  »الكوجيتو«  ديكارت من  انطلق  ولذلك 

وجود »الله« و »العامل«. فرأى -أّواًل- أن اإلنسان عندما يّشك ويفّكر يشعر دامئًا أنّه كائن ناقص 

يشعر  أنّه  إىل  باإلضافة  عدًما،  ويصبح  قصرية  فرتة  بعد  يفنى  ثّم  الوجود،  إىل  غريه  به  يأيت  متناٍه 

بالنقص والعجز إزاء كثري من الحقائق؛ لذلك فهو بطبيعته كائن ناقص باستمرار. وشعور اإلنسان 

بالنقص معناه أّن لديه يف ذهنه فكرة عن الكمل، هي التي يقارن بها نقصه الدائم. وهنا يتساءل 

ديكارت من أين جاءته هذه الفكرة عن الكمل؟ ليقّرر ديكارت أنّها جاءت إلينا بواسطة الله تعاىل 

الكامل. يقول ديكارت:«إّن فكرة جوهر ال متناٍه ما كانت لتوجد لدّي أنا املوجود املتناهي إذا مل 

ا«]2]. يكن قد أودعها يف نفيس جوهر ال متناٍه حقًّ

ولكن القارئ هنا ميكنه أن يلحظ قفزة غري منطقّية يف انتقال ديكارت من شعور اإلنسان بالعجز 

والنقص إىل إثبات وجود الله الكامل، كم تزداد الحرية والدهشة حول هذا االنتقال عندما يرفض 

ويرصَّح  اإلنسايّن،  النقص  فكرة  وهي  سلبيّة  فكرة  عىل  اعتمًدا  اللمتناهي  تصّور  قبول  ديكارت 

بغرابة شديدة أّن فكرة الله سابقة عىل فكرة الوجود اإلنسايّن، فيقول: »وبناء عىل ذلك أجد عىل نحو 

ما أّن فكرة اللمتناهي سابقة لديَّ عىل فكرة املتناهي، أي أّن إدراك الله سابق عىل إدراك نفيس: إذ 

إنّني ال أعرف أيّن أشّك وأرغب، أي أّن شيئًا ينقصني، وأيّن لست كامًل متام الكمل، إذا مل يكن 

لديَّ أّي فكرة عن وجود أكمل من وجودي، عرفت بالقياس إليه ما يف طبيعتي من عيوب«]3].

ويرى حسن حنفي »أّن انتقال ديكارت من اإلنسان إىل الله لهو عود إىل األوغسطينيّة، ونزوله 

الحادي عرش  القرن  أنسلم يف  القّديس  الدليل األنطولوجّي عند  العامل هو عوٌد إىل  الله إىل  من 

[1]-  إميل برهييه، تاريخ الفلسفة )القرن السابع عرش( ترجمة جورج طرابييش، بريوت، دار الطليعة، 1983، ص93.

[2]-  ديكارت، التأّمالت يف الفلسفة األوىل، ص153.

[3]-  انظر، املصدر السابق، ص153
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امليلدّي، جدل صاعد ثم جدل نازل يف إطار من الفكر الدينّي القديم«]1].

الله هو الضامن  أّن  الله فعليًّا ومنطقيًّا، أي  النفس الحًقا عىل وجود  وعىل ذلك يكون وجود 

الثالث  الوجود  إثبات  سيتّم  وهل  العامل؟  وجود  عن  فمذا  النفس.  وجود  إثبات  لفكرة  الحقيقّي 

الديكاريتّ كم حدث يف  الله( حسب الرتتيب  الثاين)وجود  العامل( اعتمًدا عىل الوجود  )وجود 

الكوجيتو؟  يبدو جليًا أن هذا هو الذي حدث؛ حيث انتقل ديكارت من الحقيقة الثانية »وجود الله 

وكمله« إىل إثبات الحقيقة اليقينيّة الثالثة وهي »وجود العامل« عىل النحو اآليت:

إذا كان الله كاماًل وهو الذي غرس يف نفوسنا الناقصة فكرة الكمل، فإنّه ال بّد أن يكون صادقًا؛ 

ألّن الكذب ليس من طبيعة الكمل أبًدا.

الصدق اإللهّي سيضمن لنا صّحة ويقينيّة وجود العامل الخارجّي الذي خلقه الله.

أبسط  يف  ولو  عقيل  خداع  من  ذكره-  -السابق  أيًضا  املاكر  الشيطان  سيمنع  اإللهّي  الصدق 

البديهيّات.

فيه من املوجودات،  العامل بكّل ما  الصدق اإللهّي سيجعلني أطمنئ إىل صّحة إدرايك لهذا 

وتصبح كافّة حقائقه يقينيّة واضحة أمام عقيل.

وهنا ينعكس تلفيق ديكارت بني العقيّل واللهويتّ من خلل تصّوره للشيطان املاكر الذي يضلّل 

حواسنا، ويصّور لنا الوهم عىل أنّه حقيقة، كأنّه افرتاض عقيّل فلسفّي، وهو يف الحقيقة مكوِّن من 

مكوِّنات اإلميان املسيحّي، وتزداد النزعة التلفيقية وضوًحا عند ديكارت يف كيفيّة التغلّب عىل هذا 

باملسيح، باإلميان والصلة  الطريقة نفسها يف املسيحيّة، أي عن طريق االتحاد  الشيطان، وهي 

التي تساندها دوًما صلة يسوع!

ومن ثّم فلوال الضمن اإللهّي ملا استطاع ديكارت أن يواجه فرضيّة الشيطان املاكر، وال أْن يعرب 

نهر الشّك، أو أن يستطع أن ينتهي من حالة الشّك بأكملها. ولكنه إذا كان »الله« سبحانه وتعاىل 

هو مركز تفكري ديكارت، مثله يف ذلك مثل رجال اللهوت يف العصور الوسطى، فام الذي ألجأ 

ديكارت إىل األسلوب العقيّل أو عىل األقّل جعله يّتبع أساليب قد تبدو عقالنّية منطقّية؟ وهنا تبدو 

إجابة ديكارت واضحة ومتميّزة، وهي أّن الهدف األسمى من وراء تفلسفه هو إقناع الكافرين بحقائق 

الطبيعّي، فالعقل عنده يف خدمة اإلميان املسيحّي، والفلسفة  العقل  اإلميان األخرى عن طريق 

[1]-  حسن حنفي، مقّدمة يف علم االستغراب، القاهرة، الدار الفّنّية، 1991، ص254.
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ح به ديكارت ترصيًحا ال يقبل  خادمة للدين، متاًما كم كانت عند اللهوتينّي، وهو األمر الذي رصَّ

أّي تأويلت أخرى، حيث يقول:«إْن كان يكفينا نحن معرش املؤمنني أن نعتقد بطريق اإلميان بأّن 

مثّة إلًها وبأن النفس اإلنسانيّة ال تفنى بفناء الجسد، فيقيني أنّه ال يبدو يف اإلمكان أن تقدر عىل 

إقناع الكافرين بحقيقة دين من األديان، بل رمبا بفضيلة من الفضائل األخلقيّة، إن مل نثبت لهم أّواًل 

هذين األمرين بالعقل الطبيعّي]1]. 

ا سواء فيم يتعلّق بوجود الله  ولكننا نرى أن ديكارت مل يتمّكن من القضاء عىل الشّك قضاًء تامًّ

أنّه قام  التي جعلها مرهونة بالصدق اإللهّي، وأن كّل ما فعله ديكارت هو  أو بوجود املوضوعيّة 

باستنباط الوجود من الفكر مرّتني، مرّة يف إثبات وجود »األنا« يف الكوجيتو، ومرّة أخرى يف إثبات 

وجود الله من فكرة النقص مقابل الكمل.

رابًعا: الثن�ائي�ة الديكارتّي�ة بني النفس والبدن والتلفيق بني العقلّي والالهويّت
الشّك  الشّك وطرق االنتقال من  اللهويتّ والعقيّل يف مجاالت  بدا ديكارت ملّفًقا بني  وكم 

البدن  النفس تتميز عن  أّن  النفس والبدن، فقد رأى  تناوله لنظريّة  أيًضا ملفًقا يف  اليقني، بدا  إىل 

وهو متييز الهويتّ قديم وليس مبتكرًا، ومن امللحظ أّن ديكارت قد ورث هذه الفكرة عن الفلسفة 

املدرسيّة؛ حيث عرب عنها مبصطلحات التينيّة مدرسيّة. وفضًل عن هذا، لجأ ديكارت إىل التلفيق 

يف تفسريه لكيفيّة حلول النفس يف البدن واتصالها به بني العقيّل واللهويتّ.

فقد ذهب ديكارت انطلقًا من )الكوجيتو( إىل فكرة متايز النفس والجسم؛ حيث راح يقول: 

أنا أعرف نفيس اآلن موجوًدا وال أعرف نفيس إاّل كذلك، ووجود الفكر عندي أشّد ثبوتًا من وجود 

من  أيرس  لها  ومعرفتي  الجسم  عن  مستقلّة  والنفس  الفكر،  هي  وماهيّتها  نفيس  وطبيعة  الجسم، 

معرفتي له]2]. 

فقد أدرك ديكارت بعد أن أثبت وجود ذاته املفكرة، أن إدراك اإلنسان لحظة وجوده لعامل فكرّي 

كالعواطف  بالجسد  يستتبعه من حاالت خاّصة  وما  التفكري،  بدوام  الوجود  واقرتان هذا  خالص، 

واالنفعاالت واألحاسيس، إّنا يفيد فصًل حاسًم، ومتييزًا واضًحا بني النفس والجسد]3]، أي أّن 

النفس روح  أنّه مؤلَّف من نفس وجسم، أي من جوهرين متميزين متضاّدين:  ديكارت قد أدرك 

[1]-  انظر، حسن حنفي، مقّدمة يف علم االستغراب، املصدر السابق، ص39

[2]-  ديكارت، التأّمالت يف الفلسفة األوىل، ص89.

[3]-  راوية عبد املنعم عباس، ديكارت أو الفلسفة العقلّية، ص 200.
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بسيط مفّكر، والجسم امتداد قابل للقسمة، ليس يف مفهوم الجسم يشء مم يخّص الجسم، وقد 

أشّك يف وجود جسمي وسائر األجسام، دون أن يتأثّر بهذا الشّك وجود فكري ونفيس؛ لذا ال يأيت 

العلم بالجسم إاّل يف هذا املوضع كم يقتيض املنهج. وإن كان النفس والجسم يف واقع األمر 

متضامنني يؤلّفان موجوًدا واحًدا، فإّن املنهج  يقيض بأن تتسلسل األفكار بنظام إىل حّد أن نفرتض 

أفكارنا إىل  بأن نذهب من  التصّورّي يقيض  بالطبع، وإّن املبدأ  تتاىل  نظاًما بني املوضوعات ال 

موضوعاتها بحيث ال ميكن أن تختلف املوضوعات عن األفكار، وال أن يوجد يف الواقع نفس 

وجسم يختلفان عن تصّورنا للنفس والجسم]1].

ولكن مثّة تساؤل يفرض نفسه: وهو من أين جاء ديكارت بتعريف النفس والجسم؟ نجد أنّه 

يضع التعريف من عند نفسه، ال من ملحظة الكائنات الحيّة، وال يريد أن يعلم أّن الجسم وإن كان 

عديم القدرة عىل التفكري، فقد يكون رشطًا للتفكري. وقد اعتقد ديكارت أنّه بهذا الفصل التاّم بني 

النفس والجسم أسقط املاّديّة وأقام امليتافيزيقا. ولكن هذا الفصل الذي ينكر النفس عىل الحيوان، 

ويجعل من البيولوجيا فرًعا من امليكانيكا، قد يؤّدي إىل إنكار النفس عىل اإلنسان ورّد التعّقل إىل 

اإلحساس املشاهد يف الحيوان، فتسقط الروحانيّة، وتسقط امليتافيزيقا من حيث إنّها ال تقوم عىل 

الحس بل عىل العقل]2]. 

كم أّن اتحاد النفس مع الجسد بهذه الكيفيّة ما هو إاّل حقيقة خارقة أرادها الله عىل الرغم من 

أنّها ال تتفق مع طبع اإلنسان، فهذه الصلة التي تصّورها ديكارت، والتي تصّور بأنّه حّل بها مشكلة 

للنزعة اآلليّة  بالثنائيّة، قد أفسحت املجال  النفس والجسد، واملعروفة يف ميتافيزيقاه  الصلة بني 

امليكانيكيّة يف مذهبه]3].                  

 فمذهب ديكارت يف الحقيقة هو مذهب ثنايّئ ال يطيق الوحدة بحال؛ ولذلك نجده يحرص 

مواضع  فنجده يف  الجسم،  النفس عىل  من شأن  ويعيل  والجسم،  النفس  بني  التفرقة  دامئًا عىل 

فيه  لها  يعنّي  وهو  حلول،  مجرّد  الجسم  يف  حالة  النفس  كأّن  والجسم،  النفس  عن  يتكلّم  كثرية 

مكانًا ممتازًا هو الغّدة الصنوبريّة، حيث تقوم النفس بوظائفها بنوع أخّص منها يف سائر األجزاء، 

وتنترش قّوتها يف الجسم كلّه. وإّنا وضعها ديكارت يف هذا الجزء من الدماغ؛ ألنّه رأى فيه املكان 

املناسب لقبول الحركة وتوجيهها، أي يف وسط الدماغ وفوق القناة التي متّر منها األرواح الحيوانيّة 

[1]-  يوسف كرم، تاريخ الفلسفة الحديثة، دار املعارف، الطبعة الخامسة، القاهرة، د.ت، ص82.

[2]-  املرجع السابق، ص83-82.

[3]-  رواية عبداملنعم عباس، ديكارت والفلسفة العقلّية، ص 378.
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من تجاويف مقّدم الدماغ إىل تجاويف مؤّخره. فكلّم أرادت النفس شيئًا حرّكت الغّدة املتّحدة 

يبلغ  بأن  النفس  يف  فيؤثّر  الجسم  أّما  اإلرادة.  بتلك  املتعلّق  الفعل  إلحداث  اللزمة  الحركة  بها 

ألوانًا وأصواتًا وروائح وطعوًما ورغبات  فيه، فترتجمها هي  الواقعة عليه والحادثة  إليها الحركات 

العطش، وتحّس  أو  بالجوع  النفس  تتّم هذه الرتجمة، ومل تحّس  ولّذات وآالًما. وال ندري كيف 

أملًا من جرح. ويجيب ديكارت إجابات غري شافية وغري كافية -من وجهة نظرنا- فيقول: »إنه هكذا 

رُتّبت األمور لخري اإلنسان وحفظ كيانه، أي هكذا رتّبها الله«، فيعود ديكارت إىل )الله( مرّة أخرى 

للخروج من مأزقه.

إذ  بالبدن النتقادات كثرية من اللحقني عليه،  النفس  يتعرّض موقف ديكارت من علقة  وهنا 

رأى وايتهد أّن فصل ديكارت بني النفس والبدن إّنا هو فصل تعّسفّي غري مربّر فلسفيًّا؛ إذ مل يقّدم 

سببًا عقليًّا واضًحا متميّزًا لرفضه القول بجوهر كيّلّ واحد ماّدّي أو روحّي]1]. وأّن التربير الوحيد 

حينذاك،  السائد  التقليدّي  الدينّي  للفكر  القول  هذا  ملءمة  هو  بالثنائيّة  ديكارت  لقول  نراه  الذي 

وللتصّورات الوجدانيّة للعامل التي يقوم عليها الشعور الدينّي يف العرص الوسيط.

وقد بدت املعضلة الحقيقيّة التي نتجت عن الفصل الديكاريتّ بني النفس والبدن؛ حني عجز 

يقنعنا  ثّم راح  فيه؟ ومن  بالجسم وتؤثّر  النفس  ترتبط  إذ كيف  بينهم،  الجرس  إيجاد  ديكارت عن 

ببعض التربيرات التي ال تقنع العقل البرشّي وال تتّصف بالبداهة والوضوح والتّميز؛ إذ رأى أّن هذا 

االتحاد ما هو إاّل حقيقة خارقة أرادها الله عىل الرغم من أنّها ال تتفق مع طبع اإلنسان.

وعن خلود النفس والجسد يرى ديكارت أّن النفس جوهر محض]2]، متباين عن الجسد، الجسد 

من اليسري أن يفنى، أّما النفس فل تفنى وهي خالدة، ويرى أّن فساد الجسم وفناءه ال يقتيض فناء 

النفس، ويذهب ديكارت إىل أّن مثل هذا القول بخلود النفس ميأل قلوب الناس باألمل يف حياة 

تعتمد عىل رشح  النفس  بقاء  منها  نستنتج  أن  التي ميكن  املقّدمات  أّن  املوت، كم  بعد  أخرى 

امليتافيزيقا بأرسها: أّواًل ملعرفة أّن جميع الجواهر عىل العموم، أي جميع األشياء التي ال ميكن أن 

توجد دون أن تكون مخلوقة لله، غري قابلة للفساد بطبيعتها، وإنّها ال ميكن أن تنقطع عن الوجود 

[1]-  عيل عبد املعطي محمد، ألفرد نورث وايتهد: فلسفته وميتافيزيقاه، اإلسكندريّة، دار املعرفة الجامعّية، 1980، ص173.

[2]-  من املالحظ أّن ديكارت يستخدم لفظ الجوهر هنا استخداًما مناقًضا ملا ارتضاه من قبل؛  ألّن الجوهر عنده  هو الوجود الذي يوجد 

بذاته دون أن يعتمد يف وجوده عىل موجود آخر، وهذا ال يكون إاّل لله وحده. لكّنه عندما يحاول أن يتفادى هذا التناقض يقع يف الغموض 

الذي الحظه هو؛ حيث يقول: وقد يكون يف تفسري قولنا: »غري مفتقر إاّل إىل ذاته« بعض الغموض؛ ألّن األصّح أن يُقال إنّه ال أحد سوى 

الله يكون هذا شأنه، وما من يشء مخلوق يستطيع أن يوجد لحظة واحدة إاّل وقدرة الله تسنده وتحفظه«. إذن فكيف يطلق عىل النفس  

لفظ »جوهر«؟!.
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أبًدا، إاّل إذا منع الله نفسه عونه عنها فأحالها إىل العدم. أي هكذا تعود فكرة الله الضامن لكّل يشء 

إىل الواجهة بوصفها املفتاح الرّسّي الذي ميلك الحلول املثىل لكّل املشكلت التي يعجز العقل 

عن حلّها.

خاتمة:
توّصلت هذه الدراسة إىل مجموعة من النتائج املهّمة التي تعرّب عن طبيعتها النقديّة التي أعملت 

معول النقد يف فلسفة ديكارت، وقد كان من أهّم نتائجها ما يأيت:

أّواًل: عكس هذا البحث كيف أّن ديكارت قد خان منهجه العقيّل القائم عىل الحدس واالستنباط، 

ومل يلتزم بقواعده التي أسهب يف رشحها؛ فلم يطبق شّكه يف املجاالت الحياتيّة التي متّس الحياة 

الحقيقيّة للبرش، وأخرج الدين والسياسة واألخلق من دائرة الشّك. ومل يلتزم بقاعدته األوىل قاعدة 

البداهة والوضوح يف أسس فلسفته التي قامت بالفعل عىل: الضمن اإللهّي، والشيطان املاكر، 

الخلق  عن  كنظريّته  البحث؛  هذا  لها  يتعرّض  أخرى مل  مبادئ  من  وغريها  والبدن  النفس  وثنائيّة 

املستمّر، والحضور اللهويتّ البارز يف الطبيعيّات والرياضيّات، حيث استند يف بناء أسسه هذه 

عىل قاعدة أخرى مل ترِد يف قواعد منهجه العقليّن، وهي »أّن كّل يقني يقتيض يقني وجود الله«. 

الواردة يف منهجه  الرتكيب، اإلحصاء(  التحليل،  الثلث األخرى)  للقواعد  كذلك مل نجد صدى 

ما  منه  فيقبل  العقل،  ثّم متثّلت خيانة املنهج يف عدم عرضه كّل يشء عىل حكم  العقيّل. ومن 

كان واضًحا ومتميّزًا، ومل يقم بتحليل كافّة مشكلته بقدر ما يستطيع وبقدر ما تسمح به طبيعة كّل 

مشكلة، ومل يقم بعمليّتي الرتكيب واإلحصاء.

ثانًيا: الشّك الديكاريتّ هو شّك منهجّي مخالف لشّك الشّكاك االرتيابيّني الذين يقّوضون العلم 

وال يصلون إىل اليقني، وهو شّك يهدف إىل بناء العلم والوصول إىل اليقني بعد فرتة من الشّك، 

ولكّنه مع ذلك يشرتط أن يكون الشاّك وهو ميارس عمليّة الشّك أن يخوضه كتجربة وجوديّة من 

الطراز األّول، تلك التجربة التي تقوم عىل القلق والحرية، وكأّن صاحبها يخوض يف بحر الظلمت، 

وهذا مل يتحّقق يف الشّك الديكاريتّ حيث إنَّ صاحبه مارسه بوصفه رضبًا من الحيلة فقط، فلم 

يكن سوى شكٍّ افرتايضٍّ مصطنع، وليس شكًّا حقيقيًّا يعرّب عن حالة واقعيّة، فهو يعلم النتيجة التي 

سيصل إليها مسبًقا، وهو األمر الظاهر من سياق منهجه الشيّكّ الذي تتغلغل فيه روح »التأّهب« 

للوصول إىل اليقني وروح اإلميان بالله »املخلّص« الذي يفرتضه منذ اللحظة األوىل، إذ إنّه يسلم 

منذ البداية- وبوصفه مؤمًنا- بوجود الله الكامل الذي سيضمن )وجود النفس( وعلينا أن نّر بالله 
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ليك نصل إىل األشياء، وال نستطيع أن نصل إىل )وجود العامل( إاّل ابتداًء من )وجود الله( الذي 

يضع وجود العامل يف الذهن، فالله دامئًا موجود، وهو الوجود الذي ابتداًء من وجوده نصل إىل 

كّل وجود.

ثالًثا: بدا التلفيق عند ديكارت عندما حاول استخدام العقل لتربير صّحة املعتقد الدينّي وإقناع 

الكافرين به، فرسعان ما كانت تنتهي محاوالته -كم عرضنا يف منت هذا البحث- إىل الفشل يف 

التوفيق بني املبادئ العقليّة التي ارتضاها يف منهجه العقيّل وبني املبادئ اإلميانيّة التي آمن بها، 

فرصَّح يف مقّدمة كتاب »التأّملت يف الفلسفة األوىل«: »أنّه يكفينا نحن معرش املؤمنني أن نعتقد 

بطريق اإلميان«، وينتهي به األمر إىل التسليم مبقوالت دينيّة خالصة تعود إىل الكتاب املقّدس؛ 

ليظهر ديكارت بوجهه الحقيقّي الهوتيًّا توماويًّا أو أوغسطينيًّا أو من أََخلِص أتباع أنسلم.

ا كم حاول أن يقنعنا، بل كان الهوتيًّا خالًصا قّدم اإلميان  رابًعا:- مل يكن ديكارت عقلنيًّا قحًّ

مهّمة  وجعل  الوسيط،  العرص  يف  كانت  كم  اللهوت  خدمة  يف  الفلسفة  وجعل  العقل،  عىل 

العقل مهّمة تربيريّة إقناعيّة محضة يف ضوء اإلميان الباحث عن العقل لتربيره وتسويغه؛ إذ وظَّف 

ل وظيفته من: السؤال/ النقد / الفحص/ عدم االنحياز املسبق،  ا، فبدَّ ديكارت العقل توظيًفا خاصًّ

إىل وظيفة أخرى تتغيّا: اإلجابة/ التسويغ/ االقناع/ التلفيق/ االنحياز املسبق؛ ولذلك مل يكن غريبًا 

أن يسري الديكارتيّون الُخلص عىل دربه أو أصحاب اليمني الديكاريتّ من أمثال: مالربانش وليبنتز 

اللذان غلَّبا اإلميان عىل العقل والعلم، وشّككا يف صحة املعرفة الحّسيّة، وقلّل من شأن املعرفة 

الله بؤرة الكون وأساس الوجود، وأبقيا عىل  العلم، وجعل  اليقني خارج إطار  التجريبيّة، وجعل 

الوضع السيايّس واالجتمعّي القائم مرتئني أنّه ليس يف اإلمكان أبدع مم كان.    

مبعالجة  قام  وإّنا  وواقعه،  عرصه  مشكلت  يعالج  واقعيًّا  فيلسوفًا  ديكارت  يكن  مل  خامًسا: 

مشكلة من بنات أفكاره، فقد كان شّكه املزعوم ال أساس له من الوجود الفعيّل، وإّنا هو رضٌب 

من الحيلة ليعرض مذهبًا ميتافيزيقيًّا تراءى له ذات ليلة من ليايل الشتاء الباردة، فقد كان أوىل به 

أن يُخلص ملنهجه العقيّل الذي كتبه بالفرنسيّة اعرتاًضا ضمنيًّا عىل من يقّدسون الكتب واألفكار 

القدمية، وأن ال يهادن رجال الدين الذين احتكروا تفسري الكتاب املقّدس وكتبوه باللتينيّة التي ال 

تعرفها الشعوب األوروبيّة إاّل قليًل بسبب سيادة اللغات املحلّيّة، وحاربوا التفكري يف أمور الدين 

الحياتيّة هو رشط  األمور  هذه  التفكري يف  يجعل  أن  به  أوىل  كان  الحكم.  وأمور  السياسة  أو يف 

الوجود الفعيّل، وأّن من مل يفّكر بنفسه ويكون قادًرا عىل أن يتّخذ قراره بنفسه بناء عىل وعي وفهم 
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ذايتّ، فهو غري موجود أو ال جدوى من وجوده. وهذا بالطبع ما مل يفعله ديكارت وقرص شّكه عىل 

عمليّات الفكر الخالص التي ال تهّم الشعوب إاّل قليًل. عىل الرغم من أنّه كان ينبغي أن يضطلع 

وللعلم عىل  النقل،  للعقل عىل  األولويّة  يعطي  الذي  العقيّل  األساسيّة ويخلص ملنهجه  مبهّمته 

اإلميان، ويوقن باملعارف الحّسيّة والتجريبيّة، ويعّد العقل والتجربة مصدران للمعرفة اإلنسانيّة، 

الكنيسة واستبداد الحكم اإللهّي  الذي كان يعاين يف عرصه من تسلّط  الواقع  ويعمل عىل تغيري 

املقّدس، وراح يثبت وجود اآلالم والفقر والظلم واالستبداد، لينادى بالتغيري إىل األفضل فيساهم 

»أيب  بلقب  بالفعل  جديرًا  لكان  فعله  ولو  ديكارت،  يفعله  مل  ما  وهذا  الشعوب،  إيقاظ  يف  بحّق 

الفلسفة الحديثة« ذلك اللقب الذي أُطلق عليه وهو ال يستحّقه، فقد كان أقرب إىل فلسفة العرص 

الوسيط منه إىل الحديث. 
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ر فّي.. إذاً أنا موجود ُيفكَّ
هويّت الذي ُيوّجهه بادر لديكارت: معناه وأهمّيت�ه حبٌث حول النقد الالَّ

]*[
جوريس غيلدهوف]1]

يعّد الفيلسوف  األملايّن فرانز فون بادر )1765-1841( من أبرز الفالسفة  الذين نقدوا الحداثة 

س لها الفيلسوف رينيه ديكارت. وعىل الرغم من الحجب التي أحاطت  وال سّيام قيم الذاتيَّة التي أسَّ

بالفيلسوف بادر الذي كان معارًصا لهيغل، فقد اكتسبت نقديّاته لديكارت ولسائر فالسفة عرصه 

أهّمّية خاّصة، كونها جاءت من خارج املألوف الفلسفّي الذي شهدته أوروبا يف تلك الحقبة.

هذه املقالة للباحث األملايّن جوريس غيلدهوف تلقي الضوء عىل أبرز القضايا النقديّة التي 

تناولها بادر حيال منظومة ديكارت، وخصوًصا قضّية الكوجيتو.

»املحرِّر«

»كلُّ نظريّات النور والوعي واملعرفة التي تبدأ باألنا وليس بالله تُنكر الله«]2].

التي طرحها  غالبًا ما يُنَسب بروز املاّدة املعرفيّة املعارِصة يف تاريخ األفكار إىل امليتافيزيقا 

يفهم  أن  عرش  السابع  القرن  من  األّول  النصف  يف  الشهري  الفرنيّس  الفيلسوف  سعى  ديكارت. 

مسألة التفكري من منظوٍر مختلٍف جذريًّا. قابل ديكارت جميَع االنطباعات الحّسيّة بالشّك ورفض 

جميع املعايري اإلبستمولوجيّة التقليديّة واضًعا مصدر كّل يقني يف النفس اإلنسانيّة، تلك النفس 

ل العقيّل، وعليه أصبحت عبارة »أنا أفكِّر، إًذا أنا موجود« الواردة يف كتاب  التي متلُك قابليّة التأمُّ

*ـ  -جوريس غيلدهوف )Joris Geldhof(، أستاذ يف كلّّية الالهوت يف جامعة لوفان الكاثوليكّية.
[2]- العنوان األصيل للبحث: *

Cogitor Ergo Sum”: On the Meaning and Relevance of Baader’s Theological Critique of Descartes” 

ـ إصدار: مجلّة الالهوت املعارص، نيسان 2005

 Franz von Baader. Vorlesungen über speculative Dogmatik. Vol.IX, p.266.

- تعريب: هبة نارص.



الملف

2 0 2 صيــف 1
 A L - I S T I G H R A B 24 االستغراب

200

تفسري  إىل  تسعى  ُمستقبليّة  فلسفة  لكّل  الرمّزية  اإلنطلق  نقطة  املنهج«]1]  عن  »مقال  ديكارت: 

النتائج املذهلة للعلم الطبيعّي الحديث. فضًل عىل ذلك، امتلك ديكارت مهاراٍت كبرية يف الحقل 

العلمّي، وساهم بشكٍل كبري يف تطوُّر الفيزياء والرياضيّات.

كبريًا ملرشوع  ُملِهًم  كان  الغريّب؛ ألنّه  الفكر  التحوُّل يف  ديكارت شّكل علمة عىل  إّن  يُقال 

النقديّة،  كانط  فلسفة  عىل  واضًحا  تأثريًا  وترك  واليبنيز،  ُوولف  منظومتي  قاعدة  ووضع  سبينوزا، 

س« للحداثة الذي ال مُيكن التغايض عن أهّميّته التاريخيّة]2]،  أّما هيغل، فقد اعتربه »األب املؤسِّ

ولكن نظرًا إىل هذه األهّميّة عىل وجه الخصوص، فقد استشعر أحد ُمعارصي هيغل شبه املنسيّني 

-وهو فرانز فون بادر )1765-1841(- أنّه من الرضورّي إخضاُع فكر ديكارت إىل التدقيق الشامل. 

د تاريخها قبل عاٍم من وفاته( أنّه أراد وضَع حٍد  أشار بادر يف رسالٍة لصديقه فون سرتانسيك )ُحدِّ

للنزعة الديكارتيّة يف الفلسفة]3]. كانت األسباب وراء ُمعارضته الرشسة لديكارت وأتباعه ذات طابعٍ 

الهويّت وإبستمولوجّي مًعا، ولهذا السبب بالذات تجدُر يف يومنا الحايل دراسة احتجاجات بادر 

ضّد فلسفة ديكارت، فالنزاع بني الحداثة والوحي، والعقل واإلميان، والفلسفة والَّلهوت، والفكر 

والعواطف ما زال قامئًا.

هذه  آخًذا  ديكارت  لفلسفة  بادر  هه  يُوجِّ الذي  النقد  أهّميّة  أُظِهر  أن  املقالة  هذه  يف  أُحاوُل 

ُمثمرًا يف  بادر  نقد  أن يكون  يُحتمل  وبالفعل، كم يحتجُّ كوسلوسيك،  اعتبار.  النقاشات موضع 

فكر  بتقديم  أّوالً  أقوُم  الحداثة«]4]. سوف  بعد  ما  وبدايات  الحداثة  نهاية  الحديث حول  »النقاش 

بادر بشكٍل عاّم، ُمركِّزًا عىل موضع ديكارت فيه، بعدها، أتناوُل يف القسم األكرب من هذه املقالة 

أُشرُي يف كّل حالٍة إىل أهّميّة  تتناقُض مع موقف ديكارت، ولسوف  بادر  بارزة يف فكر  خصائَص 

االختلفات بني العقلنيّني والرومانطيقيّني يف التأمُّل اللهويتّ. وثالثًا، عىل نحو االستنتاج، سوف 

أحاوُل صياغة درٍس كيّلٍّ مُيكن تعلُّمه من بادر.

[1]- اشُتهرت الصيغة الالتينّية لهذه العبارة بشكٍل أكرب ”cogito, ergo sum“، ولكّنها كُتبت بشكٍل أسايّس باللغة الفرنسّية.

[2]- Georg W. F. Hegel. Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse, pp.80–

8189–88/.

بشكٍل أدق، يبدو أّن هيغل قّدر ديكارت بسبب تحديد الكينونة والتفكري، وهو املعنى األعمق لـ«أنا أفكّر، إًذا أنا موجود«، »هذه الجملة 

التي –إن جاز التعبري- يتمحوُر حولها كامل اهتامم الفلسفة الحديثة« )ص.80(.

[3]- »مهّمتي هي وضع حٍد للنزعة الديكارتّية يف الفلسفة«.

Baader, Biografie und Briefwechsel, Vol. XV, p.643.

[4]- Peter Koslowski )ed), Die Philosophie, Theologie und Gnosis Franz von Baaders, p.27.
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1( مؤّلفاُت بادر وموقع ديكارت فيها
أغلب حياته  بادر  ُمعارَصيه شيلينغ وهيغل. عمل  »ُمحرتفًا«، عىل خلف  ُمفكِّرًا  بادر  يكن  مل 

كمهندس تعدين ورجل أعمل، ولكّنه أبدى اهتمًما شديًدا بالقضايا الفلسفيّة إثر دراساته املكثّفة 

ألفكار شخصيّاٍت مثل بوهمه وسان مارتن وكانط وهيغل وتوما األكويني وغريهم كثري. رشع بادر 

يف نهاية حياته بنرش املؤلّفات الفلسفيّة واللهوتيّة البليغة، حتى أنّه أصبح أستاًذا ملادة اللهوت 

النظرّي يف جامعة ميونيخ املنشأة حديثًا، ولكّنه مل يتمّكن قّط من التعبري عن أفكاره بطريقٍة واضحة 

وشاملة ومنهجيّة]1].

قد يكون هذا النقص عىل وجه الخصوص هو السبب األهّم وراء ذهاب هذا املفكِّر امللفت 

د املؤّهلت بسهولٍة طّي النسيان يف تاريخ األفكار. خلل حياته، كان بادر شخصيًّة  والباحث املتعدِّ

الرومانطيقيّني واملثاليّني  أوساط  كبريًا يف  تأثريًا  مارس  بشكٍل واسع، وقد  للغاية ومشهورة  مرموقة 

األملان، وبالفعل فإّن كّل ممثِّل تقريبًا عن هذين التياَرين الفكريَّني قد تحّدث عن بادر مبدحٍ وإجلل. 

كان من بني املعجبني به غوته، نوفاليس، هيغل، شيلينغ]2]، فريدريك شليغل، تيك، ويلهيلم فون 

همبولدت، وغريهم]3]. مدح جميعهم مهارات بادر الخطابيّة ومشاعره العرفانيّة ونظرته العميقة يف 

القضايا الفلسفيّة واللهوتيّة، إضافة إىل ذلك، مل يكن بادر رجًل أكادمييًّا ُمنعزاًل يتعامُل مع النقاشات 

الفكريّة فقط، بل كان ُمنخرطًا بشغٍف يف الشؤون االجتمعيّة والسياسيّة واملسكونيّة. يجُب أن نذكر 

هنا نقده للرأسمليّة املبكرة، وانخراطه الشخّص يف املفاوضات التي أّدت إىل »التحالف املقّدس« 

عام 1815، وجهوده الرامية إىل تأسيس أكادمييّة مسكونيّة يف سانت بطرسربغ]4].

[1]- نظًرا إىل افتقار فكر بادر للمنهجّية حسب الظاهر، حاول بيرت كوسلوسيك جمع أعامله الالَّحقة يف القسم الثاين من بحثه الرائع تحت 

.Philosophien der Offenbarung: Antiker Gnostizismus, Franz von Baader, Schelling:عنوان

إنّني أديُن بشكٍل كبريٍ ألبحاث كوسلوسيك يف نقايش حول فلسفة بادر.

[2]- ينبغي أن نُضيف بأّن صداقة بادر وشيلينغ مل تُدم ُرغم حصول مداوالت فكريّة وشخصّية ُمثمرة بينهام وتأثريهام عىل بعضهام. حصل 

توُجه شيلينغ نحو »فلسفته الوضعّية« قطًعا بواسطة بادر، اطّلع شيلينغ من خالل بادر عىل تأّمالت جايكوب وبوهمه العرفانّية. ولكن بعد 

صدور مقالة بادر الجدلّية عام 1824 تحت عنوان »مالحظات حول بعض الفالسفة املعادين للدين يف زماننا«، قطع شيلينغ كّل اتّصال به؛ 

ألنّه شعر بإهانة كبرية منه. منذ تلك الحادثة فصاعًدا، واجه املؤلّفان بعضهام بالرفض واالزدراء.

[3]- لالطاّلع عىل مزيٍد من املعلومات الببليوغرافّية حول ردود الفعل هذه وغريها من ردود الفعل املعارصِة تجاه بادر وفكره وتأثريه، راجع 

إصدار رامون بيتانزوس تحت عنوان »فلسفة الحّب لدى فرانز فون بادر« )1998( وإصدار ديفيد بومغاردت تحت عنوان »فرانز فون بادر 

والرومانطيقّية الفلسفّية« )1927(. مام ال شّك فيه أّن بحث بيتانزوس يُشكُِّل املقّدمة األفضل واأليرس حول فكر بادر يف عامل الناطقني 

باللغة اإلنكليزيّة. إضافة إىل ذلك، يحوي البحث العديد من الرتجامت الدقيقة للغة بادر التعبرييّة األملانّية الصعبة.

[4]- لالطاّلع عىل فلسفة بادر االجتامعّية، راجع مدخل هانس غراسل حول فرانز فون بادر، »النظريّة االجتامعّية« )1957(. كذلك، وثّق 

إرنست بينز مغامرات بادر السياسّية بشكٍل جّيد للغاية يف كتاب »املهّمة الغربّية للكنيسة األرثودوكسّية الرشقّية؛ الكنيسة الروسّية واملسيحّية 

الغربّية يف عرص التحالف املقّدس« )1950(.
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العقائد  بادر بعنوان »محارضات حول  أُركُِّز يف هذه املقالة بشكٍل حرصيٍّ عىل كتاب  سوف 

الناضج والصادر يف فرتٍة متأخِّرة. حارض بادر من العام  التعبري األكمل لفكره  يُعدُّ  التأّمليّة« الذي 

يّل، ولكّنه مل يُكرِّر نفس األفكار قّط، بل دخل  1826 لغاية 1838 عّدة مراٍت حول اللهوت التأمُّ

وحتّى  واللهوتيّة،  واإلبستمولوجيّة  والعرفانيّة  األخلقيّة  الفكر  أناط  حول  حيويّة  نقاشاٍت  يف 

العلميّة التي أراد أن ينفعل ضّدها. شّكلت فلسفة ديكارت إحدى املواضيع الرئيسة لتأّملته النقديّة.

ال يذكُر بادر يف كتابه اسم ديكارت بشكٍل رصيح يف كثريٍ من األحيان، ولكن عىل املستوى 

الضمنّي يلعُب ديكارت دوًرا مهمًّ بصفته »نقيًضا نوذجيًّا وأساسيًّا«]1] يُصيُغ بادر تفكريه الخاّص يف 

مقابله، عوًضا عن ميتافيزيقيا ذات نزعٍة ذاتيّة وُمشيّدة منطقيًّا فحسب، طّور بادر نظرًة كونيّة شخصانيّة 

وعلئقيّة يف جوهرها، واحتّج بأّن هذه املقاربة فقط مُيكن أن تكون وفيّة للدين املسيحّي. انطلقًا 

من إميانه واعتقاده املسيحّي العميق، استشعر بادر رضورة ُمعارضة جميع املنظومات الفكريّة التي 

تُفيض إىل نتائج تتناقض مع الدين املسيحّي، وعليه، شّكل ديكارت وفلسفته نظريًّة معرفيّة أحاديّة 

الجانب، ال ترتُك مجااًل لحالة القبول التي يفرتضها ُمسبًقا كّل دين، وال للرتباط بني الله واإلنسان 

الذي يسبُق بنيويًّا جميَع املحاوالت الرامية إىل اكتساب املعرفة. »بداًل من ترديد )الجملة التالية( 

مع ديكارت: أنا أُفكِّر، إًذا أنا موجود، يجب أن يقول الفرد: يُفكَّر يّف، إًذا أنا أُفكِّر. أو يُرَغب يفّ )أنا 

محبوب(، إًذا أنا موجود«]2]. وعليه، يجب أن نتناول اآلن أهّميّة هذا االعتقاد األسايّس فضلً عن 

نتائجه وُمقتضياته بشكٍل أكرث تفصيًل.

2( انقالب فلسفة ديكارت
يقتيض إحراُز صورٍة أوضح للنقد املبنّي الهوتيًّا الذي يُوّجهه بادر لديكارت حيازًة إسرتاتيجيّة 

النقد بشكٍل شامل بسبب الطبيعة غري  وطرًحا واضح املعامل. يستحيُل تقريبًا دراسة عنارص هذا 

يُتيُح يل اإلشارة إىل  ترابطًا  نقاٍش مفتوح وأكرث  آثرُت طرح  فإنّني  بادر، وعليه،  املنهجيّة ألعمل 

العلقات العميقة يف املجموع املبهر لفكر بادر والذي -لوال ذلك- تّم تناوله بشكٍل ُمجتزأ فقط. 

الفرضيّة األساسيّة التي تُدافع عنها هذه املقالة هي أنّه: مُيكن توضيح الحدس األسايّس لبادر، أو 

[1]- Theodor Steinbüchel, “Franz von Baaders Descartes-Kritik im Rahmen ihrer Zeit und in ihrer 

grundsätzlichen Bedeutung”, pp.24–42/p.25.

[2]- محارضات يف العقائد التأّملّية )3(، املجلد الثامن، ص339.

يُخربنا فونك أّن عبارة »يُفكَّر يفّ، إًذا أنا موجود« تظهُر ألّول مرّة يف عمٍل من تأليف بادر، وعليه مُيكُن اعتباره ُمفكًّرا أصليًّا يف هذا املجال. 

راجع مقالة »الكينونة والوعي« )1960( من تأليف جريارد فونك.
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“punto di partenza” )نقطة البداية( كم تُسّميها ليديا بروشييس]1]، عىل أنّه مزيٌج مدروٌس بدقّة 

من األفكار املعارضة لديكارت.

أ( الشّك كمنهج

من املعروف جيًّدا أّن ديكارت وصل إىل اليقني التاّم الكامن يف عبارة »أنا أكون، أنا موجود« 

العمليّة  لصالح  ديكارت  متّسك  فقط.  والكيّلّ  البنيوّي  الشّك  بعد   )”ego sum, ego existo“(

 malin“ االستدالليّة باحتمل أن يُواجه البرش يف سعيهم نحو املعرفة خداًعا منهجيًّا من قّوٍة رّشيرة

genie”. ولكن حينم برز يقني األنا البديهّي بشكٍل قاطعٍ، أصبح باإلمكان استنتاج نطاٍق كامل من 

أفكاٍر ُمحّددة )وعلميّة( بشكٍل منطقٍي منه. وعليه، بقي الشّك حسب ما يبدو االفرتاض الرضورّي 

يف أّي منظومة.

رفَض بادر هذا النوع من املنهجيّة بشكٍل قاطع، وبداًل من عمليٍّة إبستمولوجيّة تبدأ بالشّك، فقد 

سعى نحو اليقني التاّم املتسامي الذي يسبُق أّي ُجهٍد برشّي يتمثّل بالفهم )أو حتى بالشّك(. وعليه، 

بادر عن اإلميان غري املتزعزع الذي ميلُك أهّميًّة وِصلَة إبستمولوجيّة غري قابلنَي لإلنكار.  دافع 

يضطّر اإلنسان »فيم يتعلّق بالتوّجه املمنوح داخليًّا واآلرس لفكره، أن يتجاوز –ويسمح بتجاوز- 

املمنوح  املبارش  اليقني  ويتوافق  يتشّكل  ليك  نفسه،  يف   ”posse dubitare“ الشّك  عىل  القدرة 

ط  باإلميان –بصفته السابق “prius” واللحق “posterius” عىل املعرفة الفرديّة- مع اليقني املتوسَّ

 ”tabula rasa“ الذي يتعاون معه«]2]. وعليه، من الوهم إعادة البدء بالتفكري من جديد انطلقًا من

)الصفحة البيضاء(؛ ألّن البرش دامئًا يصلون إىل الرىض من خلل حقيقة سابقة ُمطلًقا: الله. وعليه، 

فإّن التفكري باملعنى الحقيقّي هو ببساطة االنفتاح عىل هذه الحقيقة السابقة ُمطلًقا والعمل معها.

يعتقُد بادر أنّه منذ زمن ديكارت، تّم استبدال يقني اإلميان بالشّك الكيّلّ -أي ُمحاولة وضع كّل 

يشء ضمن هللنَي- وكأّن »هذه العزلة بالذات وتجريد عقل كّل فرٍد وهجرانه من ِقبل الله واإلنسان 

واملايض والحارض، هو الرشط والضمن الوحيد لحّريّته وثراء نّوه«]3]. من الواضح أّن بادر مل 

يكن يثق بالعمليّات العقليّة املحضة مثل التجريد واالختزال والشّك املنهجّي واملعارضة الرسميّة 

املعرفة  راديكاليًّا حول  د  محدَّ مفهوٍم  ضمن  النقاط  هذه  جميُع  تصدُر  و«املفعول«.  للـ«الفاعل« 

دة  [1]- ال ينبغي أن نفهم العبارة مبعنى »نقطة البداية« فحسب، فهي تدّل عىل أكرث من ذلك بكثري، أي عىل تلك الفكرة األساسّية واملحدِّ

كلّيًّا –ولكن التي يتّم التعبري عنها بصعوبة- التي تتغلغل يف جميع االعتقادات الفلسفّية والالهوتّية البارزة.

[2]- محارضات يف العقائد التأّملّية )4(، املجلد التاسع، ص.106-105.

[3]- م.ن.)2(، املجلد الثامن، ص.203-202.
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ُر بادر بشكٍل كبري املفّكرين الذين تخلّوا عن  ط للحالة البرشيّة. وعليه، يُقدِّ ناشئ عن سوء فهٍم ُمبسَّ

»املذهب العلمّي )و( املنهج عىل وجه الخصوص«؛ ألنّهم أنقذوا أنفسهم من »إتعاب عقولهم 

بهذه األمور«]1].

ب( املعرفة كفعل

يفهُم ديكارت الفكر البرشّي عىل أنّه »يشء ُمفكِّر« )“res cogitans”( ُمستكِشف. يسعى الفكر 

دامئًا وباضطراٍب ونشاٍط نحو أفكاٍر عميقة جديدة، وال يثُق بشٍء ال مُيكن التحقُّق منه بنفسه. تقُع 

جذور الفكر وفًقا للفلسفة الديكارتيّة يف فاعٍل يُشبه الجزيرة، يُقاوُم ويتحّقق من كّل تأثريٍ خارجّي 

ديّة يف العلقات الداعمة. وفًقا لبادر، فإّن  بداًل من االعرتاف بأنّه ما هو عليه فقط بفضل وجود تعدُّ

هذه املنظومة املعّقدة من العلقات هي ُخمسيّة األبعاد: اإلنسان يرتبُط دامئًا - بالوقت نفسه - مع 

الله، ونفسه، واألفراد اآلخرين، واملخلوقات الذكيّة األخرى، والطبيعة. وعليه، يتحّدُث بادر عن 

ألعاب الخّفة الفلسفيّة: »إذا أراد اإلنسان )بعد ديكارت( أن يبدأ التفكري من األنا البدائيّة ُمطلًقا أو 

من األنا املنكرة للنفس، وبالتايل يُنِكر )الطابع( الثانوّي لهاتني القناعتنَي؛ ألنّهم تظهران فقط كجزٍء 

من قناعٍة أعمق وبدائيّة وتأسيسيّة لشخٍص آخر أو ذات رئيسة -أي الله- تكون األنا بالنسبة إليه، أو 

األنا املنِكرة للنفس هي اآلخر، فعدم البدء بهذا هو إنكاٌر له«]2].

يحتجُّ بادر أنّه يوجد يف العمليّة اإلبستمولوجيّة نوٌع من القبول الذي يسبُق أّي عمليّة فكريّة، هذا 

ال يعني إنكار قُدرة البرش عىل تحصيل املعرفة بفاعليّة]3]، ولكن يجُب أن يتعرّف اإلنسان عىل هذا 

القبول عىل ُمستوًى أعمق؛ ألّن املعرفة البرشيّة ليست ُممكنة إذا مل تؤخذ كمجوعٍة شاملة. »حينم 

يتّم فحص ذلك بشكٍل أدّق، يتّضُح أّن هذا اإلقرار، بأّن اإلنسان يُعرَف أو يتمُّ التفكري به من )حالٍة( 

تنطلُق منها كّل معرفٍة  التي   -”punctum saliens“ النابضة النقطة  النقطة املطّاطيّة –أو  أعىل هو 

ا »إذا مل يعرف نفسه  أخرى، وحيث تتأّسس«]4]. ال يعرُف الفاعل البرشّي نفَسه أو أي يشٍء آخر حقًّ

)كم( يعرفه الله، وأن يكون معروفًا هو فعًل قاعدة كّل معرفة وافرتاضها املسبَق«]5].

[1]- م.ن.)5(، املجلد التاسع، ص.160. املفكّرون الذين يذكرهم بادر يف هذا السياق هم بوهمه وباراسيلسوس.

[2]- م.ن.)3(، املجلد الثامن، ص.339.

[3]- يتحّدُث بادر يف هذا السياق عن »لغٍز من الفعل والشغف« يكمُن يف عالقة البرش كمخلوقاٍت ذكّية بخالقها، أو عن »التحاٍم لضوٍء 

داخيّل وشمٍس خارجّية«.

[4]- راجع »محارضات يف العقائد التأّملّية« حيث يستذكُر بادر األهّمّية املحوريّة التي تؤّديها عالقة اإلنسان بالله بحّق جميع العالقات 

األخرى.

[5]- م.ن.)1(، املجلد الثامن ص.110.
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يف النهاية، فإّن هذا النوع من »املعرفة« األعمق ميلُك جدارًة من الناحية الدينيّة]1]، ولكن وفًقا 

لبادر هذا ال يعني أّن هذه »القناعة الخاّصة« ليس لها نتائج يف الحقل اإلبستمولوجّي املحض. يف 

الواقع، يرفُض بادر جميَع املحاوالت الرامية إىل فْصل املعرفة عن اإلميان وبالعكس، ومُيكُن أن 

نشري يف هذا الصدد إىل دراسٍة مثرية للهتمم والتحّدي أجراها فونك، حيث وصل -وعىل قاعدة 

التحليل املتسامي-الظواهرّي فقط، وبإلهاٍم من هورسل- إىل االستنتاج نفسه الذي توّصل إليه بادر، 

أي أّن »التأكيد عىل »أنا أفّكر إًذا أنا موجود« ُمرتكٌز يف املفكِّر«]2].

بديل بادر للفاعليّة الذاتيّة التي يطرحها ديكارت هو رؤية معرفيّة يؤَخذ فيها »الحّب« وليس »العقل« 

كنموذج. هذا يُشرُي إىل أّن العمليّة اإلبستمولوجيّة تنبثُق ليس من الفاعل نحو املفعول فقط، بل أيًضا 

-ويف الوقت نفسه - من املفعول إىل الفاعل. وعليه، يكشف بادر عن »الخطأ األسايّس يف هذا التأكيد 

)الذي تطرحه( الفلسفة الذاتيّة...التي ينبغي وفقها أن يُعرِّف كلُّ يشٍء قابٍل للمعرفة نفسه يف عمليّة 

املعرفة بطريقٍة غري ُمبالية )خاملة( كلّيًّا«]3]. املفعول إذًا »يكمُن« مبعنًى ما يف الفاعل والعكس، ولكن 

من دون تحديد االثنني. ينطبُق األمر نفسه عىل العاِشَقني، فإنّهم يتحّوالن فعًل إىل جزٍء من وجود 

اآلخر ويُرّجح أن يكتشفا بأّن توُجههم نحو اآلخر ال يكمُن يف أصل علقتهم.

القاعدة املؤكَّدة  االنقياد]4] واالعرتاف والتقدير]5] هي املواقف اإلبستمولوجيّة املناِسبة لهذه 

كلّيًّا، والسابقة أساًسا، والداعمة. وفًقا لبادر، فإّن املفهوم األصدق للفاعل والذاتيّة ال يتّصُل أبًدا 

بالكوجيتو الرايض عن نفسه، بل عىل العكس؛ إذ يجُب ربط املضمون األنطولوجّي للمصطلح 

باللغة اللتينيّة )الذي يعني حرفيًّا »أن يُخضع« أو »أن   subicere الفعل  مع جذره االشتقاقّي، أي 

يَخضع«(، بالتايل ال يُبدي بادر غري االحتقار للـ«فلسفة الذاتيّة« الحديثة وشعاراتها: »لن أسمع، لن 

أخدم، لن أؤمن، لن أُصيّل، ولن أقبل«.

3( الوعي بالذات
اعتربها  الذايتّ  الوعي  نظريًة حول  بادر  التي ذكرناها، طّور  الفرضيّات األساسيّة  تناغٍم مع  يف 

[1]- م.ن.)3(، املجلد الثامن، ص.336.

[2]- فونك، ص.180.

[3]- راجع »محارضات يف العقائد التأّملّية«: »سوف تاُلحظون بسهولة أنّنا نرى أنفسنا قد أُحرضنا ُمجدًدا إىل البصرية نفسها... أي أّن ما 

».)Gewissen( والوعي )Gewissheit( ومُيكن إظهار هذا اشتقاقيًّا من خالل كلمتي اليقني ،)يُعرف بشكٍل مالئم )ميلك( املعرفة )أيًضا

، وبالتايل أّي فكر، ُممكًنا من دون الخضوع.« [4]- راجع املصدر نفسه:«ال يكوُن أّي تجلٍّ

[5]- هناك إشارة ُملفتة لسان مارتن يف هذا الصدد )مذكورة يف املصدر نفسه(: »عدم التقدير وعدم الحّب هو أكرب دليٍل عىل الجهل«.
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أنا  إًذا  أُفكِّر  أنا  )عبارة(  مع  الفلسفة  يف  ديكارت  ظهر  أن  »ُمنذ  الديكارتيّة،  للفلسفة  كلّيًّا  مناقضة 

موجود... ساد الرأي بأّن البرش -يف تأكيدهم للذات أو إثباتهم للنفس داخليًّا- هم وحيدون كلّيًّا، 

ومبا أنّهم موجودات حرّة فهم أحراٌر ببساطة وسوف يبقون كذلك، وبالتايل فإّن وظيفتهم األوىل 

أن  التعبري-  -إن جاز  املعرفة  هذه  قاعدة  ولها، وعىل  ذواتهم  من  موجودات  بأنّهم  يعرفوا  أن  هي 

يحكموا عىل كّل موجوٍد آخر، عىل سبيل املثال: الله«]1]. بتعبرٍي آخر، ال ينبغي النظر إىل النفس 

البرشيّة ككياٍن معزول أو كحقٍل مغلَق ال مُيكن الوصول إليه. عارض بادر فلسفيًّا جميع أشكال 

النزعة الذاتويّة ورفضها. العبارة اليونانيّة الشهرية »اعرف نفسك!« ليست فاقدة للرشعيّة، فباإلضافة 

إىل كونها تأّمًل بالنفس، فإنّها يجب أن تُنشئ أيًضا تأمًل حول الله والعامل.]2]

اآلخر  أُوصف  سواء  النفاذ«،  »قابليّة  أو  االخرتاق«  »قابليّة  هو  السياق  هذا  يف  األهّم  املفهوم 

بالنفس املطلقة أم بشٍء آخر، فإنّه موجوٌد يف قلب كّل وعٍي برشّي بالذات. من الواضح أّن هذه 

الفكرة تفرتُض ُمسبًقا نفًسا برشيّة مفتوحة و »قابلة للخرتاق«. وفًقا لبادر، توجُد يف النفس حالٌة 

خارجيّة  حقيقٍة  ِقبل  من   ”Durchdringung“ االخرتاق  من  أو   ”inexistenz“ الوجود  انعدام  من 

آخر  )موجود(  ِقبل  من  وُمتغلَغل  ُمخرتَق  روحيٍّ  أو  فعيلٍّ  »موجوٍد  أو  ملموسة،  وغري  أنطولوجيّة 

وفيه«]3]. من جهة النفس، ال يتجىّل هذا إالّ »من خلل هجراٍن حرٍّ للنفس أو تخلٍّ حرٍّ عن النشاط 

ِقبلها ومعها]4] –وهو بالطبع موقف دينّي أساًسا من  اإلبداعّي للنفس املطلقة داخل النفس ومن 

الخضوع والتفاين.

4( األخالق واحلّرّية
يعتقُد بادر أّن ما حّققه ديكارت يف اإلبستمولوجيا وامليتافيزيقا قابٌل للمقارنة مع ما حّققه كانط 

يف الفلسفة األخلقيّة، أي التحوُّل الخبيث نفسه. بالتوازي مع االعرتاف بحقيقٍة سابقة أنطولوجيًّا يف 

الحقل اإلبستمولوجّي، يجب االعرتاف بقّوٍة ُمحّددة تؤثِّر عىل اإلرادة البرشيّة يف الحقل األخلقّي. 

يستحيُل هذا »من دون معرفة الوجود الداخيّل إلرادٍة داخل إرادة، وموجوٍد يُدرَك ويُعرَف ويُفَهم من آخر 

ومن خلله«، ويُضيُف بادر بدقّة »رُغم أّن هذا املوجود املدرَك واملفهوم نفسه ليس قابًل للمعرفة«]5].

[1]- م.ن.)4(، املجلد التاسع، ص.33.

[2]- م.ن.)1(، املجلد الثامن، ص.63.

[3]- م.ن.)4(، املجلد التاسع، ص.96.

[4]- م.ن.)2(، املجلد الثامن، ص.291.

[5]- م.ن.)5(، املجلد التاسع، ص.265. هذه الجملة امللحقة تؤكِّد معارضة بادر عىل إضفاء الشيئّية واملنطق عىل الشؤون الدينّية. عىل 

سبيل املثال، فإّن الله »غري قابل للمعرفة« بأّي نحٍو من األنحاء.
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املغرور  الفرد  احتّل  املطيع،  التابع  من  فبداًل  أدّق،  بشكٍل  اآلنف  التحوُّل  نصف  أن  يجُب 

الفلسفة  يتناوله  الذي  االستقلل  مفهوم  ولكّن  األضواء،  مركز  األخلقّي  االستقلل  يّدعي  الذي 

املعارصون -خصوًصا بعد كانط وكاستمراٍر للفلسفة الديكارتيّة- هو خطأ]1]، ويُنىشء انطباًعا بأّن 

وعليه،  للحّريّة]2].  األعىل  اإلنجازات  هي  الحرّة  اإلرادة  خيارات  أّن  أو  أقدارهم  أسياُد  هم  البرش 

ُع التحكُّم غري املقيَّد بالطبيعة، ولكّن بادر يعترُب أّن  فإّن املبدأ الحديث املتمثِّل باالستقلليّة يرُشِّ

املعاملة املاّديّة والصناعيّة املحضة مع الطبيعة ال تتوافُق مع النظرة املسيحيّة للخلق.

