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 مقدمة  املركز

للدراسات  اإلسالمي  املركز  يصدرها  التي  السلسلة  هذه  تدخل 

تظهريها،  عىل  املركز  يعكف  معرفية   منظومة  سياق  يف  اإلسرتاتيجية 

مرتكزات  تزل  وملا  شكلت  مفاهيم  ونقد  وتأصيل  درس  اىل  وتهدف 

أساسية يف فضاء التفكري املعارص.

وسعياً اىل هذا الهدف وضعت الهيئة املرشفة خارطة برامجية شاملة 

يف  وتأثرياً  وتداوالً  حضوراً  األكرث  واملفاهيم  باملصطلحات  للعناية 

العلوم اإلنسانية، وال سيام يف حقول الفلسفة، وعلم اإلجتامع، والفكر 

السيايس، وفلسفة الدين واالقتصاد وتاريخ الحضارات.

أما الغاية من هذا املرشوع املعريف فيمكن إجاملها عىل النحو التايل:

: الوعي باملفاهيم وأهميتها املركزية يف تشكيل وتنمية املعارف  أوالً

معها  التعامل  وبالتايل  وغاياتها،  مبانيها  وإدراك  اإلنسانية  والعلوم 

كرضورة للتواصل مع عامل األفكار، والتعرف عىل النظريات واملناهج 

التي تتشكل منها األنظمة الفكرية املختلفة.

ثانياً: إزالة الغموض حول الكثري من املصطلحات واملفاهيم التي 

غالباً ما تستعمل يف غري موضعها أو يجري تفسريها عىل خالف املراد 

ناتجة من اضطراب  املعرفية  اإلشكاليات  من  كثرياً  وأن  منها. ال سيام 

الفهم يف تحديد املفاهيم  والوقوف عىل مقاصدها الحقيقية.

االحتدام  ميادين  يف  املفاهيم  توظيف  يؤديه  ما  حقيقة  بيان  ثالثاً: 

آثار  التوظيف من  الحضاري بني الرشق والغرب، وما يرتتب عىل هذا 



سلبية بفعل العوملة الثقافية والقيمية التي تتعرض لها املجتمعات 

العربية واإلسالمية وخصوصاً يف الحقبة املعارصة.

واملنتديات  األبحاث  ومراكز  الجامعية  املعاهد  رفد  رابعاً: 

الفكرية بعمل موسوعي جديد يحيط بنشأة املفهوم ومعناه ودالالته 

ِصالته  عن  فضالً  العلمية،  استخداماته  ومجال  اإلصطالحية، 

العلمي  البعد  من  وانطالقاً  األخرى.  واملعارف  بالعلوم  وارتباطه 

أن  المركز عىل  حرص  فقد  املرشوع  لهذا  والتحكيمي  واملنهجي 

يشارك يف إنجازه نخبة من كبار األكادمييني والباحثني واملفكرين 

من العاملني العريب واإلسالمي.

 *       *      * 

)مصطلحات  سلسلة  ضمن  تندرج  التي  الدراسة  هذه  تتناول 

اللغوي  معناها  ف   Materialism املادية  مصطلح  معارصة( 

التاريخية.  وظهوراتها  األنطولوجية  دالالتها  ف  وكذلك  واالصطالحي 

والتيارات  الفلسفية  واملدارس  الفكرية  املذاهب  عنه  عّبت  ما  وهو 

السياسية التي ظهرت ف الغرب ابتداًء من القرن التاسع عرش وحتى 

عنه  عّبت  ما  الخصوص  وجه  عىل  ومنها  العرشين  القرن  منتصف 

املاركسية عىل املستويني النظري والتطبيقي.

والله ويل التوفيق



     املقدمة

أّوالً- مقّدمة البحث

»املاّدة« أو »املاّديّة« أو »األيديولوجيا املاّدية«، ثالثة أسامء أو 

ثالث كلامت تدّل عىل معنًى فكرّي واحد، تتّفق يف العمق املعيارّي 

العمليّة  بالتّطبيقات  وتختلف  الذاتيّة،  املعرفة  ومضمون  العاّم، 

ومتثاّلت  البرشّي  الوعي  صعيد  عىل  التحلييّل  البحث  ومنهجيّة 

قناعاته املاديّة يف العلم والسياسة واالقتصاد واالجتامع البرشّي. 

يقوم التفكرُي املاّدّي أو »الفكر األيديولوجّي املادّي« عىل قاعدة 

بالحواّس  واإلدراك  بالعني  )املشاهدة  و«العيان«  »الحّس«  اعتبار 

الذايت.  بل وجوهرها  البرشيّة،  املعرفة  أساس  املعروفة(  العضويّة 

إاّل  تُقّوم  ال  املعرفة(  )أي  أنّها  املادّي(  الفكر  هذا  )أتباع  ويعترب 

بالبيانات )واألرقام( املاديّة، واملثريات الحّسيّة والشواهد التجريبيّة 

أو عاّمة، ودعم  فرديّة  أيّة ظاهرة  ما حول  أو رأي  نظر  إلبراز وجهة 

اتّجاه أو سلوك مادّي خالص.

مع  نشأ  الحياة،  يف  اإلنسان  وجود  قدم  قديٌم  املاّدّي  والتفكرُي 

البذور األوىل للتفكري البرشّي.. أي منذ إّن  بدأ اإلنسان ينظر بعينه، 

بعقله  القريب والبعيد  ذاته ومحيطه وكونه  ويعاين بحواّسه، ويتأّمل 

ومختلف األدوات املاديّة التي توافرت له، اكتشافاً أو صنعاً واخرتاعاً. 

لكّن متنطقه اللغوّي والبيايّن بأفكار عقلية ومعادالت فكريّة تحليليّة 

تعكس طبيعة )وآليّة( معاينته لواقعه الخارجّي املريّئ املحسوس.. 
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ظهر  حتّى  أي    الحق،  زمن  إىل  تأّخر  البيايّن  التمنطق  هذا  أقول: 

مفّكرون وفالسفة »ماديّون« يف مختلف الحضارات البرشيّة، خرجوا 

عن الّسائد النمطّي، واعتقدوا بأنَّ ما ال نراه ليس موجوداً، وأّن املوجود 

هو ُمعايٌَن ومقاس بأبعاد وأحجام ومعايري ماديّة.

ف هذه الورقة حول فكرة »املاديّة« ـ التي تطّورت لتصبح فلسفة 

وأيديولوجيا ومرشوعاً سياسيّاً قامت عليه دول وحلف عسكرّي كبري 

سنحاول  ـ  ذاتها  املاديّة  الفكرة  بلون  تلّونت  بلدان  مجموعة  ضّم 

بيانات نظريّة معياريّة، حول معنى مصطلح »املاديّة«  إيجاد قاعدة 

العقليّة  وخلفيّاتها  وشخصيّاتها،  رموزها  وأهّم  نشوئها،  وتاريخ 

يجعل  مبا  املفاهيميّة،  لطروحاتها  نقديّة  مقاربة  مع  والعلميّة، 

ميكن  املعرفيّة،  ذاكرتنا  يف  فكريّة  مرجعيّة  الورقة(  هذه  )من  منها 

استعادتها، وتحديثها، واإلضافة إليها. 



الفصل األول

معنى المصطلح ودالالت المفهوم



الجذر اللغوّي

-معنى كلمة »مادّي« ف معاجم اللغة العربّية:

كلمة مادّي هي فاعل من »مدى«. وجمعها: ماّدات وموادُّ.

وأُُصوُل اْشِتَقاِقَها: 

.. إلخ.. ، َمِديٌد، َمْمُدودٌ، اِْستََمدَّ دَ، َمدٌّ َمَددَ: ِهَي مادّةُ املداخل، مّد، َمدَّ

-ماٍد: فاعل من مَدى.

. -ماّد: فاعل من َمدَّ

ع مادَّة  ْ  واملادَّة: كّل يشء يكون َمَدداً لغريه. ويقال: دْع يف الرضَّ

اللنب، فاملرتوك يف الرضع هو الداِعيَُة، وما اجتمع إِليه فهو املادَّة، 

ه  واألَْعراُب مادَُّة اإلسالم. وقال الفرّاُء يف قوله عّز وجّل: والبحر مَيُدُّ

به.  يُكتب  الذي  كاملِداِد  ِمداداً  تكون  قال:  أَبحر؛  سبعة  بعده  من 

ه؛ تقول: ِدْجلَُة مَتُدُّ  واليشء إذا مدَّ اليشء فكان زيادة فيه، فهو مَيُدُّ

. وال  نا بها. وتقول: قد أَْمَدْدتُك بأَلف فَُمدَّ تَيَّارنا وأَنهارنا، والله مَيُدُّ

يقاس عىل هذا كّل ما ورد. وَمَدْدنا القوَم: رِصْنا لهم أَنصاراً ومَدَداً 

وأَْمَدْدناهم بغرينا. وحىك اللحيايّن: أََمدَّ األَمري جنده بالحبل والرجال 

هم مبال كثري وأَغاثهم. قال: وقال بعضهم أَعطاهم،  وأَغاثهم، وأََمدَّ

واألَّول أَكرث. ويف التنزيل العزيز: وأَْمَدْدناهم بأَموال وبنني.  واملََدُد: 

هم؛ سيبويه، والجمع أَْمداد، قال: ومل يجاوزوا به  هم به أَو أََمدَّ ما مدَّ

ه: طلََب منه َمَدداً. واملََدُد: العساكُر التي تُلَحق  هذا البناء، واستَمدَّ

باملَغازي يف سبيل الله]1].

الطبعة  بريوت/لبنان،  صادر،  دار   ،12 املجلّد:  العرب«.  »لسان  الدين.  جامل  منظور،  ابن   -[1[

الثالثة عام 1993م، ص: 565.
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واملاّدة بحسِب أحِد التّعريفات املعجميّة: هي كّل جْسم له َوزن 

واْمتداد يَْشَغل َحيّزاً من الَفراغ، يَقبل التَّْقسيم ويتّخذ أَْشكاالً ُمْختلَفة.

يًَّة كانت  ء هي أُصولُُه وعنارصُه التي منها يتكوَّن، حسِّ ْ ُة الشَّ ومادَّ

أَو معنويّة، كامدَّة الخشب، ومادَّة البحث العلمّي.

ومادِّيَّة،  ماّدة  إىل  منسوب  مفرد  اسم  هي  »مادّي«  وكلمة 

املاديّة  بالوسائل  املريّئ  )غري  املعنوّي  أو  للروحّي  مقابل  وهو 

أبعاد..  أو  شكل  أو  جسم  أو  جسد  بال  وغري املادِّّي:  املعروفة(. 

ويقال عن شخص ما إنّه مادّي، يف حال كونه ُمتََشبِّعاً مِبَا ُهَو َملُْموٌس 

َوَمْحُسوس ومحسوب]1].

-ف املعنى االصطالحّي لكلمة »ماّدة« أو »ماّدي«:

ما  كّل  هو  »املاديّة«  لكلمة  الصحيح  عليه  املصطلح  املعنى 

هذا  تخّص  وطروحات  آراء  من  والعلامء  املفّكرون  عليه  اتّفَق 

املعنى »معنى املاّدة« من أجل بناء معايري فكريّة عقليّة مشتّقة منها. 

واملعنى االصطالحّي للامّدة هو تلك النظرة الحّسيّة إىل العامل مبا 

 )method( فيه من مكّونات ومخلوقات وموجودات. أو هي الطريقة

القامئة،  الهائلة  املتنّوعة  والطبيعة  الحياة  هذه  ظواهر  فهم  يف 

وإدراكها اعتامداً عىل مبادىء محّددة مضبوطة، علميّاً وموضوعيّاً. 

وكذلك هي الطريقة لفهم كّل ما يتعلّق بالحياة االجتامعيّة واألنشطة 

مع  تفاعله  سياق  يف  البرشّي  للفرد  العمليّة  والنتائج  االقتصاديّة 

الحياة واملحيط الذايتّ واملوضوعّي. وتصّح هذه النظرة )املاديّة( 

الظروف واألحوال واملواقع، ما دامت تأخذ  العامل يف جميع  إىل 

]1]- بن عبد القادر الرازي، محمد. »مختار الصحاح«. مكتبة لبنان، 1986م، بريوت/لبنان، ص: 225. 
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باملحّددات املاديّة التي صرّيها أصحابها فلسفة ماديّة قامئة بذاتها. 

فهي أساس عدد من العلوم ذات الصلة بالفرد البرشّي. وهي بهذا 

تكون تفسرياً عاّماً للعامل، ونظرًة معرفيّة إليه كام هو، يجعل لألعامل 

العامليّة أساساً متيناً. ولهذا فهي تكون نظريّة. وموضوع هذا الدرس 

هو تحديد أساس النظريّة املاديّة]1].

املعنى  هذا  حيث  من  ـ  املاّدة  تعّد  تحديداً،  أكرث  وبشكل 

الفيزياء وكذلك علم الكيمياء.  املحسوس ـ من مصطلحات علم 

َوزْنها مهام كانت خفيفة(،  له كتلة )أي ميكن  ما  بأنّها كّل  وتعرَُّف 

ويشّكل حجامً يف الفراغ ميكن رصده )الحجم املرصود مبعنى له 

طول وعرض وارتفاع وعمق(، يَقبل التَّْقسيم، ويتّخذ أَْشكاالً متعّددة 

ومتنّوعة ُمْختلَفة.

قبوالً  كاَن مقبوالً  التعبري(،  )إذا صّح  التعريف املدريّس   وهذا 

عاّماً يف الفيزياء الكالسيكيّة.. وعليه تكون كّل املركّبات التي نراها 

يف حياتنا، وكّل العنارص املفردة هي أمثلة عىل املاّدة. فاملاء مثالً، 

وهو عبارة عن ماّدة سائلة، مؤلّفة من ذّريت هيدروجني )H2( وذرّة 

O(.. املاء مركّب مادّي.. والذهب أيضاً )عنرص صلب( 
2
أوكسجني)

هو أيضاً ماّدة. 

إّن املاّدة التي تكّون عاملنا مصنوعة بشكل أسايّس من جسيامت 

غرويّة،  بجسيامت  ببعض  بعضها  كواركات quarks يرتبط  تدعى 

الفيزيائيون  وقام   ،gluons گليونات  مناسبة  تسمية  املساّمة  وهي 

بقيت  لكّن  والگليونات،  الكواركات  عمل  لفهم  واسعة  بخطوات 

املكتبة  منشورات  بركات،  شعبان  ترجمة:  املاركسّية«.  الفلسفة  »أصول  جورج.  بوليتزر،   -[1[

العرصيّة، صيدا/لبنان، طبعة بال تاريخ. ص: 136.
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بضعة ألغاز محرّية تحتاج إىل حّل. وتاريخيّاً اعتقد اإلغريق القدامى 

القرن  الكون. ولكن يف  الذّرات هي أصغر مكّونات املاّدة يف  إّن 

مكّونات  منتجني  الذرّة،  وفلق  تجزئة  من  العلامء  متّكن  العرشين 

أصغر بكثري:

 .electrons وإلكرتونات neutrons ونرتونات protons بروتونات

وبعد ذلك تبنّي إّن الربوتونات والنرتونات بدورها تتألّف من جسيامت 

أصغر عرفت بالكواركات quarks، املرتبطة بعضها ببعض بواسطة 

وهذه  گليونات.  مالئم،  نحو  عىل  سّميت  »الصقة«،  جسيامت 

الراهن، هي جسيامت أساسيّة  الوقت  نعرفها يف  الجسيامت، كام 

حقيقًة؛ ولكن حتّى هذا التصّور، فقد تبنّي أنّه غري مكتمل. وكشفت 

الطرائق التجريبيّة التي تنظر يف أعامق الربوتونات والنرتونات عن 

أوركسرتا سمفونيّة مخبّأة فيها متاما؛ إذ يتكّون كّل جسيم منها من 

ثالثة كواركات وأعداد متغرّية من الگليونات، إضافة إىل ما يسّمى 

يصاحبها  الكواركات  من  أزواج  هي  التي  الكواركات،  من  بحراً 

رشكاؤها من املاّدة املضاّدة، هي الكواركات املضاّدة، التي تظهر 

الجسيامت  وليست الربوتونات والنرتونات  باستمرار.  وتختفي 

الوحيدة املكّونة من الكواركات يف الكون، فقد استحدثت تجارب 

جسيامت  من  حشداً  املنرصم  القرن  نصف  خالل  املرّسعات 

أخرى تحتوي عىل كواركات وكواركات مضاّدة تسّمى معاً، إضافة 

. [1[ hadrons إىل الربوتونات والنرتونات، هادرونات

هيئتها  تحّدد  مختلفة  حاالت  يف  تكون  أن  مُيكن  واملاّدة 

]Rolf Ent- Thomas Ullrick- Raju Venugopalan -[1. »الغراء الذي يربط مكّوناتنا«. مجلّة 

العلوم )ترجمة ملجلّة ساينتفيك ماجازين األمريكّية املتخّصصة(، املجلّد 31، عام 2015. تاريخ 

الولوج: 2017/6/14.
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ومظهرها، وحاالت املاّدة الطبيعيّة هي بشكل رئييّس أربعة أشكال 

أو أطوار، هي: الشكل الصلب، والسائل والغازّي والبالزما.. 

والرصاص  والزئبق  والحديد  املاء  مثل  مواّد  عىل  ينطبق  وهذا 

وثاين أكسيد الكربون واألمونيا وغريها من املواّد والعنارص الطبيعيّة. 

توجد  وال  أُنتجت مخربيّاً  التي  الحاالت  بعض  توجد  أنّه  يف حني 

طبيعيّاً، مثل األمصال، واملواّد املركّبة الطبيّة وغريها. وإضافة إىل 

هذا، توجد بعض الحاالت الطبيعيّة، والتي ال توجد إاّل يف أماكن 

خاّصة، مثل نوى النجوم النيوترونيّة التي تكون املاّدة فيها مسحوقة 

وشبه متالشية بسبب الكثافة الشديدة للنجم، وهذه تشّكل حالة )أو 

هيئة أو متظهر( جديد من املاّدة]1].

تعابريه  أحد  يف  ـ  للامّدة  عليه  املصطلح  املعنى  يدور  ..إذاً، 

ة  املعريَّ الذاتّية  بنيتها  حول  ـ  العلمّي  املعيار  هنا  وهو  ومعايريه 

واملحّددة بأبعاد، واملَُشاهدة بآثارها ونتائجها كام قلنا. وأّما الفكر 

املرئيّة  املعياريّة  البنية  )ذات  املاّدة  بأّن  القائل  الفكر  فهو  املاّدّي 

الوجود  أساس  العيايّن( هي وحدها  للشهود  والقابلة  واملحسوسة 

األكرب  والقيمة  الدور  له  املادّي  الفكر  وأّن  كلّه.  والحياة  والكون 

الروحيّة  للقيم  إغفال  مع  االستهالك،  ومواّد  الرثوة  عىل  للحصول 

يزعم  كام  املاديّة  للقاعدة  انعكاس  هي  التي  األخالقيّة  واملبادئ 

أتباع هذا الفكر. 

املوضوعيّة  واملعايري  املحّددات  مجموعة  عىل  ويطلق 

وهي  املاّدة«،  »أصالة  مذهب  أو  املاديّة«  »العقيدة  )املحسوسة( 

مري  دار  ترجمة  موسكو،  التقّدم،  دار  للجميع«.  »الفيزياء  وأ.كيتايجورودسيك.  ل.الندوا   -[1[

للطباعة والنرش، طبع عام 1978. ص: 125.
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تعني االعتقاد بالواقع املوضوعّي الخارجّي املريّئ بأبعاده املقاسة 

عريّض  ذهنّي  كأمر  لها  )املثاليّة(  النظرة  قبال  يف  واملحّددة، 

اعتبارّي غري عيايّن، يقوم عىل إنكار أو رفض أن يكون للامّدة أّي 

وخياالته  الّذهن  مخرتعات  من  تعتربها  بل  عيايّن،  خارجّي  واقع 

لهذا املصطلح اجتمع اإللهيّون )من مسلمني أو  ووفقاً  وأوهامه.. 

غري املسلمني( مع املادينّي، إذ يؤمن جميعهم بأّن األصالة للامّدة، 

وأنّها  بزمان ومكان،  محّدداً  موضوعيّاً  حقيقيّاً  واقعاً  للامّدة  إّن   أي 

حقيقة عينيّة غري ذهنيّة، وذات آثار محسوسة مَشاهدة، لكن يفرتق 

بالله  االعتقاد  ينايف  ال  االعتقاد  هذا  أّن  املادينّي يف  عن  اإللهيّون 

واإلميان بالتوحيد، بل يكون )عامل الطبيعة( هو أفضل سبيل ملعرفة 

الله، والقرآن الكريم يعترب الحوادث املاديّة آيات باهرة تقود للتعرّف 

إىل الله تعاىل.. وقد تستعمل كلمة املاديّة )ويراد بها( إنكار الوجود 

الالمادّي، وحرص الوجود يف العامل املادّي، والقول إنّه ال وجود يف 

الكون إاّل هو محكوم بقوانني املاّدة وواقع يف إطار الزمان واملكان 

والحّس البرشّي وماعدا ذلك وهم]1]. 

2. التعريف االصطالحّي :

املاديّة، اصطالحاً، هي توّجه فكرّي ونزعة فلسفيّة، مل تتبلور يف 

الفكر الفلسفّي الغريّب -كتيار معريفّ فلسفّي رصني ومعيارّي- إاّل يف 

مراحل زمّنية متأّخرة، بعد تراكامت فكريّة وإرهاصات فلسفيّة منذ أيام 

الرتاث اليونايّن حتى نهضة أوروبا الحديثة خالل القرن السابع عرش. 

يف  معرفيّة،  كنظريّة  تبلورها  ذروة  الفلسفة  هذه  بلغت  وقد 

]1]- مطّهري، مرتىض. »الدوافع نحو املاديّة«. ترجمة: الشيخ محمد عيل التسخريّي، طباعة دار 

التعارف، طبعة عام 1991، بريوت/لبنان، ص: 28.
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كّل  صاغها  التي  املاركسيّة  الفلسفيّة  النزعة  أو  املاركسيّة  الفلسفة 

أّن  يرى  كان  الذي  أنجلز  )فريدرش(  وفريدريك  ماركس  كارل  من 

»النظرة املاديّة للعامل هي النظرة للطبيعة كام هي، بدون أية إضافة 

منسوبة  ككلمة  وهي  ـ   Materialism املادية  إّن  أي  خارجية«]1]. 

املوضوعّي  العينّي  الواقع  تعني  فلسفيّة  ونظرة  مقولة  هي  للامّدة- 

الذي يوجد مستّقالً ومنعكساً فيه]2]. 

ميكن  الذي  الوحيد  اليشء  أّن  النهج  هذا  أتباع  يعترب  وهكذا 

القول بوجوده يف الجوهر هو املاّدة، وال يشء سواها. فاملاّدة هي 

الحقيقة املطلقة، وما عداها عريض ثانوّي، ناتج منها، وخارج من 

وقنواته  الوعي  مدارك  تحّدد  التي  وهي  للامّدة،  فاألصالة  رحمها. 

النظريّة يف فهم الوجود الخاّص والعاّم. بالتايل يتطّور الوعي بتطّور 

عن  إاّل  تفسريه  مُيكن  ال  الوعي  وهذا  باإلنسان.  املحيطة  املاّدة 

وأّما  لإلنسان،  العصبّي  الجهاز  يف  الفيزيوكيميائيّة  التّغرّيات  طريق 

التفسريات النفسيّة واألخالقيّة وغريها من العوارض الروحيّة فهي ـ 

بحسب أتباع هذه الفلسفة ـ مجرّد أمور خياليّة، ال وجود لها، حيث 

ال أساس لها يف البعد العضوّي املادّي. 

مراحل  كأعىل  تبلورت  التي  املاركسيّة  املاديّة  الفلسفة  وأّما 

املاديّة الفلسفيّة، فهي ـ كام جاء يف نصوص آبائها املؤّسسني ـ ]3] 

العلم الذي يقوم بدراسة القوانني املاديّة لتطّور الطبيعة واملجتمع، 

]1]- بوليتزر، جورج وموريس كافني. »أصول الفلسفة املاركسّية«. تعريب شعبان بركات، الجزء 

األول، منشورات املكتبة العرصيّة، صيدا/لبنان، بال تاريخ، ص: 15-14.   

نهضة   ،2004 الثانية،  الطبعة  واإلسالم«.  الغرب  بني  املصطلحات  »معركة  محمد.  عامرة،   -[2[

مرص للطباعة والنرش، ص: 51. 

]3]- بوليتزر، جورج. »أصول الفلسفة املاركسّية«. مصدر سابق، ص: 15.
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املستَغلة، كام  الطبقات املضطَهدة  ثورة  يدرس  الذي  العلم  وهي 

البلدان،  جميع  يف  االشرتاكيّة  انتصار  لنا  يصف  الذي  العلم  أنّها 

وأخرياً هي العلم الذي يعلّمنا بناء املجتمع الشيوعّي]1].

وميكن التمييزـ  لدى أتباع املنهج املادّي املاركيّس- بني نوعني 

أو شكلني من املاديّة، هام املاديّة الديالكتيكيّة واملاديّة التاريخيّة.

للحزب  العامليّة  الّنظرة  هي  )الجدلّية(  الديالكتيكّية  فاملاديّة 

املادّي املاركيّس اللينينّي، وتوصف بأنّها ديالكتيكيّة )جدليّة( ألّن 

نهجها للظواهر الطبيعيّة، وأسلوبها يف دراسة هذه الظواهر، وتفّهمها 

للظواهر  تفسريها  بينام  )جديّل=رصاعّي(،  ديالكتييّك  أمر  هو 

الطبيعيّة، وفكرتها عن هذه الظواهر، يقوم عىل بعد ونظريّة ماديّة]2].

أوجد هذا االتّجاه من املاديّة، وأعطاه معايري وانتظامات فكريّة 

فلسفيّة، كّل من الفيلسوفني املادينّي »كارل ماركس« و»فريدريش 

انجلز« اللذين استفادا من التأسيس النظرّي لديالكتيك الفيلسوف 

الفيلسوف  تنظريات  ومن  »هيجل«،  املعروف  األملايّن  املثايّل 

كان  الذي  الطبيعّي  باملذهب  القائلة  »فيورباخ«  اآلخر  األملايّن 

ذروة التطّور يف املاديّة امليكانيكيّة آنذاك. وعن هذا يقول ماركس: 

الهيغيّل  الديالكتيك  عن  يختلف  ال  الديالكتييّك  أسلويب  »إّن 

وحسب، بل هو نقيضه املبارش. فهيغل يحول عمليّة التفكري، التي 

يطلق عليها اسم الفكرة   حتّى إىل ذات مستقلّة، إنّها خالق العامل 

مجرّد شكل خارجّي ظواهرّي  الحقيقي  العامل  ويجعل  الحقيقّي، 

]1]- ستالني، جوزيف. »آخر املؤلّفات.. حول املاركسّية وفقه اللغة«. طبعة باريس، 1953م، ص: 59.

الطبعة  التقدم/موسكو،  دار  التاريخّية«.  واملاديّة  الديالكتيكّية  »املاديّة  جوزيف.  ستالني،   -[2[

األوىل أيلول 1938، ص: 114.
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ُللفكرة. أّما بالنسبة إيّل، فعىل العكس من ذلك، ليس املثال سوى 

العامل املادّي الذي يعكسه الدماغ اإلنسايّن ويرتجمه إىل أشكال 

من الفكر«]1]. 

واعتمدت املاديّة يف تطّورها ـ كام زعمت ـ عىل املكتشفات 

واالخرتاعات العلميّة التي أعقبت الثورة الصناعيّة يف الغرب، لذلك 

بنظريّاته  كاً  للعلم، ومتسُّ تجدها من أكرث النظريّات الفلسفيّة تأييداً 

العلم  بأنَّ  تعتقد  املاديّة(  الفلسفة  )أي  لكونها  املعروفة،  وحقائقه 

تجارب  هو  )مبا  فالعلم  الفكريّة.  وآرائها  مقوالتها  فحوى  يثبت 

ماديّة، أي ما اكتسب مبالحظة جاّدة وتجربة موضوعيّة من حقائق أو 

قوانني أو قواعد لسلوك الظواهر الكونيّة من حيث حدوثها وتكرارها 

متعلّقة بجوانبها النظريّة والعمليّة مليدان معنّي ومنهج معنّي معرتف 

به ومتّفق عليه عند أهل ذلك االختصاص(]2] يلتقي مع أصل فكرة 

سيطرة  إىل  وتهدف  والتجربة،  الحّس  بأصالة  تقول  التي  املاديّة 

اإلنسان عىل الطبيعة ومحاولة تسخريها لنفسه، وشاركت يف تجميع 

املعارف العلميّة املختلفة لتشّكل صورة واقعيّة للعامل املادّي.

معرفيّة  وطريقة  فلسفّي  مذهب  هي  التي  التاريخّية،  واملاّديّة 

بدراسة  تُعنى  الديالكتيكيّة،  املاديّة  امتداد ملبادئ  التاريخ  فهم  يف 

]1]- ماركس، كارل. »رأس املال«، الجزء االول، مكتبة النهضة املرصية، عام 1947م، ص: 178.

تعريفه  يناقض  عموماً-  املاديّة  فالسفة  يلتزمه  -الذي  للعلم  )املادّي(  التعريف  هذا  طبعاً   -[2[

لدى الفالسفة واملفكّرين العقلّيني واإللهّيني )مّمن أخذوا باملنهج العقيّل والذوقّي الكشفّي ف 

محاولتهم الوصول إىل معنى املعرفة وفلسفتها(. فالعلم واملعرفة العلمّية لدى العقلّيني )وعموم 

ينتج  ما  أو  فيها  )وما  املختربيّة  والتجارب  والتجربة  الحس  عىل  تقوم  ال  اإلسالمّيني(  الفالسفة 

منها من إحصائّيات وبيانات ومقايسات ومعايرات ووو..إلخ( وحسب، وإّنا هي تعرف بالعقل 

القبلّية  واملعارف  العقلّية  والبديهّيات  العقيّل  التفكري  مبقتضّيات  تأخذ  أي  العقلّية،  والبديهّيات 

)الفطريّة( املعروفة للوصول إىل املعرفة املعتربة والحقيقّية.   
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الحياة االجتامعّية، وتطبيق مبادئ هذه املاديّة عىل مختلف ظواهر 

املاّدة.  قوانني  ضوء  يف  وتحليلها  ودراستها  البرشّي،  االجتامع 

)كفعٍل برشّي يف  التّاريخ  تفسري  إىل  التاريخيّة  املاديُّة  هذه  وتتّجه 

ـ  يُعترب  واحد  فكرّي  اتّجاه  أو  نظر  وجهة  أو  برأي  الزمايّن(  البعد 

بحسب نظر أصحاب هذه املدرسة ـ كاملفتاح السحرّي الذي يفتح 

واتّجاهاتها  وفواعلها  الحياة ومختلف شؤونها  أقفال كّل يشء يف 

االجتامعيّة والسياسيّة واالقتصاديّة]1]. 

الظواهر  تُدرَس  وأفكارها،  املدرسة  هذه  معطيات  عىل  وبناًء 

التحليل  بـ»مبادئ  سّمي  ما  ضوء  يف  واإلنسانيّة  االجتامعيّة 

املاركيّس« بصورة عاّمة، و«مبادئ املاديّة الجدليّة« املعنيّة بظواهر 

الجدليّة  املاّديّة  من  تستمُد  فهي  خاّصة،  بصورة  والطبيعة  الكون 

اعتامداً  تعتمد  إذ  الظواهر والوقائع االجتامعيّة،  مبادئها يف تحليل 

أساسيّاً عىل املقوالت الثالث األساسيّة املتمثّلة بأّن عمليّات الرتاكم 

الكميّة تؤّدي إىل تغرّيات كيفيّة، وأّن التناقض بني مكّونات األشياء 

يعد األساس يف حركتها، وما من يشء يف الطبيعة والحياة االجتامعيّة 

إاّل يحمل يف مكّوناته قدراً من التناقض، ينتج رصاعاً مستمرّاً بينها، 

وأّن هذا الرصاع بني املكّونات يؤّدي باستمرار إىل ما يعرف بـ »نفي 

املراحل  بالرضورة  تنفي  التطّور  مراحل  من  مرحلة  فكّل  الّنفي«. 

السابقة، وال ميكن إّن  تتعايش املراحل بعضها مع بعض إال فرتاٍت 

مؤقّتة توصف بالتناقض، وال ميكن أن يكون بينها أّي وفاق أو استقرار.

املنطق  تطبيق  نتاج  الّتاريخّية  املاّديّة  تكوُن  املعنى،  بهذا 

التاريخّي  التطور  حركّية  عىل  والتناقض(  الرصاع  )منطق  الجديّل 

]1]- ستالني، جوزيف. »املاّدية الديالكتيكّية واملاديّة التاريخّية«. مصدر سابق، ص: 1 2-. بترّصف.
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للمجتمع  الفوقّي  البناء  أّن  املاركسيّون  يرى  حيث  للمجتمع، 

)القوانني واألخالق والسياسات العاّمة( ناتٌج من البناء التحتّي )وهو 

أخالق  أّن  يعني  مبا  املاديّة(..  االقتصاديّة  والعالقات  األسس  هنا 

املجتمع تتأثّر جوهريّاً بالعالقات االقتصاديّة وما فيها من تعقيدات 

وشؤون وإشكاليّات )بل هي نتيجة لها(..]1].

»الوعي  مفهوم  عىل  التاريخّي  املادّي  التحليل  يف  ينطبُق  وما 

دامئاً  فاإلنسان  الشخصيّة،  دراسة  بدوره عىل  يندرج  االجتامعّي«، 

ابن زمانه ومجتمعه وطبقته، فيتحّدد جوهر الشخصيّة ويتّضح متام 

اجتامعيّة تضع  تشكيلة  وكّل  فيه،  تعيش  الذي  باملجتمع  الوضوح 

العالقة بني املجتمع والشخصيّة عىل نحو مختلف وتحلّها  قضية 

وفق منط معنّي...]2].

3. امتداد مصطلح »املاديّة« وتجلّياته عرب التاريخ.

ة ومضبوطة      إّن َوضَع تحقيٍب زمنّي أو تحديد مراحل زمنيّة ُمَعريَّ

بدقّة لسريورة »الفكرة املاديّة« أو لتطّورات حركة »الفلسفة املاديّة« 

بجميع  عموماً  الفلسفة  لتطّور  توثيق  ذاته  بحدِّ  هو  التاريخ،  عرب 

املاديّة  الرؤية  أو  املاديّة  النظرة  وتياراتها. ألّن  اتّجاهاتها ومذاهبها 

لألشياء رافقت ظهور الفكرة الفلسفيّة منذ بداياتها األوىل، وارتبطت 

الحقيقة  إدراك  ومحاولة  املعرفة  إىل  الوصول  يف  العقل  بحريّة 

كان  أيضاً  الفلسفّي  الرتاكم  فوقيّة أخرى. وألّن  من دون مرجعيّات 

]1]- ستالني، جوزيف. »املاديّة الديالكتيكّية واملاديّة التاريخّية«. مصدر سابق، ص: 111.

األوىل  الطبعة  سوريا،  دمشق،  الخامس،  املجلد  العربّية،  املوسوعة  التاريخّية«،  »املاديّة   -[2[

-1890 التاريخّية  املاديّة  التاريخّية: رسائل حول  »املاديّة  أنجلز.  وفريدريش  ؛  2001، ص385 

1894«. ترجمة: إلياس شاهني، دار التقّدم، موسكو، طبعة عام 1980، ص: 33.
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متداخالً بعضه ببعض عرب مسرية التاريخ خاّصًة يف بداياته األوىل، 

املاديّة  بني  بذاتها  وقامئة  واضحة  فاصلة  حدود  هناك  تظهر  ومل 

متأّخر.. ففي  إاّل يف زمن  األفكار والفلسفات األخرى  وغريها من 

الّسابق ـ وقبل ظهور معامل محّددة للفلسفة املاديّة التي متظهرت 

بأعىل مراحلها وأجالها يف الفلسفة املاركسيّة ـ كان الفكر املادّي 

يسّمى بالفكر الوضعّي أو الطبيعّي وهو الفكر الذي ينظر إىل الحياة 

العقيّل  والنظر  والحّس  التجربة  عىل  قامئة  طبيعيّة  نظرة  واإلنسان 

إلهيّة  أخرى  وفلسفات  ومعاٍن  تفسريات  أيّة  عن  بعيداً  فحسب.. 

ميتافيزيقيّة حتّى انتزاعيّة وضعيّة.

ثالثة  قبل حواىَل  القديم  الرّشق  بلدان  الفلسفة يف  فقد ظهرت 

آالف سنة. منذ أْن بدأ اإلنسان يتأّمل ذاته واآلفاق من حوله، ويتفّكر 

املوضوعّي  معطيات وجوده  كانت  والحيايتّ.  الكويّن  محيطه  يف 

ميلك  يكن  مل  لها،  حدود  ال  مفتوحة  أسئلة  عنده  تثري  الخارجّي 

إجابات عنها، مع أنّه قّدم تفسريات وتأويالت عقليّة شتّى ملظاهر 

تلك الوجودات وتنّوعاتها الهائلة.

هام  ومتناقضان  متضاّدان  رئيسان  اتّجاهان  الفلسفة  يف  برز 

املاديّة واملثاليّة يف معرفة العامل والوجود، ديالكتييّك مادّي وضعّي 

)وضعه اإلنسان مبرجعيّة العقل والتفكري العقيّل والتجربة الحسيّة( 

وميتافيزيقّي )مبرجعيّة النّص الدينّي املقّدس(.

طبعـاً هـذا التقسـيم والفصـل بـني رؤيتـني هـام أساسـاً رؤيتان 

وموقفـان معياريّـان متناقضتـان )أو عـىل األقـّل غـري متّفقتـني يف 

أصـل الفكـرة وآليّـات تشـكُّل الوعـي( يف الِبنيـة واملنهـج وآليّات 
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الناحيـة  مـن  التقسـيم( صحيحـاً  )هـذا  يكـون  رمّبـا ال  التفكـري، 

الـرؤى  بـني  والتشـابك  التّداخـل  بسـبب  والتاريخيّـة  املنهجيّـة 

ومناهـج  تفكرييّـة  مبـدارس  مؤطّـرة  تكـن  مل  التـي  والتفسـريات 

فلسـفيّة واضحـة، حيـُث إّن لـكّل مذهب فلسـفّي أو نظريّـة معرفيّة 

رؤيتهـا الخاّصـة بهـا، التـي تعالـج مـن خاللهـا مختلـف الظواهر 

الخارجيّـة.

 سريورة التفكري الطبيعّي )املاّدي( عند اليونانّيني القدماء:

ظهـرْت يف بدايـات التفكـري الفلسـفّي اإلنسـايّن، إرهاصـاٌت 

وبنيـات أوليّـة للتفكـري الطبيعـّي املـادّي، إذا صـّح التعبـري. وجاَء 

ظهورهـا يف بـالد اليونـان )حيـُث كاَن شـعُب اليونـاِن مـن أوائـل 

الشـعوب التـي أبـدْت لونـاً من ألـوان االسـتطالع والكشـف وإثارة 

عاّمـة  كعناويـن  واملوضوعيّـة(]1]  الذاتيّـة  اإلشـكاليّة  األسـئلة 

واشـتهرت  دقيـق،  بتفصيـل  موصـوف  تنهيـج  دومنـا  وعريضـة 

حـول  إغريقـّي  فيلسـوف  مـن  ألكـرث  معرفيّـة  وأفـكار  مقـوالت 

مواضيـع وجوديّـة وكونيّـة تخّص قضايـا تفكرييّة كالتغـرّي والثبات 

والحركـة والوجـود وغريهـا، خالفـت آراء »مثاليّـة« كانـت تقـول 

بالتجـرّد والثبـات كفلسـفة أفالطـون وغـريه، اعتُـربت ـ يف نظـر 

»..إّن  قائاًل:  الغرب  كتابه حكمة  برتراندرسل ف  الفيلسوف  يتحّدث  ]1]- حول هذا املوضوع، 

الفلسفة والعلم، كام نعرفهام، اخرتاعان يونانّيان، والواقع أّن ظهور الحضارة اليونانّية، التي أنتجت 

هذا النشاط العارم، إّنا هو واحد من أروع أحداث التاريخ. وهو حدث مل يظهر له نظري قبله وال 

بعده. ففي فرتة قصرية ال تزيد عىل قرنني، فاضت العبقريّة اليونانّية ف ميادين الفّن واألدب والفلسفة 

بسيل ال ينقطع من الروائع التي أصبحت منذ ذلك الحني مقياساً عاّماً للحضارة الغربّية..«. )راجع: 

التاريخّي«.  برتراندرسل. »حكمُة الغرب: عرض تاريخّي للفلسفة الغربّية ف إطارها االجتامعّي 

الجزء األول، ترجمة: د. فؤاد زكريا، منشورات: سلسلة عامل املعرفة الكويتّية، رقم السلسلة: 364، 

طبعة ثالثة 2009، ص: 27(.
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فالسـفة الحركـة الطبيعيّـني املاديّـني ـ مجـرّد اعتقـادات وهميّـة 

مـن  كّل  »املاديّـني«  هـؤالء  مـن  وبـرز  أسـطوريّة.  وخرافـات 

)دميوقريطـوس(  و«دميوقريطـس«  »هرياقليطـس«،  الفالسـفة 

و«أبيقـور، و»طاليـس«، كأحـد الحكـامء الطبيعيّـني )املاديّـني(، 

مّمـن أرجعـوا أصـل الوجـود إىل عنـارص ماديّـة طبيعيّـة. 

طبعاً، هذه الفلسفة الطبيعيّة املاديّة )فلسفة التغرّي( ـ التي آمنت 

القانون  إىل  )أي  الطبيعي  جذره  إىل  يشء  كّل  وأعادْت  باملريئ، 

قبل  املسيطرة  الفلسفيّة  الفكرة  هي  كانْت  ـ  املادي(  الطبيعي 

سقراط، أي كانت محوَر التفكري الفلسفّي منذ بْدِء التفلسف وظهوره 

بالرّد  قبل سقراط  الفالسفة  بدأ  وقد  وأصيل.  ممنهج  معريّف  كخّط 

عىل التساؤالت التي طرحها عن أصل الكون، وتغرّي ظواهر الطبيعة 

التجريبّي..  غري  املجرّد  العقيّل  والتأّمل  باملالحظة  حولهم،  من 

فقد اتّجه هذا االهتامم ليعالج املشكالت التي تتعلّق بطبيعة العامل 

وتغرّي ظواهر وثباتها.

ظهر بعد ذلك الفيلسوف املجّدد سقراط]1]، ُمحِدثاً ثورة كربى، 

يف نطاق الفلسفة ومعناها وعملها. إذ صّب اهتاممه عىل اإلنسان، 

بنفسك«.  نفسك  اعرف  اإلنسان:  »أيّها  يقول:  فكان  الطبيعة.  بدل 

ونظراً ملا قّدمه وأنتجه من معارف ونظريّات منطقيّة وفلسفية حول 

الذات الفرديّة )الفرد البرشّي(، ووجوده الطبيعّي، قال عنه شيرشون: 

صميم  إىل  وأدخلها  األرض،  إىل  السامء  من  الفلسفة  أنزل  »...إنّه 

هنا ف  أوردناهام  لكن  ماديّني،  يكونا  وأفالطون( مل  )سقراط  الفيلسوفني  أّن  املعروف  من   -[1[

سياق الحديث عن ممّهدات و«إرهاصات« نشوء الفكرة املاديّة، وتطّور مفاعيلها. وعنوان الفقرة 

كان »سريورة التفكري املادّي عند اليونانّيني القدماء«.  
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املدن والبيوت«]1]. ومعنى هذا أّن سقراط، اهتّم بالسياسة واألخالق 

منهج  مستخدماً  والطبيعة،  الفلك  يف  البحث  من  بدالً  واالقتصاد. 

التهّكم والتوليد، مصطنعاً الجهل أمام محاوريه، الذين يّدعون املعرفة.

أضحت  فقد  ـ  الحال(  بطبيعة  ماديّاً  يكن  مل  )وهو  أفالطون  أّما 

سيّام  وال  الوجود،  معنى  يف  البحث  حول  متمحورًة  عنده  الفلسفُة 

الحوار  منهج  مستخدماً  يتغرّي،  ال  الذي  الثابت  الحقيقّي  الوجود 

العامل األول،  الّسقراطّي. متيِّز امليتافيزياء األفالطونيّة بني عاملني: 

التعّددية، عامل الصريورة والفساد..  العامل املحسوس، هو عامل  أو 

وهكذا ظهر يف العرص اليوناينّ والروماينّ كثري من الفالسفة املادينّي، 

أمثال دميقريطس وأبيقور ولوكريتوس، يقّررون أّن املوجود ينحّل إىل 

أجزاء ال تتجزّأ هي الذرّات، والذرّات تنتقل يف الخالء. كذلك يرون أّن 

كّل موجود يخضع لقوانني رضوريّة، واإلنسان يندرج يف هذا الوضع. 

