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 في الفلسفة اإلسالمّية مبادئ اإلبستمولوجيا
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 .التصّور والتصديق ؛القصديّة اإلضافة اإلشراقّية؛؛ املعرفة احلضوريّة واملعرفة الظهوريّة: المفتاحّيةالكلمات 

 

 1المعرفة الحضوريّة

. وهي نسبة، يف وجودها الذهيّن، 2لنفس طبيعة هذه النسبة مشكِّلة يف نفس حتليل نسبة املعرفة، وحدة مركمبة، َثم 
( فعل "املعرفة"، 1: )ثالثيّ  ]تكثّر[ . بيد أّن التأّمل يف هذه البساطة قد حيّللها، وال غرو، إىل تركيبعن أصالةبسيطة 

فيما خّص مقولة  ،( املوضوع مبا هو "معروف". إنّنا نستقي هذه الثالثّية التحليلّية3هي "عارفة"؛ و)( الذات مبا 2)
من التأّمل يف البساطة األّولّية للوجود الذهيّن املقوِّم لفعل املعرفة الالزم نفسه، وهو حنو من الفعل  ،املعرفة احلضوريّة

فيما اّتصل بالوحدة املطلقة بني فعل املعرفة وذهن العارف نفسه، فلقد متماه بالكّلّية مع وجود الذهن البشرّي. أّما 
أّما فيما اّتصل مبعرفة و  .3شدّي للـ"سعادة"، باملعىن الذي يستلزم التجوهررأينا أّّنا تلك اليت حييل عليها الفهم الر  

                                                           
 "." أو "اكتسابّية  يف لغة الفلسفة اإلسالمّية، ت سّمى املعرفة احلصولّية بـ"االرتسامّية" كذلك، أي بالتمثيلّية، كما وي طلق عليها "كسبّية   1

وهذا ما يقابل املعرفة احلضوريّة اليت ال ت نال، من املوضوع اخلارجّي، بالتمثيل. ولئن آثرنا ترمجة املعرفة احلصولّية االرتسامّية 
"، أي "املعرفة بـ]واسطة[احملاكاة"، فألّن الفلسفة اإلسالمّية يف كّل صيغها، من ابن سينا إىل knowledge by correspondenceبـ"

"إّن : اإلشاراتصدر الدين الشريازي، تعترب "احملاكاة" الشرط األّول لقيام هذا النحو من املعرفة. يقول الطوسي يف تعليقته على كتاب 
اإلشارات أبو علّي سينا، ومنها ما هي غري مطابقة للخارج، وهي اجلهل"؛  من الصورة ما هي مطابقة للخارج، وهي العلم،

(، القسم 1992للطباعة والنشر والتوزيع،  ، مع شرح نصري الدين الطوسي، حتقيق سليمان دنيا )بريوت: مؤّسسة النعمانوالتنبيهات
  .363الثاين "يف الفلسفة اإلسالمّية"، الصحة 

كتاب ة على متثيل حياكيه. انظر، السهروردي، رفرجّي أنّه معلوم إذا ما اشتملت الذات العاميكن أن ي طلق على موضوع خاو 
 .479(، الصفحة 1945، حتقيق هنري كوربان )اسطانبول، المشارع والمطارحات

الصفحات ، م" ومقوليَت "احلضور" و"الشهود"تعليقة الطوسي على تعريف "العل مصدر سابق، ،اإلشارات والتنبيهات كتاب ،انظر 2
 .365إىل  363

يف اصطالحنا، فإنّنا نطلق على هذا النحو من املعرفة اسم معرفة حضوريّة احّتاديّة، يف إزاء املعرفة احلضوريّة "اإلشراقّية" أو  3
 ك يف املعلوم، يف أشّد ما يكون من الفقر والتعّلق[."االستهالكّية" ]حيث العاِلم م ستهلَ 
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الصورة من الوحدة  سوى تلكيريد  ِل يكن ،تالمذتهأغلب  شرحه، عندما ، فإّن ابن سينااملعّلقة الذات والنفس
 أشهر. ّث إّن واحدة  من 4املطلقة، رغم نكرانه ملقولة فرفوريوس يف احّتاد العلم واملعلوم يف األشكال األخرى للمعرفة

من عائق، إذ نتفّكر  . وليس ثَّ 5بني العلم والعاِل واملعلوم باالحّتاد الوجوديّ هي القول طروحات صدر الدين الشريازي 
بّية التصّوريّة يف الوحدة البسيطة املطلقة، حيول دون حتليلها إىل أجزاء تصّوريّة خمتلفة، دون أن تقدح هذه الرتك  يف هذه 

 صرافة هذه الوحدة. 

ال  فهي ، وبالتايلفبساطة هذه النقطة مسلممة رياضّيةالرياضّية. خذ، على سبيل املثال، نقطة احملور يف الدائرة  
تتجزّأ، مبعىن أّّنا غري قابلة للقسمة إىل نقاط خمتلفة يف احملور. مع هذا، فإنّنا قد تعّلمنا أنّه من املمكن تقسيمها إىل 

وعرّفناها على أّّنا "النقطة املتساوية النسبة إىل كّل النقاط املوجودة  ،جهات وجوانب خمتلفة مىت ما تأّملناها مفهوم ا
ا النقطة اليت ال تتجزّأ عينها، وقد جزّأناها انآن إىل جهات شىّت وفق ا للنقاط املنتسبة إليها عند إّنّ  عند حميط الدائرة".

ّل ببساطة املتضممنة يف تعريف نقطة احملور ال ت  حميط الدائرة. ومع هذا، فإنّنا نعي متام ا أّن هذا النحو من الكثرة 
 منزلتها الرياضّية.