يطرُح بادر مبدأ السلطة يف مقابل مفهوم االستقلل الحديث]3]. مبا أنّه ال ميُكن نسبة »االستقلل« 

هم  الناس  بأّن  املرء  يخال  أن  الوهم  فمن  الله-،  -أي  املطلق  املوجود  إىل  إاّل  الصحيح  مبعناه 

ُمبتكرو القانون األخلقّي الذي يُطيعونه أو أنّهم ُمرشِّعوه األساسيّون، فيجب أن يُنصت البرش إىل 

السلطة التي تُشكُِّل قاعدة العدل الذي يسعون نحوه، وبعبارة أدّق، يجب أن يُدخلوا إىل ذواتهم 

القانون األخلقّي الذي يسمعونه، والذي ال مُيكن أن يُصوَّر كعامل إكراه قمعّي وخارجّي وباعث 

عىل االغرتاب، بل كقّوة ُمحرِّرة ورافعة وُمرضية]4]. وعليه، لن يكون من املفاجئ أن يؤّدي فهم بادر 

لهذا الحدس األخلقّي األسايس إىل أن يقوم بصياغة نقٍد شديد للذهنيّة يف زمانه، وليس فقط فيم 

ين. لقد حلّل بادر علمات زمانه فكشف عن اتجاٍه نحو الفلسفة العدميّة يف كامل نسيج  يتعلّق بالدِّ

الحياة االجتمعيّة والفكريّة واالقتصاديّة والثقافيّة]5]. كان ُمرصًّا عىل ُمجابهة هذا التطّور الخبيث 

الذي نسبه إىل ضياع الحّس الدينّي، واللّمباالة األخلقيّة، وتعاظم األنانيّة، والخواء الروحّي.

5( الماّدة والطبيعة واجلسم
مُيكن تلخيُص وصَف ديكارت الشهري للعامل الخارجّي بأنّه “res extensa”، أّي »ذي حجم«. 

نظر ديكارت إىل الطبيعة كمنظومٍة آليٍّة ُمبِدعة]6]، والتي ميُكن -بل ويجب- أن يكشف الفكر البرشّي 

[1]- م.ن.)2(، املجلد الثامن، ص202.

فّية مع  التعسُّ اإلرادة  ينبغي خلط  ينسبه إىل كانط. ال  الذي  لها  »السلبّي« املحض  التحليل  بادر  يرفُض  بـ«الحّريّة«،  يتعلّق  فيام  أّما   -[2]

املفهوم الحقيقّي للحّريّة الذي يّتصل بتحقيق إرادة الله والخضوع لها.

[3]- Falk Wagner, “Die spekulative Dogmatik im Umkreis Hegels und die spekulative Dogmatik 

Baaders”.

وفًقا لفاغرن، ميلُك بادر احتجاجاٍت جّيدة ليفعل ذلك، ولكّنه يُبالغ يف تفضيل »السلطة« عىل »االستقاللّية«.

[4]- محارضات يف العقائد التأّملّية)1(، املجلّد الثامن، ص41.

[5]- يف الواقع، نديُن مبصطلح »العدمّية« مبعناه الفلسفّي ألعامل بادر وليس لنيتشه. راجع ص.73 من كتاب بيتانزوس »فلسفة الحّب 

لدى فرانز فون بادر« حيث يعتمُد املؤلِّف عىل مقاٍل من تأليف إرنست بينز تحت عنوان »فرانز فون بادر والعدمّية الغربّية«.

[6]- »ُمجرّد آلة« وفًقا لتعبري بادر.
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عن مبادئها الفاعلة. وفًقا لبادر، شّكلت هذه الفكرة مصدًرا لحاالٍت جاّدة من سوء الفهم، ويُفرتض 

أّن كّل هذه الحاالت تُختزل يف تحديد املاّدة والطبيعة]1]. من ناحية، تسبّب هذا التحديد بنشوء 

الطبيعة والروح  امتزاج  الطبيعة والروح، ومن ناحيٍة أخرى تسبّب الحًقا بالعكس متاًما، أي  ثنائيّة 

التأّمل  ويف  الطبيعة،  حول  املبّكرة  شيلينغ  فلسفة  يف  بالضبط  حصل  ما  لبادر-  -وفًقا  وهو  مًعا، 

الرومانطيقّي املتحمِّس بشكٍل زائد، ويف منظومة هيغل امليتافيزيقيّة الناضجة. عارض بادر هذين 

املوقفني الفلسفيَّني وأرصَّ عىل عدم فْصل الطبيعة والروح وال الخلط بينهم.

من الواضح أّن فلسفة ديكارت ارتكبت الخطأ األّول، أي أنّها أرست املعارضة وحتّى االنفصال 

بني الطبيعة والروح. يف مواجهة هذا التيار دافع بادرعن الطبيعة »القابلة للخرتاق«]2] التي -كم تُعربُِّ 

عنها بروشييس- تُخترََص يف »رؤيٍة تستطيع –من خلل وضع نفسها يف مقابل الفيزياء امليكانيكيّة 

فلسفة  لنظريّة »االخرتاق« يف  األهّميّة األساسيّة  تفهم  أن  القدمية-  الكيمياء  قيمة  اكتشاف  وإعادة 

الطبيعة«]3]، والسبب وراء إقدام بادر عىل ذلك هو سبب الهويٌت بطبيعته، فهو يرى -من دون الوقوع 

يف فلسفة وحدة الوجود]4]- وجوَد علقٍة وثيقٍة بني الله والطبيعة]5] ال تقترُص عىل الحياة البرشيّة، 

ويقول: يجُب أن تصيغ فلسفة الطبيعة بيانًا ُملمئًا حول كيفيّة تشابُك الطبيعة الذكيّة والطبيعة غري 

الله مل يتوقّف قّط عن إظهار نفسه  الذكيّة، وال مُيكُن الفصل بني األشياء اإللهيّة والطبيعيّة؛ ألّن 

للبرش عرب العمليّات الطبيعيّة]6].

البُعد  حول  أخرى  إيجابيّة  برؤيٌة  وثيق  بشكل  ترتبط  والطبيعة  للمّدة  »اإليجابيّة«  الرؤية  هذه 

الذي  البرشّي  الوجود  الحياة الجسديّة كلعنٍة طبًعا، بل كفرصة لتحسني  بادر  يُحلِّل  الجسدّي. ال 

اتّخذ شكًل ملموًسا يف هذا العامل. ويف أّي حاٍل، ال مُيكن الفصل أبًدا بني »الجسد« و »العقل«]7]، 

[1]- راجع محارضات يف العقائد التأّملّية، حيث يعترُب بادر أّن »مزيج مفهوَمي الطبيعة واملادة« هو »مشكلة رئيسة لفلسفة الطبيعة«. لالطالع 

عىل بعض املعلومات الخلفّية، راجع الصفحة 50 وما بعدها من كتاب بروشييس. عىل خالف بروشييس، فإنّنا نبسُط نظريّة بادر حول 

االخرتاق لتمتّد إىل حقل الوعي البرشّي بالذات.

[2]- يذكُر بادر بشكٍل رصيح أّن ديكارت هو مسؤول عن نظريّة »عدم إمكانّية اخرتاق« الطبيعة.

.53 Procesi, p -[3]

[4]- يرفُض بادر مفهوم وحدة الوجود بشكٍل رصيح؛ ألنّه يتعارض مع الرؤية املسيحّية حول تسامي الله وحّريّته. تشهُد مالحظاته املتكّررة 

حول فلسفة سبينوزا وبعض أقرانه الرومانطيقّيني يف أنحاء النّص عىل هذا االعتقاد.

[5]- رسائل بولس هي مصدر إلهام كبري يف هذا الصدد، حتى أّن بادر يذكُر »فلسفة طبيعة« بولسّية مل يتّم لغاية اآلن إدخال أهّمّيتها يف عقل 

ُمعارصيه. إضافة إىل ذلك، وفيام يتعلّق مببدأ »يُفكَّر يفّ« األساس، مُيكن أن يستحرض اإلنسان أيًضا إلهاًما بُولُسيًّا واضًحا إىل حدٍّ كبري: 

»إذا ظّن اإلنسان أنّه يعرف أّي يشء، فإنّه ال يعرف كام يجب أن يعرف؛ ولكن إذا أحّب اإلنسان الله فإّن )الله( يعرفه«.

مبتابعة  تسمُح  ال  البحث  هذا  خطّة  ولكن  الطبيعة،  حول  وتأّمالته  بوهمه  جايكوب  األملايّن  للمتصّوف  الكامل  التأثري  هنا  ينشُط   -[6]

املوضوع بشكل إضايف.

[7]-  يؤكِّد بادر عىل القول الالتينّي »ال يشء يف الروح مل يكن )سابًقا( يف املاّدة )أو مّر عرب املاّدة(«.
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والسبب وراء ذلك يتّصُل بشكٍل ُمبارش يف عمليّة التفكُّر اللهويتّ. »ما يفصُل العقيدة الكاثوليكيّة 

عن جميع الرؤى الروحيّة هو اإلرصار عىل العلقة بني الروح والطبيعة، فل مُيكن أن يتواجد البرش 

كمحض أرواٍح أو كمحض أجساٍد، بل يحيَون دامئًا وبشكٍل غري ُمنفصل بالصورتني«]1].

6( هللا
أّن ديكارت نفسه -يف استمراٍر للعادات  إاّل  بادر ينسُب فلسفة ديكارت إىل اإللحاد،  أّن  ُرغم 

املعرفيّة للقرون الُوسطى- قّدم عّدة أدلّة عىل وجود الله]2]. الوظيفة الرئيسة لله يف منظومة ديكارت 

هي ضمن الرابط بني الفكر والحقيقة ليك ال يكون العلم بالحاالت الحقيقيّة لشؤون العامل وهميًّا. 

ون عن »أفكارهم الواضحة واملتميِّزة«. الله هو الجرس الذي يستطيُع البرش عبوره بأمان حينم يُعربِّ

انتقد بادر هذا املسار الفكرّي بشكٍل راديكايّل للغاية إىل الحّد الذي رفض أن يُشاركه    لقد 

نقطة انطلقه. يعترُب بادر أنّه من الوقح وغري املسموح املبادرة إلثبات وجود الله استناًدا إىل النفس 

البرشيّة، وبالتايل فإنّه يرفُض »كّل تلك الفلسفات التي تسعى لتعليم البرش أن ال يفهموا أنفسهم عرب 

 Ego( »الروح اإلبداعيّة، بل عرب أنفسهم فقط، بل وأن يفهموا الروح اإلبداعيّة من خلل »أنا أكون

Sum( أو إثباته مع ديكارت الذي يستدلُّ عىل وجود الله من خلل استنتاٍج ُمنبثٍق عن األنا«]3]. »يف 

الله بشكٍل أسايّس، والتي تسمُح للناس أن يكونوا  تُنكُر  التي  النظريّات املعرفيّة  مقابل كّل تلك 

ُملتفتني إىل أنفسهم ويتكاملوا قبل معرفة الله، فإنّنا نؤكُِّد أّن البرش يعرفون الله -ليس ألنّهم يُريدون 

ذلك أو حينم يوّدون ذلك- بل يعرفون الله ألّن الله يسمُح ويأمُر نفسه بالكشف عن ذاته وأن تُعلَن 

التدبُّر الفكرّي  معرفته، ويف اللحظة التي يتّم ذلك«]4]. تختزُل املقاربة العقليّة الله كموضوٍع يف 

بداًل من النظر إليه كموجوٍد داعٍم وُمخلِّص. وفًقا لبادر، يوجد عىل ُمستوًى أعمق حالة إلغاء لله يف 

األهواء البرشيّة أو حتى يف املحاوالت الرامية إىل إثبات ذاته.

ال تقترُص نظريّة بادر حول الله عىل التأكيد عىل أبديّته وكمله وعدم إمكانيّة اإلحاطة به علًم، 

بينم تقترُص نظريّة ديكارت عىل ذلك بشكٍل واضح. هذه املفاهيم ليست باطلة ولكّنها غري كافية 

[1]- محارضات يف العقائد التأّملّية )1(، املجلّد الثامن، ص58.

[2]- يوجد بحٌث ممتاز حول هذا املوضوع تحت عنوان »مفهوم الله واألدلّة عىل وجوده« من تأليف Jean-Marie Beyssade يف كتاب 

»دليل كامربيدج حول ديكارت«.

لوا معرفة حول الفكر املعادي لله، أو الفاقد لله، أو الخايل من  [3]- محارضات يف العقائد التأّملّية: »كيف ميُكنهم )العقالنّيون( أن يُحصِّ

الله، أو حتى )الفكر( الذي يتّم مبساعدة الله حينام يكون وجود الله أو عدمه )ُمستنًدا( إىل أن يُقّرر فكرهم بذلك، ويضعون املعرفة بذاتهم 

.)Ego sum( »الله موجود« الخاّصة بهم هي نتيجة فقط لـ »أنا أكون« Deus est )قبل أن يُعرَفوا ألّن )جملة

[4]- محارضات يف العقائد التأّملّية )4(، املجلّد التاسع، ص112.
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متاًما. يتحّدُث بادر عن الله ُمستخدًما املصطلحات الفلسفيّة التقليديّة مثل ديكارت، ولكّن الكلمة 

الفْصل ليست لهذه املصطلحات قّط، بهذا الصدد، مُيكن اعتمد تعديل بادر ملفهوَمي أحديّة الله 

وأبديّته كمثالنَي، فل ينبغي النظر إىل أحديّة الله كحقيقٍة ُمجرَّدة مبعنى الحاوي لجميع املخلوقات، 

بادر إىل االبتعاد عن  ينظُر  بل كأحاديٍّة أو فرديّة ُمطلقة وحرّة مُيكنها أن تأخذ املبادرات. وعليه، 

الله]1] عىل أنّه مثال عىل التكربُّ املرفوض للبرش.

7( منطُق االنفصال
تنبثُق نقاط االختلف السّت بني بادر وديكارت التي تناولناها آنًفا من اختلٍف أكرث جوهريًة. 

يكمُن نقد بادر األساس الذي وّجهه إىل فلسفة ديكارت يف أّن هذه الفلسفة تُشكُِّل نظريًّة ميتافيزيقيّة 

تعمُل وفًقا ملا مُيكُن أن نصفه بأنّه »منطق االنفصال«، بالفعل، ويف كّل ميداٍن من التفكري الفلسفّي، 

طّور ديكارت فروقات، ومتناقضات ذات قطْبني، وانقساماٍت إىل ُشعبتني، وثنائيّات وما إىل ذلك، 

منها: الله واملادة، املنطق واإلميان، العقل والجسد، الشء املفكِّر “res cogitans” والشء املمتّد 

“res extensa”. إضافة إىل ذلك، واجه ديكارت صعوباٍت جاّدة يف إعادة الربط بني هذه الحقائق 

بعد أن قام بفصلها عن بعضها. عىل أّي حال، تنتمي أدلّة ديكارت عىل وجود الله وتخميناته حول 

الغّدة الصنوبريّة إىل األبعاد األقّل إقناًعا من فكره.

طّور بادر يف مقابل »منطق االنفصال« نظريّة »الحقيقة الكاملة«]2] عىل أساس الوعي العميق 

والدائم للرتابُط، وذلك من وجهة نظٍر مسيحيّة مؤكَّدة. ال يُنِكر بادر التوتُّرات واالختلفات الحقيقيّة 

طبًعا ]3]، ولكّنه يرُّص عىل وجود ترابط عىل الدوام فوق االختلفات. نكوُن ُمنصفني بالفعل تجاه 

لفلسفة  الكيّلّ  إنكاره  نؤكِّد عىل  ليّة«- حينم  تأمُّ »رؤية  اليوم  نُسّميه  -الذي  املحورّي  بادر  حدس 

ديكارت لصالح نظرٍة كونيّة مسيحيّة ُمحيطة وُمتكاملة وشموليّة.

الفلسفّي  التفكُّر  بني  انفصاٍل  بوقوع  تسمُح  ال  الكونيّة  النظرة  هذه  أّن  للهتمم  املثري  من 

واللهويتّ، يف هذا الصدد، يسعى بادر حتًم للرتباط بتقاليد القرون الوسطى وبتوما األكويني عىل 

وجه الخصوص. يقتنُع بادر أّن »ما هو غري الهويتّ يف تلك األفكار الفلسفيّة هو غري فلسفّي يف 

[1]- وفًقا لبادر، أن يكون اإلنسان »من دون« الله  ليس إالّ شكالً خفيًّا عن كون اإلنسان »معاديًا« لله. فضالً عىل ذلك، يعتقد بادر أّن وجود 

الله يقينّي حتاًم، أي ليس فقط من وجهة نظر دينّية: »ال يُعتَقد )فقط( بوجود الله، بل يُعرَف ذلك )أيًضا(«. يّدعي بادر هنا أنّه يتوافق مع 

موقف توما األكويني، ولكّن صّحة رأيه هي موضع للشّك.

[2]- يعوُد هذا املصطلح إىل كوسلوسيك.

دة واضحة مثل فلسفة شيلينغ حول الهويّة، وحدة الوجود، فلسفة سبينوزا، وعّدة اتجاهات عرفانّية. [3]- عارض بادر أيًضا نظريّاٍت ُموحِّ
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الوقت نفسه، متاًما كم أّن ما هو غري فلسفّي يف األفكار اللهوتيّة النقيضة يبدو عىل قدم املساواة 

غري الهويتّ، وبالتايل مُيكن ويجب أن يربط الفرد تواضع اإلميان مع سمّو البحث يف ترويج العلوم 

بشكٍل  البرش  ومعرفة  العامل  ومعرفة  الله  معرفُة  تتّصُل  ليّة(«]1].  التأمُّ العقائد  )أي  وتطبيقها  الدينيّة 

ليّة والتجريبيّة تجاه الحقيقة، وعليه،  غري قابل للنفصال، وهذا هو الحال أيًضا يف املقاربات التأمُّ

يُعارُض بادر بشّدة الذهنيّة التي سادت يف زمانه، وتتمّسُك بعناٍد بعدم إمكانيّة التوافق بني املعرفة 

واإلميان.

النتيجة
فإىل  نعم،  الجواب  ديكارت، وإن كان  بادر  أنصَف  الختاميّة املهّمة هي: هل  إحدى األسئلة 

بحّق  قطًعا  ذلك  فعل  ولكّنه  املحرتف،  بأسلوب  ديكارت  أعمل  يقرأ  مل  بادر  أّن  يبدو  حّد؟  أّي 

حديثنا  ع  يرُشِّ وهذا  فكرّي-  أو نوذٍج  -كنمٍط  كمثال  ديكارت  بادر  أخذ  وهيغل.  بوهمه  مؤلَّفات 

عن »ديكارت« و »الفلسفة الديكارتيّة« يف الوقت نفسه. مل يقم بادر يف رفضه العاّم أو يف قيامه 

فونك  ديكارت وموقفه. الحظ  الواضحة بني موقف  التشابهات  بتناول  الديكارتيّة  العنارص  بقلب 

ل الطأمنينة من  أّن املفكَِّرين يعتقدان بأّن »الذات التجريبيّة املحدودة ليست قادرة عىل أن تُحصِّ

خلل إنجازاتها. ينبثُق اتّحاد األنا بالنسبة لديكارت وبادر أيًضا من )حقيقة( أنّه ُجِعل ممكًنا... ُجِعل 

ُممكًنا من إنجازاٍت ال تعوُد إىل الذات التجريبيّة«]2]. يُثرُي هذا األمر السؤال اآليت: عىل ضوء هذه 

امللحظة، هل يكون النقد املستلَهم الهوتيًّا الذي يُوّجهه بادر لديكارت فاقًدا للمعنى وَملغيًّا؟

الديكارتيّة ونتائجها  الفلسفة  بادر حول  أّن حدس  يتّضُح  السابق هو: ال!  السؤال  جوايب عىل 

القاسية  بادر  قراءة  تحليل  خلل  من  املشكلة  تبسيط  مُيكن  ال  التقدير.  من  يخلو  ال  ودالالتها 

هاتان  تُعيُق  إدانتها،  وبالتايل  املفرتضة  تحيُّزه  حاالت  تصوير  خلل  من  أو  فحسب،  لديكارت 

النقاش الشامل حول ما يقُع عىل املحّك هنا. برأيي، وكم أدرك بادر نفسه، فإّن  اإلسرتاتيجيّتان 

هّمه كان ُمختلًفا متاًما عن هّم ديكارت، حاول األخري العثور عىل قاعدٍة صلبة للعلوم -»رياضيّات 

ليّة واحدة  كلّيّة«- بينم كان هدف بادر أكرث شمواًل، أي دمج جميع )أنواع( املعرفة يف نظريٍّة تأمُّ

وفيّة للدين املسيحّي. فهم بادر ذلك بوضوح، وليك يُحقِّق ذلك كان عليه أن يُغريِّ -أو عىل األقل 

أن يتحّدى- مركز فلسفة ديكارت.

[1]- محارضات يف العقائد التأّملّية )4(، املجلّد التاسع، ص8.

[2]- Funke, p.175–176.
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يجب أن نلتفت أيًضا إىل أّن معاداة بادر للفلسفة الديكارتيّة مل تنشأ من العدم، فحتى يف عرص 

التنوير، كانت الفلسفة الديكارتيّة موضَع نزاٍع شديد]1]، كان هذا هو الحال مع هارمان عىل سبيل 

املثال، وهو ُمفكٌِّر مهٌم مّهد مبعنًى ما الطريق للرومانطيقيّني، وكان بادر ُمطّلًعا عىل أعمله. فوق كّل 

يشء، تتعارض إعادة التأهيل العاّمة للحواس مع النزعة املنطقيّة لديكارت. يذهُب كونديليس أبعد 

من ذلك ويّدعي أّن »عرص التنوير ككّل اتّسم برفض املعتقدات الديكارتيّة«]2]. أكمل الرومانطيقيّون 

بتفصيله بشكٍل إضايّف. صاغ كٌل من  –وخصوًصا »مدرسة توبنغن« الشهرية- هذا االتّجاه وقاموا 

دراي، موهلر، ستودناير، وكُون احتجاجاٍت ضّد ديكارت والفلسفة الديكارتيّة تُشبه تلك األدلّة 

التي قّدمها بادر. يذكُر ستاينبوخل اآليت: »اختلفت روح توبنغن عن الروح الديكارتيّة... يتناقُض 

الكامنة يف وعي  بدايته  نقطة  وتتناقُض  للتقليد،  فهمهم  البداية« مع  »منذ  ديكارت املوجود  شّك 

الذات مع فهمهم للجمعة التي يقُف فيها األنا، وتتناقُض نزعته املنطقيّة التي تفرُض الوعي الذايتّ 

وكامل عبء املعرفة مع فهمهم للوضعيّة غري املختزَلة يف املنطق، و)فهمهم( لسلطٍة ممنوحة يف 

تتّفُق  بها.  املعرفة  واكتساب  للوحي  والفاعلة  الحيّة  املقّدسة،  بالروح  اإلميان  يتّم  التاريخ حينم 

مدرسة توبنغن يف هذا النقد املوّجه لديكارت بشكٍل أساس مع بادر«]3]. ولكن رمبا بادر هو أكرث 

راديكاليّة ورصامة بقليل.

يف  أكرث  فكره  أهّميّة  تكمُن  حيث  فحسب،  التاريخيّة  الناحية  من  للهتمم  ُمثريًا  ليس  بادر 

ليّة فيم يتّصل باللَّهوت املستقبيّل السليم. يُظِهُر  االتّجاهات الجديدة التي تدّل عليها عقائده التأمُّ

بادر أكرث من أيٍّ من ُمعارصيه أّن النظرة الكونيّة املسيحيّة الصحيحة والشاملة يجب أن ترتك مجااًل 

أيًضا؛ ليس  للتحليل فقط بل للرتكيب  أيًضا؛ ليس  للذكاء بل لإلميان والرغبة واإلرادة  ليس فقط 

أيًضا؛ ليس  أيًضا؛ ليس للقانون األخلقّي فقط، بل للتقوى والخضوع  للبرشيّة فقط، بل للطبيعة 

للسعي نحو املعنى فقط، بل للروحانيّة أيًضا؛ ليس لهذا العامل الظاهر فقط، بل -فوق كّل يشء- 

املكتوب  الطرح  يف  صعوباٍت  بادر  واجه  رمبا  فيه.  مريئٍّ  غري  بشكٍل  املوجود  الشخّص  لإلله 

ألفكاره، ولكّنه كان ثابتًا بشكٍل ُمدهش يف التفكري بها]4].

[1]- Panajotis Kondylis, Die Aufklärung im Rahmen des neuzeitlichen Rationalismus, pp. 170–209.

[2]- Ibid., p.172.

[3]- Theodor Steinbüchel, “Franz von Baaders Descartes-Kritik im Rahmen ihrer Zeit und in ihrer 

grundsätzlichen Bedeutung”, p.122.

[4]- راجع كتاب بيتانزوس، ص105: »من امللفت للنظر أّن الحجم الكبري واملجتزأ للمؤلّفات التي أنتجها بادر عىل مدى أكرث من خمسة 

عقود يُظهر هذا القدر من االتساق والرتابط الداخيّل التام. ال يوجد قسم رئييّس من مؤلفات بادر غري ُمرتبط بشكٍل تكاميّل مع كّل قسٍم 

رئييّس آخر. بالفعل، فإّن فكر بادر خاٍل عىل نحٍو استثنايّئ من التناقض الذايّت«.ّ
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هه  ماذا مُيكُن يف النهاية أن يتعلّمه علمء اللَّهوت املعارصون من النقد اللَّهويتّ الذي يُوجِّ

فقد  الحداثة،  أصول  يف  بادر  يغوُص  كيف  نُلحظ  أن  معرفيًّا  املفيد  من  أّواًل،  لديكارت؟  بادر 

ًها أحادّي الجانب نحو  درس بشكٍل نقديٍّ فرضيّاتها وكشف عن نقاط ضعفها التي تتضّمُن توجُّ

النفس، وعدم االكرتاث بـ »اآلخر« باملعنى الواسع للكلمة وحتّى عدم تقبُّله يف بعض األحيان، 

ُم بادر بدائل وحلواًل  ورفض ُملحظة حاالت تحيُّزها الخاّصة أو عدم القدرة عىل ذلك. ثانيًا، يُقدِّ

أيًضا، ومن املفاجئ أنّه عرصيٌّ ويبني الجسور بني حقباٍت تاريخيّة ُمختلفة]1]. وعليه، يستطيُع 

ما  فرتة  عن  البحث  أّن  املرجَّح  من  ألنّه  الحداثة]2]،  ُمعضلت  من  للنجاة  طريًقا  يُظهر  أن  بادر 

وإضفاء  بالتجزئة،  املتمثِّلة  املتواِصلة  العمليّات  يف  يتّم  أن  ينبغي  ال  »الحقيقيّة«  الحداثة  بعد 

التقييدّي –، وهي يف الواقع ال تصنُع شيئًا غري إكمل »منطق  الشخصانيّة، والتقسيم، والتحديد 

انفصال« شبيه بالفلسفة الديكارتيّة. تتألّف فرتة ما بعد الحداثة »الحقيقيّة« يف دراسة الرتابط بني 

كّل يشٍء بشكٍل أعمق. 

[1]- Hans Grassl, “Baaders Lehre vom Quaternar im Vergleich mit der Polarität Schellings und der 

Dialektik Hegels”, p.44.

[2]- Peter Koslowski: Die Philosophie, Theologie und Gnosis Franz von Baaders, p.27.
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ديكارت أسيراً
املراوحة بني العقالنّي�ة املفرطة وامليت�افزييقا املدرسّية

]*[
محّمد محمود مرتىض ]1]

       

يسّية لفلسفة رينيه ديكارت والتي شكَّلت بالنسبة إليه اإلطار  تعرض هذه الدراسة إىل املباين التأسِّ

اإلجاميّل لنظريّة املعرفة الحاكمة عىل منظومته، كام يتطرَّق الباحث بالتحليل والنقد إىل العقالنّية 

ارِم كرشط  الصَّ العقيّل  اليقني  التناقض بني  لناحية  معاثِرها ومغالطاتها، خصوًصا  وبيان  الديكارتّية 

لتحصيل املعرفة الحقيقّية، وبني التسليم باإلميان الدينّي كيقني ال تشوبه شائبة.

»املحرِّر«

املذاهب  فتشّعبت  حصولها،  وكيفيّة  املعرفة  مبوضوع  القدم  منذ  والفلسفة  العلمء  اعتنى 

يُشاد هرم  البرشّي، والذي من خلله  الفكر  واملدارس يف تفسري أساسها، وكيفيّة تحّقق رأسمل 

أبرز هذه املدارس واالتجاهات  التحّقق من صّحة مدركاتنا، ومن  ويتّم  وتُبنى عمرها،  املعرفة، 

من  قلَّل  أو  الحّس،  استبعد  والثاين  وعلومنا؛  معارفنا  أساس  هو  الحّس  إّن  قال  األّول  اتجاهان: 

أهّميّته، واعترب أّن األساس كامن يف ذات اإلنسان، عىل اختلف تفسرياتهم لهذين االتجاهني.

ويُعترب الفيلسوف الفرنيّس »رينيه ديكارت« من أصحاب االتجاه الثاين، أي من أولئك الذين 

عىل  القائم  العقليّن  االتجاه  عىل  الفلسفة  وبنوا  املعريّف،  التأسيس  ميدان  من  الحّس  استبعدوا 

املدركات الفطريّة واملعارف األّوليّة.

لهذا  الجدد  املؤّسسني  أهّم  أحد  هو  الفرنيّس  الفيلسوف  أّن  إىل  الباحثني  من  كثري  ويذهب 

االتجاه، وأنّه فاتح عهد التجديد يف الفكر اإلنسايّن، ويف إنتاج تصّور جديد ومختلف عن العامل، 

*ـ  باحث وأكادميّي لبنايّن. مدّرس تاريخ الفلسفة الغربّية يف جامعة املعارف/بريوت.
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اعتباره  إىل  أيًضا  منهم  العديد  يذهب  كم  األفكار،  مع  للتعامل  وصارم  منتظم  مسار  تقديم  ويف 

الحديثة، ويف شّق طريق  الفلسفة  إىل  الكلسيكيّة  الفلسفة  من  االنتقال  املحوريّة يف  الشخصيّة 

االتجاه العقيّل ابتداًء من القرن السابع عرش، وهذا ما جعل كثريًا من املفكرين يطلقون عليه لقب 

أيب الفلسفة الحديثة يف الغرب، ومؤّسس »فلسفة األفكار الواضحة واملتميِّزة«.

وال يرّض بالنتيجة السابقة النقاش الذي ميكن أن نجده بني قرّاء ديكارت حول أنّه هل كان بفكره 

وطروحاته أشبه باملرحلة التي سبقته والتي يطلق عليها: املرحلة املدرسيّة )السكوالئيّة(، أو أنّه 

كان أشبه بالعرص الذي تله والذي تتالت فيه الفتوحات العلميّة، واشتّد امليل فيه نحو االبتعاد عن 

الهيمنة اللهوتيّة عىل الفكر بشكل عاّم.

لقد كان عرص ديكارت هو العرص الذي بدأت فيه االكتشافات العلميّة تتواىل، ُمحِدثة تغرّيات 

عميقة يف النظرة إىل العامل وإىل موقع كوكبنا من املنظومة الكونيّة التي يسبح فيها. هذه االكتشافات 

كان ال بد لها من »شاقول« فكرّي، وفلسفة مواكبة تستطيع عكس طروحاتها، ضمن منهجيّة تفكري 

مختلفة عن تلك القدمية، والتي كانت قد دخلت يف رصاع شديد مع أفكار نخبة من علمء الطبيعة 

للواء  األّول  الحامل  هو  ديكارت  فكان  وغريهم،  وكيبلر]3]  وكوبرنيكوس]2]  غالييل]1]  أمثال  من 

غ الفكرّي لهكذا مرشوع اضطر  املواكبة والتغيري. وتذكر بعض كتب السرية الذاتيّة أنّه ألجل التفرُّ

ديكارت لرتك بلده فرنسا، وهو يف حدود الثلثني من عمره، واختيار اإلقامة يف بلد يتمتّع بهامش 

من الحّريّة وهو هولندا.

وجوده،  إلثبات  مختلف  منهج  صياغة  فلسفته  حاولت  الذي  لإلله  ديكارت  تنّكر  عدم  ورغم 

ورغم إظهار تعلّقه بدين آبائه، إاّل أّن هذا مل يُنجِه من تعّقب الكنيسة الكاثوليكيّة له، مم جعله دائم 

التنّقل، ويعيش يف وحدة هائلة، محاواًل االبتعاد قدر اإلمكان عن الشهرة، وعن أن يكون معروفًا يف 

أماكن سكنه وتجواله]4].

[1]- غاليليو غالييل )1564 - 1642( عالِم فليّك وفيلسوف وفيزيايّئ إيطايّل، نرش نظريّة كوبرنيكوس ودافع عنها بقّوة عىل أسس فيزيائّية، 

وأثبت خطأ نظريّة أرسطو حول الحركة، سالكًا من أجل ذلك طريق املالحظة والتجربة..

1543( راهب وعامل رياضيايّت وفيلسوف وفليّك وقانويّن وطبيب وإدارّي ودبلومايّس وجندّي  [2]- نيكوالس كوبرنيكوس )1473 – 

بولندّي، كان أحد أهّم علامء عرصه، ويعترب أّول من صاغ نظريّة مركزيّة الشمس وكون األرض جرًما يدور يف فلكها، وهو مطّور نظريّة دوران 

األرض، ويعّد مؤسس علم الفلك الحديث.

[3]- يوهانس كيبلر )1571 - 1630( عامل رياضّيات وفليّك وفيزيايّئ أملايّن كان أّول من وضع قوانني تصف حركة الكواكب بعد اعتامد 

فكرة الدوران حول الشمس مركزا ملجموعة الكواكب من قبل كوبرنيك وغالييل. املصدر.

[4]- راجع: صالح، هاشم، مخاضات الحداثة التنويريّة، القطيعة االبستمولوجّية يف الفكر والحياة، بريوت، دار الطليعة للطباعة والنرش، 

ط 1، 2008، ص 41 – 40.
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اقرتنت  السمة  هذه  إّن  بحيث  العقلنيّة؛  سمتها  هو  ديكارت  فلسفة  مييّز  ما  أهّم  إّن  قيل  لقد 

باسمه كلّم ذُكر اسم هذا الفيلسوف؛ لكن ديكارت مل يصبح الفيلسوف الذي نعرفه، أي فيلسوف 

العقلنيّة يف العرص الحديث، إاّل حينم استعاد املرشوع الفلسفّي ألفلطون، وهو استعاده وعّدل 

إنتاجها كانت هي  التي أعاد ديكارت  العلميّة يف عرصه. فالعقلنيّة  يتناسب مع املعرفة  عليه مبا 

لحظة انبعاث الحضارة الغربيّة الحديثة يف توّجهاتها الفكريّة التي صبغتها فيم بعد عهد ديكارت]1]. 

تاه  فقد  له،  وفيًا  يكن  لكّنه مل  »الصارم«؛  بديكارت، ومبنهجه  أُحيطت  التي  الهالة  ورغم هذه 

يف  فقط،  العقل  عىل  واالقتصار  الوحي،  مع  قطيعة  توطيد  تريد  أنّها  تبّدى  عقلنيّة  بني  ديكارت 

تكريس النفصال االنسان عن السمء، وبني تقليديّة مارس فيه »النكوص« املعريّف وإظهار العقل 

عاجزًا عن النهوض وحده عندما يتأتَّ األمر إىل امليتافيزيقا والوجود اإللهّي. 

من هنا، سيتمحور الكلم فيم سيأيت حول اإلجابة عىل مجموعة من األسئلة أهّمها:

ـ هل العقلنيّة واالعتمد عىل العقل وحده كاف إلخراج االنسان من مأزقة املعريّف؟ وهل يلبّي 

حاجاته املعرفيّة؟

ـ إىل أّي مدى ساهمت العقلنيّة الديكارتيّة يف تأكيد وترسيخ القطيعة املعرفيّة والسلوكيّة مع 

الوحي وامليتافيزيقا؟

ـ هل ميثّل العقل بعًدا وحيًّدا يف اإلنسان، أم أّن له أبعاًدا أخرى ال بّد من ملحظتها واالهتمم 

بها؟

التزم بهذا املنهج يف املباحث  أّي مدى كان ديكارت »وفيًّا« ملنهجه »الصارم«؟ وهل  ـ اىل 

املتعلّقة بامليتافيزيقا؟ 

هذه بعض األسئلة التي يسعى هذا البحث لإلجابة عليها.

أّواًل: العقالنّي�ة
1. ما هي العقالنّية؟

إّن املتبادر األّول إىل الذهن من هذه الكلمة هو ارتباطها بالعقل وبكّل ما هو عقيّل؛ فالعقليّن 

ا، ولديه إميان بقيمة العقل واملحاججة  هو الذي يؤكّد عىل قدرات اإلنسان العقليّة تأكيًدا خاصًّ

[1]- راجع: هشام، محّمد، يف النظريّة الفلسفّية للمعرفة، الدار البيضاء، أفريقيا الرشق، 2001، ص 59 – 58.
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العقليّة وأهّميّتها، الذي هو الرشط املسبق لكّل بحث فكرّي جاّد، وقد كان أّول أبطاله يف تاريخ 

الرتاث الفكرّي الغريّب هو سقراط األثينّي. لقد كان سقراط ال يكّف عن اإللحاح عىل أنّه ينبغي 

أاّل نكون راضني بالهوى الشعبّي أو الرأي السائد، بل يجب إخضاع كّل ذلك للفحص النقدّي]1].

من هنا، فإّن لهذه الكلمة معنى عاًما، ودائرتها الواسعة تشمل جّل الفلسفة منذ عرص اليونان 

وإىل عرصنا هذا؛ ولكن حينم نأيت إىل معناها الفنّي الخاّص، فإنّه حتى أمثال أرسطو يخرجون من 

دائرتها، وكذا يخرج »برتراند راسل« مثًل، الذي هو من الفلسفة املتأّخرين، فأمثال أرسطو وراسل 

ة لتحرير الفلسفة وصياغتها، بينم  يطلق عليهم أنّهم كانوا ملتزمني عموًما باستخدام العقل والحجَّ

العقلنيّة مبعناها الفنّي الخاّص، فهي عىل خلف ثابت مع أصحاب املنهج التجريبّي أو الذين 

يعطون قيمة مهّمة للتجربة والحّس يف املعرفة، فالتجريبيّة تزعم أّن املعرفة البرشيّة يستحيل أن 

الذي  الدور  يؤكّدون عىل  لذلك،  العقلنيّون، خلفًا  بينم  التجريبّي،  والبعد  الحّس  عن  تستغني 

ينهض به العقل مبعزل عن الحواس يف اكتساب املعرفة]2].

مصدًرا  العقل  تعترب  التي  الفلسفة  نوع  عىل  والخاّص  الفّنّي  مبعناها  العقلنيّة  تُطلق  وعليه، 

العقيّل  املذهب  تقوم عىل  التي  والفلسفة  الفيزيقّي.  العامل  معرفة  ومنها  اختلفها،  للمعرفة عىل 

تعتمد عىل االستدالل الخالص مصدًرا للمعرفة، مبا يعني إمكانيّة الوصول إىل معرفة جوهريّة عن 

العامل، دون الرجوع إىل أّي مقّدمات تجريبيّة]3].

وكثريًا ما توصف العقلنيّة يف الكتب املدرسيّة وكأنّها ظاهرة بدأت وانتهت يف القرن السابع 

عرش، مع أّن العقلنيّة مازالت متارس تأثريًا ملحوظًا يف كثري من املجاالت الفلسفية اليوم؛ ومن 

جهة ثانية، حتى أعمل العقلنيّني الكبار يف القرن السابع عرش، من قبيل: ديكارت: واليبنتز، مل 

العقليّن، وإىل  بعده  اليونايّن يف  الرتاث  بعض  إىل  بآخر،  أو  بشكل  َمديَنة،  فهي  تنشأ من عدم، 

سمت فكريّة ظهرت يف أديان سمويّة قدمية وحركة األنبياء، مبا ظهر لنا من تعاليم وحيانيّة تعطي 

للعقل دوره، يف نظرة وسطيّة ال تُفرّط بالعقل وتضيّع دوره، وال تُفرّط فيه حّد التأليه.

2. العقالنّية واملنهج التجريبّي

إليه، يهملون الحواس  العقلنيّون الذين يعتنقون مذهب العقلنيّة مبعناه الخاص الذي أرشنا 

[1]- راجع: كوتنغاهم، جون، العقالنّية، ترجمة محمود منقذ الهاشمّي، حلب، مركز االمناء الحضارّي، ط 1، 1997، ص13.

[2]- راجع: كوتنغاهم، جون، العقالنّية، ص17 – 16.

[3]- راجع: عباس، راوية عبد املنعم، ديكارت والفلسفة العقلّية، بريوت، دار النهضة العربّية، 1996، ص31.
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لكونها مجااًل لحصول الشبهة، وغري جديرة بالثقة لتحصيل املعرفة أساًسا، فيم يُسلّم بعض منهم 

بأهّميّة الحس والتجربة؛ ولكّنه يعتربهم غري كافيني بحّد ذاتهم للوصول إىل معرفة موثوقة.

ومن جهة أخرى، يؤكّد كّل العقلنينّي عىل إمكانيّة املعرفة القبليّة، وهي املعرفة التي تحصل 

قبل التجربة؛ وهناك من يعرّفها، ككانط مثًل، بأنّها املعرفة التي ميكن أن تتأّسس حقيقتها مبعزل 

عن أّي ملحظة تجريبيّة. وهذا ما يجعلنا، بحسبهم، قادرين عىل الوصول إىل معرفة بعض الحقائق 

املهّمة واألساسيّة عن الواقع]1].

ولكن هل تتنّكر املدارس العقليّة للتجربة والحّس مطلًقا؟ بالدقّة، إّن عاّمة املذاهب العقليّة يف 

تفسري املعرفة العلمية ال تُنكر دور التجربة والحّس يف عمليّة بناء املعرفة ضمن مستويات محّددة، 

فاملبادئ  اإلخباريّة،  العقليّة  املبادئ  أي  الرتكيبيّة،  القبليّة  العقليّة  املبادئ  مع  بالتعاضد  وذلك 

مبادئ  أّما  تركيبيّة،  مبادئ  تكون  وقد  تحليليّة،  مبادئ  تكون  قد  أذهاننا  عليها  تتوفّر  التي  القبليّة 

التحليليّة، أي القضايا برشط املحمول، فهي ال تُخرب إاّل عن نفسها، وتصُدق عىل قاعدة  العقل 

مبدأ الهويّة، واستحالة اجتمع النقيضني؛ أّما القضايا الرتكيبيّة القبليّة، فهي قضايا إخباريّة، كمبدأ 

العلّيّة، والتمثل واالطراد يف أحكام الطبيعة، أي أّن محمولها غري متضّمن يف موضوعها. ومدارس 

يّة، بل تعتقد أّن العقل وأحكامه الرتكيبيّة  املذهب العقيّل عاّمة ال تُنكر دور املعرفة التجريبيّة الحسِّ

القبليّة رشط رضورّي ليك تتشّكل األحكام التجريبيّة، ويفاد من الحواس فائدة علميّة، أي أّن قواعد 

العلم وأحكامه الكلّيّة تتوقّف عىل ضّم املعارف والقضايا القبليّة إىل معطيات الحّس والتجربة]2]، 

أّما التجريبيّون فيميلون إىل أّن القضايا الوحيدة التي ميكن أن نعرفها قبليًّا هي القضايا من النوع 

الذي ال يقّدم معلومات إضافيّة عىل اإلطلق، من قبيل »كّل العزَّاب غري متزّوجني«، أي التي ال 

تقّدم معلومات عن العامل، بل تعتمد عىل تعريف املصطلحات املستخدمة ملفردات القضيّة]3].

ثانًي�ا: معالم العقالنّي�ة يف الفلسفة الديكارتّي�ة
1. إرهاصات العقلنيّة عند ديكارت

كانت التعاليم املدرسيّة التي تلّقاها ديكارت منذ حداثة سّنه موضع تأّمل لديه؛ إذ خلص إىل 

[1]- راجع: كوتنغاهم، جون، العقالنّية، ص17.

[2]- راجع: أبو رغيف، عامر، نظريّة املعرفة يف ضوء آخر تجلّيات عرص الحداثة، كارل بوبر مرتكزًا، النجف األرشف، معهد الدراسات 

العقلّية، ص87.

[3]- راجع: كوتنغاهم، جون، العقالنّية، ص17.
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نتيجة مفادها أنّها غري مقنعة، وأنّها ينبغي أن تخضع للتفنيد أكرث الكتشاف مدى صلحيّتها.

إّن األخذ باألفكار التي نتعلّمها والتسليم بها ألجل أنّها من السلف فقط هو أخذ بالفكر والعلم 

بل تبرصُّ أو تفكري. هذا ما كان يحّدث ديكارت به نفسه وهو يحاول صياغة منهجيّة جديدة يف النظر 

إىل األفكار واختبار صّحتها.

لقد قّرر ديكارت بعد ذلك رمي جميع ما تلّقاه وراء ظهره، والرشوع بطريقة جديدة يف التفكري، 

ويف استثمر عقله، فقد ظهر له بأّن حواسنا تخدعنا أحيانًا، وهذا يعني لزوم رفض شهادتها، ثّم إّن 

من الناس من يخطئ يف استدالالته؛ ولهذا سيتّم رفض كّل ما يقوم عليه الدليل باعتباره خاطئًا، 

وسيستخدم ديكارت منهجيّة صارمة للوصول إىل ذلك. وأخريًا، فقد يكون هناك شيطان ماكر خادع 

ما  الحكم يف كّل  فلنتوقّف عن  فإذن،  بنا ويستخدم مواهبه يف تضليلنا.  يلعب  أن  له  قوّي يحلو 

يعرض لنا، وهكذا كان الشّك املنهجّي باستخدام أداة العقل أّول خطوة يف الفلسفة الديكارتيّة، 

ويف مسار العقلنيّة عىل بنى مختلفة عمن سبقه]1].

يس لإلنسانويّة )نقد اإلنسانويّة( 2. العقالنّية الديكارتّية والتأسِّ

إّن اإلطاحة بإرث فكرّي سابق ليس أمرًا سهًل، فهو يحتاج إىل جرأة ومغامرة فكريّة استثنائيّة، 

أسس  حينم  ديكارت  به  قام  ما  وهذا  سنوات،  من  ييل  فيم  واالنتشار  للبقاء  قابل  تأسيس  وإىل 

العقل،  وهو  أال  الناس«،  بني  وتوّزًعا  قسمة  األشياء  »أعدل  اعتربه  ما  معتمد عىل  ملسار عقليّن 

فعىل اإلنسان، بحسب ديكارت، العودة إىل داخله ليتيّقن ويعرف، وهو بهذا األمر يحّرر اآلخذين 

مبنهجيّته من اإللزام السابق يف البحث عن األجوبة املصرييّة والحّساسة والكربى خارج الذات 

اإلنسانيّة؛ سواء أكان يف النظام الكويّن، أم يف اإلله املهيمن، ومن ثّم يؤسس ألن يصبح اإلنسان 

هو سيّد نفسه وهو مالكها، وهذا ما يعترب الحجر األساس يف املذهب اإلنسانوّي الذي كُتب له بعد 

ديكارت التوّسع أكرث يف الغرب واالتكاء عليه يف أغلب التفاصيل]2]، وهذا املذهب هو نفسه الذي 

امة فيم بعد وصلت ذروتها يف القرن العرشين. أّدى إىل منعرجات هدَّ

ترك  هو  بالعقل،  التوّسل  مبدئيّة  عىل  والقائم  ديكارت،  أّسسه  الذي  املسار  مفرزات  أبرز  إن 

السلطان  هو  العقل  فأضحى  فقط.  العقل  عىل  واالقتصار  بالوحي،  وسلوكنا  أفكارنا  يف  التوسل 

[1]- راجع: جانيه، بول َوسياى، جربيل، مشكالت ما بعد الطبيعة، ترجمة يحي هويدي، القاهرة، مكتبة األنجلو املرصيّة، 1961، ص 43.

[2]- راجع: فريي، لوك، أجمل قّصة يف تاريخ الفلسفة، ترجمة محمود بن جامعة، بريوت، دار التنوير للطباعة والنرش، ط 1، 2015، ص 

.40 – 41
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مقتىض  أفعاله عىل  وإلتيان  األشياء،  جميع  أحكامه عىل  اإلنسان إلصدار  الذي ميلكه  الداخيّل 

هذه األحكام، فل سلطان خارجّي يهديه إىل صواب األفعال واألحكام. وبالتايل، كان هذا املسار 

الوحي  مع  سلوكيّة  معرفيّة  قطيعة  وإجراء  بالسمء]1]،  يربطه  ما  كّل  عن  اإلنسان  النفصال  مكرًِّسا 

واملعرفة الوحيانيّة.

الفكر  بها  التي أخذ  أن يعقل كّل يشء، هو أرسخ األمور  العقل يستطيع  أّن  إّن األخذ مبسلّمة 

الغريّب. وقد واجهت هذه املسلّمة العديد من التحّديات بعد الذهاب بها إىل عامل املمرسة الفعليّة، 

فقد ظهر العقل عاجزًا عن اإلحاطة بالعديد من متطلَّبات اإلنسان، فاإلنسان يحمل يف نفسه عاملًا 

وجدانيًّا متتزج فيه املشاعر واإلشارات بالقيم واآليات]2]. ولو كان العقل يستطيع اإلحاطة بنفسه بكّل 

املنافع واملضار، ملا انجرّت اإلنسانيّة يف القرن العرشين إىل أكرب حربني يف تاريخ البرشيّة، خلّفتا 

عرشات مليني الضحايا ودمارًا هائًل، وصدمة كبرية، جعلت املفّكرين الغربينّي يعكفون عىل إعادة 

دراسة األسباب ونقد العوامل التي أوصلت الحداثة القامئة عىل العقل إىل هذه النتيجة.

3. العقل يف املنظور الديكاريّت

املذهب الديكاريتّ هو مذهب عقيّل، واملذهب العقيّل هو اإلطار الذي حّدده ديكارت للفكر، 

فلسفة  به  ومتيَّزت  عاّمة،  بصفة  الفرنسيّة  الفلسفة  به  فاتّسمت  عرش،  السابع  القرن  يف  به  ونادى 

ديكارت بصفة خاّصة.

الشّك  ينبغي ممرسة  باعتباره محدوًدا؛ ولهذا  البرشّي  العقل  أّوليّة، إىل  ينظر ديكارت، كنظرة 

العقل اإللهّي، فمن املنطقّي أن  العقل هو نسخة محدودة من  أّن هذا  لليقني، ولكن مبا  توّصًل 

تكون ممرسة العلوم يف مقدور البرش وضمن دائرة إمكانيّاتهم]3].

وديكارت يصّنف العقول بحسب مدى قدراتها، ال بالرجوع إىل األنواع البيولوجيّة للكائنات 

التي متلك تلك العقول، فعقلنا ليس برشيًّا بقدر ما هو محدود، والرّب ليس برًشا فائًقا بقدر ما 

هو ال محدود، وامتلكنا للعقول بالنسبة لنا شأنه شأن امتلكنا لقدرات من النوع العام نفسه الذي 

أّن  املحوريّة هي  والنقطة  الرّب مبراحل.  من  أكرث محدوديّة وقصوًرا  كانت  وإْن  الرّب،  ميتلكه 

[1]- راجع: عبد الرحمن، طه، روح الحداثة، املدخل إىل تأسيس الحداثة اإلسالمّية، الدار البيضاء، املركز الثقايّف العريّب، ط 1، 2006، 

ص 101.

[2]- راجع: عبد الرحمن، طه، روح الحداثة، ص 44 – 43.

 ،1 والثقافة، ط  للتعليم  هنداوي  مؤسسة  القاهرة،  الرويب،  محمد  أحمد  ترجمة  ا،  مقّدمة قصرية جدًّ ديكارت  توم،  راجع: سوريل،   -[3]

2014، ص 86.
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عقل الرّب الكامل أو اللمحدود هو الذي يضع معيار أّي يشء باعتباره عقًل]1].

التي يجب أن ميتلكها العقل، بحسب ديكارت، هي قدرات فكريّة بحتة،  والقدرات الوحيدة 

العقل ميتلك  أّن  والقدرة عىل ممرسة اإلرادة املطلوبة يف إصدار األحكام. ونظريّته ترى ضمًنا 

القدرات الرضوريّة الستيعاب علم تجريدّي للمّدة. 

إّن أّي عمليّة يقوم بها العقل ال مجال للشّك يف أنّها حقيقة من جانب صاحب العقل. وميكن 

تعريف كّل ما هو عقيّل بشكل أساس بأنّه كّل ما هو غري قابل للشّك يف حقيقته، بأنّه مدرَك مبارشة 

من جانب النفس]2].

االنطلق  ميكن  التي  الركيزة  اعتباره  ميكن  ولهذا  البرش؛  لجميع  شامل  ديكارت  عند  فالعقل 

منها للتأسيس للمنهج العقيّل الذي عىل أساسه سيبني رصحه الفلسفي العقليّن، فإذا مل يكن هذا 

م أّي فلسفة  النور الفطرّي موجوًدا عند الجميع، فكيف ميكن حينئذ أن ينفع أّي احتجاج أو أن تُقدَّ

لآلخرين؟ ولكن ديكارت يشرتط مع ذلك سلمة استعمل العقل فيم نريد الوصول إليه؛ ».. بل 

األهم من ذلك هو أن نستعمله استعاماًل جّيًدا«، بهذه العبارة تحديًدا عرّب عن ذلك يف كتابه مقال يف 

املنهج. أّما كيفيّة استعمله بشكل صحيح فهو ما سيعّقب به، معتربًا أّن القدرة عىل الحكم العقيّل 

الصالح، ومتييز الخطأ من الصواب يجب أن ينتظم كلّه باملنهج]3].

ولكن هل هذا الطرح بحّق ال نقاش فيه؟ هل حًقا اتّخذ ديكارت العقل سنًدا وجعل العقلنيّة 

منهًجا صارًما يف طريقة تفكريه؟ هل استخدم ديكارت العقل للتأسيس لوعي أورويّب جديد؟ أم 

أّن ديكارت هو مدريّس من نوع آخر، من نوع أرقى ممن سبقه؟ هل يعتّز ديكارت باملنهج أكرث 

من متسكِّه الظاهرّي بالعقيدة، وبالتايل يكون أقرب إىل القديم منه إىل الحديث؟ وهل ديكارت 

فيلسوف العقل أم فيلسوف اإلميان، وهل نسبة العقل لديه أكرث من اإلميان أم أّن نسبة اإلميان لديه 

أكرث من العقل؟

فلسفة  إىل  منه  الوسيط  العرص  فلسفة  إىل  أقرب  تربزه  ديكارت  أعمل  يف  مؤرّشات  توجد 

العرص الحديث، كم يبدو أنّه ميثّل نهاية مرحلة أكرث منه متثيًل لبداية مرحلة، وأنّه فيلسوف اإلميان 

أكرث منه فيلسوف العقل. وميكن االستناد إىل ما فعله ديكارت بعد عرضه لقواعد املنهج األربع 

ا، ص 85. [1]- راجع: سوريل، توم، ديكارت، مقّدمة قصرية جدًّ

ا، ص 84 – 83. [2]- راجع: سوريل، توم، ديكارت، مقّدمة قصرية جدًّ

[3]- راجع: لويس، جنفياف روديس، ديكارت والعقالنّية، ترجمة عبده الحلو، بريوت / باريس، منشورات عويدات، ط 4، ص 17.
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يف مقالته يف املنهج؛ إذ قام باستثناء أربعة أشياء ال يطبّق فيها املنهج، ويتّم التسليم بها بناء عىل 

املقّدس،  والكتاب  والكنيسة،  العقائد،  العقل:  ديكارت من حكم  استثنى  فقد  املؤقّتة،  األخلق 

موضوعات  عىل  العقل  أحكام  ديكارت  قرص  لقد  الحكم.  ونظام  واألخلق  والتقاليد  والعادات 

الفكر فحسب: الرياضيّات والعلوم، دون الواقع األخلقّي واالجتمعّي والسيايّس. إّن ديكارت هو 

الذي انتهى إىل القول: »أموت عىل دين ملييك«، و»أموت عىل دين مرضعتي«. وحتى لو افرتضنا 

بأّن ديكارت قد ترك ملن بعده بأن يقوموا بتطبيق القواعد عىل كّل يشء دون استثناء، فإنّه حتى عىل 

هذا الفرض ميكن اعتباره قد آثر السلمة، وترك النضال لغريه]1].

4. العقالنّية عند ديكارت ودور العلوم الرياضّية

التحليليّة،  الهندسة  ميدان  كثريًا يف  اشتغل  وقد  رياضيّات،  ديكارت هو عامل  أّن  املعلوم  من 

وهذا ما جعله يستفيد من املنهج الريايّض يف مجال الفكر الفلسفّي، ويرى ديكارت أّن مدار العلم 

الطبيعّي يف حقيقة األمر هو الكشف عن العلقات التي ميكن التعبري عنها رياضيًّا، وبقدر ما ميكن 

تفسري العامل علميًّا يجب تفسريه رياضيًّا؛ ملا متنحه الرياضيّات لنا من يقني]2]. واليقني هو الذي 

يضع معارفنا يف خانة العلم. إّن الرياضيّات هي النموذج األمثل لتحّقق املعارف اليقينيّة الواضحة 

واملتميّزة.

األداة  باعتبارها  املعرفة،  الديكاريتّ يف  املنهج  تأسيس  تساهم يف  الرياضيّات  ما جعل  وهذا 

املناسبة للسيطرة عىل العلوم الطبيعيّة، فليس مثّة معرفة بالعلم إاّل من خلل التصّورات الرياضيّة. 

أّي معرفة واضحة ومتميّزة عن  اعتبار عقولنا عاجزة عن الوصول إىل  لقد ذهب ديكارت إىل 

العامل إاّل من خلل أفكار رياضيّة واضحة وصارمة، بل ُعدت الرياضيّات من قبيل األمور املُنزّلة 

من عند الله، ملا تحتويه من صدق ويقني]3].

من جانب آخر، تجدر اإلشارة إىل اختلف النسق األفلطويّن عن النسق الديكاريتّ يف طريقة 

استخدام الرياضيات وتسخريها يف الفكر واملعرفة. فأفلطون انساق وراء فيثاغورث، فلم يجعل 

الرياضيّات منهًجا فحسب، بل ذهب إىل ما هو أبعد من ذلك، حيث أدخل الرياضيّات يف صميم 

الوجود، وفرّس الوجود باألعداد، واملوجودات باألعداد الهندسيّة. مل يستعن أفلطون بالرياضيّات 

[1]- راجع: حنفي، حسن، مقّدمة يف علم االستغراب، بريوت، املؤسسة الجامعّية للدراسات والنرش والتوزيع، ط 1، 1992، ص 183 – 182.

[2]- راجع: عباس، راوية عبد املنعم، ديكارت والفلسفة العقلّية، ص 79.

[3]- م.ن، ص 78.
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كانت  فقد  ديكارت  أّما  نفسه،  الوجود  لتفسري  أساسيًّا  عامًل  جعلها  بل  فحسب،  للفكر  منهًجا 

لينشئ  الريايّض  الهندسة  اعتمد عىل علم  إذ  والتفكري]1]؛  منهًجا يف االستدالل  الرياضيّات عنده 

عمليّات استنباطيّة خطوة بخطوة. 

يرى ديكارت أّن املعرفة كلّها وحدة نظاميّة، وتشبه الفلسفة شجرة، تشّكل امليتافيزيقيا جذورها، 

والفيزياء جذعها، والعلوم األخرى فروعها. ويقوم ديكارت بإخضاع العلوم الفيزيائيّة للرياضيّات، 

أي جعلها رياضيّة، وهو اقرتح التخلّص النظامّي من الخصائص املحسوسة، باإلضافة إىل القوى 

الخفيّة الغامضة من نحو »القوى« أو »الفضائل« املتجانسة واملتنافرة يف العلم القروسطّي لصالح 

الخصائص القابلة للقياس الدقيق يف التفكري الريايّض]2]. 

ناجًحا يف  يكون  أن  الهندسة ميكن  لعلم  النظرّي  املسار  ناجح يف  هو  ما  إّن  قال  من  ولكن 

الفيزياء؟ إّن الفيزياء تتعامل مع الواقع الخارجّي، وال ميكن لرصامة خطوات االستنباط املعتمدة 

عىل انتظام الرياضيّات ودقّته، وال للمعرفة الفطريّة البسيطة والقبليّة، أن تنهض بوصف تعقيدات 

الكون الواقعّي. إّن نسيج امليتافيزيقا الديكاريتّ قد يكون له سحر داخيّل معنّي؛ ولكّنه ال يحمل 

أّي صلة مفيدة بالعلم الواقعّي]3]. وهذا ما تخربنا عنه التحّوالت التي حّدثت يف النظر إىل الطبيعة 

الغريّب، مكانًا واسًعا لها  الفكر  التجربة، يف  العلميّة للبرشيّة، حيث حجزت  النهضة  والكون بعد 

أو  املعطيات  من  كثري  اختبار صّحة  التجربة يف صميم  وأخواتها. وصارت  الفيزيائيّة  العلوم  يف 

الفرضيّات التي يريد العلمء التحقُّق منها.

