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موقعّيــــــة الفلسفــــة في أعمــــــال
 العّلمــــة محّمد جــــواد مغنّيــــــة��1

محمود حيدر���

غ��ي بعي��ٍد عن "الفتنة" التاريخيّ��ة بني العقل والنقل، تخّي العّلمة مغنيّة منطقًة و�ش��طى من اال�ش��تغال 

ميان و�شّمى مهّمته املعرفيّة ه��ذه ب�"فل�شفة العقيدة".  بالفل�شف��ة، فدر���س الدين فل�شفيّاً على اأر�شيّ��ة االإ

ال وتنقيح العقيدة بن��ور العقل وردم الهّوات بني  ولئ��ن اأقّر بجدوى التجري��د الفل�شفّي يف توليد ال�شوؤ

خر، فاإنّه اأدخل الفل�شفة يف جمال اال�شتعمال، يف الواقع التف�شيلّي للحياة الدينيّة اليوميّة. الذات واالآ

ن�ض�ن« على م� يبينِّ اأبو حي�ن التوحيدّي، ف�أ�ضل الق�ضّية يف  ن�ض�ن قد اأ�ضكَل عليه الإ اإذا ك�ن »الإ

�ضك�ل هو الطريق الذي ي�ضلكه العقل حي  �ضل يف الإ ذلك، م�ضتغالت العقل. ويجوز القول: اإّن الأ

ر يف علل ال�ضيء وم�آلته. يفكنِّ

كذل��ك �ضرنى امل�ضهد عل��ى اأمتنِّه يف م�ض�رات الفتن��ة املو�ضوفة بي النقل والعق��ل، اأو بي الفقه 

والفل�ضفة. وت�ليً�، بي واجبّية الدين و�رضورات الدني�. 

م��ر. ومل تتوّقف الفتنة. مثلم� مل تقم امل�ض�حلة ب��ي حقلي اإ�ضك�لّيي يبدو ك�أّنهم� يف  ��م الأ مل ُيح�ضَ

بديّة: التكّلم والتفل�ضف. نزاع مفتوح على الأ

مة حي نواجه حّيزاً معرفّيً� يتداخل فيه احلقالن معً�؛ حتيُّز الفقيِه متوازيً� مع  نقرتب من هذه املقدنِّ

ِد الفيل�ض��وف. ولن� يف الكالم على موقعّية الفل�ضفة يف فك��ر العاّلمة حمّمد جواد مغنّية م� ي�ضيء  جت��رُّ

على هذه املواجهة.

ف، لظهرت على اجلملة يف وع�ء الفل�ضفة.  فلو ق�ربن� اأعم�ل ال�ضيخ مغنّية لنقيم واإّي�ه� �ضلَة تعرُّ

ل علوم الدين ليدفع به� عن  قد يبدو هذا الكالم مف�رقً� للم�أثور من ال�ضيخ. ف�أنتم ب�إزاء حوزوي ح�ضَّ

متر الدويّل يف فكر الع�مِلي ال�ضيخ عبد اهلل العاليلي وال�ضيخ حمّمد جواد مغنّية يف 24-25 اآذار 2009. ن�صُّ حم��رضة األقيت يف املوؤ  ���

غربيّة". رئي�ص حترير جمّلة "مدارات   �2�
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اأ مق�م الع�مل، اأو الفقيه، اأو الق��ضي، اأو  الدي��ن مق�لَة الُنّظ�ر واملخ�لفي. فهو بهذه ال�ضفة �ضوف يتب��َوّ

املتكلنِّ��م، اأو الداعية، اأو هذه املق�م�ت عل��ى اجلملة. فمن اأين اإذاً ج�ءن� الفيل�ضوف، وم� الذي حمله 

 امل�ألوف لدى مدار�ص الفقه التقليديّة.
ّ
ت مط�ِرُحُه يف ف�ض�ء التقرير الديني اإىل م� عَزّ

ال اإىل م�ض�فة اأبعد: كيف لداعيٍة اأن يدن��و ب�مل�ض�ءلة من �ض�أٍن ل ُيرى عنده  ثّم��ة من مي�ضي ب�ل�ض��وؤ

اإّل عل��ى وجه اليقي؟ اأو كيف لفقيه اأن يواجه بعالم�ت ال�ضتفه�م م� هو مركوٌز يف القلب، ومثّبٌت 

