الدين ،الفلسفة ،والسؤال المهاجر
الشيخ شفيق جرادي
الكلمات المفتاحية :شفيق جرادي ،الدين ،الفلسفة ،اإلنسان ،السؤال.
ملاذا التفتيش عن معىن السؤال ،حني البحث يف الدين والفلسفة؟!
أألنه مفتاح باب العلم واملعرفة وشرط حتصيلهما؟ وهل هو يُ ُّ
مكونا للنظم الفلسفي أو االعتقاد
عد جزءا ِّ
متقدم عليهما ُّ
اج له عن دائرتيهما حبيث
الدين؟ أم أنه ِّ
تقدم التمهيد لصلب املوضوع؟ وهل يف مفارقته لنظامها إخر ٌ
كل نظم فلسفي وعقائدي؟!
يصبح السؤال منتميا إىل فضاء ال فلسفي وال عقدي يتحك ُم ويتجادل ويتشاكل مع ِّ

حمكوم عليه باالمتناع؟! أم أن األمر
وهل هذا إال تضاد يف موضوع واحد ،والتضاد يف مثل هذه احلال
ٌ
يكشف عن خبايا هي أعمق من مسار هذه التساؤالت االفرتاضية؟ ومن هذه اخلبايا اليت تستجلبها التساؤالت

بدالالهتا نذكر:
منبع الذات يف انطالقها
أ .إن علينا التفريق بني روح الفلسفة والدين وبني النظم الفلسفي واالعتقادي .ففي األول ُ
وجسمه اجلامع له
كل "الم تعليلية" ،بينما يف الثاين مدار ُج املوضوع
طمح ل ِّ
وغائياهتا وهي البدايةُ ِّ
ُ
لكل "ملاذا" وامل ُ
كل لون وهيئة مغايرة ،حبيث إن السؤال ،حت وإن مل يكن جزءا من أي نظام
ولباسه املائز له باللون واهليئة ،عن ِّ
وهيئة فلسفية أو دينية خاصة ،فإن هذا ال يعن أنه يف أساسه وجذره يُباين الفضاء أو الروح الدين والفلسفي.
ب .إن من حيثيات داللة فعل السؤال ،أنه فعل واحد من حيث املناط أو املمالك االنساين املعريف – الفلسفي منه أو
كل
كل جتربة و ُّ
الدين – إذ إنه ينبعث من ذاك امليل النفساين عند اإلنسان ،املسمى بالطلب ،والذي منه كانت ُّ
ُ
رحلة فلسفية ودينية مواكبة للدهشة اليت تُثري يف بساط الواقع الكوين – املسكون بسكونية اإللفة والعادة –
مكنوناتهُ العجيبة ودالالته املعنائية املسترتة ،لتبحث عن التعليالت والروابط والغائيات كما عند أرسطو؛ أو هو

طلب السؤال املمته من أمل الشك الوجودي ووجع القلق النابع من جماهبة العدم ،الناج مم عن إحساسنا باخلوف
ُ
من الفناء ،كما عند تيارات الفلسفة احلديثة وأصحاب املسلك الوجودي؛ أو هو ،فوق هذا وذاك ،النزوعُ
باحلب والقداسة – املسمى هبيام السؤال والطلب –
املستغرق يف العجيب املدهش حد االرهتان واخلشية املمزوج ِّ
ُ
املعّب عن عالقة الذات باملقصد والذي يرحتل عن الذات وحو حال يتلبس فيها صفات
الذي ميلك عنان القول ِّ
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تنوع حيثياهتا ويعبُ ُر بالسؤال من
يعاين هبا املطلوب ،حت يستحكم عندهُ الواقع
فيمازجه ممازجة الوحدة رغم ُّ
ُ
حال إىل حال دومنا قطيعة بينه وبني احلال األول ،ودومنا استقرار على وضع حمدد ليكون السؤ ُال مساءلة دائمة
كل حمطة أو مقام يتشكل على هيئة نظام فلسفي خاص أو مقولة
ويكون
السائل مهاجرا على الدوام .وهو عند ِّ
ُ

