
الفلسفة التطبيقية شرقًا وغربًا
قراءة يف أطروحات العاّمة مهدي احلائري اليزدي

]*[
هاشم املياين]1] 

يقارب هذا البحث ما اصطلح عليه بالفلسفة التطبيقية كواحدة من أبرز املشكلت املعرفّية 

املعارصة. أما املنفسح املعرف الذي اعتمده الباحث لبيان مسعاه فقد استند إل األطروحات 

التي قدمها الفيلسوف اإلسلمي العلّمة الشيخ مهدي الحائري اليزدي ف ميدان الفلسفة التطبيقية.

اليزدي  العلمة  استثنايئ من جانب  باعتناء  قد حظي  امليدان خصوصاً،  أن هذا  إل  نشي 

الدراسات  من  معّمقة  بإجراءات  ومحارضات  مؤلفاته  من  جملة  حفلت  حيث  الحائري. 

واألبحاث املقارنة حول الفلسفة التطبيقية.

تتضمن هذه املقالة أبرز الخلصات النظرية ألطروحاته ف هذا امليدان املعرف ف الفلسفة 

املعارصة.

املحرر

تحتل الفلسفة عند العالّمة الشيخ الحائري اليزدي مكانة مرموقة حيث يجعلها أمَّ جميع العلوم: 

"الفلسفة أساس وعامد جميع الظواهر اإلنسانية، إنها عامد االقتصاد، السياسة والعدل االجتامعي، 

بل إنها أساس جميع األمور. يذهب إىل القول: إذا مل تكن لكم فلسفة فلن يكون لكم مجتمع... 

وإذا مل يجر ابتناء أّي فكر عىل الفلسفة، سواء أكان اقتصادياً أم سياسياً أم تجارياً أو أي يشء آخر 

فلسفٍة  عىل  يتكئ  مل  نظام  فأّي  ولذا  الفكر...  ذلك  يدوم  أن  املستحيل  فمن  الرياضيات،  حتى 

فسيحكم عليه بالفناء"]2[.

نظرية  إىل  تنقسم  الفلسفة  أن  واملعاينة. ومبا  بالبحث  اليزدي  الحائري  يبدأ  املنطلق  هذا  من 

*ـ مدير املركز اإلسلمي للدراسات السرتاتيجية ـ رئيس تحرير فصلية "الستغراب".
[2]ـ )متافيزيك: 28(
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بعضها إىل مسائل  تطرق يف  التقسيم حيث  لهذا  بحوثه وكتبه طبقاً  فقد صّنف املؤلف  وعملية، 

العقل النظري ويف بعضها اآلخر إىل مسائل تُعنى بالعقل العميل.

الفلسفة اإلسامية:

عندما يؤكّد املؤلف مكانة الفلسفة فإنه ينظر إليها من منظار الفلسفة اإلسالمية. يرى أنّها مع 

أسلوبها وانتظامها الخاص يلزم أن تُعرَّف إىل العامل املعريف املعارص يك تنال امتيازها الخاص، 

آراء  أّن  مضيفاً  املعارصة.  الفلسفية  املدارس  وأحدث  أرقى  أمام  حتى  املتقدم  موقعها  وتستعيد 

حكامء اإلسالم بالقياس إىل أفكار متفلسفة الغرب هي أقرب إىل اسلوب النظم العقالين البرشي 

)كاوش هاي عقل نظري: 1 - 2( إىل هذا فإن بعض املسائل الفلسفية املعقدة جرى حلّها عىل 

ضوء الفلسفة اإلسالمية، متاماً كام هي الحال يف مسائل نظرية املعرفة أو فلسفة العلم]1[. ذلك بأن 

طرائق التعليم يف الفلسفة اإلسالمية هي من الدقة والعمق بحيث يصعب سرب أغوارها عىل األقربني 

فضالً عن األبعدين]2[.

استيعاب الدرس الفلسفي الغريب

ل الدراسات العليا والدكتوراه  نظر الشيخ الحائري إىل الفلسفة الغربية من معينها، حيث حصَّ

يف جامعات أمريكا وكندا ودرس عند كبار فالسفة الغرب، لذا كان يرى القوة والتطور يف املنظومة 

الفكرية الغربية]3[ سيام مسألة املنهجية وأهميتها عندهم]4[.

اليونان، والفلسفة  الكالسيكية املوروثة من  الفلسفة  الغرب إىل صفتني:  فلسفة  يقّسم  وهكذا 

إّن  ثم  بالعلم]5[  الكالسيكية  الفلسفة  تقييد  حاولت  حيث  التنوير  عرص  بعد  ظهرت  التي  الحديثة 

الفلسفة الجديدة أيضا تنقسم اىل:

فلسفة قارة أوروبا عدا بريطانيا حيث يدخل تحتها: ديكارت، كانط، اسبينوزا، هيغل، هايدغر، 

.)Idealism( روسو وسارتر، وقوام فكرهم املثالية

.]6[)Realism( الفلسفة التحليلية املتداولة يف الدول االنگلوساكسونية وقوام فكرهم الواقعية

[1]ـ )جستارهاي فلسفي: 396(

[2]ـ )متافيزيك: 102(

[3]ـ )متافيزيك: 102(

[4]ـ )جستارهاي فلسفي: 395(

[5]ـ )متافيزيك: 24 – 25(

[6]ـ )كاوش هاي عقل عميل: 21(
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يشكو الشيخ الحائري عزوف الغرب عن الفلسفة اإلسالمية ويعزو ذلك إىل جناية املسترشقني 

وأدخلها  الفلسفة  اإلسالمية عن  الفلسفة  أخرج  األخري  هذا  أّن  يعتقد  كوربان، حيث  أمثال هرني 

ضمن العلوم غري العلمية وغري الدقيقة )أي التيوصوفية / Theosophy(]1[. من هذا املنطلق يدعو 

إىل فتح باب الحوار بني الفلسفة اإلسالمية والفلسفة الغربية للفائدة املتبادلة، ويقول بهذا الصدد: 

العالقة  ألن  وبنيوية،  عميقة  عالقة  الغرب،  مع  عالقة  إقامة  من  نتمكن  أن  بد  من  ال  بأننا  "أعتقد 

الظاهرية ال تنفع. يجب أن تكون عالقتنا مبستوى نتمكن فيه من سرب أغوار البنى الفكرية الغربية 

والتعرف إليها من جهة، ومن جهة ثانية نعرض عليهم البنى الفكرية االصيلة التي عندنا ال بد من 

استيعاب اقتصاد وتقنية الغرب عىل ضوء بناه الفكرية والفلسفية وااّل فالعالقة الظاهرية فضالً عن 

أنّها ال تنفع فقد تكون مرضّة"]2[.

[1]ـ )جستارهاي فلسفي: 433(

[2]ـ )جستارهاي فلسفي: 431(

 من سريته الذاتية

ولد الشيخ الدكتور مهدي الحائري اليزدي عام 1302 هـ ش مبدينة قم، وهو نجل 

املرجع الديني الكبري الشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة العلمية مبدينة قم.

درس الدروس الحوزوية عىل كبار األساتذة واملراجع، فحرض يف الفقه واألصول عند 

السيد الربوجردي، والسيد محمد حجت كوه كمري، والسيد محمد تقي الخونساري، 

كام درس الفلسفة اإلسالمية عند السيد روح اللَّه الخميني، والسيد أحمد الخونساري، 

والشيخ مهدي اآلشتياين إىل أن نال درجة االجتهاد عىل يد السيد الربوجردي رحمه الله.

أرسله السيد الربوجردي عام 1339 هـ ش مندوباً عنه إىل أمريكا، وكانت هذه الرحلة بداية اطالعه عىل الغرب 

والفلسفة الغربية حيث متكن يف رحلته الثانية من الحصول عىل املاجستري من جامعة مشيغان ثم انتقل إىل كندا 

ودرس الفلسفة التحليلية وأخذ الدكتوراه من جامعة تورنتو.

الرشقية  الفلسفة  بني  تطبيقية  برؤية  الفلسفية  املسائل  أكرثها حول  يدور  الكتب  من  ألّف مجموعة 

الحضوري،  العلم  الوجود،  هرم  العميل،  العقل  مباحث  النظري،  العقل  مباحث  كتبه:  أهم  من  والغربية 

تقارير بحوثه حول الفلسفة التحليلية، وبعض الكتب والدراسات األصولية )علم األصول(، تويف عن عمر 

ناهز )76( سنة، عام 1377 هـ ش.
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دعوته هذه انصبَّت عىل فتح أبواب التفاهم بني الفلسفة الرشقية والفلسفة الغربية]1[، فقد كان 

إّن ما طرحه كانط حول مباحث الوجود عىل  الفلسفتني.  بنيوي كبري بني  يعتقد بعدم وجود فرق 

اإلسالمية،  الفلسفة  واملعرفة يف  الوجود  مباحث  مع  الجهات  من  كثري  يتقارب يف  املثال  سبيل 

الذهني يف  الوجود  أّن  إىل  الحمليّة، مضافاً  القضايا  املتألهني حول  ما طرحه صدر  والسيّام مع 

الفلسفة اإلسالمية هو نفسه مباحث فلسفة العلم]2[.

يشري يف مكان آخر إىل تطابق رأي اآلخوند الخراساين يف كتابه كفاية األصول حول مباحث 

األلفاظ مع آراء فتجنشتاين]3[ وكذلك إىل تطابق كالم ديفيد هيوم حول نفي العلية يف الطبيعة مع 

ما ذكره ابن سينا يف الشفا، واإلشارات]4[ كام فتح باب التفاهم مع فلسفة هيغل ومقايسته مع بعض 

فالسفة اإلسالم الكبار]5[.

يذهب الحائري أبعد من هذا لريى أّن ما ضيّعه الغرب ومل يفلح يف الوصول اليه هو مباحث 

العلم  أّن هذا  إذ يقول: "قد توصلت بشكل جاد يف ضوء دراسايت  الفقه  األلفاظ يف علم أصول 

واملنهجية  الطريقة  بهذه  والسيّام  كثريا  يفيدهم  األصول  يف  عنه  املبحوث  األلفاظ(  )مباحث 

الخاصة، إنّه سيكون منشأ للتكامل الفكري عند الغربيني وموجباً للتحول"]6[.

"بعد  عزوفهم عن  تخلّف جرّاء  من  الغربية  الفلسفة  أصاب  ما  لينقد  الفرصة  يفوِّت  لن  إنه  ثم 

الطبيعة"، إذ يرى أّن األزمة التي أصابت "ما بعد الطبيعة" يف املجاميع العلمية، هي أنّهم أرادوا تقييم 

علوم ما بعد الطبيعة مبقاييس العلوم الطبيعية والرياضية، وحاولوا إبداع فلسفة جديدة من املبادئ 

اقترص عىل األلفاظ واملصطلحات وُوِضعت األرقام  لو  الرياضية، فهذا األمر  أو األرقام  الحسية 

هذا  كان  لو  أما  لأللفاظ،  ومبادلة  الجديدة  الرتجمة  من  جديد  نوع  يكن سوى  مل  األلفاظ  مكان 

استبداالً حقيقيّاً المنحقت الفلسفة وصارت علامً من العلوم، ونتيجة هذه املغالطة امتزاج العلوم 

وتوقّع صدور أّي نتيجة من أّي مقدمة من دون وجود أّي سنخيّة بينهام، هذه هي املغالطة الفلسفية 
الجديدة والفكر الجديد التي رست يف جميع شؤون الحضارة البرشية]7[

لكن الفلسفة اإلسالمية خلصت من هذا التشتّت واالنحراف الفكري الذي أصاب الغرب، اّن 

[1]ـ )رشح اصول كاف:107(

[2]ـ )هرم هستي: 169 – 170(

[3]ـ )الفلسفة التحليلية: 106(

[4]ـ )هرم هستي: 120(

[5]ـ )كاوش هاي عقل نظري: 210(

[6]ـ )جستارهاي فلسفي: 432(

[7]ـ )م ن: 7 – 8(.
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فالسفة اإلسالم بعدما عرفوا من جهة اّن الفلسفة إذا كان معناها العلم بحقائق األشياء وال داعي لها 

سوى الوقوف عىل الحقيقة والعلم بها، ومن جهة ثانية عرفوا أّن الدين االسالمي هو دين الفطرة 

ودين الحق املنطبق عىل حقائق الطبيعة والكون، خرجوا بنتيجة عدم إمكان وقوع الخالف بينهام 

باملآل عدا الخالف يف املنهج والتفسري]1[.

الفلسفة التطبيقية:

بعد هذا العرض الرسيع لكلتا الفلسفتني والشكوى من تباعدهام يرى الدكتور الحائري أّن الحّل 

هو الفلسفة التطبيقية، إذ يقول: "قد توّصلت بعد البحوث التطبيقية إىل أّن الفلسفة الغربية والفلسفة 

اإلسالمية مل يكونا يف قطبني متخالفني كام هو الشائع"]2[ لذا يقوم مبقاربة األمور من وجهة نظر 

تطبيقية لرفع التعارض.

وعند رشحه لهذه املنهجية يقول:"إّن معنى الفلسفة التطبيقية هو تنسيق املفاهيم واملصطلحات 

يحّرر  أن  عنده  املتبعة  واملنهجية  والغرب"]3[  الرشق  يف  الفلسفيني  النظامني  كال  لدى  الفلسفية 

اإلسالمية،  الفلسفة  يف  املستعملة  املصطلحات  خالل  من  الغرب  عند  الفلسفة  وقضايا  مسائل 

ثم يدخل يف ما هية البحث ويعقد مناظرة وجدالً بني واحد من فالسفة الغرب وواحد من فالسفة 

الرشق ليخرج بنتائج تطبيقية]4[. وهذا ال يعني الخروج بنتائج إيجابية دامئا، إذ ال يدعي أحد عدم 

وجود أّي خالف نظري بني الفلسفتني إذ الخالف من لوازم التحقيق واالجتهاد، فكام يوجد خالف 

بني فالسفة اإلسالم أنفسهم فوجوده بينهم وبني غريهم أوىل، لكن برغم هذا الخالف ال بد من أن 

تُلحظ مسائل العقل النظري يف لكلتا املدرستني بأسلوب واحد سواء اتفقا أم اختلفا]5[.

