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ٌيونسٌ نٌ مٌ ٌفالسفةٌ 

 الشيخٌعبدٌالكريمٌالزنجاني

 هـ(1388 -1304)

 الشيخ مازن املطوري

 ، الفلسفة احلديثة، الدين.ةة النسبي  لربت اينشتاين، نظري  أ، سرية اآلخر، املنهج الفلسفي  عبد الكرمي الزجناين،  الكلماتٌالمفتاحّية:

 يعييف تكرميهم إىل درجة تفوق املستوى الطب اوقد تبالغ أحيان   ،قها برجاالهتا وأفذاذهارف عن األمم شدة تعلع  
 ة.وهذا مؤشر على وجود جو متاح من احلري للتكرمي واملستوى الواقعي هلم!

 وهو أمر راجع ،ةمنها سياسية ومنها فكري ،وتتنكر هلم ألسباب شىت ،حتارب رجاهلا األفذاذ وهنالك يف األمم من
سة بني ة االجتماعية الناشئة من املنافائه وطموحاته. وكذلك إىل السلوكيإىل غضب احلكومات من املبدع نتيجة آلر 

وأهل الصناعة  ،ره واحلسدلها الكواليت ال ختلو من مشاكسات غري أخالقية يتخل ،زين يف االجتاهات العلميةاملرب 
 .الناس عرضة  للحسد الواحدة أكثر

 من سح  أفضل بكثري ،إال أنه من دون شك ،مي املبالغ فيه على الرغم من سلبياته الكثريةوالواقع إن التكر 
وميعاهتم حلني بدعون يف صحيث حياصر امل ،إىل درجة تبعث على الشفقة عليهم ،املبدعني وتناسيهم والتنكر هلم

 .وفاهتم

يخ عبد أعين الراحل الش ،معروفة عند اخلاصة ،يف هذه السطور نريد التوقف عند شخصية جمهولة بني العامة
لعلنا يف  ،ريته اإلصالحيةومس ،ومنهجه الفلسفي والكالمي ،حماولني التوفر على سريته الذاتية ،الكرمي الزجناين رمحه اهلل

 من ح  التكرمي. اذلك نؤدي شيئ  

ٌمحطاتٌالسيرة
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هـ  1388 -1304الشيخ حممد علي الزجناين )الشيخ عبد الكرمي بن الشيخ حممد رضا بن الشيخ حممد حسن بن 
م( فقيه فيلسوف من فقهاء وفالسفة اإلمامية يف القرن الرابع عشر اهلجري. تولد مبحافظة زجنان 1968 -1887 -

هـ 1304 رمضان 8بتاريخ اليت أجنبت العلماء على طول تارخيها العري  بتاريخ  ،اإليرانية يف مدينة باروت أغاجي
 .1م(31/5/1887)

كان موطن سكناها النجف األشرف منذ أقدم العصور مبحلة   ،ينحدر الزجناين من أسرة عريقة علمية عربية األصل
 ،إثر تعرض املدن املقدسة يف العراق لغزوات الوهابيني ،م(1803هـ )1217)العمارة( قبل هجرهتا إىل إيران يف سنة 

 .2احيث عاثوا يف األرض فساد  

ص له األساتذة الذي اهتم بتعليمه وتثقيفه وخص ،كنف أبيه الشيخ حممد رضا الزجناين  نشأ الشيخ عبد الكرمي يف
 .3من استعداده لتمرين مواهبه اوصرف كثري   ،لتدريسه الفنون والعلوم. فدخل املدارس العلمية وفاق أقرانه

الفقه والرياضيات و توفر الزجناين على دراسة مقدمات العلوم عند والده. وبعد ذلك انتقل لدراسة الفلسفة 
 عند كل من: ،اليت كانت تتوفر عليها احلوزات العلمية وقتئذ ،واألصول وغريها من العلوم

 هـ(.1328املال قربان علي الزجناين )ت  -1

 م(.1906املريزا جميد بن عبد العلي احلكمي )ت  -2

 هـ(.1356املريزا إبراهيم مسگر الزجناين )ت  -3

 .4م(1912السيد حسني بن القناد )ت  -4

                                                           

  .74؛ فهرست مشاهري علماء زجنان:  366: 1ق  14طبقات الفقهاء  (1)
 .772: 8/ 28؛ جملة العرفان  374؛ تاريخ زجنان:  505: 1؛ معجم مؤرخي الشيعة  222: 6كلشن أبرار (  2)
  .209 ، الصفحة1 ، اجلزءصفحةٌمنٌرحلةٌاإلمامٌالزنجانيحممد هادي الدفرت، ( 3)
  .182: 3؛ آثر أفرينان  223؛ كلشن أبرار:  216شرح زندكاين دانشمندان وروات أستان زجنان: ( 4)
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 ،يها وقتئذلذا ميم وجه تلقاء طهران حيث الفلسفة مزدهرة ف ،نازعته نفسه حنو الفلسفة فقرر التوفر عليها بعم 
 فألقى رحله يف احلوزة الفلسفية لألعالم:

 م(.1921املال علي النوري )ت  -1

 .5هـ(1351املريزا إبراهيم أبو الفتح الرياضي )ت  -2

الواقعة حوهلا،  واحلوادث ،قضايا السياسية اجلارية على األمة اإلسالميةومل يغفل الزجناين يف طهران عن متابعة ال
 .6املنشورة يف الصحف واجملالت الصادرة آنذاك

أسه قرر الرجوع إىل مسقط ر  ،م( وبعد إكماله التحصيالت الفلسفية يف معاهد طهران1909هـ )1326يف سنة 
متابعة و  ، آلخرملرس من حلقة ألخرى ومن عاقات الدألجل إكمال حتصيالته هناك. وبعد كل هذا التنقل بني حل

دروسه وعلومه مدة جتاوزت تسع سنوات، متخضت يف هناية املطاف عن نيله إجازة االجتهاد من املال قربان علي 
 .7وكانت أول إجازة اجتهاد حيصل عليها ،الزجناين

ترك  ،وبسبب عدم إشباع حوزات إيران وحلقات الدرس فيها حبه وشغفه للعلم واملعرفة ،بعد رجوعه من طهران
نذاك ومل يكن يبلغ من العمر حي ،إىل النجف األشرف ألجل إكمال دراسته يف حوزهتا اجنان مهاجر  الزجناين مدينة ز 

 فالزم جمالس دروس األعالم: ،االثاين والعشرين ربيع  

 هـ(.1329)ت  الشيخ حممد كاظم اخلراساين -1

 هـ(.1337السيد حممد كاظم اليزدي )ت  -2

 هـ(.1339الشيخ فتح اهلل شيخ الشريعة اإلصفهاين )ت  -3

                                                           

 .457؛ تاريخ حكماء وعرفاء:  234؛ خط سوم در انقالب مشروطيت إيران:  364: 1ق  14طبقات الفقهاء  (5)
 الشيخ عبد الكرمي الزجناين.. جنم يف مساء التقريب والوحدة )مقال(. (6)
  .224، 216؛ شرح زندكاين دانشمندان:  182: 3؛ آثر أفرينان  223: 6كلشن أبرار (  7)
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 .8هـ(1345د الفريوزآبادي )ت السيد حمم -4

 .9وقد توج هذه التحصيالت حبصوله على إجازتني باالجتهاد من السيدين اليزدي والفريوزآبادي

 ،ى وجه خاصوالفلسفة اإلسالمية عل ،والنقلية ال سيما الفلسفة على وجه عامتضلع من فنون العلم العقلية منها 
 .10وقد ظهرت له فيها آراء ونظرات جديدة

كثرٌي من أهل املواهب   واتصل به ،فشرع بتدريس الفلسفة والكالم والفقه واألصول ،تفرغ الزجناين للتدريس والعطاء
وجرأ  ،ففجر عقوهلم ،.. وأمد أذهاهنم إىل كثري مما حييط هبمفكان يعلمهم من علومه على منهاج صاحل ،والذكاء
ويف  ،وعودهم اجلهر بالرأي دون خوف من أحد ،ودرب ألسنتهم على املنط  واملبالغة بفنون اجلدل والربهان ،قلوهبم

ون ف يكوعلمهم كي ،فأنار لدعاة اإلصالح طري  الدعوة ،ثنايا هذه كان يبعث يف نفوسهم دعوة إصالحية جريئة
 .11الصرب واالحتمال يف سبيلها

عما كانت حتويه  اواضح   ايعطي تصور   ،ولعل كون الَعَلمني السيد اخلوئي والشيخ جمتىب اللنكراين من تالمذته
 .12حلقات درسه من عطاء ثَر ورجال وعقول

مرجعيته  . ومتيزت13أضحى الزجناين أحد رجاالت املرجعية الشيعية بدايات العقد الثالث من القرن العشرين
 بعني البصرية ملا متر به األمة اإلسالمية من حتديات وخماطر اكان ناظر    ،ومأل كياهنا اهلم الديين ،بالوعي واإلصالح
 ،األمة يف األزمات الفكرية اليت تعصف بعقيدة اوحاضر   ،يف س وح اجلهاد افكان الزجناين حاضر   ،ومؤامرات حتاك هلا

                                                           

؛ موسوعة أعالم العراق يف القرن  74؛ فهرست مشاهري وعلماء زجنان:  375؛ تاريخ زجنان:  364: 1ق  14 طبقات الفقهاء (8)
  .642: 2؛ معجم رجال الفكر واألدب  223: 6؛ كلشن أبرار  157: 3العشرين 

 ، حيث جتد صورة لإلجازتني.212 -211: 1صفحة من رحلة اإلمام الزجناين  (9)
  .313: 5ني معجم طبقات املتكلم (10)
 .209: 1؛ صفحة من رحلة اإلمام الزجناين  160؛ عصور األدب العريب:  224: 6كلشن أبرار   (11)
  .479: 2؛ فهرس الرتاث  70الشيخ عبد الكرمي الزجناين.. دراسة تارخيية  (12)
  .367: 1ق  14طبقات الفقهاء  (13)
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ر إىل األقطار بل ساف ،وحدة واإلصالح. فلم يقتصر نشاطه على التعليم والتأليفألجل الدعوة لل امسافر   اوحاضر  
 يف سبيل الوحدة والتقريب ومل مشل املسلمني. ،العربية والعواصم اإلسالمية

 عاش الشيخ عبد الكرمي يف شبه عزلة سين حياته األخرية، وهي حياة اكتنفتها ،وبعد حياة حافلة بالعلم والعمل
، امان وشظف العيش، وقد انعكس ذلك على وضعه الصحي والنفسي، فتداعت صحته وتدهورت كثري  الفاقة واحلر 

 .14فباَت ال يقوى على شيء

والتح  بالرفي   ،م( توقف قلمه عن العطاء1968/  9/ 10هـ )1388مجادى الثاين  17وبتاريخ الثالثاء 
 ،وتربية   وسياسة   امتثل القرن العشرين فكر   اعام   84 تلتطوى بذلك صفحة ناهز  ،15األعلى إثر مرض سوء التغذية

حتت وطأة الصراع  ،يف احلياة يف مدينة النجف ابعد جتارب نافعة من خالل رحلة فردية متميزة. نعم وافته املنية زاهد  
 مع الزمن ومرارة النكران.