عقائدية ممذهبة ،ليتجاوزها بعد ذلك بروح ال حد حلدودها ،ومدى ال اوحصار لوسعته ،فيبقى هو هو عند الدين
وعند الفلسفة ،وهو غريه من م
جهة متثُّلمه ملوقع خاص ومقام حمدد فيهما.
ُُ
كل منعطف تارخيي ،منذ أن كان
وهنا نستكشف من دافع السؤال ما يتجاوز حدود آنات الزمن لنلقاه عند ِّ
تكونه وجبلته األوىل ،وهو املشهد األول لتعايل السؤال الذي يهجر موضع تساميه
التاريخ حاضنا لإلنسان يف أصل ُّ

وحو التفسري والتجلي يف املفهوم واملنظور وامل م
قول ليُحايمث بذلك الزمن ،فيبن وجهة العالقة اجلدلية بني الزمن ،يف
تطورات اجلواب الدين أو الفلسفي الساعي وحو التكامل والتمامية .وهو هبذا ُميثِّل املشهد
ضروراته ومتطلباته ،وبني ُّ
جرد األجوبة
الثاين من رحلة السؤال املهاجر ،والذي يعمل على تضاعيف امتدادات الزمان واملكان ليتجرد منهما ،وليُ ِّ

التذهن
عن اجلزئية فيتعقل الكلية احلاكمة على التفاصيل ،واحملكومة لنظام الشمول واالطراد والدميومة يف مملكة ُّ

لتطهر من دنس التزامحات الومهية والتكثُّرات احملكومة بنري الفناء واملوت والقلق واليأس،
الفلسفي؛ أو يعمل على ا ُّ
ليلقى املقدس يف جاذبية الشوق والرمحة واحملبة املدفوعة بنزوع الذات وحو األكمل ،واجملذوبة بأمل اللقاء الذي عّب عنه
اجر إِلَى ربِّي إِنَّهُ هو الْع ِزيز ال ِ
ِ
يم}.1
القرآن ،عن لسان بعض األنبياء ،بقوله { َوقَ َ
َُ َ ُ َ
ال إِنِّي ُم َه ٌ
َ
ْحك ُ
واللقاء هنا ،إمنا يكون بتمام الفكر و م
القيم والسلوك واحلال ،وهو لقاءٌ يستدعي السؤال ،أو إن شئت فقل:

الطلب املهاجر دوما ،إذ صيغةُ املهاجرة قائمةٌ على املفاعلة ،وهي احلركة املتصلة املستمرة اليت قد ترى يف أعراضها
كل ُّ
تشكل ،إذ عند
تقوم على حركة دائمية ممتدة ،وهبذه احلركة حيدث ُّ
بعضا من االستقرار ،إال أنا يف جوهر حقيقتها ُ
م
الرحلة للسؤال املهاجر فإنه يستعيد حيوية انطالقه حبركة ،وإن كانت دائرية ،إال أنا ال تستعيد ما
اكتماالت هذه

جياد املعدوم مستحيل يف لغة الكدح وحو الله ،أو إن شئت فقل :وحو متام احلقيقة وكماهلا.
انعدم ،إذ إ ُ
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ج .يبقى القول إن استقرار اجلواب األحادي ،يف تعليله أو نظامه ،على السؤال الوجودي املهاجر دوما هو ما
أورث ،وما زال يورث ،الشطح واهلجر .وأقصد باهلجر هنا القطيعة والقطع ،والقطاع هو من اكتفى مبا عند
كل من
الذات وحول املوضوع إىل شأن من شؤون الذات ،ليختزل بذلك كل احلقيقة وليعلن القطيعة بينه وبني ِّ
سواه ،إذ هو يف مساحة الفلسفة صاحب اململكة الفضلى اليت يرتبع على عرشها وحولهُ حواشي املفردات
ائس القول وحوريات البيان وإن باستغالق عن األفهام واملرامي حت
واحلدود والروابط واألحكام ،وعنه ُ
تصد ُر عر ُ
يكاد حاله أن ينطق قائال "أنا احلق".2

