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ُّفيُّاللغةُّتافيزيقي ُّزُّالم ُّالتحي ُّ
ُّ(1)اضحبيبُّفي ُّد.ُّ

حبيب فياض، التحيز امليتافيزيقي يف اللغة، امليتافيزيقا، فلسفة اللغة، أصالة الوجود، اعتبارية الكلماتُّالمفتاحية:ُّ
 املاهية،

تافيزيقا اللغة إىل جوانب ونواحي عديدة، غري أن  املوضوع الذي أريد أن أتناوله م  ب احلديث عن يتشع  
قولة اللغة والفلسفة، ملة تافيزيقا، وذلك من خالل مقاربة فلسفي  يتمحور حول دور اللغة يف إعادة إحياء امل  

 ا هو عنها من خارجها.م   احلديث سيكون يف هذه املقولة من داخلها أكثر مبعىن أن  

-ة الوجودتافيزيقا تكمن يف استبدال ثنائي  املد عى الذي سأحاول إثباته هو أن  إعادة بعث امل  
م لل   اللغة-ة الوجودة بثنائي  ة يف إطار الفلسفة التقليدي  املاهي   غة ودورها يف إطار الفهم املعاصر واملتقد 

 .(2)وارتباطها بالواقع والفكر على حدٍّ سواء الفلسفي  

 

:ُّأو ُّ ُّتافيزيقاتعريفُّالم ًُّلا
تافيزيقا جيب جهد إلظهار تعريف امل   مبقدار ما هي يف توظيفها، وأي   ،تافيزيقا ليست يف تعريفهاأزمة امل  

تافيزيقا وحتديد دللت هذا املفهوم ن  تعريف امل  إ ف عليها، حت  املتوق   الوظيفي   إىل البعد ًل أن يلتفت أو  
الوجود  ي  تافيزيقا خيضع إىل حد  مضمون امل   التعذر، ألن   حد  قد ينطوي على حرج كبري قد يصل إىل 

 حت   ،ل شيء أجلى وأوضح منهعرف األشياء و ت   به إذ الوجود ،مايتعذ ر تعريفه ،كالمها  ،واملعرفة، وهذان
 عر  ، وكذلك املعرفة هبا ت  (3)من حدٍّ ورسم ا عليهيعر فن

 
املعرفة ة ما هو أعرف إلينا من وليس ث   ،بهماتف امل

ة اليت حتضر دللهتا إىل الذهن مبجر د تصو رها على حنو من املفاهيم البديهي   ،األحوال ذاهتا. ومها يف كل  
 سليم وواضح.

الذي  تافيزيقا إىل التعريف الوظيفي  للم   والرمسي   بناًء على ما تقد م، ميكن جتاوز التعريف احلد ي  
 والدور املرتبط به تبًعا ك من خالل التعريف الكالسيكي  ة، وذليسل ط الضوء على دورها واجملالت املعني  

يف الفلسفة األوىل، والفلسفة األوىل تبحث يف  "ةالغاية الوظيفي  "تافيزيقا تبحث من أن  امل   ،ملا يقوله أرسطو
 .(4)واملبادئ األوىل، أي يف "ما بعد الطبيعة" اليت موضوعها املوجود مبا هو موجود العلل أعم  

                                                           
 أستاذ الفلسفة واملعرفة يف اجلامعة اللبناني ة.(1)
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ة قد أخذت ة اليت جاءت بعد الفلسفة اليوناني  بالذكر، أن  معظم الفلسفات الكالسيكي   دير  اجلو 
ة، حيث جند الكندي  ة يف الفلسفة اإلسالمي  منه، وخاص   ة انطالقًاهبذا التعريف وشك لت بناءاهتا النظري  

 .(5)هم يتبن ون مثل هذا التعريفوابن سينا وابن رشد كل   والفاراب  

تافيزيقا بنهاور الذي ربط بني امل  و تافيزيقا مع شة احلديثة، تعم ق مفهوم امل  ة الغربي  يف الفلسف
 وصوًل  ،ا ذاتنا اليت تدوم"إن   .ا انسيابنا ع ر الزمن..، "إن  تافيزيقارادة، وبرغسون الذي يقول عن امل  واإل

 من الفهم الكالسيكي   انطالقًاتافيزيقا اللغة ة متكاملة عن م  إىل هايدغر الذي قد م منظومة فلسفي  
وهي، من وجهة نظره، تسأل عن املوجود مبا هو  ،ث يف وجود املوجودحبا تفاعت ر أن   ،تافيزيقاللم  