وال بنون  وهو مل خيلف ماال  وغادر دنياه  ،وبوفاته انغلقت مدرسة ضخمة من املدارس العلمية يف العامل اإلسالمي
ومواقفه  لتطوى بذلك صفحة حياته املعطاء الزاخرة بفكره ،وصعدت روحه إىل بارئها بقلب سليم ،غري كتبه وأعماله

املبدئية املفعمة بروح السماحة واإلنسانية من جهة، والدفاع عن مصاحل األمة ووحدهتا بإزاء األخطار اخلارجية من 
 .16واقف خلدته بني محلة لواء اإلصالح والتجديد والذود عن مصاحل ووحدة املسلمنيجهة أخرى. وهي رؤى وم

 واآلثار المؤلفات

ا يربو على سبعني فقد ترك م ،ورسائل متعددة االشيخ الزجناين من العلماء القالئل الذين ألفوا يف خمتلف العلوم كتب  

                                                           

 .103الشيخ عبد الكرمي الزجناين.. دراسة تارخيية، حممد جواد اجلزائري:  (14)
  .185مشاهري املدفونني يف الصحن العلوي الشريف، كاظم الفتالوي:  (15)
؛ من فالسفة الرتك يف العراق، حممد مهدي بيات )مقال(، صحيفة املثقف  104الشيخ عبد الكرمي الزجناين.. دراسة تارخيية:  (16)

ٌم. 3/8/2009بتاريخ االثنني ٌ(1128رتونية، العدد )االلك



6 
 

 .17امؤلف  

واألسلوب  ،دةبني طريقة الفالسفة املعق ،بني اإلطناب واإلجياز ،بني أمرين اوأسلوب الزجناين يف التأليف كان أمر  
 بعث على املَللوال يصطدم مبا ي ،اإلجياز حىت ال يأسره َخَلل اوسط   افقد اتبع خط   ،احملشو بالتكرار عند أهل احلديث

 يان جديد حمبب.بب ولكنه يف كل مرة يأيت ،يف اإلطناب. والذي يلفت النظر أنه يأيت بالفكرة يف كالمه عدة مرات

 ،وله خمطوطات كثرية ضاعت كما ضاع صاحبها يف طي السنني العجاف ،املطبوع من آثار الشيخ الزجناين قليلٌ 
 وهنا نكتفي بذكر قائمة ملؤلفاته املطبوعة:

م( يف مطبعة الغري احلديثة مبقدمة  1952هـ )1371طبعته األوىل سنة  ،18ابن سينا خالد بآثاره وخصاله -1
ونشره الشيخ حسن كاظم َعْلَوش ثانية وطبع يف مطبعة الغري يف النجف سنة  ،كتبها الناشر مرتضى الزجناين

 .19م(1956هـ )1375

 .20اإلعداد الروحي للجهاد اإلسالمي يف فلسطني -2

اها الشيخ الزجناين يف الهور وطبعت هناك برعاية حسن جعفري مولوي وهي حماضرة ألق ،21برهان اإلمامة -3
 80/ 79معربة يف جملة املوسم العدد  ا. ونشرت حديث  22ومعها ترمجتها باألوردوية يف قائمة مقابلة ،م(1945سنة )

 لكثرة األخطاء الطباعية. امضاف   ،. والذي يؤسى له أهنا نشرت من دون حتقي 

                                                           

 . 368: 1ق 14؛ طبقات الفقهاء  74( الفهرست ملشاهري وعلماء زجنان، الشيخ موسى الزجناين: 17)
 .22: 4؛ معجم املؤلفني  642: 2؛ معجم رجال الفكر واألدب  479: 2( فهرس الرتاث 18)
 . 479: 2( فهرس الرتاث 19)
 .56: 4؛ األعالم 505: 1الشيعة ( معجم مؤرخي 20)
 .  377؛ تاريخ زجنان:  480: 2( فهرس الرتاث 21)
 ، .61: 25( الذريعة 22)
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 .23جزءان ،دروس الفلسفة -4

 .25طبعت ست طبعات ،وهي رسالته العملية 24ذخرية الصاحلني -5

هـ 1380هـ وطبع طبعة ثانية سنة1335صدر اجلزء األول منه سنة  ،26شرح العروة الوثقى )الفقه األرقى( -6
 م( صدرت له طبعة ثالثة.1968هـ )1388ويف سنة  ،27م( يف مطبعة الغري احلديثة يف النجف األشرف1960)

د هادي مجع وترتيب حمم ،حة من رحلة اإلمام الزجناين وخطبه يف األقطار العربية والعواصم اإلسالميةصف -7
م( إىل بعض البلدان. وكذا 1935مجع فيه حوادث وأخبار وخطب الشيخ الزجناين يف رحلته اليت قام هبا عام ) ،الدفرت

 خطابات ولقاءات من سنوات أخرى.

هـ 1382ه السيد حممد سعيد آل ثابت وطبع مبطبعة الغري احلديثة سنة نشر  ،28الكندي خالد بفلسفته -8
وقد قمنا بتحقي  هذه الرسالة ونشرها يف العدد الثاين من جملة الربهان  مصدر بتمهيد كتبه الناشر. ،م(1962)

 .29الفصلية

 ث ل العليا -9
 ث ل  ،30امل

وهو عبارة عن مجع لعدة مقاالت كتبها الشيخ الزجناين يف عدة مناسبات عن موضوع امل
املثل األعلى  ،املثل األعلى للدين ،املثل األعلى للعدل االجتماعي يف اإلسالم وقد ضمت املواضيع التالية: ،العليا

 .املثل األعلى للبيان ،املثل األعلى لألدب ،لإلنسان

                                                           

 . 146: 8؛ الذريعة  56: 4؛ األعالم  642: 2؛ معجم رجال الفكر واألدب يف النجف  479: 2( فهرس الرتاث 23)
 .185املطبوعات النجفية: ؛ معجم  642: 2؛ معجم رجال الفكر  479: 2( فهرس الرتاث 24)
 . 185( معجم املطبوعات النجفية: 25)
 . 266؛ معجم املطبوعات النجفية:  245: 2؛ مع علماء النجف  642: 2( معجم رجال الفكر واألدب 26)
 . 266( معجم املطبوعات النجفية: 27)
 . 287؛ معجم املطبوعات النجفية:  642: 2( معجم رجال الفكر واألدب 28)
  ا حتقي  الرسالة باسم مرتضى العراقي.نشرن (29)
 . 299؛ معجم املطبوعات النجفية، حممد هادي األميين:  642: 2( معجم رجال الفكر واألدب 30)
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 مناسك احلج. -10

 ،. مجع وترتيب ونشر السيد حممد سعيد آل ثابت31الوحدة اإلسالمية أو التقريب بني مذاهب املسلمني -12
م( يف 1965هـ )1384وطبعة ثانية  ،م( طبعة  أوىل 1961هـ )1381طبع مبطبعة الغري احلديثة يف النجف سنة 

 مطبعة املعارف ببغداد نشرها عبد الوهاب إمساعيل احلاج صفر.

وهي حماضرة ألقاها يف الهور وطبعت هناك برعاية حسن جعفري  ،ي واإلهلام يف بيان اإلشراق الشيعيالوح -13
والذي يؤسف له أهنا مل تأخذ حقها  . 80/  79يف جملة املوسم الفصلية العدد  اونشرت حديث   ،32هـ1354سنة 

 عن كثرة األخطاء الطباعية وسقط بعض األسطر منها. فضال   ،من التحقي  العلمي

د سعيد ذكرها السيد حمم ،هناك مؤلفات ذكرت وال يعلم مصريها فإن   ،عالوة على مؤلفاته املطبوعة املار ذكرها
فس مساء بعض منها نكما أشار إىل أ  ،هويدي يف مقالته يف ترمجة الشيخ الزجناين اليت نشرها يف جملة العرفان اللبنانية

 الشيخ الزجناين يف بعض مؤلفاته املطبوعة.

 مقاالته

الشيخ الزجناين من الشخصيات العلمية القليلة اليت أسهمت بالكتابة يف الدوريات والصحف واجملالت اليت كانت 
إال أهنا اشرتكت بوحدة اهلدف الذي  ،تصدر يف النجف وخارجها. ومقاالته وإن كانت متنوعة حسب موضوعاهتا

 وإعداد جيل مثقف مطلع على معامل دينه. ،سعى له وهو اإلصالح والنهوض بواقع اجملتمع اإلسالمي

)العدل  ،ره منا()جه ،)البيان( ،)املثل العليا( ،)احلضارة( ،)العدل( ،أما اجملالت اليت غطتها مقاالته فهي: )الغري(
 ريها.وغ ،)العرفان( ،اإلسالمي(

                                                           

؛ معجم رجال الفكر  505: 1؛ معجم مؤرخي الشيعة  245: 2؛ مع علماء النجف األشرف  480: 2( فهرس الرتاث 31)
 . 378م املطبوعات النجفية: ؛ معج 56: 4؛ األعالم  642: 2واألدب 

 .480: 2؛ فهرس الرتاث  62: 25( الذريعة 32)
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 وهذه قائمة بأمساء مقاالته واجملالت اليت نشرهتا وتاريخ النشر حسبما عثرنا عليه:

 م. 1945/ نيسان/  24( بتاريخ 11جملة الغري العدد ) ،اإلسالم ومؤمتر السلم العام -1

 م. 1946/ نيسان/ 16( بتاريخ 1جملة العدل العدد ) ،اإلصالح الديين -2

 (.6م العدد ) 1938/كانون الثاين/ 1جملة احلضارة بتاريخ  ،ةإىل دعاة اإلصالح والوحد -3

 م.1940/ نيسان/ 16( بتاريخ 31 -30جملة الغري العدد ) ،ذكرى مولد الرسول -4

 م. 1942/ كانون الثاين/ 6( بتاريخ 85جملة الغري العدد ) ،عظيم اإلسالم علي بن أيب طالب -5

 م. 1945/ آذار /  6( بتاريخ 8جملة الغري العدد ) ،فلسفة اخلامتية -6

هـ  1356/ ذي احلجة / 28بتاريخ ( 10جملة احلضارة العدد ) ،القرآن الكرمي وعلوم احلياة -7
 م(.1938/آذار/1)

 م.1965/آب/ 1( بتاريخ 5جملة العدل العدد ) ،املثل األعلى لإلنسان -8

 م(. 1946/ حزيران /  29هـ ) 1365/ شعبان/ 1بتاريخ جملة البيان العدد )األول(  ،املثل األعلى للبيان -9

 م. 1965/ آب/ 15( بتاريخ 7 -6جملة العدل العدد ) ،املثل األعلى للدين -10

 م. 1965/ أيلول/15( 8جملة العدل العدد ) ،املثل األعلى للعدل االجتماعي يف اإلسالم -11

 م. 1965/ تشرين األول/ 15( 10 - 9جملة العدل العدد ) ،لبياناملثل األعلى للعدل وا -12

 1946/ شباط  19هـ )1365/ ربيع األول/  17( بتاريخ الثالثاء 11جملة الغري العدد ) ،مريب البشر -13
 م(.

