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شفيق جرادي���

ن�صاِن �أ�صٌل  �ل من روح �لفل�صف��ة و�لدين دون نظمهما و�لهيئات، و�إن كان ل��ه يف �أ�صل �لإ ينب��ع �ل�ص�ؤ

ويف فطرت��ه حمّل. وه� مثار �لده�ص��ة �مل��ِكبة للرحلة �لدينيّة و�لفل�صفيّة، وه��� �لذي يرحتل عن �لذ�ت 

فيهجر حمّل ت�صاميه ليتجّلى يف �ملفه�م ويحايث �لزمن وي�صتحكم بال��قع، ويتّحد معه متقلِّباً بني جاذبيّة 

كمل. ومن حيث  مل ومندفعاً، �أبد�ً، نح� �لأ �ل�ص�ق و�لرحم��ة و�ملحبّة وهيام �لطلب و�ل�صتغر�ق يف �لأ

�ًل �آخر وي�صتم��رَّ يف هجرته – �إل �إذ�  م��ا �نطل��ق، فه� ي�لِّد �لده�ص��ة ويقب�ض على �ملعنى في�صت�ل��د �ص�ؤ

ت�قّف عند نقطة �لنطالق وتق�قع على �لذ�ت. 

�نا �لفل�صفيّة و�عتقاد�تنا  �ل، نعيد حتديد ِقيَِمن��ا وروؤ يج��ادُل �لكاتب ههنا باأنّن��ا، با�صتعادة روح �ل�ص�ؤ  

�صا�صيّة. �لجتهاديّة ونظرتنا �إىل �مل�صائل �لأ

ال، حني البحث يف الدين والفل�سفة؟! ملاذا التفتي�ش عن معنى ال�س�ؤ

 اأو االعتقاد 
ّ
نًا للنظم الفل�سفي ّنه مفتاح باب العلم واملعرفة و�رشط حت�سيلهما؟ وهل ه� ُيعدُّ جزءاً مك�ِّ اأالأ

َم التمهيد ل�سلب امل��س�ع؟ وهل يف مفارقته لنظامها اإخراٌج له عن  م عليهما تقدُّ ؟ اأم اأّنه متقدِّ
ّ
الدين��ي

ُم ويتجادل ويت�ساكل مع   وال َعَقدّي يتحكَّ
ّ
ال منتميًا اإىل ف�ساء ال فل�سفي دائرتيهما بحيث ي�سبح ال�س�ؤ

كلِّ َنْظٍم فل�سفيٍّ وعقائدّي؟!

وه��ل ه��ذا اإاّل ت�سادٌّ يف م��س�ع واحد، والت�ساّد يف مثل هذه احل��ال حمك�ٌم عليه باالمتناع؟! اأم 

م��ر يك�سف ع��ن خبايا هي اأعمق من م�سار هذه الت�س��اوؤالت االفرتا�سّية؟ ومن هذه اخلبايا التي  اأّن االأ

ت�ستجلبها الت�ساوؤالت بدالالتها نذكر:

ّول منبُع   واالعتق��ادّي. ففي االأ
ّ
اإّن علين��ا التفريق بني روح الفل�سف��ة والدين وبني النظم الفل�سفي

مدير معهد املعارف احلكمّية للدرا�سات الدينّية والفل�سفّية؛ رئي�ش حترير جمّلة املحّجة للدرا�سات الدينّية والفل�سفّية.    ���

الديـن، الفلسفة، والسؤال المهاجر
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ال��ذات يف انطالقه��ا وغائّياتها وهي البدايُة لكلِّ »ملاذا« واملطمُح ل��كلِّ »الٍم تعليلّية«، بينما يف الثاين 

مدارُج امل��س�ع وج�سُمه اجلامع له ولبا�سه املائز له بالل�ن والهيئة، عن كلِّ ل�ن وهيئة مغايرة، بحيث 

ة، فاإّن هذا ال يعني اأّنه يف  ال، حّتى واإن مل يكن جزءاً من اأّي نظام وهيئة فل�سفّية اأو دينّية خا�سّ اإّن ال�س�ؤ