أن نقول إّن البنية األصلّية للمعرفة احلضوريّة، رغم بساطتها وصرافتها، فإّن حتليلها غايتنا من املثال املذكور 
وذهنّية. بيد أّّنا ال  ،حاضرةو إىل ثالثة مكّونات مرتابطة نستطيع أن نصفها، ثالثتها، بأّّنا ذاتّية،  يفّككهامفهوم ا 

الكسبّية اليت تّتخذ لنفسها موضوع ا خارجيًّا هو  تتخّطى ذلك فتّتخذ لنفسها موضوع ا خارجيًّا. وهذا خبالف املعرفة
 .6وضوعّيته ذاتّيةوتتخذ لنفسها موضوع ا م ،بذاهتا بّينة  عليه، تكون املعرفة احلضوريّة و مبثابة املقّوم الرابع ملاهّيتها. 

ذلك إىل انفكاك هذا النمط  أّما أهّم ما ميّيز املعرفة احلضوريّة فهو ترفّعها على ثنائّية الصدق والكذب. ومردّ 
فبغياب املوضوع اخلارجّي، تغيب احملاكاة بني احلالة الداخلّية وتلك من املعرفة، مبقتضى ماهّيته، عن مقولة احملاكاة. 

عنها[". بالتايل، ورغم املقبولّية الواسعة ملبدإ احملاكاة كمعيار  اخلرب ]احلاكياخلارجّية، أو بني "الواقعة اخلارجّية" و"
احلاكي عن موضوع خارجّي أو كذبه، ورغم مقبولّية هذا املبدإ كمحّك ملعاينة احلقيقة أو اخلطإ يف معرفة  اخلربلصدق 
 ال. حبيّة، وال ي طلب ذلك منه راسل، فإّن مبدأ  مماثال  ال ميكن االلتزام به يف حالة املعرفة احلضور  بتعبري، 7احلقيقة

                                                           
 .الثالثالنمط  مصدر سابق، ،اتاإلشارات والتنبيه انظر، 4
 ،(1981 )بريوت: دار إحياء الرتاث العريّب، 3، الطبعة الحكمة المتعالية في األسفار العقلّية األربعةصدر الدين الشريازي،  5

 .3اجملّلد  السفر األّول،
 .72(، الصفحة 1945)اسطانبول،  كتاب التلويحاتالسهروردي،  6
7  
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املاهوّي واملوضوع -ومبا أّن ثنائّية الصدق والكذب تقوم، بذاهتا، على نسبة احملاكاة بني املوضوع الذاتّ 
، وعلى نسبة احملاكاة بني اخلرب ومفا-املوضوعيّ  يف حالة املعرفة  ده املوضوعّي ثانيًّا، فال ثنائّية ممكنةالَعَرضّي أّوال 
(، احلضوريّة: بالتايل، ال معىن للخرب يف هذا النحو من املعرفة )ال أساس ملعرفة باحملاكاة ،اكاةمع انعدام احمل. احلضوريّة

يرتّتب على عدم  ،وال معىن لإلخبار حول موضوع ماّدّي خارجّي، أو للقول بصدق هكذا إخبار أو كذبه. ومن ثّ 
 ة  لثنائّية الصدق والكذب املنطقّية.تقّيد املعرفة احلضوريّة باحملاكاة، عدم كوّنا عرض

. وهذا خبالف املعرفة الكسبّية احملكومة بطبعهاقسمة التصّور والتصديق عارية عن واملعرفة احلضوريّة، بعد، 
 هلذه القسمة. 

أو  ،كيما يفّكك بني مشكليَت التعريف والربهان  منطقهكان ابن سينا أّول من أقام هذه القسمة يف وقد  
 ما يلي: ،هبذا الصدد ،يكتبفهو اإلثبات. 

كّل معرفة وعلم، فإّما تصّور وإّما تصديق. والتصّور هو العلم األّول. وي كتسب باحلّد، وما جيري جمراه، مثل تصّور 
  .8ماهّية اإلنسان. والتصديق إّّنا ي كتسب بالقياس، أو ما جيري جمراه، مثل تصديقنا بأّن للكّل مبدأ  واحد ا

القسمة اليت جعلها بعض املناطقة احملَدثني بني  – أو ما يقرب منها –القسمة هي عينها يبدو أّن هذه 
نفس  مبقتضى قد ال تعدم املعىن –ما  مجلة  أو  –ما  كلمة  فإّن  "املعىن" و"قيمة الصدق". وعلى هذا األساس، 

 يربّرأو عبارة ذات معىن، ال حاجة لنا بربهان  ،من أّي قيمة صدق. ولنتقّدم بكلمة، أو مجلة ، مع كوّنا خالية  تعريفها
لتلك املفردة، أو العبارة. أّما أن حنكم  ،أو املنطقيّ  ،االعتقاد بصدقها. كّل ما حنتاجه هو تلّمس التعريف اللغويّ 

 االّتكاء على تربير لالعتقاد بصدق احلكم.لزمنا منطقيًّا بتصديق، فهذا ما ي  

صديق،  توالالتصّور فقسمة، فإّّنا ال جتدينا نفع ا يف مقام املعرفة احلضوريّة. إذ ا، مبعزل عن صالحّية هذه ال
اليت تنتمي إىل مرتبة املعىن والتمثيل  conceptualization مةهَ ف  مَ ـمن اخلصائص الذاتّية لعملّية ال كالمها، ي عتربان

)االرتسام(، ال إىل مرتبة الوجود واحلقيقة. بيد أّن ما نزعمه من حقيقة املعرفة احلضوريّة ال ينطوي على أّي مفهمة أو 
 متّثل، بالتايل ال حمّل للتصّور أو التصديق فيها.

