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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
م���ا زالت العلوم الإ�سالميّ���ة تحافظ على �أ�صالتها وحيويّته���ا ،رغم التحديّات
الع�صريّ���ة الكبيرة ،ورغم التطوّر العلميّ الهائل ال���ذي �شهده القرن الأخير ،وما
زال ط�ل�اب العل���وم الإ�سالميّة ي�سعون لدرا�سة الفك���ر الإ�سالميّ  ،وهم محتاجون
ف���ي فهم ال�شريعة ،وفهم الق���ر�آن الكريم ،وفهم الت���راث الإ�سالميّ �إلى عددٍ من
العل���وم الإ�سالميّة ،ممّا ي�ستدعي �أن يبذلوا ق�ص���ارى جهدهم ،و�أن يم�ضوا �سنين ًا
من حياتهم في �سبيل هذا الهدف.
وبع���د ات�س���اع نطاق هذه العلوم وت�شعّبها �أ�صبح من ال�ض���روريّ ج ّد ًا وجود ما يقدّم
لمح ًة عن العلوم الإ�سالميّة ،بذكر مقدّمات ك ّل علم ،وفترة و�أ�سباب ن�شوئه ،وتطوّره،
والأ�سل���وب المتّبع في���ه ،و�أهمّ �أبحاثه وكتب���ه والعلماء الم�ؤ�سّ �سين ل���ه ،ومدى الحاجة
�إلي���ه واال�ستف���ادة منه ،وقد ا�صطلح على هذا النحو م���ن المعرفة ا�سم مداخل العلوم
الإ�سالميّة.
وبعد �أن ر�أى مركز نون الحاجة �إلى كتابة كتاب م�ستقلٍّ لمداخل العلوم ،قام بتدوين
مدخلٍ لكلٍّ من الفل�سفة والفقه والأ�صول والكالم الإ�سالميّ  ،ويعمل على كتابة مدخل

امل������������ق������������دم������������ة
ّ

المقدّمة
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�إل����ى العرفان وغي����ره من مداخل العلوم معتم����د ًا على عددٍ من الم�ص����ادر والمراجع
��ل�ا المولى �أن يكون قد ملأ فراغ���� ًا في مجال المعارف،
المخت�ص����ة في مجالها� ،سائ ً
ّ
راجي ًا من اهلل �أن يلقى قبو ًال لدى طالب المعرفة والحوزات والمعاهد الإ�سالميّة.
�إنّه نِعم المولى ونِعم المجيب.
مركز نون للت�أليف والترجمة

�سا�سلة مداخل العلوم
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سلسلة
مداخل العلوم

مدخل �إىل علم الفل�سفة

مدخل
إلى علم الفلسفة
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الدرس األوّل

م�����ا ه�����ي ال��ف��ل�����س��ف��ة؟

ما هي الفلسفة؟

أهداف الدرس

1 .1أن يتع ّرف الطالب إلى أهم ّية الفلسفة والغاية منها.
الفلسفي.
2 .2أن يتع ّرف إلى أسلوب البحث
ّ
3 .3أن يدرك موضوع علم الفلسفة.
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ح�س
�إنّ م���ن �أهمّ الغرائ���ز الإن�سانيّة هي غريزة البحث عن الحقيقة ،وغريزة ّ
التتبّ���ع الذي ال يعرف الكلل وال الملل .فالإن�سان ف���ي تعطّ ٍ�ش دائمٍ للمعرفة .وهذه
متفاوت .وق���د �أفرد الإن�سان لك ّل
ٍ
الغري���زة موج���ود ٌة عند الجميع و�إن كانت ب�شكلٍ
خا�ص ًا بها .ومن بين تلك العلوم
مجموع ٍة من الم�سائل المترابطة فيما بينها علم ًا ّ
ه���و علم الفل�سفة ،الذي يجيب عن �أ�سئل ٍة كثي���ر ٍة تخطر في ذهن الإن�سان؛ كالتي
ت�س�أل عن �أ�صل الوجود ،وعن بداية العالم ونهايته ،وعن وجود المالئكة �أو الروح،
وع���ن �سعادة الإن�سان و�شقائه .وال يوجد �إن�سا ٌن في هذه الدنيا ال يحاول �أن يجيب
عل���ى ه���ذه الأ�سئلة في نف�سه ،وحي���ن ال يجد الجواب قد يُقن���ع نف�سه بالأ�سطورة.
والعلم الذي ي�ؤمّن لنا الإجابة على هذه الأ�سئلة ونحوها هو الفل�سفة .ونالحظ �أنه
ال يمكن اال�ستغناء عن هذا العلم ،لأن هذه الأ�سئلة فطري ٌة وموجود ٌة في طبيعة ك ّل
�إن�س���ان ،وهو بطبيعته يبحث عن حلول و�إجابات لأ�سئلته هذه ،فكان علم الفل�سفة
هو الذي يروي عط�ش هذه الحاجة.
وكثي���ر ًا ما نج���د �أنّ الإن�س���ان يُخطئ في حيات���ه ومعتقداته ،فيعتق���د ب�أمو ٍر ال
�أ�سا����س لها من ال�صحّ ة ،وتنعك�س هذه المعتق���دات لت�ؤثّر مبا�شرة على �سلوكه في
بخرافات كثي���ر ٍة �أثبت العلم الحديث بطالنها.
ٍ
الحي���اة .فقد كان الإن�سان يعتقد

م�����ا ه�����ي ال��ف��ل�����س��ف��ة؟

 -1الحاجة إلى الفلسفة:
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وما زال بع�ض الب�سطاء يعتقدون بوجود الحظ �أو الغول وما �شابه ذلك .ونجد �أنّ
�أخالقهم و�أعمالهم وملكاته���م النف�سيّة تت�أثّر بهذ المعتقدات .وهنا تكمن �أهميّة
علم الفل�سفة ف�إنّه يُعطي الميزان والمعيار للأ�شياء الحقيقيّة الموجودة ،التي من
خالله���ا ن�ستطي���ع �أن نميّز الموجود الحقيقيّ عن غيره م���ن الأوهام والخُ رافات،
وما �أعظمها من حاج ٍة للإن�سان.
الفلسفي:
ّ
 2ـ أسلوب البحث
�سا�سلة مداخل العلوم

وحي���ث �إنّ علم الفل�سفة هو الذي ي�ؤمّن االعتقاد ال�صحيح للإن�سان ،فال ب ّد له
ثابت في ا�ستدالالته ،لأجل �أن يكوّن االعتقاد
أ�سا�س ٍ
أ�سلوب محكمٍ و� ٍ
�أن يعتمد على � ٍ
ال�صحي���ح ،فال�شعر الذي يبتن���ى على ال�صور والت�شبيه والخي���ال ال يكوّن اعتقاد ًا
محكم���اً ،والخطابة التي تقنع الم�ستمع ب�أ�سلوبه���ا ال�ساحر وما ي�ستعمله الخطيب
ؤثرات ال يمكن �أن ي�شكّل �أ�سا�س ًا محكم ًا لالعتقاد ،لذلك نجد علم الفل�سفة
م���ن م� ٍ
ال يعتم���د � اّإل على البره���ان واليقين ،الذي يك�شف الحقيقة ب�ش���كلٍ تامٍّ ووا�ضحٍ ال
يعتريه �أيّ �شكّ  ،وال يمكن زعزعته على الإطالق.
مصطلح الفلسفة والسفسطة:
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�أجمع العلماء ـ ممّن اطلع على اللغة اليونانية قديم ًا وحديث ًا وعلى تاريخ اليونان
العلميّ القديم ـ �أنّ لفظ الفل�سفة مُعرَّب من (فيلو�سوفيا) ،الم�ؤلّفة من كلمتين في
الأ�صل( :فيلو) و(�سوفيا) ،والأ ُول���ى منهما تعني المحبّ  ،والثانية تعني الحكمة،
فيكون معنى الكلمة هو محبّ الحكمة (((.
وق���د ظهرت جماع ٌة في اليونان القدي���م قبل �سقراط �أطلقت على نف�سها ا�سم
(�سوفي�ست)؛ �أي العالِم ،واتخذت من �إدراك الإن�سان مقيا�س ًا لمعرفة الحقائق ،ثمّ
ب���د�أت با�ستعمال المغالطة في ا�ستدالالتها ،ف�أوجدت موج ًة من ال�شكّ والفو�ضى،
((( ال�شهر�ستاني /الملل والنحل  /دار المعرفة ـ لبنان /ج� 2ص .58

م�����ا ه�����ي ال��ف��ل�����س��ف��ة؟

خا�ص��� ًة بع���د �أن �أتقن���ت ه���ذه الجماعة ف���نَّ الخطاب���ة ،ومار�ست مهن���ة الق�ضاء
ّ
والمحام���اة ،فكانت ما تثبته الي���وم تنفيه بالغد ،وما تنفيه بالغد تثبته فيما بعده،
فظه���ر بذلك ال�ش���كّ في ك ّل �ش���يء و�أدّى �إلى �إنكار الحقائ���ق والواقعيات ،عندها
�أُفرغت هذه الكلمة من معناها الحقيقيّ  ،و�صارت مرادفة للمغالطة ،وعُ رِّبت هذه
الكلمة (ال�سف�سطة) لت�ستعمل في معنى المغالطة ،وما زال هذا اال�ستعمال رائج ًا
حتّى اليوم.
ت�صدّى لهذه الجماعة �سقراط .ولأجل هذا المعنى الجديد الذي الت�صق بلفظ
(�سوفي�ست) رف�ض �أن ي�سمّي نف�سه بها ،و�إنّما �أطلق على نف�سه ا�سم (فيلو�سوفو�س)
�أي مح���بّ الحكمة .ث���مّ ارتقت بعد ذلك هذه الكلمة لت�صب���ح بمعنى العالِم .وفي
المقاب���ل انحطّ ت كلم���ة (�سوفي�ست) من معنى العالِم �إلى معن���ى المغالِط .وبعد
تعريب الكلمة �صارت كلمة الفل�سفة مرادف ًة للعِلم ،والفيل�سوف للعالِم(((.
موضوع الفلسفة:

ولك���ي نُحدِّ د مو�ضوع الفل�سفة نق���وم �أ ّو ًال بت�شبيه العالَم بج�سم الإن�سان ،ونحن
ب�إمكاننا درا�سة ج�سم الإن�سان بنحوين وكيفيتين:
خا�صة ،ك�أن ندر�س الأع�ضاء
الأولى :هي �أن ندر�س هذا الج�سم لكن من زاوية ّ
ع�ض���و ًا ع�ض���واً ،فندر����س العين والأع�ص���اب والقلب وهكذا ،ف�إنّ ه���ذا النحو من
خا�صة واخت�صا����ص �ضيّق �صغير بالن�سبة ل���ك ّل ج�سم الإن�سان،
الدرا�س���ة درا�س���ة ّ
وذلك لأنّ مو�ضوع هذا العلم �ضيّق ومح�صور في مجال الع�ضو الذي يبحث عنه.
الثانية :هي �أن ندر�س ج�سم الإن�سان من ناحية عامّة ،فن�س�أل مثالً :متى جاء
ه���ذا الج�سم؟ و�إلى متى يبق���ى؟ وهل لهذا الج�سم ع ّل���ة �أوجدته؟ وما هي عالقة
الج�س���م بع ّلت���ه؟ ما هي ال�صفات التي ينبغي �أنّ تتّ�ص���ف به علّة هذا الج�سم؟ هل
((( راجع :مطهريّ ـ مرت�ضى /مدخل �إلى الفل�سفة /دار نور الم�صطفى ط� / 2007 .ص  .100وم�صباح ـ محمّد تقي /المنهج
الجديد في تعليم الفل�سفة / :ترجمة :الحاقاني ـ محمّد عبد المنعم /دار التعارف للمطبوعات ط /1990.ج� 1ص .16
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ه���ذا الج�سم حيّ ؟ ه���ل ك ّل �أع�ضائه حيّة حتّى الظفر والعظ���م؟ هل لهذا الج�سم
بمجموعه غاية وهدف ي�سير نحوه؟ وهل هدف الج�سم هو كماله؟ �أو �أنّه ال هدف
وال غاية له �أ�صالً؟
وم���ن الوا�ضح ج ّد ًا الفرق بين هذين النحوين من الدرا�سة ،فالنحو الأوّل من
الخا�ص ،والنحو الآخر الذي
ّ
الدرا�سة الذي يهتمّ بدرا�سة �أع�ضاء العالَم هو العلم
يهت���مّ بدرا�سة ك ّل العالم هو الفل�سفة .فهي الت���ي تبحث عن الموجود ب�شكل عامٍّ ،
خا�صة ،بل تبحث عن �صف���ات الوجود العامّة ،وك ّليّات
خا�صة وجهة ّ
ال م���ن ناحية ّ
الم�سائ���ل ،كالأ�سئل���ة التي تق���دّم ذكرها .ومن هن���ا كان مو�ضوعه���ا لي�س ع�ضو ًا
خا�ص ًا ومحدّداً ،و�إنّما كان مو�ضوعها الموجود على الإطالق� ،أو
خا�ص ًا �أو موجود ًا ّ
ّ
الموج���ود المطلق؛ �أي �أنّها تبحث عن الموجود مهما كان ،ولكن بالأ�سلوب العلميّ
خا�صة كما تقدّم.
التعقّليّ البرهانيّ  ،ومن ناحية عامّة ،ال من ناحية ّ
خال�صة الدر�س
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يمك���ن القول �إنّ هناك حاجتي���ن �أ�سا�سيّتين للفل�سفة ،فكريّ���ة وعمليّة .فهناك
�أ�سئل��� ٌة كثي���ر ٌة تخط���ر في ذهن الإن�س���ان؛ كالتي ت�س����أل عن �أ�ص���ل الوجود ،وعن
بداي���ة العال���م ونهايته ،وع���ن �سعادة الإن�س���ان و�شقائ���ه .والعلم ال���ذي ي�ؤمّن لنا
الإجاب���ة على هذه الأ�سئل���ة ونحوها هو الفل�سفة .وكثير ًا م���ا نجد الإن�سان يُخطئ
ف���ي حيات���ه ومعتقداته ،فيعتقد ب�أم���و ٍر ال �أ�سا�س لها من ال�صحّ ���ة ،وهي ت�ؤثّر على
�أخالق���ه و�سلوكه .والفل�سفة هي التي تُعطي المي���زان والمعيار للأ�شياء الحقيقيّة
الموج���ودة ،التي من خاللها ن�ستطي���ع �أن نميّز الموج���ود الحقيقيّ عن غيره من
الأوهام والخرافات.
وحي���ث �إنّ علم الفل�سفة ه���و الذي ي�ؤمّن االعتقاد ال�صحي���ح للإن�سان ،فال ب َّد
ثابت في ا�ستدالالت���ه ،لذلك نجد علم
أ�سا�س ٍ
أ�سلوب محك���مٍ و� ٍ
ل���ه �أن يعتم���د على � ٍ

الفل�سف���ة ال يعتم���د � اّإل عل���ى البرهان واليقي���ن ،الذي يك�شف الحقيق���ة ب�شكلٍ تامٍّ
ووا�ضحٍ ال يعتريه �أيّ �شكّ  ،وال يمكن زعزعته على الإطالق.
خا�ص��� ًا ومحدّداً ،و�إ ّنم���ا هو الموجود
كم���ا �أنّ مو�ض���وع الفل�سفة لي����س موجود ًا ّ
عل���ى الإطالق� ،أو الموجود المطلق؛ �أي �أنّها تبحث عن الموجود مهما كان ،ولكن
خا�صة كما
بالأ�سل���وب العلميّ التعقليّ البرهانيّ  ،ومن ناحي���ة عامّة ،ال من ناحية ّ
تقدّم.

 1ـ ما هي الحاجة �إلى علم الفل�سفة؟
 2ـ ما هو الأ�سلوب الذي يميّز الفل�سفة عن غيرها من العلوم؟
 3ـ ما هو مو�ضوع الفل�سفة؟
 4ـ كيف تطوّر م�صطلح الفل�سفة في اليونان القديمة؟

م�����ا ه�����ي ال��ف��ل�����س��ف��ة؟

�أ�سـئلـة الـدر�س
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الدرس الثاني

ت����ع����ري����ف ال��ف��ل�����س��ف��ة

تعريف الفلسفة

أهداف الدرس
1 .1أن يستذكر الطالب تعريف الفلسفة.
2 .2أن يم ّيز بين التعريف اللفظي والتعريف الحقيقي.
3 .3أن يتع ّرف إلى تعريفات الفلسفة.
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لع ّل �أوّل �س�ؤالٍ يطرحه طالب هذا العلم هو :ما هي الفل�سفة؟ فهو يُريد تعريف
هذا العلم ،حتّى ي�ستطيع من خالل التعريف �أن يُميّزه عن غيره من العلوم ،وحتّى
يع���رف طبيعة الم�سائل التي تذكر عاد ًة في ه���ذا العلم .كما �أنّ مالحظة مو�ضوع
الفل�سفة في الدر�س ال�سابق ي�ساعدنا كثير ًا على فهم التعريف.

