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 ـ معرفة الوجود1

مية.ّيفّالفلسفةّاإلسّل«ّالوجود»كلمةّبادئّذيّبدء،ّالّبدّلناّمنّتعريفّبعضّاملصطلحات:ّاملصطلحّاألولّّ
والوجودّاخلارجيّهوّعنيّاألشياءّ«.ّالعدم»أمرّذهينّيقفّعلىّاجلهةّاملعاكسةّملفهومّ«ّالوجود»مفهومّ

 واألشخاصّوحتققهاّوحصوهلاّيفّاخلارج.

ّكلّ«ّاملاهية» ًذا،ّجيوزّإّملاهيةّالشجرة.ّتعريفّالشجرةّبيان«.ّءشي»هيّماّيُقالّجوابًاّعنّالسؤالّعنّحقيقة
القولّإنّلكلّشيءّخارجيّشطرين:ّوجودّذلكّالشيء،ّحيثّنرىّأنهّموجودّحاضر.ّوالشطرّاآلخرّهوّذاتّ

ماّهوّذلكّ»جوابًاّعنّالسؤالّذلكّالشيءّوخصوصياتهّ)اليتّمتايزهّعنّسائرّاألشياء(ّوتذكرّعندّتعريفّالشيءّّو
 وتسمىّاملاهية.«ّء؟يالش

بيدّأنناّنعلمّأنّكلّشيءّهوّشيءّواحدّفقطّمنّحيثّالتحققّاخلارجي،ّّرغمّأنّلكلّشيءّماهيًةّووجوًدا،
والّيسعهّأنّيكونّأكثرّمنّشيءّواحد.ّحينماّننظرّلألشياءّالّجندّأمامناّمثًّلّسوىّشجرةّأوّإنسانّأوّقلم،ّ

اّهوّإالّمّوليسّوجودّالشجرةّوذاهتا،ّأوّوجودّاإلنسانّوذاته.ّفكلّشيءّخارجيّ)مبعىنّالشيءّاملتحققّواملوجود(
شيءّواحدّوليسّشيئني،ّإًذا،ّحتققّاألشياءّإماّمباهياهتاّأوّبوجودها،ّوالّمناصّمنّأنّيتصفّأحدّهذينّالعنصرينّ

 بينماّالّيكونّالثاينّإالّظلهّالذيّينتزعهّذهنّاإلنسانّالفعالّمنّالعنصرّاألصيل.«ّاألصالة»بـ

ّصهذهّالفكرةّالبسيطةّيفّظاهرهاّقضيةّمعقدةّملّتعاجلّومل دراّّحتسمّلقرونّوويلةّمنّالزمن،ّواستطا ّاملّل 
 اإلجابةّعنها.

الوجودّهوّالشيءّالوحيدّالذيّالّحيتاجّإىلّاإلثبات،ّومبستطا ّأيّفردّإدراكهّذاتًياّبالفطرةّأوّمنّخّللّجتاربهّ
كائنّ»يّلدىّأوممارساتهّالعملية.ّليسّمثةّأوضحّمنّالوجود،ّوكلّشيءّإمناّيكتسبّحتققهّمنّالوجود.ّالغريزةّ



يسودهّويسودّالعاملّحواليه.ّليسّهنالكّتعريفّللوجود،ّوالّيتسىنّوعيهّإالّ«ّالوجود»ذيّغريزة،ّتؤكدّلهّأنّ«ّحي
شعرّاليتّتستغرقّالعاملّوتغطيه.ّوبًعا،ّقدّن«ّحقيقةّالوجود»بالعلمّالشهوديّوالشعورّالداخليّالشخصي.ّإهناّ

هنّفقطّـّلكنناّجيبّأنّالّخنلطهّحبقيقةّالوجودّاخلارجي،ّألنّأحكامّهذينّـّولكنّيفّالذ«ّمفهومّالوجود»أحيانًاّبـ
 األمرينّخمتلفة،ّوقدّتوقعّاإلنسانّيفّاخلطإّواخللطّأحيانًا.

كلَّّ«ّءشيّ ي»إالّأنّالوجودّيفّالواقعّهوّمانحّالكينونةّوالوجودّلألشياء،ّفهوّ«ّشيًئا»معّأنّالوجودّقدّيسمىّ
 النور،ّفالنورّإذاّسقطّعلىّالشيءّأجّلهّوعينهّوجعلهّمرئًيا.شيء.ّوهلذاّشبهواّالوجودّب

ليسّالوجودّحبدّذاتهّسوىّشيءّواحد،ّغريّأنّماهيةّاألشياءّيفّالعاملّمتنوعةّومتعددة.ّاجلماداتّوالنباتاتّ
الواقعّأنّّوواحليواناتّواإلنسانّأشياءّختتلفّعنّبعضها،ّولكلٍّّمنهاّختومّوحدودّمتيزهاّوتنحتّهلاّذاهتاّوحقيقتها.ّ

 «.املاهية»ومنوذًجاّخاًصاّبهّيسمىّيفّالفلسفةّ«ّقالًبا»لكلّموجودّ

ميكنّالنظرّللوجودّمنّزاويتني.ّإنناّننتز ّمفهومّالوجودّمنّحضورّاألشياء،ّأيّمنّاملاهياتّاخلارجيةّاملوجودةّ
ّكانتّخمتلفًةّعنّبعضهاّـّفنقولّإنّهذهّاألشياءّأوّتلكّ  أيّإنّهلاّوجوًدا.«ّموجودة»يفّالعاملّـّحىتّلو

حينماّننظرّلألشياءّنظرًةّعاديًةّ)غريّفلسفية(ّخنالّأنّحقيقةّاألشياءّهيّماهيتهاّوليسّوجودها،ّلذلكّ
األشياءّمنّحضورها.ّحينماّتكونّاملاهيةّعينيةّاألشياءّسيلوحّلناّأنّالّواقعيةّللوجود،ّ«ّوجود»سنقولّإنناّننتز ّ

 وإمناّهوّظاهرةّذهنية.

منّجهةّأخرى،ّومبزيدّمنّالدقةّوالتعمقّنّلحظّأنّالقضيةّعلىّعكسّماّتصورنا،ّفماهيةّاألشياءّهيّّولكن
الظاهرةّالذهنية،ّفمقرهاّوميدانّحتركهاّهوّالذهن،ّوهيّاليتّتنتز ّمنّوجودّاملوجودّاخلارجي.ّإًذا،ّاملاهيةّالّتستلزمّ

 ة.اهيةّحبدّذاهتاّليستّموجودًةّوالّمعدومًة،ّوإمناّهيّجمردّماهيسبّالعبارةّاملعروفة:ّاملحبالوجودّدائًماّوالّتّلزمه،ّّو

هاّيكفيّأنّنتنبهّإىلّأنّاملاهيةّغريّموجودةّدائًماّبكينونتهاّاحلقيقيةّواخلارجيةّوآثاّرّ-وكدليلّفلسفيّّ-نناّأيّإ
ّكلّشيءّهوّماّيشتملّعلىّآثارّذلكّالشيء،ّوآثارّالشيءّتنبعّ اّمنّدائمًّاملرتتبةّعليها،ّذلكّأنّحقيقة

كثريّمنّاملاهياتّاليتّتظهرّيفّأذهانناّوكتاباتناّوأحاديثناّهيّمنّصناعةّأذهانناّوليسّهلاّتأثرياتّ)آثار(ّ«.ّوجوده»
 بعد.«ّمتحققة»املوجودّاخلارجي،ّإًذاّفهيّغريّ



ّصدراّبالقولّإنّاملاهيةّحينماّالّتكونّمّلزمًةّللوجودّدائًما،ّفكيفّجيوزّاعتبارها لعاملّاألساسيّاّيستدلّاملّل 
لوجودّاملوجوداتّاخلارجية،ّبينماّنّلحظّعملًياّأنّوجودّاحلقائقّاخلارجية،ّوليسّالذهنية،ّيقفّعلىّقدميهّبشكلّ

ّآخر،ّذلكّأنّالوجودّبالنسبةّلهّليس«ّوجود»مستقلّوالّحيتاجّألجلّالكينونةّأوّاملوجوديةّأوّالتحققّإىلّأيّ
 لهّعنه.والّميكنّفص«ّذايت»إمناّهوّ«ّعرضًيا»

بعبارةّأخرى:ّالوجودّموجودّبذاتهّوبصورةّضرورية،ّوليسّمنووًاّبشيءّآخر.ّإمناّاملاهياتّهيّاليتّحتتاجّالوجودّ
ّكقالبّذهينّورداءّعريفّمجيلّ«.ّتتحقق»لكيّ والواقعّأنّالوجودّليسّعارًضاّعلىّاملاهية،ّبلّاملاهيةّهيّاليتّخُتلع
 «.املتحققّاخلارجي»و«ّاملوجود»علىّ

 أدالة الوجودـ 2

ّصدراّأدلًةّوشواهدّعديدًةّإلثباتّأصالةّالوجود.ّومنّذلكّأنهّيفّإثباتّالعرضّأوّالصفةّيفّالعبارةّ ساقّاملّل 
ملوضو ّمعنيّأوّإصدارّحكمّمعني،ّمثةّدائًماّاحتادّوجوديّبنيّاملوضو ّواحملمول،ّذلكّأنّاملوضو ّواحملمولّ

 احلكمّهوّاحتادمهاّيفّالوجود،ّإًذاّاألصالةّمنّنصيبّالوجود.مفهومانّمتغإيران،ّوالذيّيسمحّباحلملّأوّ

وإذاّملّنعتربّالوجودّأصيًّل،ّوقلناّإنّماهيةّاألشياءّهيّأصلّاألشياءّوحقيقتهاّـّونعلمّأنّاملاهياتّمتغايرةّ
اهيةّالشجرةّمّألن«ّالشجرةّخضراء»وجوديًاّوذاتًياّـّسيتعذرّمحلّاحملمولّعلىّاملوضو .ّعندئذّلنّيتسىنّالقولّإنّ

ّ)الدالّعلىّتدخلّالوجودّاخلارجيّودوره(ّالقائمّبينهماّملاّاحتد«ّإنّ »ختتلفّذاتًياّعنّماهيةّاخلضار،ّولوالّالفعلّ
 هذانّاملفهومانّعلىّاإلوّلق،ّوملاّحصلّأيّمحلّأوّاحتادّيفّالعامل.

ّصدّر هّأوىلّودّإليه،ّإًذاّفالوجودّنفسماهيةّمنووًاّبإضافةّالوجّأيّشيءّوأي«ّحتقق»ا:ّحينماّيكونّيقولّاملّل 
وأقربّمنّسائرّاألشياءّإىلّاحلصولّوالكينونة.ّوبوسعناّأنّنسوقّمثااًلّهلذاّالربهان:ّحينماّ«ّالتحققّاخلارجي»بـ

نعتربّوجودّاملاءّضروريًاّلرووبةّأيّشيء،ّسيغدوّإثباتّالرووبةّللماءّذاتهّأكثرّضرورًة،ّوسيكونّاملاءّنفسهّأوىلّ
«ّالوجود»الّحيتاجّإىلّدليل،ّذلكّأنّ«ّالوجود»لـ«ّالوجود»قربّإليهاّمنّسائرّاألشياء،ّبلّإنّثبوتّبالرووبةّوأ

 كماّأنّالرووبةّذاتيةّبالنسبةّللماء.«ّالوجود»حالةّذاتيةّبالنسبةّلـ

ّصدراّمثالهّمنّالبياضّيفّاألشياءّالبيضاء،ّفيقول:ّحينماّيصحّأنّتقولواّللورقّـّوالذيّالّ ثلّعنيّمييسوقّاملّل 



البياضّبلّمعروًضاّللبياضّـّأنهّأبيض،ّفإنّالبياضّذاتهّأوىلّوأحقّمنّالورقّباالتصافّبالبياض،ّألنهّهوّالبياضّ
 بعينه.