                                                                                                                                                                                           
B. Russell, “Truth and Falsehood,” in The Problems of Philosophy (London, 1976), ch. 12. 

انتشارات جامعة طهران(، "املنطق"، طهران: وه )پژ، حتقيق حمّمد تقّي دانش النجاة من الغرق في بحر الضالالتابن سينا،  8
 .20الصفحة 
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عدم  يف اعتبارنا للمعرفة احلضوريّة، فإنّنا ال نعينّث حرّي بنا أن نلحظ أنّنا بإنكارنا ثنائّية الصدق والكذب 
له وثيق  اإلشراقّية ترضاهعلى هذه املقولة اخلاّصة من املعرفة. بل مثّة معىن  للصدق انطباق أّي معىن  من معاين الصدق 

الدقّة،  توّخيناوإذا ما  .nonphenomenal"9 الصلة مببحثنا. إنّنا نطلق على هذا املعىن من الصدق مسّمى "الالظهوريّ 
،ففي هذه املنظلوجود. فهذا املعىن يساوق ا "اهلل هو احلّق"، فكأنّه يقول،  ومة الفلسفّية، عندما يقول أحدنا، مثال 

إذا ما استطعنا أن نساوي بني املعرفة احلضوريّة  ،أيض ا ،وهنا واجب الوجود. ]تعاىل[ نّهإوببساطة، إّن اهلل موجود، أو 
وهذا النحو من "عروض" حقيقة املوضوع يف الذهن، فإنّنا يف موضع خيّولنا تطبيق هذا املعىن الوجودّي للصدق على 

مييز املنطقّي حقيقة املعرفة احلضوريّة. إاّل أّن ما نريد اإلشارة إليه هنا هو أّن ثنائّية الصدق والكذب املنطقّية، كما الت
ملعرفة ا اليت تالئممن اخلصائص يف حّيز املعرفة احلضوريّة، بل كال الثنائّيتني  جمال تطبيقيّ  ليس هلابني تصّور وتصديق، 

 .احلصولّية

 

 الحصولّيةالمعرفة 

وبالتايل، ِل  منه،مها حتت تأثري انآخر أو ت ستّمد ال تنوء األوضاع الوجوديّة ألحد وجودان مستقاّلن حبيث ثَّ إّن كان 
أن نقول إّن أحدمها "حمايد باملطلق" بالنسبة إىل َحقم لنا عندها  من ارتباط عمّلَي، أو اقرتان مطّرد، بينهما، ةيكن مثّ 

عن  اني يباين أحدمها انآخر بالوجود. وهكذا، فهما غائبان وجوديًّ انآخر. بعبارة ثانّية، إّن هذين املوضوَعني املعطيَ 
 اضَرين أو مّتحَدين مع ا.بعض، وليسا ح

، تعين مفردة "غائب"، وهي رائجة يف املعجم االصطالحّي حلكمة اإلشراق، انعدام كّل   هنا، كما أحملنا قبال 
. متام اين املفرتض وقوعهما يف أوضاع وجوديّة مباينة إبستمولوجّي بني هذين الوجودَ ارتباط منطقّي، أو أنطولوجّي، أو 

 هذا املعىن اخلاّص من الغياب. إىل يف مقام اإلشارة "حمايد باملطلق" م ا أن نتوّسل بتعبريمن اجلائز متاوعليه، 

كأّّنا وجودان حمايدان   تظهر على العكس من املوضوعات اخلارجّية،ويف أّول األمر، فإّن الكيانات الذهنّية،  
. وميكن لنا أن نعترب، اإبستمولوجيًّ ا، أو أنطولوجيًّ منطقيًّا، أو  باملطلق وغائبان عن بعض. وهذا ما يعين انفكاكهما

ستحيل إزالتها بالكّلّية، وحتويلها إىل وحدة مطلقة حبيث يصري الوجودان املذكوران الشيء تبالنتيجة، أن هذه احلياديّة 
ارجّي إىل التماهي صريح أن يصري املوجود الذهيّن واملوضوع اخل وبأّي االعتبارات. وإنّه لتناقض ،نفسه، يف الوقت عينه

                                                           
، مبعىن أنّه ال "ي ظهر" نفسه لنا. بل إّن هذا النحو مفاد ربطيّ  يس لهلبقولنا "الظهورّي"، ال نريد أنّه ]هذا النحو من صدق املعىن[  9

 من الصدق، كما هو معىن األشياء يف ذاهتا، له واقعيّته املوضوعّية يف احلضور، وإن ِل يظهر نفسه لنا أحيان ا. 
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اإلبستمولوجّي، يف حني مها يتغايران يف كّل و  األنطولوجيّ  م على املستوَينياملطلق، سواء على املستوى املنطقّي، أ
 واحد من هذه االعتبارات.

من خالل حنو من أحناء االحّتاد،  بني هذين الوجوَدين املتغايَرين ، أو ارتباط،كان من احتمال ألّي التقاء  وإن 
هو احّتاد معريّف، ال منطقّي وال أنطولوجّي. فاملوضوع اخلارجّي قد و هو احتمال واحد ال غري: االحّتاد الظهورّي، ف

ال و  هو من مرتبة التصّور. ،يف أذهاننا ،10حيوز، باإلضافة إىل حقيقته الفعلّية املنتمية إىل مرتبة الوجود، ارتسام ا ظهوريًّا
ا وجود ا مع  ،قيم فيهتو  ،ظهر يف الذهنأّن مرتبة  من مراتب الوجود اخلارجّي ت جيدر بذلك أن يعين حبيث نعتربه مّتحد 

بة التصّور، من حيث إّن واحدة  من اخلصائص األساسّية ملرت لنا أن نقولميكن ن، ومنتمي ا إىل مرتبة التصّور. بل الذه
فعلنا الظهورّي، يف حني تّتصف مرتبة الوجود اخلارجّي  نتجها ذهننا يف حّيزأّّنا تقوم فينا، وي   هي ذهنّية، هي

 بانوجادها، ال فينا، بل بذاهتا، وبوقوعها خارجنا يف العاِل اخلارجّي املستقّل عن شعاع ذهننا.