.
ّ
 والفل�سفي

ّ
اأ�سا�سه وجذره ُيباين الف�ساء اأو الروح الديني

ال، اأّنه فعل واحد من حيث املن��اط اأو امِلالك االن�سايّن املعريّف –  اإّن م��ن حيثّي��ات داللة فعل ال�س�ؤ

ن�سان، املُ�سّمى بالطلب، والذي منه   – اإذ اإّنه ينبعث من ذاك امليل النف�سايّن عند االإ
ّ
 منه اأو الديني

ّ
الفل�سفي

كانت كلُّ جتربة وكلُّ رحلة فل�سفّية ودينّية م�اكبة للده�سة التي ُتثري يف ب�ساط ال�اقع الك�يّن – امل�سك�ن 

لفة والعادة – مكن�ناَتُه العجيبة ودالالته املعنائّية امل�سترتة، لتبحث عن التعليالت والروابط  ب�سك�نّية االإ

ال املمتهِن اأملَ ال�سّك ال�ج�دّي ووجَع القلق النابع من  والغائّي��ات كما عند اأر�سط�؛ اأو ه� طلُب ال�س�ؤ

جمابه��ة العدم، الناجِم عن اإح�سا�سنا باخل�ف من الفناء، كما عن��د تّيارات الفل�سفة احلديثة واأ�سحاب 

امل�سل��ك ال�ج���دّي؛ اأو ه�، ف�ق ه��ذا وذاك، النزوُع امل�ستغرق يف العجي��ب املده�ش حدَّ االرتهان 

ال والطلب – الذي ميلك عنان الق�ل املعبِّ  واخل�سي��ة املمزوج باحلبِّ والقدا�سة – املُ�سّمى بهيام ال�س�ؤ

عن عالقة الذات باملق�سد والذي يرحتل عن الذات نح� حاٍل يتلّب�ش فيها �سفاٍت يعاين بها املطل�ب، 

ال من حال اإىل  ع حيثّياتها ويعُبُ بال�س�ؤ حّت��ى ي�ستحكم عنَدُه ال�اقع فيمازُجه ممازجَة ال�حدة رغم تن�ُّ

اُل م�ساءلًة دائمة  د ليك�ن ال�س�ؤ ّول، ودومنا ا�ستقراٍر على و�سٍع حمدَّ حال دومنا قطيعٍة بينه وبني احلال االأ

ويك�ن ال�سائُل مهاجراً على الدوام. وه� عند كلِّ حمّطة اأو مقام يت�سّكل على هيئة نظام فل�سفيٍّ خا�ّش 

اأو مق�ل��ٍة عقائديّ��ة ممذهبة، ليتجاوزها بعد ذلك بروح ال حدَّ حلدوده��ا، ومدًى ال انح�سار ل��سعته، 

فيبقى ه� ه� عند الدين وعند الفل�سفة، وه� غرُيُه من جهِة متثُِّله مل�قٍع خا�ّش ومقاٍم حمّدد فيهما. 

 ، ال ما يتجاوز حدود اآنات الزمن لنلقاه عند كلِّ منعطف تاريخيٍّ وهنا ن�ستك�سف من دافع ال�س�ؤ

ال  ّول لتعايل ال�س�ؤ وىل، وه� امل�سهد االأ نه وجبّلته االأ ن�سان يف اأ�سل تك�ُّ منذ اأن كان التاريخ حا�سنًا لالإ

الذي يهجر م��سع ت�ساميه نح� التف�سري والتجّلي يف املفه�م واملنظ�ر واملَق�ِل لُيحاِيَث بذلك الزمَن، 

 اأو 
ّ
رات اجل���اب الديني فيبن��ي وجهَة العالق��ة اجلدلّية بني الزمن، يف �رشورات��ه ومتطّلباته، وبني تط�ُّ

ال املهاجر،  الفل�سف��ي ال�ساعي نح� التكام��ل والتمامّية. وه� بهذا مُيثِّل امل�سهد الثاين م��ن رحلة ال�س�ؤ

ج�بة عن اجلزئّية  َد االأ د منهما، ولُيج��رِّ وال��ذي يعمل عل��ى ت�ساعيف امتدادات الزمان واملكان ليتجرَّ

