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 المقاربة المتعالية كطريق لفهم الحكمة المتعالية
 مناهجّية لفلسفة صدر المتأّلهين الشيرازي-معالجة عبر

 1إدريس هاين

 

 باساراب نيكولسكو. ،مناهجّية-العرب ،صدر الدين الشريازي ،احلكمة املتعالية: املفردات املفتاحّية

 

 ا، مللا لع  لليم بالسللفر املنلاهج ّ ق معللم مللا نسلمّ يتحّقل ة حالللة ه للح واحتلواه مفللاهيم ّ مناهجيّل-متثّل  العللرب
علللحل احلكملللة متتّ  ،و  للل  هلللاا األسلللات .اسلللتو   ا ف يفكريهلللا ياألقلللدر   للل  يلللدبري قيلللات األنسلللا  امل ت فلللة ألّ للل

وال نقللو  –ا   منط ق للمللن املمكللن شك يشللكّ  ة خاّصللةبوضللعيّ  ، ماا م للاوحللّ   ،وذوق للاهللا مللن حيللا بنا   ،املتعاليللة
ف  ديّ والع ق للل  حل شوج النشلللال الفكلللريّ القلللادر   للل  يلللامن قيلللات األنسلللا ، حيلللا  لللكّ  ديّ ل تفكلللري الع ق للل – ايلللة  

 ،  غللري قابلل  ل نقللدا هلللاا التفكللري  معط للوال نقصللد بال للرور  شك يكللوك احلكمللة املتعاليللة منط ق لل .التلاري  اسسلل م ّ 
 لتحقيق التجاوز لنقائص ا. ب  هاا النقد مط وب وحافا شساس ّ 

ف  ك بلللدا بعلللا العنلللاد ملللن رائلللدها. وإحلللّ   ،دلتجلللدّ ال يلللا  ا ،ملللن حيلللا م اني لللا ،احلكملللة املتعاليلللة إكّ 
 ،احلكملة املتعاليلة  لاك ملن املفلأن شك يتحلّو   فقلد  صلدرا ونن لر ف امل ل .وجل  شك ننسل  ملّ   ،احلكمة املتعالية

 ، صلدرار حيلا  جلا ملّ  يتطلوّ  مجلا  ّ  منلاهج ّ -إىل منجلا  لرب ،صلدرا لش ص امسم ملّ   اف سفي   اا منجا  بوصف 
يكملن  الع ق لديّ نلا ف يطلوير قا لد  انطل   ل تفكلري ماا ملم اللهت  مّ م. شّملا ن حيا ماا مم ال من حيا إجنازايلوم

 ف النقال التالية:

 .من حيلا االسلتانات والنقلد ة إاّل مات األنسا  الفكريّ حتكّ ، إىل الع ق ديّ ف بناه القو   ، دم اسنصات .1
 شه  الرسوم.و  ،الصوفّ و  ،حاملتك ّ و  ،يستوي ف ذلك قو  الفي سوف

 وال يعلللد  لللدم .واسنصلللات إليلللم بقصلللد  لللا    ،ريلللم الرسلللالة  ل فامهلللة اللللاي وفّ املعطللل  األوّ  االنطللل   ملللن .2
اك متللارت سلل طت ا بلل للدم السللما  هلللا  بلل  يعللد ،ة استشللكاال ااسنصللات هلللان األنسللا   للدم ا ت للار  افّلل

 ، ولكن ال ين غ   وي  ا.ليس املراد، بالتايل، إمها  هان األنسا  .ة املس قة     الف ح الديدّ املعرفيّ 
وال يتحّقللق  ي للك األنسللا  مللن التعللاك  مع للا  ا للياه و افكللار قاب للة ل تسللا  .  للننللاا الت ويلل  ميّكننللا  .3

 بلل  تللاوز مللّ  ، هللان األنسللا  ز  لل ّ و اتللإىل  وهللاا مللا يوصلل نا . بعللد نللاا هللاا الت ويلل ة إاّل مناهجيّلل-العللرب
 ا من االخت ف داخ  ف اه احلكمة املتعالية.نمارت معم ضرب  ل ،صدرا نفسم
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 ،اا ف سلفي  احلكملة املتعاليلة ليسلحل ملاه   ف ارات داخل  احلكملة املتعاليلة نفسل ا. ن ييّلميكن الك م، هنا،  .4
 ينفتح     الوجود واملع  ف رحابت ما. ،ةماه يّ -ب  ه   رب

-النسلللق املفتلللو  والعلللرب -صللل ّ وختصّ  جب لللد مجلللا  ّ -  يلللع جنعللل  احلكملللة املتعاليلللة  هللل  ة الكلللرب امل ّمللل .5
 ،د مط ل   لاي  احلكملة    التع ري  ن مفاهيح اال تقلاد بصلور  ال يكتفل   جلرّ   ثر قدر   ، األمااهبّ 

للبا الع ق للديّ بلل  يسلل ك ف رحللاب اسللت  ام الفكللر  مللن  للائ ة التق يللد والأديللد  رج القللو  احلكملل ّ صللالة خت 
 العقدّي.نسق بقدر الوفاه ل من ع  والوفاه أليّ 

هللو د للو   ،ا مللن تربللة احلكمللة املتعاليللةانط ق لل الع ق للديّ نللا ف ياسلليس التفكللري  للاه األبللرز الللاي ي مّ االدّ  .6
   ل  األ لياه اللهت ف قلد بلرهن حلّ   ال ميكن الربهنة   ي لا  لفكر   ند صدرا ف  وجود .ة الشام ةالربهانيّ 
ما حيصل  بالكشلع    ّ   ر شكّ ب  هو الاي ب غ با مم هاا شك قرّ  في ا غرين من العارفن واحلكماه، عيوقّ 

 .1{ق ْ  ه اي وا بل ْره ان ك حْ } :ميكن االستدال    يم بال حا. وهاا يعاز امل دش القرآينّ 

 بال حا؟ ميكن شك ي صار إليمبالكشع  ي صار إليمما  ّ    باكّ  صدرا مّ    اه، ما مع  ادّ اإذ  

يعلرن ضلمن  ،مدار الربهاك والعرفاك هو احلقيقة و يع يعرن شمام الف ح. فف  حا  الربهلاك ، شكّ واحلقّ 
لل يعللرن شقلل ّ  ،ة  مري للة شديف ف االنكشللاف،  معرفللة. وف الكشللع للروك ا املوضللو يّ  ة  املوضللو يّ ا بشللروك ا الت اس 

ي للدو الللاات   لل  مسللافة مللن موضللو  ا. ف تربللة  ،ةشي  عرفللاك. ف اةللرب  املعرفيّلل ، مري للة ش  لل  ف االنكشللاف
الع قلة بلن  املوضلوا.نتلاّوف  ف العرفلاك ،  املوضلواملع موضلو  ا. ف املعرفلة نتعّقل ي دو اللاات مندةلة   ،العرفاك

ة هللل  األخلللر   بينملللا املعرفلللة الربهانيّللل بلللن مسلللتويات ومرايللل  ملللن االنكشلللاف، ةاملعرفلللة والعرفلللاك هللل    قلللة يراي يّللل
 لكشع ف العرفاك يتّح ب  واسطة.افيما  م  شع بواسطة، شع، لكنّ 

. ال حلللا هنللللا يعللللد واالسللللتداليلّ  ف شسلللالي  الوصللللو ، بلللل  ف ا انللل  ال يللللاينّ  ،اإذ   ،ال يكملللن املع لللل ة
صلدرا هلو  فملا   يق لم ملّ   .شسل اب ال يلاك كل ّ بولليس بال لرور   ،ب التقري الاي قد ياخا باس ا الربهاك ال ياينّ 

 ،  ل  مقت ل  الربهلاكملا شمكلن ف ملم  سلائ  الربهلاك، ف لن ي  لر من لا إاّل م إذا سلع  سه لار حقلائق العرفلاك بو شنّ 
للليس لللم ح للور و يللع ي  للر مللا هن. حت للر احلقيقللة ف الللا شك  ك هللف العرفللا ة االنكشللاف احلقيقلل ّ يّ ألّك خاّصلل
 ؟هو فرا لوجود احلقيقة ويصّورها ف الّاهن، وقد   محل شّك فع  الت  ري ال ياينّ  حقيق ّ 

ال حلللا يسلللتطيع شك يفيلللد ملللن آ لللار املعللل  ف  شكّ   لللاهدّ  صلللدرا ملللن هلللاا االشّك ملللراد ملللّ   ،فاحلاصللل  هنلللا
 فالواسلطة ليسلحل فقلع تع  لا معرفلة   واسلطة يتصّورها من ح رت لديم ب  ال شك يتصّورها  ما  ،ةاحلقيقة العرفانيّ 
ف ليس الكشلع    لا اللهت حتلتفا يفلا ف حاللة الكشلع،لل عا جوان  فاقلد    ب  تع  ا معرفة   ،ة  حصوليّ  ،صع ة املنا 
  الربهاك.
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ال  ةة وبيانيّللمات برهانيّلل قللدّ  الوصللو  بال حللا بعللد الكشللع سللو  إ للاد  إخللراج الكشللع العرفللاينّ للليس 
ر   ال يلاك بلاملوازا  ملع يطللوّ  ملا ال يقلّدم  امل  املعرفلة  نللد شهل  الربهلاك. ف املعرفلة يتشلكّ   ،ينفلع صلاح  الكشلع

وملللع  ايلللة  .  لللا و للل  اطلللوات الكشلللعيوا  وملللن  ّ  ،اة الكشلللع ف املعرفلللة يلللا  يلللدرلي   م يّللل ة الكشلللع  م يّللل
بينملا ف العرفلاك يلا  احلقلائق  .جلاها   ة ال يلاك يكلوك و م يّل ،ف املعرفلة يكلوك الربهلاك قلد ا تمل  بلاملوازا كشع ال

ملا يلا  ف الدرجلة  و لاد    ،ة ال ياك شصع يص ح م مّ عق . اا  ق   شك ي  ام ا الوسائع وي  شم يندكّ  ومتفّجر    ة  فوريّ 
م ة لور   ل  ا تملاد نّلفإ ،ن ف ا تشلاف احلقلائقاملنطقيّلياك وإذا  اك العرفاك يستغد  ن كر  الربهاك وال  الثانية.