 .م(1945/ 30/1هـ ) 1364/ صفر/ 15بتاريخ الثالثاء ( 6جملة الغري العدد ) ،املعجزة اخلالدة -14
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 م. 1942/ شباط/ 17( بتاريخ 87جملة الغري العدد ) ،احلسينية أسباهبا نتائجها النهضة -15

 ،رةجملة جهره منا )فارسية( الصادرة يف القاه ،نريوى نظامى را مناز تقويت ميكند )الصالة والقوة النظامية( -16
 م. 1940 -هـ ش 1319اردى هبشت ماه  ( بتاريخ 2العدد )

/ شباط / 1هـ )1356ذي القعدة  29( بتاريخ 8العدد ) جملة احلضارة ،اءواجب األمة وواجب العلم -17
 م(. 1938

 م.1953( تشرين الثاين 1جملة العرفان العدد ) ،وإذا حييتم بتحية -18

 م. 1941/تشرين الثاين/ 15( بتاريخ 3جملة املثل العليا العدد ) ،وهلل األمثال العليا -19

 ومحاضراته خطبه

ألقاها يف  ،أكثر من أن حتصى ،يب املفوه حبسب شهادات معاصريهالشيخ الزجناين وهو اخلطإن خطب وحماضرات 
 ،ويف املناسبات املختلفة ،وباللغتني العربية والفارسية ،العراق وإيران وسوريا ومصر وفلسطني ولبنان واهلند والباكستان

 يف الكثري من اجلامعات واملناسبات.

كتاب )صفحة من رحلة اإلمام الزجناين وخطبه يف األقطار العربية والعواصم   واملطبوع احملفوظ؛ منها ما يف
طبع  ،حيث مجع فيه بعض خطبه يف اهلند ومصر وفلسطني وسوريا ولبنان ،اإلسالمية( من تأليف حممد هادي الدفرت

نقحة ة خمرجة مطبعة قشيب ،م( يف مؤسسة النعمان للطباعة والنشر والتوزيع1996ثالث طبعات ثالثها يف بريوت )
 من قبل حسن الشيخ ابراهيم الكتيب.

لسفه وبالفارسية طبع له منها بعض حماضراته باهلند وهي: )ف ،وكذلك طبع بعضها يف كتاب بعنوان )حماضرات(
 .33و)ناموس عقلي خامتيت دين اسالم( ،و)سر طبيعي جتدد اديان( ،ضرورة دين(

                                                           

 . 218( شرح زندكاين دانشمندان: 33)
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ٌمعالمٌالمنهجٌالفلسفيٌعندٌالزنجاني

فيلسوف من أبرز فالسفة النجف يف القرن الرابع عشر اهلجري ويف مدرسة احلكمة املتعالية. كانت له اليد الزجناين 
الطوىل يف تدريس الفلسفة يف معاهد النجف العلمية بكل مشارهبا املشائية واإلشراقية واحلكمة املتعالية. فقد متحض 

 .اومتكلم   اوأصولي   ابالرغم من كونه فقيه   ،بالفلسفة حىت عرف بالفيلسوف

ستيعاب مع وضوح العبارة واال ،بالدقة والعم  واملوسوعية ،اتسم املطبوع من أعمال الشيخ الزجناين الفلسفية
 والتفصيل واملقارنة. واملالحظ يف هذه اآلثار القدرة الفائقة على البيان اليت اضطلع هبا.

 ه وآثاره من خالل عدة عناوين:ومعطيات ،سنقف عند معامل املنهج الفلسفي عند الزجناين

ٌالدفاعٌعنٌأصالةٌالفلسفةٌاإلسالميةٌ-1

مية ما هي إال واعتربوا أن الفلسفة اإلسال ،من الفلسفة اإلسالمية اسلبي   اوقف بعض الكتاب والعلماء املسلمني موقف  
 نسخة طب  األصل من نظريات وأفكار حكماء اليونان.

 ،احلديث انتقل من العصرين اإلغريقي واملسيحي إىل العصرو  ،لسفة اإلسالميةوقد أمهل تاريخ الفلسفة األوريب الف
إلسالمية ال أن الفلسفة ا"وباكون يف القرن السابع عشر وسجل:  من القرن الرابع امليالدي إىل هنوض ديكارت اقافز  

وأن  ،ليونانوأن العامل مدين حبرية الفكر ل ،وال يوجد فيها شيء من اإلبداع واالبتكار ،تزيد على أهنا نظريات يونانية
 .34"إىل غري ذلك ،فضل العرب مل يكن إال نقل الثقافة اليونانية وتسليمها إىل أوربا

وأقام األدلة والرباهني على وجود فلسفة إسالمية ختص  ،من هذه الدعاوى اصلب   امبدئي   اوقف الزجناين موقف  
ة وليست الفلسفة اليونانية إال نوا ،وأشار إىل أن العهد اإلسالمي هو عهد االبتكار واإلبداع ،املسلمني أنفسهم

 للفلسفة اإلسالمية اليت هي شجرة مثمرة باسقة فروعها.

أوَرد الزجناين الشواهد واحلجج على إبداع فالسفة اإلسالم النظريات كإخوان الصفا والكندي والفارايب وابن سينا 
                                                           

 .16 -15: 1دروس الفلسفة، عبد الكرمي الزجناين  (34)
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وسي وابن مسكويه وصدر املتأهلني. بل رأى أن أهم عامل وسبب يف تفلسف املسلمني هو اإلسالم واخلواجة الط
ى إتباعه. يقول عل اوالقرآن الكرمي الذي هو أول كتاب مساوي فرض تعلم العلم والفلسفة فرض   ،الذي هو دين الفطرة

 يف ذلك:

ن ونظام  نشأة العامل ومصريه ويف عظمة الكو هل هناك فرق بني دعوة الفلسفة معتنقيها إىل الفكر والتأمل يف»
إين وقوله تعاىل: } ،35{}أَومََلْ يـَْنظ ر وا يفي َمَلك وتي السَماَواتي َواأْلَْرضي َوَما َخَلَ  اهلل  ميْن َشْيء   وبني قوله تعاىل: ،تسيريه

وسائر اآليات القرآنية الصرحية يف أن  ،36{و يي اأْلَْلَبابي يفي َخْل ي السَماَواتي َواأْلَْرضي َواْختياَلفي اللْيلي َوالنَهاري آَلَيَات  ألي  
ومل حيد  ،كامل سلطانه ومل يشرتط للنظر العقلي وجهة  معينة    ،اإلسالم خول العقل الفطري السليم من شوائب األوهام

من  ،لوجود والتكوينويف عامل ا ،بل ترك العقول السليمة حرة  لبلوغ احلقيقة اجملردة يف العقائد ،امقرر   اخمصوص   اله حد
 حسبما تتطلبه غريزة الشعور الديين يف اإلنسان... ،مبدأ وجود العامل إىل مصريه )أي معرفة املبدأ واملعاد(

وال ريب يف أن كل من يلقي نظرة فاحصة على القرآن الكرمي ويتأمل يف آياته الدافعة إىل التدبر والتفكري يف شيء 
وهو  ،ه أن هذا الكتاب السماوي الكرمي هو أول أسباب تغلغل الفلسفة يف البيئات العربيةيتضح ل ،عظيم من اجلد

ن هذه فظهر هلم شيء م ،العامل األول الذي فتح للعرب باب البحوث الفلسفية املؤسسة على املنط  والتأمل
م الدين من وعلو  ،الكون وكانت هذه البحوث تدور حول علوم ،البحوث اليت مل يكن هلم هبا عهد قبل نزول القرآن

والشك أن هذا طليعة سافرة من طالئع الفلسفة ظهرت يف صدر اإلسالم وأخذت تنمو  ،توحيد وتفسري وتشريع
وتتزايد إىل أن ب دئ يف الرتمجة عن اليونانية والفارسية واهلندية. وكان العريب املسلم ميتاز بذكاء طبيعي وبقوى عقلية 

 لى اجلديد فأصبح بعد وقت قصري وريث حضارة الشعوب العريقة يف القيدم اليت تغلبوبرغبة يف االطالع ع ،دفينة
لثقافة دور  االبتكار واالبتداع املؤسس على ا ،وتبع دور الرتمجة الطويل مبا كان فيه من إنتاج ،عليها أو احتك هبا

 .37«اإلسالمية

                                                           

 .185( سورة األعراف، اآلية: 35)
 .190( سورة آل عمران، اآلية: 36)
 ، حتت عنوان: )أهم أسباب تفلسفه(.9 -8الكندي خالد بفلسفته:  (37)



13 
 

في ف رقية،ة تشكلت وتكونت من عناصر شاليونانين الفلسفة بل يتخطاه اىل القول إ ،عند ذلك وال يقف الزجناين
ا ومن رجال تشريعهم )ليكرجوس( و)صولون( فأقاموا هب ،التاريخ أن اإلغري  أوفدوا إىل مصر )فيثاغورس( و)أفالطون(

 مث عادوا إىل بالدهم مزودين مبا شاء اهلل من العلم واحلكمة. ،ما شاءوا

 يف رحلته إىل اهلند وإىل مصر.وثبت تأثر )فيثاغورس( من الفلسفة الشرقية 

وقد عثر الباحثون األثريون على كلمات العدالة والفضيلة والنفس واحلياة األخرى وخلود الروح يف الشرق قبل 
أهنم التقوا  ،وقرر الباحثون يف اإلنسان وخواصه واختالف طوائفه ،تاريخ وجودها يف الغرب بقرون ال يعرف مداها

وفرت فيها ألهنا ت ،على أن بعض النظريان اإلغريقية ال ميكن أن تكون من أصل إغريقي أثناء حبوثهم بأدلة قاطعة
مجيع شرائط العقلية الشرقية وخواصها. وحدث املؤرخ الشهري )ديوجني ال إرس( يف كتابه )حياة الفالسفة( عن فلسفة 

 املصريني والفرس يف العصور الغابرة.

بذكر الشواهد من  قناعته اوإسالمية وعربية يف كماهلا معزز   ، نشوئهاأن الفلسفة شرقية يفوخيلص الزجناين إىل 
 الفلسفة اإلسالمية على ذلك.