ن  فيتعّقَل الكلّيَة احلاكمَة على التفا�سيل، واملحك�مَة لنظام ال�سم�ل واالّطراد والدمي�مة يف مملكة التذهُّ

ات املحك�مة بنري الفناء وامل�ت  ر من دن�ش التزاحمات ال�همّية والتكثُّ ؛ اأو يعمل على التطهُّ
ّ
الفل�سفي

كمل،  �ش يف جاذبّية ال�س�ق والرحمة واملحّبة املدف�عة بنزوع الذات نح� االأ والقلق والياأ�ش، ليلقى املقدَّ

نبياء، بق�له {َوَقاَل �إِنِّ ُمَهاِجٌر �إِىَل َربِّي �إِنَُّه  واملجذوبة باأمل اللقاء الذي عبَّ عنه القراآن، عن ل�سان بع�ش االأ
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.
َِكيُم}��� ُهَ� �لحَْعِزيُز �لحْ

اَل، اأو اإن  واللق��اء هنا، اإمّن��ا يك�ن بتمام الفكر والِقَيم وال�سل�ك واحلال، وه� لق��اءٌ ي�ستدعي ال�س�ؤ

�سئت فقل: الطلَب املهاجَر دومًا، اإذ �سيغُة املهاَجرة قائمٌة على املفاعلة، وهي احلركة املّت�سلة امل�ستمّرة 

الت��ي قد ترى يف اأعرا�سه��ا بع�سًا من اال�ستقرار، اإاّل اأّنها يف ج�هر حقيقته��ا تق�ُم على حركٍة دائمّية 

ال املهاجر فاإّنه ي�ستعيد  ل، اإذ عند اكتماالت هذه الرحلِة لل�س�ؤ ممت��ّدة، وبهذه احلركة يحدث كلُّ ت�سكُّ

حي�ّي��َة انطالق��ه بحركٍة، واإن كانت دائرّيًة، اإاّل اأّنها ال ت�ستعيد ما انعدم، اإذ اإيجاُد املعدوم م�ستحيل يف 

لغة الكدح نح� اهلل، اأو اإن �سئت فقل: نح� متام احلقيقة وكمالها.

ال ال�ج�دّي املهاجر دومًا  حادّي، يف تعليله اأو نظامه، على ال�س�ؤ يبقى الق�ل اإّن ا�ستقرار اجل�اب االأ

اع ه� من  ه� ما اأورث، وما زال ي�رث، ال�سطَح والَهْجر. واأق�سد بالهجر هنا القطيعة والقطع، والَقطَّ

ون الذات، ليختزل بذلك كلَّ احلقيقة وليعلن  ل امل��س�ع اإىل �ساأن من �س�ؤ اكتف��ى مبا عند الذات وح�َّ

القطيع��ة بينه وبني كلِّ من �س�اه، اإذ ه��� يف م�ساحة الفل�سفة �ساحب اململكة الف�سلى التي يرتبَّع على 

حكام، وعنه ت�سُدُر عرائ�ُش الق�ل وح�رّيات  عر�سها وح�َلُه ح�ا�سي املفردات واحلدود والروابط واالأ

.
���

فهام واملرامي حّتى يكاد حاله اأن ينطق قائاًل »اأنا احلّق« البيان واإن با�ستغالٍق عن االأ

مٍر غري معلن يكاد يق�ل مّدعيًا،  اٍل ُم�سْ اأّما اإن كان يف م�ساحة الدين، فاإّن �سدحًا للج�اب عن �س�ؤ

اأنا ال�رشاط، وق�سيم احلقِّ والباطل، واجلّنة والنار، واحلياة وامل�ت، بل اأنا ه� وه� اأنا، وما يف اجُلبَِّة ااّل 

اهلل...

