
 الطبيعة وحدس الوجود ة بين حس  الحقيقة الميتافيزيقي  

 الشيخ حسن بدران

 اقعّية احلّسّية؛ املنهج العلمّي؛ الكلّّيات.ة العقلّية؛ الو العلّّية؛ الواقعيّ قانون املعرفة؛ الوجود؛ امليتافيزيقا؛  الكلمات المفتاحي ة:

ا من املمارسة امليتافيزيقا يف ظرف ملتبس ال خيلو متام  ة ف أن نقارب السؤال عن ماهيّ ه من التعسّ يبدو أنّ 
ة يف مكانيّ إ اتنا على صورة اشرتاط مسبق أليّ ماثلة وتفرتض حتديد خيار  ةاإلشكاليّ ة، فمنذ البدء جند امليتافيزيقيّ 

كما   ا.رة مسبق  د يف موضوعات مؤطّ ة ويرفض أن يتحدّ ليّ ىل بيئة تأمّ املفهوم نفسه ينتمي إ ريف. ذلك أنّ التع
ة للمقصد، مع ما ليّ ل إضاءة أوّ ه يشكّ كما لو أنّ   يبدو من العبث أن نذهب مباشرة لتحديد املدلول اللغويّ 

 لك من غموض يف الرتمجة والتعبري.ل ذختلّ 

ما قيل أو ميكن أن يقال   علينا أن نقارب امليتافيزيقا كااهرة، وأن نعع يف احلسبان كلّ وإذا كان يتعّي 
د بي كننا احلديث عن داللة امليتافيزيقا برريقة مواممة، بأن دحد  ذلك النسق الذي يوحّ عنها، فهنا فقط مي

ا ملا يقع عة، وختعع للتغيري تبع  اهات والرى  املتنوّ بألوان من االتّ  دة عنها،تلك الاواهر املختلفة واألقوال املتعدّ 
ا  حقيقي  ل مدخل  إطار املواضعة، وال يشكّ ا فقط يف ذلك يبقى صحيح   أنّ  مدرسة، إاّل  يف قصد واهتمام كلّ 

 ى امليتافيزيقا نفسها على مسرح التاريخ ويف نراق الوعي والوجود. من املعلوم أنّ مبقدار ما تتجلّ  للتعريف إاّل 
ل قبل امليلد، يف القرن األوّ  املصرلح أطلق يف األصل على كتابات أرسرو اليت نشرها أندرونيقو  الرودسيّ 

ق املباحث ىل تعلّ ه أرسرو إات يف سياق الشرح والتصنيف، فقد تنبّ ى املباحث اليت تأيت بعد الربيعيّ ا علوحتديد  
 د أحد أهمّ اك حتدّ ة ما، ومذّ ص خبصوصيّ من الوجود، وهو الوجود الذي ال يتخصّ  ة بقسم خاصّ الفلسفيّ 

لذلك  ربة املباشرة لإلنسان،يف الوجود مبا هو وجود ذلك الذي ال يقع يف جمال اخل جماالت البحث الفلسفيّ 
ىل ماوراء عامل احملسوسات ة جماوزة إة هنا بعديّ وليست البعديّ ، "ماوراء"تبحث امليتافيزيقا يف الـ"مابعد" والـ

 هي البحث عن جوهر الوجود الشامل.بالعرورة، بل 

املعقول يف اإليعاح  م احملسو  علىتقدّ  م على البحث يف امليتافيزيقيّ متقدّ  البحث يف الربيعيّ  ومع أنّ 
ة فامقة للميتافيزيقيا، ويقّدمها على غريها من العلوم من حيث الرتبة. وقد يّ أرسرو يويل أهّ  أنّ  والشرح، إاّل 

دة والثابتة فيما وراء الربيعة، وليس يف ذلك تاوز إقصاء تبحث امليتافيزيقا باعتبار آخر عن احلقامق اجملرّ 
تداول  ية بتمامها يف ذلك املاوراء. وقد تّ احلقيقة متجلّ  إميان أتباعها على أنّ ا تقوم يف بالعرورة طاملا أنّ 



البحث عن  ؛ حيث يتمّ ات باملعىن األعمّ يف كل االعتبارين، وأشري به إىل اإلهليّ  اإلسلميّ املصرلح يف اجلانب 
؛ وهي األحباث اليت تدور حول األخصّ ات باملعىن هليّ وإىل اإل، (1)اا ومصداق  ة مفهوم  األمور املستغنية عن املادّ 

ة )بل ا، تقع فوق الربيعة حي تبحث عن أمور غري مشروطة باملادّ سلمي  وصفاته وأفعاله. فامليتافيزيقا إ اهلل
(. ةة )بشرط ال من املادّ دة عن املادّ ة(. وقد تقع مقابل الربيعة؛ وذلك حي تبحث عن أمور جمرّ شرط من املادّ 

وىل رلق على جمموعهما اسم الفلسفة األ. وي  ات بنحو االشرتاك اللفايّ هليّ قسمي اسم اإلويرلق على كل ال
ة الباحثة يف أحوال تقع الرىية امليتافيزيقيّ  ،. وعليه(2)واليت موضوعها هو مرلق الوجود، ال الوجود املرلق

ثة يف أحوال الوجود مبا هو وجود يف مقابل ة الباحة. فيما تقع الرىية امليتافيزيقيّ يّ دات يف مقابل الرىية املادّ اجملرّ 
، فلم يزيقيّ بامليتاف ا ارتباط الربيعيّ من املوضوعات. أمّ  ا يف صنف خاصّ ة املختلفة بوصفها حبث  الرى  العلميّ 

ة اليت ة، أو سياق الرتسيم للهندسة الكونيّ ة سياق الشرح حبكم العرورة التعليميّ اإلسلميّ يتجاوز يف الفلسفة 
، أو يف حدود ة. وسواء اعتربت امليتافيزيقا كمبحث يف الوجود العامّ هليّ ة اإلالبدء والعود إىل املرجعيّ يف حتيل 

كبري بي مقوالت الفلسفة ومقوالت الدين على مد  عصور طويلة،   دة، فقد ساد الومام إىل حدّ القعايا اجملرّ 
ه كذلك؛ كان ة األوىل هو العلم األرقى، وألنّ منهما يستند إىل مقولة اإلميان؛ فالبحث يف الفلسف كلّ   ذلك أنّ 

املفهوم بذلك إىل البحث عن العلل  من السعي ألجل التوفيق بي الدين والفلسفة، العقل والنقل. ويرتدّ  ال بدّ 
سهام النقد  عرتاضات الشاجبة؛ فإنّ ّغص صفو هذا التقارب وجود بعض االاألوىل ومبادئ الوجود. ولن ين

من الدين وامليتافيزيقا. وقد  ميان الذي يقوم عليه كلّ ة الصلبة جلوهر اإللن ترال األرضيّ .( .ة.)الغزايل، ابن تيميّ 
ة حبتة من ي، على موضوعات دينيّ يف القرون الوسرى، ولد  الفلسفة اللهوتيّ  اقتصر االنشغال امليتافيزيقيّ 

يس أوغسري. وامليتافيزيقا بنار القدّ  حلكمة"ا يشّكل أحباث "اودحوها مّ  ، وغريها.اخللودو الروح، و قبيل: اهلل، 
هنا تقع يف مقابل الربيعة، وليس فوقها، وتبحث عن احلقيقة فيما وراء األشياء. وال ينبغي أن يفهم هذا 

السابق، مبقدار ما هو حديث عن احلقيقة نفسها ولكن يف  ه ادحسار للعتبار الشمويلّ التجاوز كما لو أنّ 
ا مع ديكارت ة، وحتديد  يّ ا إىل بدايات عصر النهعة األوروبّـ هذا اإلميان ثابت   . وقد ظلّ سفيّ الفل السياق اللهويتّ 
سة على صعيد النفس ة املؤسّ ة املعرفيّ سة على صعيد الوجود، إىل الشموليّ ة املؤسّ ة الكونيّ وجماوزته للشموليّ 

وهي املعرفة  وغري ذلك. اتات، والرياضيّ ة، تلك املعرفة اليت ينبغي أن تبىن عليها معرفة اهلل، والربيعيّ البشريّ 
 ة.ر لنا القيم اإلنسانيّ د نفوسنا، وتفسّ الكاملة اليت تكشف لنا ترّ 



ل الفيزياء جذعها، واملنرق مبثابة اجلذور يف شجرة العلوم، تلك الشجرة اليت تشكّ  ،فامليتافيزيقا هنا
للمعرفة،  ة، ويف الناام اهلندسيّ نسانيّ لعلم بالنفس اإلقا هنا قاممة يف اواألخلق وامليكانيكا فروعها. وامليتافيزي

ة ا بقوّ ل اجلذور اليت تنبثق عنها سامر املعارف األخر . وجند سؤال امليتافيزيقا مرروح  وهي معرفة كاملة كونا متثّ 
د، يتجاوز البحث عن الوجو  ة، إىل مشروع نقديّ يف عصر كانط. وسوف تتحّول امليتافيزيقا مع نقوده العقليّ 

ة يف ل امليتافيزيقا الكانريّ ا يف الكشف عن مناطق نفوذ العقل وحدود عمله. وتتمثّ ى تأسيسي  خذ منح  ويتّ 
ات سابقة على التجربة، وهي د من داخل العقل بفعل النقد، وليس من اخلارج، فهي قبليّ رات اليت تتولّ التصوّ 

لتبحث  ة تستعيد امليتافيزيقا مدلوهلا التقليديّ ملانيّ األة ة. ومع هيجل واملثاليّ تريبيّ  معرفة مع ذلك شرط يف أيّ 
ا على شكل قواني مستفادة من الواقع نفسه يف املرلق، وأحيان   ل الواقع املاوراميّ ، وهي تتمثّ فيما "وراء الربيعة"

لفلسفة لتبحث عن ر تعود امليتافيزيقا إىل اايدغة. ومع هة كافّ ة والتارخييّ وقابلة للتعميم على اجملاالت االجتماعيّ 
ه الكرب ، الوجود ا يف مواجهة قعاياة دوم  املوجود يف الوجود، عن اإلنسان وهو خيعع للمساءلة امليتافيزيقيّ 

 على أثر االحتكاك بالعلم مبفهومه إاّل  ه مل يتبلور املصرلح كرىية يف النراق الفلسفيّ ويبدو أنّ  واملوت والزمن.
ق منه ة. فقد اعترب الوجود مبا هو وجود غري ذي معىن؛ لعدم إمكان التحقّ ليليّ ة والتح، وسياقاته املنرقيّ الوضعيّ 

 ة.بالوسامل التجريبيّ 

وضرورة  ، بل هو استنتاج عقليّ ا من أشياء هذا العامل حبيث يناله احلسّ الوجود مبا هو وجود ليس شيئ   إنّ  
 للربهنة يف دخيلته، دون أن يكون قابل   ة، وأقصى ما ميلك الباحث فيه هو أن يقبل به يف نفسه، ويرتعيهنسقيّ 

الذي انبثق  إىل الناام املنرقيّ  ا امتدّ ة الوجود، وإنّ ة. ومل يقتصر النقد على شيئيّ ثبات بالررق التجريبيّ أو اإل
خذ النقد وجهة خمتلفة تدعو إىل جماوزة ة أشكاهلا وتداعياهتا، يتّ ة بكافّ ، ومع تبلور الفلسفة العلميّ اعنه. إذ  

احلقيقة كما هي يف ذاهتا، واليت  ميان باحلقيقة املرلقة، فإنّ ا، ذلك املفهوم القامم على اإلوم امليتافيزيقا نامي  مفه
ا ذا معىن إذا ما قيست إىل اخلربة املباشرة ومبدأ شيئ   ا، أوا علمي  ة لن تعود شيئ  ة امليتافيزيقيّ ل منها اهلويّ تتشكّ 
ا. ومع كارل ، هلذا لن ميكن اجلمع بينهما أبد  امليتافيزيقا متناقعة مع العلم التجريبّ  . وحيث إنّ ق العلميّ التحقّ 

ق إىل ض مبدأ التحقّ عن االنماك يف دحض امليتافيزيقا، وسوف يتعرّ  اهلاجس العلميّ  بوبر سوف يكفّ 
فعل التجاوز  أنّ  يبدوق، ولذلك تاوزه بوبر إىل مبدأ التكذيب. و هذا املبدأ غري قابل للتحقّ  النقض؛ ذلك أنّ 
ل ذلك من خلل طموح واعد إىل ل فكر اللحقي، ويتمثّ فلت من قبعة هيجل اليت تكبّ اليوم منهمك باإل

 معرفة جديدة، هي فقط نشاط نقديّ  م أيّ الفلسفة ال تقدّ  ة الوادعة!. إنّ جماوزة امليتافيزيقا نفسها عرب التقنيّ 