مي�ن، وم�ضَلُّم به على الفطرة؟ ب�لإ

ل. ك�ن ذلك ح��رضاً لديه  ل �ض��يء يف ال�ض��رة العلمّية للعاّلمة مغنّي��ة يبدو خ�رج نط�ق الت�ض���وؤ

ال ول ف�رقُه  ه الَق��َدُر اإىل حم�ريب احلوزة، مل يغ�در ال�ضوؤ من��ذ الطفولة امل�ضكونة ب�لفقر. حّتى اإذا �ضمَّ

اد ل من��ص له من ع�رف. واأّن  اُل حلظ��ة. كم� لو اأّنه وعى مبكراً اأّن الدين الذي اأ�ضَلَم له الف��وؤ ال�ض��وؤ

 من�زل اجلهل، منزلًة منزل��ة، واإ�ضك�ًل اإثر اإ�ضك�ٍل، حّتى 
ّ
ف اإّل ِبطِي الع���رف ل يكون له مق���م التعُرّ

ي�أتيه اليقي.

يَّدٌة ب�ضغف البحث عن حق�ئق  َعه� العاّلمة مغنّية، جم�هداٌت موؤ يف امتداد ال�ضتي كت�بً� واأكرث و�ضَ

. كم� 
ل القراآن {َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفينَا لَنَْهِديَنَُّهْم �ُشبَُلنَا}��� ّول يف الت�ض�وؤ �ضي�ء. مرِجُع��ه الأ الكلم�ت والأ

ل، ب�لن�ضبة اإليه، هو تقوى الفكر وهداية العقل، واأّن الهداية مو�ضولة  لو ا�ضتيقن ال�ضيخ من اأّن الت�ض�وؤ

ه اإىل ا�ضتنت�ج  مر. حّتى اإذا عزم على التوجُّ ب�ملج�ه��دة والب��ذل. َفَعِلَم اإّذاك م� يجب اأن يكون عليه الأ

ن�ض�ف اإّل ب�لتقوى. حك�م، اأدرك اأّن املق�م ل ي�ضتوي على الإ الأ

م�م الغّزايل ذات مرة، حي األزم نف�ضه ب�لقول امل�أثور: »اللهم اإّن  ولقد اأخذ �ض�حُبن� مب� دع� به الإ

اأعوذ بك من فتنة القول، كم� اأعوذ بك من فتنة العمل«. وملّ� ك�ن ذلك كذلك، راح يو�ضع من اأر�ص 

القراءة حّتى �ض�رت له مراجع اأخرى. 

ر احلوزوّي ال��ذي امتالأ به وف��ص، بل هو ذه��ب يف م� يتعّدى كلم�ت  مل يكت��ِف ال�ضي��خ ب�ملقَرّ

ن�ض�ن من بحور احلداثة الغربّية ومنجزاته�.  احلوزة واأ�ضف�ره�. م�ضى ليغرتف املزيد مّم� اأ�ضكل على الإ

مل يك��ن العاّلم��ة مغنّية، ملّ� نح� هذا املنح��ى، م�أخوذاً بف�ضوٍل ع�ر�ٍص للمعرف��ة. لقد ك�ن على وعٍي 

 يعني دفعه 
ّ
خذ بهذا القول الفل�ضفي ف. وعنده اأّن الأ  ك�ضبيل اإىل كم�ل التعرُّ

ّ
بف�ضيلة القول الفل�ضفي

، بل ويف كلنِّ م� يّت�ضل بعلوم الدين. ولذا �ضنجد كيف �رَضَت 
ّ
 والفقهي

ّ
اإىل حقول ال�ضتغ�ل الكالمي

ن�ضو�ضه وكت�ب�ته م�رضى املم�ر�ضة الفل�ضفّية، حّتى وهو يتن�ول اأدقَّ امل�ضّلم�ت من العقيدة.

لع��ّل قراءة م��� يف اجلغرافي� الفل�ضفّية الغربّية من اإجن�زات، ك�نت ب�لن�ضب��ة اإىل ع�مِلٍ ك�ل�ضيخ مغنّية 

ية 69. �ضورة العنكبوت: الآ  ���
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�ضالمّية. فهذه الذات ال�ض�رية يف الزم��ن مل تعد ب�لن�ضبة اإليه حمبو�ضة  ���رضورة لوع��ي الذات الثق�فّية الإ

�ضمن قلعة مغلقة. ففي خالل احلقبة الت�ريخّية التي ع��ضه� كفقيه )الن�ضف الث�ن من القرن الع�رضين(. 

