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 بين الغزالي وكانط

 ،اأن أفكارمها كانت واحدة. وعمومر مثة العديد من أوجه الشبه بني طروحات كانط والغزايل، بيد أن هذا ال يعين 
، ال تبدو عملية يسية. فقبل كل شيء سات املقارنة بني مفكرين ينتميان حليزين فكريني ثقافيني خمتلفنيافإن الدر 

والعوامل املؤثرة يف تكوين كل واحد منهما، مث التطرق  ،لفيات التارخيية، واألرضيات الطبيعيةجيب معرفة اخل
املنظومة الفلسفية اليت و عتمدها هذا وذاك يف معاجلة ما عن هلما من معضالت فكرية، الألسس واملرتكزات اليت 

أو ما الذي  ؟قرتحها كانط أو الغزايلابدل أن نقول ما هي احللول اليت  :فمثالر  ؛ومناوراته لتحركه اشكلت ميدانر 
على املسألة اليت واجهها كانط، فنجعلها  يلزم أن نسلط األضواء أوالر  ؟قاله كل واحد منهما يف هذا املضمار
ايل، أو مواقف الفالسفة الذين ختذه كانط حياهلا، ونعرج على موقف الغز اأساس حبثنا، مث ندرس املوقف الذي 

 سبقوه أو تلوه. 
 

 كانط وسؤال الميتافيزيقا
"ما بعد  :امسه اهل أن علمر  :هي احملض"نقد العقل " ، ويتسىن اعتبارها خالصةر لكتابه:القضية اليت يثيها كانط

وكموضوع  ،فلسفةممكن أم ال؟ هل ميكن الوصول إىل اهلل وتشخيصه يف إطار ال أو "امليتافيزيقا" ،الطبيعة"
سنخ املباحث اليت مباحث اهلل والنفس واحلرية من ماورائي؟ يصل كانط يف دراساته املاورائية إىل نتيجة فحواها أن 

، وإمنا ينبغي دراستها على مستوى العقل وال تدخل ضمن حدوده وصالحياته ،ال تنتمي لدائرة العقل النظري
يخ العالقة بني الفلسفة والدين هبجومه هذا على املاورائية التقليدية ويتصل الدور احلاسم لكانط يف تار  ،العملي
املاورائية اليت كانت منذ القدم إحدى األدوات الفاعلة للتعبي عن العقيدة الدينية. وتكتسب هذه املسألة . احتديدر 

 أمهية هائلة إىل درجة ميكن اعتبارها ثورة عظمى يف نسق التفكي الغريب.



 

على عقب،  ااره كانط هنا، واإلجابة اليت قدمها عنه، قلبت مرتكزات الفكر الفلسفي رأسر السؤال الذي أث
يف الفكر اإلنساين. وهذا حتول ال نشهده حىت لدى ديكارت، رغم أنه يعد رائد الفلسفة  اجديدر  وفتحت فصالر 

أننا غي  النظر، وال يزعم أبدر ضمن حدود العقل وا "اهللبأننا نعجز عن معرفة " اح إطالقر احلديثة، بيد أنه ال يصر 
أن معرفة اهلل بالعقل ممكنة، فبالعقل ميكن تكوين  :مؤهلني إلثبات اهلل بالرباهني العقلية ـ الفلسفية. يعتقد ديكارت

والربهان  .إقامة برهان على وجوده اوميكن أيضر  ،صور هلل )والعقل هنا هو العقل الفطري لدى ديكارت(ت
    ن الوجوب واإلمكان لدى ديكارت من األمور املعروفة يف الفلسفة. وكذلك برها ،األنطولوجي

يف هذا اجملال، وال يعزى إليه حتول  امع الفالسفة الذين سبقوه. إنه ليس مبدعر  اديكارت يف هذا منسجم متامر 
لتجديد عنده يف منط التفكي الغريب، فقد سبقه أفالطون وأرسطو وفالسفة القرون الوسطى إىل مثل هذه اآلراء. وا

الفلسفي يف البحث  ضووضع كل شيء بني قوسي هذا الشك، مث خا ،أمساه الشك ايكمن يف أنه طرح مفهومر 
أما من حيث تأكيده على إمكانية  .. هذا هو ما خالف به ديكارت أرسطو وأفالطون(1)"الكوجيتوعن طريق "

 مع الفالسفة قبله.  االتساقمتام  ادو متسقر معرفة اهلل، وقدرة اإلنسان على الوصول إليه بواسطة العقل، فيب
أن نستخلص من هذا الكالم بأن ديكارت كان صدى آلراء أفالطون وأرسطو وفالسفة  اوال يصح طبعر 

 خل. لقضايا اهلل والنفس و... إ القرون الوسطى فيما يتصل مبعاجلاته
رت، من وجود ثالثة جواهر؛ هي: ختتلف تصنيفات املاضني وتقسيماهتم للجوهر عما ذهب إليه ديكا :أوًل 

 النفس، واجلسم، وذات الباري. 
اجلديد هو أسلوب التعبي، واقرتاح املنهج العلمي والرياضي، إذ ينبغي اعتبار ديكارت من هذه الناحية  :اثانيً 

جرها  من رواد الفلسفة العلمية. ومع ذلك، فالثورة اليت أوجدها يف الفلسفة تتفاوت بشكل أساس عن تلك اليت ف
بأن األولية واحلتمية للذهن أو التفكي أو  أثبت ديكارت وفق مبدئه املعروف "أفكر، إذن أنا موجود" كانط. لقد

املعىن، وليس لألشياء العينية أو مواضيع التفكي أو املادة، بيد أنه مل يقل بتقييد التفكي، ومل يفصل بني 
على عقب، وكان على  اوية نظر اإلنسان للقضايا الفلسفية رأسر عتمده قلب زاستدالل واإلميان. فاملنهج الذي ااال

اإلنسان بعد ذلك أن يبحث عن اليقني يف داخل ذاته، وجيعل الذهن العارف أساس كل شيء. وقد وفر هذا 
 ااملنهج األرضية لفلسفة كانط ليس إال، وإمنا األخي هو الذي قسم العقل البشري بضربة واحدة إىل شقني، مؤكدر 

من الرباهني اليت يسوقها االستدالليون إلثبات أو دحض ذات الباري، ال تفضي إىل شيء على اإلطالق،  ايأن أ
 . اوأن التعقل مبعزل عن اإلميان متامر 

                                                 

 )1( Cogito. 
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وقد تطورت النزعتان التجريبية والعقلية من بعد ديكارت، وبلغتا الذروة يف القرن الثامن عشر. وقد نتج عن 
انطي الذي مثل من جهة عالمةر ألرقى درجات العقالنية والتجريبية يف القرن الثامن تالقيهما ظهور التفكي الك
متام اجلدة من جهة ثانية. لقد أرسى كانط دعائم فلسفة نقدية شددت على  اجديدر  اعشر امليالدي، وكان مبتكرر 

الحمسوسات. على إدراك الثقة اإلنسان بأدواته العقلية يف إدراك احملسوسات، وعدم مقدرة هذه األدوات العقلية 
 أمساه: اجتاز كانط عدة مراحل من تفكيه الفلسفي ودخل يف طور جديد، وضع كتابر ، بعد أن ا1781يف عام 

(. وميكن القول أن أهم موضوعات كتابه هو فحص ماهية Critique of pure Reason")نقد العقل احملض"
ته هلذه اإلشكالية عدم وجود أية قضية ماورائية بقيت من املعرفة اإلنسانية وحدودها. وقد زعم كانط بعد دراس

هذا الكالم امللعلع بالنصر أن األمور املاورائية  دون حل؛ أو من دون مفتاح حلل مشكالهتا وغوامضها. وال يعين
ك ممكنة احلل، بل على العكس، أراد كانط القول: دعوكم من املاورائيات، ألن ما بعد الطبيعة خارج حدود اإلدرا

 البشري. 
: إن أقوال الفالسفة واح تنورت بأحالم ما بعد الطبيعة"أحالم مشاهد أر يقول كانط يف كتاب بعنوان: "

امليتافيزيقيني ضرب من األخيلة واألوهام، لذا يتوجب تبديل امليتافيزيقا إىل العلم الذي ينبغي أن تكونه، وهو العلم 
اورائي إما أن يبقى يف عامل األحالم، أو أن يربم عزميته لنقد العقل ، فالفيلسوف املايف حدود العقل اإلنساين إذر 

بد لكل ما نقوله حول العلية وما إىل  البشري وفحصه. وعليه، ينبغي أن تتأسس املعارف كلها على التجربة، وال
 ذلك أن ينبع من التجربة.

عن أية معرفة عقلية حول  از متامر ، ومنها أن اإلنسان عاجاأفكار كانط هذه، كانت هلا نتائجها املهمة جدر 
 األمور اخلارجة عن نطاق احلس والتجربة. 