ّصدرا:ّأحيانًاّنتصورّماهيًةّماّمبعزلّعنّالوجود،ّأيّإنناّ وبنظرةّأخرىّإلشكاليةّاملاهيةّوالوجود،ّيقولّاملّل 
ّكذلكّبالنسبةّللوجود(ّومعىنّذلكّأنّاملاهيةّالّتقتضيّدوًماّنغفلّعنّوجودهاّاخلارجيّ)بينماّ الّيكونّاألمر

التّلزمّواالرتباطّبالتحققّاخلارجي.ّوبالتايل،ّفالوجودّهوّاألصلّيفّحتققّاألشياءّواملوجودات.ّوأذهانناّتنتز ّاملاهيةّ
 «.ةالتعي ناتّأمورّاعتباري»منّذلكّاملوجودّاخلارجي،ّفاملاهياتّأمورّاعتبارية:ّ

لقضيةّأصالةّالوجودّماضيهاّالتارخييّالطويل.ّيبدوّمنّالتدبرّيفّالفلسفةّاإلشراقيةّإليرانّالقدميةّواحلكماءّقبلّ
ّكانّمعروفًاّحينذاكّعلىّحنوّمبسطّأو يل،ّفكانواّيعتربونّالوجودّأصًّلّوذاّحتققّخارجي،ّوملّ أرسطوّأنّهذاّاملبدأ

ّصّيتحدثواّعنّاملاهيةّإالّبوصفهاّشيًئاّأو دراّمادًةّأوّعنصرًاّيفّهذاّالعامل.ّوتعودّأمهيةّهذهّالقضيةّيفّفلسفةّاملّل 
 إىلّتفعيلهاّوإثباهتاّباألدلةّالفلسفيةّاخلاصةّهبذاّالفيلسوفّدونّسواه،ّوردهّعلىّأدلةّاملعارضني.

ناسب،ّوفتحّملكانّاإلثباتّالفلسفيّألصالةّالوجودّثورًةّيفّالفلسفةّاستطاعتّإحّللّهذهّالقضيةّيفّحملهاّا
«ّالوجود»ورًاّبدلّحم«ّاملوجود»ائيةّفلسفية.ّحينماّجعلتّالفلسفةّاملشّ الطريقّبذلكّحللّأعقدّوأصعبّاملسائلّال

خلقتّللفلسفةّعلىّمرّالقرونّمشكّلتّحقيقيةّوحادتّهباّعنّجادةّالصواب،ّمثلماّخلقتّاهليئةّالبطليميةّ
 «.مركزيةّاألرض»صعوباتّمجةّلعلمّالفلكّوالنجومّبتوكيدهاّعلىّ

إنّأمهيةّالدورّاحملوريّللوجودّعوًضاّعنّاملوجود،ّهوّذلكّاالكتشافّاخلطريّالذيّتوصلّإليهّهايدغرّيفّ
ّصدرا،ّفأقامّعليهّفلسفته،ّرغمّأنهّملّيظفرّبضالتهّعلىّحنوّالتمام.  الغربّبعدّأربعةّقرونّمنّاملّل 

ودية.ّوالّمذاهبّفلسفيةّأُولقّعليهاّاسمّاملدرسةّالوجيفّغضونّالقرننيّاألخريين،ّتشكلتّواشتهرتّيفّأوروباّ
وأصالةّ«ّلوجودا»يفّهذهّاملذاهبّ)باستثناءّمذهبّهايدغر(ّختتلفّمتاًماّعنّ«ّإگزيستانس»بدّمنّمعرفةّأنّكلمةّ

ّصدرا.ّومنّمواونّاالختّلفّهوّأنّاملذاهبّالوجوديةّالغربيةّتُعىن ّالوجودّيفّالفلسفةّاإلسّلميةّومدرسةّاملّل 
ّكلّعاملّالوجود.  بوجودّاإلنسانّخاصًةّوليسّبالوجودّالعامّأو

مّ رغمّالتبايناتّاهلامةّاليتّمتيزّبنيّهذهّاملذاهبّإالّأهناّتشرتكّيفّبعضّاألفكار.ّفالوجوديةّبعامةّتُقدِّ



الذيّيلهجّّوّبيدّأنّمرادهمّمنّالوجودّذلكّالوجودّالعام يّالعريفّباملعىنّالدارجّللكلمة،«ّاملاهية»علىّ«ّالوجود»
علىّوولّ«ّماهيته»عندهمّهوّأنّاإلنسانّبسببّاختيارهّوحريتهّخيتارّ«ّتأخرّاملاهية»بهّمجيعّالناس،ّومعىنّ

 حياته،ّفهوّيصنعّنفسه،ّومبوتهّتكتسبّماهيتهّشكلهاّالنهائي.

إلنسان،ّاّ«شخصية»حبسبّهذهّالفكرة،ّيتجلىّأنّمرادهمّمنّاملاهيةّليسّتلكّاملاهيةّالفلسفية،ّوإمناّهيّ
وردودّأفعالهّحيالّمفرتقاتّورقّاحلياةّواالضطراباتّواخلوفّواألحزانّواآلالمّاليتّتثبتّوجودهّوتصنعّيفّالوقتّ

 ذاتهّشخصيتهّ)أوّماهيتهّعلىّحدّتعبريهم(.

ومعّأنّآراءّهايدغرّأقربّإىلّتصوراتّالفلسفةّاإلسّلمية،ّإالّأنّباملستطا ّالقولّإنهّملّيكنّيتحرىّمعرفةّ
ة،ّوتُعدّيفّالعرفانّوالفلسفةّاإلسّلمي«ّالوجود»ود،ّبلّكانّينشدّالعثورّعلىّضالةّذاتّألفّوجهّختتلفّعنّالوج

ّصدراّوغريهّمنّالعرفاءّاملسلمني.  شديدةّالنقصانّوالتبسيطّوكثريةّاإلشكاالتّواملآخذّمقارنًةّمبدارسّاملّل 

 ـ أحكام الوجود3

ّصدراّهبذهّاملوضوعةّاملهم ةّوإثباتّأصالةّالوجودّوانتزاعيةّاملاهية،ّبلّحاولّمبعونةّالفلسفةّملّيكتفّاملّل 
اإلشراقيةّوالعرفانّاإلسّلميّأنّيقع دّللوجودّقواعدّوأحكاًماّيثبتهاّبلغةّفلسفية.ّلذلكّسعىّإىلّإثباتّأنّالوجودّ

 متدرجّ)مشك ك(ّلهّسريانه،ّووحدته،ّوبساوته،ّوقدرته.

 أ. تداج الوجود

ّجودّوانتزاعيةّاملاهية،ُّتطرحّقضيةّتشكيكّالوجودّاخلارجيّمبعىنّتدرجهّوتراتبيته.ّولكنّالبعدّإثباتّأصالةّالّو
 قبلّاخلوضّيفّتشكيكّالوجود.«ّاشرتاكّالوجود»بدّمنّالتطرقّإىلّمفهومّ

أحملناّإىلّأنّالوجودّيتجلىّيفّمجيعّاملاهياتّـّأيّاملوجوداتّاخلارجيةّاليتّخيتصّكلّواحدّمنهاّبقالبهّوشكلهّ
ومميزاتهّـّوبالرغمّمنّتنو ّالوجودّ)بسببّتنو ّاملاهياتّوالقوالب(ّغريّأنّكلّهذاّالتنو ّيرجعّإىلّمنطّوسنخّواحد،ّ

 «.الوجودّمشرتكّبينهاّمجيًعا»وبتعبريّآخر:ّ«.ّوجود»فكلّاألشياءّهيّ

ّتفيدّعدةّاليتبالفارسيةّ«ّشري»حمضّككلمةّ«ّاشرتاكّلفظي»علىّأنّاالشرتاكّممكنّعلىّحنوين:ّفهوّتارًةّ



فهيّاسمّمشرتكّبنيّتلكّاملعاينّرغمّاختّلفاهتاّّ]معانّالّصلةّبينهاّإوّلقًاّ]األسد،ّاللنبّ)احلليب(،ّواحلنفية
 احلامسة.

وتارًةّالّيكونّاالشرتاكّيفّاللفظّبلّيفّاملعىن،ّأيّإنّمثةّحقيقةّوواقعّمشرتكّبنيّأفرادّمتعددينّبالرغمّمنّ
يفّتوفرهمّعلىّهذاّاملشرتكّاملعنوي.ّومثالّذلكّاشرتاكّالوجودّماّبنيّاملوجوداتّتباينّدرجاتّالشدةّوالضعفّ

واملاهيات،ّإذّإنّبينهاّفعًّلّشيءّمشرتكّومهمّجًداّهوّالوجود،ّفوجودّشيءّمعنيّالّخيتلفّعنّوجودّأيّشيءّ
 .«شرتاكّاملعنوياال»آخرّإالّيفّاحلدودّواملقدارّوالتعريف.ّوهذاّاشرتاكّيسمىّيفّالفلسفةّاإلسّلميةّبـ

ّكانّوجودّاألشياءّمتساويًاّفيماّبينها،ّوكانتّكلهاّمشرتكًةّيفّالوجود،ّإًذا،ّأالّّوالسؤالّالذيّيطرحّها هنا:ّإذا
ّصدراّواحلكماءّاإلشراقينيّهو:ّ ّكافةّاألشياء؟ّجوابّاملّل  ينبغيّارتفا ّمجيعّالفوارقّوالتبايناتّوتشاكلّومتاثل

بنيّمجيعّاألشياء،ّبيدّأنّالوجودّخيتلفّفيهاّشدًةّوضعًفا،ّوهذاّالتفاوتّيفّصحيحّأنّمبدأّالوجودّمشرتكّ
درجاتّالوجودّمنّحيثّالشدةّوالضعفّيفرزّتباينّالتعاريفّوحدودّاألشياءّوختومهاّفتتمايزّاملاهياتّعنّبعضها،ّ

تدرجّالوجودّّمبدأّمبعناهاّالفلسفيّ)منّدونّأيّغموضّيبثهّيفّهذهّاملاهيات(ّوهكذاّنصلّإىل«ّالكثرة»وينتجّ
ّكماّيفّاالصطّلح(.  )أوّتشكيكه

ّكانتّهذهّاملسألةّمشهورًةّيفّاحلكمةّاملشرقيةّ تعودّالبواكريّالتارخييةّهلذهّاملوضوعةّإىلّماّقبلّأفّلوون.
ّكتبّأرسطوّإىلّالعربيةّمنّقبلّاملسلمنيّوإرسائهم ّوالفلسفةّاإليرانيةّالقدمية،ّلكنهاّأُنكرتّأوّأُغفلتّبعدّترمجة

 صروحّالفلسفةّعلىّأساسّكتبّأرسطو.