ٌاألسلوبٌالمعاصرٌ-2

شخص الشيخ الزجناين املشاكل اليت تعاين منها الفلسفة اإلسالمية. ورأى أن أحد هذه املشكالت اليت توجب إعراض 
بعيد  ، الفهمفهو أسلوب عسري ،هو األسلوب املعتاد يف الكتابة الفلسفية ،مجهور املتعلمني عن الفلسفة ونبذها

 .38ويستنفذ اجملهود بال إنتاج ،يكد الذهن ،الغور

ومن  ،هو الذي أوجب اختفاء حقائ  الفلسفة اإلسالمية ،وقد أكد الزجناين أن هذا األسلوب املطلسم املرموز
سفة وهو فاضل عريب مصري. حيث وصف فل ،رقيني( البن سيناشواهد ذلك هو ما وقع فيه ناشر كتاب )منط  املش

 ،ودليله: أن ابن سينا يرى ضرورة حدوث العامل ،ابن سينا بأهنا )الهوتية( وأراد من ذلك: أهنا ال يصدقها عقل

                                                           

  .15 -14: 1دروس الفلسفة  (38)
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وال يعرف العقل صلة هذا  ،وهذا تناقض حمال عند العقل ،والدليل هو أن ممكن الوجود قد يكون واجب الوجود
 .39الدليل حبدوث العامل

 يقول الشيخ الزجناين:

موز ال وهو أهنا مصوغة يف طالسم من الر  ،اختذته من الفلسفة اليونانية امعقد   اإن للفلسفة اإلسالمية أسلوب  "
وال ميكن الوصول  ،تازةأو الذين يدرسوهنا بطريقة تنتهي إليهم من ذوي العقول املم ،ميكن حلها وفهمها لغري واضعيها

رتن هبا أول ولذلك حينما تذكر كلمة فلسفة يق ،إىل ناحيتها املغلقة مبجرد معرفة اللغة العربية أو بعض قواعد العلوم
 .40"وعسر الفهم ،وهلة عم  التفكري

حيار   ،يبةر من ينظر يف كتبها املوضوعة على مناهج غ ،فال غرو أن ال يفهم الفلسفة اإلسالمية"وبناء  على هذا فـ
معرفته اللغة  ويكشف أسرارها مبجرد ،أن يعرف املراد منها حماوال   ،فيها القراء الذين ال يتعمقون يف البحث الفلسفي

 .41"وال يالم  من مل يفهم هذه الفلسفة املرموزة من الغربيني املستشرقني وغريهم ،أو بعض قواعد العلوم ،العربية

سيلة لعرض أن يتخذ من األسلوب املعاصر و  ،على ذلك حاول الزجناين يف كتاباته وحماضراته الفلسفية اوتأسيس  
 ،ببالغة البيان -بإمجاع مؤرخي حياته -فلقد متيز الشيخ الزجناين  ،يف ذلك اوكان موفق   ،األفكار الفلسفية الدقيقة

فقد صور أدق  ،مستحكم الصياغة يف أبدع تصوير ابليغ   قوال   ،والتفنن يف طراز البالغة. فكانت كتاباته وحماضراته
 معضالت الفلسفة بأحسن تعبري.

أن  أن من أهم املهمات -وهو مصلح اضطلع بالدعوة إىل إصالح مناهج التعليم والتدريس -بل رأى الزجناين 
معاهدنا وج فما أح"تكون كتب التدريس والتعليم مصوغة يف أسلوب عصري سلس. يقول يف خصوص الفلسفة: 

 ،وب عصري َسليسموضوعة  يف ا سل ،إىل مؤلفات  فلسفية وافية دقيقة ،وثقافتنا اإلسالمية ،ومدارسنا القومية ،العلمية

                                                           

  .100: 1دروس الفلسفة  (39)
 . 49: 1( دروس الفلسفة 40)
 . 51: 1( دروس الفلسفة 41)
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ر العقول  .42"وتأخذ مآخذ الذهن ،وتشحذ اهلمم ،وتنفث الروح ،وَتستنفر النفوس ،وت ثري األفكار ،َتسي

ة. األبرز يف إتباع أسلوب العصر احلاضر يف السالسة البالغ ويف هذا اإلطار جاء كتابه )دروس الفلسفة( املثال
وإيضاح املذاهب  ،اوإجيازه ،وسهولة العبارة ،وحسن الرتتيب ،ودقة التعبري ،فلقد راعى يف هذا الكتاب: وضوح الفكرة

 بأوضح عبارة ال ينتاهبا غموض وال مجود. ،واملذاهب امللتوية ،الفلسفية املعقدة

دعى الزجناين إىل تبديل أسلوب التعليم  ،م1938)واجب األمة وواجب العلماء( كتبه عام  ويف مقال له بعنوان
 .43املتبع يف املعاهد العلمية الدينية ،)العقيم( حسب وصفه

 :كتب قائال    ،ويف مقال آخر بعنوان )اإلصالح الديين(

فاء فلسفة الدين أوجب اخت ،الديين إن النقص املوجود يف أسلوب تأليف الكتب الدينية والعلمية ومنهاج التعليم"
واوجد  ،فقصرت عقول الناس عن نيل حقيقتها الواضحة الغامضة ،اإلسالمي وأسرار التشريع وحقائ  تعاليم اإلسالم

 ،تلفي  فيهافنشطوا لل ،وانفسح اجملال ألعداء اإلسالم ألن يقلبوا احلقائ  اإلسالمية ،ذلك حرية عميقة يف النفوس
 ،ملعابدحىت تشاهبت باألديان األخرى اليت ال يستفاد منها إال يف ا ،صورهتا وتلوينها بغري ألواهنا وإفراغها يف غري

ص الدين وجمموع ذلك بعث ألسن الناس بتنقي ،فاختذها مجع من بسطاء املسلمني معتقدين بأهنا التعاليم اإلسالمية
وخيالف احلياة يف  ،ويصطدم بأسباب الرقي والتقدم ،اطويدعو إىل اجلمود واالحنط ،والقول بأنه يعطل التفكري واإلبداع

 ،إلسالمجتب املسارعة إىل حلها إذ حبلها وحتليلها تشع تعاليم ا ،فتكونت عند املسلمني قضايا معقدة ،مجيع نواحيها
 .44"وحيصل التفاهم املنشود ،ويثبت نظام األمم اإلسالمية وارتباط بعضها ببعض

 وم بذلك ؟ فيقرر الزجناين:أما طرق وأساليب حلها ومن يق

الذين هلم املعرفة الشاملة القائمة على مقررات العقل  ،وال يستطيع حلها إال من كان من الراسخني يف العلم"

                                                           

 . 14: 1( دروس الفلسفة 42)
 م. 1938/ شباط/ 1، 5: 8( واجب األمة وواجب العلماء، عبد الكرمي الزجناين، جملة احلضارة 43)
 م.1946/ نيسان/ 16، 6 -4: 1( اإلصالح الديين، عبد الكرمي الزجناين، جملة العدل اإلسالمي 44)
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اإلسالمي وكتاب  وبأسرار التشريع ،والبحث العلمي والتفكري احلر واإلحاطة بسر اإلسالم وعظمته وفلسفته ،الفطري
ا يف ومقومات األمم اليت ال تستطيع ا مة أن حتىي وترفع رأسها وجتد مكاهن ،ومعرفة نفسيات البشر ،اهلل املعجز اخلالد
يف تسجيلها  اراعي  م ،فيصوغ فلسفة اإلسالم يف أسلوب عصري وعقلي ال ينتابه مجود وال غموض ،العز واجملد إال هبا

 .45"لكي ترسخ يف العقول وتؤثر ،ومجهور املتعلمني من املسالك احلديثة ،ما ألفته طباع أهل العصر

ولكن الزجناين يف الوقت نفسه يرى ضرورة مراعاة ترتيب العلوم يف التعلم؛ ألن العلم مبثابة الغذاء للروح وللنفس 
والصاحل للصحيح  ،فالصاحل من األغذية للشباب ال يصلح للطفل ،فكما أن أغذية اجلسد ختتلف باملناسبات ،الناطقة

عداد فكذلك العلوم جيب تعلمها حسب است ،الصاحل للمزاج القوي ال يصلح للمزاج الضعيفو  ،ال يصلح للمريض
 ورعاية األصلح منها فاألصلح واألهم منها فأالهم. ،املتعلم بروحه ونفسه وحميطه وبيئته

موضوعات  وهو السبب لرعاية األقدمني الرتتيب الطبيعي يف ،وهذا سر تقسيم العلوم إىل ابتدائية ومتوسطة وعالية
األثر املطلوب  على وجه يرتتب عليه ،لكي يتكون للمتعلم يف العلم الساب  استعداد حتصيل العلم الالح  ،العلوم
لى عوألجل ذلك التزم احلكماء والفالسفة بتقدمي هتذيب األخالق وتقومي الفكر بتعلم بعض العلوم الرياضية  ،منه

 .46هلفلسفة الطبيعية على العلم اإللوتعلم ا ،مث قدموا تعلم املنط  على الفلسفة ،الشروع يف علم املنط 

نهجها ال يعين انتزاع متيزها وخصوصيتها يف م ،ولكن جتريد الفلسفة من الغموض والتعا ي واللغة الطالمسية
 به مادهتا.وذلك التماسك الذي يلف صياغتها والنضج الذي تسمو  ،وقضاياها

ٌالتالقحٌمعٌالفلسفةٌالحديثةٌ-3

وقد اهتم  ،هو التالقح والتكامل مع الفلسفة الغربية املعاصرة ،من السمات البارزة يف منهج الشيخ الزجناين الفلسفي
والتأكيد على  ،هبا أميا اهتمام. وبالرغم من تصديه لتشكيكات املستشرقني ومقلديهم من الشرقيني على ما سيأيت

بل يرى  ،إال أنه ال يدعو إىل نبذ الفلسفة احلديثة واالقتصار على الفلسفة القدمية ،أصالة وإبداع الفلسفة اإلسالمية

                                                           

 م. 1946/ نيسان/ 16، 6 -4: 1( اإلصالح الديين، عبد الكرمي الزجناين، جملة العدل اإلسالمي 45)
 .229 -228: 1صفحة من رحلة اإلمام الزجناين  (46)
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 يف كل من الفلسفتني:

م أن نض بل جيب ،جيب استغالهلما وال جيوز االستغناء عن كل منهما ،وع دة فكرية ناهضة ،قوة عقلية جاهزة"
 النستخلص منهما مزجي   ،ةيو ر على ضوء العقل وال ،احلديثة الغربية إىل حقائ  الفلسفة القدمية الشرقيةنفائس الفلسفة 

احلي القدمي من ص اوكذلك أراد اهلل أن تكون احلياة؛ مزجي   ،وفلسفة  قومية  صاحلة  للحياة والبقاء ،اخالص   اإصالحي
 .47"ولن جتَد لسنةي اهلل تبديال   ،واحلديث

يلسوف كما استعرض كلمات الف  ،بفلسفة الشيخ الرئيس فلسفة ديكارت مقارنة "اينالزجن"استعرض الشيخ 
سائل قبل بتقرير حقائ  هذه امل "املال صدرا"ودلل على أسبقية  ،وآرائه يف الزمان واملكان "عمانوئيل كاْنت"األملاين 

 -1879) "ألربت اينشتاين"ية النسبية للدكتور النظر  "الزجناين". كذلك استعرض 48بقرنني من الزمان "كاْنت"
ان قد أثبته ك  ،إىل أن ما جاء يف هذه النظرية من املفاخرة بإثبات البعد الرابع للموجودات املادية امشري   ،م(1955