ومل  ،. السؤال: ملاذا كان ها هنا وجوديًّالوجو لوجيًّا وأنطة إبستمو موجود، حبيث تبقى وظيفتها األساسي  
 .(6)يكن ها هنا عدم؟

 يقوم على ركيزتني: تافيزيقي  البحث امل   ما تقد م، نصل إىل نتيجة أن   من كل   نطالقًاا

الوجود هو الثابت العني والذي يشك ل منت الواقع  ة الوجود"، وذلك بلحاظ أن  األوىل: "موجودي  
 ة.ة واحلقيقي  ة اآلثار الفعلي  ب كاف  ، وعليه ترتت  اخلارجي  

؛ مبعىن األخذ به مبا هو صرف "مبا هو موجود" ة الوجود"، وذلك من خالل قيد"جتريدي   الثانية:
ها لكن   ،ة مرتبطة بهة ومفاهيم ماهوي  ما هو سواه ومغاير له من حدود عدمي   عن كل   وحمض، ومبعزل  

 عنه. رات واملفاهيم مبعزل  لها على مستوى التصو  وميكن تعق   ،ليست مقو مة لذاته

 

ُّةالماهي ُّ-ةُّالوجود:ُّثنائي ُّثانياا
 الوجود هو املوضوع يف الفلسفة باعتبار أن   ،ة يف سياق البحث الفلسفي  ة حموري  موقعي  يشغل "الوجود" 
 .(7)ةبحث فيه عن عوارضه الذاتي  األوىل، والذي ي  

ر واسطة يف العروض يف من دون توف   رًامتعذ   أمرًا ،اتهوإدراك خصوصي   ،فهم الوجودا كان ومل  
 نهه، لالوجود، من حيث ك   ومبا أن  عن واسطة الثبوت يف موطن اخلارج،  موطن الذهن، رغم استغنائه

ا، من ول عرضً  ه ليس جوهرًاألن   ،ا على الفهم ول ميكن إدراك حقيقتهعصيًّ لكونه و  ،فل  خيتلف ول يتخ
لت وحتو   ة،ة والعرضي  للمقولت اجلوهري   ًماس  ق  اسطة يف فهم الوجود بوصفها م  ة إىل الو هنا، حتو لت املاهي  

 مباحث الفلسفة وموضوعاهتا. ولقد بلغت م بكل  ة اليت تتحك  ة إىل املعادلة األساسي  املاهي  -ة الوجودثنائي  

                                                           
 .495و 493(، الصفحتان 1984، 1)بريوت: املؤسسة اجلامعي ة للدراسات والنشر، الطبعة  2، اجلزء موسوعةُّالفلسفة، بدوي   عبد الرمحن (5)
 .497و 496املصدر نفسه، الصفحتان   (6)
(7)   ،  .7سابق، الصفحة مصدر ، بدايةُّالحكمةالطباطبائي 
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اي  ة من األمه  ة يف سياق الفلسفة الكالسيكي  منزلة املاهي   جعلها يف منافسة الوجود على مستوى  ة حدًّ
ها من أم هات املباحث و... وكل   "ةشكيكي  "الوحدة التو ،"شرتاك املعنوي  "ال، ومباحث "األصالة"

 ف عليها بلورة وفهم املباحث األخرى.ة اليت يتوق  الفلسفي  

ا الوحيد، لدراسة ، ورمب  ة شك لت على الدوام املدخل األساسي  املاهي   ومبعىن آخر، ميكن القول إن  
للتقومي  ة مطلًقااملاهي  ، من دون إخضاع الكالسيكي   ات الوجود يف سياق البحث الفلسفي  تافيزيقي  م  

وإن كانت  ،ةاملاهي   أن   تافيزيقا، علًمايف فهم امل   تها لتكون مدخاًل نظر يف مدى صالحي  والختبار لناحية ال
ة، ة العدمي  من وجوه أخرى، وخاص   ا، فإن  تافيزيقي  ة، تالئم البحث امل  الوجودي   من بعض الوجوه، وحتديًدا