أما إن كان يف مساحة الدين ،فإن صدحا للجواب عن سؤال ُمضمر غري معلن يكاد يقول مدعيا ،أنا الصراط،
احلق والباطل ،واجلنة والنار ،واحلياة واملوت ،بل أنا هو وهو أنا ،وما يف اجلُب مة اال الله...
وقسيم ِّ
وما هذا اهلجر إال بعد القطيعة مع السؤال املهاجر ،واليت تسبب يف أفضل حاالهتا قطيعة بني الفلسفة والدين
توسم جلمبملة اإلنسان اليت فُ مطر عليها – وهل الفطرة إال الدين – ،وال دين دون جواب
علما أن ال فلسفة دون ُّ
وتعليل ونظم فلسفي للمراد واملقصود واملغّي.
أما إن أردنا الرتقي ،فيمكن القول أن ال معىن دون التفات وال التفات دون دهشة وشك وقلق واجنذاب ،وال
هذه كلها دون منبع للتساؤل ودون مهاجرة للسؤال ،حبيث يكون منبع احلاجة إىل التفلسف ومنبع احلاجة إىل الدين
واحد ،وإن من حيثيتني تكامليتني تقع األوىل عند احلاجة الفطرية للقاء املبدأ وهي الدين ،والثانية عند احلاجة لوعي
اللقاء وهي الفلسفة .ومن هنا كانت احلاجة إىل جتديد لفهم فلسفة دينية تقوم على السؤال املفارق ،والسؤال املفارق
ودور املفارق ،كما مستُهُ ،أن يكون
من سنخ خيتلف عن الدين كأنظومة ،وعن الفلسفة كنظام ألنه ينطلق من اإلميان؛ ُ
متجردا يف عني أنه متمازج؛ وهنا يكون معىن السؤال املهاجر أو الطلب املهاجر بني املعىن واملعىن ،واحلال واحلال،
ِّ
والصفة والصفة ،والذات والواقع ،يفارق وال يقطع ويتجاوز دون أن ُخيلي ،حت إذا ما أردنا أن نلحظه يف ميادين
جتلياته يف الفكر واخلارج ويف الذات والواقع ،كان من الواجب علينا أن منيِّز بني منت الواقع ونفس األمر ،وهو الوجود
للكل فكرا وذاتا وخارجا وواقعا – بوحدة حقة – وبني تقسيم مبن على ما نسميه ب "املا بإزاء"،
املصاحب بوحدته ِّ
ونقصد به أن الذات حبقيقتها موضوع ،لكننا ،حينما نريد أن نقيس على قاعدة املغايرة ،فإننا نسمي الذات بإزاء
 2كتاب أخبار الحالج ،اعتىن بنشره وتصحيحه وتعليق احلواشي عليه لوي ماسينيون وباول كراوس( ،كولونيا :منشورات اجلمل،
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غريها ذاتا ونسمي غريها بإزائها ،أي مبا يقابلها ،موضوعا ،وهكذا الفارق بني الذهن واخلارج .لذا ،فإن الثنائية اليت
ات املنهجية ،ث ما لبثنا أن حكمنا عليها
دمرت الذات وشيأهتا ،بعد أن أمهلتها ،هي ثنائية افرتاضية أوجبتها الضرور ُ
باعتبارها ضرورة مسلمة ال تقبل اجلدل ،ومنها أخذنا وحكم بالقطيعة بني الله واإلنسان ،واألخالق واملنفعة ،واألفكار

حد العبثية العادمة واملعدمة حت أعلنا عن موت القيم واحلقيقة واألخالق واألمل
والوقائع ،وهو ما أوصل الشطح إىل ِّ
والله واإلنسان وها وحن اليوم على أعتاب إعالن موت العامل.
إن من أل املطلوب اليوم ،هو أن جندِّد يف قيمنا ورؤانا الفلسفية واعتقاداتنا االجتهادية الدينية ،ونظرتنا
للوجود واحلياة واملوت واألمل والبالء والبناء واملستقبل باستعادة أواصر العالقة مع السؤال مبا هو طلب الكيان والذات
جندد العالقة مع مفهوم اهلجرة واملهاجرة املسؤولة .فإذا كان للسؤال يف أصله قبلية حاكمة ،عّب
الواعية واملنجذبة ،وأن ِّ
َخ َذ ربُّ َ ِ
ت
آد َم ِم ْن ظُ ُهوِرِه ْم ذُ ِّريَّتَ ُه ْم َوأَ ْش َه َد ُه ْم َعلَى أَنْ ُف ِس ِه ْم أَلَ ْس ُ
ك م ْن بَنِي َ
عنها القرآن الكرمي بقوله تعاىل { َوإِ ْذ أ َ َ
3
وتكون التاريخ ُّ
وتبدل
بَِربِّ ُك ْم}  ،ليكون السؤال الشاهد على النفس باقيا ما بقيت ،مهاجرا معها عّب األجيال ُّ
للحق بعد جتربة البالء املعريف ،الفلسفي
األحوال ،فإن املهاجرة تستعيد حيويتها مبعرفة ب ع مدية يُعلم ُن عنها القاصد ِّ
مهاجر
والدين ،الذي خيبُ ُر فيه الوقائع واحلرية وأحوال النفس واألمم حت يتكون لديه عقل اخلّبة فيعلن قائال{ ،إين
ٌ