يرى كانط أن املفاهيم اليت نستخدمها ال قيمة هلا إال يف مضمار التجارب املمكنة احلصول، أما خارج هذه 
بتخوم التجربة  التخوم، فلن يكون هلا أي حمتوى وال أية داللة عينية. فاملفهوم ال يكون ذا معىن إال إذا تقيد

ن معرفتنا ال تتجاوز حدود الرياضيات : إواملوضوعية املبتنية على اإلدراك احلسي. وقد أكد كانط أطروحته القائلة
، عن كل اعتبار؛ -أدلة إثبات وجود اهلل اوخصوصر  -طبيعية عامة. وهكذا تسقط امليتافيزيقا  اوما يسمى علومر 

 البشري الوصول إليها واخلوض فيها.  ألهنا خارج املساحة اليت بإمكان الفهم
أن العقل عاجز عن إدراك اهلل ومعرفته، بل إن اهلل ال يقع  وهلذا يوضح كانط يف كتاب: "نقد العقل احملض"

ضمن حدود العقل احملض، ويتمادى أكثر يف هناية الكتاب لينقد شىت الرباهني اليت تنسجها اإلهليات الطبيعية 



 

ه الرباهني تضعنا حيال الربهان األنطولوجي، والكوين، والغائي. فهو يعتقد أن مثل هذإلثبات وجود اهلل، مثل: 
. مث يستنتج أن بوسعنا ومن حقنا التفكي مبفهوم اهلل، ألن هذا هو ما يطالبنا به إشكاليات "جدلية الطرفني"

ن اهلل والكالم عنه. ليس العقل، بيد أن إدراك حقيقة هذا املفهوم متعذر علينا، لذلك ال يتسىن لنا احلكم ع
 بوسعنا القول أنه موجود، وال بوسعنا القول أنه غي موجود. وهكذا نصل إىل ضرب من الالأدرية. 

أمساه:  ال العملي. فقد وضع كتابر هنا براعة باهرة حينما حييل الكالم عن اهلل إىل العق على أن كانط يبدي ها
طريق األخالق، ويشرح مكانة اهلل يف منظومته الفلسفية، ويعد يثبت فيه وجود اهلل عن  "نقد العقل العملي"

اليت يقررها العقل العملي. فلم يكن كانط على استعداد  املبادئمفهوم اهلل، وكذلك مفهوم احلرية واخللود من 
ان الربهإلثبات وجود اهلل عرف باسم " اانر ؛ لذا قدم يف عقله العملي برهاإللغاء مبحث اهلل من فلسفته متامر 

معرفة اهلل بواسطة الرباهني  استحالةعلى وجود اهلل هو من يرى  اأخالقير  ا. والذي يقيم برهانر (2)"األخالقي
 األنطولوجية، والكونية، والغائية. 

معرفة ملاذا ينحاز كانط إىل هذه األفكار؟  إهنا أفكار ترتكز على نظريته يف املعرفة. وما مل  امن املهم جدر 
 نظرية، لن يسعنا فهم مواقف فالسفتنا حيال األفكار اليت تبلورت على يد كانط. نتعرف على هذه ال

 
 رؤية كانط المعرفية

إن رؤية كانط املعرفية، تشدد على التأثي املتبادل بني التجربة والعقل. فهو يرى للمعرفة احلسية مصدرين، أحدمها 
 ان اإلدراك احلسي حيصل لدينا حينما نواجه شيئر إ: الشهود احلسي، والثاين مقوالت احلس املتعايل. يقول كانط

، ويؤثر فينومن هذا الشيء )الشيء لذاته( على حواسنا. واإلدراك احلسي ليس جمرد تأثي فينومن الشيء احمسوسر 
احملسوس على حواسنا، إهنا املادة اخلام لإلدراك احلسي اليت جيب أن متتزج مع صور الشهود؛ أي الزمان واملكان. 

 ، فمثالر اذه احلالة فحسب حيصل اإلدراك احلسي. فلوال مقولتا الزمان واملكان، ملا كان اإلدراك احلسي ممكنر ويف ه
حينما أقف حيالك وأراك بعيين، لن أكون قد أدركت حقيقتك اخلارجية، إمنا حصلت لدي عن طريق رؤيتك 

يق تفاعل هذه املادة مع قاليب الزمان )الشهود احلسي( مادة خام لإلدراك احلسي. وينتج اإلدراك احلسي عن طر 
 .اواملكان. وإذا مل أستطع إدراك شيء عن طريق الشهود احلسي، ال يتوفر يل إدراك حسي له؛ أي لن أدركه حسير 

ار كانط يبدأ يف قوله إننا نعرف الظواهر أو األشياء لذاهتا )الفينومن(، وليس األشياء الشوط األول: يف أفك
ألن النومن غي ممكن اإلدراك باحلواس؛ مبعىن أننا ال نستطيع التوفر على شهود حسي لنومن يف ذاهتا )النومن(؛ 

األشياء. والواقع أن النومن مبثابة باطن الفينومن، والفينومن مبنزلة ظاهر النومن. واملشهود بالنسبة يل هو الفينومن 
                                                 

 )2( Moral argument. 
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اإلدراك احلسي هو تركيب هلذه املادة اخلام  فحسب. ولكن ال ختالوا أن اإلدراك احلسي هو إدراك للفينومن، إمنا
مع قاليب الزمان واملكان، أو صب هلذه املادة اخلام يف قاليب الزمان واملكان. ولو مل حتمل أذهاننا هذين القالبني، 

 لذان مينحانه لونه. للتعذر علينا اإلدراك احلسي. وليس للفينومن أي لون. والزمان واملكان مها ا
 عتباره اإلدراك احلسي مبثابة املادة اخلام لإلدراك العقلي. فهو يقولمن أفكار كانط يبدأ من ا: الشوط الثاني

ن هذا اإلدراك احلسي عبارة : إن املعرفة تبدأ باحلس. ويقول من جانب آخر: إ-بالتجريبيني امتأثرر  -من جانب،
 اإلدراك العقلي.عن مادة خام لإلدراك العقلي، وما مل ميتزج مبقوالت الفامهة، لن حيصل 

لنظريته يف املعرفة إال تبيني العلية والضرورة بالنسبة لألشياء الطبيعية. إنه  اإن كانط ليس باستطاعته وفقر 
لعلية، يستطيع فقط صد الضربة اليت وجهتها تشكيكية هيوم لفيزياء نيوتن. ذلك أن هيوم حبسب نظريته يف ا

ميكنه القبول بالعلية، وبذا تنتفي العلية يف العامل اخلارجي. وألجل أن ، ال وخالصتها أن العلية جمرد "عادة ذهنية"
لتفات ذكورة يف املعرفة. لكن ينبغي االيتمكن كانط من إيضاح العلية يف الطبيعة، وإثبات ضروريتها، قدم نظريته امل

ومن مقوالت الفامهة  إىل أن كانط ال يرى العلية وافدة على ذهننا من اخلارج. إن العلية من قوالبنا الذهنية
املتعالية. متتزج هذه املقولة بإدراكاتنا احلسية، واحلصيلة هي إدراك العلية. إن كانط يسلم إلدراكنا العلية يف حدود 

 احسي االعالقة بني األشياء الطبيعية، بيد أنه يشدد على أننا ال ندرك العلية حبواسنا اليت ال تتيح لنا إال شهودر 
قد أن العلية غي ممكنة اإلدراك باحلواس، بل هي إحدى مقوالت الفامهة املتعالية املستقرة يف للفينومن، فهو يعت

 ملكة الفهم أو القوة الفامهة، وترتكب مع اإلدراك احلسي.
 استنتاجات كانط

طريق يستنتج كانط أننا ال نستطيع إدراك علية اهلل للعامل، إننا ال نتمكن من فهم عالقة اهلل بعامل الوجود عن 
نشهده حبسنا،  احمسوسر  امادير  االعقل النظري، ملاذا؟ ألن اهلل ال يدخل يف دائرة شهودنا احلسي. إن اهلل ليس شيئر 

متزاج هذا الشهود احلسي مع صور الشهود ومقوالت الفامهة، إدراك العلية بني اهلل والعامل. إن لنا بعد ا ليتاح
. كما ليس مبستطاعنا إدراك النفس بعقلنا النظري؛ االطبيعية عقلير  بوسعنا فقط إدراك عالقة العلية بني األشياء

ختيار، ناهيك عن األمور اجملردة للحرية أو اال. وكذا احلال بالنسبة احمسوسر  امادير  األهنا بدورها ليست شيئر 
يب. بعبارة أخرى، املاورائية، فمن املتعذر أن تغدو هذه األمور متعلقات للمعرفة؛ ألهنا تفتقر إىل احملتوى التجري



 

إطالق مقوالت كاجلوهر، والوحدة، والدوام، والعلية على أمور ال تعطي لنا يف قاليب الزمان واملكان ممارسة ال 
 تفضي إىل املعرفة. 

على الربهان  على هكذا رؤية معرفية، يرى كانط أن براهني إثبات اهلل غي تامة. فهو يسجل إشكاالر  اتأسيسر 
خرون على برهان أنسلم. كما ينقد الربهان الغائي، ويراه غي مكتمل إلثبات وجود اهلل، إال األنطولوجي، سجله آ

أنه ال يستنتج من ذلك عدم وجود اهلل. إنه ال يثبت أن اهلل موجود، وال يثبت أنه غي موجود، وال يستخلص أن 
أن بوسعنا اإلميان باهلل عن  قل العملي". إنه يربهن يف كتاب: "نقد العا إطالقر اإلنسان ال يستطيع الوصول إىل اهلل

خيرج كانط مفهوم اهلل عن نطاق العقل النظري، مع عدم إنكاره كافة أشكال اإلميان  اطريق األخالق. وعمومر 
 واالعتقاد باهلل. 