عىن باملوجود من جهته تافيزيقا، كما تقد مت اإلشارة، ت  امل   ما وأن  تافيزيقا، ل سي  للم   الفلسفي   عيق الفهمت  
يات بنجاح أن خترتق املد ة استطاعتالفلسفات الديني   ا ذهذا جند بأن  ة. ورمب  ة، ل العدمي  الوجودي  

، (8)اتيف جمال اإلذهي   ًدا،ات، وحتدية باعتبارها تنزع حنو الوجودات األقرب إىل التجر د عن املاهي  تافيزيقي  امل  
 .خبالف ما هو عليه األمر يف ما دون ذلك من مراتب البحث الفلسفي  

 

ُّالوجود-ةُّاللغة:ُّثنائي ُّثالثاا
، جيب البحث الفلسفي   يف خضم   تافيزيقا إىل موقعها احملوري  يبتغي إعادة امل   ،معاصر جهد فلسفي   أي   إن  

من  الوجود، وذلك انطالقًا-ة اللغةالوجود بثنائي  -ةاملاهي   ةأن ينطلق من العمل على استبدال ثنائي  
اته كما جيب، من جهة حيثي    ة حتول دون فهم الوجود،صف هبا املاهي  ة" تت  عدمي  -ةحمد دات "سلبي  

 ة يف ظل  خاص   ،من جهة ارتباطها بالوجود سم هبا اللغةة" تت  وجودي  -ةة، مقابل معطيات "إجيابي  تافيزيقي  امل  
إىل أكثر ليحيلها  ،ةصالي  الت  -ةالذي أخرج اللغة من حالتها األداتي   اللغوي   البحث الفلسفي  ر تطو  

 .(9)بالبحث الفلسفي   موضوعات الفلسفة تداوًل واستحقاقًا

ما هو وجود مسكون باللغة  كل    املساوقة، مبعىن أن   على صلة بالوجود إىل حد   ،فلسفيًّا ،فاللغة
لن تكون  طبق من خالله. "بدون اللغةما ين ى فيه وجود  ما هو لغة يتجل   اليت تع ر  عنه وحتمل معناه، وكل  

 يف ما هو كائن ل ميكن أن يكون إل   فاللغة هي اليت تفتح لنا العامل، وكل   ،األشياء على ما هي عليه
 ة وجود غري مسكون باملعىن.عىن فهو لغة، وليس ث  ما يسكنه م كل    . ألن  (10)معبد اللغة"

                                                           
 .77(، الصفحة 1997، 1، ترمجة حبيب في اض )لبنان: دار اذهادي، الطبعة مباحثُّاإللهي اتُّعندُّابنُّسينا، هبشيت أمحد (8)
 .8(، الصفحة 1)لبنان: املؤسسة اجلامعي ة للدراسات والنشر، الطبعة  فلسفةُّاللغة، أدهم  سامي (9)
 .604سابق، الصفحة ، مصدر موسوعةُّالفلسفةُّ،بدوي  عبد الرمحن  (10)
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من خالل ألفاظ  ا أداة للتواصل بني النا من أن   تتجاوز اللغة تعريفها اللغوي   ،عند هذا
ة حالة للواقع، فاملاهي   إىل متظهر موضوعي   ل من خالل تعريفها الفلسفي  ، لتتحو  (11)يتعارف على معانيها

ة، ة إدراكي  ة، ويف الوقت نفسه، ذاتي  ي  جة خار بينما اللغة حالة موضوعي   -شائعكما هو - ةذاتي   ةإدراكي  
هي ليست سوى مظهر من مظاهر الواقع، حيث تستحيل الذات إىل إحدى  ويف هذه احلالة أيًضا،

وعالقتها بالواقع.  ،مباحث فلسفة اللغة تنقسم إىل قسمني: عالقة اللغة بالفكر متظهراته. ذهذا، جند بأن  
إذا -عند البعض اآلخر )فتغنشتاين( مساوقة  د، فهيا عند البعض )هايدغر( مساوقة للوجو كما أن    إذ

ة. ة من دون قوالبها اللغوي  ة والفكري  رات الذهني  للفكر، إذ ل ميكن استحضار التصو   -التعبري صح  
من دون تعبري، كما ل ، ول تفكري (12)هو اللغة، واللغة هي التفكري -كما يقول فتغنشتاين-فالتفكري 

 تعبري من دون تفكري.