 وتعفي املعىن على الوجود اإلنسانّ  ،تبحث يف الواقع ويف ما يتجاوزهي يسامل املعارف األخر  ويفحصها، وه
التجاوز واألفول هي من  عن قبول التجاوز، ذلك أنّ  وعلى التاريخ. وتأىب امليتافيزيقا بوصفها ذات طالع مشويلّ 

س هلا،  منرق يؤسّ ة العلوم تصاغ عربكافّ   ة، فإنّ ة، والفلسفات املاهويّ ات العلميّ خصامص اخلربة احملدودة للناريّ 
 تافيزيقا فهي تعع منرقها بنفسها.باستثناء املي

ى إبراز الوجود ا يتوخّ ا عقلني  فلسفة الوجود تعري التعبري الكامل عن امليتافيزيقا، وذلك بوصفها جهد   إنّ 
 ما ميكن أن حيول دون ذلك. وتاوز كلّ  ،أو إملاحه

، إىل ا يف الوجود العامّ امتداد تاريخ الفكر، من كونا حبث   فعل التجاوز الذي مارسته امليتافيزيقا على إنّ 
ة، ا يف جذور املعرفة اإلنسانيّ أو اعتبارها حبث   ...الروح، واخللودة واألخلق و يّ ق باهلل واحلرّ البحث عن قعايا تتعلّ 

هو يف جممله فعل اغرتاب يعمل يف دامرة الوعي  ...، والفّنّ ا مع األخلقيّ ، أو متاهي  ات العقل النقديّ وقبليّ 
ة على اللحمسو  واللمباشر، أو هو فعل خداع وتعليل هادف يف نفس اآلن، فامليتافيزيقا حتكم قبعتها بقوّ 

ها ا تفعل ذلك العتبارات أقو ، ال أقلّ ي، وحي تأخذ باالنسحاب واألفول فإنّ عنق التاريخ والوعي البشريّ 
ى هذا شياء املعلنة واملباشرة. ويبقة، ويف سبيل ذلك ختتبئ وراء األويّ م السيررة وتثبيت اهلاملزيد من إحكا

 ته.يّ ة اليت تشبع نم الوجود يف كلّ نتاج املعرفة احلقيقيّ النشاط ضرورة قاممة كشرط إل

 الميتافيزيقا كنمط في المعرفة

من خلل تنحية الواقع العابر،  إدراك الواقع احلقيقيّ ا على جهد امليتافيزيقا يف الفلسفات القدمية عموم   ينصبّ 
ذلك الواقع الذي نعلم به من خلل ما يرتسم منه يف مداركنا، أو عن طريق ما دحدسه يف ذواتنا، قبل أن يقوم 

ة ع الررق والوسامل املوصلا، وتتنوّ ى معرفي  منح   خذ البحث يف امليتافيزيقيّ العقل بإطلق أحكامه عليه، لذلك يتّ 
مع الررق املعهودة يف الفلسفات القدمية وعلى خمتلف مسارات التاريخ  إليه، حبيث نلحظ هذا التنوّع مقارنة  

والصدق، مقابل الباطل والكذب. ويعترب سؤال احلقيقة وملك الصدق  املوروث. واحلقيقة هي احلقّ  الفلسفيّ 
يقة هنا هي يف ترابق الفكر مع الواقع، وتوافق ة يف الفلسفة، واحلقساسيّ الكذب يف القعايا أحد األسئلة األو 

وجود اخلرأ يكشف عن عدم مرابقة الفكر للواقع، وتصحيح الفكر يكون  اإلدراك واملدَرك، الذهن والعي. إنّ 
ىل معرفتها وختليصها من واحلقامق اليت يهدف الفيلسوف إمع عدم تناقعه معه.  مبقايسته إىل الواقع، وباألصحّ 

ا إحالة  ألنّ ة، واحلقيقة ال تكون كذلك إاّل ار هي املعلومات اليت تترابق مع املوجودات الواقعيّ الوهم واالعتب



ة الترابق هذه من ا. ويعترب تفسري احلقيقة وفق ناريّ تها يف ذلك الترابق مع الواقع حصر  ة تد مرجعيّ معياريّ 
، وطرحت بدامل ذات معايري اعرتاضات شّت ة. وقد واجه هذا التفسري العلمات الفارقة للفلسفة امليتافيزيقيّ 

ذهان يف فق عليه األ، أو ما تتّ (ةالذرامعيّ )احلقيقة ما يفيد فامدة  ، كالقول بأنّ دة ال تنهض على أسا  واقعيّ حمدّ 
 أنّ  إاّل  ة(.نرق اللغة )السيمونريقيّ ا ملة اليت أعيد بناءها وفق  اإلمجاع(، أو هي جمموع احلقامق اجلزميّ )زمان واحد 

حتوير يف ذلك سوف يوقعنا يف وحل  ة، وأيّ سم بالواقعيّ ا تتّ احلقيقة ال ختعع للعتبار واملواضعة، ذلك أنّ 
ا وفق معيار ة، وإقرار احلقيقة نامي  من توكيد هذه الناريّ  . وهلذا ال بدّ (3)سب تعبري مرهريحبالسفسرة 

حال عليه ال غري. ومنذ وقت مبكر املرابقة. وعلى الفلسفات أن تنصرف إىل استجلء طبيعة هذا ا
 
لواقع امل

، من تاريخ الفلسفة املعلن، ترّكز البحث عن احلقيقة يف جوهر األشياء الثابتة واليت تقع يف جمال اإلدراك العقليّ 
ا ، فاحلقيقة هي الشيء الثابت قرع  يّ لة والزاملة واليت تقع يف جمال اإلدراك احلسّ ة واملتحوّ مقابل األعراض املتغريّ 

من تاوز احملسوسات إىل املعقوالت كشرط يف إنتاج املعرفة  ل.. وال بدّ  والزامف واملتحوّ ا، يف مقابل املتغرّي ويقين  
 ة.احلقيقيّ 

ة هي . فاملعرفة احلقيقيّ هو علمة فارقة النرلق املشروع الفلسفيّ  يّ على احلسّ  اإلعلء من شأن العقليّ  إنّ 
ا ة. والعقل هو الوسيلة املأمونة ملعرفة حقامق األشياء كونه يشّكل أساس  ليّ تلك اليت تنبعث من املدركات العق

ة اليت ال متلك القدرة على استجلء احلقامق، وال تقوم على يّ ا بي مجيع النا ، خبلف املعرفة احلسّ مشرتك  
سو   يّ  احلسّ مفارق، وما العامل لت احلقيقة عند أفلطون كنموذج مثايلّ أسا  مشرتك بي النا . وقد متثّ 

 انعكاساته وظلله. 

ا موضوع املعرفة ة القاممة على اليقي، أمّ ة يرتكز إىل املعرفة احلقيقيّ إدراك حقامق األشياء اجملّردة عن املادّ  إنّ 
ا تنقل لنا الصريورة ة؛ ألنّ  للمعرفة احلقيقيّ ة( فل تصلح أن تكون سبيل  ة )ظواهر األشياء واألمور النفسانيّ يّ احلسّ 

 ، وذلك على أسا  أنّ الداممة والتغرّي املستمر. فيما شّدد أرسرو على التمييز بي وظيفة العقل ووظيفة احلوا ّ 
ة اجملّردة اليت ال تتغرّي ر العقل بالصور العقليّ ة، بينما يتأثّ ة واملكانيّ ة يف علقاهتا الزمانيّ يّ ر بالصور احلسّ تتأثّ  احلوا ّ 

لك، مل يرتِض أرسرو أن يكون أحدها جمّرد انعكا  لآلخر، بل احلقيقة عنده بتغرّي الزمان واملكان، ومع ذ
يء ال ة للشة واجلوهريّ الربيعة النوعيّ  لة كاملة يف هذا العامل، وهي تدرك فقط من خلل العقل؛ ذلك أنّ متمثّ 

 تقع يف جمال احلوا .



. اإلسلميّ  فلسفيّ يف جممل النشاط الا ا ثابت  عنصر   ة النار هذه وفق أفلطون وأرسرو سوف تالّ ثناميّ  إنّ 
ا، ر  بوصفه تصوّ  يّ دراك احلسّ ا عن اإلبوصفه تصديق   دراك العقليّ ز اإل، جند الكندي مييّ اه األرسريّ ففي االتّ 

ّية من أجنا  وأنواع؛ فإّن كل ما هو معىن نوعي وما فوقه ليس هو األشياء الكلّ  دراك العقليّ وجيعل موضوع اإل
ة، ذاتيّ ة، كالتناقض، والة العروريّ ات العقليّ ليّ بل هو مصّدق أو حمّقق بفعل املبادئ واألوّ  للنفس متمّثل  

لة يف النفس، وهي تتغرّي ة املتمثّ فهو اجلزمّيات أو األشخاص اهليوالنيّ  يّ دراك احلسّ أّما موضوع اإل والتساوي.
 ة عند الفارايب من فعل بدنّ يّ وترتّكب املعرفة احلسّ . (4)ا، وتتعّرض ألنواع احلركات والزيادة والنقصانوتفسد دامم  

من اجلمع  هو نفس اإلحسا . وال بدّ  صال اإلنسان املباشر باألشياء واحملسوسات، وفعل نفسانّ يقتعي اتّ 
عند ابن سينا  ة. واحلسّ الباطن، وإيصاهلا إىل املعرفة العقليّ  الااهر، واحلسّ  بي اكتساب املعرفة من خلل احلسّ 

 ته. فيما خيتصّ ، حمسو  بصورته ومادّ ، جزميّ ، وخيتّص مبا هو موجود خارجيّ ل درجات الفهم اإلنسانّ أوّ  هو
مجع األشياء املختلفة يف نسق  ة، ثّ ة العقل تريد الصورة عن املادّ ة، ومهمّ دة عن املادّ ة اجملرّ يّ العقل باملعان الكلّ 

. والسمة الغالبة على جممل النشاط (5)جمموعة من األجنا  والفصول معىن واحد ف من كلّ واحد، وهو يؤلّ 
يف سبيل حيازة هذا النوع من  ، وال بدّ جوهر األشياء هو ما يقع يف جمال اإلدراك العقليّ  هنا، هو أنّ  الفلسفيّ 

وقد غلب استعمال احلقيقة . يّ ا يقع يف جمال اإلدراك احلسّ  وزامل مّ متغرّي  ما هو عرضيّ  املعرفة من تاوز كلّ 
، جند يف فكر اه األفلطونّ ة. ويف االتّ اإلسلميّ ة اميّ  إىل املشّ القدمي وصوال   هبذا املعىن يف التداول الفلسفيّ 

البحث عن احلقيقة ال يعدو إيقاظ النفس وإثارة ما يوجد  فة ملا قّرره أفلطون من أنّ التابعي مراجعات مكثّ 
ر اجلهل نسيان هلا: "العلم تذكّ  للمثل، كما أنّ معرفتنا باألشياء هي يف احلقيقة استذكار  فيها بالربع، ذلك أنّ 

ل بشرحها ة اليت نرق هبا احلكماء األقدمون، وتكفّ من متابعة احلكمة الروحيّ  . وال بدّ (6)واجلهل نسيان"
عصر  القرن الثالث امليلديّ  ة الفلسفة هنا هي يف شرح احلقيقة وتبيينها. ويعدّ ذ مهمّ رون؛ إالفلسفة املتأخّ 

اتنا ليس فيها جديد، وليست ناريّ لشرّاح، فهو يقول يف التاسوعات: "الشرّاح، وأفلوطي نفسه كان من هؤالء ا
 شرّاح ن إاّل روا فيها، ولسنا دحمن اليوم، فقد أعلنها )الفلسفة القدماء( قبل وقت طويل، ولكن دون أن يتبسّ 

وانعكا  للعامل  العامل احملسو  هو ظلّ  يف متابعته هلذا املنحى ير  أفلوطي أنّ . و (7)هذه املذاهب القدمية"
ذين يتمّيزون ة اليت حتصل لبعض األشخاص الّ ة هي املعرفة الروحيّ املعرفة احلقيقيّ  ، وهو يعترب أنّ احلقيقيّ  العقليّ 

رفة إىل العامل األعلى، وطريق هذه ، فريتفعون بسبب هذه املعاإلهليّ ريهتم، فتشملهم العناية واإلشراف بنفاذ بص
 للروح قو  . ويشري الفارايب إىل أنّ (8)املعرفة هو الوجدان واحلد  املباشر يف إدراكه للحقيقة املرلقة )الواحد(

وليست من العلن، وال تبدو وتتبّي إال بتخّلص الفرد من  رّ سا من ال؛ ألنّ صل بفعل العقل الناريّ أخر  ال تتّ 