على جانب كبي من األمهية  االفالسفة الذين أعقبوا كانط تأثروا به إىل حد كبي. لقد أثار هذا الرجل أفكارر 
يف عامل الفلسفة، تركت بصمات عميقة على عالقة الدين بالفلسفة. وقبل أن نسلط الضوء على آراء الفالسفة 

لتفات إىل أن الفالسفة بعد  ر الكانطية من منظورهم، ينبغي االواملفكرين املسلمني هبذا الشأن، وننقد األفكا
 يعية املادية.كانط تعرضوا لطروحاته، ونقدوا توجهاته يف معرفة األشياء الطب

َث حول عالقة الشيء لنفسه )الفينومن(، والشيء يف نفسه )نومن(. إنه على يقني من أن  يف فلسفة كانط حبِح
، إذ ال بد من شيء حىت تكون له معطيات ظاهرية. أما ماهية هذا االشيء يف نفسه ال بد أن يكون موجودر 

نواجه أبرز إشكال يرد على فلسفة كانط، وهو أن  الشيء يف نفسه وحقيقته، فهذا ما ال نستطيع دركه. وهنا
للفامهة، فكيف ميكن التسليم لوجود شيء وراء الظواهر  ااملقوالت، ومنها مقولة العلية والوجود، إذا كانت صورر 

هل احلكم بعلية النومن أو وجوده  يف أذهاننا؟هو النومن يكون علة لتجلي الظواهر والفينومن وحصول املعرفة 
 طريق الذهن؟ واضح أن اجلواب كال. واآلن نسأل: أَوليس الوجود والعلية ذاهتا صورَا أو قوالب تتمتع ممكن بغي
ستقالل عن الذهن إمسه لقول مبوجود ال يدرك، ويتسم باالأَوميكن واحلال هذه ا وتصب األشياء فيها؟ هبا الفامهة،

ط: من أين لك أن الفينومن يعتمد على النومن ستفهام كانو النومن؟ اجلواب كال. لذا ميكن االشيء يف ذاته أ
الذي يتمتع حبقيقة خارجية ال يتاح لنا معرفتها؟ فأنت تقول من جهة أننا عاجزون عن إدراك العالقة بني اهلل 

هلل، وتزعم من ناحية ثانية أن الظواهر تتوكأ على  احسير  اوعامل الوجود بالعقل النظري، ألننا ال منتلك شهودر 
 فسه، وال بد أن يكون للشيء يف نفسه من حقيقة. الشيء يف ن

 
 على فلسفة كانط: والتباساتمالحظات 
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هذا سؤال حيق ألي شخص مهما كانت متبنياته الفلسفية أن يطرحه على كانط، وهو مضطر لإلجابة عنه. وال 
ناقش هذا املوضوع يف أنين عثرت على هذه العالقة يف العقل العملي، إمنا جيب أن ي ايتسىن لكانط القول إطالقر 

 نقد العقل النظري؛ أي جيب التسليم بأن هذا املوضوع يدخل يف إطار العقل النظري. 
لتباس األول يوجه لفلسفة كانط، وقد أثاره الفالسفة من بعده كل بالنحو الذي ارتآه. اإلشكال هو اال هذا

كل واحد منهم منظومته الفلسفية   امشيدر فقد انربى فيشته وشلينغ وهيغل وشوبنهاور إىل رفض الشيء يف نفسه، 
الشيء يف نفسه  التناقض، إذ أن على أنقاض احلكمة الكانطية، مؤكدين أن مفهوم الشيء يف نفسه يستلزم أوالر 

 . ال ميكن أن يكون "علة" لتكون الظواهر"معلوالته"
ة عليه، ذلك أن مقوالت اهر مرتكز ن الظو حىت يقال إ اذاته أن يكون موجودر  ميكن للشيء يف : الاوثانير 

ال تصدق حسب رأي كانط إال يف عامل الظواهر، وإذا سلمنا بوجود الشيء يف نفسه  "العلية" و"الوجود"
 نه ال يدرك. نه هذه األشياء، وال يصح القول إوافرتضناه علة، وجب االلتفات إىل أننا نعرف ع

شيء ال يتسىن لنا حىت أن ننعته بأنه موجود، غي معروف، فهو  اينبغي التنويه إىل أننا حينما نقول شيئر 
هو النومن يوجد خلف الظواهر اليت نراها، وال ميكننا معرفته، سيكون  ان شيئر مل عليه صفة الوجود. فإذا قلنا إوحن

من أشكال املعرفة، إذ ألننا محلنا مقولة الوجود وهو إحدى صور الفامهة على  حكمنا هذا )بأنه موجود( شكالر 
 النومن. 

على  اإن هذا النقاش من األمهية حبيث ال تزال ظالله ختيم على التفكي الفلسفي يف الغرب، وال يزال مطروحر 
 بساط البحث كمعضلة مل تعاجل بشكل ناجح، إال إذا أعدنا النظر يف نظرية املعرفة لدى كانط. 

ن ناحية على ثنائية الذهن والعني لتباس الثاين الذي تعاين منه نظرية كانط املعرفية، هو أنه يبقي مأما اال
 ا)الذهن واخلارج(، ويرى املعرفة من ناحية أخرى صنيعة الذهن. إن قضية الذهن والعني، من القضايا املهمة جدر 

 اليت شغلت بال الفالسفة برتكيز كبي على امتداد التاريخ الفلسفي.
لعالقة بني الذهن والعني، أو حسب تعبيه مغزى السؤال الذي أثاره كانط هو: ما األساس الذي ترتكز إليه ا

العالقة بني املدرِك واملدَرك )أو فاعل املعرفة ومتعلقها(؟ خيترب كانط إجابات الفالسفة )مثل أفالطون ومالربانش 
وليبنتز( عن هذا السؤال، ويرفضها قاطبة. وقد أوضح التجريبيون خبصوص ما جيعل تصوراتنا الذهنية مطابقة 

جية، أن السبب هو نفوذ األعيان عن طريق احلواس إىل أذهاننا وانطباعها فيها. ورأى العقليون لألعيان اخلار 
الغربيون أن عدم التطابق متعذر، ألن الذهن ذاته هو الذي يوفر املعرفة، والشيء الذي يتعقل إمنا هو شيء 



 

، فلن يواجه مشكلة، فالشعور والوعي حقيقي واقعي. إذا استبعد اإلنسان إبتداءر ثنائية الذهن والعني كما العرفاء
. أما لدى كانط فالقضية على  "األنا" و"ما سوى األنا"وختتفي الفواصل بني ايف املعرفة العرفانية، يتغيان متامر 

شاكلة أخرى، وثنائية الذهن والعني قائمة ال يزلزهلا شيء، وفيها بالذات تكمن الصعوبة، فهو يتوخى احلفاظ 
 لعينية الشيء يف ذهن املدرِك. اويريد يف الوقت ذاته تقرير أن الصور احلسية والفامهة متثل شرطر  على هذه الثنائية،

لقد بذل كانط جل مساعيه ليتمكن بنظريته املعرفية من إنقاذ فيزياء نيوتن أو عالقة العلية بني األشياء 
 اة الواقع اخلارجي، ألننا )وفقر الطبيعية، من تشكيكات هيوم، بيد أنه وقع بدوره يف ضرب من الشك يف معرف

سوى الفينومن، وال نعرف من الواقع اخلارجي سوى الفينومن الذي ال ميثل حقيقة األشياء.  اآلرائه( ال ندرك شيئر 
أضف إىل ذلك، أننا مل ندرك حىت الفينومن ألنه أحد العناصر املكونة لإلدراك احلسي. ويتدخل يف اإلدراك 

 ينومن، والثاين: القوالب ومقوالت احلس املتعايل. وما ندركه من األشياء احملسوسة الاحلسي عنصران: أحدمها الف
 بد أن يدخل يف إطار الزمان واملكان ومها قالبانا الذهنيات.

يعتقد كانط أننا ال نستطيع معرفة األشياء إال داخل أوعية الزمان واملكان. وبالتايل، ليس مبقدورنا معرفة شيء  
ة )أي خارج الزمان واملكان(. وألن أول شروط حصول جتربة عن العامل الداخلي واخلارجي، كما هو على حقيق

. من جانب آخر، يعد حصول التجربة اهو الشهود أو اإلدراك احلسي، فلن نتعرف على الشيء يف نفسه إطالقر 
تقوم به القوة الفامهة  معاجلة لإلدراكات احلسية ، أو قل إنه سنخ من تفسي هذه اإلدراكات وتأويلها، وهذا ما

 فالعامل الذي ندركه حصيلة امتزاجنا مع الشيء يف نفسه.  اعن طريق تطبيق املقوالت على املدركات. إذر 
حيال املشكلة  ا، أنفسهم دومر -وحىت شراح كانط واملتخصصون يف فلسفته -ألفى الفالسفة الالحقون، 

واقعي؟ إن حالة ن والعني وتقرير أن إدراك اإلنسان إدراك التالية: كيف استطاع كانط معاجلة العالقة بني الذه
ال تزال ماثلة للعيان بال أي تغيي. فقد كانت املسألة املهمة يف نطاق املعرفة هي ملاذا  التشكيك وشبهات "املعرفة"

 معرفتنا مبا حولنا معرفة واقعية؟وملاذا تعد  نفسنا على معرفة بالواقع كما هو؟نعترب أ
هذا البحث وأمهيته إذا نقلناه إىل حيز اإلدراك العقلي، فإذا عجز اإلدراك احلسي عن معرفة يشتد تركيز 

 . االواقع، سيكون اإلدراك العقلي كذلك أيضر 
ننا أدركنا العلية، ولكن أية علية؟ كيف يريد كانط إثبات العلية احلقيقية؟ وأىن : إيف اإلدراك العقلي نريد القول