فالفهم عنده مرتبط  يكونه"، "ليس الفهم شيًئا يفعله اإلنسان، بل شيًئا يقول هايدغر:
ما هو كائن من  . فاللغة هي اليت تؤس س كل  بالكينونة، وكينونة الشيء ليست سوى وجوده اللغوي  

شيء  خذ كل  ذي يسكنه اإلنسان، وفيه يت  وهي تقول الوجود، وهي بيت الوجود ال حيث هو كائن.
 .(13)مكانه

عن لغة ل ميكن أن نفهم. والفهم  الوجود الذي ميكن فهمه هو اللغة، ومبعزل   ويقول غادامر،
م، وليس د يف الفهم، إذ هو مضمونه املنظ  ما يتحد   املعىن هو كل   ى يف املعىن، كما أن  ما يتجل   هو كل  

ي الشيء، فاألشياء من حيث ا هو جتل  ، إن  ًداواملعىن ليس أمرًا عقليًّا جمر   الوجود، بسبب  إل  للكون معىًن 
 .(14)ذاهتا ل ختلو من املعاين

فلسفة اللغة والتأويل  على هذا، إذا كان الفهم موضوع التأويل، واملعىن موضوع اللغة، فإن  
الذي ينحاز إىل  لوجي  الفهم اإلبستمو ة بني من خالل املزاوجة التجريدي   تافيزيقي  تتشك ل يف إطار م  
 الذي يسكن املوضوع وحيكي عنه. لوجي  اظرة إىل املعرفة، واملعىن األنطو الذات العارفة، أو الن

عن الفلسفة  لسفة اللغة والتأويل نفسها بدياًل حيًّاملاذا طرحت ف ذهذا، قد يكون م ر ًرا ومفهوًما
خلروج اللغة من شرنقتها  ن فروعها، نظرًام أن تكون جمر د فرًعامن دون  ذها، ة، ووريثًا شرعيًّاالتقليدي  
ومتد دها على مدى الوجود، وبالتايل، لياقتها للنيابة عنه ومتثيله، خبالف ما هو عليه األمر يف  ةاإلنساني  

                                                           
 .26(، الصفحة 2004، 1)بريوت: دار الكتاب اجلديد املتحد ة، الطبعة  مدخلُّإلىُّاللساني ات، يونس علي  د حمم  حمم د  (11)
 .51(، الصفحة 2007، 1اق بنور )لبنان: مركز دراسات الوحدة العربي ة، الطبعة، ترمجة وتقدمي عبد الرز  تحقيقاتُّفلسفي ة، فتغنشتاينلودفيك  (12)
 .604، املصدر السابق، الصفحة موسوعةُّالفلسفةبدوي ،  (13)
 .604نفسه، الصفحة  املصدر (14)
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عن كونا من متفر عات  ن التاريخ...( اليت مل خترج يوًماالفلسفات املضافة )األخالق، العلم، الدي
 .الفلسفة األم  

ارتباطها  اللغة عندمها، من خالل جند بأن   ،غةلل   من هايدغر وغادامر من حتديدات كل   وانطالقًا
لنا هبذا ة، وإذا تأم  ة بني الوجود واملاهي  عن الرتباط املألوف يف الفلسفة الكالسيكي   بالوجود، تشك ل بدياًل 

ه أكثر مالءمة مع جند بأن   -النظر عن ما إذا كان عفويًّا أو مقصوًدا غض   مع- ل أو الستبدالالتبد  
لت اذهائلة اليت طالت الفهم والتفكري ة إذا أخذنا بعني العتبار التحو  ، خاص  تافيزيقي  امل   البحث الفلسفي  

م على و قي يقي  تافيز م   خالل القرون املاضية، ما يعين يف ناية األمر حماولة بناء نسق فلسفي   الفلسفي  
رات اليت وامل ر   اتوجود، وذلك بالستناد إىل العديد من احملد د-ةة ماهي  عن ثنائي   بدياًل وجود -ة لغةثنائي  

 نشري إىل بعضها فيما يلي:

ساوية النسبة بني الوجود والعدم، وهي ل موجودة ول معدومة؛ مت -ذاهتاحبسب - ة: املاهي  أوًل 
، إذ هي حدود وجود الشيء ةصافها جبنبة عدمي  ة إىل جانب ات  جبنبة وجودي  صف ة تت  املاهي   مبعىن أن  