ت����ع����ري����ف ال��ف��ل�����س��ف��ة

تعريف الفلسفة:

اللفظي:
ّ
�أ ـ التعريف

كثير ًا ما ن�س�أل عن �أ�شياء ال نعرفها .ويكون هدفنا من ال�س�ؤال �أن نعرف معناها
اللغويّ  ،فن�س�أل عن معنى كلمة ت�صادفنا �أثناء مطالعاتنا ،ما هي هذه الكلمة؟ �أو
�شخ�ص معنى كلمة الهدهد،
ٌ
ما معنى هذا اللفظ؟ فعلى �سبيل المثال لو لم يعرف
فنجده �سوف ي�س�أل :ما معنى الهدهد؟ وبمراجعة كتب اللغة يجد �أنّ الهدهد ا�سم
طير.
فكت���ب اللغة قد عرّفت له معن���ى الكلمة ومعنى اللفظ ،لكن هذا التعريف يُعبّر
عن���ه �أنّ���ه تعريفٌ لغ���ويّ � ،أو هو تعبي ٌر �آخر ع���ن �شرحٍ وتف�صيلٍ له���ذا اللفظ وهذه
اللفظي.
ّ
الكلمة ،لذلك �أُطلق على هذا النوع من التعريف ا�صطالح التعريف
المعنوي (الحقيقيّ ):
ّ
ب ـ التعريف

ولكن كثير ًا ما يكون الإن�سان عارف ًا المعنى اللغويّ للفظ والكلمة ،ولكنّه يجهل
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حقيقة هذه الكلمة ،فنجده �شوق ًا للمعرفة ي�س�أل :ما هو هذا اللفظ؟ وما هي هذه
الكلم���ة؟ فمث ًال يق���ول :ما هو الهدد؟ وف���ي الحقيقة �إنّ ه���ذا ال�شخ�ص ي�س�أل عن
حقيق���ة الهده���د ،فهو يراه �أمامه مث�ل�اً  ،ويعرف �أنّ لفظ الهده���د قد و�ضع لهذا
المعنى ،ولكنّه يُريد معرفة حقيقة هذا الموجود ،في�س�أل �أي�ض ًا عنه بما هو ،ويُريد
�أن يعرف عنه �أكثر و�أكثر.
المتخ�ص�ص بمعرفة حقائق
ّ
في�أتيه الجواب هنا ال من اللغة ،بل من الفيل�سوف
الأ�شي���اء :الهدهد حي���وا ٌن طائ ٌر ذو جناحي���ن .وهذا النوع م���ن التعريف الذي ال
يُطل���ب منه �شرح اللف���ظ ،و�إنّما يُطلب منه معرفة حقيق���ة الأ�شياء التي ال تختلف
من علم لآخر هو الذي يعبّر عنه بالتعريف الحقيقيّ � ،أو التعريف المعنويّ .
وق���د ذكرنا ه���ذه المقدّمة لأنّنا نج���د للفل�سفة تعاريف مختلف���ة .ونحن �سوف
نذكر بع�ض ًا من هذه التعاريف .ومن خالل هذه المقدّمة ن�ستطيع تمييز التعريف
الحقيقيّ عن التعريف اللفظيّ .
فالتعريف الحقيقيّ للفل�سفة فهو «العلم الباحث عن الأحوال العامّة للموجود».
تعريفات أخرى للفلسفة:

بع���د �أن عرفنا ما هي الفل�سفة ،ال ب�أ����س بالإ�شارة �إلى بع�ض التعاريف الأخرى
المذكورة لهذا العلم:
�أ ـ ا�سم لكلّ العلوم العقليّة(((:
24

لقد كانت الفل�سفة ا�سم ًا للعلم .والفيل�سوف هو ذلك العالم الذي يطّ لع على ك ّل
خا�ص� ،أو
العل���وم .فلم تكن الفل�سفة بالم�صطلح ال�شائع بين الم�سلمين ا�سم ًا لفنٍّ ٍّ
مخ�صو�ص ،بل كانت �شامل ًة لجميع العلوم العقليّة  -في قبال العلوم النقليّة
ٍ
لعل���مٍ
((( راجع :مطهري ـ مرت�ضى /مدخل �إلى الفل�سفة /دار نور الم�صطفى ط� / 2007 .ص  .101و م�صباح ـ محمّد تقي /المنهج
الجديد في تعليم الفل�سفة / :ترجمة :الحاقاني ـ محمّد عبد المنعم /دار التعارف للمطبوعات ط /1990.ج� 1ص 17و.18

ت����ع����ري����ف ال��ف��ل�����س��ف��ة

م���ن قبي���ل اللغة والنحو وال�ص���رف والمعان���ي والتف�سير والحدي���ث والفقه وعلوم
الق���ر�آن  ،-فقد كانت العلوم العقليّة تق�سّ م عند �أر�سطو ب�شكل �أ�سا�س �إلى ق�سمين
رئي�سين:
 1ـ العل���وم العمل ّي���ة :وهي التي كان يُدر�س فيها ما ينبغي �أن يُعمل؛ وهي ثالثة
�أق�سام:
�أ ـ الأخالق :وهي ما ينبغي �أن يفعله الإن�سان مع نف�سه.
ب ـ تدبير المنزل :وهو ما ينبغي �أن يفعله الإن�سان مع زوجه وعائلته.
ج ـ �سيا�سة المدن :وهي ما ينبغي �أن يفعله الإن�سان مع المجتمع من حوله.
 2ـ العل���وم النظري���ة :وهي التي كان يُدر�س فيها ما ينبغي �أن يُعلم؛ وهي ثالثة
�أق�سام �أي�ضاً:
�أ ـ الريا�ضيات :وهي التي يُدر�س فيها الموجود من ناحية كونه ك ّماً.
ب ـ الطبيعي���ات :وه���ي الفيزي���اء التي يُدر����س فيها الموجود م���ن ناحية كونه
ج�سماً.
خا�صة.
ج ـ (الفل�سفة الأولى) :وهي التي يُدر�س فيها الموجود ال من ناحية ّ
وك ّل هذه الأق�سام كان يُطلق عليها ا�سم الفل�سفة ،والعالم بها فيل�سوفاً.
ب ـ ما بعد الطبيعة� ،أو الميتافيزيقيا(((:

بع���د �أن جُ معت �آثار �أر�سطو في دائ���رة المعارف ،الحظوا �أنّ �أر�سطو لم ي�ضع
خا�ص ًا للق�سم الأخير �أي للفل�سفة الأُولى .وبما �أنّه قد وقع من حيث الترتيب
ا�سم ًا ّ
بعد ق�س���م الطبيعيات� ،أطلقوا علي���ه ا�سم ميتافيزيقيا .وميتا ف���ي اللغة اليونانيّة
تعني بعد .وعندما ترجمت هذه اللغة �إلى العربيّة ترجمت بما بعد الطبيعة .ومن
خا�ص ًا للق�سم الثالث
هن���ا �صار ا�صطالح ما بعد الطبيعة �أو الميتافيزيقي���ا ا�سم ًا ّ
((( راجع :مطهري ـ مرت�ضى /مدخل �إلى الفل�سفة /دار نور الم�صطفى ط� / 2007 .ص .106
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من العلوم النظريّة ،وهو خ�صو�ص الفل�سفة الأولى.
وق���د �أدّت هذه الت�سمي���ة �إلى ترجمتها �إلى اللغة العربي���ة بما بعد الطبيعة كما
ذكرن���ا .وا�شتبه على البع�ض وت�ص���وّر �أنّ هذا تعريف حقيق���يّ للفل�سفة ،و�أنّ هذا
العل���م قد و�ضع للتعرّ�ض للم�سائل الغيبيّة الت���ي ال ربط لها بالطبيعة كالبحث عن
اهلل والروح والمالك وما �شابه ذلك.
وا�شتب���ه �آخ���رون فقالوا �إنّه ينبغ���ي ت�سميتها بما وراء الطبيع���ة .وال�صحيح ما
تق���دّم من وجه ت�سمية هذا العلم بما بعد الطبيع���ة .وهي لي�ست � اّإل ت�سميات لهذا
خا�صاً .و�أمّا التعريف الحقيقيّ لهذا العلم:
العلم الذي ل���م ي�ضع �أر�سطو له ا�سم ًا ّ
فه���و العلم الباحث عن الموجود� ،سواء كان غيب ّي ًا �أم ال ،و�سواء كان اهلل �أم الروح
�أم المالك �أم �أيّ موجود �آخر لكن من جه ٍة عامّة ،ومن حيث وجوده.
ويُطلق عل���ى هذا العلم ت�سميات �أُخرى من قبي���ل :الفل�سفة الأولى ،تمييز ًا لها
عن الفل�سفة الثانية وهي الريا�ضيات والثالثة وهي الطبيعيات .ويُطلق عليها ا�سم
الفل�سف���ة العليا مقابل الو�سطى �أي الريا�ضي���ات والدنيا �أي الطبيعيات ،وقد يُعبّر
عنها بع�ض فال�سفة الم�سلمين بالإلهيّات بالمعنى الأعمّ .
خال�صة الدر�س
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كثير ًا ما ن�س�أل عن �أ�شياء ال نعرفها ويكون هدفنا من ال�س�ؤال �أن نعرف معناها
اللغ����ويّ  ،فن�س�����أل عن معنى اللف����ظ ،و�إذا ح�صلن����ا على تعريف اللف����ظ فيُعبّر عنه
بالتعريف اللغويّ  .ولكن �إذا كنّا نعرف المعنى اللغويّ للفظ ونجهل حقيقته ،و�س�ألنا
ما ه����ي هذه الكلمة؟ ونريد معرفة حقيقة هذه الكلم����ة ،والجواب يكون عبارة عن
معرفة حقيقة ال�شيء ،وهو المعبّر عنه بالتعريف الحقيقيّ � ،أو التعريف المعنويّ .
والتعريف الحقيقيّ للفل�سفة هو العلم الباحث عن الأحوال العامّة للموجود.
وق���د ذكرت للفل�سفة عدَّة تعاريف �أ�شهرها �أنّها ذلك العلم الجامع لك ّل العلوم

النظريّة والعمليّة .وقد يُعبّر عن الفل�سفة بعلم ما بعد الطبيعة �أو بالفل�سفة الأولى
�أو الميتافيزيقيا .و�أغلب هذه الت�سميات عبارة عن تعاريف لفظيّة.
�أ�سـئلـة الـدر�س

ت����ع����ري����ف ال��ف��ل�����س��ف��ة

 1ـ ما الفرق بين التعريف اللفظيّ والتعريف الحقيقيّ ؟
 2ـ ما هو التعريف الحقيقيّ للفل�سفة؟
 3ـ �أي العلوم ت�شمل الفل�سفة بح�سب التق�سيم الأر�سطيّ ؟
 4ـ لماذا �سمّيت الفل�سفة بما بعد الطبيعة؟
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الدرس الثالث

اإلسالميـة
تاريخ الفلسفة
ّ

ت������اري������خ ال���ف���ل�������س���ف���ة

ٌ
نبذة عن

أهداف الدرس
1 .1أن يتع ّرف الطالب إلى تاريخ الفلسفة اإلسالم ّية.
2 .2أن يستذكر مراحل الفلسفة اإلسالم ّية.
3 .3أن يتع ّرف إلى مسائل الفلسفة اإلسالم ّية.
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ُيع��� ّد تاريخ الفل�سفة في الإ�سالم جزء ًا م���ن تاريخ العلوم الإ�سالم ّيّة� ،سوا ًء في
ذل���ك العلوم الت���ي �أبدعها الم�سلم���ون؛ كالفقه ،والأ�ص���ول ،والتف�سير ،والحديث،
والدراي���ة ،والرجال ،وال�ص���رف ،والنح���و ،والمعاني ،والبديع ،والبي���ان� ،أم تلك
التي تُرجمت من خ���ارج العالَم الإ�سالميّ  ،ثمّ �صارت جزء ًا من علوم الم�سلمين؛
كالطبّ والنجوم ،والح�ساب ،والهند�سة ،والمنطق ،والفل�سفة.
الحياة الفكريّة� :إنّ التعرّ�ض للحياة العلميّة والفكريّة لدى الم�سلمين يَ�ضطرّنا
إ�سالمي منذ نزول الوحي على النبيّ الأكرمPوممّا ال �شكّ فيه
ّ
لدرا�سة الفكر ال
�أنّ الق���ر�آن الكريم قد تعرّ����ض في بع�ض �آياته لبع�ض الم�سائ���ل العقليّة والفكريّة،
وق���د ا�ستعمل اال�ستدالالت المنطقيّة والقيا�سيّة ،وحثّ كثي���ر ًا على التعقّل والت�أمّل
والتدبّر.
كما �أنّنا نجد في الكلمات الم�أثورة عن النبيّ الأكرمPوبالخ�صو�ص في الآثار
المرويّة عن �أمير الم�ؤمنين� ،Qأبحاث ًا عقل ّي ًة دقيق ًة وعميقةً .وهذا يعني ر�سوخ
إ�سالمي .ومن ال�شواهد على هذا
ّ
التفكير العلميّ والأبحاث العقليّة في المجتمع ال
الج ّو العلميّ ال�سائد �آن���ذاك؛ الأبحاث الكالميّة العقليّة واال�ستدالليّة ،والنقا�شات
الفكريّ���ة حول الجب���ر واالختي���ار والم�شيئة الإلهيّ���ة والتفوي����ض وكالم اهلل وخلق

ت������اري������خ ال���ف���ل�������س���ف���ة

نبذة تاريخية
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الق���ر�آن وما �شابه ذلك من الأبحاث الت���ي تعرّ�ض لها الم�سلمون في بدايات العهد
إ�سالمي.
ّ
ال
إ�سالمي
ّ
الحي���اة الفل�سف ّي���ة :بعد قرنين من بزوغ الإ�س�ل�ام �ساد((( المجتمع ال
خا�ص من الحياة العلميّ���ة العقليّة ،هي ما نُعبّر عنه بالحياة الفل�سفيّة ،بد�أت
ج��� ٌّو ٌّ
بترجم���ة الآثار اليونانيّة والإ�سكندرانيّة �إلى اللغة العربيّة ،و�إن كان عهد الترجمة
لم يدم طويالً ،حيث تعود الترجمات �إلى القرون الثاني والثالث والرابع الهجريّة،
وبلغ���ت الترجمة �أوجها في خ�صو�ص الق���رن الثالث الهجريّ  ،لكنّها انح�سرت في
ه���ذا القرن حيث بد�أ الم�سلمون بالت�أليف والت�صنيف والتحقيق .ويُع ُّد يعقوب بن
ّفات
فيل�سوف �إ�سالميّ ترك �آثار ًا وم�ؤل ٍ
ٍ
�إ�سح���اق الكن���ديّ المتوفّى  260ه���ـ (((� ،أوّل
كثيرةً.
مراحل الفلسفة اإلسالم ّيّة:

���ي ،ودخلت في الإ�سالم �أُم ٌم متنوّعةٌ،
وبع���د �أن ات�سعت منطقة النفوذ الإ�سالم ّ
���ي ،فتب���ادل العلم���اء العلم
خ�ض���ع كثي��� ٌر م���ن المراك���ز العلميّة لل ّنف���وذ الإ�سالم ّ
والمعلوم���ات ،والكتب والمكتبات ،من �شتّى المعارف والعلوم واللغات ،ممّا �ساعد
�أي�ض ًا على نم ّو الثقافة ،ال �سيما الفل�سفيّة منها.
لك���ن تبق���ى الم�شكلة الأ�سا�س هي فق���دان اللغة الم�شترك���ة((( واال�صطالحات
الم ّتف���ق عليه���ا بين المترجمي���ن ،والم�ؤلّفي���ن ،واالختالف في الأُ�سُ ����س الفل�سفيّة
((( ويع���زو الباحث���ون في تاريخ العلوم الإ�سالم ّيّة هذا النم ّو الثقافيّ وبالخ�صو�ص الفل�سفيّ �إلى �أحد عاملين رئي�سين :الأر�ضيّة
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الت���ي �أ�سّ �سه���ا القر�آن الكريم ور�سول اهللPفي الحثّ على العلم والتعلّم ول���و ب�سفك المهج وخو�ض اللجج ،والحر�ص على طلب
العل���م ولو في ال�صي���ن ،والعامل الآخر �سيا�سيّ بطبعه ،فقد كان ي�شعر الخلفاء ب�ضرورة تزيين بالطهم بالعلماء المزوّدين بعلوم
اليونان والرومان والفر�س؛ وذلك لجلب النظر �إليهم ولفته عن غيرهم ممّن هو �أهل و�أحقّ بالخالفة.
((( ابن النديم  /الفهر�ست  /تحقيق تجدد ـ ر�ضا  /طهران� /ص .258 ،257
((( ال نق�ص���د بذل���ك عدم وجود لغ ٍة م�شترك ٍة بين ال�شعوب ،ف�إنّ اللغ���ة العربيّة كانت هي اللغة الم�شتركة ،وكانت المرجع ،فهي
الخا�ص �ضمن
ّ
لغ���ة القر�آن والنبيّ Pوالأئمّة ،Rوك ّل الأحاديث كانت بهذه اللغ���ة الأمّ ،ولكن نق�صد بذلك لغة اال�صطالح
العلم الواحد.