ركت العلية احلقيقية؟ فالعلية من وجهة نظره مقولة ذهنية، إال إذا قلنا أن اهلل تعاىل ال له الربهنة على أنين أد
، لذلك كانت العلية اليت أودعها يف أذهاننا حقيقية، وليست زائفة. بيد أن -وهذا ما قاله ديكارت -خيدعنا، 

ات أن اهلل ال خيادع وال هذا الكالم يستدعي العديد من اإلشكاالت واملالبسات. كيف يتمكن كانط من إثب
وكما اكتشف  ت الفامهة واحلس املتعايل لدينا؟يدلنا على اخلطأ، وأنه قد منحنا مقوالت حقيقية صائبة هي مقوال
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لكانط بتفوق الفامهة  باملعىن الدقيق للكلمة، فمن أين ن، فإن االستنتاج النهائي لكانط "جزمي"هيغل وأعل
عتربنا رفة. من هنا، سنجانب الصواب إذا االرياضيات والفيزياء معايي للمع رالعتباوما هي مسوغاته  وأولويتها؟

فلسفة كانط النقدية الكلمة الفصل األخية حول قدرات العقل وعالقته مبا وراء الطبيعة، فرمبا كان مثة مدخل 
كانط، بل تضاعف   ن إشكالية املعرفة مل تعاجل يف فلسفةإ ال إليه بعد، وهلذا يقال أحيانر أشد نقديةر مل نص

 تعقيدها. 
طمئن هذا الفيلسوف إىل وجود تلك املقوالت يف انطية هي كيف االنقطة الثالثة اليت تطالعنا يف الفلسفة الك

أذهاننا؟ إذ ال يكفي جمرد قوله أن اإلدراك احلسي تركيب بني احلس املتعايل والشهود احلسي، فهذا مما ميكن 
رجي )أي عامل األشياء واألمور املمكن جتربتها( ممكن املعرفة؛ ألنه من صناعتنا. إنكاره. إن كانط يرى العامل اخلا

على أن النقطة املهمة تتمثل يف أن صناعة هذا العامل ليست ممارسة شخصية مزاجية، إمنا تتقيد بطريقة عمل 
 مثل هذه اإلدعاءات. الذهن البشري، وأذهان كافة البشر تتمتع بقوى إدراكية واحدة. املسألة املهمة هي إثبات 

ميكن تلخيص ما ذكرناه حلد اآلن يف إثبات كانط أن اهلل والنفس واحلرية هي من أهم املفاهيم الدينية، ال 
تدخل يف نطاق الفلسفة والعقل، ويتوجب علينا اإلطالل عليها من شرفات األخالق. وقد تطرق بعض منتقدي  

سفتنا املسلمني للمشكلة. إن لنا يف العامل اإلسالمي كانط هلذه النقطة. وهنا سأنتقل إىل معاجلات فال
شخصيات من قبيل: ابن سينا والفارايب من جهة، ولنا شيخ اإلشراق وأتباعه من جهة ثانية. وتطالعنا يف حيز 
الفلسفة اإلسالمية من جهة ثالثة أفكار صدر الدين الشيازي وحكمته املتعالية. ومن اجللي أن لكل من هذه 

مواقفها من فلسفة كانط اليت قلصت العقل إىل حدود احلس، وقيدت املعرفة بأغالل العلم. وهي تيارات التيارات 
 ما ذهب إليه كانط يف فلسفته. اال توافق عمومر 

هل  عة اإلنسان تكوين تصور عن اهلل؟اإلشكالية هي: هل بوسع العقل إدراك اهلل ومعرفته؟، وهل باستطا
وليس أمامنا سوى طريق واحد  ؟اخارج قدرات العقل النظري أساسر أم أن اهلل  هلل؟ميكن إقامة برهان على وجود ا

ملعرفة اهلل هو طريق األخالق أو الدين، لذا جيب إما اللجوء إىل الرباهني األخالقية كما يوصي كانط، أو الركون 
 إىل الوحي أو العرفان كما يرى الغزايل.

 
 نقد أفكار كانط:



 

ختصار إىل نقد األفكار الصدد، من الضروري اإلشارة وإن باسفة املسلمني يف هذا ستعراض آراء الفالوقبل ا
متعددة ملعرفة الواقع اخلارجي. أحد هذه  املعرفية لكانط من وجهة نظر الفالسفة املسلمني الذين قدموا سبالر 

يم السبيل احلسي حمفوف باإلشكاالت والعوائق. بل إن العوائق من صمبل هو احلس, وما من شك أنه سبيل الس
يف املعرفة احلسية, فاحلس بطبيعته ال يدرك سوى احملسوسات اليت تقع ضمن نطاقه. مل  اوطبيعته, وليس هذا نقصر 

يقل أحد طوال تاريخ الفكر الفلسفي أن بوسعنا عن طريق احلس إدراك ما وراء عامل املادة. السبيل احلسي خيتص 
ة نوعان من األشياء احملسوسة. هنالك شيء حمسوس بالفعل, وشيء باألشياء املادية احملسوسة. وبالطبع مث

لضعف أدواتنا احلسية, كاإللكرتون وغيه من احملسوسات اليت ال  احمسوس بالقوة ال يتاح لنا اإلحساس به حالير 
 نشعر هبا، وال يصح القول إهنا وراء احلس.

كن إدراكها باحلواس, كالعلية اليت ال تدرك مي , والابيد أن بعض األشياء أو األمور ليست حمسوسة إطالقر 
، فشدد على أننا ال ندرك العلية باحلس، لكن اوافير  باحلس. وهذا كالم أطلقه حىت ابن سينا، وفصله هيوم تفصيالر 

 ليس مثة علية. أما ابن سينا فيقول االنتيجة اليت خيلص إليها خاطئة. يقول هيوم مبا أننا ال ندرك العلية حبواسنا، إذر 
آخر إلدراك العلية هو سبيل العقل. لكن هيوم  ، إال إهنا حقيقة واقعة، ألن هناك سبيالر اإننا ال ندرك العلية حسي

وبسبب نزعته التجريبية رفض العلية وأنكرها. إن املرتكزات املعرفية لك من هيوم وابن سينا متفاوتة عن بعضها.  
آخر  ابشرية، غي أهنما خيتلفان يف أن ابن سينا يبارك منهجر كالمها متفقان على تعذر إدراك العلية باحلواس ال

 إلدراك العلية، هو املنهج العقلي الذي ال يؤمن به هيوم. 
إذا أثبتنا  ن اهلل، أن يوصلنا إىل ذات اهلل؟على أن اجلدير بالنظر هو: هل يريد العقل حينما يتحدث ع

رفنا ذات مسبغ الوجود، وأنه خالق العامل، فهل نكون قد عبالربهان العقلي أن اهلل موجود، وأنه واجب الوجود و 
 من أمساء اهلل؟ اواحدر  افنا امسر أم عر  اهلل؟

 وجهة نظر إسالمية:
من إدراك اهلل؟! ال  من أمساء اهلل، وإال فأين عقولنا امسر العقلي إلثبات وجود اهلل، يثبت ا ن الربهان: إأقول هنا

إنه تطلع غي مناسب  ؟ات ومفاهيم إىل كنه ذات احلق تبارك وتعاىلننا توصلنا ببضعة مصطلحيصح القول: إ
على  انثقل به كاهل العقل. وهنا يقول لنا الغزايل ما جيب أن نفعل. إنكم تتأملون أن أقيم يف درس الفلسفة برهانر 

طعناه ليس ، فالذي استاوجود اهلل، بعدها تقولون أن كل شيء قد انتهى. ليست القضية على هذا الغرار إطالقر 
إال آية من اآليات اإلهلية عرضناها يف صورة برهان فلسفي. مبقدور العقل إقامة برهان مقدماته ذاتية ضرورية 
دائمية كلية. العقل يثبت أن هذه احلقيقة املوجدة للعامل موجودة يف اخلارج، بيد أن هذه معرفة من وراء حجاب؛ 
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ب. أما أن نطمح إىل معرفة حقيقة اهلل تعاىل عن طريق الربهان أي أننا أدركنا مفهوم اهلل ولكن من وراء حجا
 . البتةالعقلي، فهذا طموح يف غي حمله 

وهلذا بالذات ناهض فريق من املفكرين النزعة واملناهج العقلية. فالعرفاء الذين تنكروا للعقل أرادوا القول أن 
ان العقلي ال يوصلنا إىل اهلل. ففي فلسفة ابن سينا على توقعاتنا من الرباهني العقلية توقعات كبية فجة؛ ألن الربه

واجب الوجود. لكن  امسهاسبيل املثال، ال ميكن اخللوص من الربهان العقلي إال إلثبات أن مثة يف اخلارج حقيقة 
هذا ليس اهلل، إنه اسم من أمساء اهلل تأتى عرب حبث فلسفي عميق. حينما التقى ابن سينا العارف الشهي أبا 

ق الشهود بلغه هذا الرجل سعيد أيب اخلي، سأل الثاين أتباعه عن رأيه يف اللقاء، فقال ما توصلنا إليه عن طري
 االسرتشادستدالل، كاألعمى الذي توصله عصاه إىل مكان ما. أي أن الربهان العقلي أشبه مبنهج بعصا اال

ن ال : إمني على الدراسات الفلسفية حول اهلل، القائلنيبالعصا من قبل األعمى. وهنا مكمن اخللل لدى املتهج
يزعم الوصول إىل  اسبيل إىل  اهلل سوى اإلميان القليب والدفق الروحي. إهنم يتومهون أن من يناقش املسألة فلسفي

ثبات واحد من أمساء اهلل. وما عساه أرسطو قد فعل يف برهانه إل اسماهلل وانتهاء كل شيء، واحلال أنه برهن على 
من األمساء اإلهلية.  اسم اغي متحرك، وهذا هو موجد العامل، وهذا أيضر  أوالر  اوجود اهلل؟ لقد أثبت أن مثة حمركر 

ن عقولنا من ذات الباري ، أياحلال إىل حقيقة اهلل وكنه ذاته "وكنهه يف غاية اخلفاء"هذه الرباهني مل توصلنا بطبيعة 
 عز وجل؟!