به من معىن من  صفة تفصح عن الشيء مبا يت  الفاصلة بينه وبني عدمه، بينما اللغة هي حالة وجودي  
للموجود حيكي  متظهرًا وجوديًّا -أي اللغة-ة بوصفها ، وبذلك تتعاىل اللغة على املاهي  خالل كونا وجوًدا

 وما ليس فيها. ،ت حيكي عنها من خالل ما ليست هيللموجودا ريًّاتكث   ، وليس انعكاًساا فيهعم  

ة م به، خبالف املاهي  وليس للعدم دخالة يف حتديد ما تتقو   ،ة خالصة، حالة وجودي  إًذا ،فاللغة
 بدًءا ،تافيزيقا لدى الفالسفةتعريف امل  ته. وإذا أخذنا بعني العتبار وليست من سنخي   ،اليت تغاير الوجود
ل يف مراعاة قيد اللغة تتكف   ا "تبحث يف املوجود مبا هو موجود"، جند بأن   هايدغر، بأن  من أرسطو حت  
ته ة، وميكن معها احلكاية عن الوجود من جهة موجودي  يف دراسة الوجود بوصفها وجودي   "مبا هو موجود"

 ة.احلال مع املاهي  ته كما هو ل من جهة معدومي  

ق يف اخلارج، ويف غري متحق   ، وهذا جيعلها اعتبارًا ذهنيًّا(15)ة وليست أصيلةة اعتباري  : املاهي  ثانًيا
اه آخر اجت   يقول بأصالة الوجود مقابل اه مبنائي  ، وهذا اجت  انتزاع خارجي   أأحسن األحوال هي ذات منش

 حول هذا املوضوع. جداًل كبريًا اإلسالمي   الفكر الفلسفي  ة، ولقد شهد تاريخ يد عي بأصالة املاهي  
ة األصالة إشكالي   ،ًل أو   ،د يتجاوزالوجو -ة اللغةالوجود بثنائي  -ةة املاهي  استبدال ثنائي   هنا، هو أن   والشاهد

الذي أخرج  التجريدي   ا أقرب إىل النزاع اللفظي  ة، فإن  ي  ة اليت مهما انطوت على أمه  ملن؟ هذه اإلشكالي  
بدراسة  -هذا الستبدال-، يتكف ل ة املتعالية. وثانًياتافيزيقي  عن أهدافه امل   اإلسالمي   املسار الفلسفي  

 الذهن واخلارج على قة يف موطين  ة املتحق  ة اللغوي  ، هي احليثي  ة مًعاة وذهني  ي  جة خار الوجود من خالل حيثي  

                                                           
 واحلكمة املتعالية.ة طبًقا ملا يقول به أتباع الفلسفة املش ائي    (15)
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ل اجلذر املشرتك بط بني الذات واملوضوع على حنو التطابق، وتشك  ل بالر ة اليت تتكف  حدٍّ سواء، هذه احليثي  
ة، وإن ة اليت يقتصر وجودها على موطن الذهن بوصفها اعتباري  ، خبالف املاهي  (16)بني اإلنسان والعامل

ضعيف  ، أحدمها ذهين  مرتبطة بوجودين خمتلفني ،واحلال هذه ،فهيا موجودة يف الذهن واخلارج، قيل، إن  
بة ة واحدة لكل  اآلثار املرتت  شديد جيعل املاهي   ب عليه سائر اآلثار املطلوبة منه، واآلخر خارجي  ل ترتت  

ة. ومهما موجود رغم وحدته املاهوي   لدى كل   ة )الذهن واخلارج(دي  هنا، سيكون لدينا تعد  عليها. وها
، يطرح أكثر من عالمة استفهام عن واخلارج الذهن ة يف موطين  ق املاهي  بتحق   القول يكن من أمر، فإن  

ألصالة الوجود،  لذهن فحسب، طبًقاة يف االقول بوجود املاهي   الوجود، كما أن   اجلدوى من القول بأصالة
 ة.تافيزيقي  تها يف سياق الكشف عن احلقائق امل  ي  من شأنه التقليل من أمه  

 ومن حيث هي متظهر وجودي   -الكالسيكي  وخارج إطار تعريفها -املقلب اآلخر  ا اللغة، يفأم  
ال قة يف ك  ا مساوقة للوجود وغري مباينة له، ومتحق  ما هو موجود ومن حيث هي موجود، فإن   كل  ل