إىل رب} 4وهي رحلةُ هجرة معرفية وصفها أمري املؤمنني علي (ع) وحدث هبا ابنه اإلمام احلسني(ع) إذ يقول له فيما
عمرت عمر من كان قبلي ،فقد نظرت يف أعماهلم وفكرت يف
نقله نج البالغة "أي بن  ..إين ،وإن مل أكن ِّ
أخبارهم ،وسرت يف آثارهم ،حت عدت كأحدهم ،بل كأين ،مبا انتهى ايل من أمورهم ،قد ُع ِّمرت مع أوهلم إىل
آخرهم ،فعرفت صفو ذلك من كدره ،ونفعه من ضرره".5

وال يقتصر عقل اخلّبة هذا على جمرد التوصيف ومعرفة الشؤون واألوضاع ،بل يتعدى ذلك ليستكنمه معايري

احلُك مم من مثل قوله" ،اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبني غريك ،فأحبب لغريك ما حتب هلا ،واكره لغريك ما تكره
هلا" .هذا على مستوى القيم السلوكية ،أما على مستوى قيم املعرفة فيقول" ،واعلم أن اإلعجاب ضد الصواب وآفة
األلباب فاسع يف كدحك ،وال تكن خازنا لغريك ،وإذا أنت ُه مديت لقصدك ،فكن أخشع الناس لربك".
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العج م
ب الذي يعطل
فهنا سري وسلوك
مهاجر يعمل على عصمة العقل والذات من آفة العصبية الناجتة عن ُ
ٌ

املهاجر عن الكدح وحو املقصد فيقنعه مبا هو فيه ليقع فريسة النهايات ،إما بالشطح أو بالتكفري أو بالتعطيل .أما
التأمل واإلبداع
الصواب ومقتضيات حكمة األلباب ،فهو السعي يف الكدح ملالقاة وجه احلقيقة ومقاربتها ،عّب ُّ
والتجديد الذي ،وإن رآكم مما لدى الغري ،عليه احلذر من أن يكون جمرد خازن ملا لدى ذاك الغري ،أو جمرد مقلِّد متبع
منساق .حت إذا ما اهتدى بعد جهد وجهاد معريف يف سؤاله الوجودي املهاجر فليخشع أمام احلق ،إذ مقتضى
نفي حيازمة احلق ،بل االتضاعُ أمامهُ ولسان القول واحلال {إين مهاجر إىل رب} .ويف ظن أن مثل هذه الرحلة
اهلداية ُ
املعرفية يستحيل أن يُكتب هلا النجاح دون التوافُر على أرضية فلسفية فعلية ،ترى يف اإلنسان كائنا ممتدا بامتدادات

داخلية من خالل الزمن وبامتدادات خارجية عّب امتداد املكان .إال أنه كائن يتعاىل حبقيقة هويته – وهي النفس
الواعية – عن كل من الزمان واملكان ،يف الوقت الذي يرهتن للنقصان من طريف املاضي واملستقبل وهو يقع فريسة
تصرم آنات احلاضر ُّ
وتبدل أحواله ومواضعه .والعجيب املدهش هنا ،هو أن هذا الواقع املمتد واملنقوص ،هو سر
ُّ
حمافظته على دميومة حركته بإرادة وجلد ألن املنقوصية هنا ِّ
تشكل علة التحفيز على األمل ورجاء نيل اخللود .ويف هذه
قرر الفيلسوف إما القطيعة واخلضوع جلّبية املنقوصية ليتحول إىل واقع بال غاية وطموح بال أمل،
الزاوية بالذات يُ ِّ