الشواهد واملصاديق:

ال يخلو كتاب من كتب الشيخ الحائري من املباحث التطبيقية بني الفلسفتني، وال ميكننا هنا 

ذكرها وعالجها  التي  املسائل  أهم  الضوء عىل  نسلّط  أن  نحاول  الشاملة ولكن  والنظرة  التفصيل 

مراعني اإلجامل واالختصار.

[1]ـ )متافيزيك: 27(.

[2]ـ )كاوش هاي عقل نظري: 45(.

[3]ـ )فلسفة تحلييل: 203(.

[4]ـ )كاوش هاي عقل نظري: 48(.

[5]ـ )م ن: 45 – 46(.
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معرفة الوجود:

لقد طرح الدكتور الحائري يف كتابه )هرم الوجود( نظرية )وحدة الوجود املنطقية( وبنى عليها 

تُعدُّ  للوجود،  بيّّناها بشكل هرمي  التي  التوحيدي  الوجود  "نظريتنا هذه يف معرفة  نظرياته:  جميع 

املبنى واألساس لجميع نظرياتنا وآرائنا يف مباحث معرفة الكون، واالجتامع، واإلنسان، وحقوق 

اإلنسان، والسياسة، ومباحث النفس. ومن هذا املنطلق مضافاً إىل التغلّب عىل كثري من املصاعب 

العالية،  واملبادئ  للنفس،  الوجودية  الرابطة  تحليل  من  أيضاً  متكّنا  املعّقدة،  والفلسفية  العقلية 

الناس بعضهم  والجسم، والظواهر الجسمية، والجوامع اإلنسانية مع مبدأ الخلق، وكذلك عالقة 

ببعض"]1[ ويف البدء يجعل الوجود هو املبدأ األول للمعرفة والعلم بأي يشء آخر، وعليه ال ميكن 

تعريف الوجود بل يرتسم معناه يف الذهن من دون أي واسطة أو رشح وتوضيح، إذاً معرفة الوجود 
تَُعدُّ مبدأ املبادئ لجميع املعارف األخرى]2[

نعتقد أّن الفالسفة الغربيني أخطأوا خطأ كبرياً يف فهم تقسيامت أرسطو حول الوجود. أرسطو 

يقّسم الوجود إىل أقسام تجريبية من خالل األمثلة وذكر املصاديق، ويف الواقع ال يَُعدُّ هذا تقسيامً 

حقيقيّاً بل إعطاء الحكم باملثال، لكن زعم الغربيني أّن ارسطو بصدد تفسري وتقسيم املعنى الحقيقي 

للوجود فوقعوا يف مغالطة أخذ ما بالعرض بدل ما بالذات، أو مغالطة املفهوم واملصداق، فزعموا 

أنّه يذكر املعنى املنطقي للوجود وغفلوا عن أّن استعامل األلفاظ يف املفاهيم املنطقية يختلف 
عن استعاملها يف املصاديق]3[.

قّسم حكامء اإلسالم الوجود )أي املوجود هنا( إىل:

الوجود املحمويل املستقل )الوجود النفيس(.

الوجود الناعتي )الرابطي(.

الوجود الرابط املحض.

أما  موجود(،  )الله  القضايا:  يف  حقيقيّاً  محموالً  يقع  الذي  هو  املستقل  املحمويل  الوجود 

الوجود الناعتي أو الرابطي فهو الذي ال استقالل له يف العامل الخارجي، وإذا أراد أن ينوجد يف 

الخارج فال بد من أن ينوجد ضمن موضوع آخر مثل األعراض.

[1]ـ )هرم هستي: 7 – 8(..

[2]ـ )م ن: 11(.

[3]ـ )م ن: 13 – 14(.
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أما الوجود الرابط فهو النسبة والرابطة بني املوضوع واملحمول وليس له أّي استقالل حتى يف 

الخيال، فلو أمكن تعقله بشكل مستقل لزم الُخلْف وخرج عن كونه رابطاً]1[.

أما كانط فقد أنكر الوجود املحمويل ورأى أنّه محمول غري حقيقي مبعنى أّن اإلنسان يتمكن 

من حمل كثري من األمور عىل يشء آخر من دون أن يكون له حقيقة عينية يف الخارج، فعند كانط 

ال يوجد يف الخارج يشء بإزاء الوجود، فالوجود ليس إاّل رابطاً محضاً. مثالً لو تصورنا مائة دوالر 

وقمنا بتعريفها فالوجود العيني ملائة دوالر ال يختلف عن وجوده الذهني، فامئة دوالر هي مائة 

دوالر سواء كانت يف الخارج أو يف الذهن، )فالوجود( الخارجي لها ال يضيف عليها شيئاً إطالقاً، 

ولو أضاف )الوجود( عىل مائة دوالر ولو سنتاً ألصبحت شيئاً آخر وخرجت من كونها مائة دوالر، 

وهذا دليل عىل أّن )الوجود( الخارجي مل يكن محموالً حقيقيّاً إذ مل يضف أّي يشء عىل املفهوم.

وكذلك لو قلنا عندما نعرّف اللَّه تعاىل بأنّه القادر العامل، فبعد هذه التعريفات وبعد جمعها يف 

ذات واحدة نقول: )الله موجود( فهذا الوجود يف هذه القضية مل يضف عىل تلك الصفات صفة 

أخرى، وهو مجرد رابط بني اللَّه وبني تلك الصفات ومل يكن محموالً حقيقيّاً]2[.

أّي يشء عىل  الوجود مل يضف  أّن  الغرب، وزعموا  أكرث علامء  الرأي  هذا  توافق عىل  وقد 

املوضوع، ومن هذا املنطلق أّسس كانط مسألة )نومينو( و)فنومينو( وذهب إىل أنّنا نتمكن من 

بإزاٍء  ما  التجربة  خالل  من  لها  نجعل  أن  ونستطيع  القضايا  يف  محموالً  تقع  التي  االمور  معرفة 

خارجّي، لذا انطلق الفنومنولوجيون من هنا وقالوا إّن املعرفة والعلم يتعلقان مبا ميكن تجربته، 

أما األمور املجردة فال نتمكن من العلم بها وهي ال تدخل يف الحقائق، وتبعه راسل يف نظرية 

األوصاف وكذلك كواين]3[.

ونقول يف الجواب: لو علمنا أّن اليشء موجود يف املكان الفالين لحصل إضافة يف علمنا وإن 

مل تحصل إضافة ملاهية املوضوع إذ من غري الالزم وجود ما بإزاء يف الخارج للمحمول دامئا، بل 

إّن مجرد هذه اإلضافة العلمية تكفي لجعل الوجود محموالً حقيقيّاً للموضوع]4[.

فالوجود وإن مل يضف شيئاً إىل املاهية يف التحقق الخارجي لكنه يضيف علمنا، فلو علمنا 

بوجود اللَّه أو النفس، فوجود هذه الحقائق وإن مل تضف إىل ماهيتها شيئا لكن تضاف إىل علمنا 

وتتوّسع رقعة معلوماتنا حول حقائق الكون سواء يف القضايا التجريبية أو الفلسفية أو الرياضية]5[.

[1]ـ )م ن: 16، 36(.

[2]ـ )م ن: 38 – 29(.

[3]ـ م ن:30 – 31.

[4]ـ م ن: 32.

[5]ـ )م ن: 46 – 47(.
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ونقول أيضاً: إن الرابط عىل ما قال كانط بأْن ال حقيقة له وال استقالل بل ال بد من أن يكون 

بني شيئني، فال بد من وجود )إله( حتى يقال إنه )عامل( وإاّل مل يصح الربط، فالوجود الذي تحقق 

رابطاً  يكن  مل  الوجود  أّن  نعرف  هنا  فمن  محمويل،  وجود  للعامل  تحّقق  الذي  والوجود  للخالق 

محضاً بل الوجود ال بد أن ينتهي إىل وجود محمويّل ال محالة يك تصدق نسبة الربط]1[.

الوجود واملاهّية

الفلسفة  الرئيسية سواء يف  األمور  الوجود واملاهية من  البحث عن  أّن  الحائري  الدكتور  يقّرر 

الوجود  كيفية رسيان  التعرّف إىل  أوالً: إىل  الحديثة. ويعود ذلك  الغربية  الفلسفة  أو  الكالسيكية 

يف املاهيات واملعروف يف املحافل العلمية بـ )أنطولوجيا( وثانياً: مسألة مبدأ الوجود والوجود 

املطلق حيث يلزم تنزيهه عن هذه العلقة الرتكيبية بني الوجود واملادة. فالبحث عن تقدم الوجود 

عىل املادة وكذلك العلقة بينهام من املسائل البنيوية يف الفلسفة]2[.

الفضاءين  يف  كبرياً  جدالً  أثارت  للامهية  الوجود  عروض  يف  سينا  ابن  مقولة  أن  إىل  نشري 

الزاّلت،  من  تلك  مقولته  وعّد  سينا  ابن  ابن رشد عىل  فاعرتض  السواء،  والغريب عىل  اإلسالمي 

وكذلك الربوفسور جلسون وغريه من مفكري الغرب؛ ألّن الوجود لو كان عارضاً عىل املاهية لزم 

أن تكون املاهية )املعروضة( قبل وجود العارض وهذا توقٌّف لليشء عىل نفسه أو تسلسٌل غرُي 

متناٍه للوجود وهو محال عقالً]3[.

ثم ينربي الدكتور الحائري لالجابة عن هذه الشبهة، ويعزوها إىل الخلط الحاصل عند مفكري 

الذي  والعلم  املورد  باختالف  تختلف  عّدًة  معايَن  له  إّن  )العروض( حيث  معنى  فهم  الغرب يف 

فالعروض  اللفظي.  االشرتاك  مغالطة  يف  اإلنسان  يوقع  بينها  التمييز  عدم  إن  ثم  فيه.  يُستعمل 

املستعمل يف الربهان يختلف عن املستعمل يف املنطق، وهذا ما خفي عىل مفكري الغرب]4[.

والحّل هو أّن الوجود ليس جزءاً تركيبياً مع املاهية، بل إنّه يلحق ويضاف للامهية يك يخرجها 

من العدم إىل الظهور، فهذا اإللحاق وهذه الُعلَقة املفهومية حيث عرّب عنها ابن سينا وسائر فالسفة 

اإلسالم بالعروض أو االضافة والزيادة]5[.

[1]ـ )ص 66(.

[2]ـ )متافيزيك: 102 – 103(.

[3]ـ )متافيزيك: 121 – 122(.

[4]ـ )متافيزيك: 125 – 129(

[5]ـ )ميتافيزيك: 132(
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إىل ذلك فإن من املسائل املتفّرعة من أصالة الوجود واعتبارية املاهية أّن الوجود متقّدم عىل 

من  الحديث  العرص  يف  الوجود  أصالة  أصحاب  لسان  عىل  كثرياً  تكررت  القاعدة  هذه  املاهية، 

دون تحقيق منهم يف كيفية هذا التقّدم والتأّخر، وهذا األمر من أهم النقائص املوجودة يف الكتب 

الفلسفية الحديثة، فالوجوديون بأّي قاعدة حسية أو تجريبية متّسكوا ليشاهدوا انفكاك املاهية عن 

الوجود وتقّدم أحدهام عىل اآلخر؟! غاية ما يذكره سارتر يف مباحثه حول تقدم الوجود عىل املاهية 

ال يتجاوز االستحسان وهو غري معتَمد حتى عندهم.

لقد تجنَّب سارتر وسائر الفالسفة املعارصين الخوض يف أصول فلسفتهم وكلياتها خوفاً من 

االتهام بحياكة الخيال والخوض يف املسائل املجردة، فبنوا فلسفتهم عىل مباٍن وأسس مل تثبت. 

وهكذا ينقل الحائري مقطعاً من رسالة سارتر حول تقّدم الوجود عىل املاهية، من أنّنا نرى يف املعمل 

آلة لقّص األوراق وهذه اآللة واقعية وخارجة عن الذهن، ونحن نعلم أّن صانعاً صنعها بهذه الكيفية 

وهذه الخصائص، ونعلم أّن صانعها كان له تصور عنها يف ذهنه من قبل أن يصنعها، فامهية هذه اآللة  

أي وجودها الذهنّي متقّدم عىل وجودها الواقعّي، فهذا األمر كان سائداً عند أكرث الفالسفة سابقاً، وال 

سياّم كانط، وبهذه الطريقة يثبتون نسبة الكون مع خالقه املعتمدة عىل تقّدم املاهية عىل الوجود.

آلة قّص  أّن هذا الكالم قياس بسيط بني  الدكتور الحائري  الرد عىل كالم سارتر يرى  يف مقام 

الورق والكون، وليس دليالً قاطعاً وال منطقيّاً وال ميكن إثبات األصول الفلسفية عىل القياس فلو 

سلمنا لهذا القياس البسيط فستكون النتيجة تقّدم الوجود الذهني لهذه اآللة عىل وجودها العيني، 

أما بالنسبة إىل ماهية.. األشياء والكون فنعكس األمر ونقدم الوجود العيني لألشياء عىل وجودها 

الذهني، ولكن هذا القياس ال يثبت لنا إاّل الفرق بني العلم الفعيل والعلم االنفعايل ومل ينظر بتاتاً 

إىل مسألة تقدم املاهية عىل الوجود أو الوجود عىل املاهية، فسارتر إذاً أخطأ خطأ كبرياً يف مسألة 

الوجود من جهة، ومسألة الوجود الذهني واملاهيات من جهة ثانية.