ال املهاجر، والت��ي ت�سّبب يف اأف�سل حاالتها قطيعًة بني  وم��ا ه��ذا الهجر اإاّل بعد القطيعة مع ال�س�ؤ

ن�سان التي ُفِطَر عليها – وهل الفطرة اإاّل الدين –،  ٍم جِلِبّلة االإ الفل�سفة والدين علمًا اأن ال فل�سفة دون ت��سُّ

 للمراد واملق�س�د واملغيَّى.
ّ
وال دين دون ج�اب وتعليل ونْظٍم فل�سفي

اأّم��ا اإن اأردن��ا الرتّقي، فيمكن الق�ل اأن ال معنى دون التف��ات وال التفات دون ده�سٍة و�سكٍّ وقلٍق 

ال، بحيث يك�ن منبع احلاجة اإىل  ل ودون مهاج��رة لل�س�ؤ واجن��ذاب، وال هذه كّلها دون منبع للت�ساوؤ

وىل عند احلاجة الفطرّية  التفل�س��ف ومنبع احلاجة اإىل الدين واح��د، واإن من حيثيتني تكاملّيتني تقع االأ

للقاء املبداأ وهي الدين، والثانية عند احلاجة ل�عي اللقاء وهي الفل�سفة. ومن هنا كانت احلاجة اإىل جتديٍد 

ال املفارق من �سنٍخ يختلف عن الدين كاأنظ�مة،  ال املفارق، وال�س�ؤ لفهم فل�سفة دينّية تق�م على ال�س�ؤ

ية �6. �س�رة �لعنكب�ت: االآ  ���

كت��اب �أخبار �لالج، اعتنى بن�رشه وت�سحيحه وتعليق احل�ا�سي عليه ل���ي ما�سيني�ن وباول كراو�ش، )ك�ل�نيا: من�س�رات اجلمل، �999(،   ���

ال�سفحة �04.
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داً يف عني اأّنه  َمُتُه، اأن يك�ن متجرِّ مي��ان؛ ودوُر املفارق، كما �سِ ّنه ينطلق من االإ وع��ن الفل�سفة كنظام الأ

ال املهاجر اأو الطلب املهاجر بني املعن��ى واملعنى، واحلال واحلال،  متم��ازج؛ وهنا يك�ن معنى ال�س���ؤ

وال�سف��ة وال�سفة، والذات وال�اقع، يف��ارق وال يقطع ويتجاوز دون اأن ُيخلَي، حّت��ى اإذا ما اأردنا اأن 

نلحظ��ه يف ميادين جتّلياته يف الفكر واخلارج ويف ال��ذات وال�اقع، كان من ال�اجب علينا اأن منيِّز بني 

مر، وه� ال�ج�د امل�ساحب ب�حدته للكلِّ فكراً وذاتًا وخارجًا وواقعًا – ب�حدٍة  منت ال�اقع ونف�ش االأ

حّقة – وبني تق�سيم مبنيٍّ على ما ن�سّميه ب� »املا باإزاء«، ونق�سد به اأّن الذات بحقيقتها م��س�ع، لكّننا، 

حينما نريد اأن نقي�ش على قاعدة املغايرة، فاإّننا ن�سّمي الذات باإزاء غريها ذاتًا ون�سّمي غريها باإزائها، اأي 

رت الذات و�سّياأتها،  مبا يقابلها، م��س�عًا، وهكذا الفارق بني الذهن واخلارج. لذا، فاإّن الثنائّية التي دمَّ

بعد اأن اأهملتها، هي ثنائّية افرتا�سّية اأوجَبتها ال�رشوراُت املنهجّية، ثّم ما لبثنا اأن حكمنا عليها باعتبارها 

خالق واملنفعة،  ن�سان، واالأ ���رشورة م�سّلمة ال تقبل اجل��دل، ومنها اأخذنا نحكم بالقطيعة بني اهلل واالإ

ف��كار وال�قائع، وه� ما اأو�سل ال�سطح اإىل حدِّ العبثّية العادمة واملعدمة حّتى اأعلّنا عن م�ت القيم  واالأ

ن�سان وها نحن الي�م على اأعتاب اإعالن م�ت العامل. مل واهلل واالإ خالق واالأ واحلقيقة واالأ

انا الفل�سفّية واعتقاداتنا االجتهاديّة الدينّية،  د يف قيمنا وروؤ اإّن م��ن األّح املطل�ب الي�م، ه��� اأن جندِّ

ال مبا  مل والبالء والبناء وامل�ستقبل با�ستعادة اأوا�رش العالقة مع ال�س�ؤ ونظرتنا لل�ج�د واحلياة وامل�ت واالأ