 خارجي   من خالل أمر وجودي   ،اتهوإدراك ماورائي   ،يفسح يف اجملال أمام فهم الوجود املوطنني بنحو  
ث  ل ة للوجود حيمل كل   عليه، ومن دون أن يستدعي  نيابة عنه من دون أن يكون عارًضالوا مواصفات األم 
وليست من  اتهات الوجود وذاتي  ة. فاللغة من ثبوتي  موجود، كما هو حال املاهي   كل    ة وجوددي  ذلك تعد  

ا هي عالقة عروض حتتاج إىل واسطة، بينما ة بالوجود إن  عالقة املاهي   ا يعين، يف اخلالصة، أن  . م  عوارضه
 قها.عالقة اللغة بالوجود عالقة ثبوت ول حتتاج إىل واسطة يف حتق  

، بل ميكن بني املوجودات ة تلحق الوجود يف كونه مشرتًكا معنويًّا: اللغة خبالف املاهي  ثالثًا
من دون املساوقة بني  ،القول بأصالة الوجود. وأساًسا ة هذا الشرتاك الذي بفضله يصح  احتساهبا عل  

يتفر ع  ، ومن هذه املسألة حتديًداكيف ميكن أن يكون الوجود مشرتًكا معنويًّا  اللغة والوجود، ل ميكن فهم
ة ات، حبيث يسمح استبدال املاهي  ة يف املاهي  ة يف الوجودات وعرضي  ع بني طولي  الكالم عن الكثرة اليت تتوز  

 ة على مستوى اللغة.ة( وعرضي  )أي تشكيكي  ة طولي   :نيعن كثرت   باللغة باحلديث

مون املعىن ة والضعف يف ك  ة، )الشد  كيف ذلك؟ الكثرة األوىل، هي على حنو الكثرة التشكيكي  
قوذهم  ة، لكن، مع فارق أن  ته على اإلفصاح والتعبري(، اليت نسبها اإلشراقيون للماهي  وقابلي   ،يف املوجود

ة يف اللغة ل جيعلها بالكثرة التشكيكي  ة الوجود، بينما القول ة واعتباري  بأصالة املاهي   هذا يستدعي التمس ك
ساحمة، الذهاب إىل أصالتهما مع الوجود لنتزاع لقب األصالة، بل ميكن، من قبيل امل بالضرورة يف نزاع

منفصلني اته. فاللغة والوجود ليسا أمرين ة(، بل من ذاتي  لكونا ليست عارضة عليه )كما هي املاهي   مًعا
من حيث هو موجود،  ا هو لغوي  موجود إن   تني خمتلفتني، فكل  حيثي   واد، بل مها أمر واحد ذيف حالة احت  

على الصعيد  ضروري   -التعبري إذا صح  -موجودة من حيث هي لغة، واجلمع بني األصالتني  لغة وكل  
                                                           

 .130(، الصفحة 2002، 1)لبنان، مؤسسة جمد، الطبعة  ةُّاللغةُّوفلسفةُّالتأويلفيُّماهي ُّ سعيد توفيق،  (16)
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ات وحدودها. أما الكثرة الثانية اجملر دة عن العدمي  ة البحث داخل الدائرة الوجودي   ه ي بقي، ألن  تافيزيقي  امل  
ة على مستوى الكثرة الطولي   اللغة هي مثار الكثرة بني املوجودات، إذ كما أن   مبعىن أن   ة؛فهي عرضي  

 ة املتأت ية عن التفاوت اللغوي  الوجود، فإن  الكثرة العرضي   تؤد ي إىل التمييز بني مراتب الظهور اللغوي  
ر الوجود مبا وعلى هذا، تلعب اللغة دور تكث   ة الواحدة.تؤد ي إىل متييز املوجودات داخل املرتبة الوجودي  

ة اليت تثري الكثرة يف الوجودات بلحاظ تافيزيقا الوجود، بعكس املاهي  ة مبا يتناسب مع م  هي وجودي  
 ة.ة وليس الوجودي  حدودها العدمي  

ة فهو مكن. وعليه، ما هو ماهي   ة، وكل  ما هو مكن له ماهي   كل    ،ةلزم املاهي   : اإلمكانرابًعا
الواجب تعاىل منز ه عن  أن   ة. ما يعينما هو مكن فهو زوج مرك ب من وجود وماهي   تقول القاعدة، كل  
لبساطة  ته، وذلك تبًعاهوي  يته؛ مبعىن ته إن  ماهي   ، وأن  أو وجودي   عدمي   ة مبا هي حد  أن يكون له ماهي  