إذا سلّمنا مبا ذكره الوجوديون املعارصون يف كلتا املسألتني، وقلنا طبقاً لقياسهم إّن الوجود 

متقدم عىل املاهية، يبقى السؤال عن كيفية هذا التقّدم، وهذا ما مل يجيبوا عنه.

لكن طبقاً ألصالة الوجود يف الفلسفة اإلسالمية يُجاب عن جميع هذه املسائل، بأّن ما له تحقق 

واقعيٌّ خارَج جميع االعتبارات والصور الذهنية إمّنا هو الوجود، وما ال وجوَد عينيّاً له ال حقيقة له 

ومعدوم، وطبقاً لهذا األصل يقّدمون الوجود عىل املاهية ويقولون إنّه تقّدم بالحقيقة، ومعنى التقدم 

والتأخر بالحقيقة هو  طبقاً ألصالة الوجود أّن التحقق العيني لجميع األشياء يكون بالوجود والوجود 

التي تنضح عن  العينية(  العينية، ألّن صفة )الحقيقة  اتّصافه بالحقيقة  متقّدم قهراً عىل املاهية يف 
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الوجود ـ الذي هو منبع تحّقق املاهيات ـ ذاتية وحقيقية للوجود، وعرضية للامهيات وغري حقيقية، 

هذا االتصاف الحقيقّي والعريض يطلق عليه يف الفلسفة بالتقدم والتأخر]1[.

3ـ إثبات وجود اهللَّ تعاىل:
طريقة فاسفة الغرب

يَُعدُّ دليل الوجود من أتقن أدلّة علامء الغرب يف إثبات الصانع وهو الوصول إىل رضورة وجود 

اللَّه عن طريق تصّور مطلق الوجود.

ومن مميزات هذا الدليل عند علامء ما بعد الطبيعة يف الغرب أنّه ال يتعلّق بأّي علم من العلوم 

الطبيعية؛ ألّن تصور املوضوع يوصلنا إىل إثبات املطلوب، فأطلقوا عليه العلم املتعايل أو املعرفة 

يُّون وقالوا إنّه  املتعالية، هذا ما دافع عنه أمثال آنسلم القديس وديكارت واسبينوزا وخالفهم الِحسِّ

مردود ألنّه ال يرتبط، بأّي نحو من األنحاء، بالتجربة والحّس.

يَُعدُّ آنسلم القديس من أهم املتحمسني لهذا الدليل وزعم أّن كل من متكن من تصوُّر معنى 

يبدأ  يُذعن ال محالة برضورة ذلك، ومن هذا املنطلق  )الله( و)الوجود املطلق( تصوُّراً صحيحا 

بالتنظري لتوضيح هاتني املفردتني]2[.

يقول يف مقام تعريف الله: )إن اللَّه هو ذلك املوجود الذي ال ميكن افرتاض موجود أكمَل منه  

وال أفضل(]3[ ويف مقام رشح هذا التعريف والسؤال عن سبب هذا االفرتاض ذهب بعض فالسفة 

الغرب إىل محاولة إعطاء جواب منطقي لهذا السؤال واالستعانة بغرائز امليل املذهبي الكامنة يف 

اإلنسان بشكل طبيعي، فقالوا إّن حّس االحرتام والعبادة الكامن يف ضمري اإلنسان تجاه املوجود 

الكامل دليل عىل أنّه عندما اتخذ ذلك اليشء معبوداً مل يتصّور يف ذهنه أكمل منه ولو تصّور ما هو 

أكمل منه التخذه ربّاً ومعبوداً بدالً منه.

هذا الرشح وإن راق كثرياً ملُفكري الغرب، ولكن نعتقد أّن األفضل منه واألتقن هو ما نستفيده 
من النصوص اإلسالمية من دون الحاجة إىل االستعانة بغريزة العبادة]4[.

يف  ومفهوم  معنى  تصور  من  بد  ال  مفهومه،  تعقل  أو  تعاىل  الباري  لفظ  تعريف  عند  ونقول: 

الذهن يتغاير نهائيّاً ويختلف عن سائر املفاهيم اإلمكانية، فلو انتزعنا مفهوم الباري من مصداق من 

[1]ـ )كاوش هاي عقل نظري: 179 – 183(

[2]ـ )كاوش هاي عقل نظري: 303 – 305(

[3]ـ )ص 305(

[4]ـ )م ن: 331(



نحن والغرب

   2 0 1 7 بيــع  ر
 A L - I S T I G H R A Bاالستغراب

326

املصاديق التي ميكن للذهن أن يتصور أعىل وأفضل منها، مل يكن حينئٍذ ذلك املفهوم هو مفهوم 

الباري وعلة العلل ومبدأ املبادئ وغاية الغايات وبسيط الحقيقة.

إّن اللَّه تعاىل، خالفاً لباقي املمكنات املركبة من الوجود واملاهية، ليس مركَّباً مبعنى أّن وجوَده 

العينيَّ هو عنُي الحقيقة واملاهية التي يريد العقل أن يدركها، فكام أّن وجوده العيني أكمل وأفضل 

من جميع وجود سائر املمكنات فتصوره الذهني يكون بهذه املثابة أيضاً.

ولكن ملاذا ال بد من تصور الباري بهذه املثابة؟ ألنّنا لو تصّورناه موجوداً مقيَّداً وخاّصاً ومحاطاً 

للزمنا إجراء اإلمكان وسائر عوارضه عليه، وحينئذ مل يكن واجَب الوجود واملبدأ األول]1[.

بعد ميّض قرنني عىل دليل آنسلم القديس جاء توما األكويني )من أشهر فالسفة القرن الثالث 

عرش امليالدي( وبدأ بنقد دليله وأظهر دليالً آخر مل نذكره ألنّه خارج بحثنا ولكن نذكر نقده عىل 

دليل الوجود عند آنسلم ونجيب عنه من وجهة نظر الفلسفة الرشقية]2[.

الدليل األول: إنّه يقّسم يف البداية البديهيات املنطقية إىل قسمني:

البديهيات الرضورية يف ذاتها وإن كّنا نعلُم بها.

البديهيات الرضورية العامة عند الجميع كالكل والجزء.

ثابتة،  الواقع ونفس األمر  )الله موجود( يف  فإّن قضية  النوع األول،  الباري من  فمسألة وجود 

ولكن مبا أنه ال طريق لنا إىل معرفة كنه ذات الباري ال نتمكن من فهم رضورة هذه القضية وبداهتها.

فال  الفلسفية عندنا؛ ألنّه حتى لو كان صحيحاً  يتوافق مع املوازين  التقسيم ال  الجواب: هذا 

عالقة له بالقضايا والتصديقات بل هو منحرص يف التصورات، مع أّن الرضورات املنطقية جميعها 

من القضايا، ومن املغالطة إجراء أحكام التصورات عىل القضايا األّولية والتصديقات. يكفي يف 

التصديق واإلذعان يف األولويات تصور املوضوع واملحمول والنسبة الحكمية حرصاً، أما شهرة 

هذه التصورات أو عدمها، ضيقها أو سعتها، فال تأثري لها يف ظهور مجموعة جديدة من الرضورات 

الفنية يف األولويات )كام زعم توما األكويني(]3[.

الدليل الثاين: وهو كاألول يف عدم اإلتقان الفلسفي: إنّنا نصل إىل معرفة ذات الباري الحقيقية 

يف أواخر مراحل عملية البحث عن الحقيقة، وعليه ال نتوقع املعرفة النهائية يف مراحل املعرفة 

األوىل، ال بّد أن نثبت وجوده أوالً ال عن طريق وجوده بل بالقياس إىل وجود سائر األشياء الظاهرة، 

[1]ـ )م ن: 312 – 314(

[2]ـ )م ن: 314(

[3]ـ )م ن 315 – 318(
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وبعد أن نُحرز معرفة وجوده ال بد من أن نعّرج عىل صفاته وآثاره وخصائصه، ثم ميكننا أن نّدعي 

معرفة ذاته بحسب استعدادنا. أما آنسلم فإنه يريد أن يوصلنا بسهولة إىل معرفة حقيقة ذات الباري 

من قبل أن نعرف أصل وجوده، والحال أنّه يستحيل الوصول إىل الحقيقة والكنه ـ التي ال يكون 

اكمل منها ـ والوقوف عىل أصل الوجود األكويني. أما آنسلم فرييد أن يعرفنا حقيقة اللَّه أوالً ثم 

يثبت لنا أصل وجوده]1[.

الجواب: لقد اشتبه توما األكويني وخلط بني )ما( الشارحة و)ما( الحقيقية. )ما( الشارحة هي 

بالنسبة إىل  أنّه  السؤال األول و)ما( الحقيقية هي السؤال عن جوهر اليشء وحقيقته. مضافاً إىل 

الحقائق البسيطة ال ميكن تصّور حتى )ما( الشارحة فضالً عن غريها، ألّن ما نريد أن نفهمه من 

الحقائق البسيطة هو مجرد رشح اللفظ وال دخل له بهذه األسئلة املنطقية وال يدخل يف عدادها، 

ففي التعريف اللفظي ال يُسأل عن ماهية اليشء بخالف رشح االسم حيث يكون تعريفاً ماهويّاً، 

فام نطلقه عىل الباري تعاىل ال يتعّدى كونه مبادلة لفظية ألنّه بسيط وما هو بسيط ال يقبل التحليل 

والتجزئة الحّدية وال يُعرَف حقيقيّاً وماهويّاً، وما كان كذلك ال يُدرك حقيقًة، وال يبقى لنا سوى رشح 

اللفظ والقدر املتيقن أنّه بعد الوقوف عىل رشح اللفظ نتمكن من الخوض يف وجوده أو عدمه، 

نتمكن من تصّوره من بعض  الجهات،  الباري تعاىل من جميع  نتمكن من فهم كنه  فحتى لو مل 

الجهات، وهذا يكفي لرّد دليل توما األكويني.

ولو كابر شخص وقال إّن اللَّه تعاىل غري قابل للتصور حتى من حيث رشح اللفظ، نقول له أّن هذا 

اإلنكار هو عبارة أخرى عن املعرفة اللفظية لله تعاىل، ألّن ما تصوره ثم أنكره؛ هو بنفسه معرفة لفظية، 

فإنّه قد تصور اللَّه يف ذهنه بوجه من الوجوه، فآنسلم وسائر الفالسفة املتمسكني بدليل الوجود مل 

يريدوا التعرف إىل وجود اللَّه تعاىل من خالل معرفته الحقيقية حتى يُعرتض عليهم بنقض القاعدة، بل 

.]2[
إنهم بدأوا من رشح اللفظ ليصلوا إىل تصديٍق أّويلٍّ من خالل التصور البديهيِّ

لعّل ما يوجد من هنات ومغالطات يف أدلة توما األكويني، أدى لقيام ديكارت بتغيري مسار دليل 

الوجود إىل ما يراه أتقن، حيث تلقَّى فالسفة الغرب هذه املحاولة بالقبول. لكن بحسب رأينا فإّن 

تفسريه فضالً عن أنّه مل يُؤدِّ إىل أّي تقويم واستحكام يف دليل الوجود، فقد أّدى إىل انحراف صورته 

املنطقية والحقيقية أيضاً وجعله غري متَقن ومورداً لألخذ والرد الفلسفي، ولكن مبا أّن أكرث النقد 

من قبل الفالسفة املتأخرين عىل دليل الوجود متوّجه إىل ما ذكره ديكارت، نضطر إىل نقل كالمه 

ونقده]3[.

[1]ـ )م ن: 316، 319(

[2]ـ )م ن 320 – 324(

[3]ـ )م ن: 325(
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خلصة رأي ديكارت: إننا نزعم تفكيك الوجود عن املاهية يف اللَّه تعاىل كام اعتاد ذهننا يف 

جميع املوجودات، ولكن بعد الفحص نجزم بأّن وجوده ال ينفك عن ماهيته حتى يف العقل، كام 

أّن ماهية املثلث ال تنفك عن تساوي الزوايا مع القامئتني، أو كام يف تالزم الجبل والوادي، لذا ال 

ميكن أن نتصور أّن الوجود والكامل من عوارض ماهية اللَّه تعاىل.

نقول يف اجلواب طبقًا للفلسفة الرشقية:

اللَّه تعاىل، لخرج وجود الباري من أقسام  لو كان الوجود كام يزعم ديكارت من لوازم ماهية 

الرضورات األزلية ودخل يف الرضورات الذاتية، إِذ يف قضايا كهذه مل ينظر إىل الوجود من حيث 

كونُه وجوداً يف موضوع القضايا ألّن موضوع القضية هنا يفرتض مع الوجود أو عدمه وهذا ال ينطبق 

عىل اللَّه تعاىل وإن كان الوجود من لوازم الذات.

إذا كان الوجود من لوازم املاهية لكان تأثري املاهية )امللزومة(  واملفرتض أن تكون بحد ذاتها 

عارية من الوجود يف الوجود )الالزم( محال، إِذ اليشء ما مل يوَجد مل يوِجد.

الوجود وإن كان الزماً ورضوريّاً للذات لكنه يكون صفة زائدة للملزوم، مبعنى أن ثبوت هذا 

الالزم لذلك امللزوم متفرع عىل ثبوت امللزوم، والحال أن الوجود مل يكن فرعاً لوجود املاهية 

سواء كانت ممكنة أو واجبة والخالصة أننا ال نتوافق مع ديكارت وال نساوي بني قضية )الله موجود( 

وقضية )املثلث له زوايا تتساوى مع القامئتني(]1[.