ولة.  د العالقة مع مفه�م الهجرة واملهاجرة امل�س�ؤ ه� طلب الكيان والذات ال�اعية واملنجذبة، واأن جندِّ

ال يف اأ�سله قْبلّية حاكمة، عبَّ عنها القراآن الكرمي بق�له تعاىل {َو�إِذحْ �أََخَذ َربَُّك ِمنحْ بَِني �آَدَم  ف��اإذا كان لل�س�ؤ

ال ال�ساهد على النف�ش باقيًا  ، ليك�ن ال�س�ؤ
���{ ��ُت ِبَربُِّكمحْ ِهمحْ �أَلَ�صحْ َهَدُهمحْ َعَلى �أَنحُْف�صِ يَّتَُهمحْ َو�أَ�صحْ ِم��نحْ ُظُه�ِرِه��محْ ُذرِّ

ح�ال، فاإّن املهاجرة ت�ستعيد حي�ّيتها  ل االأ ن التاريخ وتبدُّ جي��ال وتك�ُّ م��ا بقيت، مهاجراً معها عب االأ

، الذي يْخُبُ فيه ال�قائَع 
ّ
 والديني

ّ
مبعرفة َبْعِديٍّة ُيعِلُن عنها القا�سد للحقِّ بعد جتربة البالء املعريّف، الفل�سفي

 وهي 
ن لديه عقل اخلبة فيعلن قائاًل، {�إّن مهاجٌر �إىل ربّي}��� مم حّتى يتك�َّ واحل��رية واأح�ال النف�ش واالأ

مام احل�سنيc اإذ يق�ل له   c وحّدث بها ابنه االإ
ّ
منني علي رحلُة هجرٍة معرفّية و�سفها اأمري امل�ؤ

فيما نقله نهج البالغة »اأي بني .. اإيّن، واإن مل اأكن عمرِّت عمر من كان قبلي، فقد نظرت يف اأعمالهم 

وفّكرت يف اأخبارهم، و�رشت يف اآثارهم، حّتى عدت كاأحدهم، بل كاأيّن، مبا انتهى ايلَّ من اأم�رهم، 

.
���

رت مع اأّولهم اإىل اآخرهم، فعرفت �سف� ذلك من كدره، ونفعه من �رشره« قد ُعمِّ

و�ساع، بل يتعّدى ذلك  ون واالأ وال يقت���رش عقل اخلبة هذا على جم��ّرد الت��سيف ومعرفة ال�س���ؤ

ية ��7. عر�ف: االآ �س�رة �لأ  ���

ية �6. �س�رة �لعنكب�ت: االآ  ���

مام علّي بي اأبي طالب عليه ال�سالم، نهج �لبالغة، حتقيق حمّمد عبده )بريوت: دار البالغة، ��99(، اخلطبة ��، ال�سفحتان 56�-560. االإ  ���
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لَي�ْسَتْكِن��َه معايرَي احُلْكِم من مثل ق�له، »اجعل نف�س��ك ميزانًا فيما بينك وبني غريك، فاأحبب لغريك ما 

. هذا على م�ست�ى القيم ال�سل�كّية، اأّما على م�ست�ى قيم املعرفة 
���

حتّب لها، واكره لغريك ما تكره لها«

لباب فا�سع يف كدحك، وال تكن خازنًا لغريك،  عجاب �سّد ال�س���اب واآّفة االأ فيق���ل، »واعلم اأّن االإ

.
���

واإذا اأنت ُهِديَت لق�سدك، فكن اأخ�سع النا�ش لرّبك«

فهنا �سري و�سل�ك مهاجٌر يعمل على ع�سمة العقل والذات من اآّفة الع�سبّية الناجتة عن الُعْجِب الذي 

يعّطل املهاجر عن الكدح نح� املق�سد فيقنعه مبا ه� فيه ليقع فري�سة النهايات، اإّما بال�سطح اأو بالتكفري 

لباب، فه� ال�سع��ي يف الكدح ملالقاة وجه احلقيقة  اأو بالتعطي��ل. اأّم��ا ال�س�اب ومقت�سيات حكمة االأ