((( راج���ع :م�صب���اح ـ محمّد تقي /المنهج الجديد في تعليم الفل�سف���ة / :ترجمة :الحاقاني ـ محمّد عبد المنعم /دار التعارف
للمطبوعات ط /1990.ج� 1ص .20

ت������اري������خ ال���ف���ل�������س���ف���ة

بين ال�شرق والغ���رب .وهذه الم�شكلة جعلت تعليم الفل�سف���ة �أمر ًا ع�سيراً ،وعمليّة
يم�ض وقتٌ طوي��� ٌل حتّى ظهر نواب ٌغ
البح���ث واالختي���ار �أمر ًا �أ�ش ّد عُ �س���راً .لكنّه لم ِ
م���ن قبي���ل �أبي ن�ص���ر الفارابي واب���ن �سينا ،وغيرهم���ا ممّن بذلوا جه���د ًا جبّاراً،
فتعلّموا مجموعة الأفكار الفل�سفيّة في ذلك الع�صر ،وبد�أوا بالبحث واال�صطفاء،
وا�ستعدادات تفتّحت في ظ��� ّل �أنوار الوحي و�أحاديث قادة
ٍ
بم���ا مُنحوا من مواهب
الدي���ن ،ف�صاغ���وا نظام��� ًا فل�سف ّي ًا نا�ضج��� ًا يت�ضمّن �أف���كار �أفالط���ون ،و�أر�سطو،
والأفالطونيّين المحدثين ،و�أفكار ًا �أخرى جديد ًة هم ابتكروها ،و�إن كانت �صبغة
الفل�سفة الأر�سطيّة والم�شائيّة هي الغالبة على فل�سفتهم(((.
ث���مّ خ�ض���ع هذا النظام الفل�سف���يّ للنقد مجدّد ًا على يد علم���اء �آخرين �أمثال:
الغزالي ،و�أبي البركات البغداديّ  ،والفخر الرازي .وفي المقابل �أ�سّ �س ال�سهرورديّ
خا�ص ًا عُ رف با�سم المذه���ب الإ�شراقيّ  ،م�ستفيد ًا من �آثار حكماء
مذهب��� ًا جديد ًا ّ
�إيران القديمة ،ومقارنتها ب�أفكار �أفالطون والأفالطونيّين المحدثين ،و�إن كانت
�صبغ���ة الفل�سف���ة الأفالطونيّة هي الغالب���ة على فل�سفته .وبذل���ك توفّرت الأر�ضيّة
مجدّد ًا في ال�ساحة الفكريّة الإ�سالم ّيّة ،ل�صراعٍ فكريٍّ فل�سفيٍّ جديدٍ بين مدر�س ِة
إ�سالمي ،ممّا �ساعد على نم ّو
ّ
�أفالط���ون ومدر�س ِة �أر�سطو المدعّ متين بالتفكي���ر ال
إ�سالمي.
ّ
التفكير الفل�سفيّ ال
وم���رّت عدّة ق���رون ظهر فيها فال�سف ٌة عظا ٌم كال�شي���خ ن�صير الدين الطو�سيّ ،
والمحقّق الدوّاني ،وال�سيّد �صدر الدين الد�شتكيّ  ،وال�شيخ البهائيّ  ،والميرداماد،
ف�أغن���وا الفل�سف���ة الإ�سالم ّيّ���ة ب�أفكارهم الخ�صب���ة والنيّرة� ،إل���ى �أن انتهى الأمر
�إل���ى �صدر الدين ال�شيرازيّ المعروف بالمال �ص���درا� ،أو ب�صدر المت�ألّهين ،الذي
ج���اء  -نتيجة نبوغ���ه الفريد  -بنظامٍ فل�سفيٍّ جديدٍ  ،ركّ���ب بين جميع الفل�سفات
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المتق ّدم���ة عليه ب�شكل من�سجمٍ  ،و�أ�ضفى عليها الغطاء القر�آنيّ والروائيّ  ،م�ضيف ًا
�أفكار ًا عميق ًة و�آرا ًء قيّمةً ،و�سمّى فل�سفته بالحكمة المتعالية.
مسائل الفلسفة:

�سا�سلة مداخل العلوم

بع���د �أن اطلعنا على مو�ض���وع الفل�سفة و�أنّه الوجود �أو الموج���ود ب�شكلٍ مطلقٍ ،
وتعرّ�ضن���ا لنبذ ٍة تاريخ ّي ٍة مخت�صر ٍة حول �سي���ر الفل�سفة في الأو�ساط الإ�سالم ّيّة،
فم���ن المنا�سب ج ّد ًا �أن نطّ لع على الم�سائ���ل الفل�سفيّة التي يدور البحث عنها في
هذا العلم ،ولو ك�إ�شار ٍة مع بع�ض التو�ضيحات حتى يُ�صبح هذا العلم وا�ضح ًا عمّا
يتحدّث ،وحول �أيّ �شيءٍ يتمحور.
ت���دور م�سائل الفل�سف���ة حول محور الوج���ود �أو الموجود ،فهو م���ن قبيل ج�سم
الإن�س���ان بالن�سبة لعلم الطبّ � ،أو من قبيل الع���دد بالن�سبة لعلم الح�ساب .وجميع
م�سائل الفل�سفة تدور حول هذا المو�ضوع الذي هو الوجود .ومن الطبيعيّ ج ّد ًا �أن
ال تتعرّ�ض الفل�سفة للبحث عن الموجودات الجزئيّة حيث �إنّها ال ح�صر لها ،فهي
تتعرّ����ض للبح���ث عن الوجود من ناحي ٍة كل ّيةٍ ،ولكن يمكن �أن نرتقي �أكثر من ذلك
ونو�ضح طبيعة هذه الم�سائل عبر بيان �أنواع الم�سائل الفل�سفيّة:
ّ
 1ـ الم�سائل المرتبطة بالوجود والتي ت�شكّ ل نقطةً مقابلةً له:

34

�أي الماه ّي����ة والعدم .فف����ي الواقع والعالَم العينيّ ال يوج����د �شي ٌء �سوى الوجود،
ولك����نّ الذه����ن الب�شريّ  -الق����ادر على خلق ال�ص����ور والمفاهيم  -يُنت����ج في مقابل
الوج����ود مفهوم العدم ،ومفهوم الماهيّة .وفي الفل�سفة الإ�سالم ّيّة توجد �سل�سل ٌة من
الم�سائل ترتبط بالوجود والعدم ،وهناك �سل�سل ٌة �أخرى ترتبط بالوجود والماهيّة.
 2ـ الم�سائل الم�ساوية للوجود:

فهناك بع�ض ال�صفات والم�سائل التي تبحث عنها الفل�سفة وتريد �أن تثبتها
للوجود ،وهي عبار ٌة عن �أ�شياء م�ساوي ٌة لنف�س الوجود ،من قبيل :ك ّل وجو ٍد هو

�شيءٌ ،وك ّل �شي ٍء هو وجودٌ .فال�شيئيّة من �أحكام الوجود وم�ساوي ٌة للوجود.
ومن قبيل العينيّة والخارجيّة فهي م�ساوي ٌة للوجود؛ فك ّل موجودٍ خارجيٌّ  ،يعني
له عينيّة ،وك ّل خارجيٌّ موجودٌ .ومن قبيل الأ�صالة ف�إنّها م�ساوي ٌة للوجود؛ فك ّل
وجودٍ �أ�صيلٌ ،وك ّل �أ�صي ٌل وجودٌ .والوحدة م�ساوي ٌة للوجود؛ فك ّل وجودٍ واحدٌ،
وك ّل واحدٍ وجو ٌد(((.
أخ�ص من الوجود:
 3ـ الم�سائل التي تعدّ � ّ

ت�شوي�ش عند التعرّ�ض لإثباتها
ٍ
التبا�س �أو
ٍ
((( وهذه الم�صطلحات تتعرّ�ض لها الفل�سفة ،وت�شرحها ب�شكلٍ دقيقٍ حتى ال يح�صل �أيّ
غمو�ض في هذه الم�صطلحات ،ف�إنّ رفع هذا الغمو�ض موكو ٌل للورود �ضمن �أبحاث الفل�سفة .و�أمّا
ٍ
�أو نفيه���ا .و�إذا كان هن���اك نوع
تو�ضيحه���ا ف���ي هذه ال�صفحات ف�سوف يُخرجنا عن الهدف من هذا الدر�س ،لأنّه مجرّد مدخ���لٍ �إلى علم الفل�سفة ،ال �أنّه درا�سة
لنف�س الفل�سفة وم�سائلها.

ت������اري������خ ال���ف���ل�������س���ف���ة

وه���ذا الن���وع هو البحث عن تق�سيم���ات الوجود .فهناك �صف���اتٌ وم�سائ ٌل غير
م�ساوي��� ٍة للوج���ود ،ولكن مع ذلك له���ا مقاب ٌل وج���وديٌّ  .وتكون ه���ذه ال�صفات مع
مقابلها م�ساوي ًة للوجود ،نذكر منها:
.أيق�سّ م الموجو ٍد �إلى موجود بالفعل �أو موجود بالقوّة:
فبالفعل وبالقوّة مع ًا م�ساويان للوجود .فبع�ض الموجودات فعليّة بالن�سبة لبع�ض
الموج���ودات بالقوّة ،وبع�ض الموجودات هي موجودات بالقوّة بالن�سبة لموجودات
فعليّ���ة .فعلى �سبيل المثال النُطفة والإن�سان ،تك���ون النُطفة بالقوّة �إن�ساناً ،ويكون
الإن�سانُ فعلي َة النُطفة ،فالنُطفة بالقوّة بالن�سبة للإن�سان ،والإن�سان موجود بالفعل
بالن�سبة للقوّة.
.بومن قبيل الموجود �إمّا خارجيّ �أو ذهنيّ .
.جو�إمّا واح ٌد �أو كثيرٌ.
.دو�إمّا واجبٌ �أو ممكنٌ .
.هو�إمّا حادثٌ �أو قديمٌ.
.وو�إمّا ثابتٌ �أو متغ ّيرٌ ،وهكذا.
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ومن الطبيعيّ ج ّد ًا �أن يكون المراد هو التق�سيمات الأوليّة للوجود� ،أي التي
يتّ�صف بها الوجود من الناحية الكليّة؛ �أي من حيث هو وجودٌ ،فال تتعرّ�ض
أبي�ض �أو �أ�سود ،و كبيرٍ �أو
الفل�سفة للتق�سيمات الثانوية؛ كتق�سيم الموجود �إلى � ٍ
�صغيرٍ  ،و مفردٍ �أو زوجٍ  ،وهكذا ،ف�إنّها تق�سيمات للموجود لكن بما هو ج�س ٌم ال
بما هو موجودٌ.
 4ـ الم�سائل المرتبطة بالقوانين الكليّة:
�سا�سلة مداخل العلوم

الحاكمة على الوجود ،من قبيل العليّة؛ ف�إن عالَم الوجود ب�أ�سره خا�ض ٌع لنظام
العلّ���ة والمعلول ،ومن قبيل ال�ضرورة الحاكمة على نظام العليّة ،والتقدّم والت�أخّ ر
والمعيّة التي هي من مراتب الوجود.
 5ـ الم�سائل المرتبطة ب�إثبات طبقات الوجود:

�أو ما يُعبّر عنه بعوالم الوجود ،فالحكماء الم�سلمون يعتقدون ب�أنّ للوجود �أربع
ن�ش�آت �أو �أربعة عوالم كليّة وهي:
عوالِم الوجود:
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�أ ـ عا َل���م الطبيع���ة :ويُعبّ���ر عن���ه بعالَم النا�س���وت؛ وهو عالَم الم���ادة والحركة
والزمان والمكان؛ �أي عالم الدنيا والمح�سو�سات.
ب ـ عا َل���م المث���ال :ويُعبّر عنه بعالَم الملكوت ،وهذا العالَم �أعلى من الطبيعة،
وله �صو ٌر و�أبعا ٌد لكنّه يفتقد الحركة والزمان والتغيّر.
ج ـ عا َل���م العق���ل :ويُعبّ���ر عنه بعالَ���م الجبروت؛ وهذا العالم ه���و عالم العقول
وعالَم المعنى المتجرّد عن ال�صوَر والأ�شباح وهو فوق عالَم الملكوت.
د ـ عالَم الألوهيّة :ويُعبّر عنه بعالَم الالهوت؛ وهو عالَم الأحديّة.
بع�ض منها يرتبط
ونالحظ �أنّ كلاّ ً من هذه العوالِم له م�سائ ٌل ترتبط به ،ولكن ٌ
بعالَم الطبيعة مع ما فوقها ،وهي الم�سائل التي تتعلّق بال�سير النزوليّ للوجود من

عا َلَم الالهوت حتى عالَم الطبيعة ،وبال�سير ال�صعودي للوجود من عالَم الطبيعة
حتّ���ى العوالم التي فوقها ،خ�صو�ص ًا بالن�سبة للوج���ود الإن�سانيّ  ،والذي يُعبّر عنه
بال َمع���اد ،وه���و البحث الذي احت ّل ق�سم ًا كبير ًا من الفل�سف���ة الإ�سالم ّيّة خ�صو�ص ًا
فل�سفة الحكمة المتعالية ل�صدر المت�ألّهين.
خال�صة الدر�س
ت������اري������خ ال���ف���ل�������س���ف���ة

 1ـ عن���د درا�سة الحياة العلميّة والفكريّة لدى الم�سلمين ن�ضط ّر لدرا�سة الفكر
إ�سالمي منذ نزول القر�آن الكريم ،فنجد �أنّه قد تعرّ�ض لبع�ض الم�سائل العقليّة،
ّ
ال
وا�ستعم���ل اال�ستدالالت المنطقيّة والقيا�سيّة .كم���ا �أنّنا نجد في الكلمات الم�أثورة
ع���ن النب���يّ الأك���رم Pوبالخ�صو�ص ف���ي الآث���ار المرويّة عن �أمي���ر الم�ؤمنين
� ،Qأبحاث��� ًا عقليّ��� ًة دقيق��� ًة وعميقةً ،وهذا يعن���ي ر�سوخ التفكي���ر العلميّ في
إ�سالمي.
ّ
المجتمع ال
خا�ص من الحياة
إ�سالمي ج ٌّو ٌّ
ّ
وبعد قرنين من ب���زوغ الإ�سالم �ساد المجتمع ال
العلميّ���ة العقليّة ،نعبّ���ر عنه بالحي���اة الفل�سفيّة ،ب���د�أت بترجمة الآث���ار اليونانيّة
والإ�سكندرانيّة �إلى اللغة العربيّة ،لكنّها انح�سرت في القرن الثالث الهجريّ حيث
بد�أ الم�سلمون بالت�أليف والت�صنيف والتحقيق.
 2ـ وبع���د دخ���ول �أ ُ ممٍ متنوّعة في الإ�س�ل�ام ،خ�ضع كثي ٌر م���ن المراكز العلميّة
إ�سالمي ،فتبادل العلماء العلم والمعلومات ،ممّا �ساعد على نم ّو الثقافة،
ّ
للنّفوذ ال
يم�ض وقتٌ طوي ٌل حتّى ظهر نواب ٌغ من قبيل �أبي ن�صر
ال �سيما الفل�سفيّة منها .ولم ِ
الفارابيّ وابن �سينا ،وغيرهما ممّن بذلوا جهد ًا جبّار ًا في الفل�سفة و�صاغوا نظام ًا
فل�سفيّ��� ًا نا�ضج ًا يت�ضمّن �أف���كار �أفالطون ،و�أر�سط���و ،والأفالطونيّين المحدثين،
و�أفكار ًا �أخرى جديد ًة هم ابتكروها.
ثمّ خ�ضع هذا النظام الفل�سفيّ للنقد مجدّد ًا على يد علماء �آخرين �أمثال :الغزالي،
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�سا�سلة مداخل العلوم
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خا�ص ًا عُ رف با�سم
والفخر الرازي .وف���ي المقابل �أ�سّ �س ال�سهروردي مذهب ًا جديد ًا ّ
المذهب الإ�شراقيّ  .وتوفّرت بذلك الأر�ضيّة مجدّد ًا في ال�ساحة الفكريّة الإ�سالم ّيّة،
ل�ص���راعٍ فك���ريٍّ فل�سفيٍّ جديدٍ بين مدر�س��� ِة �أفالطون ومدر�س��� ِة �أر�سطو المدعّ متين
إ�سالمي.
ّ
بالتفكير الإ�سالميّ  ،ممّا �ساعد على نم ّو التفكير الفل�سفيّ ال
وم���رّت عدّة ق���رون ظهر فيها فال�سف ٌة عظا ٌم كال�شي���خ ن�صير الدين الطو�سيّ ،
وال�شي���خ البهائي ،ف�أغنوا الفل�سفة الإ�سالم ّيّة ب�أفكاره���م الخ�صبة� ،إلى �أن انتهى
الأم���ر �إلى الملاّ �صدرا ،الذي �أتى بنظامٍ فل�سفيٍّ جديدٍ  ،و�أطلق على فل�سفته ا�سم
الحكمة المتعالية.
 3ـ ت���دور م�سائ���ل الفل�سفة حول محور الوج���ود ،فهو من قبيل ج�س���م الإن�سان
بالن�سبة لعلم الطبّ  ،والفل�سفة ال تتعرّ�ض للبحث عن الموجودات الجزئيّة لأنّها ال
ح�صر لها ،ويمكن تق�سيمها �إلى:
 1ـ الم�سائ���ل المرتبط���ة بالوج���ود والتي ت�شكّل نقط��� ًة مقابل ًة ل���ه؛ �أي الماهيّة
والعدم.
 2ـ الم�سائل الم�ساوية للوجود.
أخ�ص من الوجود.
 3ـ الم�سائل التي تع ّد � ّ
 4ـ الم�سائ���ل المرتبط���ة بالقواني���ن الكليّ���ة :الحاكمة على الوج���ود ،من قبيل
العليّة.
 5ـ الم�سائل المرتبطة ب�إثبات طبقات الوجود؛ �أو ما يُعبّر عنه بعوالم الوجود.
فالحكماء الم�سلمون يعتقدون ب�أنّ للوجود �أربعة عوالم كليّة وهي:
�أ ـ عالَم الطبيعة ويُعبّر عنه بعالَم النا�سوت.
ب ـ عالَم المثال ويُعبّر عنه بعالَم الملكوت.
ج ـ عالَم العقل ويُعبّر عنه بعالَم الجبروت.
د ـ عالَم الألوهيّة ويُعبّر عنه بعالَم الالهوت.