رأي كانط يف دليل الوجود:

إن كانط من أكرب النقاد لدليل الوجود وأكرثهم تأثرياً، وينبني نقده عىل نظريته التي اعتقد بها 

يف  للموضوع  حقيقيّاً  محموالً  الوجود  جعل  ميكن  "ال  هي:  القاعدة  وهذه  موضوعي،  كأصل 

القضايا الحملية".

إذا كان كانط يقصد باملحمول الحقيقي املحمول بالضميمة مبعنى أن يكون الوجود أمراً انضامميّاً 

للامهية، فالحق معه إذ الوجود هو ثبوت اليشء وتحّققه ال ثبوت يشء ليشء، ولكن لو قصد أّن الوجود 

ال يكون محموالً حقيقيّاً إطالقاً فهو غري صحيح إذ الوجود عندنا يعرض عىل املاهية يف الذهن]2[.

ثم يرتقى كانط ويقول يف تفسري قاعدته: إّن الوجود ال يقع محموالً للقضايا إطالقاً، ويكون يف 

جميع القضايا مجرد رابط، فالوجود ال يتعدى الرابط وال ميكن أن نتصور له شأناً وكياناً مستقالًّ 

سواء كان يف الخارج أو يف الذهن]3[.

[1]ـ )م ن: 326 – 328(.

[2]ـ )م ن: 329 – 335(.

[3]ـ )م ن: 339 – 340(.
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نعتقد من وجهة نظر فلسفة الرشق أّن خطأ كانط يكمن يف أنّه من جهة يفصل بني الصور الذهنية 

وبني الحقائق العينية ويجعلهام شيئني مستقلني يك يتمكن من جعل الوجود رابطاً بينهام، ومن جهة 

الحقيقة، وهذا يوجب  تلك  ماهية وطبيعة  أو  العينية واآلخر ظاهرة  الحقيقة  أخرى يجعل أحدهام 

التناقض، ألّن الوجود لْو كان رابطاً لكان الرتكيب انضامميّاً وهو ما يعرض فيه الوجود عىل املاهية يف 

الذهن والخارج عىل السواء، وإذا كان تركيب الوجود واملاهية تركيباً اتحاديّاً أو ال يوجد أّي تركيب 

حقيقي، فحينئٍذ فرض الوجود الرابط مستحيل ألّن الرابط يعني وجود شيئني متغايرين ال متحدين]1[.

والوجود  مستقلنّْي،  شيئني  والفرد،  الطبيعة  أو  والحقيقة  املاهية  تصّور  أنّه  كانط  خطأ  أساس 

هو الذي يربط بينهام، ولكن هذا مردود عندنا مطلقاً ألّن الوجود واملاهية أو الطبيعة والفرد ليسا 

أصيلني معاً بل إما الوجود أصيل وإما املاهية، فال ميكن تصور أصالتَهام معاً لرنبط بينهام.

ثم ثانياً: لو افرتضنا أصالتهام معاً الستحال الرتكيب االتحادي بني األصلني املستقلني ألّن قلَب 

شيئني واقعيني إىل يشء حقيقي واحد، من دون استحالة أو انقالب ماَهِوّي، مستحيٌل.

تركيباً  بل  حقيقيّاً  اتحاديّاً  تركيباً  ذلك   يكون  ال  مستقلَّنْي  شيئنْي  بني  الحمل  حصل  لو  ثالثاً: 

انضامميّاً، نعم إن كانط تنبه إىل أّن الوجود ليس من أجزاء املاهية بل يُحمل عليها بحمل عريض 

أو بالحمل الشايع الصناعي، لكنه أخطأ يف جعل الحمل الشايع الصناعي مساوياً لـِ وجود الرابط 

واستنتج من كون العلقة بني الفرد والطبيعة مبا أنّها بالحمل الشايع الصناعي ال الذايت واألّويل، 

يكون الوجود رابطاً بني املوضوع واملحمول، والحال أنّه مبا أّن الرتكيب بينهام اتحاديٌّ ال ميكن 

أن يكون الوجود رابطاً.

رابعاً: عند املقايسة بني الطبيعة والفرد، لو جعلنا الطبيعة يف الذهن والفرد يف الخارج وأردنا 

حمل موجود ذهني عىل واقعة عينية، ملا أمكن ذلك، لعدم وجود أّي علقة بني الوجود الذهني 

والوجود العيني، فالوجود حينئٍذ ال يكون تحليليّاً وال تركيبيّاً انضامميّاً أي ال يُحمل عىل املاهية 

ال بالحمل األّويل الذايت وال بالحمل الشايع الصناعي، ألّن املاِلك يف الحمل هو االتحاد وعند 

االختالف ال ميكن الحمل فال يكون الوجوُد هو الرابط.

ولوجود هذه األمور يوجد تناقض بنّي يف كالم كانط يسقطه عن االعتبار رأساً، فإنّه عندما يقول 

يف أصله املوضوعي: "إن الوجود ال يكون محموالً حقيقيّاً" ال بد أن يعرتف بالتناقض الرصيح ألّن 

معناه أّن الوجود يكون رابطاً وغري رابط، يضيف إىل املاهية شيئاً وال يضيف]2[.

[1]ـ )ص 342(.

[2]ـ )م ن: 344 – 346(.
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وبعبارة أخرى إّن نقيصة فلسفة كانط تكمن يف أنّه جعل جميع القضايا التي هي من نوع الحمل 

الشايع الصناعي داخل نوع الرتكيب االنضاممي، والحال أّن الرتكيب االنضاممي قسم من أقسام 

الحمل الشايع الصناعي، والقسم اآلخر هو الرتكيب االتحادي الذي يربط الفرد مع ماهيته، وهذا 

ما أغفله كانط متاماً وسبّب اإلرباك يف فلسفته وتبعه اإلرباك عند من انبهر به من فالسفة الغرب]1[.

ثم إّن كانط طرح مسألة )الله( تعاىل ضمن مسائل العقل النظري، وذهب إىل عدم إمكان إثبات 

وجوده طبقاً للعقل النظري لكنه أثبته طبقاً ملقاييس العقل العميل كأصل 

موضوعي، ولكن ملاذا أغلق كانط الطريق أمام العقل النظري إلثبات الباري تعاىل؟]2[.

وكذلك  النظري،  العقل  حيث  من  فيه  إشكال  ال  تعاىل  اللَّه  مفهوم  تصور  إّن  الول:  الدليل 

يثبت  التعريف االسمي واللفظي ال  التصور، ولكن هذا  لهذا  لفظي  تعريف  إعطاء  ال إشكال يف 

الرضورة املنطقية )وهي القضايا التي لو سلبنا املحمول منها للزم التناقض بالذات كام لو سلبنا 

األضالع الثالثة من املثلث، ولكن لو سلبنا الوجود عن اللَّه تعاىل مل يلزم التناقض بدليل وجود 

ملحدين ينكرون اللَّه مع تصورهم له(. 

ونقول يف مقام اإلجابة: إّن رضورة اللَّه تعاىل تستنتج من تقسيم الوجود إىل الواجب واملمكن 

ال عن طريق التعريف اللفظي]3[.

الدليل الثاين: لو سلّمنا بأّن التعريف اللفظي يعطي الرضورة املنطقية، ولكن هذه الرضورة ال ميكنها 

إثبات الوجود الخارجي أي إّن الرضورات املنطقية ال ميكنها أبداً إثبات الوجود العيني والخارجي. 

ولكن يُردُّ عليه بأّن األحكام والقضايا الخاصة بالله تعاىل لها رضورة مطلقة وأزلية دون الرضورة 

الذاتية فلو تقيّدنا بالرضورة الذاتية لكان األمر كام قال كانط إذ إنّها ال تثبت الوجود الخارجي العيني]4[.

الدليل الثالث: إّن كانط قّسم األشياء إىل )نومينو( أي الوجود يف نفسه ويف ذاته الذي ال يعكس 

ال  )نومينو(  أّن  كانط  يرى  وعليه  الذهن،  واملستقّر يف  فينا  الوجود  وهو  و)فينومينو(  الذهن،  يف 

يدخل تحت علمنا سواء كان جوهراً أو هيوىل أو النفس أو اللَّه ألنّه يقع خارج الذهن، والعلم به 

يلزم منه التناقض ألنّه لو دخل يف الذهن وأصبح )فينومينو( لفقد ميزته ومل يكن )وجوداً يف نفسه( 

بل صار )وجوداً فينا( وهذا ُخلْف، لذا ال ميكن العلم بـ )نومينو(]5[.

[1]ـ )ص 348(.

[2]ـ )متافيزيك: 77 – 78(.

[3]ـ )متافيزيك: 80 – 82(.

[4]ـ )متافيزيك: 82 – 84(.

[5]ـ )متافيزيك: 86 – 88(.
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أّن  الطريق، وذلك  تعاىل عن هذا  اللَّه  ويثبت  العميل  العقل  كانط عىل  يعّرج  العرض  بعد هذا 

أفضل  الوصول إىل حالة  إىل  يهدف من خاللها  وأنّه  اإلنسان،  كامنة يف ضمري  األخالقية  األفعال 

من السابق أي من الحالة السيئة إىل الحالة الحسنة، ومن الحسن إىل األحسن وهكذا يكرر الفعل 

األخالقي ليصل إىل الخري املطلق وهو اللَّه تعاىل، ففرضية انعدام اللَّه تعاىل توجب انهيار جميع 

منظومة العقل العميل. هذه هي التجربة العقلية العملية التي يستنتج منها كانط وجود الله، كام أّن 

املسائل األخالقية لها حقائق ليس لها وجود محسوس بالحواس الظاهرة بل هي من املعقوالت التي 

يتحد فيها العقل والعاقل واملعقول، وعليه ال يحصل هنا التناقض عند االستنتاج ألنها حارضة يف 

العقل بنحو من األنحاء، فالتناقض الذي مّر يف العقل النظري بني النومينو والفنومينو ال يحصل هنا]1[.

ما بعد الطبيعة )ميتافيزيقيا(:

مل يوافق الدكتور حائري عىل ما هو سائد يف الغرب لتعريف ما بعد الطبيعة، من أنّها ما تبّقى 

من دراسات أرسطو التي ُوجدت من غري تسمية ُعرِث عليها بعد بحوثه حول العلوم الطبيعية، لذا 

سميت مبا بعد الطبيعة، وهذا املصطلح قد أطلقه )اندرنيكوس( عام سبعني قبل امليالد عىل هذه 

البحوث، وعليه فهذه الَبعدية ـ عندهم ـ يف )ما بعد الطبيعة( بعدية زمنية وليست بعدية تعليمية أو 

منطقية أو بعدية يف درجات الوجود ومراتبه.

بل يرى الشيخ الحائري تبعاً للمحقق الطويس أّن أرسطو قد تدّرج يف التعليم، فبدأ من املبادئ 

العلوم إىل حسيّة طبيعية وعقلية ما بعد طبيعية مل يكن  فتقسيم  الحسية وانتهى إىل املعقوالت، 

تقسيامً ُجزافيّاً بل له أصل علمي رصني، والبَعدية يف )ما بعد الطبيعة( بعدية تعليمية من حيث تقّدم 

املعرفة الحسية عىل املعرفة العقلية]2[.

ومـع قطـع النظـر عـن هـذا الجـدل اللفظـي يـرى الدكتـور الحائـري أّن األمـر األهـم هو 

التعـرّف إىل هـذه املعقـوالت التـي تشـّكل موضـوع )مـا بعـد الطبيعـة( ومحمولهـا وهذا ما 

يبحـث عنـه يف الفلسـفة، فقـد ذهـب ابـن سـينا إىل أّن موضوع ما بعـد الطبيعة هـو املوجود 

بلحـاظ الحيثيـة اإلطالقيـة ال الحيثيـة التقييديـة أو التعليليـة، ومن صفـات الحيثيـة اإلطالقية 

أنّهـا تنطبـق عـىل جميـع أفرادها بـأّي مـكان وزمان وكيفيـة ورتبـة وبـأّي مواصفـات؛ انطباقاً 

قهريّـاً عقليّـاً مـن دون أّي اسـتثناء، وعليـه فمفهـوم الوجـود يكـون موضوعـا لعلـم مـا بعـد 

الطبيعـة بهـذه الحيثية]3[.

[1]ـ )متافيزيك: 89 – 99(.

[2]ـ )متافيزيك: 3(.

[3]ـ )متافيزيك: 9(.
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ثم إّن الدكتور الحائري بعدما يقّسم االطالق إىل اإلطالق الِقْسِمّي )وهو ما يتعلّق باملجردات 

غري املنطبقة عىل العامل العيني( واإلطالق املَْقَسِمّي )وهو الذي يقبل االشرتاك الذايت وميتزج مع 

أّي صورة( يرى أّن سبب عزوف فالسفة الغرب عن علوم )ما بعد الطبيعة( رمبا يكون لتصورهم 

الخاطئ بأّن تلك العلوم تتعلّق بالعامل الخفي والتجرّد التام الذي ال ينطبق عىل عامل الكرثة والتعنّي 

هو  الطبيعة(  بعد  ما  موضوع  )وهو  الوجود  يف  باإلطالق  املراد  أّن  والحال  القسمي(  )اإلطالق 

أم غري  طبيعياً  أكان  موجود سواء  كل  فوجود  الجميع سواسية،  املنطبق عىل  املقسمي  اإلطالق 

طبيعي، محسوساً أم معقوالً، ذهنيّاً أم عينيّاً يدخل تحت مظلّة الوجود املطلق، فوجود أّي موجود 

هو بعينه نفس وجوده املا بعد طبيعي سواء كان من املحسوسات والظواهر الطبيعية أو الذهنية 

وغري املحسوسة]1[.