بداع والتجديد ال��ذي، واإن راآكم مّما لدى الغري، عليه احلذر من اأن يك�ن  ل واالإ مُّ
ومقاربته��ا، عب التاأ

جمّرد خازن ملا لدى ذاك الغري، اأو جمّرد مقلِّد مّتبع من�ساق. حّتى اإذا ما اهتدى بعد جهد وجهاد معريفٍّ 

اله ال�ج�دّي املهاجر فليخ�سع اأمام احلّق، اإذ مقت�سى الهداية نفُي حيازِة احلّق، بل االّت�ساُع اأماَمُه  يف �س�ؤ

. ويف ظّني اأّن مثل هذه الرحلة املعرفّية ي�ستحيل اأن ُيكتب 
ول�سان الق�ل واحلال {�إّن مهاجر �إىل ربّي}���

ن�سان كائنًا ممتّداً بامتدادات داخلّية من  له��ا النجاح دون الت�اُفر على اأر�سّية فل�سفّية فعلّية، ترى يف االإ

خالل الزمن وبامتدادات خارجّية عب امتداد املكان. اإاّل اأّنه كائن يتعاىل بحقيقة ه�يّته – وهي النف�ش 

ال�اعي��ة – عن كلٍّ من الزمان وامل��كان، يف ال�قت الذي يرتهن للنق�سان من طريف املا�سي وامل�ستقبل 

ل اأح�اله وم�ا�سعه. والعجيب املده�ش هن��ا، ه� اأّن هذا  وه��� يقع فري�س��ة ت�رشُّم اآنات احلا�رش وتب��دُّ

ل عّلَة  ّن املنق��سّية هنا ت�سكِّ ال�اقع املمتّد واملنق��ش، ه� �رّش حمافظته على دمي�مة حركته باإرادة وَجَلد الأ

ر الفيل�س�ف اإّما القطيعة واخل�س�ع  مل ورجاء نيل اخلل�د. ويف هذه الزاوية بالذات ُيقرِّ التحفيز على االأ

جلبّي��ة املنق��سّية ليتح��ّ�ل اإىل واقٍع بال غاية وطم�ٍح بال اأمل، وبالت��ايل اإىل فكرة بال معنى �رشعان ما 

ر خ��ش  ول، اأو اأن يقرِّ ال غري م�س�ؤ تنقلب اإىل نقدّية عبثّية هّدامة تت�ّخى العدمّية والت�الد التكرارّي ل�س�ؤ

مل والبهجة والهيمان امل�سغ�ف بحّب املعرفة وحّب احلقيقة  غمار املعنى يف ال�اقع فيبذر ال�س�ق واالأ

مكان، طاحمًا نح� و�سعة يف م�ستقبٍل ه� متام  متحّديًا اأغالل النقي�سة واإ�رش ا�سته�اء اخل�س�ع جلبيّة االإ

ين والكيف  ن�سان املنجذب بامتداداٍت هي ف�ق حدود االأ معنى احلا�رش واملا�سي، ُيبنى َبَقدٍر ُيهنِد�ُسه االإ

وال��س��ع، ومت�سلِّحًا ب�ح��دة الطاقة املعرفّية املتعالية بالعقل املن�سبط بق�اع��ده املنطقّية، وبقّ�ة اخليال 

له��ام، باعتباره قدرًة خارقة على فهم اأط�اٍر  الثاق��ب، اأو ما يح�سن للبع�ش اأن ي�سّميه بح�ّش النبّ�ة واالإ

لل�ج�د ف�ق ط�ر العقل، منتظمًة بُنُظم مت�سامية على احلدود والر�س�م، م�ستفي�سٍة بقيم اخَلْلِق واخُلُلق.

