
[1] 

 

 والسؤال المهاجر الدين، الفلسفة،
 الشيخ شفيق جرادي

 شفيق جرادي، الدين، الفلسفة، اإلنسان، السؤال.الكلمات المفتاحية: 
 حني البحث يف الدين والفلسفة؟! تفتيش عن معىن السؤال،الملاذا 

أو االعتقاد  لفلسفي  مكوِّنا  للنظم ا ا  وهل هو يُعدُّ جزء ب العلم واملعرفة وشرط حتصيلهما؟ه مفتاح باأألن  
تيهما حبيث خراٌج له عن دائر وهل يف مفارقته لنظامها إ ضوع؟و التمهيد لصلب امل م  م عليهما تقدُّ متقدِّ  أن هم ؟ أالدين  

 ؟!وعقائدي   فلسفي   م  ظ  ن   ويتجادل ويتشاكل مع كلِّ  مُ يتحك   دي  ق  وال ع   ىل فضاء ال فلسفي  يصبح السؤال منتميا  إ
األمر  أم أن   احلال حمكوٌم عليه باالمتناع؟! هيف مثل هذ يف موضوع واحد، والتضاد   تضاد  إال  وهل هذا 

ة؟ ومن هذه اخلبايا اليت تستجلبها التساؤالت فرتاضي  ي أعمق من مسار هذه التساؤالت االيكشف عن خبايا ه
 نذكر: بدالالهتا

الذات يف انطالقها  ل منبعُ ففي األو   .واالعتقادي   ي  علينا التفريق بني روح الفلسفة والدين وبني النظم الفلسف ن  إ .أ
ه اجلامع له املوضوع وجسمُ  بينما يف الثاين مدارجُ  ،"ةتعليلي   الم  " كلِّ ل طمحُ املو  "ملاذا" لكلِّ  اهتا وهي البدايةُ وغائي  

نظام  أي  من  ا  يكن جزء ن ملإ و حت   ،السؤال إن  لون وهيئة مغايرة، حبيث  ولباسه املائز له باللون واهليئة، عن كلِّ 
 .والفلسفي   و الروح الدين  باين الفضاء أأساسه وجذره يُ يف  أن ههذا ال يعن  فإن  ة، ة خاص  و ديني  أة وهيئة فلسفي  

 
منه أو  الفلسفي   – املعريف   الك االنساين  و املم ه فعل واحد من حيث املناط أن  ات داللة فعل السؤال، أمن حيثي   ن  إ .ب

  ،نسانعند اإل ه ينبعث من ذاك امليل النفساين  ن  إإذ  – الدين  
ُ
 جتربة وكلُّ  والذي منه كانت كلُّ  ،ى بالطلبسم  امل

 – ة اإللفة والعادةاملسكون بسكوني   – ثري يف بساط الواقع الكوين  ة مواكبة للدهشة اليت تُ ة وديني  رحلة فلسفي  
أو هو  ؛ات كما عند أرسطوي  عن التعليالت والروابط والغائبحث لتة املسترتة، العجيبة ودالالته املعنائي   هُ مكنونات  

عن إحساسنا باخلوف  ابع من جماهبة العدم، الناجمم القلق الن ووجع   الوجودي   الشك   مل  أ السؤال املمتهنم  طلبُ 
 النزوعُ  ،فوق هذا وذاك ،أو هو ؛ارات الفلسفة احلديثة وأصحاب املسلك الوجودي  كما عند تي    من الفناء،

  –والقداسة  رهتان واخلشية املمزوج باحلبِّ ستغرق يف العجيب املدهش حد  االامل
ُ
 – ى هبيام السؤال والطلبسم  امل