شب هّالفّلسفةّواحلكماءّاإلشراقيونّـّوالّسيماّفّلسفةّإيرانّالقدميةّـّالوجودّبالنور.ّبلّإنّبعضهمّفض لّ
ّكلمةّالنورّبدلّمفردةّالوجودّملاّبنيّالكلمتنيّمنّشبهّوتقارب.ّالنورّشأنهّشأنّالوجودّيعملّعلىّإيضاحّ استخدام

ولهّماّالّهنايةّلهّمنّدرجاتّالشدةّوالضعف.ّاملهمّهوّأنّاختّلفّالشيئنيّ)ماّبهّاختّلفّّاألشياءّومتايزها،
الشيئني(ّليسّعلىّالعمومّتلكّالصفاتّاملشرتكةّبنيّذلكمّالشيئنيّ)ماّبهّاالشرتاك(،ّأماّبالنسبةّللنورّ)وكذلكّ

الشيءّّينبعّمنّالنورّذاته،ّوالنورّهناّهوّالوجود(ّفإنّاختّلفّالنورينّيكمنّيفّالنورّحتديًدا،ّأيّإنّهذاّاالختّلف
ّاملصطلحّعليهّسبّالتعبريحباملشرتكّبنيّذلكمّالشيئني،ّمبعىنّأنّاالختّلفّالّيصدرّعنّشيءّخارجّالشيئني.ّّو

 «.ماّبهّاالمتيازّيفّاألشياءّهوّعنيّماّبهّاالشرتاك»فإنّ



ياء،ًّسا.ّالّشكّأنّاشرتاكهماّيفّالنورّوالضخذّمثًّلّمصباحنيّأحدمهاّبقوةّمئةّلوكسّوالثاينّمئةّومخسنيّلوك
بيدّأنّفرقهماّأيًضاّليسّيفّشيءّسوىّالنورّوالضياء.ّماّمنّفيلسوفّأوّفيزياويّيوافقّأنّضوءّاملصباحّذيّاملئةّ

لوكسّجمموٌ ّرياضًياّإىلّالظلمةّبينماّضوءّاملصباحّاآلخرّمطروحّمنّالظلمة،ّفالكلّيعلمونّأنّالنورّنقيضّالظّلم،ّ
 تحيلّأنّيكونّالشيءّنوًراّوالّيكونّنورًاّيفّآنّواحد،ّفّلّمعىنّإًذاّللنورّجمموًعاّإىلّالظلمةّأوّمطروًحاّمنها.ومس

وبالتايلّفإنّاختّلفّاملصباحنيّيفّشدةّالضياءّالذيّيصدرانه،ّوتباينّماهيتنيّإحدامهاّأضعفّواألخرىّأقوى،ّ
ءّوقابليتهّاستيعابّالشي»فلسفيّآخرّللماهيةّهوّأهناّيكمنّيفّشدةّوضعفّالوجود.ّوهناّتتاحّصياغةّتعريفّ

 «.للوجود

لنعدّإىلّأولّالبحث:ّمعّأنّالوجودّحقيقةّالّتقبلّالتقسيمّوالّحىتّالتعريف،ّإالّأنّدرجاتّسطوعهاّعلىّ
ّكالزمانّوامل«ّالوجودات»األشياءّبوسعهاّأنّتصنعّ ان،ّكاملختلفةّبعضهاّعنّبعضّ)ولكلّمنهاّتعريفه(ّوهلاّمميزاهتا

 .Daseinورمباّامكنّتسميتهاّ

ّكثري،ّوهذهّاملوجوداتّواملاهياتّاليتّتستعرضّحب «ّالكثرة»سبّاملصطلحّالفلسفيّفإنّالوجودّيفّعنيّوحدته
ّكلهاّـّمنّحيثّأنّهلاّوجوًدا،ّوبالرغمّمنّكثرهتاّوتعددهاّـّإىلّحقيقةّواحدةّهيّالوجود.  يفّالعامل،ّتعود

يطيقّالتوحدّوالعزلة،ّومنّوبعهّأنّيتجلىّعلىّمسرحّالعاملّالذيّيصنعهّبنفسه.ّّالسرّيفّهذاّهوّأنّالوجودّال
يشب هّالعرفاءّاإليرانيونّالوجودّبامرأةّحسناءّالّتطيقّاالحتجابّوالتسرت،ّبلّحتاولّعلىّالدوامّأنّتعرضّمجاهلاّعلىّ

 اآلخرين.

 احلسناءّالّتطيقّاالحتجاب

 إذاّأغلقَتّعليهاّالبابّخرجتّمنّالنافذة

«ّوحدته»ينبغيّالتنبهّإىلّأنّدخولّالوجودّإىلّميدانّالكثرةّوالتنو ّواألجزاءّاملختلفة،ّالّينتقصّشيًئاّمنّ
وبساوةّذاته،ّشأنهّشأنّالنورّالذيّيبقىّشيًئاّواحًداّوحقيقًةّواحدًةّعلىّالدوامّويفّكلّمكانّرغمّظهورهّيفّ

 مّلينيّاملصابيح.



ّكذلكّظهورّالوجودّالبسيطّالواحدّيفّجتلياتّظهورّالنورّوانتقالهّمنّالوحدةّإىلّ الكثرةّصفةّذاتيةّيفّالنور.
 متنوعةّهوّمنّخصائصّالوجود،ّوهوّمنّهذهّالناحيةّالّيشبهّأيّشيءّسوىّالنور.

ّكانّتشبيهّالوجودّبالنورّعمليةّاضطرارية،ّفالنورّالفيزياويّاملاديّليسّبالشيءّالذيّتتسىنّمقارنتهّبالوجودّ رمبا
ّكانّالنورّعندهمّرمزًاّمقارنًةّ حقيقيًةّتوح دّبينهما.ّووبًعاّملّيكنّمرادّاحلكماءّاإلشراقينيّهذاّالنورّالفيزياوي،ّإمنا

بعادّاحلقيقي.ّفالنورّيفّالفلسفةّاإلشراقيةّهوّالوجودّذاتهّبعيًداّعنّكلّاجلوانبّواأل«ّالوجود»استخدموهّللتعبريّعنّ
 املادية.

ِّكسٌرّوقطٌعّمنّالوجودّتتفاوتّحدودهاّوختومهاّمماّتُثبتّهذهّالنظريةّأواًل:ّاأل شياءّاليتّنراهاّحواليناّإمناّهي
 يؤديّإىلّاختّلفّتعاريفهاّوأمسائها،ّوليستّأشياًءّيُنتز ّمنهاّالوجودّبصورةّذهنيةّفحسب.

ّكلهاّإشاراتّإىلّدرجاتّوجودّتلكّاألشياء.ّوالواق الشيئنيّّعّأنثانًيا:ّاختّلفاتّاألشياءّوماهياهتاّوأمسائها،
اّأكثر،ّاملوجودّالضعيفّزائًداّشيئًّ«ّوجود»املختلفني،ّإمناّخيتلفانّيفّشدةّوضعفّوجودمها.ّفالشديدّميتلكّ

 والضعيفّيفتقرّإىلّبعضّدرجاتّاألشد.ّولوّأردناّالتعبريّعنّهذاّاملعىنّرياضًياّلقلنا:
 .20=2ّّ+18ّّو18ّّّ=2ّّّ-20ّ

بوسعهّأنّيكونّمعرِّفًاّويفّالوقتّذاتهّفاصًّل2ّّبعضهماّمتاًما،ّوالعددّهناّمنفصّلنّعنّّها18ّو20ّالعددانّ
18ّوالعدد18ّّأكملّمنّالعدد20ّّوحسب.ّالعدد2ّّبنيّذلكمّالعددينّألنّالفرقّبينهماّيكمنّيفّالعددّ

العقل.ّهذهّّو.ّاجلوهرّيفّالفلسفةّاملش ائيةّلهّمخسةّافراد:ّاهليوىل،ّوالصورة،ّواجلسم،ّوالنفس،20ّأنقصّمنّالعددّ
ّكانّاملش اؤونّقدّ اجلواهرّاخلمسةّمعّأهناّجواهرّإالّأهناّمتدرجة:ّأووؤهاّاهليوىل،ّوأرقاهاّأيّأشدهاّالعقل.ّورمبا

 أدركواّالتشكيكّوالتدرجّيفّالوجودّمنّحيثّالّيشعرون.

كانّمضطرًاّّّبيدّأنهوبًعا،ّملّيكنّأرسطوّمطلًعاّعلىّنظريةّتدرجّالوجودّ)التشكيك(ّأوّأنهّأنكرّهذهّالنظرية،ّ
عملًياّلقبولّتبياناتّهذهّاجلواهرّاخلمسةّوتدرجهاّيفّعنيّاحتادها،ّوهبذاّينخرطّيفّصفّالقائلنيّبأصالةّالوجود.ّ

يعتقدّالفّلسفةّاملشاؤونّأنّاألشياءّمنفصلةّعنّبعضهاّمتاًماّوالّشيءّمشرتكّبينها،ّوهذاّأكثرّانسجاًماّمعّأصالةّ
الستنتاجّأنّأرسطوّوأتباعهّملّيكونواّمنّالقائلنيّبأصالةّالوجودّواشرتاكّاملوجوداتّرغمّاملاهية،ّوبالتايلّجيوزّا



 تبايناهتا.

ّكمالّاملوجوداتّونقصاهناّأيًضاّممكنةّاإلجّلءّيفّضوءّنظريةّتشكيكّالوجود،ّفكلّشيءّيكونّإوارّ ظاهرة
ّكانّاستيعاب (ّأكربّوقيودهّهّالوجوديّ)أوّسعتهّالوجوديةماهيتهّأضيقّواستيعابهّللوجودّأدىنّوأقلّفهوّأنقص،ّوكلما

ّكمااًلّورقًيا.ّيبقىّلديناّمبدأّالوجودّاحلقيقيّ)واجبّالوجود(ّوهوّاملطلقّالّلمتناهي،ّوالذيّسيكونّ أقل،ّفهوّأكثر
 وفقّهذاّالسياقّاألكملّواألكثرّتنزيًهاّعنّأيّضربّمنّضروبّالنقص.

ّصدراّالفيلسوفّالوحيدّالذيّوضعّيد ّهّعلىّهذهّاإلشكاليةّبالنظرّملاضيهاّيفّالفلسفةّاإلشراقية،كانّاملّل 
ّكماّرأيناّمسألًةّفلسفيًةّاستداللية.  وجعلها

وقدّأفضتّهذهّالقضية،ّونعينّهباّتدرجّالوجودّبفضلّدقةّالفّلسفةّوالعرفاءّاملسلمنيّوحذاقتهمّإىلّ
 اص.موضوعاتّأدق،ّمنهاّتقسيمّتشكيكّالوجودّإىلّتشكيكّعامّوخاصّوخاصّاخل

غريّأنّفريًقاّمنّاملش ائنيّاملسلمنيّملّيستسيغواّالتدرجّيفّالوجودّواملوجودات،ّفقالواّعلىّسبيلّاملثالّإنّ
الشيئنيّالّميكنّاعتبارمهاّمشرتًكاّمعنويًاّرغمّاختّلفهماّيفّالدرجةّمنّحيثّالذات،ّإذّلوّاختذناّالوجودّالكاملّ

ّكانّالوجودّالناقصّفاقًداّلتلكّالذ ات،ّولوّاختذناّالوجودّالناقصّمعيارًاّلكانّالوجودّالكاملّغريّالوجودّمعيارًا،
الناقصّوبالتايلّسيكونّفاقًداّلتلكّالذات.ّوعليه،ّليسّبنيّهذينّالوجودينّقدرًاّمشرتًكاّمنّالوجودّإالّبالنحوّ

 االعتباريّوكفرضيةّذهنية.

 ب. بسيط الحقيقة كل األشياء

وذاتهّغريّمنفصلةّعنّسائرّّحقيقةّغريّاملركب»الوجود،ّقاعدةّأنّّمنّالتفريعاتّاألخرىّلقاعدةّأصالة
ّعنّهذهّالقاعدةّعادًةّبـ«ّاألشياء ّكلّاألشياء»ويعربَّ لتذكريّبأنّقبلّالولوجّيفّهذاّالبحثّينبغيّا«.ّبسيطّاحلقيقة

ّكلّاختّلفاهتاّيفّدرجةّالوجودّهيّ ّكافةّاملوجوداتّرغم ّصدراّتثبتّأن «ّواجبة»وليستّ«ّممكنات»مدرسةّاملّل 
وإمناّتستمدّوجوهباّـّضمنّسلسلةّالعللّواملعلوالتّـّمنّذاتّهيّوجودّخالصّونقيّوحمضّوواجب.ّأيّإنّ

 وسلبّالوجودّمنهّمستحيٌلّوخلٌف،ّوافرتاضهّيساويّنفيّالعدم.«ّذايت»الوجودّبالنسبةّلهّ

ِقدم،ّواإلوّلقّوالّلتناهي،ّإنّافرتاضّوجودّخالصّحمضّمّلزمّدوًماّلألحدية،ّوالوحدة،ّوالبساوة،ّوال



 والكمال،ّوالتحررّمنّاملاهيةّوالتعريفّاملنطقيّ)باجلنسّوالفصل(.

،ّفالوجودّاحملضّهوّعنيّالغىنّ)إذّالّ«عدمّالرتكيب»هلذاّالوجودّاملطلقّأوّاحملضّخصائصّفريدةّإحداهاّ
 سيط.ّإًذاّفالوجودّاملطلقّبوابعّسلبًياّلهّعلىّاإلوّلقّحىتّيرفعه(،ّونعلمّأنّالرتكيبّيستدعيّاحلاجة،ّ

ّصدراّعلىّالنحوّالتايل:ّ غريّحقيقتهّ)أيّذاته(ّوجودّبسيطّ)«ّكلّشيء»ُتطرحّهذهّالقاعدةّيفّمذهبّاملّل 
 مبعىنّأنهّغريّمنفصلّعنّاألشياءّاألخرى.«ّكلّشيء»مركب(ّفهوّ

يعّالكماالتّافرّعلىّمجتبتينّهذهّالقاعدةّعلىّمبدإّأنّالوجودّحقيقةّبسيطةّومطلقة،ّوكلّبسيطّمطلقّيتّو
ّكلّالكماالتّوالوجودات.ّوبالتايل،ّفاحلقيقةّاخلارجيةّللوجودّ)وليسّمفهومهّالذهين(ّأو اًل:ّالّ الوجودية،ّوتندرجّفيه
ميكنهاّأنّتكونّأكثرّمنّشيءّواحدّ)واحٌدّأحٌد(؛ّوثانًيا:ّالّمعىنّألنّالّيكونّالوجودّ)األصليّواحلقيقيّاألويل(ّ

ّكافةّاملوجوداتّغريّمنفصلّعنّأصلهاّأزلًيا،ّبلّقادمًّ اّمنّوراءّالعدمّ)كلّوجودّحيتاجّإىلّموجد(؛ّوثالثًا:ّوجود
وجذورها،ّبلّهوّحمتاجّهلاّمرتبطّهبا؛ّورابًعا:ّالوجودّمطلق،ّفمنّاملستحيلّأنّتكونّمثةّحدودّوهناياتّملاّنسميهّ

امًّلّ)أيّحميطًا(،ّفاحلدودّوالنهاياتّعّلمةّأصلّالوجودّوجوهرهّوحقيقته،ّوحمالّأنّالّيكونّالوجودّمطلًقاّوش
 االحتياج،ّواملطلقّالكاملّغريّحمتاجّلشيء.

ّكلّاملوجودات،ّمطلقّوخالّمنّالعدمّوالنقص،ّويتعذرّحىتّيفّ احلصيلةّهيّأنّالوجودّالذيّيتسببّيفّوجود
،ّولسائرAّودّاملطلقّواالصليّبـالذهنّاعتبارهّمركًباّمنّ)وجودهّهوّ+ّعدمّاألشياءّاألخرى(،ّفمثًّلّلوّرمزناّللوج

 . A C B،ّوجبّالقولّأنBاملوجوداتّبـ

وهذاّخلفّألنّالوجودّاألويلّوجودّواحدA+-BّّألنهّسيرتكبّعندئذّمنA= -Bّّوالّيُتاحّالقولّإنّ
ّسبّاالفرتاض،ّوالّميكنّأنّيكونّمركًباّوغريّمطلق،ّأيّإنّلهّحًداّيفصله.ّالوجودّاملطلقّأوّصانعّسائرحبومطلقّ

دمّشائبةّمنّشوائبّالعّالتّالوجوديةّويكونّمنزًهاّعنّأياملوجوداتّيتوجبّمنطقًياّأنّيتحلىّجبميعّالكما
 والنقص،ّومنّالواضحّأنّالرتكيبّيفيدّالنقصّوعدمّاإلوّلق.

،ّوهذاA= nBّ(،ّيتحتمّأنّيكونّنقيضهBّ-)BّوعدمAّّمثًّل(ّمركًباّمنAّّحينماّالّيكونّهذاّالوجودّ)
بّويشملّّ،ّأيّإنهّيستغرقّويستوع«كلّاألشياء»يعينّأنّأيّوجودّبسيطّ)غريّمركب(ّالّسبيلّللرتكيبّإليهّهوّ



 كلّاألشياء.

 باملستطا ّالتعبريّعنّهذاّالربهانّبالشكلّاآليت:

ّكلّاالشياءّهلاّاعتبارانّمستقّلن،ّفهيّبأحدّاالعتبارينّموجودةّو1 لثاينّتكونّا،ّوباالعتبارّ«هيّنفسها».
 هذانّاعتبارانّمستقّلنّوّلكلّمنهماّموضعهّاملنطقي.«.ّغريّذاهتا»ليستّ

منّهنا،ّفإنّكلّممكنّمركبّمنّجزئنيّأحدمهاّمفهوميّوالثاينّمنطقي،ّوالرتكيبّمؤشرّاحلاجةّوالنقص،ّألنّّ
 كلّجزءّسيحتاجّاجلزءّاآلخر،ّواالحتياجّأمارةّاإلمكانّأوّعدمّالضرورة.

ّكانّوا2 جبّالوجودّوجوًداّحمًضا،ّوالوجودّاخلالصّيعينّالكمالّاملطلقّوعدمّاحلاجةّلشيءّآخرّ)حىتّيفّ.ّمل ا
 .ّ«ليسّاآلخر»و«ّالذات»أوهامّاإلنسانّوأخيلته(،ّفهوّإًذاّبسيطّوالّيتسىنّتقسيمهّذهنًياّإىلّجزئنيّ

 وبالتايل:

سّعنيّتلكّرغمّأنهّلي«ّةّاملوجوداتيتوفرّعلىّمجيعّالكماالتّواجلوانبّاإلجيابيةّلكاف».ّبسيطّاحلقيقة3ّ
 املوجوداتّواألشياء.

ّكانتّهلاّمنّدرجاتّالوجودّإمناّاستقتها1ّبرهان آخر:  ّكلّاملوجوداتّمعلولةّوخملوقةّلواجبّالوجود.ّفمهما .
 منّواجبّالوجودّواحلقيقةّاملطلقة.

ودّبكلّالكماالتّ.ّحيثّإنّمانحّالكمالّيستحيلّأنّيفتقرّلذلكّالكمال،ّلذاّيتمتعّواجبّالوج2
 )اجلوانبّاإلجيابية(ّاليتّتتمتعّهباّمعلوالته،ّلكنهّغريّموز ّأوّمشتتّوإمناّبسيطّواحدّجمتمع.

ّصدراّيفّهذاّالبابّمثااًلّفيقول:ّلوّافرتضناّخطًاّالّمتناهًياّفسيكونّأوىلّبتسميةّ منّكلّ«ّاخلط»يسوقّاملّل 
نّحدتهّجيمعّكلّاألبعادّاخلطيةّ)الوجودية(ّلتلكّاخلطوطّمنّدّواخلطوطّاألخرىّالقصريةّأوّالطويلة،ّفهوّيفّعنيّّو

 أنّيعاينّمنّقيودهاّوحدودهاّونقصها.

ّكافةّ ليسّاملرادّمنّهذهّالقاعدةّأنّذاتّواجبّالوجودّعنيّذاتّاألشياءّواملوجوداتّكلهاّوأنّباملقدورّإحالة
عادّعادّوجوديةّوكماليةّوأبعادّسلبيةّنقصية،ّومجيعّاألباملوجوداتّإىلّذاته،ّإمناّاملرادّمنهاّأنّاملوجوداتّكافًةّهلاّأب



الكماليةّوالوجوديةّللموجوداتّاحلاصلةّعنّجتليّذاتّواجبّالوجودّووجودهّاألصيل،ّجمتمعٌةّبصورةّبسيطةّ
ّكانتّشيئيةّالشيءّوحقيقتهّ وواحدةّيفّذاتّواجبّالوجودّمنّدونّأنّتكونّفيهّنواقصهاّوأبعادهاّالسلبية.ّوملا

جبنبتهّالوجودية،ّوالنقصّهوّالسلبّوالعدم،ّإًذاّفكافةّاألشياءّحاضرةّيفّذاتّالشيءّالبسيط،ّوحقيقةّّمنووةًّ
ّكلّاألشياءّبدونّأنّيكونّعنيّماهياهتا.  البسيطّوالوجودّاحملضّهوّتلقائًيا

النقص،ّّنلواجبّالوجودّوحلقيقةّالبسيط،ّفماّاجلمالّإالّفقدا«ّاجلمالّاملطلق»منّنتائجّهذهّالقاعدةّثبوتّ
وفقدانّالنقصّأوّحيازةّالكمالّمنّمساتّالوجودّاملطلقّأوّواجبّالوجود.ّومنّاملمكنّأنّيكونّهلذهّالقاعدةّ

 استحقاقاهتاّونتائجهاّومبادئهاّاألخرىّيفّفلسفةّاجلمال.

ذاّونّهلسيك«ّواجبّالوجودّهوّكلّاألشياء»سبّقاعدةّحبنتيجتهاّاألخرىّهيّعلُمّاهللّاملطلقّاالزيلُّ،ّإذّ
بكلّاألشياءّواملوجودات،ّوهوّموجودّيفّكلّواحدّمنّأجزائهاّمنّدونّأنّيكونّ«ّإحاوٌةّوجودية»الواجبّمنطقًياّ

جزًءاّمنّماهيتها،ّفالوجودّـّمنّزاويةّوجودهّوإجيابيتهّوليسّسلبيتهّـّغريّمنفصلّعنّالوجوداتّاألخرى،ّوالوجودّ
 سّغريّمنفصلةّعنّالنهار.وجوٌدّدائًماّوبكلّأشكاله،ّمثلماّأنّأنوارّالشم

الوجودّاملطلقّيغلبّعلىّكلّاألشياءّويقهرهاّمنطقًياّوحبكمّوبيعتهّالفلسفية،ّوتنبثقّصفاتّاهللّوقدراتهّ
 األخرىّمنّإوّلقّوبساوةّوجودهّعزّوجل.

 ج. اإلمكان الفقري

ّصدراّللوجودّفوزعه  اطّهي:إىلّثّلثةّأمنّمنّمثراتّقاعدةّأصالةّالوجودّالتقسيمّالدقيقّالذيّاجرتحهّاملّل 

 .ّوجودّاملوجودّلذاتهّوالقائمّبذاتهّ)والذيّيسمىّالوجودّالنفسيّأوّاحملمويل(.1

ّكوجودّاألوصافّواألعراضّ)مثلّالبياضّللورق(،ّفرغمّأنناّنفرتضّللبياضّوجوًدا2ّ .ّوجودّاملوجودّلشيءّآخر
مولّوصفةّللورقّ)خّلفًاّللنمطّاألولّحيثّّمستقًّل،ّإالّأنّوجودهّالّيتحققّأوّحيصلّإالّيفّالورق،ّأيّإنهّحم

 موضوًعاّيتعلقّوجودهّبه(.«ّالوجود»كانّ

ويفّ«ّإنَّّ»ويفّالعربيةّبـisّ.ّالوجودّالذيّيشاَهدّيفّالعّلقةّبنيّاملوضو ّواحملمولّ)ويعربّعنهّيفّاإلجنليزيةّبـ3ّ



اّنصنعّمعّنفرتضهّلوحدهّيفّأذهانناّمثلمليسّهلذاّالوجودّأيّاستقّللّذايتّوالّميكنّحىتّأنّ«(.َّأست»الفارسيةّبـ
األعراضّوالصفات.ّليسّهذاّالوجودّسوىّاالرتباطّباملوضو ّ)أيّالوجودّاألصيل(ّوالّنصيبّلهّمنّالوجودّمبفردهّ

 إوّلقًا.

ّكانّلهّأيّم«ّاملعىنّاالمسي»أولقّعلىّالنمطنيّاألولّوالثاينّمنّالوجودّيفّالفلسفةّاإلسّلميةّاصطّلحّ ا
ّكماّهيّحروفّاجلرّ)وحروف«ّاملعىنّاحلريف»ّالذهن،ّوعلىّالنمطّالثالثّاستقّللّيف ّألنهّخاوّمنّاملعىنّمبفرده

 يفّقواعدّاللغةّالفارسية(.«ّاإلضافة»و«ّالربط»

ّصدراّهذاّالنقاشّإىلّإشكاليةّالعلةّواملعلول،ّفأوضحّأنّلإلمكانّدائرتني:ّإحدامهاّ برباعتهّالفذة،ّسحبّاملّل 
اهياتّالذيّيسوقهّالفّلسفةّجبانبّالوجوبّواالمتنا ّوُيستخدمّيفّمنطقّاملوج هات.ّوالثاينّاإلمكانّاإلمكانّيفّامل

 يفّدائرةّاملوجوداتّاخلارجية.

العّلقةّبنيّالعلةّواملعلولّكانتّعلىّالدوامّعّلقةّمنحّالوجودّللمعلولّمنّقبلّالعلة.ّالعلةّاحلقيقيةّماحنةّ
لولّحيتاجّإىلّويرتبطّدوًماّبالوجودّالذيّمنحتهّالعلةّ)كماّأنّوجودّالشكلّللوجودّدائًما،ّوعليهّفوجودّاملع

اهلندسيّيفّذهنكمّيرتبطّبرتكيزكمّاإلبداعي،ّوإذاّحتولّتركيزكمّإىلّشيءّآخرّانعدمّذلكّالشكلّاهلندسيّيفّ
 ذهنكم(.

ةّواحلقيقيةّهلاّقيقيّوالعلةّالتامإًذاّالّمتتلكّاملوجوداتّاخلارجيةّوهيّاملعلولةّهللّتعاىلّـّوهوّالوجودّاحملضّواحل
مجيًعاّـّوجوًداّمستقًّلّمنّنفسهاّ)مثلماّهوّاحلالّيفّالصفاتّواألعراض(،ّإمناّالعّلقةّبنيّكافةّاملوجوداتّوواجبّ

ّفقريّوحمتاجّيفّكلّاآلناتّواللحظاتّإىلّوجود«ّالوجودّالرابط»،ّوقدّشاهدناّأنّ«الربطّاحملض»الوجودّضربّمنّ
 وجودّيفّالقضية(ّوالّوجوَدّوالّشيءّلهّمنّنفسهّأبًدا.املوضو ّ)امل

ّصدراّأنّهذهّالعّلقةّالسائدةّيفّاملعلوالتّ)أيّاملمكناتّواملوجودات(ّنوٌ ّمنّاإلمكانّإالّأنهّ يعتقدّاملّل 
ىلّإ،ّوعوًضاّعنّالعلةّواملعلولّـّالذينّيشريانّ«اإلمكانّالفقري»خاصّمبيدانّعلمّالوجودّ)األنطولوجيا(ّويسميهّ

شكلّمنّأشكالّالتثنيةّوقدّيصرفانّالذهنّإىلّخطإّمفادهّأنّللمعلولّوجوًداّمستقًّلّيفّمقابلّالعلةّـّيستخدمّ
ّصدراّتعبريّ  «.اإلمكانّالفقري»املّل 



يستّحمتاجًةّبذاته،ّول«ّالفقر»فحسب،ّبلّإهناّ«ّفقريةًّ»يفّسياقّهذهّالرؤية،ّتغدوّاملمكناتّواملوجوداتّالّ
 صلّإجيادهاّفقط،ّإمناّحتتاجّالعلةّبشكلّمستمرّلبقائها.إىلّالعلةّيفّأ

ّكتابهّ ّصدراّيفّمواضعّعدةّمن هذهّالنظرةّالفلسفيةّالعميقةّللعلةّواملعلول،ّومباّهلاّمنّبرهنةّفلسفيةّأوردهاّاملّل 
وخّلفًاّّـّهناّالتأكيدّعلىّأنّاإلمكانّالفقريّ،ّتُعدّمنّاخلصائصّاملميزةّملدرستهّالفلسفية.ّينبغيّهااألسفاا

لإلمكانّاملنطقيّـّالّيقفّعلىّالضدّمنّالضرورةّوالوجودّإوّلقًا،ّوليسّهذاّوحسبّبلّإنهّعنيّالضرورةّوالوجود،ّ
 وافرتاضهّمنوطّبافرتاضّالوجودّوالعّلقةّالوجودية.

ّصدراّإىلّالفلسفةّوخلعّعليهاّلبوًساّفلسفًيا.ّمنّوجهة ظرّالعرفانّنّاإلمكانّالفقريّرؤيةّعرفانيةّأضافهاّاملّل 
سوىّاهللّتعاىل،ّفهوّأصلّالوجودّومصدرهّوموجوداتّالعاملّاألخرىّإنّهيّّ«ّالوجود»اإلسّلميّالّيليقّباسمّ

ّصدراّهذاّالتعبريّعلىّشكلّعلةّومعلولّفقالّإنّالعلةّهيّ كلهاّإالّجتلياتّذلكّالوجودّومتظهراته.ّأوردّاملّل 
قيّالوجودّالّلشيءّآخر،ّإًذاّفهوّمنّدونّالعلةّالّشيء،ّولنّيكونّإالّاألصلّدائًما،ّوألنّاملعلولّحيتاجّالعلةّلتل

 تابًعاّللعلةّوتطوراهتاّوجتلياهتا.

يفّضوءّهذاّالربهانّتنجليّضرورةّالسنخيةّبنيّاملوجوداتّواملمكناتّمنّجهةّوواجبّالوجودّمنّجهةّثانية،ّ
ّكاملة.وكذلكّبنيّاملعلوالتّوعللها.ّوالّبدّمنّالتنبهّإىلّأنّالعلةّيف  ّحبثناّهذاّعلةّتامة

 د. الحركة في الجوهر )الحركة الجوهرية(

ملّينكرّأحدّأساسّوجودّاحلركةّيفّالكون،ّبيدّأنّالفّلسفةّحصروهاّيفّأربعّمقوالتّمنّاملقوالتّاألرسطيةّ
ّالناسالعشرّهي:ّالكم،ّوالكيف،ّوالوضع،ّواألين.ّأوضحهاّقاوبًةّاحلركةّيفّاألينّأوّاملكان،ّومنهاّحركةّ

والسياراتّوحتليقّالطيورّوغريهاّاليتّتشريّمجيعهاّإىلّوجودّمثلّهذهّاحلركة.ّاحلركةّيفّالكمّ)أوّاملقدار(ّضربّآخرّ
منّاحلركةّيسمىّأيًضاّ"النمو"،ّومثالهّمنوّالطفلّووصولهّسنّالبلوغّوالكمال،ّأوّمنوّغرسةّوحتوهلاّإىلّشجرة.ّ

ئناتّاحليةّسنخّآخرّمنّتبدلّاألحوالّوالكيفياتّيسمىّيفّالفلسفة:ّويّلَحظّيفّاإلنسانّواألشجارّوسائرّالكا
احلركةّيفّالكيفية.ّومنهاّالتغرياتّوالتحوالتّالظاهريةّأوّالكيمياويةّيفّاللونّوالطعمّوالشكلّلدىّاإلنسانّأوّ

ّكالتحوالتّالنفسية. ّكذلكّالتحوالتّوالتغرياتّالتكامليةّالداخلية  الفاكهةّأوّغريّذلك.ّومنها



ّكحركةّالعجّلتّوكلّاحلركاتّّاملوضعيةّلألجسامّيفّا لنو ّاآلخرّهوّحركةّاجلسمّحولّنفسهّوعلىّحمورّمعني
 الفيزياء.ّوهيّماُّيصطلحّعليهّباحلركةّيفّالوضع.

سل مّالفّلسفةّإلمكانيةّوجودّاحلركةّيفّهذهّاملقوالتّاألربع،ّغريّأهنمّأكدواّثباتّاجلوهرّأوّذاتّاألشياء،ّ
ّكمّاألشياءّوكيفهاّووضعها،ّفلمّيكونواّمقتنعنيّأوّقادرينّأوّجريئنيّمباّفيهّالكفايةّعلىّإثباتّاحلركةواليتّيناطّ ّهبا

يناّسّيفّجوهرّاألشياءّأوّذاهتاّ)وليسّحاالهتا(ّأوّالّأقلّمنّإعّلنّمثلّهذهّاحلركةّوادعاءّوجودها.ّبلّإنّابن
ولهّإىلّكةّيفّاجلوهرّتعينّخروجّاجلوهرّعنّذاتهّوهويتهّوحتفيلسوفّالقرونّالكبريّأنكرهاّبشدة،ّوذهبّإىلّأنّاحلرّ

 شيءّآخرّخيتلفّكلًياّعنّهويتهّالسابقة.

ّصدراّبرهانًاّبسيطًاّإلثباتّاحلركةّيفّجوهرّاألشياء،ّفقال:ّإنّملّتكنّمثةّحركةّيفّجوهرّاألجسامّ ساقّاملّل 
ىّصفاتّحركةّعلّلهّـّفمنّاملستحيلّأنّتطرأّأياتّوأصلهاّـّوالذيّيعدّالكمّوالكيفّوالوضعّواألينّأحوااًلّوصف

األشياءّوأحواهلاّوأوضاعها،ّذلكّأنّاجلوهرّبالنسبةّلألعراضّيفّحكمّالعلةّبالنسبةّللمعلول،ّويستحيلّأنّتنفصلّ
ّكاناّعلًةّومعلواًل(ّوالّمعىنّألنّيتفوقّاملعلولّعلىّالعلةّوهوّضربّمنّجتليّوجودها.  العلةّعنّاملعلولّ)وإالّملا

ّلَحظّشكلّمنّالتناغمّواالنسجامّالسلوكيّبنيّهذهّاالعراضّاملتحركةّاألربعةّماّيدلّعلىّانسجامهاّي
ّكمية(ّعادًةّماّيرافقهّتغيرياتّيفّاللونّوالطعمّ)وهيّ واحتادهاّمعّجوهرهاّوأصلها.ّمنوّالفاكهةّمثًّلّ)وهيّحركة

ّكي ّكيفية(.ّليستّصفاتّاجلسمّمنفصلًةّعنّذاتّاجلسم،ّإًذا فّميكنّأنّتكونّهنالكّيفّالشيءّالواحدّحركة
 حركةّوالّتكون؟!

يعودّماضيّهذهّاملسألةّبشكلهاّالنظريّالصرفّ)ومنّدونّبراهنيّفلسفية(ّإىلّأحقابّسالفة،ّفقدّكانتّ
ـ475ّّمطروحةّعلىّبساطّالبحثّيفّالفلسفةّاإليرانيةّالقدميةّوبّلدّاليونان.ّأكدّهرياقليطسّـّمنّآسياّالصغرىّ)

والّ/الّميكنّالنزولّإىلّالنهرّمرتني».(ّـّعلىّوجودّاحلركةّيفّالطبيعةّبنحوّدائمّمستمر،ّوكانّيقول:ّق.م535ّ
ويفّالعرفانّاإلسّلميّإشاراتّإىلّهذهّاحلركةّالدائميةّوالوجودّعربّاللحظاتّ«.ّميكنّشمّرائحةّالوردةّمرتني

ويةّمنّهذهّ،ّمضافًاّإىلّاستنتاجاتّأخّلقيةّوترب«جتددّاألمثال»و«ّاخللقّاملستمر»املتعاقبةّحتتّعناوينّمنّقبيلّ
ّكماّللقلبّخفقانهّونبضه،ّوإوّلقّكلمةّ علىّ«ّاحلال»الفكرة.ّاالعتقادّبالوجودّاملتدفقّوأنّالعاملّلهّخفقانه

ّكانتّحىتّيفّالفلسفةّالصينيةّ ذلك،ّأمورّثبتتّلدىّالعرفاءّاملسلمنيّبواسطةّالكشفّوالشهود،ّويرىّالبعضّأهنا



 برةّومذهبّالزِن.والغا

ّكانتّاحلركةّيفّاجلوهرّمستحيلةّاإلثباتّإىلّدرجةّأنّنابغةّعصرهّابن سيناّّولكنّمنّمنظورّالفلسفةّاملش ائية،
أيًضاّظنهاّمستحيلةّاإلثبات،ّوتصورّأنّجوهرّاألشياءّإذاّحتركّتبدلتّماهيتهّإىلّماهيةّأخرى،ّوبالتايلّتتغريّهويةّ

 الشيءّوذاته.

ّص دراّبنظرييتّأصالةّالوجودّوتدرجهّ)تشكيكه(ّليربهنّأواًلّعلىّأنّوبيعةّاجلوهرّيفّأيّموجودّاستعانّاملّل 
ماديّ)الّيشكلّأصلهّسوىّوجودّحمدود(ّممكنّاالشتدادّ)ألنّحركةّالوجودّتدرجييةّوكلّوجودّيقبلّاالشتدادّأيّ

واهرّغريّماهيتهاّعلىّشكلني:ّأحدمهاّاجلاحلركة(؛ّوثانًياّجوهرّاألشياءّمتحركّبذاته،ّألنّوبيعةّاألشياءّوبنيتهاّّو
ّكماّهوّجليّباألشياءّغريّ املاديةّ)اجملردة(ّواليتّتتصفّبالثباتّوالتوقفّألهناّغريّمادية.ّوهذاّالشكلّخيتص

املادية.ّأماّالشكلّاملاديّلألشياءّفهوّذوّوبيعةّسيالةّمتحركةّعلىّاإلوّلق،ّمبعىنّأنّوجودهّتدرجييّومرحليّ
ّكانمتعاقبة،ّوليسّفجائًياّ)دفعًيا(.ّلوّملّيكنّوجودّاملوجوداتّاملاديةّسيااًلّّوعلىّشكلّخطوات مثةّتكاملّ)ملاّّملا

بذرةّإىلّشجرةّوملاّشبّأيّوفل(،ّوالزمانّالذيّتصورّالفّلسفةّالقدامىّ)والفيزياويونّقبلّالفيزياءّّحتولتّأي
ّشياءّواألحداثّاليتّتقعّفيه،ّليسّلهّمنّوجهةّنظالنسبية(ّأنّلهّوجوًداّعينًياّ)كاملكان(،ّوأنهّوعاءّثابتّلأل رّاملّل 

 صدراّوجودّعيين،ّفوجودهّانتزاعيّيُنتز ّمنّاحلركةّاجلوهريةّلألشياءّوالظواهر.

يثبتّهبذاّالربهانّأنّاحلركةّاجلوهريةّلألشياءّوبيعيةّذاتيةّفيها،ّوليستّعارضًةّعليها،ّلذاّفهيّالّحتتاجّإىلّعلةّ
ؤالّواالستفهام،ّإذّالّيصحّالسؤال:ّملاذاّيتحركّاجلوهرّاملادي؟ّألنّهذاّالسؤالّكماّلوّسألنا:ّمعينةّوالّتقبلّالس

 ملاذاّاملاُءّمرووٌب؟ّوملاذاّالزيتّدهنٌي؟ّهذهّأسئلةّالّمعىنّهلا،ّفهيّكسؤالنا:ّملاذاّاملاءّماء؟ّوملاذاّالزيتّزيت؟

حركتهّّلفلسفيّـّسيااًلّمتحرًكا،ّالّيقوىّعلىّإيقافالشيءّالذيّتكونّذاتهّوأصلهّالداخليّـّماهيتهّبالتعبريّا
 سوىّالفناء.

ّصدراّالفلسفية،ّفالزمانّيفّالنظريةّالنسبيةّجزءّمنّّ نظريةّالنسبيةّالعامةّيفّّالفيزياءّاحلديثةّتعاضدّنظريةّاملّل 
 كلّشيءّأوّهوّبعبارةّأخرىّالبعدّالرابعّلألشياء،ّولكلّشيءّزمانه.

ّصدراّإلصّلحهّوتغيريهّهوّتصورّاملشائنيّبأنّالتغريّيفاإلشكالّالذيّعانتّمنهّ ّالفلسفةّاملش ائية،ّوانربىّاملّل 



سبّمصطلحاتّالفلسفةّحباجلوهرّأوّاألعراضّماّهوّإالّفناءّاجلزءّالسابقّوانبثاقّجزءّجديدّمكانه،ّأيّإنهّ
ّإىلّخلعّمعطفهّالذيّيرتديهكماّلوّأرادّاإلنسانّارتداءّمعطفّجديدّفيضطرّلذلكّ«ّخلٌعّولبسٌّ»اإلسّلميةّ

(،ّعلىّأنBّ(ّليحلّحملهّاجلوهرّ)Aحالًيا.ّهلذاّتصورواّأنّاجلوهرّإذاّأرادّأنّيتحركّوجبّأواًلّأنّيفىنّاجلوهرّ)
ّصدراّأثبتّمببدإّاحلركةّاجلوهريةّأنّجوهريةّاجلوهرّووريقةّخلقتهّتكمنّيفّإضافةّدرجاتّشديدةّإىلّدرجاتّ املّل 

رتقيّقوتهّ،ّومثالّذلكّيفّاملنطقّمصباحّبقوةّمئةّمشعةّت«اللبُسّبعدّاللبس»اصطلحّعليهّبـّضعيفةّسابقة،ّوهوّما
بالضغطّعلىّأزرارّمعينةّإىلّمئةّوواحدّومئةّواثننيّوكذاّمنّدونّاحلاجةّإىلّإوفاءّاملصباحّاألولّذيّاملئةّمشعةّمثّ

ّمنّدونّأيّتغيريّيفّاملاهية.ّمبدأّالتكاملّيفّإنارةّاملصباحّاألشدّمنهّضياًء.ّفمنّمساتّالوجودّوالنورّاالشتداد
 اإلنسانّوالعاملّيقومّبرمتهّعلىّهذهّاحلركةّاالشتداديةّوكوهناّذاتيًة.

ّصدرا،ّالّتؤديّاحلركةّيفّجوهرّالشيءّإىلّتغريّذاتّالشيءّإوّلقًا.ّفمثًّلّيدركّاجلميعّ وبًقاّلرباهنيّاملّل 
اآلخرينّتمرةّاليتّتطرأّعليهمّوعلىّاآلخرينّووالّفرتاتّحياهتم،ّفإهنمّّوويشعرونّبنحوّواضحّأنهّرغمّالتغيرياتّاملس

يبقونّعلىّهوياهتمّوشخوصهم.ّإنناّحينماّنرىّاألشخاصّبعدّسنواتّوويلةّالّنقولّإنناّقابلناّأشخاًصاّجدًدا،ّ
 بلّنسل مّأهنمّذاتّاألشخاصّالذينّعرفاهنمّمنذّزمنّبعيد.

سببّحركته،ّلوجبّأنّنعتقدّمبثلّهذاّفيماّخيصّاألعراضّأيًضا.ّفمثًّلّلوّزالتّوحدةّاجلوهرّـّاملتحركّـّب
حنيّتتحولّالغرسةّإىلّشجرة،ّجيبّأنّنعتقدّأنّهذهّالشجرةّالكبريةّليستّنفسهاّتلكّالغرسةّالصغرية،ّواحلالّ

لكّاّليستّتأنهّماّمنّأحدّخيطرّببالهّمثلّهذاّالشيءّإوّلقًا.ّوإذاّزعمّأحدّأنّهذهّالشجرةّاملثمرةّملكهّوأهن
الغرسةّالقدمية،ّملاّوافقهّعلىّقولهّهذاّأيّمرجعّحقوقيّأوّقانوين.ّبلّعلىّالعكس،ّيتوقفّرفُعّاإلشكالّيفّ

 األعراضّعلىّإسنادّحركتهاّإىلّاجلوهر،ّوعلىّالتسليمّلوحدةّاجلوهرّوبقائهّرغمّحتركه.

ّصدراّحلّمسائلّفلسفيةّأخرى، اليتّ«ّمهحدوثّالعاملّأوّقد»منهاّمسألةّّبنظريةّاحلركةّاجلوهريةّاستطا ّاملّل 
ّكذلكّمسألةّارتباطّاحلادثّبالقدميّأيّربطّ ملّيعثرّالفّلسفةّواملتكلمونّعلىّمفاتيحّحلهاّعلىّمدىّأزمنةّوويلة،
ّكلّاملوجوداتّ العاملّوالكونّواملوجوداتّكافةّ)وهيّمجيًعاّممكناتّباملصطلحّالفلسفي(ّباهللّالقدميّالواجبّالوجود.

لةّوحادثة،ّوكلّحادثّينبغيّإرجاعهّبنحوّمقبولّإىلّعلتهّوخالقهّالقدمي،ّفكيفّميكنّأنّتكونّمثةّسنخيةّأوّمعلّو
 جتانسّبنيّالقدميّواحلادث؟



ّصدراّختتصّبالنفسّاإلنسانية،ّ املسألةّاألخرىّاليتّمتّإثباهتاّباحلركةّاجلوهريةّهيّنظريةّأخرىّمنّنظرياتّاملّل 
 منّجسمّاإلنسانّلكنهاّتتطورّحبركةّتكامليةّوتستغينّعنّاملادة.ّحيثّاعتقدّأنّالنفسّتنبثق

ّصدراّومبانيهّهذهّيفّمواضعّقادمةّمنّالكتاب.  وسنشريّإىلّقواعدّاملّل 

 حققتّهذهّالنظريةّنتائجّباهرةّومؤثرةّللفلسفة،ّمنها:

 ألرسطية..ّحركيةّالعاملّأوّالطبيعة.ّفالطبيعةّالصدرائيةّمتحركةّمتطورةّخّلفًاّللطبيعةّا1

 .ّحركةّالطبيعةّحركةّهادفةّتأخذّالعاملّوكلّموجوداتهّحنوّالكمال.2

 .ّتتجلىّعربّهذهّالنظريةّماهيةّالزمان،ّونسبيتهّإىلّحدّما،ّويتاحّيفّضوئهاّتقدميّتعريفّدقيقّللزمن.3

 .ّتشددّهذهّالنظريةّعلىّالتكاملّكإحدىّآلياتّالعاملّوممارساتهّوضروراته.4

ّصدراّأنّمنحينّالطبيعةّأوّمسارهّ.ّترىّهذهّالنظ5 ريةّأنّاحلركةّاتصالية،ّوخطية،ّومتسلسلة.ّيعتقدّاملّل 
ّكماّيفّاالصطّلح(ّماهيٌةّحقيقيةّوعينية،ّوليسّخطًاّافرتاضًياّخيالًيا.ّوهذاّاخلطّ اخلطيّاملتجهّ)أوّاحلركةّالقطعية

 هوّالذيّيرسمّالزمن.

 هـ . المثل األفلطونية

السابقةّالتارخييةّاملمتدة.ّورغمّأهناّاشتهرتّباسمّأفّلوونّإالّأنّاملثلّالنوريةّأوّاملثلّوهيّمنّالقضاياّذاتّ
ّكانتّمنّالقضاياّواألصولّاملهمةّيفّالفلسفةّاإلشراقيةّواحلكمةّاإليرانيةّالقدميةّواحلكماءّقبلّسقراطّ اإلهلية

(pre-Socratics.) 

ملّيستطيعواّّسيناّاإلسّلميةّاإليرانية،ّومعّأنّفّلسفًةّنظريّابنأحرزتّهذهّالقضيةّمكانًةّمهمًةّيفّالفلسفةّ
ّصدراّأكدواّصحةّأصلها،ّلكنهمّتشعبواّيفّ استمراءها،ّإالّأنّوائفًةّأخرىّمنهمّنظريّالسهرورديّواملريدامادّواملّل 

 تفسريهاّمذاهبّشىت.

ّصدراّمسائلّمهمةّأخرىّيفّالفلسفةّاإلشراقيةّ ّكمجدرجّاحلّ-مثلماّصاغّاملّل  ردّكماءّاإلشراقيونّعلىّعرضها



كّعلىّشكلّأوروحاتّفلسفيةّهلاّبراهينهاّاملنطقية،ّناقشّكذلّ-نظرياتّوّبياناتّخاليةّمنّاالستداللّوالرباهنيّ
 هذهّالقضيةّاليتّعرضهاّأفّلوونّيفّبعضّآثاره،ّفسوغهاّوفسرهاّوأثبتهاّيفّضوءّمبادئهّالفلسفية.

ّكا ّصدراّأنّأفّلوون نّيعتقدّتبًعاّألستاذهّسقراطّأنّلكافةّاملوجوداتّاحملسوسةّواملاديةّيفّالطبيعة،ّيسجلّاملّل 
مناذجّوصورًاّتشبههاّيفّالعاملّاآلخرّوتتسمّبالتنزهّعنّاملادة،ّوهيّخّلفًاّملوجوداتّهذاّالعاملّاملادية،ّخالدةّالّ

هّاملثلّنّالفّلسفةّاملسلمنيّمعىًنّهلذحنتّكلّواحدّم«.ّاملثلّاإلهلية»يتطرقّإليهاّالفناء،ّوقدّأولقّعليهاّاسمّ
سيناّّسبّتصوراتهّومنطلقاتهّالفكرية.ّالفارا يّمثًّلّاعتربهاّنفسّتلكّالصورّاملوجودةّيفّالعلمّاإلهلي،ّووابقّابنحب

.ّةبينهاّوبنيّالكليّالطبيعيّأوّاملاهيات،ّوفسرهاّالسهرورديّبوصفهاّعقواًلّموازيًةّوعرضيًةّتنجمّعنهاّاألشياءّاملادي
 وعرفهاّآخرونّباعتبارهاّموجوداتّمثاليةّمعلقةّوأشباحّتطوَُّفّيفّعاملّاملثالّ)بنيّعاملّاملادةّوعاملّالعقول(.

ّصدراّهذهّالتصوراتّأواًل،ّويبادرّثانًياّإىلّتعريفّاملثلّوإثباهتاّبطريقتهّاخلاصة،ّفيشريّبادىءّذيّ يرفضّاملّل 
ئقّغريّماديةّمنّنفسّنو ّاألشياءّاخلارجيةّمتاًماّوليستّهلاّماهيةّبدءّإىلّأنّاملثلّاليتّيقصدهاّأفّلوونّحقا

منفصلةّعنها.ّلذلكّكانواّيفّالفلسفةّاإليرانيةّالقدميةّيسمونّمثالّكلّشيءّبنفسّامسه.ّفكانواّعلىّسبيلّاملثالّ
هومّ»اسمّ«ّومه»وعلىّمثالّالشجرةّاملقدسةّ«ّمرداد»وعلىّمثالّاألشجارّ«ّخرداد»يطلقونّعلىّمثالّاملاءّاسمّ

 )أيّاملّلكّالذيّيدعىّهومّواملّلكّاملسمىّخردادّأوّأمرداد(.«ّايزد

ّكلّنو ّمنّاألنوا ،ّميتازّعنّغريهّ منّهنا،ّيتعنيّأنّنعتربّاملثلّاألفّلوونيةّأوّاملثالّاألفّلووينّواحًداّمنّأفراد
ّكلّالنواح يّواجلهات،ّوهوّاملخلوقّاألصليّواألولّمنّأفرادّنوعهّيفّأنهّغينّعنّاملادةّواملكانّوكامٌلّوتاٌمّمن

والرائدّلكلّنو ّمنّاألنوا .ّأماّاألشياءّاملاديةّيفّعاملناّهذاّفهيّأفرادّآخرونّهلذاّالنو ّيتصفونّبالضعفّوالنقصّ
لكوهنمّمقيدينّباملادةّونواقصها.ّويضيف:ّمنّمنظورّأصالةّالوجودّ)وتشكيكه(ّالّمانعّمنّأنّيكونّبعضّأفرادّ

األفرادّ«ّقوالب»ىّوأكملّمنّأفرادّآخرينّيفّذاتّالنو .ّوينبغيّالتنبهّإىلّأنّهذهّاملثلّليستّمناذجّأوّالنو ّأقّو
 اآلخرين،ّإمناّهيّأيًضاّأفرادّمماثلونّلألفرادّاملاديني.

ّكتابيهّ ّصدراّعدةّبراهنيّفلسفيةّإلثباتّهذهّالنظريةّضم نها  .الشواهدوّاألسفااساقّاملّل 

توىّاملفهومّهبطّاملش اؤونّبالكليّإىلّمس«:ّالكلي»ةّلنظريةّاملثل،ّالتعريفّاألنطولوجيّلـمنّالنتائجّالفلسفي



الذيّالّيُدركّإالّبقوةّالعقل.ّوتنص لّفريقّمنّأعباءّالربهنةّيفّمعاجلةّقضيةّالكليّفذهبواّإىلّأنّالكليّهوّكلّ
صائصّوبعبارةّأخرى،ّبإلغاءّالتمايزاتّواخلشيءّذهينّلألشياءّاخلارجيةّجمردًةّعنّخصوصياهتاّومميزاهتاّالفردية.ّ

تزاعيّوفقّهذهّالرؤيةّشيءّان«ّالكلي»الفرديةّداخلّالنو ّالواحدّنصلّإىلّماّيسمىّالكليّ)يفّمقابلّاجلزئي(.ّ
(ّووائفةّأخرىّتنتميّألوروباّالقرونNominalistsّوذهينّحمض،ّوهوّبالتايلّغريّواقعي.ّبلّإنّاالمسي نيّ)

ّكأيّلفظّمشرتكّبنيّعدةّمعاين،ّوتنكرواّب«ّالكليات»حىتّهبذاّواعتربواّالوسطىّملّيكتفواّ ذلكّمشرتًكاّلفظًيا
 للمدرسةّاإلشراقية.

ّخارجية،ّومنّاملعروفّأنّأفّلوونّأولقّعليه«ّحقيقة»بلّهوّ«ّمفهوًما»غريّأنّالكليّعندّاإلشراقينيّليسّ
 اسمّاملثل.

ودّويتقيدّبالقيودّحيتلّحيزًاّصغريًاّمنّالوج«ّاجلزئي»يرجعّإىلّأنّّاملائزّبنيّهويةّالكليّواجلزئيّيفّهذاّالتفسري
املادية،ّلذلكّفهوّأقربّإىلّإدراكّاإلنسانّإذّيتسىنّوعيهّبوضوحّوشفافيةّعالية،ّأماّالكليّفيحتلّبسببّجتردهّعنّ

ضمنّّماديّكاإلنسانّاملادةّمدياتّوجوديًةّهائلةّ)لتنزههّعنّنواقصّاهلوياتّاملادية(ّجتعلّإدراكهّمنّقبلّموجود
الظروفّاملاديةّهلذاّالعاملّعمليةّعسريةّالّتتأتىّبنحوهاّالدقيقّالشفاف.ّوذلكّعلىّغرارّتعذرّمشاهدةّاجلسمّ

ّكماّهوّفعًّل،ّوانطبا ّصورةّمشوشةّوغامضةّلذلكّالشيءّالكبريّيفّاملرآةّالصغرية.  الكبريّيفّمرآةّصغرية

بالعقلّـّوبشكلّظاهريّوبًعاّأيّعلىّصورةّمفهومّعامّواسعّـّألنّّبناًءّعلىّهذهّالنظريةّتُدرك«ّالكليات»
 املثلّوالعقلّمتناغمانّمنّحيثّالتجردّوالبعدّعنّاملادة،ّالّألنّالكلياتّمفاهيمّحمضة.