. وكذا وقف عند األفكار االشرتاكية 49ودلل على ذلك بنقل كلمات املال صدرا ،صدر املتأهلني قبل اينشتاين بقرون
 .50اهتافته اوالشيوعية مبين  

رين بذكر آراء وأفكار كثري من الفالسفة واملفك ،املختلفة "الزجناين"لذلك فقد حفلت دراسات الشيخ  امضاف  
 "جون لوك" ،م(1639 -1568) "كامپانيال" ،م(1535 -1478) "توماس مور"الغربيني من أمثال: 

 "أجنلز" ،"هيجل" ،م(1882 -1809) "دارون" ،م(1727 -1642) "نيوتن" ،م(1704 -1632)
 "وليم جيمس" ،م(1931 -1841) "غوستاف لوبون" ،م(1882 -1837) "دريرب" ،م(1895 -1820)
 ،"أدوارد هامتان" ،م(1883 -1818) "ماركس" ،(م1626 -1561) "فرنسيس بيكون" ،م(1910 -1842)
 وغريهم. ،م(1953 -1867) "كرادي فو" ،"فيلبون"

                                                           

 . 17 -16: 1( دروس الفلسفة 47)
  .36 -31: 1دروس الفلسفة  (48)
 . 45 -40: 1دروس الفلسفة  (49)
 .93 -86: 1( دروس الفلسفة 50)
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أول وهو  ،العه على الفلسفة الغربيةعلى عظيم اط   ،السيما )دروس الفلسفة( "الزجناين"ودللت كتابات الشيخ 
قني وما محلته أقواهلم وتعرض لتخرصات املستشر  ،إياها بفلسفة املسلمني امن تعرض للفلسفة الغربية وكتب فيها مقارن  
 من خبط وخلط بشأن الفلسفة اإلسالمية.

من صنف الذين يقضون حياهتم متأملني يف عزلة باردة يف قمة األبراج  ااين مل يكن فيلسوف  ومع ذلك فالزجن
جله وقد ظل يدافع عن موقفه هذا ويضحي أل ،اعظيم   اورسالي   ااجتماعي   احيمل موقف   اوإمنا كان فيلسوف   ،العاجية

 طوال حياته الغناء. فما أنبل شعور هذا احلكيم وهو يدعو للوحدة والتعايش والسالم وجيوب األقطار لذلك.

ٌنقدٌالفلسفتينٌاإلسالميةٌوالغربيةٌ-4

بل باملطل  كل يعين أنه يق ال ،وعن عهد االبتكار واإلبداع فيها ،إن دفاع الزجناين عن أصالة وجود الفلسفة اإلسالمية
 اذ موقف  وإمنا اخت ،املقوالت واألفكار اليت طرحها الفالسفة املسلمون على اختالف مشارهبم ومذاهبهم ومدارسهم

فلم  ،إزاء الرتاث الفلسفي الضخم الذي ورثه عظماء فالسفة اإلسالم. وكذا احلال يف تواصله مع فلسفة الغرب انقدي  
 . وميكن بيان ذلك من خالل جمموعة نقاط:انقدي   اسار معها سري  يقبلها باملطل  وإمنا 

درا يف املعاد من نظرية املال ص انقدي   افعلى خط الفلسفة اإلسالمية جنده على سبيل املثال وقف موقف    -1
لزجناين على الرغم من كون ا ،أن املعاد الذي أثبته األخري جسماين يف االسم فحسب امعترب   ،اجلسماين

 . مث طرح نظريته اخلاصة يف املقام وخالصتها:51من اتباع مدرسة صدرا اواحد  

ملا  ،لشريعةوبالتا ي البد أن يصار فيه إىل التعبد بقول ا اإن الفالسفة القائلني بأن املعاد اجلسماين ممتنع برهان  
سم املادي لذلك ال يتكون اجل ،اعتقدوا بأن للمادة اجلسمية لوازم يستحيل انفكاكها عنها يف مجيع أطوارها الوجودية

. ومن مث قالوا بالتالزم بني الصورة واملادة يف الوجود ،وال ينمو إال بواسطة األخالط ،إال من العناصر عن طري  طبيعي
جود واملعاد اجلسماين يقتضي و  ،املسلمات عندهم أنه ال ميكن وجود املادة اجلسمية يف اخلارج من دون تلك اللوازم

                                                           

  .114: 1دروس الفلسفة  (51)
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 فهو ممتنع. ،ارج من دون لوازمهااملادة يف اخل

 ،أما الزجناين فريى: أن اللوازم اليت اعتقد الفالسفة أهنا من لوازم املادة ليست يف احلقيقة ونفس األمر من لوازمها
فمن املمكن أن توجد املادة اجلسمية يف خارج الذهن ويف نشأة  ،وإمنا هي من لوازم النشأة ووعاء هذا الوجود الدنيوي

ويف حد  ،وحيث أن الزمن يرينا يف كل يوم أن اآلراء القدمية يف َقْصر األجسام على خواص معينة ،من دوهنا اآلخرة
 .52آراء باطلة فينبغي أن ال تعتمد الفلسفة عليها ،الغايات بوسائل خاصة

ل و وكذا نقد الفالسفة املسلمني القائلني: بأن العقل الفعال الذي ميثل العقل العاشر يف سلسلة العق -2
وهو موجود جمرد صرف. فقد رأى الزجناين أن تسمية جربئيل  ،هو )جربئيل( يف لسان الشارع ،الطولية

 . 53إذ ال دليل من عقل أو نقل على ذلك ،بالعقل الفعال دعوى بال دليل

غريمها و  "اينشتاين"و "كاْنت"و "ديكارت"فقد نقد كل من  ،وكذا احلال يف موقفه من فلسفة الغرب  -3
 من أعالم فلسفة الغرب.

يف  نقدية  مل ترهتن للمتعارف واملألوف تعد أعماال   ،واخلالصة: إن أعمال الشيخ الزجناين حىت الفقهية منها
 األحباث املختلفة.

هم من املعامل البارزة يف فلسفة الشيخ الزجناين التوقف عند تشكيكات املستشرقني وأقاويلالتصديٌللمستشرقينٌ-5
ٌبشأن الفلسفة اإلسالمية.

امي. فهذا انطلقوا فيه من نظرهتم الشزرة للعنصر الس ،جتاه هذه الفلسفة اعدائي   افلقد وقف املستشرقون موقف  
وقد ربط هذا  ،إزاء فلسفة املسلمني اسلبي   اتبىن موقف   ،م( املؤرخ الفرنسي للفلسفة1892 -1823) "ارنست رينان"

فة عند ومل تكن الفلس"نس السامي. حيث يقول يف كتابه )ابن رشد والرشدية(: املوقف بفكرته العامة عن اجل

                                                           

  .114: 1دروس الفلسفة  (52)
  م.2009، لسنة 80 – 79، جملة املوسم، العدد 66الوحي واالهلام، عبد الكرمي الزجناين:  (53)
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 .54"الساميني غري استعارة خارجية صرفة خالية من كبري خصب غري اقتداء بالفلسفة اليونانية

 ويقول:

حث فيها والفرق الكالمية هي اليت جيب أن يب ،إن الفلسفة يف تاريخ نفس العرب مل تكن غري عارض استطرادي"
ومل حيدث  ،واألشعرية ،ميةوالتعلي ،والباطنية ،واملعتزلة ،والصفاتية ،واجلربية ،كالقدرية  ،عن احلركة الفلسفية يف اإلسالم

ومل يكن هذا االسم ليدل عند املسلمني على  ،أن أطل  املسلمون على هذا الطراز من املباحث اسم )الفلسفة(
ومىت  ،أي الفلسفة اليونانية ومن يدرسوهنا ،بل يدل على فرقة أو مدرسة خاصة ،البحث عن احلقيقة على العموم

الفلسفة العربية  وليس ما يسمى ،كان من األمهية البالغة أال ندع أنفسنا تظل هبذا االلتباس  ،وضع للفكر العريب تاريخ
 .55"ام ما كاد املسلمون أنفسهم جيهلون معه وجودها تقريب  غري قسم من الضي  ضمن احلركة الفلسفية يف اإلسال

كما   ،من جانب هنري ريتر وآخرين اومل يعدل رينان عن هذه الرؤية بالرغم من النقد الذي وجه إليه وخصوص  
 :اعرتف هو بذلك يف مقدمته للطبعة الثانية فأصر فيها قائال  

فرتاين أصر  ،صول الفلسفة العربية على العموم وطابعهاومع ذلك فإنين مل أستطع أن أغري وجهة نظري حيال أ"
مل يصنعوا غري  وذلك أن العرب ،على اعتقادي أنه مل يسيطر على إجياد هذه الفلسفة أية فرقة كبرية من فرق العقائد

 .56"كما عول عليه العامل بأسره حوا ي القرن السابع والثامن  ،انتحال جمموع املوسوعة اليونانية

وصاحب املؤلفات العظيمة يف  ،م( املستشرق الفرنسي املعروف 1953 -1868) "كرادي ڤو"وهذا البارون 
 واحد األفراد الذين دحضوا آراء رينان يقول: ،البيئات العلمية

ثناء تأديته مهمته ببعض ولكنه التقى أ ،باملعىن الفين هلذه الكلمة اوليس حممد فيلسوف   ،افلسفي   اليس القرآن كتاب  "
قيدة وجمموعة هذه احللول هي اليت كونت الع ،اهلامية مصوغة يف ا سلوب أديب فمنحها حلوال   ،املشاكل الفلسفية

                                                           

  ، ترمجة: عادل زعيرت.15بن رشد والرشدية، ارنست رينان: ا (54)
 .16 -15( ابن رشد والرشدية، ارنست رينان: 55)
 . 10( ابن رشد والرشدية: 56)
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عند العرب  فلم تكن املشكلة العامة اوإذ   ،حمددة يف النظر الفلسفي عند العرب ااإلسالمية وهي صارت فيما بعد نقط  
دليل وإمنا هي الت ،ن احلقيقة ما دام أن هذه احلقيقة قد قدمت إليهم يف عدة هذه النقط اجلوهريةهي البحث ع

بية اليت صيغت فيها واستبدال الصورة األد ،بالرباهني التحليلية العقلية على هذه احلقيقة اليت بسطت بطريقة اهلامية
 .57"عليه اسم املشكلة املذهبيةوذلك هو ما كان يطل   ،بصورة تتف  مع مناهج الفلسفة القدمية

بينما يقولون  ،هي اعتقادهم أن فلسفة أفالطون نظرية حمضة ،ومن ختليطات املستشرقني اليت استعرضها الزجناين
 .58ةعمليسفتني جامعة بني النظرية واليف جانب آخر إن فلسفة أرسطو عملية صرفة. واحلقيقة أن كل واحدة من الفل

 ونسبة اآلراء غري الصحيحة للفالسفة املسلمني. ،عن ختليطات األخرى بني النظريات هذا فضال  

ضراتٌفيٌمحاأستاذ الفلسفة بدار العلوم مبصر يف كتابه  "علي العاين"وكذلك فعل تالميذهم كالدكتور 
نسبها إىل أكرب و  الذي اعتمد على كتابات املستشرقني يف تقرير اآلراء غري العلمية اليت تضمنها كتابه ،الفلسفة

أحط نظرية  فرتاهم يرجحون ،فالسفة الشرق الفارايب. ولذا ال يستغرب أن تتسمم أفكار الطالب يف جامعات الشرق
 .59غربية على نظريات فالسفة الشرق أمجع

 فيمكن إمجاهلا حسب رؤية الزجناين يف أمور: ،أما أسباب هذا اخلبط الذي وقع فيه املستشرقون ومقلدوهم

 وال ميكن حلها وفهمها لغري ،وب الفلسفة اإلسالمية املعقد. ذلك أهنا مصوغة يف طالسم من الرموزأسل -1
الوصول إىل  وال ميكن ،أو للذين يدرسوهنا بطريقة تنتهي إىل واضعيها من ذوي العقول واألفهام املمتازة ،واضعيها

ناحيتها املغلقة مبجرد معرفة اللغة أو بعض قواعد العلوم. ولذا ال يستغرب أن تأيت الفلسفة اليت تنقل إىل العربية عن 
 طري  الرتمجة مشوهة قبيحة.