 س فيها صفات  يتلب    عن عالقة الذات باملقصد والذي يرحتل عن الذات وحو حال  الذي ميلك عنان القول املعّبِّ 
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بالسؤال من  رُ اهتا ويعب ُ يثي  ع حالوحدة رغم تنوُّ  ه ممازجة  الواقع فيمازجُ  هُ عند   يستحكم يعاين هبا املطلوب، حت  
ة دائم مساءلة   حمد د ليكون السؤالُ  على وضع   ل، ودومنا استقرار  بينه وبني احلال األو   حال دومنا قطيعة   إىلحال 

 و مقولة  أ خاص   ل على هيئة نظام فلسفي  و مقام يتشك  أة حمط   وهو عند كلِّ  مهاجرا  على الدوام. ويكون السائلُ 
فيبقى هو هو عند الدين  حلدودها، ومدى  ال اوحصار لوسعته، حد  ليتجاوزها بعد ذلك بروح ال  هبة،ة ممذعقائدي  

  د فيهما.حمد   ومقام   خاص   ه ملوقع  لم متثُّ  من جهةم  هُ وعند الفلسفة، وهو غريُ 
 

ن كان أ، منذ منعطف تارخيي   د كلِّ الزمن لنلقاه عن اتفع السؤال ما يتجاوز حدود آنوهنا نستكشف من دا
الذي يهجر موضع تساميه ل لتعايل السؤال ، وهو املشهد األو  ته األوىلنه وجبل  نسان يف أصل تكوُّ حاضنا  لإل التاريخ

 وحو التفسري والتجل  
 
يف  ،ة بني الزمنالعالقة اجلدلي   بن وجهة  في ،بذلك الزمن   ث  حايم ليُ  قولم ي يف املفهوم واملنظور وامل

ل املشهد ثِّ وهو هبذا ميُ ة. و الفلسفي الساعي وحو التكامل والتمامي  أ رات اجلواب الدين  تطوُّ بني و  ،باتهضروراته ومتطل  
األجوبة  د منهما، ولُيجرِّد  والذي يعمل على تضاعيف امتدادات الزمان واملكان ليتجر   ،الثاين من رحلة السؤال املهاجر

ن راد والدميومة يف مملكة التذهُّ لنظام الشمول واالط   على التفاصيل، واحملكومة   احلاكمة   ة  الكلي   ل  يتعق  فة عن اجلزئي  
رات احملكومة بنري الفناء واملوت والقلق واليأس، ة والتكثُّ ر من دنس التزامحات الومهي  لتطهُّ أو يعمل على ا ؛الفلسفي  

ل اللقاء الذي عّب  عنه عة بنزوع الذات وحو األكمل، واجملذوبة بأمة املدفو ة الشوق والرمحة واحملب  س يف جاذبي  ليلقى املقد  
 .1{َوقَاَل ِإنِّي ُمَهاِجٌر ِإَلى رَبِّي ِإنَُّه ُهَو اْلَعزِيُز اْلَحِكيمُ } بقوله ،عن لسان بعض األنبياءالقرآن، 

 :ن شئت فقلإ أو ،لسؤال  يستدعي ا م والسلوك واحلال، وهو لقاءٌ ي  بتمام الفكر والقم  ا يكونإمن   ،واللقاء هنا
قد ترى يف أعراضها ة اليت صلة املستمر  وهي احلركة املت   ،على املفاعلة رة قائمةٌ املهاج   ذ صيغةُ دوما ، إ املهاجر   الطلب  

ذ عند إ ل،تشكُّ  ة، وهبذه احلركة حيدث كلُّ ة ممتد  دائمي   على حركة   ا يف جوهر حقيقتها تقومُ ن  إال  أبعضا  من االستقرار، 
ا ال تستعيد ما ن  أ إال   ،ة  كانت دائري    نوإ ،انطالقه حبركة   ة  ه يستعيد حيوي  ؤال املهاجر فإن  للس اكتماالت هذه الرحلةم 