�أ�سـئلـة الـدر�س

 1ـ متى بد�أت الحياة الفكريّة الإ�سالم ّيّة؟
إ�سالمي؟
ّ
 2ـ كيف تطوّرت الحياة الفكريّة الفل�سفيّة في العهد ال
 3ـ عدِّ د �أهمّ المدار�س الفل�سفيّة الإ�سالم ّيّة.
 4ـ ما هي الأق�سام الفل�سفيّة الخم�سة باعتبار محور الوجود؟
 5ـ ما هي عوالم الوجود في الفل�سفة الإ�سالم ّيّة؟
مدخل �إىل علم الفل�سفة
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الدرس الرابع

الفل�سفيـة
تق�سي��م الأبح��اث
ّ

الفلسفيـة
تقسيم األبحاث
ّ

أهداف الدرس
1 .1أن يتع ّرف الطالب إلى دور المسلمين في العلوم.
التاريخي ألبحاث الفلسفة اإلسالم ّية.
2 .2أن يتع ّرف إلى التقسيم
ّ
أهم المصطلحات الفلسفية.
3 .3أن يتع ّرف على
ّ
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يتّفق المح ّقق���ون والم�ؤلّفون في تاريخ العلوم على �أنّ ك ّل هذه العلوم المذكورة
���ي ،وكان للم�سلمين من
ف���ي بداية الدر�س ،تط���وّرت وتكاملت في العالم الإ�سالم ّ
خاللها دو ٌر بار ٌز في تقدّم الثقافة الب�شريّة وتكامل العلوم(((.
يقول دلي����س �أوليري�« :إنّ ما و�صل من اليونان �إلى الع���رب (الم�سلمين) ،لم
ينتقل �إلى الآخرين كما كان في البداية وبدون �أيّ تغييرٍ  ،و�إنّما ال ب ّد من القول
خا�صاً ،في
ب�أنّ العلوم اليونانيّة ،كانت قد اتخذت لنف�سها حياةً ،ون�شوءاً ،ونم ّواً ّ
المحي���ط العربيّ (الإ�سالم ّ���ي) .فلقد ا�ستوعب ه�ؤالء �أعم���ال الهنود واليونان
في النجوم ،والريا�ضيّات ،ث ّم نظّ موها ورتّبوها ترتيباً جيّداً .ولهذا تقدّم هذان
الفرعان من العلوم تقدُّ ماً ملحوظاً ،على �أيدي الناطقين بالعربيّة.
ويمك���ن الق���ول ب�أنّ علم الجب���ر ،والمث ّلث���ات الم�ستوية والكرو ّي���ة ،كانت من
العل���وم التي �أوجدها العلماء العرب (الم�سلم���ون) وو�سّ عوها .فلقد �أفلح ه�ؤالء
ف���ي الأر�ص���اد الفلك ّي���ة ،و�إع���داد كت���ب الزيج���ات((( ،بمه���ار ٍة كاملةٍ .ول���م يكتفوا
((( مطهري ـ مرت�ضى /محا�ضرات في الفل�سفة الإ�سالم ّيّة  /دار الكتاب الإ�سالميّ  /ط .الأولى  1415هـ� /ص .36
((( الزيج���ات :جم���ع زيج وهو يطلق عل���ى الجداول الفلكيّة القديمة ،و�أ�صل الكلمة فار�سيّ  ،وم���ن �أ�شهر الأزياج العربيّة :الزيج
ال�صابيّ للبتاني ،والزيج الكبير الحاكمي البن يون�س ،والزيج ال�شاهي للطو�سي ،وزيج الخوارزمي.

الفل�سفيـة
تق�سي��م الأبح��اث
ّ

دور المسلمين في العلوم:
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بتو�سع���ة م���ا �أخ���ذوه ع���ن اليونان ،بل د ّقق���وا في الزيج���ات والأر�ص���اد القديمة،
وقاموا ب�إ�صالحها» (((.
وقد زاد عدد الم�سائل الفل�سفيّة على يد الفال�سفة الم�سلمين .فقد كانت في عهد
إ�سالمي �سبع مائة م�س�ألة،
ّ
اليون���ان ما يقارب المئتي م�س�ألة ،ف�صارت في العه���د ال
�أي زادت ثالثة �أ�ضعاف ون�صفاً ،وهذا يدلّ على مدى ت�أثير الحكماء الم�سلمين في
م�سائ���ل الفل�سفة ،وتعمّقهم فيها ،وت�أثيره���م بحيث يمكن القول �إنّها �صارت فل�سف ًة
جديدةً.
�سا�سلة مداخل العلوم

التاريخي ألبحاث الفلسفة اإلسالم ّيّة:
ّ
التقسيم

ويمكن �إلقاء نظرة تاريخيّة على هذه الأبحاث المتقدّمة ،ومدى دخالة الحكماء
الم�سلمي���ن فيها ،بعد �أن تق���دّم منّا �أنّ لحكماء الم�سلمي���ن دور ًا مه ّم ًا في م�سائل
الفل�سفة .وعلى هذا ال�صعيد يمكن تق�سيم م�سائل الفل�سفة �إلى خم�سة �أنواع:
 1ـ الم�سائل التي بقيت على �صورتها الأولى:
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ولم يحدث فيه���ا �أيُّ تغييرٍ �أو تكميلٍ تقريباً؛ من هذا القبيل مباحث المقوالت
الع�شر(تنق�سم الماهيّة �إلى جوهر وعر�ض ،والجوهر هو الموجود ال في مو�ضوع،
والعر����ض هو الموجود في مو�ضوع ،والأخي���ر ينق�سم �إلى ت�سعة مقوالت �أو �أجنا�س
عالية هي:
والخط) ،الأين ،متى ،الو�ضع ،المدّة ،الإ�ضافة (كالأب)� ،أن
ّ
الكمّ ( ،كالنقطة
يفعل(كالت�سخين)� ،أن ينفعل(كالمت�سخّ ن) ،والم�ستند في ذلك اال�ستقراء.
العل���ل الأربع(العلّ���ة الماديّ���ة ،ال�صوريّ���ة ،الفاعليّ���ة ،الغائيّة) ،ق���وى النف�س
(العاقل���ة ،الفاهمة ،المتخيّلة) ،ف�إنّ ه���ذه الم�سائل قد احتفظت بمظهرها العا ّم
إ�سالمي� :ص( ،6نق ًال عن :مطهري ـ مرت�ضى /محا�ضرات في الفل�سفة الإ�سالم ّيّة /
ّ
((( انتق���ال العل���وم اليونانيّة �إلى العالم ال
دار الكتاب الإ�سالميّ  /ط .الأولى  1415هـ� /ص .)37

�إجم���االً� ،أي �إنّ التغيي���ر الحا�صل عليها لم يكن بدرج ٍة �أخرجها فيها عن �صورتها
تحقيقات
ٍ
الأول���ى .فالمقوالت قد تعرّ�ض لها الحكماء الم�سلمون ،و�أورد ابن �سينا
ق ّيم��� ًة فيه���ا ،وكذلك من بعده الم�ّل�اّ �صدرا ،وغيرهما من الحكم���اء � ،اّإل �أنّ �شكل
المقوالت الع�شر والمظهر العام لها ما زال على حاله من عهد �أر�سطو.
 2ـ الم�سائل التي �أكملها الفال�سفة الم�سلمون:

((( راجع بداية الحكمة ،المرحلة ال�سابعة ،الف�صل الخام�س.

الفل�سفيـة
تق�سي��م الأبح��اث
ّ

بنح��� ٍو ث ّبت���وا �أُ ُ�س َ�سها ،ور�سّ خ���وا ا�ستداللها� ،إمّ���ا بتغيير برهانه���ا� ،أو ب�إ�ضافة
براهين جديد ٍة عليها .ومن هذا القبيل م�س�ألة امتناع الت�سل�سل((( ،تجرّد النف�س،
�إثبات الواجب ،توحيد الواجب.
وتجدر الإ�شارة �إلى البراهين القيّمة التي �أُ�ضيفت �إليها ،ف�إنّ �إ�ضافة البراهين
لها قيم ٌة عالي��� ٌة في الفل�سفة ،بخالفه في الريا�ضيّات ،ف����إنّ المفاهيم الريا�ضيّة
ل�سهولتها تقتنع النف�س بها وت�صدّقها من خالل برهانٍ واحدٍ  ،و�إ�ضافة �أيّ برهانٍ
جدي���دٍ يع ّد لون ًا من التفنّن الفكريّ ال غير� .أمّ���ا في الفل�سفة فل�صعوبة مفاهيمها
ومطالبه���ا ف�إنّ النف�س قد ال تقتنع من بره���انٍ واحدٍ  ،لذلك ف�إنّ �أيّ برهانٍ جديدٍ
ق���د يكون �أ�سهل لبع�ض الأذهان من غيره ،وهذا ي�ضفي على الإكثار من البراهين
الفل�سفيّة قيمة رفيعة.
و�أو�ض���ح مثالٍ عل���ى هذا النوع م���ن الم�سائل ه���و برهان الت�سل�س���ل ،فقد ذكر
�أر�سط���و برهان ًا واح���د ًا على امتناع الت�سل�سل ،ولك���نّ المت�أخّ رين ذكروا ما يقارب
ع�شرة براهين .وهناك برهان ذكر عن الميرداماد ،و�آخر عن �صدر المت�ألهين.
وكذلك م�س�ألة �إثبات الواجب ،فقد ذكر القدماء برهان المحرّك الأوّل ،ولكن
ا�ستط���اع الم�سلمون �أن يقيم���وا براهين ع ّد ًة ومحكم ًة لإثب���ات الواجب؛ فقد ذكر
اب���ن �سينا برهان ًا عن طريق الوجوب والإمكان ،ا�سماه ببرهان ال�صدّيقين ،وجاء
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الخا�ص به القائم على �أُ�س�س فل�سفته
�ص���در المت�أ ّلهين ليذكر برهان ال�ص ّديقي���ن
ّ
مختلف عن برهان ابن �سينا.
ٍ
ب�شكل
هوٍ ،
 3ـ الم�سائ��ل التي ظلّ��ت على عنوانها ولكن تغيّر محتواه��ا تغيّر ًا كل ّي ًا في
إ�سالمي:
ّ
العهد ال

�سا�سلة مداخل العلوم

فه���ي رغم قدمه���ا � اّإل �أ ّنه���ا كانت مُبهم ًة وغي���ر وا�ضح���ةٍ .وبالتدريج ات�ضحت
وظه���رت ،وبذل���ك يكون المحت���وى والم�ضمون له���ذه الم�سائل قد تغيّ���ر بالكامل،
بحيث لو عُ ر�ضت على قائلها لما عُ رف منها � اّإل ا�سمها.
وم���ن ذل���ك «المث���ل الأفالطونيّة» ،ف����إنّ الق���ول بالمثُل ا�شته���رت ن�سبته �إلى
�أفالط���ون ،وقام �أر�سطو في مواجهة هذه النظريّة ،وهاجمها ابن �سينا في العهد
إ�سالمي ب�ش ّدةٍ � ،اّإل �أنّه تبنّاه���ا �شيخ الإ�شراق ال�سهرورديّ  ،و�أيّدها الميرداماد،
ّ
ال
حتّ���ى جاء �صدر المت�ألّهين ليهاجم ابن �سينا ويدافع عن هذه النظريّة ب�ش ّدةٍ .ولو
راجعن���ا عبارات القائلين بنظريّة المُثل لوجدنا �أنّهم مختلفون في الم�ضمون وما
يريدون �إثباته من خاللها ،وال يتّفقون � اّإل بالإ�سم.
 4ـ الم�سائل الم�ستحدثة:

46

إ�سالمي ،فعنوانها ومحتواها
ّ
وهي الم�سائل التي طُ رحت ولأوّل م ّر ٍة في العهد ال
لم يُطرحا من قبل .وهذه الم�سائل ت�شكّل العمود الفقريّ للفل�سفة الإ�سالم ّيّة.
و�أب���رز تلك الم�سائل هي م�سائل الوجود؛ كالبحث عن �أ�صالة الوجود ،والوجود
الذهن���يّ � ،أح���كام العدم ،امتن���اع �إع���ادة المعدوم ،م�ل�اك االحتياج �إل���ى العلّة،
�أق�س���ام الحدوث ،الحركة الجوهريّة ،المعاد الج�سمانيّ البرزخيّ  ،العلم الب�سيط
الإجماليّ للباري وغيرها.
 5ـ الم�سائل التي تغيّر مو�ضعها في العلوم:

وهي الم�سائل التي كانت تُدرج في الطبيعيّات �أو المنطق ،لكنّها نُقلت بالتدريج

الفل�سفيـة
تق�سي��م الأبح��اث
ّ

إ�سالمي لتدرج في الفل�سفة الأولى.
ّ
في العهد ال
من هذا القبيل مبحث المقوالت ،فقد ذكرها �أر�سطو في المنطق ،وتابعه على
ذل���ك ابن �سينا فذكرها في «منط���ق ال�شفاء» ،و«منطق النج���اة» ،لكن بالتدريج
�أدرجها الفال�سفة الم�سلمون �ضمن �أبحاث الفل�سفة الأولى.
ومن قبيل مبحث الحركة؛ فق���د ذكرها �أر�سطو في كتاب الطبيعيّات ،باعتبار
�أن الحرك���ة من م�سائل الج�سم الطبيعيّ  ،وتابعه على ذلك ابن �سينا .لكن عندما
جاء �صدر المت�ألّهين �أثبت الحركة في الجوهر ،و�صار هذا البحث من المقوّمات
الحقيقيّة لوجود الج�سم ف�أُدخلت في مباحث الفل�سفة الأولى.
وم���ن هذا القبيل مباح���ث النف�س ،فقد ذكرها �أر�سطو ف���ي كتاب الطبيعيّات،
وتابع���ه على ذل���ك ابن �سينا ،وقال الأخير ف���ي كتاب «�إلهيّات ال�شف���اء»� :إنّ بع�ض
الم�سائل ذات وجهين ،فم���ن جهة تدخل في �أبحاث الطبيعيّات ،ومن جه ٍة �أخرى
تدخ���ل في �أبحاث الفل�سفة الأولى .وقد غلّب �ص���در المت�ألّهين الجهة الثانية على
الجهة الأولى.
خال�صة الدر�س

�أ ـ ي ّتف���ق المحقّقون في تاريخ العل���وم على �أنّ ك ّل هذه العلوم المذكورة تطوّرت
إ�سالمي ،وكان للم�سلمين من خالله���ا دور بارز في تقدّم
ّ
وتكامل���ت في العال���م ال
الثقافة الب�شريّة وتكامل العلوم.
ب ـ يمكن تق�سيم م�سائل الفل�سفة �إلى خم�سة �أنواع:
 1ـ الم�سائ���ل التي بقيت عل���ى �صورتها الأولى ،ولم يحدث فيها �أيّ تغييرٍ
�أو تكميلٍ تقريباً.
 2ـ الم�سائ���ل الت���ي �أكمله���ا الفال�سفة الم�سلم���ون ،بنح ٍو ث ّبت���وا �أُ ُ�س َ�سها،
ور�سّ خ���وا ا�ستدالله���ا� ،إمّ���ا بتغيي���ر برهانه���ا� ،أو ب�إ�ضافة براهي���ن جديد ٍة
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عليها.
 3ـ الم�سائل التي ظلّت على عنوانها ولكن تغيّر محتواها تغيّر ًا كل ّي ًا في
إ�سالمي.
ّ
العهد ال
 4ـ الم�سائ���ل الم�ستحدث���ة؛ وهي الم�سائ���ل التي طُ رح���ت ولأوّل م ّر ٍة في
إ�سالمي.
ّ
العهد ال
 5ـ الم�سائ���ل الت���ي تغيّ���ر مو�ضعها في العلوم؛ وه���ي الم�سائل التي كانت
إ�سالمي
ّ
تُدرج في الطبيعيّات �أو المنطق ،لكنّها نقلت بالتدريج في العهد ال
لتُدرج في الفل�سفة الأولى.
�أ�سـئلـة الـدر�س

 -1تحدّث ب�إيجاز عن دور الم�سلمين في العلوم؟
 - 2ما هي �أنواع الم�سائل الفل�سفيّة باعتبار ن�ش�أتها وتطوّرها؟
إ�سالمي؟
ّ
 -3ما هي �أبرز الم�سائل الم�ستحدثة في العهد ال

الدرس الخامس

��ائ��ي��ـ��ة
امل�����ش��ـ
امل���در����س���ة
ّ
ّ

ائيـة
المدرسة
المشـ ّ
ّ

أهداف الدرس
ّ
المشائ ّية.
1 .1أن يتع ّرف الطالب إلى الفلسفة
2 .2أن يدرك ميزات الفلسفة المشائ ّية.
3 .3أن يتع ّرف إلى مشكالتها في األوساط اإلسالم ّية.
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بع���د �أن تعرّ�ضنا لنبذ ٍة ع���ن �سير الفل�سف���ة الإ�سالم ّيّة ،ال ب�أ����س بالإ�شارة �إلى
�أه���مّ المدار�س الفل�سفيّة التي �سادت في الأو�س���اط العلميّة الإ�سالم ّيّة ،وت�أثّر بها
الحكماء الم�سلمون .وقد درج الباحثون في تاريخ الفل�سفة ال �سيما الإ�سالم ّيّة على
التعرّ�ض له���ذه المدار�س العلميّة .وقد ات�ضحت الفروق بين هذه المدار�س ب�شكل
�أكث���ر كلّما تر�سّ خت فل�سف ٌة جديد ٌة وكث���ر منا�صروها ومحاربوها ،ممّا �ساعد على
البح���ث والتنقيح لإثبات ميّزات الفل�سفة البديلة وك�شف عيوب الفل�سفة المناوئة.
ومن �أبرز تلك المدار�س :الفل�سفة الم�شّ ائيّة ،الفل�سفة الإ�شراقيّة ،وفل�سفة الحكمة
المتعالية.