وكان الهدف منه الرصاع ضّد الخرافات وضّد الخوف من املوت]2].

الكويتّية،  املعرفة  عامل  الحضارّي«. سلسلة  ودوره  الالتينّي  »األدب  أحمد.  عثامن،  راجع:   -[1[

العدد: 141، الكويت، عام: 1989م. 

]2]- بدوي، عبد الرحمن. »موسوعة الفلسفة«. الجزء الثاين، النارش: ذوي القرىب، الطبعة الثانية، 

2008م، قم/إيران، ص: 407.



الفصل الثاني

التطور التاريخي للفكر المادي



بحسب  ـ  الغريّب  والحضارّي  الثقايفّ  التاريخ  أو  الرتاث  ينقسم 

ثالث  إىل  ـ  الغريّب  التفكري  فالسفة  وضعه  الذي  الزمنّي  التحقيب 

)عرص  القدمية  العصور  مرحلة  هي  منها،  األوىل  أساسيّة،  مراحل 

من  ومتتد  والعقل  للفلسفة  الذهبيّة  الفرتة  حيث  اليونانيّني  اإلغريق 

هم 500 ق.م، حتّى عام 400 للميالد الذي تبّنى فيه الرومان الدين 

الوسطى،  العصور  الثانية األطول وهي مرحلة  واملرحلة  املسيحّي. 

حتّى  الغرب    يف  الرومانيّة  اإلمرباطوريّة  سقوط  تاريخ  من  وتبدأ 

البيزنطيّة يف الرشق  الرومانيّة  الحضارة  بسقوط  إيذاناً  فتح إسطنبول 

عىل يد السلطان محمد الفاتح يف عام 1453م. وهي كانت مرحلة 

ظالميّة عىل الغرب عموماً. واملرحلة الثالثة املساّمة )مرحلة العصور 

الحديثة( وتبدأ من منتصف القرن الخامس عرش حيث تفّجرت معامل 

النهضة األوروبيّة )مع الدعوة إىل إحياء الفلسفة والعلوم اليونانيّة(، 

مروراً بعرص األنوار يف القرن الثامن عرش، حتّى العرص الحايّل.

مصطلحاً  الوسطى  القرون  أو  الوسيطة  العصور  مصطلح  يعّد 

العريّب واإلسالمّي(  لنا نحن )يف اجتامعنا  بامتياز، ال عالقة  غربيّاً 

به، ال تأسيساً وال نحتاً فكريّاً. حيُث ظلّت )تلك العصور الوسطى( 

الفكر األورويّب ومؤرّخيه عىل األقّل ـ عصوراً  بالنسبة إىل  ـ  تُْعترَب 

مظلمة بكّل معنى الكلمة، انحدرت فيها البرشيّة األوروبيّة ـ  إذا جاز 

التعبريـ ألدىن غرائزها ووعيها، حيث سادْت فيها الكنيسة )بتعاليمها 

وقدادستها( يف أكرث تجليّاتها رجعيّة]3]، معربّة عن نفسها خصوصاً 

]3]- يقول والرت ستيس ف كتابه »الدين والعقل الحديث« عن هيمنة الدينّي عىل العرص الوسيط: 

»..ف استطاعتنا أن نقول إّن )صورة العامل( عند رجل العرص الوسيط قد سيطر عليها الدين.... 

ومل يكن هناك خالل العصور الوسطى ما ميكن أن نطلق عليه اسم العلم... وميكن التذكري ببعض 

الوسطى  العصور  الجيوسنرتيّة )مركزيّة األرض( طوال  للنظريّة  الوقائع املعروفة جّيداً. فقد كان 
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مبحاكم التفتيش التي وقفت متصديّة لكّل فكر حّر ولكّل محاولة 

ُحرّم  إّن   فكان  باملجتمعات،  واالرتقاء  والصعود  األفكار  ألنسنة 

البرشيّة  اإلرادة  لكّن  املفاهيم.  تجديد يف  أّي  الحّر، وُحظر  الفكر 

والحضور العقيّل ورفض البقاء يف سجون الفكر القروسطّي، دفع 

اإلغريقّي  العرص  عىل  العقيّل  الضوء  تسليط  إىل  مجّدداً  العقالء 

التطّورات وتفّجرت  اكتشافه، فرتاكمت  يف محاولة  إلعادة إلعادة 

ينابيع املعرفة فلسفات إنسانيّة راقية بايعت العقل مرجعيّة للتجديد 

واإلصالح الدينّي.

العصور  الغرِب يف  اهتامَم  إّن  القول  قليالً، ميكن  وباالستطراد 

الوسيطة كان منصبّاً عىل الدين والوحي والتقاليد الدينيّة املوروثة 

النخب  اهتاممات  آخر  والعقل  الثقافة  وكانت  سابقة،  عهود  من 

املفّكرة وهي نخب الدين من رجاالت اإلكلريوس القروسطّي مّمن 

كانت لهم آراء وتوصيفات ونصوص ومفاهيم مقّدسة حول مختلف 

شؤون الناس الخاّصة والعاّمة، كانوا مينعون انتهاكها بحّجة الحافظ 

عىل قدسيّتها وعذريّتها التاريخيّة إذا صّح التعبري، بل كانوا يعاقبون 

محاكم  عنهم  اشتهرت  حتّى  وأقساها  العذاب  ألون  أشّد  عليها 

الدين،  ترك  إىل  الناس  دفع  يف  أسهمت  التي  الصوريّة  التفتيش 

واالبتعاد عن طقوسه وتعاليمه، والسري وراء فلسفات وضعية، وتبّني 

رؤى مجتمعيّة مغايرة للدين، صاغتها عقول رواد التنوير األورويّب 

يف ردٍّ معريّف عقيّل عىل ترّهات وأباطيل األفكار الكنسيّة املتخلفة.

تناقش. فاألرض تقف بال حركة ف مركز الكون، وتدور الشمس، والقمر، والكواكب  سيطرة ال 

والنجوم حولها مّتخذة شكل  الدوائر.. إىل أن جاء كوبرنيكوس الذي ساوره الشّك ف ذلك...«. 

)راجع: ستيس، والرت. »الدين والعقل الحديث«. ترجمة وتعليق وتقديم: أ.د. إمام عبد الفتاح إمام، 

مكتبة مدبويل، القاهرة/مرص، طبعة عام 1998م، ص: 24-23(. 
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من  الكبار  ومفّكروه  الوسيط،  العرص  فالسفة  حاول  هنا  من 

القيام به من عمليّات فكريّة  القيام مبا ميكن  مسيحيّني ومسلمني، 

واجتهادات عقليّة للتوفيق بني مرجعيّتني متصادمتني، مرجعيّة العقل 

ومرجعيّة النقل، بني العقل والنّص، بني النسبّي واملطلق. فبذلوا كّل 

التغرّيات  مع  الدينّي  النّص  لتكييف  وقتهم،  كّل  ورصفوا  جهدهم، 

والنقل، مصدران  العقل  أّن  الحياتيّة، مجمعني عىل  واملستجّدات 

أساسيّان ورضوريّان للمعرفة. 

النرصايّن  كالفيلسوف  كبرياً  فيلسوفاً  ـ  مثالً  ـ  وجدنا  وهكذا 

للتوفيق بني  يبذل معظم جهوده  »أوغسطني«  القّديس  )املسيحّي( 

فلسفة أفالطون وفلسفة أفلوطني من جهة، والعقائد املسيحيّة من 

حني  األكوينّي«  »توما  القّديس  فعله  نفسه  واليشء  أخرى،  جهة 

انرصَف بجهوده إىل التوفيق بني تعاليم أرسطو وعقائد املسيحيّة.. 

التوفيق  محاوالتهم  يف  املسلمون  والحكامء  الفالسفة  فعل  مثلام 

بيت حكمة اإلغريق ونصوص القرآن.

املادّي،  للفكر  واضحة  معامل  تظهر  مل  املرحلة  هذه  وخالل 

بل كانت أهّم األسئلة التي انشغل بها فالسفة العرص الوسيط، يف 

محاولتهم اإلجابة عنها، مرتكّزة حول طبيعة العقل، وحدوده، وماهيّة 

رشوط املعرفة العقليّة..؟!.. وتبيان أسباب وجود تعارض العقل مع 

النقل؟ وبأّي منهام ميكن األخذ، العقل أم النقل؟.

ـ اإلسالمّية«  »العربّية  الّتاريخ اإلسالمّي والفلسفة  وعىل صعيد 

ـ  الغريّب  واالنحطاط  الجمود  فرتة  خالل  وتألّقت  تعّمقت  )التي 

مرحلة العرص الوسيط(، فقد متظهرْت الفلسفة والحضارة بأشكال 

وتفاعلها  احتكاكها  برغم  الدينّي  بالتاريخ  ارتبطت  إنّها  أي  دينيّة. 
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التي  األخرى  والفلسفات  الحضارات  باقي  مع  والرّثّي  الخصب 

ظهرت عىل مرسح األحداث، كحضارة اليونان التي كانت حضارة 

العقل، وحضارة الرومان التي كانت حضارة القانون. 

جديدة  قراءات  الحضاريّة،  التفاعالت  هذه  عن  نجم  وقد 

ومعنى  فيها،  البرشّي  الفرد  دور  وعن  وأصولها،  وأسسها  للمعرفة، 

عن  هنا  نتحّدث  ونحن  وحريّته..  ومسوؤلّياته  وإرادته  وجوده، 

الذي  اإلسالمّي  التاريخ  عمق  يف  حدث  وعقيّل  فكرّي  تطّور 

فمثالً   والعاّمة،  الفرديّة  االتّجاهات  كّل  من  بأحداثه  النّص  يحيط 

الحريّة عموماً، وخاّصة عن حريّة  املعتزلة عن  تحّدَث  رأينا كيف 

اإلنسان ومسؤولّيته عن أفعاله، وأّن العدالة اإللهيّة تقوم عىل حريّة 

هذا اإلنسان، وتحكيم العقل، ألّن الثواب الحقيقّي العادل يقتيض 

نتحّدث عن  كام  عنه..  الكاملة  واملسوؤليّة  والسلوك  الفعل  حريّة 

الحدث،  »تاريخانيّة«  حول  خلدون  البن  النوعيّة  الفكريّة  اإلضافة 

وتأثري الظروف املاديّة عىل اإلنسان، وعن قربه من املعتزلة برغم 

أشعريّته، حيث وضع األساس ملا يقرتب من علم تاريخ اجتامعّي 

عن  نتحّدث  كام  بالعمران.  والتمّدن  املدنيّة  ربطه  يف  حقيقّي، 

الفيلسوف الفارايب والحكيم ابن سينا اللذان اعتمدا يف العمق عىل 

وقته  يف  رائدة  مقولة  إىل  رشد  ابن  يطّورها  اْن  قبل  العقل،  حكمة 

وهي: »إن العامل يتطّور عىل أساس العقل...«. كام ميكن الحديث 

هنا عن منعطف أيب بكر الرازي الطبيب الحاذق والتجريبّي، حيث 

إّن ما مييّزه هو ظهور بعض اآلثار »املاديّة« يف فلسفته التي ظهرْت 

يف القرن العارش امليالدّي.. ثّم طبقة ابن حزم األندليّس الظاهرّي 

)القرن 11م( وفخر الدين الرازي )القرن 13م(.
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وعىل الرغم من أّن الفالسفة العرب واإلسالميّني عاشوا يف ظّل 

عدم القدرة عىل الفصل ما بني الفلسفة والالهوت، إاّل أنّه ظهرت 

فكان  رصفة.  دينيّة(  )غري  عقالنيّة  ونزعات  أفكار  بعضهم  لدى 

الكندّي أّول مفّكر عريّب وضع قضية املعرفة يف إطار يتجاوز معناها 

ومظهرها الالهويتّ..

الزمنيّة- شخصيّات كثرية أخرى  الفرتة  كام ظهرْت -خالَل هذه 

اتّخاذ  مدًى من مجرّد  أبعد  التعبري- ذهبت  –إذا صّح  »قلقة شاكّة« 

العقل كبديل للنّص املنقول املتوارث، بل ميكن القول إنّها نهجت 

النهج املادّي الرصيح تقريباً، وأثارْت كثرياً من األسئلة واإلشكاليات 

اعرتضت من خاللها عىل طبيعة املقّدس والنّص الدينّي اإلسالمّي، 

كانت تسّمى بالزنادقة أو الهراطقة، آمنت بأفكار مخالفة بل مناقضة 

أنّها مل تتحّول إىل خّط  الّدين اإلسالمّي وتعاليمه، ومع  لتوّجهات 

أثارت  فقد  اإلسالمّي،  الدينّي  االجتامع  صعيد  عىل  وبارز  واضح 

كثرياً من املخاوف لدى أمئة الدين اإلسالمّي وعلامئه.

يطلق  كان  عاّم  مصطلح  هو  الزنادقة،  أو  الزندقة  ومصطلح 

قبل  مرّة من  تاريخيّاً ألّول  أطلقت  أنّها  يعتقد  عىل حاالت عديدة، 

والدّجالني  الوثنيّة  أو  املانويّة  الديانات  أتباع  لوصف  املسلمني 

العامل  يف  أزليّتني  قّوتني  بوجود  يعتقدون  والذين  النبّوة،  ومّدعي 

وهام النور والظالم. ولكّن املصطلح بدأ يطلق بالتدّرج عىل عموم 

أصحاب البدع وامللحدين، كام يطلق بعضهم عىل كّل من يعيش 

ما اعتربه املسلمون حياة املجون من الشعراء والكتّاب، واستعمل 

وترشيعاته  اإلسالم  مبادئ  خالف  من  تسمية زنديق لكّل  بعضهم 

املواضيع  من  اإلسالم  يف  الزندقة  حركة  ظهور  ويعترب  األساسيّة. 
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الغامضة التي مل يسلّط عليها اهتامم يذكر من قبل املؤرّخني بالرغم 

من قدم الحركة التي ترجع إىل زمن العباسينّي. وهناك كتٌب تاريخيٌّة 

تتحّدُث بصورة سطحيّة عن أشهر الزنادقة واملحاربة الّشديدة التي 

تعرّضوا لها يف زمن خالفة أيب عبد الله محّمد املهدّي، ومن هذه 

الكتب كتاب »الفهرست« البن النديم، وكتاب األغاين أليب الفرج 

األصفهايّن، وكتاب مروج الذهب للمسعودّي. ومن الجيّل للمتتبّع 

لتاريخ تلك الحقبة الزمنيّة، أّن يعي أّن الزندقة أضحت تهمة التهم 

التي يرمى بها أحياناً أي مخالف لآلراء السائدة )التقليديّة( يف زمانه، 

دون النظر حتّى لجوهر الرأي]1] .

وكان من أبرز رموز الزنادقة الذين ذكرهم ابن النديم يف فهرسه]2] 

أيب  وابن  الوّراق،  عيىس  وأيب  القدوس،  عبد  بن  صالح  من:  كّل 

العوجاء، وابن املقّفع، وغريهم.

اإللهّي،  الخلق  ينفون  كانوا  أشخاص  فهم  »الّدهريّون«،  وأّما 

القرآُن  أطلَق  وقد  املادّي.  الخلق  أي  الطبيعّي،  بالخلق  ويعتقدون 

يؤمنون  التي  القّوة  تلك  عىل  »الدهر«]3]  مصطلح  أو  لقب  الكريم 

داللة  يف  وتحييهم  مُتِيْتُهم  التي  هي  بأنّها  يعتقدون  والتي  بها، 

الكالم  علامء  عليهم  أطلق  كام  اإللهّي..  ال  الطبيعّي  الخلق  عىل 

إال  هي  ما  ﴿وقالوا  تعاىل:  يقول  )الدهرينّي(،  مصطلح  املسلمون 

]1]- ميكن مراجعة كتاب: بدوي، عبد الرحمن. »من تاريخ اإللحاد ف اإلسالم«. تاريخ الطبع: 

1945م، ص: 44-36.  

العلامء املصنفني  النديم ف أخبار  الفهرست البن  النديم، محمد بن اسحاق. »كتاب  ابن   -[2[

لندن/إنكلرتا، طبعة  للرتاث اإلسالمّي،  الفرقان  القدماء واملحّدثني وأسامء كتبهم«. مؤّسسة  من 

عام 2009.

]3]- وقد جاء ف األحاديث »ال تسّبوا الدهر، ألّن الدهر هو الله«. وقد ورد الحديث ف كثري من 

كتب الرتاث،ككتاب مسلم: األلفاظ من األدب، وغريها )2246(، وسنن أحمد )318/275،2/2(، 

وسنن مالك: الجامع، الحديث )1846(. 
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الجاثية:  الدهر﴾]1])سورة  إاّل  يهلكنا  وما  ونحيا  موت  الدنيا  حياتنا 

24(. وقوله تعاىل: ﴿أيعدكم أنّكم إذا مّتم وكنتم تراباً وعظاماً أنّكم 

أئذا كنا  35(.. وقوله تعاىل: ﴿وقالوا  مخرجون﴾)سورة املؤمنون: 

عظاماً ورفاتاً أئّنا ملبعوثون خلقاً جديداً﴾)سورة اإلرساء: 49(. 

ويُشتّق املصطلُح من كلمة »الّدهر«، حيث إّن أتباع هذا النهج 

كانوا يرون أّن الزمان )أو الّدهر( هو الّسبَب األّول للوجود، وأنّه غري 

مخلوق وال نهايّئ. وأّن املاّدة ال فناء لها.

من  قريباً  »الدهريّة« شكالً  نعترب  أن  إمكانيّة  مبا يجعلنا نفرتض 

ينترش يف  كان  الذي  املادّي  والفكر  و»اإللحاد«  »الالدينيّة«  اعتقاد 

كثري من حضارات العامل  وأممه.. يبقى أن نقول هنا حول الدهرينّي، 

أّن ظهورهم سبق مرحلة ظهور اإلسالم، وهم مل يتحّولوا إىل نهج 

وخّط فكرّي فاعل ومؤثّر يف حركة التاريخ، بل بقي دورهم محدوداً 

وضعيف األثر]2] حتّى خالل العرص الوسيط وما بعده.

كّل هذا كان يعني أّن التّاريخ العريّب واإلسالمّي مل يكن تاريخاً 

اإلسالميّة،  ومقّدساته  بتعاليمه  واإلميان  الدين  بقيم  مليئاً  ناصعاً 

ظني  تخمني  حالة  عىل  يدل  الدهريني  لسان  عىل  القرآن  يذكره  الذي  الحديث  هذا  طبعاً   -[1[

)أسطورّي تخّييّل(، وال يقوم عىل أساس عقيّل أو مصداق عقاليّن. أي ال يبنى عىل علم وبّينة 

أّي طائل  إثارة أسئلة وتفجري إشكاالت وجداالت مستمرّة بال  له من غاية سوى  رصيحة، وليس 

سوى الشّك بغاية الشّك ذاته دون البناء العقيّل الربهايّن الالحق. مبا يعني أّن السؤال القائم عىل 

التخّيل والظّن لن يغرّي ف الواقع عىل املستوى املطلوب، ألّن الظّّن ال يولّد حقيقة، وال يغني عن 

الحّق شيئاً. وموضوع عىل هذه الدرجة العالية والحيويّة من األهمّية –الشّك بوجود الله- ال بدَّ من 

أن يكون مبيناً وقامئاً عىل أساس متني، وأن تكون أدلّته وبراهينه قويّة وحارضة. 

]2]- يتحّدث صاحب امللل والنحل )أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستايّن( ف كتابه امللل 

والنحل، عن الدهريّني ويسّميهم بــــ«معطلة العرب«. ومّيزهم بثالث مجموعات:

مجموعة تنكر الخالق والبعث. 

مجموعة تقّر بالخالق، وتنكر البعث.

مجموعة تقّر بالخالق والخلق األّول، وتنكر الرسل. 

2004م، منشورات  الثاين، طبعة  الجزء  العرب قبل اإلسالم«.  الدين. »جزيرة  )راجع: دلو، برهان 

آنيب-الجزائر، وبريوت- دار الفارايب، ص: 623-621(.
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واالقتناع التاّم واملطلق بالرشيعة التي جاء بها هذا الدين فقط. فقد 

وجدت يف هذا التاريخ ـ خاّصة يف املرحلة الوسيطة غربياً والذهبيّة 

التي  املعروفة  والفلسفيّة  الفكريّة  الشخصيّات  من  الكثري  إسالميّاً- 

الّدين  جوهريّة  يف  وإمّنا  واألفعال،  السلوكيّات  يف  ليس  شّككت 

مادّي طبيعّي  فكرّي  نهج  كانت ذات  أنّها  يعني  الخلق، مبا  وأصل 

من  إّن  كثرياً  يعني املاّدة(. وقد الحظنا  الطبيعة  لقّوة  الخلق  )تعيد 

املؤرّخني مل يسلّطوا الضوء الكايف عىل تلك الشخصيّات التي كانت 

بأغلبها تخفي قناعاتها خوفاً، وبعضها اآلخر كان يُعلنها فتقتل وتحرق 

كتبها. لكّن املفّكر املشهور »عبد الرحمن بدوي« حاول يف كتابه 

املرجعّي »تاريخ اإللحاد يف اإلسالم« من مصادر عّدة تجميع أفكار 

»الدهرينّي« أقوالهم، وتوثيق ما ميكن توثيقه من أخبارهم وحوادثهم، 

باعتبارهم جزءاً من هذه الحضارة العربيّة واإلسالميّة الكبرية والغنية 

به  تأثّر  داخلها  بها، وكّونوا حالًة وحراكاً يف  وتأثروا  فيها  أثّروا  التي 

رمّبا، حتّى املدافعون عن الدين أنفسهم من شيوخه واملتكلّمني به، 

بحيث اضطرّتهم إىل تطوير أدواتهم وسبل مواجهتهم حتّى تتناسب 

العرص،  الوافدة، وروح  والفلسفة  الحديث،  العلم  مع  اإلمكان  قدر 

ماّم وقع يف مصلحة العاّمة وأثرى حضارتهم.

املاديّة )الفكر املادّي( يف العرص الحديث: 

بتجارب كربى سياسيّة واجتامعيّة كان  الحديث  الغرب  مّر      

العقليّة  النهضة  ر  تََفجُّ وتأثرياً،  وجودًة  وتدفّقاً  حضوراً  أبرزها  من 

والفكريّة يف القرنني الخامس عرش، والسادس عرش. وقد أسهمت 

عىل  بنيت  قبل  من  معهودة  غري  تجارب  بروز  يف  النهضة(  )تلك 
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النهضة  تلك  أّدت  كام  واالختبارات،  واملعاينة  الحّس  قاعدة 

وتُبتَكر  لتأيت  تكن  مل  جديدة،  وفلسفيّة  فكريّة  نظريّات  نشوء  إىل 

وتخليقها لوال التّحّرر من ُسجون الكبت الفكرّي والدينّي الكنيّس 

وهذه  والشجر..  والحجر  البرش  عىل  مهولة  سيطرته  كانت  الذي 

هي الفلسفة الحديثة التي نشأْت ـ يف واقع األمرـ عىل يد كثري من 

فالسفة األنوار والحداثة العقليّة، وبخاّصة »رونيه ديكارت«، بشّكه 

املنهجّي، وحقائقه الثالث )الله، والّنفس، والجسم(، وتأّمالته عن 

الكوجيطو )الكوجيتو(، و»فرانسيس بيكون« بدعوته إىل التخيّل عن 

امليتافيزيقا باعتبارها دراسة عقيمة وال جدوى منها، وبدء الحديث 

واملالحظة  املشاهدة  عىل  القائم  التجريبّي  املنهج  خطوط  عن 

علمّي  قانون  هيئة  عىل  يأيت  الذي  العلمّي  واالستنتاج  والتجربة 

لها،  الفلسفة الحديثة أخذْت عنواناً عريضاً  رصيح وواضح. وهذه 

املعريّف  الفكرّي  والحفر  النقد  عنوان  وهو  وفاعليّة  بقّوة  مارسته 

املعتِمد عىل العقل وحده. وبذلك قطعْت صلتها بالفكر الفلسفّي 

امليتافيزيقّي السابق ذي الصبغة الالهوتية، والذي كان منشغالًـ  كام 

قلنا ـ مبشكلة الوجود وامليتافيزيقا دومنا التّطرّق والبحث ملشاكل 

اإلنسان وحاجاته الدنيويّة وهمومه ومتطلّباته األرضيّة. 

املعرفة  تهتّم مبشكلة  الحديث  واألفكار  العقول  بدأت  وهكذا 

وخدمة اإلنسان، التي كان ديكارت يقول عنها بأنّها معرفة مفيدة يف 

الحياة، تجعل من أنفسنا سادة الطبيعة ومالكها]1].

ملحداً  اتّجاهاً  املاديّة  ستّتخذ  عرش،  السابع  القرن  من  وبدءاً 

]1]- ج. لويس. »مدخل إىل الفلسفة«. ترجمة أنور عبد امللك، الدار املرصيّة للكتب، طبعة عام 

1957، القاهرة/مرص، ص: 119-118.
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ويف  املفكر.  والجوهر  املاّدة  بني  التعارض  عىل  يقوم  واضحاً، 

نظريّة املعرفة ترد املعرفة إىل الحواّس وحدها. وهي تتصّور الكون 

عىل أنّه كّل مؤلّف من أجسام ماديّة، فيه تجري أحداث الطبيعة وفقاً 

لقوانني موضوعيّة رضوريّة. والزمان واملكان والحركة تعّد أحواالً 

للامّدة. وكّل ظواهر الوعي )الفكر( تتوقّف عىل الرتكيب الجساميّن 

لإلنسان]1]. وقد تجّرأ وقتها العديد من الكتّاب والفالسفة عىل طرح 

مفاهيم ال دينيّة، واإلعالن الرصيح عن طبيعة أفكارهم وتوّجهاتهم 

املاديّة اإللحاديّة املعادية للدين )أو للمثاليّة التجريديّة(، ونذكر منهم 

»دولباخ« و»نيتشه«.  من  و»هيلفيتيوس« وكّل  و«هولباك«  »المرتي« 

وقد ُصنَِّفْت هذه النظريّات حينذاك بامليكانيكيّة، كام ستُصنَّف الحقاً 

ألنّها  للامركسيّة،  الجدلية  املنظومة  مع  أفكار فويرباخ باملقارنة 

كانت تتجاهل مبدأ الفعل وردِّ الفعل، وال تقّر إاّل مبا يف الطبيعة من 

»أوجست  أدان الفيلسوف  عرش،  التاسع  القرن  ويف  تغرّيات كّميّة. 

األسفل.  إىل  األعىل  تُنزِل  ـ  زعمه  حدِّ  -عىل  ألنّها  كونت« املاديّة 

لكّننا نالحظ -يف املقابل- أّن هذا املفهوم )أي املاديّة( قد ساد يف 

غائيّة، وأعادت  كّل  كالبيولوجيا التي رفضت  العلم:  من  عّدة  فروع 

تفسري كّل يشء استناداً إىل مسبِّباته الفيزيائيّة والكيميائيّة؛ أو كعلم 

النفسايّن  وصار  طارئة،  ظاهرة  صار الوعي مجرّد  حيث  النفس، 

مجرّد اشتقاق ملا ميكن مراقبته فيزيائيّاً )كبسيكولوجيا السلوك، عىل 

سبيل املثال(]2].

إذاً، الحظنا إّن  فالسفَة الحداثة الغربيّة وقفوا عموماً موقفاً سلبيّاً 

]1]- بدوي، عبد الرحمن. »موسوعة الفلسفة«. مصدر سابق، ص: 407.

]2]- شالني، أوليفييه .«فرنسا ف القرن الثامن عرش«. دار بيالن، باريس/فرنسا، طبعة عام 2006، 

ص: 228.
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من الدين. ومل يكونوا ـ يف غالبيّتهم ـ مؤمنني به، وال بوجود اإلله 

الّذي جَعلوه معطًى مخلوقاً، وجعلوا اإلنسان مجرّد كائن آيّل تحرِّكه 

أو  )داروين(،  يصّوره  كام  داخله  القابعة  املظلمة  الوحشيّة  غرائزه 

الفلسفة  تصّوره  كام  تجاوزها  ميكن  ال  التي  اآلليّة  القوانني  تدفعه 

قوَّض عالقته  الكريم  املخلوق  بهذا  فعل  ما  فعل  أن  بعد  املاديّة، 

انسجاٍم، وعالقَة رصاٍع ال  تناقٍض ال عالقَة  بخالقه، وجعلها عالقَة 

الفكر  استشكل  التفكيكيّة،  الثقافة  وبسبٍب من هذه  عبوديٍّة.  عالقَة 

اإللهّي،  ين  بالدِّ اإلنسايّن  العقل  عالقَة  واملعارص  الحديث  الغريّب 

ووصل بذلك إىل وصف تلك العالقة بالتنافر والتضاّد، بل التناقض، 

لكّنه انقسم يف محاولة حلّه هذه املشكلة املفتعلة إىل اتّجاهني]1]:

االتّجاه األّول: اتّجاه )ماّدي( رصف، حّدّي ومتطرِّف يف تناوله 

هدفه  وكان  إيجاباً.  أم  سلباً  به  املرتبطة  للمسائل  ومعالجته  للدين 

ين من أساسه، وسحق مصدره جملًة  متمحوراً حول القضاء عىل الدِّ

وتفصيالً، مع تأليهه للعقل اإلنسايّن. وهذا االتّجاه وإْن كان قد ضعف 

تأثريه الفكرّي يف فكر الّسواد األعظم من الّشعوب الغربيّة، إال أّن 

طروحاته ما زالت قامئة، وقد مثله لفيف من مشاهري الفلسفة الغربيّة 

باختالف اتّجاهاتهم الفلسفيّة من وضعيّة وماديّة تقليديّة وماركسيّة.. 

كام  و»الميرتي«،  و»نيتشه«،  »دولباخ«،  املثال،  سبيل  عىل  فمنهم 

مثّلهم الحقاً فالسفة كُرث، مثل »ماركس« و»لينني«.. وغريهم. 

أّن  االتّجاه، فسنالحظ  تحليل هذا  هنا، يف  قليالً  استطردنا  ولو 

إىل  أتباعها  وانقسم  مختلفني،  مسلكني  سلكت  قد  هؤالء  ماديّة 

طائفتني:

]1]- الّدعجاين، عبد الله بن نافع. »جدلّية العقل والدين بني الفكر الغريّب والدين اإلسالمّي«. دار 

جداول للنرش، دمشق/سوريا، طبعة أوىل عام 2013م. ص: 185.
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امليكانيكيّة  املاديّة  الرؤية  تقوم  )العلمّية(:  امليكانيكّية  املاديّة 

)التقليديّة( عىل قاعدة أّن كّل حادثة أو واقعة خاّصة أو عاّمة ال بّد 

لها من سبب خارجّي تسبب بها، أو علّة خارجيّة أحدثتها. فطبيعة 

هذه الفلسفة تستلزم وجود علّة من خارج الحدث الواقع. 

الفيلسوف  إىل  نظريّتهم  املسلك  هذا  أتباع  أسند  وتاريخيّاً، 

الذريّة،  النظريّة  إليه  تنسب  والذي  »دميوقريطس«،  اليونايّن  

وحاصلها أّن املاّدة عبارة عن جزيئات صلبة صغرية ال تقبل التغرّي 

الصلبة  الذّرات  تلك  مجموع  هي  األوليّة  فاملاّدة  االنقسام.  وال 

والجواهر الفردة. وأّما الظواهر الطبيعيّةـ  ككون يشء إنساناً أو حيواناً 

أو نباتاً ـ  فهي ناتجة من انتقال تلك الجواهر الفردة من مكان إىل 

آخر. ويعتقُد أصحاُب هذه الفلسفة باإلدراكات الصحيحة املطلقة، 

وأن أدوات اإلدراك، كالحّس، ليس لها دور إاّل كونها وسائل انتقال 

من الخارج إىل الذهن. وقد تبّنى هذا املنهج جّل الفالسفة املادينّي 

يف القرن الثامن عرش امليالدّي]1]. 

املاديّة الديالكتيكّية )الجدلّية(: وهي الّنظريّة العاّمة للحزب املاركيّس 

اللينينّي. وقد سّميت باملاديّة ألّن أسلوبها يف النظر إىل حوادث الطبيعة، 

أو طريقتها يف البحث واملعرفة هي ديالكتيكيّة، وألّن تعليلها حوادث 

الطبيعة وتصّورها لهذه الحوادث، أي نظريّتها، هي ماديّة]2]. 

الرؤية  عن  ـ  العمق  يف  ـ  تختلف  الديالكتيكيّة  الفلسفة  وهذه 

الحدث  علّة  ترجع  التي  )العلميّة(  امليكانيكيّة  املاديّة  الفلسفة  أو 

الدار  العاميل(.  ميك  محمد  حسن  الشيخ:  )بقلم:  املعرفة«.  »نظريّة  جعفر.  السبحايّن،   -[1[

اإلسالمّية، بريوت/لبنان، طبعة أوىل عام1990م، ص: 118.

]2]- ستالني، جوزف. »املاديّة الديالكتيكّية واملاديّة التاريخّية« املكتبة االشرتاكّية، تقديم: خالد 

بكداش، دار دمشق للطباعة والنرش، طبعة )إهداء( 2007، ص: 17.
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أو  كلّها حدث  الفلسفة امليكانيكيّة  بينام تحيل  الذات،  إىل داخل 

صريورة إىل سبب خارج الذات. وهذه النظريّة ـ التي باتت مذهباً 

نطاق  وعىل  يشء،  كّل  عىل  تنطبق  أنّها  أنصارها  اّدعى  فلسفيّاً- 

التفكري  من  كبري  قدر  إىل  متوقّع،  هو  كام  ذلك،  أّدى  وقد  شامل. 

من  كان  مسائل  حول  الهيجيليّة،  الطريقة  عىل  الفلسفّي،  النظرّي 

للبحوث  ـ  برتراندرسل]1]  الفيلسوف  يقول  كام  ـ  تركها  األفضل 

إنجلز »ضدر  لذلك يف كتاب  مثال  أّول  التجريبيّة. ويظهر  العلميّة 

دورنج/دوهرنج anti-duhring« الذي انتقد فيه نظريّات الفيلسوف 

األملايّن دورنج.

الجدليّة  الديالكتيكيّة  الفلسفة  )منظر  ماركس  يكتف  ومل 

والتاريخيّة( بتحديد موقف فلسفي وعلمّي ـ كام يُزعم ـ من ظواهر 

الوجود والحياة عىل الصعيد العلمّي، بل جرى توسيع نطاق مبادئها 

هذه  وتطبّق  االجتامعيّة،  الحياة  دراسة  تشمل  حتّى  )الديالكتيكيّة( 

ومجمل  واالقتصاديّة  االجتامعيّة  الحياة  حوادث  عىل  املبادئ 

املجتمع، وعىل  درس  أي عىل  األخرى،  البرشّي  النشاط  فعليّات 

درس تاريخ املجتمع، معيداً )ماركس( كّل التطّورات فيه إىل الجدل 

االقتصادّي.  النشاط  وهو  عندها  األسايّس  الذايتّ  والديالكتيك 

واألديّب،  والدينّي،  والفلسفّي،  والحقوقّي،  السيايّس،  فالتطّور 

والفنّي يرتكز ـ كام يرى أنجلز ـ عىل التطّور االقتصادّي]2].

تاريخيّاً، ظهرت الفلسفة الديالكتيكيّة )الجدليّة( يف القرن التاسع 

 ، وديناميٍّ متامسك  ماديٍّ  كلّه  الكون  مع  روادها  وتعاملْت  عرش، 

]1]- برتراندرسل. »حكمة الغرب«. الجزء الثاين، ترجمة: د. فؤاد زكريا، سلسلة عامل املعرفة، رقم 

الكتاب: 365، متوز2009، ص: 196.

]2]- أنجلز، فريدريك. »رسائل حول املادية التاريخية 1890-1894«. مصدر سابق، ص: 25. 
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مؤكّدة تبادل التفاعل بني العنارص )حيث يصبح كّل فعل سبباً بدوره، 

والعكس صحيح(، وحيث يؤّدي تراكُم التغرّيات الكميّة للحياة إىل 

التصّور  ـ  إطار ذلك  ـ ضمن  يعني  ماّم  الوجود؛  تغرّيات نوعيّة يف 

للواقع، الحلَّ املتدّرج للتناقضات الداخليّة كأساس للتاريخ.. من 

تصّور كهذا جاءت املاديّة التاريخيّة كمفهوم )ماركيّس( مطبَّق عىل 

التاريخ كتحصيل حاصل، وكإحدى النتائج الرئيسيّة للامديّة الجدليّة. 

لذلك نراها تركّز يف أهميّة العامل االقتصادّي يف الوجود اإلنسايّن 

)ألّن ما يعرِّف باإلنسان عمليّاً هو ما ينتجه من أدوات كينونته(، وتؤكّد 

العالقات  أيضاً عن  الناجم  الطبقّي،  التاريخ هو الرصاع  أّن ما مييِّز 

االقتصاديّة بني البرش. لكن يبقى أّن هذه البنية التحتيّة االقتصاديّة ال 

التفّكر  فبالعكس، يجب  الفوقيّة:  تطّوَر البُنى  ميكانيكيّاً  تعييناً  تعنيِّ 

يف تفاعلها املتبادل، وذلك عىل الرغم من بقاء العامل االقتصادّي 

هو العامل الحاسم يف نهاية األمر]1].

بطريَفْ  اعرتف  الذي  التوفيقّي  االتّجاه  وهو  الّثاين:  االتّجاه 

ين من  املشكلة التي استشكلها، لكّنه أقىص الطرف الثاين وهو الدِّ

القلبّي املجرّد من معنى  بالوجدان  البرشيّة، وربطه  ميدان املعرفة 

العقل والتعقُّل.

وقد بلّور هذا االتّجاه املوقف العاّم للفكر الغريّب املعارص من 

الغربيّني مثل مفهوم  ين عند  الدِّ فقد أصبح مفهوم  ين والوحي.  الدِّ

األدب والفّن القائم عىل معايري ذاتيّة ترفض إقامة الرباهني العقليّة 

عىل ِصْدقها، ويستحيل اإلقناع بِصْدقها إقناعاً عقليّاً.

]1]- ستالني، جوزيف. »املاديّة الديالكتيكّية واملاديّة التاريخّية«. دار التقدم، موسكو، طبعة عام 

1938م. ص: 44.
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عىل  الغربينّي  الفالسفة  من  كثرٌي  االتّجاه،  هذا  إىل  ذهب  وقد 

اختالف اتّجاهاتهم الفلسفيّة، فمنهم عىل سبيل املثال]1]، باسكال، 

وإميانويل كانت )عامنوئيل كانط( وبرتراند رسـل، وجورج سنتيانا.

التاريخ  أّن هناَك مراحَل وأدواراً عّدة عرب  إذاً، يتّضُح ماّم تقّدم 

مختلفة، حيث  عديدة  بتطّورات  املاديّة  الفكرة  بها  مرّْت  اإلنسايّن 

كاَن هناك فالسفة تبّنوا املاديّة منهجاً حتّى يف فرتة ما قبل امليالد 

رصني(،  معياري  معريف  كخط  التبني  هذا  يظهر  أن  دون  )من 

ومعارصون.  محدثون  فالسفٌة  والخط،  املنوال  هذا  عىل  وتابعهم 

إّن  والحديثة من حيث  القدمية عن املعارصة  املاديّة  وقد متيّزت 

ماديّاً  تفسرياً  الخارجّي  الوجود  يفرّسون  كانوا  القدماء  الفالسفة 

خارجّي  وجود  لها  فاألشياء  املاديّة.  الحواّس  من  كانطباع  مطلقاً 

مستقّل عن إدراكنا لها، أو إّن إدراكنا لألشياء ال يؤّسس وجودها بأيّة 

ت املوجودات كلّها باملاّدة.. وأّما الفالسفة  حال، ومن ثَّم فقد فرُسِّ

املاديّون يف العرص الوسيط فقد قالوا بوجود علم فيزيايّئ أو وجود 

علم ميكانييّك تحديداً يدرس انتقال األجسام يف املكان، ووجود 

أيضاً  للمعرفة  منوذجاً  أصبح  الذي  الريايّض  للعلم  كونيّة  ديناميّة 

بالنسبة لكّل العلوم بدءاً من هذه املرحلة.. وأّما الفالسفة املحّدثون 

فقد حاولوا إيجاَد رابٍط بني األشياء وبني إدراكنا لها ليخرجوا بنتيجة 

ُمفادها: أنّنا ال ندرك سوى املحسوسات، وأّن التجربة العقليّة هي 

ملْ  أنّهم  يعني  مبا  الحقيقة،  هو  املحسوَس  وأّن  معرفتنا،  أساس 

يجعلوا للعامل الخارجّي وجوداً ُمْستقاّلً عن إدراكنا.

]1]- بدوي، عبد الرحمن. »مدخل جديد إىل الفلسفة«. وكالة املطبوعات، الكويت، الطبعة الثانية 

عام 1979م، ص: 214. بترصّف.
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أسباُب )وظروف( نشوء »املاديّة«، وأهّم املنظّرين لها

    ملْ تأِت فكرُة »املاديّة« -كأّي فكرة تفتّق عنها الذهن أو العقل 

البرشّي- من فراغ، أو من إرهاصات ذاتيّة ومقدمات أوليّة، بل كانت 

وماديٌّة مجتمعيٌّة  نفسيٌّة  ودوافُع  تفّجٍر،  ومناخاُت  نشأٍة،  لها ظروُف 

وفكريٌّة وتاريخيٌّة أنتجتها تلك التفاعالت والسجاالت مع املحيط 

بذاتها،  قامئة  معياريٍّة  فكرٍة  إىل  تحّولت  حتّى  والبرشّي،  الطبيعّي 

ومرشوٍع أيديولوجّي وفكرة خالصيّة متاميّة لدى أتباعها وأصحابها 

ومريديها خالل مراحل زمنيّة طويلة.

البرشّي  العقُل  بدأ  أْن  بدأْت منذ  الفكرة  إّن هذه  قلنا سابقاً  وقد 

إيجاد  محاوالً  ويستنتج،  ويتأّمل  يفّكر  وبالتايل  ويتفاعل  يحتّك 

إجابات ما )واضحة أو حتّى ضبابيّة قليالً( عن كّم كبري من األسئلة 

املرتاكمة يف ذهنه التي أثارتها طبيعة وجوده الخاّص والعاّم. وقد 

نصوص  شكل  عىل  ـ  منها  كثرية  حاالٍت  يف  ـ  اإلجابات  جاءت 

دينيّة ما ورائيّة، وهذا ما نجده من خالل ما وصلنا من آثار قدمية، 

للشعوب  دينيّة  األثريّة من عادات وطقوس  التنقيبات  ما كشفته  أو 

والحضارات البرشيّة التي كان الديُن فيها املحور الرئيس الذي يدير 

حياة الناس وميحور وجودهم الّذايتّ واملوضوعّي.  

عرب  الفكريّة  والرّتاكامت  واإلجابات  واألفكار  النقاشات  هذه 

مراحل التاريخ حوَل قضايا الوجود واإلنسان والحياة ـ التي كانت 

تُطرح وتقّدم من خالل الكهنة ورموز الدين يف تلك األزمان ـ تعطينا 

تفكرياً  ـ إىل حدود كبرية-  القديم كان  أّن تفكري اإلنسان  فكرة عن 

خياليّاً أسطوريّاً قامئاً عىل ما أسامه »اليونانيّون« بـ»امليتوس«، كام 

كان تفكرياً شاعريّاً يعتمد عىل الخيال واملجاز اإلحيايّئ.. ولكن يف 
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العصور الالحقة جاء تفسري تلك الظواهر بصيغ قريبة من العقل أو 

عقليّة تعتمد عىل الربهان الذهنّي واملنطق االستداليّل و»اللوغوس« 

يف فهم الوجود وتفسريه. 