ميكن احلديث عن  ،، وهناو الرتباط به تعاىل ليس ماهويًّاحن ذاته تعاىل وعدم كونا مرك بة، ما يعين أن  
أو  ،ة الذاتمن دون أن يستدعي ذلك القول مبحدودي   ،ًل أو   ،ة بوصفها من صفاتهاللغة كبديل عن املاهي  

ل اللغة واسطة يف شك  ، لت  ال  شأنه(، وثانيً كما هو شأن العالقة بني ذاته وصفاته األخرى )ج  ،تركيبها
هي اليت تكفل الرتباط  -على األظهر-اللغة  إدراكه وعدم انسداد باب العلم به تعاىل، ذلك أن  

بإبقاء  وهي اليت تتكف ل أيًضا املعلول.-ة، ووجود املمكنالعل  -بني وجود الواجب السنخي  -الوجودي  
، وذلك احلصويل   لدى اإلنسان إزاء خالقه على مستوى اإلدراك الذهين   مفتوًحا باب الرتباط اإلدراكي  

ما يظهر من ظهورات املطلق وشؤونه.  املدرك من قدرة وسعة حمدودة على إدراك-ملا لدى اإلنسان تبًعا
من صفات الباري عز  وجل ، كما  -ةعلى خالف املاهي  -من كون اللغة  ده دينيًّاة ما يؤي  وهذا الكالم ث  

ر ه  إ ذ ا أ ر اد  ش ي ئاً أ ن  ي  ق ول  ل ه  ك ن  ف  ي ك ون  }ة هم من اآلية القرآني  يف يف  . فسواء كان األمر اإلذهي  (17){إ ن  ا أ م 
" اليت هي كلمة، ويف الوقت نفسه، تع ر  عن ن  من خالل "ك   ة أو غريه، فهو متجلٍّ ي  إطار قانون العل  

ة، يف التشك ل واختالفهما يف احليثي   اليت ليست سوى الوجود، ما يؤك د وحدة اللغة والوجود "الكينونة"
ع ة  أ حب  ر  م ا ن ف د ت   }ة اآلية القرآني   وأيًضا ب   ر  مي  دُّه  م ن  ب  ع د ه  س  و ل و  أ ن  ا يف  األر ض  م ن  ش ج ر ة  أ ق ال م  و ال ب ح 

إشكال نسبة  ، ما قد يعين بأن  ة الكالم اإلذهي  على عدم حمدودي   هذه اآلية تدل   .(18){ك ل م ات  الل  
ة ، بينما ث  ة حمدودة حكًماإليه تعاىل باعتبار املاهي   ة إىل الواجب ل جيري على القول بنسبة اللغةاملاهي  

 ة اللغة.ة ملطلقي  إمكاني  

باعتبارها  تافيزيقي  اللغة هي اجملال األرحب للتحي ز امل   م، خنلص إىل القول، بأن  ا تقد  م   إنطالقًا
ة ي  هتها خبالف املامتساخنة معه من خالل وجودي   وبوصفها ته،للوجود من خالل موجودي   انعكاًسا

                                                           
 .82، اآلية يسسورة   (17)
 .27، اآلية لقمانسورة   (18)



8 
 

على هذا األسا ، إذا كانت الفلسفة تبتغي دراسة الوجود مبا هو موضوع ذها،  .احملكومة حلد ها العدمي  
حتتاج إىل  ة( لكونا مظهرة له، وإذا كانت اللغةعن املاهي   لغة )بدياًل على ال ًفاود متوق   وإذا كان فهم الوج

إذا  .ة ذات الطابع التصايل  اهتا باعتبارها باتت تتجاوز اللغة العادي  يف سبيل فهمها وإدراك ماورائي  تأويل 
حينئذ  الوقوف على  حيث ميكن ، من  فلسفة اللغة وفلسفة التأويل،ذلك، فال بد  إًذا كان كل  

 التعبري عن اإلنسان إىل الكشف عن الوجود بكل   ات الوجود من خالل اللغة اليت يتعد ى دورهاتافيزيقي  م  
 جتل ياته وظهوراته.

ة اللغة اليت هبا يتمظهر ة موجودة، فهي بال ريب ماهي  ، من ماهي  ، يف هذا اخلضم  وإذا كان ل بد  
  الوجود.

  