 
 

 ابن سينا والفارابي
هلذه الفكرة، فقد أكدا أننا حينما نتكلم عن ضرورة وجود اهلل، ونثبت أنه  املموسر  اابن سينا والفارايب اهتمامر  يويل

من أمسائه. وهذا اإلسم أحد آيات اهلل وعالماته. إهنم ال  اسممسبغ الضرورة وموجد العامل، ال نربهن إال على 
م يف منتصف طريق ال مندوحة من متابعته للوصول إىل يزعمون أهنم قد قطعوا الطريق كله، إمنا يصرحون بأهن

 حقيقة الباري عز وجل. 
 

 من السهروردي حتى المال صدرا



 

يعتقد هؤالء أن الربهان العقلي ال يتسع لسوى إثبات اهلل. والذي يصبو إىل بلوغ احلقيقة، ال حميص له من سلوك 
حلضورية هلل. هذه املعرفة طريق ثالث توصل إليه مفكرونا الدرب وطي الطريق، فهذا ما سيبلغ به املعرفة الشهودية ا

يف العامل اإلسالمي، وأثبتوه بوصفه أحد األصول الرئيسة يف دراساهتم املعرفية. يقول شيخ اإِلشراق وصدر 
ننا يف الربهان العقلي ال نواجه سوى مباحث نظرية حول اهلل، وينبغي أن ال نأمل من العقل أكثر من : إاملتأهلني

 ذا. أما إذا رمنا رؤية اهلل، فسبيل ذلك هتذيب النفس والسلوك الروحي.ه
هنا نقطة على جانب كبي من األمهية: من أين لنا إثبات أن اإلله الذي أثبتته الفلسفة هو ذاته  تكمن ها

فائقة منذ أَوىل الفالسفة واملفكرون املسلمون هذه النقطة عناية  العارف إىل بلوغه بواسطة الشهود؟الذي يرنو 
 مفصالر  احبثر  اعه. وقد وضع ابن تركه يف كتاب: "متهيد القواعد"شيخ اإلشراق وصدر املتأهلني إىل ابن عريب وأتب

هلذه اإلشكالية، سجل فيه أن العارف يصل إىل ذات احلقيقة اليت يثبتها الفيلسوف، فالفلسفة والعرفان ال خيتلفان 
أنه موجود يف اخلارج. وما يتباين فيه العارف عن الفيلسوف هو طريق يف تأكيد وجود اهلل. كال احلقلني يقول 

الوصول إىل احلقيقة. املسألة تشبه حالة أنين أثبت بالربهان العقلي وجود شخص خلف اجلدار، حينئٍذ تكون 
 أنت قد توصلت عن طريق املفاهيم إىل واقعية هذا الشخص، أما إذا مشيت إىل خلف اجلدار ورأيته بعينك فقد

واملسلك العقلي والشهودي آخر، وتوفرت على معرفة أخرى. السبيل احلسي منط من املعرفة،  سلكت سبيالر 
ن الكشف التام، والعقل القطعي، والنقل الصريح أنساق متطابقة مع : إنقول منطان آخران من املعرفة. هلذا
واحلسية. بعبارة أخرى، سلوك طريق احلقيقة توقعاتنا من املعرفة الشهودية والعقلية  بعضها، شريطة أن حندد أوالر 
 يستلزم معرفة حقيقة الطريق. 

سم واحد أو بضعة أمساء هلل عز ال نستطيع عربها إدراك أكثر من ا املعرفة العقلية تثبت لنا وجود اهلل، بيد أننا
 معرفته العقالنية.نصل إىل معرفة اهلل، إال أن معرفته الشهودية غي  اوجل. وعلى مستوى الكشف والشهود أيضر 

ع كل فاألخية ممكنة التعميم ومتاحة النقل إىل اآلخرين، بينما املعرفة الشهودية معرفة شخصية. يستطي 
ن املعرفة الشهودية معرفة نسبية شخصية ال تقبل النقل : إستيعابه الذايت. لذلك يقالإنسان أن يشهد اهلل مبقدار ا

هلل تعاىل بعدد اخلالئق. إننا نعرتف بنسبية املعرفة الشهودية، ونذعن إىل اآلخرين؛ أي أن مثة معارف شهودية 
لكوهنا شخصية، لكن ينبغي التدقيق يف املراد من النسبية هنا. املراد هو أن للمعرفة الشهودية درجات متفاوتة من 

ْوَسْين  ﴿معرفة شهودية باهلل تعاىل:  كيز، فتارة تتوفر للرسول األكرمالرت  ، وتارة تكون (3)﴾َأْو َأْدَنى َفَكاَن َقاَب ق َ
ختتص بأشخاص آخرين، ما يدل على درجات متباينة يف مستوى املعرفة  ااملعرفة الشهودية خاصة جبربائيل، وأحيانر 

                                                 
 .9، اآلية النجمسورة  (3)
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ستيعابه الروحي. وهذا ما ال نلحظه يف إىل تسامي اإلنسان وعروجه وحدود اوتركيزها. وتعزى هذه الدرجات 
 املعرفة العقلية.

. أي (5)"وما عبدناك حق عبادتك، "(4)"ما عرفناك حق معرفتك: "صلى اهلل عليه وآلهل األكرم يقول الرسو 
أن النيب هو اآلخر مل يصل إىل كنه ذات الباري جل وعال، وال ميكنه الوصول. بل إن كنه الذات اإلهلية مما ال 

رفاء بأنه  كهوية حمضة بسيطة ينعته العتدركه معارفنا بطبيعتها، ال املعارف العقلية، وال املعارف الشهودية. فاهلل
. أين حنن من اأو عينير  اأو صفاتير  اأمسائير  اسم وال رسم، ليس له أي تعني سواء كان تعينر غيب الغيوب، وأنه بال ا

 اهلل؟!
ما أمجل قول العرفاء: من ترانا نكون حىت نزعم هذه املزاعم الكبية؟! ولكانط تصريح دقيق يقول فيه: 

إذا  نعرف حدود معرفتنا. ليس لنا سوى بضعة أعضاء حسية، وهي بدورها حمدودة مقيدة. فمثالر  األفضل أن
حركة الكرة األرضية. كل هذه دالئل على  اارتفعت ذبذبات الصوت لن نستطيع مساعه، أو أننا ال نرى حالير 

ليس إال. وإلدراكنا العقلي عجز مداركنا احلسية وتقيدها. بوسعنا اإلحساس باألشياء اخلارجية ضمن نطاق معني 
ختومه اليت تقعده عن إدراك بعض األمور. يستنتج كانط أن إدراكنا العقلي ال يكون إال بالنسبة لألشياء اليت  اأيضر 

ندرك ظاهرها )الفينومن( مبداركنا احلسية. أما املسلمون فذهبوا إىل قدرة العقل على إدراك األمور الطبيعية واألمور 
إدراك  اعتبارات العقلية ـ الفلسفية. وهذا ال يفيد حبال من األحوال أن مبستطاعنا عقلير باملفاهيم واال اعر املاورائية، طب

 إىل حقيقة األشياء وكنهها.  احقيقة األشياء الطبيعية واملاورائية. فاملعرفة العقلية ال تقودنا إطالقر 
، ليس -كما أثبتوا–دراك حقيقة األشـياء، هذه فكرة سلم هلا كافة الفالسفة والعرفاء املسلمني. وسبيل إ

سوى الشهود. يرى شيخ اإلشراق أن احلقيقي أو الواقعي يف اخلارج هي احلقائق النورية. ومراده من النور هو النور 
املاورائي، وليس النور احملسوس. يثبت شيخ اإلشراق أن ال سبيل إلدراك مثل هذه احلقيقة سوى اإلشراق الباطين. 