وفالسفة  اإلسالم  فالسفة  بني  الخالف،  جوهر  أّن  الحائري  الدكتور  يرى  التمهيد  هذا  وبعد 

الغرب، يكمن يف ما ذهب إليه فالسفة اإلسالم من أّن العلقة بني علوم ما بعد الطبيعة وغريها من 

إّن رتبة علوم ما بعد الطبيعة تتقّدم ألنّها علوم  العلوم الطبيعية إمّنا هي علقة منطقية رتبيّة حيث 

إليه فالسفة  ]2[. وهذا بعكس ما ذهب  نازلة  أو  متوسطة  العلوم علوماً  بينام تكون سائر  قبلية،  ما 

أغلق  الطبيعة هي من  بعد  ما  مباحث  أّن  يََرْوَن  إنّهم  التجريبية، حيث  الفلسفة  الجدد يف  الغرب 

األمور وال قيمة لها، فقد متنى ديفيد هيوم لو يحرق جميع الكتب املتعلّقة مبا بعد الطبيعة ألنّها 

ال تشتمل إاّل عىل األحالم والخيال وال تحيك عن واقع حقيقي]3[.

ولكن وهم هيوم هذا ومن عىل شاكلته ناشئ من عدم االلتفات إىل النظام املنطقي السائد بني 

العلوم وإىل العلم األعىل الذي يتكّفل بإثبات موضوع سائر العلوم، فاستنتجوا من )ما بعد الطبيعة( 

الطبيعة(  بعد  العينية، وكلاّم وصلوا إىل مصطلح )ما  الحقائق  ينطبق عىل  ذهنيّاً ال  مفهوماً مجرداً 

الثبوت  ثم نسب  الوهم  الحقيقة وعامل  العامل إىل عامل  قّسم  األفالطوين حيث  التقسيم  تصّوروا 

الثاين،  إىل  واالعتباري  املجازي  والتحّقق  الثبوت  وعدم  األول،  إىل  الحقيقي  والتحّقق  والكلية 

وعليه طبقاً لهذه املنظومة تدخل جميع املحسوسات يف العامل الطبيعي ذيل الوهم والفناء بحيث 

.]4[ً ال يطلق عليها )الوجود( إاّل تجّوزا

[1]ـ )متافيزيك: 10(.

[2]ـ )متافيزيك: 15(.

[3]ـ )متافيزيك: 16 – 17(.

[4]ـ )متافيزيك: 17(.
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من هذا املنطلق حكم املاديون عىل كل ما هو )ما بعد الطبيعة( بأنّه عامل الخيال والفناء األفالطوين، 

فكام ال توجد طبيعة عينية يف )ما بعد الطبيعة( كذلك ال توجد أّي حقيقة أخرى، حيث ساووا بزعمهم 

بني الحقيقة والوجود والطبيعة املادية، وما مل يكن اليشء ِحّسيّاً مل يكن موجوداً ثم تطّور هذا األمر 

عند الوضعيني يف فيّنا يف األعوام ما بني 1920 و 1930 م حيث فصلوا بني الفلسفة )املتعلقة باألوهام( 

والعلوم )املتعلّقة بالحقائق العينية( وحاولوا تسخري الفلسفة للعلوم الطبيعية.

وأخرياً يرى الدكتور الحائري عدم صحة كالم املاديني أمثال هيوم واملدرسة الوضعية، وكذلك 

عدم صحة ما ذهب إليه أفالطون من حرص الواقع والحقيقة مبا بعد الطبيعة، بل يرى أّن الوجود 

واملوجود يطلق عىل نحو اإلطالق املقسمي عىل جميع الحقائق رصيحاً سواًء أكانت مادية أم غري 

مادية كالنفس والعقل]1[.

ومن وجهة نظر ثانية ينتقد الحائري بعض املغالطات املعارصة يف الفكر الجديد، ويذكر منها 

التجديد  إىل  مييلون  الذين  املُْحَدثني  بعض  إّن  حيث  الطبيعة،  بعد  ما  علوم  تعريف  يف  ورد  ما 

ثم  البداية وجودية،  كانت يف  الفلسفة  إّن  وقال  واالرتقاء  النشوء  قانون  عليها  أجرى  الفلسفة  يف 

عربت هذه املرحلة ووصلت إىل علم املعرفة، ثم انحدرت إىل املنطق البحت، وبعد هذا تنزلت 

يتجاوز  أن ال  يلزم  الطبيعة  بعد  ما  التعرف إىل حقيقة  أراد  فمن  األلفاظ،  مباحث  واقترصت عىل 

مباحث األلفاظ، وإذا أردنا أن نصبح فالسفة ما بعد طبيعيني ال بد من أن نرتك جميع الحقائق ليك 

نتمكن من الغوص يف عامل األلفاظ]2[.

ثم يرد الحائري عليهم:

التاريخي والطبيعي يف األنواع  هؤالء أجروا بكل قطع وجزم ما أحدثه عامل طبيعي يف السري 

وعىل نحو االحتامل، أجروه عىل سائر العلوم ومتسكوا بقياس التشبيه غري املعترب منطقيّاً وعرفاً 

بني األنواع الطبيعية وأنواع العلوم.

إنهم ساروا عىل عكس املطلوب حيث إّن تلك النظرية تقول بارتقاء األنواع يف سريها التكاميل، 

لكن هؤالء قالوا باالرتجاع حيث هبطت الفلسفة من األعىل إىل األدىن.

إّن هذا االستكامل واالرتقاء أو الرجوع مهام كان فإنّه مقترص عىل الوجود الطبيعي لألنواع، 

طبقة  أّن  عي  تدَّ ال  النظرية  هذه  ألّن  داروين،  عند  حتى  السري  لهذا  قابلة  غري  فإنّها  املاهية  أما 

إنها  بل  استكمل،  ثم  آخر  بشكل  سابقاً  كان  وماهيته  اإلنسان  مفهوم  أي  الحايل  اإلنسان  نوع 

[1]ـ )متافيزيك 21 – 22(.

[2]ـ )كاوش هاي عقل نظري: 9(.



نحن والغرب

   2 0 1 7 بيــع  ر
 A L - I S T I G H R A Bاالستغراب

334

الوجود املطلق إىل  الفلسفة من مفهوم  فتحّول  والتاريخي، وعليه  الطبيعي  التكامل  تقترص عىل 

الوجود املقيد الذهني )نظرية املعرفة( ثم إىل الصور املنطقية ثم إىل االلفاظ، ال ينطبق مع أيٍّ من 

املوازين، وهو كالم غري صحيح]1[.

5 - فلسفة األخاق عند هيوم:

ُمْننَبٍ عىل  ديفيد هيوم، وسؤاله هذا  الوجود والوجوب هو  الغرب عن علقة  أول من سأل يف 

النافية ملا بعد الطبيعة، واستمر هذا السؤال بعده إىل يومنا الحارض. إّن جوهر  التجريبية  فلسفته 

استنتاج قضايا  والوجوب، وكيف ميكن  الوجود  بني  املنطقية  العلقة  ابتنى عىل مسألة  قد  سؤاله 

وجودية من مقدمات تحيك عن الوجود يف قياس منطقي]2[.

يرى هيوم أّن النظم األخالقية عندما تريد الخوض يف مسائل األخالق تستعني بالطريقة الفلسفية 

املتداولة، وتبدأ من إثبات وجود اللَّه أو عدمه، وبعد إثبات وجود اللَّه وسائر الخصائص اإلنسانية 

يستغرب  فهيوم  والالوجوب،  الوجوب  فجأة عىل مسألة  تعّرج  والعدم،  الوجود  من خالل قضايا 

من هذا التحّول املفاجئ ويتساءل عن الضوابط املنطقية لهذا التحول واالستنتاج، إذ إّن التعريج 

فعلامء  التجريبية،  الفلسفة  يف  مقبول  غري  الالوجوب  إىل  العدم  ومن  الوجوب  إىل  الوجود  من 

هيوم  يتساءل  أخرى  وبعبارة  املنطقية،  الرضورات  من  وكونها  النتائج  هذه  قطعية  يرون  األخالق 

ويقول: كيف ميكن أن نستنتج القضايا الناظرة إىل )الوجوب( من مقدمات ناظرة إىل )الوجود( إذ 

إن هذا االستنتاج غري مقبول منطقيّاً.

والخالصة: إّن فالسفة ما بعد الطبيعة ال ميكنهم االستفادة من املقدمات الناظرة إىل وجود اللَّه 

والنفس للوصول إىل وجوب الفضائل األخالقية وعدم الرذائل األخالقية]3[. بعد هذا العرض لشبهة 

هيوم ينربي الدكتور الحائري لإلجابة، ويستعني بالفلسفة اإلسالمية يك يربهن إمكانية العبور من 

قضايا الوجود إىل قضايا الوجوب واللزوم.

إّن مسائل الفلسفة تتكّون دامئاً من قضايا )الوجود(، وهو الرابط بني جميع تلك القضايا، وال 

تتعّدى ذلك، وهذا ما نتوافق فيه مع هيوم]4[ ثم يدخل سؤال هيوم يف منطق الصورة وروابط القضايا 

وال عالقة له مبنطق املادة أي مواد القضايا، كام ال عالقة له أيضاً بصور القضايا واألقيسة األخالقية، 

وعقد وضع القضايا وعقد حملها]5[.

[1]ـ )م ن: 10 – 12(.

[2]ـ )كاوش هاي عقل عميل: 21 – 22(.

[3]ـ )م ن: 28 – 31(.

[4]ـ )م ن: 37(.

[5]ـ )م ن: 40(.
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البحث الوجودي عن الوجود والوجوب:

املنطق  يف  البنيوية  األصول  من  يُعد  هيوم  شبهة  عن  النظر  قطع  مع  الوجود  عن  السؤال  إّن 

إذ يقع وجوده يف قمة هرم  الوجود  أقدم مسائل فلسفة  اللَّه تعاىل من  إّن مسألة وجود  الصوري. 

اللَّه  أّن وجود  يكن حول  الفالسفة مل  مباحث  مورد  أن  الواضح  ومن  العينية،  الوجودات  سلسلة 

يختلف عن وجود الطبيعة وظواهرها، بل إنّهم يبحثون عن اللَّه من جهة أخرى أي حول أّن وجوده 

الوجود  واجب  معنى  هو  وهذا  تكون،  ال  وقد  تكون  قد  فإنها  الوجودات  سائر  أما  والزم  واجب 

ُصْدِفيّاً يك يُبحث عن لزومه أو عدم لزومه، بل إّن وجوده  بالذات أي إّن وجوده مل يكن وجوداً 

واجب بالرضورة املنطقية، فحينئذ بعد تعريج الفلسفة من مطلق الوجود إىل الوجوب والالوجوب، 

يأيت هذا السؤال قهراً: أي كيف نصل من املقدمات الناظرة إىل مطلق الوجود، إىل نتائج ناظرة 

إىل الوجوب؟ هذا السؤال وإن كان ناظراً إىل الوجوب املنطقي ال األخالقي وسؤال هيوم كان 

عن الوجوب األخالقي، لكن هذا ال يرض ألّن سؤاله يتمحور عموماً حول استنتاج الوجوب من 

البنى  الرجوع إىل  يُحتّم علينا  أيضاً  الوجوب املنطقي  السؤال توّسع إىل  أّن نطاق  الوجود، ومبا 

واألصول والتعرف إىل أّن علقه الوجوب بأّي معنى كان منطقيّاً أم أخالقيّاً من أّي منبع يصدر، وما 

هو معنى الوجوب وما هو منطلقه الوجودي؟]1[، معنى الوجوب هو اللزوم والرضورة والحتمية، 

ويقابله الجواز واإلمكان، كام يقابله الحرمة واالمتناع والالوجوب.

فاملوجود الذي يلزم وجوده يكون واجب الوجود، ولو لزم عدمه كان ممتنع الوجود، ولو كان 

وجوده وعدمه متساويني لكان ممكناً خاصاً، ويطلق يف املنطق عىل هذه القضايا قضايا موجهة، 

وعليه فهذه املفاهيم تنشأ من تنوع واختالف الوجود ومل يكن لها أي جذر ومنشأ غري الوجود، ألّن 

الوجود هو الذي يتلّون بهذه األلوان، فتارة يتصف بالوجوب وتارة باإلمكان والجواز وأخرى باالمتناع.

هذه املباحث كلّها تتعلق بالفلسفة ومباحث العقل النظري الباحث عن الوجودات غري املقدورة 

فشبهة هيوم ال تقترص عىل األخالق ومباحث العقل العميل بل ترسي حتى عىل مباحث العقل النظري.

الوجودات الصادرة عن إرادة اإلنسان املسؤول تتصف بتلك املفاهيم نفسها حيث بعض هذه 

األفعال تُعد الزمة وحتمية وواجبة عند الفاعل وال بد أن تتحقق بإرادته، وبعضها اآلخر ليست بهذه 

املثابة من الرضورة والحتمية، والقسم الثالث ما يكون وجودها عن الفاعل محكوماً عليه بالحرمة، 

والروابط يف  النسب  ف  وتَُوصِّ تبنّي  كيفيات  املنطقي  كالوجوب  األخالقي  الوجوب  أن  فتلّخص 

وإرادته،  اإلنسان  علم  األخالقي  بالوجوب  الوجود  ف  يُوصِّ الذي  الوحيد  العامل  وأّن  الوجود، 

[1]ـ )م ن: 59 – 61(.



نحن والغرب

   2 0 1 7 بيــع  ر
 A L - I S T I G H R A Bاالستغراب

336

وهو أي العلم واإلرادة العلة الفاعلية لهذه الوجودات، أي إّن اإلرادة َواالختياَر هام العلُة الفاعليُة 

الوحيدة والعامل الرئييس للوجودات التي تتصف بالوجوب]1[.

ثم إّن سؤال هيوم ينقسم إىل قسمني:

ـ السؤال عن العلقة الصورية بني الوجود والوجوب.