 وحو متام احلقيقة وكماهلا. :ت فقلن شئ، أو إلل هتحيل يف لغة الكدح وحو ااملعدوم مس جيادُ إذ إ ،انعدم
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دوما  هو ما املهاجر  على السؤال الوجودي   ،و نظامهتعليله أ ، يفحادي  استقرار اجلواب األ ن  إيبقى القول  .ج
ر. وا الشطح   ،أورث، وما زال يورث اع هو من اكتفى مبا عند ط  والق   أقصد باهلجر هنا القطيعة والقطع،و هل ج 

من  احلقيقة وليعلن القطيعة بينه وبني كلِّ  شأن من شؤون الذات، ليختزل بذلك كل   إىلالذات وحو ل املوضوع 
حواشي املفردات  هُ هو يف مساحة الفلسفة صاحب اململكة الفضلى اليت يرتب ع على عرشها وحول   ذإ ،سواه

 عن األفهام واملرامي حت   ستغالق  اب وإنات البيان القول وحوري   عرائسُ  رُ واألحكام، وعنه تصدُ واحلدود والروابط 
 .2"نا احلق  طق قائال  "أين أنيكاد حاله 

نا الصراط، أ عيا ،قول مد  يمعلن يكاد غري  مر  ض  مُ  صدحا  للجواب عن سؤال   ن يف مساحة الدين، فإن  ن كاإ أم ا
 ...لل ه اب ةم اال  اجلُ  يفنا، وما ة والنار، واحلياة واملوت، بل أنا هو وهو أوالباطل، واجلن   وقسيم احلقِّ 

طيعة  بني الفلسفة والدين ب يف أفضل حاالهتا قبعد القطيعة مع السؤال املهاجر، واليت تسب   إال  وما هذا اهلجر 
جواب  دون وال دين ،– إال  الدينوهل الفطرة  –ر  عليها ُفطم  نسان اليتة اإلل  بم جلم  ن ال فلسفة دون توسُّم  علما  أ

 .للمراد واملقصود واملغّي   فلسفي   م  وتعليل ونظ  
واجنذاب، وال  وقلق   وشك   ات وال التفات دون دهشة  دون التف ال معىن أنفيمكن القول  ،يردنا الرتق  إن أ أم ا

ىل الدين احلاجة إ ىل التفلسف ومنبعإحبيث يكون منبع احلاجة بع للتساؤل ودون مهاجرة للسؤال، ها دون منهذه كل  
اجة لوعي حلوالثانية عند ا ،ة للقاء املبدأ وهي الديناألوىل عند احلاجة الفطري   تني تقعن من حيثيتني تكاملي  إواحد، و 

ة تقوم على السؤال املفارق، والسؤال املفارق ديني  لفهم فلسفة  ىل جتديد  إومن هنا كانت احلاجة  اللقاء وهي الفلسفة.
ن يكون أ ،هُ تُ كما سم    ،املفارق ودورُ  ؛ميانه ينطلق من اإلخيتلف عن الدين كأنظومة، وعن الفلسفة كنظام ألن   من سنخ  

بني املعىن واملعىن، واحلال واحلال،  و الطلب املهاجروهنا يكون معىن السؤال املهاجر أ زج؛متما أن ه دا  يف عنيمتجرِّ 
ن نلحظه يف ميادين  إذا ما أردنا أحت   ،ن خُيلي  يفارق وال يقطع ويتجاوز دون أ الذات والواقع،والصفة والصفة، و 

األمر، وهو الوجود ن منيِّز بني منت الواقع ونفس أ كان من الواجب علينا  لفكر واخلارج ويف الذات والواقع،ياته يف اجتل  
 ،املا بإزاء"يه ب "على ما نسم   وبني تقسيم مبن   –ة بوحدة  حق   –فكرا  وذاتا  وخارجا  وواقعا   ه للكلِّ املصاحب بوحدت