5. موقع الحّس والتجربة يف مسار املعرفة العقالنّية عند ديكارت

إّن شأن ديكارت شأن أفلطون، يُلّح عىل أّن العقل يجب إبعاده عن الحواس إذا كّنا نريد بلوغ 

املعرفة الحقيقيّة. وميكن ارجاع ذلك جزئيًّا إىل أّن أحكامنا بشأن العامل الخارجّي عرضة للخطأ، 

وقد تخضع إدراكاتنا الحّسيّة للخطأ والوهم.

ّ، يستمّر يف اإللحاح والتأكيد عىل أّن  إّن ديكارت، حتى بعد أن ينتهي من أعمل منهجه الشيكِّ

حواسنا، حتى وهي يف نظام عملها الكامل، تظّل مخرِبات ال يعوَّل عليها بشأن الطبيعة الحقيقيّة 

للواقع. وهذا يتبدى يف مناقشات ديكارت ملعرفتنا للعامل الفيزيايّئ، وهو يقّدم مثال قطعة الشمع 

[1]- راجع: عباس، راوية عبد املنعم، ديكارت والفلسفة العقلّية، ص 83.

[2]- راجع: كوتنغاهم، جون، العقالنّية، ص 53.

[3]- م.ن، ص 57.
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ال  للشمع  املحسوسة  العاديّة  الخصائص  بأّن  ديكارت  يؤكد  إذ  العسل؛  قرص  من  توًّا  املأخوذة 

تخربنا بشء عن طبيعتها الجوهريّة. ويتّضح أّن الخصيصة الجوهريّة الوحيدة للشمع هي امتدادها، 

د له طول وعرض وعمق، وهو قابل ألن يتِّخذ عدًدا غري محدود من األشكال  فهي ببساطة يشء متمدِّ

الهندسيّة، ولكن ذلك ليس شيئًا ندركه بالحواس أو التخيّل؛ ألنّنا نعلم أّن الشمع ميكن أن يتّخذ من 

األشكال أكرث بكثري مم نستطيع أن نلحظه فعليًّا أو نصوِّره ألنفسنا. ومن ثّم نعلم أّن األجسام ال 

يتّم إدراكها بدقّة بواسطة الحواس أو ملكة التخيّل، والعقل وحده هو القادر عىل أن يعطينا تحديًدا 

قاطًعا حول بعض خصائصها]1].

ويف الخلصة، يف مثال قطعة شمع العسل الذي رضبه ديكارت، يتبنّي أّن عدم ثبات الخواص 

يف املعرفة الحّسيِّة يجعلها معرفة ال يُعّول عليها. فالخواص الخالدة والثابتة هي وحدها التي ميكن 

أن تكون ماّدة للمعرفة الحقيقيّة؛ وذلك من خلل البُعد العقليّن عند اإلنسان.

األشياء  طبيعة  عن  بالثقة  وجديرة  دقيقة  معلومات  تعطينا  أن  للحواس  ميكن  ال  ملاذا  ولكن   

رشيطة أن نكون حريصني عىل تعيني رشوط استخدامها!؟]2]، وبعبارة ثانية، مشكلة ديكارت مع 

املعارف الحّسيّة هي أنّها ال تتّسم بالثبات والدميومة، وهذا ما جعله يستبعدها. ولكن ماذا إذا كان 

ميكن لهذه املعارف أن تكتسب نحًوا من الثبات فيم لو ربطناها برشوطها الظرفيّة الزمانيّة واملكانيّة 

إليها ما دامت ضمن هذه  الركون  وغريها من الرشوط مبا يجعل هذه املعارف صحيحة وميكن 

دة لها؟ هذه إشكاليّة طرحها التجريبيّون عىل عقلنيّة ديكارت. الرشوط والظروف املحدَّ

ثالًثا: اليقني املعريّف العقاليّن عند ديكارت
1. رشوط اليقني املعريفّ العقاليّن عند ديكارت

يعّدد  ديكارت  راح  اليقني،  إىل  للوصول  املناسب  املنهج  لتحديد  الطريق  تعبيد  أجل  من 

األسباب واملؤثّرات التي تجعل من معارفنا غري صالحة وغري يقينيّة؛ ولهذا نجده يحّدد يف كتابه: 

»مقال عن املنهج«، جملة من هذه املؤثّرات. فالعادات، والتقاليد، والبيئة، واألفكار التي تحيط 

بنا، تؤثّر يف آرائنا أكرث من أّي علم يقينّي، وإّن موافقة الكرثة ليست دليًل ذا شأن عىل الحقائق التي 

[1]- راجع: كوتنغاهم، جون، العقالنّية، ص 51 – 50.

[2]- م.ن، ص 56 – 55.
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يتعرّس كشفها، فإنّه أقرب إىل االحتمل أن يجدها رجل واحد من أن تجدها أّمة بأرسها]1]. وهذا 

ما جعل ديكارت يعمل عىل وضع قواعد خاّصة باملنهج الذي يوصل لليقني، عىل غرار القواعد 

الرياضيّة الدقيقة التي أحبّها منذ عهد الدراسة. فبحسب ديكارت، إّن الحّجة العقليّة إذا كانت يقينيّة 

وجليِّة أمكن عرضها عىل اآلخرين، فتقنعهم إقناًعا عقليًّا]2]. وحسب ديكارت فإّن أّي معرفة، مهم 

كان نصيبها من الصّحة، لن تكتسب صفة الصدق الريايّض أو تكون علًم يقينيًّا يعدل يقني العلوم 

الرياضيّة، ما مل تتوفّر فيها رشوط الفكر الريايّض وخصائصه، وهو يعّددها عىل الشكل اآليت: 

األّول: أاّل أقبل شيئًا ما عىل أنّه حّق، ما مل أعرف يقيًنا أنّه كذلك؛ مبعنى أن أتجنب بعناية التهور 

أمام عقيل يف جلء ومتيز؛  يتمثّل  إاّل ما  النظر، وأاّل أُدخل يف أحكامي  والسبق إىل الحكم قبل 

بحيث ال يكون لدّي أّي مجال لوضعه موضع الشّك.

الثاين: أن أقّسم كّل واحدة من املعضلت التي سأختربها، إىل أجزاء عىل قدر املستطاع، عىل 

قدر ما تدعو الحاجة إىل حلّها عىل خري الوجوه.

الثالث: أن أسرّي أفكاري بنظام، بادئًا بأبسط األمور وأسهلها معرفة يك أتدرج قليًل قليًل حتى 

أصل إىل معرفة أكرثها ترتيبًا بني األمور التي ال يسبق بعضها اآلخر بالطبع.

الرابع: أن أعمل يف كّل األحوال من اإلحصاءات الكاملة واملراجعات الشاملة ما يجعلني عىل 

ثقة من أنّني مل أُغفل شيئًا]3].

وميكن أن نلحظ يف الرشط األّول كيف أّن ديكارت يركّز عىل أهّميّة االنطلق مم هو بديهّي 

لنستطيع بلوغ اليقني الحًقا، فالبديهّي هو الذي يكون جليًّا ومتميّزًا، وال يكون موضع شّك.

أخرى  معرفة  أيَّ  املعرفة  استنباط  نسق  البديهيّات يف  تسبق  أن  يعني  فهو  الثالث،  الرشط  أّما 

إىل  الوصول  يريد  أيًضا؛ حينم  الريايّض  به  يقوم  ما  هو  نسق خاّص  األفكار يف  فرتتيب  الحقة، 

النتيجة الرياضيّة اليقينيّة.

الديكارتيّة،  املنهجيّة  بحسب  اليقني،  تحصيل  منهج  إىل  هة  املوجَّ اإلشكاليّات  من   ولكن 

الله علينا، بحسب املنهج  نُثبت وجود  إثبات وجود اإلله؛ فليك  نريد  لنا حينم  التي تظهر  تلك 

[1]- راجع: ديكارت، رينيه، مقال عن املنهج، ترجمة محمود محمد الخضريّي، القاهرة، الهيئة املرصيّة العاّمة للكتاب، ط 3، 1985، 

ص 185.

[2]- راجع: لويس، جنفياف روديس، ديكارت والعقالنّية، ص 18 – 17.

[3]- ديكارت، رينيه، مقال عن املنهج، ض 192 – 190.
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الديكاريتّ، أن نبدأ من مقّدمات معيّنة بديهيّة، ولكن كيف لنا أن نعلم أّن هذه البديهيّات صحيحة، 

أنّنا نعلم ذلك من خلل إدراكنا حقيقتها بوضوح  وأنّنا مل نقع يف االشتباه فيها؟ يجيب ديكارت 

ومتييز. ولكن سؤااًل ينشأ هنا: كيف ميكن لنا أن نثق بإدراكاتنا الواضحة واملتميّزة؟ نعم، حاملا يتّم 

الربهان عىل وجود الله لن تكون هناك مشكلة؛ ألّن ديكارت ميكن أن يزعم بأّن الله الكائن الكامل، 

والذي كلّه خري، ال ميكن أن يكون قد أعطانا عقًل يخضع للخطأ يف املسائل التي يعتقد العقل 

أنّه يدركها بوضوح. ولكن قبل إثبات وجود الله، يبدو أنّه ليست لدينا ضمنة بإمكانيّة التعويل عىل 

العقل حتى يف أبسط األمور، وهذا يعني أّن الدور هو ما يحكم مسار التفكري الهادف لليقني؛ فنحن 

ال نستطيع أن نثق بإدراكاتنا الواضحة واملتميّزة حتى نعرف أّن الله موجود، ومن جهة أخرى، نحن 

ال نستطيع الربهنة عىل وجود الله دون االعتمد عىل إدراكاتنا الواضحة واملتميّزة.

الوضوح  من  هي  القضايا  من  مجموعة  بوجود  بالقول  السابقة  املعضلة  عن  أجاب  ديكارت 

بحيث تضمن نفسها بنفسها، حتّى دون ضمنة إلهيّة، من قبيل: »اثنان زائد اثنان تساوي أربعة« أو 

»إذا فّكرت فأنا موجود«. ولكن، مع ذلك تطرأ مشكلة أخرى عىل ديكارت، وهي أّن هذه القضايا ال 

ا، وهذا ما يجعل الذهاب إىل إثبات قضايا أكرث جوهريّة أو تعقيًدا،  تعطينا سوى معلومات قليلة جدًّ

كإثبات وجود اإلله، رحلة غري مضمونة، وغري معصومة]1].

 ومن امللحظ أّن ديكارت الذي يقّدم لنا يف قاعدته األوىل للتفكري منهًجا صارًما، يقوم عىل 

عدم قبول يشء عىل أنّه الحّق إالّ إذا كان واضًحا ومتميّزًا، نجده، من جهة ثانية يدعو لتكريس 

أشياء  أعمله  الله ويف  طبيعة  يكون يف  أن  الغريب  من  ليس  أنّه  بحّجة  والغموض،  الَّلمعقوليّة 

)الدين  الدينيّة  للعقائد  الفكر مقياًسا  أيًضا ال يجعل  تناوله، وهو  تتجاوز ما ميكن ألذهاننا  كثرية 

املسيحّي بالتحديد(، بل يجعل تلك العقائد مقياًسا يقيس به مدى صّحة الفكر أو عدم صّحته. 

وهو يقول رصيًحا إنّه ينبغي علينا تفضيل األحكام اإللهيّة عىل استدالالتنا، ويزيد عىل ما تقدم 

يعدله  الذي ال  اليقني  فهو  الله  أنزله  ما  الزلل، وهي:  تعصمنا من  بقاعدة  االستمساك  ينبغي  بأنّه 

الناضج،  العقل  فيها عىل  التعويل  ينبغي  فهذه  الوحي،  يذكرها  التي مل  الحقائق  أّما  آخر؛  يشء 

التسليم بصّحة يشء  الحواس، فضًل عن عدم  فيها إىل  الركون  وعدم األخذ باملوروث، وعدم 

مل يتّم التحّقق منه]2].

[1]- راجع: كوتنغاهم، جون، العقالنّية، ص 55 – 54.

[2]- راجع: الخشت، محّمد عثامن، أقنعة ديكارت العقالنّية تتساقط، القاهرة، دار قباء للطباعة والنرش والتوزيع، 1998، ص 34 – 33.
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وهذا ما يجعل الحقيقة العقليّة عنده تقف عند حدود الحقيقة الدينيّة، مم يجعل قاعدته األوىل 

مكبّلة ومقيّدة، وال ميكنها املسري إىل الغاية النهائيّة التي هدفت إليها فلسفته، وهي الوصول إىل 

اليقني مبنهجيّة تفكري مختلفة عن منهجيّة السلف.

والواقع أنّنا ال نعرتض عىل طرح ديكارت املتعلّق بالحقائق الدينيّة اليقينيّة الصدور عن الوحي، 

اذا كان الطرح ينسجم مع منظومة الفيلسوف، وهنا يكمن جوهر االشكال عىل ديكارت، االشكال 

الذي ينبع من مدى ملءمة العقلنيّة التي دعا اليها ديكارت مع االلتزام بحقائق دينيّة تعلو قّوة العقل 

وسيطرته وقدراته.

إّن هذا الطرح لديكارت الذي تجده مبثوثًا يف مواضع عديدة من كتاباته، يجعله مربوطًا بحبل 

يشّده مع فلسفته إىل العصور التي سبقته، بل رمبا يجوز القول إّن فيلسوفًا مثل ابن رشد كان أكرث 

تعبريًا عن الروح الحديثة حينم اعترب العقل هو األساس فيم إذا وجد بينه وبني الوحي تعارًضا ما؛ 

فيصري لزاًما العمل عىل تأويل الوحي مبا يجعله متّفًقا مع العقل]1].

وميكن أن نضيف إىل ما سبق، أّن ديكارت ال يُطبّق أيًضا القاعدة الثانية الخاّصة بالتحليل؛ فديكارت 

يُسلّم باألحكام اإللهيّة املعرّب عنها باإلنجيل، وهو مل يسأل نفسه، ولو من باب إعمل العقل التحلييّل: 

ملاذا يطالبنا الله بأن نؤمن بأشياء تعارض العقل الذي منحنا إياه؟! وإذا كان العقل من أعمل الله كم 

الوحي، فلمذا مل يطرح السؤال اآليت: هل أعمل الله يعارض بعضها بعًضا؟!]2].

كذلك  هو ضامن  بل  لذاته،  إدراكه  الفكر يف  لصّحة  فقط  ليس ضامًنا  ديكارت  عند  اإلله  إّن 

لصّحة إدراك الفكر للعامل واألشياء. فالفكر وحده غري قادر عىل ردم الهّوة التي حفرها الشّك بني 

العقل واألشياء يف العامل، والله هو الضامن لردم هذه الهوة، وإنشاء جرس بينهم]3].

ولهذا نجده يقول يف تأّمله الخامس: »وإذن فقد وضح يل كّل الوضوح أّن يقني كّل علم وحقيقته 

إّنا يعتمدان عىل معرفتنا لإلله الحّق؛ بحيث يصّح يل أن أقول إيّن قبل أن أعرف الله ما كان بوسعي 

أن أعرف شيئًا آخر معرفة كاملة. واآلن وقد عرفته سبحانه، قد تيرسِّ يل السبيل إىل اكتساب معرفة 

كاملة ألشياء كثرية«]4].

[1]- راجع: الخشت، محّمد عثامن، أقنعة ديكارت العقالنّية تتساقط، القاهرة، ص 34.

[2]- م.ن، ص 35.

[3]- م.ن، ص 18.

العدد 1297، 2014، ص  للرتجمة،  القومّي  املركز  القاهرة،  أمني،  عثامن  ترجمة  األوىل،  الفلسفة  التأّمالت يف  رينيه،  ديكارت،   -[4]

.221-222
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2. دور االستنباط يف بلوغ اليقني

اعتمد ديكارت عىل فّن الربهان العقيّل كوسيلة لبلوغ اليقني املنشود. والربهان العقيّل ميكن 

القواعد  من  جملة  من  مكّون  العقيّل  والربهان  أيًضا.  والطبيعيّة  الرياضيّة  العلوم  يف  استخدامه 

املؤكّدة التي تعصم مراعاتها ذهن الباحث من الوقوع يف الخطأ، ومُتّكنه من بلوغ اليقني يف جميع 

ما يستطيع معرفته، دون أن يستنفد قواه يف جهود ضائعة]1]. 

إّن االستنباط، كم يراه ديكارت، هو حركة فكريّة موصولة، فنحن حينم نرى األشياء واحًدا بعد 

اآلخر برؤية بديهيّة، بحيث ال تشتمل القضايا األوىل التي نعتمد عليها إاّل عىل قضايا يقينيّة، فهذا 

هو  فاالستنباط  منها.  انطلقنا  التي  األبسط  األوىل  للحقائق  كنتيجة  أخرى  فهم حقائق  من  ميّكننا 

مجموعة حدوس، والحدس]2] هو نقطة البدء يف أّي استنباط. 

والجمع بني الحدس واالستنباط يحتاج إىل مجهود عقيّل، وإىل عمليّة نحتاج إىل إجرائها يف 

أذهاننا بحرفيّة ومترُّس، حتى نصل إىل اليقني بأمور أخرى]3]، ولكن هذا االستنباط الذي يقوم عىل 

مجموعة من املسلَّمت والقبليّات التي نثق بها، بحيث تعتمد الحقيقة اللحقة عىل حقائق قبلها 

ُمتّبًعا يف العقليّة الدينيّة التي تجرَّد ديكارت النتقادها ومراجعتها واالنقلب  أبسط منها، أمل يكن 

وقراءة  تطويرًا  إاّل  ليس  كلّه  الديكاريتّ  االستنباطّي  املنهج  ما يجعل  الفكريّة؟! وهذا  آليّاتها  عىل 

علمنيّة عرصيّة الستخراج الحقائق الجديدة من القبليّات السابقة عليها]4]. إّن كّل ما فعله ديكارت 

اتّباعه آلليّة االستنباط هذه هو صبغها بصبغة جديدة وبرّاقة، تلئم شيئًا من مقتضيات  من خلل 

التحديث الذي كان عرصه يحتاج إليه، دون إحداث تغيري بنيوّي يف جوهر هذه اآلليّة.

إّن فكرة االستنباط كانت مألوفة لدى ديكارت يف الهندسة التحليليّة والرياضيّات؛ لذا ميكن اعتبار 

أّن ما فعله هو دمج بني هيكليّة جديدة يف وضع القضايا ضمن نسق صارم ومنتظم لتهيئتها لإلنتاج، 

وبني مضمون ال يختلف عن املدرسيّني يف اعتمدهم عىل قبليّات كأساس لتوليد يقني جديد.

[1]- راجع: عباس، راوية عبد املنعم، ديكارت والفلسفة العقلّية، ص 77 – 75.

[2]- الحدس عند ديكارت هو إدراك لليشء يف ملحة أو ومضة، وهو نور فطرّي يجعل املرء يدرك الفكرة يف لحظة خاطفة، دون أن يستند 

إىل مقّدمات. ويستطيع اإلنسان أن يعرف به الحقائق البديهّية كالدائرة واملثلث ويعرف ذاته مفكّرًا. والحدس ال يتوّقف عىل املعاين وال عىل 

األفكار، بل يتناول حقائق مؤكّدة وطبائع بسيطة وهي الخواص الطبيعّية املجرّدة التي تدرك لبساطتها بالذهن بطريقة مبارشة، وتبلغ من الوضوح 

والتمّيز درجة ال يستطيع معها الذهن تقسيمها إىل أجزاء أكرث متيزًا منها. فالحدس عند ديكارت ليس شهادة الحواس التي هي متغرّية، وال 

الحكم الخادع أي حكم الخيال، بل هو الفكرة القويّة التي تقوم يف ذهن خالص منتبه. وهو بذلك ال يصدر إاّل عن نور العقل وحده، وميّثل 

بذلك بصرية العقل ورؤيته لطبيعة اليشء وماهّيته. راجع حول ذلك: عباس، راوية عبد املنعم، ديكارت والفلسفة العقلّية، ص 80.

[3]- راجع: عباس، راوية عبد املنعم، ديكارت والفلسفة العقلّية، ص 81.

[4]- راجع: حنفي، حسن، علم االستغراب، ص 183.
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3. دور املعرفة الفطريّة يف اليقني الديكاريّت

أو  ا، وهو مجموعة املسلّمت  مهّم جدًّ العقليّن عىل ركن  الفلسفّي  ديكارت  يعتمد مرشوع 

البديهيّات، أو ما يسّميه هو »نور الطبيعة الفطرّي«، املتموضع يف موقع املعرفة القبليّة التي تعيننا 

عىل مراكمة معارفنا وتوسيعها. وهذا النور الفطرّي يرفض إدالل الحواس املُضّل، ويكشف الغطاء، 

بحسب ديكارت، عن بنية الواقع الجوهريّة.

ال يُنكر ديكارت وجود بعض األفكار التي ترد من الحواس، وهو يدعوها أفكاًرا عرضيّة، ولكن 

أفكاًرا كهذه ال تزّودنا إاّل بالقليل من املعلومات، أو ال تزّودنا بشء من الطبيعة الحقيقيّة لألشياء؛ 

ولهذا، بحسبه، إذا أردنا أن نعرف كيف هي األشياء حًقا، فعلينا أن ال نركّز عىل االنطباعات الحّسيّة، 

بل عىل األفكار األكرث جوهريّة؛ من قبيل االمتداد، والعدد، والحركة التي تشّكل األساس ملدركاتنا 

الحّسيّة الواضحة واملتميّزة]1]. فاملفاهيم الفطريّة عنده هي وحدها أساس العلم الواقعّي.

ويك ال نقع يف االلتباس االصطلحّي، من الرضورّي التمييز بني أربعة معاٍن، كلّها يطلق عليها 

معرفة فطريّة أو أفكار فطريّة:

إليها جميع األذهان عىل حّد سواء بغض  تتعرّف  التي  الفطريّة عىل اإلدراكات  تطلق املعرفة 

النظر عن كيفيّة حصولها.

تطلق أيًضا عىل تلك املدركات املوجودة يف أذهان جميع األفراد بالقّوة، رغم عدم وجودها 

بالفعل لدى بعض األفراد.

بّد من  إنّه حني حضورها ال  لها، بحيث  برهانها ملزًما  التي يكون  القضايا  تطلق كذلك عىل 

حضور برهانها معها، وتسّمى يف املنطق: »قضايا قياساتها معها«.

للعقل، وال  ذاتيّة  تعترب سمة  التي  والتصّورات  اإلدراكات  الفطريّة عىل  املعرفة  تطلق  وأخريًا، 

تتىكء بأّي وجه من الوجوه عىل غري العقل.

رفضه  وقد  الحّسيّون،  رفضه  الذي  وهو  ديكارت،  رينيه  إليه  ذهب  الذي  هو  األخري  واملعنى 

أنّه ال إشكال يف  أّن الشيخ مرتىض مطهري يؤكّد  كذلك الفلسفة املسلمون؛ ولهذا نجد، مثًل، 

املعنى األّول من معاين اإلدراكات الفطريّة، فهذه اإلدراكات متى تحّققت فإنّه تتساوى يف إدراكها 

جميع األذهان، سواء أرضيت بذلك أم مل ترض به، ويرفض مطّهري الربط التلزمّي بني املعنى 

[1]- راجع: عباس، راوية عبد املنعم، ديكارت والفلسفة العقلّية، ص 83.
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األّول واملعنى الرابع؛ حيث مثّة من قال إّن إنكار املعنى الرابع يستلزم إنكار املعنى األّول]1]، وهذا 

االستلزام غري صحيح.

إّن ديكارت بهذا الركن األسايّس الذي وضعه ملساره الفلسفّي، مل يسلم من مشابهة من سبقه، 

ومن قامت فلسفته عىل تشييد ما هو مغاير ملنهجهم الفكرّي الذي اعتربه غري صالح إلنتاج معرفة 

ال يُرتاب فيها، فقبليّات ديكارت الفطريّة ليست، يف نهاية املطاف، إاّل نحًوا من اإلميان املسبق، 

ولكّنه ليس إميانًا دينيًّا ومعتِمًدا عىل النصوص، بل هو إميان ريايّض]2].

ثّم إّن مجموعة من األسئلة فُتحت عىل الفلسفة الديكارتيّة بعد استبعادها للمعرفة الحّسيّة، من 

قبيل: هل بوسع الذهن أن يعمل يف غياب املثريات الحّسيّة؟ هل ذهن الطفل الصغري، مثًل، يتأّمل 

ا يف امليتافيزيقا وهو يف رحم أمه؟ وكيف تولّدت لديه هذه األفكار املسبقة التي نطلق عليها  حقًّ

النور الفطرّي؟

الطفل  أّن  كافرتاض  التربيرات  نفسه من خلل مجموعة من  أن يحمي  لديكارت  نعم، ميكن 

الصغري، مع كونه غري مؤّهل للتفكري أو الرتكيز عىل امليتافيزيقيا، خصوًصا وأنّه بعد والدته سيكون 

األفكار  تلك  بالخلقة  ميتلك  ذلك  مع  ولكّنه  الحّسيّة،  املثريات  من  بوابل  دائم  بشكل  محاطًا 

األساسيّة والحقائق التي نسّميها بديهيّات. وهذه األفكار والحقائق البسيطة ال يكتسبها فيم بعد، بل 

هي موجودة عنده بحيث إنّه لو أُخرج من سجن جسده لوجدها يف داخل نفسه]3].

إّن السبب يف اتكاء ديكارت عىل نظريّته هذه هو أنّه لو كانت هذه املعرفة األّوليّة خاطئة للزم أن 

يكون اإلله مخادًعا، والخداع ال يليق بالكمل اإللهّي. وعليه، يحّق لنا، بحسبه، االعتمد عىل هذه 

املعارف، ولكون السبيل للتعرّف إليها عندنا هو وضوحها ومتيّزها.

ولكن هذا الطرح، إضافة إىل تضّمنه الدور الرصيح، بسبب اعتمد إثبات وجود اإلله عىل هذا 

النوع من املعارف، وبسبب اعتبار اإلله هو الضامن لها، كذلك ميكن للوجدان أن يكّذبها. فأيٌّ من 

األطفال مثًل ُولد وهو يحوي مجموعة املفاهيم الفطريّة بالفعل؟! امللحظ أنّها تصري فعليّة عند 

اإلنسان مع مرور الزمن وفًقا آلليّات خاّصة.

[1]- راجع: الطباطبايّئ، محّمد حسني، أسس الفلسفة واملنهج الواقعّي، تعليق مرتىض مطّهري، ترجمة عامر أبو رغيف، قّم املقّدسة، 

مؤّسسة أّم القرى للتحقيق والنرش، ط 1، 1418 هـ، ج 1،، ص 327 – 328.

[2]- راجع: حنفي، حسن، علم االستغراب، ص 183.

[3]- راجع: كوتنغاهم، جون، العقالنّية، ص 87.
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ثّم إّن ما هو ضابط معياريّة الوضوح والتميّز؟ فهذان األمران ال يخلوان من اإلبهام، وال يرفعان 

الغموض حني ننزل مليدان التطبيق واالعتمد عليهم.

إّن ديكارت، الذي نجده يقول يف مكان آخر حول تعلّق اإلرادة اإللهيّة ببذر بذور هذه املعارف 

يف ذواتنا، يضيف أيًضا بأّن هذه املعارف لو أرادها اإلله أن تكون عىل نحو آخر لكانت!! وهذا 

املعريّف  اليقني  عىل  القامئة  ديكارت  نظريّة  تنايف  املعرفة  ونسبيّة  املعرفة.  نسبيّة  إىل  بنا  يفيض 

العقليّن كهدف أسايّس من حركته الفلسفيّة.

وتبًعا لهذه املقوالت فهل تبقى مثّة قيمة للمعرفة أصًل؟ إذ املفروض أّن قيمة املعرفة تنبع من 

كونها كاشفة عن الواقع، ال من كونها »مجعولة«، بحيث تصبح قابلة ألن تتغرّي وتتبّدل تبًعا لإلرادة 

فقط]1].

[1]- راجع: إبراهيميان، حسن، نظرية املعرفة، قم املقدسة، مؤسسة أم القرى للتحقيق والنرش، ط 1، 2004، ص 211 – 214.
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خاتمة 
أنّه نجح مبا طرحه من منهج فكرّي يف  الواضح  مل تكن فلسفة ديكارت فلسفة محلِّيّة، فمن 

جعل فلسفته واسعة االنتشار، خصوًصا يف القارة األوروبيّة، وجعل من بعده يعكفون عىل قراءته 

أو نقده.

لقد وضع ديكارت العقل كأولويّة فيم ينبغي أن يُعني اإلنسان يف الوصول إىل اليقني، وضبط 

لنا، بحسب ما توّصلَت إليه إمكانيّاته املعرفيّة والعقليّة، القواعد التي تفصل بني الصواب والخطأ، 

وقد اتبع يف ذلك خطوات منتظمة ومتسلسلة اعتربها قادرة عىل عصمة اآلخذ بها من الخطأ والزلل.

و مل يُرِد ديكارت تحطيم أساسيّات االعتقاد يف هذا املوروث، فمن الواضح أّن ملمح اإلميان 

باإلله كانت جليّة يف فلسفته، ولكّنه أراد تغيري املسالك واملناهج التي تربط اإلنسان بهذه األركان 

اإلميانيّة، بحيث تَُغرّيُ شيئًا ما من الزاوية التي ينظر إليها، مم يؤّدي إىل تغرّيات مؤثّرة وإيجابيّة يف 

حياة اإلنسان واملجتمع بشكل عاّم.

ولكن هل ُوفّق ديكارت حًقا حينم نأيت إىل ممرسته هو لقواعد املنهج وللضوابط التي وضعها، 

يف إشعال ثورة كبرية، خصوًصا عىل املوروث الدينّي؟ إّن كتابات ديكارت العديدة كلّها تؤكّد أنّه 

وضع لنفسه حدوًدا يف املمرسة مل يتخطّاها. وبغض النظر عن أسباب ذلك، فإنّنا ال ميكن إالّ أن 

نقول إنّه ظلَّ عالًقا يف هذه املساحة، ومل يستطع تجاوزها، مم يجعل بعًضا من ديكارت يعرّب عن 

الرتاث القديم من دون أدىن شّك.

العديدة، وهذا ما جعل  الثغرات  الفلسفات، مل تسلم فلسفة ديكارت من  ولهذا، وكغريها من 

بعض تلمذته، أو بعض الفلسفة الذين أتوا بعده، يعكفون عىل محاولة سّد هذه الثغرات وعلجها، 

أو نقدها وتجاوزها نحو إيجاد حلول أجدى للمشكلت املعرفيّة التي بقيت دون إجابات مقنعة 

التي ُوضعت لرشوحات هذا  بالَّلعقلنيّة، وفق املحّددات  أشبه  ما جعل عقلنيّة ديكارت  معه. 

املفهوم.

بالنقاط  التي توّجه نحو عقلنيّة ديكارت  النقديّة  أهّم االفكار  أّي حال، ميكن اختصار  وعىل 

اآلتية:

الغرب  الذي توّسع يف  س ديكارت بعقلنيّته املفرطة لسيادة املذهب اإلنسانوّي،  1. لقد أسَّ
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بعد ديكارت وتّم االتكاء عليه يف أغلب التفاصيل ]1]، وهو نفسه الذي أّدى إىل منعرجات هّدامة 

وصلت يف القرن العرشين إىل ذروتها.

سه ديكارت، إىل ما يشبه »تأليه« العقل  2. لقد خّط مسار مبدئيّة التوسل بالعقل وحده، والذي أسَّ

الذي أضحى هو السلطان الداخيّل الذي يستعمله اإلنسان يف إصدار أحكامه عىل األشياء، وإلتيان 

أفعاله عىل مقتىض هذه األحكام، فل يوجد سلطان خارج عنه يهديه إىل صواب األفعال. فكرّس 

هذا املسار عمليّة االنفصال عن كّل ما يربط االنسان بالسمء، وأجرى قطيعة معرفيّة وسلوكيّة مع 

الوحي وكّل معرفة وحيانيّة أو ميتافيزيقيّة.

يات يف  3. إّن االعتقاد بأّن العقل يستطيع أن يعقل كّل يشء، سيواجه الحًقا العديد من التحدِّ

عامل املمرسة الفعليّة؛ إذ تجاَهَل هذا االتجاه واقع أّن اإلنسان يحايث عاملًا وجدانيًّا متتزج فيه 

املشاعر واالشارات بالقيم؛ لذلك ال غرابة أن يصطدم هذا التيّار بواقع ظهور العقل مظهر العاجز 

عن اإلحاطة بالعديد من متطلّبات اإلنسان. 

4. رغم املنهج الذي سعى ديكارت ألن يكون صارًما فيه، لكّنه ضُعف أمام قضايا استثناها عند 

تطبيق املنهج، واعترب أنّه ال بّد من التسليم بها بناء عىل األخلق املؤقّتة. وهذه القضايا املستثناة 

من حكم العقل هي: العقائد، والكنيسة، والكتاب املقّدس، والعادات والتقاليد واألخلق ونظام 

الحكم. ما يعني حرص أحكام العقل مبوضوعات الفكر فحسب: الرياضيّات والعلوم، أّما الواقع 

األخلقّي واالجتمعّي والسيايّس فليست محايثة له. ولعّل السبب يف ذلك، ليست قناعة ديكارت 

بعدم شمول العقل والعقلنيّة لهذه املوضوعات، بقدر ما هو الخوف من الكنيسة وسلطتها، فآثر 

السلمة، أّما النضال يف سبيل ترسيخ العقلنيّة، فرتك املخاطرة يف سبيلها لغريه.

5. مل يستطع ديكارت، بحسب منهجه، من تفادي الوقوع يف الدور عندما أراد إثبات وجود 

الله. فليك يُثبت وجود الله عليه أن يبدأ من مقّدمات بديهيّة. ولكن، كيف نعلم أّن هذه البديهيّات 

صحيحة، وأنّنا مل نقع يف االشتباه فيها؟ يجيب: من خلل إدراكنا حقيقتها بوضوح ومتييز، ولكن 

كيف ميكن لنا أن نثق بإدراكاتنا الواضحة واملتميّزة؟ نعم، تنحّل املشكلة، وفق منهج ديكارت، 

عندما يتّم الربهان عىل وجود الله؛ ولكن، ما قبل إثبات وجود الله، يبدو أنّه ليست لدينا ضمنة 

بإمكانيّة التعويل عىل العقل حتى يف أبسط األمور. وهذا يعني أّن الدور هو ما يحكم مسار التفكري 

[1]- راجع: فريي، لوك، أجمل قّصة يف تاريخ الفلسفة، ترجمة محمود بن جامعة، بريوت، دار التنوير للطباعة والنرش، ط 1، 2015، ص 

.40 – 41
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الهادف لليقني؛ فل نستطيع أن نثق بإدراكاتنا الواضحة واملتميّزة حتى نعرف أّن الله موجود، وال 

نستطيع الربهنة عىل وجود الله من دون االعتمد عىل إدراكاتنا الواضحة واملتميِّزة.

6. رغم أّن ديكارت قدم لنا منهًجا صارًما يقوم عىل عدم قبول يشء أنّه الحّق ما مل يكن واضًحا 

ومتميّزًا، نجده، من جانب آخر، يدعو لتكريس الَّلمعقوليّة والغموض، بدعوى أنّه ليس من الغريب 

أن يكون يف طبيعة الله وأعمله أشياء كثرية تتجاوز ما ميكن للعقل تناوله. وقد تبدو هذه الفكرة 

مقبولة عند الدينينّي، لكنها ال تنسجم مع عقلنيّة ديكارت ومنهجه.

7. من املفارقات املوجودة يف فكر ديكارت هي تلك املتعلّقة بالحقائق الدينيّة؛ فموقفه يجعلنا 

نعتقد أنّه مربوط بحبل إىل الفلسفة الوسيطة التي سبقته. 

8. يف موضوع االستنباط الذي اعتمده ديكارت، والذي يقوم عىل تبنِّي حقيقة الحقة بناء عىل 

ديكارت عىل  التي عمل  الدينيّة  العقليّة  ُمتّبًعا يف  كان  املنهج  هذا  فإّن  منها،  أبسط  قبلها  حقائق 

انتقادها ومراجعتها واالنقلب عىل آليّاتها الفكريّة! ما جعل املنهج االستنباطّي الديكاريتّ مجرّد 

تطوير وقراءة علمنيّة عرصيّة الستخراج الحقائق الجديدة من القبليّات السابقة عليها. فكّل ما فعله 

ديكارت يف آليّة االستنباط هذه هو أنّه قام بصبغها بصبغة جديدة تلئم مقتضيات التحديث الذي 

كان يحتاج إليه عرصه، دون إحداث تغيري بنيوّي يف جوهر هذه اآلليّة.

من  يسلم  األفكار مل  لهذه  تعريفه  وفق  ديكارت،  عند  الفطريّة  باألفكار  املرتبط  الركن  إّن   .9

مشابهة من سبقه، ومن قامت فلسفته عىل تشييد ما هو مغاير ملنهجهم الفكرّي الذي اعتربه غري 

صالح إلنتاج معرفة ال يرتاب فيها. فقبليّات ديكارت الفطريّة ليست، يف نهاية املطاف، إالّ نحًوا من 

اإلميان املسبق، ولكّنه ليس إميانًا دينيًّا ومعتمًدا عىل النصوص، بل هو إميان ريايّض.
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ا باإلسالم؟
ً
هل كان ديكارت عارف

السجال املتن�اقض يف مصر نموذًجا

أحمد عبد الحليم عطّية

يعكس هذا القسم موقف العامل االسالمي تجاه الغرب، من خالل اآليت:

 أ. رشح وتظهري مشاريع العلامء واملفّكرين يف العامل اإلسالمي ممن نقدوا 
الغرب؛ ثقافياً وسياسياً، واجتامعياً...

من  ملفكرين  الغرب  مع  واملتوافقة  املستغربة  املشاريع  ونقد  تحليل  ب. 
العامل اإلسالمي ممن تأثروا بالغرب ورّوجوا ألفكاره.

العالم اإلسالمي والغرب



هل كان ديكارت عارًفا باإلسالم؟

السجال املتن�اقض يف مصر نموذًجا

أحمد عبد احلليم عطّية]]] ]*[

يسعى الباحث يف هذه الدراسة إىل اإلجابة عن سؤال إشكايّل وغري مألوف يف تاريخ الفلسفة 

الحديثة، وهو االستفهام  عاّم إذا كان ديكارت عارًفا باإلسالم كتاريخ وعقيدة؟ لقد حاول الباحث 

أن يأيت بإجابات متفاوتة دارت يف املجتمع الفلسفّي املرصّي ابتداء من نهاية القرن الثامن عرش. 

وميكن القول إّن الفكر الفلسفّي الحديث يف العامل العريّب وجد أرضه الخصبة يف الديار املرصيّة، 

خصوًصا لجهة اهتامم النخب بديكارت التي افتتحت تاريًخا جديًدا من التفكري الفلسفّي عىل نطاق 

العامل كلّه يف ذلك الوقت.

سنقرأ يف هذه املقالة رسديّة تبنيِّ حضور ديكارت يف مرص، وتوضح كيفّية تعامل املثّقفني 

املرصيّني مع فلسفته، وكيف انقسموا عليه أو اختلفوا فيه وانتقدوه، وأثُر ذلك عىل بنية الثقافة 

الفلسفّية املرصيّة خصوًصا والعربّية بوجه عاّم.

”املحرِّر“

يحمل ديكارت R Descartes  1650 -1596 (R(. يف مطاراتنا دعوة لزيارتنا دامئًا؛ وهو مرّحب 

به يف األغلب، يدخل من قاعة كبار الزّوار وينتظر بعض الوقت أحيانًا، واملدهش أنّه يحمل جواز 

سفر بالعربيّة؛ مم يجعل األمر يختلط عيلَّ يف بعض األحيان هل هو ”مسيو ديكارت“ الذي كتب 

عنه الفيلسوف الفرنيّس املعارص أندريه جلوكسمن A.Glucksmann كتابه املشهور “ديكارت هو 

فرنسا” ]Descartes C,est le France[2 أم هو الشيخ اإلمام ديكارت؛ الذي يرتدي العممة العربيّة 

*ـ باحث يف الفكر الفلسفّي- أستاذ مرشف عىل الدكتوراه- كلية اآلداب جامعة القاهرة- جمهوريّة مرص العربّية.
[2] - A.Glucksmanm : Descartes C,est le Franse,essai, paris, Flammarion 1987. 
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والذي أعلن إسلمه رسًّا ]1]؟.. عند الراسخني يف العلم من العرب املحدثني!!! تلك هي الصورة؛ 

وميكننا أن نرى من خللها الفيلسوف وقد حلَّ ضيًفا علينا من دون استئذان، ثّم لنتخذه موضوًعا 

للدرس والتأويل والنقد. لكن كيف يرى هو نفسه داخل هذه املطارات نفسها.

من املفارقات أّن اثنني من أهل الفلسفة يف املغرب علّقا عىل ما أصدرته منذ ثلثة عقود عن 

الديكارتيّة يف الفكر العريّب تعليقني متقابلني؛ كتب أّولهم: “ديكارتيّة وال ديكارتيّون”، وكتب الثاين 

“ديكارتيّون وال ديكارتيّة” حرًصا منهم عىل تبيان مدى حضور فلسفة ديكارت يف الفكر العريّب.

وليك نتمّكن من تحديد مكانة هذه التكملة نتوقف عند موقفني يف تحديد الديكارتيّة: األّول 

هي  الديكارتيّة  وأّن  والديكارتيّة،  ديكارت  بني  فرقًا  مثّة  أّن  يرى  الذى  الحبايّب؛  عزيز  محّمد  عند 

إليها من رشوح وتفسريات للرّشاح واملفرسين؛ والثاين طرحه زهري  فلسفة ديكارت، وما أضيف 

خوالدي يف دراسته ما لديكارت وما عىل الديكارتيّة.

نستنتج من هذين املوقفني ما ميكن أن نطلق عليه ما بعد الديكارتيّة، واملا بعد هنا ليست “ما 

بعد” باملعنى التاريخّي فقط، بل باملعنى امليتافيزيقّي الذى نجده “يف ما بعد الطبيعة”، أي أنّنا ال 

نتحدث فقط عن نقل الديكارتيّة إىل الفكر العريّب، وال عن مصريها فيه، وإّنا عن إعادة النظر فيها 

من خلل رؤيتنا التي نطلق عليها التأسيس والتجاوز.

  وقد ُوّجهت الدعوة إىل ديكارت مراًرا وتكراًرا من قبل؛ تحّدث عنها عثمن أمني يف باريس، 

النور -تلك التى كان حسب قوله يحّج يف كّل زيارة لها إىل قرب ديكارت- يف محارضة له  مدينة 

عن ”ديكارت يف مرص”، حيث خّصص عثمن أمني محّل إقامة شبه دائم للفيلسوف يف مدرج 78 

بكلّيّة اآلداب جامعة القاهرة حتى يحتفي وطلب قسم الفلسفة به. ودعوة عثمن أمني وإْن كانت 

هي األهّم واألوسع انتشاًرا، إاّل أنّها ليست الوحيدة وليست األوىل وال األخرية. 

العريّب حتى  الفلسفة  “أرشيف”  املتاحة يف  املعطيات  تفرتض  ما  وفق  األوىل  الدعوة  كانت 

اآلن من محّرر جريدة املقتطف القاهريّة والتي متّت بعد وصول سؤال له يف بريد القرّاء؛ حيث 

تاريخ  أن نلحظ  أّن -وعلينا  الكارتزيّون وما هو مذهبهم؟ وأجاب املحّرر  هّم  يسأل صاحبه من 

الرّد وهو 1896؛ الذي يوافق ثلمثئة عام عىل ميلد الفيلسوف- “الكارتزيّني” هم أتباع “ريناتوس 

ديكارتوس“ الفيلسوف الفرنيّس. وبعد رشح مذهبه وعنارص فلسفته؛ يوضح للمرسل محّمد أحمد 

[1] - كشف حقيقة إسالم الفيلسوف الفرنيس رينيه ديكارت ووصوله إىل »جيل قاف« العظيم بعامل جوف األرض بقلم أسامة حامد وعي 

والحقيقة كام سنعلم أنه نقل عام كتبه طه حسني يف كتابه من بعيد عن ديكارت. وأنظر أيضاً املحمودي.
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عثمن الوراديّن من اإلسكندريّة، معلًقا أّن مثّة بعض ”االرتباك” الذى يتضّمنه مذهبه. تلك كانت 

البداية األوىل وهي ترتبط بواقعة تاريخيّة من جهة هي ذكرى ميلد الفيلسوف، وهي أيًضا استفسار 

تحليل  وهي  الفهم،  يف  للستزادة  وسعيه  األّوليّة  السؤال  صاحب  معرفة  يوضح  للفهم؛  وتساؤل 

نقدّي من املحّرر؛ ال يكتفي بالعرض والتوضيح، بل يتجاوز ذلك إىل النقد والتحليل. تلك هي 

حتى  مرص؛  يف  العربيّة  الثقافة  إىل  ديكارت  لدخول  األّول  التقريبّي  التاريخ  لنا  تقّدم  وثيقة  أقدم 

نكتشف هل هناك تاريخ أسبق]1].

دروس اجلامعة األهلّية
  وعرف ديكارت بعد ذلك يف دروس الجامعة األهليّة القدمية يف مرص سواء أكان يف محارضات 

بني  متعّددة  مقارنات  عقد  الذي   1913  -1912 العام  يف  ماسينيون  لويس  الفرنيّس  املسترشق 

الفيلسوف والعلمء واملتكلّمني املسلمني]2]، أم يف محارضات الفيلسوف ومؤّرخ الفلسفة اإلسبايّن 

الكونت دي جاالرثا؛ الذي أفاض يف رشح فلسفة ديكارت يف محارضات يف الفلسفة العاّمة. 

ص جاالرثا - الذي ميثّل البداية األكادمييّة النقديّة الجاّدة يف إطار تدريسه للفلسفة العاّمة   يخصِّ

بالجامعة األهليّة - عاًما دراسيًّا للتعريف بالفيلسوف الفرنيّس؛ لتقديم الصورة األوىل التي تشّكلت 

من  األّول  الجيل  إليها  استمع  التي  الدروس  وهي  ديكارت،  عن  والعرب  املرصينّي  كتابات  يف 

بديكارت  معرفتنا  كانت  وإْن  وغريهم،  زيادة  ومي  مبارك  زيك  ومنهم  مرص،  يف  الفلسفة  داريس 

متزامنة وسابقة عىل دروس جاالرثا. إاّل أّن أهّم ما مييّز هذه الدروس، وبالتايل الصورة التي قُّدمت 

عن ديكارت يف العربيّة كم يظهر؛ هي السمة النقديّة الواضحة.

يعرض جاالرثا اعتمًدا عىل تحليل نصوص ديكارت؛ جوانب فلسفته املختلفة التى عاد يف تناوله 

لها إىل الدراسات األساسيّة حول ديكارت - بالفرنسيّة واإلنجليزيّة واألملانيّة - لرشح أعمل ديكارت 

وتفسريها ومقارنتها بغريها من فلسفات القدماء، مضافًا إىل توجيه النقد لجوانبها املختلفة. ومن يرجع 

[1]- يخربنا محرر املقتطف بعد ان يرشح فلسفة ديكارت بنقده لها وهو يشبه النقد الذى سيذكر جاالرثا يعد ذلك يف قوله لقد ارتبك 

ديكارت يف مسألة القضاء والقدر بعد أن قال أن عقل االنسان ال يكفي لنفهم كيف تدع قدرة الله أفعال االنسان حرة متاماً وغري مقدرة. أو 

يعلق قائالً يتضح هنا الخطأ األصيل يف إدراك الله عند ديكارت فهو يريد أن يجعل ادراك الكينونة البسيط يرادف ادراك الالنهاية.

أكرث  أو  ناحية  ديكارت يف  مع  يتشابهون  العرب ممن  والكتب  والعلامء  الفالسفة  ماسينيون يف محارضاته إىل عدد كبري من  يشري   -[2]

ان  األخص( عيل  )باملعنى  االنفعاالت  وبني  واالرادات  األفكار  بني  التمييز  يري  ديكارت كام  يبنى  أيضاً  ويضيف جاالرثا  فلسفته:  من 

سبب االنفعاالت هو بعض حركات املادة الرقيقة التي سامها ارواحاً حيوانية، ويري بويل. )ص72( أن اعتبار االنفعاالت )أو العواطف( 

الحسنة. لو كان  أفعاال كان خطأ مبدئياً يف ديكارت. يركز خري ديكارت إىل الرسور فال يصل إذن ىل درجة االخالق  انفعاالت فقط ال 

ديكارت صادقاً ملا استطع ان يدرك وجود اضطراب يف النفس وحدها بعد أن علق الحركة باألجسام فقط. ولكنه قد حاد عن الصدق فقال 

بالرسور العقيل والحب العقيل.
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إىل تعليقات وملحظات جاالرثا يجد كرثة التحليلت واالنتقادات التي يقّدمها يف هوامشه عىل أفكار 

ديكارت تكاد من كرثتها تساوي النّص الديكاريتّ نفسه الذي يقوم بتحليله. وكثري منها مقارنات وإحاالت 

إىل الفلسفة اليونانيّني القدماء؛ الذين عاد إليهم ديكارت ومل يرش لهم، وبعضها انتقادات من رشّاح 

ديكارت، وأغلبها انتقادات جاالرثا نفسه، وهي ما سيرسي صداها يف الكتابات العربيّة اللحقة.

وميكننا أن نشري إىل ناذج من تلك التعليقات واالنتقادات التى قّدمها جاالرثا، والتي أثّرت عىل 

أجيال متعّددة ممن تتلمذوا عليه وعىل كتبه. فهو حني يعرض ملفهوم الحدس نجد أن هذا املفهوم 

القى صدى لدى الكتّاب العرب؛ وهو ما سوف نجده يف تحليلت مرتِجم املقال يف املنهج محمود 

.[1[ intuition الخضريّي يف دراسة خّصصها لذلك تحت عنوان: كيف نرتجم اصطلح

اليونان  والشّكاك  الفلسفة  إىل  بنا  يعود  ديكارت  عند  املنهج  قواعد  عن  يتحدث  وحني    

والرومان؛]2] ويقّدم ملحظاته الخاّصة عىل ثنائيّة ديكارت، النفس والجسد، منتقًدا فهمه للطبيعة 

الجسديّة. ويرى أّن هذه القاعدة تذكر بحكم أبيكتيتوس ولكّنها قارصة عنها. ويضيف يف هوامش 

هذه الصفحة نفسها؛ بأن ديكارت يكّرر هنا كلم شارون )Charron(  ومرتابني آخرين.

 ونضيف مع جاالرثا يف توضيح نقده، فقد صدق ديكارت إذ قال: أنا كائن، ولكن حينم قال: أنا 

يشء مفّكر ادعى باطًل أنّه عرف نفسه وأنّه أجاب، والحال أّن ديكارت مل يعنيِّ الفرق بني الكينونة 

ا ضمريه بالنسبة إىل كّل يشء. وهنا  املذكورة والكّل )أي الكائنات عاّمة( حتّى ميكنه أن يعنيِّ حقًّ
يخلط ديكارت جملة ألفاظ من غري مباالة أو أّي متييز بينها.]3]

لبيان غموض لغة ديكارت كم يف قوله هذه الجملة مبهمة؛ نشري إىل أنّه مل يعنّي الحّد بني األنا 

املفّكر، الذى حكم عليه بأنّه هو، وبني ما سواه أو ما هو خارج عنه. 

يف إثباته وجود الله يف تأّمله الثالث يبنّي ديكارت أّن فكرة الله ال تضمن وجود الله إاّل إذا وّحدنا 

بني الله عينه، حيث إنّه قد ثبت من انتقاد التأّمل الثالث املذكور أن ديكارت ليس عىل يقني مم 

يقول، وظهر ضعف مبدئه؛ مم يوضح أّن اإلثباتات املوجودة يف باقي تأّملته إّنا هي عبارة عن 

اعتقادات يسلّم بها من يشاء، يف حني أّن أهّميّتها الفلسفيّة هي أقّل من أهّميّة االثباتات السابقة. 

ولنتوقّف عند بعض امللحظات النقديّة التى يفيض فيها جاالرثا عىل النحو اآليت:

 يدخل ديكارت يف تلك النفس اإلحساَس واإلرادَة والفهَم والتصّور ولكن مل يبنّي حدودها، 

[1]- أنظر الكونت دي جاالرثا: محارضات يف الفلسفة العامة اعداد وتقديم د. أحمد عبد الحليم عطية د. ن. نارش. ص49.

[2]- املصدر نفسه: ص51.

[3]- املصدر السابق- ص 53.
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كم أّن جميع معتقدات ديكارت مؤّسسة كم يرى عىل ميل طبيعّي، وهو ينقاد إليه من غري انقياد 

صحيح، ويظهر يف هذا الكلم تأثري الرواقينّي أيًضا، كم يظهر يف مصداق الحقيقة عند ديكارت 

امتزاج  من  أفكاره  جميع  ينشئ  أن  ديكارت  من  ننتظر  كّنا  قوله  يف  النقد  ويظهر  أخلقيّاته،  ويف 

وتركيب أفكاره يف الله ويف األشياء الجسدية. أو يقول أحدث هنا ديكارت مغالطة يف معنى الصفة 

)Attribut املشتّق من ad-tribuere ومعناه االنتساب إىل يشء( بأنّه جعل ماهيّة وطبيعة كّل جوهر 

ترتتّب عىل إحدى صفاته، فإّن طبيعة الشء وماهيّته ليست صفة صاحب املشيئة.

ويضيف جاالرثا أّن ديكارت بنى عىل االشتباه املذكور بني الصفة والجوهر زعمه أّن االمتداد 

ماّدة يف  كّل  أّن  يعتقد  الهندسيّة جعله  النظريّات  اعتياده  فعل ذلك ألّن  ولعلّه  الجسم،  هو طبيعة 

نفسها ممتّدة، وما كان ميكنه حّل هذا الخطأ متاًما إاّل بأن يعرف نسبة املاّدة إىل السبب األّول، 

أمام رّس التكوين، فلم يتمّكن من معرفة النسبة املذكورة، أو قوله مل مييِّز  والحال أنّه توقف مليّاً 

 [1[ )Sensations( واإلحساسات )Sentiments( بني املشاعر )ديكارت متييزًا واضًحا )كم يرى

  تفّجر املقارنات املستحيلة
ألُقَي حوله من محارضات يف  أّن معرفة املرصينّي بديكارت متّت من قبل ما  بالذكر  الجدير 

الجامعة األهليّة يف مرص. فقد ُشِغَل عدد من مثقفي مرص بالفيلسوف يف سياق اهتممهم بالفلسفة، 

َمْن  ومن هؤالء: محمد لطفي جمعة؛ الذي يذكر لنا يف مذكّراته تحت عنوان التكوين الفلسفّي، 

تلقَّى عنهم الفلسفة، حيث درس الفلسفة بني الكلّيّة األمريكيّة ببريوت وكلّيّة اآلداب بليون )فرنسا(. 

وقد وّجهه األستاذ جوبلو، أستاذ الفلسفة يف ليون، إىل كتاب “املقال يف املنهج” لديكارت]2]، 

فهو بداية الفلسفة الحديثة بل منازع وقيمته أكرب من بيكون اإلنجليزّي؛ ألّن بيكون عميّل وديكارت 

نظرّي والفلسفة نظريّة ال عمليّة وهي علم العلوم]3].

أرسلهم  جاالرثا  دي  الكونت  من  رسالتني  عىل  عرثنا  ألنّنا  هنا؛  جمعة  لطفي  محمد  نذكر    

إليه يطلب منه إمداده بكتب ديكارت حتى يستطيع إعداد دروسه يف الجامعة املرصيّة عنه. يقول 

التي كنت قد طلبتها منك ليك  الحاجة ألعمل ديكارت  بأنّني يف أمس  جاالرثا “عزيزي أخربك 

أمتّكن من إعداد محارضايت بالجامعة، فلتتكرّم وتبعث بها إيّل”.

  وكانت هذه املحارضات التي قدم فيها ماسينيون دروسه عن ديكارت قبل دروس جاالرثا يف 

[1]- أنظر الكونت دي جاالرثا: محارضات يف الفلسفة العامة، املصدر نفسه، ص 69.

[2]- محمد لطفي جمعة، ص461.

[3]- املرجع السابق، ص475.
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الجامعة األهليّة بداية لقضيّة أساسيّة شغلت الفكر العريّب طويًل وما زالت، حيث فجرها تلميذهم 

زيك مبارك يف رسالته للدكتوراه يف الجامعة األهليّة عن الغزايّل وتصّوفه، وتحدث فيها عن ”الغزلو 

والتشابه  املقارنة  تنقطع عن:  والكتابات ال  الحني  ”الديكارتو غزالّية“[1]. ومنذ ذلك  و  ديكارتّية“ 
والتأثري والسبق والنقل والرسقة واإلنكار. 

بالنسبة  له وال  بالنسبة  عابرة  تكن  مبارك مل  قّدمها زيك  التي  العابرة  األوىل  املقارنة  أّن  الحّق 

للجيل األّول يف الجامعة املرصيّة بعد أن تحّولت إىل جامعة حكوميّة، حيث شارك طلب الدفعة 

ينشغل  أن  قبل  القضيّة  هذه  يف  القاهرة  جامعة  طلب  مجلّة  صفحة  عىل   1929-1925 األوىل 

الُكتّاب والباحثون واملفكرون بها، وقبل أن يخّصصوا له الكتب واألبحاث املستفيضة]2] وساهمت 

هذه الدراسات يف تقديم نتائج مهّمة حول حضور فلسفة ديكارت يف فكرنا، والتي ميكن أن نوجز 

سمتها العاّمة يف اآليت:

ـ االنتصار للفيلسوف ديكارت الذى أّدت كتاباته إىل نهوض الفلسفة يف الغرب باإلعلء من 

شأن العقل.

ـ االنتصار للغزايّل، الذى يعترب عند البعض مصدر أفكار ديكارت.

ـ امتداد املقارنات لتشمل الفلسفة واملتكلّمني والعلمء العرب املسلمني ممن تناولوا الشّك 
يف كتاباتهم املختلفة. 

ـ التأكيد عىل أّن ابن رشد كان هو املصدر األساس للكوجيتو الديكاريتّ وبيان أّن العقل الكيّلّ 

عند ابن رشد هو األساس الذي هو أدىن إىل “االنا أفكر”.

تزداد حرية الباحث بناء عىل ما سبق من تلك املقارنات التي ال حدود لها التي ُعقدت وما تزال 

ماسينيون؛  بكرثة يف محارضات  وجدناها  والتي  عليه  السابقني  الفلسفة  من  وغريه  ديكارت  بني 

التي ألقاها عىل طلب الجامعة األهليّة والتي فّجرها زيك مبارك يف البداية وناقشها يف رسالته عن 

الغزايّل وشغل بها طلب الدفعة األوىل من طلب قسم الفلسفة بالجامعة املرصيّة، حيث قّدموا 

عّدة دراسات حولها يف صحيفة الجامعة. منذ ذلك الحني انترشت تلك الظاهرة يف فكرنا العريّب 

املعارص وازدادت بشكل مل يسبق له مثيل، حتى صار هوًسا لدى كثري من الباحثني الذين يتوّهمون 

أّن دورهم يقترص عىل محاولة اقتناص فكرة من هنا تتفق وفكرة من هناك، أو أّن مثّة رأيًا قال به 

[1]- انظر زيك مبارك التصوف واألخالق عند الغزايل دار الشعب، القاهرة، 1929، ص343.

[2]- انظر الدراسات التالية : نجد مقابل الدراسات الكثرية التي تقارن للشك الديكاريت مع شك الغزايل بدأت يف الفرتة األخرية عدد من 

الدراسات التي تتناول الكوجيتو الديكاريت عيل ضوء فلسفة ابن رشد.
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فيلسوف قديم سبق به فيلسوفًا حديثًا، وكأّن مهمتنا تنحرص بالتهميش عىل الفكر الغريّب ورّده إىل 

أصول إسلميّة نعتقد أنّه أخذ عنها. 