ـ السؤال املتعلّق بصورة القياس وهو كيفية استنتاج الصور الناظرة إىل الوجوب من مقدمات 

ناظرة إىل الوجود يف قياس منطقي أي استنتاج القضايا املعيارية والقيمية من القضايا اإلخبارية أو 

التوصيفية.

الوجود  الرابطة والعلقة بني  تنوع  له مبسألة االستنتاج بل يقترص عىل  السؤال األول ال عالقة 

الفاريس  ما يسّمى يف  الوجود وهو  نفرّق بني نوعني من  أن  مقام االجابة يجب  والوجوب، ويف 

بـ )است( و)هست( فاألول ال يتعدى كونه وجوداً رابطاً ال أكرث وال يدخل يف عقد الحمل وغري 

إليه هو أي رابط بني املوضوع واملحمول كام يف مثال )زيد طبيب زيد طبيب است(،  منظور، 

فالوجود هنا رابط بني الطب وزيد ال أكرث وال يحيك عن مسألة وجودية حول زيد أو الطب.

وتارة نستخدم الوجود ونريد منه إثبات الوجودية )أي هستي( كام لو قلنا )الله موجود( فالوجود هنا 

ليس رابطاً بل إنه محمول يدخل يف عقد الحمل ويكون مفاد كان التامة وهل البسيطة، والخالصة أّن 

هناك فرقاً بَيِّناً بني الوجود املحمويل والوجود الرابط، وبناء عىل هذا الفرق يُجاب عن سؤال هيوم األول.

الوجود  بني  العلقة  وهذه  الرابط،  الوجود  يدور حول  هيوم  من سؤال  األول  القسم  إّن  ونقول 

]أي مبعناه الرابط[ وبني الوجوب تنحرص يف العلوم الرياضية والطبيعية، بينام الوجود املحمويل 

املعياري  االستنتاج  مسألة  عن  خارج  األول  السؤال  وهذا  الفلسفة،  يف  يكون  هست[  ]مبعنى 

والقيمي الذي هو مفاد القسم الثاين من سؤال هيوم.

القسم الثاين من سؤال هيوم يتعلّق باستنتاج النتائج املعيارية والقيمية من القضايا واملقدمات 

بل  القضايا،  الرابط يف  له مبسألة  االستنتاج وال عالقة  يتعلق مبنطق  التوصيفية، وهو  أو  الخربية 

ينحل إىل السؤال عن العلقة املنطقية بني العقل النظري والعقل العميل.

وبعبارة أخرى هنا سؤاالن عند هيوم:

ـ مسألة الرابط يف القضايا.

ـ مسألة استنتاج القضايا.

[1]ـ )م ن: 61 – 64(.
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جمع  مغالطة  يف  فسنقع  األمرين  هذين  بني  منيّز  مل  فإذا  الخربية،  القضايا  من  املعيارية  إّن 

.]1[ً املسألتني يف مسألة واحدة التي وقع فيها الكثري وسبب إرباكاً كبريا

العميل هو قدرة االستنباط  العقل  إّن  فنقول  الثاين من سؤال هيوم  الشق  الجواب عن  أما يف 

الوجودات  خالل  من  تنتخب  النتائج  هذه  ذلك:  توضيح  الوجوبات،  إىل  ناظرة  نتائج  واستنتاج 

النتائج  هذه  مختاراً.  غاياته  إىل  اإلنسان  يصل  باإلنسان يك  املتعلّقة  الجزئية  واألمور  املشخصة 

بات فالحركة املنطقية من هذه املقدمات  تُستحصل من املقدمات األوىل أو املشهورات أو املُجرَّ

إىل حني الوصول إىل النتائج الناظرة إىل الوجوب يتكّفلها العقل النظري الباحث يف اآلراء والقضايا 

الكلية، هذه هي الصورة العامة للقياسات املنطقية املنتهية إىل النتائج األخالقية.

وبعبارة أخرى إّن حقيقة العقل العميل هو استنباط ما يجب أن يفعله اإلنسان املسؤول، وهذا 

إّن  أي  النظري،  بالعقل  يتعلّق  كلّية وهذا  ومقدمات  وقاعدة  رأي  إىل  يستند  وأن  االستنباط يجب 

العقل العميل ينتج من العقل النظري والوجوب ال يصدر إاّل من حاّق الوجود. نحن نصل إىل أّي 

خري أو فعل حسن من طريق املعرفة الكلية، ثم تظهر من هذه املعرفة الكلية معرفة جزئية ونكّون 

منهام قياسني منطقيني: األول يتضمن املعرفة الكلية )عقل نظري( والثاين املعرفة الجزئية )عقل 

عميل(. مثالً العقل النظري يدرك أن الصدق حسن، ثم يجري هذا الحكم عىل الجزئيات ويَنتج 

منه قياٌس أصغر يتعلّق بالعمل والفعل، فالنتيجة الصادرة عن القياس الثاين هذا هي العقل العميل، 

فالعقل النظري يحّول يف البداية الوجود إىل الوجوب، ثم يصوغ القضايا األخالقية من خالل كربى 

وصغرى كسائر القضايا الفلسفية، فالوجوب هنا هو الرضورة أو الوجوب بالذات أو بغري الناشئ 

من اشتداد الوجود وقّوته]2[.

واالختيارية  اإلرادية  بالوجودات  املتعلّقة  النظري  العقل  قضايا  هي  العميل  العقل  مسائل  إّن 

عن  وتحيك  اإلنسان  سلطة  من  تخرج  صدورها  بعد  االختيارية  الوجودات  وهذه  اإلنسان،  لدى 

الوجودات العينية وغري اإلرادية، وحينئذ ميكن تشكيل قضايا خربية عنها، فالجلوس مثالً حقيقة 

من الحقائق الوجودية املتعلقة باإلنسان ألنّه من مقوالت الوضع وهو من القضايا الفلسفية، هذا 

الوضع املخصوص )الجلوس( مبا أنّه فعل إرادي قبل أن يتحقق يكون من الوجوبات األخالقية 

ويقع محموالً يف القضايا األخالقية ولكن بعد الوجود والتحقق يصبح من الوجودات الخربية]3[.

ثم إن سؤال هيوم عن كيفية استنتاج نتيجة ناظرة إىل الوجوب من مقدمات ناظرة إىل الوجود، 

[1]ـ )م ن: 75 – 83(.

[2]ـ )م ن 110 – 120(.

[3]ـ )م ن: 147 – 148(.
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الوجودي  الفلسفة اإلسالمية والدليل  يقني يف  دِّ الصِّ بدليل  يُنقض  القياس  لو كان سؤاله عن مادة 

عند آنسلم، حيث إّن هذين النظامني يُرِجعان الوجود املطلق إىل نتيجة منطقية ناظرة إىل الوجوب 

وذلك ضمن تقديم قياس برهاين]1[.

وأخرياً، إّن الوجوب كيفية حقيقية من مراتب الوجود يحيك عن درجات الوجود شدة وضعفاً]2[.

الوجوب وإن كان وجوداً رابطاً من حيث الصورة لكنه يف الواقع ينشأ من حاّق الوجود، وهو من 

كيفيات الوجود البسيط املتعلق مبنطق املادة]3[. الوجوب ليس مفهوماً مستقاًل أمام الوجود، بل هو 

ذايت للوجود ويصف صور وجوداتنا االختيارية]4[.

6 دليل االستقراء:

الربهان ال يحتاج إىل تجربة، حيث نصل فيه من املقدمات العليا أو الكلية إىل النتائج الجزئية، أّما 

القوانني العلمية فهي تجريبية وهذه القوانني قد تحصل عن طريق االستقراء، علامً بأّن االستقراء التام 

ال يتحّصل يف الطبيعة لخروج موارد االستقراء عن حيّز اإلحاطة، لذا يكون االستقراء ظّنيّاً وغري يقيني.

يوجد إشكاالن يف االستقراء: اإلشكال التجريبي واإلشكال العقيل.

ـ اإلشكال التجريبي: إنّنا ال نتمكن من استقراء جميع الحاالت يف املايض والحال واملستقبل 

وتجربتها، إذ إّن األفراد التي ال نهاية لها ال تحرض يف الذهن.

ـ اإلشكال العقيل: إنّنا ال نتمكن من الوصول إىل حكم كيل قطعي عن طريق االستقراء لعدم 

إمكان معرفة الكيّل عن طريق الجزيئ. الجزيئ هو منوذج للكيّل لكنه ال يحيك عنه، الكيل يحيك 

عن الجزيئ دون العكس، بخالف الربهان حيث نصل من الكيل إىل الجزيئ ويكون حكمه قطعيّاً.

فقد أشكل هيوم يف القرن السابع عرش هذا اإلشكال وقال: إّن تجربة مجموعة من املصاديق 

ال توصلنا إىل نتيجة دامئية وكلية ألّن االفراد ال تناهَي لها وال ميكن الوقوف عىل جميعها فهو ال 

يعطينا اليقني بل يعطينا االطمئنان الظني.

وقد رّد عىل هيوم الوضعيون أرباب حلقة فيّنا وأصحاب معيارية اإلثبات أو اإلبطال يف القضايا، 

إذ تعتمد آراؤهم عىل االستقراء لكن دون جدوى والحق مع هيوم.

ومن وجهة نظر املنطق اإلسالمي فإّن االستقراء عىل نوعني:

[1]ـ )م ن: 149(.

[2]ـ )ص 151(.

[3]ـ )ص155(.

[4]ـ )ص 158 – 159(.
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االستقراء الذي حقيقته الربهان فهو يفيد العلم برشط أن تكون التقسيامت عقلية، كام لو قلنا: 

الجسم إما حيوان أو نبات أو جامد، فهنا نستقرئ األفراد عن طريق التقسيم املنطقي ال التقسيم 

التجريبي، فيكون االستقراء حينئٍذ تاّماً يقينيّاً وهذا نقض عىل هيوم.

وميكن الجواب عن شبهة هيوم بنظرية )الفرد بالذات( حيث إّن التجربة لو أوصلتنا إىل )الفرد 

بالذات( لكان الحكم رضوريّاً ال يختلف عن الطبيعة الكلية وال يحتاج إىل استقراء جميع األفراد، 

فالفرد بالذات وإن كان جزئيّاً ولكن ميكنه الحكاية عن الكيل، فهو استقراء مبعنى وبرهان مبعنى]1[.

الورقة  بأّن هذه  الورقة؟ ألجبته  ابنك وقال: ما لون هذه  نبني ذلك عن طريق مثال: لو سألك 

بيضاء، فأنت تبنّي له بياض األبيض أي الفرد بالذات للبياض يف الخارج، فلذا لو رأى الحقاً الثلج 

أو أي أبيض آخر لحكم عليه بالبياض أي يصل إىل حكم كيل عن طريق هذا الفرد بالذات، فلو 

وصلنا إىل الفرد لحكمنا عن طريقه عىل جميع األفراد، وال نحتاج إىل االستقراء يك نصل عن طريق 

مشاهدة األفراد إىل الحكم الكيل]2[.

7  الصحة والفساد:

واملعيارية  القيمية  األمور  ضمن  والفساد  الصحة  قبيل  من  املفاهيم  بعض  وا  َعدُّ الغربيني  إن 

وذهبوا إىل أنّها توجيهية توصيفية )prescriptive( وليست إخبارية أي ال ميكن اإلخبار عنها ألنّها 

ال متلك وجوداً عينيّاً مدَركاً بالحواس الظاهرية أو الباطنية فال ميكن اإلخبار عنها.

الجواب: إذا كانت هذه املفاهيم من االعتبارات املحضة وال ميكن اإلخبار عنها، فكيف أخرب 

ورشائطه،  الفعل  أجزاء  مع  متاماً  يتطابق  الذي  العمل  صفة  الصحة  إّن  والفالسفة؟  االنبياء  عنها 

واملطابقة حقيقة رياضية وليست معيارية وال اعتبارية والفساد بخالفه، فام ذهب إليه التجريبيون 

من أّن الصحة والفساد أو الحسن والقبح ليست أموراً حقيقية كالبياض والّسَواد فال معنى لها وإنّها 

غري خاضعة للمعرفة التجريبية وغري قابلة للتأييد أو التكذيب، هذا الكالم يف غري محلّه]3[.

ذهب آلفرد جولز إِِير أستاذ الفلسفة التجريبية يف جامعة أكسفورد إىل أّن القضايا األخالقية غري 

قابلة للتجزئة والتحليل العلمي، فال تكون من مصاديق الوجود وتبقى تصورات ذهنية غري مفهومة، 

وعىل سبيل املثال إذا قلنا:

أنت فعلت قبيحاً يف رسقة هذا املال.

أنت رسقت هذا املال.

[1]ـ )فلسفة تحلييل: 93 – 99(.

[2]ـ )ص 101 - 102(.

[3]ـ )كاوش هاي عقل عميل: 187 – 188(.
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يرى )إِِير( أّن هذين املثالني ال فرق بينهام، فكلمة القبيح املستعملة يف القضية األوىل مل تضف 

ل من املثال األول يف عامل الوجود ليس بأكرث من  شيئاً واقعيّاً عىل املثال الثاين، فاملعنى املحصَّ

املعنى املوجود يف القضية الثانية، إذاً ليس )القبح( شيئاً يدل عىل واقع عيني ولو كان شيئاً عينيّاً 

للزم االختالف يف معنى املثالني.