ي الذات بإزاء نا نسم  ن  فإ ،ن نقيس على قاعدة املغايرةحينما نريد أ ،نالكن   ،الذات حبقيقتها موضوع أن  ونقصد به 
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ة اليت الثنائي   ن  فإ ،لذا خلارج.فارق بني الذهن واوهكذا ال ي مبا يقابلها، موضوعا ،، أبإزائها هاي غري غريها ذاتا  ونسم  
ن حكمنا عليها أما لبثنا  ث   ،ةاملنهجي   تها الضروراتُ وجب  ة أة افرتاضي  هي ثنائي   ،مهلتهاأن أأهتا، بعد دم رت الذات وشي  

عة، واألفكار واإلنسان، واألخالق واملنف لل هومنها أخذنا وحكم بالقطيعة بني ا ،مة ال تقبل اجلدلباعتبارها ضرورة مسل  
واألخالق واألمل  واحلقيقةا عن موت القيم علن  أ حت  ة العادمة واملعدمة العبثي   حدِّ  إىلوصل الشطح وهو ما أ والوقائع،

 عالن موت العامل.إ لى أعتابن اليوم عوحنسان وها واإل لل هوا
ونظرتنا  ،ةة الديني  ة واعتقاداتنا االجتهادي  جندِّد يف قيمنا ورؤانا الفلسفي   أن هو ،املطلوب اليوم من أل   ن  إ

لكيان والذات للوجود واحلياة واملوت واألمل والبالء والبناء واملستقبل باستعادة أواصر العالقة مع السؤال مبا هو طلب ا
عّب   ،ة حاكمةلي  ذا كان للسؤال يف أصله قب  فإ م اهلجرة واملهاجرة املسؤولة.د العالقة مع مفهو ن جندِّ أو  واملنجذبة،الواعية 

 َوِإْذ َأَخَذ رَبَُّك ِمْن بَِني آَدَم ِمْن ظُُهورِِهْم ُذرِّي َّتَ ُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعَلى َأنْ ُفِسِهْم َأَلْستُ }عنها القرآن الكرمي بقوله تعاىل 
ل مهاجرا  معها عّب األجيال وتكوُّن التاريخ وتبدُّ  ،ليكون السؤال الشاهد على النفس باقيا  ما بقيت، 3{ِبَربُِّكمْ 

 الفلسفي   ،بعد جتربة البالء املعريف   عنها القاصد للحقِّ  نُ علم يُ  ة  ي  دم ع  تها مبعرفة ب   املهاجرة تستعيد حيوي   فإن  األحوال، 
 مهاجرٌ  إين  } ، يتكو ن لديه عقل اخلّبة فيعلن قائال  واحلرية وأحوال النفس واألمم حت   ه الوقائع  في الذي خي بُ رُ  ،والدين  

ذ يقول له فيما ث هبا ابنه اإلمام احلسني)ع( إ)ع( وحد   ة وصفها أمري املؤمنني علي  معرفي   هجرة   رحلةُ  يوه 4{ىل رب  إ
رت يف عماهلم وفك  أ ت عمر من كان قبلي، فقد نظرت يفن مل أكن عمرِّ إو  ،أي بن .. إين  نج البالغة "نقله 

ىل إهلم د ُعمِّرت مع أو  قمبا انتهى ايل  من أمورهم،  ، عدت كأحدهم، بل كأين  خبارهم، وسرت يف آثارهم، حت  أ
 .5ره"ضر آخرهم، فعرفت صفو ذلك من كدره، ونفعه من 

 معايري   ه  نم ك  ت  س  ى ذلك لي  بل يتعد   ،ن واألوضاعد التوصيف ومعرفة الشؤو وال يقتصر عقل اخلّبة هذا على جمر  
هلا، واكره لغريك ما تكره  ، فأحبب لغريك ما حتب  اجعل نفسك ميزانا  فيما بينك وبني غريك" ،من مثل قوله مم ك  احلُ 
ة وآف  الصواب  عجاب ضد  أن  اإل "واعلم ،على مستوى قيم املعرفة فيقول أم ا ة،القيم السلوكي   هذا على مستوى .هلا"