��ائ��ي��ـ��ة
امل�����ش��ـ
امل���در����س���ة
ّ
ّ

تمهيد:

الم�شائيّة:
 -1الفل�سفة ّ

أ  -سبب التسمية:

يُنقل عاد ًة لت�سمية هذه الفل�سفة بالم�شّ ائيّة �سببان رئي�سان:
الأوّل :م���ا يذكره �صاحب الملل والنحل «�أمّ ا الم�شّ ا�ؤون ب�شكل مطلق فهم
م���ن �أهل لوقي���ن ،و�أفالطون الحترامه الحكم���ة كان يعلّمها دائماً
وه���و في ح���ال الم�ش���ي ،وتبعه على ذل���ك �أر�سطو ،ومن ه���ذا الباب
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�سُ مي (والظاهر �أنّه �أر�سطو)((( و�أتباعه بالم�شّ ائين».
الثان���ي� :إنّ �أتب���اع ه���ذه المدر�س���ة يتّبعون المنه���ج العقليّ  -على م���ا �سي�أتي
تو�ضيحه  -وه���و �أنّهم ي�سيرون من المق ّدم���ات لي�شكّلوا الدليل حتى
ي�صل���وا �إل���ى النتيجة ،وهم يرف�ض���ون �أيّ منهجٍ �آخ���ر ،ولهذا الم�شي
العقل���يّ �سُ مّ���وا بالم�شّ ائي���ن« .و�إذا �أردن���ا �أن ن�ستعمل كلم��� ًة وت�سمي ًة
تحمل في طيّاتها طريقتهم الفل�سفيّة فال يوجد �أف�ضل من كلمة
اال�ستدالليّين» (((.
(((

�سا�سلة مداخل العلوم

المعلّم الأول:

ا�ستط���اع �أر�سطو وه���و تلميذ �أفالط���ون ،وكبير فال�سف���ة اليون���ان� ،أن ُي�ؤ�سّ �س
مدر�س��� ًة فل�سف ّي ًة عظيم���ة� ،سيطرت على التفكير الب�ش���ريّ ب�شتّى اتجاهاته لفترة
قالب
ق���رونٍ متواليةٍ ،وم���ا ذلك � اّإل للأ�سُ ����س المنطقيّة والعقليّة الت���ي و�ضعها في ٍ
علم���يٍّ دقيقٍ  .ويعود الف�ضل الكبير في تدوين ه���ذه القواعد و�إخراجها من فطرة
التفكير الب�شريّ ال�سليم �إلى حيّز التقنين والقواعد ،لت�شكل علم ًا م�ستقالً ،وقواعد
عقليّ��� ًة يرجع �إليها في ف�صل الخ�صومات ،ويُبنى عل���ى �أ�سا�سها الفكر ال�صحيح،
واال�ستدالل القويم ،يعود ذلك كلّه �إلى �أر�سطو ،ولذلك حاز لقب المعلّم الأول .ولم
يزل كثي ٌر من قواعد هذه المدر�س ِة التي �أ�سّ �سها يُعمل بها �إلى ع�صرنا الحاليّ .
الفلسفة المشائيّة في األوساط اإلسالم ّيّة:
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انتقلت هذه الفل�سفة من اللغة اليونانيّة �إلى الأو�ساط العربيّة على يد المترجمين
في عهد الترجمة الإ�سالم ّيّ���ة .وكان من �أبرز الفال�سفة العرب الم�سلمين يعقوب
((( ال يمكن الت�شكيك في ت�سمية �أر�سطو و�أتباعه بالم�شّ ائين ،وا�ستمرار هذه الت�سمية في الع�صور الإ�سالم ّيّة � ،اّإل �أنّ الذي يقبل
ال�شكّ  ،بل النفي والإنكار ،هو �أن يكون �أفالطون �إ�شراقياً( .راجع مدخل �إلى الفل�سفة :مرت�ضى مطهري� /ص.)113
((( ال�شهر�ستاني /الملل والنحل /دار المعرفة ـ لبنان /ج� 2ص .102
((( مطهري ـ مرت�ضى /مدخل �إلى الفل�سفة /دار نور الم�صطفى ط�/ 2007 .ص .111

��ائ��ي��ـ��ة
امل�����ش��ـ
امل���در����س���ة
ّ
ّ

ب���ن �إ�سحاق الكن���ديّ  � ،اّإل �أنّ «دوره ل���م يتجاوز ال�ش���رح والتف�سي���ر بالنحو الذي
إ�سالمي»(((.
ّ
يجعلها مطابق ًة مع الأفكار الأ�سا�سيّة في الدين ال
وظ ّل���ت الحرك���ة الفكريّة ف���ي الأو�س���اط الإ�سالم ّيّة تتناقل �أف���كار حكماء هذه
المدر�س���ة ،ترجم ًة و�شرح ًا وتف�سي���راً ،حتّى جاء دور العلَمين الكبيرين؛ �أبي ن�صر
الفارابي الملقّب بالمعلّم الثاني ،و�أبي علي بن �سينا الملقّب بال�شيخ الرئي�س ،وهو
إ�سالمي .فقد ا�ستطاع هذان ال َعلَمان ـ بعد
ّ
رئي����س المدر�سة الم�شائيّة في الفكر ال
ه�ض���م الفل�سفات والأفكار ال�سابقة والمطروحة ونقدها ـ تطوي َر كثيرٍ من الأ�صول
الفل�سفيّة حتّى بلغت المدر�سة الم�شّ ائيّة الر�شد والكمال المطلوب.
ل���م يكن للفل�سفة قبل هذين العلَمين كي���ان م�ستق ّل عن فل�سفة �أر�سطو ،و�سائر
الفل�سف���ات المنقولة .لكن بالجهود الجبّارة الت���ي بذالها خرجت الفل�سفة ككيانٍ
م�ستقلٍّ في الأو�ساط الفكريّ���ة الإ�سالم ّيّة ،وروّجا لهذه الفل�سفة ب�شكلٍ كبيرٍ ج ّداً،
ولذلك ا�ستحقّا بك ّل تقديرٍ هذه الألقاب التي �أُ�ضيفت �إليهما.
ميّزات المدر�سة:

بحث يختلف عن المدار�س
خا�ص ًة بها ،و�أ�سلوبَ ٍ
�إنّ ل���ك ّل مدر�س ٍة طريق َة تفكيرٍ ّ
الأخ���رى ،لذل���ك بقواعده���ا وطريقته���ا و�أ�سلوبها ت�ش���كّل مدر�س��� ًة م�ستق ّلةً .ومن
ال�ض���روري ج��� ّد ًا التعرّف �إلى خ�صائ����ص وميّزات ك ّل مدر�س ٍة عل���ى حدةٍ ،ليمكن
تمييزه���ا و�أتباعه���ا عن الأخ���رى؛ وعلى ه���ذا فالمدر�س���ة الم�شّ ائيّة تمت���از بعدّة
خ�صائ�ص وميّزات:
الأول���ى :المنهج العقليّ الذي يُعتمد عليه في تحقيق الم�سائل الفل�سفيّة ،حتّى
في الم�سائل المتعلّقة بالأخالق وال�سيا�سة ،ف�إنّ هذه المدر�سة حاولت �أن ت�ستخرج
م�سائله���ا من المب���ادئ العقليّة عبر الطرق المنطقيّة .ومن هن���ا نجد �أنّ المحور
((( الحيدري ـ كمال /درو�س في الحكمة المتعالية /دار ال�صادقين /ط .الأولى  /1999ج� 1ص .36
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الأ�سا����س الذي يق���وم عليه البناء الفل�سف���يّ لمدر�سة ال�شيخ الرئي����س هو حاكميّة
المنه���ج العقليّ  .ونجد من �أهمّ الخطوط العري�ضة والعامّة التي تحكم هذا النوع
م���ن التفكير ،هو الموق���ف ال�سلبيّ تجاه المكا�شفة وال�شه���ود .وهي تبتني على �أنّ
الطري���ق الوحيد للمعرفة هو العق���ل ،و�أنّ طريق �إثباته���ا للآخرين هو الإ�ستدالل
العقليّ ال غير.
الثاني���ة� :إنّ ال���روح العامّة الت���ي تحكم هذه الفل�سفة ه���ي االهتمام بالإلهيّات
خ�صو�صاً ،وب�أبحاث الفل�سفة الأولى عموماً .ويبدو ذلك وا�ضح ًا من خالل مراجعة
�أبحاث هذه الفل�سفة ،وم�ؤلّفاتها.
الثالث���ة :تحاول هذه الفل�سف���ة �أن تربط �أبحاثها الفل�سفيّ���ة بق�ضايا الإن�سان،
لذل���ك نجده���ا تهتمّ بالق�ضايا الأخالقيّ���ة ،وانتقلت هذه الم�س�أل���ة �إلى الفال�سفة
الم�سلمي���ن ،فجعلوا ذلك من �صميم �أفكار فل�سفتهم الأ�سا�سيّة .وهذا يعني وجود
بعدٍ عمليّ طُ عِّمت به الفل�سفة النظريّة لمعالجة م�شاكل الحياة الإن�سانيّة.
فال�سفة هذه المدر�سة:
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يمكن �أن نذكر �أهمّ الفال�سفة الم�سلمين الذين ينتمون �إلى المدر�سة الم�شّ ائيّة،
ونع��� ّد منهم يعقوب ب���ن �إ�سحاق الكندي� ،أب���ا ن�صر الفارابي� ،أب���ا علي بن �سينا،
الخواج���ة ن�صير الدين الطو�س���ي ،الميرداماد ،ابن ر�ش���د الأندل�سي ،وابن باجة
الأندل�سي ،ويعتبر ال�شيخ الرئي�س هو الفيل�سوف الكامل والبارز لهذه المدر�سة.
والأعمّ الأغلب من كتب ه�ؤالء الفال�سفة يُبتنى على المنهج العقليّ واال�ستدالليّ ،
ونذك���ر منها بع�ض كتب ال�شي���خ الرئي�س كالإ�شارات والتنبيه���ات ،وقد �شرح هذا
الكت���اب ال�شيخ الطو�سي ،وكتب :ال�شفاء ،التعليقات ،المباحثات ،المبد�أ والمعاد،
النجاة ،وعيون الحكمة.

الموقف من الشريعة:

تقويم هذه المدرسة:

بعد اكتمال هذه المدر�سة ون�ضوجها في الأو�ساط الإ�سالم ّيّة ،يبقى ال�س�ؤال عن
مدى قدرتها على المطابقة بين العقل وال�شريعة .فهل ا�ستطاعت هذه الفل�سفة �أن
إ�سالمي من خالل القواعد العقليّة والمنطقيّة
ّ
تُثب���ت المعطيات الأ�سا�س للدين ال
التي تتبنّاها على م�ستوى النظريّة؟ وبتعبيرٍ �آخر :هل ا�ستطاعت هذه الفل�سفة �أن
تبني �صرح ًا فل�سف ّي ًا مدعّ ما بالعقل والبرهان يُوافق �أ�صولَ ال�شريعة وموازينها؟
«يمك���ن الق���ول� :إنّ المدر�س���ة الم�شائيّة لم يحالفها التوفي���ق كثيراً في هذا
أخ�ص في البحوث المرتبطة بعلم النف�س الفل�سفيّ  ،وعلم المعاد،
المجال ،بال ّ
وكذل���ك م���ا يرتبط بالن�ش����آت الوجوديّة التي �سبقت عالمن���ا الم�شهود ،وغيرها
من الم�سائل الأ�سا�سيّة الكثيرة التي �أخفقت في تحقيقها فل�سف ّياً وعقل ّياً»(((.
ولع ّل �أبرز �أ�سباب هذا الإخفاق هو اعتماد فال�سفتها على القواعد العقليّة التي
�أ�سّ �سوه���ا ،ومعاملتهم لها معامل���ة الن�صو�ص المنزلة التي ال يمكن الم�سا�س بها،
((( الحيدري ـ كمال /درو�س في الحكمة المتعالية  /دار ال�صادقين /ط .الأولى  /1999ج� 1ص .39

��ائ��ي��ـ��ة
امل�����ش��ـ
امل���در����س���ة
ّ
ّ

وبم���ا �أنّ هذه الفل�سفة قد تبنّاها ه�ؤالء الفال�سف���ة الم�سلمون� ،شرح ًا وتكمي ًال
إ�سالمي،
ّ
وتدعيم ًا وبنا ًء جديداً ،فمن المفرو�ض �أن ت�أخذ هذه الفل�سفة طابعها ال
وتكون موافقة في �أ�صولها العامّة وخطوطها الكليّة لأفكار ال�شريعة الإ�سالم ّيّة.
لذل���ك كان �أتباع هذه الفل�سفة ب�ص���دد المطابقة بين المقوالت الفل�سفيّة التي
يتبنّونه���ا نظريّ��� ًا وبين معطيات ال�شريعة الت���ي يعتقدون بها عمليّ���اً ،وما ذلك � اّإل
لأ ّنه���م كانوا عباقر ًة م�سلمين قبل �أن يكون���وا فال�سف ًة م�شّ ائين .ومن هنا ال يمكن
�أن نعتب���ر ه���ذه الفل�سفة �أنّها فل�سفة عقليّة مح�ض ًة وال تعتن���ي �أبد ًا بالمطابقة بين
محتواها وبين ال�شريعة محتواها لل�شريعة ال�سمحاء.
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و�أنّها ق�ضايا عقل ّي ٌة �ضرور ّي ٌة ال تقبل الخط�أ وال النقد وال التمحي�ص .ولذلك �أخذوا
بالتفكي���ر بالمعطيات ال�شرعيّ���ة والدينيّة ،محاولين تطبيقه���ا على هذه القواعد
الفل�سفيّ���ة المع�صومة بنظرهم ،فوقعوا ف���ي �إ�شكاليّة «وورط���ة ت�أويل الن�صو�ص
الدينيّة بما ين�سجم مع النتائج العقليّة»(((.
فك�أنّ التفكير الباطن���يّ له�ؤالء الفال�سفة كان يعتمد على �أنّ معطيات العقل ال
تقب���ل البحث والنقد ،بخالف المعطيات ال�شرعيّ���ة ،حيث تقبل الأخيرة التف�سير
والت�أويل والتطبيق ،فابتعدوا بذلك عن ظواهر ال�شريعة ،فواجهوا تيّار ًا فكر ّي ًا من
المتكلّمي���ن الم�سلمي���ن يتّهمهم بعدم رعاية حرمة ظواه���ر ال�شريعة ،واهتمامهم
ال�شديد بحرمة مقوالتهم العقليّة والمنطقيّة.
خال�صة الدر�س

�سادت في الأو�س���اط العلميّة الإ�سالم ّيّة بع�ض الفل�سف���ات ،وت�أثّر بها الحكماء
الم�سلم���ون ،من �أبرزها؛ الفل�سفة الم�شّ ائيّة ،الفل�سفة الإ�شراقيّة ،وفل�سفة الحكمة
المتعالية.
 1ـ الفل�سف���ة الم�شائ ّي���ة :ا�ستط���اع �أر�سطو �أن ي�ؤ�سّ �س مدر�س��� ًة فل�سف ّي ًة عظيم ًة
�سيطرت على التفكير الب�شريّ ب�شتى اتجاهاته لفترة قرونٍ متواليةٍ .ولم يزل كثي ٌر
من قواعد هذه المدر�س ِة التي �أ�سّ �سها يُعمل بها �إلى ع�صرنا الحاليّ .
ث���مّ انتقلت هذه الفل�سف���ة �إلى الأو�س���اط الإ�سالم ّيّة ،وظ ّل���ت الحركة الفكريّة
تتناق���ل �أفكار حكم���اء هذه المدر�سة حتّى جاء دور العلَمي���ن الكبيرين؛ �أبي ن�صر
الفارابي ،و�أبو علي بن �سينا ،فبلغت المدر�سة الم�شائيّة الر�شد والكمال المطلوب.
وقد تميّزت ب�أمورٍ:
((( م .ن.