نقول ف الجواب: لو أغمضنا الطرف عن مسألة الحسن والقبح وعكفنا عىل مفهوم الرسقة 

والقبح،  الحسن  كمعنى  أيضاً  مفهوم  التجريبية غري  الفلسفة  الرسقة طبقاً ألصول  مفهوم  ألصبح 

ونقول له عىل سبيل النقض: ما معنى الرسقة يف العامل الحيّس؟ وما الفرق بني السارق واألمني؟ 

فلو افرتضنا شخصني تحققت أموالكم عندهام، واحد عىل سبيل االئتامن واألمانة وواحد عىل 

سبيل الرسقة، فام الفرق يف املنطق التجريبي بني هذين الشخصني، إذ األمانة والرسقة من وجهة 

أموالك منك إىل غريك، فكيف يصبح هذا  انتقال  التجريبي متساويان ألّن معناهام  نظر املنطق 

االنتقال أمانة عند أحدهام ورسقة عند اآلخر؟

ال مناص لنا من القول إّن أحد االنتقالني مل يتطابق مع قواعد العرف أو القانون واآلخر يتطابق 

لذا يكون أحدهام أميناً واآلخر سارقاً، إذاً التقابل بني التطابق وعدم التطابق يعود إىل تقابل اإليجاب 

والسلب، الوجود والعدم. وهذا التقابل مرّده إىل الوجود وهو ليس من القيم، وعليه فإّن القبح يف 

املثال املذكور يُنتزع من عمل الرسقة القبيح، ومبا أّن الرسقة ال تتطابق مع نظام القانون تكون فساداً، 

بهذه الطريقة يجري إرجاع الحسن والقبح األخالقيّنْي إىل االنطباق وعدم االنطباق التجريبيَّنْي أو 

الرياضيِّنْي، وهام من ضمن الوجودات الطبيعية والرياضية وليسا اعتباريني]1[.

8- العلة واملعلول:

مسألة العلة واملعلول من أهم مسائل الفلسفة ومن دونها يكون االستدالل عقيامً وغري منتج 

أنّنا ال نتمكن  التجريبية وذهب إىل  الفلسفة  العقل، لكن جاء هيوم من مؤسيس  ويقتيض تعطيل 

ينتج  ما  أو  والحواس  بالتجربة  االستدالل  التجربة، ألنّه يحرص  العلّية عن طريق  قانون  قبول  من 

الزمني، االستمرار، وهذه  التعاقب  القانون هو ثالثة أشياء: االتصال،  فهام مبارشة، ألّن مفاد هذا 

الثالثة ال تنتج القطعية والرضورة املنطقية. كيف تقولون: كلام كانت العلّة كان املعلول بالرضورة 

التجريبي  الواقع  سوى  تنتج  ال  أعالها  الثالثة  األمور  إّن  الرضورة،  هذه  لكم  أين  من  وبالعكس، 

الوجود ال من خالل  إثبات واجب  نتمكن من  فلن  الكالم  لهذا  أذعّنا  فإذا  املنطقية،  الرضورة  ال 

املعلوالت وال من خالل العلل]2[.

[1]ـ )م ن: 189 – 192(.

[2]ـ )هرم هستي: 116 – 120(.
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نقول ف الجواب: معنى العلّية عندنا أّن الكون هو تجيّل اللَّه تعاىل ومعلوله اإلبداعي، فاللُه هو 

مفيض الوجود وتسّمى نتيجة هذه اإلفاضة باملعلول )أي املَُفاض( وهذا مفاد قاعدة )الواحد ال يصدر 

عنه إاّل الواحد(، وما أنكره هيوم هو التعاقب واالستمرار بني شيئني، أما يف قاعدة الصدور فال يوجد 

، ألنهام يتعلقان بوجود شيئني  تعاقب زمني بني الصادر واملصدور، وال استمراَر وال اتّصاَل مكانيَّنْيِ

والحال أّن يف اإلفاضة ال توجد إثنينيّة بل هناك ظهور، وظهور اليشء ال يكون سوى اليشء نفسه.

فبعد إثبات الصدور نفهم نوعاً آخَر من العلّية غري التي نفاها هيوم. من هذه العلية واملعلولية 

وعلّة  املعلول  بني  املنطقية  الرضورة  املنطقية،  الرضورة  نستنتج  الصدور،  مبعنى  تكون  التي 

اللَّه تعاىل، هذا بناء عىل قانون العلية يف قاعدة  إّن الكون ظهور وجود  إثبات الكون من حيث 

سوى  تثبت  ال  قال  كام  ألنّها  هيوم  نفاها  التي  األجسام  يف  العلية  قانون  عىل  بناًء  ال  الصدور 

االحتامل دون الرضورة املنطقية]1[.

9ـ العلم والفلسفة:

لذلك  وتبعاً  والرياضية،  الطبيعية  بالعلوم  )العلم(  تحرص  أن  تحاول  الجديدة  املنهجية  إّن 

يُخرجون الفلسفة وعلوم ما بعد الطبيعة عن أرسة العلوم، ولكن ليُعلم أّن العلم األعىل أو الفلسفة 

الكلية وعلم ما بعد الطبيعة تُعّد من العلوم المتالكها جميع مميزات العلم وهي ليست جهالً، بل 

هي منبع سائر العلوم وجميع العلوم تتغّذى منها.

يقول الفكر الجديد: إّن الفلسفة فلسفة وليست علامً وال جهالً، وذلك أّن العلم هو اإلدراك الذي 

يتعلّق باملحسوسات مبارشة أو يكون كالرياضيات يعتمد عىل مبادئ حسية، ومبا أّن ما بعد الطبيعة 

ال تدخل ضمن هذين القسمني فال تكون علامً، فالفلسفة فلسفة وليست علامً كام أنّها ليست جهالً 

ألنّها نوع تحرك فكري.

تقول الفلسفة اإلسلمية ف مقام اإلجابة: ال ميكن تعريف الفلسفة بنفسها ألنّه يلزم منه محذور 

فهو  العلوم  من  علامً  تكون  أن  إما  فالفلسفة  التناقض،  يف  الوقوع  أو  نفسه  عىل  اليشء  توقف 

املطلوب، وإما أن تكون جهالً وهذا ما ال يقول به أحد، وإما أن ال تكون علامً وال جهالً وال يفهم 

منها يشء، فهذا خروج عن البحث العلمي وتعطيل للعقل]2[.

بعد هذا الجدل اللفظي نقول: ليست علوم ما بعد الطبيعة كام يتصّوره فالسفة الغرب وبعض 

املتفلسفة اإلسالميني، علوماً تتعلّق حرصاً باملوجود يف خارج عامل الطبيعة، وتُطلق عىل ما ال 

[1]ـ )م ن: 122 – 130(.

[2]ـ )كاوشهاي عقل نظري: 14 – 16(.
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العلم  إّن  متني.  علمي  أساس  له  وليس  يستقيم  ال  الفهم  هذا  الغيبية.  األمور  عن  وتبحث  يُرى، 

إّن  عندنا،  الطبيعة  بعد  ما  علوم  زمرة  يف  يدخل  وجوداً  لكونه  جهة  من  املحسوسات  بوجود 

نفياً  البسيطة  القضايا  حيثية  من  بحثت  إذا  املوجودات  وكسائر  نفسه  كالجسم  الجسم  عوارض 

بني  الجوهري  الخالف  إىل  يرجع  وهذا  عندنا.  الطبيعة  بعد  ما  مسائل  من  تكون  فسوف  وإثباتاً 

وال  املطلق  والوجود  الطبيعة  بعد  ما  ومعنى  تفسري  يف  األوروبية  والفلسفة  اإلسالمية  الفلسفة 

تقارب بينهام يف هذا األمر]1[.

وسبب هذا الخطأ عند كثري من فالسفة الغرب والرشق ناشئ من تعريف الفلسفة عندهم، 

املجردات  من  الفلسفة  مسائل  جعلوا  لذا  املطلق،  الوجود  عن  تبحث  أنّها  زعموا  حيث 

الوجود  الذهني؛ ألّن  التحقق  لها سوى  الجزيئ وال تحقق  العيني  بالواقع  لها  التي ال عالقة 

الخوض  من  تتمكن  ال  إذاً  فالفلسفة  الذهن،  يف  سوى  يتحقق  ال  اإلطالق  قيد  مع  املطلق 

الذهنية  إّن مسائلها خارجة عن هذا املضامر ومنحرصة يف املسائل  إذ  العينية  الحقائق  يف 

املجردة.

هذا هو الخطأ الكبري عندهم إذ لو كان موضوع الفلسفة )الوجود املطلق( لكان الحق معهم 

َق خارجيّاً وجزئيّاً له، ولكن الصحيح أن نقول إّن موضوع الفلسفة هو )مطلق  ألنّه مجرٌَّد وال تحقُّ

الوجود(، ومطلق الوجود ينطبق عىل جميع األمور حتى الظواهر الجزئية الطبيعية ألنّها كلها ضمن 

مفهوم الوجود، ومبا أنّها وجود تكون من مسائل الفلسفة، وعليه ستصبح جميع األشياء الجزئية 

والكلية، الطبيعية وما بعد الطبيعية، الوجودات الفلسفية غري املقدور عليها والوجودات األخالقية 

الوجود كام  الفلسفة من حيثية وجودها؛ الّن مطلق  كلها ضمن مسائل  عليها، ستصبح  املقدور 

يصدق عىل املجردات يصدق عىل الطبيعيات أيضا]2[.

وعليه فقد جعل فالسفة اإلسالم الفلسفة مرادفة للعلم، وقّسموا العلم إىل: العلم األعىل )الفلسفة 

الكلية وما بعد الطبيعة( والعلم األدىن )الرياضيات والعلوم الطبيعية( بخالف فالسفة الغرب حيث 

فصلوا الفلسفة عن العلم]3[.

يظن البعض أّن هذا التقسيم غري صحيح، واألوىل اتباع ما طرحه فالسفة الغرب قدمياً وحديثاً، 

ولكن هذا غري صحيح ألّن متايز العلوم ورتبتها تُقّدر بتاميز املوضوعات سعة وضيقاً، فالعلم الذي 

[1]ـ )م ن: 17 – 18(.

[2]ـ )كاوش هاي عقل عميل: 204 – 208(.

[3]ـ )كاوش هاي عقل نظري: 66(.
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يكون موضوعه أكرث كلية وتجرداً وشموالً يكون أعىل، وما ال يكون بهذه املثابة بل يقترص عىل 

األشياء والظواهر العينية يكون أدىن]1[.

10 ـ نقد نظرية بوبر حول )قابلية التكذيب( يف القضايا

إّن كارل بوبر قّسم القضايا إىل: علمية وغري علمية، وجعل قضايا األخالق والكالم والفلسفة 

التكذيب  قابلية  هو  العلمية  القضايا  يف  عنده  واملعيار  العلمية.  غري  القضايا  ضمن  والقانون 

)falsibility(، فالقضايا الكاذبة يكون كذبها نفُسه معياراً لكونها ذات معنى، فالكذب هو املاِلك 

واملعيار إلثبات القضايا العلمية.

كثـري مـن القضايـا العلميـة تبقـى يف مرحلـة الفرضيـات ومـا دامت هكـذا ال تكون لهـا صبغة 

علميـة، نعـم تصطبـغ بالصبغة العلميـة عندمـا نجّربها ونأخـذ منها نتائـج إيجابية وقد نأخـذ أيضاً 

نتائـج سـلبية، فـإذا كانـت القضيـة العلميـة تحمـل يف طياتهـا السـلب يكون هـذا دليالً عـىل أنها 

ذات معنـى، أمـا لـو كانـت النتائـج مائـة باملائـة إيجابيـة وإثباتيـة فتلك القضيـة ال تكـون علمية. 

عندمـا نحكـم عـىل قانـون علمي بالنفـي يكون هـذا دليالً عـىل أنّنـا أدركنـا معناه.

الجواب: ميكننا نقد نظرية بوبر من وجهني: الجواب النقيض، الجواب الحيّل.

أما الجواب النقيض: توجد قواعد وقضايا إيجابية بحتة غري قابلة للتكذيب وتكون علمية أيضاً، 

قضية  هذه  موجود.  سنة[  مائتي  منذ  انقرض  قد  ]طائر   )dado( َدُدْو  طائر  إّن  قلنا  لو  ذلك:  مثال 

تجريبية وال ميكن نقضها أو تكذيبها، فلذا مل يكن التكذيب هنا معياراً للعلمية. وهكذا الحال يف 

عاها إيجايب وال ميكن تكذيبه إطالقاً. كثري من القضايا العلمية التي ُمدَّ

الجواب الحيّل: نستعني هنا بقاعدة فقهية ذهب إليها البعض من أّن الشهادة يف العدميات غري 

مسموعة، وذلك أّن األمور العدمية أو السالبة ال تقبل التجربة، فلو أرشنا إىل ألف طائر وقلنا إنّه 

ليس طائر )َدُدْو( يكون صحيحاً، لكنه مل يثبت عدم وجوده يف أّي نقطة من العامل، وكذا الحال يف 

ما بعد الطبيعة، ألّن الشهادة عىل النفي والسلب غري مقبولة وال معنى لها]2[.

كام أّن تقسيمه للقضايا إىل علمية وغري علمية غري صحيح وليس منطقيّاً، ألّن املنطق ينقسم 

إىل منطق الصورة ومنطق املادة، وال يجوز الخلط بني أحكام كل واحد منهام، فلو قّسمنا القضايا 

التي تقع يف املنطق  لتعلّق هذا مبنطق املادة دون الصورة، والتقسيامت  إىل علمية وغري علمية 

[1]ـ )م ن: 93 – 94(.

[2]ـ )فلسفه تحلييل: 85 – 87(.



نحن والغرب

   2 0 1 7 بيــع  ر
 A L - I S T I G H R A Bاالستغراب

344

الصوري كلها عمومية من دون فرق يف األمور العلمية وغري العلمية، إذ األركان الرئيسة فيها هي 

املوضوع واملحمول والنسبة بينهام، فال ميكن فصل القضايا العلمية عن غري العلمية ألن الصورة 

واحدة وإن اختلفت املادة فإنها قد تكون عدداً أو طبيعة أو ما بعد الطبيعة]1[.