وبالتايل إىل فكرة بال معىن سرعان ما تنقلب إىل نقدية عبثية هدامة تتوخى العدمية والتوالد التكراري لسؤال غري
يقرر خوض غمار املعىن يف الواقع فيبذر الشوق واألمل والبهجة واهليمان املشغوف حبب املعرفة وحب
مسؤول ،أو أن ِّ
احلقيقة متحديا أغالل النقيصة وإصر استهواء اخلضوع جلّبية اإلمكان ،طاحما وحو وسعة يف مستقبل هو متام معىن
احلاضر واملاضي ،يبىن ب قدر ي م
هند ُسه اإلنسان املنجذب بامتدادات هي فوق حدود األين والكيف والوضع ،ومتسلِّحا
ُ
ُ
بوحدة الطاقة املعرفية املتعالية بالعقل املنضبط بقواعده املنطقية ،وبقوة اخليال الثاقب ،أو ما حيسن للبعض أن يسميه
حبس النبوة واإلهلام ،باعتباره قدرة خارقة على فهم أطوار للوجود فوق طور العقل ،منتظمة بنُظُم متسامية على احلدود
والرسوم ،مستفيضة بقيم اخلل مق واخلُلُق.
وإىل وقتنا هذا ،فإن جتربة رحلة السؤال الفلسفي قد قطعت أشواطا واسعة ومتنوعة فتداخلت مع الوجود

حت كان ت فلسفة ميتافيزيقية ،وتداخلت مع األخالق والقيم والعلم واللغة وألبستها من هيئة صيغتها الفلسفية ،حت
إنا عندما أرادت أن تدرس الدين ،أحالته إىل تفسرياهتا ومفرداهتا ومنظوماهتا فتولدت لدينا فلسفة يهودية ومسيحية
وإسالمية وفلسفة األديان الشرقية وغري ذلك ،وهذا األمر أولد حماذير منها :إن االعتقاد الدين لدى هذه األديان
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شكل مركز الرقابة وسلطة حدود التأويل على تلك الفلسفات حت ولو مل تعلن تلك الفلسفات صراحة عن ذلك؛ يف
الوقت الذي شوهت فيه الفلسفة ،بنظامها االستيعاب االستحواذي ،لغة الدين وقدرته على التعبري عن روح ما يكتنز،
حت صارت مفردات من مثل اجلوهر والطبيعة والفرد واألقنوم والشخص واملاهية وغري ذلك ،عالمات على حصول
القطيعة بني املقررات العقائدية واملعتقدين ،وخلت األديان من قدرهتا التواصلية وجاذبيتها الروحية وشفافيتها املعرفية
بعد أن مت التلفيق بينها وبني الفلسفات ،فال نملنا فلسفة وال حظينا بدين.
م
املفارق أن
إال أن هذا الكالم ال يعن التخلي عن واحد من االثنني ،بل يعن أن نفتح للسؤ مال الوجودي

ميارس وفاق املمازجة مبهاجرة تفتح العقل على عرش القلب ،وتفتح القلب على تدبُّر العقل لنحصل على "فلسفة
فعل كل طاقة من طاقاته حبيث نسمح
اخلّبة" ،وهي فلسفة ترى يف الوجود أفقا واحدا عضويا يف عالقة أقسامه ،وتُ ِّ

متأمل ِّ
مفكر متدبر أن ينطلق من القاعدة اليت يشاء ،شرط أن ال يتوقف عند نقطة االنطالق فينغلق على
لكل ِّ
ِّ
كل منطلق وقاعدة ،كنقطة
الذات ،ويستدرج كل آخر كعنوان هامشي يف سلطة حضوره .كما أن عليه النظر إىل ِّ
متصلة بغريها يف حكم خط الدائرة املعرفية الفلسفية أو الدينية ،ليتحقق التكامل مبدارج موصولة على امتداد الزمن
واجلغرافيا ،على امتدادات األمم واهلويات ،فيكون التعارف والتآلف الذي عّب عنه الله يف كتابه العزيز { َو َج َعلْنَا ُك ْم
ُشعُوباً َوقَبَائِ َل لِتَ َع َارفُوا إِ َّن أَ ْك َرَم ُك ْم ِع ْن َد اللّه أَتْ َقا ُك ْم}.6
سبيل التواصل بني الله واإلنسان هو القيم ،فمن باب أوىل أن
والتقوى قيمة ،بل إن اإلكرام قيمة ،فإذا كان ُ

صلة ما بني اإلنسان واإلنسان أن تكون القيم أرفع من أن ُتتصر بفلسفة دون غريها ،أو دين دون غريه فهل إىل
ومقصدها اإلنسان؟!
فلسفة دين ،منبُعها ومآهلا الذي ال ُحي ُّد ومالكها
ُ

 6سورة الحجرات :اآلية .13
][6