 ما يستند إىل شسل وب اس لار ، ذللك ألكّ   اد   و  دال      حقائقم إك شراد الت  يغ،كرائق الربهاك وال ياك ف االست
 .ا    ّ  ح س  النات ليسوا   ّ 

 سلتدال    ل   شلف ح.ن هلو ف ةلا  ال يلاك واالش ثر التناق ات والفش  اللاي واجلم بعلا العرفلانيّ  إكّ 
 ،وم مللا ب غللحل قيمللة الكشللع ن ف فنللوك ال يللاك والربهللاك،بلل  هلل  نتيجللة مللراك ويفللنّ  ،وهللان امل للار  ليسللحل معطللا   

لللان ك حْ } لصلللاح  الكشلللع ملللا   يقلللح ف كريق لللا برهلللاك:  املللة  م   ا ي للل ّ فإّ للل لللاي وا بل ْره   ملللا  السللل وك   إكّ {. ق لللْ  ه 
او  لاات النللوإحللد  شبللرز ميّلل النجللا  ف قللوت الصللعود، او  بقللدرلهللو ف القللدر    لل  النجللا  ف قللوت النلل العرفللاينّ 

ال يكفلل  الللاو  ف  شللع  افع.قللائق العرفللاك بالقللدر املمكللن والنللبعللد الصللعود شك نعللانق منطللق املعرفللة ف ي  يللغ ح
ا والعكللس ا ب غللم  ث لملا ب غللم  شلف   كّ إ اصللدر  في لا. مللاذا يعلد قللو  ملّ   بلل  لل  امللت ك ا انل  الربهللاينّ  ،املعلارف

 وهللان مف ومللة.  وشمكللن بلالقّو  ب وغللم بالللاو ،مللا ملن  لل ه ب غللم بال حللا إاّل  ذلللك شكّ معلل   صلحيح؟ احلقيقللة شكّ 
ويستح لرها العقل   ،  لن الربهلاكاحلقلائق اللهت ن  غ لا بالربهلاك سلر اك ملا يصل ح الوصلو  إلي لا ف غل      ّ   ب  إكّ 
حتقيلللق  ، شية بلللا ر رجعللل ّ ة املطويّلللا يسلللتطيع شك يكتشلللع خطوايلللم الربهانيّللو لللالك ملللا ب غللم  شلللف   ا.ا وذوق لللانكشللاف  

 عرفاك حل ة الكشع.شي الكشع  ّما كوان ال الربهاك بعد حصو  املعرفة،

 ا نشلرن  قل  الربهلاك االسلتغناه  ّملب   ل  لت  لري ملا يطويلم  قل  العرفلاك، والتلدرّ  حماوللة   ا ليسحل إاّل إ ّ 
قللد نللدرك نتيجت للا  ،بلل   معرفللة واحللد  ،نن متسللا نت  للليس  معللرفت   ،وهللو مللا يعللد ا مللع بللن الكشللع وال حللا

 ف ةللا  نللا حللّ  إنّ  (الربهللاك . ما ا ق لل  ب للوا نتائج للاشو نللدرك مقللدّ  ،ا ق لل  حتصللي  الربهللاك   ي للا (العرفللاك دفعي لل
خيرج للا إىل   ّ  ،يعلليا ال احللا تربللة اسللت  ار خطوا للا بللا ر رجعلل ّ   ّ  ،او شللف   ة   دفعيّللاملعرفللة ال ن  للغ النتللائ  إاّل 

 ة  ما يفرن ذلك واقع التواص  واسقناا واالستدال .العا  بعد إ اد  ا تشاف خطوا ا الربهانيّ 

  ة الرسللالة هلليّ ألّك خاّصلل ت  يللغ مللا يكّشللع لللم لعاّمللة النّللات ا بف للو للليس مكّ ف لل ، لللالكالعللارف رسللوال  للليس 
العارفوك و جلاوا  لن شداه حيا حار  ،انحل معجا  الن ّو وي ك   ب  يغ ال ياك،ة القدر      ي  يغ احلقائق الوحيانيّ 

 لن ف لح       قصور كريلق الربهلاك األرسلط ّ  العارف ميكنم بالربهاك شك يستد ّ  إكّ  س  ف األ ّح األغ  .دور الر 
 لارف  ا ملا ميكلن شك ي  غلم  ل ّ شّمل ة كريلق العرفلاه،ا  لن صلحّ بالربهلاك شي  ل  ملا يسلتطيع شك يسلتد ّ   ،احلقلائق   ّ 
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ّّ للد شكّ  مللن حقللائق ف للو بعللدد شنفللات اة ئللق،سللالك  م اخللت ف لكنّلل اةلل ف يوجللد بللن العرفللاه شنفسلل ح، مللا ي
 ة.ة احلقائق العرفانيّ  ارن ال خيرم وحد  سن يّ 

ال  دة للل  االسللت  غللري املقتنللع بطريللق العرفللاه  فرضلليّ م  شللفم ل مت ّقللللل    لل  العللارف شك يقللدّ  ،وهنللا
 فيكفل  شكّ  .ح يفلا اآلخلروك شم ال ّ س  ، سواه ش   من  و ا حقيقة  هاا ال يغرّي  لكنّ  .م ام بت  يغ ا ف و غري وإاّل    ي ا،

 ويعتلللربوك شكّ  العرفلللاه ال خيطّالللوك  قائلللد العلللوامّ  ،. نعلللحن  إلي لللا بطريلللق السللل وك املوجللل  ل قطلللع  نلللدالعلللارف يوّصللل
وك ة يفلاا املعل . فالعرفلانيّ ث  لن احلجيّلوال شحلد ملن العرفلاه حتلدّ  يسعف ح لف لح شملور ملن هلاا الق يل ، مدار  ح ال

 ر  ميّسل و ل ّ  مرايل  احلقيقلة غلري متناهيلة، كّ أل ة فقلع ة ولليس كريلق اةاّصلة اةاّصلجع وا من كلريق ح كريلق خاّصل
 إي للاحم،  لل  هللو شصللّر  شو نواج للم بشلل ه م بلل  ينكللرن،العرفللاك بللامر   يّد للشك حناسلل   اومللن اةطلل ملللا خ للق لللم،

 ة هو ما ذ رن العارفوك وليس خصوم ح.ة اةاصّ فكونم كريق خاصّ 

ة لي تقط لا خاّصل شو  لرّبوا  ن لا مرملوز    ،    ي وحلوا يفلام لش ثر احلقائق اللهت يوّصل  إلي لا العلارفوك الك   إكّ 
ة والنلات كريلق العاّمل شنّم   يعتلرب كريقتلم دام ما ،ة هو خارج  ن اال ةا  سقحام العرفاك ف إ كاليّ  ،ة. لاااةاصّ 
 ن.العاديّ 

شي حينملللا   ا بلللاملنطق األرسلللط ّ د    يعلللد املعقلللو  مقيّللل ملّلللا ة اللللهت بايلللحل معقوللللة  العرفانيّلللو ثلللري  هللل  املعلللاين 
ولللليس هلللدف العلللارف شك يكشلللع  لللن  ا.ا شرسلللطي  بال لللرور  برهان للل سلللعحل دائلللر  الربهلللاك و  يعلللد الربهلللاك العق للل ّ ايّ 

 ل  ملا ال ملن ج لة احل لور. فالعلارف يط ،وهاا مقدور   يم من ج لة احلصلو  ،كريق ا االجت اد األحكام، ألكّ 
ف للو  ،ا مللا وقللع فيللم العرفللاه مللن اخت فللات ف موضللوا اال تقللادوشّملل ا   يللم ف فقللم األحكللام والكلل م،للليس مقللدور  

 ف كريقتم.  ب  إغناه   ،ا لمنتحّدث  ن العرفاك، ال يقوي   شك وج   ،وهنا .ماستشكا  ف حم ّ 

ق حمّقل يسلتطيع شيّ و   والتسل يح اللاي ال يعمل  فيلم ن لر، ا يوجد ف  ت  العرفاه هلو ملن النقلو ا مّ إّك  ثري  
   بعلد الأقّلو لاك ملن املفلأن شك ال يصلار إىل العرفلاك إاّل  .نشك يقع     آ ار النق      تارب بعلا العرفلانيّ 

ح فكثللري  هل  املعتقللدات اللهت يسلل ّ  ف الن لر واالسلتانات  للا ارياضلحل   يللم العقلو  وإحللراز  فايلة الن للر ف الفلرو .
   لل م ولللك شك يتاّملل ، ف ن للري سلل   اخللت ف آرائللم،واهلل ش  للح ،وهللاا د ال العللارف،يفللا ابللن  للرم يسلل يح املق ّلل

 .ا  ات  ام  هو  الك من   ّ   لكن ليس   ّ  ،حن وصفم بالكام  ،ابن  رم ن  آم  السيد حيدر 

  مللم مللردود مللن ج للة    للن شكّ  م لل اآلث السلليد حيللدر سلل ق وحتللدّ  ،فلل  مثللا  موقفللم مللن خللتح األوليللاهف
 :من امل ح ات ا لندرك مج ة  ع م ي    ينا شك نتوقّ  هنا .1ن شوف غري من ج ة  ا وشي    ،املنقو  واملعقو 

لعلارف، شي بإمكلاك مناقشلة آراه العلارف ملن ق ل   لارف آخلر  لا يف ملم غلري ا م ل اآلالسليد حيلدر يقّر  .1
ملن بلاب قطلع  ك إاّل الكشلع ف ال يليقحلح ا و  ،ب  لقد استقو  بال ياك والربهاك بطريق ال ياك والربهاك،

                                                           
  .2008(بريوت: دار األ  مّ  ل مط و ات،  المهدّي المنتظر، فلسفة الغيبة وحتمّية الظهوران ر هان املسالة ف  مقّدمة  تابنا  1
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  يكلن ف وارد اس لار  بالكشلع  ابلن  لرم ف ةمل  ملا ز ملم هلاا األخلري، ألكّ  ابن  لرمالطريق     
 ،ال يصلار إىل الكشلع ،وف مثل  هلاا الوضلع .ك ف وارد خماك ة  ملوم املت ّقلنب   ا ،إىل خاّصة مريديم

 وال ياك. ب  املعّو    يم ف التحقيق واالستدال  هو الربهاك العق  ّ 
ّّ لللد  .2   للل  العرفلللاك هلللو  لللن كريلللق   إليلللم ابسلللوب ملللا يتوّصللل م لللليس  للل ّ شنّللل ،هنلللا م للل اآلالسللليد حيلللدر ي

ا النقل  ا. فقلد يكلوك كريقلم إّملآك  ارف ل ولليس هلو ف  ل ّ  ،ا ل علارفا دائمي لف يس العرفاك كريق ل ،الكشع
ا كريقللم التق يللد  مللا نف للح مللن  ثللري مللن شو يكللوك شحيان لل ،بللن  للرم مللا احتملل  ف مناقشللتم ال  ،شو العقلل 

 خي لق مج لة   ،يصلار إليلم بلاملنقو  واملعقلو  والكشلعآرائ ح. هاا االخت ف ف كر  الوصو  وير يل  ملا 
وهلاا ملا يكلاد لعل   ة،ث هنا  ن إراد  التناقا واسخفاه والتقيّ من التناق ات. ولسحل شوافق من يتحدّ 

ملا نلاقا ضلرورات  هت يدين يفلا العلارف با م لة، إاّل ع مع آراه املااه  الشي يتكيّ  ،العرفاك ملا جع  لم
 . و  ّ والس العرفاك الن ريّ 

3.  ّ ّ ابلن ال ف ملا ذهل  إليلم  ،ق  نلدن ف موضلوا خلتح األوليلاهالكشلع حتّقل شكّ  م ل اآلد السيد حيلدر ي
 . رم

شو  حصلو  ير يل  بلن املعقلو   ،وصل  إىل ملا وصل  إليلم بغلري  شلع ابن  لرم قد حنتم  شكّ  ،ومن هنا
 وهو الغال  ف ن ري. ،واملنقو  والكشع

ّّ للل ،خلللتح األوليلللاه هلللو امل لللديّ  ملللا يشلللري إىل شكّ  ابلللن  لللرمف مللل   يوجلللد د   للل  ي لللارب كرائلللق وهلللاا ي
ّّ ل الفتوحوا ألّك  ،الفصوو م تنا ف ملا ي لمّ ا ما غري واضح متام  شمر   وباكّ  ،الوصو  وال نلدري إك   د   ل  ذللك،ي

هلللان   للل ّ   يسلللتمرّ و  ا،الثلللاين هلللو احلاصللل   شلللف   وشكّ  ،اولللليس  شلللف   ،ر بلللم قّصللل  إليلللم ف األوىل  قللل    لللاك ملللا يوّصللل
 ا لكشع   يقتدر     ياوي م.ح  االحتماالت بعد شك ي يع إلي ا احتما  شك يكوك هاا الكشع مصحّ 

ف ليس    الفلرد،لليس إاّل  ،وهلو كريلق الفلرد ،بل ه ة ف األملور اللهت ليسلحل حمل ّ كريق العرفلاك ذوقيّل ش تقد شكّ 
ّهّ    ّ  د يتاّ ل ،وملن هنلا ة شوليائلم.ف لو ملن   خاّصل ا، ين ل ايف وال هح ماموروك ، ن هلاا النوا من الرياضةالنات م
فل  للوز كلر  إ لكاالت ملن هلاا  إىل من جم بعد شك ذا  من ذوقم. انّ  ام العارف ومن يطمكريق الكشع ي   شكّ 

ين اللد حمل    م ل اآلوللوال ذللك مللا نلاقا السليد حيلدر  ا ل منقلو  واملعقلو ،وهلو لليس خماصلم   ،الق ي      العرفلاك
لل  للرمابللن  الللاي جع للم  الللا   للم  للن  شللفم اةللا ّ ا بللاملنقو  واملعقللو  ق لل  شك حيدّ ف موضللوا خللتح األوليللاه نقا  
 ة.األدلّ 

   نللد العللارف ال يق لل    لل  املعللاين الللهت الأقّلل كّ وإ ك تللارب ومرايلل  ف الكشللع والوصللو ،إّك العرفللا
م ال يستغد  ن املنقلو  واملعقلو   ما شنّ   الت ات. ما حيص  منوهنا حيص   من غري املرياضن. ب ه العوامّ  ه  حم ّ 
  ا ت للار هلللا ف نفسللم وال ف ن للر فلل  القللرآك معيللار حقللائق العللارف نفسلل ا ومعلل  ذلللك شكّ  ف  للّا سلل و م  حللّ  

لل ر بللردّ سللت رج بالتاويلل  املقللرّ ف إحللد  مكنللات بطونللم الللهت ي     عيللار الللنصّ اآلخللرين إاّل   ،ااملتشللابم إىل ابكللح دائم 
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، ف لو رّد. تلم بوجلم ملن وجلون مرايل  املعل  وبطلوك اللنصّ ن  رش  ر إحكاملم وق  فملا يعلاّ  وه  القا د  األ لري  ف التاويل ،
فلإذا يطلابق معيلار وجلداك  ناكق، م  وك  ألنّ  ،وهو يطابق منطق األ ياه - س م   ّ - معيار مقام ّ  ،هنا ،فالقرآك

ق لللم  لل ه مللن  بعللد شك يتحّقللع  نللدن وال ياخللا بللم إاّل فيتوقّلل وإاّل ، السللالك مللع معيللار التاويلل  صللّح و  للحل املللراد
  منلم يط لا وشحيان   فينت ر إىل شك ينكشع لم ياوي  ا، ،م يعجا  ن ياوي  افقد ي  ر ل عارف حقائق لكنّ  ياوي م.

لل مللا يفعلل  الع مللاه مللع فرضلليّ   ،اخت ارهللا وا تشللاف وج  للا الربهللاينّ   خيتربوهللا كللوي   ا ق لل  شك ا ح الللهت يللايي ح حدس 
 ة مقنعة.ات برهانيّ وحيّولوا حدوس ح إىل ن ريّ 

املتشللابم إىل ابكللح هللو ضللامن ومعيللار. وخ صللة يصللّورنا  العللرن   لل  القللرآك وفللق قوا للد التاويلل  بللردّ  كّ إ
 نلد  وشّك قيملة العرفلاك شهلحّ  تلاك ف املت ك احلقلائق،ف تلاك خمت ملا حللع قة الكشع بالربهاك، واملعرفلة والعرفلاك ش ّ 

، وبيلاك ب يلغ ال إ لارات ال حدسل ّ  إذا قلام   ي لا دليل  حّسل ّ  ، إاّل  نلد غلري شصلحايفا ة  يّلشمهّ   لا شقل ّ لكنّ  ،شصحايفا
نقللص العللارفن وجنللا  الّرسلل   وهنللا يكمللن ،قيمت للا ملل  خرجللحل  للن حيّللا اةللوا ّ  ويفقللد حقللائق العرفللاك مرمللوز .

 استيقنت ا شنفس ح. فقد ، وإك  ّايفح قوم ح  يغ حّ  نوا من م كة التح م كّ  ّين من ش ّ والن

ة حمدوسلة د فرضليّ ة إك بقيلحل ةلرّ لكن ال قيملة ل فرضليّ  ة،ة من ج ة الوصو  يش م الفرضيّ واحلقائق العرفانيّ 
 ي قلل  حقيقللة  شللع إىل فكللر  قاب للة ل قنللاا، وإاّل شي حتويلل  الك ،ف ةللا  العرفللاك فاالخت للار ضللروريّ  دوك اخت للار 

ّك العللارف ميكللن شك ي  للغ الكمللا  ف ج لل  . وإالعللارفن وإك شفللاد من للا خللوا ّ  ،اتة هلللا ف دنيللا النلليّللال شمهّ  ة  يّ سللرّ 
العلارف ف جن لة  ا يعلد شكّ مّل ة لتقريل  آرائلم واص  واةرب  الع ميّ ا ل غة التم يكوك فاقد  لكنّ  ،الس وك وب وا احلقيقة
شي   ة الكشلللع  لللرب ملللن   الّتاويللل ن لللرش    لللن ق  ال غللل     ّ  يسلللتغد  لللن وسلللائع املعرفلللة وفنو لللا،التوصلللي  والت  يلللغ ال 

 ،ةة إىل حقللائق معرفيّللامنة لتحللّو  احلقللائق العرفانيّلل لل  حمكللح الكتللاب، وهلل  الوسللي ة ال لل للرن متشللابم الكشللع  
 احلقيقة ل  شك يقع  ند حدود املعرفة. هاا ال يعد شكّ  ولكنّ  ات مكّ فوك باملعرفة ال بالعرفاك،ألّك  موم النّ 

ّّ لد   لل  النل ا ف احلكمللة ا مدرسلاني    يقللّدم نفسل ا مللاه    شّ لا ة ل حكمللة املتعاليلةمناهجيّل-ا ة العللربلومّلا ي
ن للر مسلللتدام ميتللّد امتلللداد  اإّ للل ، وال يقللع  نللد رسلللوم دوك شخللر .ا مللن املعرفلللة ال حللدود للللمبلل  موقف للل ،والف سللفة

لللفمسلللالة احّتللل الوجلللود والعلللا . م ف احلكملللة لكنّللل ك،، و لللاك للللم مت نّلللو ا ف ةلللا  الف سلللفةاد العاقللل  بلللاملعقو  مّلللا   
م إنّل ا ملن ذللك العملق.شدر نلا مايلد   ،ة ل حكملة املتعاليلةمناهجيّل-ا ة العلربلفلإذا شدر نلا النل ا آخر،املتعالية ياخا  مق  

شو   ،اا إضلافي  ل معرفلة با ت ارهلا  لان       التق يلد السلينويّ  نعتقد بوحد  العاق  واملعقو  إذا  ّنا سنستمرّ ال مثر  شك 
صللدرا مللن املعرفلللة    لل  موقللع ملللّ   بنلللاه   إاّل   للّ  هللاا للللن مينح للا خصللوبة    لكلللنّ  ا ملللن مقولللة الكيللع، و للا قطع لل
ل ،قوللة معّينلةوه  هلاا الس   ال يسلتو   ا م ا،ا وجودي  با ت ارها  ان   ا وهل  قطع ل ا ملن مقوللة املع لوم،بل  هل  دائم 
ة مللن مناهجيّلل-مللن هللان املقاربللة مللا يعللّاز العللرب نسللتطيع شك نسللتن ع ،و  يللم ف الوجللود. بلل  مري للة   ،ليسللحل إضللافة  

 هنللا إاّل تحّقللق عاقلل  واملعقللو  ال ياد الاحّتلل إكّ  .واملوضللو  ّ  ة يتللداخ  في للا الللاا ّ املعرفللة هلل  خللرب  وجوديّلل كّ شحيللا 
هلاا بعلا ملا  .ةمناهجيّل-وهلاا رافلد ملن روافلد العلرب ة املعرفلة،ة و رضليّ وف هلاا ينتفل  اس نينيّل ا،اد العقل  شي  لباحتّ 
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ك مطالل  يسلتحّق ش  لا ي ل ّ لكنّ  ،صلدرا ف حماوالت مّ   ق  ام ة  ك   يتحقّ ، وإيستفاد من ماا ح احلكمة املتعالية
 ا باوالت حديثة.يص ح منط ق  

ف للو  مللن خلل   انفتاحللم   لل  املنللابع، ،الع ق للديّ ة ف الغللور بللالفكر ة الصللدرائيّ مناهجيّلل-حل العللربت ّلللقللد 
ح شنصللف ح ورّجلل  م ف مللوارد  ثلري نّلإ حللّ   ،ومسللتو   ل كل م ،ر ل قللرآكومفّسل ،ث صللاح  إجلاز  ف احلللدياحملدّ 

م مجللع إىل م ارايللم إنّلل .نصللري الللدين الطوسلل باةواجللة  ، ويللار   يللار    ايلا بللالغاّ مستشلل د   ،رشي للح   لل   لل م الف سللفة
للهللان الع للوم الدينيّلل ة  لل ّ الف سللفيّ  شك جع للوا قوا للد احلكمللة  ،وللليس  مللا فعلل  آخللروك ،ا ل حكمللةة وجع  للا مقياس 
ف لو يعتلرب بعلا  ا،ا كولي لبل  خ ف ل ،اا  رضلي  خ فلم ملع بلاق  األنسلا  لليس خ ف ل إكّ      ي ك التعلاليح. حا مة  

ّّ ل ا، صلحيح  ملن احلكملة املتعاليلة ليمنح لا معل    م خي لع ا إىل فحلص ملأ ّ ولكنّ  ،آرائ ا صحيحة   شنلم د وهلو ملا ي
ف لو  ،ة هلان األنسلا   ثابلة مسلتويات ومرايل  ف ه لور ي لك احلقيقلة. للاابعا األفكار الصحيحة ف  افّل يعترب
بل  لكل   ،اليلة لليس بال لرور  لكل  حييي لاف قالل  احلكملة املتع  ا يعيد صياغة بعا األفكار القدميلة املنلد ر شحيان  

 ا.ا جديد  ا خمت ف  مينح ا ف م  
 
 

 ة ومشكلة المنهجمناهجيّ -العبر
القللدام  فطنللوا إىل خطللور  امللللن    هلل  مسللالة املللن  . وملللع شكّ  با م للة الع ق لللديّ ة الفكللر  الثللة األ للاف ف إ للكاليّ 

إىل مايلد ملن يعلريا تلارب اال تقلاد والفكلر  ة ملا يلد ومثّل شكّ  إاّل  ،تم ف يسديد الفكر وصليانتم  لن الشلطعيّ وشمهّ 
 ح املناه  وصرا  ا.ما ف زماننا املوسوم بت  ّ سيّ ال  إىل النقد املن ج ّ  الع ق ديّ 

ل للدي  يسلللعع الفكللر لكلل  للللد  هلل  الطريلللق امل كلل ّ  ،ةمن جيّلل-شو ال لللدّ  ،ةال من جيّلل نللا ال نعتقللد شكّ إنّ 
ّّ لللم لللاهر التطلللرّ نلللا   للل  يقلللن ملللن شك ألنّ  ملللرادن  ف د   للل  ش لللا يفتعللل  هلللاا التطلللرّ ف ال اديلللة   للل  ي لللك ال لللدائ  ي

 ليعتد  األمر بين ا وبن غرمي ا ف ا ان  األقص  املقاب .

ة د ملا  نلان بورديلو بإمربياليّلس طة املن   الوحيد الاي لّسل     ه  رّد الفع  الط يع ّ من جّية -ال دّ ف 
  ف كرائللق التعللاك  مللع املنللاه  بنحللو مللن الأجلليح بلل  مللن التاّملل مايللدوقللد بللات الوضللع اليللوم يللد و إىل  ،الكللوينّ 
ا ات واملنلاه  شملر   شصل ح التكلافّ بلن الن ريّلة يكلا رت في لا املنلاه  حلّ  ف هرفيّ  لنق  الأجيح ب ربة حاّ   حمرجّ 

ّوليّ ال يتحمّ   يكا رها ويعقيدها يفرن صعوبة الأجيح. ب  إكّ  ،ر هلااملدبّ  تم العق     مس

وقلد شدر لحل  لرذمة ملن  ة،فيد الثور    ل  املن جيّليلن يفيد الواله ملن   واحد  ما ال  ،فامام هاا الوضع 
هللو فريابنللد  إكّ  :وميكننللا القللو    للدم ا،م ال جللدو  مللن ي للّد ة مللع فللرن شنّللي الللاي يطرحللم املن جيّللاحلللد اه التحللدّ 
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. وه  يلدخ   نلدي ف ةلازات 1فالع ح ف ن رن هو  م  فوضويّ  ة،    ميّ ل تاسيس لفوض   من شبرز الاين سعوا
 ينتلاب شو حاللة احللري  اللهت ،امللن   الواحلد   لن درجلة االنسلداد اللهت انت لحل إلي لا مسلالة ي لّد حيلا يعلرّب  ،بندفايرا

 وإك  لاك يقلويا امللن   حلّ  -م   ل  امللن   ر  فريابنلد ون رائلف ك  نف لح سل    لو   ال احا ما بن من   وآخر
طم ف للا فعلل  يسلل ّ ا للات املللن   الواحللد واألضللرار الللهت خي ّ  ف  ينللا شك حنصلل   -ةف كريقللة فريابنللد ال يعللدم من جيّلل

اله الفوضل    ل  املن جيّل ا   ش ثلر مّللنشلاكم اةلّ   الفكلر قلد للد ف لاه   ألكّ  ،ة    الفكلر. لقلد اختلار شمثلا  هل
نلللا نعتقلللد شك ال خملللرج ملللن غلللري شنّ  تلللم،لفعاليّ  ، سلللجن ل فكلللر وقملللع مسلللتمرّ اامللللن   إذ     بلللاملن  .مك ّللليفعللل  وهلللو 

  ف هجاه املن  .ة حّ  املن جيّ 

ا ل فللاد  ة سللو  شك جنللد كريق للشمللام مللاز  املن جيّلل اوللليس إذ   مللن ال حللا  للن خمللرج هلللان األزمللة، فلل  بللد  
 ،ة  اريق  الل عا إىل خيلار ش ثلر حيويّل، فيما مناهج ّ -دألمر خيار التعدّ وقد  ّاز هاا ا ر من سطو ا،من ا والتحرّ 

 ة.مناهجيّ -ال ن

بالتلايل، لل  ّيتلم، مع لا الع لح   ّ   لامن ف يلارير املعرفلة وحتوي  لا إىل حصلوك منيعلة فقلد    ،اإذ   امنشا اةط 
ة مناهجيّلللللللللل-وال للللللللللن pluridisciplinaritéة املنللللللللللاه  يعدديّلللللللللل لتصلللللللللل ح ،ع بع لللللللللل ا مللللللللللع بعللللللللللاشك ي للللللللللرب  

interdisciplinarité    2ة  و م يّ  ة  ن ريّ   ندئا  ضرور. 

الللاي ال ينفصلل  فيللم العقلل   للن  م لصلليق باسنسللاك الللاي هللو هللاا الكلل ّ  للا شنّلل ،موضللوا املعرفللة ي للدو شكّ 
  ةمناهجيّللل-دالتعللدّ ع إىل ش ثلللر مللن  يتط ّلل ،دندن ويعللدّ   يعّقلل مللا هللو الواقللع ف  لللدّ   ،والربهللاك  للن الشلللعر ،اةيللا 

ا ا واحللد  د املنللاه  ميكللن شك نللدرت موضللو   ف يعللدّ  ا. جللاري  حلل    اوليسلل فك مهللا حللّ  جائلل ّ  ، ةمناهجيّلل-ال للن و
ولسلنا  ،ملن     ل  حلد  وقد نن ر ملن  ل ّ   ميكن شك ن  غ ا باملن   الواحد،ن من ب وا الكثري من شبعادن النتمكّ 

بللن هللان  ة لللتع ن  للرا ة  مناهجيّلل-ويللا  ال للن بلل  ميكللن االسللتفاد  من للا. ،ا بين للانع للن يعاون للة مناهجيّلل-دف التعللدّ 
ة  مناهجيّلل-مللتالت األمللور انت للحل إىل إ لل ك العللرب عللد ف ال للاهر . غللري شكّ  ثللر مللن ب  ا ف اسللتيعاب شاملنللاه  ويعاون لل
 للا يفتح للا   لل    للا لكنّ ة يعللأف باملنللاه  ويكمّ مناهجيّلل-عربفللال ا  ر هلللان املنللاه  وتاوزهللا ف آك مع لل للارو  الص لل
 ف املعرفة. ،إك   نق  مناز  ،ويفتح اسدراك     مستويات ،دد ومتعقّ واقع متعدّ 

 د وينلام  املعلارف،  ن يعّقلد الواقع ف    ة إىل هاهر  يعقّ مناهجيّ -ة العربراب نيكولسكو قصّ اسارجع بي  
 لا تلم، لكنّ غلرار فريابنلد   ل  سل طاك امللن   وإمربياليّ ة ل ع لوم. هل   لور    ل  ة   ل  الن لر  التق يديّلوه   لور  ووليّل
 ،ةمناهجيّللل-وال لللن ،ةمناهجيّللل-دة ويتكامللل  ملللع التعلللدّ ة ال ختاصلللح املن جيّلللبللل   لللور  اسلللتيعابيّ  ،ة  فوضلللويّ  ليسللحل  لللور   

يعقيدايلم. ال ةلا  ل أجليح بلن  لغرن ف ح العا  بك ّ  ،ةح ي ك احلقائق ويفتح ا     ما بعد املناهجيّ  ا ين ّ لكنّ 
                                                           

 .10، يرمجة حمّمد شمحد السّيد (اسسكندريّة، منشا  املعارف ، الصفحة ثالث محاورا  في المعرفةباو  فريابند،  1
 ،http://maaber.50megs.com/forth_issue/epistemology_2a.html مناهجّية ،- من يعّدديّة املناه  إىل العرب،شندريم بورغينيوك 2

 .17/5/2005بتاري  

http://www.maaber.org/indexa/al_dalil_b.htm#bourguinion
http://www.maaber.org/indexa/al_dalil_b.htm#bourguinion
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 حالة من الفصلام تتلا  الكلوك املنلاهج ّ  ،اذ  هناك إ .س ا املنطق الثنائ ّ فت ك من شحكام القيمة الهت يكرّ  ،املناه 
  لور   فت لدو ة مناهجيّل-العلربشّملا  ل ملن   واملعرفلة. ر التق يديّ  ف ضوه التصوّ ا مستحي   تع  من يواص  املناه  شمر  

نفسلم. وي لدو ذللك ملن قلو   وي  غ يساحم ا مع غرمي ا شك ال ي ادلم األس وب االستاصلايلّ  ا،ال ختاصح شحد   نا مة  
 لليس الفكلر الك سل ّ  ،وباملقابل  ا  دميلة املوضلوا،  لا ألّ ل ة بن ر الفكر الك س ّ مناهجيّ -العرب  :نيكولسكو
 .1ا حق  يط يق ا يعترب حمدود   لكنّ  ،اة   ث  مناهجيّ -بن ر العرب

  

                                                           
. وان ر، شي  ا، باساراب 56م ، الصفحة 2000(دمشق: دار مكت ة إيات،  1يرمجة دميأي شفيريينوت، الط عة ، مناهجّية-العبر، باسراب نيكولسكو 1

 145 ، الصفحات 2011(بريوت: مع د املعارف احلكمّية،  23العدد  المحّجة،نيكولسكو،  العرب مناهجّية  إكار من جّ  لتجاوز جدا  الدين والع ح ، ةّ ة 
 .174إىل 
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 : فلسفة التحريرمناهجّية-العبر
حللد  املفتوحللة  للوج ن د  والو ة املعّقللديّللة ل ت سلليع، بلل  هلل  يللن ا   لل  قنا للة بالتعدّ مناهجيّلل-ال يستسلل ح العللرب
ومنطلللق الثاللللا  ،ملللات: مسلللتويات الواقلللع  للل     لللة مقوّ  ،حسللل  بيلللاك نيكولسلللكو ،ف للل  يقلللوم ل واقلللع نفسلللم،

 .1والتعقيد ،املشمو 

ة. مناهجيّلل-بللن مسللتويات الواقللع ومنللاز  اسدراك ف من للور العللرب هنللاك مللا لعلل  املناسلل ة قائمللة   ،و  يللم
-ب  بتوحيد اللاات العلرب ،ليس بال رور  بإخطاه الواقع واهلروب من صدمة احلقائق ،يسمح الثالا املشمو  هنا

ّّ للمناهجيّل-فللالعرب  منللاهج ّ -ة باملوضللوا العلربمناهجيّل  ،ومللن هنللا .اسدراك ومسللتويات الواقلعد   ل  مسللتويات ة ي
م املنسلجح هلاا التوّجلشّك  ل معرفلة، فل   لكّ  والعملوديّ  يس ك ه  األخر  مس ك مناز  املعرفة والتطور الشاقويلّ 

ة الوضلع القلائح   ل  هلان األرن ا  لن  لاقوليّ ف العلا . فعوض ل ة الكلائن ال شلريّ ا      لاقوليّ جديد   ي ف  مع   
ة الجتيللاز مسللتويات خمت فللة ة الوا يللة والكونيّللة الشللاقوليّ مناهجيّلل-يقللأ  الر يللة العللرب ،ةالثقالللة الكونيّللبف لل  قللانوك 

 ،وبتع لري آخلر .2قابل  ل حيلا  مشلروا اجتملا  ّ  هل  شسلات  ل ّ  ،ةمناهجيّل-ف الر ية العرب ،ةهان الشاقوليّ  .ل واقع
صللار النقلل    ق هللاا احل للحفمنللا حللوايل القللرك حتّقلل ،ةاألرضلليّ ر مللن قيللد الثقالللة حي للح بللالتحرّ  الكللائن ال شللريّ   للا شكّ 
 .3ا اقولي  

ملة ة القائن الر يلة الك سليكيّ التوافق احلاص  بن مستويات الواقع ومستويات اسدراك من  لانم شك يقلوّ 
ّّ ل ،وملن هنلا ة يثلوي اةيلا  والعكلس.فف  ص   الواقعيّ      الفص  بن الواقع واةيا ، ة   ل  مناهجيّل-د العلربي

 ملن بل  هلو يرسل   لك    ،وهو هلاا السل   ال ينلاقا العقل     من مستويات الواقعبوصفم مستو   ة القدس ّ يّ شمهّ 
 .4ة ا ديد من العق نيّ  شا ال يتّجاّ   جاه  يشكّ ، ومن هنا .التناغح بن الاات واملوضوا

ان اال للأاف بعللدم انفصللا  الع للح فللالن ر  آخللا  اليللوم ف اّتلل ا،  جديللد  للليس االنفتللا    لل  اةيللا  اةللّ  
ة الللهت دفللع  نينيّللشوجللد هللان اسنللا حنللن مللن نّ إك   نقلل  إ ، للن اةيللا ، بلل  بتكام  مللا وحاجللة بع لل ما إىل اللل عا

وابلن سلينا نفسلم سل ق زملاك  بوجود اةيلا  اةلّ  ، نما ا تقدوا    حّق حي اا. فالقدام   انوا إذ  مثن ا العا  غالي  
  لللا يعقّ  فلللإكّ  ،وإك  انلللحل  قللل    ،فسواللللنّ   ة بقوللللم:مناهجيّللل-ينملللا  لللرّب  لللن هلللان احلقيقلللة العلللرباحلدا لللة وفاق لللا ح
شك  ا يصللحّ إّنلل يفللاا املعقللو  ملعقللو  آخللر. ويسللتعدّ  ،االنتقللا  مللن معقللو  إىل معقللو  ف للالك يصللحّ  مشللوبة بت يّلل ،

                                                           
 .57الصفحة  ، مصدر سابق،مناهجّية-العبر 1
 .80إىل  69املصدر نفسم، الصفحات  2
 .83املصدر نفسم، الصفحة  3
 .88، الصفحة املصدر نفسم 4
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 لللم وإك  لللاك شك يت يّ  بت يّللل ، إذ ال بلللدّ  املللا يعق لللم يكلللوك مشلللوب   ألكّ   اومع للل واحلللد    فس املعقلللوالت دفعلللة  يق للل  اللللنّ 
 .1 ما يعق م النفس مشوب بت ّي    ّ   [،...]ا والت ّي  يكوك جائي   ،معقوال  

 ،ابلن  لرمحس   ،وهو درك بم األ ياه،نور ي   -شي اةيا  اةّ  -غ األمر مع العرفاه ذرويم  ف و وي  
ّوليّ ال يتحّملل  ،للليس العقلل  ،ا يقصللدوك بالعقلل  هنللاوك ع لل .ي للك مللن وهللائع العقلل  ألكّ  ،ة شخطللاه األحكللام  مسلل

عتلرب حسل  اللاي ي   ،بل  يقصلدوك بلم املعل  املتلداو  ل عقل  ،فلو  اةيلا  ليس املع  الاي ي  لغ  نلد العرفلاه مري لة  
ا  اّ ل  وهل  ف املن لور القلرآينّ  ،اغد  ن صاح  ا  يا  شي العقو  الهت ال ي   إىل شدنان: العق   غريا   يقسيح اباسبّ 
اله املك ّ 2{ش فل   ْح ي ِسري وا ِف األْرِن فل ت ك وك  هل  لْح قل   لوب  يل ْعِق  لوك  يِف لا ش ْو آذ اك  ي ْسلم ع وك  يِف لا} :ليسحل  قوال   فلوك . ف ل

 .3 قو  غرائا ، انحل هلح حس  اباسبّ   ،الاين سيحاس وك با ت ارهح  ق ه

ر العلدم.   ينلا  راق لة سلائر اسدرا لات األخلر  اللهت يفوق لا اةيلا  ف قدريلم   ل  يصلوّ  فالعق  هو املعلدّ 
  ّ  ،اا مرفو  لر ملا بلدا للم  الث لف   يتصلوّ  ا من تاوز انسدادايم،ا مّكنحل العق  دائم  أل ّ  ،شك ال نست ن يفان القدر 
ّمن بالثالللا امل ي   ألكّ  ،بعلللد الن للر سللر اك ملللا يصلل ح حقيقلللة     للن هلللان احلقيقلللة: ابلللن  لللرم ويعللرّب  املشلللمو ، لللة يللل

اةيلا  ف إدرا لم  ذللك ألكّ  .4 م ال يعلرف إدراك النلور اةيلايلّ ، فملن قلا  بفسلادن فإنّلا قلعّ اةيا  ال يكوك فاسلد   
، بلل  يكللوك ا قللعّ فلل  يكللوك اةيللا  خاكا لل ،لغللريناةطللا نسلل  وحيللا ي    للم للليس لللم حكللح، بلل  احلكللح ل عقلل .در  مل

 ك.ال من  اك املدرِ ك ب  إّك اةطا والصواب هو من  اك املدر   ،وليس فيم باك  ،ما   ّ صحيح  

 لاك لنلا   وملن هنلا ملا ل عقل  ال ل  يلا   فاةيلا  معصلوم، ينسل  اةطلا ابن  لرم ا شكّ ي دو واضح   ،وهنا
  نفسلل ا الللهت القللوّ لللو   يكللن لللدينا ي للك   : للة. وبتع للري هنللري  وربللاك  امل يّ  للم مللن دوك قللوّ نتعقّ  شوا نللدرك شمللر  شك 

ا ن  لرن فل   ل ه سلي  ر مّل ، لة  مت يّ   اةيا  با ت ارها قلوّ ا قوّ وإنّ  ،ا (شي الفانتازيّ  ليسحل اةيا  باملع  الدنيويّ 
 .5ألنفسنا 
 

 ؟ةمناهجيّ -لماذا العبر
 شوسللع ف للاه معللرفّ ن اسنسللاك مللن معانقللة ا، بلل  هلل  إراد  معرفللة متّكللا من جي للة نفسلل ا كرف للمناهجيّلل-ال يعتللرب العللرب

ة ق باملناهجيّللللومثلللل  هللللاا الطمللللو  ال يتحّقلللل .ات إدرا للللم  سللللتويات إدراك الواقللللعق في للللا مسللللتوييتحّقلللل شك كللللنمي
                                                           

مط عة النجا  ا ديد ،  -(الربال: منشورات   ّّية اآلداب والع وم اسنسانّية  1ينسيق بناصر ال عاا ، الط عة ، تكّون المعارف، نق    ن، التعليقا ابن سينا،  1
 .49الصفحة  م ،2005

 .46، اآلية الحجّ سور   2
(دار الكندّي  3، حتقيق د تور حسن القّوي ّ ، الط عة كتاب مائّية العقل ومعناه واختالف الناس فيه، من العقل وفهم القرآناحلارث بن شسد اباسّب،  3

 .213 ، الصفحة 1982ل ط ا ة والنشر والتوزيع، 
 .34 ، الصفحة 1993(دار الكتاب العرّم،  3، مجع وياليع حممود حممود الغراب، الط عة الخيال، عالم البرزخ والمثالابن  رم،  4
 .163 ، الصفحة 2006، يرمجة فريد الااه  (املغرب: منشورات مرسح، الخيال الخاّلق في تصّوف ابن عربيهنري  ورباك،  5



12 
 

ة اللللهت رسلللحل مناهجيّللل- بلللال نوال حلللّ   ،ة ملللن دوك  لللرل الأ يللل  واسبلللداامناهجيّللل-د بالتعلللدّ وال حلللّ   ،ةاحلصلللريّ 
 ت ا.يّ  ندها حماوالت شخر  اهتدت إىل شمهّ 

ة ملللن مسلللتويات ا   للل  املن جيّلل صلللي   هلللان املنلللاه  لف للح ملللا هلل ّ  ا م للامن بلللاةروج  لللن  لل ّ جنللدنا شحيان للل
   لل   للدد مللن املشللاريع وهللاا شمللر   نللان قلل     مللن  للدد املنللاه ،  مسللتويات اسدراك هلل  شوسللع مللد   ألكّ  الواقللع،
 ،ةة القسللريّ . ومثالنللا   لل  املناهجيّللالع ق للديّ وبالتللايل بللالفكر  ،نيللحل بدراسللة الللأاث والفكللر اسسلل م ّ ة الللهت    العربيّلل
 لللوهر قلللائح يعلللود إليلللم  لللتات  ة  الفلللرو  وا ترب لللا  لللوارن جائيّللل ة اللللهت   يلللرااِ ة   لللد اهلل العلللروي االختااليّللليارخيانيّللل
ة الفللرو . شمللام حر تللم  افّلل يتشللابم حولللم ال للواهر فيمللا ينللدكّ  افتجعلل  مللن حر للة التللاري  قانون لل ،املت الفللة ال للواهر

 ا لكل ّ آبي ل الاي اختلا  ال لواهر ف ملن   لغلويّ  ، ند كم   د الرمحن ق  شروا التقري  التداويلّ واألمر نفسم يتع ّ 
ا بالنسل ة ها الكثلري ملن اسمهلا  والت لوين. وهلو األملر نفسلم شي  لا ضدّ مارس   ،معاضد  شو يكام  مع مناه  خمت فة

ف  ،ة لوحلللدهاولللليس خملللرج األّمللل ،ألم يعلللرب املرزوقللل  اللللاي اختلللا  خملللرج األملللح قاك لللة   إىل مشلللروا االسلللت  ف
ة جديلد   ّمقلحل املشلك ة ة إسل ميّ  ربيّل  ةمسيّلل  اا للياسيس ل ،ةة خ دونيّليارخييّل-تاومِ  ،ةة ييميّ  قائديّ -يرسيمتن: ِمتا

 ة باسح امت ك احلقيقة.الصراا والعص يّ   من ع األوّ وش ادينا  مثي  ا إىل املربّ  ،ةة والن  ويّ املعرفيّ 

مللا شضللافحل ة الللهت   ّ ا ات احلصللريّ ليفللان النلل واسسلل م ّ  بينمللا يعللّ  العللا  العللرمّ  ،فت للك  ّينللات للليس إاّل 
ع جديلد. ومثالنلا   ّلحل في لا  وامل  خت ّلو  ،ةة  لّرت في لا احللري  املعرفيّلا ف جسلد األّمل ّمقلحل بلالك  لرخ  ا مشرو   

 ،ةة املناهجيّلا يولّلد  نلم ضلرب ملن احلشلويّ  فيملا بلن املنلاه  مّلا  لام   ق انسلجام  ة الهت   حتّقلمناهجيّ -د    التعدّ 
ة املنلاه  ة امللا ر  اللهت يسلتدم   افّلمناهجيّل-مثالنلا  لن ال لن  ملا شكّ   ة.ة األر ونيّلات التط يقيّ هو مشروا اسس ميّ 
مشللروا  هللو   مللن مقت لليات املللااج األيللديولوج ّ وتعلل  الرجللوا إىل املنللاه  األخللر  مقت  لل ،ف خدمللة مللن   ش للري
ف  والعلللدم ّ  ة ف مااج لللا الفوضلللويّ مناهجيّللل- ملللا جنلللد مثالنلللا ف ال لللدّ   .د  ابلللد ا لللابريبّمللل نقلللد العقللل  العلللرمّ 

 .1ا لالكال جند ف املقام مّتسع   ناشنّ  ، إاّل ا من التح ي  يا   يستحقّ  وإك  انحل شمث ة   ،وهان حرب. مشروا    ّ 
 

 ةمناهجيّ -مختارنا: العبر
  لن ملن   بقلدر  لرّب ال ألنّلم  ،ة الع لح واملعرفلة اليلومة  م رج فريد ملا بايحل يواج م ن ريّ مناهجيّ -اختيارنا ل عرب إكّ 

-التفكلللري. فلللالعربملنلللاه   م فعللل  اسخصلللاب املسلللتمرّ إنّللل ،د مسلللتمر لللا   للل  آفلللا  تلللدّ ملللا يرمللل  لفلللتح املنلللاه    ّ 
ّمن بكل ّ ألّ ل  إفلاد  وه  قاب ة لكل ّ  م اسنساك،ما فّكر بلِ  ة يفاا املع  ه مناهجيّ  ّمن   ،شبعلاد اسنسلاك ا يل  ملا يل
 مستويات املعرفة. بك ّ 

                                                           
 1، الط عة اإلسالم والحداثة   1998(بريوت: دار الط يعة،  1، الط عة أيّة عالقة، أّي رهان: العرب والغربملشاريع، ان ر، ملعرفة رشي الكاي  حو  هان ا 1

  .2006(بريوت: االنتشار العرّم،  1، الط عة خرائط أيديولوجيا ممّزقة   2005(بريوت: مر ا دراسات ف سفة الدين و  ح الك م ا ديد، دار اهلادي، 
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ف ا لة ي للك اللهت جنملحل  لن فعل  استاصللا   ا يلدرك شيّ ّ لإ حلّ   ،ة بالقدسلل ّ مناهجيّل-حل العلربوقلد اهتّمل
م لليس  ملا ن لر إليلم إنّ  .1ة يوجد ف إلغاه القدس ّ شص  التوياليتاريّ   ة هو شكّ مناهجيّ -شدر تم العربا ب  مّ ، القدس ّ 
إذ  ف بنيللاك الللو  ، بلل  هللو العنصللر ا للوهريّ  ،مللن يللاري  الللو   نللحل بوصللفم مرح للة  و سللحل  وك منللا شوغالوضللعانيّ 
هللل  ة مناهجيّلل–نللا نعتللرب العللربفإنّ  ،و  يللم. 2ا إجرامي للفللإّك التلللاري  يصللري أ  ن شو ب للو    لل  للك هللاا العنصللر شوملل  انت  

ا ليسللحل ة   لل  اخللت ف م   للا وحن  للا دوك حتيّللا شو يعّصلل ، ألّ للاملشللأك الللاي ميكللن شك ي تقلل   نللدن اسنسللانيّ 
ال يعتللربن بال للرور   ،ف لل    لل  كريقللة مرسلليا إليللاد ،ا إذ يعللأف بالقدسلل ّ بلل  هلل  ميللااك لقيللات احلقيقللة. إّ لل ،اكرف لل

 اسمياك باهلل. ا ضدّ ا حتم  موقف  هاا ال يعد ش ّ  ولكنّ  ا ل مياك باهلل،مست ام  

  نا  للل ّ ة. وقيملللة هلللاا ف ا تقادنلللا سللليجنّ دينيّللل-ا  لللربإّ للل ة،ة وال هللل  الدينيّلللة ال هللل  دينيّلللمناهجيّللل-فلللالعرب
ا إّ لل شو فيمللا بيننللا وبللن اآلخللر. ،سللواه فيمللا بيننللا ، م ت فللن  الع ق للديّ ش للكا  املفارقللات الللهت نعيشلل ا ف يفكرينللا 

ّدّ املفارقات املن جيّ  ا من   ّ      صعيد حترير املعرفة ختّ صنحّ   ة علرف للدينا بإسل ميّ ي إليلم ملا بلات ي  ة الهت قد ي
ف لل   والثقافللات،يلل  احلللروب بللن األديللاك اا فتلينلل ،الع ق للديّ إذ ختّصلل  منللاه  التفكللري  ،ةمناهجيّلل-املعرفللة. فللالعرب

ملوت اهلل وملوت  مللوت والن ايلة: ضلروب ا   ّ   قد ابتكرت ، ما يا ر نيكولسكو  ،حيا ،خمرج احلدا ة  املمّوية 
مللوت   شو ج لل    حيللاه   ،مللا لللري احلللديا  نللما ق ّ ة موي لللكللن مثّلل ،ات و ايللة التللاري و ايللة األيللديولوجيّ  ،نسللاكاس

 .3 رات املمّوية األخر التصوّ  موت الط يعة هاا هو شص    ّ  شر  شكّ  ،الط يعة. ومن ج هت
 

 ةمناهجيّ -محاذير العبر
وف الوقلحل نفسلم    حصلانة  ا يشلكّ نعتقلد شّ ل ،لت اسلاتاالإىل مج لة ملن  ،مناهجيّلة- علربل مف بيانل ،نيكولسكو نّ م

في يلل    اشيلل  يفلل هتالللمناهجيّللة -العللربمفللاهيح   باحللد ،حسلل  نيكولسللكو يتع ّللق، وهلل  .مناهجيّللة- عللربا لحللدود  
 وه  باختصار  التايل: ،  سمستويات ال ،  يو

ة ل كلائن يم باالنفصا  بن مناز  املعرفة. فمقت   الن لر  الشلاقوليّ ق  ا ميكن شك نسمّ من ا ما يتع ّ  األهحّ  .1
مسلللتويات ا بلللن وشي  للل ، ل نفصلللا  بلللن مسلللتويات الواقلللعا  لللام   ومسلللتويات إدرا لللم يفلللرن استح لللار  

ّدّ  اسدراك. إذ إكّ   مللا   ،ن للام د  إىل يعقيللد بلل ة املعّقللديّللي إىل اختللاا  التعدّ اسغ للاه  للن هللان احلقيقللة يلل
ّدّ  لت لات اة لع بلن ز هلاا ال لوك ملن االويعلاّ  .د منغ ق     نفسمي اختاا  العا  املفتو  إىل  ا  متعدّ ي

 .4مناهجّية-العربة و مناهجيّ -وال ن ،ةمناهجيّ -دة والتعدّ املناهجيّ 

                                                           
 .148، مصدر سابق، الصفحة لخيال الخاّلق في تصّوف ابن عربيا 1
 .148املصدر نفسم، الصفحة  2
 .71املصدر نفسم، الصفحة  3
 .133، مصدر سابق، الصفحة مناهجّية-العبر 4
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ق األملر ملن جانل  بلاختاا  مسلتويات اسدراك األخطلر. يتع ّل اكلت ات يعلدّ هناك مستوياك آخراك هلاا اال .2
ّّد  هللاا اللنمع مللن االة مسلتوياديّلل  واحللد ملع اسبقللاه   ل  يعدّ ف مسلتو   ر شك نفّسلل ،لت لاتت الواقللع. مل

ّدّ  ،دراك  واحلللد لللل  واقلللع ملللن خللل   مسلللتو  د  لاملسلللتويات املتعلللدّ  ي إىل  لللك  جديلللد ملللن وهلللو ملللا يللل
 ا حتافا   ل  يق يلد لكنّ  ،بعاد األخر  ل معرفةة احلوار بن الع ح واأليّ ة، قد ختد نا بت اهرها بامهّ الع مويّ 
-العلرب س ف مف لوم ويقابل  هلاا الوجلم ملن ال ل كريق غري كريق ا ف املعرفلة. شيّ ة ف إنكار قيمة الع مويّ 
د مسللتويات اسدراك. مللن  للاك   واحللد مللع اال للأاف بتعللدّ اختللاا  مسللتويات الواقللع ف مسللتو   مناهجيّللة

 ،ة ا وفللاهة ال اكنيّللا مللن اهلرمسلليّ ة، يعتربهللا نيكولسللكو ضللرب  إىل هللاهر  لغويّلل مناهجيّللة-العللرب  هللاا شك حيللوّ 
ّدّ  ، لللللا ف احلقيقلللللةلكنّ  لت اسلللللاك يصلللللف ما املنكلللللر  لوجلللللود الوقلللللائع. هلللللااك اال ةمسيّلللللي إىل نلللللوا ملللللن االيللللل

  س.ن ل ن األقصي  نيكولسكو باملستوي  
 فع يعللأ   متوّسلليوجللد مسللتو   ، س الللاي يسلل ق ماواملسللتو  الصللفر ل لل ، سن ل للاألقصللي  ن بللن املسللتوي   .3

م ي ملل  مسللالة التواصلل  الصللارم لكنّلل ،ة مسللتويات الواقللعديّلل مللا يعللأف بتعدّ   ،ة مسللتويات اسدراكديّللبتعدّ 
ّدّ  مستويات اسدراك  ستويات الواقع،و   ة.ي إىل احلري  والفوضويّ ما ي

ّدّ  ان الصلورهل ملن  لاكو  .مناهجيّلة-العلرب س املمكلن كرو هلا   ل  مف لوم هان صور ال ل ي يفلا إىل شك يل
 ةمناهجيّللللل-ة  لللللرباللللللد و  إىل إنشلللللاه شخ قيّللللل ،ملللللن هنلللللاة   للللل  كرائلللللق خاكالللللة. مللللللنح الشلللللر يّ  ،اسلللللتغ   ششسلللللو 

deontologietransdisciplinaire1. 

ر مللللن إحيللللاهات رواسلللل  التفكللللري ،  مللللا ال زالللللحل   يتحللللرّ ف كورهللللا ال للللدائ ّ  مناهجيّللللة-العللللربالزالللللحل و 
 والعق ل ّ  نلا حنلن اللاين نعليا   ل  هلاما التمر لا ا لايلّ شنّ  ،الاي يا ح حماربتم ونق م. وف ا تقادي الك سيك ّ 

رن مللا يطمللح إليللم ال فيمللا يقللرّ    حيللا قيمت للا ف ن رنللا فمناهجيّللة– عللربميكننللا يقللدك الكثللري ل ،ةةطللاب الوضللعانيّ 
 بال رور . 

  ي للا ف القللدام ،بللرز مثّ صللدرا با ت للارن ش  نللد مللّ   منللاهج ّ -العللربوسللوف نسللتعرن فيمللا بعللد ا انلل  
صللل ا ملللن خت ّ  خمت فلللة   حللللد اه شك يقيملللوا مع لللا تربلللة  حكمتلللم متلللنح ا ألكّ  ،وهللل  اللللهت جع لللحل ف سلللفتم ش ثلللر خصلللوبة  

ذا   نسلتو   درت لن نف ح كريقلة احلكملة املتعاليلة إنا إنّ  .مناهجّية-العربة لتسافر يفا ف ف اه رواس  املناهجيّ 
    يللم هللو م كللة لعلل  املعللوّ   ّ  ،مللن   م يفيللد مللن  لل ّ  شنّللإاّل  ،مللن   ا أليّ ر نقللد  ف للو إذ ال يللوفّ  ،مناهجيّللة-العللرب

ف يللاري  الفكللر، بلل   ةوال هلل  بد لل ،ا ال يللدين ألحللدشّ لل ،هنللا مناهجيّللة-العللربوقيمللة  ال منللاه  التفكللري. ،التفكللري
فلل  يفو للا ف لل  مللن   م مللا قللّ   بتع للري نيكولسللكو. ،املنللاهج ّ   بللانغ-بيللغل  هلل  مللن املكتشللفات الللهت فرضلل ا اللل

شمكننلا  ،د املوقلع. وملن هنلا  الاي لعل  العقل  سليّ م التجاوز اةّ  إنّ  م ما     انم.وال يستس ح ملن    ، انم

                                                           
 .138، الصفحة املصدر نفسم 1
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 بلن حلّ   ش لري    صلنا ة   حلا  انلفلإراد  التميّل. الع ق لديّ ملحل ف الفكلر األنسلا  واملنلاه  اللهت حتكّ  إقامة مراجعة لك ّ 
 ا.ش ثر املناه  يقارب  

وبالتللللايل  ،املللللااه  واألنسللللا  وإ للللاد  صلللل رها  لللل ّ   صلللليغة قللللادر    لللل  إ للللاد  دملللل  مناهجيّللللة-العللللرب إكّ 
مللن  للانم حتقيللق ذلللك الغللرن.  ،ا ل كمللاالتوالتللو  إىل احلقيقللة ك   لل ،املعرفللة حلل ّ   للريطة يللا ريها بللاكّ  ،تاوزهللا

والسللما  ل فكللر ف شك  ،  بللن املنللاه ويللامن يعللاوك خللّ   ،هللو االقتصللاد ف اةلل ف مناهجيّللة-العللربفمقت لل  
ا فيلم، األغ ل  م الغ ل ف دنيلا اسسل م  لاك ف األ لحّ  الع ق ديّ اة ف  ندرك شكّ  ،ا.  ندها فقعيتجاوزها ف آك مع  

ة شذ ت للا صللرا ات ال ينتملل  ف األصلل  ليسللحل سللو   للوارن سللطحيّ  الع ق للديّ التمللاياات ف منللاه  التفكللري  وبللاكّ 
 إىل املعرفة.
 

 روةبين الذروة والذ
 اموقف لل لكو مللاواختيارنللا ل  نلن  و لل  احلكمللة املتعاليلة، مناهجيّلة-العللربتلدر اس للار  هنلا إىل يقللارب م يلل  بلن 

ف ما يستو  اك  ّ  ضروب املعلارف  ،  ن ش كا  املعرفة ومناهج ا. لااوليسا بدي    ،من املن   واملعرفة واحلقيقة
ة حملللا. فلللإذا  انلللحل احلكملللة ا شنطولوجيّلللألّك غايت ملللا مع للل ،املن جللل ّ ط ما ملللن يسللل ّ   ملللا يتحلللّرراكلكنّ  ،واملنلللاه 

هللل  آخلللر ملللا  مناهجيّلللة-العلللرب فلللإكّ  ،ةة والتجاوزيّلللذرو  االسلللتيعابيّ  اسسللل م ّ   حل ف يرا نلللا الف سلللف ّ املتعاليلللة  لللكّ 
بنللا إقامللة مقارنللة بللن آخللر مللا يكاملل  ف  وحللري   وم خ صلل ا مللن حللري  الفكللر ومناهجللم.ة اليلل ّ قللحل   يللم اسنسللانيّ 

-العلرب ز للدينا ملا مفلادن شكّ هلان املقارنلة يعلاّ  إكّ  ة املعاصلر .وبن آخر ملا يكامل  ف اةلرب  املناهجيّل ،ةخربينا املعرفيّ 
نلا نسلتطيع يفلادي الكثلري ملن قصلور هلان احلكملة ه  املاو  األخري ل حكمة املتعاليلة. وجلدير باللا ر شنّ  مناهجّية

ملن خل   احلكملة  مناهجيّلة-ل علرب ما نستطيع يقدك الكثري من العلوك   ،جديد  مناهجّية- ربن خ   مارسة م
 املتعالية.

لللل شحللللد فرامللللرز قرام كلللل  إىل يقللللدك مثللللا  مللللّ   اهتللللد  ال احللللا اسيللللراينّ   ةمناهجيّلللل-ا ل  للللنصللللدرا نوذج 
نا هنا يناو  بعا من وجلون هلان املعا لة  ل  ن لّح وي مّ  ة ف هاا ا ا .  إىل جوان  م مّ ويطرّ  ة ،صيّ (بيت صّ 

ا ق األمللر هنللا بللاال أان   لل  شصلل  احلكمللة املتعاليللة بوصللفم ينسلليق  ال يتع ّلل ،اوك ع لل .ا مللن امل ح للاتإلي للا مايللد  
شو  ،ةة ملن حيلا هل  حكميّلاحلكمة املتعاليلة ف صليغت ا الصلدرائيّ  فالاين يعأضوك    ا. ا جديد   رفاني  -احكمي  
 ،ق األملللر هنلللاولكلللن يتع ّللل ،برهلللاينّ  ال   مللل ّ  جلللديلّ  ملللوقف ح  قائلللديّ  نلللا هنلللا، ألكّ نال يعنو  ،ةشو إ لللراقيّ  ،ة رفانيّللل

 نفسم. باملعأضن من داخ  املناخ احلكم ّ 



16 
 

  اسللافامل ومن ومللة مغشو للة غللري شصللي ة، ،ةا ي فيقيّللة احلكمللة املتعاليللة شّ لليّللإحللد  اال أاضللات   لل  شمهّ 
ة  للن سللابق  مللّ  صللدرا   ينسلل  ا لللومن للع هللان الشلل  ة وجللود نصللو  مطوّ  للليس إاّل، بكشللكو  ف سللف ّ ق يتع ّلل

   ث:     هان املاا ح من نوا    وقد رّد قرام ك إلي ح. 

 .ل ف سفة السابقن م  هان املاا ح النقد الصدرائ ّ     .1
 .يتجاه  إبدا ايم .2
 .1ت ا ف زمانميّ ب  شمه  ا     شمهّ  ،ل جد  ومثري    صدرا مسائ   انحل رائجة     يقت س مّ   .3

وكريقللة  ،وف سللفة اس للرا  ،اهمجعللحل إلي للا ف سللفة املّشلل ة  يوفيقيّلل ق بوصللف ا ف سللفة  واال للأان الثللاين يتع ّلل
 ة.  بقوا د ومن جيّ إاّل  التوفيق ال يتحّ  إذا ا تربنا شكّ  ،يسري لكّن دفع هاا اال أان  ة،وكريقة املتشرّ  ،العرفاه

ا شدوا لا ف اال تشلاف ة الف ل   وينلوّ احلكمة املتعالية يتمّيا ب غت ا الف سلفيّ  اهتد  قرام ك  إىل شكّ وقد 
 . يقلللو  يفلللاا صللل ّ (بيت صّ  منلللاهج ّ -ان بلللنف للل  اّتللل ،وملللن هنلللا .ة ا ديلللد وقلللدر ا   للل  اخلللأا  األبعلللاد املعرفيّللل

صل   سلتويات فيملا يتّ  ،ةاملعرفلة ال شلريّ   ملا شكّ ،د  احلقيقلة متت لك مسلتويات متعلدّ   صلدرا بلاكّ يعتقد مّ  الصدد:  
 .2ا ا     مراي  ومستويات شي   يتوزّ  ،احلقيقة

 سنسللقع وإاّل  ،  يعللد شك نغ لل   للن نقللائص كريقتللمفلل منللاهج ّ -ن  نمللوذج بللنيقللدك صللدر املتللاهلّ شّمللا 
 احلكملة املتعاليلة اللهت جلاهت لتحل ّ   ملن نلوا آخلر لف سلفتم، اللهت نعتربهلا مثلر  ج لود سلابقة   يلم شمثلرت ف يعصّ 

شال وهل   ،. وال خنت ع مع قرام كل  حلو  نقيصلة النقلائص ف احلكملة املتعاليلة  واحلصر املناهج ّ مشك ة التعصّ 
رين ويعلللللاو ال احلللللا سللللل   ذللللللك إىل مع لللللح املفّكللللل ة،ر األفكلللللار الف سلللللفيّ ف ينلللللاو  يطلللللوّ  غيلللللاب ال علللللد التلللللارخي ّ 

بلروزن ف العصلر احللديا ف  وقلد  لاك املناه  اللهت ميّلات العصلر احللديا،هو من شبرز  الفكر التارخي ّ . 3املس من
ح  للا ز مللم قللد نسلل ّ  ،فقللعومللن هنللا  ،مللن هنللا ال سللابقة لللم. اشمللر     مللن التاصللي  والتاسلليس والنفللوذ املعللرفّ مسللتو  

و ند ه ورن بتنا فقلع ن لك التمييلا  ،4التاري  هو صنا ة حديثة ه رت ف القرك التاسع  شر فرانسوا  اي   باكّ 
صلدرا  ملا للو   ما ف مج لة الق لايا اللهت يعاكاهلا ملّ  السليّ  ،امللن   التلارخي ّ  . إكّ اسنسلاينّ  بن منلاز  التلاري  املعلرفّ 

 الكثري من املعاين واحلقائق داخ  احلكمة املتعالية.  ن قر يفتّ شمر آخ ،ة انحل منعدمة الّص ة بشروك ا التارخييّ 

مل ّ  ة مج ة ملن اسمهلاالت ف احلكملة نابعلة ملن ال لاراديغح امل ليمن   ل   قافلة  صلرمثّ  ،وف رشينا ،بالفع 
ملن  لاك  ،لق ايا الع ح ال حلحل. نعلح ومقت   التجري  املوضو  ّ    العق  ّ . من ا خ طم بن التامّ و  وممصدرا 

                                                           
 396 ،  الصفحات 2004(بريوت: مع د املعارف احلكمّية،  1الط عة ، يرمجة سرمد الطائ ،  مناهج البحث في الدراسا  الدينّيةشحد فرامرز قرام ك ،  1

 .398إىل 
 .408املصدر نفسسم، الصفحة  2
 .409املصدر نفسم، الصفحة  3
  ,La Naissance De L HistoireF. Chatelet .(Paris: Editions De Minuit, 1962) :ميالد التاريخان ر، مقّدمة  تاب  4
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اة لللع  لكلللنّ  ،املوضلللو  ّ  هلللو شسلللات الع لللح التجلللريبّ  فلللأان اللللايا ل  غني لللة شك يفلللتح ةلللاال  بعلللا ياّم يلللم العق يّللل
ا إىل نلع الف سلفة د   ش ادنلا ةلدّ   يلداخ   سل ّ  ،واسغرا  ف  دم التمييا بن مستويات املعرفة والع لح ومقت ليا ما

  ّ ات والف للك. وال يعيلل  هللاا املوقللع الك ّلل الط يعيّلل  ،ةة منللا شرسللطو وشف كللوك ف جن للة الع للوم التجري يّللالتق يديّلل
 ال بلدّ  ،ة خمت فلةا لفنلوك اجتما يّلا حمكم ل  استدماج  فف   صر يتط ّ  .الع ق ديّ ل حكمة املتعالية     صعيد الفكر 

بل  املقصلود شك جنع  لا  ،التداين هنا لليس بلاملع  اللاي قصلدن حسلن حنفل  بال لرور  .وشك يتدايف احلكمة املتعالية
ة يّلوالسوسيولوجيا بفرو  ا وباق  املناه  والفنوك اللهت يسلاهح ف يوسليع الن لر  الك ّ  ياخا باس اب املن   التارخي ّ 

 مقاصد وماا ح احلكمة املتعالية. من ب   كّ  حل ان  هتال

ة التنسلللليق ة ختطللللن ديناميّلللليوصلللليفات إنشللللائيّ  ،ت للللاشو يوفيقيّ  ،ة احلكمللللة املتعاليللللةاحلللللديا  للللن ي فيقيّلللل إكّ 
 ة فصللوال  مثّلل فللإذا بللدا شكّ  ،نللا ّ مللن خلل   التنسلليق والت ال يتطللّور إاّل  فللالفكر اسنسللاينّ   وحقيقتللم. اةللّ   املفللاهيم ّ 
اه وإك بللاملع  ويغيللري األلفللاإل شو اسبقلل ،ا جللر   نللد مجلليع حف للاا مّلل ،صللدرا ا  للن ش لل م سللابقن ملللّ  حرفي لل منقولللة  

بإسلناد رشيلم  للاا ال ي لتحّ  ،جلاوزم ف مقلام التيلدرك شنّلملّ  صلدرا ا  لاك ورّ ل نفسلم وغلرين،  ند الغلاّايل     بع  ا،
بت لك  الع ق لديّ ملن ي لك النصلو ، ملعرفلة الن ل  املشلتغ ة بالف سلفة والفكلر  احينما ي تق  بلاآلخرين بلإدراج بع  ل

 ا ف ذلك الوقحل.فات. فمناه  الكتابة وال حا والتو يق   يكن يق يد  املصنّ 

ابلن اللدين  ة آلراه حمل يرمجلة برهانيّل احلكمة املتعاليلة ملا هل  إاّل   شكّ ال نوافق     من ذه  إىل ،ومن هنا
 للن ير يللا   لل  مللا  هللاا النللوا مللن امل الغللات نللاي  ونعتللرب شكّ  ،1آم لل  ،  مللا ذهلل  الشللي  حسللن حسللن زادن للرم

 وليس ف املائا بين ا. ،نا بن احلكماه والعرفانيّ  ّك  مشأ   

واضللللح  ث  للللن بللللروز نسللللق ّ بلللل  نتحللللدّ  ، ألصللللحايفاث  للللن وجللللود شفكللللار غللللري واضللللحة حللللّ  ال نتحللللدّ 
  نلد ابلن سلينا وال حلّ   ،ةملا هلو واضلح ف مسلالة شصلالة الوجلود واحلر لة ا وهريّل ابلن  لرمف ليس  نلد  ل مفاهيح،

 ن.ا من صدر املتاهلّ شو الداماد القري  جد   والس رورديّ 

حينمللا قلا   للن ، غل م حسللن اللديناين ملن املعاصللرين، واب ملا نللاا إليلم شحللد امللولعن بالسلل رورديوالصل
ق لل   مسللالة األسللفار األربعللة ف السللري والسلل وك  انللحل مطروحللة   هللاا الفي سللوف الك للري يعتقللد شكّ   ن:صلدر املتللاهلّ 

ة واألسلفار ج ود هاا الفي سوف الرامية إىل التوفيق بن الق ايا العق يّ  غري شكّ  ،ة كوي ةصدر املتاهّلن وذات خ فيّ 
 .2 ة   يس قم إلي ا شحدواملشاهدات احل وريّ  ةاملعنويّ 

ّلّ  نللا كّ قنللا هللاا املللن     لل   لل ّ لللو شنّ   ة ومنقللوالت،ة ملللا وجللدنا سللو  منتجللات ي فيقيّللفللات اسسلل ميّ امل
وحنلن إذ نشلري إىل نلوذج  .ةمناهجيّل– نا تلم  لرب ألكّ  ،صدرا خالع ا ميلع  قلدار ملا وافلق ا ميلع مّ   واحلا  شكّ 

                                                           
 . 229، الصفحة 1(دار فراقد ل ط ا ة والنشر ، ا اه  4، يقرير جواد      ّسار، الط عة بحوث في مراتبه ومعطياته، التوحيدالسّيد  ما  احليدري،  1
 .155 ، الصفحة 2004(بريوت: دار اهلادي،  1، يرمجة   د الرمحن الع وي، الط عة المنطق والمعرفة عند الغّزاليغ م حسن الديناين،  2
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-بلل  نقللع  نللد هللان الللرو  العللرب ،املط للوب الع ق للديّ احلكمللة املتعاليللة ال نقصللد اسقامللة  نللدها  نمللوذج ل تفكللري 
لنا جنلد خ ف لفإنّ  ، و  ينا شك نواص  إيقا ا، وإاّل ة الهت شيقنت امناهجيّ  صلدرا وابلن سلينا ف م احلا  ا بلن ملّ  ا  رس 
 نفسم ف مسائ   ثري . ابن  رم ما خالع الس روردي و   ،املعاد