طبعاً نحُن يف بحِثنا هنا عن دوافع نشأة الفكر املاّدّي، وأسباب 

وظروف تفّجر املاديّة كمنهج ونظريّة »للمعرفة« يف التاريخ البرشّي، 

املنهجّي  الصعيد  عىل  وحيويّة  مهّمة  نقطة  إىل  نشري  أْن  يجب 

والبحثّي، وهي أّن الخّط العاّم للمسرية التصاعديّة البرشيّة منذ فجر 

مدبّرة  قّوة  بوجود  أو  إله  وبوجود  بالدين  مؤمناً  خطّاً  كان  الخليقة 

التي  البرشيّة  للفطرة  الطّبيعّية  الحالة  يعرّب عن  فيام  والحياة،  للكون 

هي اإلميان باإلله أو بالله كخالق وواجب الوجود وعلّة الخلق، يف 

حني أّن اإلميان باملاّدة كان هو الحالة الطّارئة، أو الّسياق االستثنايّئ 

يف حركة التاريخ البرشّي.. وهذا ما أشار إليه الشهيد الشيخ مرتىض 

يف  الحديثة  التجديديّة  املدرسة  مفّكري  أبرز  )أحد  مطهري)رض( 

تاريخ الفكر اإلسالمّي الحديث ومن نخبها( يف بحثه املهّم حول 

»املاديّة«]1]، مؤكّداً أّن التساؤَل عن الدوافع نحو املاديّة يفرتض أّن 

املاّديّة هي  وأّن  موّحدة،  طبيعة  اإلنسانيّة هي  الطبيعة  عن  التّصّور 

خالف الطبع والقاعدة اإلنسانيّة. فيكون االعتقاد بالله تعاىل هو ما 

ميثّل صّحة اإلنسان وسالمته ىف حني أّن االتّجاه املادّي هو الحالة 

يبحَث  أْن  الطّبيعّي  فإّن  وبالّتايل  الّصّحة،  عن  املنحرفة  املرضّية 

اإلنسان عن علل االنحراف واملرض دون البحث عن علل السالمة، 

ألنّها توافق السري الطبيعّي لنظام الخلقة.. وهذا ما يخالف النظريّات 

الباحثون عن  فيه  الذي يبحث  )تاريخ األديان(  املطروحة يف علم 

]1]- مطهري، مرتىض. »الدوافع نحو املاديّة«. ترجمة: الشيخ محمد عيل التسخريي، دار التعارف 

للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت/لبنان، طبعة عام 1991م، ص: 22-21.
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علل االتّجاه الدينّي، وهو ما ال نرى فيه مجاالً للتساؤل، ألنّه األمر 

الذي تدفع إليه الفطرة اإلنسانيّة، وإمّنا ينبغي البحث عن رّس االتّجاه 

الالدينّي عند بعض الناس )االتّجاه املادّي(.. عىل أنّه يجب االلتفات 

إىل أنّه مع االّدعاء بفطريّة الدين، إاّل أّن ذلك ال يعني أّن الدين عندما 

يطرح عىل الصعيد الفلسفّي والعلمّي فإّن التساؤالت واإلشكاليّات 

والشكوك لن تُثار حوله، وأّن مسألة الدين وإْن كانت تؤيّدها الغريزة 

الفطريّة )وهي الفطرة التوحيديّة، أي الصفة الوجوديّة املميّزة لنوع 

الخاّصة بني سائر الصفات اإلنسانيّة من  التي لها املكانة  اإلنسان 

اإلشكاالت  هذه  أّن  إاّل  املتقابلة(،  واالستعدادات  واإلرادة،  الفكر 

والشبهات ينبغى أن يُرَّد عليها بحلول من املستوى نفسه، وهي تعترب 

أمراً طبيعيَّ الحصول إذا كانت دافعًة للتحقيق والبحث والّدقة، ألّن 

الشكَّ ىف هذه الحالة سيكوُن مقّدمَة اليقني واالطمئنان، وإمّنا يذمُّ 

الشّك الذى يتحّول إىل وسواس هّدام وشاغل لإلنسان فكراً وعمالً. 

ولذلك فإّن هذا البحث يوّجه إىل من لجأوا إىل الشّك كملجأ أخري، 

كام نعتقد أّن املاديّة وإِن اّدعْت لنفسها مذهباً قاطعاً وجازماً، وأّن 

للمعرفة قيمتها الحقيقيّة عندها، إاّل أنّها ىف الواقع هي من مذاهب 

إّن   ِعلٍْم  ِمْن  ِبِه  لَُهم  الكرمية: ﴿َوَما  اآلية  نفسه  مقصد  وهو  الشّك، 

يَتَِّبُعوَن إِالَّ الظَّنَّ َوإِنَّ الظَّنَّ اَل يُْغِني ِمَن الَْحقِّ َشْيئاً﴾)النجم: 28(.

إّن البحَث الجّدّي يف تحديِد أسباب نشوء فكرة »املاديّة« -التي 

هي أساساً نوُع من الشّك والال يقني يف البحث عن املعنى والغاية- 

فهناك  وانطباعات شتّى..  قنوات  وله  والدوافع،  االتّجاهات  متعّدد 

عن  بها  يؤمن  من  وهناك  عرفاً،  أو  وعادة  تقليداً  باملاّدة  يؤمن  من 

حالِة قناعٍة فكريّة أو قناعة فلسفية وعلميّة، وهناك من اندفع لإلميان 
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بها كرّد فعل عىل واقع دينّي رّث ومتخلّف يحّمله مسؤوليّة الفشل 

تركيز  سنحاول  هنا  ولكّننا  وووإلخ..  أّمة..  أو  ملجتمع  الحضارّي 

البحث يف هذه النقطة فكريّاً وعقليّاً وفلسفيّاً نبتعُد مبوجبه عن الذايتّ 

لندخل يف ُصلب املوضوعّي قدر املستطاع]1].. واملوضوعّي هنا 

هو دراسة السبب املعريّف بعيداً عن النتيجة والغاية املبتغاة، والتي 

هي نقد الفكرة املاديّة كفكرة دخيلة عىل الفطرة اإلنسانيّة.

انطالقاً ماّم تقّدم أعاله، ميكُن تقسيم أسباب نشوء املاديّة )أو 

أسباب ترك الدين( ودوافعها، واالتّجاه نحو تبّني الفكر املادّي، إىل 

عّدة أقسام، مع مالحظة أّن عوامَل النشوء تتداخل والدوافع الذاتيّة 

واملوضوعيّة تتشابك بعضها مع بعض:

القسم األول- أسباب فكريّة بدوافع دينّية:

الواضح من دراسة تاريخ الفكرة والفلسفة املاديّة، أّن كثرياً من 

الدين  موضوع  من  حقيقّي  فكرّي  موقف  لهم  املادينّي  املفّكرين 

كإشكاليّة معرفيّة قارّة، حيث مل يتمكّنوا ـ بحكم ما توفّر بني أيديهم 

من اطاّلعات ومعارف نظريّة واجتهادات فكريّة ـ من حسم املسألة 

ر كّم  الدينّية ف وعيهم، لناحية االقتناع من عدمه، خصوصاً مع تفجُّ

كبري من األسئلة واالستفسارات »املنطقيّة ظاهريّاً وغري املتامسكة 

بنيويّاً« حول موضوع الدين ذاته، تثار يف وجه الفكر الدينّي وعلامئه 

ذاتهم(  الدين  )رموز  يتمّكن  املفّكرة، كشكوك وشبهات مل  ونخبه 

لتكون  لها،  حلول  إيجاد  أو  وعقالنيّاً،  منطقيّاً  عليها  الرّد  من  رمّبا 

يف  الجهود  من  مزيد  بذل  عىل  للعقول  ومحرّضة  للعلامء  دافعة 

]1]- مصدر سابق نفسه، ص: 32. 
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البحث والتمحيص والتحقيق والتدقيق. ويف اعتقادي أّن الّذي أسهم 

ع َمديات الفكر والوعي  )ويسهم( بصورة أكرب يف تركيز الشّك وتوسُّ

املاّدّي لدى املادينّي الفكرينّي ـ إذا صّح التعبري ـ هو وجود عدد 

األديان واملذاهب واالنتامءات  كّل  ـ من  الدين  كبري من رجاالت 

واملامرسات،  الصفات  بأبشع  الدين  )ويقّدمون(  قّدموا  ـ  الدينيّة 

الدينيّة بطريقة أسطوريّة خرافيّة، بل ويسهبون  النصوص  ويفرّسون 

إّن   ميكُن  ال  )ساذجة(  متخلفة  بطرائق  الدين  معطيات  رشح  يف 

يتقبّلها عقُل طفل، بعيدة عن معنى الغائيّة والحكمة والعلم، وغري 

الذاتيّة املفتوحة، والتواصل  القدرات  اليوم، عامل  مقبولة يف عامل 

الواسع الال محدود، والعلم املتجّذر، واملكاشفة والحداثة العقليّة 

والتقنيّة، يعني أنّهم يقفون ما ليس لهم به علم كام تقول اآلية: وما 

الحّق  من  يغني  ال  الظّن  وإّن  الظّن  إاّل  يّتبعون  إْن  علم  من  به  لهم 

شيئاً﴾)النور: 88(.

متُنه  كاَن  الذي  ـ  الدين  عرض  )وأساليب(  طرائَق  إّن   مبعنى 

والتعديل  الرشح  نتيجة  جّداً  ضخمة  حاشيته  أضحت  ثّم  بسيطاً، 

والتفسري والتأويل ـ كانت )يف كثري من معانيها وأساليبها وأدواتها 

والدعوة  والسلوك  الفكر  يف  الصميم،  يف  خاطئة  رموزها(  حتّى 

والرشح.. ويزداد املوضوع تعقيداً مع تفتُّح الوعي البرشّي، ونضِج 

الحياِة اإلنسانيّة، وتوّسع التفاعالت الحضاريّة والفكريّة والفلسفيّة، 

وتطّورات الحضارات البرشيّة بعد فتوحات العقل والعلم الحديث. 

فام كاَن مقبوالً بالتسليم )وتحييد التفكري العقيّل(، لن يكون مقبوالً 

العقليّة  والتأويالت  واألدلّة  الرشوحات  من  كثري  توافر  مع  حتّى 

واملحاكامت املنطقيّة.
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أصالً ال يجب إّن  يؤاخذ اإلنسان عىل ما يسأله ويستشكل حوله، 

ويستفرس عنه حتّى لو بلغ مداه حّد إثارة الريبة والشّك والال يقني 

يف مواضيع الوجود واملاهيّة وأصل الخلق واإلله، ألنّه )كمخلوق 

واملعرفة  البحِث  عىل  مفطوٌر  كأمانة(  العقل  فيه  الله  أودع  برشّي 

وسائل  اكتشاف  دوافع  أهّم  من  وهذا  واالستطالع،  السؤال  وحّب 

الّشاّك  اإلنسان  إّن  أي  واملجتمعّي.  الحضارّي  واستقراره  عيشه 

بأّي يشء، والسائل عن أّي يشء حتّى عن الدين والخالق وأفعاله 

وصفاته، وطبيعة وجوده وووإلخ، يجب أن ال يتهّم أو يالم، بل يالم 

من يواجهه ـ وهم كثريون يف مجتمعنا الدينّي ـ بأجوبة خرافيّة غري 

منطقيّة بعيدة روح الحبث ومعايري املحاكامت العقالنيّة واملنطقيّة.. 

ويالم أيضاً من يعطي تصّورات )طوطميّة سحريّة خرافيّة( غري ذات 

معنى عن السؤال الّدينّي، أيّاً كانت نوعيّته، كام كانت تفعل الكنيسة 

ـ وما زال يفعل ـ كثري من فقهاء  ورجاالتها، وكام كان يفعل أيضاً 

اإلسالم الوعظيّني اإلخبارينّي. حتّى إّن اإلسالم نفسه حّمل مسؤوليّة 

من يدعون إىل الله، أن تكون دعوتهم مقرونة بالحكمة واملسؤوليّة 

ووضع  والوعي،  التوازن  تعني  هنا  والحكمة  الحسنة،  واملوعظة 

يتمّكنون  بحيث  الصحيحة..  العادلة  وموازينها  نصابها  يف  األمور 

من اإلجابة عن األسئلة االستطالعيّة والتأمليّة األساسيّة ألّي إنسان 

يتأّمل ويبحث ويدقّق ويشّك.

الوجودّي  املعنى  عن  والبحث  الّسؤال  غري  الّدين  وهل 

والطبيعّي؟.. فالّدين ال يقفل عقوَل الناِس عىل السؤال، عىل عكس 

أْن  إىل  اإلنساَن  ـ  عقيّل  وتأّمل  هداية  كرسالة  ـ  اإلسالُم  دعا  ذلك، 

)وال(  إنّه مل  حتّى  والحقيقة،  الحّق  عن  بحثاً  كّل يشء،  يشّك يف 
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يؤاخذ اإلنسان الشاّك يف وجود الله تعاىل، ويف الرسول والرسالة، 

ما دام هدفَه وغايته الوصول إىل الحقيقة والنتائج الحاسمة، وليس 

الشّك لغاية الشّك.

القسم الثاين- أسباب موضوعّية بدوافع معرفّية )استطالعّية(:

وعن  لوجوده،  معنى  عن  يبحث  أن  إنسان(  )أّي  اإلنساُن  يريُد 

الوجود  هذا  »روحنة«  دون  من  العيش  يستطيُع  ال  وهو  له،  غايه 

حياته  تقّدم  مع  وتزداُد  تتّسع  األسئلة  إّن  وحيُث  ووعيه.  وعقلنته 

العمليّة فكراً وعقالً، فقد يجد إجابات ما يف الدين، أو يف غريه. قد 

يتقبّل إجابات الدين عاّم نسّميه بــ«أسئلة الخلْق األوىل« )من أنا؟! 

ما هي الروح؟! من أيَن جئُت؟! وإىل أيَن املسري؟! وما الغاية من 

وجودي؟! ما املوت؟! ماذا بعد املوت؟!.. ووو..إلخ(..

وعندما يعجُز الديُن ـ أّي ديٍن ـ عن تقديِم إجابات شافية وكافية 

ومنطقيّة عىل تلك األسئلة التأمليّة الكثرية، تريض فضول اإلنسان، 

وتلبّي حاجته الداخليّة يف بحثه عن استقرار املعنى يف عمق روحه 

بأسئلة شتّى، فقد يبحث )بل سيبحث( هذا اإلنسان عن  املتفّجرة 

مواقع أخرى قد يجد عندها، غذاءه الفكرّي، وما يسّد ثغراته املعرفيّة 

ُمناخات  وتوفّر  الذايتّ،  واالستعداد  القابليّة  وجود  مع  خصوصاً 

له  كان  أنّه  نعتقد  التي  العوامل  هذه  ومن  وتثري.  تحرّض  خارجيّة 

السلبّي  الّتأثّر  هو  الالديني،  أو  املادّي  املنهج  اتّباع  يف  كبري  دور 

ين الكنيّس أو باملفهوم الكنيّس للدين، والذي أقامت الكنيسة  بالدِّ

)أو عن حسن(  ين والعقل عن سوء  الدِّ الخصومة بني  أصوله عىل 

نيّة )وغالباً عن حسن نيّة(، ويشهد لذلك التاريخ الكنيّس األسود ـ 
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إذا صّح التعبري ـ يف حربه الشعواء وظلمه الفادح للعلم والعلامء، 

ملسلَّمة  املنطقّي  التفكري  من  بيشء  اإلشارة  عىل  تجّرأ  من  ولكّل 

من مسلاّمت الكنيسة الدينيّة القروسطيّة.. فاملقاالت الفكريّة التي 

رّد فعل  العقل، جاءت مبجملها  ين عن  الدِّ كانت تدعو إىل فصل 

إذا  ـ  الحضييّض  وانحداره  وابتذاالته،  الكنيّس  الفكر  تخلُّف  عىل 

فقد  وتفاهًة،  إسفافاً  املجتمعيّة  املستويات  أدىن  إىل  التعبري-  جاز 

واحتكَر  الفرتة،  تلك  يف  البرشّي  العقَل  املنحّط  الفكر  هذا  صادر 

مجاالت املعرفة، وأقاَم اعتقاداته وقناعاته عىل تفكيك الوحي عن 

الكنيّس  الشؤم  هذا  بسبب  ـ  ين«  »الدِّ كلمة  أصبحت  حتّى  العقل، 

ـ يف عصور الغرب الحديثة تعني: عداوة كّل تفكري. لكّن فالسفة 

فادح،  ين وقعوا يف خطأ منهجّي  للدِّ الغرب املعادين واملهّمشني 

األديان األخرى، وهم  الكنيّس عىل كّل  بتعميمهم املوقف  وذلك 

ين  الدِّ يعرفوا  النرصانيّة، ومل  إاّل  األديان  يتأّملوا ومل يخربوا من  مل 

النرصايّن إاّل من رجال الكنيسة]1].

األكلريوس  ومجمل  )الكهنة  الكنيسة  رجاالت  بقي  وهكذا 

الكنيّس التقليدّي املعروف( املصدَر الوحيَد للمعرفِة ملراحَل زمنيّة 

حتّى  امليالدّي  الخامس  القرن  بدايات  منذ  قروناً  امتّدت  طويلة، 

نهايات القرن الرابع عرش امليالدّي.  

الغابر املحكوم  الزمن  الطويلة املمتّدة يف  الفرتة  وخالل هذه 

الرؤى،  وتجّمدت  األفكار،  انغلقت  الكنيسة،  رجال  قبل  من 

وتكلّست املعارف والرؤى الكنسيّة، وظلّت املفاهيم التي يتحرّك 

]1]- طريقنا إىل الحريّة، محاورة زيك نجيب محمود، أحمد أمني، »عني« للدراسات والبحوث 

اإلنسانّية واالجتامعّية، القاهرة/مرص، الطبعة األوىل، 1994م، ص: 134.
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الناس عىل أساسها بعيدة عن نور الشمس، والهواء الطلق، وتفتح 

العقل  فمسرية  الهائلة،  وتطّوراتها  مستجّداتها  تسارع  يف  الحياة 

بقيت جامدة مسجونة  ومفاهيمها  بآرائها  والكنيسة  تتقّدم،  البرشّي 

عىل مقوالت عفا عليها الزّمن، وملْ تستطع مواكبة تلك التطّورات 

الهائلة، فكان من الطبيعّي أن تُكرس القيود ويِفّر الّناس من معتقالت 

لتلبية حاجتهم ومتطلّبات وجودهم عن  الكنسيّة املزيّفة،  القداسة 

غري طريق الكنيسة، مستجيبني يف ذلك لنداء العقل والتّفكري الحّر 

الذي بدأ يتحرّك بقّوة لبناء معايري صحيحة لالجتامع البرشّي بعيدة 

ما ميكن  للدين  أساء رجاالتها  التي  )والدين عموماً(  الكنيسة  عن 

من  حتّى  ـ  الناس  دفعوا  عندما  الكربى،  اإلساءة  عليه  نطلق  أن 

لتنظيم  واالنطالق  الّدين،  لرتك  ـ  فلكه  يف  والدائرين  أتباعهم  من 

دينيّة..  غري  جديدة  أخرى  ومعايري  أسس  عىل  ومنهجتها  حياتهم 

متارسها  ظلّْت  التي  املسبوقة  غري  الضغوط  حجم  نتخيّل  أن  ولنا 

)رعاياها(  عىل  الزمن  من  قرون  تسعة  حواىَل  القروسطيّة  الكنيسة 

للسري عكس  الناس  دفع  لها، مبا  التي كانت مملوكة  ومجتمعاتها 

الوضع  وازداد  املطلق..!!.  الكامل  لعامل  متيل  التي  فطرتها  نداء 

ترّدياً مع إعطاء طابع معريّف فلسفّي )علمّي( للفكرة املاديّة خاّصة 

يف القرن التاسع عرش مع اتّساع نطاق الحداثة العلميّة وظهور اآلثار 

اإليجابيّة للعقالنيّة الوضعيّة العلميّة يف حياة الناس واملجتمعات 

عالقة  قطع  مبا  معرفيّة،  كمدرسة  املاديّة  ظهور  فكان  الغربيّة، 

اإلنسان بالحقيقة املطلقة، وأطلق العنان للامّدة واختيار العلم بدالً 

عن الدين.. 

وهذا يعطينا فكرة عن أمرين، أولّهام، حجم الدمار النفيّس والفكرّي 
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الذي تسبّب به استبداد الكنيسة يف تاريخها الطويل، وثانيهام، مسؤولّيتها 

عن إخراج املاديّة يف أوروبا من حيّز الكمون التساؤيّل وإثارة السؤال، 

إىل حيّز املفهوم والطرح الفكرّي )والرؤية املعرفيّة الصلبة واملتامسكة 

نظريّاً(، ومتهيد الطريق أمام تحّول »املاديّة« إىل مدرسة معرفيّة يتبعها 

الكثريون. وهذا البعد املعريفّ أو »االبستمولوجّي« يف متتني الصلة 

باملاّدة والفكر املاّدّي، يأيت عىل خلفية أّن التفسري املاّدّي للظواهر 

سهل )كام يقول عبد الوهاب املسريي( ]1]، وميكن الحصول بشكل 

رسيع عىل املعلومات عن العامل املاّدّي وقياسها ومعلوماتها، والرّتابط 

محسوس  موضوعّي  بشكل  رصده  ميكُن  أمر  الظّواهر  بنَي  املاّدّي 

وحركة املادّة نتيجتها مبارشة.  

]1]- املسريي، عبد الوهاب. »الفلسفة املاديّة وتفكيك اإلنسان«. دار الفكر، دمشق، الطبعة الثانية 

لعام 2003م. ص: 185.



الفصل الثالث

رين للماّدة
ِّ

أهّم المنظ

 والفلسفة الماّدّية



الفالسفة  قناعات  تقدير  يف  الفكريّة  األخطاء  من  كثري  يَقع 

ومعتقداتهم الفكرية ومعرفتهم، خاّصة عىل صعيد التصنيف الثنايّئ 

املعروف، مادّي )ملحد بالله(، أو مؤمن )معتقد بالله(. وقد أفرزْت 

لنا عصور التنوير كثرياً من الفالسفة العقالنيّني مّمن اعترُبوا مادينّي، 

اعتبار  من  تنبع  كانت  هنا  واملشكلة  ملحدين،  يكونوا  أنّهم مل  مع 

إميان هؤالء مثل إميان باقي أفراد الشعب أو الجامهري. فكثري من 

هؤالء )مثل فولتري وروسو وكانط وديدرو( كانوا مؤمنني بوجود إله 

)قّوة عاقلة تتحّكم بالكون والحياة والوجود( ولكّن قناعاتهم مل تكن 

والتأّمل  والتفكري  العقل  عىل  أّسسوها  بل  ساذجة،  بسيطة  قناعات 

–عىل  كانوا  رصينة.  عقالنيّة  إجابات  عن  الباحثة  األسئلة  وإثارة 

عكس العاّمة- يعبدون إلهاً فوقيّاً )مفارقاً( متعالياً وغري معروف، إلهاً 

اك  مفرغاً من الشحنة اإلميانيّة الالهوتيّة التقليديّة املعروفة لدى النسُّ

)واألصوليّون  الناس  هؤالء  كان  حيث  الناس.  وعموم  والكهنة 

تحديداً منهم( يؤمنون بإله قريب تجّسد عندهم يف املسيح. 

ولكن برغم ذلك فقد ملعْت أسامء كثرية يف عامل الفكر املاّدّي، 

ميكن توثيقهم فيام ييل بحسب سريورتهم الزمنيّة منذ فجر الحضارة 

ملن  معياراً  وضعنا  أنّنا  مالحظة  مع  هذا،  عرصنا  إىل  اإلغريقيّة 

سيجري تدوينه أو توثيقه تحت صفة »منظّر«، وهو أن يكون له شأٌن 

املعريّف  البناء  معيارّي رصني يف  فلسفّي  منتج  وأثر  فكرّي حيوّي 

واملنهجّي املادّي: 
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1 - طاليس )624-546( ق.م:

وريايّض  فلك  وعامل  مادّي.  فيلسوف  امللطّي،  طاليس  هو 

وحكيم يونايّن. ومن أوائل الفالسفة يف التاريخ الذين آمنوا باملعاينة 

واملشاهدة املاديّة. أي إنّه أعطى القيمة الكربى )يف نظريّة املعرفة( 

للتجربة من خالل مالحظاته املتعّددة واستنتاجاته النظريّة. 

اكتشف عدداً من النظريّات الهندسيّة. رفَض األخذ بالخرافات 

العرص  يف  اشتهروا  الذين  السبعة  الحكامء  أحد  وهو  واألساطري، 

اليونايّن كام جاء يف كّل املؤلّفات التي تحّدثت عن سريته ومناقبه 

وإبداعاته الفكريّة والعلميّة. 

»مالطيا«  أدهش  وقد  فلكيّاً،  كلّها(  الفلسفة  )أبو  طاليس  كان 

ال  أن  عليهم  ينبغي  )التي  والكواكب  الشمس  أن  لهم  ذكر  عندما 

اتّفق مؤرّخو  النار]1].. وقد  ليست سوى كرات من  يعبدوها كآلهة( 

الفكر الفلسفّي عىل اعتبار طاليس أّول فيلسوف يف تاريخ اإلنسانيّة. 

انتقل طاليس بالفكر اإلنسايّن من املرحلة األسطوريّة إىل مرحلة 

التفكري العقاليّن املنظّم )من امليتوس إىل اللوغوس(. تعلّم الهندسة 

من خالل زيارته ملرص وبابل، واشرتك مع قومه يف قتال الفرس. 

صاغ تصّوراً فلسفيّاً شامالً عن الكون، ال يخلو من بقايا أسطوريّة 

قدمية، وصَل من خالله إىل تحديٍد أويّل يف معرفة الوجود، رّد فيه 

املوجودات إىل املاء، فاعتربه الجوهر األوحد يف الكون، منه تتولّد 

األشياء وتعيش عليه. كام وّحد طاليس بني اآللهة، أو عىل األقّل، 

محمد  الله  فتح  د.  ترجمة:  ديوي«.  جون  إىل  أفالطون  من  الفلسفة  »قّصة  ول.  ديورانت،   -[1[

املشعشع، مكتبة املعارف، الطبعة السادسة 1988م، بريوت/لبنان، ص: 83.
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حّد  باآللهة، عىل  مملوء  فالعامل  اآللهة جميعاً،  فوق  زيوس  جعل 

تعبري طاليس، والله هدف املاّدة الحية]1]. 

أّول  طاليس  »إّن  طاليس:  عن  نيتشه  األملايّن  الفيلسوف  يقول 

فيلسوف يف التاريخ ألنّه قال بثالث حقائق:

1-حديثه عن أصل األشياء أو عن األصل الذي تصدر عنه جميع 

األشياء.

2-كان كالم طاليس عن هذا األصل خالياً من األساطري.

3-قوله: إّن كّل األشياء تساوي الواحد، وإن مل يكن هذا واضحاً 

يف كالمه.

فجعل  لألرض،  بالنسبة  السامويّة  األفالك  تحديد  حاول  كام 

النجوم أقربها إىل األرض، ثّم القمر وبعده الشمس]2].

2 - هرياقليطيس )540 480-(ق.م:

فيلسوف »طبيعّي ـ مادّي« إغريقّي، ُولد يف عرص ما قبل سقراط. 

لقب بالفيلسوف البايك، ألنّه كتب بأسلوب غامض ويغلب عليه طابع 

حزين. تأثّر بأفكاره بعض الفالسفة اليونان الذين جاؤوا بعده، كسقراط 

وأفالطون وأرسطو. من أبرز أفكاره أنّه يقول بالحركة الدامئة )التغرّي 

الدائم( وعدم الثبات، وأّن كّل يشء يف حالة سيالن دائم، وأّن النار 

هي الجوهر األّول، ومنها نشأ الكون. وضع كتاباً وحيداً، مل يصلنا منه 

غري شذرات. وال يعرف املؤرّخون عن حياته إالّ القليل]3]. 

]1]- املوسوعة العربّية، املجلد الثاين عرش، التصنيف: الفلسفة وعلم االجتامع والعقائد، النوع: إعالم 

ومشاهري، النارش: هيئة املوسوعة السوريّة )رئاسة الوزراء السوريّة(، طبعة أوىل عام 2009، ص: 445.

الثقافة،  دار  املنعم مجاهد،  ترجمة: مجاهد عبد  اليونانية«.  الفلسفة  »تاريخ  ]2]- ستيس، والرت. 

القاهرة/مرص، ص: 188. 

لعام  أوىل  طبعة  بريوت/لبنان،  والنرش،  للدراسات  العربية  املؤسسة  الفلسفة«.  »موسوعة   -[3[

1984م. الجزء الثاين، ص: 155.
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حني  يف  والحيايتّ،  الوجودّي  التغرّي  بفكرة  هرياقليطس  التزم 

هذا  يف  الثبات  نظريّة  وراء  السابقني  الفالسفة  من  أسالفه  انساق 

الوجود، معترباً أّن فكرة الثبات بحّد ذاتها، وهم، وهي ال متثل شيئاً 

من ذلك، وال ينبغي ألحد أن يرغب يف وجود عامل راكد. فحيثام 

تكن هناك حياة فإنّها تحيا عىل تدمري يشء آخر. فالنار تحيا مبوت 

األرض،  مبوت  يحيا  واملاء  النار؛  مبوت  يحيا  والهواء  الهواء، 

إّن كّل يشء ضّده ويحتويه كام  أّي  واألرض تحيا مبوت املاء]1]. 

يقول هرياقليطس. ألّن كّل يشء حني يتغرّي، يتغرّي من ضّد إىل ضّد، 

فال بّد له إذاً من أن يكون حائزاً قبالً اليشء اآلخر ليك ميكن هذا 

التغرّي أن يحدث]2]. 

3- أنكساغوراس )500-428(ق.م:

–ومنهم  سقراط  قبل  جاؤوا  الذي  الفالسفة  كّل  اهتامم  كان 

والوجود  العامل  أصل  فهم  عىل  منصبّاً  أنكساغوراس-  الفيلسوف 

والحياة، ومحاولة فهم تركيبها، وماهيّة املبدأ واألصل )أي العلّة(. 

الوحدة  بني  التمييز  أساسيّة حول  فكرهم حجج  أيضاً يف  برز  كام 

والكرثة، إضافة إىل إمكانيِّة التغيريِ]3]. 

العقل  تحليل  فكرة  من  »أنكساغوراس«  الفيلسوف  انطلق 

التغيري  لفكرة  رفضه  سياق  يف  املبادئ  إىل  للوصول  والجزئيّات 

]1]- و. ك. س. جرثي. »الفالسفة اإلغريق من طاليس إىل أرسطو«. ترجمة وتقديم د. رأفت حليم 

سيف، مراجعة د. إمام عبد الفتاح إمام، بدون تاريخ، ص: 122.

]2]- برييه، إميل. »تاريخ الفلسفة«. املجلّد األول )العصور القدمية والوسطى(، باريس 1935. 

نقالً عن كتاب: »ربيع الفكر اليونايّن« لعبد الرحمن بدوي، الطبعة الثالثة بال تاريخ، مكتبة النهضة 

املرصيّة، القاهرة/مرص، ص: 138.

محمد  الله  فتح  ترجمة:  ديوي«.  جون  إىل  أفالطون  من  الفلسفة  »قّصة  ول.  ديورانت،   -[3[

املشعشع، الطبعة السادسة 1988م، مكتبة املعارف، بريوت/لبنان، ص: 15. بترصّف.
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تركه  ما  أهّم  من  الطبيعة«  أنكساغوراس »يف  كتاب  ويعد  املطلق. 

هذا الفيلسوف اليونايّن. وقد أشار أفالطون لهذا الكتاب يف محاورة 

ماديّة،  علّة غري  من خالل  والذّرات  االختالف  فيه  فرّس  إْذ  الدفاع. 

وهذه العلّة هي ما ساّمها أنكساغوراس العقل]1].

4- دميوقريطس »دميقريطس« )460-370(ق.م:

الفلك  بعلم  اهتّم  للسفر.  ومحبّاً  غنيّاً  كاَن  يونايّن.  فيلسوف 

أحد  دميوقريطس  كان  مرص.  علامء  من  وتعلّمها  والرياضيّات، 

فالسفة الطبيعة األوائل الذين حاولوا إعادة الكون إىل جوهر واحد 

أو مبدأ واحد، فهو يفرّس عمليّة الكون والفساد تبعاً لنظريّته الذريّة. 

ويزول.  يفُسد  وبافرتاقها  الكون]2]،  ينشأ  الذّرات  باتّحاد  أنّه  وبرأيه 

يف  تحّدث  الكتب،  من  كثرياً  دميقريطس،  الذّرّي  الفيلسوف  ألّف 

بعضها عن األخالق، ويف بعضها اآلخر عن  العلم الطبيعّي، وألّف 

يف الطبيعة والرياضيّات واألدب]3].

اعتقد دميقريطس بأّن األرض دائرية، وأّن الكون ليس أكرث من 

ذّرات دقيقة يف حالة فوىض، ومن ثّم أخذت تتصادم بعضها ببعض، 

امليكانييّك  التصّور  وهذا  كبرية.  صورة  يف  معاً  وتتجّمع  فتلتقي 

للذّرات يشمل األرض وكّل يشء. آمن دميوقريطس بوجود عوامل 

 ،2006 عام   3: طبعة  والنرش،  للطباعة  الطليعة  دار  الفالسفة«.  »معجم  جورج.  طرابيش،   -[1[

بريوت/لبنان، ص: 106.

أّما  معّينة،  نوعّية  لها  ليست  صغرية  جسيامت  األساس  ف  الذّرات  »إّن  دميقريطس:  يقول   -[2[

وإّما  ما  تتشابك بشكل  أن  إّما  منذ األزل، وهي ف حركتها  فيه  تتحرّك  الذي  فهو املكان  الفراغ، 

) راجع: برينز، جونثان. »مؤلّفات  ثّم تتالىش من جديد«.  يدفع بعضها بعضاً  تتصادم بحيث  أن 

دميقريطس: بواكري الفلسفة اليونانّية«. نرشة دار بنكوين 1987م، ص: 246-245(.

]3]- النشار، عيل سامي، )وآخرون(. »دميوقريطس فيلسوف الذّرة، وأثره ف الفكر الفلسفّي حّتى 

عصورنا الحديثة«. طبعة الهيئة العاّمة املرصيّة للكتاب، منطقة االسكندريّة، ص: 285. 
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عديدة، منها ما هو يف حالة منّو، ومنها ما اندثر وتالىش، ومنها دون 

شمس أو قمر، وبعضها له شموس وأقامر عديدة، وأنَّ كّل العوامل 

للدمار،  تتعرّض  أن  ممكن  العوامل  أّن  يرى  كام  ونهاية.  بداية  لها 

وذلك من خالل اصطدام بعضها ببعض]1]. 

5- أبيقور«إبيقور« )341-270(ق.م:

مدرسة  وصاحب  يونايّن،  »إلحادّي«  مادّي  وفيلسوف  حكيم 

فلسفيّة سّميت باسمه )الفلسفة اإلبيقوريّة(، تقوم عىل نهائيّة الطبيعة 

واملاّدة. عاش يف فرتة العرص الهيلينّي. كتب حواىَل ثالمثائة منجز، 

مل يصلنا منهم إاّل بعض األجزاء والرسائل، ومعظم ما وصلنا من هذه 

املؤرّخني،  وبعض  لها،  التابعني  من  مستمّد  )اإلبيقوريّة(  الفلسفة 

ومن أهّمها رسالته إىل »هريودوت« يف الطبيعيّات، ورسالة موّجهة 

إىِل »فيتوكليس« يف اآلثار العلويّة، ورسالة موّجهة إىِل »ميناقايوس« 

يف األخالق؛ ومئة وإِحدى وعرشون فكرًة هي ملّخص املذهب. 

اإلبيقوريّة يف مثانية  الفلسفَة  الفلسفّي،  التاريُخ  كتاب  لّخص  وقد 

مفاهيم، هي: ال تخف من اآللهة- ال تخف من املوت- ال تخف 

اعقد صداقات  بحكمة-  املتعة  عن  ببساطة-ابحث  األمل-عش  من 

مخلصاً  املعاملة ألصدقائك-كن  وكن حسن  أصدقاء  وابحث عن 

يف حياتك وعملك- ابتعد عن الشهرة والطموح السيايّس]2]. 

طبعاً كان »أبيقور« ينكر تدخُّل اآللهة يف شؤون العامل، وينطلق 

من االعرتاف بخلود املاّدة، التي متلك مصدراً داخليّاً للحركة. وقد 

]1]- ويلرايت، فيليب. »الفالسفة قبل سقراط«. نيوجريس 1966م، ص: 183.

]2]- غادامري، جورج هانز. »بداية الفلسفة«. ترجمة: عيل حاكم صالح وحسن ناظم، طبعة أوىل 

عام 2002م، ص: 15.
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مضيفاً  ودميقريطس  ليوكيبوس  عند  الذّرّي  املذهب  أبيقور  أحيا 

اآلنيّة )املرشوطة  ›االنحرافات«  فكرة  أدخل  فقد  الخاّصة.  تغيرياته 

تصادم  إمكان  يفرّس  ليك  مسارها،  عن  للذّرات  داخليّة(  بظروف 

وهذا  متساوية.  برسعة  الحاوي  الفضاء  يف  املتحرّكة  الذّرات 

وخطوة  والصدفة،  الرضورة  بني  للتداخل  أعمق  نظرة  أساس  هو 

وأبيقور حيّسّ يف  اآلليّة عند دميقريطس..  بالحتميّة  مقارنًة  لألمام 

الواقع  من  تنطلق  ألنّها  بذاتها  صادقة  فاألحاسيس  املعرفة،  نظريّة 

املوضوعّي: أّما األخطاء فتنشأ عن تفسري األحاسيس، وليست عن 

األحاسيس املاديّة التي ال تخطئ أبداً بنظر أبيقور]1].

كان أبيقور يعترب أّن آيًة الفلسفة هي الوصول إىل الحياِة الّسعيدة 

خاّصتان  لها  والرغيدة  السعيدة  املطمئنة  الحياة  وهذه  واملطمئنة، 

الطأمنينة، والسالم،  »Ataraxia«، وتعني  ميزتان وعنوانان هام:  أو 

والتخلّص من الخوف، و»Aponia« وتعني غياب األمل، واالكتفاء 

الذايتّ محاطاً باألصدقاء. كان يقول: »إّن السعادة واألمل هام مقياس 

الخري والرّش، وإّن املوت هو نهاية الجسد والروح، ولهذا ال ينبغي 

أن نرهبه، وإّن اآللهة ال تكافئ أو تعاقب البرش، وإّن الكون ال نهايّئ 

وأبدّي، وأّن أحداث الكون تعتمد باألساس عىل حركات وتفاعالت 

الذّرات يف الفراغ«]2].

سور  منتدى  سعيد،  الدين  جالل  وترجمة:  دراسة  والحكم«.  الرسائل  »أبيقور:  أبيقور.   -[1[

األزبكّية، القاهرة/مرص، الدار العربّية للكتاب، بال تاريخ نرش. ص: 45.

لجنة  مطبعة  1967م،   ،2 ط  أمني،  أحمد  راجعه:  الغربّية«.  الفلسفة  »تاريخ  رسل.  برتراند   -[2[

التأليف والرتجمة والنرش بالقاهرة، الكتاب األول: الفلسفة القدمية، ص 84.
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6- فرانسيس بيكون )1561-1626(م:                                                                    

عليه  وبناء  التّجريبّي،  الحيّسّ  باملنهج  آمن  إنكليزّي،  فيلسوف 

قاد ثورًة علميًّة عن طريق فلسفته الجديدة القامئة عىل معايري املنهج 

. وكان يقول -رّداً عىل تعاليم وعلوم القرون الوسطى الكتبية  الحيّسّ

)الّنّصية( التي وقف ضّدها- أنّه »يجب إّن  ندرَس العلم ف كتاب 

الطبيعة الكبري«]1]. وهو كتاب ال يدرس وال يقرأ بحسب بيكون إالّ 

باعتامد »املالحظة والتجربة«، املالحظة بالعني وأدوت املشاَهدة، 

والتجريب باملختربات والقوانني العلميّة. 

كان بيكون يؤكّد أّن اإلنسان هو املوكَّل بالطبيعة واملفرّس لها، 

وهو بهذه الصفة ال ميلك أن يفعل أو يفهم إاّل بالقدر الذي تتيحه 

الواقع  الطبيعة، سواء كان ذلك يف  التي قام بها لنظام  له مالحظته 

أو الفكر. وليس بوسعه أن يعرف أو يعمل أكرث من ذلك]2]. وهذه 

املالحظة هي أساس معرفة هذا اإلنسان. إنّها معرفة تُحّصل ـ كام 

لألمور(  املاّديّة  العينيّة  )وبالنظرة  الحّسّية  بالتجربة  ـ  الَقول  َسلََف 

التي تعمُل عىل إثرائها باملالحظات الدقيقة والتجارب العمليّة يف 

املختربات، ثّم يأيت دور استخراج النتائج منها بحذر وعىل مهل، 

ال  كام  األحكام،  إلصدار  املالحظات  من  قليل  عدد  يكفي  وال 

يكفي دراسة األمثلة املتشابهة، بل تجُب دراسة الشواّذ من األمور 

الجوهريّة يف الوصول إىل قانون عاّم موثوق به. 

عجزه  عن  كاشفاً  األرسطّي  القيايّس  املنطَق  بيكون  انتقَد  كام 

]1]- بيكون، فرانسيس. »األورجانون الجديد: إرشادات صادقة ف تفسري الطبيعة«. ترجمة د. عادل 

مصطفى، رؤية للنرش والتوزيع، القاهرة، 2013م. ص: 47.

]2]- األورجانون الجديد، املصدر السابق نفسه، ص: 18.
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وال جدوائيّته، ومؤمناً بالقدرة الال نهائيّة للعلم املادّي وقوانينه عىل 

كشف الحجب، وتحسني حياة البرش. 

7- باروخ أو بنديكت سبينورزا )1632-1677(م:

فيلسوف هولندّي من فالسفة القرن السابع عرش الذي اتّسعت 

فيه فلسفة العقل والعقليّني. كان يعتقد بأنّه ال يوجد يف الكون سوى 

حقيقة واحدة خالدة، وهي عبارة عن قانون عاّم شامل ال ينقص وال 

أن  الشامل، ال ميكن  القانون  هذا  أو  الخالدة،  الحقيقة  هذه  يزيد. 

يعرّب عن نفسه، ويفصح عن حقيقته، إالّ بواسطة األجسام املاديّة، 

وأشكاالً  قوالب  الكون،  التي متأل جوانب  املاّدة  تلك  من  فاتّخذ 

عند  واملعرفة  الواقع املحسوس.  إىل عامل  يربز عن طريقها  ليك 

»سبينوزا« هي اإلدراك الصحيح، ولذلك فهو يبدأ بالبحث يف أنواع 

اإلدراك وهي تتمثّل يف أربعة]1]: 

اإلدراك الشائع.

اإلدراك النابع من الخربة.

اإلدراك الذي يرجع إىل معرفتي أّن شيئاً ما ينتج من يشٍء آخر 

لكن دون معرفة السبب.

اإلدراك النابع من معرفة األشياء انطالقاً من ماهيّتها.

فرّق سبينوزا بني الجوهر أو الوجود غري املرشوط وعامل األشياء 

الجوهر  إّن  ومفّكر.  الفرديّة وكالهام جساميّن  النهائيّة  األحوال  أو 

واحد يف حني أّن األحوال متعّددة إىل ما ال نهاية. والعقل الالنهايّئ 

]1]- اسبينوزا، باروخ. »رسالة ف الالهوت والسياسة«. ترجمة: حسن حنفي، دار التنوير، بريوت/

لبنان، طبعة عام 2005م، ص: 115.
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يستطيع أن يدرك الجوهر الالنهايّئ يف جميع أشكاله ومظاهره. غري 

النهايّئ  الجوهر كيشء  ماهيّة  يدرك  ال  النهايّئ  اإلنسايّن  العقل  أّن 

مالزمتان  صفتان  وهاتان  وكـ»فكر«.  كـ»امتداد«،  مظهرين:  يف  إاّل 

عىل  ماديّة  الجوهر  بصفات  يتعلّق  فيام  سبينوزا  وتعاليم  للجوهر. 

وجه العموم، غري أنّها ميتافيزيقيّة نظراً ألنّه ال يعّد الحركة صفة من 

صفات الجوهر. وكان لسبينوزا تأثري قوّي يف ماديّة القرنني السابع 

عرش والثامن عرش امليتافيزيقيّة، وأثّر تفكريه الحّر الدينّي يف تطور 

الفلسفيّة،  سبينوزا  آراء  عىل  كبرياً  ثناًء  أنجلز  أثنى  وقد  اإللحاد. 

فكتب: »إن أكرَب ثقٍة يف فلسفة العرص أنّها ـ ابتداًء من سبينوزا إىل 

املادينّي الفرنسيّني العظام- قد أكّدت تفسري العامل من العامل نفسه، 

وتركت تأويل التفاصيل للعلم الطبيعّي يف املستقبل«]1]. 

مؤلّفاته الرئيسّية:

-البحث الالهويتّ السيايّس.

-علم األخالق.

8 -تشارلز روبرت داروين )1809-1882(م:

عامل تاريخ طبيعّي وجيولوجّي بريطايّن. نشأ يف عائلة علميّة. 