من االحّتاد بني وجودين حمايَدين مبدئيًّا هو االحّتاد املعريّف، فإّن طبيعة هذا وإذ نؤّكد أّن النحو الوحيد املمكن  
ما نريده من احملاكاة يف نظريّة املعرفة هذه، و أّما األجابة فتكمن يف مقولة احملاكاة.  الحّتاد وكيفّيته تظّل مثار ا للسؤال.ا

. أي إّن الصورة الداخلّية تّتحد مع 11وبنحو موجز، هو "املماثلة" من حيث املضمون، و"املماهاة" من حيث الصورة
شكل من األشكال. وهكذا   أن يتماهى الوجود الذهيّن مع الوجود اخلارجّي بأيّ الصورة املاّديّة اخلارجّية، من غري

ن من الوجود متشاهَبني حبكم احّتاد صورّي. وإذا ما انعدم هذا التماهي الصورّي، فلن يصري هذان النحوان املغايرا
 .12اِل الواقعأن نضع اليد على أّي حنو من التواصل بني الذهن البشرّي وع ،باملرّة يكون ممكن ا،

بسؤال ضوابط  وحنن، عندما نعاجل مقولة احملاكاة، جيب أن نلحظ أنّنا ِل نكن، أقّله يف هذه اللحظة، معنّيني 
اخلرب املنطقّي املرتّدد، لزام ا، بني الصدق والكذب. فبحسب املشرب اإلشراقّي، ي شتّق هذا السؤال من السؤال األّويّل: 

أو  ،أّّن ملعرفتنا أن حتاكي عاِل الواقع؟ أو، بعبارة ثانية، أّّن لنا أن نفهم عاملنا اخلارجّي قبل أن نتمّكن من الكالم عليه
ل حبّقه؟ هذا ما يعنينا هنا فيما خّص مشكلة احملاكاة. أّما السؤال عن األوضاع اليت مبوجبها يصدق خرب صياغة اجلم

 لبحثه. فهو شأن خمتلف حنيله على حمّل آخر أكثر مالئمة   ،أو يكذب ،ما

                                                           
)اسطانبول،  كتاب المشارع والمطارحاتي سّمى هذا التمث ل الظهورّي، يف لغة حكمة اإلشراق، بـ"األثر املطابق للواقع". انظر،  10

 .479(، الصفحة 1945
 .2السفر األّول، اجملّلد مصدر سابق،  ،األسفارهذا هو التصّور اإلسالمّي النموذجّي لظهوريّة الذهن. انظر،  11
 .85إىل  58الصفحات  ،)طهران، دون تاريخ(، "الوجود الذهيّن" شرح المنظومة "،اإلهليّات"سبزواري، ماّل هادي ال 12
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مزدوجة.  يف موضوعّية باخنراطها، خبالف تلك احلضوريّة، تّتصف احلصولّيةوقد سبق أن أشرنا إىل أّن املعرفة  
كامن خارج مرتبة لذلك، وهلا موضوع موضوعّي   ،مبا هي معرفة ،فلها موضوع ذاّت، انسجام ا مع اقتضاء املعرفة

التصّور هو مبثابة املرجع )املدلول( املوضوعّي لتلك املعرفة. باملصطلح اإلشراقّي ي طلق على األّول "موضوع حاضر"، 
 ته موجودة مبعزل عن حقيقة ذهن الذات العارفة.وعلى الثاين "موضوع غائب"، أي إّن حقيق

يف حتقيق الفعل املعريّف. بكلمة  )التمثّلّي( يف حالة هذه املعرفة، يلعب املوضوع الذاّت دور الوسيط االرتساميّ  
الفعل ميّثل املوضوع الذاّت، بواسطة التصّور، حقيقة املوضوع اخلارجّي أمام ذهن الذات العارفة. ولتحقيق هذا أخرى، 

التمثيلّي، ال بّد من مطابقة، مبعىن احملاكاة، بني نوعني من املوضوعات. فمن حيث هو متثيل )أو ارتسام( يكون 
مع املوضوع اخلارجّي. املعرفة  ،أو احملاكاة ،للموضوع الذاّت، ولوحدة املعرفة بالتايل، معىن  فقط يف حالة التطابق

أّي ال بّد من  ( نوعني من املوضوعات، أحدمها داخلّي وانآخر خارجّي،1) تمل على:، هي اليت تشإذ ااالكتسابّية، 
 ( عالقة حماكاة بني هذين املوضوعني.2يف مرتبة الفعل؛ و)كليهما اندراج املوضوع الذاّت واملوضوع املوضوعّي  

املوضوع اخلارجّي وقد ال  ،بالفعل ،، أي إّن معرفتنا قد حتاكيكما سبق أن بيّـّنا  ضّيةرَ مبا أّن عالقة احملاكاة عَ و  
 املوضوعَ  . فإذا ما حاكى املوضوع الذاتّ مورد ا للنظر، تصري ، أو إمكان اخلطإفإّن ثنائّية الصدق والكذبتفعل، 

صدق هذه املعرفة غري  فإنّ  ،أّما إذا ِل حنرز شرط احملاكاة .وملزمةاخلارجّي بالفعل، فإّن معرفتنا بالعاِل اخلارجّي صادقة 
وإن ِل  ،تقابل عالئقّي، وانطباقه تناظريّ  إنّه .ممكن. وكّل هذا ألّن تقابل الصدق والكذب هو تقابل من نوع خاصّ 

تكن العالقة نفسها تناظريّة. وهذا ما معناه أّن القضّية أو اخلرب الذي ينطبق عليه الصدق، قابل، وللسبب عينه، 
من قضّية أو خرب ينطبق عليه الصدق، فهو قابل النطباق  إذ كان مثّةنفس املنوال، النطباق الكذب عليه. على 

 الكذب عليه.