 وهي ظاهرة مل نصادفها لدى الفلسفة املسلمني األوائل الذين تحّددت علقاتهم بالفكر السابق 

عليهم يف متثّل وتعّمق ما جاء به من آراء ونظريّات، ثّم مناقشتها واإلضافة إليها وتطويرها واستخدامها 

يف مجاالت تتجاوز املجاالت التي اقترص عليها أصحاب هذا الفكر، فقد أخذوا عن اليونان أفكارهم 

يف: الطبيعة، واملبدأ األّول، واملحرّك الذي ال يتحرّك، وصاغوها يف نظريّاتهم عن الوجود وواجب 

الوجود وممكن الوجود، وتحّدثوا عن مراتب الوجود والجوهر والعرض والجزء الذي ال يتجزّأ يف 

إطار حديثهم عن قدم العامل وحدوثه، ويف توفيقهم بني العقل والوحي، وهي مجاالت تجاوزت 

ما هدف إليه فلسفة اليونان، أي أنّهم تعاملوا مع أفكار وليس مع أشخاص، ومن هنا ال نجد لديهم 

تلك النزعة يف ربط أفكار فيلسوف عريّب بنظريه اليونايّن السابق عليه، ومن هنا متيّزوا علينا وقّدموا لنا 

فلسفة سعت للتوفيق بني الفلسفة اليونانيّة وبني الدين اإلسلمّي عن ثقافة عرصهم.

ولدينا أمثلة كثرية تكاد متثّل تياًرا قويًّا لدى باحثينا متيل إىل الربط بني الفلسفة العرب واملسلمني 

والفلسفة الغربيّني املحدثني، وتؤكّد أسبقيّة األوائل وأنّهم مصدر أفكار املحَدثني: فأفكار هيوم 

يف العلّيّة أساسها الغزايّل وأفكار ديكارت يف: الشّك واملنهج ومتايز النفس عن البدن؛ ترجع إىل 

غريه من الفلسفة العرب؛ حتّى كاد الرجل أن يقول مبا جاء لدينا من أفكار. لقد ازدادت املؤثّرات 

والصوفيّة واملتكلّمني  والعلمء  الفلسفة  تشمل  بحيث أصبحت ال  ديكارت،  فكر  اإلسلميّة يف 

أو رّد فعل  الظاهرة تكرار  أّن هذه  أيًضا، وأعتقد شخصيًّا  البيت  فحسب؛ بل تشمل الصحابة وآل 

ملا يفعله عدد من املسترشقني الغربيّني لجهة رّدهم عدًدا من الظواهر أو األفكار والنظريّات يف 

الفكر العريّب اإلسلمّي إىل ما يفرتضونه شبيًها، وبالتايل أصًل، لها يف الفكر السابق عليهم، وقد 

اليونانيّة  نتاًجا للفلسفة  دأب هؤالء املسترشقون عىل وصف الفكر العريّب اإلسلمّي بها باعتباره 

واملعتقدات الرشقيّة السابقة عليهم. وقبل أن نعرض لهذه املقارنات التي تربط بني أيب الفلسفة 

لتحديد  نسعى  سوف  وغاياتها؛  وأسبابها  طبيعتها  ومحللني  مناقشني  العرب؛  والفلسفة  الحديثة 

من  كثري  الغريّب يف  الفكر  إىل  عودة  إّن مثّة  نشأت، حيث  وكيف  الظاهرة  لهذه  التاريخيّة  البداية 

عنارص الدرس الديكاريتّ يف الثقافة العربيّة املعارصة، ويسعى بعض الباحثني يف الفكر الغريّب إىل 

بيان علقة ديكارت بالفكر الوسيط السابق عليه، فمنهم من يربط بينه وبني أوغسطني مثل: جيلسون 

وكواريه، ومنهم من يرجع بعض أفكاره إىل أفلطون.

التقط فكرَة املقارنة جيٌل من الشباب من طلب الجامعة املرصينّي ممن تأثّروا بالشيخ مصطفى عبد 

الرازّق؛ وبحثوا هذه املسألة، فبدأ محّمد ثابت الفندي مقارنة الغزايّل بديكارت عىل األسس اآلتية:
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ليبنّي للناس الطريق )املنقذ من الضلل( شبيه مبا  ألّفه ديكارت  أّن املقال يف املنهج الذي 

قّدمه الغزايّل يف منقذه الذي يعّد منهًجا Methode، ولنا يف قول الغزايّل إّن الشكوك هي املوصلة 

لليقني أقوى مرّبر لهذه  التسمية.

أّن بواعث الشّك لديهم واحدة، بل إّن مقارنة اليقظة باألحلم قد قال بها الغزايّل أيًضا.

أكرث  مفتاح  الله،  نور  والغزايل يف  الكوجيتو  ديكارت يف  اليقني؛ وجده  منهم عن  كلٌّ  بحث 

املعارف]1].

بصحيفة  املنهج“  يف  “املقال  بعد  فيم  سيرتجم  الذي  الخضريّي  محمود  زميله  عليه  ويرّد 

الجامعة؛ متناواًل مقارنة ديكارت بالفلسفة العرب، ويتساءل عن صّحة املقارنة بينه وبني الغزايّل. 

ويتناول العلقة بني ابن سينا وديكارت، ويرى أّن منهج ديكارت مل يسبقه إليه أحد يف الرشق وال 

يف الغرب؛ ذلك ألّن هذا املنهج تطبيق موفّق للرياضيّات عىل مناحي الفكر، وألّن شّك ديكارت 

يختلف عن شّك الغزايّل، وبعد بيان اختلفهم يعقد مقارنة بني ديكارت وابن سينا]2] ونجد ثانيًة 

املقارنة نفسها يف مقّدمة ترجمته للمقال يف املنهج، ثّم يرّد عليه الفندّي ثانيًة، مؤكًّدا تشابه ديكارت 

يف  عميًقا  مجرى  املقارنة  فكرة  تحفر  وهكذا  أخرى.  مرّة  الخضريّي  الرّد  عىل  ويعلّق  والغزايّل، 

الكتابات العربيّة يف عقد الثلثينات، وتستمّر بأشكال متعّددة متلّونة ومتضاّدة ومتناقضة لدى كثري 

من الباحثني. وتأخذ أشكااًل أكرث فعاليّة ومواقف هجوميّة متطرّفة، تبدو يف الغالب رد فعل عىل 

علقة العرب واملسلمني بالسابقني عليهم كم صّورها املسترشقون. 

وال تتوقّف املقارنة بني ديكارت وبني الغزايّل وابن سينا عند هؤالء، بل تظهر عند رائد الدراسات 

الديكارتيّة وصاحب الجوانيّة يف كتبه املتعّددة، ففي يوميّات جوانيّة يخربنا بوجود وجوه شبه كثرية 

بني ديكارت وحّجة اإلسلم]3] ويف العدد الذي خّصصته مجلّة الثقافة يف ذكرى ابن سينا يقّدم لنا 

بحثًا مقارنًا )بني إنّّية ابن سينا وكوجيتو ديكارت( تلك املقارنة التي تتكّرر يف بحث الدكتورة تريز 

أندروات، أستاذة الفلسفة العربيّة يف جامعة جورج تاون بواشنطن]4]. وباإلضافة إىل هذه املقارنة 

»شخصّيات  كتابة  يف  الديكارتيّة  مقارناته  أمني  عثمن  يضيف  سينا؛  وابن  والغزايّل  ديكارت  بني 

ويتناول  الفارايّب]5].  مع  ديكارت  منهج  قواعد  من  الثالثة  القاعدة  تتّفق  حيث  فلسفّية«،  ومذاهب 

[1]- محمد ثابت الفندي: الغزايل، صحيفة جامعة القاهرة، العدد الثاين، ديسمرب 1929.

[2]- محمود الخضريي: مقارنة ديكارت بفالسفة العرب، صحيفة جامعة القاهرة، العدد الثالث، يناير 1930.

[3]- عثامن أمني: الجوانية، ص75.

[4]- تريز أندروات: مشكلة النفس والجسد عند ابن سينا وديكارت، مجلة املستقبل العريب، 1983، ص113 – 126.

[5]- عثامن أمني: شخصيات ومذاهب فلسفية، ص281.
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نظريّة ديكارت يف الحّريّة مقارنًا إيّاها مبا جاء لدى األستاذ اإلمام يف رسالة التوحيد]1]. وهذا ما 

نجده أيًضا يف عرض عثمن أمني للتأّمالت يف الفلسفة بالعدد األّول من تراث اإلنسانيّة »فقد تجىّل 

أثر هذه الفلسفة ]الديكارتيّة[ عند األستاذ اإلمام يف السنوات األوىل من هذا القرن«]2].

  حدود املقارنات وتصادمها
يف  الدينّي  اإلصلح  علقة  لبيان  ديكارت  من  عبده  محّمد  موقف  قضيّة  عند  التوقّف  علينا 

مرص بالفكر الديكاريتّ، وهي قضيّة جديرة بالبحث، وحتى اليوم ال زالت الدراسات التي تعقد 

زقزوق  حمدي  محمود  كتبها  التي  الدراسة  كانت  وإْن  مستمرّة،  وديكارت  الغزايل  بني  للمقارنة 

»املنهج الفلسفّي بني الغزايل وديكارت«[3] هي أوىف ما كُتب يف هذا املجال. 

التونيّس عثمن الكّعاك الذي اكتشف يف مكتبة ديكارت ترجمة  ويدعم زقزوق رأيه مشريًا إىل 

اليقني«، وكتب عىل  أّول مراتب  »الشّك  كتاب »املنقذ من الضالل«، وقد وضع خطًّا تحت عبارة 

الهامش »يضاف إىل منهجنا« ويضيف أّن هذا ما أكّده الدكتور محمد عبد الهادي أبو ريدة]4]. إىل 

كتاب سلفادور غومث نوجالس »الفلسفة اإلسالمّية وتأثريها الحاسم يف فكر الغرب أثناء العصور 

الوسطى«؛ الذي ترجمه عثمن الكّعاك]5]. والذي يوضح فيه صاحبه تأثري امليتافيزيقا اإلسلميّة يف 

أوروبا، ويبنّي أّن املنقذ من الضالل للغزايل قد ترجم منذ عهد مبكر إىل اللتينيّة وأّن عبارة الغزايل 

le doute est le premier ras vers la certiude[6[ :الشّك أّول مراتب اليقني« صارت عند ديكارت«

ويبنّي محّمد رشيف يف »الفكر اإلسالمّي منابعه وآثاره« تأثري الغزايل عىل ديكارت- بل يتجاوز 

ذلك التأثري كّل الفلسفة الحديثة-، ويرى أنّه ميكن تقدير فلسفة الغزايل وأفكاره إذا الحظنا حقيقة 

إىل  ديكارت وصواًل  من  بدًءا  الغربيّة،  للفلسفة  الرئيسة  امللمح  كّل  الغزايل وضع  أّن  هي  مهّمة 

برجسون، ويستشهد بآراء هرني لويس Henry Lewis الذي تحّدث يف كتابه »تاريخ الفلسفة« عن 

الغزايل يف  آراء  الغربيّون عىل  الفلسفة  اعتمد  أّي مدى  إىل  فأبرز  للغزايّل،  الدين«  »إحياء علوم 

[1]- عثامن أمني: رائد الفكر املرصي، ص115، 138: 139.

[2]- عثامن أمني: رائد الفكر املرصي، ص115، 138: 139.

[3]- عثامن أمني: عرض التأمالت يف الفلسفة األوىل، مجلة تراث اإلنسانية، العدد األول، املجلد األول.

[4]- محمود حمدي زقزوق: املنهج الفلسفي بني الغزايل وديكارت، مكتبة األنجلو املرصية، القاهرة.

[5]- املرجع السابق، ص7.

[6]- سلفادور غومث نوفالس: الفلسفة اإلسالمية وتأثريها الحاسم يف فكر الغرب أثناء العصور الوسطى، ترجمة عثامن الكعاك، الدار 

التونسية للنرش، 1977. ويهدف زقزوق من كتابه كام يخربنا إىل: أوال: بيان مدى تطابق أفكار كل من الغزايل وديكارت فيام يتعلق بالشك 

املنهجي ويف النتائج التي خرج بها كل منهام. ثانيا: الدعوة إىل إعادة النظر يف الحكم عىل الغزايل الذي قيل عنه أنه هدم الفلسفة يف 

الرشق بينام أحيا ديكارت الفلسفة يف أوروبا يف العرص الحديث. ويرى أن الغزايل لو كان قد فهم جيدا لكان له تأثري إيجايب يف مسار الفكر 

اإلسالمي يوازي تأثري ديكارت يف الفلسفة الحديثة.
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دراساتهم، حيث قال: »إّن هذا املؤلَّف يحمل العنارص العلميّة وطريقة البحث التي ظهرت فيم 

بعد يف كتاب ديكارت املقال يف املنهج«]1]. ويوضح لنا أّن االلتقاء بني أفكار ديكارت وأفكار 

الثاين خلل  نتيجة طبيعيّة لتعرُّف األّول عىل أفكار  الغزايل مل يحصل بشكل عفوّي، وإّنا جاء 

الرتجمت املتعّددة؛ وهم يتفقان يف بعض الخطوات الفكريّة عن الشّك.

اليقني  وعالقة  الغزايل  »اإلمام  الفيومي  إبراهيم  محمد  كتاب  يف  اإلشارات  تلك  مثل  ونجد 

بالعقل«]2]. ويف الدراسة التي خّصصها محّمد مبارك لـ: »منهجّية الشّك بني الغزايل وديكارت«؛ إالّ 

أّن املوقف املتميّز الذي ينبغي أن نشري إليه والذي ينتقل بنا من التأثري بني الغزايل وديكارت إىل 

حّد التشابه بينهم هو املوقف الذي قّدمه محمد عزيز الحبايب يف »ورقات عن فلسفات إسالمّية«، 

الفكر األورويّب«:  الغزايل يف  أثّر  أّي مدى  »إىل  كتابه  الثالث من  القسم  يقول موضًحا يف  حيث 

لكّنه  )تأثريًا(،  تسميته  وبسكال( يصعب  )ديكارت  املفكرين  الغزايل وبعض  بني  »لقد وقع يشء 

تشابه مدهش«، فالتشابه جيلٌّ بني الغزايل وديكارت وخاّصة يف القضايا املرتبطة مبنهجيّة الشّك 

للوصول إىل الحقيقة، وقواعد املنهج، ويخّصص فقرة مهّمة عن ديكارت والغزايل]3]، حيث يبنّي 

تتكّرر  التي  وديكارت  الغزايل  بني  املقارنة  وأّن  والغزايل،  الديكاريتّ  النسقني  بني  االلتقاء  نقاط 

كثريًا، والتي تستحّق أن يُنظر إليها نظرة متمّعنة هي قضيّة الشّك. إّن التشابه )التأثري؟( بني الغزاليّة 

والديكارتيّة جيّل ال مراء فيه من حيث منهج الشّك الذي يقرب بني النسقني ويجعلهم يهدفان مًعا 

بهم بقدر ما تبتعد عنهم وأّن نقاط االتفاق بينهم أكرث من نقاط االختلف. إىل تحقيق غاية تقرِّ

  ابن سينا وديكارت التشابه واالختالف

تتجاوز املقارنات التي تعقد بني ديكارت والفلسفة العرب املسلمني مسألة التأثري الشخّص 

إىل بيان أسبقيّة الحضارة العربيّة اإلسلميّة وتأثريها عىل الغرب. ويف دراسة تحمل عنوانًا من هذا 

النوع: »أثر العرب واإلسالم يف النهضة األوروبّية« يبنّي الدكتور إبراهيم مدكور هذا األثر يف الفلسفة 

من خلل أفكار رئيسة]4]، ويبنّي أّن النفس عند ابن سينا وحقيقتها وخلودها كان لها صدى لدى 

[1]- محمد رشيف: الفكر اإلسالمي منابعه وآثاره، ترجمة د. أحمد شلبي، ط8، مكتبة النهضة املرصية، القاهرة، 1986، ص121.

113. محمد مبارك:  القاهرة، 1976، ص112-  بالعقل، األنجلو املرصية،  اليقني  العزايل وعالقة  الفيومي: اإلمام  إبراهيم  [2]- محمد 

بغداد،  العامة، وزارة اإلعالم،  الثقافية  الشئون  دائرة  الغزايل وديكارت«  الشك بني  »منهجية  الوسيط  العريب اإلسالمي  الفكر  دراسات يف 

1986، ص55- 64.

[3]- محمد عزيز الحبايب: ورقات عن فلسفات إسالمية، ص107.

[4]- مثل: الوجود واملاهية، النفس وغريها »فالتفرقة بني الوجود واملاهية من األفكار اإلسالمية الخالصة صادف نجاحا لدى الالتني ويرجع 

ذلك إىل صلتها بفكرة األلوهية والتعويل عليها يف الربهنة عىل وجود الله... فالوجود ليس جزء من ماهية اليشء اللهم إال بالنسبة لله«... 

ويرى مدكور أن ذلك يذكرنا بالدليل االنطولوجي عند ديكارت؛ إبراهيم بيومي مدكور: أثر العرب واإلسالم يف النهضة األوروبية، ط2، 

الهيئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة، 1987، ص161.
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كثري من املفّكرين املسيحيّني، خاّصة برهان »الرجل املعلّق« الذي مّهد دون نزاع لفكرة الكوجيتو 

الديكارتيّة]1]. وحني يتحّدث يف الجزء األّول من كتابه »يف الفلسفة اإلسالمّية«- عن الرجل الطائر 

أّن اإلدراكات املتميّزة  أّن برهنة ابن سينا كربهنة ديكارت قامئة عىل  يبنّي  أو املعلّق يف الفضاء؛ 

تستلزم حقائق تصدر عنها، وأّن اإلنسان قد يستطيع أن يتجرَّد من كّل يشء، لكنه ال ميكن أن يتجرّد 

من نفسه التي هي عمد شخصيّته وأساس ذاته وماهيّته. 

وهذا املوقف نفسه نجده يف إشارة رسيعة يف مقدمة تحقيق محمد ثابت الفندي لرسالة ابن 

الناطقة وأحوالها«]2]، ولدى محمود قاسم يف حديثه عن براهني ابن سينا  سينا »يف معرفة النفس 

عىل وجود النفس، حيث يقارن بينه وبني ديكارت يف كتابه: دراسات يف الفلسفة اإلسالمّية[3]، كم 

يتناول جميل صليبا يف املحارضة الخامسة من كتابه »من أفالطون إىل ابن سينا: محارضات يف 

الفلسفة العربّية« نظريّة النفس عند ابن سينا. ويعرض لفكرة الرجل املعلّق يف الفضاء، »ويرى أنّها 

من بني األفكار التي سبقت الكوجيتو الديكاريتّ]4]، ويف حديثه عن »نظريّة ابن سينا يف السعادة« 

املحارضة السادسة بنّي أن رأي ابن سينا يف اللذة شبيه برأي ديكارت]5] .

ويفيض سليمن دنيا يف بيان العلقة بني ديكارت وابن سينا، بل والغزايل أيًضا، وذلك انطلقًا 

دنيا عن ديكارت  القدماء. ويتحّدث سليمن  الحديثة إىل أصولها لدى  الفلسفة  رّد  من رغبته يف 

وكأنّه أحد الوّعاظ والقّديسني وأولياء الله الصالحني بشكل يذكّرنا مبا كتبه طه حسني عن ديكارت 

يف كتابه »من بعيد«، وإن كان الفرق شاسًعا بني ما كتبه عميد األدب العريّب ووكيل أصول الدين، 

فالعميد كم سرنى يسخر من تلك الصورة الساذجة التي تُقّدم لديكارت؛ بينم الوكيل عىل قلّة ما 

قرأ عن ديكارت -كم يخربنا- يرى فيه بجوار الجانب الفلسفّي جانبًا يتلّهف إىل ملء قلوب الناس 

باألمل يف حياة أخرى بعد املوت، ويحّس فيه حرارة العاطفة ورغبة يف هداية الناس، هنا نرى كيف 

قّديس طيّب  العقل إىل  لهداية  الحديث صاحب قواعد  الحديثة والعلم  العصور  بفيلسوف  ننتقل 

يهدف إىل هداية الناس، كلمه أشبه بكلم مؤمن عميق اإلميان منه بفيلسوف متشّكك]6].

ويف مقابل هذا العدد الوفري من الدراسات التي اهتّمت مبقارنة ديكارت بابن سينا نجد بعض 

الباحثني الذين رفضوا االنسياق إىل إغراء مثل هذه املقارنة وسلوك هذا املسلك الوعر، فقد رفضت 

[1]- إبراهيم بيومي مدكور: الفلسفة اإلسالمية منهج وتطبيقه، ص142.

[2]- محمد ثابت الفندي: مقدمة تحقيق رسالة ابن سينا يف معرفة النفس الناطقة وأحوالها، القاهرة، د. بيانات، هـ 4ـ ص3، 4.

[3]- محمود قاسم: دراسات يف الفلسفة اإلسالمية، دار املعارف، ط2، القاهرة، 1967، ص1- 46.

[4]- جميل صليبا: من أفالطون إىل ابن سينا، دار األندلس، ط3، بريوت، 1983، ص104.

[5]- املرجع السابق.

[6]- سليامن دنيا: مقدمة تحقيق كتاب ابن سينا اإلشارات والتنبيهات، القسم الثاين، ط2، دار املعارف، القاهرة، ص79.
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زينب الخضريّي يف كتابها »ابن سينا وتالميذه الالتني« أن تنتقل من تشابه بعض قضايا ابن سينا مع 

ديكارت إىل تأكيد تأثريه عليه، وتقول: »قد أغراين يف بداية بحثي التشابه بني بعض قضايا ابن سينا 

وقضايا ديكارت، ولكّنني تراجعت عن ذلك لتقديري أّن ابن سينا مل ميثّل له صدمة فكريّة جعلته 

يُقبل عليه محاواًل تقوميه كم هو الحال مع جيوم دوفرين، كم أنّه مل يشّكل عند الفيلسوف الفرنيّس 

محورًا كم هو الحال مع القّديس توما اإلكويني... فقد تيّقنت بعد أن قطعت شوطًا يف هذا املقام أّن 

موقف كلٍّ منهم كان مختلًفا عن اآلخر، فابن سينا ثار عىل الرتاث املشايئّ، إاّل أنّه مل يرَُث عىل كّل 

أنواع الرتاث كافّة؛ إذ استبدل الرتاث الفاريّس بالرتاث املشايّئ، أّما ديكارت فقد لفظ الرتاث األرسطّي 

وقاطع كّل تراث فلسفّي سابق، أي كانت ثورته شاملة وجذريّة متاًما، من أجل هذا َعَدلت عن القيام 

بهذه املقارنة املغرية بني موقف الشيخ الرئيس وموقف أيب الفلسفة الحديثة من الرتاث« ]1].

د لنا أّن جوهر  ويتّضح أّن لدى غانم هنا أيًضا موقًفا متميّزًا يف تناوله ملا نحن بصدده؛ فهو يحدِّ

مهّمة البحث العلمّي رؤية املغايرات والتناقضات والتكاملت، وربط كّل ما هو ماٍض مبا هو قائم، 

أي بالتاريخيّة الحارضة ومبا سيكون، فنحن ال نلجأ إىل ماض لنبحث فيه عن حلول ملا هو قائم، 

أو لنثبت إبداًعا كان أجدادنا سباقني إليه: بل نتوّخى الرؤية العلميّة الواضحة يف كيفيّة كون ما سبق 

جزًءا ال يُنزع عن الكلّيّة التاريخيّة التي هي حضارتنا. 

ويتساءل غانم هل هنا يجوز لنا القول منطلقني مم بني أيدينا من نصوص للشيخ الرئيس أنّه قال 

مبنطلق العلم الفلسفّي الحديث، هل نذهب يف فهم العلقة القامئة بني الفكر والوجود عند ابن سينا 

حتى القول بقرب النظريّة الديكارتيّة منها أو تطابقها معها – يقول: »أرى أنّنا ندخل هنا باب املجازفة، 

وال بأس بذلك إذا ما بقينا عىل حذر، أي أنّنا ال نّد جسورًا تاريخيّة وال نحمل النصوص إاّل ما نفهمه 

ناتًجا عنها. ليس هناك ما يحتمِّ علينا فهم التعّقل يف نصوص ابن سينا وكأّن التعقيل عمليّة إيجاد أو 

إبداع ملا يتعّقل. بل بإمكاننا بعد أن نعي بأّن مثل هذا التفكري مل يكن ممكًنا إاّل بعد ديكارت«]2].

ا متكّلًما، عالًما ا، شيعيًّ ديكارت صوفيًّ
يقارن أبو الوفا التفتازايّن بني ديكارت وعدد من الفلسفة واملتكلّمني والصوفيّة. ونجد املقارنة 

اتفاق موقف  التفتازايّن  أيًضا؛ يؤكّد  بارزة مع املعتزلة ومع خصم املعتزلة األشعري  مع ديكارت 

املعتزلة من العقل وموقف ديكارت، فقد كان املعتزلة يعّولون عىل العقل ويقدمونه عىل الرشع، 

وهم قد أثبتوا للعقل منزلة عظمى.. ويرى أّن املعتزلة مل يقّروا بتفاوت العقول، وهم قد سبقوا بذلك 

[1]- زينب الخضريي: ابن سينا وتالميذه الالتني، مكتبة الخانجي بالقاهرة، 1986، ص51 : 52.

[2]- غانم هنا: عالقة الفلسفة الحديثة مبفهوم العقل عند ابن سينا، ص95.
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الفيلسوف الفرنيّس ديكارت الذي قال »العقل السليم هو أعدل األشياء توزًّعا بني الناس«، ويورد 

ا للنسفّي يبنّي فيه إميان املعتزلة بأّن الناس سواسية يف العقل »الناس يف العقل كلّهم سواء.  نصًّ

وكّل عاقل بالغ يجب عليه بعقله أن يستدّل عىل أّن للعامل صانًعا]1]، وأّن العقل ليس آلة لإلدراك 

فقط وأّن الوعي هو مصدر كّل معرفة ال يوجب شيئا عىل العارف، وال يقتيض تحسيًنا وال تقبيًحا. 

ويرى التفتازاين أّن هذا الرأي يذكّرنا مبا ذهب إليه ديكارت؛ الذي قّرر أّن كّل يشء يعتمد يف وجوده 

عىل الله. كم يقارن يف كتابه »اإلنسان والكون يف اإلسالم« بني قول ديكارت بالخلق املستمّر وبني 

قول فلسفة اإلسلم إّن الله حافٌظ للعامل أو خالٌق له باستمرار كم جاء لدى ابن حزم األندليّس يف 

الفصل، والكندّي يف الرسائل وابن عطاء الله السكندرّي يف »التنوير يف إسقاط التدبري«]2].

ونجد نفس املقارنة يف كتاب »ابن عطاء الله السكندرّي وتصّوفه« مم يبنّي امتداد املقارنة بني 

ديكارت فيلسوف العقلنيّة وبني الصوفيّة أصحاب القلوب. يؤكّد التفتازايّن أّن ما يقّرره ابن عطاء 

الله يف تفسري الوجود باإليجاد واإلمداد يطابق ما قّرره ديكارت فيم يعرف بنظريّة الخلق املستمّر]3]؛ 

ويف نفس االتجاه يقارن مهدي فضل بني الفيلسوف الفرنيّس الذي يرى أّن الله ضامن كّل الحقائق، 

وهو يهب العقل اإلنسايّن الحقائق البديهيّة األوىل ومحيي الدين ابن عريب يف الفتوحات املّكيّة؛ 

الذي يقول إّن العلم الصحيح ال يعطيه الفكرة وال ما قّرره العقلء من حيث أفكارهم. وأّن العلم 

الصحيح إنا هو ما يقذفه الله يف قلب العامل، وهو نور إلهّي يختّص الله به من شاء من عباده من 

ملك ورسول ونبي وويّل ومؤمن، ومن ال كشف له ال علم له]4]. ويضيف محقّذ »راحة العقل« إىل 

الداعي اإلسمعييّل والفيلسوف  بأّن كلًّ من  الدين الكرماين؛ ذلك  الداعي أحمد حميد  املقارنة 

الفرنيّس قد استعان مببدأ العلّيّة يف إثبات وجود الله.]5].

ومن الفلسفة والصوفيّة متتّد املقارنات إىل العلمء أيًضا، فيخّصص أحمد سعيد الدمرداش 

فصلني من كتابه عن الحسن بن الهيثم؛ للمقارنة بني إنجازات العامل العريّب وإنجازات ديكارت، 

وهذا ما تشري إليه كتابات الباحثني يف تاريخ العلوم عند العرب »فالعرب استعملوا الرموز الرياضيّة 

[1]- غانم هنا: عالقة الفلسفة الحديثة مبفهوم العقل عند ابن سينا، ص95.

[2]- أبو الوفا التفتازاين: علم الكالم وبعض مشكالته، دار الثقافة للطباعة والنرش، القاهرة، 1979، ص157.

[3]- أبو الوفا التفتازاين: اإلنسان والكون يف اإلسالم، دار الثقافة للطباعة والنرش، القاهرة، 1975، ص55، 56.

[4]- مهدي فضل الله: فلسفة ديكارت ومنهجه، دار الطليعة، بريوت.

[5]- محمد مصطفى حلمي: مقدمة تحقيق كتاب أحمد حميد الدين الكرماين راحة العقل، دار الفكر العريب، 1952، ص32. وإن كان 

أحدهام يختلف عن اآلخر يف التفاصيل التي ينطوي عليها دليله ويف الفكرة التي توجهه »فقد كانت هذه الفكرة عند الكرماين فكرة الوجود 

وكانت عند ديكارت فكرة الكامل، ومع ذلك فإن مبدأ العلية هو الذي يعمل ويأيت أكله يف الدليل عىل إثبات وجود الله عند الكرماين وعند 

ديكارت«)42( ويستشهد بقول ديكارت أن علة الوجود ألي يشء موجود بالفعل أو ألي كامل ليشء موجود بالفعل ال ميكن أن تكون ال 

يشء أو تكون شيئا غري موجود، كام جاء يف البديهية الثالثة من الردود عىل االعرتاضات الثانية – ال يكاد يختلف عام قاله الكرماين من قبله 

بقرون طوال وهو أنه ال معلول بدون علة وال موجود إال إذا كان له ما يوجب وجوده. ويرى أن الكرماين يف نفي الليسية عن الله كان فيلسوفا 

يصطنع مبادئ العقل ومناهج النظر لديكارت.
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سابقني ديكارت يف هذا املضمر؛ ويف حل املعادالت سبق العرب ديكارت. يرى عيل عبد الله 

الدفاع؛ الذي كتب كثريًا يف العلوم البحتة يف الحضارة العربيّة اإلسلميّة أّن علمء العرب واملسلمني 

الغريّب  للعامل  تنسب  التي  التحليليّة  للهندسة  األوىل  اللبنات  وضعوا  الذين  هم  الرياضيّات  يف 

ديكارت. ويلحظ أّن علمة الجذر املستعملة يف الغرب اليوم والتي جاءت يف كتابات ديكارت ما 

هي إاّل الجيم العربيّة التي رمز بها القلصادي للجذر، ولكنها يف وضع رأيّس معكوس]1].

ديكارت مل  أّن  من  والرتكيب«  التحليل  الحراين يف  »منطق  دراسته  ياسني خليل يف  ويعجب 

يذكر يف »مقال عن املنهج« فضل من سبقه يف طريقة التحليل والرتكيب. ويرى أّن ما توّصل إليه 

ديكارت يف قواعده األربع ال ميثّل إاّل النزر اليسري مم أفاض به الحرّايّن يف مقالته، وأّن مقارنة 

والرتكيب وشموليّة  التحليل  منطق  ديكارت يف  الحرّاين عىل  منزلة  إىل سمّو  تشري  بينهم  بسيطة 
الفكر الريايّض املنهجّي للحرّايّن عىل محدوديّة الفكر الريايّض املنهجّي لديكارت]2]

بيان  إىل  برجسون«  إىل  ديكارت  من  أوروبّيون  »فالسفة  كتابه  يف  املوسوّي  موىس  ويهدف 

الرتابط الفكرّي بني الفلسفة اإلسلميّة والحديثة، وإن شئت تأثر الفكر الفلسفي األورويب الحديث 

بكثري من الرتاث الفكرّي اإلسلمّي، األمر الذي غفل عنه مؤرّخو الفلسفة واملعنيّون بشؤونها إغفااًل 

ا ال يغتفر )هكذا( يف كثري من األحيان. تامًّ

لقد تبّنى بعض الفلسفة األوروبينّي آراء ونظريّة الفلسفة املسلمني، ولكن هؤالء مل يشريوا 

إىل أصل الفكرة ال من بعيد وال من قريب. وينطلق املوسوّي ليعّدد هذه األصول يف الفصل األّول 

فلسفة وصوفيّة  إىل  ديكارت  به  جاء  ما  كّل  يرّد  أن  فيه  يحاول  والذي  لديكارت،  الذي خّصصه 

ومتكلّمني وعلمء مسلمني، حيث يقول: »لقد سبق ابن الهيثم وجابر بن حيان ديكارت يف طريقته 

كان  والرتكيب...  التحليل  قاعدة  يف  ديكارت  سبق  الحرايّن  سنان  بن  إبراهيم  أّن  كم  املنهجيّة، 

أوروبا  أقامت  التي  تلك  النظريّة  أّن  والعلم  الفلسفة  رّواد  يعرف  أن  املوسوّي  يقول  يهمنا كم  ما 
وأقعدتها يف القرن السابع عرش امليلدّي انبثقت يف املرشق اإلسلمّي عىل يد فلسفة مسلمني؟]3]

بل يتحدث عن أّن إثبات وجود الله عن طريق فكرة الكائن اللنهايئّ قد وردت يف كلم اإلمام عيّل 

الذي سبق ديكارت يف هذه الفكرة، فقد جاء يف دعاء الصباح لإلمام عيّل: »يا من دّل عىل ذاته بذاته«، 

وجاء يف دعاء لإلمام عيّل: »بك عرفتك وأنت دللتني إليك، ولوال أنت مل أدِر ما أنت«، حيث إّن 

[1]- أحمد سعيد الدمرداش: الحسن بن الهيثم، دار الكاتب العريب، ص122، 147. فهام يتفقان يف القول بالتحليل، بل إن ابن الهيثم قد 

سبق ديكارت – بدليل ما أثبته عاملان من روسيا – يف القول بالهندسة التحليلية وخصص الفصل قبل األخري من كتابه »نهج ابن الهيثم يف 

الضوء ينبوع لديكارت ونيوتن« مبينا أثر نظريات عاملنا العريب يف الضوء ومنهجيته التجريبية فيها التي تتفوق عىل منهجية ديكارت الرياضية.

[2]- ياسني خليل: منطق الحراين يف التحليل والرتكيب، مجلة املجمع العلمي العراقي، ج2، 3، نيسان 1982، ص308.

[3]- موىس املوسوي: فالسفة أوروبيون من ديكارت إىل برجسون.
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املضمون الوارد يف دعاء اإلمام؛ هو الفكرة نفسها التي أقام عليها ديكارت فلسفته امليتافيزيقيّة. ويرى 

أنّه من املؤسف املحزن يف عامل العلم والعلمء أاّل يشري أحد من الذين أرّخوا لفلسفة ديكارت من 

املسلمني وغريهم إىل أصل الفكرة الديكارتيّة أو الينبوع األّول ملثل هذه النظريّة]1].

ويحزننا نحن أيًضا أنّنا ال نستطيع أن نقوم مبثل هذا العمل، أي البحث عن جذور هذه العلقة 

الفكريّة؛ التي يحاول أن يلتمسها كّل باحث يف فكرنا املعارص، وكأنّه يرشّفنا وجود فكرة من هنا 

أو عبارة من هناك وردت عرًضا لدى أيٍّ من مفّكرينا القدامى لدى أحد الفلسفة املحدثني؛ أو أنّه 

يقلل من شأن هؤالء الفلسفة الذين صاغوا لنا مذاهب فلسفيّة هي نتاج واقعهم وأصولهم الفكريّة 

أن يكون هناك من قال بشء قريب منها، فورود فكرة ما لدى أحد الفلسفة يشٌء، وكون هذه الفكرة 

إحدى لبنات بناء فلسفّي ضخم يشء آخر.

إّن الفكر الفلسفّي كم نعلم؛ تراث إنسايّن متكامل؛ يُبنى فيه اللحق ويكمل ما بدأه السابق يف 

حوار خّلق بني األفكار املختلفة؛ حيث يتحّول الخارجّي إىل داخيّل ويتّم متثّل القديم ليصبح 

جزًءا من الجديد. إاّل أّن إرجاع أفكار وفلسفات معيّنة ألصول سابقة عليها والجزم بأنّها املصدر 

األسايّس لهذه الفلسفة أو تلك؛ فهي مسألة تجاوزها العلم وأصبحت علقة التأثري إحدى مخلّفات 

اإلشارة  عن  والتأثّر  التأثري  مسألة  وتختلف  العلمّي.  التحّقق  تقوم عىل  ال  التي  التاريخّي  املنهج 

إىل وجود تشابه عقيّل أو لفظّي، وعن التناص الذي يصبح فيه املنَجز جزًءا من املبدع، فالتحّقق 

يلقي بهذه  التي قد ال ميتلكها من  التأثري والتأثر يحتاج إىل كثري من األدوات  العلمّي من مسألة 

األحكام الرسيعة.

وليس هناك بالطبع ما مينع من وجود مقارنات بني أفكار الفلسفة املسلمني وغريهم من املحدثني، 

لكن عىل أاّل يغيب عن بالنا اإلطار الحضارّي الذي يعرّب عنه كّل منهم من جهة، وكيف يعرّب عنه هؤالء 

التأكّد منها، فرمبا كان مصدر كّل من  التشابهات، فل ميكن  أّما مسألة  الفلسفة من جهة أخرى؛ 

الغزايل وديكارت هو سكتوس إمربيقوس؛ الذي نقل عنه كّل منهم يف الشك، أّما أن يكون ديكارت 

أخذ عن الغزايل وكّل الفلسفة العرب، فل يعني هذا إاّل أنّه فيلسوف عريّب مسلم جمع بني حّجة 

اإلسلم واملعلّم الثاين ورائد الفكر املرصّي والشيخ األكرب واإلمام عيل كرّم الله وجهه وغريهم.

 ترجمة املقال: يف ضرورة املنهج
  وصلنا اآلن إىل مرحلة جديدة يف رحلة ديكارت يف مرص العربيّة، ولقد تحّولنا من السؤال عمن 

[1]- أحمد عبد الحليم عطية: هل ديكارت فيلسوف عريب مسلم؟ جريدة السياسة السودانية، 19 ديسمرب 1989.
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هو ديكارت وما هو مذهبه إىل التعريف به وتقديم فلسفته يف دروس الجامعة األهليّة؛ التي أشعل 

أحد طلبها جذوة مقارنة فلسفة ديكارت مع الفلسفة املسلمني، والتي كانت وما تزال قضيّة مثارة 

يف مقّدمة قضايا تعاملنا مع الديكارتيّة، ثم كانت القضيّة األشهر هي تلك التي فّجرها طه حسني 

يف حياتنا الثقافيّة حول منهج ديكارت والثقافة العربيّة التي أّدت إىل كرثة املناقشات واشتدادها 

وامتدادها إىل حياتنا األدبيّة والثقافيّة وصار الخلف حول فهم املنهج الديكاريتّ وحسن تطبيق طه 

حسني له. مم استدعى نقل وترجمة “املقال يف املنهج”، الذي كان باكورة التعرّف عيل النصوص 

الديكارتيّة يف الفكر والثقافة العربيّة املعارصة والذي القى اهتمًما كبريًا من الباحثني العرب عىل 

امتداد عقود وما يزال، وهذا هو موضوع الفقرات القادمة.

 سنتناول يف هذا السياق - قبل رسديات طه حسني وديكارت – بدايَة ترجمة نصوص ديكارت، 

كم سنسعى للتعرُّف عىل لغة الفلسفة الحديثة واصطلحاتها كم متثّلت يف فلسفته، وما أّدت إليه 

ترجمتها من بعث اللغة الفلسفيّة العربيّة اإلسلميّة القدمية التي استقرت منذ عرص الرتجمة األوىل 

وتحّددت معانيها عىل يد املرتجمني األوائل ثم الفلسفة العرب بعد ذلك، ودخلت اللغة العربيّة 

وأصبحت جزًءا من نسق املعرفة العريّب القديم يف عرص ازدهار الثقافة العربيّة، ثّم توارت بعد ذلك 

الدفعة  ثانية مع  الرتجمة مرّة  الظلم حتى نهضت  الثقافة وجمودها يف عصور  يف فرتة ركود هذه 

األوىل من خّريجي الجامعة املرصيّة، ورمبا قبلها ىف الجامعة األهليّة؛ للنظر إليها من خلل علقتها 

والفلسفة الحديثة؛ محاولني بيان قدرة هذه اللغة العربيّة يف التعبري عن أفكار الفلسفة الغربيّة. وبعد 

محاوالت الغربيّني ممن قاموا بالتدريس يف الجامعة املرصيّة، خاّصة الكونت دي جلرزا، تظهر 

املحاولة املكتملة األوىل يف الرتجمة يف العام 1930 حني ترجم محمود الخضريّي »املقال يف 

املنهج Dislcour De la methode«، وهو العمل الذي توالت ترجمته بعد ذلك يف العربيّة]1].

 وإذا كانت املحاوالت السابقة التى ذكرناها تنحرص يف عرض فلسفة ديكارت والتعريف بها 

أو تقوم عىل الدعوة للمنهج العقليّن النقدّي وتطبيقه عىل األدب العريّب، فإّن املحاولة الحاليّة 

تقوم أساًسا عىل التعامل املبارش مع أفكار ديكارت ولغته ومصطلحاته وتنبني عىل نقل فلسفته إىل 

العربيّة، وتسعى إليجاد اللغة املناسبة لذلك؛ ومل يتّم ذلك دفعة واحدة وبشكل مبارش، بل كان 

نتيجة جهود متعّددة، مم خلق اهتمًما متزايًدا بالفلسفة الديكارتيّة؛ متثّل يف أكرث من ناحية لدى 

أكرث من أستاذ من أساتذة الفلسفة املرصينّي يف أّول دفعة للجامعة املرصيّة.

والظروف  الزمن  اختالف  مع   – الفلسفية  الكتابات  ترجمة  الفلسفة يف  قسم  من خريجي  الدفعات  رواد  به  قام  الذي  الجهد  [1]- مياثل 

واإلمكانيات – ما قام به مرتجمي بيت الحكمة يف عرص الرتجمة األول ونستطيع دراسة ما قام به الفريقني باختيار أحد األعامل الفلسفية مثل 

»األخالق إىل نيقوماخوس« ألرسطو الذي ترجمه قدميا إسحق بن حنني وحديثا أحمد لطفي السيد ملعرفة حدود وطبيعة وغاية الرتجمة 

الفلسفية للعربية يف عرصها القديم والحديث.
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  وتوضح كتابات عثمن أمني ىف هذه الفرتة، خاّصة كتابه »الجوانّية«، مدى االهتمم مبا يُلقى 

العقيّل  ومذهبه  ديكارت  أمني  أحمد  درس  فقد  ديكارت،  عن  دروس  من  املرصيّة  الجامعة  يف 

حياتنا  من  انتزعها  حيّة  بأمثلة  ديكارت  نظريّات  إيضاح  يستعني عىل  وكان  الشّك...  ومنهجه يف 

الذين كانوا وراء االهتمم  الفرنسيني،  تأثري األساتذة  العرصية.]1] ويتّضح من حديث عثمن أمني 
بدراسته لديكارت، خاّصة »الالند«، ويحّدثنا كثريًا عن اهتممه الخاّص بديكارت يف يوميّاته.]2]

 ويختار محّمد مصطفى حلمي »نظريّة الجوهر عند ديكارت واسبينوزا« موضوًعا لرسالته بالفرنسية 

يف  للمقال  عربيّة  ترجمة  ألّول  تقدميه  يف  ديكارت  عن  كتب  كم  املاجستري]3].  عىل  للحصول 

املنهج،]4] يعرض يف دراسة طويلة فلسفة ديكارت ونواحيها املختلفة ومؤلّفاته، مبيًّنا أهّميّة املنهج 

يف املجاالت العقليّة املتعّددة ومشريًا إىل تطبيق طه حسني له يف مجال النقد األديّب. ويعود يف 

دراسته عن »طه حسني مفكِّرًا« إىل بيان علقة فلسفة ديكارت ومنهجه بكتابات عميد األدب العريّب]5].

ومن هنا نعرض للخضريي )1906- 1960( الذي انتقل بالديكارتيّة من مجرّد العرض التعليمّي؛ 

لتصبح جزًءا من الثقافة العربيّة، واستخدمها يف تطويع اللغة العربيّة للتعبري عن الفلسفة الديكارتيّة 

وبيان أدّق مشكلتها. 

متحّقًقا  االتصال  ليكون  والقديم  الحديث  بني  يربط  للرتجمة  منهًجا  يضع  أن  الخضريي  رأى 

نحتها  التي  اإلسلميّة  العربيّة  الفلسفيّة  اللغة  إىل  الرجوع  ورأى  املختلفة،  تاريخنا  مراحل  بني 

أبناؤها يف عرصها الذهبّي نحتًا وأرسوا مصطلحاتها وعرفوها بدقّة مشهودة، فكم يستخدم فلسفة 

العرب مصطلحات الفلسفة اليونانيّة إىل اليوم ويزيدون عليها ما يجدونه مناسبًا، رأى أن يستخدم 

مصطلحات الفلسفة املسلمني وعىل رأسهم ابن سينا الذي أثبتت الدراسات الحديثة أنّه مصدر 

من مصادر بعض القضايا الديكارتيّة. ويرى الخضريّي أنّه يف املستطاع أن نعرّب بالعربيّة عن كّل 

معنى فلسفّي مم حّدده أصحاب اللغات األخرى التي تحّددت مصطلحاتها الفلسفيّة واستقرّت 

عند  طريقتني  وجود  إىل  البداية  منذ  ويشري  الفلسفيّة،  املشكلت  أعمق  عن  بها  تعرّب  التي  لغتها 
املعارصين ممن ينقلون عن اللغات األوروبيّة إىل لغتنا العربيّة.]6]

[1]- د. عثامن أمني: الجوانية، دار القلم، القاهرة 1964، ص62- 63.

[2]- املصدر السابق – ص 101.

[3]- يقول: »رأيت أن أعرض يف رسالتي تأثري ديكارت عىل اسبينوزا، وأن أقارن بني الفلسفتني ال يف جملتهام، بل يف ناحية دقيقة وعويصة 

منهام وأعني بها نظرية الجوهر«. محمد مصطفى حلمي: نظرية الجوهر عند ديكارت واسبينوزا. ملخص الرسالة بالفرنسية مبكتبة جامعة 

القاهرة، ص1. وقد طبع امللخص مبطبعة املستقبل بالقاهرة، 1932.

[4]- د. محمد مصطفى حلمي: تقديم ترجمة الخضريي للمقال يف املنهج، ط2، دار الكاتب العريب، القاهرة، 1967

[5]- د. محمد مصطفى حلمي: طه حسني مفكرا، مجلة الفكر املعارص، فرباير 1966.

[6]- الخضريي: كيف نرتجم االصطالح intuition مجلة علم النفس؟، مجلد 1، العدد الثالث، فرباير 1946.
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األوىل هي البحث يف الكتب العربيّة القدمية عن اصطلح مستعمل للداللة عىل املعنى الذي 

يعرّب عنه االصطلح األورويّب املراد ترجمته؛ والطريقة الثانية هي التي مييل أصحابها إىل اعتبار 

املعنى األورويّب شيئًا غري مألوف عند السابقني، ويفّضلون أن يطلقوا عليه اسًم يوّدون أن يفرض 

ناتجة عن سوء  أّن تطبيقها مل يخُل من أخطاء  الغالبة  الطريقة األوىل وهي  فرًضا، ويلحظ عىل 

التعرف إىل املعنى الذي ألّفه السابقون أحيانًا، أو سوء التعرّف إىل املعنى الذي يقصده األوروبيّون، 

أو سوء التعرف إىل كليهم أحيانًا، وتلك كم يرى الخضريي أشّد أنواع الجهل تركيبًا، وهي أخطاء 

ال ينبغي أن يقع فيها املرتجمون. وبعد أن يحّدد طريقتني يف الرتجمة يعطينا مثاالً تطبيقيًّا نستطيع 

 intuition :أن نستخلص منه القواعد األساسيّة للمنهج الذي ارتضاه، وهذا املثال هو املصطلح

من  إرثًا  مثّة  أّن  أي  له،  مختلفة  ترجمت  العربيّة  يف  إّن  حيث  املصطلح،  هذا  معاين  ويناقش 
املصطلحات العديدة التي نستطيع من خلل بيانها ومناقشتها أن نحّدد أيّها املصطلح األدّق.]1]

1- يبدأ أّواًل ببيان معنى املصطلح عند ديكارت؛ فهو ال يعني شهادة الحواس املتغرّية، وال ما 

يتعلّق بالخيال الكاذب من أحكام باطلة، وإّنا ما تتصّوره النفس الخالصة املنتبهة تصوًرا هو من 

السهولة والتميز بحيث ال يبقى أّي شّك فيم نفهمه، أو تصّور النفس الخالصة املنتبهة تصوًرا ينشأ 

عن نور العقل وحده. وملا كان هذا التصور أبسط كان تبًعا لهذا أوثق من القياس نفسه، وهو عىل 

هذا النحو بحيث يستطيع كّل إنسان أن يدرك بالــ intuition أنّه موجود، وأنّه يفكر، وأّن املثلّث 

محاط بثلثة خطوط.

لرفض  االستبعادّي  املنهج  أّواًل  العربيّة لرتجمة املصطلح مستخدًما  2-يتناول االصطلحات 

ما يراه غري صالح. ويعرض للحدس ويرى أّن املقصود به يختلف عن معنى املصطلح الفرنيّس؛ 

ذلك أّن الحدس يف الفلسفة اإلسلميّة ال يعدو الداللة عىل التخمني، فأصل املصطلح هو »حسن 

.Eustochia[2[ الحدس«، وهو ترجمة للكلمة اليونانيّة

[1]- الخضريي: كيف نرتجم االصطالح intuition مجلة علم النفس؟، مجلد 1، العدد الثالث، فرباير 1946.

[2]- تظهر هذه الخطوات مطبقة قبل ذلك بخمسة عرش عاما يف ترجمة »املقال يف املنهج« حيث يخربنا أنه مل يأخذ برتجمة األساتذة لكلمة 

intuition بالحدس لسببني، األول: أن كلمة الحدس تثري كثريا من الشبهة إذ أنها تفيد عند مناطقة العرب حركة إصابة الحد األوسط إذا وضع 

املطلوب أو إصابة الحد األكرب إذا أصيب األوسط، وبالجملة رسعة االنتقال من معلوم إىل مجهول كمن يرى تشكل استنارة القمر عند أحوال 

قربه وبعده عن الشمس فيحدس أنه يستنري من الشمس )ابن سينا: النجاة، ص137( وهذا مخالف كل املخالفة ملا يعنيه ديكارت. وقد ترجم 

األستاذ هورتن كلمة الحدس يف معناها املذكور بكلمة Schorfsinn أي اإلمضاء يف الفهم ومل يرتجمها intuition die srekiylative إال 

عندما يكون املقصود بها »النفس القدسية« أي عندما تصبح الكلمة من لغة الصوفية الذي يخالفون الفالسفة فيام لهم من معان ومقاصد )راجع 

الجرجاين: التعريفات، النفس القدسية( والسبب الثاين أن لكلمة intuition يف الفلسفة األوروبية معاين متعددة. ويعني ديكارت بها معنى خاصا 

رأينا أنه يطابق مفهوم كلمة »بداهة« يف اللغة العربية واستعملناها باعتبارها العمل العقيل الخاص باإلدراك البديهي. وهو كام يعرفه صاحب »كشاف 

اصطالحات الفنون« يطلق عىل معان منها مرادف للرضوري املقابل النظري، ومنها املقدمات األولية وهي ما يلغي تصور الطرفني والنسبة يف جزم 

العقل به وبعبارة أخرى ما يقتضيه العقل عند تصور الطرفني والنسبة من غري استعانته بيشء. الخضريي: ترجمة املقال يف املنهج، ط4، ص41.
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3- ثم يعرض للمصطلح العريّب الذي اختاره وهو البداهة، وقد استخدمه يف ترجمة »املقال 

العسكرّي  أيب هلل  عند:  له  اللغويّة  التعريفات  إىل  بالرجوع  أفضليّته  ويدلّل عىل  املنهج«،  يف 

يف »الفروق اللغويّة« والراغب األصفهايّن يف »الذريعة«، ويخرج من ذلك إىل أّن تحديد املعنى 

املقصود به هو اإلدراك العقيّل املبارش]1].

أخذ الخضريي يف ترجمته مببدأين؛ األّول هو املحافظة عىل وحدة اللغة العربيّة، أي أنّه استخدم 

استخدمها  التي  نفسها  يخربنا – االصطلحات  األوروبيّة كم  الفلسفيّة  ترجمة االصطلحات  يف 

عن  الديكارتيّة  للصطلحات  بحث  فقد  نفسها،  املعاين  عىل  للداللة  قبل  من  اإلسلم  فلسفة 

كلمت عربيّة تؤّدي معناها وأردفها بتحديد ديكارت نفسه ملفهومها. واملبدأ الثاين هو املحافظة 

عىل تجانس األدب العريّب »وأقصد بهذا أنّني اجتهدت يف أاّل أدع الكتاب الذي أنقله إىل العربيّة 

غريبًا يف األدب العريّب الفلسفّي، وذلك بأنّني اجتهدت يف أن أقرّب بني كثري من املعاين الواردة 

يف املقال يف املنهج وبني معان لفلسفة اإلسلم فيها قول«]2].

من حيث  كتبه  ما  فاق  بحيث  ومقّدمات،  بتعليقات  الخضريي  أشفعها  فقد  للرتجمة  وبالنسبة 

الحجم النصَّ األصيلَّ للكتاب. وما أورده من مقارنات بني ديكارت وغريه من الفلسفة نجد صداه 

لدى من كتب عن ديكارت أو ترجم له فيم بعد. وقدم الخضريّي مدخًل لرتجمته بدراسة مهّمة 

لعلّها أّول عرض منهجّي متكامل لديكارت وفلسفته بالعربيّة، وبعد أن يتحّدث عن أثر »املقال« 

وطبعاته والدوافع التي َحَدت به إىل ترجمته يقّدم لنا النصَّ مشفوًعا بتعليقاته]3].

ويتّضح جهد الخضريّي فيم نهض به باملقارنة مع الرتجمة الثانية للكتاب التي قام بها جميل 

صليبا الذي درس بدوره يف الجامعات الفرنسيّة، وصار أحد علمء مجمع الخالدين، مم أتاح له 

بحكم ثقافته التعامل مع املصطلحات الفلسفيّة بلغاتها املختلفة، وانشغل باملصطلح الفلسفّي، 

ويتّضح جهده يف املعجم  دراسات حوله.  بدمشق سلسلة  العربيّة  اللغة  وكتب يف مجلّة مجمع 

التعرّف عىل فهمه للتعامل مع املصطلحات واللغة  باللغات املختلفة. ومن املهم  الذي وضعه 

الفلسفيّة كمدخل لتناول ترجمته لكتاب ديكارت »املقال يف املنهج«، وهو يرى أنّه »ال بّد للعلمء 

من االتفاق عىل معاين األلفاظ، وال بّد لهم من تثبيت االصطلحات العلميّة حتى ال تتبّدل الحقائق 

بتبدل األلفاظ التي أُفرغت فيها، فاأللفاظ حصون املعاين وتثبيت االصطلحات العلميّة هو الحجر 

[1]- املجع السابق، ص51.

[2]- قارن جهد الخضريي يف ترجمة وتقديم ورشح املقال يف املنهج مبا قام به املرتجم اإلنجليزي الذي أورد نص املقال يف اإلنجليزية 

دون رشح أو تعقيب سوى مقدمة عامة مقتضبة ملجموعة النصوص املرتجمة. راجع:

 Descartes: Discourse on Method and their writings, trans by F. E. Sut iliffe penguin Books2 )ed( 1970. .

[3]- الخضريي: هوامش ترجمة املقال يف املنهج، ط4، ص69، هامش 2.
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األساس يف بناء العلم]1]. ويبنّي لنا السبيل التي يجب اتباعها لوضع االصطلحات.

حيث  عربيّة،  قراءة  ديكارت  صليبا  فيها  يقرأ  التي  التعليقات  تلك  بعض  إىل  نشري  أن  ويهّمنا 

يعلّق عىل النّص مبا جاء يف تفسري »ما بعد الطبيعة« البن رشد، و»الهوامل والشوامل« للتوحيدي، 

وتزداد هذه التعليقات فيم كتبه عن قواعد املنهج األربعة]2]، ويتابع يف هامش طويل يف حديثه عن 

الكوجيتو مقارنة جيلسون لديكارت بأوغسطني، ويشري إىل اعتمده عىل جيلسون، ويُقارن ديكارت 

 Le sens املشرتك  الحّس  ويعتمد يف حديثه عن  بابن طفيل،  ويقارنه  بالغزايل]3].  الطريقة  بنفس 

البقاء الكلفوّي و»نجاة«]4] ابن سينا]5].  Commusm عىل »تعريفات« الجرجايّن و »كلّّيات« أيب 

fantasia واملرّة الوحيدة التي يشري فيها إىل  كم يعتمد عىل تعريفات الجرجايّن لكلمة فنطاسيا 

ترجمة الخضريّي التي تسبق ترجمته بحوايل 23 سنة تأيت يف آخر سطور ترجمته. والذي يلفت 

االنتباه هو عدم ذكر ابن سينا -موضوع رسالته للدكتوراه- طوال الرتجمة إاّل يف إشارة عابرة يف جزء 

من هامش، يف الوقت الذي اهتّم فيه باألوجه املختلفة التفاق كلٍّ من ديكارت وابن سينا يف كتابه 

»من أفلطون إىل ابن سينا«]6].

 الثقافة العربّي�ة ومرور ثالثمئة عام على »املقال يف املنهج«:
تعّدى  بل  مرّة؛  من  أكرث  العربيّة  إىل  ترجمته  املنهج« عىل  »باملقال يف  االهتمم  يقترص    مل 

ذلك إىل االحتفال بذكرى مرور ثلمثئة عام عىل ظهوره ألّول مرّة سنة 1637 يف ندوات وكتابات 

مختلفة؛ تظهر أهّميّة فلسفة ديكارت ودورها يف الفكر اإلنسايّن. ويرتجم عثمن أمني يف »صوت 

ديكارت« الفصل الثاين من كتاب »ملحات من الفكر الفرنيّس« كلمة برجسون يف هذا االحتفال، 

الذي أطلق عليه اسم الفيلسوف احتفااًل مبرور ثلمثئة عام عىل ظهور »املقال يف املنهج« لقد 

[1]- د. جميل صليبا: املعجم الفلسفي يف جزئني، دار العلم للماليني، بريوت، لبنان، 1971.

[2]- وهي تتحدد يف أربعة قواعد هي:

القاعدة األوىل: البحث يف الكتب العربية القدمية عن اصطالح مستعمل للداللة عىل املعنى املراد ترجمته ويشرتط يف هذه القاعدة أن 

يكون اللفظ الذي استعمله القدماء مطابقا للمعنى الجديد.

القاعدة الثانية: البحث عن لفظ قديم يقرب معناه من املعنى الحديث فيبدل معناه قليال ويطلق عىل املعنى الجديد مثال ذلك ما ترجم به 

لفظ intuition الذي أطلق عليه اسم الحدس بعد أو وسعنا معناه القديم.

.personnalite القاعدة الثالثة: البحث عن لفظ جديد ملعنى جديد مع مراعاة قواعد االشتقاق العريب، كأن يستعمل الشخصية للداللة عىل

القاعدة الرابعة: اقتباس اللفظ األجنبي بحروفه عىل أن يصاغ عربيا )التعريب( وذلك يف أضيق الحدود، عند عجزنا عن اشتقاق لفظ عريب 

للداللة عىل املعنى الجديد.

[3]- جميل صليبا: املصدر السابق، ص90.

[4]- املصدر السابق، ص105، هــ3.

[5]- املصدر السابق – ص113.