11ـ الرد عىل الفنومينولوجيني:

أمثال  الفنومينولوجيني  إشكال  عن  يجيب  اإلسالمية  الفلسفة  يف  الذهني  الوجود  مبحث  إّن 

هرّسل، ألنّهم يعتقدون بوجود حد فاصل بني الذهن والعامل الخارجي، وهذه الفاصلة ال متتلئ 

إطالقاً وال طريق لنا إىل عامل خارج الذهن، وما نراه من الحقائق هو )فنومينو( الذهن ال الواقع 

العيني. إّن جميع الكون ظهورات يف ذهننا، أما )النومينو( الذي هو الوجود يف نفسه فال طريق لنا 

إليه ألنّه مبجرّد ما يدخل )النومينو( إىل الذهن يتحول إىل )فنومينو(.

ولكن الفلسفة اإلسالمية تجيب عن هذه الشبهة، قال السبزواري:

كوٌن  ِبنفسه  لدى  األذهان". " لليشء، غي الكون ف األعيان،  

لكل يشء وجودان: وجود يف الخارج الطبيعي واملادي، ووجود يف الذهن )الوجود العلمي( 

وتوجد بني هذين الوجودين املامثلة ال العينية، الوحدة والعينية متعلقة مباهية هذين الوجودين، 

وعىل سبيل املثال: إّن شخصاً عنده لباسان لباس للّيل ولباس للنهار مع أّن حقيقته واحدة ال تتغري 

بتغرّي اللباس فالوجود الذهني والوجود الخارجي مبثابة اللباسني لتلك الحقيقة، فالحقيقة عندما 

تدرك تخلع اللباس الخارجي وتلبس لباساً آخر، فالفرق بني العامل العقيل والعامل العيني الحقيقي 

هو أّن كل حقيقة تظهر بلباس وجودها الطبيعي يف عامل الطبيعة، وتلك الحقيقة بعينها تظهر بلباس 

وجودها الذهني يف الوجود العلمي.

وخطأ الفنومينولوجيني هو أنّهم زعموا أّن واقع كل يشء هو وجوده الخارجي والعيني لذا ال 

ميكن أن يدخل الواقع يف ذهننا، إنّهم مل يصوروا الوجود الخارجي أو الذهني كاللباس.

والخالصة: إّن حقيقة األشياء يشء واحد؛ تارة ينوجد يف الخارج بلباسه العيني الخارجي وله 

إىل  التقسيم  ترك  من  بد  ال  هذا  وبناء عىل  ذهنية،  آثار  وله  الذهن  ينوجد يف  وتارة  خارجية،  آثار 

)نومينو( و)فنومينو(، فام يقال من أّن الحقيقة بوجودها الخارجي ال تدخل إىل الذهن ومبا أنّها ال 

تدخل إىل الذهن ال نتمّكن من جلب حقائق األشياء إىل الذهن والعلم بها فمعلوماتنا جميعاً ال 

[1]ـ )م ن: 90(.
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تتعدى )الفنومينو(، هذه املقولة مردودة عند حكامء اإلسالم إذ حقيقة األشياء وماهيتها كام توجد 

يف الخارج توجد يف الذهن أيضاً]1[.

الحضوري  العلم  ففي  الحضوري،  والعلم  الحصويل  العلم  يفرّق بني  أّن كانط مل  إىل  مضافاً 

)علم الذات بالذات( يتحد العلم واملعلوم، فال يجري تقسيم كانط يف العلم الحضوري.

11ـ نظرية األوصاف عند رسل:

قد  أبعادها  لكن  الشخصية،  الوجودات  عىل  اقترصت  وإن  راسل  عند  األوصاف  نظرية  إّن 

تجاوزت ما كانت عليه بشكل كبري.

من املسائل املطروحة منذ بداية القرن العرشين السؤال عن ظواهر الطبيعة، وهل هي التي تعرّب 

عن معلوماتنا متاماً، أي هل علومنا تنحرص يف الظواهر الخارجة عن الذهن، أو ميكن أن تكون 

لها  التي  باألمور  وفهمنا  توصيفنا  ينحرص  أخرى هل  وبعبارة  الظواهر؟!  تفوق  أخرى  علوم  هناك 

وجود عيني خارجي فقط، أو نحن نتمكن من توصيف وفهم ما ال تحّقق عينيّاً له أيضاً؟!

ذهب الفالسفة الجدد إىل عدم امكانية فهم وتوصيف ما ال تحقق خارجيّاً له، ولو وصفنا ذلك 

لكان وصفنا غري مفهوم ومل يكن من العلوم، فكل قضية سواء أكانت صادقة أم كاذبة ال بد من أن 

يكون موضوعها متحققاً يف الخارج يك تكون علمية.

فرنسا  ملك  )إّن  املعروف  ومثالهم  التجريبيني،  من  وكثري  راسل  النظرية  هذه  إىل  ذهب  ن  ِممَّ

عامل( والحال أن فرنسا مل تكن ِملكية حتى يكون لها ملك، فهذه القضية مبا أنّها ال تحيك عن يشء 

مطابق وموجود يف الخارج ال تكون مفهومة وهي غري معقولة، فعند راسل يجب تحقق موضوع 

جميع التوصيفات يف الخارج يك تكون القضية قضية]2[.

يف املقابل قد انربى بعض فالسفة الغرب لإلجابة عن هذه الشبهة، حيث ذهبوا إىل عدم اقتصار 

معلوماتنا عىل ما هو متحقق خارجاً، فلنا معلومات ليس لها ما بازاء خارجي، وهي مع هذا صادقة 

وتعّد من علومنا، من جملة هؤالء الفالسفة الفيلسوف األملاين املعروف ماينونج، وميثّل ملّدعاه 

بقضية: )هذا الجبل الذهبي من ذهب( فانّها قضية صادقة وتعّد من علومنا. وطبقاً لقواعد املنطق 

من أّن نقيض السالبة الكلية هو املوجبة الجزئية، ينتقض استدالل راسل بهذه املوجبة الجزئية]3[ 

[1]ـ )جستارهاي فلسفي: 417 – 422(.

[2]ـ )هرم هستي: 79 – 82(.

[3]ـ )م ن: 82 – 83(.
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وذلك أنّه يقول عىل نحو السالبة الكلية: )ليس لنا إطالقاً أي معلومات خارجة عن الحّس والوجود 

العيني( فتأيت املوجبة الجزئية عند ماينونج لتنقض منطقيّاً استدالل رسل.

لكن يعرتض راسل ويقول إّن هذه القضايا تعد من القواعد القاموسية ال املنطقية، إذ إّن قواعد 

وقاموس اللغات ال عالقة له بالوجود الخارجي، بل تصدق يف محيط األلفاظ حرصاً وتكون من 

قبيل رشح اللفظ، فلو صّح هذا للزم التناقض كام لو قلنا: )إّن مسجد مدينة ليام كبري( والحال أّن 

ليام ليس فيها أيُّ مسلم فال مسجد فيها إطالقاً، ثم يأيت شخص آخر ويقول: )إّن مسجد مدينة ليام 

ليس بكبري( ومبا اّن اجتامع النقيضني محال يعني ال ميكن أن يكون مسجد ليام كبرياً وصغرياً يف 

الوقت نفِسه ال بد من أن يصدق أحد املتناقضني، فاذا ثبت أحدهام يعني أّن هناك مسجداً يف ليام، 

والحال أنّها كام قلنا ال تحتوي عىل أّي مسجد]1[.

القضيتان غري  النقيضني ويقول: هاتان  الحائري عن إشكال راسل يف اجتامع  الدكتور  يجيب 

فلو  التناقض،  فريتفع  للمحمول(  السالبة  )املوجبة  إىل  ترجع  هنا  السالبة  القضية  ألّن  متناقضتني 

كانت إحدى القضايا سالبة واألخرى موجبة للزم التناقض، لكن إذا كانت إحداها موجبة واالخرى 

موجبة أيضاً أو معدولة أو موجبة سالبة للمحمول، فال تناقض بني القضيتني ولكنهم ملّا مل يلتفتوا 

إىل  الراجعة  املعاين  وعلم  اللغوية  القواعد  غرار  عىل  التحليلية  القضايا  جميع  جعلوا  هذا  إىل 

األلفاظ التي ال عالقة لها بالواقع الخارجي.

لكــن نحــن يف الفلســفة اإلســالمية أسســنا القاعــدة الفرعيــة وأفادتنــا أمــور كثرية، حيــث تقول 

القاعــدة إّن "ثبــوت يشء لــيشء فــرع ثبــوت املُثبَــت لــه ال الثابــت"، فــاذا كانــت القضيــة ذهنيــة 

ــاً، وإذا كانــت خارجيــة كان املثبــُت لــه هــو ذلــك املوضــوَع الخارجــيَّ  كان املثبــت لــه ذهنيّ

نفَســه. وذلــك أنّنــا إذا أردنــا وصــف أّي يشء فــإّن ذلــك يســتلزم إثبــات الوجــود لذلــك الــيشء 

ــزم أن  ــال يل ــه ف ــت ل ــه للمثب ــذي نصف ــه ال ــك الوصــف نفُس ــا ذل ــة مــن املراحــل، أّم يف مرحل

يكــون موجــوداً يف الخــارج، واملوضــوع يف القضيــة التوصيفيــة يلــزم أن يكــون إمــا موجــوداً أو 

مفــرتض الوجــود]2[.

العيني  الفرعية، مبعنى عدم لزوم تحقق الوجود  القاعدة  الثابت( يف  نحن هنا نؤكد عبارة )ال 

الخارجي )للثابت(. )الثابت( من األحكام واألوصاف، فهذه األوصاف قد تكون من املعقوالت 

[1]ـ )م ن: 87 – 88(.

[2]ـ )م ن: 90 – 91(.
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الثانية حيث ال مطابق لها يف الخارج، فإّن عروضها يكون يف الذهن واتصافها يكون يف الخارج، 

وقد تكون من املعقوالت األّولية حيث لها مطابق يف الخارج فإّن عروضها واتصافها يكونان  يف 

الخارج كالبياض مثالً.

أما إرصار راسل عىل جعل املثبت له يف مثال )ملِك فرنسا ومسجد ليام( من القواعد اللغوية 

التي ليس لها واقع يف الخارج فهو يف غري محله وخلل منطقي، إذ هذه القواعد لها معنى تصوري 

ليست قضايا وال  فإنّها  الحقيقي  للموضوع  الفاقدة  القضايا  أما  لو كانت كذبا،  أو تصديقي حتى 

معنى لها بخالف ما نحن فيه، فكان عىل راسل بناء عىل مذهبه إنكار أن يكون ملثاله )ملك فرنسا 

عامل( معنى يف قواعد اللغة أيضاً والحال انّه مل ينكر هذا.

ولكن هذه القضايا محلولة عندنا عىل ضوء القضايا الالَبتِّيَّة التي ابتكرها مال صدرا حيث يكون 

اللغوية صحيحة أما من حيث االنطباق عىل  موضوعها مقدر الوجود، فتكون من حيث القواعد 

الواقع الخارجي فهي غري صادقة]1[.

لقد قّسم مال صدرا القضايا إىل:

قضايا بتّية )أو حملية( حيث ننسب املحمول للموضوع بشكل قاطع وال بد أن يكون املوضوع 

متحققاً خارجاً.

القضايا الرشطية حيث ال نحكم فيها بشكل قاطع بل حكمنا مرشوط برشائط.

القضايـا الالبتّيّـة حيـث ال هـي حمليـة وال رشطية، يوجد فيهـا رشط وجزاء لكنهـام ال يرجعان 

إىل النسـبة بـني املقـدم والتـايل، بـل يرجعـان إىل املوضوع نفسـه والتايل نفسـه سـواء أُوجدا أم 

يُوجدا. مل 

ففي مثال: )بحر من زئبق بارد بالطبع( نقول: إذا افرتضنا تحّقق بحر من زئبق يف الخارج لكان 

هذا البحر املوجود موصوفاً بأنه بارد بالطبع، وكذا يف مثال )هذا الجبل الذهبي من ذهب( فعند 

هذا االفرتاض يكون املثبت له موجوداً وتكون هذه القضية صادقة منطقيّاً، إذ ال إشكال يف افرتاض 

بوجود  تلزمنا  الفرعية  فالقاعدة  بأوصاف،  املفروض  الوجود  ذلك  واتصاف  للمحاالت  الوجود 

املثبت له، ولكن ال تلزمنا أن يكون وجوده بَتِّيّا وقطعيّاً، فالقضايا التي ال وجود خارجيَّاً لها ترجع 

إىل القضايا الالبتّيّة]2[.

[1]ـ )م ن: 93 – 95(.

[2]ـ )م ن: 95 – 100(.
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12  لغز راسل:

طرح راسل مسألة يف األجناس واألنواع عرفت بلغز راسل، وهي أّن بعض األجناس مل تشتمل 

عىل أفرادها، مثالً الكيل الطبيعي لإلنسان هو النوع الطبيعي لإلنسان وليس هو شخَص اإلنسان، إذ 

الشخص هو زيد وبكر وعمرو، ثم نسأل عن جنس األجناس بأنّه هل هو جنس أيضاً أم ال؟ فريى 

راسل أّن جنس األجناس لو كان جنساً مل يكن جنس األجناس بل كان من أفراد األجناس، وإذا مل 

يكن جنس األجناس )جنساً( أي مل يكن جنساً كسائر األجناس فال يكون )جنُس األجناس( جنساً 

مبعنى أنه يلزم من عدمه وجوده ومن وجوده عدمه.

بالحمل  جنس  األجناس  جنس  إّن  ونقول:  املتألهني  صدر  بنظرية  نستعني  اإلجابة  مقام  يف 

األّويل الذايت ال بالحمل الشايع الصناعي، إذ إنّه ليس فرداً من أفراد الجنس بل هو الجنس بعينه، 

وليس جنساً بالحمل الشايع الصناعي]1[.
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