مرّبع هذا، وقد طّورت الفلسفة اإلشراقّية، بلحاظ املبادئ املالئمة، عدد ا من التقابالت اليت ال جيدها املرء يف  
 ها"، ولنا أن نرّكز عليه ربط ا بثنائّية الصدق والكذب.التقليدّي. ومن بينها ما قد مّسي بـ"تقابل امللكة وعدم التقابل

طنا القول فيه، وجدنا أّن هذا النحو من التقابل، مبقتضى طبيعته، يفرتض وجود أمر ما مؤهّل النطباق سَ ومىت ما بَ 
مثال الكائن احلّي  ،يف هذا الصدد ،أحد صفيَت التقابل أو األخرى. من األمثلة اليت يضرهبا الفالسفة اإلشراقّيون

ّية تفتقر إليها الكائنات غري احلّية. فنستطيع أن نقول إّن فرد ا معيّـن ا، أو نوع ا من القابل لإلبصار أو العمى، وهي قابل
أعمى  إنّهأنواع احليوان يصدق عليه العمى ألّن احليوانّية تنطوي على ملكة اإلبصار. وال نستطيع أن نقول حبّق اجلماد 

أن يصدق عليه أحد عليه، أّي موضوع حيوز، مبقتضى طبيعته، "ملكة" و . 13اإلبصار تستلزميّة اجلماد ال ألّن مجاد
                                                           

 .153، الصفحة شرح المنظومةانظر،  13
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طريَف التقابل، فله قابلّية أن يصدق عليه الطرف انآخر كذلك. إّن تقابل الصدق والكذب هو على هذا النحو، فهو 
مؤّهلة  للصدق أو الكذب. أّما حيث ال انطباق ينطبق على تلك األحكام والقضايا اليت، من خالل احملاكاة، تكون 

 للكذب، فال معىن  النطباق الصدق.

لك فإّّنا متاملوضوعّي،  مرجعهامن خالل  اليت تشتمل عليهامبوجب احملاكاة فإّن املعرفة احلصولّية،  وهكذا، 
لكذب. بيد أّن هذه امللكة أن تصدق. ومن ّث جيوز لنا أن نتصّور إخفاقها يف حتقيق شروط الصدق فتكون النتيجة ا

ة النعدام احملاكاة فيها، فال إمكان لكذهبا، بل هي تفقد أهلّية ذلك. ومن حيث هي ال يف املعرفة احلضوريّ  فراال تتو 
عليه، تقوم ثنائّية الصدق والكذب يف نوع خاّص من التقابل تكون فيه و يعرتيها الكذب، فالصدق جيانبها كذلك. 

هويّة ّية انآخر. واستحالة أحد الطرَفني هي حمّك االستحالة اجلم هي املعادل املنطقّي إلمكان إمكانّية أحد الطرَفني
فإّن مثّة يف الدرجة الوجوديّة الرفيعة للمعرفة احلضوريّة صورة أخرى من صور الصدق تنتمي، كما مع هذا، لآلخر. 

 ، وهذا ما أحملنا إليه سابق ا.14والرسمهذه املعرفة نفسها، إىل مرتبة الوجود، ال إىل مرتبة التصّور 

 

 الحصولّيةالنسبة بين المعرفة الحضوريّة والمعرفة 

الفلسفة اإلسالمّية اإلشراقّية بالتزّود بأداة لغويّة مالئمة وكافية للتعبري عن تلك التعقيدات اخلاّصة  لطاملا اّنمكت
اعتبارها املصطلح ميكن لنا  فردات األساسّية للغاية، بلن هذه املواحدة مهي  15"اإلضافة اإلشراقّية"مببناها الفكرّي. 

 واملعرفة البشريّة.  )علم الكون( يف املقاربة اإلشراقّية ملسائل األنطولوجيا، والك زمولوجيا األساس

وخبالف مقولة اإلضافة األرسطّية، فإّن اإلضافة اإلشراقّية ليست من النوع الذي يربط أحد طريَف اإلضافة أو  
جيتمع كيانان مغايران يف وحدة مرّكبة. كما وليست من قبيل املقوالت األرسطّية األخرى املنتسبة إىل بة حبيث النس

بني شيء وآخر كما  copulativeمرتبة التصّور واملاهّيات. وبعد، فليس املراد من اإلضافة اإلشراقّية أن تفّسر الرابطة 
نفهم من اإلضافة املتداولة. بل هي قد ص ّممت لتنتمي إىل مرتبة الوجود، وتعكس نفس حقيقة النور الساري من 

القّوة. [ما بـ]ال على قابلّيات  ]املقولة بالتشكيك[ فهي عالقة تدّل على مراتب الوجود املشّككة مبدإ األنوار السامي.
عن عّلة الوجود األوىل. وكما حقيقة  الصادراإلشراقّي  للموجودقة على احلالة الوجوديّة بعبارة أخرى، تدّل هذه العال

                                                           
 .170، الصفحة منظومتهملعاجلة شاملة ملعاين الصدق املهّمة كافّة، انظر رأي الفارايب الذي أورده السبزواري يف  14
 .489إىل  487لصفحات ، االمشارع والمطارحات 15
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الوجود عينه، فإّن اإلضافة اإلشراقّية هلا درجات يف الشّدة من غري أن يصل هبا ذلك إىل االنفصال، أو االنسالخ، 
 عن مصدر النور.