[6]- املصدر نفسه، ص14، 68.
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ابتدع الفيلسوف بكتابه الصورة التي قّدر للفلسفة الفرنسيّة أن تتخذها من بعد، وهي العدول عن 
اللتينيّة التي ال يعرفها إاّل الخاّصة واالتجاه إىل مخاطبة الناس كافة.]1]

وتأيت يف مقّدمة الجهود العربيّة التي شاركت يف االحتفال بذكرى املقال يف املنهج كتابات 

وترجمت األستاذ يوسف كرم صاحب »املنهج العقيّل املعتدل«؛ فقد كتب باملقتطف دراستني 

األوىل يف أكتوبر 1937 والثانية يف نوفمرب من السنة نفسها يف االحتفال بهذه الذكرى؛ لبيان أهّميّة 

ديكارت وفلسفته. كم قّدم فصًل مهًم من فصول كتابه »تاريخ الفلسفة الحديثة«]2] عن ديكارت، 

وهو يتضّمن كثريًا مم جاء يف الدراستني، ومل يكتِف بذلك، بل شارك بتوجيه من طه حسني يف 

ترجمة »ثالثة دروس يف ديكارت« التي ألقاها بقاعة الجمعيّة الجغرافيّة امللكيّة املرصيّة؛ ألكسندر 

كواريه A. Koyre، وهي ثلثة محارضات تدور حول »املقال يف املنهج« طبعتها الجامعة املرصيّة 

ونرشت يف االحتفاالت بذكرى املقال نرشة تتضّمن النّص العريّب والفرنيّس.]3].

ذلك  يرجع  فهل  ملحظات،  أو  هوامش  دون  ظهرت  أنّها  كرم  يوسف  ترجمة  عىل  ويلحظ 

اإلشارة  يستدعي  ما  هناك  ليس  وأنّه  بديكارت  والقرّاء  الجمهور  إملام  إىل  أو  املحارض  لوضوح 

والتوضيح، فقد ترجم ديكارت من قبل وعرف لدى القرَّاء كم يظهر من قول كواريه: »نحن جميعا 

كرم  اهتمم  ينقطع  ومل  به«.  العناية  يف  تفاوت  مع  ودرسناه  قرأناه جميًعا  فقد  الكتاب  هذا  نعرف 

بديكارت، فقد كتب ناقًدا أو معلًّقا عىل كتاب عثمن أمني عن »ديكارت« بعد صدور طبعته األوىل 

الثانية  يف عدد يوليو 1943 باملقتطف. مم جعل عثمن أمني يشيد بهذا النقد يف مقّدمة طبعته 

للكتاب، كم كتب باالشرتاك مع إبراهيم مدكور فصًل مهمًّ عنه يف كتابهم املشرتك عن »دروس 

يف تاريخ الفلسفة«]4]. وكتب أيًضا بالفرنسيّة عن »أيب الفلسفة الحديثة« دراسة تُرجمت وأُعيد نرشها 

يف الكتاب الذي أصدره املجلس األعىل للثقافة عىل أستاذ أساتذة الفلسفة يوسف كرم.

وقد أسهمت املجّلت العربيّة يف االحتفال بهذه املناسبة وسنشري إىل الدراسات التي قّدمت 

فيه، إاّل أّن هناك دراسة مهّمة سبقت هذا االحتفال بحوايل عرش سنوات، ترجع أهّميّتها إىل لغتها 

[1]- يقارن صليبا يف املحارضة الخامسة »نظرية النفس عند ابن سينا« بني ديكارت والشيخ الرئيس فابن سينا يف برهان الرجل املعلق سابق 

عىل ديكارت ص104- 105، ويتحدث صليبا عن رأي ابن سينا يف اللذة التي تنشأ عن الشعور بالكامل ويبني أن هذا الرأي شبيه برأي 

ديكارت ص129. راجع صليبا: من أفالطون إىل ابن سينا، دار األندلس، بريوت، ط3، 1983، ص104- 105- 129. وتحتاج مقارنة 

ديكارت وابن سينا عند صليبا والخضريي إىل مناقشة موسعة ولكن قبل كل يشء يبقى لهام خاصة األول فضل متهيد الطريق لتعريف 

النصوص الكالسيكية الديكارتية إىل العربية حيث واصل بعده كل من نظمي لوقا وعثامن أمني وكامل الحاج ترجمة نصوص ديكارت.

[2]- يوسف كرم : تاريخ الفلسفة الحديثة، دار املعارف القاهرة د. ت ص.

[3]- ألكسندر كواريه : ثالثة دروس يف ديكارت ترجمة يوسف كرم، إرشاف طه حسني مطبوعات الجامعة املرصية ص1.

[4]- يوسف كرم وإبراهيم مدكور: دروس يف تاريخ الفلسفة مطابع مدكور وأوالده مبرص القاهرة 1954 ص115 وما بعدها )الباب الثالث: 

رينيه ديكارت(.
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الجريئة القويّة يف بيان أهّميّة ديكارت وأهّميّة »املقال يف املنهج«، وقد نرشت يف مجلّة »العصور« 

فقد  الرشق؛  يف  الحديثة  الفكريّة  النهضة  وإحياء  الحّر  الفكر  لنرش  مظهر  إسمعيل  أّسسها  التي 

جاء يف عددها الرابع من املجلّد األّول مقال مهّم عن »رينيه ديكارت« بقلم حسني تقي أصفهان؛ 

يلقي الضوء عىل فلسفته ويعطي صورة عنه كمفّكر حّر ومؤّسس جديد للفكر الحديث متّفًقا يف 

مؤّسس  بحّق  وهو  ومؤّسس جديد،  قديم  »هادم  فديكارت  »العصور«؛  مجلّة  منطلقات  مع  ذلك 

العلوم الحديثة واملمهد لها وأبو الفلسفة الحديثة، وقد خلّفت فلسفته بحّق فلسفة املعلّم األّول 

يف جامعات أوروبا، فالعلم الحديث مدين له، والفلسفة الحديثة وليدة تفكريه... والرياضة بجميع 

فروعها تكاد تكون مستحيلة اليوم لواله... وقد كان لنظريّاته أثر عظيم يف القانون وعلم التاريخ، 

من  Fontenal وغريهم  وفونتنيل   Perraul بريو  عند  أسري فضله كم  األديّب  والنقد  األدب  إّن  بل 

أعلم«]1].

ويرى  حسن تقي أصفهان كاتب املقال أّن ديكارت هو أحد أفراد الدهر الذين جاهدوا يف سبيل 

توطيد الحّريّة الفكريّة يف عقول املفّكرين، وجعلها األساس الذي تقوم عليه كّل ثقافة وكّل تقّدم وكّل 

تفكري يف جميع فروع املعارف البرشيّة. وهو أكرب ثائر عرفه التاريخ؛ حطّم إىل األبد تحّكم فلسفة 

اليونان وكّل سلطة غري مرشوعة يف العقول. ويشري الكاتب إىل مسألة مهّمة رمبا كان الوحيد الذي نبّه 

إليها من بني من تحّدثوا عن ديكارت وقارنوا بينه وبني فلسفة اإلسلم«. لقد بدأ ديكارت حياته الفكريّة 

كم بدأها ابن سينا وابن رشد وغريهم من فلسفة اإلسلم، ولكن مع هذا الفارق: وهو أّن فلسفة 

اإلسلم كان يراجعون ما يتعلّمونه ويلّخصونه مرارًا دون أن يظهروا نقص علم وفلسفة أرسطو وعقم 

منطقه وجدب طرقه ورضره بدينهم وعلومهم، وبعقول الذين يتعلّمونها من متكلّمني وفلسفة وفقهاء 

وأدباء. ويخرج من ذلك إىل حكم متفرّد، حيث يقول: »إيّن أعتقد كّل االعتقاد أّن فالسفة اإلسالم 

وعىل األخّص ابن سينا يف الرشق وابن رشد يف الغرب أرّضوا بالثقافة اإلسالمّية والرشقّية كّل الرّضر 

بالرتويج للقدماء والتعّبد لهم... أّما ديكارت فرسعان ما بدأ يراجع كّل ما تعلّم حّتى بدا له الخلط 

والفساد، وبانت له الفوىض الفكريّة: لقد تابع السري ونهج لنفسه سبياًل أصبحت بعده معبَّدة وممهدة 

د لنفسه منهًجا  ومطروقة وسهلة، فابتدأ أّواًل باطراح كّل ما تعلّمه ونسيان كّل ما تلّقى من الكتب وحدَّ

جديًدا وعرض لنا هذا املنهج«. ولسنا بصدد التعليق وبيان وجود أصول يونانيّة متنّوعة يف كتابات 

ديكارت، فم يهّمنا بيان اللغة التي تحّدث بها عن الفيلسوف وموطن إشادته به]2].

وكتبت مجلّة »الحديث« السوريّة مقالة مهّمة ال تحمل اسم كاتبها، إاّل أنّنا ميكن أن نُنِسبها عىل 

[1]- حسني تقي أصفهاين: رينيه ديكارت مجلة العصور، القاهرة العدد الرابع املجلد األول ص310.

[2]- املصدر السابق ص310- 312.
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قدر ال بأس به من اليقني إىل إسمعيل أدهم وهو املفّكر الحّر الذي شارك بعدد من الدراسات يف 

هذه املجلّة، وهو يتحّدث يف هذه املقالة عن مؤلّفاته، ويرى أنّها انعكاس ملجريات حياته، فقد 

كان توَّاقًا لكّل جديد ميّااًل إىل الحّريّة. ويتوقف أمام »املقال يف املنهج« الذي يراه معرّبًا أصدق 

تعبري يف امليدان الثقايّف عن املطالب البورجوازيّة يف ذلك العهد والذي كان يعرّب يومئذ بوعي 

إّن  القول  ولهذا ميكننا  السابع عرش؛  القرن  ديكارت يف  مثل  تقريبًا،  أحد  عليها  وجرأة مل يجرس 

ديكارت من هذه الجهة وغريها كان سابًقا لعرصه أيًضا. ففي ذلك الوقت تجرَّأ ديكارت عىل رفع 

صوته ليقول إنّه بالرغم من كونه أحد رعايا الكنيسة املخلصني ال يسعه إاّل أن يتبع يف تفكريه وحياته 

الخطة اآلتية: عدم قبول أّي يشء كحقيقة إاّل بعد التأكّد منه وتحكيم العقل ملعرفته »وهكذا استُبدل 

إمياُن القرون الوسطى الساذج بالشّك املستند إىل قاعدة وبتحكيم العقل وسعى إىل إثبات أّن هذا 

العقل متساٍو طبيعيًّا عند كّل الناس«]1].

تحتوي رسالة ديكارت عىل إعلن حقوق العقل من جهة وإعلن املساواة -النظريّة بني الناس- 

بصفتهم مخلوقات يعقلون من جهة أخرى، ومن هنا يتضح أّن فيها اتجاًها ثوريًّا ال جدال فيه، لقد 

كان ديكارت أّول من فرّس تطّور الكون بنظريّة تناقض ما جاء يف »سفر التكوين«؛ إذ قال إّن األرض 

والكواكب املختلفة تكّونت كلّها بصورة طبيعيّة دون تدّخل إلهّي. يعترب ديكارت وليد البورجوازيّة 

الحديثة واملعرّب عنها يف نظر الكاتب، وهو بالرضورة صاحب اتجاه عميّل؛ لقد كان عنده فكرة 

ا عن دور العلم، وكان رأيه دامئًا أّن كّل نظريّة ال ميكن تطبيقها هي عدمية الفائدة؛  إنسانيّة سامية جدًّ

لذلك ما انفّك يبحث ويفكِّر يف كّل أيّام حياته عن فلسفة عمليّة يتاح بها لإلنسان متى عرف قّوة 

ومفعول كّل عنارص الطبيعة أن يصبح سيّدها ومالكها بل منازع«]2].

يؤكّده  هويّت وهذا ما  اللَّ للفيلسوف املثايّل  الصورة املعتادة  وتختلف صورة ديكارت هنا عن 

الكاتب يف قوله: »إّن ديكارت ليس كم صّوره لنا بعض املعلّمني الرجعيّني، عامل استمّد روحه وتفكريه 

ا من أكرب فلسفة عرصنا الحارض وأحسن ممثيّل  من تعاليم القرون الوسطى، بل هو بالعكس قريب جدًّ

الفكر الحديث بالرسالة السامية التي خّص بها العلم وبسعيه الناجح إلثبات حقوق العقل«]3].

وتشارك مجلّة الرسالة مجّلت: الحديث، واملقتطف، وندوات الجامعة املرصيّة يف االحتفال 

[1]- انظر مجلة الحديث السورية العدد التاسع السنة الحادية عرش سبتمرب 1937 الفيلسوف رينيه ديكارت : نظرة عامة عىل حياته وآرائه 

الفلسفية ص148.

[2]-املصدر السابق، ص 149.

[3]- املصدر نفسه.
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بذكرى »املقال يف املنهج«، وذلك يف يونيو 1938 بدراسة للسيد أحمد محّمد عيتاين عن »الطريقة 

العلمّية أو القواعد األربع للبحث والتفكري للفيلسوف الفرنيّس الكبري رينيه ديكارت«، وهي عرض 

تحلييّل ألحد فصول »املقال«، وهي كم يقول صاحبها جزء من دراسة كاملة عن ديكارت وترجمة 

للمقال. يعرّف الكاتب بديكارت، فهو أبو الفلسفة الحديثة وواضع أسسها وباين كيانها، أملّ بجميع 

الحقائق  من  عليه  احتوت  فّذة ملا  قيمة  ذات  كلّها  فيها.  مؤلَّفات عديدة  لنا  وترك  الفلسفة،  فروع 

العلميّة وامللحظات الدقيقة والنظريّات واآلراء التي أحدثت هزَّة عنيفة يف مجال العلم والفلسفة، 

فغرّيَت مجرى بحوثها وحملتهم عىل االتجاه إىل اتجاه جديد كان نتيجة لها«]1].

خاتمة نقدّية:
لقد مّهدت تلك الجهود املشار إليها السبيل ألهّم الدراسات الكلسيكيّة عن ديكارت يف العامل 

العريّب، وخطت بها خطوات مهّمة من أجل تقديم الديكارتيّة كاتجاه فلسفّي حديث له مكانته يف 

أمني  معاملها عثمن  أوضح  التي  العربيّة  الديكارتيّة  تدشني  إىل  وأّدت  املعارص،  العريّب  التفكري 

عندما جعل منها جزًءا مكّونًا للفكر العريّب املعارص مثلّم جعلت جهود ابن رشد من األرسطيّة 

معلًم من معامل املشائيّة يف الفلسفة العربيّة اإلسلميّة، مع عدم التغافل عن اختلف طبيعة وظروف 

وزمن كّل منهم عن اآلخر.

لكن ال بّد يف الختام من العودة إىل التساؤل عن األثر املعريّف املرتتِّب عىل حضور ديكارت 

يف مرص والعلمني العريّب واإلسلمّي، ومم ال شّك فيه أّن اختلف النخب يف هذين العاملني ويف 

مرص عىل وجه الخصوص، أّدى إىل إحداث فوىض معرفيّة مل تنتِه تداعياتها إىل يومنا الحارض. 

فالنتيجة النهائيّة التي خلص إليها ديكارت يف امليتافيزيقا هي الفهم امليكانييّك والهنديّس املحض 

للعامل الطبيعّي. وكان هذا ما أراده، وهو األمر نفسه الذي سيورّثه إىل مجمل فلسفة الحداثة من 

بعده، فقد أخذ هؤالء عنه كّل يشء يتّصل بالعقل املحض والعقلنيّة املحضة األمر الذي أّدى إىل 

هويتّ يف شخصيّته باعتباره بعًدا ال يعوَّل عليه. وبطبيعة الحال فقد كان للعقلنيّة  نسيان البعد اللَّ

الديكارتيّة األثر الكبري والحاسم عىل العقل العريّب الحديث، حيث كانت النتيجة إطلق سريورة 

من العلمنيّات املضطربة والرماديّة منذ نهاية القرن التاسع عرش وملَّا تتوقف بعد..

[1]- السيد أحمد محمد عيتاين : الطريقة العلمية والقواعد األربع للبحث والتفكري للفيلسوف الفرنيس الكبري رينيه ديكارت. مجلة الرسالة. 

يونيه 1938.
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الرؤية الكونّي�ة إلسالمّية املعرفة
قراءة يف تأصيالت العاّلمة اإلمام محّمد باقر الصدر

أحمد عبد اهلل أبو زيد العاملي

، ع�ب تظه�ي  ي الفكر اإلسالمي
يهدف هذا الباب إىل تفعيل المنهج التأصيلي �ف

ي حقل المعرفة الدينية واألخالقية والفلسفية... كما 
الدراسات والبحوث المعّمقة �ف

ي الحضارة اإلسالمية
ي بتقديم بحوث تأسيسية �ف يعت�ف

بحوث تأصيلّية



الرؤية الكونّية إلسالمّية المعرفة
قراءة يف تأصيالت العالمة اإلمام محّمد باقر الصدر

[1[
أحمد عبد هللا أبو زيد العاملي ]*[

ينظر هذا البحث يف إسالمّية املعرفة من وجهة نظر املفكّر اإلسالمّي الشهيد السّيد محّمد باقر 

الصدر الذي متّيز بقدرة قّل نظريها عىل التجديد يف مختلف القضايا املرتبطة بالواقع العقائدّي 

والفكرّي لإلنسان املسلم يف واقعنا املعارص.

كانا محّل غموض  ما  غالًبا  بتقديم إضاءة إجاملّية عىل موضوعني  لدراسته  الباحث  مّهد     

والتباس يف الحقل املعريفّ اإلسالمّي املعارص وهام: إسالمّية املعرفة وأسلمة العلوم. وقد انتهى 

التمييز بني هذين املوضوعني عىل أساس أّن بحث إسالمّية املعرفة يعتني  البحث إىل رضورة 

التي يحملها اإلنسان املسلم يف تفسريه للكون  الكونّية  بالرؤية  بالقضايا املرتبطة  بشكل مبارش 

الوقت الذي تصّب أسلمُة  العلوم إالّ فرًعا من فروعه. ويف  يُشكّل موضوع أسلمة  والحياة، وال 

مجال  يف  الغريّب  الفكر  إليه  انتهى  ملا  إسالمّية  أصول  عن  البحث  مجال  عىل  اهتامَمها  العلوم 

العلوم اإلنسانّية، أو ـ بتعبري أكرث دّقة ـ عىل مجال عرض هذه املعطيات عىل األسس املرتضاة 

وتقديم  األسس  هذه  عن  فاحصة  نظرة  تكوين  املعرفة جلَّ جهدها عىل  إسالمّية  تركّز  إسالميًّا، 

تصّور واضح حول املنهج الذي يجب اعتامده من أجل التمكّن من استخراج هذه األصول.

»املحّرر«

يسعى هذا البحث إىل بيان عّدة مسائل:

 األوىل: تحرير محّل النزاع، والتمييز بني موضوعني مهّمني: إسلميّة املعرفة القامئة بالدرجة 

وبني  والطبيعة،  اإلنسان  املبدأ،  مثلّث:  تحكم  التي  العلقة  كونيّة حول  رؤية  تقديم  األوىل عىل 

أسلمة العلوم التي مُيكن اعتبارها موضوًعا فرعيًّا بالنسبة إىل إسلميّة املعرفة.

*ـ  باحث يف الفكر اإلسالمّي وأستاذ يف الحوزة العلمية – لبنان.
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الثانية: استعراض الرؤية الكونيّة املتميّزة التي بثّها اإلمام محّمد باقر الصدر يف مختلف كتبه 

ما  القائم عىل  الراقي  الفقهّي  الخارطة، وبيان منهجه  الكريم عىل هذه  القرآن  ومحارضاته وموقع 

بات يُعرف بـ )فقه النظريّة(، وهذه كلّها مباحث اعتربها منظّرو إسلميّة املعرفة من صميم مباحثها. 

ومُيكن اختزال نتائج هذا املجال مبا باآليت:

1 ـ تُعنى إسلميّة املعرفة بالدرجة األوىل بتحديد رؤية )األنا( الكونيّة مبعزل عن اآلخر.

الرؤية  اآلخر عىل ضوء  من  )األنا(  موقف  بتحديد  الثانية  بالدرجة  املعرفة  إسلميّة  تُعنى  ـ   2

الكونيّة املتقّدمة.

أنّه  بالتحديد، حيث الحظنا  العلوم  أسلمة  الصدر من  الشهيد  استنباط موقف  الثالثة: محاولة 

فّكك بني أربعة عنارص: املذهب، األحكام )القانون(، املفاهيم والقيم، وأوضح أّن وظيفَة العلوِم 

الرئيسيَّة هي التفسري. وقد انتهينا عىل ضوء ذلك إىل عّدة نتائج: 

1ـ  يجب أن تتّجه أسلمة العلوم يف الرتبة األوىل إىل اكتشاف املذهب يف أّي مجال تبحث فيه، 

وذلك عرب دراسة األحكام وأخذ املفاهيم والقيم بعني االعتبار أثناء عمليّة االكتشاف واالستنباط.

2 ـ أّن األفكار العلميّة وإن كانت نابعة من قواعد فكريّة عادًة ـ وهي التي مُيكن أن تقابل ما 

يُعرف يف أسلمة العلوم بـ)الباراديغم( ـ بحيث إذا كانت القاعدة فاسدة كانت الفكرة كذلك، إالّ 

أنّها يف بعض الحاالت غري مستنبطة من القاعدة استنباطًا، وإّنا صيغت بنحٍو ال يُعارض القاعدة، 

وهذا ال يستلزم بطلنها.

نفس  علم  إسلمّي،  اجتمع  علم  إسلمّي،  اقتصاد  علم  ـ  إسلمّي  علم  عن  الحديث  أّن  ـ   3

إسلمّي، علم تربية إسلمّي ـ ال معنى له إالّ يف مجال اكتشاف املذهب االقتصادّي واالجتمعّي 

والنفيّس والرتبوّي؛ ألّن اإلسلم ال يُعني بتقديم تفسري للواقع كم هو املفرتض يف وظيفة العلوم، 

وإّنا يحّدد مذهبه ويرسم مفاهيمه وقيمه.

4 ـ أنّنا إذا جّوزنا ـ ألّي سبب من األسباب ـ نسبة العلوم التفسرييّة إىل اإلسلم، فإّن الحديث 

عن العلم يقع ـ برأي الشهيد الصدر ـ بعد استنباط املذهب اإلسلمّي وتطبيقه؛ ألّن وظيفة العلم 

هي تقرير السبيل السليم لتطبيق املذهب، أو دراسة الخلل الحاصل يف التطبيق بعد وقوعه.

تقوم عىل  التي ال  العلوم  اتّخاذ موقف خاص يف مجال  بنفسه عن  نأى  وإن  اإلسلم  أّن  ـ   5

الصناعيّة  الصبغة  ذات  اإلنسانيّة  العلوم  وبعض  الرصفة  الطبيعيّة  العلوم  قبيل  من  معنّي،  مذهب 

املعزولة عن قاعدة فكريّة، إالّ أّن مشاركة املسلمني يف سباق املعرفة تُكسب كيان اإلسلم ـ األّمة 

ـ قيمًة حضاريّة خاّصة.
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الفصل األّول
مدخل إىل إسالمّية املعرفة وأسلمة العلوم

يأخذ هذا املقال عىل عاتقه بيان موقف اإلمام محّمد باقر الصدر من موضوٍع مهمٍّ شغل الساحة 

الفكريّة اإلسلميّة يف العقدين األخريين، وهو املوضوع الذي بات يُعرف بإسلميّة ـ أو أسلمة ـ 

املعرفة.

وحيث إّن تحرير محّل النزاع وبيان هويّة املسألة املبحوث عنها أمٌر رضوريٌّ ال محيص عنه 

للجمهور  الثقايّف  القاموس  يف  الوايف  وبالحّد  بعُد  يدخل  مل  إليه  املشار  املوضوع  أّن  ـ خاّصة 

املسلم ـ، كان حريًّا بنا أن نقّدم ملوضوعنا مبقّدمة موجزة تضعنا يف أجواء البحث وبيئته، لنقف 

قبل أّي يشء عىل أبرز مفاهيمه ومفاصله، األمر الذي سيعيننا يف مرحلة الحقة عىل اكتشاف موقف 

الشهيد الصدر من هذا املوضوع املهّم يف مختلف مفاصله وجوانبه.

مثّة أسباب عاّمة متّفق عليها تكاد تشّكل اإلطار الوسيع الذي ولدت يف رحمه مسألة إسلميّة 

املعرفة، وهي تتمثّل بشكل رئيس يف األزمة التي عاشها اإلنسان املسلم إثر انسحاب اإلسلم عن 

الساحة بعد هيمنة املستعمر الغريّب عىل بلد املسلمني، وهو الذي استوىل بدايًة عىل مقّدرات 

من  كثريٍ  يف  ليستغني  وثقافتهم،  فكرهم  عىل  هيمنته  مارس  أن  لبث  ما  ثّم  وثرواتهم،  املسلمني 

محطّات املرحلة املعارصة عن الهيمنة العسكريّة املبارشة، مكتفيًا بالهيمنة الثقافيّة التي وجد أنّها 

تؤّمن له ـ عىل املدى الطويل ـ حاجاته السياسيّة واالقتصاديّة، وتحافظ له يف الوقت نفسه عىل ماء 

وجهه وتعفيه من املساءلة أمام مفاهيم الدميوقراطيّة التي غزا باسمها بلد املسلمني.

ومن الطبيعي أن تكون لهذه األزمة جذور أبعد من مرحلة االستعمر، تبدأ ـ كم أّرخ لها البعض 

ـ بانفصام القيادة إىل فكريّة وسياسيّة]1] يف القرون الهجريّة األوىل، ولكّن تفاقم هذه األزمة ظّل 

كُُمونيًّا إىل أن تعاظم بشكل جّدي بعدما رُشّعت أبواب العامل اإلسلمّي أمام فكر الغرب وثقافته يف 

أواسط القرن الثامن عرش امليلدّي]2].

فعل  ردود  تنّوعت  حسابه  عىل  االستعمر  وتقّدم  الساحة  عن  وانحساره  اإلسلم  تراجع  إثر 

من  استثنينا  وإذا  املستعمر،  بإرادة  تتحرّك  بيادقه  كانت  الذي  الجديد  الواقع  تجاه هذا  املسلمني 

[1]- عبد الحميد أبو سليامن، إسالمّیة املعرفة و إسالمّیة العلوم السیاسّیة، مجلّة املسلم املعارص، رجب، شعبان و رمضان 1402 - العدد 31.

[2]- راجع مثالً: طه جابر العلوايّن، األزمة الفكريّة املعارصة تشخيص ومقرتحات عالج: 13.
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حديثنا الرشيحة املتمهية مع الوضع الجديد املندمجة يف بوتقته، فإّن من الطبيعّي ـ من ناحية 

سيكولوجيّة ـ أن يُقابل الرافضون لعمليّة االندماج هوَل الحملة باالنكفاء عىل ذاتهم والتشبّث بكّل 

ما يرتبط برتاثهم ويعّزز وجودهم ويرُبز هويّتهم، وهذا ما مل نزل نعايشه يف ساحتنا الفكريّة والثقافيّة 

إىل يومنا هذا.

بيدهم  برسالتهم اإلسلميّة ودافعوا عنها  آمنوا  كبار  قادة  الساحة اإلسلميّة مل تخُل من  أّن  إالّ 

آخرون  تفّرغ  بينم  العسكرّي،  الرصاع  ساحات  يف  املستعمر  لجنود  بعضهم  فتصّدى  وعقلهم، 

ملقارعة االستعمر يف ساحة الفكر واملعرفة.

والثقايّف،  السيايّس  املجالني  يف  املستعمر  براثن  من  التحّرر  محاوالت  بالتدريج  وتنامت 

وملعت يف الساحة اإلسلميّة شخصيّات عّدة شّكلت بسلسلتها غري املنقطعة تيّاًرا متميزًا ُعرف 

بتيّار اإلصلح أو التجديد، الذي حمل ضمن أهّم مرتكزاته لواَء النهوض بواقع األّمة اإلسلميّة يف 

املجالني السيايّس والثقايّف لرتقى إىل املسؤوليّة التي فرضتها األوضاع الجديدة.

أّن دعاة اإلصلح والتجديد ـ عىل اختلف مدارسهم الفكريّة  ننبّه هنا إىل  ومن الرضورّي أن 

وتنّوعها ـ مل يتّفقوا عىل املزاوجة بني الجانبني السيايّس والثقايّف، بل تباينت وجهات النظر تجاه 

مسألة الحكم، فبينم تبّنى بعضهم رضورَة الرقّي باإلسلم إىل مرحلة الحكم ليتمّكن من اإلرشاف 

من موقع القّوة عىل تطبيق دساتري اإلسلم وتسييل مفاهيمه ونظريّاته يف املجتمع اإلسلمّي، أوىل 

آخرون اهتممهم الكامل أو األوفر بالنهوض بالفكر والثقافة والرتبية، باعتبار أّن الحكم ال يعدو 

كونه مثرة من مثار معايشة اإلسلم يف وعي املسلمني وعواطفهم يف مرحلة سابقة. هذا إذا اكتفينا 

التيّار الذي ال يعتقد أساًسا باإلسلم منظومًة للحكم واإلدارة، بل يقترص  التيّارين وأهملنا  بهذين 

دوره عىل الرتبية والتثقيف.

والذي يهّمنا من هذا التقديم أّن املسلم الذي كُتبت له النجاُة من االنزالق مع التيّار االستعمرّي 

التي عاشها  العجز  أزمة  التمهي مع أطروحته مل يسلم عىل كّل حال من  الجارف والسلمُة من 

واالنكفاء.  واإلحباط  العجز  شعوُر  فتملّكه  الغازية،  وثقافته  بأطروحته  الغريّب  املارد  يواجه  وهو 

وبدل التفكري يف سبل إعادة النهوض، توّجهت رشائُح من هذه األّمة إىل تعظيم الرتاث وتهويله يف 

محاولٍة لتعويض الشعور بالعجز وردم هّوة التكافؤ بينها وبني الثقافة الوافدة، فتعاظمت املشكلة 

من ناحية أخرى، واستحالت عرثًة يف طريق املصلحني الذين كتب لهم أن يواجهوها الحًقا خارج 

حلبة الرصاع مع املستعمر.
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ومع ذلك فإنّنا ال نريد أن نوحي خطأً بأّن االستعمر الغازي ينفرد يف تحّمل مسؤوليّة تخلّف 

املسلمني وانكفاء اإلسلم عن ميادين الحياة؛ ألّن مشكلة االنحسار هذه قد تُعزى ـ يف جزء كبريٍ 

منها، بل رمبا األكربـ  إىل املسلمني أنفسهم، وإىل عوامل ضعٍف داخليّة مبعزل عن عنرص التدّخل 

الخارجّي، ولكّن األزمة التي ولّدها االستعمر قد هيّأت ـ عىل ما يبدو ـ الفرصة املؤاتية ملراجعة 

الحساب والتفكري يف إعادة النهوض.

الدكتور  األّمة اإلسلميّة، يسّجل  التي عاشتها  للمراحل  الرباعّي  تقسيمه  فيه  ويف نصٍّ يسّجل 

فهمي جدعان تحّفظه عىل الفكرة األخرية، رابطًا »األزمنة الحديثة العربيّة« بابن خلدون ال مبدافع 

أّن  التقدير أن يقّر يف األذهان فكرًة تبدو يل صادقًة متاًما، وهي  نابليون، فيقول: »ومن شأن هذا 

إنّها  عادًة  يقال  التي  نابليون  مدافع  مع  ال  بالذات،  خلدون  ابن  مع  تبدأ  العربيّة  الحديثة  األزمنة 

أيقظت مرص والعامل العريّب من السبات العميق الذي كان يلّفهم. واملبدأُ النظرّي يف هذه املسألة 

إىل  ترتّد  الراهن  عرصنا  إىل  والعرب  اإلسلم  تاريخ  بها  مّر  التي  االجتمعيّة  الثقافيّة  املراحل  أّن 

أربع مراحل أساسيّة هي: 1 ـ مرحلة التنوير الدينّي وبناء الحضارة. 2 ـ مرحلة التوقّف الحضارّي 

والتوازن. 3 ـ مرحلة اختلل التوازن واالنحطاط. 4 ـ مرحلة اليقظة والنهوض «]1]. 

اإلسلم  ظهور  مع  وذلك  األوىل،  األربعة  الهجريّة  القرون  برأيه  األوىل  املرحلة  احتلّت  وقد 

وتوّسع حضارته مع احتلل اآلداب والفنون والعلوم الدينيّة والفقهيّة والكلميّة والفلسفيّة والطبيعيّة 

مكانة مرموقة. ويف املرحلة الثانية التي يقف يف قلبها املاوردّي توقّف التوّسع الحضارّي وبدت 

فيها صورة الدنيا واآلخرة مكتملة متوازنة أو مدعّوة إىل الحفاظ عىل مركّب واضح من االكتمل 

والتوازن. ويف املرحلة الثالثة التي تبدأ مع الغزّايل تختّل الصورة التي رسمها املاوردّي وتبدأ األمور 

النشطة  االجتمعيّة  الفعاليّات  ركود  من خلل  االضمحلل  نحو  باالتجاه  ـ  السادس  القرن  مع  ـ 

خلدون  ابن  مع  األخرية  املرحلة  وتبدأ  الخارجّي.  العامل  عن  املنعزلة  الصوفيّة  النزعات  لصالح 

ا لحالة االنحطاط الفكرّي الحضارّي، وشّكل بدايًة ملرحلة الوعي الذي أصبح الهّم  الذي وضع حدًّ

األكرب ملن جاء بعده. وقد تزامنت ظاهرة ابن خلدون مع استعمر الغرب للرشق الذي ولّد حالًة من 

التوتّر الثقايّف والعقيّل النامي باستمرار، والذي ما زال فيه البحث عن الذات وتحديد الهويّة الشاغل 

األكرب إىل أيّامنا الراهنة.

ومع قطع النظر عن السبب الحقيقّي الذي دّق نواقيس النهضة، سواٌء أكان داخليًّا بفعل استيقاظ 

[1]- فهمي جدعان، أسس التقّدم عند مفكّري اإلسالم: 14 ـ 15.
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املسلمني أنفسهم بأنفسهم، أم خارجيًّا بفعل حوافر خيول الغازي، أم مركّبًا من االثنني، فإّن القرون 

األخرية شهدت ـ باتّفاق الجميع ـ تحرّكًا نحو إعادة النهوض وتحديد الهويّة.

وإذا بقينا مع املرحلة التي بدأ فيها احتكاك املسلمني بالحضارة الغربيّة الوافدة، فإّن باإلمكان 

تقسيمها ـ بحسب الدكتور علواين ـ إىل ثلث مراحل]1]: 

عن  املسلمون  فيها  زلزل  التي  املرحلة  وهي  املبارش،  واالنبهار  األوىل  الصدمة  مرحلة  ـ   1

مواقعهم الفكريّة والثقافيّة، وفقدوا ثقتهم بفكرهم اإلسلمّي وثقافتهم املوروثة، وخيّل لهم أّن الفكر 

اإلسلمّي عاجٌز عن بناء حضارة.

2 ـ مرحلة التقاط األنفاس واستقرار النفوس، وهي التي بدأ املسلمون فيها مبراجعة مواقفهم 

والنظريّات الغربيّة، حيث بدأ اإلسلم ينفذ من جديد إىل العقول والقلوب املسلمة، فربزت مقوالت 

من قبيل: دميوقراطيّة اإلسلم واشرتاكيّته، وحقوق العّمل واملرأة يف اإلسلم... إلخ.

فيها  بدأت  التي  املرحلة  وهي  بها.  والوعي  الذات  واكتشاف  اإلسلميّة  الصحوة  مرحلة  ـ   3

الصحوة من كابوس االستلب الفكرّي والسيايّس واالقتصادّي، والتي متيّزت بتأكيدها عىل متيّز 

اإلسلم عن األنظمة الغربيّة التي كان املسلمون منبهرين بحضارتها.

انبعاث أطروحة إسالمّية املعرفة:
إنّنا وإن مل نكن بصدد التأريخ لوالدة مصطلح )إسلميّة املعرفة( أو )أسلمة املعرفة(، إالّ أّن 

تبّنى هذه  الذي  للفكر اإلسلمّي  العاملّي  املعهد  بنشأة  اقرتن  قد  أّن هذا املصطلح  الواضح  من 

األطروحة ورّوج لها بشكل مركّز، وأصدر بهذا الصدد ورقته املعروفة )إسلميّة املعرفة.. املبادئ 

العاّمة، خطّة العمل، اإلنجازات(، والتي أوضح من خللها مبادئه وأهدافه وخطوات عمله. وقد 

وال  الفاروقي،  إسمعيل  الدكتور  عاتق  عىل  املرشوع  هذا  صياغة  مهّمة  من  األكرب  الجزء  ألقي 

زالت صيغة إسلميّة املعرفة بالصورة التي قّدمها الدكتور الفاروقي عام 1982م ـ كم يعتقد بعض 

من  أّن  رأينا  هنا  املعرفة]2]، ومن  إسلميّة  توّجه جهود  أن  التي ميكن  الصياغات  أَقَْوَم  ـ  الباحثني 

املناسب اتّخاذها أساًسا للمقارنة يف دراستنا هذه.

[1]- راجع: طه جابر العلواين، األزمة الفكريّة املعارصة.. تشخيص ومقرتحات عالج: 19 ـ 21.

[2]- إبراهیم عبدالرحمن رجب، إسالمّیة املعرفة املايض والحارض واملستقبل تصّور مطروح للحوار، مجلّة املسلم املعارص، رجب - 

شعبان - رمضان 1422 - العدد 102،: 130.
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ولكن ليس من اإلنصاف أن نعترب انطلقة املعهد العاملّي انطلقًا للفكرة نفسها؛ ألنّه عرّب يف 

الحقيقة عن الخطوة العمليّة لحلم علج األّمة من أمراضها، والتي عاشتها الحالة اإلسلميّة بشكل 

قوّي منذ مطلع القرن العرشين، وتأّصلت يف النصف الثاين منه.

والتي  املعارص(،  )املسلم  ملجلّة  السبعينيّة  األعداد  عىل  عابرة  نظرة  ألقينا  إذا  فإنّنا  هنا  ومن 

العاملّي، فسنلحظ حضور فكرة إسلميّة املعرفة  انبعاث فكرة املعهد  ساهمت ـ بل شّك ـ يف 

مبعنونها وإن غابت العناوين، هذا فضًل عن حضورها بالعنوان مبقاالتها الثمنينيّة]1]، ويكفي أن 

نلقي نظرة عىل األعداد العرشة األوىل لنلحظ مجموعة من العناوين املندرجة يف هذا السياق.

وقد ذكر بعُض من أّرخ للفكرة أّن كتابات السيّد حسني نرص يف أواخر الخمسينات اشتملت 

عىل أّن كّل معرفة ليست إسلميّة مُيكن أن تدمج يف املنظور اإلسلمّي للعامل وتصبح إسلميّة]2].

وعىل كّل حال، فقد كانت فكرة املعهد قد بدأت مع ثلّة من الشباب املسلم يف الغرب، الذين 

جمعتهم وحدة الهّم إىل التنادي لعقد ندوة موّسعة يف أوروبا عام 1976م جمعتهم بثلثني عاملًا 

للفكر  العاملّي  تأسيس املعهد  اللقاء  انبثق عن هذا  العامل اإلسلمّي املعروفني، وقد  من علمء 

اإلسلمّي الذي ال زال فاعًل يف هذا املجال إىل يوم كتابة هذه السطور، وقد عقد املعهد مؤمتره 

األّول حول إسلميّة املعرفة عام 1982م يف باكستان]3].

وقد تحّددت الغاية املنشودة للمعهد العاملّي للفكر اإلسلمّي من خلل »العمل يف املجال 

الفكرّي والثقايّف اإلسلمّي، واملساهمة يف إناء املعرفة اإلسلميّة وإعادة بناء كيانها ومناهجها 

وإعطائها األولويّة التي تستحّقها يف هذه املرحلة كرشط رضورّي مسبق إلنجاح الجهود اإلسلميّة 

يف إعادة البناء ومتابعة املسرية. والغاية تقديم تصّورات متكاملة للمعرفة ومصادرها اإلسلميّة«]4].

وقد اخترص املعهد العاملّي للفكر اإلسلمّي يف ورقته التأسيسيّة املبادئ األساسيّة التي يجب 

وللعمل  اإلسلميّة  واملنهجيّة  اإلسلمّي  للفكر  وأساًسا  ومنطلًقا  إطاًرا  ومراعاتها  ومتثّلها  تفّهمها 

الخليقة  تسخري  الخليقة،  الكويّن،  )النظام  الخلق  التوحيد، وحدة  الحياتيّة:  اإلسلميّة  واملمرسة 

و  األولی  الثانی، جامدی  ربیع  املعارص،  املسلم  والدستورّي، مجلّة  السیايّس  الفکر  املعرفة  إسالمّیة  مثالً: محمود غازي،  راجع   -[1]

جامدی الثانیة 1403 - العدد 34.

[2]- مسعود پدرام، أسلمة املعرفة فی الغرب، مجلّة آفاق الحضارة اإلسالمّیة، بهمن 1378، العدد 5: 132.

[3]- املعهد العاملّي للفكر اإلسالمّي، إسالمّية املعرفة املبادئ العاّمة، خطّة العمل، االنجازات: 15 ـ 17.

و  املعارص، رجب، شعبان  املسلم  السیاسیة،  العلوم  إسالمیة  و  املعرفة  إسالمیة  أبو سلیامن،  عبدالحمید  باختصار وترّصف من:   -[4]

رمضان 1402 - العدد 31: 32.
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وحدة  الشموليّة(،  الخلفة،  اإللهيّة،  )األمانة  الحياة  وحدة  الحقيقة،  ووحدة  املعرفة  لإلنسان(، 

اإلنسانيّة، تكامل الوحي والعقل، الشموليّة يف املنهج والوسائل]1]. 

ثّم لّخص املعهد أهداف خطّته باآليت: توعية األّمة عىل األزمة الفكريّة؛ تحديد معامل العلقة 

ونظمها  ومؤّسساتها  األّمة  غياب  وبني  ناحية،  من  منهجيّته  وقصور  اإلسلمّي  الفكر  قصور  بني 

وفشل  األّمة  ضعف  وبني  القصور  ذلك  وبني  ثانية،  ناحية  من  وحضاريًا  وثقافيًّا  علميًّا  وتخلّفها 

جهودها يف التحّرر والتقّدم من ناحية أخرى؛ تفّهم طبيعة أزمة الفكر اإلسلمّي املعارص وأسبابها 

وسبل مواجهتها؛ العمل عىل تجديد فكر األّمة وتجديد طاقاته وتطوير مناهجه؛ العمل عىل تأصيل 

شموليّة املنهج اإلسلمّي يف ميدان الدراسات االجتمعيّة واإلنسانيّة؛ متكني الفكر اإلسلمّي من 

استيعاب الرتاث اإلسلمّي والعلوم الحديثة؛ تقديم األبحاث والدراسات والكتب املنهجيّة بقصد 

إرساء أسس العلوم االجتمعيّة واإلنسانيّة اإلسلميّة؛ إعداد الكوادر العلميّة اللزمة لريادة مجاالت 

إسلميّة املعرفة]2].

أّما خطوات العمل اللزمة لتحقيق األهداف املتقّدمة فتتلّخص باآليت: التوعية، بلورة منطلقات 

الفكر اإلسلمّي ومفاهيمه ومناهجه، التمّكن من الرتاث ومتكني املثّقف املسلم من أصول الفكر 

اإلسلمّي ونفائس الرتاث]3].

وقد تعرّضت أطروحة الفاروقي لنقد من قبل بعض الباحثني، وقد اعتمد أسلوب النقد الهازئ، 

وقد طُرح تساؤل مفاده أنّه هل هذه العمليّة هل هي أسلمة للمعرفة أم تغريب لإلسلم؟ باعتبار أنّها 

ـ بالصورة التي قُّدمت بها ـ قد أخذت بعيدة عن فكرة يف غاية األهميّة، وهي أّن إبستمولوجيّة العلم 

الغريّب هي التي صاغت العامل الحديث، يف حني إنّه يجب عىل أّي برنامج خاّص بأسلمة املعرفة 

االجتمعيّة  العلوم  اشرتاك  بعدم  القول  بطلن  عىل  التأكيد  وبعد  األسايّس.  األمر  هذا  يراعي  أن 

والعلوم الطبيعيّة، أكّد الناقد ـ الدكتور ضياء الدين رسدار ـ عىل أّن من املسلّم به أمور:

1 ـ أّن اإلدراك الحيّسّ ال يعترب مفهوًما حياديًّا بقدر ما تخضع بنيته لكلٍّ من التصنيفات اللغويّة 

ومواقف امللحظني العقليّة ومصالحهم.

2 ـ أّن التصنيفات التي نظّمت عن طريق التجربة وعرفت بدورها بوصفها ترشيعات للحقيقة 

[1]- املعهد العاملي للفكر اإلسالمّي، إسالمّية املعرفة املبادئ العامة، خطة العمل، االنجازات: 75 ـ 117.

[2]- م.ن، 121 ـ 122.

[3]- م.ن، 123 ـ 130.
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وللرشعيّة تعكس قيم ومصالح مجموعات مختلفة يف أوقات مختلفة من التاريخ.

بناه  أو  طَه  توسَّ شيئًا  بوصفها  بل  مؤّول،  غري  معطى  بوصفها  الحقيقة  اإلنسان  يتلقى  ال  ـ   3

الباراديغم )النمط الفكرّي(. 

ومبا أنّه ال بّد أن يخضع الباحث لهذا الباراديغم، فل يكون إلنتاجه أّي قيمة خارج إطاره، فكيف 

يُتاح للباحث املسلم أن يعمل خارج إطار هذا الباراديغم ويركّب علومه يف الوقت نفسه مع علوم 

الباحثني االجتمعيّني الغربيّني؟!]1] ولهذا اعترب الدكتور محّمد فاروق النبهان أّن املعارف العلميّة 

الغربيّة ال مُيكن أن تكون أساًسا إلنتاج معرفة إسلميّة؛ ألنّها نشأت يف ظّل مجتمع غريّب له ظروفه 

وبيئته وقيمه وحضارته الخاّصة]2].

وقد لّخص بعضهم هذه الباراديغمت باآليت: )1( الدنیویّة أو اإلخلد إلی األرض. )2( العقلنيّة 

املفرطة. )3( عقدة استعلء الغرب عىل بقيّة األجناس. )4( الرباغمتيّة املطلقة واستبعاد األخلق. 

)5( دراسة العلوم االجتمعيّة عىل أساس العلوم الطبيعيّة]3].

كم تعرّضت هذه األطروحة ـ وبعيًدا عن الفاروقي نفسه ـ إىل نقد قّسم اتّجاهات أسلمة العلوم 

إىل ثلثة اتّجاهات:

إىل  أصحابُه  يدعو  والذي  االتّجاهات،  هذه  وأخطر  املعتدل  االتجاه  وهو  األوَّل:  االتِّجاه 

االستعانِة بالقواعد الفقهيَّة واملنهجيَّة األصوليَّة وتطبيقها يف العلوم االجتمعيَّة وعرْض نَتائج العلوم 

ين، وإقامة جرس بينهم. االجتمعيَّة عىل ُعلَمء الدِّ

االتّجاه الثاين: اتّجاه يغلب عليه ِصفُة السطحيَّة والوصوليَّة.

راسات  االتّجاه الثالث: وهو االتّجاه الذي تطرَّف إىل الحدِّ الذي دعا فيه إىل نقد الرتاث ومراجعة الدِّ

نة وتجديدها، مع اسِتبعاد مفاهيِم الحقِّ والباطل، واإلميان والُكفر. التي بُِنيت عىل القرآِن والسُّ

ثّم حسب الناقد أّن هذه االتّجاهات الثلثة تتّسم بسمة االستعلء عىل الكتاب والسّنة، وتكمن 

خطورتها بأنّها توحي بأّن الرشيعة مل تتّم، وأنّها تعترب معاندًة للرشع ومضاهاة للشارع، إىل غري ذلك 

من مظاهر الخطورة]4].

[1]- ضياء الدين رسدار، أسلمة العلوم أم تغریب اإلسالم، الفکر العريّب، مجلّة الفكر العريّب، شتاء 1994 - العدد 75: 113.

[2]- محمد فاروق النبهان، أسلمة املعرفة، مجلّة التوحید، شامره 80: 141.

[3]- عيل سیف النرص، الصحوة اإلسالمّیة املعارصة والعلوم اإلنسانیة، مجلّة املستقبل العريّب، أبریل 1993 - العدد 170: 118 ـ 119.

[4]- أحمد إبراهیم خرض، حول ظاهرة أسلمة العلوم، مجلّة البیان، ربیع األّول 1421 - العدد 151: 126 ـ 131.
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ساحات التأصيل املعريّف واملشكالت اليت ينبغي عالجها:
اعترب بعض الباحثني أّن من املشكلت األساسيّة التي كان لها دوٌر بارز يف قطع رشايني اإلمداد 

مشكلة  أصولها:  يف  النمء  جذور  وبرت  اإلسلميّة  الحضاريّة  والشخصيّة  املعرفة  لشجرة  الفكرّي 

علقة العقل بالنقل، وتربّع الفقه ـ املستند إىل عنرص النقل ـ عىل كريّس توليد املعرفة والثقافة 

اإلسلميّة وتقديم البدائل الحضاريّة اإلسلميّة لألّمة يف مواجهة أعدائها]1]. ولهذا جاء يف اقرتاح 

الدكتور أبو سليمن أن يكون العمل عىل ثلثة محاور:

1 ـ تصحيح علقة العقل بالوحي يف الفكر اإلسلمّي.

2ـ  إعادة رسم وفهم مجال املعرفة واالجتهاد ودور الفقيه يف الصورة الجديدة للمعرفة، والتفرقة 

بني االجتهاد واإلفتاء يف الفكر اإلسلمّي املعارص.

العقليّة  املعرفة  ازدواجيّة  تنتهي  بحيث  اإلسلمّي  والتعليم  الرتبية  منهج  خطّة  بناء  إعادة  ـ   3

واالجتمعيّة والذبذبة القانونيّة، وازدواجيّة القيادة السياسيّة والفكريّة]2].

ـ وهو أحد املشاركني  املثال  العلواين عىل سبيل  الدكتور  ومُيكننا ونحن نلحظ أطروحات 

األساسيّني يف هذا املرشوع ـ أنّه وزّع مسؤوليّة التأصيل املعريّف عىل ساحتني]3]:

ا يف استقاء معارفه يختلف عن منهج  الساحة األوىل: ساحة املنهج؛ فإّن للمسلم منهًجا خاصًّ

اإلنسان الغريّب الذي ينطلق من الفروض ويصل إىل عقيدته عرب عمليّة الفرض والحذف. وقد اعترب 

أّن املسلم ميتلك مصدرين الستقاء املعرفة: 

الوحي: الشامل للقرآن والسّنة؛ ففي املوارد التي حّدد فيها الوحي موقفه من مختلف امللّفات 

واملوضوعات بشكل مبارش ليس للمسلم أن يستقّل وينتهج منهج الفرض والحذف الذي ينتهجه 

الغريب.

العقل: وهو املصدر املعريّف الذي ييل املصدر األّول يف املساحات التي مل يحّدد فيها الوحي 

موقفه بشكل مبارش. وبطبيعة الحال ليس املراُد استقلَل العقل باملصدريّة يف مقابل الوحي، بل 

[1]- باختصار وترّصف من: عبد الحمید أبو سلیامن، إسالمّیة املعرفة وإسالمیة العلوم السیاسّیة، املسلم املعارص، رجب، شعبان ورمضان 

1402 - العدد 31: 24.

[2]- باختصار وترّصف من: عبد الحمید أبو سلیامن إسالمیة املعرفة وإسالمّیة العلوم السیاسّیة، املسلم املعارص، رجب، شعبان ورمضان 

1402 - العدد 31: 25.

[3]- انظر: طه جابر العلواين، األزمة الفكريّة املعارصة تشخيص ومقرتحات عالج: 29 ـ 39.
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االحتكام إىل العقل يف ممرسة االجتهاد لتحديد املوقف الوحيايّن؛ ولهذا فاملجتهد ينسب رأيه 

االجتهادّي إىل الرشيعة ويعترب املوقف الذي خرج به معرّبًا عن موقفها.

ا  الساحة الثانية: ساحات امللّفات؛ حيث إنّنا ـ بعد تحديدنا للمنهج ـ نواجه ملّفات كثرية جدًّ

وشائكًة ساخنًة يتوّجب علينا أن نقوم بتحديد املوقف منها، من قبيل معضلة العقل والنقل، السببيّة، 

التأويل، الجرب واالختيار، التقليد واالجتهاد...

وقد حّدد الدكتور العلواين يف كتاب آخر له قواعد اإلنتاج املعريف يف إطار إسلميّة املعرفة 

ومنظورها، وهي: )1( إعادة بناء الرؤية اإلسلميّة املعرفيّة القامئة عىل مقّومات التصّور اإلسلمّي 

الصحيح وخصائصه؛ )2( إعادة فحص وتشكيل وبناء قواعد املنهجيّة اإلسلميّة عىل ضوء املنهجيّة 

املعرفيّة القرآنيّة؛ )3( بناء منهج للتعامل مع القرآن باعتباره مصدًرا للمنهاج والرشعة واملعرفة؛ )4( 

بناء منهج للتعامل مع السّنة النبويّة املطّهرة باالعتبار السابق؛ )5( إعادة دراسة الرتاث اإلسلمّي 

القبول املطلق أو  وفهمه وقراءته قراءة نقديّة تحليليّة معرفيّة تخرجنا من دائرة الرفض املطلق أو 

االنتقاء العشوايّئ؛ )6( بناء منهج للتعامل مع الرتاث اإلنسايّن املعارص]1].

وقد حرضت يف كتابات الدكتور العلوايّن وغريه فكرٌة تعترب يف صميم بحث إسلميّة املعرفة، 

وهي فكرة )الجمع بني القراءتني(. ويُقصد من القراءتني: قراءة الوحي وقراءة الكون. وتقوم فكرة 

الجمع بينهم عىل أّن الكون ميثّل كتاب الله تعاىل املاّديَّ املجّسم، بينم القرآن الكريم هو الكتاب 

املنزل، ويف كّل واحد من الكتابني مؤرّشات تهدي إىل الكتاب اآلخر، ولهذا عىل اإلنسان أن يقرأ 

يف كتاب الكون ليهتدي إىل القرآن الكريم، ويقرأ يف الكتاب اآلخر ـ القرآن الكريم ـ ليهتدي إىل 

الكون. ويؤكّد أصحاب هذا االتّجاه عىل رضورة الجمع بني القراءتني، وأّن التطّور إذا كان يف كتاب 

الكون وحده ـ كتطّور الفراعنة مثًل ـ فهو خطأ، وكذلك حال التطّور يف قراءة كتاب الوحي مبعزل 

عن الواقع وكتاب الكون]2].

ِي َخلََق 1(   بِاْسِم َرّبَِك الَّ
ْ
ويستند هذا الفريق ـ أو يستشهد أو يأنس ـ إىل اآلية الكرمية: ﴿اقَْرأ

ِي َعلََّم بِالَْقلَِم (4( َعلََّم اإِلنَساَن َما  ْكَرُم (3( الَّ
َ
 َوَربَُّك األ

ْ
َخلََق اإِلنَساَن ِمْن َعلٍَق (2( اقَْرأ

لَْم َيْعلَْم﴾]3]؛ إذ تدّل عىل أمرين بقراءتني؛ ولكلٍّ منهم معناها املراد بها]4]. ومن هنا َعَنْت إسلميّة 
[1]- طه جابر العلواين، إصالح الفكر اإلسالمّي: 116 ـ 121؛ طه جابر العلواين، نحو منهجية معرفية قرانية.. محاوالت يف بيان قواعد 

املنهج التوحيدي للمعرفة،: 116 ـ 118؛ طه جابر العلواين، إسالمّية املعرفة بني االمس و اليوم: 19 ـ 27.

[2]- طه جابر العلواين، مقدمة يف إسالمّية املعرفة: 44 ـ 68.

[3]- سورة العلق: 1 ـ 5.

[4]- انظر: منصور محمد حسب النبي، إسالمیة العلم و املعرفة منهج حضاری ثقافی ملستقبل البرشیة، مجلة منرب اإلسالم، السنة 56، 

جامدی األولی 1418 - العدد 5: 67؛ طه جابر العلواين الجمع بني القراءتني: قراءة الوحي وقراءة الكون: 14 ـ 20.
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املعرفة ـ يف ما َعَنته ـ الربط بني الدين والعلم، بني الوحي والكون، بني الغيب والشهادة]1].

تنّوع مصطلحات أم تنّوع مفاهيم؟!
التي  املصطلحات  مختلف  حول  مناقشات  دارت  قد  أنّه  عطيّة  الدين  جمل  الدكتور  يقّرر 

استخدمت يف مجال إسلميّة املعرفة:

1ـ  فعرّب بعض الباحثني بـ)األسلمة( ترجمًة لكلمة )Islamization(، ويعرّب هذا املصطلحـ  كم 

هو واضح من تركيبته اللغويّة ـ عن حركة وعن عمليّة تغيري يشء من وضعٍ إىل آخر.

2 ـ بينم ايتعمل بعض آخر كلمة )إسلميّة( ترجمًة لكلمة )Islamism(، ويعرّب هذا املصطلح 

عن حالة ثابتة يصل إليها املوضوع بحيث يصبح مذهبًا.

3ـ  التأصيل اإلسلمّيـ  أو التوجيه اإلسلمّيـ  للعلوم االجتمعيّة، وهو املصطلح الذي درجت 

عليه جامعة اإلمام محّمد بن سعود اإلسلميّة.

4 ـ املدرسة اإلسلميّة، وهو املصطلح الذي فّضله الدكتور يوسف القرضاوي]2].

يلمئها  ما  عىل  العلوم  لتلك  »تأسيس  بأنّه  االجتمعيّة  للعلوم  اإلسلمّي  التأصيل  عرّف  وقد 

تستمد  وبذلك  عليها.  مبنيّة  اجتهادات  أو  كلّيّة  قواعد  أو  نّصيّة  أدلّة  من  اإلسلميّة  الرشيعة  يف 

العلوم االجتمعيّة أسسها ومنطلقاتها من الرشيعة اإلسلميّة، وال تتعارض يف تحليلتها ونتائجها 

وتطبيقاتها مع األحكام الرشعيّة، وال يعني بذلك بطبيعة الحال أن تدخل العلوم االجتمعيّة يف إطار 

العلوم الرشعيّة، وإّنا املهّم أاّل تتعارض معها«]3].

لكن هل تعترب هذه املصطلحات عناوين مختلفة ملعنون واحد، أم أّن تنّوعها يعرّب عن تنّوع 

املعنونات واملفاهيم؟!

لسنا يف هذا املقال بصدد الدخول بشكل مفّصل يف هذا املوضوع، ولكّنه موضوع من األهّميّة 

مبكان. ونحن نعقد هذه املقّدمة أساًسا لتحرير محّل النزاع. ومن هنا نقول ـ عىل نحو االختصار: 

[1]- انظر: منصور محمد حسب النبي، إسالمیة العلم و املعرفة منهج حضاری ثقافی ملستقبل البرشیة، مجلة منرب االسالم، السنة 56، 

جامدی األولی 1418 - العدد 5: 67. 

[2]- جامل الدین عطیة، أسلمة العلوم، مجلّة املسلم املعارص، ربیع اآلخر - جامدی األولی - جامدی اآلخر 1418 - العدد 85: 182 

ـ 183.

[3]- حسن العمري، إسالمّية املعرفة عند السّيد محّمد باقر الصدر: 48، نقالً عن: إبراهيم عبد الرحمن رجب، مجلّة املسلم املعارص، 

العدد 63: 5.
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إنّنا إذا الحظنا مختلف الكتابات التي تناولت املوضوع فسنواجه ـ بل شّك ـ تنّوًعا يف املفاهيم 

املطروحة، أو عىل األقّل: تنّوًعا يف مستوى الطموح، وليس االختلف اختلفًا يف التعبري اللفظّي 

فحسب. وإذا كان مرشوع املعهد العاملّي للفكر اإلسلمّي هو املرشوع األساس يف مجال إسلميّة 

انطلقة مرشوعه مل تحّدد بشكٍل كاٍف  التي أعلن من خللها عن  التأسيسيّة  الورقة  فإّن  املعرفة، 

موقفها مّم مُيكن أن يختلط مع أصل املرشوع، وهو مسألة أسلمة العلوم باملعنى السلبّي الذي 

يقع اإلسلم فيه موقع املتأثّر ال املؤثّر.