��ائ��ي��ـ��ة
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ّ
ّ

الأول :اعتماده���ا المنه���ج العقل���يّ في تحقي���ق الم�سائل الفل�سفيّ���ة ،حتّى في
الم�سائل المتعلّقة بالأخالق وال�سيا�سة.
الثاني :اهتمامها بالإلهيّات خ�صو�صاً ،وب�أبحاث الفل�سفة الأولى عموماً.
الثال���ث :تحاول هذه الفل�سف���ة �أن تربط �أبحاثها الفل�سفيّ���ة بق�ضايا الإن�سان،
لذل���ك نجده���ا تهتمّ بالق�ضايا الأخالقيّة ،وهذا يعني وج���ود بعدٍ عمليّ طُ عِّمت به
الفل�سفة النظريّة لمعالجة م�شاكل الحياة الإن�سانيّة.
لكن يبقى ال�س�ؤال ع���ن مدى قدرتها على المطابقة بين العقل وال�شريعة ،فهل
ا�ستطاعت �أن تبني �صرح ًا فل�سف ّي ًا مدعّ ما بالعقل والبرهان يوافق �أ�صولَ ال�شريعة
وموازينها؟
يمك���ن الق���ول� :إنّ المدر�س���ة الم�شائيّ���ة ل���م يُحالفه���ا التوفيق كثي���ر ًا في هذا
المج���ال ،بالأخ�ص في البح���وث المرتبطة بعلم النف�س الفل�سف���يّ  ،وعلم المعاد،
ولع��� ّل �أبرز �أ�سباب ه���ذا الإخفاق هو اعتم���اد �أتباعها على القواع���د العقليّة التي
�أ�سّ �سوها ،وتعاملهم معها على �أنّها ق�ضايا عقل ّي ٌة �ضرور ّي ٌة ال تقبل الخط�أ وال النقد
وال التمحي�ص.
�أ�سـئلـة الـدر�س

 1ـ لماذا �سميّت الفل�سفة الم�شائيّة بهذا اال�سم؟
 2ـ ما هي �أهمّ ميّزات الفل�سفة الم�شائيّة؟
 3ـ هل يمكن اعتبار هذه الفل�سفة بعيدة عن ق�ضايا ال�شريعة؟
 4ـ ما هي الم�شكلة الأ�سا�س التي واجهت هذه المدر�سة؟
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الدرس السادس

��ـ���ة
امل���در����س���ة الإ��ش�راق���ي� ّ

اإلشراقيـة
المدرسة
ّ

أهداف الدرس
1 .1أن يتع ّرف الطالب إلى الفلسفة اإلشراق ّية.
2 .2أن يدرك م ّيزات الفلسفة اإلشراق ّية.
3 .3أن يتع ّرف إلى مشكالتها في األوساط اإلسالم ّية.
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يُعتبر ال�شيخ �شهاب الدين ال�سهروردي �شيخ الإ�شراق( 549ـ  587هـ ) ،زعيم ًا
إ�سالمي .وهو ين�سب في �أول كتابه «حكمة الإ�شراق»
ّ
لهذه المدر�سة في الع�صر ال
امت���داد ه���ذه المدر�س���ة لجماعة م���ن الفال�سف���ة المتقدمي���ن اليونانيي���ن �أمثال
فيثاغور����س و�أفالطون ،معتبر ًا �أنّهم كانوا من دع���اة الحكمة الذوقيّة الإ�شراقيّة،
زاعم ًا �أنّ �أفالطون هو �شيخ الإ�شراقيّين .ونحن ال يهمّنا مدى �صحّ ة هذا الزعم،
و�أنّ���ه كان ب�صدد ت�أييد فل�سفته ه���ذه بانت�سابها للحكماء ال�سابقين �أم ال ،وما يهمّ
ه���و �أنّه �أ�سّ ����س مدر�س ًة في الأو�ساط الإ�سالم ّيّة ،تختلف ع���ن المدر�سة الم�شائيّة،
عُ رفت بِا�سمِ المدر�سة الإ�شراقيّة� ،أو بفل�سفة الإ�شراق.

��ـ���ة
امل���در����س���ة الإ��ش�راق���ي� ّ

شيخ اإلشراق

سبب التسمية:

لماذا يُطلق على هذه المدر�سة ا�سم فل�سفة الإ�شراق؟
الإ�شراق يعني انبثاق النور .ومن خالل هذه الكلمة �أراد �أ�صحاب هذه المدر�سة
�أن يبيّنوا المنهج الذي يعتمدون عليه ،بحيث يُميّزهم عن المنهج الم�شّ ائي .يقول
المحقق���ون� :إنّ �سبب ذلك هو �أنّ العلم نو ٌر يُ�شرق في قلب العارف ،فهم يعتقدون
«�أنّ مث���ل القل���ب مث���ل الم���ر�آة المجل���وّة الم�صقول���ة ،محاذي���اً ل ّل���وح المحفوظ
وم���ا علي���ه من العلوم والحقائ���ق الإلهيّة ،فكما ال يمكن �أن يك���ون �شي ٌء محاذياً

61

للم���ر�آة الم�صقول���ة وال ي�ؤثر فيها ،فكذلك ال يمكن �أن يكون �شي ٌء محاذياً للوح
المحف���وظ وه���و ال ي���رى في الم���ر�آة القلب ّي���ة ال�صافي���ة»((( .فهم ي ّدع���ون �أنّهم
بتطهير القلب من �أدران الذنوب ،وب�صقل النفو�س من �أو�ساخ التعلّقات الدنيويّة،
ت�شرق العلوم والمعارف في قلوبهم ،فيطّ لعون على حقائق الأ�شياء.
م ّيزات الفلسفة اإلشراقيّة:
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يميّز هذه المدر�سة عن غيره���ا من المدار�س اعتمادها في تح�صيل معارفها
على عدّة �أمورٍ:
الأول :العق���ل واال�ستدالل المنطق���يّ والفل�سفيّ ؛ فال�سهروردي يقول في كتابه
«الم�شارع والمطارحات»« :ومن لم يتمهّر في العلوم البحثيّة ،فال
�سبيل �إلى كتابي المو�سوم بحكمة الإ�شراق .وهذا الكتاب ينبغي �أن
يقر�أ قبله وبعد تحقيق المخت�صر المو�سوم بالتلويحات»(((.
الثان���ي :الذوق الفط���ري و�صفاء الباطن؛ «و�أمّ ا �أنت �إذا �أردتَ �أن تكون عالماً
�إله ّي���اً م���ن دون �أن تتعب وتداوم على الأم���ور المقرّبة من القد�س،
فق���د ح ّدث���تَ نف�سَ ���ك بالممتن���ع� ،أو �شبي���ه الممتن���ع ،ف����إن طلب���تَ
واجته���دت ال تلب���ث زمان���اً طوي�ل�اً � اّإل وت�أتي���ك البارق���ة النوران ّي���ة
و�سترتقي �إلى ال�سكينة الإلهيّة الثابتة»(((.
فهذه المدر�سة في الوقت الذي تتحرّى فيه الدليل العقليّ واال�ستدالل المنطقيّ
والفل�سفيّ  ،تُبتنى على كمال الطالب المعنويّ  ،وريا�ضته الروحيّة في جالء الباطن
حتّى ي�صفو القلب من الكدورات ،فت�شرق في �أعماقه المعارف .وعلى هذا ف�إنّ حكمة
الإ�شراق ت�سعى لإيجاد الرابطة بين عالم العقل واال�ستدالل وعالم الإ�شراق ،وبعبار ٍة
((( الآملي ـ ها�شم /جامع الأ�سرار /ترجمة طباطبائي ـ جواد /م�ؤ�س�سة التاريخ العربي للن�شر /ط .الأولى � / 2005ص .535
((( مجموعة م�صنّفات �شيخ الإ�شراق /من�شورات معهد علوم �إن�ساني ومطالعات فرهنكي /ط .الثالثة  1380هـ �ش/.ج� 1ص .483
((( نق ًال عن �شعاع �أندي�شه و�شهود در فل�سفه �سهروردي /ديناني ـ غالم ح�سين /من�شورات الحكمة /بالفار�سية� /ص .47

((( مجموعة م�صنّفات �شيخ الإ�شراق /من�شورات معهد علوم �إن�ساني ومطالعات فرهنكي /ط .الثالثة  1380هـ �ش /.ج� 3ص .317
((( م .ن ،ج� 3ص .462

��ـ���ة
امل���در����س���ة الإ��ش�راق���ي� ّ

�أخرى بين اال�ستدالل العقليّ وال�شهود الباطنيّ  ،فهي برز ٌخ بين الفل�سفة الم�شائيّة
والكالم وبين الت�صوّف ،فمزجت بين المنهجين ممّا جعلها مدر�س ًة م�ستق ّلةً.
بل تترقّى هذه الفل�سفة لتقارن بين الم�شاهدة والبرهان« :و�أمّ ا من حيث وجدان
الدليل وت�أكد البرهان المبين ،ف�إنّ الم�شاهدة �أقوى من اال�ستدالل ...وقد �سئل
بع�ض ال�صوفيّة :ما الدليل على وج��ود ال�صانع؟ فقال :قد �أغنى ال�صباح عن
الم�صباح»(((.
الثالث :اعتمادها على ظواهر القر�آن الكريم ،وال�سنّة ال�شريفة ،وهذا ملحوظ
في كثيرٍ من �أبحاثها ومطالبها ،فعلى �سبيل المثال عند تف�سيره للوطن
يق���ول ال�سهروردي« :ومعنى قوله تعالى في كالمه المجيد} يَا �أَيَّتُ َها
���ك َر ِا�ضيَ ًة َّم ْر ِ�ض َّي ًة{ ،فالرجوع يقت�ضي
����س ا ْل ُم ْط َم ِئ َّن ُة  kا ْرجِ عِ ي ِ�إلَى َربِّ ِ
ال َّن ْف ُ
�سابق���ة الح�ض���ور ،وال يق���ال لمن م���ا ر�أى م�صر :ارج���ع �إلى م�صر.
و�إ ّي���اك �أن تفهم من الوطن دم�شق �أو بغ���داد وغيرهما ،ف�إنّهما من
الدنيا ،وقد قال ال�شارع (حبّ الدنيا ر�أ�س ك ّل خطيئة)»(((.
وعلى هذا تك���ون هذه الفل�سفة قد مزجت بين العقل وال�شهود والقر�آن الكريم
وال�سنّة ال�شريفة ،طبع ًا على م�ستوى النظريّة.
الراب���ع� :سع���ت ه���ذه المدر�سة لتقدّم ر�ؤي��� ًة كون ّيةً ،عن الوج���ود والكون واهلل
والآخ���رة .ومن هن���ا نجدها تتعرّ�ض لأه���مّ النظريّ���ات التي ذكرها
�أفالطون ،وتدافع عنها ب�أ�سلوبها وطريقتها؛ وهي المثُل الأفالطونيّة،
والروح ،واال�ستذكار.
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لق���د ا�ستطاعت هذه المدر�سة �أن تتخلّ�ص من الم�شكلة التي واجهت المدر�سة
الم�شائيّ���ة ،و�أوجدت لقواعدها ور�ؤيتها �أ�صو ًال م�ستق���ا ًة من �أكثر من منبعٍ واحدٍ ،
وحاول���ت �أن تمزج بين هذه المباني ،فتعتمد عليها جميعاً ،خ�صو�ص ًا �أنّ م�ؤ�سّ �سها
فيل�سوف م�سل ٌم مط ّل ٌع على الكتاب الكريم وال�سنّة النبويّة ،وقد اطلع على الفل�سفات
ٌ
ال�سابقة عليه ،وهو كما ا�شتهر عنه نابغة ع�صره ،و�آثاره ومدر�سته دلي ٌل على ذلك.
لكن �إلى �أيّ ح ّد ا�ستطاعت هذه المدر�سة �أن تطبّق النظريّة على الواقع؟
وك���م كانت قدرتها على �إثبات هذه الدعاوى من ا�ستعمال ك ّل هذه الأ�صول في
�إثباتها وذوقيّاتها ومعارفها؟
�إنّ الإجاب���ة على هذا ال�س�ؤال بحاج ٍة �إلى درا�س ٍة عميق��� ٍة لآراء هذه المدر�سة،
وتتبع نتاجها العلميّ والذوقيّ  ،ولكن يمكن القول ،بنحو الإجمال :لم ت�ستطع هذه
المدر�سة �أن تحقّ���ق النجاح العمليّ الذي حقّقته على م�ستوى التنظير ،و�إنّما كان
حليف مدر�سة الحكمة المتعالية.
�أه ّم كتب ال�سهروردي:
ل�شيخ الإ�شراق م�صنّفات كثيرة ،جُ معت م�ؤخر ًا تحت عنوان مجموعة م�صنّفات
�شي���خ الإ�شراق ،م�ؤ ّلف���ة من خم�سة مجلدات ،تح���وي ك ّل م�ؤلفات���ه ور�سائله وكتبه
العربية والفار�سيّة،و�أ�شهرها:
1 .1حكمة الإ�شراق.
2 .2المطارحات.
3 .3التلويحات.
4 .4اللمحات.
5 .5الألواح العماديّة.

6 .6هياكل النور.
7 .7المقاومات.
ويمك���ن القول على العم���وم �إنّ �أغلب لغة هذه الم�ؤلفات رمزيّة ،ال يمكن فهمها
على ظاهرها دون اطالعٍ على مدر�سته وا�صطالحاتها ورموزها.
خال�صة الدر�س
��ـ���ة
امل���در����س���ة الإ��ش�راق���ي� ّ

فل�سف���ة الإ�شراق :يُعتب���ر ال�شيخ �شهاب الدين ال�سه���روردي �شيخ الإ�شراقيّين في
إ�سالمي .والذي يُميّز هذه المدر�سة عن غيرها من المدار�س اعتمادها
ّ
الع�صر ال
في تح�صيل معارفها على عدة �أمورٍ:
الأوّل :العقل واال�ستدالل المنطقيّ والفل�سفيّ .
الثاني :الذوق الفطريّ و�صفاء الباطن.
الثالث :اعتمادها على ظواهر القر�آن الكريم ،وال�سنّة ال�شريفة.
وعل���ى هذا تكون هذه الفل�سفة قد مزجت بين العقل وال�شهود والقر�آن الكريم
وال�سنّة ال�شريفة ،على م�ستوى النظريّة.
الراب���ع� :سع���ت هذه المدر�س���ة لتقدّم ر�ؤي��� ًة كون ّيةً ،عن الوج���ود والكون واهلل
والآخرة.
وق���د ا�ستطاعت هذه المدر�سة �أن تتخلّ�ص من الم�شكلة التي واجهت المدر�سة
الم�شائيّ���ة ،و�أوجدت لقواعدها ور�ؤيتها �أ�صو ًال م�ستق���ا ًة من �أكثر من منبعٍ واحدٍ ،
وحاول���ت �أن تم���زج بين ه���ذه المباني ،فتعتم���د عليها جميع���اً .لكن �إل���ى �أيّ ح ّد
ا�ستطاعت هذه المدر�سة �أن تطبّق النظريّة على الواقع؟
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�إنّ الإجاب���ة على هذا ال�س�ؤال بحاج ٍة �إلى درا�س ٍة عميق��� ٍة لآراء هذه المدر�سة،
وتتبع نتاجها العلميّ والذوقيّ  .ولكن يمكن القول ،بنحو الإجمال :لم ت�ستطع هذه
المدر�سة �أن تحقّق النجاح العمليّ الذي حقّقته على م�ستوى التنظير.
�أ�سـئلـة الـدر�س
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 - 1لماذا �سمّيت الفل�سفة الإ�شراقيّة بهذا اال�سم؟
 - 2ما هي �أهمّ ميّزات الفل�سفة الإ�شراقيّة؟
 -3هل ا�ستطاعت مدر�سة الإ�شراق تطبيق النظريّة على الواقع؟

الدرس السابع

�ص��درا واحلكم��ة املتعالية

صدرا والحكمة المتعالية

أهداف الدرس
1 .1أن يتع ّرف الطالب إلى صدر المتألهين.
2 .2أن يتع ّرف إلى الحكمة المتعالية.
3 .3أن يتع ّرف إلى منهجها وم ّيزاتها.
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يمكن القول �إنّ الفكر الفل�سفيّ ال�سائد هذه الآونة ،وال �سيّما في الأو�ساط العلميّة
الإ�سالم ّيّ���ة وخ�صو�ص��� ًا في الحوزات العلميّ���ة ،هو فكر وفل�سفة الحكم���ة المتعالية،
الت���ي �أر�سى دعائمَها و�أ�سّ �س قواعدَ ها في القرن الحادي ع�شر الهجريّ �صد ُر الدين
ال�شيرازيّ  ،الملقّب ب�صدر المت�ألّهين �أو بالمال �صدرا .وال يمكن درا�سة هذه الفل�سفة
من دون �إطالل ٍة على الحياة العلميّة لهذا الفيل�سوف العظيم.