يُعّد من أشهر علامء علم األحياء. ألّف عّدة كتب يف ما يخّص هذا 

من  خاّصة  حاّدة،  انتقادات  واجهت  الشهرية  نظريّته  لكّن  امليدان، 

جانب رجال الدين يف جميع أنحاء العامل. اكتسب داروين شهرته 

كمؤّسس لنظريّة التطّور املعروفة، والتي تنّص عىل أّن كّل الكائنات 

]1]- نجيب محمود، زيك. »فلسفة سبينوزا«. مجلّة الرسالة، العدد: 12، متوز/يوليو 1933م- مجلّة 

الرسالة العدد: 15، أب/أغسطس 1933م.
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باقرتاح  الزمان ـ تنحدر من أسالف مشرتكة. وقام  الحيّة ـ عىل مّر 

نظريّة تتضّمن أّن هذه األمناط املتفّرعة من عمليّة التطّور ناتجة من 

من  الرصاع  وكذلك  الطبيعّي،  )االنتخاب(  باالنتقاء  وصفها  عمليّة 

أجل البقاء له تأثري االختيار الصناعي املساهم يف التكاثر االنتقايّئ 

للكائنات الحيّة نفسه.

الحيوان«  »فلسفة  كتابه  كتبه المارك يف  ما  داروين عىل  اعتمد 

سنة 1809م، الذي بنّي فيه تأثري الظروف املحيطة ـ وما ينجم عنها 

للطبيعة. كام  املعتاد  الطريق  انحرافات عن  إحداث  ـ يف  آثار  من 

اعتمد عىل تشارلز ليل يف كتابه »مبادئ الجيولوجيا« سنة 1833م. 

اعتمد داروين )دارون( عىل الكتابني، وراح يقوم بالتجارب العديدة، 

ويسّجل املشاهدات الدقيقة عن أحوال الحيوان والنبات يف مختلف 

املناطق التي زارها ماّم أّدى به إىل األخذ بفكرة »التحّول« البطيء 

يف أنواع الحيوان والنبات]1]. حيث أقام يف كتابه »أصل األنواع عن 

طريق االنتخاب الطبيعّي )أو حفظ األجناس املنفصلة يف الرصاع 

من أجل الحياة 1859م(، أقام القضايا األساسيّة لنظريّة التطّور. 

وبعدما نرش داروين كتابه عن »أصل األنواع« اهتّز العامل القديم 

الكتاب  هذا  يكن  مل  حيث  كبرياً،  اهتزازاً  األفاضل  الدين  ورجال 

مجرّد عرض لفكرة غامضة عن تطّور األنواع العليا من أنواع سفىل، 

ولكّنه جاء مفّصالً وحافالً باألدلّة عن حقيقة عمليّة التطّور بواسطة 

االنتخاب الطبيعّي أو بقاء األجناس املفّضلة يف تنازع البقاء]2].

تطّوريّة،  أفكار  من  داروين  إليه  توّصل  ما  إّن  القول  وميكن 

]1]- بدوي، عبد الرحمن. »موسوعة الفلسفة« الجزء األول، مصدر سابق، ص: 474.

]2]- ديورانت، ول. »قصة ديورانت«. مصدر سابق، ص: 455.
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ليتحّول  السائد،  التقليدّي  الدينّي  والالهوت  املثاليّة  يرفض  جعلته 

أعمله  أسهمت  ورمّبا  اإللحاد.  طريق  وينهج  الطبيعيّة،  الفكرة  إىل 

لظهور  التمهيد  ـ يف  الطبيعّي  للعلم  وتأسيسه  ـ  العلميّة  وتحقيقاته 

املاديّة الجدليّة.

9- جون ستيوارت ميل )1803-1873(م:

الوضعيّة  دعاِة  من  إنجليزّي،  واقتصادّي  ومنطقٌي  فيلسوٌف 

ومذهب املنفعة. كاَن يف الفلسفة من أتباع هيوم وبركيل وكونت. 

بحث يف املاديّة واملثاليّة عىل أنّهام قطبان »ميتافيزيقيّان«، فاعترب 

املاّدة قوة دامئة لإلحساس، بينام الروح قّوة دامئة للشعور. وذهب 

. إمّنا يدرك اإلنسان  إىل أّن األشياء ال توجد خارج إدراكها الحيّسّ

ويف  يتجاوزها.  أّن  ميكنه  وال  فحسب،  )إحساسات(  »ظواهر« 

الخالصة.  االستقرائيّة  للنزعة  للداعني  منوذجاً  ميل  كان  املنطق 

بدور  وبالغ  جديدة،  معرفة  الكتساب  كمنهج  االستنباط  أنكر  فقد 

االستقراء. وقد طّور ميل منهج البحث االستقرايّئ يف الروابط السببيّة 

)حيث وضع له لوائح وقوانني تضبط إجراءه حتّى يؤّدي إىل املعرفة 

العلميّة، وهذه القوانني أو اللوائح هي: منهج االتّفاق-منهج االفرتاق 

ـ منهج التّغرّيات املساوقة ـ املنهج املشرتك »لالتّفاق واالفرتاق« 

النفعّي  تأثر »ميل« باملذهب  البواقي(. ويف علم األخالق  ـ منهج 

القيمة  نظريّة  عن  استعاض  السيايّس  االقتصاد  ويف  »بنتام«.  عند 

عند ريكاردو بالنظريّة الساذجة عن الثمن والتكاليف؛ كام دافع عن 

نظريّة مالتوس يف السكان]1].

]1]- بدوي، عبد الرحمن. »موسوعة الفلسفة« مصدر سابق، ص: 466-472. بترصف.
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مؤلّفاته الرئيسّية:

-نظام املنطق )1843(م. 

-مبادئ االقتصاد السيايّس )مجلدان( )1848(م. 

-مذهب املنفعة )1864(م. 

-ورمّبا يكون كتابه حول »أسس الليرباليّة السياسيّة«]1]، من أهّم 

وآراء  نظر  وجهات  عىل  الكتاب  ويحتوي  كتبها.  التي  املؤلّفات 

والحريّة.  املنفعة  نظريّة  يخّص  فيام  مل«  »ستيوارت  الفيلسوف 

عنده.  الكتابة  خصائص  املنفعة(  )نظريّة  أطروحته  توضح  حيث 

موقف  عن  تعرّب  قضية  هو  املنفعة،  مبعنى  يتعلّق  الذي  فاملبدأ 

 »بنتام« العميّل يف أّن العقيدة التي تأخذ املنفعة كأساس لألخالق

 ـ أو أعظم قدر من السعادة ـ ترى أّن األفعال تكون صواباً بقدر ما 

السعادة،  ما هو عكس  تنتج  ما  بقدر  السعادة، وتكون خاطئة  تزيد 

وهذا ما تدافع عنه أطروحته يف نظريّة املنفعة.

ويف هذا القسم من الكتاب ُوضع مبدأ بالغ األهميّة لنظريّة مل 

السياسيّة، وهو االعتقاد بأّن »املنفعة« هي املعيار األّول لجميع القيم. 

أّما أطروحته عن الحريّة فهي تأكيد بليغ ملبدأ هو أحد األسس 

واحرتام  مل  تعاطف  هنا  ويظهر  االجتامعيّة.  للسعادة  الحقيقيّة 

لشخصيّة اآلخرين، فالحريّة ليست مجرّد تعبري سلبّي، بل هي مثل 

ويحرتم  الحريّة،  من  جّو  يف  ينشأ  الذي  واملواطن  إيجايّب.  أعىل 

اآلخرين، يتقبل اآلراء املخالفة واملناوئة ملعتقداته، وهذا املواطن 

هو القادر عىل أن يحيا حياة إنسانيّة رفيعة.

]1]- ستيوارت ميل، جون. »أسس الليربالية السياسية«. ترجمة وتقديم وتعليق: د.إمام عبد الفتاح 

إمام،  د.ميشيل متياس، مكتبة مدبويل، الطبعة األوىل 1996م.
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10- لودفيغ فيورباخ )1804-1872(م:

وقّدم  الالهوت،  درس  مادّي.  أملايّن  اجتامع  وعامل  فيلسوف 

سفسطة  مجرّد  الحقاً  اعتربها  التي  الكنيسة  تاريخ  حول  دروساً 

فتوقّف عن الحضور إليها. انتقل لدراسة الفلسفة يف برلني، حيث 

من  الدكتوراه  شهادة  ونال  ومارهنك،  وشاليرماخر  هيغل  عن  أخذ 

بالكتابة،  وانشغل  بافاريا  قرى  إحدى  يف  عاش  »ارالنغن«.  جامعة 

واهتّم أيضاً مبواضيع تتّصل بالنقد الدينّي، كانت منطلقاً لكتابه حول 

جوهر املسيحيّة. وكانت كتاباته كلّها تأكيداً الهتامماته الدينيّة التي 

الزمته طوال حياته والتي وضعته يف مرتبة أعىل من معظم الفالسفة 

الكنيسة  رعاة  وعن  اإلنجيل  عن  كتاباته  من  يتّضح  كام  املحدثني 

وخاّصة مارتن لوثر. ومل يتعّمق أحد من فالسفة عرصه يف الوضع 

فهو ضمن  فيورباخ؛  فيه  تعّمق  نفسها كام  بالفاعليّة  للدين  الحايّل 

القلّة الذين تحّدثوا أو كتبوا عن الدين بأسلوب راٍق. ورأى فيه إبرازاً 

بعد  فيام  فرويد  وانتهج  الروح.  اإلنسانيّة وتعبرياً عن حزن  للحاجة 

هذا النهج والفكر وطّوره]1].

تطّورت آراء فيورباخ حول املوقف من الدين من أفكار الهيغليّني 

الشبان إىل املاديّة. وقد أثّر إعالنه املاديّة ودفاعه عنها تأثرياً عظيامً 

عىل معارصيه. وكتب أنجلز عن أثَِر كتاباته: »كانت الحامسة عاّمة 

ورصنا جميعاً فيورباخينّي دفعة واحدة«]2]. وكان املذهب الطبيعّي 

نتيجة  كانت  التي  فيورباخ  ملاديّة  مميّزة  سمة  اإلنسان  دراسة  يف 

مؤّسسة  التاسع عرش«.  القرن  إىل  النهضة  لإللحاد: من عرص  موجز  »تاريخ  يونس.  عباس   -[1[

طابة، أبو ظبي/اإلمارات العربّية املّتحدة، طبعة أوىل 2103م، ص:30.

املؤّسسة  عطّية،  الحليم  عبد  أحمد  وترجمة:  دراسة  الدين«.  »أصل  ل.  فيورباخ،  راجع:   -[2[

الجامعّية للدراسات والنرش والتوزيع، بريوت-لبنان، طبعة أوىل عام 1991م. ص: 115. 
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للظروف التاريخيّة يف أملانيا ما قبل الثورة، وكانت تعرّب عن املثل 

العليا للدميقراطيّة البورجوازيّة الثوريّة.

حاّد  بشكٍل  وانتقَد  والدين.  املثاليّة  بني  الرابطة  »فيورباخ«  أكّد 

الطبيعة املثاليّة للجدل الهيغيّل. وقد فتح هذا الطريق إىل االستفادة 

من املضمون العقيّل للفلسفة الهيغليّة، وساعد يف هذا الّصدد عىل 

نحا جانباً  قد  الحقيقة  نفسه يف  فيورباخ  ولكّن  املاركسيّة.  تشكيل 

ببساطة فلسفة هيغل، لهذا أخفق يف أن يالحظ إنجازها األسايّس، 

فيورباخ إعالن  وقد كاَن املضمون األسايّس لفلسفة  الجدل.  وهو 

املاديّة والدفاع عنها. 

وهنا تبّدى املذهب الطبيعّي يف دراسة اإلنسان يف مشكلة جوهر 

االنسان ومكانته يف العامل، حيث يوجد يف مكان الصدارة. ولكّن 

السري عىل خّط مادّي متامسك يف هذه املسألة  يتابع  فيورباخ مل 

ويف  بحت.  بيولوجّي  ككائن  مجرّداً،  فرداً  االنسان  يعترب  كان  ألنّه 

والحّسيّة.  التجريبيّة  متامسكاً  تطبيقاً  فيورباخ  طبّق  املعرفة  نظريّة 

وكان يعارض الالأدرية معارضة حازمة. ومل ينكر يف الوقت نفسه 

عالقته  يف  املوضوع  يتناول  أن  وحاول  املعرفة،  يف  الفكر  أهميّة 

بنشاط الذات، وأعلن بعض االفرتاضات بشأن الطبيعة االجتامعيّة 

للمعرفة والوعي اإلنسانيّني]1]. 

املحدودة،  النظرة(  )أو  بالرؤية  مقرتٌن  الّديَن  أّن  فيورباخ  اعترب 

كتابه  يقول يف  اإلبداع.  القدرة عىل  وانعدام  واالسرتخاء  والكسل، 

]1]-  طرابيش، جورج. »معجم الفالسفة«. دار الطليعة للطباعة والنرش. بريوت-لبنان طبعة ثالثة 

عام 2006م، ص: 293-292. 
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»جوهر الدين«]1]: كلاّم كانت رؤية اإلنسان محدودة، وكلاّم جهل 

فإّن  السبب  ولهذا  بدينه.  أكرث  ارتبط  والفلسفة،  والطبيعة  بالتاريخ 

لدى  يكن  مل  ملاذا  الثقافة.  إىل  بحاجة  يشعر  ال  املتديّن  اإلنسان 

بأّي  اليونان؟ ألنّهم مل يشعروا  فّن أو علٌم، مثلام كان لدى  اليهود 

يشبعها  كان  الحاجة  هذه  فإّن  إليهم  فبالنسبة  األشياء.  لهذه  حاجة 

نفسه خارج حدود  اإلنسان  يرفع  العلم  اإلله كيل  يهوة. يف  إلههم 

نقطة  حدود  خارج  نفسه  يرفع  الحضور،  كيّل  اإلله  ويف  معرفته؛ 

نفسه خارج حدود زمانه.  يرفع  الخالد  اإلله  ارتكازه املحلّيّة؛ ويف 

إّن اإلنسان املتديّن سعيد يف مخيّلته، فلديه كّل يشء ضمنيّا، وكّل 

ممتلكاته محمولة، يف خياله.

مؤلّفاته الرئيسّية:

- يف نقد الفلسفة الهيغليّة )1939(م.

-جوهر املسيحيّة )1841(م. 

-املوضوعات الجارية إلصالح الفلسفة )1842(م.  

-أّسس فلسفة املستقبل )1843(م. 

11-ماركس )1818-1883(م:

بحكم  صيته  ذاع  أملايّن،  مادّي  ومفّكر  واقتصادّي  فيلسوف 

املاديّة  للفلسفة  والفلسفيّة  الفكريّة  املباين  أّول من وضع  كان  أنّه 

املاركسيّة.

 Ludwig Feuerbach: The Essence of Christianity. Translated by George Eliot -[1[

.)217-)New York: Harper & Brothers، 1957(، )P.216

ترجمة النص: د. أرشف منصور
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انحدر ماركس من أرسة يهوديّة، تحّولت إىل الربوتستانيّة. امتهن 

الصحافة وبرع يف علم االجتامع، وكان مؤرّخاً ومؤّسساً لالشرتاكيّة 

املادّي،  الفكر  منهج  مؤّسيس  أبرز  من  ويعد  العامل.  يف  الثوريّة 

التاريخيّة،  واملاديّة  الجدليّة،  املاديّة  وفلسفة  العلميّة،  والشيوعيّة 

واالقتصاد السيايّس العلمّي، وزعيم )معلّم( الربوليتاريا العامليّة.

الجامعيّة-  وحياته  دراسته  مراحل  خالل  ـ  بقّوة  ماركس  تأثّر 

جورج  األملايّن  املثايّل  الفيلسوف  إىل  )نسبة  الهيغليّة  بالفلسفة 

كانت  التي  الفكريّة  املوضة  أو  املوجة  وهي  هيغل(،  فريدريش 

سائدة آنذاك يف أروقة الفكر والثقافة الغربيّة. ثّم اشتغل بالصحافة، 

كبار  أفكار  إىل  قرب  عن  وتعرّف  باريس،  إىل  سافر  وبعدها 

وغريهام.  فورييه،  وشارل  سيمون  كسان  الفرنسينّي  االشرتاكينّي 

الفكرّي  ونظريه  دربه  رفيق  سيصبح  من  قابل  باريس  يف  وهناك 

ميلك  أبوه  كان  الذي  إنجلز  فريدرش  الفيلسوف  والسيايّس، 

األخري،  املصنع  يدير  انجلز  وكان  ومانشسرت.  أملانيا  يف  مصانع 

العمل والصناعة يف  يُطلع ماركس عىل مشكالت  أن  له  أتاح  ماّم 

1848م،  ثورة  عشيّة  الشيوعّي«  »البيان  ماركس  نرش  وقد  إنجلرتا. 

وشارك بنشاط يف الثورة، يف فرنسا وأملانيا]1].

وميكن القول هنا إّن فكر ماركس ووعيه املعريّف الفلسفّي تشّكل 

بفعل عّدة مؤثّرات، منها ارتباطه بالراديكاليّني الفلسفينّي، واملذهب 

الهيجيّل املثايّل حيث كان األمر املهّم عنده هنا هو النسق الكيّل ال 

الفرد. أي النسق أو النظام االقتصادّي الذي هو ما ينبغي التصدّي له 

ال الرشور أو األرضار الجزئيّة. كذلك كان هيجل هو األصل الذي 

]1]- برتراندرسل. »حكمة الغرب«. الجزء الثاين، مصدر سابق، ص: 194-193.
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استمدت منه نظرة ماركس التاريخية إىل التطور االجتامعي. فهذه 

النظرة التطورية ترتبط بالجدل )الديالكتيك( الذي اقتبسه ماركس بال 

تغيري عن هيغل. وبناًء عليه، استعاض ماركس عن الروح )الحامل 

باملجتمع  املطلق  وعن  اإلنتاج،  بأساليب  هيغل(  عند  الفكرّي 

من  وجملة  وتحليليّة،  نظريّة  أدوات  عّدة  صاغ  إنّه  أّي  طبقي.  الال 

املفاهيم يف إطار نقده للمجتمع الرأساميّل الذي عاش فيه، ودعوته 

إىل الثورة الربوليتاريّة بُغية التحّول إىل اإلشرتاكيّة، وسعيه إىل تأكيد 

أّن هذا التحّول حتميّة تاريخيّة إضافة إىل كونه رضورة. كام وظّف 

للتاريخ  ماديّاً  تصّوراً  يقّدم  ليك  الجدليّة  واملاديّة  الجدل  مفهوم 

مفهوم  والعميّل، ورشح  الروحّي  الدين ومعناه  عن  بعيداً  اإلنسايّن 

اغرتاب  إىل  بدوره  يؤّدي  الذي  االقتصادّي،  )االستالب(  االغرتاب 

التصّور  هذا  وُسّمي  ألطروحته.  وفقاً  لإلنسان  وسيايّس  اجتامعّي 

الفكرّي الذي توّصل إليه ماركس مع رفيقه أنجلز باملاركسيّة، وهي 

باكونني، ملّا  أنصار  أتباعه( من  )وليس  أطلقها عليه خصومه  صفة 

دّب النزاع بني الفريقني. 

نقد  من  انطالقاً  الدينيّة  الظاهرة  أو  الدين  ماركس  حلّل  لقد 

فيورباخ للدين، وكان يقول إّن الدين ال يعيش يف السامء بل عىل 

األرض، وهذا املنطلق جعل ماركس يتخطّى نقد الدين يف حّد ذاته، 

ويتوّصل برسعة إىل نقد املجتمع والظروف االجتامعيّة والسياسيّة، 

واألفكار  االجتامعيّة  الظروف  بني  املعّقدة  الصالت  بتعرية  ويعنى 

الدينيّة لعرص معنّي]1].

يقول: »الدين هو تأّوهات املخلوق املضطهد وسعادته املتخيّلة 

ثانية:  طبعة  الحافظ،  ياسني  ترجمة:  الدين«.  »حول  فريدريش.  أنجلز،  و  كارل  ماركس،   -[1[

1981م، دار الطليعة، بريوت/لبنان. ص: 158. 
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لرسم روح عامل بال روح وقلب عامل بال قلب. ونقد الدين هو نقد هذا 

الوادي من الدموع املليئ بالزهور الخياليّة، والذي ميثّل الدين الهالة 

الضوئيّة التي تحيط به. ونقد الدين يقتطف هذه الورود الخياليّة التي 

يراها املضطهد يف القيد )الجنزير( الذي يكبّله، ولكن ال يفعل النقد 

ذلك ليحرم الرجل املضطهد من سعادته برؤية الزهور الخياليّة، وإمّنا 

يفعل ذلك ليمّكن االنسان من التخلّص من القيد )السلسال( الذي 

يكبّله حتّى يستطيع الحركة بحريّة ليقتطف الزهور الحقيقيّة«]1]. 

ونُوقشْت  ُعرفْت  ماركس  كارل  نظريّة  أّن  من  الرغم  وعىل 

نجد  ما  فنادراً  التاسع عرش،  القرن  من  األخري  الربع  روسيا يف  يف 

استعامل لفظ »ماركسيّة« للداللة عىل مذهبه وآرائه. وال نجد اللفظ 

بل  شعبيّاً،  كان  أن  بعد  ماركسيّاً  صار  الذي  بليخانوف  كتابات  يف 

التاريخّي من مذهب ماركس«. وإمّنا  الفلسفّي  يقول مثالً: »الجزء 

خالل  الروس  كتابات  يف  »ماركسيّة«؛  اللفظ  استعامل  يظهر  بدأ 

التسعينيّات من القرن التاسع عرش)1890 وما يليها(]2].

ألّف ماركس العديد من الكتب، منها: »مساهمة يف نقد االقتصاد 

السيايّس«، »نظريّات فائض القيّمة«، »بيان الحزب الشيوعّي«، »بؤس 

فيورباخ«،  حول  »أطروحات  األملانيّة«،  »األيديولوجيا  الفلسفة«، 

و«املسألة اليهوديّة«، و«حول الدين« باالشرتاك مع أنجلز.

12- نيتشه )1844-1900(م:

فيلسوف أملايّن، كانت حياته مليئة بالتقلّبات الفكريّة والعمليّة. 

وصفه  فقد  القّوة،  مببدأ  إميانه  وبرغم  القّوة.  فلسفة  صاحب  وهو 

]1]- ماركس، كارل. »مقدمة ف نقد فلسفة الحق عند هيغل«. ص: 5.  

]2]- بدوي، عبد الرحمن. »موسوعة الفلسفة«. الجزء الثاين، مصدر سابق، ص: 419.
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الحريّف  باملعنى  أرستقراطيّة  إنسانيّة  نزعة  امتلك  بأنّه  برتراندرسل 

اإلنسان  علّو  هو  تأكيده  عىل  يحرص  ما  أول  كاَن  حيُث  للكلمة. 

األفضل، أي األوفر صّحة واألقوى شخصيّة. وأّدى هذا بنيتشه إىل 

إبداء االهتامم بالصالبة يف مواجهة البؤس. حيث ميكن القول إّن 

أعامله عموماً مستوحاة يف املحّل األّول من املثل العليا اليونانيّة 

استحدث  وقد  إسربطة،  يف  وخصوصاً  سقراط،  قبل  ما  عرص  يف 

بني  املشهور  التمييز  الرتاجيديا«)1872(،  »ميالد  األّول  كتابه  يف 

الحالتني األبولونيّة والديونيزيّة للروح اليونانيّة]1].

وبرغم وصفه باإلنسانيّة، كان نيتشه ماديّاً ملحداً، بل متادى يف 

نزعته اإللحاديّة، وقّرر أّن اإلنسان يف لحظِة تعاسة من حياته اخرتع 

خرافًة أسامها )الله(، وظلَّ منذ ذلك الحني مكبّالً بقّصة من خلقه هو، 

إاّل أنّه ليس من إله غري اإلنسان لو وأتته الشجاعة عىل أن يعرف قدره. 

ولذلك أعلن يف كتابه »هكذا تكلَّم زرادشت« موَت اإلله، إذ يقول: 

»جميع اآللهة قد ماتت، أو بأّن الله قد مات«]2]. وعنده أّن العبوديّة 

تخّص »جوهر الثقافة«، عىل حني أّن االستغالل »يرتبط بجوهر كّل 

البورجوازيّة  األيديولوجيّة  مبادىء  تقدير  نيتشه  أعاد  حّي«.  يشء 

التقليدّي،  األخالق  وعلم  العقالنيّة،  الفلسفيّة  ومعايريها  الليرباليّة 

والدين املسيحّي. واعترب أّن هذه املسائل إمّنا تضعف إرادة الرصاع، 

وأنّها غري قادرة عىل سحق الحركة الثوريّة الصاعدة. واقرتح رصاحة 

أن تحّل محلّها املبادىء الال إنسانيّة وغري الدميقراطيّة. 

ميّز نيتشه متييزاً صارماً بني األيديولوجيا املخّصصة لتغذية روح 

]1]- برتراندرسل، حكمة الغرب، مصدر سابق، ص: 173.

]2]- برتراند رسل. »تاريخ الفلسفة الغربّية«. الجزء األول، ترجمة: محمد فتحي الشنيطي، الهيئة 

املرصيّة العاّمة للكتاب، طبعة عام 1977م، ص: 4.
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التي  واأليديولوجيا  العبيد«،  »أخالق  العامل  الشعب  بني  الخنوع 

ترمي إىل تربية »فريق من السادة«، »أخالق السادة«. ودافع عن هذه 

هي  نيتشه  وفلسفة  واالخالق.  القانون  يف  الجامحة  الفرديّة  النزعة 

فلسفة اإلراديّة، حيث عارض إرادة الفعل. واعترب »الرصاع من أجل 

الدافعة  القّوة  القوة«(  »إرادة  فأصبح  وتضّخم  كرب  )الذي  الوجود« 

لجميع  األبدّي  »العود  أسطورة  نيتشه  وضع  وقد  للتطّور.  الكليّة 

األشياء« مقابل النظريّة العلميّة للتّقّدم. 

ويف السـياق نفسـه، كان نيتشـه يعتـرب أّن الغايـة مـن اإلنسـانيّة 

هـي خلـق اإلنسـان األعـىل. ومـن أجـل هـذا كان ال بـّد للقيـم 

الجديـدة التـي نضعها مـن أن تكون عاملـة عىل إيجاد هـذا النوع، 

لظهـوره]1].  مهيّئة 

أعامله الرئيسيّة:

-ميالد الرتاجيديا)1872(

-هكذا تكلّم زرادشت)1883(

-فيام وراء الخري والرّش)1886(

13- برتراند رسل )1872-1970(م:

فيلسوف وعامل منطق وريايّض ومؤّرخ وناقد اجتامعّي بريطايّن، 

من  انطالقاً  واملاديّة  اإللحاد  للدين، ومىش يف طريق  أعلن رفضه 

من  مختلفة  مراحل  يف  ـ  »راسل«  كان  والتشكيكيّة.  العلميّة  رؤيته 

حياته ـ ليرباليّاً واشرتاكيّاً وداعية سالم، إاّل أّنه أقّر أنّه مل يكن أيّاً من 

هؤالء باملعنى العميق. آمن بالفلسفة التحليلة، وامتاز بغزارة اإلنتاج 

الرياضيّات  وفلسفة  واملنطق  امليتافيزيقيا  مجاالت  يف  وخاّصة 

وموسوعة  ؛   98 ص:  1975م،  الكويت  الخامسة،  الطبعة  »نيتشه«.  الرحمن.  عبد  بدوي،   -[1[

الفلسفة لعبد الرحمن بدوي، مصدر سابق، ص: 516. 
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وفلسفة اللغة والقيم ونظريّة املعرفة. تُويّف »راسل« عن عمر ناهز 

سبعة وتسعني عاماً]1]. 

14- أنطونيو غراميش )1897-1937(م:

لعب  اإليطايل.  الشيوعّي  الحزب  ومؤّسس  ماركيّس   منظّر 

بارزاً يف كشف النزعة اآلليّة واألساس األيديولوجّي  غراميش دوراً 

ملا تسّميه العقيدة املاركسيّة بــــ»االنحراف اليمينّي«. وقد انترشت 

كتاباته لدى بعض األحزاب الشيوعيّة يف أوروبا خالل العقد الثاين 

من القرن العرشين. 

وفلسفته  تأّمالته  أغلب  هناك  وكتب  السجن،  غراميش  دخل 

السجن  »دفاتر  عنوان  تحت  بعد  فيام  ونرشت  الناضجة،  وافكاره 

نظرته  فيها  ورد  ما  أبرز  ولعّل  الثانية«..  السجن  و»دفاتر  األوىل« 

للمجتمع اإليطايّل، وتفكريه يف النظريّة املاركسيّة وعوامل التغيري 

للواقع، وأحكامه يف األدب والنقد وتربية األجيال.

بعلم  وشغف  التاريخيّة،  املاديّة  مشكالت  غراميش  درس 

يف  لدراسته  وكان  الفلسفة..  وتاريخ  االجتامع،  وعلم  الجامل، 

له  وكانت  كبرية.  أهميّة  للكاثوليكيّة  ونقده  اإليطاليّة  الثقافة  تاريخ 

الناحية  من  املثّقفني  بني  ميّز  حيث  املثّقفني  لواقع  النقديّة  رؤيته 

الوظيفيّة، وقّسمهم إىل جامعتني: فهناك أوالً املثّقفون املحرتفون 

والعلامء،  كاألدباء،   »intelellectuals-traditional« »التقليديّون« 

تخفي  الطبقات،  بني  الحياد  من  هالة  بهم  تحيط  مّمن  وغريهم، 

السابقة  الطبقيّة  النهاية عن عالقاتهم  الناشئ يف  الحقيقّي  وضعهم 

بال  املعارف،  دار  )وآخرون(،  الحافظ  عبد  الله  عبد  ترجمة  الذاتّية«.  برتراندرسل. »سرييت   -[1[

تاريخ، القاهرة/مرص، ص: 185.
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والراهنة، كام تخفي تعلّقهم بالتكوينات الطبقيّة التاريخيّة املختلفة. 

 »intelellectuals-organic« »العضويّون«  املثّقفون  ثانياً  وهناك 

ذلك العنرص املفّكر واملنظّم يف طبقة اجتامعيّة أساسيّة معيّنة. وال 

يتميّز هؤالء املثّقفون العضويّون مبهنهم، التي قد تكون أيّة وظيفة 

يتميّزون بوظيفتهم يف  إليها، بقدر ما  ينتمون  التي  الطبقة  بها  تتميّز 

ً]1]. وقناعته  توجيه أفكار وتطلّعات الطبقة التي ينتمون إليها عضويّا

الذي  الثورّي  للحزب  الصلبة  القناعات  خلفيّة  عىل  جاءت  هذه 

املثّقفني  من  الجديدة  الطبقة  تلك  تكوين  عىل  القادر  وحده  هو 

والفاّلحني.  العامل  وقضايا  الناس  بهموم  املرتبطني  العضوينّي 

الرأسامليّة.  الهيمنة  عن  بديلة  هيمنة  يشّكلوا  أن  الذين ميكن  وهم 

ومن هنا نستطيع القول إّن غراميش هو الوحيد الذي اعتقد بأهميّة 

املثّقفني ودورهم يف التغيري، إذ كان يؤمن بأنّهم قادرون عىل صنع 

عضويّاً  التزاماً  األساسيّة  الشعب  بقضية  التزموا  ما  إذا  املعجزات، 

أّن  وتعرف  تخشاهم،  البورجوازيّة  »إّن  غراميش:  يقول  وحيويّاً. 

نفوذهم كبري، ولذلك تحاول أن تشرتيهم بأّي شكل«]2].

15- جان بول سارتر )1905-1980(م:

بـ»الوجوديّة  يسّمى  ملا  داعية  وهو  فرنيّس.  وكاتب  فيلسوف 

املُلحدة«. تشّكلت آراؤه تحت تأثري هورسل وهايدغر، كام يوجد 

مذهب  أّن  بجانب  »كريكغارد«،  ومذهب  فلسفته  بني  وثيق  ارتباط 

]1]- غرامش، أنطونيو. »دفاتر السجن«. ترجمة: عادل غنيم، ص: 45. النسخة األصلّية:

 Antonio Gramsci Selctions from Prison Notebooks Edited and

translated by: QUINTIN HOARE And GEOFFERY NOWELL SMITH 

LAWRENCE AND WISHART-LONDON-1978

 Steven J. Jones، 2]- غرامش، أنطونيو. »دفاتر )كراسات( السجن«. مصدر سابق، ص: 48 ؛ و[

 .)2007-Antonio Gramsci، )New York، Routledge Criticak Thinkers، 2006
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فرويد يف التحليل النفيّس كان له تأثري كبري فيه أيضاً. كان يؤكد حالة 

موجود،  »كّل  يقول:  وهنا  اإللحادّي،  والطريق  معنى  والال  العبثيّة 

ُوجد بال مربر، ويستمّر يف الحياة من خالل الضعف، ويستمّر عن 

طريق املصادفة«]1]. 

وحده  اإلنسان  يف  املتمركزة  العبثيّة  بنزعتها  فلسفته  تتميّز  إذاً 

والذاتيّة، فهو يتصّور اإلنسان عىل أنّه »كائن لذاته«، منه تشتّق أشكال 

واملكان  املوضوعّي(  العامل  )أي  ذاته«  يف  »الوجود  مثل  الوجود 

عقالنيّاً  ال  املوضوعّي  العامل  كان  وملا  والكيف،  والكّم  والزمان، 

ومحّدداً فهو عكس النشاط اإلنسايّن الذي هو حّر وال يعتمد عىل 

القوانني املوضوعيّة. ومثل هذا املفهوم للحريّة )وجوهره قائم عىل 

األخالق  فلسفة  يشتمل عىل  بنفسه«(  يصنعه  ما  هو  »اإلنسان  مبدأ 

السارتريّة. ويبذل سارتر يف عديد من مؤلّفاته جهوداً ضائعة إلثبات 

بالفلسفة املاركسيّة. وكاَن سارتر  الوجوديّة مستعيناً يف هذا  صّحة 

العامليّة  الحرب  خالل  الفرنسيّة  املقاومة  حركة  صفوف  بني  من 

الثانية، وهو يشّن نضاالً ُمثمراً ضّد إحياء الفاشيّة ومن أجل السالم، 

كام أنّه عضو مجلس السالم العاملّي]2].

من أهّم مؤلّفاته: 

الوجود والعدم )1943(م.

الوجوديّة نزعة إنسانيّة )1947(م. 

نقد العقل الجديّل )1960(م. 

]1]- فيليب تودي، و هوارد ريد. »سارتر«. ترجمة: إمام عبد الفتاح إمام، املجلس االعىل للثقافة 

2004. ص: 7.

والنرش.  للدراسات  العربّية  املؤّسسة  الفلسفة«.  »موسوعة  الرّحمن.  عبد  بدوي.  راجع:   -[2[

بريوت/لبنان، طبعة أوىل عام 1984م، الجزء الثالث، ص: 195.
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16 -ألبري كامو )1913-1960(م:

وتقوم  امللحدة.  للوجوديّة  وممثّل  فرنيّس،  وكاتب  فيلسوف 

فلسفته ـ  كام نقرأها من خالل كتبه، خاّصة كتابيه »أسطورة سيزيف« 

و»املتمرّد«، عىل فكرتني رئيسيّتني هام العبثيّة والتمرّد. 

ويتّخذ كامو من أسطورة سيزيف رمزاً لوضع اإلنسان يف الوجود. 

قدٌر محتوم لإلنسان عموماً. أي  الشقاء بال جدوى  أّن  يرى  وكامو 

يدفعه  الذي  األمر  طائل،  بال  الحياة  اإلنسان(  )عىل  عليه  قُّدرت 

بال  عبثيّة  الحياة  تكون  إّما إىل موقف شوبنهاور )حيث  الفرار  إىل 

معنى، ال يقىض عليها إاّل باملوت اإلرادي أو باالنتحار(، وإّما إىل 

الحياة،  من  أعىل  حياة  إىل  بأبصارهم  الشاخصني  اآلخرين  موقف 

وهذا هو االنتحار الفلسفّي. ويقصد به الحركة التي ينكر بها الفكر 

وإّما  نفيه،  يؤّدي إىل  ما  نطاق  نفسه يف  يتجاوز  أن  نفسه، ويحاول 

إىل موقف التمرّد عىل الال معقول يف الحياة، مع بقائنا فيها غائصني 

يف األعامق ومعانقني للعدم، فإذا متنا متنا متمرّدين ال مستسلمني. 

وكام هو واضح، تشبّعت آراء كامو ـ يف مجال األخالق ـ بالتشاؤم 

ويواجُه  عابثة«،  »حالة  يف  دامئاً  هو  عنده  فاإلنسان  املتطرّف، 

»مواقف عبثية« )الغرية والطموح واألنانيّة والحسد(. وأّما التمرّد فهو 

ليس نزعة عبثيّة كام يراها كامو، وإمّنا هي حالة تكامل للذات، حتّى 

بنشاط ال  يقوم  أْن  املرء  مقّدٌر عىل  أنّه  معنى]1]. كام  بال  كانت  لو 

معنى له وال هدف وال غاية. وتتجىّل يف أعامل كامو النزعة الفرديّة 

والنزعة الال عقالنيّة بصورة متطرّفة للغاية.

لعام  ثالثة  طبعة  عويدات،  منشورات  رضا،  نهاد  ترجمة:  املتمرد«.  »اإلنسان  ألبري.  كامو،   -[1[

1983، بريوت/لبنان، ص: 32 وما بعدها.    
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ولكن  فيه،  أعيش  الذي  العامل  أبغُض  »ال  أقواله:  أشهر  ومن 

أشعر بأنّني متضامٌن مع الذين يتعّذبون فيه... إّن مهّمتى ليسْت أْن 

أغرّي العامل فأنا مل أعط من الفضائل ما يسمح ىل ببلوغ هذه الغاية، 

ولكّنني أحاول أن أدافع عن بعض القيم التى بدونها تصبح الحياة 

غري جديرة بأن نحياها ويصبح اإلنسان غري جدير باالحرتام«]1]. 

17- هيالري بُوتنام )1926-2016(م:

الفالسفة املعارصين  أهمِّ  يعّد من  أمرييّك،  فيلسوف وريايّض 

الرياضيّات  مبواضيع  اهتّم  املاديّة(.  العلميّة  النزعة  ذوي  )من 

الذهن واللغة والعلوم،  واملنطق والفلسفة، واشتغل عىل فلسفات 

املنطقيّة،  جذريّته  عنه  وعرف  والرياضيّات.  املنطق  وفلسفة 

ورصامته النقديّة التي دفعته إىل مامرسة النقد لكثري من أفكاره، بل 

العمل عىل تجديدها، حتّى تغيريها.

درس »بوتنام« الرياضيّات والفلسفة يف جامعات بنسلفانيا، ثّم 

كاليفورنيا، ويف  ثّم جامعة  هارفارد  الفلسفة يف جامعة  دراسة  تابع 

عام 1951 حصل عىل شهادة الدكتوراه يف الفلسفة والرياضيّات.

معهد  يف  الفلسفة  درّس  ثم  الرياضيّات،  مادة  بعدها  درّس 

فـاملنطق   ،1965 إىل   1961 عام  من  للتكنولوجيا  ماساتشوستس 

الرياضيّايتّ والفلسفة بجامعة هارفارد إىل حني تقاعده عام 2000. 

وهو عضو يف جمعية الرياضيّات والفلسفة، وهي أقدم الجمعيّات 

األدبيّة األمريكيّة.

دعوى  )املادّي(  الريايّض  التجريبّي  الفيلسوف  هذا  رفض 

]1]- كامو، ألبري. »اإلنسان املتمرد«. مصدر سابق، ص: 55. 
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والحاالت  الذهنيّة  الحاالت  بني  والدماغ،  الذهن  بني  املاُمثَلة 

عىل  قامئاً  دليالً  ـ  االتّجاه  هذا  يف  ـ  عرض  حيث  الدماغيّة، 

عّدة  تبّنى  كام  ذهنّي.  هو  ما  لخصائص  املتعّدد  التحقٌّق  قابليّة 

ويف  الباطنيّة،  الواقعيّة  النزعة  الواقعيّة،  النزعة  منها  نزعات، 

عىل  فدأب  للفلسفة،  التعّدديّة  الرؤية  تبّنى  املطاف،  نهاية 

عىل  تزيد  ال  بوصفها  الفلسفيّة،  املشكالت  من  الكثري  طرح 

عاديّة  لغة  باستخدام  الفالسفة  يخلقها  لغويّة  التباسات  كونها 

األصيّل]1]. سياقها  خارج 

لـهيالري بوتنام العديد من الكتب والدراسات الفلسفيّة، منها:

.)Philosophy of logic(  .فلسفة املنطق1971م-

.)Reason، Truth، and History( .العقل، الحقيقة والتاريخ1981م-

.)Realism with a Human Face( الواقعيّة بوجه إنسايّن 1990م-

))Pragmatism: An Open Question .الِفْعالنيّة: سؤال مفتوح 1995م-

.)Enlightenment and Pragmatism( 2001 التنوير والِفْعالنيّة-

ومن املنظّرين العرب للفلسفة والفكر املادّي:

18- شبيل شميل )1850-1917(م:

هو من رموز أعالم النهضة العربيّة التي تفّجرت خالل نهايات 

مع  طالئعها،  وأحد  العرشين  القرن  وبدايات  عرش  التاسع  القرن 

الدارسني  من  كثري  خالل  )من  العربيّة  مجتمعاتنا  تعرُّف  بدايات 

املديّن  واالجتامع  بالثقافة  واصطدامها  الدين(  ورجال  واملثقفني 

الغريّب املتطور. 

بُوتنام، هيالري. »العقل والصدق والتاريخ«. ترجمة: حيدر حاج إسامعيل، مراجعة: هيثم   -[1[

غالب الناهي، املنظّمة العربّية للرتجمة، الطبعة األوىل، لبنان/بريوت، طبعة عام 2012، ص:10.
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املاركيّس،  املادّي  الفكر  عىل  األوىل  بداياته  منذ  شميّل  نشأ 

امللحد،  العلاميّن  الفكرّي  االتّجاه  هذا  رّواد  أحد  الحقاً  ليكون 

ورمّبا من أبرز دعاته وأهّم مشاهريه الذين أسهموا يف رسم املشهد 

الفكرّي والثقايّف يف النهضة العربيّة وتشكيله.

تخّرج شبيل شميل يف الكليّة الربوتستنتيّة )الجامعة األمريكيّة( 

يف بريوت، ثّم توّجه إىل باريس لدراسة الطّب، ثّم استقّر يف مرص، 

أقام يف االسكندريّة، طنطا، ثّم القاهرة.

أصدر مجلّة )الشفاء( سنة 1886م، وكان أّول من أدخل نظريّات 

داروين عىل العامل العريّب من خالل كتاباته يف املقتطف، ثّم مؤلّفه 

)فلسفة النشوء واالرتقاء(. كام أصدر هو و«سالمة موىس« صحيفة 

ستة  بعد  أغلقت  لكّنها  1914م،  سنة  »املستقبل«  اسُمها  أسبوعيّة 

عرش عدداً.

دافع »شميّل« بقّوة عن نظريّة التطّور، كأحد مباين فلسفة املاّدة 

تتكّون  ومنها  الكون  أصل  وحدها  املاّدة  أّن  معترباً  بها،  آمن  التي 

بها  يعلّل  للامّدة  مفارقة  أخرى  علّة  بأيّة  يقبل  ومل  الكائنات.  كّل 

الوجود، كام يظهر يف كتابه »فلسفة النشوء واالرتقاء«. وكان يقول: 

»إّن املوجود يف الطبيعة ال يُسلّم بيشء غريب عنها، فاعل فيها أو 

مفعول عنها«]1].

كاَن من العالمات األخالقيّة املعروفة. دافع عن العلامنية كنظام 

سيايس، اذ كان يرى أّن الوحدة االجتامعيّة، رضورة أساسيّة لتحقيق 

إرادة شعبيّة عاّمة، تستلزم الفصل بني الدين والحياة السياسيّة عىل 

دار نظري عبود، طبعة  الثاين،  الجزء  النشوء واالرتقاء«. املجموعة،  ]1]- شمّيل، شبيل. »فلسفة 

جديدة، بريوت/لبنان، طبعة عام 1991م، ص: 31.
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اعتبار أّن الدين كان عامل فرقة. والجدير ذكره هنا أّن اعتناق شميّل 

خالله  من  سلّط  نقدّي  منهج  امتالك  من  مّكنه  الداروينيّة  للنظريّة 

الغريّب  العامل  األخري  بهذا  مستبدال  الرشقّي  العامل  عىل  السهام 

والسياسيّة  والدينيّة  الفكريّة  أيديولوجيّته  يف  الحديث  األورويّب 

القامئة عىل العلوم]1].

من مؤلّفاته:

- »فلسفة النشوء واالرتقاء«.

- »مجموعة مقاالت«. ماّم نرشه يف املقتطف والهالل.

- »املعاطس«. رسالة.

- تحقيق لكتاب )فصول أبقراط(.

- تحقيق لكتاب )أرجوزة البن سينا(.

19- حسني مروة )1908-1987(م:

مفّكر ماركيّس، وأحد أبرز رموز املاديّة الفكريّة العربيّة. تقلّب 

يف قناعاته وانتامءاته الفكريّة والسياسيّة، فبعد أن بدأ رجل دين دارساً 

للفكر اإلسالمّي يف النجف األرشف )إحدى حوارض الفكر والفقه 

وسياسيّاً،  ومنظّراً  وباحثاً  مؤمناً  املادّي،  للفكر  انتقل  اإلسالمّي(، 

ليكون عضواً يف اللجنة املركزيّة للحزب الشيوعّي اللبنايّن سابقاً.

ألّف كتباً عديدة، وقد انكّب جيٌل واسع من الشباب العريّب عىل 

دراسة تلك الكتب التي كان من أهّمها وأوسعها انتشاراً كتابه حول 

بعد  أثار  الذي  اإلسالمّية«،  العربّية  الفلسفة  ف  املاديّة  »النزعات 

1955، ص:  الطليعة، بريوت/لبنان، طبعة عام:  ]1]- نّصار، ناصيف. »نحو مجتمع جديد«. دار 
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صدوره نقاشاً واسعاً وجدالً كبرياً يف مختلف أروقة الثقافة والسياسة 

العربيّة، وبني صفوف املثّقفني والشارع الدينّي العريّب واإلسالمّي.

 1966 عام  من  الثقافيّة  الطريق  مجلّة  تحرير  »مروة«  ترأّس 

اغتياله(. كان عضواً يف مجلس تحرير  )تاريخ   1987 حتّى شباط 

مجلّة النهج الصادرة عن مركز األبحاث والدراسات االشرتاكيّة يف 

العامل العريّب. 

منه  واستّل  واسع،  بشكل  العربيّة  التاريخ  مروة  حسني  درس 

ورؤيته  طرحه  تأييد  بهدف  ماديّة  تاريخيّة  ووقائع  واقعيّة  حوادث 

املنهجيّة القامئة عىل النظريّة املاديّة بشكلها الجديّل الديالكتييّك، 

التاريخ  فهم  الساذج يف  التقليدّي  السلفّي  الوعي  هذا  متخطّياً يف 

ومختلف طبقات الرتاث الدينّي اإلسالمّي املرتاكمة عرب العصور، 

تلك  إلخراج  الحارض  عىل  وإسقاط  قياس  عمليّة  يف  انطلق  كام 

املاورائيّة  الصور  عن  بعيداً  مجّدداً  إنتاجها  وإعادة  األحداث 

واملشهديّات الغيبيّة، بحيث تقوم عىل البعد التاريخّي املادّي، ودور 

الفعل واإلرادة البرشيّة يف الفعل واإلنجاز والحضور. وهذه املعرفة 

للرتاث هي »املعرفة التي تجيئنا من الكيفيّة الواقعيّة التاريخيّة التي 

تكّونت عنارص الرتاث يف بيئتها االجتامعيّة وفقاً لفعل القوانني التي 

تنظّم حركة صريورتها، بعمليّة ليست خارج التاريخ، بل هي جوهر 

حركة التاريخ«]1].

حتّى حدث  والسيايّس  الفكرّي  عمله  مروة يف مامرسة  استمّر 

اغتياله من قبل جامعات إسالميّة متطرّفة يف عام 1987م. 

]1]- مروة، حسني. »تراثنا كيف نْعرفه«. مؤّسسة األبحاث العربّية، بريوت/لبنان، طبعة 2، 1986م، ص: 7.
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من مؤلّفاته:

-النزعات املاديّة يف اإلسالم )ثالثة أجزاء(.

-تراثنا كيف نعرفه.

-دراسات نقديّة يف ضوء املنهج الواقعّي.

20- مهدي عامل )1936-1987(م:

لبنايّن.  ماركيّس  مفّكر  حمدان.  عبدالله  حسن  الحقيقّي  اسمه 

كان أحد رموز العقل الفكرّي املادّي يف عامل الثقافة العربيّة. حصل 

عىل درجة الدكتوراه يف الفلسفة من جامعة ليون الفرنسية.

1960م،  عام  منذ  اللبناين  الشيوعّي  الحزب  إىل  عامل   انتسب 

ومارس فيه عضويّة حزبيّة وسياسيّة إىل أن انتُِخب يف اللجنة املركزيّة 

للحزب الشيوعّي اللبناينّ يف املؤمتر الخامس للحزب عام 1987م.

وتعترب الفرتة من عام 1968 إىل عام 1976 من الفرتات الفكريّة 

حيث  عامل،  مهدي  املفّكر  حياة  يف  والحيويّة  الغنيّة  والسياسيّة 

العربيّة،  باللغة  كاتباً  وانطلق  الفكرّي،  مرشوعه  مامرسة  فيها  بدأ 

تراكمه املعريّف يف دراسة واقع بلده االجتامعّي  يف وطنه، موظّفاً 

دراسة علميّة، محاوالً تقديم فكر نهضوّي عريّب قائم عىل العلميّة 

واملفاهيم  املقوالت  وتكرار  القولبة،  عن  مبتعداً  واملوضوعيّة، 

رمّبا،  متأخرك  أدرك  قد  عامل  مهدي  أّن  ويبدو  واملعلّبة.  الجاهزة 

خطورة ما كان يرشّحه فكريّاً ومعرفيّاً، حيث جرت تصفيته يف بريوت 

وهّز  اللبنانيّة،  األهليّة  الحرب  أسباب  درس  بعدما  1987م(،  )عام 

)ومّس بقوة( ثوابت النظام الطائفّي اللبنايّن. ويقول عامل عن هذا 

النظام الطائفّي الذي أعمل فيه النقد املعريّف من خالل كتابه »يف 
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بني  التاريخ  حركة  يف  التمييز  رَضورة  يؤكّد  حيث  الطائفيّة«  الدولة 

مجراها املوضوعّي وأشكال الوعي األيديولوجّي التي فيها تتحّقق. 

لذا يجب التمييز، يف تلك القوى االجتامعيّة )الواعية(، بني املوقع 

الفعيّل الذي تحتلّه يف حقل الرصاع الطبقّي، يف مناهضتها الهيمنة 

لفاشيّة الطائفيّة، وبني الشكل األيديولوجّي من الوعي الذي فيه هذه 

الهيمنة، والذي هو، عند بعضها، شكل طائفّي...«]1].

ورهاناته  التاريخّي  تكلُّفه  من  النّص  تعرية  عىل  عامل  واشتغل 

الال موضوعيّة، معترباً أّن »أول فعل للنقد، هو إسقاط الحصانة عن 

النّص  لكّن  اللعبة مكشوفة.  ولتكن  مقّدس،  نّص  ليس من  النّص. 

حقل  يف  موقعه،  يف  النّص  النقُد  يضع  حتّى  يراوغ  والنقد  يراوغ، 

الرصاع الطبقّي..«]2]. 

من مؤلّفاته:

-مقّدمات   نظريّة   لدراسة   أثر   الفكر   االشرتايكّ  يف   حركة   التحّرر  

 الوطنّي.

-أزمة   الحضارة   العربيّة   أم  أزمة   الربجوازيّات   العربيّة.

الحرب  أسباب  يف  -  النظريّة   يف   املامرسة   السياسيّة-بحث 

األهليّة اللبنانيّة.

-مدخٌل   إىل   نقض   الفكر   الطائفّي.

 -القضية الفلسطينيّة  يف  أيديولوجيا الربجوازيّة   اللبنانيّة.

-يف   الدولة   الطائفيّة.

-هل القلب للرشق والعقل للغرب.

]1]- عامل، مهدي. »ف الدولة الطائفّية«. دار الفارايب، بريوت/لبنان، الطبعة الثالثة 2003م، ص: 359-358. 

]2]- عامل، مهدي. »ف الدولة الطائفّية«. مصدر سابق، ص: 13
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21- الياس مرقص )1924-2004(م:

شامل  الواقعة  الساحليّة  الالذقيّة  مدينة  من  ماركيّس،  مفّكر 

)الرتبويّة  البيداغوجيّة  العلوم  يف  إجازة  عىل  حصل  سوريا.  غرب 

التعليميّة( يف عام 1952م من جامعة بروكسل الحرّة. مارس الياس 

العسكريّة  خدمته  وخالل  عمره.  معظم  الفلسفة  تعليم  مرقص 

اإللزاميّة تعرّف الياس مرقص إىل ياسني الحافظ والذي سيرتك أثراً 

من خالل  الحافظ  ياسني  سيتعرّف  الرجلني، حيث  حياة  دامئاً يف 

مرقص إىل املاركسيّة. بدأت عالقة الياس مرقص بالحزب الشيوعّي 

السورّي خالل دراسته يف بلجيكا، واستمرّْت بعد عودته إىل سوريا 

وبسبب  الحزبيّة  بالدميقراطيّة  ملطالبته  طُرَِد  1956م.. حيث  حتّى 

آرائه النقديّة املتعلّقة باملاركسيّة السوفييتيّة الستالينيّة. 

يف  الثقافيّة،  الفكريّة  الفصليّة،  الواقع  مجلّة  إنشاء  يف  أسهم 

التي  الوحدة(  )مجلّة  الّشهريّة  إنشاء  ويف  1980-1982م.  بريوت 

1984م.  باريس  يف  العربيّة  للثقافة  القومّي  املجلس  عن  صدرْت 

إضافًة إىل تأليفه العديد من املؤلّفات املتعلّقة باملاركسيّة العربيّة، 

قام بنقد الفكر القومّي العريّب، يضاف إليها عمله يف الرتجمة، حيث 

ترجم العديد من الكتب من الفرنسيّة إىل العربيّة مع مقّدمة مطّولة 

منه، وهي التي كانت توازي يف أهميّتها الكتاب املرتجم نفسه.

كتب الياس مرقص الكثري يف مجال اختصاصه، وقصد بالفلسفة 

شيئني أساسيّني: 

أّولهام، نظريّة املعرفة، مبا تنطوي عليه من رفض لأليديولوجيا، 

فاأليديولوجيا  الفكر]1].  تعادل  أنّها  بعضهم  يعتقد  حني  خاّصة 

]1]- مرقص، إلياس. »نقد العقالنّية العربّية«. دار الحصاد للنرش والتوزيع، 1997، دمشق/سوريا، ص: 362.
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الحّق، وال األيديولوجيا  املاركسيّة ليست، بوصفها كذلك، حاملة 

ينقصنا  ما  »ليس  قال  فقد  وعليه،  الباطل.  حاملة  البورجوازيّة 

و...  واألخالق،  والثقافة  واملعرفة  املنطق  بل  األيديولوجيا  هو 

والثقافة  واملعرفة  املنطق  باألساس  وتثّمن  تحرتم  أيديولوجيا 

العالقات  جملة  اإلنسان  أّن  تتصّور  االقتصادية  واألخالق. 

االجتامعيّة، هذا معناه عالقات اإلنتاج، أي الطبقات، وهذا باطل. 

الطبقات.  فكرة  من  شموالً  وأكرث  أساسيّة  أكرث  االجتامع  فكرة 

االجتامع.  فكرة  بسقوط  تسقط  وسياسيّة  وراهنيّة  كفعليّة  الطبقات 

نظريّاً، رصاع الطبقات ميكن أن يقود إىل مجتمع أرقى، وميكن أن 

يقود إىل سقوط املجتمع وحسب. ال توجد حتميّة، توجد رضورة 

يجب أن تُوعَّى، توجد رضورة احتامليّة«]1].

وثانيهام، هو تصّور لإلنسان وتاريخه ومصائره، وهذا مفقود يف 

ماركسيّة  كانت  فلنئ  الحاالت.  معظم  املعارص، يف  العريّب  الفكر 

ستالني وآخرين قد أعطت صورة مغلوطة عن وحدة تاريخ اإلنسان، 

نفي  وعمليّاً، موقف  فعليّاً  تبنى،  العريّب  الفكر  من  كبرياً  فإّن قسامً 

ملغاة،  اإلنسايّن  النوع  فكرة  وغرب،  رشق  هناك  إذ  الوحدة.  لهذه 

والحامقة  والعبث  املحال  »من  وتاريخيّة  نظريّة  قيمة  لها  ليس  أي 

هذا  اليوم،  اإلنسان  مصائر  خارج  البرشيّة،  تاريخ  خارج  نخرج  أن 

التاريخ الكويّن ال يخرج: إّما أن نصري ذاتاً وفاعالً وصانعاً له وفيه، 

وَسامداً  وموضوعاً  ماّدة  قرن  قبل  كنا  نعود كام  وأْن  نكون  أْن  وإّما 

لتاريخ ننخلع عنه وينخلع عّنا«]2].

خامساـً   بني املاّدة والروح.. مقاربة نقديّة يف الذات واملوضوع

]1]- مرقص، إلياس. »املاركسّية ف عرصنا«. ص: 127،  بريوت/لبنان، دار الطليعة طبعة عام 1969م.

ودراسة  لألبحاث  العريّب  املركز  منشورة«.  غري  حوارات  مرقص:  »إلياس  طالل.  نعمة،   -[2[

السياسات، الدوحة/قطر، طبعة أوىل، ترشين ثاين 2013م، ص: 235. 
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    تقتيض املقاربة النقديّة للمذهب املادّي أو للفلسفة املاديّة 

معرفة بنية الفكرة املؤّسسة، والتأّمل يف جذورها املعرفيّة، وتفكيكها 

إىل ماّدتها الخام األوىل.

والحياة  الوجود  ظواهر  تفسري  يف  املاديَّة  الفلسفُة  تنطلق 

)حقيقة  املنهج  هذا  أتباع  يعتربها  مركزيّة  نقطة  من  واإلنسان 

راسخة( هي أسبقيّة املاّدة والطبيعة عىل اإلنسان والروح، وأّن كّل 

ما يف الوجود من مظاهر له خلفيّته املاديّة املحسوسة، فاإلنسان 

موجوٌد مادِّّي متجّسد، وكّل فعاليّاته ترتكز عىل املعطيّات املاديّة 

البحتة. الطبيعيّة 

بنيويّاً  ارتكازاً  نجده  الطبيعّي  املادّي  البعد  االرتكاز عىل  وهذا 

وغريها(  والداروينيّة  )املاركسيّة  املاديّة  الفلسفات  كّل  يف  أصيالً 

وهذا  الغرب،  يف  خصوصاً  الكامنة  املرجعيّة  إطار  يف  تدور  التي 

املفهوم )الطبيعة( هو تعبري مهّذب يحّل محّل كلمة »املاّدة«.. وأّما 

فقط،  املاّدة  يقبل  الذي  الفلسفّي  املذهب  فهي  املاديّة  الفلسفة 

فهي  ثّم  ومن  والبرشيّة،  الطبيعيّة  للحياة  الوحيد  الرشط  باعتبارها 

ترفض اإلله بوصفه رشطاً من رشوط الحياة، وترفض وجود وسائل 

ترفض  أنّها  كام  واملعايَنة،   املشاَهدة  املاّدة  حيّز  خارج  للمعرفة 

ولذا  »الطبيعّي/املادّي«.  للنظام  متجاوزاً  كاَن  إْن  نفسه،  اإلنسان 

فالفلسفة املاديّة ترّد كّل يشء يف العامل )اإلنسان والطبيعة( إىل مبدأ 

مادّي واحد هو القّوة الدافعة للامّدة والسارية يف األجسام والكامنة 

فيها، والتي تتخلّل يف أثنائها وتضبط وجودها، فهي قّوة ال تتجزّأ وال 

يتجاوزها يشء وال يعلو عليها أحد، وهي النظام الرضورّي والكيّل 

لألشياء؛ نظام ليس فوق الطبيعة وحسب، ولكّنه فوق اإلنسان أيضاً. 
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الفلسفة  فإّن  الواحد،  املبدأ  مادّي عىل هذا  آخر  وإن دخل عنرص 

تصبح غري ماديّة]1].

طبعاً، نقَد طروحات الفلسفة املاديّة وتفكيك مقوالتها املعرفيّة 

يحتاج إىل وقت طويل وصفحات أكرث، ولكّننا هنا يف هذا البحث، 

نبقى مؤطّرين ومقيّدين بعدد قليل من الصفحات، ولهذا سنحاول 

الرتكيز يف معايري أساسيّة يف بنية التفكري املادّي الغريّب، وخصوصاً 

مادّي  هو  هل  واإلدراك،  املعرفة  وأصل  املادّي،  اإلدراك  موضوع 

عملّية  ف  األساس  هي  التجربة  وهل  روحّي؟!  عقيّل  أم  بحت 

املعرفة والتطّور املعرفّ، وبالتايل بأّي قانون مادّي هي محكومة؟ 

هل هي محكومة بذاتها أم بقوانني عقلّية خارجة عنها؟ وما هو دور 

قانون العلّية ف ذلك؟ وهل هذا القانون العقيّل »البديهّي« تجريبّي 

أم هو مبدأ عقيّل ال حيّسّ وفوق تجريبّي؟

سرنكز إجابتنا ـ يف سياق نقد النظريّة أو الفكرة املاديّة- عىل هذا 

املحور )قبل االنتقال ملحاور نقديّة أخرى مهّمة تتعلق بأسس الفلسفة 

املاديّة األخرى املتّصلة بالبعد االقتصادّي والجتامعّي واألخالقّي(، 

ألنّه األساس الذي يقوم عليه مجمل البنيان الفلسفّي املادّي الذي 

يعترب أّن املاّدة قدمية وهي علّة العلل، بل هي الحقيقة الوحيدة يف 

هذا الكون، وأنّه ال حقيقة سواها، وهذا بال شّك، مصادرة عىل العقل 

والحّريّة العقليّة، والتطّور العقيّل، وهو نوع من التضييق عىل العلم، 

وحرص الشتغاليّته يف نطاقي الحّس واالستقراء فقط.

]1]- املسريّي، عبد الوهاب. »الفلسفة املاديّة وتفكيك اإلنسان«. دار الفكر، دمشق، الطبعة الثانية 

عام 2003م، ص: 17-16.  
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املحور النقدّي األول: ماهّية اإلدراك العقيّل عند اإلنسان )النزعة 

العقلّية ف مواجهة النزعة الحّسّية(:

الصدارة  وموقع  األعىل،  »النوعيّة«  الرتبَة  البرشّي  الكائُن  احتّل 

الطبيعّي، وسلّم املخلوقات وتصنيفات  التطّور  األّول يف درجات 

واملواهب  »العقل«  حيازته  إىل  بالنظر  وذلك  الحيّة،  الكائنات 

الكامنة والقدرات الذاتيّة واالمتيازات والطاقات النفسيّة، والقابليّات 

كبرياً«]1] يف  »جرماً  منه  والتي جعلت  داخله،  املختزنة يف  العمليّة 

عامل الكينونة والوجود، منتجاً للمعرفة، وصانعاً لألدوات، ومفّجراً 

للطاقات الطبيعيّة، ومحّققاً لإلبداعات الحياتيّة العمليّة.. فاإلنسان 

ُخلقت  طبيعيّة  وحواس  ذاتيّة  وإدراكات  حواّس  مجموعة  ميتلك 

ال  حواّس  وهي  وغريها،  والتذّوق  والشّم  والبرص  كالسمع  معه، 

املخلوقات،  باقي  يف  موجودة  هي  بل  وحده  باإلنسان  تختّص 

ولكّن ما مييّز الجنس البرشّي واإلنسان هنا عن باقي املخلوقات، 

)الناقد  »العقل«  بنعمة  الخالق  عليه  أنعم  عاقل«،  »مخلوق  أنّه  هو 

واملبدع واملجّدد(، واْمِتالك املَْقِدرة عىل التفكري املنطقّي السليم، 

واملحاكامت املنطقيّة، نتيجة امتالكه لناصية اللغة التي هي وعاء 

التفكري، مبا يعني إمكانيّة أن تكون حواّسه العضويّة مرهونة للعقل 

وحده، ومعايَرة بأولويّاته ومحّدداته ومختلف ضوابطه.

لهذا  اإلدراكيّة  والقابليّات  الّذاتيّة  املوجوداُت  تقترص  وال 

معنويّة  استجابات  أيضاً  لديه  بل  فحسب،  العقل  عىل  املخلوق 

ومشاعر وعواطف وأحاسيس يشعر من خاللها بالواقع الخارجّي، 

يتفاعل معه، يتأثّر به، مييّز ويقارن، يفّكك ويركّب، يحلّل ويستنتج، 

ويتعّقل حركة ذاته والخارج.. أّما الحيوانات فهي تحّس وتستشعر 

]1]- ف إشارة للبيت الشعري: »أتزعُم أنك جرٌم صغريٌ/ وفيك انطوى العامُل األكرُب«.
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وليست  الداخليّة،  الذاتيّة  تتعّقل حركتها  أو  تفّكر  فقط، وال  غريزيّاً 

الذايتّ،  وجودها  إلدراك  مسبقة  ذاتيّة  واستعدادات  معايري  لديها 

والبيئة املحيطة بها إدراكاً عقليّاً.

الوجوديّة،  واملوضوعيّة  اإلنسانيّة  الذاتيّة  املعرفة  حركَة  إّن 

من  )املجرّايتّ:  والكويّن  الخليّة(  من  )الخلوّي:  الذّرّي  ببعديها: 

املجرّة(، انعقدت ملن ميتلك أدوات املعرفة ووسائلها ومعايريها 

ويتأّمل  ويتدبّر  ليفّكر  وعقله  طاقاته  ويستخدم  وحسب،  املنطقيّة 

ويجرّب، وهو اإلنسان صاحب هذا العقل الذي تفرّد باملعرفة وحده 

الكائنات واملخلوقات املعروفة األخرى كام قلنا..  دون غريه من 

وحيازة  العقل،  حركة  وإعامل  والتفّكر  بالتأّمل  مرتبطة  معرفة  ألنّها 

معادالت املنطق السليم، وقوانني العلم وقواعده وحقائقه ونظريّاته 

كان  وإْن  الشعور،  أو  اإلحساس،  وأّما  العقل...  هذا  اكتشفها  التي 

يتفّوق عىل  قد  الحيوان  فإّن  والحيوان،  اإلنسان   بني  عامالً مشرتكاً 

يف  العاّمة  الحركة  ظواهر  ببعض  اإلحساس  مسألة  يف  اإلنسان 

الكون، كالصوت والرؤية والشّم وغريها.

من هنا كاَن للعقِل هذا الدور الحيوّي واألهميّة الوجوديّة الكربى 

يف حركة اإلنسان والحياة، خاّصة دوره النوعّي عىل مستوى تأسيس 

واإلنسان  والوجود  الكون  عن  ومفيدة  حيويّة  شاملة  إنسانيّة  معرفة 

والحياة كلّها، يف ما ميكن أن تعطينا -كأفراد يف املجتمع البرشّي 

وسبل  أساسيّة  ومستلزمات  والتطّور،  للعمل  قويّة  دوافع  الكبري- 

خطوط  جميع  يف  واملنتج  واملؤثّر  الفاعل  للتحرّك  مثمرة  عيش 

الحياة، ومواقعها، وامتداداتها الحارضة واملستقبليّة.

وهكذا، دعا الدين )منُذ انطالقته األوىل يف حياة اإلنسان( إىل 

من  أساسيّة  وسيلة  العقل(  )أي  بوْصفه  العقل،  طريق  اتّباع  رضورة 

عىل  لإلنسان  املفيدة  القيّمة  املعتربة  املعرفة  إىل  الوصول  أجل 
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الحياة  أجواء  يف  تنطلق  التي  واملعنوّي،  املادّي  تكامله  طريق 

العقل، وأحكامه، ومعايريه، عىل  املتحرّكة من خالل ضوابط هذا 

أساس أنّه األعظم يف الرباهني والنتائج والحقائق.. ﴿َواللَُّه أَْخرََجكُْم 

َواأْلَبَْصاَر  ْمَع  السَّ لَكُُم  َوَجَعَل  َشْيئاً  تَْعلَُموَن  اَل  َهاتِكُْم  أُمَّ بُطُوِن  ِمْن 

يف  والسمع  واألبصار،   .[1[)78 تَْشكُُروَن﴾)النحل:  لََعلَّكُْم  َواأْلَْفِئَدَة 

هذه اآلية، كناية عن اإلدراكات الحسيّة املاديّة، بينام األفئدة كناية 

عن العقل واإلدراكات الفكريّة املعنويّة الخارجة عن حدود املاّدة 

الفعل  يف  واملعنوّي(  )املادّي  الجانبان  يتكامل  بحيث  ونطاقها، 

 الحيايتّ لتحقيق املعرفة الغائيّة املعتربة.

العقل سبيل أسايّس ومعيار رئييّس  إّن طريَق  ونحن عندما قلنا 

الطرق  ترك  نقصد  مل  اإلميان(  حقيقة  إىل  تُوِصلنا  )التي  للمعرفة 

الّسري  فيها  مبا  إهاملها،  أو  األخرى  واإلثباتات  والرباهني  والسبل 

الخلق  يف  املتدبّر  والتّفّكر  األنفس]2]،  ويف  اآلفاق  يف  والتطلّع 

والتأّمل يف الوجود، ألّن األمر يتعلّق هنا بأهميّة الحديث عن العقل، 

معرفيّة  مباٍن  عىل  اإلنسانيّة  املعرفة  تأسيس  يف  الحيوّي  ودوره 

الفكر  حركة  مامرسة  رضورة   خالل  من  وذلك  ورصينة،  راسخة 

الربهايّن  واملعريّف  العقيّل  السلوك  معطيات  إىل  استناداً  والواقع 

واالستداليّل، بقواعده املتعّددة وأبعاده املتنّوعة.

]1]- نالحظ هنا إّن  هذه اآلية الكرمية ال ترمي إىل نفي »فطريّة« املقّدمات العقلّية والبديهّيات واألولّيات 

العقلّية عند اإلنسان باملطلق، عىل اعتبار أّن هذه األفكار الفطريّة تبقى كامنة ف النفس بالقّوة، ثّم تتفتح 

أشكالها  بجميع  الحياة  ف  وترصّفاته  وتحّوالته  اإلنسان  مامرسات  عرب  واالكتساب  )والتجربة(  بالفعل 

وأبعادها وامتداداتها، ومالحظته للواقع وانفتاحه العميّل عىل تجلّيات و«مصاديق« الحياة الخارجّية. أي إّن 

تلك األفكار الفطريّة األولّية موجودة ف النفس )البرشيّة( بالقّوة، ثّم تكتسب، عملّياً، صّفة الفعلّية والواقعّية، 

من خالل تطّور النفس، وكامل وجودها من الناحية الذهنّية، حيث يكون الحّس وعوامله املتعّددة مبثابة 

الوسائل املساعدة لتحّقق »فعلّية« األفكار الفطريّة، واملحرّض الرئييّس لتفتحها الخارجّي.

أَنَُّه  لَُهْم  يََتَبنيََّ  حّتى  أَنُفِسِهْم  َوِف  اآلَْفاِق  ِف  آيَاتَِنا  يِهْم  ﴿َسنُِ الكرمية:  اآلية  ف  ورد  كام   -[2[

ٍء َشِهيٌد﴾)فّصلت: 53(. الَْحقُّ أََولَْم يَكِْف ِبَربَِّك أَنَُّه كّل َشْ



الفصل الرابع

المادية والعقل 

)ماهية اإلدراك العقلي(



ليس جديداً التطرّق ملوضوع العقل، ومحاولة التعرّف إىل معناه، 

يف الفكر اإلسالمّي، فقد كان لهذا املفهوم مجاالت بحث واسعة 

املعارف  من  وغريهام  الكالم  وعلم  الفلسفة  يف  املسلمني  عند 

فيها  برزت  عديدة،  نتائج  إىل  خاللها  من  التوّصل  جرى  الفكريّة، 

توجهات مختلفة ومتنّوعة االتّجاهات؛ إاّل أّن التوّجه األكرث رواجاً، 

التقليديّة  اإلسالميّة  النظر  وجهة  ميثّل  إنّه  القول  ميكن  والذي 

املعروفة، هو ذلك الذي ينظر إىل العقل بوصفه فعالً غريزيّاً فطريّاً 

الفعل  وهذا  إنسانيّته.  اإلنسان  يُكِسب  الذي  وهو  مكتسب"،  "غري 

يُبَنى عىل وجود مسلاّمت موجودة فيه لكونها »علامً رضوريًّاً«. 

بناء  اإلنسان  يستطيع  القائم  الرضورّي  العلم  هذا  عىل  واعتامداً 

العقل ليس مفهوًما  أّن  يعني  بـ"املكتسبة"؛ ماّم  التي توصف  املعرفة 

بالعمل  تتطّور  وطاقة  وقدرة  "فعل"  هو  وإمّنا  فيزيولوجيّاً،  عضويّاً 

واالكتساب والتجارب املعيشة. 

العلم  من  تتألّف  فهي  اإلسالمّي  منظورها  يف  العقل  بنية  أّما 

والحفظ  والرتكيب  )التحليل  املعالجة  عىل  والقدرة  الرضورّي 

واملقارنة(.

مل تـرد كلمـة عقل يف القـرآن الكريـم، بصيغتهـا أو بلفظها هذا 

)العقـل(، ولكّنهـا وردت بعـّدة ألفـاظ لغويّـة أخـرى، منهـا عقلوه، 

تعقلـون، يعقلـون، نعقـل، ويعقلهـا، اعقلهـا.. وهكـذا. وبلغ عدد 

املواضـع التـي وردت فيهـا كلمـة العقـل يف القـرآن الكريـم مـا 

يقـارب الخمسـني موضعاً. وتشـري غالبيّة تلك املواضـع إىل أهميّة 

التمييـز بـني الحـّق والباطـل، ورضورة إدراك الحـّق الباطـل، عـىل 
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حقيقتيهـام، وذلـك خـالل الدعـوة العقليّـة إىل التدبّـر يف الكـون 

السـامء  ملكـوت  يف  والتفكـري  الوجـود،  يف  والتأّمـل  والخلـق، 

 ُ واألرض، ومخلوقـات اللـه األخـرى، يقول تعـاىل: ﴿كََذلِـَك يَُبنيِّ

الله لَكُـْم آياتِِه لََعلَّكُْم تَْعِقلُون﴾)البقرة: 242(. ﴿والنجوُم مسـّخراٌت 

بأمـره*إن ف ذلـك آليـات لقـوم يعقلون﴾)النحـل: 12(. 

وإذا أخذنـا مرادفـات العقـل األخـرى، التي أُشـري إليها سـابقاً، 

فإنّنـا نجـد القـرآن، قـد تناولهـا بصيغ أخـرى مـن قبيـل: يتفّكرون، 

يتدبّـرون، والحكمـة. وهـذه بـال شـّك تؤكـد الحاجـة إىل الوعـي 

والبصـرية، فيـام يتعامل معه اإلنسـان مـاّم يحيط بـه، ويتفاعل معه، 

ويتحـرّك يف ضوئه. 

وردْت لفظة »عقل« ف كثري من املعاجم اللغويّة العربّية، وبعّدة 

ترصيفات منها: عاقلة، عقال، عاقول، عقول، وغريها. ومن املعاين 

الواردة، قولهم: عقل عقالً: أي أدرك األشياء عىل حقيقتها، والغالم 

أدرك وميّز. ويقال: ما فعلت هذا منذ عقلت. والعاقل هو الشخص 

ال  التي  الغريزة،  يقابل  ما  هو  العقل  أّن  املعاين،  ومن  املدرِك. 

به  يكون  ما  ومنها  عاقل.  حيوان  اإلنسان  قولهم:  ومنه  لها.  اختيار 

التفكري واالستدالل، وتركيب التصّورات والتصديقات. كام أّن من 

من  الحسن  به  يتميّز  ما  أنّه  العقل،  موضوع  حول  الواردة  املعاين 

القبيح، والخري من الرّش، والحّق من الباطل. كام أّن معنى القلب، 

والحصن، وامللجأ، كلّها من املعاين املعرّبة عن العقل، يف بعض 

االستخدامات.
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تعريف العقل يف املعجم الوسيط]1]:

عىل  وأدركه  فهمه  تدبَّره،  األمر:  عقل  املعجم،  هذا  يف  جاء 

حقيقته:  ـ ظّن العاقل خري من يقني الجاهل ـ ﴿َقْد بَيَّنَّا لَكُُم اآليَاِت 

َما  بَْعِد  ِمْن  يَُحرُِّفونَُه  ثُمَّ  اللِه  كَالََم  ﴿يَْسَمُعوَن  ـ  تَْعِقلُوَن﴾  لََعلَّكُْم 

َعَقلُوه﴾.

عقل البعري ونحوه: ضمَّ رُْسَغ يده إىل َعُضِده وربطهام مًعا :

- اْعِقلَْها َوتَوَكَّْل ]حديث[.

عقل الغالم: أدرك وَميَّز، بلغ ِسنَّ الرُّْشد:- الصالة فرض

ـ  ويتّدبرها:  حقيقتها  عىل  األموَر  يفهم  جعله  ابنه:  عّقل األب 

املصائُب تُعقِّل النَّاَس ـ حاول تعقيل ابَنه الطائش.

وَعُقـوٌل،  عاِقـٌل  ورجـل  والنُّهـى،  الِحجـر  الَعْقـُل  ل:  ق  ع 

وقد َعَقَل مـن بـاب رضب، وَمْعُقـوالً أيضـاً وهـو مصـدر، وقـال 

سـيبويه هـو صفـة، وقـال: إّن املصـدر ال يـأيت عـىل وزن مفعـول 

البتّـة. والَعْقـل أيضـاً الديـة، والَعقـول بالفتـح الدواء الذي ميسـك 

ي الرجـل. وَمْعِقـُل بـن يسـار  البطـن. واملَْعِقـل امللجـأ، وبـه ُسـمِّ

مـن الصحابـة ريض الله عنهم، ينسـب إليـه نهر بالبـرصة، والرطب 

املَْعِقـىِلّ أيضـاً. واملَْعُقلـة بضـّم القـاف الديـة وجمعهـا َمعاقـُل، 

والَعِقيلَـُة كرميـة الحـّي، وكرميـة اإلبـل وعقيلـة كّل يشء أكرمـه، 

البحـر، والِعَقـاُل صدقة عام...الـخ. والـدرّة عقيلـة 

لكلمة  عّدة  معاين  أورد  فقد   [2[)Webster( ويبسرت  معجم  أّما 

]1]- املعجم الوسيط )الصادر عن مجمع اللغة العربّية(، مدير النرش: عبد العزيز النجار، الطبعة 

الرابعة عام 2004م، مكتبة الرشوق الدولّية، القاهرة/مرص، مادة: عقل، باب الالم، ص: 725. 

]2]- ويبسرت. »قاموس ويبسرت )إنكليزي-إنكليزي(«. مكتبة لبنان نارشون، طبعة عام 1993م. ص: 858.
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املعاين:  هذه  ومن   ،)Mind( اإلنجليزيّة  الكلمة  تحت  »عقل«، 

الذاكرة، التذّكر أو االسرتجاع. وقد تعني ما يفّكر به الشخص، أو رأيه 

يف موضوع من املواضيع. ومن املعاين الواردة: أنّه يعني اإلدراك، 

الشعور، االنتباه، الذكاء، املالحظة. وقد قرصت بعُض التعريفات يف 

هذا القاموس العقَل عىل ما ميكن التفكري به، أو إدراكه، ماّم ميكن 

تصنيفه عىل أنّه جزء من الشعور، إالّ أّن تعريفاً آخر، يضيف الخربة 

الالشعوريّة، كعمل من أعامل العقل. والتعريف الشامل الذي ورد يف 

الذي  للتفكري والشعور،  قاموس وبسرت هو: طريقة، وحالة، واتّجاه 

االهتامم،  الطاعة،  االنتباه،  مثل  معاٍن  الفرد. وقد وردت  يكون عليه 

املالحظة، االعرتاض، الكره، كمعاٍن معرّبة عن العقل.

فتعريف  النفس،  وعلم  الرتبية  يف  املتخّصصة  املعاجم  أّما 

العاّمة،  والقدرة  والفهم،  الذكاء،  بني  يتشّعب  فيها  املصطلح 

والقدرات املتخّصصة، إضافة إىل القدرات الشعوريّة والالشعوريّة.

حقيقة  فهم  يف  ينطلقوا،  أن  واملفّكرون  العلامء  حاول  لقد 

كّل  ميتاز  ما  يف  والروحّي،  املادّي  املعنيني:  خالل  من  العقل، 

منهام بسامت خاّصة وخصائص عاّمة استند إليها علامء املذهبني 

العقل،  ملعنى  وعيهم  يف  املاّدّي(  واملذهب  الروحّي  )املذهب 

وحقيقته، وماهيّة اإلدراكات الحسيّة  واملعنويّة املتنّوعة التي تلتقي 

بهذا  خاّصة  معيّنة  قواعد  عىل  واالختزان  التفكري  عمليّة  لتؤّسس 

الطرف أو ذاك، لتخرج ـ نتيجة املحاكاة- عىل هيئة صيغة قانونيّة، 

أو جملة مفيدة، أو نتاج إنسايّن معنّي.

الذين  واإلسالم(  العرب  )فالسفة  الفالسفة  العلامء  هؤالء  ومن 

تناولوا العقل بالتعريف، الفارايّب، وابن سينا، وابن رشد.. كان الفارايّب 
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وبخصوص  املحدثة،  األفالطونيّة  بقّوة  ومشبّع  املذهب  »أرسطّي« 

بتصّور  الكندّي،  الفيلسوف  مع  ارتبط  أنّه  فيالحظ  للعقل،  تعريفه 

االعتامد املبارش عىل العقل الفّعال )الّصادر اإللهّي األخري( وعىل 

ثالث مراتب للعقول البرشيّة: العقل بالقّوة، والعقل بالفعل، والعقل 

املستفاد. والعقل بالقّوة ينتقل بواسطة العقل الفّعال ومساعدته إىل 

مع  محض  بشكل  يتعامل  املستفاد  والعقل  بالفعل،  العقل  مرتبة 

املفاهيم التجريديّة التي توّصل إليها العقل بالفعل. مع الجدير بالعلم 

وهو  املبدع  الفّعال  العقل  من  مستمّدة  البرشيّة  املعرفة  أنشطة  أّن 

أساس العقول. فالعقل ملكة، وبه تحصل الّنفس عىل معرفة بالحقائق 

نتنّفس. محدوديّة  الذي  الخارج كالهواء  نتلّقاه من  املطلقة، والذي 

عقولنا بحاجة إىل إلهام من عقل مفارق كيّل غري متغرّي، والذي ساّمه 

الفارايّب بالعقل الفّعال )العقل الفاعل عن أرسطو(.

وأّما ابن سينا فكان يقول إّن العقل عبارة عن العقل القديّس املتجرّد 

عن املاّدة، وهو »كالعقل الهيوالينّ، يكون فيه شديد االتّصال بالعقل 

الفّعال، كان كّل شء من نفسه. وأّما القّوة النظريّة فهي قّوة من شأنها 

أن تنطبع بالصور الكلّية املجرّدة عن املاّدة. فإن كانت مجرّدة بذاتها 

فأخذها لصورتها. وإن مل تكن فإنّها تصري مجرّدة بتجريدها إيّاها حّتى 

ال يبقى فيها من عالئق املاّدة شء«]1]. بينام يعرف ابن رشد العقل 

الهيوىل،  من  الصور  ينتزَع  أن  من شأنه  تجريد،  »قّوة  عبارة عن  بأنّه 

ويتصّورها مفردة، عىل كنهها، ال ظاهرها، وهناك صور عديدة للعقل، 

منها العقل بالفعل، والعقل بالقّوة، والعقل بامللكة«]2].

]1]- ابن سينا. »كتاب الشفاء«. املؤّسسة الجامعّية للدراسات والنرش والتوزيع، طبعة عام 1988م، 

بريوت/لبنان، ص: 48.

الطبعة األوىل  ]2]-  ابن رشد. »فصل املقال ف تقرير ما بني الرشيعة والحكمة من االتصال«. 
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أّما الفالسفُة الغربّيون فانقسموا )يف هذا املجال( إىل صنفني أو 

فئتني، األوىل تعتقد بأصالة العقل ف املستوى الروحّي، وامتالكه 

وجوهريّاً  ذاتيّاً  الوجود  وحقائق  الكون  مفاهيم  إدراك  عىل  القدرة 

دون الحاجة إىل اعتامد قضايا الحّس وقوانني املاّدة. ويأيت كّل من 

الفيلسوفني )»ديكارت« و«كانت«( عىل رأس املنتمني لهذه الفئة. 

أّما الفئة الثانية فتقول إّن اإلنسان ُخلق وليَس ف ذهنه شٌء يذكر، 

بل إّن  صفحة ذهنه بيضاء مل تُخّط فيها كلمة واحدة. أي إّن اإلدراك  

العقيّل مادّي بالذات. وقد قال بذلك الفيلسوف االنكليزّي املعروف 

معرفة  »جون لوك« )1632-1704( الذي قّسم املعرفة إىل قسمني: 

وجدانّية وتأمليّة )روحيّة(، ومعرفة حسّية ناشئة من وقوع الحّس عىل 

إالّ  يستقبل  ال  البرشّي  الذهن  بأّن  يعتقد  وكان  املعلوم]1].  املعنى 

و»الّسببيّة«  »العلّة«  مفاهيم  أّما  الحّسيّة،  واإلدراكات  اإلحساسات 

من  الذهن  يستقبلها  فال  و»األحوال«  و»األعراض«  و»الجوهر« 

الخربة، بل يتوّصل إليها عن طريق الرتكيب والدمج بني ما تلّقاه من 

مدركات]2]. واشتهر »جون لوك« )زعيم الحّسيّني( بعبارته املشهورة: 

»إذا سألك سائل: متى بدأت تفكّر؟ فيجب أن تكون اإلجابة: عندما 

بدأت أحّس«]3].

كام استبعد ديفيد هيوم )تُويّف سنة 1777م( مفهوم املعرفة الفطريّة 

1997م، مركز دراسات الوحدة العربّية، ص: 91.

]1]- كرم، يوسف. »تاريخ الفلسفة الحديثة«. مصدر سابق، ص: 147.

]2]- بيومي، أرشف. »االتجاه النقدّي ف الفكر الفلسفّي املعارص«. دار املعرفة الجامعّية، مرص/

القاهرة، طبعة: 2009م. ص: 148.

]3]- حمد، إنصاف. »املعرفة والتجربة: دراسة ف نظريّة املعرفة عند ديفيد هيوم«. منشورات وزارة 

الثقافة السوريّة، طبعة أوىل عام 2006م، ص: 345.
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)العلم الرضورّي( جملًة وتفصيالً.. وكان يعمل جاهداً ألخذ املنطق 

الوضعّي إىل نهايته؛ مبيناً أن مبادئ العقل وعمليّاته، هي بحّد ذاتها 

إنكار  إىل  أّدى  »هيوم«  إنكار  لكّن  اكتسابيّة..  وإمّنا  فطريّة،  ليست 

الرابطة الرضوريّة بنّي السبب واملسبّب، وتحويلها إىل رابطة شكليّة 

ظاهريّة ناتجة من مجرّد األلفة والعادة.. وهو ما يؤّدي بالفكر الوضعّي 

إىل نسبيّة مطلقة. فالعقل مل يعد ينطوي عىل مبادئ ثابتة، بل عىل 

مجموعة من القواعد املستمّدة من العادة واأللفة. 

هذه  ـ  املتخّصصني  املفّكرين  بعض  ـ  ذلك  بعد  عالج،  وقد 

املسألة من خالل البحوث والدراسات العلميّة التجريبيّة التي أريد لها 

أن تصبغ اإلدراك العقيّل بالصبغة املاّديّة البحتة من حيث املستويات 

الخاّصة ف  األحداث واملعادالت الفيزيائّية الكيميائّية والفيزيولوجّية، 

بناًء عىل أّن املاّدة هي الحقيقة الوحيدة الواضحة يف هذا الكون. وأّن 

ما يكتسب يف مجال الطبيعة والبرش والحياة ـ  وما ينتج منه من قوانني 

فيزيائيّة ورياضيّة وعلميّة واجتامعيّةـ  يجب إّن  يقوم قامئاً عىل الحّس 

والتجربة فحسب، ليكون صادقاً وحقيقيّاً وفاعالً ونافعاً.

البعد  التي ركّزت فقط ف  ولكن يالحظ عىل تلك املستويات 

العقل  ومعنى  اإلدراك  ماهّية  فهم  ف  )العضوّي(  واملاّدّي  الحيّسّ 

وتعريفه، ما ييل:

ما  هو  املاّدّي  أّن  البداية،  يف  املاديّة،  الفلسفة  اّدعاء  إّن  أوالً: 

تدركه الحواّس، وأّن ما ال تدركه غري مادّي، وبالتايل غري موجود، 

هذا االّدعاء ناقضه التطبيقات العلميّة ذاتها، فمثالً الذّرات وجزئيّاتها 

الفيزيائيّة الذّريّة بوجودها ـ ال تُدرك بالحواّس  ـ التي تقول العلوم 

واإلدراكات الحّسيّة، وبعضها ال كتلة له، وحركة الذرّة ال تتبع منطاً 
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هنا  من  واملكان.  الزمان  قوانني  تحطم  السوداء  والثقوب  محّدداً، 

جرت إعادة تعريف املادّي بأنّه كّل يشء يوجد وجوداً موضوعيّاً؛ 

به.  وعينا  أو  عقلنا  عىل  وجوده  يف  يعتمد  ال  الذي  اليشء  إنّه  أي 

وبهذا املعنى، فإّن الفلسفة املاديّة ال ميكنها إّن  تستبعد العنارص 

غري املاديّة إْن تجلّت موضوعيّاً يف واقعنا]1].

الفلسفّي-  ـ يف جوهره  العقيّل  اإلدراك  مسألة  معالجة  إّن  ثانياً: 

ليست من شأن أو اختصاص العلوم املاديّة فقط. ألنَّ العلَم املادّي 

ينحرص نشاطه الفكرّي ومجال اختصاصه العميّل يف نقطة مركزيّة 

من  ـ  يبحث   أنّه  وهي  وحيدة،  ومعيّنة  محّددة  بؤرة  يف  أو  واحدة 

ووسائله  التجريبيّة ،  وأساليبه  ومخابره،  به،  الخاّصة  قوانينه  خالل 

الواقع،  األشياء كام هي يف  ماهية  ف  ـ  الحّسية  املعيارية  العلميّة 

أو كام تظهر وتبدو يف الواقع العينّي التجريبّي، وتظهر لإلدراكات 

بواسطة  واملضبوطة  الظاهرة  ونتائجها  آثارها  دراسة  مع  الخارجيّة، 

الحواّس املاديّة، وتجارب املختربات، وقوانني الفيزياء أو الكيمياء 

أْن  ميكن  ال  لذلك  الحّسيّة.  املاديّة  العلوم  معايري  من  غريها  أو 

نثبت أحداث األجهزة املتعلّقة مباهيّة التفكري واإلدراك )وظواهرها 

وأدوات  وسائل  من  العلوم  تلك  تقّدمه  ما  إىل  استناداً  املتنّوعة( 

من  نحّسها  التي  اإلدراكات  نفسها  هي  أنّها  عىل  أساس  وقوانني، 

شّك  إليها  يرقى  ال  التي  الحقيقة  وإمّنا  العاّم..  الواقع  يف  تجاربنا 

الفيزيائّية والكيميائّية  هذه األحداث والعملّيات  أّن  وال جدال، هي 

والفيزيولوجّية، ذات صلة  باإلدراك وبالحياة السيكولوجّية لإلنسان، 

)مبا  العلم  أّن  مبعنى  املضامر..  هذا  ف  فّعاالً  دوراً  تلعب  وهي 

]1]- املسريّي، الفلسفة املاديّة وتفكيك اإلنسان، مرجع سابق، ص: 25.
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يف  وتجارب  ونظريّات  وقياسات  ومعايرات  وقوانني  معادالت  هو 

ماديّة  يثبت  ال  التجريبّي(  الحيّسّ  الجانب  يف  تبحث  مختربات، 

كون  بنَي  واضحاً  فرقاً  هناك  أّن  أساس  عىل  العقلّية،  اإلدراكات 

اإلدراك شيئاً تسبقه )أو تقارنه(  عمليّات متهيديّة يف مستويات ماديّة 

عضويّة، وبني كون اإلدراك بالذات ظاهرة ماديّة، ونتاجاً للامّدة يف 

درجة خاّصة من النمّو والتطّور والحركة]1].

ثالثاً: هناك مجموعة من املفاهيم واملقوالت والقضايا العقلّية 

ال تستند عملّياً إىل الحّس واملاّدة والتجارب »املخربيّة« التحليلّية 

)معايرات وقياسات ونسب ومعدالت( إلثبات مصداقّيتها  القياسّية 

واملعلول،  )العلّة  وقضايا  مفاهيم  قبيل  من  الخارجيّة،  وحقيقتها 

الوجود  والكرثة،  الوحدة  والوجوب،  اإلمكان  والعرض،  الجوهر 

فلسفيّة  ومفاهيم  تصديقيّة  تصّورات  من  ذلك  إىل  وما  والعدم، 

أخرى(.. األمر الذي يجعل النظريّة الحسيّة تُخِفق إخفاقاً ذريعاً يف 

وبديهيّاته  ومفاهيمه  البرشّي  الذهنّي  اإلدراك  قضايا  جميع  إرجاع 

إىل املاّدة، ألّن تلك املفاهيم هي مفاهيم »انتزاعّية« أولّية وثانويّة، 

الواقع  لحركة  ومالحظته  تأّمله  خالل  من  البرشّي  العقل  ينتزعها 

الكويّن واإلنسايّن، وعىل ضوء املعاين املحسوسة أيضاً.

التالية:  عبارتهم  الحسيّة  النظريّة  أصحاب  يقول  عندما  رابعاً: 

هذه  كاّفة«..  للوقائع  إدراكه  ف  ماّدة  وهو  بالذات،  مادّي  »العقل 

أوليّة(  )أو  أزليّة  معرفة  ذاتها(  )بحّد  هي  هل  املقولة،  أو  العبارة 

هي  أم  سابقة،  تجربة  إىل  الرجوع  دون  من  اإلنسان  عليها  حصل 

]1]- الصدر، محمد باقر. »فلسفتنا«. الطبعة األوىل عام 1992، مؤّسسة دار التعارف للمطبوعات 

والنرش، لبنان/بريوت، ص: 323.
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كانْت  فإذا  تجريبيّة؟!  هي  بل  رضوريّة(  )غري  فطريّة  معرفة  ليست 

معرفة أوليّة سابقة عىل التجربة، فقد سقط املذهب التجريبّي برّمته، 

معلومات  وجود  ثبت  وبالتايل  جميعها،  وأسانيده  مزاعمه  وبطلْت 

املاّدة،  عىل  سابقة  ماديّة  غري  وإدراكات  أوليّة  فطريّة  وأفكار  ذاتيّة 

املعرفة  هذه  كانت  إذا  وأّما  وروحانيّته.  العقل  معنويّة  مستوى  يف 

تحتاج أساساً إىل تجربة يك تقّرر صّحتها ومصداقيّتها )الحقيقيّة(، 

فمعنى ذلك: أنّنا ال ندرك ف بداية األمر أّن التجربة )ومعايري الحّس( 

مقياس منطقّي، مضمون الصدق، فكيف ميكن الربهنة عىل صّحته 

مضمونة  غري  التجربة(  )هذه  دامت  ما  بتجربة،  مقياساً(   )واعتباره 

الصدق بعد؟!.. مبعنى أّن »التجربة ال تؤكّد مصداقّية نفسها وقيمتها 

وفاعليتها«، فكيف بغريها؟.. وبناًء عىل ذلك ستحتاج كّل تجربة إىل 

تجربة أخرى،  وهكذا دواليك، حتّى نصل إىل التسلسل، والتسلسل 

باطل ومحال عقالً؟!]1].

مستوى  )يف  عاجز  التجريبّي  املذهب  أّن  ذلك  إىل  يضاف 

إيضاحه لإلدراك العقيّل املادّي( عن إثبات حقيقة املاّدة بالذات. ألّن 

العلامء مل يصلوا حتّى اآلن، يف جميع مستويات بحوثهم التجريبيّة 

ونتاجاتهم العلميّة )وتنّوعاتها وتفّرعاتها واختصاصاتها الّدقيقة( إىل 

الدرجة التي تؤّهلهم ملعرفة حقيقة املاّدة، وبيان جوهرها، والكشف 

عنها بالذات. بل كّل ما استطاعوا معرفته أساساً هو وجود مجموعة 

املتناهي  بعديها  املاّدة يف  بحركة  املختّصة  العرضيّة  الظواهر  من 

)املجرّة  وضخامته  كربه  يف  واملتناهي  والخليّة(  )الذرّة  صغره  يف 

والكون(.. ولذلك فالحقائق امليتافيزيقيّة، وقولنا: »إّن العقل جوهر 

]1]- املرجع نفسه، ص: 325.
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الربهنة  إىل  املحتاج  هو وحده  ليَس  مادّي،  مستوًى  روحايّن« يف 

واملفتقر إىل اإلثبات، بل املاّدة هي نفسها بحاجة إىل إثبات صّحة 

مقوالتها وبرهان حقيقة اّدعاءاتها.

خامساً: هناك جانبان يرتبطان مبوضوع »ماديّة« اإلدراك العقيّل، 

والجانب  العلمّي  الجانب  وهام  ومعنويّته.  روحانّيته  أو  وحّسّيته، 

الفلسفّي. وامللكات العقلّية اإلنسانّية تّتصل عملّياً بالجانبني معاً. 

» امللكات  نظريّة  يف  يتجىّل  فإنّه  الفلسفي  الجانب  أّما 

إدراكيّة،  قوى  إىل  اإلنسايّن  العقل  تقسم  التي  واإلدراكات« 

وفاعليتهام،  والذهن  العقل  نشاط  من  عديدة،  ذاتيّة  وملكات 

وغريها.  والعزمية  والصرب  واإلرادة  والتفكري  والذاكرة  كاالنتباه 

وهي  النفس«،  لعلم  الفلسفّي  يف« النطاق  تدخل  الفكرة  فهذه 

ألّن  البحت.  العلمّي  التجريبّي  باملعنى  علميّة  فكرة  ليست 

التجربة )سواء كانت ذاتيّة كاالستبطان، أو موضوعيّة كاملالحظة 

مؤّهلة،  وغري  صالحة  غري  الخارجّي(  »الغري«  لسلوك  العلميّة 

القوى  وكرثة  وحدتها.  أو  املَملََكات  عن  تعّدد  للكشف  علميّاً، 

لونها  كان  مهام  التجربة  ضوء  يف  تقعان  ال  وحدتها،  أو  العقليّة 

نظريّة  فيعني  املَملََكات  مسألة  من  العلمّي  الجانب  أّما  وطبيعتها. 

املَملََكات  أّن  عىل  تنّص  وهي  الرتبية،  يف  الشكيّل  التدريب 

وبال  جميعاً،  تنميتها  ميكن  اإلدراكيّة(  العقليّة  القوى  )ومجمل 

استثناء، بالتدريب يف ماّدة واحدة، ويف نوع واحد من الحقائق. 

املؤمنني  الرتبوينّي  النفس  علامء  من  عدد  النظريّة  هذه  أقّر  وقد 

النفيّس  عىل  التفكري  تسيطر  كانت  التي  املَملََكات،  بنظريّة 

)السايكولوجّي( إىل القرن التاسع عرش، افرتاضاً منهم أّن املَملََكة 
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ضعيفة  أو  قويّة  كانت  الشخص،  عند  ضعيفة  أو  قويّة  كانت  إذا 

النطاق  يف  داخلة  النظريّة  هذه  أّن  الواضح  ومن  يشء.  كّل  يف 

النفس. لعلم  التجريبّي 

اإلدراَك  إّن  الصغري«. حيث  الكبري ف  انطباع  »استحالُة  سادساً: 

العقيّل يرتكز عىل الخصائص الهندسيّة للصورة املدَركة، واملشتملة 

عىل طول، وعرض، وارتفاع، وعمق.. ولكّن هذه الخصائص الهندسّية 

)وعىل أساس ظاهرة الثبات يف اإلدراك البرصّي للصور التي تنعكس 

إذا أخذنا بعني  الخارج،  ليست هي نفسها كام هي ف  أذهاننا(  يف 

االعتبار ما توّصل إليه العلم الحديث من إّن  األشعة الضوئيّة تنطلق 

من املرئيّات إىل العني، ثّم تنعكس منها عىل الشبكيّة]1].

بذاتها  هي  كام  األشياء،  ملاديّة  العقل  إدراك  أّن  نجُد  هنا  من 

جميع  ومعها  ـ  األشياء  هذه  ألّن  مستبعد.  أمر  ومقاسات،  شكالً 

وأبعاد  مكانيّة،  وخصائص  هندسيّة،  صفات  لها  ـ  املُْدَركة  الصور 

ماديّة حسيّة محّددة ومعيّنة من الطول، والعرض، والعمق واالمتداد. 

لذلك يستحيل أْن تنطبع )تلك الصور( يف فكرنا وذهننا كام هي يف 

مثالً طائرة  يدرك عقلك  كأْن  املاّدّي..  التناسب  لعدم  األمر  حقيقة 

اإلدراك  عضو  يف  قامئاً  ماّديّاً  نتاجاً  بوصفها  حديقة،  أو  سيارة  أو 

ألّن  باملطلق.  وارد  أمر غري  وهو  العصبّي،  الجهاز  املحّدد ضمن 

العقل )مع  إدراكه لحقيقة األشياء كام هي بحجمها وأبعادها( سيظّل 

العقليّة،  الصورة  هذه  ماهيّة  حول  العميقة  الفلسفيّة  أسئلته  يصدر 

وحول طبيعتها الذاتيّة، التي كّونها اإلحساس البرصّي مع أحاسيس 

]1]- آلّية الرؤية عند العني باتت معروفة للعلامء املتخّصصني، وهي تحدث نتيجة انعكاس الضوء 

الخارجّي عىل شبكّية العني، والتي تنقله بدورها عرب العصب البرصّي إىل القرشة الدماغّية البرصيّة 

وهو الجزء املسؤول عن الرؤية ف الدماغ.
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وحركات أخرى، ويسأل: أيَن هو املكان أو الَحيّز الذي توجد فيه 

تلك الصور؟! وأين يحتويها؟!! هل هي قامئة يف عضو ماّدّي، أو 

يف  صورة ميتافيزيقيّة مجرّدة عن املاّدة. ثّم إّن خاليا اإلنسان تتجّدد 

لذلك من  العلامء، كّل حواىَل عرش سنوات]1].  بالكامل، كام ذكر 

عديدة  كيلومرتات  إىل  بأّن صورًة متتّد  نؤمن  أو  نصّدق  أْن  لنا  أين 

ميكن إّن  تنطبَع كام هي )بحجمها وامتدادها الطبيعّي( عىل صفحة  

»ُوريقّية« صغرية جّداً من الذهن أو الدماغ؟!..

املتعلّقة  واإلدراكات  العقليّة  الصورة  أّن  هنا  ننىس  أاّل  ويجُب 

الصورة  لتغرّيات  طبقاً  تتغرّي  وال  والثبات،  الدميومة  إىل  متيل  بها 

املنعكسة عن الجهاز العصبّي.. فمثالً إذا جئنا بقلم كتابة، ووضعناه 

عىل بعد مرت واحد مّنا، انعكسْت عنه صورة ضوئيّة خاّصة، لها أبعاد 

محّددة معروفة. وإذا ضاعفنا املسافة التي تفصلنا عنه )عن القلم( 

ونظرنا إليه من عىل بعد مرتين، فإّن الصورة التي يعكسها سوف تقّل 

إىل نصف ما كانت عليه يف حالتها األوىل، مع إدراكنا لعدم تغرّي 

العقلّية  الصورة  بأّن  يفيدنا  مبا  القلم(.  )حجم  للقلم  املاّدّي  البعد 

الصورة  تغرّي  من  بالرغم  ثابتة  تبقى  ـ  أمامنا  نبرصها  التي  ـ  للقلم  

املاديّة املنعكسة. وهذا يربهن بوضوح عىل إّن  العقَل )أو اإلدراك( 

ليس ماديّاً، وأّن الصورة  املدَركة املنطبعة يف الذهن هي صورة غري 

ماديّة )ميتافيزيقيّة(.

]1]- قد يقول بعضهم ميكن للخاليا القدمية، ف مستوياتها املاديّة، أن تعطي الخاليا الجديدة منها 

آثارها السابقة، بحيث ترث الجديدة املخزون الخلوّي ملثيالتها القدمية. طبعاً هذا القول ال يحّل 

اإلشكال والتساؤل املطروح أساساً، وهو: أيّة قوة ماديّة أو غري ماديّة ميكن لها إّن  تدرك قضايا 

الوحدة أو التشابه بني الصورة السابقة والالحقة؟ ثّم ما هي الطاقة األساسّية )الواعية املدركة( التي 

تقّرر )ف العمق الخلوّي( انتقال مثل هذا املرياث من خلّية إىل أخرى؟.. إن التذكّر ال ميكن أن 

يحصل مبفرده من دون هذه املقارنة، وحتامً هذا هو اإلدراك.
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ومن الواضح أّن هذا التفسري الفلسفّي لظاهرة الثبات ال يتعارض 

مع أّي تفسري علمّي لها ميكن أن يقّدم يف هذا املجال. فيمكنك 

أْن تفرّس الظاهرة بأّن ثبات الصورة املدركة -يف مظاهرها املختلفة- 

يرجع إىل الخربة والتعلّم، كام ميكنك أْن تقول ـ يف ضوء التجارب 

العلميّة ـ إّن هناك عالقات محّددة بني الثّبات يف مختلف مظاهره، 

والتنظيم املكايّن للموضوعات الخارجيّة التي ندركها.

طبعاً هذا التفسري ال يعني حّل املشكلة  من الناحية الفلسفيّة، إْذ 

إّن الصورة املبرصة )التي مل تتغرّي طبقاً للصورة املاديّة، بل ظلّت 

ثابتة بفضل خربة سابقة أو بحكم تنظيامت مكانيّة خاّصة( ال ميكن 

الواقع املوضوعّي، عىل ماّدة  أن تكون هي الصورة املنعكسة عن 

الجهاز العصبّي. ألّن هذه الصورة املنعكسة تتغرّي تبعاً لزيادة البعد 

بني العني والواقع، وتلك الصورة البرصيّة ثابتة.

وهكذا نجد أّن العقل، وإدراكاته املتعّددة واملتنّوعة، ليسا مادينّي 

من  تتضّمنه  )مبا  الفعلّية  الحياة  إّن  بل  باملاّدة،  قامئني  أو  بالذات 

صور وأفكار وإدراكات( تتكامل ف الحياة من خالل مامرسة حركة 

الفكر والواقع، عىل صعيد اإلنسانّية املفكّرة. وليست هذه اإلنسانّية 

نوعّية  درجة  هي  بل  املّخ،  أو  كالدماغ  املاّدة  من  شيئاً  املفكّرة 

الحّي يف حركيّة  الكائن  إليها  الوجود مجرّدة عن املاّدة، يصل  من 

الالماديّة  هذه  اإلنسانيّة  هو  هنا  واملفّكر  فاملدرك  وتكامله.  تطّوره 

)الروحيّة(، وإْن كان العضو املادّي يهّيئ لها رشوط اإلدراك، للصلة 

الوثيقة بني الجانبني الروحّي واملادّي يف اإلنسان]1].

عرّبنا  -كام  الدليل  هذا  عن  اإلجابة  املاديّني  بعض  حاول  وقد 

]1]- فلسفتنا.. املصدر نفسه، ص: 329.
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نراه هو صورة صغرية  ما  بأّن  التجريبّي  اعتقادهم  من خالل  سابقاً- 

)مثل امليكروفيلم( توجد ف الجهاز العصبّي، ثّم نحن نتعرّف إىل 

حجمها الواقعّي  مبساعدة القرائن، وقياس النسب]1]. 

ولكن يالحظ عىل هذا الجواب ما يأيت:

ألف: هناك فرق واضح بني الحجم )والبعد( بوصفه بعداً ماديّاً، 

لهذا  واملمتلكة  الحائزة  املكرّبة  الصورة  رؤية  الرؤية،  طبيعة  وبني 

إّن معرفة حجم  الحجم )وهو بعٌد معنوّي يف مستوى املاّدة(. أي 

صاحب الصورة تختلف متاماً عن رؤية  الصورة الكبرية.

باء: مل تصل األبحاث العلميّة، إىل درجة الحسم والقطع يف ما 

يتعلّق مبسألة وعي حقيقة املاّدة املدركة ومعرفتها بالذات، بل كّل 

ما هنالك هو وجود أبحاث تتمحور حول  دراسة النتائج الخارجيّة، 

والظواهر والخصائص املختلفة املرتبطة باملاّدة من حيث العالقة 

جميع  يف  موجود  بحثّي  أمر  وهذا  الجوهريّة.  الذاتيّة  ال  العرضيّة 

العلوم اإلنسانيّة النظريّة والتطبيقيّة.

جيم: لو سلّمنا جدالً بأّن الصورة املرئية التي نريد إدراكها صغرية 

وقياس  القرائن  خالل  من  الذهن  يف  ماديّاً  بتكبريها  قمنا  ثّم  جّداً، 

فإنّنا سنبقى نتساءل عن ماهّية احتواء الذهن عىل الصورة  النسب، 

الكبرية وانطباعها فيه.. مبعنى أنّنا سنجد دامئاً يف ذهننا صورة كبرية، 

الذهنيّة  الصورة  لهذه  بالنسبة  بعينه  املذكور  الدليل  سيتكّرر  حيث 

والخياليّة.

مرئيّتني  صورتني  عمليّاً  يدرك  أْن  يستطيع  اإلنسان  إّن  سابعاً: 

التعارف  دار   ،218 الفلسفة«. ص:  تعليم  الجديد ف  »املنهج  الّدين.  تقي  ]1]- مصباح، محمد 

للمطبوعات، لبنان/بريوت، طبعة أوىل لعام 1990م. 
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أو  التامثل  أو  املقارنة  بعمليّات  القيام  بحيث ميكنه  آن واحد،  يف 

االختالف أو التساوي.. وما إىل ذلك. فلو فرضنا أّن للصورتني حيّزاً 

ماديّاً »ينتقش« يف البدن، وأنّه ميكُن إدراكهام عن طريق االرتسام أو 

الحّل الخاّص، فالزم ذلك أْن يصبح -كّل جزء من جسم املدرك- 

قادراً عىل إدراك تلك الصورة »املرسومة« فيه وحسب، وأن ال يكون 

له علم بالصورة األخرى مع  وجود عمليّات املقارنة بينهام]1]. فأّي 

ولو  األخرى؟!.  إىل  إحداهام  وتقيس  معاً،  تدركهام  مدركة  قدرة 

فسنتساءل،  معاً،  الصورتني  يدرك  آخر  ماّدّي  عضّو  وجود  فرضنا 

مرّة أخرى، عن ماهيّة هذا اإلدراك  الجديد؟! ألّن لكّل عضّو ماّدّي 

آخر مستوًى ماّديّاً يدركهام معاً، ويقيس إحداهام إىل األخرى؟! ثّم 

»تجسيد«  عن  عبارة  اإلدراك  كان  فإذا  أجزاًء.  مادّي  عضو  لكّل  إنَّ 

الصورة ف محّل مادّي، فكّل جزء منه يدرك تلك  الصورة املرتسمة 

فيه، وبالتايل فإنّه ال تحصل أيّة مقارنة. إذاً ال بّد من أن نسلّم بوجود 

قّوة مدركة بسيطة تدركهام معاً، وبالتايل يثبت عدم انطباع الصورة 

يف محّل مادّي، األمر الذي يؤّدي إىل اإلميان بتجرّد اإلدراك  العقيّل 

وتجرّد النفس املدركة.

ثامناً: هناك قضية تتّصل مباديّة اإلدراك العقيّل، وهي أّن املاّدة 

)واإلدراك العقيّل جزء منها( أزليّة.. ولكّن العلم نفسه بات يشّكك 

اليوم بهذه األزليّة، فاملاّدة تتحّول إىل طاقة والطاقة تتحّول إىل ماّدة، 

وقابليّتها للتحّول تعني أّن بقاءها يف هيئتها املعيَّنة كان معتمداً عىل 

ظروف خارجة عن ذاتها، فلام زالت تلك الظروف زالت تلك الهيئة. 

ثّم فاملاّدة ليست معتمدة يف وجودها عىل نفسها، مبا يعني  ومن 

]1]- املرجع نفسه، ص: 220.
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أنّها يستحيل أن تكون آليّة، فكّل ما يتحلّل ويتحّول فليس بأزيّل غري 

حادث، بل هو حادث غري أزيّل.

وعلم الكونيّات استقّر عىل هذه نظريّة »نظريّة حدوث املاّدة« 

تفسري  من  الحديث  العلم  إليه  توّصل  ما  خالل  من  قدمها،  وعدم 

لنشأة الكون بناء عىل نظريّة »االنفجار العظيم« التي صمدت أمام 

جميع االختبارات إىل وقتنا الحارض، وحظيت بالقبول الواسع يف 

أقّر  أنّه حادث. حيث  وتقرير  أزليّته  ونفي  الكون،  بدء خلق  تفسري 

أصحاب النظريّة بعدم أزليّة الكون، وأّن للكون بداية بدأت من نقطة 

الصفر، ولو أصابوا يف التعبري لقالوا من ال يشء، أي: من العدم.

جوهر  عن  عبارة   Mind العقَل  أّن  إىل  تقّدم  ماّم  نخلص 

معياراً  متّثل  متقّدم،  مادّي  مبستوى  روحّية  ملكة  أو  روحايّن 

للتمييز واملقارنة بني األشياء، وأداة  معرفّية أساسّية ميكن أن يصل 

تعجز  غايات  إىل  والوصول  مطالب  نيل  إىل  طريقها  عن  اإلنسان 

ذهنيّة  إنّه قدرة وطاقة  إليها.  الوصول  الحّسّية عن  املاديّة  إدراكاته 

فائقة النوعيّة، منحها اللّه تعاىل لإلنسان، بها مييّز ويوازن ويحكم 

الذي  األمر  الحيّة.  الكائنات  وسائر  واملوجودات  األشياء  ويدرك 

عىل  وفاعليّة  نشاط  بكّل  تتحرّك  أن  كلّها  اإلنسانيّة  عىل  يوجب 

تحقيق  أجل  من  التفكري  ونعمة  العقل  مبيزة  لها  اللّه  تكريم  ضوء 

َوَحَملَْناُهْم  آَدَم  بَِني  كَرَّْمَنا  اإلنسايّن..﴿َولََقْد  والوجود  الخلق  غاية 

ْن  ِممَّ كَِثريٍ  َعىَلٰ  لَْناُهْم  َوَفضَّ الطَّيَِّباِت  ِمَن  َوَرزَْقَناُهْم  َوالَْبْحِر  الْرَبِّ  ِف 

.)70 َخلَْقَنا تَْفِضيالً﴾)اإلرساء: 

العقل:  حقيقة  عىل  ضوءاً  يلقي  ما  األحاديث  بعض  يف  وجاء 

يؤّدي إىل  وكالهام  التجربة،  وعقُل  الطبع  عقُل  عقالن،  »العقُل 
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اإلنسانيّة  النفسيّة  الشخصيّة  لنا عن عمق  املنفعة«]1]. وهو يكشف 

التي يشّكلها أساسان نفسيّان يتحرّكان يف داخل ذواتنا، وهام العقل 

الواعي )الشعور، التجربة(، والعقل الباطنّي )الالشعور، الطّبع(.

فاألّول مسؤول مسؤوليّة مبارشة عن سلوكّيات اإلنسان ومختلف 

وحركات  أفعال  من  ينتجه  ما  يف  الحياتيّة،  االختياريّة  ترصّفاته 

وَسَكَنات يف إطار الوعي والصحوة واليقظة، أّي حال كونه متيقظاً 

بحواّسه ومداركه. أّما الثّاين فهو َملََكة روحيّة، وليس شيئاً ملموساً..

أي ليس له أّي واقع مادّي مشهود ومعاين. بل يتكّون من مجموعة 

من املكبوتات والروحيّات املكنونة يف أعامق نفس اإلنسان، التي 

ال تظهر إاّل يف حاالت غياب سيطرة العقل الواعي )الشعور(.

وأرساره  اإلنسان  ميول  جملة  عىل  املكبوتات  اسم  ويطلق 

إنسانيّة  فطريّات  عن  عبارة  فهي  الروحيّات  أّما  الخاّصة.  ورغباته 

الرّش، وكذلك  الخري والنفور من  العلم وحّب  ودوافع مثىل كحّب 

العقد النفسيّة املختلفة  كعقدة الكرب والعجب.

تختلف عن  املعرفة يف اإلسالم  نظريّة  أّن  تقّدم  ماّم  إذاً، عرفنا 

نظريّة املعرفة املاديّة، ففي حني تتبّنى املدرسة املاديّة منهج »ماديّة 

املعرفة  منهج  اإلسالم  مدرسة  تتبّنى  لذاته،  ومعلوليّته  اإلدراك«، 

عىل  القامئة  الصحيحة  وحقائقه  ومقوالته  العلم  ترك  دون  العقليّة 

مبادئ العقل والعلّة واملعلول وغريها، حتّى عىل نتائج املختربات 

العلميّة الحسيّة.

وقد اتّضَح لناـ  بالربهان العقيّل والفلسفّيـ  عدم صوابيّة املنهج 

]1]- الحديث منسوب لإلمام عيّل)ع(، وورد ف: املجليّس، محمد باقر. »موسوعة بحار األنوار«، 

الجزء: 17، طبعة عام: 1996م، دار إحياء الكتب اإلسالمّية، بريوت/لبنان، ص: 119.
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املعتربة  واملعارف  الحقائق  إىل  الوصول  يف  التجريبّي  الحيّسّ 

دومنا اعتامده عىل مبادئ العقل وبديهيّاته الفطريّة املعروفة وعىل 

للعلم  وجوهرّي  أسايّس  رشط  بدوره  هو  الذي  العلّيّة  مبدأ  رأسها 

بوجود واقع موضوعّي خاّص بهذا الحّس أو ذاك، بل هو ما يكسُب 

اإلحساس بعده الحقيقّي.

 االتّجاهات املعارصة للامديّة العلمّية 

ال بّد من أْن نشري أخرياً  ـ يف سياق ما تحّدثنا عنه يف السابق 

)من  منها  عديدة  فروع  نشوء  إىل  ـ  املاديّة  الفلسفة  تيّارات  حول 

القليلة األخرية، عملْت عىل دراسة  العقود  الفلسفة املاديّة( خالل 

ومحاولة  ماهيّته،  عن  والبحث  العقيّل،  واإلدراك  العقل  موضوع 

آخرين-  غربينّي  فالسفة  -لدى  استدعْت  بحتاً،  ماديّاً  بعداً  إعطائه 

ردوداً بحثيّة عميقة أيضاً. 

الفلسفيّة الجديدة عىل خلفيّة ما حّققه  وقد نشأْت هذه الفروع 

العلم والبحث العلمّي الدقيق )علم الترشيح البنيوّي( من اكتشافات 

البرشّي،  املّخ  خارطة  بتحديد  خاّصة  مذهلة  إلمكانات  مهّمة 

ووظائفه املتعّددة، وآليّاته املعّقدة، والتي ما زالْت محاولُة تعميق 

اكتشافها وتحديدها بدقّة أكرب، وطموح دراستها، من أكرث مواضيع 

عن  الحديث  جعلْت  إنّها  بحيث  وفاعليّة،  حيويًّة  الطبيعّي  العلم 

العقل -ككيان مختلف عن الجسد- أمراً يحتاج إىل مراجعة يف نظر 

كثري من الفالسفة.

تركّزِت انشغاالُت تلَك الفروع الجديدة )التي كاَن مْن أبرِز رموزها 

الفالسفة: هربرت فيجل، آرمسرتونج، جون سامرت، هيالري بُوتنام، 
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ويالرد كواين، دانيال دينيت، دونالد دافيدسون وغريهم( عىل دراسِة 

الخاّصة  الذهنية  والخصائص  والوظائف  واألحداث  العقل  طبيعِة 

به، إضافة إىل الوعي، وعالقة ذلك كلّه، بالحالة الجسديّة املاديّة 

للدماغ تحديداً. حيث أجمَع فالسفة هذا املنهج واالتّجاه الفيزيايّئ 

أو الطبيعّي )املادّي(، عىل أّن العقَل هو مجموعة من الخصائص 

املاديّة املنبثقة عن الدماغ، وأنّه ليس جوهراً منفصالً، بل هو والجسد 

جوهر واحد. ويتبّنى معظم هؤالء الفالسفة )فالسفة العقل الحدايّث( 

محافظني  اختزايّل،  ال  أو  اختزايّل  بشكل  سواء  الفيزيايّئ  الرأي 

بطرائقهم املختلفة، عىل أّن العقل ليس شيئاً منفصالً عن الجسد]1]. 

العلوم، وخصوصاً يف  وقد أثّرت هذه املناهج بشكل خاّص عىل 

علم األحياء االجتامعّي، وعلم الحاسوب، وعلم النفس التطّورّي، 

الفيزيائيّة  وتؤكّد  العصبيّة.  العلوم  مجاالت  مختلف  إىل  إضافة 

دامئاً  تفسريها  ميكن  العقليّة  والخصائص  الحاالت  أّن  االختزاليّة 

عن طريق تقديرات علميّة للحاالت والعمليّات الفيزيولوجيّة.. أّما 

الفيزيائيّة الال اختزاليّة فهي تناقش أنّه عىل الرغم من أّن العقل ليس 

للخصائص  تابعة حتامً  العقليّة  أّن الخصائص  إاّل  منفصالً،  جوهراً 

واأللفاظ  اإلسنادات  أّن  أو  ماّديّة(،  مستويات  هي  )مبا  الفيزيائيّة 

متالزمة، وال  تكون  العقليّة  التفسريات واألوصاف  املستخدمة يف 

ميكن اختزالها يف اللغة والتفسريات الدنيا لتفسري العلوم الفيزيائيّة. 

هذه  بعض  توضيح  عىل  املستمّر  العصبيّة  العلوم  تطّور  وساعَد 

املشاكل، إاّل أنّه عىل الرغم من ذلك تظّل تلك املشكالت بعيدة 

عن الحلول. بالتايل ال تزال قضية فلسفة العقل إحدى القضايا التي 

[1[-  Kim، J.، »Mind–Body Problem«، Oxford Companion to Philosophy. Ted 

Honderich )ed.(. Oxford: Oxford University Press. 1995.
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يستمّر فالسفة العقل الحدايّث يف إلقاء األسئلة من أجل تفسري كّل 

القصديّة،  العقليّة  والحاالت  والخصائص  الذاتيّة  اإلمكانيّات  من 

كارل  الفيلسوف  أّن  إاّل  الطبيعّي.  املذهب  مبصطلحات  وذلك 

العلميّة عىل مفهوم  بَنوا نقدهم للواقعيّة  أّن الوضعيّني  أكّد  بوبر،]1] 

واألصوات  واأللوان  والحركات  األجسام  حقيقة  للحقيقة،  ضيِّق 

املحيطة واملدركة إدراكاً مبارشاً بواسطة الحواّس.. إال أنّه مل يعمد 

قامئة  يجعلها  للحقيقة  مقابل  بتصّور  التصّور  ذلك  مواجهة  إىل 

قبول  بعدم  القول  إىل  ذهَب  بل  املجرّدة،  الفيزيائيّة  النظريّات  يف 

قائالً  نظريّة،  أم  كانت حّسيّة  معرفة، سواء  أيّة  الحقيقة عىل  إضفاء 

 ،refutationالدحض تقبل  الظاهرات  البرشيّة يف  كّل املعارف  إّن 

لكّنها ال تقبل الربهان؛ وإّن منّو املعرفة العلميّة ليس عمليّة تراكم 

متواصل للحقائق بقدر ما هو إزالة مطَّردة لألخطاء. ولوحظ أّن عدم 

إضفاء الصدق عىل أّي من املعلومات، كان الوسيلة التي اعتمدها 

لدى  شفافيّة  األكرث  املعلومات  صدقيَّة  حول  الشّك  إللقاء  بوبِّر 

ر  الغاية، مثلام يسخِّ ر املنطق الصورّي لهذه  الوضعيّني، وهو يسخِّ

التطّوريّة الداروينيّة للهدف ذاته، الذي هو النيل من صفة اإلطالق 

يف صّحة األوصاف الناتجة من املالحظات العيانيّة والحّسية]2].

الجديـدة  الفلسـفيّة  النظـرة  هـذه  ازدهـار  مواجهـة  يف  لكـن 

)النزعـة الفيزيائيّـة: Physicalism القامئـة عـىل قوانـني الفيزيـاء 

]1]- ميكن مراجعة كتابه: النفس ودماغها، ترجمة: عادل مصطفي، رؤية للنرش والتوزيع، مرص/

القاهرة، سنة النرش: 2012م. 

للحوار  الدائم  النارش: املؤمتر  النقديّة«.  العقالنّية  إىل  بوبِّر، مدخل  »كارل  أسامة.  ]2]- عرايب، 

كتاب: كارل  أيضاً  125. ويراجع  تاريخ، ص:  اللبنايّن، سلسلة قضايا معارصة وشخصّيات، بال 

الخويل، سلسلة  العلم والعقالنّية«. ترجمة: مينى طريف  الدفاع عن  بوبر. »أسطورة اإلطار: ف 

عامل املعرفة، الكويت، شهر إبريل/مايو 2003م. ص: 91.



115 الفصل الرابع: المادية والعقل )ماهية اإلدراك العقلي(

ومعـادالت الكيميـاء( طـرح مفّكـرون وعلـامء وفالسـفة آخـرون 

أسـئلة وإشـكاليّات فلسـفيّة ونظريّة معياريّة كربى أمامها.. فالوعي 

البـرشّي، وجملـة آرائنـا ومشـاعرنا وأحاسيسـنا وقراراتنـا املتنّوعـة 

التـي نجدهـا لدينا، ما زالت متثّـل الرقم الصعـب يف معادلة العقل 

والجسـد. حيـث بقـي مـن الصعوبـة مبـكان اإلجابـة عن السـؤال 

الـذي طرحـه الفيلسـوف األمريـيّك »تومـاس ناجل«؛ وهـو: كيف 

يبـدو أن تكـون خّفاشـاً؟ فاإلجابـة عـن هـذا السـؤال غـري ممكنـة 

  Mental States إاّل بـأْن ميلـك اإلنسـان الحـاالت العقليّـة نفسـها

التـي يشـعر بهـا الخّفاش. وهـو األمر الـذي ال ميكننا أيضـاً رصده 

تجريبيّـاً. بـل إنّنـا ال ميكـن أْن نصـف وعـي إنسـان آخـر بالـيشء 

نفسـه الـذي نعيـه نحن، فـكّل مّنـا عندما ينظـر مثالً إىل وردة تنشـأ 

لديـه حـاالت عقليّـة خاّصـة بـه، وهـذه الكيفيّـة الخصوصيّـة هي 

مـا يطلـق عليـه الكواليـا qualia. وهنـاك أيضـاً مـا يسـّمى بحّجـة 

الزومبـي. فـإذا كاَن بإمكاننـا أْن نتخيّـل الزومبي، أي جسـد يخضع 

لـكّل القواعـد الفيزيائيّـة، لكْن دون وعـي، أْي دون حـاالت عقليّة 

يعيهـا اإلنسـان، فـإّن هـذا يعنـي أّن تلـك الحـاالت لهـا وجودهـا 

الخـاّص دون الجسـد. ويف املقابـل يبقـى تصـّور وجـود العقـل 

ككيـان مسـتقّل أمراً صعبـاً. فـإذا كّنا نعلم وفقـاً للتجـارب الحديثة 

أّن مثّـة مناطـق يف املـّخ ميكـن ـ مـن خـالل اسـتثارتها أو إتالفها 

ـ الحصـول عـىل حـاالت عقليّـة معيّنـة أو التّأثـري فيها، ومثّـة مواّد 

كيميائيّـة )الّنواقـل العصبيّـة( ميكـن إذا زادت أو نقصـت أْن تؤثّـر 

يف حاالتنـا العقليّـة. أي إّن تلـك الحـاالت هـي مرتبطـة بال شـّك 

بالحـاالت أو األحـداث العصبيّـة، وبالتايل فال حاجـة إىل االعتقاد 
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بوجـود مسـتقّل لهـا، بحسـب أولئـك الذيـن يعتقـدون بـأّن تطـّور 

الدراسـات العصبيّـة سيكشـف عن طبيعـة تلك الحـاالت متاماً]1].

)ولو رسيعاً( إىل  أيضاً  تقّدم، ميكن اإلشارة هنا  ما  وإضافة إىل 

ما قّدمته أبحاث »الفيلسوف جول سريل« يف كتبه املتعّددة، وأبرزها 

عىل  خاللها  من  ثار  طروحات  فيه  وقّدم  )العقل(]2].  حول  كتابه 

املفاهيم القدمية، واستحدث معاين ومفاهيم جديدة للتفكري بها يف 

قضايا الفلسفة املهّمة، معترباً أّن مفاهيم مثل )املاديّة، العقل، اليقينيّة، 

املوضوعيّة، الكليّة...( تأخذ معايَن مختلفة عن السائد يف الّسجاالت 

الفلسفيّة، معاين  جديدة البّد من االنتباه لها، وإاّل فإّن اللبس وسوء 

الفهم سيكون مصري كّل الحوارات. ويالحظ أنّه دامئاً تأيت مفاهيم 

»سريل« الجديدة متّصلة بنظرة علميّة حديثة من خالل اتّصاله باملنجز 

العلمّي خصوصاً يف علم األعصاب والبيولوجيا الدقيقة. حيث يعترب 

أّن الوضع املثايّل للبدء يف الفلسفة البّناءة هو البداية يف دراسة طبيعة 

الحادي  القرن  يف  للفلسفة  املركزّي  السؤال  وأّن  اإلنساينّ.  العقل 

والعرشين هو: كيف نفرّس وجود اإلنسان البارز كشخص مسؤول واٍع 

وحّر وعاقل وناطق واجتامعّي وسيايّس يف عامل مكّون، وفق العلم، 

من جسيامت ماّديّة ال عقليّة؟ ما العالقة بني الواقع اإلنسايّن وبقيّة 

الواقع؟ لإلجابة عن هذه األسئلة أكّد سريل أنّه ال بّد من دراسة العقل، 

ألّن الظواهر العقليّة تشّكل الجرس الذي يربطنا بالعامل. كام أّن ابتكار 

حقل العلم املعريفّ الذي يهتم بدراسة طبيعة العقل علميّاً، جعل من 

الرضورّي إيجاد أساس فلسفّي لدراسة العقل.

]1]- لالستزادة: بوبر، كارل. »النفس ودماغها«. ترجمة: عادل مصطفى، رؤية 2012، سنة النرش: 1984م.

الكويتّية،  املعرفة  عامل  سلسلة  متياس،  حنا  ميشيل  ترجمة:  »العقل«.  جون.  سريل،  ر.   -[2[

املجلس الوطنّي للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، العدد: 343، أيلول 2007م. ص: 71.
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ويف محاوالته لإلجابة عن سؤال العقل، يشري »سريل« إىل فشل 

التصّور  إىل  الكثري  يلجأ  كان  والعامل، حيث  للعقل  الثنايّئ  التصّور 

العقيّل »املثاليّون« وإّما املادّي. والرأي الذي تقّر به  إّما  األحادّي: 

املاديّة هو: الواقع الوحيد الذي يوجد هو الواقع املاّدّي أو الفيزيايئّ، 

مؤكّداً أنّه إذا نظرنا إىل املاّديّة مبعنى خاّص، ميكن القول إنّها أصبحت 

الفلسفة  حقول  يف  املهنيّني  بني  األقّل  عىل  األيّام،  هذه  يف  »ديناً« 

وعلم النفس والعامل املعريفّ. وبهذا املفهوم فشلت املاديّة، بسبب 

أنّها واجهت دامئاً الواقعة الواضحة وهي، أّن الصيغ املختلفة للامديّة 

تتجاهل صفة عقلّية جوهريّة معّينة للكون، والتي نعرف أنّها موجودة 

يتجاهلونها  التي  والصفات  الفلسفّية.  اعتقاداتنا  عن  مستقلّة  بصورة 

أّن  »نعلم بصورة مستقلّة  يقول رسل:  الوعي والقصديّة]1].  عادة هي 

ما تحاول الثنائيّة قوله صحيح، وأّن ما تحاول املاديّة قوله صحيح. 

حقول  يف  جزيئات  من  يتشّكل  العامل  إّن  تقول  أن  تحاول  املاديّة 

الطاقة، والثنائيّة تحاول أن تقول إّن هناك صفاٍت ال ميكن اختزالها 

إذا  والقصديّة بصورة خاّصة. ولكن  الوعي  أي  العامل،  وحذفها من 

كانت كّل منهام صادقة، يجب اكتشاف طريقة لصياغتهام معاً بصورة 

متّسقة، ولكن إذا لجأنا إىل املقوالت التقليديّة، فإنّه ليس من السهل 

صياغتهام بصورة متّسقة«]2]. وينتهي سريل إىل أّن امليزة العاّمة للعالقة 

والجسد(،  العقل  ملشكلة  العاّم  الحّل  )ومنه  والدماغ  الوعي  بني 

ليس من الصعب صياغتها. حيث إّن الوعي ينتج من عملّيات عىل 

املستوى الجسمّي ف الدماغ، ويتحّقق ف الدماغ كصفة هيكلّية، أو 

]1]- املطريّي، عبد الله. »العقل.. القرب من العلم«. صحيفة الرياض، العدد:  14416، تاريخ:  

2007/12/13م. مراجعة لكتاب: العقل، ملؤلّفه: جون سريل.

]2]- سريل، جون. »العقل«. مصدر سابق، ص: 72، وما بعدها.
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ذات مستوى أعىل. لكّن تعقيد الجهاز ذاته والطبيعة الدقيقة لعمليّات 

الدماغ املرتبطة بها تبقى غري قابلة للتحليل بهذا الوصف.. الوعي هو 

جوهر معنى وجودنا بذاته، وإذا مل يدّمر ديكارت معنى الجملة ميكن 

أن نقول، جوهر العقل هو الوعي.

العقليّة  ينظر للظواهر  للعقل  لقد حاول سريل أن يعطي تفسرياً 

أن  الطبيعّي، كام حاول  العامل  من  ـ جزءاً   [1[ يؤكّد  ـ كام  بوصفها 

اإلرادة  ـ  القصديّة  ـ  )الوعي  نواحيه  بجميع  للعقل  تصّوراً  يقّدم 

الحرّة-السببيّة العقليّةـ  اإلدراكـ  الفعل القصدّي...إلخ( طبيعّي بهذا 

املعنى. أوالً: يعترب الظواهر العقليّة كجزء من الطبيعة فقط، حيث 

علينا أْن نفّكر بالوعي والقصديّة )الغائيّة( كجزء من العامل الطبيعّي 

اآلليّة  ثانياً:  الطبيعة.  من  جزءان  الهضم  أو  التخليق  أّن  كام  أيضاً، 

التفسرييّة التي استعملها سريل لتقديم تفسري سببّي للظواهر العقليّة 

هي اآلليّة التي تحتاج إىل تفسري الطبيعة عاّمة.  

)ممكٌن  املاّدة  وواجٌب(،  )جوهٌر  اللُه  ـ  الثاين  النقدّي  املحور 

وعرٌض(:

الله علّة الحركة الجوهريّة:

عندما نتحّدُث عن الفكر املاّدّي فنحُن نقُف يف مواجهة رؤيٍة 

بنظام فكرّي،  أتباعها  تلزم  لها أسس ومبادئ فكريّة ومباٍن فلسفيّة، 

د لطبيعة )ونوع( سلوكهم العميّل يف الحياة، وتحاول أن تربهن  محدِّ

الواقع املوضوعّي بالتجربة واألساليب العلميّة. 

وبناًء عىل هذه الرؤية املاديّة يصبح الكوُن معلوالً لذاته املاديّة 

]1]- سريل، جون. »العقل«. مصدر سابق، ص: 253.
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)األزليّة(، وليس أليّة علّة أخرى خارجة عنه، وهذه القاعدة تستتبع 

تفسرياً حّسيّاً للحياة واإلنسان والوجود بكّل مواقعه وامتدادته، انطالقاً 

تداعي  األّول  النقدّي  أثبتنا يف املحور  )الذي  املاّدّي  اإلدراك  من 

فرضيّاته البنائيّة القامئة عىل البعد التجريبّي، ومعايريه املستندة إىل 

العدم  مبنظار  الحيّسّ  التفسري  وينظر  العينيّة(.  واملالحظة  الحّس 

والال جدوى، إىل قضايا الروح واملعنويّات واألخالقيّات الدينيّة.

وأّما النظرة الدينيّة أو الرؤية اإللهيّة فهي تقومـ  يف الجوهرـ  عىل 

وجود علّة مستقلّة بذاتها، هي علّة الوجود بكليّته، وتسّمى واجب 

الله مطلق الكون والوجود والحياة. وعىل  العلّة هي  الوجود، هذه 

 عكس املاّديّة ترى اإللهيّة أّن املاّدة حادثة غري أزليّة، وأّن املطلق 

تنتهي  وإليه  الذايتّ،  الوجوب  وهو  األزل  هو  ـ  الوجود  واجب  ـ 

غري  من  إنّه  اإللهيّة  املدرسة  هذه  تقول  كام  وبقاًء.  حدوثاً  املاّدة 

املمكن إثبات التجربة والحّس )وهو املنهج الذي تلتزمه املدرسة 

املاّديّة( إاّل باملذهب العقيّل ذاته، الذي يقول بوجود مبادئ عقليّة 

رضوريّة مستقلّة عن التجربة]1]. بل ال قيمة عمليّة للتجربة من دونها. 

ويعني مبدأ العليّة ـ وهو أحد أهّم املبادئ العقليّة- توقُّف كّل 

»البديهيّات  من  وهو  وحدوثه،  لوجوده  علّة  عىل  ممكن  موجود 

العقليّة« التي يدركها العقل البرشّي بالفطرة. وما نعنيه بالفطرة أّن كّل 

شخص يجد يف عمق طبيعته الذاتيّة وصميمها ما يدفعه إىل تعليل 

مبدأ  وأسبابها. وهو  دوافعها  والسعي الكتشاف  والظواهر،  األشياء 

]1]- وهذه القوانني أو املبادئ من املجموعة الفلسفّية للعلّية التي يرتكز عليها العلم، هي، كام 

يحّددها محمد باقر الصدر:

أ-مبدأ العلّية القائل: إّن لكّل حادثة سبباً.

ميكن  وال  رضوريّة،  بصورة  له،  الطبيعّية  النتيجة  يولّد  سبب  كّل  إّن  القائل:  الحتمّية،  ب-قانون 

للنتائج إّن  تنفصل عن أسبابها.

ج-قانون التناسب. )راجع: فلسفتنا، مصدر سابق، ص: 263(.   
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رضورّي إلعطاء العلم وقوانينه مصداقيّة وصّحة حقيقيّة. وال ميكن 

االستدالل عىل رّده، وذلك ألّن الدليل علة للعلم باليشء املستدّل 

عليه، إذاً محاولة االستدالل عىل رّد مبدأ العليّة تنطوي عىل االعرتاف 

مببدأ العليّة وتطبيقه.. والخالصة هنا أّن مبدأ العلّة واملعلول ليس 

هو  وإمّنا  دليل،  بأّي  نقُضه  ميكن  وال  تجريبيّاً،  وال  حّسيّاً،  مبدأً 

متقّدمة  بصورة  وثابت  والتجربة،  الحّس  فوق  رضورّي  عقيّل  مبدأ 

املبدأ  وهذا  اإلنسان]1]..  بها  يقوم  التي  االستدالالت  جميع  عىل 

تخضع له كّل املوجودات املمكنة وال تستغني عنه. وعالقة العليّة 

السيد  الشهيد  اإلمام  يقول  ـ كام  عليها  يتوقّف  ومعلول(  علة  )بني 

محمد باقر الصدر)رض(]2] ـ إثبات الواقع املوضوعّي لإلحساس، 

وجواز  التجرية،  إىل  املستندة  العلميّة  القوانني  أو  النظريّات  وكّل 

االستدالل وإنتاجه، يف أّي ميدان من امليادين الفلسفيّة أو العلميّة. 

فلوال مبدأ العلّيّة، وقوانينها، ملا أمكن إثبات موضوعيّة اإلحساس، 

وال يشء من نظريّات العلم وقوانينه، وملا صّح االستدالل بأّي دليل 

كان، يف مختلف مجاالت املعرفة البرشيّة.

بالنسبة للحقائق الخارجيّة  ـ  تنبع الحاجة إىل علّة خارجيّة  وال 

كنهها  يف  كامن  الرّس  بل  ماهيّاتها،  إمكان  وال  حدوثها،  إىل  ـ 

الخارجيّة عني  )البنيوّي(. فألّن حقيقتها  الوجودّي، وصميم كيانها 

عن  يستغني  أن  ميكن  ال  االرتباط،  أو  والتعلّق  واالرتباط،  التعلّق 

يشء يتعلّق به ويرتبط. ونعرف يف الوقت نفسه ـ طبعاً ـ أّن الحقيقة 

مبدأ  يشملها  فال  وتعلّقيّة،  ارتباطيّة  حقيقة  تكن  مل  إذا  الخارجيّة، 

]1]- شمس الدين، محمد مهدي. »مطارحات ف الفكر املاّدّي«. تحقيق: محمد صادق الغريري، 

إرشاف: سامي الغريري. طباعة: مؤّسسة دار الكتاب اإلسالمّي، طباعة عام 2006م. ص: 92-82. 

]2]- الصدر، اإلمام الشهيد السيد: محمد باقر. »فلسفتنا«. مصدر سابق، ص: 261.
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تعرّب  التي  التعلّقيّة،  الوجودات  العلّيّة عىل  مبدأ  إمّنا يحكم  العلّيّة، 

يف حقيقتها عن االرتباط والتعلّق]1].

اختالف  وهو  وماديّة(،  )إلهيّة  رؤيتني  بني  اختالف  هناك  إذاً 

يف  اختالف  مع  األصليّة،  واملنطلقات  الذايتّ  والجوهر  البنية  يف 

املعطيات والنتائج واملآالت. 

فعىل صعيد االختالف ف ضوء األصول واملنطلقات الجوهريّة: 

عىل  أي   ، الحيّسّ املذهب  عىل  تعتمد  املاّديّة  الرؤية  أّن  نالحظ 

التجربة واملختربات واملقايسة املاديّة املعياريّة بالنسب والقرائن 

املاّديّة )كام قلنا سابقاً(، وتحرص )هذه الرؤية( الوصول إىل املعرفة 

بالتجربة، وتصادر بقيّة املناهج واملعايري املعرفيّة. بينام املذهب 

العقليّة واألفكار  الدينيّة تتقّوم بالعقل والبديهيّات  الرؤية  الدينّي أو 

املاورائيّة غري الخاضعة للحقيقة العلميّة.. وهنا يبني السيد الشهيد 

النظريّة  محمد باقر الصدر)رض( اآليت، مقارناً بصورة منهجيّة بني 

املاديّة والرؤية اإللهيّة]2]:

ناحية  يف  اإللهيّة  املدرسة  عن  تفرتق  املاديّة  املدرسة  1-إّن 

سلبيّة، أي: اإلنكار ملا هو خارج الحقل املعريّف.

2-إّن املاديّة مسؤولة عن االستدالل عىل النفي، كام يجب عىل 

اإللهيّة االستدالل عىل االثبات.

عدم  ألّن  النفي،  عىل  برهاناً  تعترب  إّن   ميكن  ال  التجربة  3-إّن 

وجدان السبب األعىل يف ميدان التجربة، ال يربهن عدم وجوده يف 

مجال أعىل ال متتّد إليه يد التجربة املبارشة.

عىل  لالستدالل  اإللهيّة  املدرسة  تتّخذه  الذي  األسلوب  4-إّن 

]1]- فلسفتنا، مصدر سابق، ص: 277.

]2]- »فلسفتنا«. مصدر سابق، ص: 187.
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جميع  علميّاً  به  تثبت  الذي  نفسه  األسلوب  هو  اإللهّي  مفهومها 

الحقائق والقوانني العلميّة.

املنطلقات  يف  اإللهيّة  الرؤية  عن  أيضاً  املاديّة  الرؤية  وتفرتق 

تعتمد عليها كّل واحدة يف تفسريها للوجود واإلنسان، وهي  التي 

عبارة عن أربع ركائز]1]: 

للوجود  مساوقة  الواقعيّة  أّن  إىل  املاديّة  تذهب  املساوقة:   )1(

املادّي، وبالتايل يكون كّل ما وراء املاّدة خارجاً عن وعاء الواقعيّة 

االحتامل  مستوى  عىل  للتحقيق  حتّى  قابل  وغري  وحدودها، 

والثبوت.

مساوقة  الواقعيّة  أنَّ  من  اإللهيّة،  إليه  تذهب  ما  بخالف  وهذا 

واملثاليّة  املاديّة  مراتبه،  جميع  يشمل  ما  وهو  السعي،  للوجود 

الثبويتّ،  التصديق  مستوى  عىل  يبقى  وهذا  والواجبيّة.  والعقليّة 

حتّى يجري االستدالل عليه، عىل عكس املاديّة التي تخرجه عن 

موضوع االستدالل، كام قلنا.

)2( األزلّية: تحكم املاديّة عىل املاّدة نفسها بالوجوب الذايتّ، 

إليها  وتستند  الوجود  عليها  تفيض  علّة  عن  ترّشحها  عدم  ويعني: 

حدوثاً وبقاًء، وهذا االستغناء عن العلّة املُوِجدة، يالزم عدم مسبوقيّة 

وجودها بالعدم/ وهو معنى أزليّتها. بينام ترى اإللهيّة أّن املحكوم 

عليه باألزليّة والوجوب الذايتّ، ليس ذات املاّدة، وإمّنا موجود ما 

ورايّئ )غيبّي( تنتهي إليه املاّدة حدوثاً وبقاًء. 

 )3( السببّية: تحّدد املاّديّة قانون السببيّة )املعلول يحتاج إىل 

]1]- العبود، عيل. »الرؤية الكونّية اإللهّية: دراسة ف الدوافع واملناهج«. الطبعة األوىل، 2012م، 

النارش: نور للدراسات، ص: 28.
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العلّة  إىل  االحتياج  مناط  يكون  وعليه  املادّي،  باملوجود  علّة( 

عبارة عن الظاهرة املاديّة، ومفاد القانون كالتايل: كّل موجود مادّي 

نفسها.  املاّدة  إاّل  يشمل  فال  االستغناء  مناط  أّما  علّة،  إىل  محتاج 

املاديّة،  بالظاهرة  القانون  موضوع  تخصيص  ترفض  اإللهيّة،  بينام 

وماوراءها  املاّدة،  ذات  يشمل  الذي  بالنحو  توسعته  إمكانيّة  وترى 

من املوجودات التي ال استقالليّة لها.

 )4( الفاعلّية: تفرّس املاديّة العلّة الفاعليّة بـــ«معطى التحرّك« 

عند  دورها  يكون  وحينئذ  الوجود«  ِمْنُه  بـ»َماْ  اإللهيّة  تفرّسها  بينام 

اإللهّي إخراج اليشء من العدم إىل الوجود، بينام يقترص دورها عند 

املادّي عىل عمليّة التحريك والتأليف والجمع بني أجزاء املاّدة.

وأّما عىل  صعيد االختالف ف املعطيات وبالتايل املآالت، تنتهي 

النظرة اإللهيّة حول الكون إىل النتائج التالية]1]:

1-مجال البحث املعريّف حول الكون يتجاوز الظواهر املاديّة،

وصفاته،  األّول  املبدأ  إىل  تنتهي  التي  العليا،  العوامل  إىل  ليصل 

وأفعاله، وهو الله سبحانه وتعاىل.

خصوصيّة ميتلك  وال  بذاته،  قامئاً  ليس  نفسه،  يف  2-الكون 

ارتباطيّة،  واقعيّة  سنخ  هو  بل  املطلقة  الوجوديّة  االستقالليّة 

ووجوده تعليقّي.

3-ثـّم للكـون والعامل مراتب متعّددة تغايـر الوجود املاّدّي يف

الحقيقـة واألحكام، وإن كانـت جميعها تشـرتك يف رضورة انتهائها 

إىل سـنخ حقيقـة قامئـة بذاتهـا، وهـي الحقيقـة اإللهيّـة املطلقـة، 

]1]- العبود، عيل. »الرؤية الكونّية اإللهّية: دراسة ف الدوافع واملناهج«. الطبعة األوىل، 2012م، 

النارش: نور للدراسات، ص: 32. 



والمْنَهج124 ِفي اْلِبْنَيِة َنْقِدّيٌة المادّية: ُمَقْاَرَبٌة

التشـّكل  يف  إليهـا  وتفتقـر  العـوامل،  تلـك  عنهـا  ترتّشـح  التـي 

واالسـتمرار. أّمـا النظـرة اإللهيّـة حـول اإلنسـان، فإنّهـا تنتهـي إىل 

نتيجتني: أهـّم 

1- تبعيّته إلرادة عليا، وافتقاره إليها، وعدم استقالليّته عنها، قال 

تعاىل: »يا أيّها الناس أنتم الفقراء إىل الله والله هو الغنّي الحميد«)فاطر: 

15( بالنحو الذي يحافظ عىل خصوصيّة كونه فاعالً مختاراً.

الال  يفوق  وجودّي  كامل  عن  عبارة  والغايّئ  الحريكّ  2-مبدأه 

متناهي، يجد معه هويّته وذاته، وانتامءه الحقيقّي، بحيث ال يطلب 

غريه؛ قال تعاىل: »إنّا لله وإنّا إليه راجعون«)البقرة: 156(.

وهذا كلّه بخالف كا يقوله أصحاب النظرة املاديّة وأتباعها التي 

تؤمن بأّن املاّدة ـ بظواهرها املتنّوعة ـ هي الواقع الوحيد، وكّل ما 

نتاجاً  إاّل  أفكار، ومشاعر، وتجريدات( ليس  يدخل يف نطاقها )من 

ماديّاً، وحصيلة للامّدة يف درجات خاّصة، فأفكار اإلنسان، ومحتوياته 

الروحيّة، والطبيعة التي ميارسها عىل أساس هذا املفهوم الفلسفّي، 

ليسْت كلّها إاّل أوجهاً مختلفة للامّدة، وتطّوراتها ونشاطاتها]1]. 

مادّي،  بعد  ثابتة عىل  أو  ساكنة  ليست  عمقها  املاّدة يف  لكّن 

يقول  كام  مستمرّة  سريورة  حالة  يف  هي  أي  دامئاً،  تتحرّك  فهي 

العلم ذاته )خاّصة ما بيّنه أينشتاين من أّن املاّدة هي نفسها الطاقة 

الطاقة  املشهورة،  معادلته  خالل  من  املاّدة  نفسها  هي  والطاقة 

)وهي  والحركة  الضوء(.  رسعة  مبربّع  مرضوبة  الكتلة  تساوي 

الطاقة العميقة( بحسب مبدأ العليّة، تحتاج إىل علّة وفاعل ُموِجد 

الشهيد  لإلمام  العاملّي  املؤمتر  تحقيق  »اقتصادنا«.  محمد.  السيد  الشهيد  الصدر،  باقر   -[1[

الصدر، قم/إيران، طبعة عام2004م. ص: 53.
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لها، تتحرّك به ومن خالله.. فام هو سبب الحركة؟ هل هو سبب 

خارجّي؟  آخر  سبب  هو  أم  بها؟  وخاّص  املاّدة  صميم  يف  ذايتّ 

وهل هو ما ميّد املاّدة بالتطّور والسريورة؟ هل سبُب الحركة يعود 

الديالكتييّك  الجدل  نظريّة  تقول  كام  الذاتيّة  التناقضات  تلك  إىل 

املاركيّس التي تنّص عىل أّن التناقض والرصاع هو القّوة الداخليّة، 

الدافعة للحركة والخالقة للتطّور. فالحركة ـ بحسب أنجلز]1] ـ هي 

أن  ميكن  ال  املكان  يف  ميكانييّك  تغرّي  وأبسط  تناقض،  نفسها 

ما،  لحظة  يف  ما،  مكان  يف  ما،  جسم  كينونة  بواسطة  إاّل  يحدث 

ويف تلك اللحظة نفسها كذلك، يف غري ذلك املكان، أي كينونته 

نفسها،  الواحدة  اللحظة  يف  واحد،  مكان  يف  معاً  كينونته  وعدم 

فتتابع هذا التناقض تتابعاً مستمرّاً، وحّل هذا التناقض حاّلً متواقتاً 

مع هذا التتابع، هو ما يسّمى بالحركة.. فام هي هذه الحركة؟ وما 

سبب وجودها؟ ومن ُموِجدها؟!

ماهّية الحركة:

تعرّف الحركة باملصطلح الفلسفّي بأنّها »خروج اليشء من القّوة 

ثالثة  من  يتكّون  التعريف  وهذا  التدّرج«..  سبيل  عىل  الفعل  إىل 

عنارص رئيسيّة هي:

أ( الخروج من القّوة.

ب( إىل الفعل.

ج( عىل سبيل التدّرج.

ويقصد بالقّوة قابليّة اليشء وإمكانيّته. فإّن قولنا: إّن هذا الطفل 

التقدم،  الفلسفة«. ترجمة: محمد الجندي، دار  ]1]- أنجلز، فريدريش. »الفلسفة: ضّد-دوهرنك 

موسكو، طبعة عام 1984م، ص: 202.
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ممكن  وذلك  طبيباً،  يكون  ألْن  قابل  أنّه  منه  يقصد  بالقّوة،  طبيب 

وليس مبحال. أو كقولنا: إّن هذه البذرة شجرة بالقّوة، ونقصد بذلك 

أيضاً  أنّها من املمكن أن تكون شجرة، أو إّن لها القابلية أو االستعداد 

يك تصبح شجرة الحقاً يف املستقبل.

ومنه  حقيقة]1].  اليشء  وجود  عن  عبارة  فهو  الفعل  معنى  أّما 

مشتعلة  الّشمعة  هذه  إّن  قولنا:  ذلك  ومثال  الفعليّة،  كلمة  اشتّقت 

متجّسدة  نراها  حيث  عنها،  كالمنا  حال  مشتعلة  كانْت  إذا  بالفعل 

بفعل االشتعال أمام ناظرينا.

أّما معنى قولهم: »عىل سبيل التدّرج« فهو أّن هذا االنتقال من حال 

القابليّة إىل حال الفعليّة ال يكون دفعة واحدة وخارج إطار الزمن بل 

ال بّد من أن يكون متدرّجاً يف حصوله درجة درجة ومرحلة مرحلة.

وبهذا ميكننا القول: إّن الخروج من حال العدم إىل حال الوجود 

ثالثة بني الوجود والعدم كام  ال يسّمى حركة وإاّل لزم وجود حالة 

توّهمه بعضهم. والحقيقة أّن الوجود والعدم مفهومان ال يجتمعان 

)يثبتان( وال يرتفعان )يسلبان( عن موضوع واحد من جهة واحدة.

قابليّة  تحّقق  أنّها  عىل  الحركة  تعريف  صياغة  إعادة  وميكننا 

اليشء بالتدّرج. 

ويصدق هذا التعريف عىل كّل أنواع الحركة كالحركة يف املكان 

والحركة يف الكيف والحركة يف الكّم والحركة يف الجوهر الذي هو 

محّل حديثنا.

أّما معنى الجوهر، فيُعرّف بأنّه »املوجود ال يف موضوع« عىل 

]1]- هناك فرق بني الحقيقة والواقع، بني حقيقة الشء وواقعه. فالشء الواقعّي هو الشء كام هو 

موجود ف الواقع الخارجّي، أما الوجود الحقيقّي فهو الشء كام ينبغي أن يكون عليه ف الواقع.
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العكس من العرض املعرّف بأنّه »املوجود يف موضوع«. وتوضيح 

معنى العرض أوالً رضورّي لفهم معنى الجوهر تبعاً.

فالعرض ماهيّة مستقلّة بحسب نفسها، ومفهومها، وليست  إذاً 

الوجود  إىل  وجوده  يف  بحاجة  هو  إذ  وجودها،  بحسب  مستقلّة 

بذاته  مستقاّلً  معنًى  ميتلك  الذي  اللون  ذلك:  ومثال  غريه.  يف 

أّما  ما.  جسم  يف  الحلول  عن  ينفّك  ال  الخارج  يف  أنّه  إاّل  عقالً، 

الجوهر فهو املاهيّة املستقلّة مفهوماً  ووجوداً. ويف مثالنا السابق 

يحتاج  وال  مستقل  معنًى  ذو  والجسم  الجسم.  هو  الجوهر  يكون 

والعرض  بذاته،  مستقّل  هو  إذ  غريه  يف  الحلول  إىل  وجوده  يف 

تبعاً،  والجسم  اللون  مصاديقهام  أحد  عاّمان  عنوانان  والجوهر 

ولهام مصاديق أخرى كثرية]1].

شبه  حقائق  عىل  ارتكزت  التي  العلميّة  الدراسات  كّل  وتؤكّد 

العظيم  االنفجار  فنظريّة  أزليّة،  وليست  حادثة  املاّدة  أّن  حاسمة 

برسعة  وامتّدت  اتّسعت  األوىل  املاّدة  أّن  أكّدت   ،)big-bang(

لذلك  وتبعاً  متعّددة..  مبراحل  مرورها  بعد  نهاية،  ال  ما  إىل  كبرية 

مليار   20–12( من  يقرب  مبا  الكون  بدء  زمن  إىل  العلامء  أشار 

حيّز  يف  كلّها  موجودة  البدء  عمليّة  قبل  املاّدة  كانت  حيث  سنة( 

)وفراغ متناٍه يف صغري( ال يتجاوز حجم جسيم الربوتون الذي هو 

وزن  ضعف  مرّة   1836 يعادل  الربوتون  )وزن  الذرّة  مكّونات  أحد 

اإللكرتون.. ووزن اإللكرتون يساوي إىل واحد مقسوم عىل واحد 

الدين. »األسفار  ؛ والشريازي، صدر  بترّصف  بعدها  202 وما  ]1]- فلسفتنا، مصدر سابق، ص: 

العقلّية األربعة«. الجزء الثالث، ص: 61-64، بترصّف. النارش: طبعة وزارة اإلرشاد اإلسالمّي ف 

إيران، 1984م ؛ ومطهري، مرتىض. »أصالة الروح، سلسلة محارضات ف الدين واالجتامع«. طبعة 

منظمة اإلعالن اإلسالمّي، طهران/إيران، عام 1992م، بترصّف.
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وأمامه تسعة وعرشون صفراً من الغرام(.. وهذا يدّل عىل عدم أزليّة 

املاّدة وبالتايل حدوثها، مبعنى أّن بداية الزمان أمر ال مناص منه، 

هذا من جهة العلم ونظريّاته الحديثة واكتشافاته وتطبيقاته التجريبيّة 

املذهلة.

عن  كثرياً  يختلف  ال  فاألمر  الجوهريّة،  الحركة  جهة  من  أّما 

وتغرّي  وتجّدد  تطّور  يف  املاّدّي  الوجود  فعامل  السابق،  املنحى 

مستمّر، مبعنى:

كّل متحرّك حادث.

الكون متحرّك.

الكون حادث.

املتحرّك  فيه  يكن  مل  زمان  وجود  تثبت  األوىل  املقّدمة  إّن 

موجوداً، عىل أساس أّن الحركة تعني االنتقال والسري من حّد إىل 

آخر ومن موقع أول إىل موقع ثاٍن.. وأّما املقّدمة الثانية فهي معروفة 

مل  زمان  وجد  فقد  إذن  فقط..  الحركة  يساوي  الكون  ألنَّ  ومثبتة 

يكن فيه الكون والعامل موجوداً، وهذا ما تؤكّده الدراسات العلميّة 

الحديثة.

لقد أظهرت نظريّة الحركة الجوهريّة عمق العالقة العضويّة بني 

األنا  عمق  بواقع  يتّصل  فيام  وخاّصة  والتجرّد]1]،  واملاّدة  الحركة 

ف  لكن  شء،  عنه  نزع  ما  تعني  »التجريد«،  من  املفعول  اسم  هي  والتي  املجرَّد  كلمة   -[1[

)الجساميّن(  املاّدّي  املعنى  يقابل  فيام  املجرّد  كلمة  استعامل  اصطلح عىل  الفلسفّية  املسائل 

الذي له أبعاد مكانّية وآخر زمايّن.. مبعنى آخر: املجرّد مفهوم منتزع يطلق عىل األشياء التي ال 

تخضع للمدركات الحّسية املاديّة ف مستوى ارتباطها مع الواقع الخارجي، بحيث ال يتحّقق لها 

أّي مصداق مادي ما، لكونها –األشياء املجرّدة– فاقدة متاماً لخصائص وممّيزات الحالة املاديّة.. 

وبهذا املعنى ال يقبل املوجود املجرّد االنقسام، وبالتايل فنسبة املكان والزمان إليه تكون مختلفة 

)عند حديثنا عن روح اإلنسان مثالً(.
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األساس  تشّكل  أنّها  أساس  عىل  مثالً،  اإلنسايّن  للموجود  الذاتيّة 

من  مجموعة  خالل  من  لها،  الوجودّي  املصداق  حركة  لتحّقق 

للامديّات  فاقد  إىل كامل  للوصول  األساسيّة  واملقّدمات  الرشوط 

األوليّة، وداخل يف مستوى بعدي جديد متجرّد، وبصفات ورشوط 

وخصائص أخرى جديدة تتناسب واملستوى الجديد.

نتاج  إالّ  ليست  ـ  الجوهريّة  الحركة  نظريّة  أثبتت  ـ كام  والروح 

الحركة الجوهريّة االشتداديّة يف عمق املاّدة حيث أّن املاّدة تنتقل 

الحركة  لتأثري  ونتيجًة  أخرى.  أوضاع  إىل  أّويّل  وضع  من  وتتبّدل 

الجوهريّة فيها تتكامل وتصعد يف مستويات ُمتدرِّجة انتقاليّة متتابعة 

املاديّة  خصائصها  املاّدة(  )هذه  فيها  تفقد  مرحلة  إىل  تصل  حتّى 

مفهوماً  ـ  يحتويها  جديد،  بعد  يف  فتدخل  الجسامنيّة  ورشوطها 

وليس وقعاـً  وترتكّز يف طاقة حيويّة تحرّك وتوّجه يف مستوى تصعيد 

وتركيز أعىل نحو األمام..

عن  فضالً  متتّد،  وتكاملها،  تطّورها  مسرية  يف  املاّدة  إّن  أي 

البعد  عن  وفضالً  املكانيّة،  باألبعاد  نسّميها  التي  الثالثة  أبعادها 

الزمايّن الذي ميثّل مقدار الحركة الذاتيّة الجوهريّة، إىل بعد جديد، 

وهو بعد جديد مستقّل عن األبعاد األربعة املكانيّة والزمانيّة، ونحن 

االمتدادات،  أنواع  من  نوع  ألنّه  فليس  بعداً  االمتداد  هذا  نسّمي  إذ 

للتجزئة  قابل  املقدار(  ذات  )األشياء  الكميّات  سائر  مثل  ألنّه  أو 

العقليّة، بل املقصود هنا هو أّن املاّدة تعرث عىل اتجاه جديد متتّد 

فيه، ذلك االتّجاه الذي تفقد فيه كّل خصائص املاّدة كليّاً«]1].

]1]- مطهري، مرتىض. »أصالة الروح، محارضات ف الدين واالجتامع«. منظّمة اإلعالم اإلسالمّي، 

طهران/إيران، طبعة عام 1992م، ص: 11.
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صحيح أنّنا ال نرى إاّل املاّدة، ومل نستطع حتّى اآلن أن منتلك 

وسائل وأدوات عينيّة الستكناه حقائقها كاملًة أو لتفسري ظواهرها، 

حيث يقترص تعاملنا مع املحسوسات واملاديّات.. إلخ، لكّن هناَك 

فرقاً بني أن نالحظ اليشء لنقف عنده، وأْن نالحظه بغية مالحقته من 

قبُل ومن بعد، لنفّكر فيه، ونعي حقيقة ما وراءه، وماذا هناك بعده.. 

فاملاّدة البسيطة ـ التي هي عنرص وحيد ـ معدومة الحياة، لكّنها يف 

مرحلة الحقة عندما تتحّول إىل مركّبات عديدة ذات عنارص مختلفة، 

أثر  فتصبح عىل  وتتكامل يف حركتها،  )أجزائها(  بينها  فيام  تتفاعل 

ذلك، مستعّدة ـ كام أسلفنا ـ لتقبّل الطاقة الحيويّة الحياتيّة األصليّة 

وظهورها، وبالتايل حدوث الحياة، وظهور خصائصها ورشائطها.. 

تؤّدي  املاّدة ال  »إّن  الخليقة:  رّس  كتابه  موريسن يف  كرييس  يقول 

عمالً إالّ إذا كان هذا العمل ضمن قانونها ونطاقها.. فالذّرات تقع 

تحت سيطرة قوانني جاذبيّة األرض والتفاعالت الكيامويّة وتأثريات 

الهواء والكهرباء، ال تبتكر املاّدة شيئاً بذاتها، إمّنا الحياة هي وحدها 

عامل  إىل  بدائعها  وتعرض  لحظة  كّل  يف  جديداً  شيئاً  تبتكر  التي 

الوجود..« و»ليس للامّدة قدرة عىل االبتكار بحّد ذاتها إمّنا الحياة 

تبتدع يف كّل لحظة خطّة جديدة بديعة«]1]. يقول تعاىل:  التي  هي 

إذاً   ..)14 )نوح:  أطواراً«  وقد خلقكم  وقاراً  لله  ترُْجوَن  لكم ال  »ما 

تكاملها،  مراحل  من  املاّدة  تجرّد  إمكانيّة  من  مانع مينع  هناك  هل 

ومستوى حريكّ  ذاتيّة  له خصوصيّة  آخر جديد  كائن  إىل  وتحّولها 

محّدد ومعنّي؟.. وهل هناك حدود فاصلة بني املستويني؟..

ُمتدّرج من  التي هي يف األساس سري  ـ  الحركة  إّن  الواقع:  يف 

]1]- أصالة الروح، مصدر سابق، ص: 25-24.
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حركة  خالل  من  تؤّسس  ـ  الفالسفة  يقول  كام  الفعل  إىل  القّوة 

أخرى،  عارضة  لحركات  الجوهريّة،  الذات  يف  املمنوحة  التكامل 

أنواع األجسام وتكّونها عىل  يؤّدي إىل ظهور مختلف  الذي  األمر 

أساس هذا القانون )أي الحركة الجوهريّة(.. من هنا نجد أّن الروح 

هي أيضاً من حاصالت قانون الحركة. إّن مبدأ تكّون املاّدة نفسها 

يتوافق  كائناً  أحضانها  يف  تريّب  أن  عىل  القدرة  وللامّدة  جساميّن، 

مع ما وراء الطبيعة، بل ليس هناك حائل أو جدار بني الطبيعة وما 

وراء الطبيعة، فليس مثّة ما مينع أْن يتحّول كائن ماّدّي يف مراحل 

بالجسد  الروح  عالقة  إّن  مادّي..  غري  كائن  إىل  وتكامله،  تطّوره 

باقر  أشبه بعالقة بعد ما بسائر األبعاد.. يقول السيد الشهيد محمد 

الجرس  هي  الجوهريّة  الحركة   وهذه   ..« الصدد:  هذا  يف  الصدر 

حركتها   يف  املاّدة  فإّن  والروح،  املاّدة  بني  الشريازّي  كشفه  الذي 

الجوهريّة تتكامل يف وجودها وتستمّر يف تكاملها حتّى تتجرّد عن 

ماديّتها ضمن رشوط معيّنة وتصبح كائناً غري ماّدّي. أي تصبح كائناً 

روحيّاً، فليس بني املاّدّي والروحّي حدود فاصلة بل هام درجتان 

من درجات الوجود والروح بالرغم من أنّها ليست ماديّة ذات نَِسب 

الجوهريّة]1].  املاّدة يف حركتها  لتكامل  العليا  املرحلة  ألنّها  ماّديّة 

لكّننا نتساءل، كيف ميكن إظهار طبيعة العالقة الكائنة بني متحركيّة 

البعدين املادّي والروحّي؟.

الروح ليست من خصائص املاّدة وآثارها، وإّنا هي كامل  إّن 

آثار  من  املزيد  منشأ  بدورها  هي  وتكون  للامّدة،  يتحّقق  جوهرّي 

اإلنسان  عىل  يقترص  ال  هذا  أّن  وبديهّي  اآلثار.  تلك  وتنّوع  املاّدة 

]1]- فلسفتنا، م.س، ص: 326.
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الحركة  أّن  مبعنى  حياة.  كّل  يف  ومطلق  عاّم  هو  بل  الحيوان  أو 

الجوهريّة ال تنشأ أصالً من املادة نفسها، ألّن الحركة )كّل حركة( 

خروج اليشء من القّوة إىل الفعل )والقّوة ال تصنع الفعل– اإلمكان 

نطاق  خارج  سببها  الجوهريّة  الحركة  ولهذه  الوجود(..  يصنع  ال 

املاّدة املتحرّكة، والروح التي هي الجانب غري املادّي يف اإلنسان 

نتيجة لهذه الحركة والحركة نفسها هي الجرس بني املاديّة والروحيّة.

يتعّدد،  يتجزّأ وال  الوجود واحد ال  إّن  تقّدم نقول:  بتلخيص ما 

إىل  وضع  من  وجوده  عمق  يف  املوجود  لحركة  انتقال  هناك  بل 

داخلها  يف  تتكّون  ذاتها  يف  املاّدة  تتكامل  عندما  إنّه  بحيث  آخر، 

تفقد  بحيث  سابقتها،  من  أكمل  تكون  الوجود،  من  معيّنة  درجة 

خصائص ومزايا املاّدة والجسميّة، وتتحّول عندئذ إىل ال ماديّة وال 

الدرجة  بتلك  متعلّقة  وآثارها  الروحيّة  الخصائص  فتكون  جسامنيّة 

من الوجود]1]. أي إّن املاّدة فاقدة للحياة )للطاقة الحياتيّة( بذاتها، 

ثّم تظهر حركة الحياة وتدّب الروح يف املاّدة عندما تظهر يف داخلها 

استعدادات وقابليّات لهذا الطور الجديد. 

تسبّب  الجوهريّة  الحركة  دامت  ما  نتساءل:  أن  ميكن  واآلن 

عمليّة الحدوث والتغرّي املتدّرج يف خّط التكامل، فام هي العالقة 

الطاقة  الحياتيّة؟ هل متثّل  والطاقة  الحياة  أصالة  مسألة  بينها وبني 

بتكامل  يتّصل  فيام  متقّدم  أعىل  مستوى  يف  اآلخر  البعد  الحياتيّة 

املاّدة بالذات؟ أم هي الحياة يف استقاللها بذاتها بعيداً عن تأثريات 

الداخل والخارج؟ إذاً نحن اآلن أمام ثالثة احتامالت تساؤليّة:

تتميّز  طاقة  مجرّد  الحياتيّة  الطاقة  اعتبار  ميكن  هل  األّول: 

]1]- أصالة الروح، مصدر سابق، ص: 25.
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بخصائص وسامت محّددة، متاماً كبقيّة الطاقات األخرى املعروفة 

اإلنسان  حركة  يف  الحياة  تعطي  التي  وهي   ) نوويّة،..  )ضوئيّة، 

والوجود؟.

الثاين: هل هناك فرق ومتايز بني طاقة الحياة وبني اليشء الذي 

وبني  الطاقة  بني  استقالليّة  هناك  هل  أي  بالحياة..؟!.  ميتاز  هو 

اليشء الذي أضيفت إليه يف بعد معنوّي روحّي متقّدم؟.

الثالث: هل الطاقة هي الحياة وحدها كمقدار ثابت وكميّة ماديّة 

انتقاليّة تكامليّة؟.

يف  تدرّجت  بل  ظهرت،  التي  الحيّة  الكائنات  إّن  الواقع،  يف 

ظهورها، منذ اآلماد البعيدة، امتازت بخاصيّة التكيّف مع البيئة التي 

اآلثار  الواقع مجموعة من  الذي هو يف  التكيّف  فيها، هذا  عاشت 

والخاصيّات والفاعليّات املتعّددة التي يقوم بها الكائن الحّي تجاه 

»الفاعليّات« ال  وهذه  الخارجّي،  املستوى  الحاصلة يف  التغرّيات 

تحدث إالّ يف الكائن الحّي الذي يتمتّع بخاصيّة الحياة »الحركة«.. 

وهذه الخصائص الفعليّة املوجودة يف الكائن الحّي والتي يفقدها 

حيث  وتكامله،  تجّدده  وراء  الكامن  السبب  هي  امليّت،  الكائن 

النوع  عىل  لإلبقاء  مرحلة  إىل  يصل  حتّى  طاقته،  من  الكائن  يزيد 

عن طريق زواله هو وبقائه يف الجيل الذي ينتجه.. وهذا اليشء ـ 

الحياة،  متقّدمني يف  ينبئ بوجود هدف وغاية  ـ  بظروفه وامتداداته 

طريق حركتها  تعرف  التي  الكائنات  لهذه  الحياة  إرادة  أساس  عىل 

ووجهة سريها نحو هدف التكامل الالزم والخاّص بها.. كّل حسب 

إمكانيّاته وقابليّاته يف قاموس الحياة.
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مختلفة  تجارب  والعلامء  الباحثون  أجرى  اإلطار،  هذا  ضمن 

إلدراك حقيقة أصالة الحياة والطاقة النفسيّة، وظهر ذلك من خالل 

تجلّيات بحوثهم »أّن طاقة الحياة تضاف عىل املاّدة خالل مسرية 

الطبيعة، وإْن آثار الحياة تنشأ عن هذه الطاقة، ولكن ليست هي كّل 

العلّة لرتكيب أجزاء املاّدة وجمعها وتحليلها وتأليفها، فرتكيب أجزاء 

املاّدة وجمعها وتحليلها وتأليفها رشط الزم من رشوط ظهور آثار 

الحياة ولكّنه ليس رشطاً كافياً]1].. حتّى إنّنا نتصّور أّن نظريّة داروين 

ظاهرة  أبرزت  لكونها  الحياتيّة  للطاقة  األصالة  هذه  تثبت  النوعيّة 

الكائن مع  )تكيّف  التكيّف  الطبيعّي، وأظهرت  االنتقاء واالصطفاء 

بيئته ومجاله الحيوّي الطبيعّي( كقّوة ذات فاعليّة وهدفيّة يف الحياة 

يف  يسريان  وللطبيعة  لإلنسان  تكامليّاً  منهجاً  هناك  وكأّن  الحيّة.. 

وحدة للتحّقق والتجسيد. وقد يتساءل بعضهم: كيف وملاذا تسري 

الوجود  يف  مسبق  وكأنّه  املتحرّك،  االتّجاه  هذا  يف  الكائنات  هذه 

مظهر  الحركة  إّن  )حيث  الحياة  طاقة  أصالة  أّن  نعتقد  إنّنا  فعالً؟. 

أسايّس فّعال من مظاهر الطاقة(، تتميّز بوجود بعدين متكاملني:

يف  املاّدة  خصائص  تركيز  خالل  من  املادّي:  البعد  األّول: 

مرحلة أدىن ثّم حدوث التطّور والتكامل يف مراحل متقّدمة أعىل.

واملعرفة  الطبيعة  وراء  فيام  )الروحّي(:  املعنوّي  البعد  الثاين: 

املاّديّة، باعتبار أنّها ـ املعنويّة ـ ليست من خصائص املاّدة، بل هي 

تظهر الحياة يف املاّدة الحقاً. أي ترتكّز طاقة الحياة املمنوحة يف 

مرحلة عليا، يف املاّدة، لتظهر آثار الحياة عندما تستعّد لتقبّل ذلك 

.. قال تعاىل: »ربنا الذي أعطى كّل شء َخلَْقه ثّم هدى«]طه: 50].

]1]- أصالة الروح،م. س، ص: 29.
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وقال تعاىل: »الذي خلق فسّوى والذي قّدر فهدى«]األعىل: 3].

إّن الفصل بني املاّدة من جهة وطاقة الحياة ـ يف مظهرها األعىل 

ـ من جهة أخرى، سيوقعنا يف قضايا فلسفيّة وطروحات خاطئة قال 

املساّمة  نظريّته  يف  أفالطون  لدى  ظهر  )كام  الفالسفة  بعض  بها 

واملثل  املجرّدات  عامل  من  النفس  وهبوط  االستذكار  بنظريّة 

والتحاقها باملاّدة(.. ثّم إّن العلم الحديث قد وصل إىل حّد تأكيد 

استحالة الوصول إىل حالة الخلق يف املاّدة غري الحيّة، وتحويلها 

إىل ماّدة حيّة متحرّكة من قبل البرش. حيث كان ظهور اإلنسان العاقل 

املفّكر بني الحيوانات أمراً أخطر وأشّد غموضاً من أن نتصّوره عىل 

أنّه نتيجة ملا يطرأ من تحّوالت، وأن ليس لخالق يد يف األمر، وإالّ 

فإّن اإلنسان ينبغي أن يكون آلة ميكانيكيّة تديره يد أخرى، فلرَن من 

الذي يدير هذه اآللة؟ وأّي يد هذه التي تديره؟!.. »فالعلم التجريبّي 

الحيّس )القائم عىل املشاهدة واملعاينة واملقايسة واملعايرة فقط( 

والقّوة  املدبرة  اليد  هذه  معرفة  إىل  يصل  أن  اآلن  حتّى  يستطع  مل 

املدير  هذا  أّن  هو  العلم  به  يسلّم  الذي  ولكّن  األوىل،  املحركة 

واملدبّر والقوّي ليس تركيباً ماديّاً باملعنى الذي نعرفه«]1].

مستوى  إىل  املاّدة  قابليّة  يوصلوا  أْن  للعلامء  ميكن  نعم 

الكامل..  درجة  إىل  وارتفاعها  الحياة،  إفاضة  لتقبل  االستعداد 

فاإلنسان كام قيل: »فاعل الحركة لكّنه ليس فائضاً للوجود«، يقول 

تعاىل: »أفرأيتم ما مُتْنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون« ]الواقعة: 

الله، وقد يستطيع اإلنسان  بيد  الحياة وقبضها  إفاضَة  إّن  59[.. أي 

أن يكتشف قوانني إفاضة الحياة وقبضها، وبها يستطيع أن يهيّئ يف 

]1]- أصالة الروح، م. س، ص: 31.
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هذا  لكّن  طردها..  أو  الحياة  الستقبال  واالستعداد  القابليّة  املاّدة 

طاقة  تشغله  ومقداراً  حجامً  هناك  أّن  ـ  ذكرنا  كام  ـ  يعني  ال  األمر 

الحياة بخصائصها املختلفة، يف خّط التكامل عرب النقل واالنتقال 

يف الطاقات..الخ، ألّن الحياة منذ أن نشأت عىل األرض آخذة يف 

التصاعد واالزدياد.

وال شك يف أّن الحياة واملوت نوع من البسط والقبض، ولكّنه 

بسط وقبض ينبع ماّم هو فوق درجة وجود الطبيعة. إنّه قبض يأيت 

من الغيب ويعود إىل الغيب كام يقول العاّلمة مطهري.. فالله تعاىل 

الوجود  ومبدأ  الحياة  ومانح  الجوهريّة(،  )علّتها  الحركة  منشئ  هو 

وخالق املاّدة، قال تعاىل: »ريّب الذي يُحيي ومييت« ]البقرة: 258]. 

وقال تعاىل: »الذي خلق املوت والحياة« ]امللك: 2].

لكّن الفلسفة املاّديّة، وتحديداً املاركسيّة دأبت عىل اعتبار أّن 

الحركة معلولة لذاتها، وأّن الواقع املوضوعّي املاّدّي القائم ال ميكن 

أن يدرك إاّل عن طريق حركة التناقض )تطّورات ذاتيّة املاّدة وحركيّتها 

التاريخيّة، وأّن هذا االتّجاه هو  التناقضيّة( التي هي أساس املاديّة 

وحده االتّجاه الواقعّي يف مضامر البحث الفلسفّي؛ ألنّه اتّجاه قائم 

للمسألة  للامّدة، وليس  املوضوعّي  بالواقع  اإلميان  أساس  عىل 

الفلسفيّة جواب إذا انحرف البحث عن االتّجاه املاّدّي، إالّ املثاليّة 

إّما  فالكون  املاّدة.  وجوده  وتنكر  املوضوعّي،  بالواقع  تكفر  التي 

عن  مستقّل  موضوعّي  لواقع  فيه  مجال  ال  مثاليّاً  تفسرياً  يفرّس  أن 

املاّدية  أساس  عىل  علميّة  بطريقة  يفرّس  أن  وإّما  الوعي والشعور، 

الديالكتيكيّة.. يقول ستالني: »إّن الديالكتيك -خالفاً للميتافيزيّة- ال 

يعترب الطبيعة حالة سكون وجمود، حالة ركود واستقرار، بل يعتربها 
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حالة حركة وتغرّي دامئني، حالة تجّدد وتطّور ال ينقطعان، ففيها دامئاً 

الطريقة  تريد  ولهذا  ويضمحّل.  ينحّل  ويشء  ويتطّور  يُولد  يشء 

الحوادث من حيث عالقات  بالنظر إىل  يكتفى  أن ال  الديالكتيكيّة 

بعضها ببعض، ومن حيث تكييف بعضها لبعض بصورة متقابلة، بل 

أن ينظر إليها ـ أيضاً ـ من حيث حركتها، من حيث تغرّيها وتطّورها، 

من حيث ظهورها وإخفائها«]1]. ويقول لينني: »فالديالكتيك هو إذاً  

العامل  للحركة، سواء يف  العاّمة  القوانني  علم  ـ  ماركس  نظر  ـ يف 

لفهم  الوحيدة  الطريقة  إّن  أي  البرشّي«]2].  الفكر  يف  أم  الخارجّي 

الطريقة  هي  الدائم  وتغرّيها  املستمّر  تطّورها  يف  والحياة  العامل 

الديالكتيكيّة. ويقولون إنّها منهج فلسفّي لفهم الواقع ومعرفته معرفة 

حقيقيّة واقعيّة. وهي تقول إّن كّل يشء يف العامل يوجد يف تطّور 

وتغرّي. كّل يشء يجري، كّل يشء يتغرّي، كام قال الفيلسوف اليونايّن 

للداللة  فلسفيّة  مقولة  بأنّها  املاّدة  لينني  ويعرف  هرياقليط.  القديم 

عىل الواقع املوضوعّي الذي أعطى لإلنسان يف إحساساته.. هي 

أيضاً ما يؤثّر يف أعضاء حواّسنا ويثري اإلحساس؛ املاّدة هي واقع 

موضوعّي، أعطي لنا يف اإلحساس، وما إىل ذلك]3]. 

لكّن اإلميان بالحقيقة املوضوعيّة للمجتمع، وألحداث التأريخ، 

ال ينتج األخذ باملفهوم املاّدّي، فهناك واقع ثابت ألحداث التأريخ 

وكّل حدث يف الحارض أو املايض قد وقع فعالً بشكل معنّي خارج 

نتّفق عليه جميعاً. وليس هو من  ما  بتلك األحداث، وهذا  شعورنا 

]1]- ستالني، جوزيف »املاّدية الديالكتيكّية واملاّديّة التاريخّية«. م. س، ص: 16.

]2]- ماركس وأنجلز واملاركسّية، طبعة بال تاريخ، ص: 24. 

]3]- لينني، فالدميري ايليتش. »املاديّة واملذهب النقدّي التجريبّي، )املؤلّفات الكاملة املجلد: 

14(«. الطبعة الرابعة بال تاريخ، دار التقدم/موسكو، ص: 132-117.
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يفرّس أحداث  به كّل من  يؤمن  بل  التأريخيّة فحسب،  املاّديّة  مزايا 

الجنيّس، أو  أو  الطبيعّي،  بالعامل  أو  باألفكار،  تطّوراته  أو  التأريخ 

التي  املاركسيّة  به  تؤمن  كام  األسباب.  هذه  من  آخر  يشء  بأّي 

بالحقيقة  فاإلميان  املنتجة]1].  القوى  بتطّور  تفرّس التأريخ 

التأريخ،  عن  املفاهيم  تلك  لكّل  نقطة االنطالق  هو  املوضوعيّة 

والبديهة األُوىل التي تقوم تلك التفسريات املختلفة عىل أساسها. 

كام أّن أحداث التأريخ ـ بصفتها جزءاً من مجموعة أحداث الكون 

تلك  ومن  العامل.  عىل  تسيطر  التي  العاّمة  للقوانني  تخضع  ـ 

أو  تأريخيّاً  أكان  إّن كّل حدث، سواء  القائل:  العلّيّة،  القوانني مبدأ 

طبيعيّاً، أم أّي يشء آخر، ال ميكن أن يوجد صدفًة وارتجاالً، وإمّنا 

هو منبثق عن سبب. فكّل نتيجة مرتبطة بسببها، وكّل حادث متّصل 

املجال  عىل  ـ  العلّيّة  مبدأ  ـ  هذا املبدأ  تطبيق  وبدون  مبقّدماته. 

التأريخّي يكون البحث التأريخّي غري ذي معنى. وهنا يكمن الفارق 

التي  النظر  الرؤية اإلسالميّة والرؤية املاركسيّة وباقي وجهات  بني 

تعلّل الحركة وتطّوراتها بقوانني الديالكتيك ونقض النقض. فالحركة 

ليست رصاعاً بني فعليّات متناقضة دامئاً، بل هي تشابك بني القّوة 

والفعل، وخروج متدّرج لليشء من أحدهام إىل اآلخر، نستطيع أن 

نـدرك أّن الحركة ال ميـكن أن تكتفي ذاتيّاً عن السبب )الذي تسبّب 

إاّل لسبب خارجّي  الفعل  الوجود املتطّور ال يخرج من  بها(، وأن 

الداخليّة  العلّة  هو  التناقضات  بني  الرصاع  وليس  فاعلة(،  )علّة 

لتنجم  واألضداد  للتناقضات  وحدة  الحركة  يف  ليست  إذ  لذلك، 

الحركة عن الرصاع بينها. فام دام الوجود املتطّور يف لحظة انطالق 

]1]- اقتصادنا، مصدر سابق، ص: 63 وما بعد.
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الحركة خالياً من الدرجات أو النوعيّات، التي سوف يحصل عليها 

تلك  إمكان  إاّل  الّداخيّل  يكن يف محتواه  الحركة، ومل  مراحل  يف 

الدرجات واالستعداد لها، فيجب أْن يوجد سبب إلخراجه من القّوة 

إىل الفعل، لتبديل اإلمكان الثابت يف محتواه الداخيّل إىل حقيقة]1]. 

وبهذا نعرف أّن قانون الحركة العاّمة يف الطبيعة يربهن بنفسه رضورة 

هذا  الحركة مبوجب  أّن  ذلك  املاديّة،  مبدأ خارج حدودها  وجود 

الطبيعة عبارة أخرى عن  الطبيعة. فوجود  كيفيّة وجود  القانون هي 

حركتها وتدرُّجها، وخروجها املستمّر من اإلمكان إىل الفعليّة. وقد 

الداخليّة،  بتناقضاتها  للحركة  الّذايتّ  االستغناء  نظريّة  لدينا  انهارت 

ال  إذ  املاركسينّي-  زعم  -يف  بينها  الرصاع  عن  الحركة  تنبثق  التي 

تناقض وال رصاع، فيجب أن يوجد التعليل، وأن يكون التعليل بيشء 

فوجوده  الطبيعة  يف  موجود  يشء  أّي  ألّن  الطبيعة،  حدود  خارج 

الحركة  قانون  الطبيعة مبوجب  ثبات يف عامل  إذ ال  حركة وتدّرج، 

العاّمة، فال ميكن أْن نقف بالتعليل عند يشء طبيعّي]2].

برهان حدوث املاّدة:

معه يف عمق  تولد  اإلنسان،  ذات  فطرة يف  تعاىل  بالله  اإلمياُن 

كينونته، وهي ال تزال عىل صفائها ونقاوتها األوىل ما مل تتعرّض –يف 

للشكوك واالرتيابات واالهتزازت  الوجوديّة-  اإلنسان  سياق سريورة 

الحياتيّة ألسباب ذاتيّة وموضوعيّة تنطلق أساساً من أسئلة مثارة حول 

هذا  وحدوث  وراءه.  الكامن  والسبب  ومعناه،  وعلّته  الخلق  أصل 

والتفاعالت  البرشيّة  الحركيّة  أمر طبيعّي يف سياق  )النسبّي(  الشّك 

]1]- فلسفتنا، مصدر سابق، ص: 206.

]2]- فلسفتنا، مصدر سابق، ص: 207.



والمْنَهج140 ِفي اْلِبْنَيِة َنْقِدّيٌة المادّية: ُمَقْاَرَبٌة

اإلنسانيّة، ولكّن األمر غري الطبيعّي هو بقاء املرء )الشاّك والباحث 

عن  جّدّي  بحٍث  دومنا  الّشّك  لحظِة  عند  ومتيبّساً  واقفاً  والسائل( 

حالة  ـ  تطرحه  عاّم  موضوعيّة   حقيقيّة  وإجابات  جديّة  معالجات 

والخلق  الخالق  استفسارات وتساؤالت حول موضوع  الشّك- من 

واإلميان. 

إثارة  ملحاوالت  املسلمون  واملتكلّمون  العلامء  تصّدى  وقد 

تلك الشكوك، )قبل أن تتوّسع رقعتها، وتتحّول إىل ما يشبه الظاهرة 

وأبدعوا  العاّم(،  الوجدان  يف  واملتجّذرة  القويّة  والفكريّة  الكالميّة 

برهان  ومنها  بالذات.  الله  وجود  مسألة  حول  الرباهني]1]  من  كثرياً 

الحدوث. 

ِقِدم  وعدم  املاّدة،  حدوث  )برهان  الربهان  هذا  فكرة  وجاءت 

العامل( لدحض فكرة »أزليّة املاّدة« التي طرحت من قبل أصحاب 

وعدم  العامل  قِدم  فكرة  لتثبيت  منهم  محاولة  )يف  املاديّة  النظريّة 

تنفي  التي  الفكريّة  تلك املحاوالت  الرّد عىل  حدوثه(، من خالل 

وجود الخالق الصانع، وتثري جملة شكوك حول علّة الخلق والوجود 

للكون  علّة  وجود  رفض  يف  املاديّة  الّنظرُة  تتمثّل  حيُث  والكون، 

سوى املاّدة، والتي انتهوا فيها إىل القول بـ»أزليّة املاّدة وِقَدمها«.

وكان القرآن الكريم نفسه قد أشار يف آيات عديدة ـ فيام يتعلّق 

»برهان  الكالميّة  الرباهني  من  النمط  هذا  إىل  ـ  الله  وجود  بإثبات 

الحدوث« من خالل دعوته اإلنسان إىل رضورة إمعان حّسه ونظره 

)وعموم إدراكاته( يف آيات الله الكثرية الحادثة كلّها، كدالئل عىل 

]1]- منها: برهان الحركة الذي أبدعه الحكيم أرسطو، واستكمله وبرع فيه الفيلسوف صدر الدين 

الشريازي، وبرهان الصديّقني، وبرهان الوجوب، وبرهان النظم، وغريها.
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ِحنٌي  اإلِنْساِن  عىل  أىَت  »َهْل  تعاىل:  يقول  اإللهّي..  الخلق  أصل 

َسْبَع  الَِّذي َخلََق  1[. »اللَُّه  َشْيئاً مذكوراً«]الدهر:  يَكُْن  الََّدْهِر مل  من 

..«]الطالق: 12]. َساَمَوات َوِمَن االْْرِض ِمْثلَُهنَّ

وتأيت هذه اآليات ليتمّكن هذا اإلنسان من إدراك حدوث العامل 

ككّل، )وبالتايل الوصول إىل حقيقة أنّه مخلوق وحادث وعريّض( 

إدراك  طريق  عن  تعاىل(،  )الله  األوىل  للعلّة  معلول  أنّه  وبالتايل 

املسّخر  السحاب  كحدوث  وتغيريها،  األشياء  أعيان  حدوث 

األرض  وإحياء  السامء،  من  املاء  وكإنزال  واألرض،  السامء  بني 

َواألَْرِض  اَمَواِت  السَّ َخلِْق  ِف  تعاىل:»إِنَّ  قوله  يف  كام  بالنبات، 

يَْنَفُع  مِبَا  الَْبْحِر  ِف  تَْجِري  الَِّتي  َوالُْفلِْك  َوالنََّهاِر  اللَّْيِل  َواْخِتالِف 

اَمِء ِمْن َماٍء َفأَْحَيا ِبِه األَْرَض بَْعَد َمْوتَِها  النَّاَس َوَما أَنَْزَل الله ِمَن السَّ

بَنْيَ  ِر  الُْمَسخَّ َحاِب  َوالسَّ يَاحِ  الرِّ يِف  َوترَْصِ َدابٍَّة  كّل  ِمْن  ِفيَها  َوبَثَّ 

اَمِء َواألَْرِض آلياٍت لَِقْوٍم يَْعِقلُوَن«]البقرة: 164[.. وقوله تعاىل:  السَّ

ِبَها«]الحج:  يَْعِقلُوَن  ُقلُوٌب  لَُهْم  َفَتكُوَن  اأْلَْرِض  ِف  يَِسريُوا  »أََفلَْم 

فيها  القرآن  يتحدّث  كان  التي  اآليات  كّل  أنّه يف  واملالحظ   .]46

َذلَِك  ِف  »..إِنَّ  بجملة  اآليات  يختُم  كاَن  الحدوث،  مسألة  عن 

آلياٍت لَِقْوٍم يَْعِقلُوَن«]الرعد: 4[، »يتدبّرون«، »يتفكّرون«، يف داللة 

اآلفاق  يف  واملعاينة  والنظر  العقيّل  اإلدراك  أهميّة  عىل  واضحة 

وترصيفها  أعيان،  فالرياح  األعراض«،  »حدوث  عىل  للوقوف 

قوله:  يف  كام  بالحّس.  يدرك  وكالهام  لها،  أعراض  وحركتها 

 .[6-5 َداِفٍق«]الطارق:  َماٍء  ِمْن  ُخلِق،َ  ُخلَِق  ِممَّ  اإلنسان  »َفلَْيْنظُِر 

 ..[35 الَْخالُِقوَن«]الطور:  ُهُم  أَْم  ٍء  َشْ َغرْيِ  ِمْن  ُخلُِقوا  »أَْم  وقوله: 

وصوالً بهم إىل أّن الله تعاىل هو علّة الكون، وهو واجب الوجود 



والمْنَهج142 ِفي اْلِبْنَيِة َنْقِدّيٌة المادّية: ُمَقْاَرَبٌة

ٍء َوُهَو َعىَل  واألزيّل الخالق لكّل يشء، يقول: »الله َخالُِق كّل َشْ

ٍء َوِكيٌل«]الزمر: 52].  كّل َشْ

بيته  وأهل  )ص(  الكريم  النبي  عن  كثرية  أحاديث  وردت  كام 

الطاهرين يف موضوع حدوث الكون:

قال رسول الله)صىل الله عليه وآله(: »الحمد لله الذي ال إله إالّ 

هو امللك الحّق املبني... كنت قبل كّل شء. وكّونت كّل شء. 

وابتدعت كّل شء«]1].

وقال اإلمام عيّل )عليه السالم(:

عىل  َخلِْقه  ومبُْحَدِث  بَخلِْقِه،  وجوِده  عىل  الدالِّ  لله  “الحمد 

أََزلِيَّته«]2]. 

ُهو  ما  َعلَْيِه  يَْجري  وكيَف  والحركُة،  الّسكوُن  عليه  يجري  »ال 

أَجراه ويَُعوُد فيه ما هو أَبداُه ويحُدُث فيه ما هو أَْحَدثَه«]3].

»يا من دّل عىل ذاته بذاته«]4].

الَخلَْق  “َخلََق  الم(:  السَّ عيل)عليهام  بن  الحسن  اإلِمام  وقول 

فكان بديئاً بديعاً، ابتدأ ما ابَتَدَع، وابَتَدَع ما ابَتَدأَ«]5].

وقول اإلمام محّمد بن عيّل الباقر)عليهام السالم(: »إّن الله تبارك 

وتعاىل مل يزل عاملاً قدمياً خلق األشياء ال من شء. ومن زعم أّن 

]1]- املجليّس، محمد باقر. »بحار األنوار«. دار إحياء الكتب اإلسالمّية، بريوت/لبنان، طبعة عام 

1996. الجزء: 57، باب: 1، حدوث العامل، ح:9، ص: 37-36.

]2]- نهج البالغة، الخطبة: 152. دار املعرفة للطباعة والنرش، بريوت/لبنان، طبعة بال تاريخ.

]3]- الشيخ الّصدوق )أبو جعفر محمد بن عيل بن الحسني بن بابويه(. »كتاب التوحيد«. بريوت/

لبنان، دار املعرفة للطباعة والنرش. طبعة بال تاريخ. ص: 41. 

]4]- بحار األنوار، م. س، الجزء: 78، باب: 82، ح: 19، ص: 339.

]5]- بحار األنوار، م. س، ج: 57، باب: 1، حدوث العامل، ح: 9، ص: 37-36. 
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الله تعاىل خلق األشياء من شء فقد كفر. ألنّه لو كان ذلك الشء 

الذي خلق منه األشياء قدمياً معه ف أزلّيته وهويّته كان ذلك الشء 

أزلّياً. بل خلق الله تعاىل األشياء كلّها ال من شء...«]1].

ويروى عن اإلمام عيّل بن موىس الرضا)عليه  السالم( أنّه دخل 

الدليل عىل َحَدث العامل؟  الله، ما  يا بن رسول  عليه رجل، فقال: 

فقال اإلمام)ع(: »أنت مل تكن ثّم كنت، وقد علمت أنّك مل تُكوِّن 

نفسك وال كّونك من هو مثلك«]2]. 

وكان للفالسفة واملتكلّمني املسلمني صوالت وجوالت يف إبراز 

هذا املوضوع الربهايّن »الكالمّي ـ الفلسفّي«، حيث سعوا إلثبات 

الصانع عّز وجّل برباهني عّدة كام أسلفنا، منها هذا الربهان »برهان 

الحدوث«، وعدم أزليّة املاّدة، أي عرضها، وعدم جوهريّتها، ووجود 

بداية لها، حيث ما قبلها كاَن عدماً محضاً. وتخترص حقيقة هذا الربهان 

بقالب أرسطّي: العامل متغرّي، وكّل متغرّي حادث، فالعامل حادث. مبا 

يعني أّن للعامل والكون )والوجود كلّه( علّة أوىل وخالقاً أزليّاً أخرج 

الكون والعامل من العدم إىل الوجود، ومنحه صفَة الحياة )الوجود( 

التي تظهر من خالل الحركة والسكون واالجتامع واالقرتان]3]، وهي 

مظاهر واقعة للامّدة، وأعراض محدثة عليها، ألّن العرض ال يكون 

]1]- الشيخ الصدوق. »علل الرشائع«. دار املرتىض، بريوت/لبنان، طبعة أوىل عام 2006م، الجزء 

الثاين، الباب: 385، ح: 81، ص: 607.

]2]- كتاب التوحيد للشيخ الصدوق، م. س، ص:293، الباب: 42، الحديث: 3. 

هذه  جميع  وماهّية  فيها،  وتؤثّر  تعرتيها  إنّها  أي  األجسام،  كّل  عىل  الصفات  تلك  تهيمن   -[3[

الدال  »الحدوث«، أي:  داٌل عىل  تغيري  والنقصان(. وهو  والزيادة  )التبّدل  »التغيري«  الحاالت هي 

عىل االتّصاف بـ »الوجود« املسبوق بـ »العدم«. مبا يثبت أّن األجسام حادثة. قال الشيخ الصدوق: 

مفرتّقة،  أو  مجتمعة  تكون  أن  من  تخلو  ال  االجسام  أّن  ُمحَدثة:  األجسام  أّن  عىل  الدليل  “ومن 

الجسم محَدث;  أّن  فعلمنا  ُمحَدثة.  أو ساكنة. واالجتامع واالفرتاق والحركة والسكون  ومتحّركة 

لحدوث ما ال ينفك منه«. )راجع: التوحيد، مصدر سابق، الباب: 24: باب إثبات حدوث العامل، 

ذيل الحديث: 7، ص: 293).
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إاّل حادثاً فقط]1]. والحادث جائز الوجود؛ إذ يجوز تقديره عدماً قبل 

الوجود، فلاّم اختّص العامل بالوجود املمكن بدالً عن العدم الجائز، 

احتاج إىل موجد وافتقر إىل صانع، وهو الله تعاىل.

املختربيّة  العلميّة  والنتائج  التجريبّي  العلم  صعيد  عىل  حتّى 

علمنا  فقد  والتجربة،  واملالحظة  الحّس  عىل  القامئة  والتجريبيّة 

تظهر  التي  وتحّوالتها  املاّدة  )أعراض  والخصائص  الّسامت  أّن 

بها وعليها يف مختلف مجاالت وجودها( هي صفات وخصائص 

املاّدّي  للواقع  أو  األصليّة،  للامّدة  عرضيّة  بل  ذاتيّة،  غري  )طارئة( 

املشرتك، خاّصة وأنّه ميكن سلب أيّة واحدة من تلك الصفات أو 

الخصائص عن املاّدة، مبا يعني نزع األزليّة عنها، وبالتايل حدوثها. 

وعندما نقول: هذا اليشء »حادث«، معنى ذلك: أّن هذا اليشء مل 

يكن ثّم كان، أي: كان »معدوماً« ثّم صار »موجوداً. وعندما نقول: 

هذا اليشء »قديم«، معنى ذلك: أّن هذا اليشء موجود يف األزل، 

وال بداية لوجوده، وهو »املوجود« الذي مل يسبقه »العدم«]2].

الكالميّة  موسوعته  يف  الّسبحايّن  جعفر  الشيخ  العالّمة  ويشري 

باعتبار  للوجود  وصٌف  الحدوث  أّن  إىل  )اإللهيّات(]3]  والفلسفيّة 

الزمايّن  الحدوث  األّول:  قسمني،  عىل  وهو  بالعدم.  مسبوقاً  كونه 

بالعدم  اليوم  الزمايّن كمسبوقيّة  بالعدم  وهو مسبوقيّة وجود اليشء 

والثاين:  أمس.  يف  بالعدم  اليوم  حوادث  ومسبوقيّة  أمس،  يف 

الحدوث الّذايت وهو مسبوقيّة وجود اليشء بالعدم يف ذاته، كجميع 

]1]- الجرس، نديم. »قصة اإلميان«. بريوت/لبنان، منشورات املكتب اإلسالمّي، طبعة ثالثة عام 

1969م، ص: 425-423.

]2]- التوحيد، مصدر سابق، باب: 42، باب إثبات حدوث العامل، ذيل ح7، ص: 296. 

الكلبايكايّن(، مؤّسسة اإلمام  الّسبحايّن، جعفر. »محارضات ف اإللهّيات«. )تحقيق: عيل   -[3[

الصادق)ع(، الطبعة العارشة، إيران، بال تاريخ نرش. ص: 32. 
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املوجودات املمكنة الّتي لها الوجود بعلّة خارجة من ذاتها، وليس 

يف  ذكروه  ما  حاصل  هذا  العدم،  إاّل  ذاتها  وحّد  ماهيّتها  يف  لها 

يطلب  والتفصيل  والذايتّ  الزمايّن  إىل  وتقسيمه  الحدوث  تعريف 

الذايّت،  اإلمكان  إىل  الذايّت  الحدوث  مرجع  إّن  محلّه]1]. ثّم  من 

فاالستدالل بالحدوث الذايتّ راجع إىل برهان اإلمكان والوجوب. 

أثبت  فقد  املاّدة،  عامل  يف  للحياة  حدوثاً  هناك  أّن  ظهر  وقد 

الحارّة  األجسام  من  مستمرّاً  انتقاالً حراريّاً  هناك  أّن  بوضوح  العلم 

طبيعيّة  عمليّة  الطبيعة  عامل  يف  تتحّقق  وال  الباردة،  األجسام  إىل 

معاكسًة لذلك، ومعنى ذلك أّن الكون يتّجه إىل درجة تتساوى فيها 

عمليّات  تتحّقق  لن  ذلك  وعند  الحرارة  حيث  من  األجسام  جميع 

املاّدة  عامل  يف  الحياة  أّن  ذلك:  من  ويستنتج  طبيعيّة،  أو  كيميائيّة 

لزم  ابتداء  وبال  أزليّاً  موجوداً  كانت  لو  إذ  بداية،  ولها  حادث  أمر 

زمن  منذ  املاّديّة  الحياة  ظاهرة  وانضباب  املاّدة،  طاقات  استهالك 

من  الفيزياء]2]،  علم  أستاذ  آلن«  »فرانك  أشار  ذكرنا  ما  وإىل  بعيد. 

نقطة  إىل  يتّجه  يزال  ال  العامل  أّن  أثبت  »الرتموديناميكا«  قانون  أن 

تتساوى فيها درجة حرارة جميع األجسام، وال توجد هناك طاقة مؤثِّرة 

لعمليّة الحياة، فلو مل يكن للعامل بداية وكان موجوداً من األزل لزم 

والنجوم  مس املرشقة  فالشَّ بعيٍد،  أمٍد  منذ  أجلها  للحياة  أن يقىض 

واألرض املليئة من الظواهر الحيويّة وعمليّاتها أصدق شاهد عىل 

، فليس العامل إاّل مخلوقاً حادثاً]3].  أّن العامل حدث يف زمان معنيَّ

تاريخ.  بال  طبعة  اإلسالمّية،  املعارف  دار  الحكمة«.  »بداية  حسني.  محمد  الطباطبايّئ،   -[1[

املرحلة: 9، ص: 146.

]2]- الله يتجىل ف عرص العلم، تأليف نخبة من العلامء األمريكّيني )ومنهم: فرانك آلن(، ترجمة: 

الدمرداش عبد املجيد رسحان، دار القلم، بريوت/لبنان، طبعة بال تاريخ، ص: 11 13-.

]3]- محارضات ف اإللهّيات، مصدر سابق، ص: 33.
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تلقاء  نابعاً من  إّن وجودها ليس  وهذا يؤكّد عرضيّة املاّدة، أي 

بغريها.  منوط  أي  عليها.  خارجّي  يشء  هو  ذاتيّتها.  من  أو  نفسها 

)حتّى عىل  كلّها  التطبيقيّة  والعلوم  نهاية.  ولها  بداية  لها  أّن  مبعنى 

مستوى قوانني علوم الطاقة واملاّدة، وعىل رأسها قوانني الديناميكا 

الحراريّة( كلّها تقول بفناء املاّدة، وتؤكّد انتهاءها وبرودتها، مبا يعني 

فيها.  حدوثها وعدم أزليّتها، وأّن الوجود طارئ عليها، وليس ذاتيّاً 

وهذا ما يقصد من حدوث املاّدة باختصار شديد.

وبيشء من االختصار املنطقّي، نقول:

يتشكل برهان الحدوث من مقّدمتني ونتيجة:

املقّدمة األوىل: العامل حادث.

املقّدمة الثانية: كّل حادث يحتاج إىل ُمحِدث.

النتيجة: العامل يحتاج إىل ُمحِدث.

تتحّدث املقّدمة األوىل عن التغرّي )الحدوث( الذي يلّف الكون 

والوجود كلّه، وهذا ما جرى التوصل إليه علميّاً )تجريبيّاً( من قبل 

الطبيعة  قوانني  اكتشاف  عىل  عملوا  مّمن  التجريبنّي  العلامء  كّل 

والكهرومغناطيسيّة  والكهربائيّة  )املناطيسيّة  الطبيعيّة  املاّدة  وقوى 

والنوويّة( التي تتحّكم بالكون والوجود والحياة كام قلنا. 

إثباتها  ميكن  ال  عقليّة  قاعدة  عن  الثانية،  املقّدمة  وتتحّدث 

تجريبيّاً، بل هي خارج اختصاص البحوث املاّديّة التجريبيّة، وهي 

تعتمد عىل البديهيّات العقليّة، وأساسها قانون »العلّيّة«، وهو قانون 

املساعي  ومختلف  البرشيّة  للحركيّة  األساس  ويعترب  شامل،  عاّم 
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بها، وقد جرى  التي تقوم  العلميّة والعاديّة  والنشاطات والفعاليّات 

بحثه يف موضع سابق من هذا البحث.

وهكذا نصل إىل النتيجة العقليّة املتوّخاة وهي أّن العامل مفتقر 

بذاته، ويحتاج إىل محدث له، وهو الصانع عّز وجّل، العلّة األوىل 

للخلق والوجود والحياة.  



خامتة البحث:

التفكري  حيويّة  عن  الغربيّة  املاّديّة  الفلسفات  تتحّدُث  حني 

املاّدّي، وعلميّته، ورصانته، وأسبقيّة فكرة »املاّدة« ذاتها، وتستغرق 

يف رشوحات أسباب رفض الدين واألفكار الدينيّة واملثاليّة الدينيّة، 

لجوانب  عقاليّن  بديل  طرح  تقديم  يف  ذريعاً  فشالً  تفشل  نجدها 

أخرى تخّص الطبيعة البرشيّة يف أصلها وبنيتها وجوهريّة وجودها 

وتتجاوز  املاّدة،  بعد  وما  املاديّة،  الطبيعة  تتجاوز  بحيث  الدائم، 

حقيقّي  طرٍح  تقديم  يف  أيضاً  تفشل  وهي  لها..  الغرائزيّة  الذاتيّة 

محمي من جهة العقل، يعطي للحياة معنى حقيقيّاً مرتبطاً بالكامل 

الوجودّي النفيّس والروحّي، ويستأصل من األذهان فكرة العبث يف 

الحياة وأفكار الال جدوى والفراغ والضياع، وهي تعجز عن تقديم 

طرٍح يحيي اآلمال الحقيقيّة )ال املزيّفة( يف نفوس الناس، ويشعل 

الشعور  ويعطيهم  العميّل،  طموحهم  ويبعث  الذاتيّة،  حامستهم 

يكون  بحيث  التكامليّة..  وغايتهم  بعض  تجاه  بعضهم  باملسؤوليّة 

اإلنسان،  ترتبط بعامل  التي  للقوانني  فقط  خاضع  غري  الطرح  هذا 

حيث يربز ذلك من خالل نشاط اإلنسان الحضارّي مثل: االجتامع 

الدينّي..  والحّس  الجاميّل  والحّس  الخلقّي  والحّس  اإلنسايّن 

ويرصد لنا الدكتور عبد الوهاب املسريّي هذه املظاهر اإلنسانيّة يف 

كون اإلنسان هو]1]:

]1]- أحمد ثابت. »نقد النموذج املادّي الغريّب املعادي للتاريخ، ف عامل عبد الوهاب املسريّي: 

حوار نقدّي حضاري«. دار الرشوق، الطبعة األوىل 2004م. ص: 236.
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العلل األوىل،  التنقيب عن تساؤالت عام يسّمى  - كائن دائب 

وليس عن معلوالتها ومآالتها وحسب.

- كائن دائم البحث عن الغرض )والهدفيّة والغائيّة( من وجوده 

يف الكون.

ومدرك  )روحنتها(،  لرضورة  )بفطرته(  مدرك  بذاته،  واٍع  كائن   -

أيضاً للكون، وقادر عىل تجاوز ذاته املاديّة.

الطبيعيّة  الحدود  برغم  )وعاقلة(،  حرّة  إرادة  صاحب  كائن   -

والتاريخيّة التي تحّده.

- كائن قادر عىل تطوير منظومات أخالقيّة غري نابعة من الربنامج 

الطبيعّي/املادّي.

التي  والرموز  الداخليّة  املعاين  من  أنساق  ويبدع  يطّور  كائن   -

يدرك من خاللها الواقع.

أو  محوها  ميكن  ال  بخصوصيّات  فرد  كّل  فيه  متميّز  كائن   -

تجاهلها.

وخصوصيّاته  ذاته  لتحقيق  يسعى  إنسايّن  كائن  إليه:  ونضيف 

وفرديّته ومصالحه، وليس تحقيقه إلرادة الجامعة وحسب، كام هي 

النظرة املاّديّة املاركسيّة التي أرادت أن يكون هذا الكائن مجرّد جزء 

من آلة يذوب باالتّحاد مع العامل بواسطة العمل، ليفقد –من خالل 

ذلك- إرادته ووعيه ومسؤوليّته كرمى لعيون أدوات اإلنتاج، وأرباب 

وسائل )وأدوات( اإلنتاج.

إىل  الوصول  املاّديّة  والتجارب  للامّدة  ميكن  ال  كلّها  وهذه 

ماهيّتها ومعرفتها بالذات، حتّى اإلجابة عنها بالعرض، ألنّها قضايا 
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تتّصل باملعنى والغاية واملقاصد العليا]1]، تتّصل بالتكامل الروحّي 

لإلنسانيّة. وهو أمر ال صلة بينه وبني املاّدة، سوى من جهة أّن العلم 

يف  تساعد  أن  ميكن  حّسيّة  ووسائل  تطبيقات  ميلك  قد  )املاّدّي( 

الوصول إليها.

إّن النظرة املاديّة محدودة، ال تفّكر إاّل باملاّدة، فكراً وسلوكاً، 

الحياتيّة،  املاّديّات  من  شتّى  ومظاهر  بأشكال  الناس  تربط  وهي 

األصيل.  وجودهم  ومعنى  الروحيّة،  أصالتهم  عن  إيّاهم  مبعدًة 

ليتكيّفوا روحياً  ماّديّة محدودة وقارصة، وتدفعهم  بغايات  تربطهم 

وفكرياً وفقاً لتطّورات اإلنتاج، ونوعيّة لقوى املنتجة، دومّنا إسهام 

يف حّل أصل مشكلة االجتامع البرشّي القامئة عىل محاولة  تقديم 

الجواب الصحيح عىل ذلك السؤال األسايّس: ما هو النظام الذي 

يصلح لإلنسانيّة، وميكُن أن تسعد به يف حياتها االجتامعيّة، خاّصًة 

)كحّب  اإلنسانيّة  عىل  والشخصيّة  الذاتيّة  الدوافع  هيمنة  ظّل  يف 

واملتعة،  الشهرة،  وحّب  وامللك،  والشهوة،  والطمع،  الذات، 

واللّذة، وووإلخ(، وعدم قدرة اإلنسان )العمليّة( عىل التحّرر منها 

اجتامعيّة ميكن  وأنظمة  قوانني  له من  بحثه عاّم يصلح  يف سياق 

أن تحّقق له السعادة الحياتيّة الحقيقيّة املنشودة؟!!

للعامل  أّن  تنكر  أي  كربى،  غايات  أو  عليا  مقاصد  وجود  املاديّة(  )الفلسفة  املاّديّة  ترفض   -[1[

بيغوفيتش:  عزت  عيل  يقول  هذا  وعن  والتفاهة.  العبثّية  مخاطر  من  بذلك  لتتلّخص  عليا،  غاية 

»عامل املاديّة وإنسانها لهام غايات عملّية ولهام وظيفة، لتكن وظيفة حيوانّية، ال يهّم. إّن عبارة: 

اإلنسان عاطفة ال جدوى منها أو عاطفة تافهة تتضّمن فكرة أّن اإلنسان والعامل، ليس بينهام تناغم 

أو تطابق.. إّن التفاهة عند سارتر والعدمّية عند كامو تفرتض البحث عن هدف ومعنى. وهو بحث 

إنّه  من حيث  دينّياً  بحثاً  يعترب  ولكّنه  بالفشل،  عندهام  ينتهي  أنّه  الدينّي ف  البحث  عن  يختلف 

يعني رفض الهدف الدنيوّي للحياة اإلنسانّية أو رفض الوظيفة الدنيويّة«. )راجع: بيغوفتش، عيل 

عزت. »اإلسالم بني الرشق والغرب«. طبعاة مؤّسسة العلم الحديث، بريوت/لبنان، طبعة أوىل عام 

1994م، ص: 131(.
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حقيقًة، من يقرأ تاريخ الحضارات ويتمّعن يف أفعال وسلوكيّات 

االجتامع البرشّي فيها، سيدرك أّن مجمل هذه الحضارات البرشيّة 

التي صنعها اإلنسان، عجزت واقعيّاً ـ برغم كثري ما حّققته وأنجزته 

اإلنسان  يف  يقاوم  قانويّن  نظام  وضع  عن  ـ  ماديّاً  اإلنسان  لراحة 

عبوديّته لشهوته، ويرتفع به إىل مستوى إنسايّن أعىل فكراً وسلوكاً 

أخالقيّاً، ويجعل البرشيّة تعيش يف مأمن من الحروب والرصاعات 

والفوىض والقتل والدمار بني كّل وقت وآخر. 

طريق  عىل  السري  من  وعملّياً  فكريّاً  تتمكّن  لن  اإلنسانّية  إّن 

لألزمات  أصالً  واملسّببة  املهيمنة  الذات  دوافع  وتنظيم  الخالص 

عىل  طاغياً  للحياة  املحدود  املاّدّي  التفسري  دام  ما  والرّصاعات، 

مجتمع(  )أّي  املجتمع  فرد يف  فكّل  وعيه وسعيه،  الفرد يف  حركة 

إذا آمَن بأّن ميدانه الوحيد يف هذا الوجود العظيم هو حياته املاديّة 

واستثامرها،  الحياة  بهذه  الترصّف  بحريّته يف  أيضاً  وآمَن  الخاّصة، 

وأنّه ال ميكن أن يكسب من هذه الحياة غاية إالّ اللذة التي توفّرها 

له املاّدة.. وأضاف هذه العقائد املاديّة إىل حّب الذات، الذي هو 

من صميم طبيعته، فسوف يسلك السبيل الذي سلكه الرأسامليّون 

وينفذ أساليبهم كاملًة ما مل تحرمه قّوة قاهرة من حريّته وتسّد عليه 

منها  أعّم  نعرف غريزًة  التي ال  الغريزة  الذات هو  السبيل]1]. وحّب 

غريزة  فيها  مبا  وشعبها،  الغريزة  هذه  فروع  الغرائز  فكّل  وأقدم، 

والسعاة  للّذة  حبّه  يعني  الذي  ـ  ذاته  اإلنسان  حّب  فإّن  املعيشة. 

إىل  اإلنسان  يدفع  الذي  هو  ـ  لذاته  والشقاء  لألمل  وبغضه  لنفسه، 

كسب معيشته، وتوفري حاجياته الغذائيّة واملاديّة. ولذا قد يضع حّداً 

دار  )القاهرة(،  املرصّي  الكتاب  دار  النارش:  اإلسالمّية«.  »املدرسة  باقر.  محمد  الصدر،   -[1[

الكتاب اللبناين )بريوت(،2011م، ص: 78.
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من  عليه  أسهل  املوت  أمل  ل  تحمُّ أّن  وجد  إذا  باالنتحار،  لحياته 

إذاً،  الحقيقّي  الطبيعّي  والواقع  بها حياته.  تزخر  التي  ل اآلالم  تحمُّ

الذي يكمن وراء الحياة اإلنسانيّة كلّها ويوجهها بأصابعه هو: حّب 

الذات، الذي نعرّب عنه بحّب اللّذة وبغض األمل. وال ميكن تكليف 

اإلنسان أْن يتحّمل مختاراً مرارة األمل دون يشء من اللّذة، يف سبيل 

أْن يلتّذ اآلخرون ويتنّعموا، إالّ إذا سلبت منه إنسانيّته، وأعطي طبيعة 

جديدة ال تتعّشق اللّذة وال تكره األمل]1].

كذلك لن تتمكّن اإلنسانّيُة من صنع إنسان جديد مغاير لطبائعه 

الحايّل  اإلنسان  وتبديل  مبقدورها  يكون  لن  أي  وأهوائه،  وأمزجته 

بإنسان آخر لضامن السيطرة عىل تلك املفاهيم املاديّة املستحكمة 

)وما ينبثق عنها من مقاييس لألهداف واألعامل( من أجل أن تتحّقق 

فكرّي  طرح  تقديم  من  بّد  ال  ولهذا  اإلنسانيّة..  وإنسانيّة  العدالة 

مفهومّي يقوم عىل تنظيم هذه الطبائع وربطها بغايات إنسانيّة نبيلة، 

وهذه تّوفرها النظرة العلويّة، نظرة املعنى والهدفيّة، أي النظرة الدينيّة 

وفلسفة  نظرة  وهي  املاّديّة،  والفلسفة  للنظرة  رأينا-  -كام  املناقضة 

مرتفع،  أعىل  ومثل  فّعال،  ومنوذج  بغاية  اإلنسان  تربُط  واقعيّة، 

وتُركّز التفسري الواقعّي للحياة، مبا يؤّدي إىل إشاعة فهمها يف لونها 

الصحيح، كمقّدمة متهيديّة إىل حياة أخرويّة، يكسب اإلنسان فيها 

من السعادة عىل مقدار ما يسعى يف حياته املحدودة هذه، يف سبيل 

تحصيل رضا الله. وعىل هذا الطريق يجري العمل عىل تربية هذا 

اإلنسان لتعميق الفهم املعنوّي الغايّئ لهذه الحياة. وهذا هو املعنى 

الحقيقّي للدين يف سعيه لتوحيد املقياس الفطرّي للعمل والحياة، 

]1]- املدرسة اإلسالمّية، مصدر سابق، ص: 80.
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والحياة،  للعمل  يقام  أن  ينبغي  الذي  الذات، واملقياس  وهو حّب 

ليضمن السعادة والرفاه والعدالة]1].

باقر  محمد  الّسيد  الّشهيد  )بتعبري  املرتفع  األعىل  املثُل  وهذا 

وغاية  والحياة،  والوجود  الكون  مطلق  تعاىل  الله  هو  الّصدر( 

الغايات. والغايات بنفسها محرّكة للتاريخ، وهي بدورها نتاج لقاعدة 

أعمق منها يف املحتوى الداخيّل لإلنسان، وهو املثل األعىل الذي 

تتمْحور فيه كّل تلك الغايات، وتعود إليه كّل تلك األهداف، فبقدر 

ما يكون املثل األعىل للجامعة البرشيّة صالحاً وعالياً وممتّداً تكون 

الغايات صالحة وممتّدة، وبقدر ما يكون هذا املثل األعىل محدوداً 

أيضاً.  عنه محدودة ومنخفضة  املنبثقة  الغايات  تكون  منخفضاً  أو 

وهذا املثل األعىل يرتبط يف الحقيقة بوجهة نظر عاّمة إىل الحياة 

والكون، يتحّدد من ِقبَل كّل جامعة برشيّة عىل أساس وجهة نظرها 

د َمثَلها األعىل]2]. العاّمة نحو الحياة والكون. عىل ضوء ذلك تحدِّ

]1]- املدرسة اإلسالمّية، م.س، ص: 90.

عام  ثانية  طبعة  اإلسالمّي،  الكتاب  دار  مؤّسسة  القرآنّية«.  »املدرسة  باقر.  محمد  الصدر،   -[2[

2013م، ص: 121-120.
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