ففي حني نلحظ أّن )إسلميّة املعرفة( ـ باملعنى الذي لّخصناه سابًقا، والذي جاء يف املرشوع 

التأسييّس للمعهد العاملّي ـ يُعنى أّواًل بتجلية اقتدار اإلسلم وشموليّته وقدرته عىل قيادة الحياة من 

موقع القوّي، نلحظ أّن )أسلمة العلوم( جاءت عىل لسان أحد أصحاب مرشوع املعهد نفسه لتعرّب 

عن معنًى أقّل رونًقا مرتبطًا بالجانب امليدايّن أكرث من ارتباطه بالجانب التنظريّي؛ فقد عرّف الدكتور 

بإسلم  املنعقد  العلوم  أسلمة  عن  األّول  الدويّل  املؤمتر  يف  مشاركته  يف  ـ  الفاروقي  إسمعيل 

وإعادة صياغة  اإلسلم..  العلوم يف ضوء  »إعادة صياغة  بأنّها  العلوم  أسلمة  ـ  سنة 1982م  أباد 

املعلومات وتنسيقها وإعادة التفكري يف املقّدمات والنتائج املتحّصلة منها وتقويم االستنتاجات 

املعرفة  فروع  تجعل  بطريقة  ذلك  كّل  يكون  أن  األهداف، عىل  تحديد  وإعادة  إليها،  انتهى  التي 

املختلفة ترثي التصّور اإلسلمّي وتخدم أهداف اإلسلم«]1].

وقد عرّفت )أسلمة العلوم( أيًضا بأنّها إقامة العلقة الصحيحة بني اإللهّي واإلنسايّن يف العلوم 

واملعارف وفق منهجيّة إسلميّة رشيدة تلتزم معايري الوحي، وتتمثّل مقاصده وقيمه وغاياته اعتمًدا 

عىل كتاب الوحي وكتاب الكون]2].

ورمبا يلتئم مع هذا املعنى ما ورد يف مرشوع التأصيل اإلسلمّي للعلوم، الذي ينبغي حمله عىل 

معنى إخضاع هذه العلوم لألصول اإلسلميّة الثابتة، أي القرآن الكريم والسّنة، ال عىل معنى رّد هذه 

العلوم إىل أصولها اإلسلميّة،؛ باعتبار أنّه قد ال يكون لكثري منها أصٌل إسلمّي]3].

صحيٌح أّن أسلمة العلوم ليست ـ كم يقول الدكتور قرضاوي ـ تزييًنا للكتاب بآية أو رواية]4]، إاّل 

[1]- إسامعیل راجی فاروقي، أسلمة املعرفة، ترجمة فؤاد حمودة - عبد الوارث سعید، مجلّة املسلم املعارص، شوال، ذو القعدة و ذو 

الحجة 1402 - العدد 32: 14.

الکونّیة، مجلّة  العلوم  أسلمة  فی  باإلسهام  الحضاریّة  و  العلمّیة  التحّدیات  املسلم ملواجهة  الشباب  إعداد  نحو  باشا،  فؤاد  أحمد   -[2]

املسلم املعارص، ربیع الثاين - جامدی األولی - جامدی اآلخر 1421 - العدد 97: 19.

[3]- راجع باختصار: حسن العمري، إسالمّية املعرفة عند السّيد محّمد باقر الصدر: 49.

[4]- يوسف القرضاوي، أسلمة العلوم، مجلة املسلم املعارص، ربیع اآلخر - جامدی األولی - جامدی اآلخر 1418 - العدد 85: 

182 ـ 183.
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أنّها ال تعرّب ـ باملعاين األخرية ـ عن مستوى القّوة الذي تجىّل يف الورقة األساسيّة للمعهد العاملّي، 

بل ال تعدو كونها الزًما من لوازم املرشوع أو تجلّيًا من تجليّاته، وال تعرّب عن سعة الطرح وقّوته.

ومقصودنا من هذا التمييز هو أنّنا إذا بقينا مع إسلميّة املعرفة باملعنى الواسع الذي لّخصناه يف 

بداية هذا املقال، فقد تكون »إعادة صياغة العلوم يف ضوء اإلسلم« أو »إقامة العلقة الصحيحة 

بني اإللهّي واإلنسايّن يف العلوم وفق منهجيّة إسلميّة« أو »التأصيل اإلسلمّي للعلوم االجتمعيّة« 

خطوًة من خطوات املرشوع أو مظهرًا من مظاهره، ولكّنها ال تعرّب ـ يف نهاية املطاف ـ عن سعة 

األطروحة وشموليّتها، وال تعكس مركز القّوة املتجيّل فيها، فتكون إسلميّة املعرفة أكرث أصالًة من 

أسلمة العلوم وتأصيلها، ولعّل الضيق املنعكس يف تعريف )أسلمة العلوم( ناجٌم عن ضيق مفهوم 

)العلم( وعدم شموله لكّل ما تشمله )املعرفة( الواردة يف تعريف )إسلميّة املعرفة(.

الوسيع  املعنى  نتبّنى  فقد  نفسها؛  العلوم(  )أسلمة  املوقف من  فعًل عن  النظر  قطعنا  إذا  هذا 

األمرين؛ ألنّهم ال  العلوم، وال ملزمة بني  املعنيني األخريين ألسلمة  إلسلميّة املعرفة ونرفض 

يعرّبان عن الزمني من لوازم املرشوع باملعنى املنطقّي للكلمة، وهذا بحٌث ال يسعنا الدخول فيها 

يف هذه العجالة.

إًذا، نكاد نيل إىل أّن أسلمة العلوم إن مل تكن مباينًة إلسلميّة املعرفة، فإنّها تعرّب عن خطوة 

تُعنى  املعرفة  إسلميّة  إّن  طرحها.  شموليّة  عن  تعرّب  وال  فروعها،  من  وفرع  خطواتها  من  ميدانيّة 

بالدرجة األوىل باألنا بعيًدا عن اآلخر، بخلف أسلمة العلوم التي تركّز بشكل رئيس عىل صورة 

اآلخر يف عني األنا، أو كيف تبدو األنا بلباس اآلخر.
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الفصل الثاين
إسالمّية املعرفة عند اإلمام محّمد باقر الصدر

مشروعّية البحث:
عن  نجيب  أن  بدايًة  علينا  املعرفة،  إسلميّة  من  الصدر  باقر  محّمد  اإلمام  موقف  تحديد  قبل 

تساؤل قد يطرأ عىل ذهن القارئ، وهو السؤال عن معنى هذا التحديد أساًسا؛ إذ لو كانت إسلميّة 

مرّبر  هو  فم  1980م،  سنة  الصدر  استشهاد  بعد  أي  الثمنينات،  أوائل  يف  انطلقت  قد  املعرفة 

البحث عن موقفه من مسألة تأّخر ظهورها عنه زمانيًّا؟

ولسنا بحاجة هنا إىل اإلطالة يف تربير خطوتنا هذه؛ ألّن املشاريع الفكريّة ال تولد بصورة دفعيّة 

الدقّي ملرشوع إسلميّة  التأريخ  تحديد  بإمكاننا  كان  وإذا  بنحٍو حّدّي،  لها  التأريخ  بحيث مُيكن 

املعرفة باعتباره مرشوًعا تّم اإلعلن عنه يف مكان وزمان محّدَدين، إالّ أّن الفكرة التي جاء املرشوع 

ليعرّب عنها قد سبقته بوالدتها التدريجيّة، وقد كانتـ  ابتداًء من الخمسينات عىل أقّل تقديرـ  حارضة 

يف وجدان الحركات اإلسلميّة مبختلف أطيافها وانتمءاتها وممثِّلًة أحَد همومها. 

وعىل هذا األساس، مل يكن من الغريب أن يكون الشهيد الصدر قد تعرّض يف كتاباته ومختلف 

املعهد  اإلعلن عن مرشوع  مع  ولد  الذي  التنظيمّي  إطارها  بعيًدا عن  الفكرة  هذه  لجوانب  آثاره 

العاملّي للفكر اإلسلمّي بالذات سنة 1982م.

إضافًة إىل أّن فكر الشهيد الصدر اإلبداعّي ـ بطبيعته ـ فكٌر سابٌق لزمانه يف كثريٍ من مجاالته، 

بحيث قد يعيش همًّ مل تعشه األّمة يف زمانه، وإّنا استيقظت عليه الحًقا.

املرحلة اليت ينتيم إليها الشهيد الصدر:
إّن من املنطقّي أن يتأّخر جوابنا عن سؤال املرحلة التي ينتمي إليها الشهيد الصدر إىل آخر 

البحث، وذلك ريثم تتبنّي لنا معامل أطروحته. لكن بإمكاننا أن ننح أنفسنا استثناًء منطقيًّا ونستعجل 

الشهيد  العرب حول فكر  التي ميتلكها معظم املثّقفني  التصّورات األّوليّة  الخطى معتمدين عىل 

الصدر ونضاله.

ومن هنا، فإنّنا إذا بقينا مع التقسيم الثليّث الذي اقرتحه الدكتور العلوايّن، فلن نكابد العناء قبل 

وبروز جانب  النفوس  استقرار  مرحلة  تلت  التي  الثالثة  املرحلة  الصدر ضمن  الشهيد  نصّنف  أن 
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املقارنة بني اإلسلم والغرب، وهي مرحلة الصحوة واكتشاف الذات والوعي بها.

به الشهيد الصدر عدًدا  ويكفينا يف هذا الصدد أن نلحظ ضمري الجمع املتّصل الذي صّدر 

من مشاريعه التي لّخصها يف كلمة واحدة تكاد تكون غائبة عن ذهنيّة قارئيه، وهي تعبري )كتابُنا( 

الذي جاء يف مقّدمة كتابه )فلسفتنا(]1]. وقد شمل )كتابُنا( مرشوع )فلسفتُنا( و)اقتصاُدنا(، وكذلك 

مرشوع )مجتمُعنا( الذي جاء التبرش به يف )فلسفتنا( و)اقتصادنا(]2]، ورمبا )رسالتنا( الذي ظهر يف 

فرتة متاخمة وبصورة مقاالت متفرّقة يف مجلّة )األضواء( عام 1960م. وتعكس هذه العناوين ـ مبا 

تعرّب عنه من معنونات ـ محتوى املرحلة الثالثة بشكل واضح، وهو كرس طوق االستلب واستعادة 

الهويّة السليبة. وهذا بالتحديد ما جعل الشهيد الصدر يحّل يف تونس بعد القرآن الكريم بوصفه 

قائًدا أيديولوجيًّا[3]. 

مهّمة البحث وطابعه وأسئلته:
بتحديد  ـ  األوراق  لهذه  املتاحة  الفرصة  مراعاًة ملحدوديّة  ـ  تقّدم سنقوم  ما  أساس  ـ عىل   1

املعرفة  إسلميّة  ألطروحة  األساسيّة  باملفاصل  استهداًء  الصدر  الشهيد  تراث  باستنطاق  مهّمتنا 

بالصيغة التي وردت يف إعلن املعهد العاملّي للفكر اإلسلمّي، وبالتايل فإنّنا لن نخوض يف كافّة 

زوايا البحث الوارد يف أطروحة املعهد إاّل ملًم، ال ألّن املعهد يحتكر حّق النطق باسم األطروحة، 

بل ألنّه املرّوج األساس لها من ناحية، ولضيق الفرصة من ناحية أخرى.

2 ـ أّما طابع البحث: فلكرثة ما وقفنا عليه يف تراث الشهيد الصدر مّم يرتبط باملوضوع ـ حتّى 

مُيكن تصنيف مجلّد كامل يف هذا الصدد ـ فإّن طابع البحث سيكون استرشافيًّا، ولن نارس فيه 

التحليل وعرض مختلف وجهات النظر؛ ألّن مساحة البحث ال تكفي فعًل لتلخيص رؤى الشهيد 

الصدر فضًل عن تحليلها.

إضافًة إىل أنّنا سنحّدد مهّمتنا يف عرض رؤى الشهيد الصدر واملنهج الذي قّدمه، دون أن نقّدم 

دراسة تحليليّة يف املنهج واملاّدة عىل حدٍّ سواء؛ فالهدف إًذا هو عرض املنهج ال دراسته.

الشهيد  يقّرر  والطبيعة  اإلنسان  املبدأ،  ثالوث:  إىل  الكونيّة  الصدر  الشهيد  نظرة  عىل  إطللة 

الصدر يف متهيد )فلسفتنا( أّن دراسة أّي مبدأ من املبادئ تبدأ بدراسة ما يقوم عليه من عقيدة عاّمة 

[1]- محّمد باقر الصدر، فلسفتنا:ص 61.

[2]- محّمد باقر الصدر، فلسفتنا: 180، 304، 436 ؛ محّمد باقر الصدر، اقتصادنا: 35.

[3]- محّمد عبد الباقي الهرمايس، اإلسالم االحتجاجّي يف تونس، ضمن كتاب: الحركات اإلسالمّية املعارصة يف الوطن العريّب: 258.
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عن الحياة والكون وطريقة فهمهم؛ ألّن مفاهيم كّل مبدأ عن الحياة والكون تشّكل البنية األساسيّة 

لكيان ذلك املبدأ]1].

ومن هنا فإنّنا سنحاول يف ما يأيت تلخيص أهّم مفاصل عقيدته يف الحياة والكون وطريقته يف 

فهمهم، وذلك ضمن نقاط نحاول فيها التأطّر بنصوصه وطريقته يف عرض هذه الرؤى:

طبيعة اإلنسان هي أساس املشكلة
يعتقد الشهيد الصدر أّن من أهّم ظواهر الكون ظاهرة االختيار لدى اإلنسان؛ فهو كائٌن مختاٌر 

يعيها  بأهداف  العمليّة  مواقفه  وترتبط  العمل،  بذلك  تحقيقه  يتوّخى  أجل هدف  من  يعمل  هادٌف 

ويترصّف مبوجبها، وهذا يفرتض ضمًنا أنّه يف مواقفه العمليّة هذه ليس مسرّيًا وفق قانون طبيعّي 

صارم؛ ألّن ذلك ُخلف كونه هادفًا يعمل من أجل هدف يعيش يف داخله، والرتابط بني املواقف 

العمليّة واألهداف هو القانون الذي ينظّم ظاهرة االختيار لدى اإلنسان.

أّما كيف ينشأ الهدف؟ فإّن كّل إنسان يحّدد أهدافه وفًقا ملا تتطلّبه مصلحته وذاته من حاجات، 

وهي حاجات تحّددها البيئة والظروف املوضوعيّة التي تحيط به، والتي تحرّكه عن طريق اإلثارة 

واإليحاء بتبّني أهداف معيّنة، وهذه اإلثارة ترتبط بإدراك اإلنسان ملا يكمن يف موقف عميّل معنّي 

من مصالح يدرك الفرد أنّها مصالح له بالذات.

وقد اعترب الشهيد الصدر أّن هذه املصالح عىل قسمني: مصالح عىل املدى القصري تعود بالنفع 

الجمعة،  بالنفع عىل  تعود  الطويل  نفسه، ومصالح عىل املدى  العامل  الهادف  الفرد  غالبًا عىل 

وكثريًا ما تتعارض مصالح الفرد ومصالح الجمعة. ثّم فّرع عىل ذلك حقيقتني يف غاية األهّميّة:

األوىل: أّن اإلنسان ال يتحرّك غالبًا من أجل املصلحة لقيمها اإليجابيّة، بل بقدر ما تحّقق له 

من نفع خاّص.

الثانية: أّن خلق الظروف املوضوعيّة لضمن تحرّك اإلنسان وفق مصالح الجمعة رشط رضورّي 

الستقرار الحياة ونجاحها عىل املدى الطويل.

هنا بالتحديد بات بإمكاننا تحديد املشكلة التي يواجهها اإلنسان يف هذه الحياة، وهي مشكلة 

التناقض الذي يواجهه بني ما تفرضه سّنة الحياة واستقرارها من سلوك موضوعّي واهتمم مبصالح 

[1]- محّمد باقر الصدر، فلسفتنا: ص61
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الجمعة، وبني ما تدعو إليه نوازع الفرد واهتممه بشخصه من سلوك ذايتّ واهتمم باملنافع اآلنيّة 

الشخصيّة]1].

النبّوة هي احلّل الذي يقّدمه الدين:
بعد أن أرشنا بإيجاز إىل أصل املشكلة، فإّن من الطبيعّي أن نتّجه إىل الحديث عن الحّل الذي 

يضعه اإلسلم؛ إذ ال بّد من صيغة تحّل هذا التناقض وتخلق تلك الظروف املوضوعيّة التي تدعو 

إىل تحرّك اإلنسان وفق مصالح الجمعة، وتتمثّل هذه الصيغة يف النبّوة بوصفها القانون الذي ُوضع 

ربانيًّا لحّل هذه املشكلة، وذلك من خلل تحويل مصالح الجمعة واملصالح الكربى إىل مصالح 

للفرد عىل مداه الطويل، ويحّقق ذلك عن طريق إشعار اإلنسان باالمتداد بعد املوت، وبذلك تعود 

مصالح الجمعة مصالَح للفرد نفسه عىل هذا املدى الطويل]2].

وقد اعترب الشهيد الصدر يف )اقتصادنا( أّن الدين هو صاحب الدور األساس يف حّل املشكلة 

الفطرة  دامت  فم  العاّمة.  املصلحة  لحساب  الذايتّ  الدافع  تجنيد  طريق  وذلك عن  االجتمعيّة، 

هي أساس الدوافع الذاتيّة التي نبعت منها املشكلة، فل بّد أن تكون قد ُجّهزت بإمكانات لحّل 

املشكلة أيًضا؛ لئّل يشّذ اإلنسان عن سائر الكائنات التي ُزّودت فطرتها جميًعا باإلمكانات التي 

اإلنسانيّة لحّل  الفطرة  التي متلكها  تلك اإلمكانات  الخاص. وليست  تسوق كّل كائن إىل كمله 

املشكلة إاّل غريزة التديّن واالستعداد الطبيعّي لربط الحياة بالدين وصوغها يف إطاره العام. ومن 

هنا كانت الفطرة متيل عىل اإلنسان دوافعه  الذاتيّة التي تنبع منها املشكلة االجتمعيّة الكربى يف 

حياة اإلنسان )مشكلة التناقض بني تلك الدوافع واملصالح الحقيقيّة العاّمة للمجتمع اإلنسايّن(، 

ولكّنها يف الوقت نفسه تُزّوده بإمكانيّة حّل املشكلة عن طريق امليل الطبيعّي إىل التديّن، وتحكيم 

الدين يف الحياة بالشكل الذي يوفّق بني املصالح العاّمة والدوافع الذاتيّة، وهذا الدين الذي فُطرت 

اإلنسانيّة عليه يتميّز بكونه ديًنا قيًّم عىل الحياة وقادًرا عىل التحّكم فيها وعىل صياغتها يف إطاره 

العام]3].

ويقول الشهيد الصدر يف موضع آخر إنّه ليك يكون التنظيم االجتمعّي مبستوى ميّكنه من حّل 

املشكلة والحّد من الدوافع الخاّصة وحمية املصالح املوضوعيّة للمجتمع فل بّد أن يُربَط بجهة 

[1]- محّمد باقر الصدر، موجز يف أصول الدين: ص 69 ـ 71.

[2]- م.ن ص 71.

[3]- محّمد باقر الصدر، اقتصادنا: ص 357 ـ 360.
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قادرة عىل تكييف الدوافع الخاّصة وتطويرها بشكل يتّفق مع املصلحة االجتمعيّة، وهذه الجهة ال 

ميكن أن تتمثّل إالّ يف الدين]1].

وبالنظر إىل املوضوع من زاوية أخرى سنلحظ أّن الشهيد الصدر قد اعترب يف مواضع أخرى 

من كتبه أّن صيغة الحّل هذه تتألّف من عنرصين:

العنرص األّول: هو النظريّة املتمثّلة يف املعاد يوم القيامة.

العنرص الثاين: عبارة عن ممرسة تربويّة معيّنة لإلنسان عىل أساس تلك النظريّة.

ومن هنا اعترب النبّوة واملعاد واجهتني لصيغة واحدة يتمثّل فيها الحّل الوحيد لذلك التناقض 

خدمة  يف  وتطويرها  االختيار  ظاهرة  لتنمية  األساس  الرشط  وتشّكل  اإلنسان،  حياة  يف  الشامل 

املصالح الحقيقيّة لإلنسان]2].

العنصر األّول: النظرّية املتمّثلة يف املعاد يوم القيامة:
أّما يف ما يرتبط بالعنرص األّول فبإمكاننا االستفادة مّم صّدر به الشهيد الصدر كتابه )فلسفتنا( 

عندما تناول بالحديث املشكلة التي تشغل بال اإلنسان املسلم يف الوقت الراهن، وهي مشكلة 

يف  به  وتسعد  لإلنسانيّة  يصلح  الذي  النظام  تحديد  محاولة  يف  تتلّخص  التي  االجتمعّي  النظام 

حياتها االجتمعيّة]3]، وقّدم تفسرًيا للمشكلت العديدة التي تواجه الحّل الذي تقّدمت بها املذاهب 

الفكريّة املعارصة )الرأسمليّة والشيوعيّة(. ثّم قام بتوضيح جوهر الحّل الذي وضعه اإلسلم، مقّرًرا 

أنّه لو كان اإلنسان يف هذا الكوكب من صنع قّوة ُمدبِّرة مهيمنة عاملة بأرساره وخفاياه وقامئة عىل 

تنظيمه وتوجيهه، فمن الطبيعّي أن يخضع يف توجيهه وتكييف حياته لتلك القّوة الخالقة. وإذا كانت 

حياتنا بداية حياة خالدة تنبثق عنها، فمن الطبيعّي أن تنظّم الحياة الحارضة مبا هي بداية الشوط 

لحياة ال فناء فيها، وتقام عىل أسس الِقيَم املعنويّة واملاّديّة مًعا.

فكريّة  مسألًة  ليست  عنه  الحياة  وانبثاق  بالله  اإلميان  مسألة  أّن  الصدر  الشهيد  اعترب  هنا  ومن 

والحياة  والقلب  بالعقل  تتّصل  مسألة  هي  بل  عنها،  فصلها  ليصّح  الحياة  عن  منسلخة  خالصة 

أّن  إىل  املقرتحة ـ  والشيوعيّة حول حلولهم  الرأسمليّة  مع  ـ بعد سجال  انتهى  ولهذا  جميًعا]4]؛ 

[1]- محّمد باقر الصدر، ومضات: 93 ـ 95.

[2]- محّمد باقر الصدر، موجز يف أصول الدين: 71.

[3]- محّمد باقر الصدر، فلسفتنا: 19.

[4]- م.ن: 27 ـ 28.
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السبيل الوحيد النتشال اإلنسان من مشكلة التصادم املاّدّي هي تطوير املفهوم املاّدّي لإلنسان 

عن الحياة بعد أن كان السبب وراء ما ضّجت به الحياة البرشيّة من أنواع الشقاء وألوان املآيس هو 

فّعالية ونشاط، فجعل اإلسلُم  الحياة وإقامة املصلحة الشخصيّة مقياًسا لكّل  النظرة املاّدية إىل 

اإلنساَن يؤمن بأّن حياته منبثقة عن مبدأ مطلق الكمل، وأنّها إعداٌد له إىل عامل ال عناء فيه، ونََصَب 

له مقياًسا ُخلُقيًّا جديًدا يف كّل خطواته وأدواره متمثًّل برىض الله تعاىل]1]. 

الذي  املقياس  وبني  الذات(  )حّب  والحياة  للعمل  الفطرّي  املقياس  بني  الدين  يوّحد  وليك 

فيه  تتوازن  الذي  املقياس  )وهو  والعدالة  والرفاه  السعادة  ليضمن  والحياة  للعمل  يقام  أن  ينبغي 

املعنوّي  الفهم  هم:  مفهومني  عىل  التأكيد  من  بّد  ال  كان  واالجتمعيّة(،  الفرديّة  القيم  مفاهيم 

للحياة: أي تركيز التفسري الواقعّي للحياة وإشاعة فهمها يف لونها الصحيح كمقّدمة متهيديّة إىل 

حياة أخرويّة. والرتبية الُخلُقيّة للنفس: أي التعّهد برتبية أخلقيّة خاّصة تعنى بتغذية اإلنسان روحيًّا 

أّن »امليزة  الشهيد الصدر إىل  الُخلُقيّة فيه. ومن هنا خلص  العواطف اإلنسانيّة واملشاعر  وتنمية 

األساسيّة للنظام اإلسلمّي تتمثّل يف ما يرتكز عليه من فهم معنوّي للحياة، وإحساس ُخلُقي بها«]2]، 

وقد أعاد التأكيد عىل هذه األفكار يف كتاب )املدرسة اإلسلميّة(]3].

العنصر الثاين: حكومة األنبي�اء وتربي�ة اإلنسان على أساس نظرّية املعاد واحلياة األخرى:

عندما ننتقل إىل الحديث عن العنرص الثاين مُيكننا استحضار أفكاره املبثوثة يف مختلف أثاره 

لنكمل رسم هذه اللوحة، وهذا ما يقودنا إىل الحديث عن مجموعة من النقاط:

النقطة األوىل: تحديد نظرة اإلنسان إىل الكون: بني ثلثيّة الصيغة ورباعيّتها:

إّن من األصول املوضوعيّة لهذا البحث اإلميان بوجود خالٍق لهذا الكون، وبهذا يخرج الحديث 

عن استدالالت الشهيد الصدر عىل الباري تعاىل عن مديات هذه األوراق التي تبدأ رحلتها خارج 

هذا اإلطار.

يتعرّض الشهيد الصدر يف محارضاته حول أمئّة أهل البيت عليهم السلم لفكرة تأسيسيّة بإمكاننا 

وضعها يف قاعدة الهرم املعريّف الذي بناه، وهي ترتبط بنظرة اإلنسان إىل هذا الكون؛ حيث قّرر أّن 

اإلنسان مُيكن أن ينظر إىل الكون بإحدى نظرتني، وسنقوم بعكس ترتيب هاتني النظرتني:

[1]- محّمد باقر الصدر، فلسفتنا: 52، 54.

[2]- م.ن: 55 ـ 58.

[3]- محّمد باقر الصدر، املدرسة اإلسالمّية: 70 وما بعد.
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النظرة األوىل: أن ينظر إىل الكون بوصفه أصيًل فيه، وهذا يستدعي أن يترصّف بعيًدا عن أّي 

مسؤوليّة مُيكن أن تنشأ من جهة أصيلة، وبهذا سيعيش بعيًدا عن املساءلة التي قد تفرضها تلك 

الجهة.

النظرة الثانية: أن ينظر إىل الكون بوصفه مملكَة مليٍك مقتدر يُراقب من وراء الستار. وتستتبع 

هذه النظرة عّدة أمور:

أّواًل: أن يُدرك اإلنسان ويشعر أنّه ليس أصيًل يف هذا الكون، وأّن دوره فيه هو دور الخليفة ال 

األصيل، وأّن عليه أن يقوم بأعباء األمانة.

ثانًيا: أن يترصّف الخليفة وفق رغبات املستخلِف ويستوحي أوامره منه ويكون رهن أمره.

ثالًثا: أن يترصّف ترصّف من يرتقّب يوم الحساب؛ ألّن املسؤوليّة تستلزم حسابًا وعقابًا.

وجوده  تتجاوز  التي  الكبرية  األهداف  ـ  والعقاب  بالحساب  إلميانه  تبًعا  ـ  يعيش  أن  رابًعا: 

املحدود.

ويتعامل مع محيطه عىل  الُخلُقيّة  القيَم  ـ  الكبرية  األهداف  تبًعا ملعايشته  ـ  يعيش  أن  خامًسا: 

أساسها]1].

لقد أعاد الشهيد الصدر صياغة هذه الفكرة التي عرضها يف محارضاته حول أمئّة أهل البيت) يف 

محارضاته حول عنارص املجتمع يف القرآن الكريم؛ حيث تحّدث عن رضورة تحديد العنارص التي 

يتكّون منها املجتمع، ليتسّنى لنا بعد ذلك دراسة طبيعة العلقة القامئة بينها. وقد انتهى إىل وجود 

ثلثة عنارص: اإلنسان، الطبيعة والعلقة القامئة التي تحكم هذه العنارص.

هنا يقف الشهيد الصدر عند الطرف الثالث املتمثّل بالعلقة، مفرتًضا أّن الصيغة التي تصاغ فيها 

هذه العلقة تارًة تكون ثلثيّة وأخرى رباعيّة. وقد عمد هنا إىل العنرص الثاين يف املجتمع املتمثّل 

باإلنسان وفّككه إىل )األنا( و )اآلخر(؛ ألّن أصل املشكلة التي نحن بصدد معالجتها إّنا نشأت من 

تضارب املصالح الذاتيّة للفرد مع املصالح الفرديّة للفرد اآلخر أو املجموعيّة للمجتمع، وبالتايل 

فمن املنطقّي أن نعمد إىل عنرص اإلنسان ونفّككه إىل )اإلنسان( و )اإلنسان اآلخر(، دون حاجة 

مع  اإلنسان  مصلحة  تضارب  عن  نتحّدث  ال  ألنّنا  اإلنسان؛  أفراد  بعدد  العنرص  هذه  تفكيك  إىل 

مصالح فرٍد آخر بعينه، وإّنا املشكلة مع نوع اآلخر مع قطع النظر عن أفراده.

[1]- محّمد باقر الصدر، أمّئة أهل البيت) ودورهم يف تحصني الرسالة اإلسالمّية: 130 ـ 135.
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الصيغة الثالثّية للعالقة: وهي الصيغة التي تنظّم علقة اإلنسان باإلنسان اآلخر وبالطبيعة؛ فهي 

علقة ممتّدة بني ثلثة عنارص.

الصيغة الرباعّية للعالقة: وهي الصيغة التي تفرتض إىل جانب هذه العنارص الثلثة عنرًصا رابًعا 

متعاليًا عن املجتمع نفسه، ولكّن املجتمع مرتبٌط به يف الوقت نفسه، وهذا الطرف الرابع هو املبدأ 

املفيض لهذا الكون.

ومن الطبيعّي أن تُصاغ أهداف اإلنسان التي تحرّكه يف دائرة اختياره وفق الصيغة التي يختارها 

عن الكون والحياة، وهذا ما يشّكل مدخًل ملعالجة النقاط اآلتية]1].

النقطة الثانية: رضورة كون منبع الحلول أعىل من منشأ املشكلة )املثل األعىل الحقيقّي(:

إّن من البديهّي ـ عىل ضوء ما وصلنا إليه ـ أن ال تكون الجهة التي بيدها الحّل جزًءا بنفسها من 

املشكلة ذاتها، وهذا أمٌر بديهيٌّ ويف غاية الوضوح، وهو ما سّجله الشهيد الصدر يف مقال له حول 

)مفهوم تاريخّي لإلنسانيّة( حيث قال: »وهنا يصبح من الرضورّي قيام حكومة تحافظ عىل وحدة 

املجتمع ومتاسكه، وتقف يف وجه االتّجاه الجديد إىل الرصاع والنزاع، وال ميكن أن تنبثق هذه 

الحكومة الهادية من نفس املجتمع اإلنسايّن؛ ألّن مصدر املشكلة ال ميكن أن يضع لها الحّل. 

وهكذا يجي ء دور حكومة األنبياء بوصفها العلج الوحيد للمشكلة«]2].

وهذا ما ينقلنا إىل فكرة أخرى يطرحها الشهيد الصدر يف محارضاته حول سنن التاريخ؛ حيث 

يقّرر أّن لدينا ثلثة أنواع من املنابعـ  أو املثل العلياـ  التي مُيكن أن يستمّد منها اإلنسان قيمه ومثله، 

وهي عىل التوايل: املثل األعىل املنخفض، املثل األعىل املحدود، واملثل األعىل الحقيقّي.

الواقع نفسه ويكون  الذي يستمّد تصّوره من  الشهيد الصدر من األّول: املثل األعىل  ويقصد 

منتزًعا من الواقع الذي تعيشه الجمعة البرشيّة]3]. ومن الثاين: املثل األعىل املنتزع من طموح 

األّمة وتطلّعها إىل مستقبلها املحدود]4]، ومن الثالث: املثل األعىل املطلق غري املحدود الذي 

يرتفع ـ عىل الرغم من وجوده العينّي ـ عن الواقع املاّدّي]5].

وبينم يواجه االستمداد من املثل العليا املنخفضة واملحدودة مصريًا قامتًا ال مجال للتعرّض 

[1]- انظر: محّمد باقر الصدر، املدرسة القرآنّية: 106 ـ 109.

[2]- محّمد باقر الصدر، ومضات: 89.

[3]- محّمد باقر الصدر، املدرسة القرآنّية: 121.

[4]- م.ن: 132.

[5]- م.ن: 140.
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لتفاصيله هنا]1]، نجد أّن املثل األعىل الحقيقّي ميتاز بأنّه ميّد اإلنسان بقدرتني عىل التغيري: كّميّة 

من ناحية مقدار الحركة تجاه هذا املثل، وكيفيّة من ناحية إزكاِء االرتباِط بهذا املثل املطلق شعوَر 

املسؤوليّة لدى اإلنسان املرتبط به]2].

النقطة الثالثة: انصباب عمليّة الرتبية والتغيري عىل الفكر واإلرادة ودور املشاعر:

االجتمعيّة  املشكلة  أجل حّل  من  الفطرة  اتّكائه عىل  الدين يف  يلعبه  الذي  الدور  اتّضح  إذا 

التي تولّدها الفطرة نفسها، فسيكون من الطبيعّي أن يرتكّز الحّل عند الشهيد الصدر يف ما عرّب عنه 

بـ )املحتوى الداخيّل لإلنسان( الذي اعتربه األساس يف التغيري االجتمعّي]3]، وهو مصطلح أخذ 

من اهتممه حيّزًا واسًعا يف مختلف كتاباته، ولهذا نجده حارًضا لديه يف )فلسفتنا(]4] و )املدرسة 

اإلسلميّة(]5] و )املدرسة القرآنيّة(]6] ويف محارضاته حول أهل البيت)]7] ومختلف مقاالته]8]. وقد 

عرّب يف محارضاته األخرية حول سنن التاريخ بأّن هذا املحتوى مكّون من فكر وإرادة]9]، بينم عرّب 

يف مقاالت سابقة له حول أسس الدستور اإلسلمّي باألفكار واملشاعر]10]، رمبا ألّن املشاعر هي 

وقود اإلرادة ومصدر متوينها.

وعىل هذا األساس فإّن تربية املريّب ـ أو املثل األعىل الحقيقّي ـ لإلنسان تقوم عىل أساس 

صقل فكره وشحن إرادته ومشاعره. وستأيت مزيد إشارات لقيام الدعوة اإلسلميّة عىل العاطفة لدى 

حديثنا عن خصائص النظام الرتبوّي الذي وضعه املثل األعىل الحقيقّي لإلنسان.

النقطة الرابعة: استدعاُء الرتبيِة هيمنَة املريّب عىل املرّب:

بعد هذا يقّرر الشهيد الصدر يف محارضاته حول أمئّة أهل البيت أّن اإلسلم قد جاء بالدرجة األوىل 

لرتبية اإلنسان، ال لتعليمه وتثقيفه، وهذا يستدعي أن يكون املريّب مهيَمًنا عىل اإلنسان املرّب؛ ألّن 

باب الرتبيةـ  بحسب الصدرـ  هو »باب الهيمنة« التي كلّم اتّسع نطاقها كانت أنجح وأجدى.

[1]- محّمد باقر الصدر، املدرسة القرآنّية: 127 وما بعد.

[2]- م.ن: 144 ـ 145.

[3]- م.ن: 116.

[4]- محّمد باقر الصدر، فلسفتنا: 51، 52.

[5]- محّمد باقر الصدر، املدرسة اإلسالمّية: 71.

[6]- محّمد باقر الصدر، املدرسة القرآنّية: 62، 92، 115...

[7]- محّمد باقر الصدر، أمّئة أهل البيت) ودورهم يف تحصني الرسالة اإلسالمّية: 134.

[8]- محّمد باقر الصدر، ومضات: 98، 278.

[9]- محّمد باقر الصدر، املدرسة القرآنّية: 116.

[10]- محّمد باقر الصدر، ومضات: 278.
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النظرة إىل اإلنسان يجب أن تكون بوصفه فرًدا من هذا املجتمع، فهذا يتطلّب أن  إّن  وحيث 

خلل  من  للمجتمع  الرسالة  تزّعم  خلل  من  وذلك  االجتمعيّة،  العلقات  عىل  الهيمنة  مُتارَس 

الجهة التي متثّلها]1].

أّما مظاهر هذه الهيمنة، فهذا ما أوضحه الشهيد الصدر بكلمة مخترصة يف متهيد كتابه )فلسفتنا( 

عندما تحّدث عن وظيفة الدولة اإلسلميّة التي تأخذ عىل عاتقها مهّمة هذه الهيمنة؛ فقد اخترص 

الشهيد الصدر هذه املظاهر بقوله: »فالدولة اإلسلميّة لها وظيفتان: إحداهم تربية اإلنسان عىل 

اتّجاهه وأحاسيسه بطابعها، واألخرى مراقبته من خارج وإرجاعه إىل  الفكريّة وطبعه يف  القاعدة 

القاعدة إذا انحرف عنها عمليًّا«]2].

فوظيفة الدولة تتلّخص إًذا يف الرتبية واملراقبة، وهم العنرصان اللذان تناولهم الشهيد الصدر 

يف محارضاته حول أهل البيت تحت عنوان )تعميق الرسالة( و )القضاء عىل االنحراف(]3]، وقد 

األنبياء( عندما تحّدث عن  أّسس لهم بشكل أعمق وممنهج يف كرّاس )خلفة اإلنسان وشهادة 

خطّي الخلفة والشهادة.

أـ  خّط الخلفة يف اإلنسان: فبعد تأكيده عىل أّن استخلف الله تعاىل لإلنسان الذي ورد الحديث 

عنه يف القرآن الكريم يطال كّل ما للمستخلِف من شؤون ومنها الطبيعة، يؤكّد الشهيد الصدر يف 

الكرّاس املذكور عىل أّن هذا االستخلف يعني عّدة أمور عرّب عنها بـ )ركائز خّط الخلفة(:

أّواًل: انتمء البرشيّة كلّها إىل محور واحد، وهو املستخلِف.

ثانًيا: إقامة العلقات االجتمعيّة عىل أساس العبوديّة املخلصة لله تعاىل.

ثالًثا: تجّسد روح األخّوة العاّمة يف كّل العلقات االجتمعيّة بعد استواء بني البرش يف علقتهم 

بالجهة األصيلة.

رابًعا: أّن األمانةـ  التي هي استئمٌنـ  تستدعي من املستخلَف أن يترصّف عىل ضوء املسؤوليّات 

التي تفرضها تبعيّته للجهة املستخلِفة.

ثّم ختم بأّن حركة اإلنسان املحدود ملّا كانت باتّجاه املبدأ املطلق تعاىل، فهذا يعني أنّه يف 

[1]- محّمد باقر الصدر، أمّئة أهل البيت) ودورهم يف تحصني الرسالة اإلسالمّية: 135 ـ 137.

[2]- محّمد باقر الصدر، فلسفتنا: 60.

[3]- محّمد باقر الصدر، أمّئة أهل البيت،  ودورهم يف تحصني الرسالة اإلسالمّية: 191 ـ 192.
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أن  الخلفة  مسؤوليّة  تتحّمل  التي  الجمعة  عىل  أّن  إىل  وخلص  املطلق،  هذا  نحو  دامئة  حركة 

توفّر لهذه الحركة الكادحة واملستمرّة الرشوَط املوضوعيّة لنمّوها، كم عليها أن تصيغ العلقات 

االجتمعيّة عىل أساس ركائز الخلفة التي تحّدثنا عنها]1].

ب ـ خّط الشهادة: وإذا كان استخلف الجمعة البرشيّة يفتح الباب أمام اإلنسان للتنّكب عن 

خّط املسؤوليّة املرسوم له، فقد وضع الله تعاىل خطًّا آخر أطلق عليه اسم )خّط الشهادة(، وهو 

الربّاين من أجل صيانة اإلنسان عن االنحراف وتوجيهه نحو أهداف الخلفة.  التدّخل  يتمثّل يف 

ويتمثّل دور الشهادة يف الركائز العاّمة اآلتية:

أّواًل: استيعاب الرسالة السمويّة والحفاظ عليها.

ثانًيا: اإلرشاف عىل ممرسة اإلنسان لدوره يف الخلفة وتوجيهه يف ما يرتبط بهذه املمرسة.

ثالًثا: التدّخل ملقاومة االنحراف وإنقاذ املسرية من الضلل.

وسّجل الشهيد الصدر بعض التفاصيل املرتبطة بالتمييز بني األصناف الثلثة ـ الشهداء، األمئّة، 

املرجعيّةـ ال مجال لذكرها حاليًا]2].

انسحاب الصيغة الرباعّية لعالقات املجتمع على تقويم العمل:
ومُيكننا ـ تتميًم للبحث ـ أن نشري إىل موضوٍع طرحه الشهيد الصدر يف أبحاثه مّم مُيكن عّده 

مرتتّبًا عىل تبّني الصيغة الرباعيّة للعلقة الحاكمة عىل عنارص املجتمع؛ حيث تفيض بنا هذه الرؤية 

إىل االعتقاد بأّن األعمل التي يقوم بها اإلنسان تستمّد قيمتها من دوافعها ال منافعها؛ ألّن اإلسلم 

يؤمن بأّن الجانب املوضوعّي من التعايش االجتمعّي وحياة الناس يعترب صورًة عن حقيقة أعمق 

وأخطر تعيش يف داخل اإلنسان، فقبل أن يهتّم بصناعة علقات اجتمعيّة بني الناس ذات منافع 

إنسان نظيف، ويستهدف قبل كّل يشء تكوين  يهتّم بصناعة  فإنّه  الحقل االجتمعّي،  وفوائد يف 

محتواه الداخيّل والروحّي وفًقا ملفهومه.

ويف هذا الضوء اإلسلمّي قد يكون العمل الضئيل التافه يف مظهره االجتمعّي أرفع وأسمى من 

عمل جبّار يدّوي له التاريخ، وبهذا يفتح اإلسلم السبيل أمام أّي فرد ـ مهم كانت إمكاناته وقدرته 

عىل النفع االجتمعّي والعمل النافع ـ للرتقاء إىل أسمى درجة يف سلّم النفس البرشيّة ومراحل 

ما تكشف عنه  مقدار  تقديراته لألشخاص عىل  يُِقيَْم  أن  الروحّي، ويفرض عىل املجتمع  كملها 

[1]- محّمد باقر الصدر، اإلسالم يقود الحياة: 128 ـ 134.

[2]- م.ن: 135 ـ 140.
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األعمل من أرصدة روحيّة ونفسيّة، ال عىل املظاهر الخلّبة الخاوية مهم بدت عظيمة]1].

كلمة حول قناة الرتبي�ة )الويح(:
ليك نأخذ صورة أكرث وضوًحا حول هذه العلقة يتوّجب علينا أن نحلّل العنارص الثلثة للتجربة 

اإلسلميّة كم يقّررها الشهيد الصدر، وهي عىل التوايل: املريّب، التنظيم التي يتكّفل تحقيق الرتبية، 

وحقل هذا التنظيم املتمثّل يف األّمة]2]. 

ونحن لن نتناول بطبيعة الحال الحديث عن املريّب بوصفه مربيًّا، بل سنتحّدث يف الواقع عن 

قناة الرتبية التي تتيح للدولة اإلسلميّة تربية اإلنسان، وهي املتمثّلة يف الوحي.

يعترب الشهيد الصدر أّن الوحي الذي يتمثّل يف اتصاٍل خاصٍّ بني اإلنسان وبني الله يعّد رضورة 

من رضورات تخليد اإلنسان عىل وجه األرض، وأّن الله تعاىل قد أودع اإلنساَن االستعداد الكامن 

واألرضيّة الصالحة إلفاضة هذه املوهبة من الله  سبحانه وتعاىل ضمن رشائط وظروف موضوعيّة 

وذاتيّة معيّنة.

ويف هذا الصدد قّرر الشهيد الصدر حقيقًة ترتبط بطبيعة اإلنسان؛ حيث اعترب أّن اإلنسان ُخلق 

يتفاعل مع عقله، ولهذا حتّى لو آمن  يتفاعل مع حّسه أكرث مّم  أنّه  حّسيًّا أكرث منه عقليًّا، مبعنى 

ا. وهذا بخلف  بالنظريّات إميانًا عقليًّا، إال أنّها ال تنهضه وال تحرّكه عادًة إاّل يف حدود ضيّقة جدًّ

ـ كان  الشهيد الصدر  ـ يقول  تأثريًا أقوى وآكد عىل تحريك اإلنسان. ولهذا  الذي ميتلك  الحّس 

اإلنسان عىل طول الخّط يف تاريخ املعرفة البرشيّة أكرث ارتباطًا مبحسوساته من معقوالته، ومن هنا 

قرن إثبات أّي دين باملعجزة. 

األّول  فيه واملريّب  األّول  املؤثّر  الحّس هو  فإّن  اإلنسان وجهازه املعريّف  إًذا، بحسب طبيعة 

له، ثّم يأيت العقل من بعده يف املرتبة الثانية. ويتفّرع عىل ذلك أنّه ليك يَُرّب اإلنسان عىل أهداف 

السمء، فإنّه ال بّد من أن يَُرّب عىل أساس الحّس. وليك يتحّقق ذلك فل بّد من أن ميتلك اإلنسان 

ا يدرك به القيم واملثل واملفاهيم والتضحية يف سبيلها إدراكًا حّسيًّا ال إدراكًا نظريًّا، وقد عرّب  حسًّ

الشهيد الصدر عن هذا الحّس بـ )االستعداد الكامن(، األمر الذي يجعلنا نعتقد أنّه ال يقصد من 

الحسِّ الحسَّ الظاهرّي، بل إّما الباطنّي وإّما األعّم منهم. وهنا بالتحديد يأيت الحديث عن جانٍب 

من جوانب الوحي، علًم أّن الشهيد الصدر أشار إىل وجود جوانب أخرى مل يتطرّق إليها.

[1]- محّمد باقر الصدر، العمل الصالح يف القرآن: 339 ـ 344.

[2]- محّمد باقر الصدر، أمّئة أهل البيت ودورهم يف تحصني الرسالة اإلسالمّية: 138.
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بعد ذلك يؤكّد الشهيد الصدر عىل أّن هذا الكلم ال يعني أّن هذا الحّس متوفّر لدى كّل إنسان 

بشكله الفعيّل، شأنه يف ذلك شأن أّي قدرة أو قابليّة خاّصة تتفاوت بني شخص وآخر، بل إّن هذه 

يصبحون  بحيث  ـ  األنبياء  هم  ـ  معيّنني  أشخاص  عند  الفعليّة  مرحلة  إىل  تخرج  والقابليّة  القدرة 

بدورهم تجسيًدا خارجيًّا لهذه املثل، ويلعبون من خلل ذلك دور املريّب الحيّسّ لسائر الناس.

ومن هنا ننتهي إىل أّن القابليّة الحسيّة إلدراك املثل والقيم تكون يف بعض األشخاص يف أعىل 

تلّقي  أبعد مدى، وهذا االتصال هو عبارة أخرى عن  بها ويعيشونها إىل  يتّصلون  درجاتها بحيث 

الوحي، ثّم يتحّولون أنفسهم إىل مصدر حيّسٍّ يزّود الناس اآلخرين بهذه القيم واملثل من خلل 

تجسيدها والتمثّل بها، وهو ما يعرّب عنه الشهيد الصدر باستنزال املثل والقيم إىل مستوى الحّس]1].

عالقة اإلنسان املرّب باملبدأ واإلنسان والطبيعة )أركان الصيغة الرباعّية(
ذكرنا سابًقا أّن املجتمع يتكّون من ثلثة عنارص: اإلنسان، الطبيعة والعلقة الحاكمة يف هذا 

اآلخر  والفرد  الفرد  اإلنسان  من  تتألّف  رباعيّة  صيغتني:  العلقة  لهذه  أّن  أيًضا  وذكرنا  املجتمع، 

علقات  تتلّون  أن  الطبيعي  ومن  املبدأ.  وهو  األخري،  العنرص  تستبعد  وثلثيّة  واملبدأ،  والطبيعة 

فإنّنا  هنا  ومن  طبعه.  بقتىض  إليه  املمنوح  االختيار  دائرة  يختارها يف  التي  الصيغة  بلون  اإلنسان 

ا ـ إىل علقة اإلنسان ـ أحد األركان األربعة للصيغة الرباعيّة ـ بسائر  سنشري ـ وبشكل مقتضب جدًّ

أركان هذه الصيغة.

أ ـ عالقة اإلنسان باملبدأ:

وقد تقّدم معنا ـ أثناء الحديث عن دور الخلفة ـ أّن اإلنسان املؤمن باملبدأ )الله تعاىل( يتعامل 

معه معاملة الفرع لألصل، ومعاملة املتلّقي للُملقي، وهو ما لن نتوقّف عنده كثريًا.

ب ـ عالقة اإلنسان بأخيه اإلنسان والحاجة إىل الحكومة:

يعتقد الشهيد الصدر أّن مدارك النوع اإلنسايّن ـ بوصفه نوًعا ـ مل تعَط له دفعًة واحدة، وإّنا 

تنمو وتتكامل خلل التجربة التى تخوضها اإلنسانيّة عرب آالف السنني، فإذا تناولنا اإلنسان يف بداية 

شوطه التجريبّي، فمن الطبيعّي أن تتحّدد دوافعه وتصّوراته مبا متليه عليه الفطرة املشتملة عىل 

قّوة موّجهة له تهديه إىل استخدام الطبيعة ملصالحه واالنتفاع بكّل ما حوله. ومن هنا ينبثق التفكري 

متباداًل بني  الشعور  بأخيه اإلنسان، وملّا كان هذا  انتفاعه  إمكان  باعتبار  االجتمعّي عند اإلنسان 

[1]- محّمد باقر الصدر، أمّئة أهل البيت، ودورهم يف تحصني الرسالة اإلسالمّية: 66 ـ 77.
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أفراد اإلنسان، حينئٍذ يتكّون املجتمع اإلنسايّن عىل أساس هذا الشعور النابع من الفطرة، وبذلك 

يكون املجتمع فطريًّا. 

لكن بعد أن تستمّر اإلنسانيّة وتواصل تجاربها تصبح نفس القّوة الفطريّة التي كانت توحي إىل 

النزاع والرصاع، فيرصف اإلنسان إمكاناته  إثارة  الناس باالجتمع والتعاون )حّب الذات( سببًا يف 

التي ميتاز بها عىل األفراد اآلخرين يف سبيل مصالحه الخاّصة، ويف النهاية تدفعه إىل استخدام 

األفراد اآلخرين لتحقيق تلك املصالح. ومن هنا تنبع الحاجة إىل قيام حكومة تحافظ عىل وحدة 

املجتمع ومتاسكه، وتقف يف وجه االتّجاه الجديد إىل الرصاع والنزاع]1].

ومل يعد صعبًا أن نحّدد ـ عىل ضوء رؤى الشهيد الصدر املتقّدمة ـ أّن ما مُيكنه أن يتحّكم بهذه 

العلقات السلبيّة ويخمد نارها هو ما تقّدم معنا حول نظرة اإلنسان إىل الكون ـ وبالتايل إىل أخيه 

اإلنسان ـ نظرة الخليفة الذي مييل عليه موقعه بوصفه خليفًة أن يترصّف مع كافّة أفراد جنسه الذين 

يشرتك معهم يف الخلفة عىل أساس األخّوة.

وللشهيد الصدر يف هذا املجال كثري من األفكار املرتبطة بالجانب االقتصادّي، وهو خارٌج عن 

محّل الكلم.

ج ـ عالقة اإلنسان بالطبيعة )إلباس األرض إطار السامء(:

من املوضوعات املهّمة التي يقّررها الشهيد الصدر يف مقّدمة الطبعة الثانية من كتابه الشهري 

)اقتصادنا(: حديثه عن )نظرة اإلنسان املسلم إىل األرض من منظار السمء(؛ فقد اعترب أنّه نتيجة 

يعيش  التي  الجمعة  لصالح  أخلقّي  أساس  عىل  يقوم  داخيّل  بتحديد  املسلم  اإلنسان  لشعور 

ضمنها، لذلك فإنّه يحّس بارتباط عميق بالجمعة التي ينتسب إليها وانسجام بينه وبينها بداًل عن 

فكرة الرصاع التي سيطرت عىل الفكر األورويّب الحديث.

وبعد أن يؤكّد عىل أّن نظرة إنسان العامل اإلسلمّي إىل السمء قبل األرض ميكن أن تؤّدي إىل 

موقف سلبّي تجاه األرض وما يف األرض من ثروات وخريات يتمثّل يف الزهد أو القناعة أو الكسل 

إذا فصلت األرض عن السمء، لكنه يرى بأنّه إذا أُلبست األرض إطار السمء وأعطي العمل مع 

الطبيعة صفة الواجب ومفهوم العبادة، فسوف تتحّول تلك النظرة الغيبيّة لدى اإلنسان املسلم إىل 

طاقة محرّكة وقّوة دفع نحو املساهمة بأكرب قدر ممكن يف رفع املستوى االقتصادّي. خاّصًة إذا 

أخذنا بعني االعتبار الدور اإليجايّب الذي مُيكن أن يلعبه اإلحساس بالجمعة واالرتباط بها؛ حيث 

[1]- محّمد باقر الصدر، ومضات: 88 ـ 89.
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مُيكن أن يساهم يف تعبئة طاقات األّمة اإلسلميّة للمعركة ضّد التخلّف إذا أعطي للمعركة شعاٌر 

يلتقي مع ذلك اإلحساس، كشعار الجهاد يف سبيل الحفاظ عىل كيان األّمة وبقائها، فيكون إعداد 

األّمة وجهادها  اإلنتاج ـ جزًءا من معركة  التي ميثّلها مستوى  االقتصاديّة  القوى  فيها  ـ مبا  القوى 

للحتفاظ بوجودها وسيادتها.

العامل  إنسان  اتجاه  أّن  وهي  األهميّة،  غاية  يف  فكرة  عىل  الصدر  الشهيد  يؤكّد  النهاية  ويف 

والفرص  الظروف  واتّكاله عىل  للقدر  استسلمه  األصيل  يعني مبدلوله  ال  السمء  إىل  اإلسلمّي 

مبدأ  الحقيقة عن  يعرّب يف  لديه  االتجاه  إّن هذا  بل  الخلق واإلبداع،  الكامل عن  بالعجز  وشعوره 

لله،  خليفة  باعتباره  األرض  يف  موقفه  إدراك  إىل  بطبيعته  مييل  فهو  األرض،  يف  اإلنسان  خلفة 

وملفهوم الخلفة هذا ـ والذي تناولناه سابًقا ـ عظيُم دوٍر يف التأكيد عىل قدرة اإلنسان وطاقاته التي 

تجعل منه خليفة السيّد املطلق يف الكون، خاّصًة إذا الحظنا أّن األخذ باإلسلم أساًسا للتنظيم العاّم 

يتيح لإلنسان أن يقيم حياته كلّها ـ بجانبيها الروحّي واالجتمعّي ـ عىل أساس واحد؛ ألّن اإلسلم 

ميتّد إىل كِل الجانبني.

وينتهي الشهيد الصدر من هذا إىل أّن »إلباس األرض إطار السمء يفّجر يف اإلنسان املسلم 

طاقاته ويثري إمكاناته«]1]، وهو ما أعاد التأكيد عليه يف )اإلسلم يقود الحياة(]2]، ويفّرع رؤيته إىل 

االقتصاد اإلسلمّي عىل هذه الرؤية، وهو ما ال مجال إىل بحثه يف هذه العجالة.

خصائص املنهج التربوّي )الرسالة( واملهّمة الرئيسة لالجتهاد اإلساليّم
الرسالة اإلسلميّة.  فيها خصائص  تناول  التي  النصوص  العديد من  الصدر  الشهيد  لقد خلّف 

وتنشأ الحاجة إىل اإلشارة إىل هذه الخصائص من أّن النظر إليها من هذا املنظور ـ اآليت ـ يساهم 

قّدمه اإلسلم يف حّل مشكلت  ما  اآلن حول  التي رسمناها إىل  الصورة  إكمل  بدرجة كبرية يف 

اإلنسان. وسنقوم يف ما ييل باستعراض أهّم هذه الخصائص، متحّررين من التنظيم الذي جاء يف 

كلمت الشهيد الصدر يف مواضع متعّددة وبصيغ متعّددة، تختلف من حيث الكليّة والجزئيّة ومن 

حيث اللحاظ، األمر الذي سيرتك تشويًشا ال مفّر منه.

يعتقد الشهيد الصدر بشكل عام أّن كّل دعوة ذات رسالة تحتاج إىل مجموعة من املقّومات 

الروحيّة، وقد عّد من أهّمها:

1 ـ املقّوم العقائدّي التقدييّس: فبمقدار ما يرسخ هذا الطابع التقدييّس اليقينّي يف نفوس الدعاة 

[1]- محّمد باقر الصدر، اقتنصادنا: 31 ـ 34.

[2]- محّمد باقر الصدر، اإلسالم يقود الحياة: 192.
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الرسالة اإلسلميّة؛  متوفّر يف  أّن هذا املقّوم  الواضح  اندفاعاتهم وتتضاعف طاقاتهم. ومن  تزداد 

ألنّها ليست نتيجة اجتهاد معنّي بحيث تكون عرضًة للخطأ أو حصيلة تجارب محدودة قد ال تصّور 

الواقع تصويرًا كامًل، وإّنا هي الرسالة الخامتة التي اصطفاها الله سبحانه لإلنسانيّة.

2 ـ األمل؛ إذ لو فقدت الدعوة أملها يف الفوز والنجاح، فقدت وجودها ومعناها الحقيقّي.

إقناع  الذايّت والدافع املثايّل. ويحّل اإلسلم هذه املشكلة من خلل  الدافع  الجدلّية بني  ـ   3

املسلم بأّن اإلخلص لهذه الرسالة والدعوة إليها والتضحية يف سبيلها مكسب شخّص قبل أن 

يكون مكسبًا مثاليًّا أو اجتمعيًّا]1].

ويف مقام تحليله لعنارص النظام اإلسلمّي يستعرض الشهيد الصدر العنارص األربعة اآلتية:

1 ـ املحتوى الترشيعّي للنظام اإلسالمّي: وهو أحكام الرشيعة اإلسلميّة التي عالجت تنظيم 

حياة اإلنسان.

2ـ  الواضع للنظام: وهو اللَّه تعاىل؛ ألنّنا بوصفنا مسلمني نؤمن بأّن املحتوى الترشيعّي املستمّد 

من الكتاب والسّنة كلّه نزل عن طريق الوحي عىل خاتم النبيّني.

3ـ  الهدف من النظام اإلسالمّي: وهو الرتبية الشاملة لإلنسانيّة يف كّل مجاالت حياتها ونشاطها.

4 ـ الصياغة القانونّية للنظام اإلسالمّي: وهذه الصياغة هي العمليّة التي يتحّمل الفقه اإلسلمّي 

مسؤوليّتها وميارسها فقهاء اإلسلم عن طريق استنباطهم ألحكام الرشيعة اإلسلميّة من الكتاب والسّنة.

وحيث إّن الهدف هو الذي يحّدد نوعيّة املحتوى الترشيعّي، والواضع هو الذي يحّدد الهدف، 

فإنّنا حني ندرس خصائص النظام اإلسلمّي ومزاياه بوصفه نظاًما دينيًّا يجب أن ندرسها من خلل 

هذه العنارص وترابطها ونوعيّة تأثري كّل واحد منها عىل اآلخر]2].

ونكتفي يف ما ييل باإلشارة إىل مجموعة من الخصائص التي وردت يف كلمت الشهيد الصدر:

خصائص الرسالة والنظام:
1 ـ استيعاب املرّشع لكّل الخربات[3].

2 ـ قدرة النظام اإلسالمّي عىل إنشاء القيم الخلقّية: إذ ـ كم رأينا ـ فإّن النظام اإلسلمّي يريّب 

[1]- محّمد باقر الصدر، رسالتنا: 15 ـ 18.

[2]- محّمد باقر الصدر، ومضات: 105 ـ 106.

[3]- محّمد باقر الصدر، ومضات: 106.
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الفرد املسلم عىل النظرة الدينيّة إىل الحياة والكون، ويدرك اإلنسان يف هذه النظرة الدينيّة أنّه يسري 

الخّط  هذا  معيّنة يف  مرحلة  من  انتقااًل  إاّل  ليس  املوت  وأّن  املوت،  يحّدده  ال  عىل خّط طويل 

البذور  التنظيم االجتمعّي  بقاًء. وحني يزرع  أفًقا وأرحب مجااًل وأطول  إىل مرحلة أخرى أوسع 

األخلقيّة يف نفوس األفراد ويجعل من القيم الخلقيّة قوى فّعالة يف سلوكهم وحياتهم، يحصل من 

ناحية عىل ضمنات ذاتيّة للتنفيذ واإلجراء نابعة من شعور الفرد باملسؤوليّة األخلقيّة، ويستطيع من 

ناحية أخرى أن يتسامى بالفرد تدريًجا ويفّجر كّل طاقات الخري فيه، وال يعود النظام مجرّد تحديد 

خارجّي صارم لترصّفات األفراد، بل يصبح مجااًل يتسامى األفراد ضمن إطاره وخلل تطبيقه روحيًّا، 

ويحّققون املثَل الصالح لإلنسانيّة عىل األرض]1].