 ك".خشع الناس لرب  أفكن  ،لقصدك يت  دم نت هُ ا أذ كدحك، وال تكن خازنا  لغريك، وإاأللباب فاسع يف
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ل الذي يعط   بم ج  ة الناجتة عن العُ ة العصبي  فهنا سري وسلوك مهاجٌر يعمل على عصمة العقل والذات من آف  
 أم ا .و بالتعطيلو بالتكفري أإم ا بالشطح أ ،ياتاملهاجر عن الكدح وحو املقصد فيقنعه مبا هو فيه ليقع فريسة النها

ل واإلبداع عّب التأمُّ  وجه احلقيقة ومقاربتها، فهو السعي يف الكدح ملالقاة ،الصواب ومقتضيات حكمة األلباب
بع مت   دد مقلِّ و جمر  أ د خازن ملا لدى ذاك الغري،ن يكون جمر  عليه احلذر من أ ،ا لدى الغريم مم  كن رآوإ ،والتجديد الذي

ذ مقتضى ، إمام احلق  أاملهاجر فليخشع  يف سؤاله الوجودي   ذا ما اهتدى بعد جهد وجهاد معريف   إحت  منساق. 
مثل هذه الرحلة  أن   ويف ظن   {.رب   إىلمهاجر  إين  ولسان القول واحلال } هُ أمام   ضاعُ بل االت   ،احلق   حيازةم  اهلداية نفيُ 

 ا  بامتداداتنسان كائنا  ممتد  ة، ترى يف اإلة فعلي  ة فلسفي  على أرضي  ر فُ االنجاح دون التو كتب هلا يُ  أنة يستحيل املعرفي  
وهي النفس  – تهه كائن يتعاىل حبقيقة هوي  ن  إال  أ .ة عّب امتداد املكانة من خالل الزمن وبامتدادات خارجي  داخلي  
صان من طريف املاضي واملستقبل وهو يقع فريسة يف الوقت الذي يرهتن للنق من الزمان واملكان، عن كل   – الواعية

 هو سر   ،واملنقوص هذا الواقع املمتد   أن  هو  ،والعجيب املدهش هنا حواله ومواضعه.ل أم آنات احلاضر وتبدُّ تصرُّ 
ويف هذه  يز على األمل ورجاء نيل اخللود.التحف ة  ل عل  ة هنا تشكِّ املنقوصي   د ألن  ل  حمافظته على دميومة حركته بإرادة وج  

 ،بال أمل بال غاية وطموح   ىل واقع  ل إة ليتحو  ي  ة املنقوصالقطيعة واخلضوع جلّبي   إم ات يُقرِّر الفيلسوف االزاوية بالذ
لسؤال غري  ة والتوالد التكراري  ى العدمي  امة تتوخ  ة هد  ة عبثي  نقدي   إىلىل فكرة بال معىن سرعان ما تنقلب إوبالتايل 
 املعرفة وحب   الشوق واألمل والبهجة واهليمان املشغوف حبب   فيبذرخوض غمار املعىن يف الواقع ر ن يقرِّ أو أ ،مسؤول

هو متام معىن  طاحما  وحو وسعة يف مستقبل  مكان، ة اإلضوع جلّبي  صر استهواء اخلأغالل النقيصة وإ يا  احلقيقة متحد  
حا  متسلِّ و  ،هي فوق حدود األين والكيف والوضع دادات  نسان املنجذب بامتيُهندمُسه اإل در  ق  ب    بىنيُ  ،احلاضر واملاضي

يه ن يسم  أللبعض  أو ما حيسن، ة اخليال الثاقبوبقو   ة،ة املتعالية بالعقل املنضبط بقواعده املنطقي  بوحدة الطاقة املعرفي  
امية على احلدود م متسظُ بنُ  منتظمة   ،للوجود فوق طور العقل طوار  أخارقة على فهم  قدرة   ، باعتبارههلامواإل ةالنبو   حبس  

 ق.لُ بقيم اخل ل قم واخلُ  مستفيضة   ،والرسوم
تداخلت مع الوجود فة عقد قطعت أشواطا  واسعة  ومتنو   جتربة رحلة السؤال الفلسفي   فإن   ،ىل وقتنا هذاوإ

 ة، حت  ها الفلسفي  من هيئة صيغت لبستهاأت فلسفة ميتافيزيقية، وتداخلت مع األخالق والقيم والعلم واللغة و  كانحت  
ة ة ومسيحي  لدينا فلسفة يهودي  دت تفسرياهتا ومفرداهتا ومنظوماهتا فتول   إىلحالته أ ،ن تدرس الدينأا عندما أرادت ن  إ
لدى هذه األديان  عتقاد الدين  اال ن  إ وهذا األمر أولد حماذير منها: ة وغري ذلك،ة وفلسفة األديان الشرقي  سالمي  إو 
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يف  راحة  عن ذلك؛ ولو مل تعلن تلك الفلسفات صابة وسلطة حدود التأويل على تلك الفلسفات حت  شك ل مركز الرق
 ،لغة الدين وقدرته على التعبري عن روح ما يكتنز ،االستحواذي   ستيعاب  بنظامها اال ،و هت فيه الفلسفةالوقت الذي ش

على حصول  عالمات   ،ة وغري ذلكلشخص واملاهي  واألقنوم وا صارت مفردات من مثل اجلوهر والطبيعة والفرد حت  
ة ملعرفي  تها اة وشفافي  تها الروحي  ة وجاذبي  األديان من قدرهتا التواصلي  وخلت  ،ة واملعتقدينرات العقائدي  القطيعة بني املقر  
 لنا فلسفة  وال حظينا بدين.فال نم  ،بينها وبني الفلسفات بعد أن مت  التلفيق

ن أ املفارقم  الوجودي   ن نفتح للسؤالم أيعن  بلثنني، ي عن واحد من االال يعن التخل   هذا الكالم إال  أن  
فلسفة "صل على ر العقل لنحعلى تدبُّ تفتح العقل على عرش القلب، وتفتح القلب  وفاق املمازجة مبهاجرة   ارسمي

ةاخل من طاقاته حبيث نسمح  طاقة   تُفعِّل كل  ، و سامهقا  يف عالقة أفقا  واحدا  عضوي  أوهي فلسفة ترى يف الوجود  ،"ّب 
نطالق فينغلق على ف عند نقطة االن ال يتوق  أشرط  ،ن ينطلق من القاعدة اليت يشاءأ ر  مفكِّر  متدب   ل  متأمِّ  لكلِّ 

 كنقطة    ،وقاعدة منطلق   ىل كلِّ إعليه النظر  ن  أكما   يف سلطة حضوره. ر كعنوان هامشي  آخ   ، ويستدرج كل  الذات
رج موصولة على امتداد الزمن اق التكامل مبدة، ليتحق  و الديني  ة أة الفلسفي  الدائرة املعرفي   بغريها يف حكم خط  صلة مت  

َوَجَعْلَناُكْم }يف كتابه العزيز  لل هفيكون التعارف والتآلف الذي عّب  عنه ا ات،واجلغرافيا، على امتدادات األمم واهلوي  
 .6{َأتْ َقاُكمْ  لّلهوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اُشُعوباً َوقَ َباِئَل لِتَ َعارَفُ 

 ن  أوىل أ ، فمن باب  منسان هو القيواإل لل هالتواصل بني ا ذا كان سبيلُ فإ كرام قيمة،اإل  ن  والتقوى قيمة، بل إ
ىل إ لدون غريه فه دون غريها، أو دين   بفلسفة   ر  ص  ت  ن تُ أن تكون القيم أرفع من أنسان صلة ما بني اإلنسان واإل

 ها اإلنسان؟!ومالكها ومقصدُ  دُّ عها ومآهلا الذي ال حيُ منبُ  ،ن  فلسفة دي
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