 ،إن التشابه احلاصل بني بعض مباحث الفلسفة وعلم الكالم هو الذي أوقع املستشرقني يف اخلبط واخللط -2
                                                           

 . 100 -99: 1( دروس الفلسفة 57)
 . 362: 1( صفحة من رحلة اإلمام الزجناين 58)
 . 366 -365: 1( صفحة من رحلة اإلمام الزجناين 59)
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. ذلك أهنم أخذوا تلك املباحث الطبيعية واإلهلية والرياضية من الكتب الكالمية "كرادي ڤو"بالنسبة إىل  اصوص  وخ
 ،فضلوا وأضلوا ،وزعموا أهنا مباحث الفلسفة اإلسالمية الربهانية العقلية ،املقيد باعتبار ديين ،على أساسها اجلد ي

عالم الفلسفة على أساس برهاين متني. فال ريب أن مجلة من وأضاعوا كرامة الفلسفة اإلسالمية اليت وضعها أ
 .60مما قالته احلكماء وفالسفة اإلسالواردة على ما فهموه ال على  ،اعرتاضات املستشرقني وتشنيعاهتم

ما يوجد فيهم من ال ك  ،ولكن يوجد يف املستشرقني من أفاد اللغة العربية واللغات الشرقية"يقول الشيخ الزجناين: 
للغة بعد أن تعلم ا ،يصلون إىل احلقائ . وقد زار أحد املستشرقني طهران عاصمة إيران منذ أكثر من نصف قرن

 ،اعن حالتها االجتماعية واألخالقية كما يشاهده اوكان حياول أن يضع تارخي   ،الفارسية يف مدارس األلسنة الشرقية
 ن ذلك:ع افسأل املستشرق غالم   ،ذهبة وأشياء فاخرة وأمامهم الدفوف واملزامريفرأى محالني وعلى رؤوسهم أوان م

 فقال له الغالم: أهنم حيملون جهاز عروس. -

 فسأله املستشرق ما اسم العريس؟ -

 فقال له الغالم: ماذا يهمك. -

 عن هذا الشخص؟ افسأل غالم   ،يضرب امرأة يف الشارع ويف املساء رأى املستشرق رجال  

 قال له الغالم: إنه زوجها وقد ترَكْته بغري ح .ف -

يس وأنه العر  ،فقال له الغالم: ماذا يهمك. فظن املستشرق أن اسم الرجل ماذا يهمك ،فسأله عن اسم الزوج -
 ااقرتن صباح   اس  : أنه رأى يف عاصمتها بعينه عريتاريخٌإيراناملستشرق يف كتابه  فكتب ،الذي رأى جهازه يف الصباح
 وكان امسه ماذا يهمك!. ،وضرب عروسه يف الشارع ليال  

فكيف يكون حاهلم يف النظريات الدقيقة الغامضة ؟. وهذا  ،هذا حال املستشرقني يف احلسيات واملشهودات

                                                           

 . 100: 1( دروس الفلسفة 60)
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 .61"حريف؟...فكيف فيما يتعمدون فيه الت ،مقدار صحة ما يوردونه يف كتبهم يف قضايا ال يتعمدون التحريف فيها

 أن يصوروا ولكن أبت سريرهتم إال ،السياسية واحلضارية. فمن املستشرقني من َعرفوا فلسفة اإلسالم األهداف -3
قاصدين بذلك حصر اإلسالم يف  ،عن إيصال املسلمني إىل السعادة الدنيوية اقاصر   ،اإلسالم كغريه من األديان

 .62لكي يتسىن هلم نشر حضارهتم يف بالد املسلمني ،املساجد واملعابد

دون ومن املؤمل أن املستشرقني الذين يتواف"... إسقاط أفعال املسلمني على فلسفة اإلسالم نفسه. يقول:  -4
ينظرون إىل أعمال املسلمني ويذهبون إىل تدوين ما يرونه وكأنه فلسفة  ،على بالدنا لدرس تعاليم الدين اإلسالمي

قني من من الشيوخ فيدرسون مؤلفاهتم فيخرجون منها مار مث تأيت كثرة من الشباب وكثري  ،الدين اإلسالمي وتعاليمه
صح أن يتخذ ويظنون أن الدين ال ي ،ومعتقدين بأن الدين يضع العراقيل يف طري  سريهم حنو الرقي والتعا ي ،الدين
ال يتم إال برفض  ،وأن نيل سعادة احلياة وبلوغ احلضارة وتأسيس الدول الراقية اجملهزة بالعلم والصنائع ،يف احلياة اأساس  

 أو جهال   ااهتموه عمد  ف ،اللغرب مث جترئوا على اإلسالم أيض   االدين. فانصرفوا من الدين إىل اإلحلاد وعبادة املادة تقليد  
ألنه خلو مما  ،أما احلياة الدنيوية الزمنية فإنه ال صلة بينه وبينها ،بأنه كغريه من األديان إن صلح فإمنا يصلح لألرواح

 -وها لهكما يزعم  -على أهنا وإن ناسبت  ،وأن ما يدعيه له أنصاره فإمنا هو أشياء مجدوا عليها ،ويصلحهايقومها 
 فإمنا هي أمور ع دم عهدها وكانت لزمن سالف وأمة قد خلت.

 ،ولكنهم لو أنصفوا ودققوا النظر لوجدوا أن كلمة الدين يف كتب األوروبيني معناها املسيحية ال الدين يف ذاته 
الذين  ألهنم تعلموا تعاليم اإلسالم من الغربيني ،إذن فهي ال تنطب  على اإلسالم الذي مل يفهموا روحه وحقيقتهو 

ولو أخذوها من علماء الدين اإلسالمي  ،و)املسلمون شيء واإلسالم شيء آخر( ،استنبطوها من أعمال املسلمني
أن يكون املبدأ  ألذعنوا بأن اإلسالم جيب ،ملعجز اخلالداملتخصصني يف معرفة فلسفته وأسرار تشريعه وأسرار كتابه ا

 ،دق عن التعبريي اوسر   ،فوق العقل األن للدين سلطان   ،واألساس الذي نبين عليه حياتنا ،الذي تصدر عنه هنضتنا
 يويأخذه بعض الشباب املثقف يف أقطار الشرق اإلسالم ،باملعىن الذي يعرف يف أوروبا اوألن اإلسالم ليس دين  

                                                           

 . 370: 1( صفحة من رحلة اإلمام الزجناين 61)
 . 370: 1( صفحة من رحلة اإلمام الزجناين 62)
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يفهمون الدين  ولكنهم لو كانوا ،يف احلياة اظانني أنه كسائر األديان ال يصح أن يتخذ أساس   ،بال فهم وال علم اتقليد  
ح هلم أن األديان اتض ،بدافع غريزة التدين والشعور الديين ويعرفون أساليب املقارنة واملوازنة بني األديان السماوية

 اإلهلية كلها صادقة...

 اال غربي  و  احمض   اوروحي   افكان ال شرقي   ،اليجعل العدل موزع   ،فجاء باالعتدال التام يف كل ذلك أما اإلسالم
 بل مجع بني السعادتني. ،اصرف   اومادي  

 ،ياةوحمتو  ألسرار سعادة اإلنسان األبدية وهو دين احل ،فاإلسالم متكفل جلميع مصاحل البشر الدنيوية واألخروية
 .63"ويالئم الطرق اإلصالحية ،ويواف  مجيع وسائل الرقي والسعادة

اته جتاه الفلسفة وتصدى لتحريف ،على أن ال تفوتنا اإلشارة إىل أن الزجناين يف الوقت الذي نقد فيه املستشرقني
 اة وخصوص  يلألحباث العقل  امعارض   اكذلك لنقد طائفة من السلبيني الذين وقفوا موقف    اكان مضطر    ،اإلسالمية

 الفلسفة. يقول:

طرب من ال جتزع من الفلسفة وال تض ،ستنبطة من كتاب اهلل وسنة رسوله...إن العقيدة اإلسالمية الصحيحة امل"
ومل يشرتط  ،ألن الفلسفة نتيجة العقل السليم الذي خوله اإلسالم كامل سلطانه ،بل ال تصطدم معها البتة ،َصولتها

عقول السليمة ح رة بل ترك ال ،امقرر   اخمصوص   اومل جيعل له حد   ،يف كتاب اهلل وسنة رسوله للنظر العقلي ويجهة معينة
حاجة إىل  وإذن فلم يكن الفقهاء يف ،والقرآن والسنة مها مصادر التشريع واالستنباط عند الفقهاء ،لبلوغ احلقيقة

 التمل  أو االسرتضاء.

على فرض و  ،فلم تثبت صحته ،(من احرتف الفلسفة فقد تزندق)من أنه قال:  "الشافعي"سب إىل وأما ما ن
تهر عنهم من مع ما أش ،من املاجنني الذين ال خل  هلم قد َحشروا أنفسهم يف زمرة الفالسفة افسببه أن قوم   ،الصحة

 .64"االستهتار واملروق عن الدين واألخالق فحملوا بعض الفضالء على أمثال هذه التصرحيات

                                                           

 . 369 -366: 1( صفحة من رحلة اإلمام الزجناين 63)
  م.1962النجف  -، مطبعة الغري احلديثة14الكندي خالد بفلسفته:  (64)
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ٌاعتمادٌالمنهجٌالمقارنٌ-6

راء الفالسفة فرتاه يف املسألة املراد حبثها ينقل آ ،من السمات البارزة اعتماد منهج املقارنة يف حبث املسألة الفلسفية
 اليونانيني واإلسالميني والغربيني.