3 ـ ارتفاع النظام اإلسالمّي عن الواقع يتيح له القدرة عىل تغيريه: وهو ما تحّدثنا عنه سابًقا عند 

اشرتاط كون املريّب مثًل أعىل حقيقيًّا لإلنسان]2].

اإلنسان  حيث مييّز اإلسلم بني علقة  االقتصادّي:  بالعامل  اإلسالمّي  النظام  ارتباط  ـ عدم   4

بالطبيعة وبني علقته بأخيه اإلنسان، خلفًا لألنظمة التي تربط العلقات االجتمعيّة بعامل اإلنتاج 

االقتصادّي]3].

5 ـ انسجام الرشيعة مع العقيدة وتوافق الجانب الروحّي مع الجانب االجتامعّي: يعتقد الشهيد 

الصدر بأّن اإلسلم ـ بوصفه املبدأ الوحيد القادر عىل حّل مشكلة اإلنسان ـ يتمتّع بخصوصيّتني 

رئيسيّتني وهم:

أّواًل: القدرة عىل إيجاد االنسجام بني الترشيع والعقيدة.

ثانًيا: القدرة عىل التوفيق بني الجانب الروحّي والجانب االجتمعّي من حياة اإلنسان املسلم، 

خلفًا لألنظمة االجتمعيّة األُخرى التي ال تعالج إالّ جانب العلقات االجتمعيّة من حياة اإلنسان، 

تاركًة ـ عىل األغلب ـ الجانب الروحّي

الذي يشمل علقة اإلنسان بربّه وتنميته إلرادته وأخلقه وُمثُله]4].

عمليّة  يف  الكريم  القرآن  دور  نوضح  وليك  والرشيعة:  العقيدة  جانبَي  يف  الكريم  القرآن  دور 

[1]- م.ن: 110.

[2]- م.ن: 112.

[3]- م.ن: 114.

[4]- محّمد باقر الصدر، ومضات: 100 ـ 102.
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الرتبية ضمن مجايل العقيدة والرشيعة، مُيكننا ـ ضمن هذه العجالة ـ تلخيص وجهة نظر الشهيد 

الصدر يف جملة من النقاط:

أ ـ القرآن الكريم هو الحّجة األوىل واملريّب األّول واملرجع األعىل: يحتلُّ القرآن الكريم يف 

املنظومة اإلسلميّة مساحًة واسعة عىل مختلف الصعد: الرتبويّة، النفسيّة، الترشيعيّة، وغريها. وهو 

»الذي أنزل مبعناه ولفظه عىل سبيل اإلعجاز وحيًا عىل أرشف املرسلني-«]1]، وهو نصٌّ سامٌل عن 

أهدافها«]2].  الرسالة عىل مواصلة  لقدرة هذه  »الرشَط الرضوري  التحريف، فشّكلت سلمته هذه 

وهو حّجة عىل أصل الدين قبل مرتبة األولياء؛ فإّن »ربط الناس باإلمام فرع إقامة الحّجة عىل أصل 

باألمس  كان  الكريم كم  القرآن  يزال  »وال  وإدراك مضامينه«]3].  القرآن  فهم  املتوقّفة عىل  الدين، 

الخلص  رائدة إىل طريق  كقّوة  أساسها  األّمة عىل  وإنشاء  الرسالة  إعطاء هذه  القادر عىل  وحده 

القيادة  القرآن الكريم دوره من جديد ـ أن ينشئ  اليوم يجب ـ ليك يؤّدي  للبرشيّة كلّها... فهكذا 

الصالحة ثّم األّمة الواعية. فل بّد أن يختمر القرآن يف عقول املسلمني القادرين منهم عىل االرتفاع 

قيادة  الطريق عىل  هذا  القرآن عن  ليحصل  إطارها؛  واالندماج يف  اإلسلميّة  الرسالة  مستوى  إىل 

واعية تعبّد له الطريق إىل قلوب الناس جميًعا وعقولهم، ليمرس بالتدريج بناء األّمة وتربيتها«]4]. 

به تسري يف  الكريم ودعوة املسلمني إىل االنصهار  القرآن  التي يحتلّها  وهذه األهميّة الكربى 

سياق أّن التعبّد بالنّص اإلسلمّي ـ أي النص الصحيح ـ يعرّب عن أرقى درجات االنصهار بالرسالة؛ 

وذلك عىل أساس »أّن االتّجاه الذي ميثّل التعبّد بالنّص ميثّل الدرجة العليا من االنصهار بالرسالة 

والتسليم الكامل لها، وهو ال يرفض االجتهاد ضمن إطار النّص وبذل الجهد يف استخراج الحكم 

الرشعّي منه«]5].

أّما علقة القرآن الكريم بسائر مصادر الرشيعة، فيكفينا ـ حتّى إذا أهملنا ما ورد بشكل مفّصل 

يف  )فدك  يف  الصدر  الشهيد  قول  إىل  نشري  أن  ـ  الفقه  أصول  علم  من  التعارض  بحث  يف  ا  جدًّ

التاريخ(: »ونعرف مّم سبق أن صيغة الحديث لو كانت رصيحة يف ما أراده الخليفة لها من املعاين 

ألنّه  ريب;  بل  باطل  للقرآن  املعارض  ألّن  حينئٍذ...  اإلهمل  ومصريها  الكريم،  القرآن  لناقضت 

[1]- محّمد باقر الصدر، املعامل الجديدة لألصول: 48.

[2]- محّمد باقر الصدر، موجز يف أصول الدين: 88.

[3]- محّمد باقر الصدر، دروس يف علم األصول، الحلقة الثانية: 309 ـ 310.

[4]- محّمد باقر الصدر، ومضات: 217 ـ 218.

[5]- محّمد باقر الصدر، التشّيع واإلسالم )بحث حول الوالية(: 55 ـ 56.
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الحّق، وهل بعد الحّق إاّل الضلل؟!«]1]؛ إذ »ال يجوز أن يرد من جهتهم ما يضاّد القرآن وينافيه«]2]؛ 

ولهذا إذا تعارض النّص القرآيّن مع خرب الواحد »قُّدم الدليل القرآيّن القطعّي ومل يكن خرب الواحد 

حّجًة يف مقابله«]3]، فيسقط يف مادة االجتمع إذا عارضه بالعموم من وجه]4].

ا التي يظهر  ب ـ روح القرآن الكريم هي الحاكمة عىل نصوص الرشيعة: من األفكار املهّمة جدًّ

ميُل الشهيد الصدر إىل تبّنيها، والتي من شأنها أن تُحدث تغيريًا جوهريًّا يف تحديد املوقف من 

العاّمة للقرآن الكريم عىل  الروح  بالسّنة الرشيفة، فكرة حكومة  القرآن الكريم  التي تحكم  العلقة 

النصوص - ولكن مل يتسنَّ له تطبيقها وتسييلها بنحٍو كاٍف - حيث قال: »قد أرشنا يف ما سبق إىل أنّه 

ميكن تفسري مفاد هذه األخبار بنحو آخر ال يُحتاج معه إىل جّل األبحاث املتقّدمة،  ذلك التفسري 

هو: أنّه ال يبعد أن يكون املراد من طرح ما خالف الكتاب الكريم، أو ما ليس عليه شاهد منه: طرح 

ما يخالف الروح العاّمة للقرآن الكريم، وما ال تكون نظائره وأشباهه موجودة فيه. ويكون املعنى 

حينئٍذ: أّن الدليل الظّني إذا مل يكن منسجًم مع طبيعة ترشيعات القرآن ومزاج أحكامه العام مل يكن 

حّجة، وليس املراد املخالفة واملوافقة املضمونيّة الحّديّة مع آياته«]5].

املهّمة،  الكريم  القرآن  من خصائص  إّن  الشمولّية:  جانب  يؤّمن  الكريم  القرآن  نفاد  عدم  ـ  ج 

والتي تشّكل مرّبًرا معرفيًّا لبحث التفسري املوضوعّي: دميومته وعدم نفاد كلمته؛ فإّن »كلمت الله 

تعاىل ال تنفد، والسري نحوه ال ينقطع، والتحرّك يف اتّجاه املطلق ال يتوقّف«]6]، و»القرآن الكريم هو 

الكتاب الوحيد الذي يوفّر لإلنسان جانب الشموليّة يف فكره. 

ومن هنا، فإنّه ال ينبغي أن يحّل بديًل عنه أّي كتاب من الكتب األخرى؛ فإّن بعض الدراسات 

القامئة حول أصول العقائد ومسائلها أو يف الفكر اإلسلمّي يحتاج إليها اإلنسان يف تعلّمه، ولكن 

من غري املمكن أن يتجاهل الكتاب الكريم بوصفه املصدر األساس للفكر اإلسلمّي الشامل؛ ألّن 

الشموليّة مفقودة يف غري كتاب الله عّز وجّل«]7].

أّما ما نزل القرآن الكريم لعلجه، فل ينبغي افرتاضه مانًعا دون االستفادة املتجّددة واملعارصة 

منه، وهو ما تشري إليه الروايات املعروفة بـ )أخبار الجري(، والتي معناها »أنّه إذا ورد حكم عاّم 

[1]- محّمد باقر الصدر، فدك يف التاريخ: 157.

[2]- محّمد باقر الصدر، بحوث يف رشح العروة الوثقى 3: 309.

[3]- محّمد باقر الصدر، دروس يف علم األصول، الحلقة الثانية: 383.

[4]- محّمد باقر الصدر، دروس يف علم األصول، الحلقة الثالثة: 351؛ محّمد باقر الصدر، بحوث يف رشح العروة الوثقى 1: 83.

[5]- محّمد باقر الصدر، بحوث يف علم األصول 7: 333 ـ 335. وانظر: محّمد باقر الصدر، مباحث األصول ق2، 5: 652 ـ 653.

[6]- محّمد باقر الصدر، اإلسالم يقود الحياة: 23.

[7]- محّمد باقر الصدر، خصائص الفكر: 16.
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أو مطلق، فل ينبغي فرض تخصيصه وتقييده بخصوص الظروف وامللبسات التي اشتمل عليها 

املصداق الذي كان سبب النزول لذلك الحكم العاّم«]1].

بأّن الرشيعة تنظِّم سلوك  إّن »القول  يبني الحياة إىل جانب إعامره القلوب:  القرآن الكريم  ـ  د 

الفرد ال املجتمع يتناقض مع نفسه، إضافًة اىل اصطدامه بتلك النصوص]2]; ألنّه حني يفصل سلوك 

الفرد وتنظيمه عن تنظيم املجتمع يقع يف خطأ كبري؛ من ناحية أّن النظام االجتمعّي أليِّ جانب 

من الجوانب العاّمة يف املجتمع ـ سواء أكان اقتصاديًّا، أم سياسيًّا، أم غري ذلك ـ يتجّسد يف سلوك 

الفرد، فل ميكن تنظيم سلوك الفرد بصورة منعزلة عن تنظيم املجتمع«]3]، فكان »اإلسلم ثورة ال 

تنفصل فيها الحياة عن العقيدة، وال ينفصل فيها الوجه االجتمعّي عن املحتوى الروحّي، ومن هنا 

كان ثورًة فريدًة عىل مّر التاريخ«]4].

وعىل هذا األساس مل يكن القرآن الكريم كتابًا سمويًّا يعمر قلوب الناس فحسب، بل هو كتاب 

بناٍء للحياة؛ فإّن »القرآن ال يحمي العامل اإلسلمّي من النفوذ الكافر وال يهّدد البلد االستعمريّة 

بالذات لو مل يكن كتاب دين يعمر القلوب، ومبدأ بناء لحياة األمم«]5]، وذلك من خلل تطبيقه عىل 

األرض؛ فإّن »هذا القرآن الكريم مجرّد كونه فطريًّا ال يكفي لحّل مشكلة االُّمة، بل ال بّد وأن نقول 

للمجتمع إّن هذا القرآن جاهز ألْن يطبّق، وأن يحّل مشاكلكم يف كّل لحظة ويف أّي وقت، ويأخذ 

طريقه إىل الحياة«]6].

وكيف ال يكون كذلك! وقد »دأب القرآن الكريم عىل أن يتحّدث اىل االُّمة يف قضايا الحكم 

توعيًة منه لألّمة عىل دورها يف خلفة الله عىل األرض«]7]، فقّدم الدين صوًرا رائعًة »يف نصوص 

القرآن لريبط بني الدوافع الذاتيّة وُسبُل الخري يف الحياة، ويطّور من مصلحة الفرد تطويرًا يجعله يؤمن 

بأّن مصالحه الخاّصة واملصالح الحقيقيّة العاّمة لإلنسانيّة التي يحّددها اإلسلم مرتابطتان«]8]. ومن 

هنا اعترب الشهيد الصدر أّن القرآن الكريم نزل مرّتني: »نزل دفعة ككّل إلعداد القائد، ونزل تدريجيًّا 

كأجزاء إلعداد األّمة«]9].

[1]- محّمد باقر الصدر، بحوث يف رشح العروة الوثقى 1: 44.

[2]- وهي نصوص سبق للشهيد الصدر أن عرضها يف بحثه.

[3]- محّمد باقر الصدر، املدرسة اإلسالمّية: 146.

[4]- محّمد باقر الصدر، اإلسالم يقود الحياة: 32.

[5]- محّمد باقر الصدر، ومضات: 290.

[6]- م.ن: 405.

[7]- محّمد باقر الصدر، اإلسالم يقود الحياة: 153.

[8]- محّمد باقر الصدر، اقتصادنا: 357.

[9]- محّمد باقر الصدر، ومضات: 216.
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القرآن الكريم فهي تتلّخص ـ من وجهة نظر الشهيد الصدر ـ  التي طالها  التغيرييّة  أّما األبعاد 

بـ: أ ـ تحرير القرآن لإلنسان من الوثنيّة. ب ـ تحرير القرآن للعقول. ج ـ تحرير القرآن لإلنسان من 

عبوديّة الشهوة]1].

6 ـ شمولّية النظام وواقعّيته: رمّبا يكون واضًحا ملتتبّعي تراث الشهيد الصدر الفكرّي أنّه كان 

كثري االستحضار لثنائيّة )النص ـ الواقع(، وقد تجىّل هذا الثنايّئ يف مختلف كتاباته بعّدة مظاهر ال 

يسعنا التعرّض لها يف هذه العجالة.

الحياة،  مجاالت  لجميع  شاملًة  جاءت  قد  الرشيعة  أّن  الصدر  الشهيد  يعتقد  عام،  وبشكل 

مستوعبًة لها؛ فإّن »شمول الرشيعة واستيعابها لجميع مجاالت الحياة من الخصائص الثابتة لها.. 

فنحن نستطيع أن نجد يف هذه املصادر نصوًصا تؤكّد بوضوح عىل استيعاب الرشيعة وامتدادها 

اىل جميع الحقول التي يعيشها اإلنسان، واعتنائها بالحلول لجميع املشاكل التي تعرتضه يف شتّى 

املجاالت«]2]؛ فم نتوقّعه من الفكر اإلسلمّي صفة الشمول من ناحية، وصفة الواقعيّة من ناحية 

أخرى، أي أن يتناول الواقع؛ ألّن الفكر اإلسلمّي كلّه مرتبط بالواقع الخارجّي وليس لدينا فيه ما هو 

غري مرتبط به، ولكّن هذا الواقع فيه غيب وفيه شهادة، والذي يحرّك اإلنسان يف الحقيقة عبارة عن 

أمرين: إميانه بواقعيّة الفكر أّواًل، وإميانه بشموليّته ثانيًا.

وباعتبار أّن مصدر الفكر اإلسلمّي هو مصدر الواقع نفسه، فهو من ناحيِة عنرص الواقعيّة مطابٌق 

للواقع مئة يف املئة، ومن ناحية عنرص الشموليّة هو أقدر من أّي فكر آخر مطروح عىل تحريك 

اإلنسان؛ فهو قادٌر عىل تحريك اإلنسان بأعىل مراتب التحريك ودرجاته]3].

وعىل هذا األساس رّد الشهيد الصدر فكرة نقصان الرشيعة وعدم كفاية الكتاب والسّنة، واعتربها 

فكرًة تطّورت »وتفاقم خطرها بالتدريج؛ إذ انتقلت الفكرة من اتّهام القرآن والسّنةـ  أي البيان الرشعّي 

ـ بالنقص وعدم الداللة عىل الحكم يف كثريٍ من القضايا إىل اتّهام الرشيعة نفسها بالنقص وعدم 

يف  بل  والتوضيح،  البيان  يف  نقصان  مسألَة  املسألة  تعد  فلم  الحياة،  شؤون  ملختلف  استيعابها 

الترشيع اإللهّي بالذات«]4].

7 ـ قيام النظام عىل الفكر والعاطفة: يعتقد الشهيد الصدر أّن اإلسلم يُزاوج بني الفكر والعاطفة، 

ويجمع بني العقيدة وما تتطلّبه من ألوان االنفعال واإلحساس حتى تدّب الحياة يف العقيدة وتصبح 

[1]- محّمد باقر الصدر، علوم القرآن: 235 ـ 246.

[2]- محّمد باقر الصدر، املدرسة اإلسالمّية: 144 ـ 145.

[3]- محّمد باقر الصدر، خصائص الفكر اإلسالمّي: 13ـ 14، 17.

[4]- محّمد باقر الصدر، املعامل الجديدة لألصول: 54.



الرؤية الكونّية إلسالمّية المعرفة

2 0 2 صيــف 1
A L - I S T I G H R A B

االستغراب 24 

301

مصدَر حركٍة وقّوَة دفع، وليست مجرّد فكرة عقليّة ال يخفق وال يستجيب لها الحّس وال تتدفّق بالحياة.

وهذه هي السياسة العاّمة للدعوة اإلسلميّة. فهي دعوة فكر وعاطفة، أو باألحرى دعوة إىل عقيدة 

بكّل ما تتطلّبه من مفاهيم وعواطف، وليست دعوًة فكريًة خالصًة تستهدف تطوير العقيدة طبًقا لها 

وتقف عند هذا الحّد كاملذاهب الفلسفية املجرّدة، كم أنّها ليست يف مستوى الدعوات العاطفية 

املنخفضة التي تستغّل العاطفة فحسب وتعني برتبيتها دون أن تقوم عىل اُسس فكرية خاّصة، بل 

للدعوة اإلسلميّة طريقتها الخاّصة يف مزج الفكرة بالعاطفة، وتفجري العواطف عىل أساس فكري، 

وبذلك تبقى محتفظة بالطابع الفكري بالرغم من اهتممها بالجانب العاطفي وتنميته يف الشخصية 

اإلسلميّة، ألنّها تستوحي كّل عاطفة من مفهوم معنّي من مفاهيمها عن الحياة، والكون واإلنسان. 

وبهذا تكون العواطف اإلسلميّة دامئًا نتيجة املفاهيم واألفكار اإلسلميّة وانعكاسات انفعاليّة لها، 

وال يريد اإلسلم أن يعرض املفاهيم واألفكار مبعزل عن العمل والتطبيق، وإّنا يريدها قوًى دافعًة 

أشكااًل  تتّخذ  حني  إالّ  الدور  هذا  لعب  يُتاح  وال  حدودها،  وضمن  إطارها  يف  كاملة  حياة  لبناء 

عاطّفية. وقد خلص الشهيد الصدر من ذلك إىل أمور:

أّن العقيدة يجب أن تكون قاعدًة فكريًّة للشخصيّة اإلسلميّة، كم يجب أن تكون قاعدًة  1 ـ 

التي  العواطف  وإّنا  العواطف،  مطلق  ال  لكن  اإلسلميّة،  الشخصية  عليها  تنشأ  التي  للعواطف 

يرتضيها اإلسلم للمسلم، وهي ما اصطلح عليه بـ )العواطف الفكريّة( والتي ترتكز عىل مفاهيم 

فكريّة معيّنة نابعة من اإلسلم نفسه.

2ـ  أّن بإمكان الدعوة اإلسلميّة أن متزج الفكرة بالعاطفة يف تبشريها ووسائلها، لكن ال العواطف 

السطحيّة املائعة، بل العواطف القامئة عىل مفاهيم فكريّة معيّنة تتّفق ووجهة نظر اإلسلم العاّمة]1].

التشيّع يوّحد بني الجانب  أّن  وتتميًم للفكرة يؤكّد الشهيد الصدر يف بحثه حول الوالية عىل 

الروحّي والجانب الفكرّي، وهو ليس اتّجاًها روحيًّا خالًصا]2].

عليها  يرتكز  التي  القاعدة  أّن  الصدر  الشهيد  يقّرر  واملفهوم:  الطريقة  يحّدد  مبدأٌ  اإلسالم  ـ   8

املبدأ ـ اإلسلم ـ تحتوي عىل الطريقة والفكرة؛ فهو يحّدد طريقة التفكري، كم يحّدد مفهومه عن 

العامل والحياة. ويعتقد الشهيد الصدر أّن من الرضوري تحديد الطريقة قبل تكوين املفاهيم؛ ولهذا 

نجده قد عمد يف كتاب )فلسفتنا( إىل البدء بنظريّة املعرفة التي تحتوي عىل تحديد معامل التفكري 

وطريقته وقيمته، ثّم درس بعد ذلك املفهوم الفلسفي العاّم عن العامل بصورة عاّمة.

[1]- محّمد باقر الصدر، رسالتنا: 21 ـ 25.

[2]- محّمد باقر الصدر، التشّيع واإلسالم )بحث حول الوالية(: 61.
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ومن األمور املهّمة التي نبّه عليها الشهيد الصدر: أّن »املستفاد من اإلسلم بالصميم إّنا هو 

الطريقة واملفهوم، أي الطريقة العقليّة يف التفكري واملفهوم اإللهّي للعامل. وأّما أساليب االستدالل 

وألوان الربهنة عىل هذا وذاك، فلسنا نضيفها جميًعا إىل اإلسلم، وإّنا هي حصيلة دراسات فكريّة 

لكبار املفّكرين من علمء املسلمني وفلسفتهم«]1].

9 ـ خصائص تفصيلّية للرشيعة والنظام: إىل جانب ما تقّدم، ذكر الشهيد الصدر يف مواضع من 

كتبه خصائص تفصيليّة للرسالة والرشيعة والنظام:

* أّن الرسالة جاءت بنمط فريد من الثقافة اإللهيّة عن الله سبحانه وتعاىل وصفاته وعلمه وقدرته، 

ونوع العلقات بينه وبني اإلنسان، ودور األنبياء يف هداية البرشيّة ووحدة رسالتهم]2].

* أّن الرسالة جاءت بقيم ومفاهيم عن الحياة واإلنسان والعمل والعلقات االجتمّعية، وجّسدت 

تلك القيم واملفاهيم يف ترشيعات وأحكام]3].

* أّن هذه الرسالة ظلّت سليمًة ضمن النّص القرآينّ دون أن تتعرّض ألّي تحريف، وهو ما ميّكنها من 

مواصلة دورها الرتبوّي]4]، وهذا يعني أّن نبّوة الرسول األكرم- مل تفقد أهّم وسيلة من وسائل إثباتها]5].

املعرفة  تطّور  أبعاًدا جديدًة من خلل  اإلسلميّة  الرسالة  الدليل عىل  الزمن مينح  مرور  أّن   *
البرشيّة واتّجاه اإلنسان إىل دراسة الكون بأساليب العلم والتجربة ; وليس ذلك ألّن القرآن الكريم 

سبق إىل االتّجاه نفسه وربط األدلّة عىل الصانع الحكيم بدراسة الكون والتعّمق يف ظواهره، ونبّه 

اإلنسان إىل ما يف هذه الدراسة من أرسار ومكاسب فقط؛ بل ألّن اإلنسان الحديث يجد اليوم يف 

ذلك الكتاب ـ الذي برّش به رجل اُّمّي يف بيئة جاهلة قبل مئات السنني ـ إشارات واضحًة إىل ما 

كشف عنه العلم الحديث]6].

بها،  الذي جاء  الرسول  يد  التي طُبّقت عىل  الوحيدة  الرسالة السمويّة  الرسالة هي  أّن هذه   *
وسّجلت يف مجال التطبيق نجاًحا باهرًا، واستطاعت أن تحّول الشعارات التي أعلنتها إىل حقائق 

يف الحياة اليومية للناس]7].

[1]- محّمد باقر الصدر، فلسفتنا: 62.

[2]- محّمد باقر الصدر، موجز يف أصول الدين: 76.

[3]- م.ن: 77.

[4]- م.ن: 88.

[5]- م.ن: 89.

[6]- م.ن: 89.

[7]- م.ن: 90.
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* أّن هذه الرسالة بنزولها إىل مرحلة التطبيق دخلت التاريخ وساهمت يف صنعه؛ إذ كانت هي 
الرسالة  كانت هذه  بهداها. وملّا  الرسالة واستنارت  تلك  اُّمة حملت  بناء  الزاوية يف عملية  حجر 

ربّانيًة ومتثّل عطاًء سمويًّا لألرض فوق منطق العوامل واملؤثّرات املحسوسة نتج عن ذلك ارتباط 

تاريخ هذه االُّمة بعامل غيبّي وأساس غري منظور ال يخضع للحسابات املاّديّة للتاريخ. ومن هنا 

يعترب الشهيد الصدر أّن من الخطأ أن نفهم تاريخنا ضمن إطار العوامل واملؤثّرات الحّسيّة فقط، أو 

أن نعتربه حصيلة ظروف ماّديّة، أو تطّور يف قوى اإلنتاج؛ فإّن هذا الفهم املاّدّي للتاريخ ال ينطبق 

عىل أّمة بُني وجودها عىل أساس رسالة السمء، وما مل ندخل هذه الرسالة يف الحساب كحقيقة 

ربّانية ال ميكن أن نفهم تاريخها]1].

* أّن أثر هذه الرسالة مل يقترص عىل بناء هذه األّمة، بل امتّد من خللها ليكون قّوًة مؤثّرًة وفاعلًة 
يف العامل كلّه عىل مسار التاريخ]2].

* أّن النبّي محمًدا- الذي جاء بهذه الرسالة متيَّز عن جميع األنبياء الذين سبقوه بتقديم رسالته 
بوصفها آخر أطروحة ربانيّة، وبهذا أعلن أّن نبّوته هي النبّوة الخامتة. ويعتقد الشهيد الصدر أّن لفكرة 

النبّوة الخامتة مدلولني: أحدهم: سلبّي، وهو املدلول الذي ينفي ظهور نبّوة اُخرى عىل املرسح. 

واآلخر: إيجايّب، وهو املدلول الذي يؤكّد استمرار النبّوة الخامتة وامتدادها مع العصور]3].

فقه النظرّية ودور األحكام )القانون( واملفاهيم ومنطقة الفراغ يف اكتشاف املذهب
للشهيد الصدر تحليلت مفّصلة حول ما بات يُنسب إليه ويُعرف بـ )فقه النظريّة(، وهي أطروحة 

قّدمها يف كتاب )اقتصادنا( أثناء عرضه للمذهب االقتصادّي يف اإلسلم، وهي أوسع بكثري من أن 

نستعرضها يف هذه العجالة، ولكن باإلمكان تلخيصها بجملة من النقاط:

األوىل: أنّه ال شّك يف أّن اإلسلم ـ مبا ميلك من عقيدة ومبدأ ـ ميتلك يف الجانب الترشيعّي 

ا تقوم عىل أكتافه األحكام الترشيعيّة الجزئيّة، والتي هي ـ بنظرة أخرى ـ كلّيّة. مذهبًا ترشيعيًّا عامًّ

ويعتقد الشهيد الصدر أّن وظيفتنا ـ بوصفنا مسلمني ـ تختلف عن وظيفة أّي باحث ينتمي إىل 

مدرسة أخرى غري اإلسلم، فبينم يُتاح لألخري تكوين مذهب خاّص به وتُقام عىل قواعده أحكام 

معيّنة، يتوّجب عىل املسلم أن يقوم بدل ذلك بعمليّة اكتشاف ال تكوين، فينطلق من األحكامـ  التي 

[1]- محّمد باقر الصدر، موجز يف أصول الدين: 90.

[2]- م.ن: 90.

[3]- م.ن: 91.
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مُيكن تسميتها أيًضا بالقانون ـ ليكتشف من خللها املذهب وخطوطها العريضة]1].

الثانية: أّن األحكام ال تنفرد وحدها يف متوين عمليّة االكتشاف، وإّنا تقف إىل جانبها املفاهيم 

والتصّورات اإلسلميّة التي يفرّس بها اإلسلم واقًعا كونيًّا اجتمعيًّا أو ترشيعيًّا]2]. ولهذا اعترب الشهيد 

الصدر يف موضع آخر أّن »املفاهيم اإلسلميّة تقوم إذن بدور اإلشعاع عىل النصوص الترشيعيّة العاّمة، 

أو بدور متوين الدولة بنوعيّة الترشيعات االقتصاديّة التي يجب أن مُتأل بها منطقة الفراغ«]3].

التي  الفراغ  منطقة  االعتبار  بعني  األخذ  مع  تتّم  أن  يجب  املذهب  اكتشاف  عمليّة  أّن  الثالثة: 

جعلها اإلسلم وترك مهّمة ملئها لويّل األمر والحاكم الرشعّي]4]؛ ألّن منطقة الفراغ متثّل جانبًا من 

املذهب الذي يشتمل عىل جانبني:

أحدهم: قد ُملئ من ِقبَل اإلسلم بصورة منجزة ال تقبل التغيري والتبديل.

إىل  أو  الدولة  إىل  َملئها  مهّمة  اإلسلم  ترك  وقد  املذهب،  يف  الفراغ  منطقة  يشّكل  واآلخر: 

النظام عموًما ـ  ويّل األمر الذي ميلؤها وفًقا ملتطلّبات األهداف العاّمة للقتصاد اإلسلمّي ـ أو 

ومقتضياتها يف كّل زمان.

وقبل أن يسارع اإلشكال إىل الشهيد الصدر بادر بنفسه إىل توضيح مراده من الفراغ وتحديد 

الدائرة التي يتّسع لها هذا الفراغ ـ مسامحًة ـ ؛ فقد أكّد عىل أنّه عندما يتحّدث عن )منطقة فراغ(، 

التطبيقّي  فذلك يكون بالنسبة إىل الرشيعة اإلسلميّة ونصوصها الترشيعيّة، ال بالنسبة إىل الواقع 

لإلسلم الذي عاشته األّمة يف عهد النبّوة؛ ألّن النبّي - قد مأل ذلك الفراغ مبا كانت تتطلّبه أهداف 

الرشيعة عىل ضوء الظروف التي كان املجتمع اإلسلمّي يعيشها، وهو مل ميألها بوصفه نبيًّا مبلًّغا 

للرشيعة اإللهيّة الثابتة يف كّل مكان وزمان ليكون هذا املل ء الخاّص من سرية النبّي لذلك الفراغ 

معرّبًا عن صيغ ترشيعيّة ثابتة، وإّنا مأله بوصفه ويّل األمر املكلّف من قبل الشارع مبل ء منطقة 

الفراغ وفًقا للظروف]5].

الترشيعيّة  مبادئه  يقّدم  ال  اإلسلم  أّن  أساس  عىل  هذه  الفراغ  ملنطقة  األساسيّة  الفكرة  وتقوم 

آخر  الزمن إىل شكل  فرتة من  بعد  التاريخ  يجتازه  تنظيًم مرحليًّا  أو  مؤقتًا  بوصفها علًجا  للحياة 

من أشكال التنظيم، وإّنا يقّدمها باعتبارها الصورة النظريّة الصالحة لجميع العصور. فكان ال بّد 

[1]- محّمد باقر الصدر، اقتصادنا: 431.

[2]- م.ن: 439.

[3]- م.ن: 443.

[4]- م.ن: 443.

[5]- م.ن: 443 ـ 444.
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إلعطاء الصورة هذا العموم واالستيعاب أن ينعكس تطّور العصور فيها ضمن عنرص متحرّك ميّد 

الصورة بالقدرة عىل التكيّف وفًقا لظروف مختلفة.

اإلسلم من خلل  يعالجها  اإلنسان  الثابتة يف  الحاجات واملشاكل  أّن  الصدر  الشهيد  ويقّرر 

صورة ترشيعيّة قابلة للبقاء والثبات من الناحية النظريّة؛ ألنّها تعالج مشاكل ثابتة. 

وعىل هذا األساس وضع اإلسلم منطقة الفراغ لتعكس العنرص املتحرّك وتواكب تطّور الحاجات 

املتجّددة، وتدرأ األخطار التي قد تنجم عن هذا التطّور املتنامي عىل مّر الزمن.

الفراغ ال تدّل عىل نقص يف الصورة الترشيعيّة أو إهمٍل  أّن منطقة  وأكّد الشهيد الصدر عىل 

من الرشيعة لبعض الوقائع واألحداث، بل تعرّب عن استيعاب الصورة وقدرة الرشيعة عىل مواكبة 

العصور املختلفة؛ ألّن الرشيعة مل ترتك منطقة الفراغ بالشكل الذي يعني نقًصا أو إهماًل، وإّنا 

حّددت للمنطقة أحكامها مبنح كّل حادثة صفتها الترشيعيّة األصيلة، مع إعطاء ويّل األمر صلحيّة 

منحها صفة ترشيعيّة ثانويّة حسب الظروف]1].

النظام اإلساليّم وجدلّية الثابت واملتغرّي )منطقة الفراغ وصالحّيات ويّل األمر(

يقّدم اإلسلُم نظامه اإلسلمّي بوصفه قاعدة صالحة للبناء االجتمعّي يف كّل مكان وزمان، ال 

باعتباره تنظيًم مرحليًّا وشكًل اجتمعيًّا مرتبطًا بعرص معنّي أو ظروف خاّصة. 

أّما كيف مُيكن لنظام اجتمعّي واحد أن يعالج مشاكل الحياة االجتمعيّة وينظّم شؤونها يف 

عصور متعّددة تختلف يف أسلوب الحياة ونوع الحاجات وطبيعة املشاكل التي تتعرّض لها؟ فهذا 

ما يتّضح من خلل دراسة الحاجات اإلنسانيّة التي نلحظ أّن فيها جانبًا رئيسيًّا ثابتًا عىل مّر الزمن، 

كم أّن فيها جوانب تستجّد وتتطّور طبًقا للظروف واألحوال، وتتطّور وفًقا للخربة بالحياة وتعقيداتها. 

وبهذا يجب أن يكون يف النظام االجتمعّي جانٌب رئييسٌّ ثابت وجوانب مفتوحة للتطّور والتغرّي ما 

دامت الحاجات اإلنسانيّة التي تشّكل أساس الحياة االجتمعيّة تحتوي عىل جوانب ثابتة وجوانب 

متغرّية، فتنعكس كّل من جوانبه الثابتة واملتطّورة يف النظام االجتمعّي الصالح.

النظام االجتمعّي لإلسلم متاًما؛ فهو يشتمل عىل جانب رئييّس ثابت  وهذا هو الواقع يف 

الثابتة يف حياة اإلنسان، كم يشتمل عىل جوانب مفتوحة  الحاجات األساسيّة  يتّصل مبعالجة 

لويّل  اإلسلم  فيها  سمح  التي  الجوانب  وهي  املستجّدة،  والحاجات  للمصالح  وفًقا  للتغرّي 

[1]- محّمد باقر الصدر، اقتصادنا: 800 ـ 804.
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النظام]1]. الثابت من  الجانب  فيها وفًقا للمصلحة والحاجة عىل ضوء  األمر أن يجتهد 

املتغرّية  والحاجات  اإلسلمّي،  الترشيع  من  الثابت  الجانب  يعالجها  الثابتة  فالحاجات  إًذا، 

يعالجها الجانب املتغرّي. لكن هل يعني هذا أّن الجانب الثابت ال يتّسم بأّي مرونة؟

يعتقد الشهيد الصدر أّن بعض الحاجات ثابتة يف اإلنسان، ولكّن طرق إشباعها قد تتغرّي من زمن 

إىل آخر. وإذا كان الجانب الترشيعّي الذي يتكّفل معالجة الحاجات الثابتة ثابتًا، فهذا يعني أّن هذا 

الجانب سيواجه مشكلة عند معالجة الحاجات التي تختلف طرق إشباعها من زمن آلخر. ومن هنا 

يعتقد الشهيد الصدر أّن الجانب الترشيعّي الثابت نفسه قد ُزّود بعنارص من الحركة واملرونة تجعله 

صالًحا للنفتاح عىل متطلّبات التطّور والتغرّي يف أساليب اإلشباع.

إىل  ننتهي  أن  ـ  الصدر]2]  الشهيد  كلمت  يف  جاء  ما  وتنظيم  تلخيص  بعد  ـ  ميكننا  هنا  ومن 

أنّه عىل الرغم من أّن الجانب الثابت جاء ليعالج حاجات ثابتة، إالّ أّن اختلف طرق إشباع هذه 

الحاجات عرب العصور يتطلّب شيئًا من املرونة. وهذا ما مُيكن تحقيقه ـ بحسب الشهيد الصدر ـ 

بأحد أسلوبني:

العريضة تجاه هذه  الترشيع بتحديد الخطوط  الثابت من  الجانب  األسلوب األّول: أن يكتفي 

الحاجات الثابتة التي يختلف أسلوب إشباعها من زمن آلخر، ثّم يرتك أمر تحديد التفاصيل إىل ويّل 

األمر ليعالجها وفق اجتهاده يف الظروف وامللبسات.

للحاجات  التفصيليّة  الخطوط  بتحديد  الترشيع  الثابت من  الجانب  يقوم  أن  الثاين:  األسلوب 

الثابتة، وتكون املرونة مستمّدة ال من تدّخل ويّل األمر ـ كم يف الحالة السابقة، بل بإرداف هذه 

الترشيعات الثابتة التفصيليّة بفئة خاّصة من الترشيعات تتميّز بخصوصيّتني:

األوىل: أنّها ترشيعات ثابتة أيًضا.

الثانية: أنّها تتمتّع بطبيعتها باملرونة وقابليّة تعديل الترشيعات الثابتة من الفئة األوىل، من قبيل 

قاعدة ال رضر وال حرج و)يك ال يكون ُدولًة(، وذلك وفًقا ـ كم يف كثري من الحاالت ـ لقاعدة 

الحكومة املبحوث عنها يف علم األصول، والتي ال مجال الستعراضها حاليًّا.

أّن لدينا جانبني من  ـ  ونستخلص مّم تقّدم ـ عىل ضوء كلمت الشهيد الصدر بعد منهجتها 

الترشيع اإلسلمّي:

[1]- محّمد باقر الصدر، ومضات: 116 ـ 118.

[2]- م.ن: 118 ـ 122.
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الجانب األّول: الجانب الثابت من الترشيع: وهو يضّم فئتني من الترشيعات:

من  غريها  تكييف  وقابليّة  باملرونة  تتمتّع  ال  التي  الثابتة  الترشيعات  فئة  هي  األوىل:  الفئة 

الترشيعات الثابتة، وهي تصاغ بدورها عىل مستويني:

املستوى األّول: مستوى الخطوط العريضة.

املستوى الثاين: مستوى الخطوط التفصيليّة.

الترشيعات  من  غريها  تكييف  وقابليّة  باملرونة  تتمتّع  التي  الثابتة  الترشيعات  فئة  الثانية:  الفئة 

الثابتة، وذلك من خلل ممرسة دور الحكومة والهيمنة عليها )عىل تفصيٍل خارج عن مهّمة البحث 

مل يتعرّض له الشهيد الصدر هنا(.

الجانب الثاين: الجانب املتحرّك من الترشيع: وهو الذي ترك اإلسلم أمره لويّل األمر. عىل أن 

ننبّه إىل أّن الهدف من هذا )التفويض( هو إمداد الجانب الثابت املصاغ عىل نحو الخطوط العريضة 

باملرونة والتكيّف مع الظروف املتغرّية. أّما إذا كان الجانب الثابت مصاًغا عىل مستوى الخطوط 

التفصيليّة فالذي ميّده باملرونة هو الفئة الثانية من الترشيعات ال الجانب الثاين من الترشيع.

إىل هنا ال ينتهي كلمنا، ألّن ما تقّدم يحتاج إىل مزيد تتميم، وهو ما نطرحه يف نقاط:

النقطة األوىل: عدم انحصار حاجات اإلنسان يف الحاجات التي تختلف طرق إشباعها:

إّن من املمكن أن يُثار بوجهنا السؤال التايل: إذا كان الجانب الثابت من الترشيع يشتمل عىل 

الفئتني السابقتني من الترشيعات فحسب، فهل يعني هذا أّن الترشيعات الثابتة تتمتّع دامئًا باملرونة؟ 

سواٌء أكان من خلل تدّخل ويّل األمر يف منطق الفراغ الترشيعّي أم من خلل الترشيعات الثابتة 

الحاكمة التي تنتمي إىل الفئة الثانية؟

احتاجها  التي  إّن املرونة  بالنفي؛ حيث  ـ  الصدر  الشهيد  نيابًة عن  ـ  السؤال  ونجيب عن هذا 

الجانب الثابت من الترشيع تنحرص يف دائرة الحاجات الثابتة التي تختلف طرق إشباعها بحسب 

الظروف وامللبسات، وهذا هو الذي وقع أساًسا للتقسيم.

زمن  من  تتفاوت  ال  إشباعها  أّن طريقة  اإلشباع، مبعنى  آحاديّة  الثابتة  الحاجات  كانت  إذا  أّما 

آلخر، فهذا ما بحثه الشهيد الصدر يف بحث )نظرة عاّمة يف العبادات(؛ حيث ذهب إىل أّن العبادات 

تعرّب عن حاجة ثابتة يف نفس اإلنسان غري مرتبطة بالطبيعة بأّي شكل من الِكال حتّى تتفاوت طرق 
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ثابتة من هذا  لحاجات  ثابٌت  اإلسلم علٌج  العبادات يف  فـ»نظام  ولهذا  إشباعها من زمن آلخر، 

النوع، وملشاكل ليست ذات طبيعة مرحليّة«]1].

وهذا الجواب وإن كان يحّل املشكلة يف هذه الدائرة، إالّ أنّه يثري إشكااًل رمبا يكون أكرث إحراًجا؛ 

إذ لو كانت الحاجات الثابتة التي يعالجها نظام العبادات ال تختلف طرق إشباعها من زمن آلخر، 

فكيف نفرّس اختلف نظام العبادات يف اإلسلم عن أنظمة العبادات التي سبقته يف األديان األخرى؟

النبّوة؛  والتغيري يف  التجديد  له حول  الصدر يف محارضة  الشهيد  الحقيقة يجيب عنه  هذا يف 

ـ  الصدر  الشهيد  ويعتقد  املدعو.  اإلنسان  تطّور  هو  النبّوة  تجديد  مرّبرات  من  بأّن  يعتقد  حيث 

ضمن تحليل ال يسعنا استعراضه ـ أّن إنسان عرص اإلسلم قد بلغ يف خّط وعي التوحيد وتحّمل 

مسؤوليّات الدعوة الحّد األعىل، وإن بقي خّط السيطرة عىل الطبيعة مفتوًحا من بعده، وهو خطٌّ ال 

علقة له بتفعيل دواعي تجديد النبّوة]2]، فنكمل ـ نيابًة عن الشهيد الصدر ـ بأّن نظام العبادات يف 

اإلسلم جاء ملبّيًا لقّمة الوعي التوحيدّي.

النقطة الثاني�ة: منابع املرونة اليت تكّيف اجلانب الثابت غري املرن
التي تتمتّع  الثابتة  الثانية من األحكام  الفئة  أّن الشهيد الصدر مثّل ـ عند حديثه عن  تقّدم معنا 

مبرونة الحكومة والهيمنة عىل سائر األحكام الثابتة ـ بقاعدة )ال رضر( و )ال حرج( و )يك ال تكون 

دولًة(. وهنا سؤال يطرح نفسه، وهو: هل يجب أن تكون هذه األحكام الكلّيّة املعرّبة عن الجانب 

الثابت واردة بألفاظها يف الرشيعة، فتكون ـ عىل الرغم من مرونتها من هذه الناحية ـ مبتلة بعدم 

املرونة من ناحية كونها محّددة لفظًا؟

لسنا بحاجة إىل كثريٍ من البحث يف تراث الشهيد الصدر حتّى نجيب عن هذا التساؤل بالنفي؛ 

فقد أكّد الشهيد الصدر يف )اإلسلم يقود الحياة( عىل أّن الرشيعة قد أمّدتنا مبجموعة من الخطوط 

واملؤرّشات العاّمة التي بإمكانها أن تساهم إىل حّد كبري يف تكييف العنارص الثابتة وإمدادها بالقدرة 

عىل التكيّف مع تطّور الظروف:

أ ـ اتّجاه الترشيع: وهو يعني أن تتواجد يف الرشيعة وضمن العنارص الثابتة أحكام منصوصة يف 

الكتاب والسّنة تتّجه كلّها نحو هدف مشرتك عىل نحو يبدو اهتمم الشارع بتحقيق ذلك الهدف، 

فيعترب هذا الهدف بنفسه مؤرّشًا ثابتًا، وقد يتطلّب الحفاظ عليه وضع عنارص متحرّكة ليك يضمن 

بقاء الهدف أو السري به إىل ذروته املمكنة]3].

[1]- محّمد باقر الصدر، نظرة عاّمة يف العبادات: 751.

[2]- راجع: محّمد باقر الصدر، أمّئة أهل البيت) ودورهم يف تحصني الرسالة اإلسالمّية: 92 وما بعد.

[3]- محّمد باقر الصدر، اإلسالم يقود الحياة: 45.
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وكان الشهيد الصدر قد نّص عىل هذه الفكرة يف كتاب )املعامل الجديدة لألصول(؛ حيث اعترب 

أّن من ألوان الدليل االستقرايّئ أن ندرس عدًدا كبريًا من األحكام الرشعيّة فنجد أنّها تشرتك جميًعا 

يف اتّجاه واحد، فنكتشف قاعدًة عاّمًة يف الترشيع اإلسلمّي عن طريقها]1].

الكتاب  من  ـ  اإلسلم  مصادر  أّن  املؤرّش  هذا  ويعني  ثابت:  لحكم  املنصوص  الهدف  ـ  ب 

والسّنة ـ إذا رُشّعت حكًم ونّصت عىل الهدف منه كان الهدف علمًة هاديًة مللء الجانب املتحرّك 

من النظام اإلسلمّي بصيغ ترشيعيّة تضمن تحقيقه، عىل أن تدخل هذه الصيغ ضمن صلحيّات 

الحاكم الرشعّي الذي يجتهد ويقّدر ما يتطلّبه تحقيق ذلك الهدف عمليًّا من صيغ ترشيعيّة عىل 

ضوء ظروف املجتمع ورشوطه االقتصاديّة واالجتمعيّة]2].

ج ـ القيم االجتامعّية التي أكّد اإلسالم عىل االهتامم بها: وهذا املؤرّش يعني أّن يف النصوص 

اإلسلميّة من الكتاب والسّنة ما يؤكّد عىل قيم معيّنة وتبّنيها، كاملساواة واألخّوة والعدالة والقسط 

ونحو ذلك، وهذه القيم تشّكل أساًسا الستيحاء صيغ ترشيعيّة متطّورة ومتحرّكة ـ وفًقا للمستجدات 

واملتغرّيات ـ تكفل تحقيق تلك القيم وفًقا لصلحيّات الحاكم الرشعّي يف ملء منطقة الفراغ]3]. 

وهذا يعيدنا إىل ما تقّدم معنا سابًقا لدى حديثنا عن دور القرآن الكريم يف العقيدة والرشيعة، وهو 

التمييز بني  التي يُفهم منها  ما عرّب عنه الشهيد الصدر بروح الترشيع]4]، وقد مثّل له برّد الروايات 

األعراق عىل أساس القيمة املستوحاة من روح القرآن الكريم واملؤكّدة عىل تساوي الناس أمام الله 

تعاىل من حيث انتمؤهم العرقّي.

نوعيّة  الرغم من اشرتاكهم يف  ـ عىل  األّول وبني هذا املؤرّش  الفارق بني املؤرّش  أّن  ويبدو 

الدليل املؤّدي إليهم ـ وهو الدليل االستقرايّئ ـ يف أّن األّول يرتبط بجانب األحكام التقنينيّة، بينم 

يرتبط هذا املؤرّش بجانب القيم.

د ـ اتّجاه العنارص املتحّركة عىل يد النبّي أو الويّص: فبعد أن كان للنبّي- وأوصيائه  شخصيّتان: 

مبوجبها  يضعون  حاكميّة  قياديّة  واألخرى:  اإللهيّة  األحكام  خللها  من  يبلّغون  تبليغيّة  األوىل: 

والروح االجتمعيّة واإلنسانيّة  العاّمة لإلسلم  يستوحونها من املؤرّشات  التي  املتحرّكة  العنارص 

كانوا  التي  املتحرّكة  العنارص  هذه  من  االستفادة  املمكن  من  فإّن  ذلك  بعد  املقّدسة،  للرشيعة 

يضعونها؛ ألنّها تحمل دون شّك الروح العاّمة للترشيع وتعرّب عن تطلّعاته يف واقع الحياة. ومن هنا 

[1]- محّمد باقر الصدر، املعامل الجديدة لألصول: 203.

[2]- محّمد باقر الصدر، اإلسالم يقود الحياة: 47 ـ 48.

[3]- م.ن: 49.

[4]- محّمد باقر الصدر، بحوث يف علم األصول 7: 333 ـ 335. وانظر: محّمد باقر الصدر، مباحث األصول 2، 55: 652 ـ 653.
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كانت ممرسات القائد املعصوم يف هذا املجال ذاَت داللة ثابتة، وعىل الحاكم الرشعّي أن يستفيد 

د عىل أساس  منها مؤرّشًا إسلميًّا ـ بقدر ما ال يكون مشدوًدا إىل طبيعة املرحلة التي رافقتها ـ ويحدِّ

هذا املؤرّش العنارص املتّحركة]1].

العاّمة وعنارصها  الرشيعة يف نصوصها  فقد وضعت  األمر:  لويلِّ  دت  ُحدِّ التي  األهداف  ـ  هـ 

اإلمكان.  بقدر  نحوها  االقرتاب  أجل  من  السعي  أو  بتحقيقها،  وكلّفته  األمر  لويّل  أهدافًا  الثابتة 

يجعل  أو  األهداف،  تلك  يحّقق  بنحٍو  املتحرّكة  العنارص  لصياغة  أساًسا  األهداف  هذه  وتشّكل 

املسرية االجتمعيّة متّجهًة بأقىص قدر ممكن من الرسعة نحو تحقيقها]2].

النقطة الثالثة: عالقة اجلانب الثابت باجلانب املتحّرك:
بدايًة يقّرر الشهيد الصدر أّن النظام اإلسلمّي ال يستكمل صورته الكاملة إالّ باندماج العنارص 

املتحرّكة مع العنارص الثابتة يف تركيب واحد تسوده روح واحدة وأهداف مشرتكة]3]. كم يُفهم منه 

أّن إحدى الوظائف امللقاة عىل عاتق العنارص املتحرّكة هي الحفاظ عىل األهداف التي طلبت 

الرشيعة من ويّل األمر تحقيقها يف حال مل تِف العنارص الثابتة بتحقيق الهدف املذكور]4]. ولهذا 

اعتربـ  عند حديثه عن املؤرّش املتمثّل يف اتّجاه الترشيعـ  أّن الحفاظ عىل الهدف الذي تسري نحوه 

مختلف العنارص الثابتة قد يتطلّب وضع عنارص متحرّكة لضمن بقاء الهدف أو السري به إىل ذروته 

املمكنة]5].

أّما كيف يتّم وضع العنارص املتحرّكة من خلل املؤرّشات اإلسلميّة العاّمة، فهذا يتطلّب اآليت:

1 ـ فهًم إسلميًّا واعيًا للعنارص الثابتة وإدراكًا معّمًقا ملؤرّشاتها ودالالتها العاّمة.

2 ـ استيعابًا شامًل لطبيعة املرحلة ورشوطها ودراسًة دقيقًة لألهداف التي تحّددها املؤرّشات 

العاّمة ولألساليب التي تتكّفل بتحقيقها.

3 ـ فهًم فقهيًّا قانونيًّا لحدود صلحيّات الحاكم الرشعّي ـ ويّل األمر ـ والحصول عىل صيغ 

واليته  وحدود  الرشعّي  الحاكم  صلحيّات  إطار  يف  املتحرّكة  العنارص  تلك  د  تجسِّ ترشيعيّة 

املمنوحة له.

[1]- محّمد باقر الصدر، اإلسالم يقود الحياة: 50 ـ 51.

[2]- م.ن: 53 ـ 54.

[3]- م.ن: 43.

[4]- م.ن: 54.

[5]- م.ن: 45.
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ومن هنا اعترب الشهيد الصدر أّن التخطيط للنظام االقتصادّي ـ أو اإلسلمّي عاّمة ـ مهّمة »يجب 

وعلمء  ـ  مبِدعني  فقهاء  الوقت  نفس  يف  ويكونون  ـ  واعون  إسلميّون  مفّكرون  فيها  يتعاون  أن 

اقتصاديّون محدثون«]1].

�ا مع غياب  النقطة الرابعة: أّن أّي حّل ُيقّدم جلزء من نظام اإلسالم يبقى جزئيًّ
األخرى األجزاء 

ميكن إدراج هذه النقطة ضمن خصائص النظام اإلسلمّي العاّمة، ولكّننا فّضلنا تأجيلها إىل هذا 

املوضع من البحث الرتباطها بالجانب الترشيعّي التقنينّي أكرث من ارتباطها بالجانب املفاهيمّي. 

وتتلّخص هذه النقطة بأّن أّي أطروحة كربى يواجهها الفقيه ويريد وضع حّل لها فإّن مهّمته تختلف 

إليه املشكلة جزًءا من منظومة كاملة تضّم أنظمة أخرى  تنتمي  الذي  النظام  بني حالٍة يكون فيها 

سائر  عن  منعزاًل  النظام  هذا  فيها  يكون  حالٍة  وبني  واحد،  حضارّي  مكّون  إىل  وتنتمي  متجانسة 

األجزاء ونستهدف معالجته بطريقة جزئيّة مورديّة، وهذا ما نلمسه بشكل واضح من مقّدمة الشهيد 

لبنك  يخطّط  أن  يريد  َمن  موقف  بني  فرّق  حيث  اإلسلم(؛  يف  اللربوّي  )البنك  لكتاب  الصدر 

ال ربوّي ضمن تخطيط شامل للمجتمع، أي بعد أن يكون قد تسلّم زمام القيادة الشاملة لكّل مرافق 

املجتمع، وبني موقف َمن يريد أن يخطّط إلنشاء بنك ال ربوّي بصورة مستقلّة عن سائر جوانب 

املجتمع، أي مع افرتاض استمرار الواقع الفاسد واإلطار االجتمعّي اللإسلمّي للمجتمع، وبقاء 

املؤّسسات الربويّة االُخرى من بنوك وغريها، وتفّش النظام الرأسميّل مضمونًا وروًحا يف الحياة 

االقتصاديّة والحياة الفكريّة والخلقيّة للناس]2].

أزمة األّمة اإلسالمّية من االنبعاث والتفاقم إىل التب�ديد
انبعاث األزمة وتفاقمها:

يؤكّد الشهيد الصدر يف محارضاته حول أمئّة أهل البيت) عىل أّن انحراف التجربة اإلسلميّة بدأ 

بعد اختلل أحد أضلع املثلّث املتقّدم ذكره )املكوَّن من املريّب والنظام الرتبوّي واألّمة(]3]، وذلك 

بعد أن فقدت األّمة القيادة الصالحة لتجسيد النظام الرتبوّي يف األّمة. علًم بأنّه يعتقد بأّن النظام 

اإلسلمّي قد مّر بتجربة من أروع تجارب النُّظُم االجتمعية وأنجحها، ثّم عصفت به العواصف بعد 

أن خل امليدان من القادة املبدئيّني أو كاد، وبقيت التجربة يف رحمة أشخاص مل ينضج اإلسلم 

[1]- محّمد باقر الصدر، اإلسالم يقود الحياة: 43 ـ 44.

[2]- محّمد باقر الصدر، البنك الالربوّي يف اإلسالم: 17 ـ 19.

[3]- محّمد باقر الصدر، أمّئة أهل البيت ودورهم يف تحصني الرسالة اإلسالمّية: 138.
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الكيان  فتقوَّض  والبقاء،  الصمود  عن  فعجزت  بروحه وجوهره،  أرواحهم  نفوسهم، ومل ميأل  يف 

اإلسلمّي، وبقي نظام اإلسلم فكرًة يف ذهن األّمة اإلسلميّة، وعقيدًة يف قلوب املسلمني، وأمًل 

يسعى إىل تحقيقه أبناؤه املجاهدون]1]. ويف محارضاته حول أمّئة أهل البيت) تحليلت مستفيضة 

لهذه الجوانب خارجة عن محّل الكلم فعًل.

إىل  اإلسلميّة  باألّمة  عصفت  التي  األزمة  مشكلة  يعزو  املعارصين  الباحثني  بعض  كان  وإذا 

الفصل بني القيادة السياسيّة والفكريّة كم تقّدم معنا سابًقا، فنستطيع أن نّدعي أّن الشهيد الصدر 

يبتبّنى وجهة النظر نفسها، ولكّنه بدل أن يطبّقها عىل قادة املذاهب األربعة يف رصاعهم مع الخلفاء 

)بحث حول  عليه يف  ما اصطلح  بني  منذ فصلها  بدأ  األّمة  أّن سبب شقاء هذه  يعترب  العبّاسيّني، 

الوالية( بالفصل بني »املرجعيّة الفكريّة« وبني »املرجعيّة يف العمل القيادّي واالجتمعّي« اللتني 

يفرتض اجتمعهم حرًصا يف أهل البيت)]2]، الذين كانوا يحظون دون غريهم مبا عرّب عنه الشهيد 

الصدر يف مقاالته يف علوم القرآن بـ»الدرس عىل املستوى الخاّص«، وهو الذي ميّزهم عن سائر 

أفراد األّمة الذين مل يحظوا سوى بالدرس عىل املستوى العام]3].

هذا يف ما يرتبط بالعامل الداخيّل لوالدة األزمة. أّما العامل الرئيس يف تفاقمها املتمثّل يف دور 

االستعمر، فل يسعنا يف هذا االختصار احتواؤه بالكامل، ولكّن ما سيأيت يف طيّات الكلم كفيٌل 

بإلقاء الضوء عليه.

الشرط األساس لنهضة األّمة:
يعترب الشهيد الصدر أّن الرشط األساس لنهضة - أّي أّمة - هو أن يتوفّر لديها املبدأ الصالح الذي 

يحّدد لها أهدافها وغاياتها، ويضع لها مثلها العليا، ويرسم اتّجاهها يف الحياة، أي: توفّر املبدأ الصحيح 

أّواًل، وفهم األّمة له ثانيًا، وإميانها به ثالثًا، فإذا استجمعت األّمة هذه العنارص الثلثة، فكان لديها مبدأ 

صحيح تفهمه وتؤمن به، أصبح بإمكانها أن تحّقق لنفسها نهضًة حقيقيّة، وأن توجد التغيري الشامل 

الكامل يف حياتها عىل أساس ذلك املبدأ، واعترب الشهيد الصدر ـ يف تحليله لواقع األّمة املعارصة 

ـ أّن أّمتنا ال تفقد يف الحقيقة من عنارص الرشط األسايّس لنهضتها البّناءة إاّل واحًدا منها، وهو فهم 

املبدأ، فبعد أن نّفذ أعداء األّمة فيها مخطّطهم الفظيع أضحت ال تعرف من اإلسلم شيئًا واضًحا 

محّدًدا، أو تعرف ما زّوره املستعِمرون من أفكاره وحقائقه. وبهذه الطريقة وجد التناقض العجيب يف 

[1]- محّمد باقر الصدر، فلسفتنا: 21.

[2]- محّمد باقر الصدر، التشّيع واإلسالم )بحث حول الوالية(: 56.

[3]- انظر: محّمد باقر الصدر، علوم القرآن: 323 ـ 324.
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كيانها، فأصبحت ال تفهم اإلسلم فهًم صحيًحا كامًل بالرغم من أنّها ظلّت باقيًة عىل إميانها به[1].