امل�سدر نف�سه، ال�سفحة 565.  ���

امل�سدر نف�سه، ال�سفحة 565.  ���

ية �6. �س�رة �لعنكب�ت: االآ  ���
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 قد قطعت اأ�س�اطًا وا�سعًة ومتنّ�عة فتداخلت مع 
ّ
ال الفل�سفي واإىل وقتنا هذا، فاإّن جتربة رحلة ال�س�ؤ

خالق والقيم والعلم واللغة واألب�ستها من هيئة  ال�ج�د حّتى كانت فل�سفة ميتافيزيقية، وتداخلت مع االأ

�سيغتها الفل�سفّية، حّتى اإّنها عندما اأرادت اأن تدر�ش الدين، اأحالته اإىل تف�سرياتها ومفرداتها ومنظ�ماتها 

مر اأولد  ديان ال�رشقّية وغري ذلك، وهذا االأ فت�لّدت لدينا فل�سفة يه�ديّة وم�سيحّية واإ�سالمّية وفل�سفة االأ

ل مركز الرقابة و�سلطة حدود التاأويل على تلك  ديان �سكَّ  لدى هذه االأ
ّ
حماذير منها: اإّن االعتقاد الديني

هت فيه الفل�سفة،  الفل�سفات حّتى ول� مل تعلن تلك الفل�سفات �رشاحًة عن ذلك؛ يف ال�قت الذي �س�َّ

 اال�ستح�اذّي، لغ��ة الدين وقدرته على التعبري ع��ن روح ما يكتنز، حّتى �سارت 
ّ
بنظامه��ا اال�ستيعابي

قن���م وال�سخ�ش واملاهّية وغ��ري ذلك، عالماٍت على  مف��ردات من مث��ل اجل�هر والطبيعة والفرد واالأ

ديان من قدرتها الت�ا�سلّية وجاذبّيتها  رات العقائدّية واملعتقدين، وخلت االأ ح�س���ل القطيعة بني املقرَّ

الروحّية و�سفافّيتها املعرفّية بعد اأن متَّ التلفيق بينها وبني الفل�سفات، فال ِنلنا فل�سفًة وال حظينا بدين.

اِل ال�ج�دّي  اإاّل اأّن ه��ذا ال��كالم ال يعني التخّلي عن واح��د من االثنني، بل يعني اأن نفتح لل�س���ؤ

املفارِق اأن ميار�ش وفاق املمازجة مبهاجرٍة تفتح العقل على عر�ش القلب، وتفتح القلب على تدبُّر العقل 

لنح�س��ل على »فل�سفة اخلْبة«، وه��ي فل�سفة ترى يف ال�ج�د اأفقًا واح��داً ع�س�ّيًا يف عالقة اأق�سامه، 

ٍر متدّبٍر اأن ينطلق من القاعدة التي ي�ساء، �رشط  ٍل مفكِّ مِّ
ل كّل طاقٍة من طاقاته بحيث ن�سمح لكلِّ متاأ وُتفعِّ

 يف �سلطة 
ّ
اأن ال يت�ّق��ف عند نقطة االنطالق فينغلق على ال��ذات، وي�ستدرج كّل اآَخر كعن�ان هام�سي

ح�س�ره. كما اأّن عليه النظر اإىل كلِّ منطلٍق وقاعدة، كنقطٍة مّت�سلة بغريها يف حكم خّط الدائرة املعرفّية 

الفل�سفّي��ة اأو الدينّية، ليتحّقق التكامل مبدارج م��س�لة عل��ى امتداد الزمن واجلغرافيا، على امتدادات 

مم واله�ّيات، فيك���ن التعارف والتاآلف الذي عبَّ عنه اهلل يف كتابه العزيز {َوَجَعلحْنَاُكمحْ �ُصُع�باً َوَقبَاِئَل  االأ

.
���{ َرَمُكمحْ ِعنحَْد �هلل �أَتحَْقاُكمحْ ِلتََعاَرُف�� �إِنَّ �أَكحْ

ن�سان ه� القيم، فمن باٍب  كرام قيمة، فاإذا كان �سبيُل الت�ا�سل بني اهلل واالإ والتق�ى قيمة، بل اإّن االإ

َ بفل�سفٍة دون غريها، اأو ديٍن  ن�سان اأن تك�ن القيم اأرفع من اأن ُتخَت�رشَ ن�سان واالإ اأوىل اأّن �سلة ما بني االإ

ن�سان؟! دون غريه فهل اإىل فل�سفة ديٍن، منُبعها وماآلها الذي ال ُيحدُّ ومالكها ومق�سُدها االإ

ية ��. �س�رة �لجر�ت: االآ  ���


