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 1البشريّة الطبيعة استعادة

 2تشيتيك وليام

 رزق الرضا علي   ترمجة
  

 النزول قوسا واملعاد؛ املبدأ الفطرة؛ النقلي ة؛ واملعرفة العقلي ة املعرفة: المفتاحّية المفردات
 .االختيار حر ي ة والصعود؛

 

 

 وأعين. 3اإلسالمي  ( العقلي  ) الفكري   التقليد إليها نظر كما  البشري ة الطبيعة دراسة إىل املقالة هذه يف أهدف
 مم ن املسلمني املفك رين كتب  يف جندها اليت اإلسالمي ة للتعاليم تطو رًا األكثر القراءات مجلة الفكريّ  بالتقليد
 ".املتصوَِّفة"و" الفالسفة"بـ تسميتهم على املعاصرون املؤر خون َيصطَِلح

 غالًبا اإلسالمي ة النصوص تنِشُئه الذي التمييز االعتبار يف أضع(" عقلي  ) فكري  " تعبري وباستخدام
 التمييز هذا خالل من املسلمني املفك رين هدف كان  وقد". النقلي ة"و منها" العقلي ة: "املعرفة من نوَعني بني

 عرفوه قد ما يستعيدوا أن وإم ا اآلخرين، من يتعل موها أن فإم ا: اثنني بنحَوين املعرفة يتلق ون الناس بأن   تذكرينا
 نعرفه، ما كل    عمليًّا، اآلخرين، من تعل منا فقد. ومساًعا مشافهةً  تناقلها ت   أي نقلي ة، مبعظمها واملعرفة. مسبًقا

 للمعرفة ميكن ال ولكن،. الطبيعي ة والعلوم الديني ة، النصوص من وصلنا وما والشريعة، والتاريخ، كاللغة،
 بفعلي ة بل النظري ات، أو الوقائع، أو باملعلومات، املعرفة ُُتتزل ال احلالة، هذه ففي. بالتناقل ُتدَرك أن العقلي ة
 .وعقلها وعيها أصل يف تستيقظ عندما الذات يف تتحق ق اليت املعرفة

                                                           

(، وذلك حتت عنوان 2008مت وز،  17إىل  13ِمتاِنكُسس )مدريد، من يف مؤمتر  2008ُقد مت هذه الورقة أو اًل عام  1 
كما يف قولنا   –اشتقاق من "الشخص" ] personhoodمناهجي ة للشخوصة -"الذات واألنا والنفس: مقاربات عرب

 .www.globalspiral.com"رجولة"[". وقد ُنشرت املقالة على املوقع االلكرتوين : 

 أستاذ الفلسلفة اإلسالمي ة يف جامعة ستوين بروك، يف نيويورك. 2 

Department of Asian and Asian-American Studies, Stony Brook University, USA. 
املفردة تعين بـ"فكري "، وبالتايل تؤد ي الرتمجة أهداف املفردة يف سياقها الغريب . إال  أن   intellectualعادًة ما ُترتجم مفردة  3

 "العقلي " أكثر منها "الفكري ". والكاتب يشتغل على هذه املنطقة املبهمة، وسيت ضح لك يف النص  مرامه. املرتجم.
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 مقصودي، أن مد عني السياق، هذا يف(" عقلي  ) فكري  " تعبريَ  استخدامي على البعض يعرتض وقد
 نشتق   اليت العربي ة،" عقل" مفردة برتمجة أحد قام أن حيدث مل حال، كل    على". حدسي  " هو احلقيقة، يف

 ،(intelligence) الذكاء يُفيد ما إىل ُترتجم ما عادةً  هي بل". حدس" أي ،"intuition" إىل" عقلي  " منها
(.  mind) الذهن األحيان، بعض ويف ،(intellect) واجلوهري  ( reason) اآليل   األدات   مبعني يه والعقل

 أو ،"intellectus جوهر هو مبا العقل" مصطلَحي بني القروسطي   التمييز استعدنا فإذا هذا، إىل وباإلضافة
 ميكننا املعاين، من مبعًن  العملي   العقل أو ،"ratio أداة هو مبا العقل"و الفي اض، أو اخلالق العقل ثانية، بعبارة
 ،"الفكري  " للتقليد يؤس س مبا ات صااًل  أكثر كجوهر  العقل إذا السياق، هذا يف" فكري  " تعبري استخدام تربير
 استعماالته، بعض يف فعل صيغة يف يرد الذي ،reason كأداة  العقل من" فكر" معن إىل أقرب هو أي

" الفي اض العقل" بني للتمييز األساسي   الدافع فإن   ،Gaukroger غوْكروغر يالحظ وكما  .األو ل خبالف
 للحقيقة احلدسي   اإلدراك من ضرب   إىل اإلشارةُ ]...[ " :هو األكويين   توما أعمال يف" العملي   العقل"و

 فعندما ذلك، إىل أِضف]...[.  به معتد   غري يكون ما وغالًبا وتدرجيي ، حمدود، معريف   نشاط من ينطلقُ 
 للمعرفة املكان يرتك أن له وحان اآلن، دوره أد ى لقد: ينمحقُ  ratio العملي   العقل فإن   الفهم، حيصل
 .4"احلق ة

 املعرفة، تناقل أن   هو ،"العقلي  "و" النقلي  " بني بالتمييز يقومون عندما واملتصو فة، الفالسفة يقوله وما
 على مبنيًّا لكونه وذلك ،"به معتد   غريَ  معرفيًّا نشاطًا" يبقى فإن ه ،"موثوقًا"و 5"عقالنيًّا" بدى مهما

 .6النفس أمام" احلق ة املعرفة" آفاق فتح إال   ليست احلقيقي ة غايته إن   السمعي ات؛

" الرياضي   الفهم" املسلمون املفك رون يسوق ما عادةً  العقلي ة، املعرفة طبيعة عن للتعبري سعيهم ويف
 يف تقع التبص ر، أو احلدس من شيء على تقوم اليت الرياضي ة، املعرفة أن   يعتربون إذ منوذًجا،[ الرياضي ات من]

، التلقني من ُتسَتمد   ال احلقيقي ة الرياضي ة فاملعرفة. احلق ة العقلي ة الرؤية إىل الطريق منتصف  املداولة أو الببغائي 

                                                           

 انظر، 4 
“Descartes’ Conception of Inference,” in R. S. Woolhouse (ed.), Metaphysics and Philosophy of Science in 

the Seventeenth and Eighteenth Centuries (New York: Springer, 1988), p. 112. 
. أم ا االشتقratio""العقالين " هنا مشتق ة من املفردة  5 "، أو ما intellectusاق من مفردة ""، أي ما ترمجناه بالعقل العملي 

 ترمجناه بالعقل الفي اض، فهو باألحرى "العقلي "، أو "الفكري "، كما تشي به سياقات االستعمال عند الكاتب. املرتجم. 

من  ملزيد من االط الع على النقاش الدائر حول ضريَب املعرفة ]العقلي ة والنقلي ة[ يف املصادر اإلسالمي ة، وما يستتبعه 6 
 اختالف يف املقاربات. انظر،

W. C. Chittick, Science of the Cosmos, Science of the Soul: The Pertinence of Islamic Cosmology in the 

Modern World (Oxford: Oneworld, 2007). 
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 حقيقة أحدهم يدرك وعندما. بنفسه املرء وعي يف واستجالئه الرياضي ات منطق اكتشاف من بل العقالني ة،
ا إذ إنكارها، له مُيكن ال فإن ه ما، رياضي ة صيغة  .العقل عند بذاهتا حاضرة إّن 

 وسائل أو الدراسة، أو الكتب، أو املعل مني، أو اجملتمع، من النقلي ة املعرفة ُتكتسب باختصار،
ا العقلي ة املعرفة أم ا. اإلعالم  النوعني هذين نقاش إن  . طبيعَته شهوده وقع على العقل يستفيق عندما تُنال فإّن 

 من الكثري توظيف ت   فإن ه وعليه،. احلداثة قبل ما سادت اليت الفكري ة الرؤى يف شائع املعرفة من
 املعرفة بني الفرق إىل كثريًا  تتطر ق البوذي ة النصوص فإن   املثال، سبيل وعلى. السياق هذا يف االصطالحات

 وهي القمر، إىل املـُشرية السب ابة بأمثولة تسمع مل من ا فقل ة. القصوى املعرفة أو األمسى، واملعرفة التقليدي ة
 يف اإلصبع هذا حتاكي أن هو فعله النقلي ة للمعرفة مُيكن ما أقصى إن  ": الزِّن" حضارة من جمازي ة استعارة
 الذات ذاتي ةِ  حتو التِ  على تعتمد القمر ورؤية. نفسه القمر العقلي ة املعرفة متث ل فيما القمر، إىل إشارته

اهتا . املنري والقمر العارفة الذات بني متايز كل    ينعدم عندما العقلي ة املعرفة تتحق ق األخري، التحليل ويف. وتغري 
اد"بـ املعرفة من األعلى الدرجة هذه ُتسم ى ما فغالًبا اإلسالمي ة، النصوص يف أم ا  ".والعقل واملعقول العاقل احت 

 التقليدي ة احلضارات شأن ذلك يف شأنه النقلي ة، للمعرفة خاص ة مكانة إيالء على اإلسالم دأب وقد
. النقل طريق عن ُحِفَظت والسن ة، كالقرآن  ،"اإلسالمي ة" اخلصوصي ة ذات املعارف أن   الواضح ومن. األخرى
 الفكر عقلنة إىل يهدفان اللذان احلقالن ومها. اإلسالم يف والعقيدة الشريعة أرضي ة يشك الن املصدران فهذان

 التاريخ امتداد على الكبار، اإلسالم علماء من مجع أعاد فقد ذلك، إىل. ممارساته وَقونـََنة اإلسالمي  
،  إطارًا تشك ل أن هو احلقيقي   دورها إن  . املطاف ّناية بذاهتا، ليست، النقلي ة املعرفة بأن   التذكري اإلسالمي 

 .اإلنساني ة النفس يف املتأص لة العقل لصحوة متهيًدا الذات   للتحق ق

 الفلسفي ة املدرسة أو هلما. اإلنساني ة للحياة األمسى اهلدف العقلي ة املعرفة جعال إسالمي ان تقليدان وث  
( م1037) سينا ابن الرئيس الشيخ قبيل من شخصي ات بأعمال وطُِبعت اإلغريقي ، اإلرث استلهمت اليت

 التأس ي وعلى القرآن، على اعتمدت اليت 7العرفاني ة-الصوفي ة املدرسة وثانيهما،(. م1640) صدرا واملال  
 .وآخرون( م1240) العريب   ابن أعالمها من وكان ،[وآله عليه اهلل صل ى] بالرسول

                                                           

التمييز بينها وبني املدرسة الصوفي ة " يف حديثه عن هذه املدرسة، إال  أن ه ميكن Sufismيستخدم الكاتب مفردة "صوفي ة  7 
التقليدي ة. ولعل  الكاتب يعي هذا االختالف، ولكن جرت العادة على نسبة املدرستني إىل التصو ف، علًما بأن  مدرسة ابن 

به. العريب  أقرب إىل العرفان والغنوصي ة منها إىل الصوفي ة اليت تستدعي مباشرًة التفكري مبذهب مسلكي  زاهد أو ما شا
 املرتجم.
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 الدارسني أغلب فإن   ،"العقلي ة" واملقاربة الفلسفي ة املدرسة بني االرتباط تعليل السهل من كان  وإذا
 للـ السائد الفهم هو االعرتاض هذا ومنشأ. الفئة هبذه العرفاني ة-الصوفي ة املدرسة مشل على يعرتضون قد
 عموًما الباطني ة اعُتربت فقد لذكرها، جمال ال عديدة ولدواع   اإلسالمي ة؛ الباطني ة ميث ل أن ه على" تصو ف"

 من كبري  حد   إىل نابع للمعرفة العقلي ة باملقاربة التصو ف عالقة إنكار فإن   حال، كل    على. العقالني ة خالف
-الصوفي ة املدرسة أعالم أن   فهو هنا إليه اإلشارة أريد ما أم ا. نفسها للكلمة الشائعة املعاين استخدام
 .القمر إىل تشري سب ابة سوى النقلي ة املعرفة يعتربوا مل اإلسالم، كفالسفة  متاًما العرفاني ة،

 األشكال، من شكل بأي   أحد، تربهعلي يكن مل لصويف   وجيزًا مثااًل  ألعرض هنا الفرصة أغتنم
 هو الصويف   وهذا. العقلي ة املعرفة حتقيق إىل متوج هةً  تعاليمه كانت  وإن للكلمة، احلديث باملعن" مفك رًا"

 الرومي الدين جالل الشهري الفارسي   الشاعر باسم امسه اقرتن الذي[ م1248] التربيزي الدين مشس
 والتنوير، اليقظة طريق على وداعًيا حكيًما، متبص رًا كان  أن ه يعرف الرومي تعاليم يعرف ومن(. م1273)

  حلياته الرومي   مغادرة يف التربيزي   مشس إسهام أيًضا يعرف الرومي يعرف ومن. شاعرًا كونه  جمر د عن فضالً 
 .متنو رًا حكيًما ليصري( النقلي ة باملعرفة لصيق أي) تقليدي   ديين   كعامل

 هؤالء يدرس ألجله الذي السبب" :8حياته يف حص لها اليت املعرفة عن التربيزي   يورده ما بعض وهنا
م’. املدارس هذه يف وظيفة على وحنصل مدر سني إىل سنتحو ل: ‘هذا ظن هم هو املدارس يف الناس : يقولون إّن 

 على ليحصلوا املإل على وأمثاله هذا يقولون!’. ينبغي كما  يتصر ف وأن حسنة بأفعال يقوم أن اإلنسان على‘
 البئر، من ليخرجك ممدود احلبل هذا الدنيا؟ حبطام فمك متأل أن ألجل املعرفة؟ تتلق ى ملاذا ]...[. مناصب

 أي   من أنا؟ من: هذا معرفة يف نفسك جتهد أن جيب ]...[. تلك يف لتقع[ البئر أي] هذه من لتخرج ال
 ماذا وإىل صانع؟ أنا ماذا احلني، ويف جذوري؟ أين ومن ذاهب؟ أنا أين وإىل ُخِلقت؟ وملاذا أنا؟ شيء

 ".وجهي؟ صرفت

 مشس هلا يعرض اليت بالبالغة الفكري   الرتاث أعالم هلا تعر ض اليت املسائل تلخيص الصعب ملن إن ه
 وغموضها، اإلنساني ة النفس لغز فك   على الرتاث هذا إطار يف جبهد عملوا الذين رك ز فقد. األقوال هذه يف

 َجِهد لقد. األرض على وجتس دها اإلنساني ة احلياة معن حول األزيل   السؤال على اإلجابةَ  الدائم اهلدف وكان
 اليت األفق وضيق والبغض واألناني ة والغفلة اجلهل جب   غياهب من خيرجوا كي  الطريق هذا يف السالكون

                                                           

وَرد هنا ترمجة للرتمجة االنكليزي ة للنص  األصلي  لشمس التربيزي  )بالفارسي ة(. انظر، 8 
ُ
 االقتباس امل

W. C. Chittick, Me & Rumi: The Autobiography of Shams-i Tabrizi (Louisville: Fons Vitae, 2004), pp. 50-

51. 
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 إال   ليست البئر هذه من اهلروب يف تسهم ال معرفة كل    فإن   هلم، وبالنسبة. البشر لبين املشرتك العبء تشك ل
 النظري هو اإلنساين   للظرف التشبيه وهذا. فيها الكامنة اإلنساني ة احلياة غاية حتقيق طريق يف عثرة   حجر
 .الغربي ة احلضارة يف الصيت الذائعة األفالطوني ة الكهف ألمثولة الديين  

 اليت األسئلة عن اإلجابةَ  حماولتهم يف واالت ساع التعد د بالغة ملسائل واملتصو فون الفالسفة تعر ض لقد
 اإلنساني ة والنفس والروح واألنا الذات قضايا يف حبثهم املسائل هذه أقل   وليس التربيزي، مشس هلا يعرض

 من لكل   النظري   العرض يف الرئيسي   اجلهد أن   االد عاء الصعب من ليس فإن ه الواقع، ويف. والشخوصة
 اإلنساني ة النفس طبيعة خالله من ُتسَتَشف  " روحاين   نفس   علمِ " تقدمي إطار يف ينصب   واملتصو فة الفالسفة

 ومل فحسب، سيكولوجي ة نظري ات تقدمي هؤالء هدف يكن مل حال، كل    وعلى. 9للواقع األوسع السياق يف
 إىل املؤد ية الطريق إىل والباحث السالك إرشاد الدوام، على كان،  بل حبقيقتهم، البشر إخطار حتًما يكن
 شروحات إىل االستماع طريق عن اإلنساني ة الذات فهم ميكن ال أن ه حقًّا هؤالء َعِلم لقد. النفس وعي

 حقيقة يدرك أن بنفسه فعليه السالك أم ا القمر، إىل يشريوا أن فقط يستطيعون واملدر سون املعل مون اآلخرين؛
 .املنرية القمر

 

 البحث توجيه
 هذه إن  ". اهلل رسول حمم د اهلل، إال   إله ال: "اإلميان شهادة يف اإلسالمي ة للحضارة الشامل املنظور خُيتَصر
 .الشرح من القليل إىل حيتاج ما وهو النقلي ة، واملعرفة العقلي ة املعرفة بني متي ز تقليديًّا، ُفِهَمت كما  العبارة،

 الكرمي القرآن قد م لقد. التوحيد بكلمة ،"اهلل إال   إله ال" أي الشهادة، من األو ل القسم ُيسم ى
 آدم أو هلم نيب ، ألف وعشرون وأربعة مئة: األنبياء كل    رسالة قلب يف ُمتضمَّنة بديهي ة حقيقة أن ه على التوحيد
 بدعوة 10التذكري هي هؤالء كل    رسالة أن   خمربًا القرآن ويضيف[. وآله عليه اهلل صل ى] حمم د وآخرهم
 يدركون وهم واحد، اهلل أن   يعلمون البشر بنو. املفهوم هبذا يتعل ق مبتكر جديد ال أن يعين ما وهذا التوحيد،

 الفطرة مع تتالقى املعرفة هذه فإن   القرآين ، وبالتعبري. وتام ة ومتماسكة متساوقة احلقيقة أن   ِجِبل تهم أصل يف
 تكون وبذلك. املخلوقات سائر عن البشر ميي زان اللذين اإلنسانيَّني بالذات والوعي العقل مع أي ،اإلنسانّية

                                                           

 يه الكاتب لربهنة هذه املقولة، انظر كتابه،لالط الع على الدليل الذي يستند عل 9 
The Heart of Islamic Philosophy: The Quest for self-Knowledge in the Teachings of Afdal al-Dīn al-

Kāshānī (Oxford: Oxford University Press, 2001), ch. 2.  
 .الحظ االستخدامات القرآني ة ملفردات من قبيل "الذكر"، و"التذكرة". املرتجم 10
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ًدا أفالطون نستحضر هنا أصاًل؛ يعرفونه مبا 11التفكري إعادة على البشر مساعدة األوىل األنبياء مهم ة  جمد 
 .املعرفة تذك ر عن وفكرته

 االرتكاز نقطة وُيشك ل اإلسالمي ة، الكوني ة الرؤية يف" أساس" معن، من للكلمة ما بكل   ،التوحيد
م من الرغم على به ُيسل مون فالفالسفة. الفكري   تقليده يف الثابتة  لتعليل ضخمة جمل دات خيص صون أّن 

م املتصو فة، أم ا. احلق ة للمعرفة مرجعي ته وإلثبات ،"أساسي ته" ثون به، ُيسل مون أيًضا فإّن   يف باستمرار، ويتحد 
 .األشياء طبيعة اهلل وحداني ة فيها حتد د اليت الطريقة عن ،12النظري ة أعماهلم

ا لنا يظهر – اهلل إال   إله ال أن أشهد – التوحيد شهادة يف النظر منعن وعندما  معامل أي   حتوي ال أّن 
ا. خاص ة إسالمّية  إىل واألرض األعلى إىل السماء" مثاًل  نقول كأن  الكون، عن عادي   تصريح حمض إّن 
 هذا ويقع. موحَّد فهو األحناء، من وبنحو ومنتظم، متماسك، الواقع أن   عاقل إنسان أي   يُدرِك". األسفل
  حقيقة التوحيد حقيقة إن   ثانية، بعبارة فيه؛ اإلنساين   الظرف وإدراك العامل، لفهم حماولة أي   أصل يف اإلدراك
 الواقع بل. الكوني ة الظروف أو التارخيي ة، السياقات باختالف مدرِك، لكل   توافرها أي كل ي تها،  ُتتل   فال كل ي ة،

 .13موحَّد الواقع، يف ،universe والكون هو؛ كما  هو

 صل ى] حمم د النيب   فمعرفة. حبال بذاته بيـ ًنا فليس ،"اهلل رسول حمم د" الشهادة، من الثاين الشق   وأم ا
[ وآله عليه اهلل صل ى] حمم ًدا بأن   اإلميان ألحد ميكن وال اإلنساين ، العقل ذاتي ات من ليست[ وآله عليه اهلل

 رسالة عن شيء أي   معرفة أيًضا يتعذ ر فإن ه هذه، واحلال. اآلخرين من املعرفة هذه تلق ي بدون اهلل رسول
 رسالته سيأخذ األرجح، على فإن ه، اإلهلي ة النيب   برسولي ة اإلنسان آمن وقد أم ا. تلق   بدون القرآن، أي النيب ،
 المعرفة أم ا. للكلمة الشائع االصطالحي   باملعن ديًنا، بوصفه بالظهور اإلسالم يبدأ وهنا،. اجِلد   حممل على

 .املعرفة تناقل أو التاريخ، أو الدين، عن النظر بصرف البشري ة، بالطبيعة ترتبط اليت فهي التوحيديّة

 
                                                           

" للتعبري عن هذا املعن، وهو يستفيد من تركيب هذا الفعل يف اللغة اإلنكليزي ة recognizeيستخدم الكاتب الفعل " 11 
الذي يعين التفكري  cognize، ومن األصل " اليت تعين عادًة تكرار الفعل-prefix "reنفسها. فالكلمة مؤل فة من البادئة 

 بالشيء أو وعَيه. املرتجم.

يتأك د لنا أكثر فأكثر أن  الكاتب خيص ص من أهل التصو ف من كان له أعمال فكري ة نظري ة، وهؤالء، مع ابن العريب ،  12 
 اكتسبوا فيما بعد لقب أهل العرفان النظري . املرتجم.

" uni-"، إذ إن  البادئة "universeيشري الكاتب، أيًضا، إىل الداللة اللغوي ة اليت حتملها مفردة الكون يف اللغة اإلنكليزي ة " 13 
 املرتجم.تعين "واحد"، فاملفردة، يف حد  ذاهتا، ال حتتمل تكث ر العوامل. 
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 الِمتافيزيقّية الخلفّية
 املعرفة هدف إن  : يلي مبا اإلسالمي ة احلضارة يف املعرفة من النحوان هذان لعبه الذي الدور تلخيص ميكننا
 املاضي، من تلق يها ت   اليت للتعاليم وفًقا القومي، والتصر ف الصحيح، التفكري منط إىل الناس إرشاد كان  النقلي ة

 إىل هدفت العقلي ة املعرفة فإن   املقابل، ويف. الصاحل السلف عليه ّنج وما والسن ة، القرآن يف جاء ما أي
 الزمن، عرب اإلسالمي   التقليد تطو ر ومع[. النفس تزكية] الذات وحتقيق الصحوة طريق إىل الناس بيد األخذ

ذوا النقلي ة، املعرفة عر ابو وهم والفقهاء، املتكل مني فإن    والسن ة الكتاب بتعاليم االلتزام إىل داعًيا موقًفا اُت 
 إن   القائل املوقف التزموا فقد العقلي ة، املدرسة أعالم وهم والفالسفة، املتصو فون أم ا. املوت بعد للخالص

 بعد ما إىل االنتظار وعدم الدنيا، هذه يف الذات حتقيق سبيل يف اجلهد بذل إىل تدعو البشري ة الطبيعة
 .املوت

 هذه لعنوان األساسي   السؤال يف النظر لنا ميكن املقاربتني، هاتني وجود االعتبار بعني األخذ مع
 عن باحلديث املسألة هذه نقاش العقلي   التقليد يبدأ العادة، يف ؟"البشري ة الطبيعة" نتصو ر أن لنا كيف:  الورقة

 فإن ه حال، كل    وعلى. التوحيد فهم بلحاظ تُفهم اليت القصوى احلقيقة من انطالقًا الوجود حي ز البشر دخول
 البدء حت   هلم ميكن كيف  الواقع، ففي. احلقيقة هبذه للبشر التام   باجلهل عينه، التقليد يف أي هنا، تسليم مث ة

 والصفات األمساء نالحظ فنحن". اإلهلي ة والصفات األمساء بواسطة: "هي األساسي ة واإلجابة فيها؟ بالتفكري
 مفرداتنا يف باستمرار األمساء هذه ونستخدم الديين ، النص   يف موجود هو عم ا فضاًل  أنفسنا، ويف الطبيعة يف

 هذه فإن   احلقيقة، ويف. والبصر والسمع، والكالم، واإلرادة، والقدرة، والعلم، احلياة، قبيل من اليومي ة،
 .اإلهلي ة للحقيقة" السبعة األعمدة" الفرتات، من فرتة يف اعُتربت، حتديًدا السبعة الصفات

 على نطب قه فعندما الصفات؛ هذه مدلوالت على القبض من متك ننا تأم لي ةً  صيغةً  التوحيد يوف ر
 احلياة أشكال كل    منبع اإلهلي ة، للحياة إال   حقيقي ة حياة ال إن ه أي ،"اهلل إال   حيَّ  ال أن" يعين" احلياة"

 والوعي واإلحاطة، املعرفة، إن   أي ،"اهلل إال   عاملِ  ال أن" يعين فإن ه" العلم" على نطب قه وعندما األخرى؛
 ويف ،"القدير هلل إال   قدرةَ  ال"فـ ،"القدرة" على ينطبق نفسه واألمر. هذا اإلهلي   العلم مصدر إىل كل ها  تنتمي
 .نوافل ال تعدو كوّنا األخرى القوى كل    فإن   الالمتناهية، القدرة هذه مقابل

 هذه من واحد كل    حتليل على عملوا وقد ،"امسًا وتسعني تسعةً  هلل" إن   قدميًا املتكل مون قال لقد
م سينا، ابن أمثال من الفالسفة، أم ا. له عرضنا ملا متشاهبة بطرق األمساء  على األمساء يف كالمهم  قصروا فإّن 

 والعلم الوحداني ة اخلصوص، وجه على، منها نذكر املطلقة، احلقيقة يف حموري ةً  األكثر اعتربوها منها، مجلة  
 .واجلود واحلكمة والقدرة واإلرادة
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م بالكالم،" الواقع" الناس يتناول عندما واليوم،  الساذجة، الواقعي ة موقف يت خذون عموًما فإّن 
 فإن   اآلخر، املقلب على ولكن. عارضة ظواهر من يرافقه وما املاد ي ، العامل هذا إىل شيء كل    وخيتزلون
م الواقع، عن حتد ثوا إذ اإلسالمي ني، املفك رين " اهلل" املسم ى املطلق باحلق   التفكري األو ل املقام يف يضمرون فإّن 

 .الوجود قبيل من مصطلح استخدام حال كل    على الفالسفة ويفض ل. الكالمي   االصطالح يف
ا الالمتناهية، الوجود حقيقة إىل يشري شيء، كل    وقبل أو الً  ،"الواقع" بأن   القائلة الفكرة إن    هي إمن 

 كل    أن   هو التعبري هذا يشي ده الذي األو ل والتالزم". احلق   إال   حقًّا حقيقي   شيء ال" :التوحيد من منتزعة
 سوى ما" بأن ه يُعرَّف الذي الكون إن  . نسبي ة( واقعي ته) حقيقته تكون وأن بد   ال املطلقة، احلقيقة عدا شيء،

 ظرفنا يف والتفكري ذواتنا، إدراك لنا ميكن املفتقر الوجود هذا خضم   ويف. وظريف   مقي د بوجود حيظى ،"اهلل
 .اإلنساين  

، كما  الكون، تعريف أن   هنا، اإلشارة املفيد ومن  الوجود على يقتصر ال ،"اهلل سوى ما" بأن ه مر 
اه بل املاد ي ، ا القول على ُيصطلح اليت واألرواح املالئكة كوجود  الروحي ، الوجود إىل يتعد   من وجوًدا أرفع بأّن 
 ومل. مراتبَ  للوجود إن   القول يستدعي الوجود يف التفاضل هذا. اهلل من وجوًدا أدىن ولكن املاد ي ، الوجود

 ،ذاتها حدّ  في احلقيقة بني الفارق إيضاح بل بذاته، بيـ ًنا اعترب إذ الوجود، إثبات األكرب الفالسفة هم   يكن
 بوصف األخرى واملوجودات املطلق الوجود بني سينا ابن ومي ز. لألشياء الظريف   الوجود يف تظهر كما  واحلقيقة

ا أي   ممكنة، وجودات والثانية واجًبا وجوًدا األو ل  .الواجب حيد ده ما مبقدار الوجود يف تشارك إّن 

 

 العالم خريطة
 السؤال فإن   أخرى، وبكلمات. التوحيد سياق خارج الفكري   التقليد يف ينبغي، كما  شيء، أي   فهم ميكن ال

 بتمامه الكون إن   احلق ؟ باملوجود يرتبط أن كان،  مهما واملقي د، املمكن للوجود ميكن كيف:  يصري الرئيس
 احملد دة اجملموعة هي موجود أي   وشيئي ة. شيئي ُته حتد دها خاص ة بوضعي ة حيظى فيه موجود وكل   مببدئه، متعل ق

. له شيئي ة ال احلق   الوجود وحده. ذاك بدل الشيء هذا منه جتعل اليت والنعوت والصفات اخلاص ي ات من
 املوجودات، باقي عن متاًما خمتلف إن ه مستقل ًة؛ فتصري عنه، تنفك   خبصوصي ات تسمح ال املطلقة فحقيقته

ا نفسه الوقت ويف  اهلل إن   املتكل مني قول معن وهذا. ومزاياه صفاته عن تتكش ف – املوجودات أي   – فإّن 
 .مًعا واحلضور الغيب كل ي    حقًّا وهو آن، يف وحمايث متعال  
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 عرب الوجود حي ز إىل خرج إليهم، بالنسبة الكون، أن   جند اإلسالم، مفك رو يقد مه الذي التصو ر ويف
، التظه ر من مسار  حمدود، ممكن بكل   الواجب الوجود وحييط. التشي ؤ أو املاد ي ، الرتس ب أو اخلارجي 

 الكون وجود لكن  . املناسب سياقه يف التحق ق حي ز إىل فيخرجه املستطيل، وعلمه املطلق، وجوده بواسطة
 كالمي    كتاب  أي   يف وستجد،. كذلك  فيه يفنى هو بل فحسب، الواجب الوجود من يظهر ال املمكن

( 3)و شيء، كل    قوام( 2)و شيء، كل    مبدأ اهلل( 1: )أساسي ة ثالثة معاين يتضم ن التوحيد أن   تدريسي ،
 النهائي   فناءها ث   ومن األشياء، متظهر حتد د وحدها املطلقة احلقيقة فإن   آخر، وبتعبري. شيء كل    مرجع إليه
" التطو ر" أو" النشوء" بأن   القول ذلك على املرتت بة النتائج بني ومن. عنه انبثقت الذي" األو ل" يف
(evolution)، ًدا، كان  مهما  فاعلة عل ي ة فكل   مسبق؛( devolution" )ارتكاس" أو" فساد" مع يتتام   فإن ه حمد 

 .األوىل العل ة لتلك املطلق الوجود يف قباًل  متصو رة الشيئي ة ممكنات وكل   األول، بالعل ة متعي نة

، التظه ر يف تتمث ل األوىل: بتمامه الكون يف أساسي تني حركتني مالحظة مُيكن وباختصار،  اخلارجي 
؛ بالتَبط ن والثانية اه حركة والفناء؛ احللول حركة والثانية التكوين، أو اخللق حركة األوىل الداخلي   التجل ي باجت 
اه وأخرى  وقد" )واملعاد املبدأ" تداواًل  أشهرها لعل   مسم يات، احلركتني هلاتني. واالستهالك الفناء باجت 

 إىل متحر ك املركز، عن) طارد فهو املبدأ أم ا(. أعماهلما ألحد عنوانًا صدرا ومال   سينا ابن من كل    استخدمها
 حميط تشك الن مًعا واحلركتان. ونشوئي   وُمَوح د، ،(املركز إىل) فجاذب املعاد وأم ا وارتكاسي ، مفر ق، ،(احمليط
 بالظهور وتبدأ تدرجيي ة، وتعني   نزول عملي ة يف األشياء كل    تتمظهر األعلى، من فابتداءً . الواحدة الوجود دائرة

 حميط حتاذي األشياء فإن   – املرئي ة احلقيقة عامل – الدائرة قعر إىل الوصول ومع. املتعد دة الكثرة حاالت يف
 ".والنزول الصعود قوسا" احلركتان هاتان وتسم ى. للصعود وتعود الدائرة

 متظهر إن  (. التشي ؤ) والتعني   الكثرة شهود إىل والالتعني   الوحدة غيب من النزول قوس يتحر ك
 اليت السبعة الصفات فيها يناقش اليت سينا ابن وبعبارات. نفسه الوجود بطبيعة مطلًقا حمكوم املمكنات

 احملض، اخلري إن ه: سينا ابن ويتابع. جواد حكيم قادر مريد عامل أبدي   واحد الواجب الوجود فإن   إليها، أشرنا
 احلكمة رؤية عن عاجزين كن ا  فإذا. بالغ وجود ورمحة حبكمة مرتـ ًبا ومجياًل، خيـِّرًا كونًا  الوجود إىل أخرج وقد

 .القصور ميس ه أن احملض اخلري حاشا فينا، فلقصور الوجود، يغمران اللذين واللطف

 قوس من جالءً  أكثر – النشوئي   الدفع – الصعود قوس فإن   فيه، أنفسنا جند الذي العامل هذا ويف
ما من الرغم على النزول،  املمالك"بـ ُيسم ى كان  ما يف الصعود مالحظة وميكن. دائًما مًعا حيضران أّن 
 الوجود سلسلة يف السفلى احللقات من بعض إىل تشري واليت – واحليوان والنبات اجلماد عوامل –" الثالث
، وبشكل. الكربى  اجلماد، فعامل. فشيًئا شيًئا احلق   الوجود صفات تتجل ى صاعد عاملَ  كل    يف فإن ه متوال 
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 كالعلم،  الصفات، بعض بوادر تظهر النبات، عامل ويف. فحسب اإلهلي ة الصفات هذه بعض يُظهر مثاًل،
 جيعل ما بيانًا، أكثر بنحو وتتساوق تتجل ى املذكورة الصفات فإن   احليوان، عامل يف أم ا. والقدرة واإلرادة،

 .مًدى أبلغ عامله على وتسل طه احليوان إحاطة

 بني جذري   فاصل مث ة األحوال، بأي  . اإلنسان يقف الصعود، قوس يف املرئي ة احللقات أعلى وعند
 للصفات الالحمدود والتشظ ي التوز ع جيمع شيء ال حيث مستويات، من دوّنا يأت وما اإلنساني ة احلالة

. املرئي   شكلها عرب واسع بشكل تتمظهر موجود بكل   اخلاص ة الصفات فإن   ذلك، إىل أضف. والنعوت
 ظاهرهم، يف متشاهبون فهم البشر، بنو أم ا. والنعوت الصفات من الّنائي   لعدد وتعني   ظهور بتمامه الكون

م إال    ألفعاهلم اخلارجي ة املظاهر إىل  البشري ة املمي زات تفو ق يُعزى وال. االختالف غاية يف الباطن حبسب أّن 
 من المتناه   عامل يف ذاتيًّا الولوج على قدرهتم إن  . والوعي اليقظة من باطني ة عواملَ  إىل بل ومنجزاهتم، وأعماهلم
 خمتلف خالل من واجملتمع العامل يف التمظهر إىل ودفعها الوجودي ة، الصفات استيعاب خيو هلم اإلمكان
 .الثقافي ة واإلنتاجات والتقني ات والصناعات األنشطة

 

 اإلنسان فرادة

مََ} تعاىل قوله أبرزها لعل   املخلوقات، سائر عن متي زهم اليت الصفات من جبملة القرآن يف البشر ُحيبَ  ََوَعلَّ

َهاَالْأَْسَماءَََآََدمََ  حبد   اإلنسان وإىل البشر، أيب األو ل اإلنسان إىل آدم كلمة  تشري ،القرآن لغة ويف. 14{ُكلَّ
 خلق اهلل أن   يعين اآلية هبذه املتعل قة التفسريات أبرز من واحًدا إن  . املخلوقات سائر بني حمد د كنوع  ذاته

 ".صورته على آدمَ  اهلل خلق: "النبوي   النص   وبتعبري. اإلهلي ة واألمساء الصفات كل    إي اه ُمقلًِّدا اإلنسان

. اخلاص ة شيئي ته خالل من وذلك الكل ي ة احلقيقة صفات من بعًضا يُظهر الكون هذا يف موجود كل  
 اجلوهري ة الصفة فإن   ذلك، من العكس وعلى. ودراستها األشياء مبعاينة واستخالصه هذا مالحظة وميكن
م هي للبشر  أن هي اخلاص ة اإلنسان شيئي ة فإن   آخر، بتعبري. التحديد حنو على خاص ةً  شيئي ةً  يملكون ال أّن 
 فيها واحلاضر املوجودات، على املتعايل املطلق احلق  : الالُمصوَّر هيئة على مصو ر فاإلنسان ،شيء ال يكون
 أي   عن مستقل ةً  اجلوهري ة طبيعته جعل – اإلنساين   النوع – آدم يف روحه من اهلل نفخ عندما. سواء حد   على

 .مقر ر نعت أو حمد د، وصف

                                                           

 .31، اآلية البقرةسورة  14 
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 يف ويتجل ى أعيننا، أمام ماثل هذا على والدليل للتعريف، قابلة غري البشري ة الطبيعة إن   باختصار،
 واملناهج للعلوم املط رد التكاثر ويف اإلنساني ة، والصناعات واألديان واللغات للثقافات املذهَلني والتنو ع التعقيد

 أو النحو هذا على ببساطة هي البشر حقيقة أن   تد عي اليت واملتنافرة املتصاعدة األصوات ويف األكادميي ة،
 اهلل صورة ُقل، أو. له حمد دة صورةَ  ال احلق   الوجود أن   مرد ه البشري ة الطبيعة تعريف عن العجز إن  . ذاك

 حيدسون مبا وذلك ِفطريًّا، البشر بنو يدرك جهتهم، ومن. احملتملة الصور لكل   اجلامعة الصورة هي اإلنساني ة
 أكرب عن لإلجابة واألكادميي ني املعاصرين العلماء مساعي وكل  . حيد هم شيء ال أن ،بالتوحيد املعرفة من

 باإلضافة األدب، أو الفن ، أو اجملتمع، أو التاريخ، أو بالطبيعة، املتعل قة أو وأصغرها، بالكون املتعل قة األسئلة
 صورة على اجملعول اإلنساين   للجوهر الالّنائي ة االحتماالت ببساطة متث ل كل ها  البشري ة، الطبيعة إىل

 .الالُمتصوَّر

 وال واإلحاطة، الوعي بعامل جوهريًّا يت صل كل ه  اإلنساني ة الظواهر عامل إن   هنا، القول، املفيد ومن
 الذي الصعود قوس ميث ل ألن ه جوهري ة حدود الباطين   العامل هلذا ليس. عرضيًّا إال   اخلارجي   الظهور بعامل يت صل
اه يف يدفع  املالحظة على عصي ةً  اإلنساين   اجلوهر حمدودي ة ال جيعل وما. األشياء مبدإ إىل الكدحي   الرجوع اجت 

 اإلنساني ة احلياة أن   – املعاصر الفكر على املهيمن االختزايل   املذهب – العلموي   االفرتاض هو هذا وقتنا يف
 اإلسالمي   التقليد برهن وكما دائًما، الديني ة التقاليد صر حت كما  – ذلك من العكس وعلى. باملوت تنتهي

 .البشري ة للطبيعة الالحمدود التمظهر يف األوىل العبور قنطرة إال   املوت ليس –

 قابلي ات لكن   اإلهلي ة، الصفات متظهر يف ضروري ة مرحلة اخلارجي   اإلنساين   التجس د أن   يف شك   ال
 أدركنا، ما مت التصو ر سهلة احلقيقة هذه وتصبح. املاد ي   الوجود حمدودي ات تكبحها هذه الكل ي ة التمظهر

. كذلك  فلسنا الباطن يف أم ا حمدودون، حنن اخلارج يف املاد ي ؛ بوجودنا مقارنةً  حمدود ال اخليال عامل أن   مثاًل،
 على رأًسا إدراكنا فيها ينقلب عملي ة املوت أن   يعترب عندما العريب   ابن يقوله ما تفسري يف يساعد هذا ولعل  
 اجلديد املشهدَ  ليصبح الالمتناهي اخليال عامل وُيستخرج احملدود، األبدان عامل املوت يف ُيستبطن: عقب
 اليمني أصحاب من أكان سواء املوت، بعد إنسان كل    أن   فلسفيًّا، صدرا، مال   ويربهن. 15الكاشفة لذواتنا

 .16آخر عامل أي   مع متطابق وغري الدنيا، عامل من أكرب كاماًل   عاملـًا ميتلك الشمال، أصحاب من أم
                                                           

 ملزيد من العرض املفص ل، انظر، 15 
W. C. Chittick, Imaginal Worlds: Ibn al-ʿArabī and the problem of Religious Diversity (Albany: State 

University of New York Press, 1994), ch.  7. 

 انظر، 16 
Mulla Sadra, The Wisdom of the Throne, trans. J. W. Morris (Princeton: Princeton University Press, 1981), 

p. 165. 



 12 

 االختيار حّريّة
اه خنتربه على أن ه الزمان. وقد فهم الرتاث الفكري  الزمان بوصفه إدراًكا  يتكش ف العامل الذي نعرفه يف اجت 

بطريقة  –كل  ما سوى اهلل   –إنسانيًّا لعملي ة الظهور واالحتجاب املعرب  عنها بـ"املبدإ واملعاد". يتجل ى الكون 
، وحكيم، وجواد، وعادل، فإن  هذه الصفات منظ مة متأص لة يف طبيعة األشياء نفسه ا. ومبا أن  الواجب َخريِّ

 حتت م أن يكون عامل الوجود متوج ًها حنو مقتضيات اخلري واحلكمة.

واعتماًدا على هذه املقاربة، يتعذ ر إنشاء أي  فارق بني املوجودات بوصفها أشياَء ِحس ي ًة وبني 
املوجودات بوصفها أشياء ذات قيمة معنوي ة. وعلى اعتبار أن  احلق  املطلق َخري  وحكيم، فإن  اهتمام البشر 

يتبع ما تقتضيه طبائع األشياء. إن   باألخالق والقيم ال يرتكز ببساطة على ما تواضعت عليه التقاليد، بل
معاينة عامل األجسام من غري إدراك لاللتزامات األخالقي ة والروحي ة اليت حيت مها هذا العامل على النفس 
اإلنساني ة يُعد  تشويًها لصورة العامَل. ولذا مل يكن مبحث األخالق هامشيًّا، أو رديًفا، يف أعمال الفالسفة 

، بل ركًنا أساسيًّا يف دراستهم لتحقيق الذات. فالواقع نفُسه يدعو الناس إىل حتويل والعلماء املسلمني 
طباعهم وتغيريها لتتالءم وصفاته الذاتي ة، كاخلري واحلكمة واجلود والعدل. ترجع، إًذا، قدرة اإلنسان على 

اذ خيارات أخالقي ة، تر  جع إىل واقع أن  اهلل خلقه على إدراك اخلري واحلكمة، وعلى متييز احلق  من الباطل، واُت 
االحتماالت متاحة أمامه، مبا فيها قول "ال"  كلّ األمساء، ال بعضها. وبالتايل، فإن   كلّ صورته. لقد عل مه 

 للحق  واجلمال واخلري والعدل واجلود، وألهوائه الشخصي ة على حد  سواء.

 

 معرفته إلى سبيل ال ما معرفة
 أنا أين وإىل ُخِلقت؟ وملاذا أنا؟ شيء أي   من أنا؟ من: "التربيزي   مشس سأله الذي السؤال إىل هنا أعود

 من مجلة اقرتاح واهلدف". وجهي؟ صرفت ماذا وإىل صانع؟ أنا ماذا احلني، ويف جذوري؟ أين ومن ذاهب؟
 .اإلسالم يف الفكري ة املدرسة نظر لوجهة السريع العرض هبذا الصلة ذات املسائل

ثًا التربيزي، مشس يقول ، التقليد بلسان متحد   عن للبحث حتديًدا، اإلنسانّي، الدافع إن   اإلسالمي 
 الفكري   الرتاث ويلفت". أنا؟ من: "األو ل التساؤل حول تدور األسئلة كل  .  حنن وجودنا لغز حل   هو املعرفة

 للمعرفة ميكن ما جل   السؤال؛ هلذا معقولة إجابة تقدمي يف اإلسهام ميكنها ال واملنقوالت اللغة أن   إىل االنتباه
 له، صورة ال ملن صورة من ا واحد فكل   ؛[بالسلب حقيقتنا تعر ف] عليه لسنا ما تقرتح أن هو تفعله أن النقلي ة
 عن نقلي ة معرفة أي   تقد مها اليت بالتفاسري التشب ث أن   يعين وهذا. له هيئة ال ملن وهيئة له، اسم ال ملن واسم



 13 

ا العلوم، وسائر والإلناسة والتاريخ الدين قبيل من البشري ة، الطبيعة  القمر إىل املشرية بالسب ابة تشب ث هو إمن 
 .نفسه للقمر وإغفال

 عن اإلجابة حماولة يف الفكري   الرتاث يسوقها اليت النمطي ة األجوبة عن البحث وراء أسعى لن
 عن باإلجابة جدارهتا عدم على التدليل إىل هتدف اإلجابات هذه كل  فإن   حال، كل    على مشس؛ تساؤل

 ذاته يف البحث عليه نفسه، حقيقة يدرك أن أراد ما مت من ا، واحد كل    أن   حقيقة إىل تنبيهنا وإىل السؤال،
ة النموذجي ة األبيات بعض سأورِد املقابل، يف ولكن ين،. اخلارج من معلومة أي   حتصيل عن عوًضا هو  واملعرب 

 يلح   اليت بالطريقة اآلخرين بني من شعره متي ز والذي الرومي، الدين جالل به عنيت التربيزي، مشس لتلميذِ 
 :17النفس معرفة وراء السعي ضرورة على فيها

[6/3712] 

 .النار من الدخان ينوجد كما  متاًما له، صورة ال َمن يُوِجدها الصورة

[2/612] 

 !احلانوت ذلك وافتح احلانوت هذا فأغلق الالمكان، من وأصلك املكان يف وأنت

[5/350] 

هت قد مجاعة كل    إن   هوا قد األعز اء وأولئك ما، ناحية إىل اجت   !صوب ال إىل اجت 

[1/602-603] 

ذ وقد املطلق، الوجود وأنت عدم، وجودنا حنن  !الفاين مظهر اُت 

 .حلظة كل    يف اهلواء حير كها وتلك األعالم، على املصو ر النوع من ولكن أسود مجيًعا وحنن

[6/1447-1449] 

 .شيء ال وأنت شيء، ال هذا فخيالك اآلن، فيه أنت الذي الوجود من وخف

                                                           

مثنوي جالل يف إيراد هذه االقتباسات. انظر، جالل الدين الرومي،  المثنوياعتمدنا على الرتمجة العربي ة لكتاب  17  
 (. وما بني معقوفني رقم اجملل د، ورقم البيت على التوايل.1997حتقيق إبراهيم الدسوقي شتا ) الدين الرومي،

 أم ا الكاتب فأورد يف متنه األساسي  األبيات نقاًل عن الرتمجة االنكليزي ة لنيكلسون. انظر،

Rūmī, Mathnawī, edited and translated by R. A. Nicholson (London: Luzac, 1925-1940), 8 volumes. 
( 6/3712وكل  اإلحاالت إىل األبيات يف النسخة العربي ة مطابقة للنسخة االنكليزي ة باستثناء البيت األو ل )

 حيث مل نعثر عليه، وقمنا عوًضا عن ذلك برتمجة النص  االنكليزي  إىل العربي ة.



 14 

 .هباء إىل الطريقَ  هباء   وقَطعَ  الالشيء، الالشيء عشق وقد

 .عيانًا معقولي تك ال تظهر اخلياالت، هذه تنعدم وعندما

[5/1960-1963] 

ا املطلق الوجود إن    العدم؟ إال  " كن" صنع موضع هو وما العدم، يف أحواله بكل   يقوم إمن 

 !مغروس غصن فوق غصًنا يغرس ال أحًدا أن   كما  مكتوبة، ورقة على يكتب ال قط   أحًدا وإن  

 !فيه بذرة ال موضع يف بذرته يغرس والغارس شيء، عليها ُيكتب مل بيضاء ورقة عن يبحث فالكاتب

 