 "أفالطون"و "سقراط"أمثال  ،قد نقل تعاريف فالسفة اليونان ،فعلى سبيل املثال نراه يف حبث تعريف الفلسفة
العصر اإلسالمي  لك بذكر تعاريفمث عطف ذ ،والفالسفة الرواقيني واألبيقوريني والكلبيني واإلستوئيني "أرسطو"و

بعد  ،وغريهم "احلكيم السبزواري"و "صدر املتأهلني"و "ابن رشد"و "ابن سينا"و "الفارايب"وذكر تعاريف الفالسفة: 
 "كانت"و "كوندياك"و "جون لوك"و "هيوم"و "بيكون"و "ديكارت"ذلك نقل تعاريف فالسفة الغرب ك

 .65"هيجل"و

. وهكذا يف 66حيث نقل آراء الفالسفة اليونانيني واإلسالميني والغربيني ،الفلسفةوكذلك فعل يف حبث موضوع 
 إلدراكه أن هذا املنهج هو األمثل للتوفر على مجيع جوانب ،املسائل األخرى جنده ال يغفل عن إتباع املنهج املقارن

 املسألة املراد حبثها.

ٌالمسائلٌالتقليديةالخروجٌعنٌأسرٌٌ-7

ار على املسائل هو جتاوزه الطريقة املعروفة يف حبث الفلسفة من االقتص ،البارزة يف كتابات الزجناين الفلسفيةمن املعامل 
وإمنا ختطاها ليبحث املسائل املعاصرة املستجدة بعناوينها اجلديدة. فنراه قد أدرج البحث يف نظرية املعرفة  ،املوروثة
ياضية وما يرتتب عليها من نتائج فلسفية ور  ،"ينشتاينأألربت ". واستعرض النظرية النسبية للدكتور 67بعنوانه

 .68واكتشاف أساسها

                                                           

 . 148 -142: 2( دروس الفلسفة 65)
 . 156 -155: 2وس الفلسفة ( در 66)
 . 184: 2( دروس الفلسفة 67)
 . 44 -40: 1( دروس الفلسفة 68)
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جاالت واليت أشاد هبا ر  ،اليت اضطلع هبا العلماء املسلمون ،وكذلك أشار إىل االجنازات واملكتشفات العلمية
 .69الغرب؛ كعلوم الكيمياء واجلرب واألزياج وجداول األوزان النوعية لألجسام

رتاه حتدث عن تكوين ف ،الزجناين كتاباته الفلسفية املوضوعات املرتبطة باألخالق والرتبية والسلوككذلك ضمن 
 ،فلسفة املدنيةوال ،والفلسفة االقتصادية ،واألخالق اإلسالمية وأنواعها ،وفلسفة الرتبية اإلسالمية ومراحلها ،األسرة
 .70عما يعرف بالعلوم الغريبة كعلم احلروف وما أشبه فضال  

ٌالعقلٌالعملي

مجلة القضايا  وأدرجوها يف ،اجته الفالسفة صوب اخراج مدركات العقل العملي من القضايا العقلية باملعىن الربهاين
لنظام  ااملشهورة باملعىن األخص والتأديبات الصالحية. وحقيقتها أهنا قضايا إنشائية يتواف  عليها العقالء حفظ  

ب أو بل لو خلي اإلنسان وطبعه ومل يتأثر بأد ،أما قبل ذلك االتفاق فالحظ لتلك القضايا من الثبوت ،اجتماعهم
 دين ملا بت يف هذه القضايا.

العقل العملي  إال أنه يف خصوص ،ملسائل الفلسفة اراسخ القدم وفي   افيلسوف   "الزجناين"ولكن على الرغم من كون 
أن  "الزجناين"ز اىل اجتاه املتكلمني الذين يرون احلسن والقبح عقليني. حيث رأى مل يتنب موقف الفالسفة وإمنا احنا

وساريان يف عقول مجيع البشر ويف مجيع األزمنة واألمكنة اخلالية من اخلرافات االعتقادية  ،احلسن والقبح عقليان
 .71وفاسدات العادة واملألوفات العنصرية والقومية

ٌالتوفيقٌبينٌالدينٌوالفلسفة

ومل خيل منها  ،عملية ضاربة العم  يف تاريخ الفكر البشري ،أو معاجلة التضاد بينهما ،التوفي  بني الدين والفلسفة
من اليهودية فاملسيحية فاإلسالم. فقد قام الفيلسوف اإلسكندري  اأو ديانة من الديانات بدء   ،عصر من العصور

                                                           

 . 45: 1( دروس الفلسفة 69)
  انظر اجلزء األول من كتاب: دروس الفلسفة. (70)
 .70: 80 -79 الوحي واإلهلام، عبد الكرمي الزجناين، جملة املوسم ع (71)
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 ااملوسوي والفلسفة عندما حينما شرح الشريعة املوسوية شرح  م( مبحاولة التوفي  بني الدين  50 -ق. م 30فيلون )
 ما فيها من رموز. اموضح   ،افلسفي  

ل مرة يف التاريخ أن وجند ألو  ،وقد كان فيلون أكرب ممثل للفكر اليهودي املثقف بالثقافة اليونانية يف ذلك العصر
هودية كل اإلميان ويف بالي اكان فيلون مؤمن    فقد ،احلقيقة الدينية قد وضعت يف صبغة فلسفية ومبادئ عقلية صرفة

 ،قيقة واحدةمن الفلسفة والتوراة تعبري عن ح فكان يرى أن كال   ،الوقت نفسه كان شديَد العناية بالفلسفة اليونانية
ن  وإ بينما كانت الفلسفة أقل مشوال   ،وكل ما هنالك من فارق هو أن األقوال الدينية أكمل وأمت ولكنها أقل تفصيال  

 .72ةحبيث تتف  مع الفلسف ارمزي   القد اجته فيلون إىل تفسري التوراة تفسري   ،كانت أكثر تفصيال  

وآمنوا فيما  ،فعندما جاءت الديانة املسيحية وانتشرت ودخل فيها أناس كثريون ،وكذا احلال يف الدين املسيحي
البدع  األوىل منهما محلت على الفلسفة ورأت فيها مصدر ،انقسم املدافعون عن الدين إىل طائفتني ،بعد بالفلسفة

ليم؟ أي عالقة توجد بني أثينا وأورش"وكان على رأس هذه الطائفة ترتوليان الذي يقول:  ،وعارضتها معارضة صارمة
اإلجنيل ملسيح و بعد ا ،أو أفالطونية جدلية ،بني األكادميية والكنيسة؟ إننا بريؤون من الذين ابتدعوا مسيحية رواقية

 . 73"لسنا حباجة إىل شيء

ة واليت وحبثت عن كل احلقائ  اليت بلغتها الفلسف ،أما الطائفة الثانية فقد أعجبت بالفلسفة أشد اإلعجاب
بل  ،وقد خلصت هذه الطائفة من ذلك: أنه ال تعارض بني الفلسفة والدين ،أعلنتها الديانة املسيحية يف نفس الوقت

وكان من أشهر رجال هذه الطائفة القديس جوستني  ،للدين فاالتفاق ممكن بينهماإن الفلسفة متهد السبيل 
 .ألن مصدرمها واحد ،واإلميان مكمل له ال مبطل ،فعند جوستني العقل صادق يف دائرة الطبيعة ،واثناغوراس

عاىل توكان يرى أن اهلل  ،م( وهو أول مفكر مسيحي أسهب يف حتبيذ الفلسفة217 -150) "كليمان"مث جاء 
ا ما يصدر ومنه ،ولكن من احلقائ  ما يصدر عنه بصفة أولية كحقيقة العهد القدمي واجلديد ،هو مصدر كل حقيقة

                                                           

 .92 -90؛ خريف الفكر اليوناين، عبد الرمحن بدوي:  277( تاريخ الفلسفة اليونانية، يوسف كرم: 72)
 .21تاريخ الفلسفة األوروبية يف العصور الوسطى، يوسف كرم:   (73)
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عليه التفقه يف  يقضي ،بصفة ثانوية مثل احلقائ  الفلسفية. وكذلك رأى أن من واجب املثقف املسيحي حنو نفسه
م(  245 -150) "أورجيني اإلسكندري". وقد واصل تلميذه 74وأن الفلسفة خري أداة لتحقي  هذه الغاية ،الدين

 خطى األستاذ.

لذي بل ا ،م( فكان له األثر العظيم يف الفلسفة املسيحية 430 -354) "أوغسطني"وبعد هؤالء جاء القديس 
ذروة يف القرن الثالث اليت بلغت ال ،فقد مهد السبيل إىل الفلسفة املدرسية ،اكتمل على يديه كيان الفلسفة املسيحية

 م(.1274 -1225) "توما األكويين"عشر امليالدي مع القديس 

فقد رأى كثرٌي من  ،من العصور فيما يرتبط مبسألة التوفي  بني الدين والفلسفة اومل يكن العصر اإلسالمي بدع  
مار قد كان قصب السب  يف هذا املضول ،مفكري اإلسالم أن الفلسفة هي التشبه باإلله حسب الطاقة اإلنسانية

 افالكندي كان يرى أن كل ما أداه الرسول حممد صلى اهلل عليه وآله ملوجود مجيع   ،"الفارايب"و "الكندي"للفيلسوفني 
وأهنما من أجل  ،اومصدر   ا. أما الفارايب فرأى أن الدين والفلسفة تتفقان غاية  وموضوع  75باملقاييس العقلية

 .76اإلنسان

. وبعدها جاءت حماوالت 77ء بعدمها إخوان الصفا الذين رأوا أنه ليس بني الدين والفلسفة من تعارضمث جا
فألف   ،"رشد ابن"مث أطل الفيلسوف األندلسي الكبري  ،"ابن الطفيل"و ،"ابن باجة"و ،"الشيخ الرئيس ابن سينا"

 .الشريعةٌوالحكمةٌمنٌاالتصالفصلٌالمقالٌوتقريرٌماٌبينٌيف هذا املضمار أمساه:  اخاص   اكتاب  

إال أن احملاولة اليت سجل هلا التوفي  يف هذا الشأن واليت أنست سابقيها وأتعبت  ،وهناك حماوالت أخرى كثرية
الذي  ،"نيصدر املتأهل"ـ املعروف ب "صدر الدين حممد بن إبراهيم الشريازي"هي حماولة الفيلسوف اإلمامي  ،الحقيها

شرع متطابقان يف فهو يرى أن العقل وال ،وقد رام فيه املوافقة بني الربهان والقرآن والعرفان ،أطل بنظام احلكمة املتعالية
                                                           

  .300 -299تاريخ الفلسفة اليونانية:  (74)
 .244: 1رسائل الكندي، حتقي  أبو ريده  (75)
 .36مصطفى عبد الرازق: ؛ الدين والوحي واإلهلام،  41 -40( حتصيل السعادة، الفارايب: 76)
  .55بيد الدين والفلسفة، د. حممد يوسف موسى:  (77)
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 ،ريةأن تكون أحكامها مصادمة للمعارف اليقينية الضرو  ،حاشى الشريعة احلقة اإلهلية البيضاء"يقول:  ،مجيع املسائل
 .78"غرَي مطابقة  للكتاب والسنةلفلسفة  تكون قوانينها  اوتب  