يف خالء األبديّة  –واملكان  نستثين الزمانوال  – وفيما خّص الفرضّية القائلة بأن ال شيء كان موجود ا 
فإّن األسئلة التالية تفرض نفسها: كيف ارتبط اهلل، من حيث هو عّلة أوىل، بأّي شيء سواه كأثر  سوى اهلل،املطلق 

ر، ، يف حني ِل تتوافر عندها أّي من عناصر الوجود لنشرع منها؟ جمّدد ا، وبفرٍض آخأّول له، فيخرج به إىل الوجود
ا من الوضوح أن يتصّور األثر األّول، لفرط بساطته، مضمحالًّ يف نور املبدإ الغامر إىل  ميكن للمرء مىت ما رام مزيد 
احلّد الذي باتا )العّلة األوىل وأثرها األّول( عصّيان على التمييز وجوديًّا، وبات هذا األثر مستحيل االنفكاك، حرفيًّا، 

ألوىل. يف هذه احلالة، كيف لنا أن نفّسر العالقة بني موجود منفصل وآخر؟ هل ميكن عن الشعاع الوجودّي للعّلة ا
 اإلضافة اإلشراقّية؟ بلغة تغنينا عن لغة مماثَلني التعبري عن هذه العالقة بني شيئني

على  ، وحدها،ة القادرةللصياغة القائمة على اإلضافة اإلشراقيّ  بديل ممكن ليس منأن لقد بات من الواضح  
تفسري العّلّية اإلشراقّية الفيضّية من حيث تتمايز عن عّلّية الكون والفساد. وعندما ننجح يف مفهمة هذا النوع من 
العّلّية، فإّن العالقة بني أّي عّلة وأثرها الالزم تصري خاضعة  للسؤال امللزم حول كون الفعل الالزم نفسه جمّرد إضافة 

ا مرتبط ا بأمر آخر على أنّه عّلة له. وهذا ما يعين أّن اإلضافة اإلشراقّية هي إضافة كونه، بنفسه، أمر  إشراقّية، أو  
 األمَر الواحد عينه. ،وجوديّة "موناديّة" بطبعها، حبيث تكون اإلضافة نفسها، وما تنضاف إليه

األمر بفرضّية اإلضافة اإلشراقّية. أّما وقد جاوزنا هذا التحليل االفرتاضّي، فقد بتنا يف يرتبط ما مّر كاٍف طاملا  
من حيث إمكان  احلصولّية االكتسابّيةموقع خيّولنا مبادرة السؤال احملورّي حول العالقة بني املعرفة احلضوريّة واملعرفة 

ل أكرب، هل الذهن البشرّي، منظور ا إليه على أنّه عّلة أوىل بتفصي اإلضافة اإلشراقّية. )هيئة( صّبها )العالقة( يف صورة
متقّدمة على نفس تداعياهتا الظهوريّة، هو الذي ي شّع من أعماق معرفته احلضوريّة بشعاع فعل املعرفة االكتسابّية 

على أثرها األّول، وعلى وهل هذه العّلّية الظهوريّة حتصل بنفس النحو الذي به ت شّع العّلة األوىل بنور الوجود الالزم؟ 
 عاِل الوجود؟

 :16الحظ، يف معرض اإلجابة على هذا السؤال، احلوار التايل 

؟  سؤال: أّّن لنا، كبشر، أّن حنرز معرفة  أصال 

 ، فستجد، حتم ا، ما جييب عن سؤالك بالفعل.فسك بنحو انطوائّي. وإذا ما فعلتجواب: تأّمل ن

                                                           
 .70الصفحة مصدر سابق، ، التلويحات 16
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 سؤال: ولكن كيف؟

بنحو ال أغيب معه لت نفسي على حنو انطوائّي، فسأجد أّنين واٍع بنفسي بالفعل، وبكّل يقني، جواب: إذا ما تأمّ 
"من خالل"  بنفسي ال يعين سوى وعيي بـ"نفسي"عن نفسي بتات ا. إّن حالة اليقني الذاّت هذه تقنعين بأّن وعيي 

النتمى وعيي بنفسي إىل نفسي، ال من خالل أّي أحد، أو أّي شيء آخر. ولو وعيت نفسي "من خالل" آخر، 
قّوة فاعلة أخرى سوى نفسي. وهبذه احلالة، لكان َثم ذات عارفة فاعلة يفم يف معرفة نفسي. وعليه، لن تكون 

نا اإلنشائّية عينها هي احلقيقة الذاتّية لنفسي، اليت نفسي هي اليت تعرف نفسي. ولكّن الفرض قد وقع بأّن األ
 .17تعرف نفسي

ا، يسري النقاش يف اجّتاَهني.  ،  من انآن فصاعد  ّن الذات، يف حالة معرفة الذات، هي األنا اإلنشائّية إأّوال 
م املوضوعّية الذاتّية للوعي، وهي عينها الذات اليت تكون املوضوع قيد الوعي، فهما متماهيان. هذا بالتحديد هو مفهو 

يف املعرفة احلضوريّة بطابعها، وهي قادرة )النظريّة(، يف هذا الصدد، على تسويغ املوضوعّية  اليت تطبع نظريّتنا املبدئّية
)أي ما  الذاتّية لألنا اإلنشائّية. ثاني ا، يف حالة حصول معرفة اكتسابّية تكون فيها الذات العارفة هي "األنا الثابتة"

ويكون املوضوع غرض املعرفة موضوع ا خارجيًّا، فإّن األنا تعرف نفسها باحلضور، وتعرف  ،يه "األنا اإلنشائّية"(نسمّ 
يف مبحثنا احلايّل. وألّن املسألة معّقدة شيئ ا ما، ما يعنينا  هو ، هلذه احلّجة،موضوعها باالكتساب. وحده املدلول الثاين

حديثة حبيث نصل إىل خالصة مرضية فيما خّص املشكلة قيد  ]لغويّة[ مقاربة ألسنّيةال بّد لنا من تطويرها من خالل 
 أي عالقة املعرفة احلضوريّة باملعرفة احلصولّية. –العالج 

"، فالسؤال يصري، "أنا أعرف موضوع ا خارجيًّا )م(، لكن هل (م)ففي حالة: أنا أؤمن حقًّا أّنين "أنا أعرف  
ف نفسي؟". وإن كان ذلك كذلك، فال بّد عندها من نوع من املعرفة ذي صلة مبعرفة أنا، يف الوقت عينه، أعر 

بنفسي، واليت توجبها  ]الكامنة[املوضوع ال على حنو انطوائّي. وهبذا الفرض ال بّد من السؤال: ما طبيعة هذه املعرفة 
 معرفيت مبوضوع خارجّي )م(؟

ّن "األنا"، مبا هي الذات العارفة، تعرف نفسها يف عني اختبارها ّث إّن كمَلي السؤاَلني يرتتّبان على افرتاض أ 
إّن "األنا" ال تعرف نفسها حقًّا غداة معرفتها باملوضوع  بقول من قالأخذنا ملعرفة املوضوع اخلارجّي )م(. أّما لو 

 أمام عدد من اإلشكاالت الواردة من جهات خمتلفة. نااخلارجّي )م(، فسنجد
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منطقّية، عندما أقول، على سبيل املثال، "أنا أعرف املوضوع )م("، فإّن مفردة "أنا" الواردة   زاويةمن ف 
 ، داخلها،يف هذا اخلرب متّثل، أو تشري إىل الذات العارفة يف القضّية. والذات العارفة هي اليت أوجدت 18كموضوع

ا" هي مفردة مقوِّمة لصورة اجلملة )"أنا أعرف هذه النسبة من املعرفة مع املوضوع )م( وأقامتها. وكما أّن كلمة "أن
م"(، فكذلك يكون ذهن الفاعل )الذات الفاعلة(، مبا هو الذات العارفة، جزء ا مقوِّم ا للمعرفة اليت يقوم عليها تصّور 

ي، ال ميكن النسبة املعرفّية. فإّن اجلزء املقوِّم للمعرفة، "األنا"، متضممن على الدوام يف هذا الكّل. ومن حيث هي ه
لذاهتا. وإذا ما حذفنا الذات العارفة من هذا الكّل املرّكب، أي النسبة أو العالقة  غري معلومةلـ"األنا" أن تكون 

. عليه، ال ميكن أّن يظّل  ما هو املعرفّية، فإّن املعىن سيتداعى بالكّلّية، وبالتايل، لن تبقى املعرفة البشريّة ذات معىن 
  .علومممقوِّم للمعرفة غري 

ّث إّن الفعل املعريّف يصطبغ بكونه قصديًّا والزم ا خبالف أفعال اإلنسان املتعّدية واملاّديّة. ولكونه فعال  قصديًّا،  
نسبة، تنضوي يف حّيز "القصديّة" اليت حتكم بكون كّل عنصر من  و، من حيث هاملرّكبةفإّن وحدة الفعل املعريّف 

لذات العارفة. هبذا االفرتاض، ال بّد من أن ت عرف األنا، وهي الذات العارفة يف هذه عناصر هذه النسبة معلوم ا عند ا
من ثّ، فإّن املوضوع، يف هذا الطرح، معلوم كما أّن احملمول، يقين ا، معلوم. فإذا كانت . سياقهاالصورة من املعرفة، يف 

مباشرة ، فإّن الذات العارفة ت درك نفسها باملعرفة  "األنا" معلومة  عند نفسها، وكانت الذات العارفة اليت تعرف نفسها
احلضوريّة. ومرّد ذلك إىل أّن "األنا"، إذا كانت معلومة ، ال من خالل نفسها، بل من خالل صورة )إعادة متثيل( 

املوضوع اخلارجّي، بل هي صورة األنا اليت تنهض بالفعل املعريّف. فليست "األنا"، عندها، هي اليت تعرف لنفسها، 
فإذا كان على "األنا" أن تعرف موضوع ا خارجيًّا ما يف نوع من احلكم الذاّت، فال بّد هلا من معرفة حقيقة نفسها 

ن مصاديق املعرفة وعندما جند أّن حقيقة "األنا" ال بّد هلا من معرفة حقيقة ذاهتا، فنحن أمام مصداق مبداية . 
احلضوريّة. إّن "األنا" العارفة معلومة عند نفسها باحلضور، وتعمل كعقل فّعال لتوجد، يف نفسها، صورة املوضوع 

 اخلارجّي حبيث ي عرف باملعرفة احلصولّية.

قع األمر، تنبثق ولنا أن نستنتج من ذلك أّن املعرفة احلضوريّة هلا أولويّة اخلالقّية على املعرفة احلصولّية. يف وا 
ا من مصدرها الغيّن الدائم احلضور، أال وهو املعرفة احلضوريّة اليت ال تعدو كوّنا عني وجود األنا  املعرفة احلصولّية أبد 
اإلنشائّية الفاعلة. إذ لو ِل حتضر األنا الفاعلة يف كّل معرفة حصولّية قصديّة، لفقدت كّل قصديّة إنسانّية معناها. 

أعتقد بكذا ]أنا[ ة هنا أمثال االعتقاد والتفكري واإلرادة وما شاكل. أي لن يكون َثم معىن  لقولنا "ونريد بالقصديّ 
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رفة احلصولّية هي باحلرّي عالقة أريد كذا وكذا"، وأضراب ذلك. فالعالقة بني املعرفة احلضوريّة واملع]أنا[ وكذا"، أو "
ة ومعلول، إاّل أّن الفلسفة نت هذه العالقة، أو النسبة، نسبة علّ عّلة مبعلوهلا، مبعىن اإلشراق واإلفاضة. ولئن كا

 بلغة اإلضافة اإلشراقّية. تقّدمهااإلشراقّية، لتمييز هذا النحو من العّلّية العقلّية عن العّلّية املاّديّة، 

ة، فلنعمد إىل قراءة استكماال  لتحليلنا لإلضافة )العالقة( اإلشراقّية بني املعرفة احلضوريّة واملعرفة احلصوليّ و  
مقارنة للكوجيتو الديكارّت )أفّكر، إذ ا أوَجد( مع ما يقوله اإلشراقّيون املسلمون حول املوضوع عينه، أي حول معرفة 

 بعد اضطرابه إثر شكوكّيته الفلسفّية، وصل إىل حيث ِل يعد عرضة  إّن ديكارت، . 19الذات مبا هي هويّة شخصّية
للشّك. وبرتكيزه على مبدإ اليقني عنده، الكوجيتو، قال ديكارت: "أنّا حق ا شاّك؛ قد يكون كّل شيء مورد ا للشّك، 

. إّن يقينّية وجود الشّك عندي تصل يب إىل يقينّية وجودي. من الواضح، إذ ا، 20أّما حقيقة أّنين أشّك فال ريب فيها"
أخرى، استحضر  لذاّت حبالة الشّك عنده. بعبارةاته من خالل اليقني اأن يؤّسس ملعرفته بذ من أّن ديكارت متّكن

 ديكارت أحد أفعال الذهن الظهوريّة كدليل على حقيقة وجود هويّته الشخصّية. 

مالحظات تنّبه هلا بعض الفالسفة املسلمني، وإن عاشوا يف زمن  ،على اجلانب انآخر من هذه احلّجة ،مثّة 
لمًّا باالستحالة املتضممنة يف احلّجة. ويبدو يل أّن صدر الدين الشريازي، د كان موقفهم م  بعيد عن زمن ديكارت. لق

ديكارت يف خصوص الكوجيتو. أّما قبل الولوج يف تفصيل الكالم، من مؤّسس فلسفة الوجود يف اإلسالم، ي عارض 
شراقّيون املسلمون عن أقراّنم من املالئم أن خنوض يف مقّدمة صغرية. فكما سنرى الحق ا، يتمّيز الفالسفة اإل

. وهذا ما يتبّدى جليًّا يف (إمربيقّية  جتريبّية  )املمتافيزيقّيني التقليدّيني مبقاربة املسائل األساسّية يف التفكري اإلشراقّي مقاربة  
اإلدراكّية نظريّتهم حول اإلدراك، وكذلك يف تفسريهم ملسألة الضوء. ونالحظ، كذلك، أّّنم يتوّسلون باملعطيات 

يحاجج لمن معطياتنا اإلدراكّية، هكذا، يشرع صدر الدين الشريازي احلّسّية يف وصوهلم إىل النتائج اخلاّصة هبم. و 
:   21قائال 

وإن جاء بصورة "األنا"، أن يشهد، تصديق ا، على وجود  –أو حالة ذهنّية ظهوريّة  –ال يستطع أّي إدراك حّسّي 
نفسي. وذلك ألّن كّل حدث ظهورّي أنسبه إىل نفسي، من قبيل إحساسي بالربودة، أو احلرارة، أو األِل وما 
شاكل، جيب أن يكون، وهو كذلك، مطويًّا يف وعيي بنفسي. ويف هذا الوعي املضمر فحسب، أستطيع أن 
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فإذا ما عانيت من حّدة الصقيع، أو هربت من نار حمرقة، دة واحلرارة واألِل إىل نفسي. أجتزئ إحساسي بالربو 
وما  ،فألّنين أعي أمر ا ينتمي، بنحو أو بآخر، إىل نفسي. وهذا يصدق يف حاالت الشّك، والتفكري، واالعتقاد

 أن تكون ظواهر قائمة   اهيك عننشاهبها. فالتفكري، أو الشّك، أو االعتقاد، بالعموم، ال ميكن اجتزاؤها لنفسي، 
يف نفسي. لكن من حيث هي منطبقة على نفسي، أو مملوكة من قبلها، أي من حيث هي تفكريي وشّكي 

ّض النظر عن فهمنا حلقيقة النفس، أو عن كيفّية تعاطي الفلسفة مع غوبواعتقادي فهي تقتضي وعيي بنفسي. 
 .مسألة اهلويّة الذاتّية، فإّن احلالة تظّل كذلك

 ثّ ي قّدم الشريازي املسألة بلغة فنّـّية: 

ا ه ال خيلو إمّ وذلك ألنّ  .بفعلي على ذات أستدل   ؛ال جيوز ألحد أن يقول علمي بنفسي ألجل وسط هو فعليو 
فإن استدللت بالفعل  .بفعل صدر من نفسي على نفسي أو أستدلّ  ،بالفعل املطلق على ذات أن يكون أستدلّ 

 وإن استدللت   .ال فاعل هو أنا ، فاعل مطلقفال يثبت به إاّل  ، إىل فاعل مطلقفالفعل املطلق ال حيتاج إاّل  ،املطلق
إاّل بعد أن أعلم نفسي، فلو ِل أعلم نفسي إاّل بعد أن أعلم نفسي، لزم  فال ميكنين أن أعلم فعلي ،بفعلي عليم 

غريه  أما احتمال أن جيعل فعلَ بوسط من فعله. و  إلنسان بنفسه ليسالدور، وهو باطل. فدّل على أّن علم ا
 .22فهو غري مفيد للمعرفة أصال   ،ا يف االستداللوسط  

يرون أّن احلّل الوحيد هلذه املعضلة يكمن يف حقيقة املعرفة احلضوريّة، طاملا  فالسفة اإلشراقّيةعليه، فإّن  
ا أمسيناه "األنا" اإلنشائّية. والذات، يف نظام اهلويّة الشخصّية هذا، تعرف نفسها مبتعّلقت املسألة بالذات العارفة، أو 

باحلضور، وهذا ما يتماهى وجوديًّا مع وجود الذات نفسها. ففي مثل هذه احلالة، ال حاجة لنا مبثال للذات، ناهيك 
النفس، يف حالتها احلضوريّة، تتقّدم بل  عن أن حنتاج إىل مثال، أو صورة، ملوضوع الشّك، أو الشعور، أو معرفة الغري.

 بشّكها حول فكرها ومعرفتها احلصولّية بالغري .
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