�ص��درا واحلكم��ة املتعالية

تمهيد:

من هو صدرا؟

ولد في �شيراز دون �أن تحدّد بالدقة �سنة والدته((( ،من والدٍ �صالحٍ ا�سمه �إبراهيم
بن يحيى القوامي ،وقيل �إنّه كان �أحد وزراء دولة فار�س .وكان هو الولد الوحيد حيث
حظ���ي باهتمامٍ كبي���رٍ عند والده ،الذي وجّ هه لطلب العلم ،فب���د�أ درا�سته في �شيراز
عا�صمة الدولة �آنذاك .وانتقل بعد وفاة والده �إلى �أ�صفهان ،و�أنفق ك ّل ماله الذي ورثه
ف���ي تح�صيل العل���م ،فتتلمذ على يد ال�شيخ بهاء الدين العامل���يّ ( 953ـ  1031هـ )،
الذي وجّ هه بعد فترة �إلى فيل�سوف ع�صره ال�سيّد محمّد باقر الداماد (المتوفّى �سنة
 1040هـ) .ويمكن تق�سيم حياة فيل�سوفنا العلميّة �إلى ثالث مراحل:
((( ذكر المحقّق جالل الدين �آ�شتياني في كتابه� :شرح حال و�آراء مال �صدرا �ص � : 1أنّ والدته كانت �سنة  979هـ وعلى هذا يكون
عمره حين الوفاة � 71سنة.

69

المرحلة الأولى ،التلمذة:

�سا�سلة مداخل العلوم

70

حي���ث كان يتتبّ���ع �آراء المتكلّمين والحكم���اء ومناق�شاتهم ،ول���م يكن في هذه
المرحلة ق���د ن�ضج من الناحية الفل�سفيّة ،ولم ينفتح ل���ه الم�سلك العرفانيّ  .وفي
ه���ذه الفترة «ا�ستوعب في هذا المجال من حكماء اليونان خ�صو�صاً� ،أفالطون
و�أر�سط���و ،وم���ا �أبانته درا�سات كبار حكماء الإ�س�ل�ام كالفارابيّ وابن �سينا و�شيخ
الإ�شراق وغيرهم ،وما ابتكره ه�ؤالء ،كما ه�ضم ما و�صل �إليه كبار العرفاء عن
طريق الذوق والوجدان»(((.
لك���ن مع ذل���ك كلّه يُعبّر هو عن ه���ذه المرحلة بقوله« :و�إنّي كن���ت �سالفاً كثير
اال�شتغ���ال بالبح���ث والتك���رار ،و�شدي���د المراجع���ة �إل���ى مطالعة كت���ب الحكماء
والنظّ ���ار ،حتى ظننتُ �أنّي على �شيءٍ ،فلمّا انفتحت ب�صيرتي ونظرتُ �إلى حالي
ر�أي���تُ نف�س���ي  ...فارغ ًة من العلوم الحقيق ّيّة وحقائ���ق العيان ،ممّا ال يُدرك � اّإل
بالذوق والوجدان»(((.
ثمّ نجده في مقدّمة كتابه الأ�سفار يقول« :ث ّم �إنّي قد �صرفتُ قوّتي في �سالف
الزم���ان ،من���ذ �أوّل الحداث���ة والريعان ف���ي الفل�سف���ة الإله ّي���ة ،...واقتفيت �آثار
وح�صلت من ما وجدته من كتب
الحكماء ال�سابقين ،والف�ضالء الالحقينّ ،...
ال يختار اللباب من ك ّل باب ،...من
اليونانيي���ن ،والر�ؤ�ساء والمعلّمي���ن ،تح�صي ً
غي���ر �أن يظف���ر من الحكمة بطائلٍ � ،أو يرجع البحث �إل���ى نائلٍ »((( .وك�أنّه يظهر
الندم على هذا الجهد الذي بذله .ولكن �سيبدو �أنّه ا�ستفاد كثير ًا في هذه المرحلة
لتكوين فل�سفته ،وتدعيمها.

((( مطهري ـ مرت�ضى /مقدّمة على �أ�صول الفل�سفة والمذهب الواقعي /م�ؤ�س�سة �أم القرى ط .الثانية  1422هـ  /ج� 1ص .35
((( ال�شيرازي � -صدر الدين /مقدّمة تف�سير �سورة الواقعة .
((( ال�شيرازي �-صدر الدين  /الحكمة المتعالية في الأ�سفار العقليّة الأربعة /دار �إحياء التراث العربيّ ـ بيروت /ط .الثالثة  /ج� 1ص .4

المرحلة الثانية ،العزلة:

�ص��درا واحلكم��ة املتعالية

فق���د انقطع عن النا�س �إلى كهك ،وهي �إحدى قرى قم المقدّ�سة ،خم�سة ع�شر
عام��� ًا على ما قيل ،تفرّغ فيها للعبادة وت�صفي���ة الفكر وتهذيب الخيال .فهو يقول
بع���د �أن يذكر في مقدمة كتابه الأ�سفار �أح���وال �أهل ذلك الزمان ،ومعاداتهم له:
«ف�أم�سك���تُ عناني عن اال�شتغ���ال بالنا�س ومخالطتهم ،و�آي�س���تُ من مرافقتهم،
وم�ؤان�سته���م ،و�سهل���ت عل���يّ معاداة ال���دوران ،ومعان���دة �أبناء الزم���ان ،وخل�صت
ع���ن �إنكارهم و�إقرارهم ،وت�ساوى عن���دي �إعزازهم و�إ�ضرارهم ،فتوجّ هتُ توجّ هاً
عزي���زاً نح���و م�س ّب���ب الأ�سب���اب ،وت�ض ّرع���ت ت�ض ّرع���اً جب ّل ّي���اً �إل���ى م�سهّ���ل الأمور
ال�صع���اب ،فلمّ���ا بقيتُ على هذا الحال م���ن الإ�ستتار والإن���زواء  ...زماناً مديداً
و�أم���داً بعي���داً ،ا�شتعلت نف�سي لط���ول المجاهدات ا�شتعا ًال نور ّي���اً ،والتهب قلبي
لكث���رة الريا�ض���ات التهاباً قو ّياً ،ففا�ضت عليها �أن���وار الملكوت ،وحلّت بها خبايا
الجبروت ،ولحقتها الأ�ضواء الأحديّة  .(((»...وبذلك يكون قد انتقل �إلى:
المرحلة الثالثة ،الت�أليف:

فيقول «ف�ألهمني اهلل الإفا�ض َة ممّا �شربنا جرع ًة للعطا�ش الطالبين ،واْلإ اَِلح َة
ممّا وجدنا لعُم ِه للقلوب ال�سالكين ،ليحيا من �شرب منه جرعةً ،ويتنوّر قلب من
وج���د منه لعمه ،فبل���غ الكتاب �أجله ،و�أراد اهلل تقديمه وق���د كان �أجّ له ،ف�أظهره في
الوق���ت ال���ذي قدّره ،و�أبرزه على من له ي�سّ ره ،فر�أيتُ �إخراجه من القوّة �إلى الفعل
والتكميل ،و�إبرازه من الخفاء �إلى الوجود والتح�صيل ،ف�أعملتُ فيه فكري ،وجمعت
ويحط بكرمه وزري ،وي�شرح
على �ض ّم �شوارده �أمري ،و�س�ألتُ اهلل تعالى �أن ي�ش ّد �أزريّ ،
فنه�ضت عزيمتي بعد ما كانت قاعدةً ،وهبّت همّتي غبّ ما كانت
لإتمامه �صدريَ ،
((( ال�شيرازي ـ �صدر الدين  /الحكمة المتعالية في الأ�سفار العقليّة الأربعة /ج� 1ص .8
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راكدةً ،واهت ّز الخامد من ن�شاطي  ،(((»...ف�صنّف كتاب ًا �إله ّي ًا ـ الحكمة المتعالية في
الأ�سفار العقليّة الأربعة ـ وبد�أ في مرحلته هذه بالت�أليف والكتابة.
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�أه ّم م�ؤلّفات �صدر المت�ألّهين بعد كتاب الأ�سفار:
1 .1تف�سر القر�آن الكريم.
�2 .2شرح على �أ�صول الكافي.
3 .3مفاتيح الغيب.
 4 .4المبد�أ والمعاد.
5 .5ر�سالة في حدوث العالم.
6 .6كتاب الم�شاعر.
7 .7ال�شواهد الربوبيّة.
 8 .8العر�شيّة.
9 .9ر�سالة الت�صوّر والت�صديق.
وقد طُ بع �أكثر م�ؤلّفاته التي يبلغ عددها  32كتاب ًا ور�سال ًة تقريباً.
م ّيزات هذه المدرسة:
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�إنّ المنهج المتّبع في مدر�سة الحكمة المتعالية ،منه ٌج مختلفٌ عن ك ّل المدار�س
ال�سابق���ة عليه ،فهو لي�س منهج ًا م�شّ ائي ًا بحت���اً ،وال �إ�شراق ّي ًا بحتاً ،وال �صوف ّياً ،وال
كالم ّياً« ،ولي�ست فل�سف ًة تجميعيّة ،بل لها بنا�ؤها الفل�سفيّ الم�شخّ �ص»((( .فهي
بح���قٍّ مزي ٌج من ك ّل ه���ذه المناهج والمدار�س .وبمالحظة حي���اة �صدر المت�ألّهين
بمراحله���ا الثالث ،يمك���ن ا�ستنتاج ركائ���ز الفل�سفة الني �شيّده���ا ،والأُ�سُ �س التي
وفل�سفات،
ٍ
اعتم���د عليها .فهو فيل�سوف �إ�سالميّ قر�أ ك ّل ما تق���دّم عليه من �أفكا ٍر
((( م .ن.
((( مطهري ـ مرت�ضى /مدخل �إلى الفل�سفة /دار نور الم�صطفى ط� / 2007 .ص .125

وطاق���ت نف�سه لحياة العزلة والت�ص���وّف ،لكنّه خرج من عزلت���ه منت�صراً ،يحمل
فل�سف��� ًة جديدةً ،لم يكن ليوفّق �إليها من قبله ،فكانت فل�سفته مزيج ًا من البرهان
والوجدان والقر�آن� ،أو قل مزيج ًا من العقل والك�شف وال�شرع.
 1ـ الجمع بين البرهان والوجدان:

((( ال�شي���رازي ـ �ص���در الدين  /مفاتيح الغيب :الم�شهد الثامن من المفتاح الثالث( .نق ًال عن الأمين ـ مح�سن � /أعيان ال�شيعة
 /تحقيق الأمين ـ ح�سن  /دار التعارف للمطبوعات ـ بيروت /ط / 1983 .ج � 9ص .)323
((( ال�شي���رازي ـ �ص���در الدين  /الحكمة المتعالية في الأ�سفار العقليّة الأربعة /دار �إحي���اء التراث العربيّ ـ بيروت /ط .الثالثة
 /ج � 2ص .307

�ص��درا واحلكم��ة املتعالية

�أ ّوالً� :إنّ الحكمة المتعالية تتّخذ من العقل �أ�سا�س ًا لها ،ومن ال�شهود والمكا�شفة
�أ�سا�س ًا �آخ���ر ،لكن ال بنحو الفل�سفة الم�شائيّة التي تُنكر على ال�شهود
ك ّل النكي���ر ،وال كال�صوفيّ���ة الذي���ن يعتر�ض���ون وي�س ّفه���ون العقل �أيّ
ت�سفي���ه ،بل هي تحارب من يعتمد على ال�شه���ود والك�شف فقط ،كما
وتذ ّم من يعتمد على العقل والبرهان فقط.
فنج���د �صدرا ي�شنّع عل���ى من ينكر العلم اللّدنيّ  ،بينما ه���و يعتبره �أقوى و�أ�ش ّد
فيقول�« :إنّ كثيراً من المنت�سبين �إلى العلم ينكرون العلم الغيبيّ اللّدنيّ  ،الذي
يعتم���د علي���ه ال�سلاّ ك والعرفاء ،وهو �أقوى و�أحكم من �سائر العلوم ،قائلين ما
معنى العلم � اّإل الذي يح�صل من تعلّمٍ �أو فكريّة ورويّة»(((.
ويذ ّم المعتمدين عل���ى البحث والعقل فقط فيقول...« :ال على مجرّد الأنظار
البحث ّي���ة ،الت���ي �سيلع���ب بالمعوّلي���ن عليه���ا والمعتمدي���ن به���ا ال�شك���وك ،يلعن
الالح���ق منه���م فيه���ا ال�سابق ،ول���م يت�صالحوا عليه���ا ويتوافقوا فيه���ا؛ بل كلّما
دخلت �أ ّم ٌة لعنت �أختها»(((.
ف�أولى «�أنّ يرجع �إلى طريقتنا في المعارف والعلوم الحا�صلة لنا بالممازجة
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بين طريقة المت�ألّهين من الحكماء ،والم ّليّين من العرفاء»(((.
ويق���ول في مو�ض���عٍ �آخر في و�ص���ف كتاب���ه الأ�سفار ب�أنّ���ه« :قد اندمج���ت فيه
العلوم الت�ألّهيّة في الحكمة البحثيّة وتدرّعت فيه الحقائق الك�شفيّة بالبيانات
التعليميّة»(((.
ويفتخ���ر بالطريقة الت���ي و�صل �إليها ب�أ ّنه���ا «ممّا ل�ست �أظ���نّ �أن ق���د و�صل �إليه
�أح��� ٌد ممّ���ن �أعرفه من �شيعة الم�شّ ائي���ن ومت�أخّ ريه���م ،دون �أئمّتهم ومتقدّميهم،
ك�أر�سط���و وم���ن �سبق���ه .وال �أزعم �إن كان يقدر على �إثباته بق���وّة البحث والبرهان
�شخ�ص من المعروفين بالمكا�شفة والعرفان ،من م�شايخ ال�صوفيّة من �سابقيهم
ٌ
والحقيهم»(((.
وه���ذا يعني �أنّه ل���م يبلغ الم�شّ ا�ؤون م���ا بلغه هو من المكا�شف���ة والوجدان ،وال
الإ�شراقيّ���ون والعرفاء بلغوا ما بلغه هو بالبح���ث والبرهان؛ نعم يمكن القول�« :إنّ
فل�سف���ة �ص���در المت�ألّهي���ن ت�شب���ه المدر�س���ة الإ�شراقيّة من ناحي���ة الأ�سلوب� ،أي
ال م���ن اال�ستدالل والمكا�شف���ة � ،اّإل �أنّها تختلف عنه���ا في الأُ�سُ �س
�إ ّنه���ا تعتم���د ك ً
واال�ستنتاجات»(((.
ثاني���اً :يق���دّم البحث الفل�سف���يّ على ال�شه���ود الوجدانيّ � ،شفق��� ًة بالمتعلّمين،
وت�سهي�ل�اً عليهم ،لأنّ الطالب قد ال يقتنع بالم�شاهدة وال ي�صدّق بها ابتداءً ،لكنّه
�إذا وج���د الدلي���ل البحثيّ العقليّ واقتنع به ،ثمّ �سم���ع بالم�شاهدة والك�شف �أمكنه
الخا�صة،
ّ
الت�صدي���ق �أكثر« :ونحن �أي�ضاً �سالكو هذا المنهج ف���ي �أكثر مقا�صدنا
((( ال�شيرازي ـ �صدر الدين /المبد�أ والمعاد  /تحقيق الآ�شتياني ـ جالل الدين /مركز انت�شارات دفتر تبليغات �إ�سالمي ـ قم
 /ط .الثالثة  1422هـ� /ص .496
((( ال�شيرازي ـ �صدر الدين  /الحكمة المتعالية في الأ�سفار العقليّة الأربعة /دار �إحياء التراث العربيّ ـ بيروت /ط .الثالثة  /ج � 1ص .9
((( ال�شيرازي ـ �صدر الدين /المبد�أ والمعاد  /تحقيق الآ�شتياني ـ جالل الدين /مركز انت�شارات دفتر تبليغات �إ�سالمي ـ قم
 /ط .الثالثة  1422هـ� /ص .496
((( مطهري ـ مرت�ضى /مدخل �إلى الفل�سفة /دار نور الم�صطفى ط� / 2007 .ص .125