الدين الشيازي )صدر املتأهلني( أن حقيقة األشياء هو وجودها. ويرى هو اآلخر أن املعرفة العقلية ال  ويقرر صدر

                                                 
 .114فحة صال (1387اعة املدرسني، مج)قم: ، حتقيق السيد هاشم الطهراين، التوحيد ،الشيخ الصدوق (4)
عجل اهلل تعاىل  مؤسسة اإلمام املهدي)، إشراف حممد األبطحي، الصحيفة السجادية، عليه السالم اإلمام زين العابدين (5)

 .41فحة صال (،ه1411، فرجه
 



 

تأخذ بيدنا إىل كنه وجود األشياء، ويربهن أن وجود األشياء مما ال يتسىن إدراكه باملعرفة العقلية، ذلك أن حقيقة 
اهيم واالعتبارات العقلية. ال مراء أن مبقدور العقل الوجود ال تحستوعب بالعلم احلصويل، وال ختضع لقيود املف

 اك حقيقة الوجود على حنو مباشر؟!اخلوض يف أحكام حقيقة الوجود وعوارضها، ولكن أين هذا من إدر 
. اوهكذا ال سبيل إلدراك حقيقة الوجود سوى املعرفة الشهودية احلضورية، وهو سبيل له قيوده وحدوده طبعر  

ستيعاب حقيقة نتمكن من ا ولنا فقط إدراك مراتب ما دون الوجود، أو مرتبتنا الوجودية، والفاملعرفة الشهودية خت
املراتب األعلى من الوجود، يتاح لنا بواسطتها مشاهدة جتل واحد من جتليات الباري عز وجل، ويبقى الوصول 

 علينا إىل األبد.  اإىل كنه ذات الباري متعذرر 
(، وال العلم اأو ومهير  اأو خيالير  اأو حسي اإىل كنه الباري تعاىل )سواء كان عقلير  إذن، ال العلم احلصويل يوصلنا

ستيعابنا الذايت. يقال من جتليات اهلل سبحانه مبقدار ا رتباط بتجلبوسعه مثل هذا. مبستطاعنا فقط االاحلضوري 
 اسم، مع أنه مل يصل طبعر الفقد أدرك احلق عن طريق ذلك ا ن كل من حتقق باسم من أمساء احلق،: إيف العرفان

ستيعابه وسعته الذاتية. ان املعلول له علم حضوري بعلته، ولكن مبقدار : إإىل كنه ذات احلق. ويقال يف الفلسفة
إهنا العلة اليت باستطاعتها إدراك كنه املعلول. إن كنه الشيء ممكن الفهم حينما يكون للعامل إحاطة باملعلوم. وألن 

يط باهلل، ال يتسىن إدراك كنه ذات احلق تعاىل. وهكذا فاملعرفة الشهودية بدورها ال توصلنا إىل  ما سوى اهلل غي حم
 ي عاٍل متعال، أين حنن من اهلل؟!كنه ذات احلق تعاىل. إن مقام البار 

أننا  يرمي إىل (6)"تفكروا يف آثار اهلل وال تفكروا يف ذات اهلليث زاخرة هبذه املعاين. فالقول: "القرآن واألحاد
 :اأعجز من أن نفهم كنه ذات الباري. ورمبا أشار بيت السبزواري إىل هذا املعىن أيضر 

 (7)مفهومه من أعرف األشياء                 وكنهــه يف غاية اخلفاء
أن ذات احلق يف غاية اخلفاء؛ حبيث ال ميكن وصوهلا  من املعاين الفلسفية لعبارة: "وكنهه يف غاية اخلفاء"

، ال بالعلم احلصويل وال بالعلم احلضوري. ومعلوم أن اإلدراك العقلي أحد أقسام العلم اعنها إطالقر والكشف 
 وهو أن العلم احلصويل ال يتحفنا حبقيقة وجود األشياء.  ااحلصويل. واملعىن اآلخر هو ما أشرنا إليه سابقر 
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25. 
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إمكانية معرفة اهلل وطرق هذه املعرفة.  إىل اآلن آراء ابن سينا وشيخ اإلشراق وصدر املتأهلني حول استعرضنا
وفيما يلي نعرض رؤية الغزايل هبذا الشأن، لتتضح تأثيات أفكاره على مسار البحث يف العامل اإلسالمي، وإىل 

 أي مدى ميكن مقارنته بكانط وتأثياته يف العامل الغريب. 
 الغزالي

سينا والفارايب،  كابنوأفلوطني والفالسفة املسلمني  مجيع نظريات أرسطو  يف"هتافت الفالسفة" لقد عارض الغزايل
غي اخلاطئة  االستنتاجاتإىل أنه يشي بوضوح إىل أن  اأن الكثي من آرائهم باطلة وبال أساس. مضافر  امؤكدر 

ح للفالسفة والصابة لصاحل املعتقدات الدينية، توكأت هي األخرى على براهني ناقصة مضطربة. وميكن مقارنة الرو 
على قصور  ا. يناقش كتاب الغزايل الفلسفة العقلية مشددر م لكتابه هذا بكتاب كانط: "نقد العقل احملض"العا

، عدم صالحية العقل وكفاءته يف حدود األمور -كما فعل كانط  -ملكة التعقل لدى اإلنسان، ويكشف، 
 النفس.  اإلهلية، ويزعم أن الرباهني العقلية عاجزة عن إثبات وجود اهلل والروح وخلود

فلسفيني. فقبله كان ابن سينا والفارايب قد أكدا  –يتموضع الغزايل يف العامل اإلسالمي بني تيارين فكريني 
عتبارات العقلية، وجاء من بعده شيخ اإلشراق واملال صدرا ليضيفا إىل طريق معرفة اهلل عن طريق املفاهيم واالعلى 

ما شاع من آراء يف العامل الغريب بعد كانط. والواقع أن  اواهلل، يشابه متامر آخر ملعرفة الوجود واحلقيقة  العقل، سبيالر 
ما شغل بال الغزايل، وحظي باهتمامه هو أنه كيف تريدون معرفة اهلل بالرباهني العقلية واملفاهيم الفلسفية؟ أين 

اك العقلي، أو ال تعلمون أي شيء لإلدر  اصائبر  اهذه من اهلل؟ إنكم إما مل تعرفوا املعرفة، أو أنكم ال حتملون تصورر 
تريدون معرفته. كيف تسمحون ألنفسكم مبا لكم من مدارك حمدودة أن تزعموا معرفة اهلل وهو فوق عامل الوجود؟ 

 أنا ال أدعي أن هذه التعابي هي نفسها تعابي كانط، إمنا هي شبيهة هبا، وهلا معها أوجه اشرتاك. اطبعر 
سينا والفارايب وكأنه خياطبهم: لقد تأثرمت بأفكار فالسفة اليونان، وتريدون  نابسجل الغزايل إشكاالته على 

معرفة مسائل الدين بواسطتها. إنكم خبلطكم بني الفلسفة والدين، خلقتم صعوبات ومشكالت لكل من 
ز وجل من الفلسفة والدين على السواء. إن طريق معرفة اهلل هو طريق القلب واإلميان، وال بد أن معرفة الباري ع

وجود هتافتات يف  امدعير  ، ويضع كتابه: "هتافت الفالسفة"افة برمتها جانبر اإلميان الديين. وهلذا يرتك الغزايل الفلس
بالكفر. ويعدد عشرين مسألة أخفق الفالسفة يف فهمها  االطروحات الفلسفية البن سينا، بل وينعته أحيانر 

 لتناقض. ومعاجلتها عن طريق العقل، وسقطوا يف ورطة ا



 

إىل تشييد بعض املعتقدات  (9)"الدين يف حدود العقل"و ،(8)ومثلما عاد كانط يف كتابيه: "نقد العقل العملي"
باملناهج العرفانية. نقد كل من الغزايل وكانط  امستعينر  االدينية بلغة الفلسفة ومناهجها، فعل الغزايل ذلك أيضر 

ء الدينية بنحو من األحناء وجعالها اللبنة األساسية ىاملباد سبقهم، لكنهما كرسا نالفلسفة العقلية لدى م
ولدى الغزايل بنحو سافر جلي. والواقع أن فلسفة   ،باهتشكل ضمين بهما، وكان ذلك عند كانط يلتفكي 

كليهما مزيج من العقالنية والتجريبية، مع فارق أن جتريبية كانط تنخرط يف سياق الشهود احلسي والشعور 
حتت مظلة الشهود العرفاين. يقرتب الغزايل من منهج العرفاء إىل  اينما جتريبية الغزايل تنضوي طبيعير األخالقي، ب

 احد ما، فهو يرى أن هذه السجاالت العقلية لن تأخذ بأيدينا إىل شيء. وللعرفاء ما يشبه هذا الرأي فهم أيضر 
 مييلون إىل ارتباك العقل يف إدراك احلقيقة. 

مع املنحى الفلسفي البن سينا والفارايب، بيد أنه من  اجيدر  ، من الناحية السلبية، تعامالر لقد تعامل الغزايل
 اإلدراكالفلسفي على  ااهتمامهمإجل  اوابن سينا صبالناحية اإلثباتية مل يستطع فعل شيء يذكر، إذ إن الفارايب 

 على ني العقلية. ومقابل ذلك، شدد الغزايلالعقلي، وكانت عصارة أفكارمها أننا ال نستطيع معرفة اهلل إال بالرباه
سبيل الكشف آخر ملعرفة احلقيقة، وهو برأيه  ، وينبغي حتري سبيالر افعر نأن سبيل االستدالالت العقلية ال جيدي 

الرجل يف البداية نوبة  تاعرت إ ،اوالشهود واإلميان. لقد نادى الغزايل بانتهاج طريق القلب من أجل معرفة اهلل. طبعر 
فراجع كل معارفه اليت أحرزها إىل ذلك احلني، والحظ أن ما من جزء منها خيرج مرفوع الرأس من بوتقة شك، 

دراكات احلسية واملعارف البديهية. لقد أرسى الغزايل )شأنه شأن ديكارت( كل ك حىت يف اإلختبار، فشكاال
فيما مضى، وبكافة التعليمات  شيء على دعائم الشك، وفقد ثقته حىت باحلواس، وبكل العلوم اليت اكتسبها

أركان مالءات التقليدية، ومل يكتف بكل مراحل الشك هذه، بل تعداها إىل الشك يف أن يكون الفكر من واإل
على شرح احلقيقة النهائية، أما الغزايل فقد شاكل كانط يف عدم  امعرفة احلقيقة. ديكارت كان يرى العقل قادرر 