صلدرا  ة شخلر . لناخلا آراه ملّ  واحلكملة املتعاليلة   ل  شرضليّ مناهجيّلة -العلربميكننا إقامة مقارنة بلن هنا، 
ملن املسللامهات  راب نيكولسلكو اللهت يعتلرب واحلد   اولناخللا آراه باسل ،هللان احلكملة املتعاليلة   الشلر  ّ بوصلفم املمثّل

 .مناهجّية-العرب  ف الكرب 

لمناهجيّلة -العلرب ا، وذللك حينملا يعتلرب شك مللرآ ا مرآوي لوصللف  مناهجيّلة -العلرب نيكولسلكويصلع   د بللن  يوج 
 وي لد   ل  املعل  اال لتقاق ّ  . ج ّل لا  الت ،التمثي ل ّ  ال ف العلا  الك سل ّ  ،ف ل  هلا ةاالت املعرفة ووراه   ّ 
ّّ للنيكولسللكو و  ة  علل  الن للر بدهشللة.ال يينيّلل mirare ملللرآ  الدهشللة ال ميكللن شك  مصللدر هللان د   لل  شكّ هنللا ي

 الثالللا املرفللوا، شي و للم وإ  ايللم، بفعلل  اخللأا  اهر وحللّد املن للور إليللم  فلل  مصللدر هلللان الدهشللة إاّل يللا  حللّد النلل
  لور الطيلور لوديلاك يكتنف لا   ارالعطّل اللاي وصلفم الشلا ر الفارسل ّ  منطق الطيرويست  ح فكريم من حكاية ملن 
 -الللوادي السللادت-وحللن ب للوا وادي احلللري   ،]الث  للوك كللائر ا[ اا  للن السلليمر   ث لل ،الكثللري مللن امل الللك والروائللع

ايلللة سلللفرها وف    ،ل يللل  والن لللار شو الوجلللود والعلللدمالفلللرو  ويتعلللّار التمييلللا بلللن النقلللائا واألضلللداد، بلللن ا ينلللدكّ 
 .1ا شك ير  ويعرف يستطيع في ا شخري   الطيور مرآ   املرهق تد 

فاسنسللاك  سللة و للاا املعرفللة باحلكمللة املتعاليللة نفسلل ا ف شصللوهلا املّسّ ، نسللاكة ل ر الن للر  الشللاقوليّ ويتللا ّ 
مناهجيّلللة -العلللربد النشلللتت وهلللو حلللّد  ملللا العلللا  متعلللدّ   ،ةالااييّلللمناهجيّلللة -العلللربوهلللو حلللّد  ،د جلللامع لعلللوا  متعلللدّ 

هلو يلاليع اللاات باملوضلوا وخ لق ينلاغح ويكامل   ،مناهجيّلة-العلرب وهيفلة   ،ووهيفلة احلكملة املتعاليلة ة.املوضو يّ 
 وغلاب  نلم جانل  التلاليع بلن اللاا ّ  فمن ن ر إىل احلكمة املتعاليلة ملن جانل  التلاليع املنلاهج ّ  ،بين ما. ولاا
  نن.لن يستو   اال ،واملوضو  ّ 

ذات  ةوحلللد ا  وحلللد  العلللا  وحلللد  ياليفيّللل ،ةحقيقلللة مجعيّللل ن لللر احلكملللة املتعاليلللة نسلللاك فحقيقلللة اس إكّ 
مج لة العلا  هللا ك قلات  ثلري   ر والنلور وال  ملة. و ملا شكّ م والتجّسلح والصلفاه والكلدجلرّ مراي   ثلري  متفاويلة ف الت
 .2 اهلل ددها إاّل  جنس ك قات ال حيص  شجنات ف   ّ  ةهلا     شكّ  إاّل  ،ةمتفاوية ف الشرف واةسّ 

ة ما حينما نقع     رشي لا ف ن ريّلة اسنساك  س  مناز  املعرفة  ابتة ف احلكمة املتعالية  السيّ ديّ فتعدّ 
وبتفلللاوت منلللاز  املعرفلللة نقلللع   للل  يفلللاوت  ،واملع لللوم ملللن مقوللللة مع وملللم ،املعرفلللة اللللهت جع ت لللا ملللن جلللنس الوجلللود

                                                           
 .82، مصدر سابق، الصفحة مناهجّية-العبر 1
الصفحة  م ،2001/هل 1422(قح: مر ا انتشارات دفأ ي  يغات اس م ،  1حتقيق ج   الدين اآل تياين، الط عة  ،المبدأ والمعادصدر املتاهلّن الشريازّي،  2

620. 
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وراه القلو   . ولليس امل لحّ 1{ه ْ  ي ْست ِوي ال ِاين  يل ْع  م وك  و ال ِاين  ال  يل ْع  م لوك  من منطق } ،مناس  من مناز  الوجود
خ فللم مللع ش ثللر ن وهنللا يع للن صللدر املتللاهلّ  اد العقلل  والعاقلل  واملعقللو  إاّل حماولللة ل تا يللد   لل  هللان احلقيقللة،حّتللبا

جللوهر اسنسللاك واحللد  نللد  ش ثللر الع مللاه ومج للور الف سللفة بللاكّ  وي للنّ  : حينمللا يقللو  ،احلكمللاه والف سللفة ق  للم
مقلللام اللللرو  وملللا فوق لللا ملللن شسلللف   ألكّ  [...]وهلللاا ال يصلللّح  نلللد شصلللحاب ال صلللري   ،يفلللاوت ا ميلللع دوك شيّ 
ِلللحْ }مقاملللا ح شفلللراد ال شلللر و ن هللل  ملللن درجلللات  ش  للل   ّ يّلللسلللاف ن حلللّ   لللات  ِ ْنلللد  ر يف  ويكلللوك هلللان   2{هل  لللْح د ر ج 

 . 3 وف ال عا اآلخر منشور    ،ة  وف ال عا مطويّ  ،ول  عا اآلخر بالفع  ، الدرجات ل  عا بالقوّ 

بللن يعللايل احلكمللة  .إّك يعللّدد مرايلل  اسنسللاك والعللا  واملعرفللة يتلليح ل حكمللة شك يتعللاىل ول فكللر شك يعللرب
للّ لليناسلل    للري، إك   نقلل  إ املنللاه  وخ ف للابللن والع للور  ر مللن ضلليق املعرفللة إىل ا ل تحللرّ ا حمللاوالت اسنسللاك دائم 
بالنسللللل ة إىل مسلللللتويات الواقلللللع  au-delà-de غيللللل هلللللاا النطلللللا    :يقلللللو  باسلللللراب نيكولسلللللكو سلللللعاد ا.
-trans  صللللعود-نطللللا  املقاومللللة القصللللو  هللللو ف للللاه يواجللللد العللللرب صلللل  يفللللا. إكّ م غيلللل  متّ لكنّلللل ،واسدراك

ascendanceنللللاو  -والعلللربtrans-descendance. صلللل   ف للللوم صللللعود متّ -هللللاا النطللللا   للللا هلللو  للللرب
 ،حمايللا ا يعللا   نطللا  املقاومللة هللو ف آك مع لل وإكّ  .ايثللةصلل   ف للوم ابمتّ  وهللو  للا هللو يعللا    [...]التعللايل الف سللف ّ 
 .4 وحمايثة متعالية

ّّ لللل ايثللللة املتعاليللللة ي حللللا ابايثللللة. بينمللللا اب ،ابايللللا  ي حللللا التعللللايلالتعللللايل     لللل  شكّ  نيكولسللللكود وي
من حيا هلو الثاللا  ليس هاين التع ريين ب  األنس  هو يع ري القدس ّ  ،نيكولسكوواملناس  هنا ل  ار   ند 

بللللن احلر للللة  يسللللمح بال قللللاه  ،ف ن للللرن ،القدسلللل ّ فيصلللل  بللللن التعللللايل ابايللللا وابايثللللة املتعاليلللة. الللللاي املشلللمو  
هلو  نيكولسكو ند  ازلة ل مع ومة ول و    رب مستويات الواقع ومستويات اسدراك . القدس ّ الصا د  واحلر ة الن
ّمّ لقيمنللا  للا شنّلل املصللدر الن للائ ّ  وهللاا -م . إنّللسلل بّ وال  بللن السلل بّ  ،ن لنللا ف للاه الوحللد  بللن الامللاك وال زمللاكم يلل
ّوليّ شمللر ال مندوحللة  نللم بالنسلل ة حلريّ  -ةمناهجيّلل-شمجلل  يع للري ل عللرب ة فكللر  مناهجيّلل-يعللانق العللرب ،. هنللا5تناتنللا ومسلل

بلل  هللو  للود مطّعللح  ،ا ال ي حللا واقللع ابايثللةفمللا نرومللم للليس  للود   او  وقللوت الصللعود،لوجللد  قللوت النلل ،فاراألسلل
ق السللفر الرابللع  للرب فللإذا حتّقلل ،ا بغللري حللقّ تعلل  السللفر بللن اة للق واة للق ق لل  السللفر سللفر   ،اللرب  مللن الكمللاالت

 .ا باحلقّ  اك السفر بن اة ق واة ق هان املر  سفر    ،ر الكماالت املقرّ 

                                                           
، الفص   2000(بريوت: مر ا الغدير ل دراسات اسس مّية،  ماّل صدرا رائد الحكمة المتعاليةما بعد الرشديّة، . وان ر، إدريس هاين، 9اآلية الزمر، سور   1
 .247الصفحة  ، املعرفة بوصف ا  ن الوجود،  2
 .4، اآلية األنفالسور   2
 .131و 130، مصدر سابق، الصفحتاك رسالة األصول الثالثةصدر املتاهلّن الشريازّي،  3
 .138مصدر سابق، الصفحة ، مناهجّية -العبر 4
 .150و 149املصدر نفسم، الصفحتاك  5
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 مللن املعرفللة،   مسللتو  املوقللع العللامّ ة ل حكمللة املتعاليللة   للمناهجيّلل-متعّم للن ف يقريلل  العللرب ،اإذ   ،لسللنا
-العلرب ، إكّ  ملا ي لدو  ،بل  ،ةمناهجيّل- لن العلربة ولسنا حنن من يريد جع  هان احلكمة إحد  التع لريات التارخييّل

ار فالعطّلل ا ف هللان احلكمللة.ا حيوي لل   نصللر  الللاي يشللكّ  ما للا مللن هللاا العللا  العرفللاينّ ة نفسلل ا يسللتق  مقوّ مناهجيّلل
مللن حالللة  ة نفسلل ا،ة والسلل و يّ ا ي للعنا شمللام حقيقللة األسللفار العق يّللهللاا املنطللق إّنلل حكايللة  و نيكولسللكالللاي ي  للح 

 حاضر  ف احلكمة املتعالية. وحكاية املرآ  ، إىل حالة الصحو والر ية واألضداد ندها النقائا  العماه الهت يندكّ 

ّلّللع الللنفس الك ّ  صللدرا  للن يعللدّ ث مللّ  يتحللدّ  هللان الللنفس    فمللرآ ةيّللد مرايللا املعرفللة الللهت تتمللع  للاجااه لت
وهلو ينقسلح   ل  هلاا األسلات إىل  ،ةالعلوا  وامللديات املعرفيّل ن ملن اسلتيعاب  ل ّ يلتمكّ  ة ذات  لك   لرويّ يّلالك ّ 

ف حاجلة إىل غلرين، واحلقيقلة    ح ن ريّ  فك ّ  ،و  يمة. ا من ي ك الكر  املرآويّ من ا قوس     ّ يشّك    ،قة  وم متفرّ 
 :س ّ ا لشا ر فار   بالك بيت  ويتمثّ  ،يناس  املط وب األص  ّ  د   ا متعدّ إذا ه رت صور   ال ينعكس إاّل 

 1إىل شّي مرآ  ي تفحل ي  ر في ا الرو     املقصود لم مائة شلع مرآ  ح يب

                                                           
 .228و 227، مصدر سابق، الصفحتاك رسالة األصول الثالثةصدر املتاهلّن الشريازي،  1