مرتكزات النهضة يف واقع املسلم املعاصر:
تتحّدد درجة نجاح أّي نظام وقدرته عىل تعبئة إمكانات املجتمع وتفجري الطاقات الصالحة يف 

أفراده تبًعا ملدى انسجامه إيجابًا أو سلبًا مع الرتكيب النفيّس والتأريخّي لهؤالء األفراد. وال يقصد 

الشهيد الصدر أّن النظام اإلسلمّي يجّسد الواقع النفيّس املهزوم لألّمة ويكرّسه يف صيغة نظام، 

وإّنا يقصد أّن أّي بناء حضارّي جديد للمجتمع يستهدف وضع أطُر سليمة لتنمية االُّمة يتوّجب 

عليه أن يُدِخل يف الحساب مشاعر األّمة ونفسيّتها وتركيبها العقائدّي والتاريخّي، ويبحث ـ عىل 

ضوء ذلك ـ عن مركَّب حضارّي قادر عىل تحريك األّمة وتعبئة كّل قُواها وطاقاتها للمعركة ضّد 

التخلّف.

وقد ذكر الشهيد الصدر النقاط التي يجب أن يؤخذ بعني االعتبار عند محاولة النهوض باإلنسان 

املسلم املعارص الذي يعيش أزمة اليوم ومحنته، ومنها:

إالّ  الناس،  نفوس  يف  باهتًة  عقيدًة  بات  اإلسلم  أّن  من  الرغم  عىل  إذ  باإلسلم:  اإلميان  ـ  أ 

ينبثق فكريًّا وإيديولوجيًّا من  أنّه يشّكل عامًل سلبيًا تجاه أيِّ إطار حضارّي أو نظام اجتمعّي ال 

اإلسلم; ألّن األّمة تؤمن ـ ولو نظريًّا ـ عىل األقّل بأّن كّل إطار أو نظام ال يستمّد قواعده من اإلسلم 

فهو غري مرشوع]2].

عن  واضحًة  مسلم ال ميلك صورًة  فأيُّ  بتاريخها:  العاطفّي  واالرتباط  التجربة  ـ وضوح   ب 

بالزهو  يشعر  وال  وروعتها،  الصورة  تلك  أمجاد  تهزّه  وال  الرسالة  عصور  يف  اإلسلمّي  الحكم 

النفيسَّ  الجوَّ  يهيّئ  وهذا  األيّام؟!  تلك  جديد  من  الدنيا  إىل  يُعيد  أنّه  بعمق  أحّس  إذا  واالعتزاز 

للستجابة الكاملة لعمليّة البناء الكبري، وتعبئة كّل فرد لطاقاته يف هذا السبيل ال بوصفه آلًة تسري وفًقا 

للخطّة، بل بوصفه واعيًا عىل الخطّة، مدرِكًا معاملها ومثلها األعىل يف واقع الحياة. ومن هنا اعترب 

الشهيد الصدر أّن الدعوات التي تَستورد أمثلَتها وُمثُلَها العليا من تجارب عاشت أو تعيش خارج 

نطاق العامل اإلسلمّي وتأريخ املسلمني تواجه صعوبًة كبريًة يف إعطاء رؤية واضحة للفرد املسلم 

عن مثلها األعىل ومثالها الذي تحتذيه وتدعو إىل تجسيده بني املسلمني؛ ألنّه غريب عنهم وال 

ميلكون عنه إالّ رؤًى باهتًة ومتهافتة]3].

[1]- محّمد باقر الصدر، رسالتنا: 9 ـ 12.

[2]- محّمد باقر الصدر، اإلسالم يقود الحياة: 181.

[3]- م.ن: 184.
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اإلسلمّي  العامل  يف  األّمة  عانت  أن  فبعد  باملستعِمرين:  ارتباطها  وعدم  التجربة  نظافة  ـ  ج   

املعاناة  هذه  لديها  بلورت  املسلمني  أرض  املستعمر  وطأ  أن  منذ  شديدة  معاناًة  االستعمر  من 

ا تعيشه تجاه االستعمر يتّسم بالشّك واالتّهام، ويخلق لديها نوًعا من  املريرة شعوًرا نفسيًّا خاصًّ

االنكمش عن املعطيات التنظيميّة لإلنسان األورويّب]1]، وكان الشهيد الصدر قد أشار لهذه الفكرة 

يف )اقتصادنا(]2] ويف بعض مقاالته]3]. 

أّن أّي حركة تجديد يف  البناء الجديد: يعتقد الشهيد الصدر  د ـ امتصاص املحافظني لحركة 

العالَم اإلسلمّي تصطدم حتًم بعدد كبري من األعراف والسنن االجتمعيّة والتقاليد السائدة التي 

أحد  الحالة  هذه  يف  التجديد  حركة  وتواجه  الدينّي.  التقديس  من  درجًة  الزمن  مّر  عىل  اكتسبت 

خيارين: فإّما أن تحاول استئصال الجذور النفسيّة لهذا الرفض، وإّما أن تحاول فصل الدين عن هذه 

التقاليد وتوعية الجمهري عىل حقيقة الدين ودوره يف الحياة.

ويعتقد الشهيد الصدر أّن الخيار األّول ال يحّل املشكلة بل يزيدها تعقيًدا؛ ألّن حركة التجديد 

الثاين  الخيار  يصلح  بينم  التقاليد،  بهذه  املعتقدين  نظر  للدين يف  عدايئٍّ  تُسِفر عن وجٍه  سوف 

حًل للمشكلة إذا كانت الحركة التجديديّة قامئة عىل أساس اإلسلم وترتبط ارتباطًا وثيًقا مبصادره 

د هذا اإلسلم يف دولة تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر؛ ألّن هذه الحركة  الحقيقيّة يف األمة، وتجسِّ

قادرة عىل امتصاص الجزء األعظم من املحافظني ملصلحة البناء والتجديد؛ ألنّها قادرة عىل تفسري 

اإلسلم والتمييز بينه وبني السنن واألعراف االجتمعيّة التي خلقتها العادات والتقاليد]4].

ومن هنا نلحظ أّن الشهيد الصدر عندما قرأ حركة اإلمام الحسني استخلص منها عربة عاّمة 

تتلّخص يف أنّنا »حينم نريد أن ننفذ إىل ضمري األّمة التي ماعت أخلقيًّا، ال بّد لنا أيًضا ـ يف الوقت 

نفسه الذي نفّكر يف إنشاء أخلقيّتها من جديد ـ أن نفّكر يف عدم مجابهة األخلقيّة القامئة بالشكل 

الذي يعزل هذا الشخص الذي يريد أن يغرّي أخلقيّة األّمة ؛ فل بّد له أن يفّكر يف انتهاج طريٍق يف 

التغيري يستطيع به أن ينفذ إىل ضمري األّمة ، وهو ال ميكنه أن ينفذ إىل ضمري األّمة إاّل إذا حافظ 

باستمراٍر عىل معقوليّة ومرشوعيّة عمله يف نظر األّمة«]5].

هـ ـ التطلّع إىل السمء ودوره يف البناء: حيث يقّرر الشهيد الصدر أّن أخلقيّة اإلنسان الرشقّي 

[1]- محّمد باقر الصدر، اإلسالم يقود الحياة: 186.

[2]- محّمد باقر الصدر، اقتصادنا: 22.

[3]- محّمد باقر الصدر، ومضات: 102.

[4]- محّمد باقر الصدر، اإلسالم يقود الحياة: 187.

[5]- محّمد باقر الصدر، أمّئة أهل البيت، ودورهم يف تحصني الرسالة اإلسالمّية: 539.
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تختلف عن أخلقيّة اإلنسان األورويّب نتيجًة لتاريخه الدينّي؛ فهو ينظر بطبيعته اىل السمء قبل أن 

ينظر إىل األرض، ويأخذ بعامل الغيب قبل أن يأخذ باملادة واملحسوس. ومُيكن أن تؤّدي نظرة 

فُصلت  إذا  األرض  إحياء  من  سلبّي  موقف  إىل  األرض  قبل  السمء  إىل  اإلسلمّي  العالَم  إنسان 

األرض عن السمء. أّما إذا أُلبست األرض إطار السمء وأُعطي العمل مع الطبيعة صفة الواجب 

ومفهوم العبادة، فسوف تتحّول تلك النظرة الغيبيّة لدى اإلنسان املسلم إىل طاقة محرِّكة وقوة دفع 

نحو املساهمة بأكرب قدر ممكن يف رفع مستوى الحياة. وبالتايل فإّن الدولة اإلسلميّة ال تنتزع من 

اإلنسان نظرته العميقة إىل السمء، وإّنا تُعطي له املعنى الصحيح للسمء، وتسبغ طابع الرشعيّة 

والواجب عىل العمل يف األرض بوصفه مظهرًا من مظاهر خلفة اإلنسان لله عىل الكون، وبهذا 

تجعل من هذه النظرة طاقة بناء، ويف الوقت نفسه تحتفظ بها كضمن لعدم تحّول هذه الطاقة من 

طاقِة بناء إىل طاقة استغلل]1].

الطابع الذي تّتخذه الدعوة الدينّي�ة اإلصالحّية يف هذا العصر:
مييّز الشهيد الصدر يف بعض كتاباته بني ما اصطلح عليه بـ)الدعوة اإلصلحيّة( وبني ما اصطلح 

إصلح جانب  تستهدف  التي  الدعوة  بأنّها  اإلصلحيّة  الدعوة  ويعرّف  التغيرييّة(.  بـ)الدعوة  عليه 

معنّي من جوانب الواقع القائم، متغاضيًة يف حقل نشاطها العميّل عن سائر جوانبه األخرى، وعن 

الركائز األساسيّة التي يبنى عليها الواقع بصورة عاّمة، أي أنّها تسعى إىل إنشاء البنيات الفوقيّة التي 

تتألّف منها شخصيّة االُّمة، دون أن تنفذ إىل البنيات والجذور الرئيسة يف شخصيّتها.

بينم الدعوة التغيرييّة هي الدعوة التي ال تدين بالواقع الذي تعيش فيه األمة؛ ألنّه يناقض مبدأها 

جملًة وتفصيًل، فتبني عملها عىل تغيريه تغيريًا جذريًّا، وذلك بحمل رسالة فكريّة تبرّش بها إلنشاء 

شخصيّة األّمة إنشاًء جديًدا بكّل بنياتها األساسيّة والفوقيّة، وإنشاء الحياة عىل قواعد تلك الرسالة 

وركائزها املحّددة، سواء أكان ذلك يف النظرة الفلسفيّة نحو الكون والحياة، أو املقياس العميّل 

العاّم للحياة، أو يف طريقة التفكري التي يتكّون بها الكيان االجتمعّي لألّمة.

ويف مقام تحديد وظيفة اإلنسان املسلم املعارص من هذين األسلوبني وهاتني الطريقتني، قّرر 

التي يعيشها اإلسلم وصدى وجوده يف  النظر إىل الظروف  الشهيد الصدر أّن ذلك متوقّف عىل 

واقع األّمة، وعىل هذا األساس ميّز بني حالتني وموردين:

مورد الدعوة اإلصالحّية: تتّخذ الدعوة اإلسلميّة طريقتها اإلصلحيّة إذا كان اإلسلم هو القاعدة 

الرئيسة التي يبتني عليها نظام الحياة وكيان األّمة، وإذا كانت العقيدة اإلسلميّة هي القاعدة الفكريّة 

[1]- محّمد باقر الصدر، اإلسالم يقود الحياة: 190.
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والدستوريّة للدولة واملنهج العاّم ملختلف ألوان النشاط الفردّي واالجتمعّي والسيايّس؛ فبإمكان 

للدولة وإصلح  اإلسلميّة  القاعدة  عىل  للحفاظ  اإلصلح  طريق  تتّخذ  أن  الحالة  هذه  يف  األّمة 

الجوانب التي ال تنسجم مع هذه القاعدة.

مورد الدعوة التغيرييّة: أّما إذا فقد اإلسلم مركزه من القاعدة األساسيّة واستبدل بغريه من القواعد 

الفكريّة، أو استبدل باللقاعدة، فإّن الدعوة إىل اإلسلم يجب أن تكون دعوة إلعادة اإلسلم إىل 

مركزه من الدولة ومن األّمة، يف عمليّة تغيري شاملة لكّل الواقع اللإسلمّي.

ومن الحقائق املهّمة التي يقّررها الشهيد الصدر يف هذا الصدد أّن الظروف التي يعيشها اإلسلم 

منذ نهاية الحرب االُوىل تستدعي العمل بحسب الحالة الثانية؛ إذ قّوض املستعمرون الدولة اإلسلميّة 

العقيدة  وأقصوا  األّمة،  حياة  انقلب شامل يف  بعمليّة  وقاموا  وتقاسموها،  املسلمني  بلد  ودخلوا 

اإلسلميّة عن وضعها الرئيس يف كيان األّمة السيايّس واالجتمعّي، ووضعوا األّمة يف أطر فكريّة 

وسياسيّة غريبة عن عقيدتها، من الدميقراطيّة الرأسمليّة واالشرتاكيّة وما إليها من األطر غري اإلسلميّة.

انقلبيّة تهدف  تغيرييّة  أن تكون دعوة  الحارضة  الدعوة يف ظروف اإلسلم  فإّن واجب  لذلك 

الفكريّة  بالقاعدة  لألّمة  االجتمعيّة  والحياة  الحكم  عليها  اُقيم  التي  اللإسلميّة  القواعد  استبدال 

لإلسلم ونظامه االجتمعّي للحياة.

وال ينىس الشهيد الصدر يف الوقت نفسه أن يؤكّد عىل حقيقة يف غاية األهّميّة، وهي أّن اتّخاذ 

الطابع التغيريّي ال يعني الوقوف من حركات اإلصلح موقف الرفض والعداء؛ وذلك ألّن اإلسلم 

يوجب علينا تطبيق ما أمكن من أحكامه يف أّي جانب من حياة األّمة، وإن مل ميكن تطبيق أحكامه 

من الجوانب األخرى]1].

حلُّ أزمة املسلم املعارص: الجمع بني القراءتني أو التفسري املوضوعّي التوحيدّي:

تقّدم يف املباحث التمهيديّة أّن من أهّم مكّونات أطروحة إسلميّة املعرفة عند أصحاب املعهد 

العاملي للفكر اإلسلمّي مسألة الجمع بني القراءتني: قراءة الوحي وقراءة الكون، وأّن الحّل يكمن 

يف الجمع بني هاتني القراءتني.

التفسري  أطروحة  ـ يف  بوضوح  يتحّدث  أنّه  الصدر وجدنا  الشهيد  تراث  إىل  إذا رجعنا  ونحن 

املوضوعي للقرآن الكريم ـ عن معنيني للتفسري املوضوعي:

تتمحور حول موضوع  التي  القرآنيّة  اآليات  تجميع  القائم عىل  التفسري املوضوعي  أحدهام: 

[1]- محّمد باقر الصدر، ومضات: 274 ـ 276.
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فيه  التفسري  حركة  أّن  املعنى  هذا  وميزة  آياته.  يف  الكريم  القرآن  عرضه  قرآنيًّا  موقًفا  وتقّدم  واحد 

حركة تنطلق من القرآن الكريم وتصل إىل الواقع؛ فهي تقّدم ابتداًء موقف الوحي ومفاهيمه وقيمه 

الرتبويّة التي أراد تنشئة املسلمني عليها. ومُيكننا أن نصطلح عىل هذا املعنى بالتفسري املوضوعّي 

النزويّل؛ ألنّه يبدأ من القرآن الكريم وينتهي إىل اإلنسان.

الثاين: التفسري املوضوعّي القائم عىل االنطلق من الواقع من خلل التشبّع بهذا الواقع وما 

أجل عرض  الكريم من  القرآن  إىل  منه  االنطلق  ثّم  تجارب وحاجات وأطروحات،  به من  يزخر 

املوضوع عليه، ليقوم القرآن الكريم ـ من خلل عمليّة تفسري استنطاقيّة ـ بتقديم موقفه من هذا 

املوضوع املستجّد، وهذا ما عرّب عنه الشهيد الصدر بالتوحيد بني الواقع والقرآن الكريم يف سياق 

واحد، ولذا عرّب عنه بـ)التفسري املوضوعّي التوحيدّي(، والحركة فيه ثنائيّة االتّجاه؛ فهي صعوديّة 

من الواقع إىل القرآن بهدف العرض، ونزوليّة من القرآن إىل الواقع بهدف تحديد املوقف.

إًذا فلحركة التفسري اتّجاهان ال اتّجاه واحد، خلفًا ملا فهمه بعض الباحثني]1].

التي عرضها الشهيد الصدر يف محارضات  وتوجد تفصيلت كثرية ترتبط مبفاصل األطروحة 

التفسري املوضوعّي ال يتّسع لها املجال، ونحيل ـ بهدف الوقوف عليها ـ إىل البحث الذي تناولنا 

فيه املوضوع بالتفصيل ومن مختلف الزوايا]2].

إًذا، فالشهيد الصدر يصادق قطًعا عىل رضورة القراءتني: قراءة ابتدائيّة للوحي يتّم من خللها 

تربية اإلنسان عىل مفاهيم الوحي. وقراءة كونيّة تستهدف التشبّع بالواقع بهدف عرض تجاربه عىل 

القرآن الكريم وتحديد موقفه منها، ولكن يبدو أّن منظّري إسلميّة املعرفة أرادوا من قراءة الكون 

اكتشاف الطبيعة ال أكرث، ومل يطرحوا معنى جدليًّا يف علقته بالقرآن الكريم، وهو معنى يصادق 

عليه الشهيد الصدر بشكل منفصل عن أطروحة التفسري املوضوعّي؛ ألنّه يعترب أّن علقة اإلنسان 

يتأطّر  أّن استغلل هذا االكتشاف يجب أن  بالطبيعة مفتوحة يف حّد ذاتها، غاية األمر  االكتشافيّة 

باألطر املوضوعة من قبل املبدأ وفًقا للرؤية الكونيّة التي عرضناها.

كلمة مختصرة حول أزمة االجتهاد املعاصر:
ال مُيكننا أن نتحّدث عن جوانب األزمة واإلصلح من وجهة نظر الشهيد الصدر يف حياة املسلم 

املعارص دون أن نسّجل رؤيته لواقع االجتهاد يف حياتنا املعارصة، وإذا كان هذا املوضوع بحاجة 

[1]- حسن العمرّي، إسالمّية املعرفة عند السّيد محّمد باقر الصدر: 121.

[2]- انظر: أحمد عبدالله أبو زيد، أطروحة التفسري املوضوعّي عند السّيد محّمد باقر الصدر، مركز الحضارة ـ بريوت، 2011م.
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إىل كثري من التحليل واإلشباع، ولكّننا نكتفي يف هذه الخلصة باإلشارة إىل مشكلتني أساسيّتني 

الحظهم الشهيد الصدر يف واقع االجتهاد املعارص:

املشكلة األوىل: االمتداد العمودّي عىل حساب االمتداد الفقهّي:

لحركة  املستقبليّة  )االتجاهات  حول  محارضته  يف  الصدر  الشهيد  لها  تعرّض  مشكلة  وهي 

باالمتداد  اهتممه  حرص  اإلسلمّي  الفقه  أّن  يف  وتتلّخص  محارضاته]2].  من  وغريها  االجتهاد(]1] 

العمودّي املتمثّل يف العمق العلمّي، ولكّنه عمٌق بقي معزواًل عن التوّسع األفقّي الذي يجعل الفقه 

يف مواجهة مختلف املوضوعات املستجّدة يف حياة اإلنسان املعارص.

املشكلة الثانية: طغيان النزعة الفرديّة عىل حساب النزعة االجتامعّية:

وتتلّخص هذه املشكلة يف أّن الفقه اإلسلمّي قد افرتض ـ عىل الغالب ـ وجود فرٍد يحتاج إىل 

صيغة ترشيعيّة تقّنن له حياته، وراح يعالج له مشكلته بوصفه كذلك، ومل يتعامل مع الفقه بوصفه 

صيغًة تقنينيّة وضعت لحّل مشكلت املجتمع بوصفه مجتمًعا. ومن الطبيعي أّن موقف الفقيه يف 

طريقة استنباط األحكام والنظر إىل أدلّتها يختلف بني املوقفني]3].

املوقف االستنباطّي للشهيد الصدر من إسالمّية املعرفة مبعناها الضّيق )أسلمة العلوم(

ـ  بالرسالة اإلسلميّة ـ عقيدًة ورشيعة  الكونيّة املرتبطة  الشهيد الصدر  بعد أن استعرضنا رؤية 

نكون قد حّددنا موقفه من إسلميّة املعرفة باملعنى الذي طرحه املعهد العاملّي للفكر اإلسلمّي، 

وذلك يف كثري من مفاصلها عىل أقّل تقدير، ونكون يف الوقت نفسه قد أّسسنا الكتشاف موقفه من 

أسلمة العلوم التي تعرّب عن أطروحة أضيق دائرة من أطروحة إسلميّة املعرفة. وسنقوم يف بتقديم 

مجموعة من الخطوط الرئيسة التي تشّكل اإلطار العام ملوقف الشهيد الصدر من هذا املوضوع.

أفكار تأسيسّية:
الصدر يف  الشهيد  موقف  تعكس  التي  العاّمة  األفكار  من  مجموعة  استعراض  نوّد  البدء  قبل 

ا ملوقفه يف هذا املجال: القضيّة محّل البحث، وتشّكل مؤرّشًا عامًّ

الفكرة األوىل: املفهوم اإللهّي عن العامل مفهوم واقعّي وال يعارض العلم تحت مظلّة رؤيته 

الكونيّة: 

[1]- محّمد باقر الصدر، ومضات: 479

[2]- م.ن: 381.

[3]- م.ن: 477.
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الذي  املحّدثني  الكتّاب  بعض  كتابات  يف  ورد  ما  )فلسفتنا(  كتاب  يف  الصدر  الشهيد  ناقش 

حرصوا النزاع الفكرّي بني املثاليّة وبني املاديّة؛ حيث اعتربوا أّن الرصاع بني اإللهيّة واملاّدية مظهر 

من مظاهر التعارض بني املثاليّة والواقعيّة، باعتبار أّن املبدأ الدينّي مبدأ مثايّل، فهو بالتايل غري 

ماّدّي.

بل  املبدأين،  هذين  تنحرص يف  ال  املبادئ  أّن  باعتبار  التصّور  هذا  الصدر  الشهيد  وقد خطّأ 

مُيكن أن يكون املبدأ إلهيًّا، ويف الوقت نفسه يكون ماّديًّا، مبعنى إميانه بالواقع املوضوعّي. وقد 

الله بوصفها سببًا  االتّهام حني فرّست فكرة  لعبه هذا  الذي  الدور  الصدر إىل خطورة  الشهيد  نبّه 

معقواًل ملا يشاهده اإلنسان من ظواهر الطبيعة وحوادثها ومحاولة لتربير وجودها، وبالتايل تزول 

الحاجة إىل هذه الفكرة متاًما حني نستطيع أن نستكشف بالعلم والتجارب العلميّة حقيقة األسباب 

والقوانني الكونية التي تتحّكم يف العامل، والحال أّن املفهوم اإللهّي للعامل ال يعني االستغناء عن 

األسباب الطبيعيّة أو التمرّد عىل يشء من حقائق العلم الصحيح، وإّنا هو املفهوم الذي يعترب الله 

سببًا أعمق ويحتّم عىل تسلسل العلل واألسباب أن يتصاعد إىل قّوة فوق الطبيعة واملاّدة. وبهذا 

يزول التعارض بينه وبني كّل حقيقة علميّة متاًما؛ ألنّه يطلق للعلم أوسع مجال الستكشاف أرسار 

الطبيعة ونظامها، ويحتفظ لنفسه بالتفسري اإللهّي يف نهاية املطاف، وهو وضع السبب األعمق يف 

مبدأ أعىل من الطبيعة واملاّدة.

أّما إذا وصف املبدأ اإللهّي بأنّه مثايّل الرتكازه عىل الروحيّة فهذا خطأ؛ ألّن الروحيّة يف املفهوم 

اإللهّي ليست مبعناها عند املثاليّة ـ أي: ما يقابل املجال املاّدّي املحسوس، بل هي طريقة للنظر 

إىل الواقع بصورة عاّمة وليست يف مقابل املجال املاّدي]1].

ونطالع يف كتابات الشهيد الصدر تحليًل مفّصًل لهذه الروحيّة وعلقتها بالواقع املاّدّي واملجال 

ليست مجرّدة،  الروحيّة  النظرة  أّن هذه  له يف )رسالتنا(، حيث أضاف  مقال  التجريبّي، وذلك يف 

وإّنا تتّصل بالوجود العميّل لإلنسان كّل االتّصال وتحّدد له موقفه من عامله الذي يعيشه والحياة 

التي يحياها ويستمّد اإلنسان منها، أو عىل ضوئها اتّجاهه العاّم الذي ينعكس يف نشاطاته وأفعاله.

والطريقة  العقليّة  الطريقة  التفكري:  يف  الحاكمة  للطرق  الصدر  الشهيد  تعرّض  بالتحديد  وهنا 

التجريبيّة.

واألوىل هي التي تعترب العقل حاكًم نهائيًّا ومقياًسا أساسيًّا تقاس عىل ضوئه األفكار واملعلومات 

المتحان مدى صّحتها وموضوعيّتها، بينم تقص الثانية العقل عن هذا املجال وتسلب منه وظيفته 

[1]- محّمد باقر الصدر، فلسفتنا: 232 ـ 235.
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األساسيّة هذه يف الحياة الفكريّة، وتضع موضعه التجربة باعتبارها األساس الوحيد لكّل ما ميكن 

أن يتوّصل إليه اإلنسان من حقائق واستنتاجات.

النطاق  يف  بحوثهم  حرصوا  حني  أفرطوا  فالعقليّون  الطريقتني؛  كل  الصدر  الشهيد  خطّأ  وقد 

العقيّل، وكلّفوا العقل املجرّد أن يزّودهم بالحقائق واملعلومات حتى يف امليادين واملجاالت التي 

ليست من حّقه، كم أخطأ التجريبيّون حني ظّنوا ـ مبا توّصلوا إليه من معلومات تجريبيّة ـ أنّهم 

استغنوا عن خدمات العقل.

وبني هذين املوقفني رسم اإلسلم الطريق الصحيح للفكر اإلنساينّ الذي يضمن لإلنسان أفضل 

النتائج يف كّل امليادين، ويحول بينه وبني األلوان العقيمة من الجدل الذي ُمِنَي به العقليّون، كم يحول 

بينه وبني املادّية التي انتهى التجريبيون إليها. وتلّخص هذا الطريق يف أّن العقل يجب أن يؤخذ كمقياس 

لألفكار، وكحاكم فصٍل نُلقي بني يديه املعلومات التي حصل عليها اإلنسان عن طريق امللحظة الحّسيّة 

أو التجربة العمليّة، لينظّمها ويستنتج منها ما تنتجه من حقائق ماّديّة أو حقائق خارجة عن حدود املادة. 

ومن هنا اعترب الشهيد الصدر أّن اإلسلم قد حتّم عىل اإلنسان أن يسري يف مجاالت التجربة واستكشاف 

الطبيعة طبًقا لرىض الله سبحانه وتوجيهه]1]، ولهذا نجده مترّبًما من الدور السلبّي الذي لعبته الكنيسة يف 

استغلل الدين استغلاًل شنيًعا وجعل اسمه أداة مآربها وأغراضها وخنق األنفاس العلميّة واالجتمعيّة؛ 

حتّى ارتكبت جرمية الخنق هذه باسم الدين، مع أنّه بريء من هذا]2].

إليه موقف الشهيد الصدر يف كتاب )األسس املنطقيّة  ومثّة تفصيلت فلسفيّة مرتبطة مبا آل 

للستقراء( طبًعا، ولكّنها ال تؤثّر عىل جوهر الفكرة هنا.

األجنبّي  الفكر  مع  املعارص  املسلم  تعامل  وكيفّية  بالقاعدة  الفكر  عالقة  حول  الثانية:  الفكرة 

الوافد:

ـ قاعدًة  الثقايّف عاّمًة  بأفكارها ومفاهيمها وكيانها  ـ  الغربيّة  أّن للحضارة  الشهيد الصدر  يعتقد 

فكريًة تستند إليها وهي الدميقراطيّة، أو باألحرى الحّريّات الرئيسة يف املجاالت الفكريّة والدينيّة 

والسياسيّة واالقتصاديّة، فإّن هذه الحّريّات مبفهومها الحضارّي الغريّب هي حجر الزاوية يف ثقافة 

الغرب واإلطار الفكرّي الذي تدور يف نطاقه األفكار واملفاهيم الغربيّة عن اإلنسان والحياة والكون 

واملجتمع، وحتّى أنّه لعب دوًرا رئيًسا يف تحديد االتّجاه العاّم ملفّكري الغرب فيم يسّمونه بالعلوم 

اإلنسانيّة واالجتمعيّة، فلم تستطع البحوث اإلنسانيّة لهؤالء املفّكرين أن تتجرّد عن تأثري الرسالة 

[1]- محّمد باقر الصدر، رسالتنا: 29 ـ 32.

[2]- محّمد باقر الصدر، فلسفتنا: 27، الهامش.
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التي يعتنقها الباحثون كقاعدة عاّمة. وكذلك األمر متاًما فيم يتّصل بالحضارة املاركسيّة التي تنافس 

الحضارة الرأسمليّة يف كّل امليادين، فإّن رسالتها الفكريّة التي تدعو إىل نظرة ماّديّة معيّنة تجاه 

الكون والحياة واملجتمع والتاريخ هي القطب املركزّي الذي ينعكس إىل حدٍّ قصري أو طويل يف 

كّل املفاهيم واألفكار الحضاريّة التي تتبّناها املاركسيّة ويؤمن بها مفّكروها.

ويحّدد الشهيد الصدر املوقف الذي يجب اتّخاذه من هذا الواقع:

املوقف األّول: أن نكون عىل حظٍّ عظيم من الدقّة والوعي حينم نبحث عن األفكار األوروبّيّة، 

ألجل أن نستطيع تعريتها عن إطارها الرسايّل والتعرّف عىل مدى صلتها بهذا اإلطار وتأثّرها به.

ويعترب الشهيد الصدر أّن هذا هو املوقف الوسط الذي يجب أن يقفه املسلم الواعي من كّل 

تفكري أورويّبٍّ يتّصل من قريب أو بعيد بالحقول التي تعالجها الرسالة ومتتّد إليها القاعدة الفكريّة، 

بغّض  الفكرة(  ودراسة  الفكرة  بني  الصلة  )ناحية  الخطرية  الناحية  هذه  إغفال  الصحيح  من  فليس 

القاعدة  من  مستَمّدة  استيحاءات  من  فيها  يكون  قد  أو   ، إطار خاصٍّ من  لها  يكون  قد  عّم  النظر 

الفكريّة، كم يفعل كثري من الباحثني املسلمني اليوم مع أفكار كثرية من علمء االجتمع والنفس 

البحث عن مدى صلة  قبل كّل يشء هي  منها  التأكّد  نقطة يجب  أول  فإّن  األوروبيّني،  والتاريخ 

ترتكّز  أن  الصلة يجب  لدينا خطؤها، وعىل ضوء هذه  ثبت  التي  بالقاعدة  عنها  املبحوث  الفكرة 

نظرتنا عىل الفكرة والحكم لها أو عليها مبا نستخلصه من البحث والدراسة.

الدعاة  بعض  إليه  يتّجه  ما  أيًضا  الصحيح  ليس من  أنّه  الصدر  الشهيد  يقّرر  نفسه  الوقت  ويف 

بأنّه خطأ ألنّه مستنبط من  اإلنسانيّة  بالحياة  يتّصل  أورويّبٍّ  تفكري  الحكم عىل كّل  املسلمني من 

القاعدة؛ ألّن استنباط الفكرة من القاعدة يف املجاالت النظريّة ال يعني أنّها مستنتجة منها استنتاًجا 

ومتوقّفة يف مصريها عىل القاعدة نفسها، وإّنا يعني أّن الفكرة صيغت بالشكل الذي ال يتناقض مع 

تلك القاعدة، سواء أكانت مستَمّدًة منها بصورة مبارشة أم ال، والقاعدة وإن كانت خطأً ولكن ليس 

من الرضورّي يف كّل فكرة ال تتناقض مع الخطأ أن تكون خطأً.

ا  املوقف الثاين: إّن من واجب املسلمني الواعني أن يجعلوا من اإلسلم قاعدًة فكريًّة وإطارًا عامًّ

لكّل ما يتبنَّون من أفكار حضاريّة ومفاهيم عن الكون والحياة واإلنسان واملجتمع، وال شّك أّن العقيدة 

الدينيّة نفسها تعني هذا الشء وتفرضه موجوًدا لدى املتديِّن، غري أّن العقيدة الدينيّة ملّا كانت تعيش 

اليوم يف نفوس كثري من الناس مجرّدًة عن وعي حقيقيٍّ يسندها نجد أّن جمهرًة من املسلمني ال يعون 

املكان الطبيعّي الذي يجب أن تحتلّه رسالتنا الفكريّة األصليّة من التفكري العام]1].

[1]- محّمد باقر الصدر، رسالتنا: 35 ـ 38.
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الفكرة الثالثة: التمييز بني موقف اإلسالم وموقف املسلمني:

وتعرّب هذه امللحظة عن حقيقة يف غاية األهّميّة، وهي أّن ما يُنتجه املسلمون ال يُنسب ـ يف 

حال كانوا إسلميّني يف اجتهادهم واستنباطهم ـ إىل اإلسلم نفسه بشكل مبارش، خاّصة فيم يرتبط 

إلهيّة  الذي يعرّب عن جهود برشيّة خالصة أكرث من تعبريه عن مواقف  العلمّي الصناعّي  بالجانب 

يكتشفها البرش باجتهادهم.

ومن هنا نجد متييز الشهيد الصدر يف وقت مبكر بني هذين األمرين يف كتاب )فلسفتنا( حيث 

يقول: »املستفاد من اإلسلم بالصميم إّنا هو الطريقة واملفهوم، أي الطريقة العقليّة يف التفكري 

واملفهوم اإللهّي للعامل، وأّما أساليب االستدالل وألوان الربهنة عىل هذا وذاك فلسنا نضيفها جميًعا 

إىل اإلسلم، وإّنا هي حصيلة دراسات فكريّة لكبار املفّكرين من علمء املسلمني وفلسفتهم«]1].

انصباب الوظيفة الحقيقّية عىل اكتشاف املذاهب التحتّية قبل القوانني الفوقّية:

بعد أن استعرضنا موقف الشهيد الصدر وطريقته يف اكتشاف املذهب اإلسلمّي يف دائرة من 

دوائر الحياة ـ وقد طبّقه عىل املذهب االقتصادّي، ووقفنا عىل متييزه بني عمليّة التكوين وعمليّة 

)القانون(  يتّم من خلل ملحظة األحكام  ما  اكتشاف مذهب اإلسلم يف مجال  االكتشاف، وأّن 

واملفاهيم ومنطقة الفراغ.. بعد هذا كلّه بات سهًل علينا أن نحّدد موقفه من أّي دعوة لصياغة العلوم 

اإلنسانيّة العرصيّة صياغة إسلميّة:

اإلسلم  أحكام  إىل  النظر  يتمثّل يف  الذي  وهو  العلوم،  الساذج ألسلمة  املعنى  مع  بقينا  فإذا 

وما يقابلها من أحكام أجنبيّة عن منظومته، ثّم إعادة صياغة أحكامه بحيث تحايك تلك األحكام 

األجنبيّة يف صياغتها، فهذا ال يعدو كونه غشاًء سطحيًّا لعمليّة التأصيل.

أّما إذا أردنا من التأصيل اإلسلمّي للعلوم االجتمعيّة عرضها عىل األصول اإلسلميّة، فتحديد 

املوقف من هذه العمليّة متوقّف عىل تحديد مرادنا من األصول، األمر الذي بات تفكيكه أمرًا سهًل 

عىل ضوء مباين الشهيد الصدر:

1 ـ فإن كان املراد من األصول: األحكام املعرّبة عن لبنات البناء الفوقّي للمذهب، فهذا غري 

العاّمة للمذهب الذي يعترب مصدر إمداد  إّنا يكون عىل الخطوط  سليم؛ ألّن العرض والتأصيل 

ومتوين تلك األحكام املكوِّنة للقانون.

2 ـ وإن كان املراد من األصول: املفاهيم والتصّورات اإلسلميّة، فهذا أيًضا غري كاٍف بعد أن 

[1]- محّمد باقر الصدر، فلسفتنا: 62.
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كانت املفاهيم مكّونًا من مكّونات عمليّة اكتشاف املذهب وال تعرّب عن عنارص عمليّة االكتشاف 

بكّل مدياتها.

3 ـ وإن كان املراد من األصول: خطوط املذهب ـ االقتصادّي، الرتبوّي، االجتمعّي، النفيّس، 

السيايّس... ـ فاملعنى يف نفسه سليم، ولكّن طريقة اكتشاف هذه األصول واملذاهب بحاجة إىل 

ضبط؛ فصحيٌح أّن هذه العمليّة متاثل عمليّة التفسري املوضوعّي للقرآن الكريم يف رؤية الشهيد 

الصدر باعتبار كونها تشبًّعا من الواقع، ثّم عرض هذا املعطى الواقعّي الخارجّي ـ املتمثّل هنا يف 

النظريّات الغربيّةـ  عىل الرسالة اإلسلميّة، ثّم محاولة الخروج مبركّب نظرّي يعرّب عن موقف اإلسلم 

بخطوطه املذهبيّة من املوضوع محّل البحث، إالّ أّن باإلمكان أن مُتنى هذه العمليّة بانحراف عن 

طابعها اإلسلمّي فيم إذا َجَعلَنا الواقع الخارجّي الخاضع لهيمنة اإلنسان الغريّب الفكريّة، بحيث 

نتّجه إىل عمليّة تربير للواقع مع تلوين هذا التربير بلون إسلمّي؛ فاإلسلمـ  كم يقّرر الشهيد الصدر 

ـ »ثورٌة لقلب الواقع الفاسد وتحويله إىل واقع سليم، وليس تفسريًا موضوعيًّا للواقع«]1]، ويجب أن 

نعيشه ـ بخلف متأّوليه ـ »خالًصا وبعيًدا عن إيحاءات الواقع املعاش وإغرائه«]2].

ولذلك فإنّنا عندما نتحّدث عن علقة النّص بالواقع ال نتحّدث عن تربير الواقع ورشعنته عىل 

بدون  أو  ـ بقصد  فيها املمرس  يندفع  التي  املحاولة  الواقع هي  تربير  »عمليّة  فإّن  النّص؛  ضوء 

ا يرّبر الواقع الفاسد الذي يعيشه املمرس، ويعتربه  قصد ـ إىل تطوير النصوص وفهمها فهًم خاصًّ

للواقع  الذين استسلموا  به بعض املفّكرين املسلمني  قام  ما  رضورة واقعة ال مناص عنها، نظري 

االجتمعّي الذي يعيشه، وحاولوا أن يُخضعوا النّص للواقع بداًل عن التفكري يف تغيري الواقع عىل 

أساس النّص«]3]. وهذه العمليّة تقود إىل عمليّة دمج النّص ضمن إطار معنّي، أي »دراسة النّص يف 

إطار فكرّي غري إسلمّي، وهذا اإلطار قد يكون منبثًقا عن الواقع املعاش وقد ال يكون، فيحاول 

املمرس أن يفهم النّص ضمن ذلك اإلطار املعنّي، فإذا وجده ال ينسجم مع إطاره الفكرّي أهمله 

واجتازه إىل نصوص أخرى تواكب إطاره أو ال تصطدم به عىل أقّل تقدير«]4].

هل يبقى معىن ألسلمة العلوم بعد التميزي بني املذهب والعلم؟
ميّز الشهيد الصدر يف فصول )اقتصادنا( بني املذهب والعلم عىل أساس أّن املذهب يعرّب عن 

[1]- محّمد باقر الصدر، اقتصادنا: 362.

[2]- م.ن: 449.

[3]- م.ن: 448.

[4]- م.ن: 449.
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الطريقة، بينم يسعى العلم إىل التفسري]1]، وأّكد من خلل األدبيّات التي لجأ إليها يف الكتاب عىل أّن 

االقتصاد اإلسلمّي ليس علًم]2]. وإذا كان األمر كذلك بالنسبة إىل الشهيد الصدر، فهل يعني هذا قطع 

الطريق عىل أّي حديث عن أسلمة العلوم طاملا أّن الدور ال يصل إىل العلوم نفسها بعد أن كان اهتمم 

اإلسلم منصبًّا عىل املذهب الذي يقعـ  من ناحية منطقيّةـ  يف رتبة سابقة عىل رتبة العلم؟

ويتوّجب علينا ونحن نحاول اإلجابة عن هذا السؤال عىل رؤية الشهيد الصدر أن نعي بالتحديد 

ما قاله. وما ذكره الشهيد الصدر هو أّن علم االقتصاد بعد أن كان تفسريًا للواقع، فمن الطبيعّي أن ال 

يكون االقتصاد اإلسلمّي علًم؛ ألّن اإلسلم ال يستهدف تفسري الواقع كم مّر معنا. ولكن دعونا ال 

ننىس ما ذكره الشهيد الصدر أيًضا يف املواضع نفسها تتميًم لفكرة البحث، وهو أّن الوظيفة العلميّة 

التي تحّل بعد الوظيفة املذهبيّة مُيكن أن ترتكز عىل أحد أمرين:

أحدهام: جمع األحداث من التجربة الواقعيّة للحياة ثّم تفسريها. وهذا يتوقّف عىل أن يكون 

املذهب مجّسًدا يف واقع تطبيقّي معنّي.

الثاين: تفسري األحداث املستقبليّة عىل ضوء االتّجاه الذي تحّدده الخطوط العاّمة للمذهب. 

وهذا يتوقّف عىل أن يكون املذهب مكتشًفا]3].

ويف كلتا الحالتني يفقد الحديث عن العلم اإلسلمّي معناه يف واقعنا املعارص؛ ألّن اإلسلم 

اليوم ليس متجّسًدا يف الخارج لننحو منحى العلم مبعناه األّول. كم إنّه ليس مكتشًفا يف خطوطه 

املذهبيّة لتنصّب مهّمة العلم عىل دراسة اتّجاهه املستقبيّل.

لكن عىل كّل حال، فهذا ال يعني أّن الشهيد الصدر ال يصادق عىل إمكانيّة الحديث عن وجود 

علوم تفسرييّة للواقع، وإّنا يؤكّد عىل أّن هذه العلوم تقع يف رتبة طوليّة بالنسبة إىل املذهب.

أنّنا إذا أردنا من العلوم اإلنسانيّة ـ سياسيّة، اجتمعيّة، نفسيّة، تربويّة.. ـ تلك  والخلصة هي 

العلوم التي تقوم بتفسري الواقع الخارجّي، فهذا ال معنى له عىل ضوء املعنى األّول املتوقّف عىل 

تجّسد هذه املذاهب يف الواقع الخارجّي، وكذلك األمر عىل ضوء املعنى الثاين املتوقّف عىل 

استخراج هذه املذاهب ضمن أطر نظريّة.

ومن هنا، فإّن الحديث عن أسلمة العلوم باملعنى التفسري للعلم متوقّف عىل تجّسد املذهب 

[1]- محّمد باقر الصدر، اقتصادنا: 418.

[2]- م.ن: 361.

[3]- م.ن: 363.
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يف الواقع، املتوقّف بدوره عىل اكتشاف هذا املذهب، ولكّنه ليس حديثًا غري مرشوع إذا استطعنا 

تقديم تربير واضح لنسبتها إىل اإلسلم بهذا اللحاظ.

أّما إذا كانت أسلمة العلوم مبعنى اكتشاف املذهب نفسه، فهذا هو معقد الفرس الذي صّب 

عليه الشهيد الصدر اهتممه.

املوقف  إبداء  الرسالة  من  ب 
ّ

يرتق اليت  هي  الزناع  محّل  يف  الداخلة  املجاالت 
: هها جتا

قد يبدو من املنطقّي أن يحتّل هذا العنوان صدارة هذا البحث؛ الرتباطه بتحرير محّل النزاع، 

إالّ أّن توقّف التصديق مبفاده عىل التصّور الصحيح لجدليّة العلقة بني املذهب والعلم هو الذي 

دفعنا إىل تأجيله، ونقصد من هذا العنوان أّن محّل النزاع ـ عىل ما حّررناه يف مقّدمة هذا البحث ـ 

مل يكن يشمل العلوم الطبيعيّة، وإّنا انصّب عىل العلوم اإلنسانيّة. ولكّننا نريد هنا ـ عىل ضوء رؤية 

الشهيد الصدر ـ أن نقوم مبزيد من التضييق والتحديد، وذلك بعد ملحظة جملة أمور يرتبط بعضها 

بالجانب العمليّن من املشاريع التي نّفذها الشهيد الصدر:

1 ـ التمييز بني موقف اإلسالم وعطاء املسلمني: وهو األمر الذي سبقت اإلشارة مّنا إليه يف ما 

ا لإلسلم  سبق يف نّص من )فلسفتنا(. وهذا يعني أنّه ال ينبغي التوّهم بأّن علينا أن نرتقّب موقًفا خاصًّ

يف جملة من جزئيّات العلوم، خاّصة بعد أن قّرر الشهيد الصدر ـ يف نصوص سابقة ـ أّن املستفاد 

من اإلسلم يف الصميم هو طريقة التفكري.

2 ـ رفض الحديث عن منطق إسالمّي: حيث نجد أّن الشهيد الصدر رفض الحديث عن يشء 

اسمه )املنطق اإلسلمّي( باملعنّى الفلسفّي واملعريّف للكلمة، معلًّل ذلك بأّن املنطق لألمم]4]، 

أي أنّه مشرتك بني أفراد البرش، وبالتايل فل يجوز صبغه بصبغة إسلميّة طاملا أّن اإلسلم مل يتّخذ 

منه موقًفا محّدًدا.

املنطقيّة  )األسس  كتاب  يتّخذ يف  البرشيّة مل  املعرفة  توالد  تفسرَي  أّن محاولته  نجد  هنا  ومن 

للستقراء( طابًعا إسلميًّا، فالسيادة يف هذا الكتاب كانت للعامل االبستمولوجّي، ومل يكن للعامل 

األنطولوجّي أّي حضور سوى يف الفصل األخري من الكتاب بوصفه لبنة ُعلْويّة ألطروحته.

ـ  يقم  الصدر مل  الشهيد  أّن  الرياضّية: حيث نلحظ  العلوم  ـ االستفادة املرنة من معطيات   3

[4]- أحمد عبد الله أبو زيد العاميل، محّمد باقر الصدر.. السرية واملسرية يف حقائق ووثائق 2: 295.
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بحسب ما عّودنا عليه ـ بالتنظري مسبًقا لرشعيّة اإلفادة من العلوم الرياضيّة يف ما طرقه من أبحاث 

مرتبطة بها، كم هو الحال يف كتاب )األسس املنطقيّة للستقراء(، بل قام بتفسري اليقني الريايّض 

بعد تأسيس املذهب الذايتّ يف املعرفة. وهذا إن دّل عىل يشء فهو يدّل عىل خروجها بالكليّة 

عن محّل النزاع. أّما ملاذا هي كذلك؟ فألنّها ـ بعبارة تبسيطيّة بعيدة عن التفسري املنطقّي ـ مّم ال 

يُختلف فيه وما ال يرُتقّب فيه موقٌف خاصٌّ لإلسلم.

الشهيد الصدر مع  إذا كان هذا هو حال  السلوكّية:  العلوم  الحذرة من معطيات  ـ االستفادة   4

املثال.  سبيل  عىل  السلوكيّة  املدرسة  معطيات  مع  كذلك  ليس  فهو  الرياضيّة،  العلوم  معطيات 

والفارق بني املوقفني أّن التفسري الذي قّدمته املدرسة السلوكيّة للسلوك البرشّي واإلدراك يرتبط 

مبساحٍة منه باملفاهيم التي تنطلق منها هذه املدرسة يف تفسريها. 

ولكّن هذا ال يعني أّن الشهيد الصدر مل يستفد من ملحظات هذه املدرسة كم هو الحال يف 

االستفادة من نظريّة بافلوف يف تفسري علقة اللفظ باملعنى، سواٌء أكان بافلوف أّول القائلني بها 

كم هو املعروف، أم أّن غريه سبقه إىل ذلك كم هو الحّق، وما ذلك إالّ ألّن املقدار املستفاد من 

ملحظات هذه املدرسة يف هذا املجال ال يتصادم مع القاعدة اإلسلميّة.

الثالثة من  ففي املحارضة  الكريم:  القرآن  اهتاممات  التاريخّية ضمن  السنن  ـ دخول ساحة   5

محارضات التفسري املوضوعّي وعند اختياره موضوع سنن التاريخ لبحثه عىل ضوء منهجه القرآيّن، 

تعرّض الشهيد الصدر ملرّبرات البحث عن هذا املوضوع يف سياق التفسري املوضوعّي؛ حيث إنّنا 

نواجه تساؤاًل حول مدى توفّر القرآن الكريم عىل موقٍف من بحث السنن التاريخيّة ليرّبر لنا ذلك 

األوىل  بالدرجة  هو  الكريم  فالقرآن  املوضوعّي؛  التفسري  موضوعات  من  موضوًعا  بوصفه  بحثه 

كتاب هداية، فلمذا يكون له موقٌف خاصٌّ من سنن التاريخ؟

عىل الرغم من موافقة الشهيد الصدر عىل أّن القرآن الكريم كتاب هداية وليس كتاب اكتشاف 

علمّي، إالّ أنّه مع ذلك يُدخل مجال السنن التاريخيّة بالذات ضمن اهتممات القرآن الكريم بوصفه 

حقًل يرُتقّب من القرآن الكريم أن يعرّب عن موقفه منه؛ ألنّها ـ وبتعبري مخترص ـ ترتبط بعمليّة التغيري 

التي جاء القرآن الكريم ليحّققها]1].

والخالصة: أّن لدينا نوعني من العلوم: 

[1]- محّمد باقر الصدر، اإلسالم يقود الحياة: 47 ـ 49.
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1 ـ بعضها يعرّب عن عمليّة فنيّة صناعيّة فكريّة بحتة غري مرتبطة بأّي قاعدة سفليّة، وهذه العلوم 

ا منها. خارجة عن محّل الكلم؛ الشرتاك البرش فيها وعدم امتلك اإلسلم موقًفا خاصًّ

2 ـ والبعض اآلخر يعرّب عن أفكار نابعة من قواعد فكريّة. ففي هذه الحالة يجب التعامل بحذر 

مع هذه األفكار مخافة أن يكون فسادها نابًعا من فساد القاعدة، علًم بأّن فساد القاعدة ال يستلزم 

فساد الفكر نفسها؛ ألّن خطأ الفكرة قد ال يكون نابًعا من فساد القاعدة، وإّنا تكون قد صيغت بنحٍو 

ال يتضارب مع القاعدة.

مساهمة املسلمني يف السباق املعريّف ُيكسب اإلسالم صفة حضارّية:
وأخريًا، نشري إىل مسألة مهّمة، وهي أنّنا إذا نظرنا إىل سلوك الشهيد الصدر الكاشف عن قناعاته 

وإىل ما انعكس يف رسائله الخطيّة ويف مشاريعه ـ من قبيل مرشوع املرجعيّة الرشيدة، فيُمكننا أن 

نصل إىل انطباع مفاده أّن مساهمة املسلمني يف السباق املعريّف العاملّي يُساهم يف تعزيز املوقع 

إليه هذه األّمة حتّى لو مل يكن لإلسلم نفسه موقٌف خاصٌّ من  تنتمي  الذي  الحضارّي لإلسلم 

املوضوع املطروح.

)األسس  الجبّارة:  الصدر  الشهيد  أطروحة  يف  قيل  ما  إىل  نشري  أن  املجال  هذا  يف  ومُيكننا 

املنطقيّة للستقراء(، التي نستطيع أن نقول فيها بحّق ـ وبعد ملحظة معظم ما أنتجه العرب يف هذا 

املجال ـ إنّه أطروحة يتيمة عربيًّا يف عمقها وجدتها، ما جعل السيّد عّمر أبو رغيف يعترب أّن هذا 

الكتاب قد اختزل املسافات الزمنيّة التي تفصلنا عّم عليه الوضع يف غرب القارّة يف وجوه أخرى 

أكرث من قرن[1]، واعتربه الدكتور حسن حنفي »نقد األنا لثقافة اآلخر«]2].

وتتجىّل قدرة الشهيد الصدر يف مجال املقارعة واملنافسة مبستوى ال ينافسه فيه أحد؛ النطباق 

الرشط الذي قّدمه املعهد العاملّي للفكر اإلسلمّي عليه بنحٍو يكاد ال ينطبق عىل غريه من مفّكري 

املسلمني، وهو رشط التمّكن من الرتاث. ومن هنا نجد أّن اطّلعه الفريد عىل أصول الرتاثـ  اطّلع 

املفّكر ال املثّقف ـ مّكنه من استخراج مكنونات الرتاث املخفيّة؛ إذ بعيًدا عن الخطوط املذهبيّة 

التي برع فيها، فقد برع أيًضا يف إعادة تظهري الرتاث بصيغ حديثة أكرث رُقيًّا متّكن املسلمني من 

املشاركة يف سباق املعرفة.

ويكفينا يف هذا املجال اإلشارة إىل إبداعه يف تفسري حصول العلم يف القضيّة املتواترة عىل أساس 

[1]- عامّر أبو رغيف، منطق االستقراء: 7.

[2]- حسن حنفي، مقّدمة يف علم االستغراب: 535.
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حساب االحتمالت الريايّض بنحٍو متني ودقيق، وكذلك يف باب املراسيل وإمكان االعتمد عليها.

ومن هذا الباب ما نجده يف كتاب )املعامل الجديدة لألصول( بقول: »ومن الطريف أن يكتب 

اليوم برتراند رسل ـ رائد ذلك االتّجاه الحديث يف العامل املعارص، محاواًل التفرقة بني جملتني 

لغويّتني يف دراسته التحليليّة للّغة، وهم: )مات قيرص( و) موت قيرص( أو )صدق موت قيرص(، 

فل ينتهي إىل نتيجة، وإّنا يعلّق عىل مشكلة التمييز املنطقّي بني الجملتني ـ فيقول: »)لست أدري 

كيف أعالج هذه املشكلة علًجا مقبواًل؟(. أقول: من الطريف أن يعجز باحث يف قّمة ذلك االتّجاه 

الحديث عن تحليل الفرق بني تلك الجملتني، بينم يكون علم االُصول قد سبق إىل دراسة هذا 

الفرق يف دراساته الفلسفيّة التحليليّة للّغة ووضع له أكرث من تفسري.

وكذا نجد لدى بعض املفّكرين االُصوليّني بذور نظريّة األناط املنطقيّة؛ فقد حاول املحّقق 

الشيخ محمد كاظم الخراسايّن يف )الكفاية( أن مييِّز بني الطلب الحقيقّي والطلب اإلنشايّئ مبا 

يتّفق مع الفكرة الرئيسة يف تلك النظريّة. وبهذا يكون الفكر االُصويّل قد استطاع أن يسبق برتراند 

وحّل  ودحضها  مبناقشتها  فقام  هذا،  من  أكرث  ذلك  بعد  استطاع  بل  النظرية،  تلك  صاحب  رسل 

التناقضات التي بنى رسل نظريّته عىل أساسها«]1].

[1]- محّمد باقر الصدر، املعامل الجديدة لألصول: 120 ـ 121.
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املصادر واملراجع
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the foundational premises of the philosophy of Descartes, 

especially regarding the contradiction between strict rational 

certainty as a condition to acquire true knowledge and between 

acknowledgement of religious belief as an unflawed certainty.

	    In ”Descartes and the God of Evil“, the Iranian researchers 

Mostafa Shahr Auyini and Azizeh Zayrak Baruqi examine the 

status and role of the ”god of evil“ in the process of Cartesian 

doubt and the extent of Descartes’s success in overcoming 

doubt, in addition to clarifying the problem which it seems the 

Cartesian philosophical system presents in this context.

	    In the section on Islamic themes, the Iranian researcher 

Mostafa Jaafari suggests in his essay ”The Politics of Islam 

and Economic Justice“ that the government of Imam Ali is an 

exceptional case in history, taking into consideration the features 

and virtues it demonstrated during its brief years of existence.

	    In ”The Worldview of Islamicized Epistemology“, the 

researcher in Islamic thought Ahmad Abdullah Abu Zayd Al-

‘Amili sheds light on the theory of Islamicized epistemology from 

the viewpoint of the Islamic intellectual Sayyed Mohammad 

Baqer al-Sadr, especially taking into account the process of 

regeneration and original interpretation regarding the various 

topics concerning the doctrinal and intellectual reality of 

Muslims in our modern day.

Al-Istighrab ـ  Number 24
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by Western thought- received the system of Descartes, how this 

system was dealt with, and the negative epistemological effects 

which stemmed from this reception.

 In ”Descartes and the Duality of Existence“, the Iranian

scholar Mohammad Taqi Tabataba’i presents four aspects of

difference between existence and quintessence. In doing so,

he relies on Decartes’s methodology which recognizes the

duality of existence and which has given rise to obscurity in

the opinions and theories of Descartes, leading to a deficiency

in his metaphysical interpretation of the realities in the world

of existence and causing confusion to everyone who reads his

writings.

 In ”The Errors of Descrates’s Methodology“, the Egyptian

researcher Ghaydan al-Sayyed Ali criticizes and analyzes the

philosophical system of Descartes, concentrating on the errors

which permeated this methodology and particularly refuting the

Clarity and Distinctness Rule, the most prominent rule in the

rational methodology of Descartes.

 Under the title ”Cogitor ergo sum: On the meaning and

relevance of Baader's theological critique of Descartes“, the

German researcher Joris Geldhof presents a critical essay where

he sheds light on the most prominent topics which the German

philosopher Franz von Baader addressed in the philosophy of

Descartes, especially the cogitor.

 In ”The Imprisoned Descartes“, the Lebanese researcher

Mohammad Mahmoud Mortada analyzes and criticizes

335 Occidentalism Quarterly, Issue 24
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to clarify that human beings in the philosophical system of 

Descartes are torn from their identities. This essay specifically 

explores the attribution of man to God according to Descartes’s 

philosophy and refutes it by relying on the standpoint of Sayyyed 

Tabataba’i.

	 In his study ”The Philosopher of Specious Arguments“, the 

Egyptian scholar Mohammad Othman al-Khasht examines 

Descartes’s rationality concerning the overall fields of 

knowledge addressed by his philosophical system. Al-Khasht 

demonstrates the elements of weakness in Descartes’s rational 

methodology; he begins by refuting the claim to clearness 

and superiority in Descartes’s philosophy, then disproves the 

allegation of the firmness and meaningfulness of Descartes’s 

philosophical structure, and finally expresses the presence of a 

clear contradiction in Descartes’s doubt and certainty regarding 

the logic of nature from one hand and the logic of religious belief 

from the other and his inability to harmonize between them.

	 In ”Descartes’s View Regarding God“, the Iranian researcher 

Saleh Hasan Zadeh strives to shed light on the metaphysical 

aspect in the philosophical system of Descartes. He elucidates 

the main problems in Descartes’s view regrading God which 

lead to the following problem: God according to Descartes 

has no ontological significance but rather an epistemological 

significance and is therefore far removed from the True God.

	 In ”Analyzing Descartes“, the Moroccan researcher Idris 

Hani evaluates the manner in which Arab thought –preceded 

Al-Istighrab ـ  Number 24
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René Descartes: The Philosopher Dwelling in the Cogito Cave

	 The 24th issue of the periodical journal Al-Istighrab, 

published in autumn 2021, includes a number of studies which 

address various aspects regarding the following topic: ”René 

Descartes: The Philosopher Dwelling in the Cogito Cave“, in 

addition to essays on Islamic themes. In what follows is a brief 

overview of the essays in order of category.

	 Under the title ”The Inverted Cogito“, the senior editor 

of Al-Istighrab, Mahmoud Haidar, presents an introductory 

essay where he demonstrates the general setbacks which befall 

Descartes’s theory of knowledge. This is followed by the main 

body of essays which contains articles by intellectuals and 

scholars from the Islamic World and the West.

	 Under the title ”The Collapse of Cartesianism“, the French 

philosopher Étienne Gilson approaches the final results reached 

by the Cartesian philosophical system, particularly concerning 

the systematic penetrations which Cartesianism was exposed to, 

among which is the complex relationship between the spirit and 

body of man.

	 In ”Man and God in the Philosophy of Descartes“, the Iranian 

scholars Ali Asghar Mosleh and Rahmatollah Musavi Mogaddam 

rely on the viewpoint of Sayyed Mohammad Hussein Tabataba’i 
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