مثل هذه املعرفة  ا ابن سينا فري  أنّ . أمّ (9)ة عليا، أي من الغعب والشهوة، للتحّقق مبعرفة لدنيّ جانبه الااهريّ 
أو عقل،  ى عن اهلل دون واسرة من حسّ  ألصحاب النفو  الراهرة والقلوب الصافية اليت تتلقّ ال حتصل إاّل 

ر يف اهلل دون سواه، على ذلك هو التفكّ ة. والذي يعي ة، فيسعدوا هبا سعادة أبديّ فتشرق عليهم األنوار القدسيّ 
ا إنّ  -عند السهروردي  – ا، وال ميكن هذا العشق بأداة غري القلب. والكمال احلقيقيّ ه  ا منزّ وعشقه عشق  

ة ة كشفية، وحبثيّ ة تنقسم إىل قسمي: ذوقيّ الثابت حبسب ثبات معلومه. والعلوم احلقيقيّ  حيصل بالعلم احلقيقيّ 
دات، وذلك على سبيل املكافحة ال بفكر ونام دليل ة هي عبارة عن معاينة للمعان واجملرّ ذوقيّ ة. والعلوم الناريّ 

ة متتالية متفاوتة تسلب النفس عن البدن وتتبّي ، بل بأنوار إشراقيّ أو رمسيّ  ، أو نصب تعريف حّديّ قياسيّ 
 ان للغزايل إسهام واضح على مستو . كما ك(10)ةمعّلقة، تشاهد جمّردها، ويشاهد ما فوقها مع العناية اإلهليّ 

حبيث  ة واليت حتصل على أسا  الكشف، فاليقي عنده هو حالة ال يبقى معها جمال للشكّ تنقيح املعرفة اليقينيّ 
الذي  ، ولكن مستنده هو النور اإلهليّ  على العقل أن يعرف احلقيقة، وهذا اليقي يفيده الربهان احلقيقيّ يتعّي 

من خلل مناقشة  الشريازي الرتاث اإلشراقيّ  االكشف واملشاهدة. وقد استلهم صدر أتيح للغزايل من خلل 
ما جعله على مفرتق الررق إزاء  ان ابن عريب، وأثولوجيا أفلوطي.ة الغزايل، وعرفحكمة اإلشراق، وصوفيّ 

فحسب،  ال تبىن على العلم العقليّ  -املسلمي  عند يف مدلوهلا اإلشراقيّ  -النزعات املختلفة آنذاك. فاحلقيقة 
ياته يف ذواتنا، أو إشراق ل يف حعور الوجود وتلّ بالوجود، فتتمثّ  ا يكون هلا معىن يف نراق العلم احلعوريّ وإنّ 
ة احلقيقة املرلقة على النفس من وراء مااهر هذا العامل. وهذا املعىن هو املتداول يف حقل العرفان أشعّ 

ات ة يف الفلسفة واألرسرويّ ا. وسوف تتمّثل هذه السياقات األفلطونيّ عموم   شراقيّ والفكر اإلف والتصوّ 
ثر احتدام اخللف يف معاجلة مشكلت من قبيل: العلقة بي اهلل تعاىل وبي ة(، على إة )األسكوالميّ املدرسيّ 

  هذا االختلف إىل قيام ة. وقد أدّ قة الفلسفيّ واحلقي ميان الدينّ لة يف اإلة املتمثّ حلقيقة اللهوتيّ العامل، وبي ا
 ة، وأنّ ة الباطنيّ ت آراء أوغسري، ونزعت دحو الصوفيّ ة اليت تبنّ دة، كاملدرسة الفرنسيسكانيّ ة متعدّ رى  فلسفيّ 

)بونافنتورا(،  هلام، ال عن طريق النار العقليّ يلتمس عن طريق احلد  والذوق واإل ةإدراك املااهر اخلارجيّ 
ا يف دور العقل يأيت الحق   ، وأنّ املعرفة مصدرها احلسّ  ة اليت أخذت بفلسفة أرسرو، وأنّ واملدرسة الدومينيكانيّ 

ا إىل مدار  أخر  تكاد أن تكون ة. )ألربت األكرب، توما األكوين(. معاف  ة على املبادئ العقليّ إقامة األدلّ 
  ة، ومدرسة أكسفورد )روجر بيكون(. من جهة أخر ، أدّ ة اللتينيّ موازية هلا، من قبيل املدرسة الرشديّ 

ة اليت مسيّ إىل ظهور النزعة اال .العامّ  يّ لكلّ با ات(، وعلقة اخلاصّ يّ ة )الكلّ اختلف النار يف طبيعة املفاهيم العامّ 
د على عدد غري حمدّ  تدلّ د ألفاظ أو أمساء ا هي جمرّ نّ د هلا يف الواقع وال يف الذهن، وإات ال وجو يّ الكلّ " تر  أنّ 



 ة ليست إاّل ات والقواني العلميّ الناريّ  أنّ ة واليت تر  "ة العلميّ مسيّ د ذلك لاهور النزعة االد مهّ . وقمن األشياء"
ض املواقف الكرب  اليت متخّ  نّ ص القول، إوملخّ  .(11)(1954-1870)إدوارد لوروا:  ا يتواضع عليها"صيغ  

، حيث جر  التأكيد على انفصال ص"ون اخللّ اه "العقليّ اهات ثلث: اتّ ت وفق اتّ لتشكّ لعصر عنها ذلك ا
ون اه "االسكوالميّ ة. واتّ ة قيام فلسفة دينيّ كانيّ ذين أنكروا إم، الّ ون"اه "العلميّ ا. واتّ ي  الفلسفة عن الدين كلّ 

نة. وجند يف ولكن يف حدود معيّ  موافقي للنشاط العقليّ ا، وبي ي  كلّ   ، وهم بي معارضي للنشاط العقليّ اجلدد"
ة . لقد استحوذت عناصر من قبيل املتابعة والتوافق والتكامل على الروح الشرقيّ (12)كوينالصف األخري توما اإل 

ا. جند عموم   ة الفكر الغريبّ لت القريعة وروح النقد والتجاوز العناصر البارزة يف روحيّ ا، فيما شكّ املتفلسفة عموم  
يف  ميان العقليّ نت سامدة واليت تقوم على أسا  اإلة اليت كاليّ ة التأمّ ذلك بوضوح يف الشروع يف نقد العقلنيّ 

مع ديكارت الذي ينار إليه هنا كما   يف النشاط الفلسفيّ ماثل   املنحى العقليّ  هات القدماء، وسوف يالّ توجّ 
تبىن على الواقع كما هو احلال مع السابقي، واحلقيقة عنده ليست  ة ديكارت العقلنيّ  ه علمة فارقة. إنّ لو أنّ 

ة املساعدة على التذّكر. كما ال تكون استحعاره من خلل حتفيز تقوم به اإلدراكات اجلزميّ  يتمّ  امفارق   اوجود  
على معرفة الذات  بىنة ديكارت ت  عقلنيّ  إنّ  ة يف الذهن.دراكات اجلزميّ استحعاره بتجريد اإل يتمّ  احمايث   اوجود  

 من الشكّ  ابالدرجة األوىل، وهو سوف يقوم مبسح الراولة من مجيع حمتوياهتا، وإعادة بناء العامل انرلق  
فيه، هو فعل  الذي لن يستثن منه سو  أمر واحد لن ميكنه أن يشكّ  منه، ذلك الشكّ  الشامل الذي ال مفرّ 

. أنا موجود" ار: "أنا أفكر إذ  من وجود املفكّ  ذلك ال بدّ لون من ألوان التفكري، ل الشكّ  نفسه. إنّ  الشكّ 
ة، ومن مجلة ة الصلبة )الكوجيتو( يثبت ديكارت احلقامق األخر  عرب أفكار النفس الفرريّ وعلى هذه األرضيّ 

ة من ليّ أوّ  ة، وللجسم خواصّ متداد، وهلذا يعّد اجلسم عنده فكرة فرريّ سم بالوضوح: االك األفكار اليت تتّ تل
 ا اللون والرعم والرامحة والصوت ودحوها من اخلواصّ ة له. أمّ يل الوزن والشكل واحلركة، وهي آثار واقعيّ قب

رات احلاصلة التصوّ  ة ال واقع هلا. إنّ ة، وهي انفعاالت نفسيّ يّ ة تركيب أجهزتنا احلسّ ة، فهي تابعة لكيفيّ الثانويّ 
رات أخر  كالفر  ذي وقد حيصل من تركيبها تصوّ رات عارضة. ، كاللون والرعم هي تصوّ عن طريق احلوا ّ 

ر مفهوم اهلل، رات اليت أودعها اهلل يف طبيعة عقولنا، كتصوّ ا التصوّ ة. وأمّ رات جعليّ األجنحة، وهذه تصوّ 
، النشاط اة. إذ  رات فرريّ فهي تصوّ  ، وغري ذلك،الزمانو احلركة، و الشكل، و العدد، و االمتداد، و النفس، و 

يف جممله، وما علينا لبلوغ احلقيقة سو  تليف اخلرأ، ولذلك وضع ديكارت  ت عقلنّ عند ديكار  الفلسفيّ 
من مكر  بع من شأنه أن حيدّ ة، ذلك املنهج الذي لو اتّ ما يعوق املعرفة اليقينيّ  ز عن كلّ قواعد املنهج للتحرّ 

. وسيلة إىل املعرفة هي الشكّ واخليال والذاكرة. وإذا كانت ال الشيران الذي يعع يف طريق احلقيقة عوامق احلسّ 



ة للفكرة، فما يترابق مع الفكر فهو ، الذات هي أسا  الوجود واملعرفة. وألّن احلقيقة عنده صفة ذاتيّ اإذ  
. (13)اهلل الذي خلق فكرنا هو نفسه خالق الواقع حبيث يعمن التوافق بينهما بالعرورة مترابق مع الواقع؛ فإنّ 

معيار احلقيقة بنار ديكارت ال يكمن يف موافقة الفكر للواقع بل يف التوافق مع الذات، ال يقبع خارج  إنّ 
ة حتمل يف ذاهتا دليل صدقها، وما ليس ة للفكرة، واألفكار احلقيقيّ الذات بل داخلها. فاحلقيقة هي صفة ذاتيّ 

ل عدم ترابقه مع قواني الفكر نفسها. فهو كاذب؛ ولكن ليس ألجل عدم ترابقه مع الواقع، بل ألج حبقيقيّ 
يف النهاية إىل الفكر نفسه.  احلكم باملرابقة للواقع أو عدم املرابقة يرتدّ  لقد الحظ ديكارت، وبعده كانط، أنّ 

ب حصول املعرفة باملوضوع ملعيار الترابق، توجب علينا مقارنة املوضوع مبعرفتنا، وهو ما يترلّ  ااحلقيقة وفق   إنّ 
ه ، ومعىن ذلك أنّ -ة الترابق كما يلحظ كانط على ناريّ   –مقارنة بي املوضوع ومعرفتنا عنه  أيّ  قبل إجراء

 ق من معرفتنا ما دامت ال تنروي يف ذاهتا على الشرط الكايف لقيام احلقيقة. وطاملا أنّ  علينا أن نتحقّ يتعّي 
ه لن يكون [ فإنّ ]الذايتّ  يف العامل الداخليّ املعرفة توجد  [ وأنّ ]املوضوعيّ  املوضوع يوجد يف العامل اخلارجيّ 

. وتقوم عرفتنا باملوضوع )حتصيل احلاصل(!فق مع مر ما إذا كانت معرفتنا باملوضوع تتّ مبقدورنا سو  أن نقرّ 
، ة بواسرة احلسّ ة املعرفة اليت دحصل عليها من األشياء اخلارجيّ املعرفة عند كانط على دعامتي، إحداها مادّ 

مة على رة عن التجربة. واألخر  صورة املعرفة اليت هي من لوازم العقل، وهي معرفة متقدّ متأخّ وهي معرفة 
الزمان  ، ولكنّ ومكانّ  ة قيد زمانّ معرفة تريبيّ  اسة والفاهة. ولكلّ ن صورة املعرفة على احلسّ التجربة. وتتعمّ 

ة(. ومنهما يأيت موضوع ة )معرفة قبليّ حلساسيّ ا ها من صور اوالتجربة، وإنّ  عرفان من طريق احلسّ واملكان ال ي  
ة، موضوع علم اهلندسة هو االمتداد من املكان، وموضوع علم احلساب هو العدد من الزمان!. العلوم الرياضيّ 

الوحدة  ؛الزمان ؛ة هي: املكانة القبليّ واملقوالت عنده اثنا عشر مقولة هي من صور الفاهة. واملفاهيم الذهنيّ 
 ؛العامل ؛النفس ؛العرورة ؛الوجود ؛مكاناإل ؛التبادل ؛ةالعلّ  ؛اجلوهر ؛حلدّ ا ؛ثبات والنفياإل ؛ةتماميّ ال ؛والكثرة
 ا ندرك الواقع على أسا  "إنّ وإذا كنّ  .(14)ة هنا من لوازم الذهن وليست من أوصاف األشياءيّ العلّ  اهلل. إنّ 

ة ة وناميّ ة وموضوعيّ ضمان لوجود احلقيقة بصورة مستقلّ ، فل ه كذا يف ذاته"ه كذا" وليس "إنّ الشيء يبدو لنا أنّ 
ة تنحية اخلرأ عن إمكانيّ  على أبعد تقدير. وإنّ  يف مداركنا إىل واقع ذايتّ  الواقع بنار كانط يرتدّ  يف مداركنا. إنّ 

قواعد  أيّ  اال تدي معه نفع   املعرفة الزم فعليّ  شرّ  وإنّ  قى متاحة للعقل وهو جيادل الوهم.وجه احلقيقة لن تب
ة اليت تسكن العقل هي خريئة امليتافيزيقا، والعقل إذ جيادل ة، واخلريئة األصليّ ة أو حدو  معرفيّ منهجيّ 

 .(15)التناقض من صميم العقل ذاته ة. إنّ ويتناقض ال يقوم بذلك بفعل عوامل وقو  خارجيّ 



 ةي  ة الحس  ة إلى الواقعي  ة العقلي  من الواقعي  

 ارات الفكر الوضعيّ ونقد عميق من قبل معام تيّ  ة الترابق لنقاش حادّ على أسا  ناريّ خعع تفسري احلقيقة 
ذات، واليت ، تعود يف جوهرها إىل اإلقحامات اليت تفرضها الاهاته؛ وذلك العتبارات شّت على اختلف اتّ 

 -يكارت وكانط كما جندها لد  د  -ة الفكر ي ذاتيّ ها من جمال الوعي. وسوف تؤدّ مينبغي العمل على إقصا
للمرء  هلا، وحيقّ  ة عن الواقع الذايتّ ة املستقلّ ة احلديث عن احلقيقة املوضوعيّ إىل حدوث فجوة كبرية حول إمكانيّ 

ا ة، أم أنّ ة عن ميولنا الذاتيّ القامم بذاته بصورة مستقلّ  ة تعكس الواقع املوضوعيّ حينئذ أن يتساءل: هل القعيّ 
وكانط  من ديكارت ؟ ومن جهة أخر ، فقد أعرى كلّ عكس الواقع املوضوعيّ ا تة الفرد أكثر مّ تعكس ذاتيّ 

  أنّ مة إاّل عداد والتحفيز، وعلى الرغم من االحتفاظ مبا للعقل من مكانة متقدّ تتجاوز دور اإل مكانة للحسّ 
ة ما ة اجلديدة سوف تعله أكثر عرضة للنكشاف واملساءلة، فقد أثري االستفهام حول مشروعيّ هذه الوضعيّ 

ة على ة واملعارف القبليّ ؛ وتناول ذلك النقد املعارف الفرريّ عن احلسّ  ينتجه العقل من معارف بشكل مستقلّ 
وقد  .غري ة اليّ دراكات احلسّ د تريد وتعميم اإلالعقل على جمرّ  السواء، وما إذا كان ينبغي االقتصار يف نشاط

ة، يّ لى األشياء، وبالتايل التشكيك بقيمة املفاهيم الكلّ ة نشوء املفاهيم وصدقها عاستتبع البحث عن ذلك كيفيّ 
فاقهم على اعتبار النا  هلا واتّ  د ألفاظ ورموز يشري هبا الذهن إىل أفراد الواقع بناء  ا جمرّ وذلك على أسا  أنّ 

شكل ة بوإقصاء طبيعته النوعيّ  من معمونه اجلوهريّ  يّ تفريغ مفهوم الكلّ  عليها. وبعبارة خمتصرة، سوف يتمّ 
على العقل، وبالتحديد مع وليم األكامي الذي ناد   ة احلسّ لوجه مع أولويّ  اهذا يععنا وجه   . إنّ ناميّ 

من قوله: ال يوجد  ر عن أبيقور اليونانّ أواخر القرون الوسرى، وشّكل بذلك ترمجة صارمة ملا يؤثّ  بأصالة احلسّ 
كما يقول جون   منشأ مجيع معارفنا هو احلسّ  قبل ذلك. إنّ  ذا كان قد وجد يف احلسّ  إشيء يف العقل إاّل 

ات ة؛ فيدرك الكيفيّ ة والباطنيّ رات البسيرة عن طريق التجارب الااهريّ نسان حيصل على التصوّ اإل وإنّ  ،لوك
كما .  الااهريّ  ة كاللون والرامحة والرعم عن طريق احلسّ ات الثانويّ ة للجسم كاالمتداد واحلركة، والكيفيّ ليّ األوّ 

مل والوجود ة واألر اللذّ ا تصوّ . وأمّ الباطنّ  سّ رادة عن طريق احلر احلافاة واإلالنفس وقواها كتصوّ  يدرك أفعال
رات األكثر تأيت التصوّ  ،. وبعد ذلكوالباطنّ  الااهريّ  والوحدة والعدد فهي حتصل عن طريق تعاون احلسّ 

افات املختلفة كالكرب ضومن املقارنة بي شيئي توجد اإل هكذا ة.ة والغاميّ يّ ر اجلوهر والنسبة والعلّ كتصوّ   اتعقيد  
 منها. ابة ال قسم  رات املركّ للتصوّ  اقسيم   - االحق   –وهو سوف يعتربها  .ة..ة والبنوّ بوّ والصغر واأل



 ضافات اليت حتصل نتيجة املقارنة بي حادثتي متعاقبتي بشكل منتام. والة هي من اإلة واملعلوليّ يّ إن العلّ 
ر يف وجودها، ومبساعدة تؤثّ  اة الفاهة أيع  القوّ  بة، بل إنّ رات املركّ لوجود التصوّ  والباطنّ  الااهريّ  يكفي احلسّ 

ىل شيء ينسب إليها هذا التغيري وهو اجلوهر، وكذا نفهم التغيري حتتاج إ ات اليت تقبلالكيفيّ  ة نفهم أنّ هذه القوّ 
. ويف حي يعتقد جون لوك بانتزاع (16)ةيّ التعاقب املنتام لااهرتي ال ميكن أن يكون بدون رابرة العلّ  أنّ 

املوجود هو  ة عن طريق حذف جهات االفرتاق بينها، يذهب باركلي إىل أنّ ة من املوارد اجلزميّ يّ املفاهيم الكلّ 
ا هي أمساء تستعمل ة إنّ يّ ، األلفاظ الكلّ اشاهبها. إذ  ات األخر  لتة اليت ميكن جعلها علمة للجزميّ الصورة اجلزميّ 

بصفته  يّ ملفهوم الكلّ  ة، ال يقرّ مسيّ ا عرف بالنزعة االا قدمي  دة، وبذلك يستعيد باركلي مذهب  يات متعدّ يف مسمّ 
متشاهبة. هذا  عّدة أشياء والذي جيعل علمة على والشخصيّ  ا، بل يقصر اإلدراك على اجلزميّ ا ذهني  مدرك  

لفظ الوجود بنار  ا وجير  تعميمه على مجيع مسامل الفلسفة األوىل. إنّ استثماره الحق   احلكم سوف يتمّ 
ه أمر عن اإلدراك. وهو ينكر مفهوم اجلوهر بعنوان أنّ  باركلي مساو للمدرِك واملدَرك، وليس له مفهوم مستقلّ 

ة توجد يف ظرف ات الثانويّ املختلفة. وليس فقط الكيفيّ ا سو  جمموعة من األعراض واحد، فاجلوهر ليس شيئ  
ات األولية من قبيل االمتداد واحلركة توجد فقط يف أذهاننا. وينحصر طريق املعرفة برأي  الكيفيّ اإلدراك، بل حّت 

 يف إاّل ق  باألعراض، ووجود هذه األعراض غري متحقّ ق إاّل ال يتعلّ  يّ ة، واإلدراك احلسّ يّ باركلي يف التجربة احلسّ 
ا هلذه األعراض. ا خارج أذهاننا حبيث يصلح ألن يكون موضوع   يثبت لنا جوهر  حدود أذهاننا، وال نلك سبيل  

ة ظهور علّ  ة!. إنّ هكذا حيصر باركلي الواقع بوجود املدرِك واملدَرك، وال وجود لشيء وراء الصور الذهنيّ 
. وقد استفاد هيوم من كلم (17)ا هي إرادة اهللإنّ  -ة احلقيقيّ اليت هي وحدها األشياء  -رات واإلدراكات التصوّ 

ر بي ظاهرتي، ة واملعلول بشيء سو  التعاقب املتكرّ يف مورد العلّ  نا ال دحسّ ة؛ وأنّ يّ ر العلّ لوك حول منشأ تصوّ 
 ة واملعلول إاّل العلّ  ة، وما العرورة اليت نؤمن هبا يف العلقة بييّ رنا للعلّ وال ميكن إثبات أكثر من هذا يف تصوّ 

ا سو  ليس شيئ   اجلوهر اجلسمانّ  ة حتصل نتيجة لعادة الذهن يف إدراك الاواهر املتعاقبة. وكما أنّ ضرورة نفسيّ 
ا سو  جمموعة من األعراض ليس شيئ   ا اجلوهر النفسانّ ة، كذلك أيع  جمموعة من األعراض اجلسمانيّ 

ر العرورة املوجودة يف ة بتعاقب الاواهر، ويفسّ يّ ر أصل العلّ ، ويفسّ انّ ، ينكر هيوم اجلوهر النفساة. إذ  النفسانيّ 
 .(18)ةة ما عدا الاواهر الذهنيّ من وجهة نار فلسفيّ  شيء قابل للشكّ  وجود أيّ  ة، إنّ األصل بعادتنا الذهنيّ 

اخلالصة، ويعترب القرن ة ليّ على أنقاض الفلسفة التأمّ  ة"ر هيوم بقيام "الفلسفة العلميّ ومنذ وقت مبكر، بشّ 
ة لكونت، ة من قبيل الفلسفة الوضعيّ لاهور فلسفات تنعت نفسها بالصفة العلميّ  التاسع عشر هو اجملال الزمنّ 



علم و حياء، علم األو الكيمياء، و الفيزياء، و فلك، علم الو ات، ة: الرياضيّ ة على ستّ قيّ واليت أرست العلوم التحقّ 
 جتماع. اال

مهمة الفلسفة هنا هي التأليف بي نتامج العلوم املذكورة وتنايمها، فتصف ما هو كامن بقدر ما تتيحه  إنّ 
ة ملاركس، الذي ير  ضرورة الفلسفة لوجود قواني شاملة، وهي ة الديالكتيكيّ يّ هلا نتامج تلك العلوم. واملادّ 

غت ة اليت تفرّ . والفلسفة التحليليّ امليتافيزيقيّ  لة وليس من طريق التأمّ حتصل من تعميم قواني العلوم التجريبيّ 
ا ليست مشكلت بقدر ما هي نّ ل على أ، لتدلّ نتوجات الفكر البشريّ مل ات التحليل املنرقيّ لعمليّ 

ة )فنومنولوجيا( هلوسرل الذي رفض أن تكون الفلسفة استخدامات غري سليمة أللفاظ اللغة. والفلسفة الاواهريّ 
لسامر  زمان ومكان، وهي الشرط القبليّ  ات الثابتة اليت ال ختتلف يف كلّ ارها هي علم املاهيّ تابعة للعلم، باعتب

 ات تسهم يف حلّ تها اجلديدة تقوم يف أفعل احلاالت على حتليل اللغة، وإجياد فرضيّ الفلسفة بوضعيّ  العلوم. إنّ 
ا ال ما عداها مّ  لتمييز احلقيقة عن كلّ  ل التجربة أو اخلربة املباشرة املقيا  األساسيّ مسامل العلم. فيما تشكّ 

 معىن له.

 ةة الحقيقة التجريبي  معياري  

، دون اخلوض يف تفصيلت الوضع اللحق ات التحّول دحو أصالة احلسّ ، أن نعع أيدينا على أساسيّ اميكننا إذ  
ة، خباصّ  واملنرقيّ  ،ةللفلسفة بعامّ  ا على املسار الوضعيّ ا واضح  ة أثر  يّ ة احلسّ بة. فقد تركت الواقعيّ وذيوله املتشعّ 

ة. بوصفه احلقيقة النهاميّ  ة الترابق لتقتصر على الواقع الفيزياميّ لناريّ  ب على ذلك ادحسار الرابع الشمويلّ وترتّ 
على مفهوم امليتافيزيقا من التبا  حبيث حتصره يف إطار  وما ينبغي ملحاته هنا، هو ما تعفيه أصالة احلسّ 

ة وإن أعرت املزاولة امليتافيزيقيّ  . واحلال أنّ ، والشمويلّ يّ والنابذ، وخترجه بذلك عن طابعه الكلّ  املوقف النقيض،
. من جهة يف مقابل احلسّ ة مل تقصر ذلك عليه كوسيلة حصريّ  ا أنّ إاّل  ،ا يف جمال املعرفةا خاص  للعقل اهتمام  

ة ، وأسبقيّ ق خبيارات العقل واحلسّ اجلديد، والذي يتعلّ ل التساىل األسا  الذي أثري بفعل هذا التحوّ  أخر ، إنّ 
 ل بديل  أحدها ال يشكّ  ا آخر إىل املفهوم، ذلك أنّ ة أحدها من اآلخر، من شأنه أن يعيف التباس  أو أولويّ 

م علينا أن نتبع مثل هذا االصرفاف يف جمال ة املعرفة املنتجة؛ فل شيء حيتّ ا لآلخر على مستو  نوعيّ مكافئ  
بالذات.  باع مثل هذا الناام الثناميّ م علينا اتّ أو العقل، وال ضرورة حتتّ  ختيار بي أمرين ها من قبيل احلسّ اال
احلقيقة غري  له مسار تلك املعرفة، وأنّ الذي ختلّ  ة يشهد على ذلك العزوف االرتداديّ تاريخ الفلسفة العلميّ  إنّ 

 ا عن الفلسفة يف تثبيت مقوالته؛ ذلك أنّ نامي   ميلك أن يستقلّ ا بواسرة العلم، كونه ال ى حصر  قابلة ألن تتجلّ 



ة، واألحكام الصادرة عنها، قد ختتلف من شخص آلخر، كما قد ختتلف باختلف أحوال يّ اإلدراكات احلسّ 
أن  فقد يستريع احلسّ  اته.حداثيّ ته وسامر إقع الشيء املدَرك ووضعيّ الشخص املدرِك نفسه، أو باختلف مو 

 صورة اجلبل لن تزيد يف حجمها عن حجم العي، ولن ترينا مد  قربه أو بعده ما مل تتمّ   أنّ يرينا اجلبل، إاّل 
ة، وما تدعمه الصريورة احلاكمة على هذا العامل من ناحية وجوديّ  االستعانة يف ذلك حبكم من العقل. كما أنّ 

ذلك حيول  ة، كلّ تعي، والليقي املرلق من ناحية معرفيّ معريات الفيزياء احلديثة القاممة على أسا  مبدأ الل
الوقوف عند  ع بالثبات!. إنّ ا يتمتّ ، بوصفه موضوع  يف الواقع الفيزياميّ  ة احلديث عن وجود معياريّ دون إمكانيّ 

على ة جديدة ات علميّ ا حتليل مسألة تكامل املعارف والعلوم، وظهور ناريّ ة سوف يفرتض ضمن  يّ ة احلسّ املعياريّ 
منها يف  كلّ   ة، وال أقلّ ا على الصدقيّ ر مع  تلك الناريات تتوفّ  ات أخر ، على أسا  أنّ حساب ضمور ناريّ 

ا ا يف الواقع فحسب، أمّ ل شيئ  ا متثّ ة هو أنّ ما ميكن قوله يف مثل القعايا التجريبيّ  أقلّ  !. إنّ ظرفه اخلاصّ 
ة حبيث نستريع نا ال نلك مفاتيح الواقع بصورة قرعيّ إنّ ا، حماكاهتا لعي الواقع فل يوجد ضمان عليه!. وأخري  

 -عاء هنا دّ حبسب اال –احلقيقة  ة!. إنّ ة تامّ ة تعكس الواقع كما هو بالفعل وبرريقة موضوعيّ القعيّ  القول بأنّ 
ثبتها التجربة ة اليت تة احلاصلة من استقراء املوارد اجلزميّ يّ ة، وعلى القواني الكلّ تبىن على نتامج العلوم التجريبيّ 

يعة واجملتمع والتاريخ أجزاء الرب كلّ   الوجود، حبيث تعمّ  ة قابلة للتعميم لكلّ ة، وهذه القواني العلميّ العلميّ 
 ة. ة املستقبليّ ة والتارخييّ ؤ باحلوادث االجتماعيّ . وهذا القانون الشامل ميّكننا من التنبّ نسانّ والفكر اإل

ي بامتياز، أحدها التعميم الذي يسمح بانرباق قواني الربيعة ميتافيزيقيّ وتقوم هذه الدعو  على أساسي 
إىل حكم العقل. واآلخر ما  يّ التعميم كإجراء يتجاوز النشاط احلسّ  على اجملتمع والتاريخ، ومن الواضح أنّ 

ة. يّ ينها الكلّ نه هذا النشاط من استبران للحقيقة ينهض على اإلميان بتماثل أشياء هذا العامل يف قوانيتعمّ 
 منه، فإنّ  ا ال بدّ الت يف عصر العلم، باعتبارها شر  وتكمن املععلة هنا، يف اعرتاض امليتافيزيقا لواقع التحوّ 

احللول  ة، وهلذا تالّ كشروط حتميّ   طار التجريبّ ل اإلة تتخلّ ها حدو  وخياالت علميّ  العلميّ  ؤة والتنبّ الفرضيّ 
 ، فل ميكن للتجربة تنقية العلم من امليتافيزيقا بالكامل، ذلك أنّ ن امليتافيزيقيّ ة خاضعة هلذا االرهتااملستقبليّ 

ر به فكرهتا، فقد كان نيوتن ة حي ال تد ما تربّ ا يدعم الناريّ ا ميتافيزيقي  يستدعي فرض   القصور التجريبّ 
بة( اليت اعرتت تفسريه الثغرة )اللجمرّ ا حي استعان مبقولة أرسرو عن األثري الذي ميأل الكون لريدم به ميتافيزيقي  

 ة. وعليه، تالّ ته البيولوجيّ ة، كما كان داروين كذلك حي أدخل احللقة املفقودة يف ناريّ اته الفيزياميّ لبعض ناريّ 
 نّ ، ونستريع حينئذ القول: إامليتافيزقيّ  ة إىل األفق العقليّ الرى  املختلفة خاضعة يف أسسها وإجراءاهتا البحثيّ 



ة؛ وذلك يف إطار التوظيف سلبيّ   يف عقولنا، بشرط أن ال تقرأ هذه اجلملة برريقةيتافيزيقا غري موجودة إاّل امل
ب ىل عامل اخلداع؛ ويتوجّ  يف األشياء فهو ينتمي إالذي يراد هلا؛ كما لو أّن كل ما ليس ماثل   يديولوجيّ األ

يف هذا اجلانب، سوف تدفع إىل إجراء تعديلت  لتاالنتقادات اليت سجّ  علينا ألجل ذلك تنحيته وعزله. إنّ 
ت طريقها من امليتافيزيقا قد ضلّ  ي يف أنّ حلساب العقل، وسوف ترتكز سهام الوضعيّ  ة يف الناام املعريفّ مهمّ 

ة تتيح هلا ، األمر الذي يستوجب إعادة تصويب مسارها من خلل مارسة نقديّ ليّ خلل إيغاهلا يف النمط التأمّ 
 ميانف مقولة اإلا، سوف تتكشّ ا فشيئ  . وشيئ  ةل هبا ألن تكون قابلة للصفة العلميّ دة تتأهّ ة جديوضعيّ 

ة اخلالصة، ليّ ا بالرى  التأمّ ؤات، مرور  ة؛ وذلك عرب الفروض واحلدو  والتنبّ ات العلميّ يف عمق الوضعيّ  امليتافيزيقيّ 
ا ون اجلدد، فليس صحيح  باحث؛ هذا ما يرالعنا به امليتافيزيقيّ  ة اليت تقبع يف إميان كلّ ة الصوفيّ  إىل اخللفيّ وصوال  

التوكيد هو مسة التجاوز يف البحث عن  امليتافيزيقا ترتكب خريئة ميتة عندما تقوم بتوكيد موضوعاهتا، فإنّ  أنّ 
أحكامهم  ة يصدروناملنافحي عن الفلسفات الوضعيّ  احلقيقة لد  اجلميع وبل استثناء. وتكمن املفارقة يف أنّ 

ة قد اعرتاها طموح ة العلميّ املنهجيّ  نفسه!. بل، يبدو أنّ  على موضوعات الفلسفة من منرلق املنهج العلميّ 
، وإىل إجياد التماثل من ة لألسس الصارمة يف املنهج التجريبّ ة ضروب املعرفة اإلنسانيّ جامح دحو إخعاع كافّ 
، ويف سبيل ذلك، اه خاصّ املناهج املختلفة وترويعها باتّ ات واحلدود الفاصلة ما بي خلل إلغاء اخلصوصيّ 

احلثيث. وهبذا  به السعي العلميّ والذي يترلّ  ة يف التأسيس للمنهج التجريبّ سوف تنشط الفلسفة العلميّ 
الواجهة  ما مع فرض التفاوت بي موضوعيت الفلسفة والعلم؛ فإنّ املقدار، لن يستدعي األمر مشكلة تذكر، سيّ 

ع سريورات م -ا بوصفه علم   -ة تستدعي االنعباط والتماسك يف نراق الرىية، فيما يتماشى العلم الفلسفيّ 
ة بالفلسفة؛ وما ينتج عن ذلك من كنتيجة القرتان السمة العلميّ   بشكلها الصداميّ  ةاإلشكاليّ ا تربز الواقع. وإنّ 

ة السافرة اليت ر لنا العداميّ ة. ما يفسّ ة الواقعيّ نسبيّ ة، كشرط جملاراة الالقول بعرورة تاوز امليتافيزيقا وبصورة حادّ 
الفلسفة  ك أنّ يف املعرفة والوجود، ذل ة التعايل عن احلسّ القامم على خصوصيّ  ة للنهج امليتافيزيقيّ ها الوضعيّ تكنّ 

وتفسريه. وهي ال تكرتث للدواعي  حي تستند إىل العقل يف فحص الوجود ة إاّل ساسيّ ي وظيفتها األال تؤدّ 
بأن تبقى على مسافة ثابتة من  تها الفريدة ومتايزها االستثناميّ ىل تاوزها، بل حتافظ على وضعيّ ة" إ"العلميّ 

الت الواقع، ة والتباهي، كونا مصدر التماسك الذي يسرب حتوّ سم بالفوقيّ ا يتّ الواقع، ما جيعلها متار  سلوك  
ا يقوم يف جوهره االختلف ما بي الفلسفة والعلم إنّ  د على أنّ م، يؤكّ ة والقيمة. ما تقدّ هلويّ ويسبغ عليه املعىن وا

ا يف ا خمتص  امليتافيزيقا ليست فرع   ة. وأنّ ليّ ا يقوم على األسس واملبادئ األوّ على التوظيف يف النتامج، أكثر مّ 
ة. ومن اخلرأ تصنيف الفلسفة إىل ة الفروع املعرفيّ افّ باته يف كبتشعّ  الفلسفة، مبقدار ما هي نط يف الوجود ميتدّ 



اه يؤمن بالثبات اهي: اتّ اتّ عت آراء الفلسفة حوهلا وفق ا تنوّ وعازفي عنه، وإنّ  معتني بالشأن امليتافيزيقيّ 
من عامل اه آخر يؤمن بالثبات الذي ينبع ي عليه املعىن. واتّ ل، ويعبط إيقاعه، ويعفالذي يسبق العامل املتحوّ 

اه الثان إىل التخفيف من غلواء املنرق يف عقولنا، وليس ل سّيال. ويف حي يدعو أصحاب االتّ ع متحوّ متنوّ 
، والتوّجه دحو استيلد امليتافيزيقا من رحم الواقع، وحماكاة احليّ  يّ تفيفه. وإعراء دفق أكرب للنشاط احلسّ 

ات، ومقاربة امليتافيزيقا نفسها من يف منت اجلزميّ  يّ الكلّ  الوحدة من داخل االختلف والتناقض، والعثور على
أتباع  ا، يبدو أنّ من حركته، وتعله ساكن   خلل الواقع، وذلك قبل أن تسبق امليتافيزيقا العتيدة إليه، وحتدّ 

اهم، فهم ي وحنكة دعو امليتافيزيقا العتيدة لن يتنازلوا بسهولة؛ وينشأ حرصهم من كونم قد خربوا نوايا الوضعيّ 
 يكيلوا التهم جلميع أشكال امليتافيزيقا، وينحون باللممة عليها يف  د أن يشرعوا يف تفاصيل عملهم حّت مبجرّ 
 بداع إاّل ة باإلسم مزاولتهم العلميّ ، ولن تتّ  على قاعدهتاموا خروة إاّل هم يف النهاية لن يتقدّ شيء، ولكنّ  كلّ 

 تهم.فون يف ميتافيزيقيّ حي يتررّ 

 ةة إلى الماهوي  سمي  ة من االللواقعي   لمنطقي  السياق ا

ات، وتكميم للميتافيزيقا سوف يرتّكز على موضوع إقصاء الذات، وتنحية القبليّ  جوهر النقد الغريبّ  إنّ  .1
د توصيف دورها إىل جمرّ  ، ويرتدّ يّ والكلّ  ل احلقيقة يف طابعها النوعيّ ة عن أن تتمثّ اللغة، حبيث تنكفئ القعيّ 

ة بالقعيّ  . ويعرّب عن هذا النوع من القعايا حبسب املنرق التقليديّ ق التجريبّ ة القابلة للتحقّ اخلارجيّ للاواهر 
تفسري احلقيقة من خلل  . إنّ ة البحتة، وهي اليت تعي يف االستقراء وتقني الواقع احلقيقيّ ة أو الشخصيّ اخلارجيّ 

ا على ه لن يصدق حتم  ، ولكنّ يكون حملموهلا واقع مستقلّ ة اليت ة الترابق قد يصدق على القعايا اخلارجيّ ناريّ 
ا ال تعيف ة مبعىن أنّ ة حتليليّ ة؛ فهي قعيّ يف اخلارج ملا خترب عنه هذه القعيّ  ة؛ إذ ال واقع مستقلّ القعايا احلقيقيّ 

ة يّ لكلّ على الربيعة ا احلكم فيها ينصبّ  ا إىل معرفتنا، وال حتيل إىل الواقع مباشرة؛ ذلك أنّ ا جديد  شيئ  
ىل األفراد. مباشر يف هذا النوع من القعايا إ ة املوضوع هي املناط يف احلكم، فل نارللموضوع، وتكون ماهيّ 

موضوع احلكم هو نفس الربيعة، واحملمول منتزع من حتليل الربيعة، وهو الزم هلا، فليس للمحمول واقع  إنّ 
احلكم قد يشمل األفراد  ا ملعرفتنا، بدليل أنّ ا جديد  عن واقع املوضوع، وهلذا ال يعيف احملمول شيئ   مستقلّ 

بشكل  ة اليت تنبئنا عن الواقع الفعليّ ة هي القعيّ ة اخلارجيّ ، القعيّ اهلا. إذ   املقّدرة الوجود واليت ال واقع فعليّ 
ة ة احلقيقيّ ة إقصاء القعيّ ة والتحليليّ اهات الوضعيّ ا إىل معارفنا. وهلذا تشرتط االتّ ا جديد  ، وتعيف شيئ  حصريّ 

ا ة اهتمام  ة اخلارجيّ اهات القعيّ حديث عن قيام احلقيقة. فيما تويل هذه االتّ  ة أيّ من املنرق كشرط إلمكانيّ 



للمحمول يغاير واقع املوضوع فيها، حبيث حيمل أحدها على  حتوامها على معمون واقعيّ اا من جهة خاص  
ة منصب على األفراد يف اخلارج مباشرة، وليس من اخلارجيّ ة احلكم يف القعيّ  اآلخر محل انعمام وتركيب. إنّ 

ته من ى جامعيّ ا لألفراد، وتتأتّ ا جامع  سو  اإلشارة إىل األفراد بلفظ واحد، فل يزيد عن كونه تعبري   يّ دور للكلّ 
أن  ه يغنينا عن تكرار اللفظ. وهنا فقط ميكنة يف أنّ جهة إهبامه ال من جهة تعيينه، وتكون فامدته احلصريّ 

ة واليت من ة الرتكيبيّ واملوجود بالفعل. وهذه هي القعيّ  العينّ  ترابق الواقع اخلارجيّ  ة بأنّ ة اخلارجيّ تصدق القعيّ 
ة يف مجلة ا. وفق هذا السياق، سوف تندرج القعايا امليتافيزيقيّ ا جديد  شأنا أن تعيف إىل معلوماتنا شيئ  

ة صادقة، وال ا كي تكون القعيّ جيب أن يكون العدد اثني زوج  ه قد معىن، ذلك أنّ  القعايا الفارغة من أيّ 
ة العدد اثني أبيض! فهذه القعيّ  قال بأنّ ا أن ي  ة كاذبة. أمّ  تكون القعيّ ا وإاّل جيوز أن يكون هذا العدد فرد  
ف القعايا يف إطار من الصدق والكذب فحسب، بل وجدت إىل جانبها قعايا فارغة من املعىن. ومل تعد تصنّ 
ة وما ليّ طراح الفلسفة التأمّ كلمنا على ما يكون له معىن وجب إإذا أردنا أن نقصر  "ال تقبل مثل هذا النقاش. و

؛ وحتيل (19)ة"ة والرياضيّ  العلوم الربيعيّ م إاّل يدور مدارها من صنوف التفكري حبيث ال يبقى لدينا يف دامرة العل
بي األفكار.  ساق الداخليّ تّ ة إىل االالوقامع، فيما حتيل العلوم الرياضيّ ة بي يّ ة إىل العلقات احلسّ العلوم الربيعيّ 

وإن طرحت يف سياق  ةاإلشكاليّ هذه  ة. إنّ ة والقعايا التحليليّ وهنا يكمن جوهر التمييز بي القعايا الرتكيبيّ 
ة ة شخصيّ د قعايا خارجيّ جمرّ ة إىل ه أريد هبا إرجاع واقع القعايا احلقيقيّ  أنّ ، إاّل القعايا ذات الواقع التجريبّ 

ة، ويف االستقراءات القعايا يف القياسات حقيقيّ  اهات املناهعة. إنّ بصرف النار عن مزاعم ذوي تلك االتّ 
ىل االستقراء وإبرال ته إيّ يف احلقيقة إرجاع للقيا  بكلّ ة، هو ىل اخلارجيّ ة إإرجاع القعايا احلقيقيّ  ة. وإنّ يّ خارج
 يّ ، واختزال معرفتها يف البعد احلسّ ى فقط من اختزال احلقيقة بالواقع الفيزياميّ وهذا الوضع يتأتّ ة. ة املنرقيّ للقعيّ 

 .التجريبّ 

، ويف ذلك إرجاع للتجربة إىل القيا  من االستقراء والتمثيل إىل قيا  ضمنّ  حييل الفيلسوف كلّ  .2
 يّ هو الكلّ  ،هنا يّ لذي يقع يف جمال العقل. والكلّ ا يّ الذي يقع يف جمال العلم إىل الكلّ  ، وإرجاع للجزميّ العقليّ 

، األمر ة والرابع النوعيّ ى من جهة امتلكه للصفة الذاتيّ ته لألفراد الكثرية تتأتّ جامعيّ  الذي يتمّيز يف أنّ  الربيعيّ 
 ؟ الذيا لتماهيه معها. خبلف ما لو أرجعنا التعميم ا النامي  الذي يقعي بصدقه على أفراد الربيعة صدق  

، وإقرار بإمكان صدقه عن معمونه النوعيّ  يّ للكلّ  ايف ذلك اإلجراء تفريغ   ىل جهة إهبام اللفظ؛ فإنّ إ يّ للكلّ 
 الفيلسوف يالّ  ة. إنّ ا، وحتديد للصدق يف إطار ال يتجاوز املواضعة وبصورة جزافيّ ا اعتباري  شيء صدق   على أيّ 



اته، بصرف النار عن حيثيّ  يّ إىل الوجود، ولذلك يعمل على توكيد الكلّ ة يف نارته ة واهلدفيّ ا إىل الواقعيّ مشدود  
 بوصف ة، وال توجد يف الذهن إاّل  بوصف اجلزميّ ة مهملة ال توجد يف اخلارج إاّل د على الربيعة كماهيّ وهو يؤكّ 

لط بي ه مفهوم، وال ينبغي اخلمن حيث إنّ  يّ ه موجود، وهو كلّ ص من حيث إنّ ة. إّن املفهوم متشخّ يّ الكلّ 
بصورة تتناسب مع هذا الواقع؛ إذ ي فرتض يف  ةاإلشكاليّ بالربيعة يف ذاهتا. وسوف تررح تي وبي اإلقرار احليثيّ 
. وميكن تنويع احلكم حبسب أو الواقع الذهنّ  قه يف الواقع اخلارجيّ ة املوجبة ضرورة وجود املوضوع وحتقّ القعيّ 

، يف الوجود اخلارجيّ  قها الفعليّ احلكم على األفراد من جهة حتقّ  ينصبّ اهي: فقد ة وفق اتّ الوقامع اخلارجيّ 
ة حينئذ ة نفسها، وتكون القعيّ احلكم على الربيعة املاهويّ  ة بامتياز. وقد ينصبّ وتكون القعية هنا خارجيّ 

يف  للشكّ ، ال جمال ة اليت تنهض على أساسها امليتافيزيقا؛ وحبسب النار الفلسفيّ ة، وهذه هي القعيّ حقيقيّ 
يقوم على  اميّ بالنار املشّ  الربيعيّ  يّ الكلّ  على ما تصدق عليه. إنّ  ة وانرباقها النوعيّ ة احلقيقيّ وجود القعيّ 

المتياز وحيتفظ مبا به ، فيجرد ما به االذهن يقوم بتجريد صور األشياء املنعكسة يف احلسّ  أسا  التجريد، وأنّ 
 .الربيعيّ  يّ ق الكلّ شرتاك، وبذلك يتحقّ اال

ة، يقوم على تفسري ا هلذه الناريّ ارتقامي   ىة سوف يعري منح  ة وجوديّ ة وفق تراتبيّ تصوير املراحل العلميّ  إنّ 
بانعكا   . وتفسري اإلدراك اخليايلّ ا يتناسب مع مرتبة احلسّ بانعكا  صور األشياء انعكاس   يّ اإلدراك احلسّ 
ة مبا يتناسب ومرتبة بانعكا  الصور اخلياليّ  يّ املفهوم الكلّ  ة مبا يتناسب مع مرتبة اخليال. وتفسرييّ الصور احلسّ 

مرتبة من  ا على أسا  ختّلق صور األشياء مبا يناسب كلّ ل نتيجة تريد، وإنّ ة ال تتشكّ العقل. فالصور العلميّ 
 نسان.مراتب العلم يف وجود اإل

شيء.  شيء على أيّ  صدق أيّ ألمكن  ة، وإاّل ة تقوم على دعامة واقعيّ هذه الناريّ  عاء، أنّ دّ ص االوملخّ 
ومن  –ة حبيث يتاح للعقل أن ينفذ لعامل احملسوسات بقدر من الواقعيّ  ة اليت تقرّ رجاع للفكرة األرسريّ ويف هذا إ

ات األشياء وطبامعها عن طريق التجريد والتعميم؛ فاحلقيقة هنا هي إىل ماهيّ  -خلل األعراض والاواهر 
 -م كما تقدّ   –ه يستوجب د لفظ ورمز للموجودات، فإنّ ه جمرّ بأنّ  يّ ا تفسري الكلّ أمّ . و يّ ، ال حسّ ى عقليّ معر  

ناره هو  ؛ ما يكشف عن أنّ الناميّ يشمل أفراده بنحو  يّ الكلّ  ة يف االنرباق على األشياء، واحلال أنّ احملدوديّ 
 . إنّ االشرتاك يف اللفظ، واالشرتاك املعنويّ د ة، وفرق كبري بي جمرّ ىل األفراد اخلارجيّ ة وليس إىل الربيعة املاهويّ إ

ة وتفكيكها لناام نكليزيّ ة االا مع التجريبيّ ة، وحتديد  يّ الكشف عنه يف سياق اخلربة احلسّ  الذي تّ  اخللل الفكريّ 
أن ، وكان يفرتض وفق السياق ذاته واملنحى العقليّ  يّ ما بي املنحى احلسّ  ا يكمن يف الفصل املنهجيّ ة، إنّ يّ العلّ 



ات احلاكمة ما ق للعقل يف التعبري عن الواقع، ال أن يسهم يف تعرية الواقع عن العرور يتبّد  ذلك عن دور خّل 
 بي ظواهر الوجود.

اهتا. سع ليشمل طبامع األشياء وماهيّ املباشر، بل يتّ  د وفق اإلطار الفيزياميّ ال يتحدّ  الواقع الفلسفيّ  إنّ 
ال يتجاوز ظاهر تلك الربيعة.  اه احلسّ ة، وإن كان ما يتلقّ طبيعة الشيء املاهويّ ة عن وتعرّب القعايا احلقيقيّ 

التعبري  يتمّ ، و ة والذي جنده بي طبيعة النار وإحراقها مثل  ة احلقيقيّ الذي يكتنف القعيّ  -اللزوم  وعلى هذا، فإنّ 
ا، لكونه واقعي   –هذا اللزوم  بل إنّ ة، ة حتليليّ د قعيّ ة جمرّ ، ال جيعل من هذه القعيّ - ةيّ عنه وفق مبدأ العلّ 

ولو  ، حبيث تنربق على الواقع اخلارجيّ (20)ةة تركيبيّ ة بوصفها قعيّ ة احلقيقيّ ، يدعم القعيّ -ا ا، نفس أمري  حقيقي  
 بنحو اللزوم والعموم.

 ةة إلى الفلسفي  ة من الماهوي  للواقعي   السياق المنطقي  

ة بالدرجة األوىل، وإذا كانت يّ إىل األعراض احلسّ  - كمعرى عقليّ   - ة التجريد املاهويّ ترتكز ناريّ  .1
 ، على أيّ ايف الشيء أو عابر. إذ   ز بي ما هو ذايتّ ة ال تبلغ قاع املعىن، وال متيّ ة معرفة سرحيّ يّ املعرفة احلسّ 

للصفة حبسب ا دوام   ه يالّ أنّ  صف بصفة ما على الدوام، إاّل الشيء يتّ  أسا  حيصل التجريد؟ لنفرتض أنّ 
ة. وهذا الدوام ف املعلول على العلّ ال يكشف عن وجه العرورة يف توقّ  ا هلا يف ذاهتا، فاحلسّ إدراكنا هلا، ال دوام  

الصفة من شؤون الذات. وإذا   صاف يكشف عن أنّ دوام االتّ  ف هو نتاج حكم العقل القاضي بأنّ يف التوقّ 
ا، وأن نراقب تدّخل منّ  اوية اليت تاهر فيها النار بدون أيّ   األمور من تلك الز ب علينا أن نتحرّ كان يتوجّ 

ل على احلدث: ما الذي تفسري مترفّ  نا احملايد والذي ال ميلك أن يقحم أيّ املشهد فقط من خارج، لنر  حبسّ 
 يوهو أمر ال يع -ف الااهرة فحسب، حيصل من تقارن النار بشيء آخر؟ وإذا استرعنا أن نقتصر على وص

ل يف غري. وبعد أن نتدخّ  ، فسوف لن نر  سو  ظاهرتي متعاقبتي، ال-لااهرة بنار كانط على فهم ا
 ا،النار )بربعها( حترق. إذ   ة، وهو القول بأنّ يّ ا، هو مفهومنا عن العلّ ا جديد  الااهرة سوف نعيف إليها بعد  

، اته. إذ  نلي على الواقع طبيعته وماهيّ  ناة هو نتاج فكرنا وتفسرينا وإضافتنا اجلديدة على الواقع. إنّ يّ مفهوم العلّ 
ل هبا احلقيقة ا إزاء احلقيقة. وعلينا أن ننزع القيود اليت نكبّ ا ونزيه  إن تدّخلنا يف تفسري الااهرة لن يكون حيادي  

ة يف نفس احلقيقة. وهبذا جر  استبعاد يّ ى بصفة النزاهة؛ فل لزوم وال علّ من خارجها إذا ما أردنا أن نتحلّ 
مسة بارزة هنا: لن يكون لقولنا "النار بربعها  الذي اعترب ساسيّ ة، مع األخذ بتمييزه األل الكانريّ ات العقيّ قبل

نراه، وليست  ا صفة لواقع خارجيّ . إنّ : "النار تبدو لنا حمرقة". فقط علينا أن نقولأي حمتو  حقيقيّ  حمرقة"



ة القعايا امليتافيزيقيّ  . إنّ ة أي معمون واقعيّ ة احلقيقيّ ا حلقيقة كما هي يف ذاهتا. وحينئذ لن يكون للقعيّ وصف  
هذا الواقع  ة، وبتعبري آخر، إنّ ة اليت ميليها عقلنا ويسبغ عليها الواقعيّ هي قعايا تفرتضها تلك العلقات اللزوميّ 

ا، سوف عقلي   اهتا وأفرادها، ومع انيار تلك األسس املفرتضةمتليه األشياء حبسب طبامعها، ال األشياء يف جزميّ 
ه إىل ختلخل مردّ  انيار أسس االستدالل يف املنرق التقليديّ  . إنّ أسا  واقعيّ  لن يعود لتلك القعايا أيّ 

م بي على أسا  مبدأ التلز  - ا للمنرق الصوريّ وفق   - ؛ إذ يقوم االستدالل االستنباطيّ املفهوم املاهويّ 
ة قاممة بي األشياء، ة نوعيّ األكرب بعلقات واقعيّ  األصغر باحلدّ  عن ارتباط احلدّ  ئاملوجودات والاواهر والناش

ة ثالثة، أو بي أمرين متلزمي يف الوجود. ومع ة واملعلول، أو بي معلويل علّ ا أن تقع بي العلّ هذه امللزمات إمّ 
ستدالل ركيزته اليت يقوم شياء، وبالتايل يفقد االة بي األة واقعيّ ة علقات لزوميّ ثّ إنكار الربيعة، فل تعود 

على وجود الربيعة  ة مبنّ ة يف عامل املادّ يّ ناام العلّ  ة؛ ذلك أنّ يّ عليها. وينتج عن إنكار الربيعة انيار مبدأ العلّ 
إنكار  ال غري، وأنّ  ة لألشياء، واليت هي معرى عقليّ  عنها بالصور النوعيّ الفاعلة يف األجسام، تلك اليت يعرّب 

ي إىل انيار امليتافيزيقا بالشكل الذي نعهده ، من شأنه أن يؤدّ الذي يعّول عليه يف القيا  املنرقيّ ة يّ أصل العلّ 
من شأنه أن جيعل  ة وسياقها التفكيكيّ يّ االقتصار على املعرفة احلسّ  ة. إنّ ة والتحليليّ يف الفلسفات الوضعيّ 

بتعاقب الاواهر، وللعرورة املوجودة يف األصل ة يّ ة تتهاو ، ومل يكن تفسري هيوم ألصل العلّ معارفنا املاهويّ 
، بل جاء ذلك من جهة تفريغ احملتو  ة اليت ميليها احلسّ ا يف حدود العلقة املنرقيّ ا خاطئ  ة، تفسري  بعادتنا الذهنيّ 

مبنأ  عن معاول  ة اليت تالّ دون إرسامه على قاعدة املعرفة الفلسفيّ  للااهرة من معمونا املاهويّ  الفكريّ 
 .د التجريبّ مرّ الت

ث عن الواقع كما لو كانت ا تتحدّ حبت، وأنّ  ليّ ويعيب كانط على الفلسفة وقوعها يف سياق تأمّ  .2
، أي ه كذا"ا أنّ كما يبدو لنكا  الواقع يف الذات؛ هو الواقع "ه ليس سو  انع، واحلال أنّ ذاته" متلكه "يف حدّ 

خلل مراجعة األسس اليت ينبن عليها الواقع الذي نؤمن  هو فكرنا عن الواقع. وعلينا أن نفهم كلم كانط من
 الشيء وما يقتعيه طبعه وحقيقته. ة بيبه، ذلك الواقع القامم على أسا  العلقات اللزوميّ 

العصر  الذي هلا مبقتعى طبعها وحقيقتها. ويبدو أنّ  أثر النار ملزم هلا، واملقصود هنا أثرها اخلاصّ  إنّ 
ة، رات وجودها، وينار بريبة شديدة إىل مفهومنا عن العلّ الذي عاش فيه كانط كان يسامل امليتافيزيقا يف مربّ 

من دامرة الوجود  ة"يّ ا بالواقع، وهلذا فقد أخرج كانط "العلّ ة اليت نبن عليها معرفتنك باألسس اللزوميّ ويشكّ 
 ة.ر لنا املعرفة التجريبيّ ة من شأنا أن تفسّ ليّ ا ومعرفة قبا عقلي  ، وجعل منها قالب  اخلارجيّ 



ا ال سبيل لنا إليه، بعد أن كانت ة للشيء، فهذا مّ ىل الربيعة النوعيّ ذاته، إن أشري به إ الشيء يف حدّ  نّ إ
ناقصة،  املعرفة هنا تالّ  نّ إواضعة القاممة على األعراض، أي ات الشيء غري معلنة للعقل خارج إطار املذاتيّ 

ة هي مرتبة ذات الشيء، مقابل املرتبة ريد به مرتبة وجوديّ ا إن أداد والتحفيز والتهيئة، وأمّ يف طور اإلع وتالّ 
، وهو قابل للمعرفة الكاملة، ويستند ال ماهويّ  فهذا املفهوم فلسفيّ  -ا كما سيأيت قريب    -ة للشيء، االفرتاضيّ 

القعايا اليت تشّكل حجر الزاوية يف املعرفة  م، وإىل أمّ ة للوجود يف مقابل العدة التامّ إىل اإلقرار باملوضوعيّ 
ة الترابق إىل حتصيل احلاصل؛ مرجع ناريّ  ميكن النار فيما أفاده كانط من أنّ  ،ة. وعلى هذا األسا اليقينيّ 

قابلة امل فق مع معرفتنا باملوضوع!. إنّ ر ما إذا كانت معرفتنا باملوضوع تتّ ه لن يكون باستراعتنا سو  أن نقرّ وأنّ 
على وجود املعرفة  ، واحلكم يف املعرفة الثانية ينصبّ نا تقع بي "معرفتنا باملوضوع" و"معرفتنا مبعرفتنا باملوضوع"ه

نا دحكم على طبامع األشياء بالوجود، وهو حكم على املعرفة الناقصة نّ إات، أي األوىل املرتكزة مباشرة إىل املاهيّ 
 ل اخلارجيّ يف التمثّ  ال يستقلّ  حبكم فلسفيّ  الربيعيّ  يّ نا إىل احلكم على الكلّ باملعرفة الكاملة. ويرجع الترابق ه

ا ا واقعي  وإن أضاف شيئ   املفهوم الفلسفيّ  ة، فإنّ مثل هذا التربيق يعع أمامنا عراقيل إضافيّ  عن موضوعه. إنّ 
الذي  الربيعيّ  يّ ة للكلّ ة الذهنيّ الواقعيّ ه مع إنكار  أنّ ة ذلك املفهوم، إاّل ، أو كشف عن واقعيّ ىل املفهوم املاهويّ إ

ة، كونا ثانوية ومنتزعة من حيثياته. نكار املعقوالت الفلسفيّ ، سوف ينفتح اجملال إلهوم املاهويّ هو أسا  املف
ا هلذا األسا  الواقعي وسوف لن يسعفنا اإلدعاء بأن عملية التجريد تقوم على أسا  واقعي؛ إذ ال جند حتديد  

ة سو  ة تلك احلجّ جة الداحعة: وإال ألمكن صدق أي شيء على أي شيء. وال ينفي إلزاميّ سو  تلك احل
ة وميليه ة الواقع وإرجاعه إىل ما تبدعه الناريّ ما كاللغة، أو نفي حياديّ  زعزعة الفكر بإرجاعه إىل أمر اعتباريّ 

 التفسري. 

الواقع الذي  ة حي قّرر أنّ الكانريّ  ةا باإلشكاليّ مل يكن مهجوس   اإلسلميّ العقل  ا أنّ ويبدو واضح   .3
وفق  ةاإلشكاليّ ا مع تاوز تلك فقد جاء تقريره متناسب   ،. ومع ذلكقا  إليه احلقيقة هو الواقع النفس األمريّ ت  

ة ليس هو يف ترابقها مع األفراد أو ة احلقيقيّ ملك صدق القعيّ  س للحقيقة. إنّ ة تؤسّ ضمانات ميتافيزيقيّ 
ا تتجاوز األفراد واألنواع إىل الوجود، نّ إ، أي ا هو يف مرابقتها مع الواقع النفس أمريّ ة، وإنّ يّ الربامع الكلّ 

ذات الشيء، مبعىن  ة للشيء حبسب ذاته، ال حبسب االفرتاض. ونفس األمر هو حدّ لتكون مع املرتبة الوجوديّ 
ة لذات املوضوع ال غري. وعلى هذا، املرتبة الوجوديّ ة، بل من من الربيعة املاهويّ  - ابتداء   –احملمول ال ينتزع  أنّ 

اته على دحو ة اليت يكون منشأ ترابقها مع الواقع هو كونا منتزعة من حيثيّ ال تستند احلقيقة إىل املفاهيم املاهويّ 



على  ة؛ وبناء  لسفيّ ة الفة القعيّ ل منها هويّ ة اليت تتشكّ ا باملفاهيم الثانويّ ل فلسفي  ا تتمثّ التجريد أو االرتقاء، وإنّ 
ة لن د يف حقيقة املاهيّ تردّ  ح إليها، وأيّ ات، وتنتار من يلمّ أصالة الوجود، تغدو احلقيقة غامبة حتت ستار املاهيّ 

ال ينتزع من  املفهوم الفلسفيّ  ا. لذلك، ميكن أن نزعم هنا بأنّ مة بالوجود حصر  ة املتقوّ باحلقيقة الفلسفيّ  يعرّ 
مقارنة هو فرع وجود تلك  إجراء أيّ  صل عليه من املقارنة بي احملسوسات؛ ذلك أنّ الذي دح املفهوم املاهويّ 

ا من األشياء، كحرارة النار، أو برودة  أثر  ال  نا نلتقط أوّ ، وما حيصل لنا هو أنّ (21)احملسوسات يف املرتبة السابقة
ل معرفتنا باخلارج وفق سياق منتام وراءه، وبذلك تتشكّ  ة شيء حقيقيّ الثلج، وهذا األثر ينبئنا مباشرة أن ثّ 

هذا  هذا الااهر هو امتداد لذلك الااهر، وأنّ  نّ القول: إ حبيث يصحّ  كاساهتا يف احلسّ بي الاواهر وانع
انتاام الوجودين بنحو ال يقبل التفكيك بينهما هو ما يرلق عليه مبدأ  نّ الوجود هو من ذلك الوجود، وأ

الذي هو الوجود هو عبارة عن معرفة  يلّ ، وهذا املعرى األوّ وجود خاصّ من  ة، فنستفيد وجود خاصّ يّ العلّ 
 رات من اختلف اآلثار، وهذا املعرى الثانويّ ة خالصة. ويف مرتبة الحقة ميكن أن نستفيد اختلف املؤثّ فلسفيّ 

ة أو ريديّ ة، وهي تنتام يف مداركنا وفق سياق من اخلصامص حيتفظ بصورها التجهو عبارة عن اخلصامص املاهويّ 
 لف يف اجلملة.تف أو ختة بنسب ثابتة ال تتخلّ االرتقاميّ 

ا نستريع أن نقارن بينها ونلحظ ترابقها؛ ة، وإنّ ة حاضرة يف ذواتنا ومراتب علمنا الوجوديّ الصور العلميّ  إنّ 
ق ا تتعلّ أحكام  فقط بعد كونا حاضرة بوجودها لد  النفس؛ وميكن للعقل أن ينتزع من حلاظ املقارنة واملرابقة 

 يف نراق ال يعمل إاّل   حكم فلسفيّ ة بي األشياء إاّل يّ ، وما ناام العرورة والعلّ بالوجود مبعناه الفلسفيّ 
ن الوعي، وهو يكون معرفة فقط يف اعرتاكه مع ال يتعمّ  يّ املادّ  احلسّ  املوجودات احلاضرة لد  النفس. فإنّ 

ة للمعرفة ال غري، عداديّ مرحلة إ يد وحتت نار العقل. فاحلسّ ة التجر يّ تصويرها يف نار  النفس وفق املراحل اليت تّ 
 كما ينعكس الشيء يف املرآة أو دراك إاّل فلن يبلغ انعكا  الواقع مستو  اإل ة يف احلسّ ل الذاتيّ وما مل تتدخّ 

عن  ر فعل   التصوّ ة يفة يف رتبة الحقة على املعرفة الفلسفيّ ت!. ومن شأن ذلك أن يعع املعرفة املاهويّ عي امليّ 
ة واليت ة سابقة على املعقوالت الفلسفيّ التصديق، وليس كما درج الرتتيب عليه من جعل املعقوالت املاهويّ 

ة ة منتزعة من املفاهيم املاهويّ ك يف اعتبار املفاهيم الفلسفيّ ة. وحينئذ لنا أن نشكّ ى هبذا االعتبار ثانويّ تسمّ 
 أصالة الوجود(.ة الواقع على الفكر )ة وأسبقيّ ة الوجود على املاهيّ أسبقيّ  ر بذلكة(، وأن نقرّ )أصالة املاهيّ 

الوجود  ا كانت معرفتنا باخلارج منتامة وفق سياق غري قابل للتفكيك بي الااهرة والااهرة، ألنّ وإنّ  .4
مبدأ اجلعل ، وهذا ما ميكن تفسريه وفق ال ترّسب ماهويّ  يشبه أن يكون بنية وليس ظاهرة، وهو وضع علمقيّ 



 ة سو  ضبط عقلنّ ا على الوجود، وما املاهيّ ا علمقي  ا فلسفي  ال. ذلك املبدأ الذي يعفي وضع  البسيط السيّ 
ة حتتوي على املعلول، واملعلول ينبغي أن يلحظ يف رتبة العلّ  ته. إنّ لذلك السيلن الذي جيتاح الكون برمّ  مرحليّ 

ك يف ويتحرّ  ا يشتدّ ة مّ ة اجلوهريّ اهلويّ  إنّ العامرة يف احلكمة املتعالية: " ةة، هكذا توصينا اللحاة الفلسفيّ العلّ 
ص. وقول بالوجود والتشخّ صال واحد ة، والواحد باالتّ صاليّ صلة على نعت الوحدة االتّ ته حركة متّ جوهريّ 

ال يكون ذلك ا، لكن بشرط أن واألضعف نوع آخر، وإن كان حق   من األشدّ  مرتبة وحدّ  كلّ   نّ امي: "إاملشّ 
على صورة وجود  يّ . وهي تنبئنا بالوجود املادّ (22).".ن احلدود املفروضة يف االشتداد.ا بالفعل، لكن محد   احلدّ 

ة  مادّ ة بي ماضي الااهرة ومستقبلها، فما الصورة إاّل ة، وحيفظ الواقعيّ صاليّ ال حيتفظ بالوحدة االتّ بسيط سيّ 
 ، فإنّ اعتبار فلسفيّ  وقد انبثقت، وحي ال يعود للزمن مباضيه ومستقبله أيّ ة  علّ لت، وما املعلول إاّل وقد حتوّ 

الة يف وحدة بسيرة جامعة قابلة ة السيّ ف عن التقاء مجيع الاواهر الوجوديّ تلك اللحاة العامرة سوف تتكشّ 
فاملعرفة  تصدير الفلسفات باملنرق هو السبب يف عقم الفلسفة، ة. إنّ يّ ا للحقيقة الكلّ ل معيار  ألن تشكّ 

جياد الوضع ة، وإبات املفهوميّ ال ختعع للمنرق. نعم، بعد حترير املنرق من الرتسّ  -ة ا للماهويّ خلف   –ة الفلسفيّ 
م عن ترابق ما بي املعرفة ا( ميكن لنا حينئذ أن نتكلّ ا ال سكوني   أن يكون علمقي  )املنرق ال ميلك إاّل  العلمقيّ 
 ة والواقع.الفلسفيّ 

ة يف الناام ة؛ بأن نشرّح العلّ يّ ة سوف يوقعنا يف تفكيك مناطات العلّ يّ االقتصار على امللحاة احلسّ  إنّ 
ق ة يتحقّ يّ معمون العلّ  أنّ  ة، اقتعاء الفعل، وانفعال املنفعل. وال شكّ رات: وجود العلّ إىل ثلث تصوّ  يّ املادّ 

ما بوصف أنّ  التفكيك، ولذلك ال يقعان حتت احلسّ لي، وها عاملن ال يقبلن من خلل العاملي األوّ 
ا ة. ويبقى العامل الثالث رهن  يّ ل جوهر العلّ مرجع هذين العاملي هو إىل حقيقة واحدة منها يتشكّ  ظاهرتان. إنّ 

ل ، وتشكّ ة ميكن أن تقع حتت مرأ  ومسمع من احلسّ ا بشروطه، وتلك القابليّ ة االنفعال، ومشروط  لقابليّ 
ة. فل جمال يّ ة ال يف جهة العلّ يلحظ التفكيك يف جهة املعلوليّ  ،بة على الااهرة األوىل. وبالتايلظاهرة مرتتّ 

بة ا يف الفلسفات املتغرّ ما وقع منفي   عح أنّ ة. وهبذا يتّ يّ لن جوهر العلّ لي اللذين يشكّ للتفكيك بي العاملي األوّ 
ك يف أن يشكّ  باملعىن احلصريّ  من وظيفة العقل العلميّ ة. وإذا كان اإلسلميّ ا يف الفلسفة غري ما وقع مثبت  

ة الربامع آلثارها حبكم ما يّ ك بالتايل يف علّ ة للجوهر بوصفها من بنية العقل ال الواقع، وأن يشكّ الربيعة النوعيّ 
متداد ة البسيرة، وسيلنا على االعقل الناظر إىل احلقيقة الوجوديّ  هو حاصل يف ظواهر الوجود من تركيب، فإنّ 



ا ي. وهذا يبقى خاضع  ة سو  حقيقة فاردة ال ختعع للرتكيب والتفكيك احلقيقيّ يّ الزمان، ال ير  يف ناام العلّ 
 مفرداهتا. ا للحقيقة بكلّ اجملّرد يف تعريف الفلسفة، وهو هبذا يكون معيار   يّ لنفس األمر؛ بوصفه العقل الكلّ 

الذي   حملتويات األشياء من جوهرها الواقعيّ ا هامل  تفريغ   اعموم   للفكر الغريبّ  ل اجلهد الفلسفيّ لقد شكّ 
ة مفّرغة من املعىن والقيمة يف مواجهة مفتوحة مع التاريخ يفرتض هلا الثبات، وترك اإلنسان كحالة هلميّ 

والزمن، ويف اجلانب اآلخر من العامل كان الشريازي جياري تلك الصريورة برريقة خمتلفة، فيثبت اجلوهر يف 
ة ، ويدخله إىل جمر  التاريخ احلافل بالصريور  يسلب عنه الثبات احلياديّ ا سّياال  م األشياء، ويسبغ عليه دفق  صمي

ا ا راسخ  ة اهلادفة، تلك احلكمة اليت تفرتض إميان  ة باحلكمة الكونيّ ، يف إميان البشريّ ااهلادفة. تكمن امليتافيزيقا إذ  
إىل قصور معارفنا  قصور يف هذا العامل يرتدّ  أيّ  التمام والكمال، وأنّ ال يتزلزل بأّن أشياء العامل موجودة على 

 اتنا.ومداركنا وإىل حمدوديّ 

امليتافيزيقا هي حصيلة مجع بي فكرتي ال تقبلن أن نشيح بوجوهنا عنهما، ها إمياننا بالكمال  إنّ 
يقة املرلقة اليت جبلنا ان باهلل؛ احلقىل اإلميإ ة، وهو يرتدّ ع الوجود بصورة حتميّ واالنسجام والتناسق يف وقام

هذا يؤول إىل أصل متي متارسه  ة العامل الذي نعيش فيه على مستو  املعرفة والوجود، وكلّ مياننا هبدفيّ عليها، وإ
الذي تنهض عليه  ة بوعي أو بدون وعي، وهو نفي السفسرة املرلقة من جمال الوعي االرتكازيّ ة كافّ البشريّ 

 . ونستريع أن نزعم أنّ ة  ة كافّ ة للحياة البشريّ ة واملعرفيّ تها، بل مجيع األنامة العلميّ لعامل برمّ ليس فقط فلسفات ا
منرق اخلفاء هو السمة البارزة يف امليتافيزيقا، على أن تصحبه مسة أخر  هي مسة التوكيد، وهي نوع من 

الشيء  إليه حبما  وإعجاب شديدين، فإنّ  ، واجملهول، والذي يقودنا فعولنا العلميّ التقديس لذلك املخفيّ 
ذلك الفعول يقودنا  ، إنّ التقديس اخلفيّ  ق به إىل حدّ الذي نألفه ونعتاده يفقد بريقه وسحره، وما مل نألفه نتعلّ 

نا نتلك يف . إنّ نسانّ د نشاط إلة األخرية جمرّ املعرفة هي يف احملصّ  ما هو مألوف طاملا أنّ  ا إىل تاوز كلّ دوم  
ه لع على الواقع كلّ ا لو أتيح لنا أن نرّ املدَرك، ولرمبّ  ا يبدو لنا أكثر سعة من اهلامش الواقعيّ نا هامش  عقول

قدر اإلنسان الذي لن  ة، فإنّ حصول ذلك مشروط باللناميّ  مع العقل، وحيث إنّ  لتساو  الوجود الواقعيّ 
 ا وإىل حدّ ع إليها دوم  ة، تلك امليتافيزيقا اليت يترلّ ا يف هذا العامل هو إدانة امليتافيزيقا الغيبيّ عنه يوم   ينفكّ 

 اإلدمان.
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