يرى أن هناك جمموعة أسباب تؤدي إىل تناقض وتصارع العقل )الفلسفة(  "الزجناين"فإن  ،وبالعودة للمرتجم له 
نتيجة التحريف  ومن جهة أخرى ،ومرجع ذلك إىل تقهقر العقل وتكلفه بولوج قضايا مل ي كلف بالبحث فيها ،والشرع
 بينهما. فال تنازع وال تضاد ،أما الدين الصايف والفلسفة اخلالصة ،وسيطرة اخلرافة واألساطري عليه ،يف الدين

ل غ صنان ب ،دوحتان من أصل واحد أنتجته غريزة التعقلأن الدين والفلسفة  "الزجناين"ومن جهة أخرى يرى 
حدين يف الغاية. بل كانا مت ،فني ومتوافقنيأمنتهما دوحة التعقل. بل إن الفلسفة والدين كانا يف بدء تكوهنما متآل

 من أهم عناصر الفلسفة. ،ودراسة اال لوهية وصفاهتا وأفعاهلا وآثارها ،وكانت معرفة مبدأ العامل ومصريه

تعمال حواسه فأجلأته الضرورة إىل اس ،كثرة  هائلة    أن اإلنسان ملا كثرت عليه أعباء احلياة ويرجع الزجناين ذلك إىل
موا بالعمل املشرتك ليقو  ،وتنظيم شؤون االجتماع مع بين نوعه ،دفع عادية الطبيعة وتدبري وسائل املعيشةالباطنة ل

 وسع ذلك من نطاق إدراكه إىل شيء مما يدركه خياله الساذج. ،الالزم حلياهتم متساندين فيختص كل منهم جبهة منه

 ،حدود معرفته املقصورة على ظواهر املوجودات والنواحي االجتماعية اوموسع   ،على هذه احلالة ازل متدرج  ومل ي
ضعف حىت أحس ب ،بغريزة حب االستطالع اليت هي من أكرب النواميس املتممة بل املقومة لنظام الكون والعمران

عن سائر أنواع مييزه  الذي ،فاندفع بدافع طبيعي حنو استعمال عقله الفطري الغريزي ،دائرة اخليال وعرف اخنداع احلس
إلدراك العقلي وأخذ يتدرج يف ا ،وهو موضع شرفه ومنبع كرامته وعنصر الفرق بينه وبني الكائنات األخرى ،احليوان

 .الذي به يتكون جتريد اجلزئيات عن املادة وأوضاعها

و التفكري يف حن وكانت الفطرة الطبيعية تدفعه ،ومن هذه املرحلة أخذ اإلنسان  حياول  أن يبحث عن بواطن األشياء
أين  وكان يسأل نفسه: من ،ومصريها واحلالة اليت هي عليها ،والبحث عن مصدرها وأسباب وجودها ،مبدأ حياته

جئنا؟ وإىل أين حنن ذاهبون؟ ومن أين بدأ هذا العامل؟ وما هو حقيقته؟ وكيف نشأ كذلك؟ وإىل أية غاية تنتهي به 
                                                           

 ، دار إحياء الرتاث العريب.261: 8( األسفار األربعة 78)
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 الذي هو مفَسر الكون الوحيد. ،األسئلة من غريزة العقل الفطرياإلجابة على هذه  اسلسلة الوجود؟ مرتقب  

ريزة تكونت )الفلسفة( بغ ،والبحث الفطري عن حقائ  األشياء ،ويف هذه املرحلة وعلى أساس هذه الفطرة
 منذ عهود بعيدة تقص ر  عن إدراكها جمهودات  التاريخ. ،التعقل

لفطرة اهتدى عن طري  ا ،مصدر العامل ومصريه بغريزة التعقلومن جهة ثانية فإن اإلنسان ملا حاول اكتشاف 
ان بالدين الفطري إىل اإلذع -بغريزة الشعور الديين وعاطفته الفطرية -الصادقة والعقل املستقيم منذ املراحل القدمية 

هي  ،نت هبا الفلسفةو الذي يقوم أساس ه  على معرفة مبدأ العامل ومعاده. فهذه الفطرة اإلنسانية وغريزة التعقل اليت تك
املتخالفة يف  فساقته إىل التعبد واخلضوع لألديان السماوية ،بعينها الغريزة اليت تكونت هبا العقيدة الدينية لإلنسان

 الصورة واملتحدة يف اجلوهر. 

قائم على أكرم ميول النفس وأبقاها ما بقي اإلنسان.  ،مما يعين أن التدين مرَتكيز على أصل نفساين فطري
موعة ودفعته إىل الثيقة بأن العامل جم ،واألديان اإلهلية كلها اعتمدت يف اإلنسان على أصل راسخ من غريزة التدين

ولية وأن هذه احلياة صائرٌة إىل غاية من املسؤ  ،وحتكم الضمائر ،ترقب النيات ،متناسقة تسودها ذاٌت مدبرٌة حكيمةٌ 
 واجملازات.

 دين والفلسفة فإنه مل حيدث بينهما إال بعد ما ك لف العقل بأن يتكلف إدراك كلوأما مبتدأ اخلصام والنزاع بني ال
كي ال حياول   ،وبعد تقهقر العقل إىل مرحلة الطفولة األوىل ،وأن حييط بواهب العقل وعلة العيلل ،ما يف عامل الوجود

 .كما تتزن وتستقيم  وحتيد عن احل  ،أن يفهم إال العامل املادي بواسطة احلواس اليت ختطيء كما تصيب

وارتكز على العاطفة والشعور حينما ارتكزت الفلسفة على العقل الفيج  ،ومن هنا افرتق الدين عن الفلسفة
 اوأن تثبت معاد   ،يغاير اإلله الذي أثبته الدين يف األوصاف واالختيار والعلية واآلثار افحاولت أن تثبت إهل   ،احملدود

 ،فة االرتيابيةفنجمت عنه الفلس ،ومن ذلك تبدل اإلميان بالتشكيك ،ن يف الكيفياتيغاير املعاد الذي أثبته الدي
إطالق الفكر من حني التزم أهلها ب ،لتخالف العاطفة والعقل احملدود بعدما كانا متوافقني ومتآلفني افتخالفا جوهري

وكانوا ال حيولون  ،ن دائرة املادة الضيقةوحترير العقل من أسره يف حميط  حمصور  م ،تقييده يف دائرة حمدودة من العاطفة
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 بني املرء وقلبه.

والنتيجة اليت خيرج هبا الزجناين من كل ما تقدم: إن كون العقل الفطري الغريزي مصدر الدين والفلسفة هو سر ما 
من مظاهر  -ةاليت تكونت على التحقي  من العناصر الشرقي -ويف الفلسفة اليونانية  ،ي رتاءى يف الفلسفة الشرقية

 ،نسانيةإمنا هو من مقتضيات الطبيعة اإل ،االنعطاف حنو العقيدة الدينية. مما يعين فظهر أن مزج الدين بالفلسفة
حىت فلسفة  ،ج دوٌر من أدوار الفلسفةولذلك ال خيلو من هذا االنعطاف ومن هذا املز  ،وغريزة التعقل ،والفطرة البشرية

 .(79)ديكارت وكاْنت وأمثاهلما من أعالم الفلسفة احلديثة

ٌبينٌالزنجانيٌواينشتاين

اشتهر بالنظرية النسبية اليت كان هلا آفاق فلسفية  ،م( عامل فيزيائي معروف1955 -1879) "الربت اينشتاين"
 م من أبوين يهوديني.1879مارس  14أملانيا يف ( يف جنويب Ulmولد يف مدينة أومل ) ،مشهورة

يدرس مسائل الدين والفلسفة يف مدارس مدينة زجنان  اال يزال طالب   "الزجناين"م وحيث كان 1905يف سنة 
يف هذه  ،ل شهرتهوهي اليت ارتبطت هبا ك ،عما مساه بنظرية النسبية احملدودة "ألربت اينشتاين"أعلن الدكتور  ،اإليرانية

لى رأسها أن العلم قد فرغ من حتديدها وكان ع ابتحليل بعض األفكار األولية اليت كان سائد   "اينشتاين"النظرية قام 
 "نيوتن"عن  اوفكرة املعية هذه تقوم عليها نظرية الزمان الفيزيائي خصوص   ،فكرة املعية اليت تساوي احلدوث

 زي املعروف صاحب الفلسفة العلمية.م( الفيزيائي والرياضي االنكلي1727 -1642)

 ،من هذا التحليل لفكرة املعية إىل أهنا ختتلف تبعا الختالف إطار اإلشارة أي موضع الراصدين "اينشتاين"انتهى 
ك حتديد الزمان لذل افتحديد املعية وتبع   اإذ   ،وأنه ال توجد معية مطلقة كما كانت تدعي النظرية املطلقة يف الزمان

بة إىل زمر بالنس اهو أمر نسيب وليس واحد   ،الذي يقوم على أساس من مالحظة املعيات يف نقاط خمتلفة من املكان
خمتلفة من الراصدين. وإمنا مسيت هذه النظرية باحملدودة ألهنا ال تتعل  إال بالراصدين الذين تكون حركتهم النسبية 

                                                           

  هذا املوضوع مصدره كتاب دروس الفلسفة للمرحوم الزجناين بتصرف واقتباس وترتيب. (79)
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 حركة مستقيمة منتظمة.

م من خالل توسيع هذه النظرية فجعلها تشمل 1915وإمنا ختطاه يف العام  ،عند هذا احلد "اينشتاين"ف مل يق
َعممةـ"وقد مسيت ب ،غري حركة الراصدين

 
 ."امل

حىت  ،واعتربها أعظم اجناز حتق  على يد اينشتاين مل يسبقه إليه أحد ،أقام الغرب الدنيا ومل يقعدها هلذه النظرية
 .80"الذين ميكنهم أن يفهموها ال يتجاوزون عدد األصابع إن  ": اين قائال  لقد تبجح اينشت

 ومن روج له؟ "اينشتاين"ولكن هل كان الواقع كما ادعى 

لنظرية ل "عبد الكرمي الزجناين"فقد تعرض الفيلسوف اإلمامي الشيخ  ،ال شك أن األمر على العكس من ذلك
قليم فقد تعرض هلا يف حماضرة كاملة ألقاها يف الهور عاصمة إ ،النسبية يف مواضع متعددة من حماضراته وتأليفاته

 وكذلك تعرض هلا باقتضاب يف ،ومجع من أساتذة الهور "حممد إقبال"م تلبية لطلب الدكتور 1935البنجاب عام 
وكذلك يف كتابه املعروف دروس الفلسفة يف  ،م(1936نارية( عام )خطابه بالقدس الشريف وهي املعروفة بـ)اخلطبة ال

فيٌٌنظرةليف رسالة مستقلة يف ذلك أمساها مث تعرض هلا بتأ ،م(1940جزئه األول الذي رأى النور ألول مرة عام )
 إال أن الذي يؤسف له أن هذا الكتاب غري مطبوع ومفقود. ،النظريةٌالنسبيةٌألينشتاين

 

                                                           

 .231: 1العربية والعواصم اإلسالمية، حممد هادي الدفرت ( صفحة من رحلة اإلمام الزجناين وخطبه يف األقطار 80)