ومال إىل عجزه عن معاجلة قضايا ما بعد الطبيعة. مل يتمكن الغزايل من العثور على اإلميان مبقدرة العقل املطلقة، 
وبعد ختطيه العديد من األطوار أن يتحرر من نزعته  اهذه الشكوك والالثقة، إىل أن استطاع أخير مفر من 

 د العرفاين. التشكيكية، ويصل إىل أن الركن الركني الذي بوسع اإلنسان أن يستند إليه هو الكشف والشهو 
، ومل يكن بوسع الغزايل سوى جعل الشهود العرفاين ذا وإشكاالتاالقرتاح من عقبات  اكان، مل خيل هذ  اأي

ألنه مل يكن الشخص القادر على خوض غمار  ؛صبغة برهانية، بيد أنه مل يقم هبذا. وجيب أن نعطيه احلق
ين للتيارين الفكريني الذ األرضيةتطاع فقط متهيد سابتكار منظومة فلسفية جديدة. االفلسفية بعمق، و  األحباث

                                                 

 )8( Citique of Practical Reason. 
 )9( Religion within the Bounds of Reason. 
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وصدر  اإلشراقالفلسفي لدى شيخ  -التيار الفكري :والثاين .البن عريبالعرفاين  -الفكري أعقباه: أحدمها التيار
 .املتأهلني

 اليت اإلسالميةشهدت بعد كانط ما يشبه التيارات الفكرية إهنا  يعلمون ،ن على الفلسفة الغربيةو املطلع
أنه اختار بنبوغه الكالمي والعرفاين التحامل أعقبت الغزايل. ومع أن الغزايل نفسه كان يتمتع بذكاء فلسفي، إال 

على الفلسفة، وكان أن أوجد هوة عميقة بني الفلسفة والدين. لقد أطلق منحى الشهود العرفاين، لكنه مل يستطع 
وصدر  اإلشراقماسكة على أساسه، وهذا خبالف شيخ قامة فلسفة متإإثباته ضمن منظومة فلسفية متناسقة، و 

 املتأهلني وابن عريب الذين وفقوا ملا قعد عنه الغزايل.
 

 ابن عربي
الكبي املختص بالعرفان النظري، برهن على املعرفة احلضورية كمعرفة معربة عن  اإلسالميبن عريب، هذا العارف ا

وحدة الوجود. املسعى املؤثر اآلخر الذي بحذل على  على مبدإ اادر عتماالواقع. وأقام برهانه على صحة هذه املعرفة 
صدرا. مل يستسغ هذان املفكران  راق واملالشضطلع به شيخ اإلالتبيني هذه املسألة،  اإلسالميمستوى العامل 

وقد حاول  العقلية، فقد آمنا بعمق أن احلقائق العرفانية ميكن أن تعقلن كاحلقائق الدينية.نقود الغزايل للفلسفة 
على مبادئهما  ارتكازر اعليه. وسعيا  اله، أن يثبتا الشهود العرفاين ويربهنا عقلير  اصدرا تبعر  واملال اإلشراقشيخ 

املاورائية، تكريس العلم احلضوري كمسلك وثيق ملعرفة الواقع واحلقيقة، واالستدالل لصاحله داخل منظومتيهما 
 الفلسفيتني.

به. إنه  واإلميانرغم كل دقته يف النظر للمعرفة البشرية، ورغم معرفته باهلل  ازعر إن موقف الغزايل يبقى متزع
أي  فيه والتخطئة من قبل من ال يرون لإللغاءفرتاق سبل الدين والعرفان والفلسفة، عرض الدين إعلى  بإصراره

هذه  إحاللالنتيجة هي أن يعتصم هبا الفكر الديين. و  "ما بعد الطبيعة"غي وجه عقالين. لقد سعى أن جيد عروة 
عروة اجلديدة حمل ما بعد الطبيعة، يفرز مسائل كالمية جديدة، ستعاضة هبذه العروة عن ما بعد الطبيعة، الاإل

وصدر الدين الشيازي، تشكل ما بعد الطبيعة أساس الدين والعرفان، لكنها  اإلشراقيخ شآلراء  اواحلال أنه طبقر 
ا الغزايل، بل ما بعد الطبيعة مبعىن آخر قصده شيخ هسينا والفارايب اليت هامجليست ما بعد الطبيعة لدى ابن 

والشيازي. وفيها أننا حينما نتحدث عن اهلل، فاملراد هو اهلل الذي ميكن التحدث عنه باملناهج العقلية،  اإلشراق



 

مكان : إن بإهلذا املنحى القائل ابارزر  امنوذجر  اإلشراق"حكمة " :إدراكه باملعرفة الشهودية. يعد كتاب اوميكن أيضر 
 اإلنسان إدراك اهلل باملعرفة الشهودية، وهو ما خيتلف عن التفكي يف اهلل، وال يناقض معه يف الوقت نفسه.

 اطالقر إ قايفر مل  هنماإواهلل.  اإلنسانللعالقة بني  اجديدر  ابيانر  اموالشيازي يف فلسفته اإلشراقشيخ لقد أثبت 
قائق. وحبسب هذه الرؤية ليس مثة ه احلبني هذية دللحقائق اخلارجية, وبني العالقات الشهو مية بني املعرفة املفهو 

نالحظ يف فلسفة . هلذا اباهلل عن طريق السلوك العرفاين, وبني معرفة اهلل نظرير  اإلنسانبني عالقة  اإطالقر فارق 
مبدأ الفصل بني العلم احلصويل " يسمى ،يةد يف القضايا املعرفميعت اجديدر  اأساسير  امبدر والشيازي  ،اإلشراق
نه مبدأ إتاريخ الفلسفة. فلسفي على مرتكزات ما بعد الطبيعة يف اليتأسس هذا الفصل كمبدأ . "احلضوريوالعلم 

 .اإلشراقالنور لدى شيخ ينسجم مع نظرية 
رفة الشهودية، غي أنه مل مفهوم املع القد برهن السهروردي يف فلسفته على هذا املبدأ. وقد طرح ابن سينا أيضر 

وعلى تأكيد فكرة أن احلقيقي على أصالة النور،  اأثبت تأسيسر  اإلشراقيربهن عليها كقضية فلسفية. لكن شيخ 
ملعرفة احلقيقة آخر  ايف العامل اخلارجي هو احلقيقة العينية للنور، والنور ظاهر لنفسه وللغي، أثبت أن لدينا طريقر 

ملاذا تلهثون وراء املفاهيم واحلسابات والتحليالت العقلية فقط؟ فثمة  :ضورية. فقد تساءلهو املعرفة الشهودية احل
فكرة ميكن رصدها يف الفلسفات الوجودية والظاهراتية إهنا  احلضورية.ملعرفة احلقيقة طريق املعرفة الشهودية  اأيضر 

 الغربية احلديثة أكثر من فلسفات ديكارت وكانط.
 
 

 ةالسهروردي والفلسف
مؤاخذات الغزايل كنقود   إنجتاه جديد بعد الغزايل. احتركت يف  اإلسالميوهبذا نالحظ أن الفلسفة يف العامل 

سالمي برمته. فالفكر الفلسفي فحسب، وال تشمل التفكي اإلترد على أمثال الفارايب وابن سينا  أنكانط ميكن 
 اإلدراك، ألهنما )السهروردي والشيازي( ال يعتربان عند السهروردي والشيازي مبعزل عن مؤاخذات الغزايل وكانط

 تشخيص احلقيقة ومعرفتها. االعقلي اجلادة الوحيدة املوصلة للحقيقة، إذ ميكن باملعرفة احلضورية أيضر 
الفلسفة من بعده شهدت والدة جديدة.  أنب، والقول اإسالمير ذه الفكرة هل امبتكرر  اإلشراقعتبار شيخ ايتسىن 

 إعدادضراب الغزايل يف أوالعرفاء. وقد ساهم كان هناك ممهدون هلذه الوالدة من املتكلمني   وبالطبع فقد
أن علمنا بذواتنا يتأتى تارةر عن طريق الصور الذهنية  اإلشراق. يرى شيخ األفكارالتمهيدات الالزمة لظهور هذه 

فال تتدخل الصور الذهنية أو  ،اليت تتدخل األعضاء احلسية يف حصوهلا، وتارة يكون هذا العلم بال وسائط
األعضاء احلسية يف تشكيله. برهن السهروردي على هذه الفكرة وأثبتها يف فلسفته، وأكد أن باستطاعتنا التوفر 
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. يقرر السهروردي يف اكان البن عريب والشيازي مثل هذه الطروحات أيضر   اعلى معرفة من منط آخر. وطبعر 
ثة أقسام: العلم احلضوري للذات اجملردة بنفسها، والعلم احلضوري للمعلول فلسفته أن العلم احلضوري على ثال

بعلته، والعلم احلضوري للعلة مبعلوهلا. هذه أفكار مل تكن يف الفلسفة السينائية. أما السهروردي فقد عرض 
ة احلضورية عتبار املعرفة الشهودياوأقام عليها الرباهني، وخلص منها إىل  ،مرتكزات فلسفية للكشف وللشهود

 معرفة تعكس الواقع وتعرب عنه.
وألجل إثبات هذه الفكرة، بدل السهروردي أساس التفكي السينائي القائل بتمايز ماورائي بني الوجود 

يف فلسفة كانط. وألننا ال نستطيع  اواملاهية، وجعل أساسه األول فكرة أصالة النور. وهذا الكالم غي وارد إطالقر 
ميكن إدراكه ال حبواسنا، فاملراد هو النور املاورائي. حقيقة النور ودرجات شدهتا املختلفة مما  إدراك حقيقة النور