ّصدراّاإلشراقينيّيفّهذاّالرأيّفيقولّمعّأنناّنوافقّاآلخرينّ)املش ائني(ّعلىّنو ّمنّالكليّ)الكليّ يوافقّاملّل 
(ّيُنتز ّبالعرضّمنّكلّواحدّمنّأفرادّالنو ّوالّيوجدّبذاته،ّبيدّأنّالكليّالعقليّحقيقةّمستقلةّرغمّأنّالطبيعي

نظرةّاإلنسانّإليهّيفّالظروفّاملاديةّتظهرهّعلىّشكلّشبحّيفتقرّللخصائصّاملوجودةّيفّاألشياءّاملادية،ّويبدوّ
وحالناّ«.ّليالك»لغموضّالناتجّعنّالنظرّمنّبعيدّوكأنهّمشرتكّوعامّوقدُّيشتبهّمعّأكثرّمنّشيء،ّفنسميّهذاّا

ّكلًياّقدّيشرتكّبنيّاحلجرّ هناّيناظرّماّلوّشاهدناّشجرةّسروّبعيدةّحييطهاّالضبابّوتبدوّللوهلةّاألوىلّشيًئا
والشجرةّواإلنسان.ّهذاّالشمولّواالشرتاكّالناجمّعنّغموضّالشجرةّـّوهيّمصداقّللكليّـّليسّسوىّخطئناّ

 نماّينقشعّالضبابّونقرتبّمنّالشجرةّلنّنراهاّسوىّشجرة،ّبلّوسنراهاّشجرةّسروّحتديًدا.حنن،ّوإالّحي



ّصدراّعلىّهذاّاملثالّبالقول:ّمناطّالكليةّوالعمومّللُمدركّاألرضيّهوّضعفّالرؤيةّووجودّ يعقبّاملّل 
 «.املفهوم»ىّاملشاهدين،ّفاإلنسانّبقدراتهّالعقليةّاملتواضعةّلنّيدركّمنّاحلقائقّغريّاملاديةّسّو

هذهّاحلالّبرمتهاّتكونّحينماّيرومّاإلنسانّبلوغّاملثلّبعلمهّاحلصويلّوحبواسهّاجلسمانيةّويفّوضعهّاملادي.ّأماّ
ّكانّصاحبّمثلّهذهّالتجاربّ ّصدرا بالنسبةّملنّيدركونّاملثلّبالعلمّاحلضوريّفسريوهناّبنحوّواضحّوحمدد.ّاملّل 

حّرأيّاألفّلوونينيّيفّماّيتصلّمببحثّالكليات،ّوذهبّإىلّإمكانيةّشأنهّشأنّالسهرورديّوأفلووني،ّوقدّرج
«ّاملطلق»التحدثّعنّنوعنيّمنّالكليّالطبيعيّومصداقهّاألفرادّيفّاخلارج،ّوالكليّأوّاملثلّالنوريةّاليتّتبلغّالوضعّ

 ها.بسببّسعةّوجودهاّوحتررهاّمنّقيودّاملادة،ّفتحجبّالوجوداتّاألصغرّمنهاّبأستارّمشوهلاّوسعت

 وقدّأفضتّهذهّالنظريةّإىلّنتائجّأخرىّيفّاملنظومةّالفلسفيةّالصدرائية.

 و. الحب )العشق(

العشقّمتعذرّالتعريفّيفّاألدبياتّالعرفانيةّاإلسّلميةّواإليرانية.ّولكنّيتسىنّاعتباره،ّمنّبابّاالضطرارّ
نّاجلذبّاإلنساينّاخلاص،ّحالًةّنامجًةّعّوباملفهومّالكليّالعام،ّحالًةّذاتّجاذبيةّمتبادلةّبنيّشيئني،ّوباملفهوم

 وامليلّالشديدّبنيّالنفوسّاإلنسانية.ّوقدّفسروهّيفّالقواميسّباحلبّالشديد.

 المّل دداا وميتافيزيقا الحب

 باملستطا ّتصنيفّاحلبّاإلنساينّإىلّشقني:ّاحلبّالطبيعيّواحلبّاملتسامي.

الّلواعيّّطبيعيةّويتشكلّوفًقاّلنو ّمنّالتناسبّالروحياحلبّالطبيعيّوالسايكولوجيّميلّتقتضيهّالغرائزّال
 لتأمنيّأهدافّالطبيعةّوغاياهتاّمباّيفّذلكّحفظّالنو ّوالنسل.ّوهوّماّيدرسّعادًةّيفّعلمّالنفس.

 أماّاحلبّاملتساميّاملبتينّعلىّأساسّاألصولّالفلسفيةّوالعرفانيةّفيعدّمنّقضاياّالفلسفةّوامليتافيزيقا.

ّ ّكتابهّالكبريّحيثّإنّاملّل  ،ّسنشريّوتناولهّمنّمنظورّفلسفيّوعرفاينّاألسفااصدراّخصصّللحبّفصواًلّمن
 هناّإىلّنظرتهّعلىّحنوّاإلجياز:



تقومّميتافيزيقاّاحلبّعندّصدرّاملتأهلنيّكماّهيّمباحثهّاألخرىّعلىّقاعدةّأصالةّالوجودّوتدرجه.ّونعلمّأنهّ
ّكانّالوجودّارتفعّالعدمّوالنقصّوالشرّ«ّالوجود»ّمها«ّاجلمال»و«ّاخلري»وفّلسفةّآخرونّيعتربّ ليسّإال،ّإذّأينما

اخلريّوالكمالّواجلمالّأمورّوجوديةّيتوقّإليهاّاإلنسانّوينشدها.ّ«.ّاخلري»)وكلهاّمبعىًنّواحد(ّوسطعّالكمالّو
جودّخيلقّالّو«.ّالوجود»هوّفقدانّالعيوبّ)أيّإنهّالكمالّواخلري(ّوبكلمةّواحدةّفإنّكلّهذهّجتتمعّيفّ«ّاجلمال»

ّكانّاحلب. ّكانّالوجود  احلب،ّفأينما

ّصدراّيفّمطلعّحبوثهّحولّاحلب:ّجعلّاهللّتعاىلّمنّوراءّخلقّمجيعّاملوجوداتّوبكافةّأنواعها،ّ يقولّاملّل 
هدفًاّوكمااًل،ّوجعلّيفّغريزةّاألشياءّوذواهتاّحوافزّوتوقًاّشديًداّلبلوغّتلكّالدرجةّمنّالكمالّوهيّهنايةّخطهاّ

 لوجودي،ّالذيّنسميهّاحلب.ا

املوجودّّوإذاّبلغتّهذهّاحلركةّهنايتهاّالطبيعيةّبلغتّبذلك«ّاحلركة»إنهّاحلافزّالذايتّالذيّيتوقدّفيهّهليبّ
ّصدراّأنّاحلبّالّخيتصّباإلنسانّبلّ الكمالّواهلدفّالطبيعيّاملرجتىّمنّخلقته.ّيفّضوءّهذهّاملقدمة،ّيعتقدّاملّل 

 حبهّالغريزي.ّينبغيّالقولّإنّلكلّشيء

هناّحقيقتانّأخريانّعلىّجانبّكبريّمنّاألمهية:ّاألوىلّهيّأنّاحلبّموجودّحىتّمنّدونّشوقّّومثةّها
وحاجةّوبيعية.ّإنهّموجودّحيثماّوجدّالكمالّاحلقيقيّأيّالوجودّاملطلقّ)وامسهّاآلخرّواجبّالوجود(ّذلكّأنّ

ّكانتّهناكّعّلقةّمباشرةّبنيّاحلبّواجلمالّيفّالوجودّهوّعنيّاجلمال،ّوالوجودّاملطلقّهوّاجلمالّاملط لق،ّوملا
ّكلّأشكالّ الوجودّاخلالصّاملطلق،ّإًذا،ّفواجبّالوجودّحيبّنفسهّويعشقها،ّوفوقّذلكّفإنّعشقهّلنفسهّمصدر

 وحاالتّاحلبّاألخرى،ّوهوّالعاشقّواملعشوقّيفّآنّواحد.

اّيغدوّمعشوقًاّوحمبوبًاّمنّقبلّالوجودّاخلالصّمبواحلقيقةّالثانيةّهيّأنّخملوقّهذاّالوجودّاخلالصّومعلولهّ
يتّلئمّودرجةّالوجودّوالكمالّاليتّيتلقاهاّمنّذلكّاملصدرّالفياض.ّوبذاّفإنّاهللّالرمحنّالرحيمّكقاعدةّعامةّحيبّ

 مجيعّخملوقاته.

،ّيبدوّالوجودّمنشأّالكمالّواجلمال،ّوينبو ّهذاّاجلمالّوالكمالّهوّواجبّالوج بّودّذاته،ّواحليفّضوءّماّمرَّ
 منّمقتضياتّهذاّالكمالّواجلمال،ّلذلك:



 .ّواجبّالوجودّيعشقّنفسهّأيًضاّألنهّعارفّجبمالهّأكثرّمنّأيّوجودّآخر.1

ّكوهنا2ّ ّكلّاملوجوداتّاليتّتستبطنّالنقصّوالقصورّالذايتّتعشقّواجبّالوجودّمنّحيثّتشعرّأوّالّتشعر .
ّوّالكمالّواستزادةّمنّالكمالّتُعزىّللنزو ّإىلّاهللّونشدانه،ّوحمبةتتوقّإىلّالكمالّوتقصده.ّفكلّنزو ّبشريّحن

 أيّشيءّمنّاألشياءّتفضيّيفّهنايتهاّإىلّواجبّالوجودّوالوجودّاخلالص.

ّكلّالوجودات،ّحيبّكلّشيءّويعشقّكافةّالكائناتّواملوجوداتّوالبشر.ّبلّإن3ّ .ّالوجودّاخلالص،ّوهوّعلة
 حبّاملعلوالتّواملخلوقاتّلذواهتا.ّعشقّالعلةّللمعلولّأشدّوأقوىّمن

ّصدراّتشديدهّعلىّوجودّعّلقةّمباشرةّبنيّالوجودّواحلبّواحلياة،ّإذّإنّ منّالنقاطّاملهمةّيفّميتافيزيقاّاملّل 
ّكانتّحياتهّأقوىّ ّكانتّالدرجةّالوجوديةّلشيءّماّأكرب، ّكلما الوجودّمنّوجهةّنظرهّيساويّاحلياةّوالعلمّوالقوة.

 أعظم.ّوبالتايل،ّفإنّلكافةّاملوجوداتّـّوحىتّاجلماداتّـّلونّمنّاحلياةّالصامتة.ّووعيهّواقتداره

إذاّثبتّأنّلكلّشيءّحياتهّوإحساسهّووعيه،ّثبتّلزوًماّأنهّذوّشوقّونزو ّإىلّالكمال،ّأيّإنهّمزدحمّ
املّاملاديّتعشقّع،ّوالطبيعةّوهيّال«الطبيعة»تعشقّ«ّاألجسام»باحلب.ّاحلبّسلسلةّتربطّمجيعّاألشياءّببعضها:ّ

ّكلهاّوهيّكماهلا،ّوالعقولّوالنفوسّوالطبائعّوالذراتّتعش«ّالعقّلنية»للطبيعة،ّوالنفسّتعشقّ«ّالنفسّاملدبرة» ق
ّكافةّاألشياءّوسيّلهنا.ّونظريّهذاّ«واجبّالوجود» ،ّوالوجودّاخلالصّالذيّيُعدّالكمالّاملطلقّوالغايةّالنهائيةّملسرية

سّمنّاألعلىّإىلّاالسفل،ّفقدّأحملناّإىلّأنّكلّعلةّتعشقّآثارّوجودها،ّأيّإهناّاحلبّجيريّكذلكّبشكلّمعكّو
 تعشقّمعلوالهتاّوخملوقاهتا.

ّكانّوجودّوحياةّومجال،ّاصطخبّاحلبّ بناًءّعلىّمثلّهذهّالنظريةّامليتافيزيقية،ّيغمرّاحلبّالعاملّبأسره،ّوأينما
ّبأمواجه،ّوهذهّهيّالرؤيةّاليتّمتنحّحياةّاإلنسانّمع ناهاّولذهتا،ّلذلكّكانتّروحّالعرفانّاإلسّلميّومدرسةّاملّل 

 صدراّمنقوعًةّبزاللّاحلبّإىلّاهلامة.

ّصدراّورؤاهّالفلسفيةّوالعرفانيةّملاّتنتِهّبعد،ّ معّأنّاحلبّميثلّمسكّاخلتامّيفّمضمارّالوجود،ّبيدّأنّمباينّاملّل 
 شاءّاهللّيفّموضعّآخر.ّوسنعرضهاّإن