حي���ث �سلكنا �أ ّو ًال م�سل���ك القوم في �أوائل الأبح���اث و�أوا�سطها ،ث ّم نفترق عنهم
ف���ي الغاي���ات ،لئال تنب���و الطبائع عمّا نح���ن ب�صدده في �أوّل الأم���ر ،بل يح�صل
لهم الإ�ستينا�س به ،ويقع في �أ�سماعهم كالمنا موقع القبول �إ�شفاقاً بهم»(((.
 2ـ المطابقة بين ال�شرع والعقل:

 3ـ محوريّة القر�آن:

وق���د يتبادر للأذهان من ه���ذا الأ�سلوب الفريد الذي يتّبعه الم�ّلصاّ �صدرا� ،أنّ
((( ال�شيرازيـ�صدرالدين/الحكمةالمتعاليةفيالأ�سفارالعقليّةالأربعة/دار �إحياءالتراثالعربيّ ـبيروت/ط.الثالثة/ج�1ص.85
((( م  .ن .ج � 9ص .302

�ص��درا واحلكم��ة املتعالية

وهذه الميزة التي تف�صل بين هذه المدر�سة و�سائر المدار�س من حيث النتائج،
فلم يقع فيما وقع به الم�شّ ا�ؤون من تطبيق ال�شريعة وت�أويلها بما يالئم العقل ،ولم
يف�شل من حيث النتيجة بعدم الح�صول على البراهين العقليّة بما يالئم ال�شريعة
كم���ا ح�صل للإ�شراقيّين ،بل وجد في ك ّل م�سائله الفل�سفيّة الحكميّة التي طرحها
مطابق ًة بين العقل وال�شرع:
«وحا�ش���ا ال�شريع���ة الحقّ���ة الإله ّي���ة البي�ض���اء �أن تك���ون �أحكامه���ا م�صادم��� ًة
للمعارف اليقينيّة ال�ضروريّة ،وت ّباً لفل�سف ٍة تكون قوانينها غير مطابق ٍة للكتاب
وال�س ّن���ة»((( .وعلى ه���ذا ال يزال ي�ست�شهد على ك ّل م�س�أل ٍة فل�سف ّي ٍة عوي�ص ٍة بالآيات
القر�آنيّة والآثار الإ�سالم ّيّة .وهو بار ٌع في تطبيق ما ي�ست�شهد به على فل�سفته .ولم
يكن ا�ست�شهاده بها لرفع �شبهة المتّهمين له بالخروج عن الدين ،بل هو من الذين
يدّعون �أنّه ال �أحد يفهم �أ�سرار القر�آن الكريم ،وال�سنّة ال�شريفة كما يفهمها هو.
وه���و ي�سعى في ك ّل ما �أ ّلف���ه �إلى �أن يبيّن هذا المنهج الفريد ،فيهدف من كتبه
الفل�سفيّة �إلى بيان ت�أييد العقل للدين ،ومن كتبه الدينيّة بيان ت�أييد الدين للعقل،
فكانت كتبه كلّها دين ّي ًة فل�سف ّيةً.
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عر�ض واحدٍ  ،و�أنّها طر ٌق ثالثٌ تو�صل �إلى الحقيقة
البرهان والعرفان والقر�آن في ٍ
وتك�ش���ف عنها ،و�أنّه ال تقدّم لبع�ضه���ا على الآخر � ،اّإل بالأ�سلوب الت�أليفيّ والكتابيّ
لإقن���اع الط�ل�اب ،و�شفق ًة بهم كما تق���دّم ،ولكنّ ال�صحي���ح �أنّ المحوريّة الأ�سا�س
للقر�آن في مدر�سته:
«�إنّ الحكم���ة المتعالي���ة وج���دت كماله���ا ف���ي الجم���ع بي���ن الأد ّل���ة؛ البرهان
اختالف بينها ،و�إنّما هي توافقٌ وان�سجا ٌم
ٍ
والعرف���ان والقر�آن ،و�أنّه ال يوجد �أيّ
تامٌّ ،نعم في مقام المقاي�سة الداخليّة بين هذه الطرق الثالث ،ف�إنّ المحوريّة
والأ�صالة هي للقر�آن ،والآخران يدوران حوله ،ال ينفكّان عنه»(((.
حدود العقل:

وم���ن ال�ض���روريّ ج��� ّد ًا و�ضوح مكان���ة العقل في ه���ذه المدر�سة .فق���د يُت�صوّر
ُتو�صل �إليها بالطرق
�أن الحقائ���ق ،التي ك�شفت اللث���ام عنها الحكمة المتعالي���ة ،ي ّ
الث�ل�اث المتق ّدم���ة ،و�أنّ ما ي�صل �إلي���ه الك�شف وال�شهود ،وم���ا يحكي ويخبر عنه
الق���ر�آن وال�سنّة ،يمكن للعقل والبرهان �أن ي�صل �إليه ،وي�ستدلّ عليه .وقد يُت�صوّر
تناف بين القر�آن والوجدان م���ن جهةٍ ،والبرهان من جه ٍة ثانيةٍ ،حيث
�أنّ���ه يوجد ٍ
�إنّ هذه الطرق في عر�ض بع�ضها ،والتنافي واق ٌع فيما بينها.
لك���ن الحقّ غير ه���ذا؛ ف�إنّ هذه الطرق لي�ست في عر����ض بع�ضها البع�ض حتّى
يقع التناف���ي فيما بينها ،و�إنّما هي في طول بع�ضها البع�ض ،وي�أتي دور المكا�شفة
وال�شهود حينما ينتهي دور العقل والبرهان.
يق���ول �ص���در المت�ألّهين« :ث��� ّم �إنّ بع�ض �أ�س���رار الدين و�أطوار ال�ش���رع المبين
بل���غ �إل���ى ح��� ّد ما هو خار ٌج عن طور العق���ل الفكريّ  ،و�إنّما ُيع���رف بطور الوالية
الح�س
والنب���وّة ،ون�سبة طور العقل ونوره �إلى طور الوالية ونورها ،كن�سبة نور ّ
((( رحيق مختوم :الآملي /نق ًال عن درو�س في الحكمة المتعالية� /ص .100
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�إلى نور الفكر ،فلي�س لميزان الفكر كثير فائد ٍة وت�صرّف هناك»((( .
وق���ال �أي�ض���اً�« :إنّ مقت�ض���ى البره���ان ال�صحي���ح ممّ���ا لي����س �إنكاره ف���ي جِ بلّة
العقل ال�سليم من الأمرا�ض والأ�سقام الباطنة .نعم ربما يكون بع�ض المراتب
الكمال ّي���ة ممّ���ا يق�صر ع���ن غورها العق���ول ال�سليمة ،لغاية �شرفه���ا وعلوّها عن
�إدراك العق���ول ،ال�ستيطانه���ا في هذه الدار وعدم مهاجرتها �إلى عالم الأ�سرار،
ال �أنّ �شيئاً من المطالب الحقّة ممّا يقدح فيها ويحكم بف�سادها العقل ال�سليم
والذهن الم�ستقيم» (((.
وينق���ل عن الغزالي فيقول« :قال ال�شيخ الفا�ض���ل الغزالي :اعلم �أنّه ال يجوز
ف���ي ط���ور الوالي���ة ما يق�ض���ي العقل با�ستحالت���ه .نعم يج���وز �أن يظهر في طور
الوالية ما يق�صر العقل عنه ،بمعنى �أنه ال يدرك بمجرّد العقل .ومن لم يفرّق
أخ�س من �أن يُخاطب فيترك
بين ما يحيله العقل وبين ما ال يناله العقل فهو � ّ
وجهله»(((.
تقويم هذه المدر�سة:

لق���د ا�ستطاع «�صدر المت�ألّهي���ن �أن يجمع بين الفل�سف���ة والعرفان ،وا�ستفاد
في ذلك بال�سنّة والقر�آن ،وبيّن المعارف الذوقيّة في �صورة الدليل والبرهان،
فتو ّل���د به���ذا الترتي���ب بي���ن مناه���ج المعرف���ة منه��� ٌج حدي���ثٌ  ،و�سمّ���ي بالحكمة
المتعالي���ة» ((( .و«ا�ستط���اع �أن يحقّ���ق �إنج���ازاً �ضخم���اً عل���ى م�ست���وى القواع���د
أ�س�س برهان ّي ٍة
والمبان���ي الفل�سف ّي���ة� ،أدّت �إلى بناء نظا ٍم عقليٍّ جدي���دٍ قائمٍ على � ٍ
يمكنها تف�سير العالَم الإمكانيّ وعالقته بمبدئه المتعالي»(((.
((( ال�شي���رازي ـ �صدر الدين� /ش���رح �أ�صول الكافي في �آخر كتاب مفاتيح الغيب /من�شورات مكتبة المحمودي /ط .الحجرية
طهران  1391هـ � /ص ( .461نق ًال عن درو�س في الحكمة �ص .)102
((( ال�شيرازيـ�صدرالدين/الحكمةالمتعاليةفيالأ�سفارالعقليّةالأربعة/دار�إحياءالتراثالعربيّ ـبيروت/ط.الثالثة /ج�7ص.322
((( م  .ن.
((( الرم�ضاني ـ ح�سن /مقدمة على كتاب التمهيد في �شرح قواعد التوحيد /م�ؤ�س�سة �أم القرى ـ قم /ط .الأولى 2003م� /ص .6
((( الحيدري ـ كمال /درو�س في الحكمة المتعالية  /دار ال�صادقين /ط .الأولى  /1999ج� 1ص .105
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وقد حَ �سمت هذه المدر�سة النزاع بين الفل�سفة الم�شائيّة والإ�شراقيّة ،ولم يعد
معن���ى لل�صراع بين �أر�سطو و�أفالطون في هذه المدر�سة ،حيث و�ضعت ك ّل م�س�أل ٍة
في مكانها ،وا�ستفادت من المناهج المعرفيّة كلّها.
يق���ول المطهرّي« :وق���د و�ضع �ص���در المت�ألّهين نهاي��� ًة حا�سم ًة له���ذا النزاع
الطوي���ل (�أي بي���ن �أر�سط���و و�أفالط���ون) بالأ�سا����س الجدي���د ال���ذي �ش���اده ف���ي
فل�سفت���ه .ومن���ذ ه���ذا الزمن لم يعد معن���ى لوقوف �أحد هذي���ن االتجاهين في
مقابل الآخر .وقد الحظ ك ّل من جاء بعده واطلع على فل�سفته� ،أنّ النزاع الذي
امت ّد لألفي عا ٍم بين الم�شّ ائين والإ�شراقيّين قد ح�سم على يد هذا الفيل�سوف
العظيم»(((.
خال�صة الدر�س

�إنّ الفكر الفل�سفيّ ال�سائد هذه الآونة ،ال �سيّما في الأو�ساط العلميّة الإ�سالم ّيّة،
وخ�صو�ص��� ًا في الحوزات العلميّة ،هو فك���ر وفل�سفة الحكمة المتعالية ،التي �أر�سى
دعائ َمه���ا و�أ�سّ ����س قواعدَ ها �صد ُر الدين ال�شي���رازيّ  ،الملقّب ب�ص���در المت�ألّهين.
ويمكن تق�سيم حياة فيل�سوفنا العلميّة �إلى ثالث مراحل:
المرحل���ة الأول���ى ،التلم���ذة :حي���ث كان يتتبّ���ع �آراء المتكلّمي���ن والحكم���اء
ومناق�شاته���م .ول���م يكن في هذه المرحلة ق���د ن�ضج من الناحي���ة الفل�سفيّة .ولم
ينفتح له الم�سلك العرفانيّ  .ولكنّه ا�ستفاد كثير ًا في هذه المرحلة لتكوين فل�سفته،
وتدعيمها.
المرحلة الثانية ،العزلة :فقد انقطع عن النا�س �إلى �إحدى قرى قم المقدّ�سة
خم�سة ع�شر عام ًا على ما قيل ،تفرّغ فيها للعبادة وت�صفية الفكر وتهذيب الخيال،
((( مطهري ـ مرت�ضى� /أ�صول الفل�سفة والمذهب الواقعي /م�ؤ�س�سة �أم القرى ـ قم /ط .الثانية  1422هـ  /ج� 1ص .13
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�إلى �أن دخل في:
المرحلة الثالثة ،الت�أليف :ف�صنّف كتاب ًا �إله ّي ًا ـ الحكمة المتعالية في الأ�سفار
العقليّة الأربعة ـ ويكون بذلك قد دخل مرحل ًة جديدة من حياته ،قدّم فيها �أنف�س
ما قدّمه للفل�سفة الإ�سالم ّيّة.
يع��� ّد المنه���ج المتبع في مدر�س���ة الحكمة المتعالي���ة ،منهج ًا مختلف��� ًا عن ك ّل
المدار����س ال�سابق���ة عليه .فهو لي�س منهج��� ًا م�شّ ائي ًا بحت���اً ،وال �إ�شراق ّي ًا بحتاً ،وال
�صوف ّياً ،وال كالم ّياً .ولي�ست هذه المدر�سة فل�سف ًة تجميعيّة ،بل لها بنا�ؤها الفل�سفيّ
الم�شخّ �ص.وه���ي بحقٍّ مزي ٌج م���ن ك ّل هذه المناهج والمدار����س .وقد تميّزت عن
غيرها من المدار�س ب�أنّها:
 1ـ تجمع بين البرهان والوجدان :فالحكمة المتعالية تتّخذ من العقل �أ�سا�س ًا
له���ا ،ومن ال�شهود والمكا�شفة �أ�سا�س ًا �آخر ،لكن ال بنح���و الفل�سفة الم�شائيّة تنكر
على ال�شهود ك ّل النكي���ر ،وال كال�صوفيّة يعتر�ضون وي�سفّهون العقل �أيّ ت�سفيه ،بل
هي تحارب من يعتمد على ال�شهود والك�شف فقط ،كما وتذ ّم من يعتمد على العقل
والبرهان فقط.
 2ـ تطابق بين ال�شرع والعقل :وهذه الميزة التي تف�صل بين هذه المدر�سة
و�سائر المدار�س من حيث النتائج .فلم يقع فيما وقع به الم�شّ ا�ؤون من تطبيق
ال�شريعة وت�أويلها بما يالئم العقل .ولم يف�شل من حيث النتيجة بعدم الح�صول
على البراهين العقليّة بما يالئم ال�شريعة كما ح�صل للإ�شراقيّين ،بل وجد في ك ّل
م�سائله الفل�سفيّة الحكميّة التي طرحها مطابق ًة بين العقل وال�شرع .ولهذا ال يزال
ي�ست�شهد على ك ّل م�س�أل ٍة فل�سف ّي ٍة عوي�ص ٍة بالآيات القر�آنيّة والآثار الإ�سالم ّيّة.
 3ـ محور ّي���ة الق���ر�آن :وقد يتبادر للأذهان من هذا الأ�سلوب الذي يتّبعه الملاّ
عر�ض واحدٍ  ،و�أنّها طر ٌق ثالثٌ تو�صل
�ص���درا� ،أنّ البرهان والعرف���ان والقر�آن في ٍ
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�إل���ى الحقيق���ة وتك�ش���ف عنها ،و�أنّه ال تق���دّم لبع�ضها عل���ى الآخ���ر � ،اّإل بالأ�سلوب
الت�أليف���يّ والكتابيّ لإقناع الط�ل�اب و�شفق ًة بهم كما تقدّم .ولكن ال�صحيح �أنّه في
مقام المقاي�سة الداخليّة بين الطرق الثالث ،ف�إنّ المحوريّة والأ�صالة هي للقر�آن،
والآخران يدوران حوله ،ال ينفكّان عنه.
ح���دود العق���ل :ومن ال�ضروريّ ج���د ًا و�ضوح مكانة العقل في ه���ذه المدر�سة.
ُتو�صل �إليها
فقد يُت�صوّر �أن الحقائق ،التي ك�شفت اللثام عنها الحكمة المتعالية ،ي ّ
بالط���رق الث�ل�اث المتقدّمة ،و�أنّ ما ي�ص���ل �إليه الك�شف ،وما تحك���ي عنه ال�سنّة،
يمك���ن للعقل �أن ي�صل �إلي���ه ،وي�ستدلّ عليه .وقد يُت�صوّر �أنّ هذه الطرق في عر�ض
بع�ضها ،والتنافي واق ٌع فيما بينها.
لك���ن الحقّ غير ه���ذا؛ ف�إنّ هذه الطرق لي�ست في عر����ض بع�ضها البع�ض حتّى
يقع التناف���ي فيما بينها ،و�إنّما هي في طول بع�ضها البع�ض ،وي�أتي دور المكا�شفة
وال�شهود حينما ينتهي دور العقل والبرهان.
�أ�سـئلـة الـدر�س
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 1ـ كيف تق�سّ م المراحل الفكريّة لحياة �صدر المت�ألّهين؟
 2ـ من هم �أهمّ �أ�ساتذته وما هي �أهمّ م�ؤلّفاته؟
 3ـ ما هي ميّزات الحكمة المتعالية؟
 4ـ ما هي حدود العقل في هذه المدر�سة؟