باحلس، لذا كان العلم احلضوري هو السبيل إلدراك حقيقة النور ومراتبها. ومبا أن العلم احلضوري مربهن عليه يف 
وشهود  ،شهود على صنفني: شهود عرفاينفال ابالشهود املاورائي. إذر  اصطالحر اشراقية، نسميه الفلسفة اإل

 والثاين مبحث فلسفي يثبت بالربهان واألدلة الفلسفية.  .ماورائي
الفالسفة بعد شيخ هتمام اب اشراقي، حظي دومر طة الكشف والشهود العرفاين والعلم اإلاالوصول إىل اهلل بوس

يف تفسيها يعلو على كالم ابن سينا وشيخ  امر ، بيد أن له كالاهذه األقوال متامر على . ويوافق الشيازي اإلشراق
على قاعدة احلقيقة والرقيقة يف مقام  اهم من ذلك تأسيسر عتباراته الفلسفية، واألامن  اكليهما. فانطالقر   اإلشراق

 عن نظرية ابن سينا. فهو يثبت أن اهلل فاعل بالتجلي، اتبيني علم الباري مبا سواه، يقدم نظرية جديدة خمتلفة متامر 
بينما يرى ابن سينا أن مالك العلم التفصيلي للباري عز وجل مبا سواه، هي الصور العلمية واملاهيات. ومن 

رأي  االواضح هنا أن مالحظات الغزايل قد أجيب عنها بشكل مميز من قبل الشيازي والسهروردي. ولألخي طبعر 
صدرا ال يوافق  ذا االختالف ال يعين أن املالآخر يف علم الباري تعاىل خيتلف عن طروحات الشيازي. على أن ه

، بينما يتبىن الشيازي احضورير  ارأي السهروردي الذي يثبت العلم الفعلي )املقابل للعلم الذايت( فقط بوصفه علمر 
 العلم الذايت اخلاص بفلسفته.  اويثبت أيضر  ،(اإلشراقفكرة العلم الفعلي )الذي يطرحه شيخ 

نقرر العقل أداةر ملعرفة اهلل يف تفكينا الفلسفي، ونقيم براهني عقلية على وجوده، ال نريد وبالتايل، فإننا حينما 
. اإلهليةن هذا الطريق يعرفنا بواحد من األمساء : إسبيل العقل يوصلنا إىل حقيقة اهلل، إمنا نقولأن  االقول إطالقر 

 أين معرفتنا العقلية من اهلل؟!



 

( توصلنا إىل اهلل، فال الشهودية احلضورية طريق آخر )ال يذكره كانط أصالر  ن املعرفةأننا حينما نقول إكما 
سم من أمساء احلق، ونكون قد انتحقق حبقيقة  افهنا أيضر نزعم بذلك أنه يأخذ بأيدينا إىل كنه وجود احلق تعاىل. 

أن املعرفة احلضورية ال  الذين يؤكدون ،ستيعابنا الذايت فيما يشبه ما ذهب إليه العرفاءاوجدنا اهلل حبسب درجة 
باسم من أمساء  ااإلنسان متحققر السي والسلوك جيعالن لكنه ذات احلق. مييل العرفاء إىل أن  احتقق لإلنسان إدراكر 

تعد  صدرا، هو أن األخية ال واملال اإلشراقاحلق. لكن الفارق بني آراء العرفاء واألفكار املطروحة يف فلسفة شيخ 
ء فلسفية ىها كمبادضة، إمنا تصنف على احلقل الفلسفي، فقد أثارها الفالسفة واستخدمو عرفانية حم اأفكارر 

 ، ويف هذا تباين عن كالم الغزايل كبي. افلسفير  -اعرفانير  اختذت طابعر اطروحات إهنا  ومعرفية. وهلذا يقال
، أو خفية اضمنية هامشية جدر  بعد الطبيعة فتقاره ملا بعد الطبيعة، خال مااما خيلق عراقيل لكالم الغزايل هو 

يشهد أن  اإلسالميفتقاره لنظرية عامة حول احلقيقة والواقع. وتاريخ الفلسفة يف العامل ا :، أو بكلمة ثانيةاأحيانر 
ز إىل السطح إذا ما نظر الفالسفة للحقيقة ال بني الدين والعرفان والفلسفة ميكن أن يرب  احقر  امفيدر  اواتساقر  اتناغمر 

والصدرائية. وهكذا ال  اإلشراقيةلتحليالت العقلية الصرفة، بل بنظرة أوسع وأرحب توفرت يف الفلسفتني من زاوية ا
والشيازي، ألن األخيين قدما اليت سجلها الغزايل ضد ابن سينا والفارايب، على السهروردي  اإلشكاالتترد 
 تفسر احلقيقة بنظرة أرحب. ةفلسف
ن ما بعد الطبيعة لدى الفارايب وابن سينا عاجز عن التعامل أ، -له اتبعر  -صدرا  ، واملالاإلشراقى شيخ فأل

، لذلك ركنا إىل تأسيس ما بعد طبيعة أخرى. لقد إشكاالتالكفوء مع ما يطرحه الغزايل وباقي املتكلمني من 
فة، بالنحو الذي ستئناف وجتديد العالقة بني الدين والعرفان والفلسأدركا بدقة أن من الضروري بذل جهود مميزة ال
السائدة، دوريهما ومعانيهما، وتتجه الفلسفة ثانية إىل املسائل  يستعيد الدين والعرفان، بالرغم من التشكيكية

. املطلوب يف مثل هذه املساعي واملشاريع هو اوعرفانير  اواملباحث النظرية اليت ال يتاح لإلنسان التعاطي معها دينير 
 نتزاعية. تبع النماذج الفكرية املوغلة يف االتصورات أوسع وأرحب للعقل ال ت

نطلق من بعد إ اإلسالمياحلوار بني الدين والفلسفة يف العامل  فاستئناعلى ما ذكرنا، يستشف أن  اتأسيسر 
 - ،القرآينن املنهج إشراقية، وبلغ يف احلكمة املتعالية لصدر املتأهلني مستواه الالئق. الفلسفة اإل افزالغزايل حب

حسب، بل يشاكل فال يدخل يف تبادل بناء مع الفكر امليتافيزيقي حتذاه الشيازي االعرفاين الذي  ،-ينالربها
مبوقف ماورائي متماسك حول العالقة بني اهلل والوجود. والفكر الصدرائي رغم طابعه  اإلهلياتالسلف يف ربط 

 ااكتسبه ،درجة مضاعفة من القوة والعطاءأنه على بتكاري األصيل الذي ال يرقى إليه الشك أو النقاش، إال الا
 البن عريب والسهروردي.بفضل توكئه على العرفان النظري 
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 أبعادوتسويغ الكثي من لتفسي  امتقنر  اميتافيزيقير  ا، نظامر -اإلشراقعلى غرار شيخ  -إن الشيازي يقدم 
صدرا   لفلسفي. فمن ناحية نالحظ لدى املالللتفكي االسائدة  باألمناطالتجربة العرفانية. والرؤية الدينية ترتبط 

باألمناط السائدة للتفكي الفلسفي، ومن ناحية ثانية تستخدم هذه الدينية ترتبط كيف أن التجربة العرفانية والرؤية 
بني الدين والعرفان والفلسفة، ن عمالنية التناغم إالرؤى والتصورات يف فلسفته كشواهد يف تنظيه الفلسفي. 

بارزة مهمة بدرجة كبية، إذ التجانس بني هذه احلقول املعرفية الثالثة، تتبدى يف هذه احلالة اخلاصة  ابياتإجيو 
تصور دقيق لقضايا الدين على صعيد القرآن والروايات، يبلغ التعاطي واحلوار بني الفلسفة والعرفان باستئناف 

 والدين مراتب عطائه ونضجه املثالية.
ة إىل ز هي املرتكنبغي اخللوص إىل أن العالقة احملبذة بني الدين والفلسفة والعرفان بناءر على هذا التحليل، ي

أفكار املتكلمني والعرفاء من ، إىل أن خبت أنواره بفعل اإلسالميالتبادل احلواري الذي ساد لقرون عدة يف عاملنا 
ا فإن رأي الغزايل الذي حيبس العقل يف الغزايل، ونتيجة تفشي أصالة التجريد الدينية والعرفانية. وكما أحملن ضرابأ

وعرفان ابن  اإلشراقيةفلسفة ، إذ أن الاحدود الرياضيات والطبيعيات، ليس الرأي النهائي يف هذا املضمار لزومر 
، أنساق فكرية أعادت فتح الباب الستئناف احلوار والتالقح بني الدين والعرفان اعريب، واحلكمة املتعالية تالير 

األفذاذ  اإلسالمينيومثار طيبة يف املاضي. نرصد يف نتاجات هؤالء املفكرين  ،كان له عطاءات مجةوالفلسفة ما  
حظيت باهتمام كبار فالسفة العامل الغريب بعد   علم"الو"، و"اهلل" ،و"احلقيقة" ،دقيقة حول "الوجود" اأفكارر 

 تاجتماعا، وأقيمت مؤمترات و اوإسالمير  اعلى حنو مركز جاد يف أروقة الفكر الفلسفي غربير  اكانط، وأثيت مؤخرر 
 .هو دراسات مقارنة يف هذا احلقل اللتداول يف هذا الشأن، وما حنن بأمس احلاجة إليه راهنر 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 