ب��دت هذه الذات يف قلب الحتدام. ولذا فال بدَّ له� م��ن ا�ضتك�ض�ف مط�رح الغر )خ�ضيمً� لدوداً 

ك�ن اأو �ض�حب��ً� ودوداً( لك��ي تكتمل �ضورته� عن نف�ضه�. ف�ضورة ال��ذات ُت�ضنع اأي�ضً�، وبن�ضبة م�، 

خر.  على عي الآ

ّدي فعاًل فل�ضفّيً� ل مراء فيه. فعلى  قرار العق��الّن بجدلّية ال�ضلة ب�لغر، ك�ن ال�ضيخ يوؤ م��ع هذا الإ

حكم العقل يبقى اإدراك ال�ضخ�ضّية احل�ض�ريّة اأمراً ن�ق�ضً� لو اكتفى املتعرنِّف مب� لديه من اأنب�ء ورواي�ت 

ّن مثل هذا احل�ضور هو بن�ضبة  عن الغر. فال بّد اإذن، من ح�ضور املق�ِبل لكي تكتمل املعرفة. ذلك لأ

 هو فعٌل حلدٍث اأ�ضلُ�ه العرتاف 
ّ
 الواقعي

ّ
ف مبدلوله الفل�ضف��ي م���، ُيعترب هوّية اأخرى للذات. ف�لتعَرّ

ُ اأَْمًرا  َي اللَّ بنظر، اإّم� لُيثِبُته يف حقله على الوّد وامل�ض�ركة، اأو ليظلَّ واإَيّ�ه على الخت�ض�م، اإىل اأن ِ{يَْق�شِ

 .
َكاَن َمْفُعواًل}���

فك�ر  على هذا املدرج يف النظر اإىل الغر، مب� هو قيمة معرفّية، يحيل العاّلمُة مغنّية عملّية اإنت�ج الأ

. ففي هذا املحلنِّ �ضوف تتعّي لديه نه�جّية خم�ضو�ضة يف 
ّ
اإىل م� ميكن و�ضفه بف�ض�ء التفل�ضف العملي

وب على اإنت�ج  ر ب�أّن مهّمت��ه الفل�ضفّية تكمن يف العمل الدوؤ . وعليه، �ضوف يقرنِّ
ّ
ع���مل التفكر الديني

�ء. ال، �ضعيً� وراء جواٍب م�، عرب ولدات فكريّة ومعرفّية جتت�ز الع�ضبّي�ت ال�ضَمّ ال�ضوؤ

ر مب� ك�ن قد َبَيّنه يف جممل اأعم�له  مة كت�به »فل�ضفة املبداأ واملع�د«، يعود ال�ضيخ مغنّية لُيذكنِّ يف مقدنِّ

م��ن اأّن الفل�ضف��ة اإّن� تق��وم على البديهّي�ت. به� ُيربَه��ن على �ضّحة النظرّي�ت، وبه��� ُتع�َلج م�ض�كل 

كوا يف حكم العقل، واأ�ضقطوه عن الدللة  ه على منكريه� �ضُيالَحظ اأّن الذين �ضكَّ الوج��ود. ويف ردنِّ

لء  والعتب���ر، هم اأنف�ضهم من ا�ضتعمل منه��ج الفل�ضفة ومنطقه�، ونقدوا العق��ل ب�لعقل. َفَمثُل هوؤ

كمثل من قيل فيهم: »من اأنكر الفل�ضفة فقد تفل�ضف«.

، ثم ليكتب  مزَيّة ال�ضيخ مغنّية اأّنه اأدخل الفل�ضفة يف جم�ل ال�ضتعم�ل. راح يرى اإليه� بعي املتب�رضنِّ

ل والتدبُّر والنظر والعمل. ولذا مل تكن الفل�ضفة ب�لن�ضبة اإليه كتلة  فيه���؛ ثّم لتكون له م�ضلكً� يف التعقُّ

وىل، ثّم انربى ُينزله� من  د. لقد اأم�ضك بن��ضية الفل�ضفة الأ من املف�هيم متكث ب�ضمت يف مق�م التجُرّ

علي�ئه�، لكي ت�رضي، وتتوالد، وتنمو يف حقول احلي�ة اخل�رضاء. فم� جدوى الفل�ضفة لو ظّلت �ض�متة 

. ك�أْن 
ّ
لهي يف اأبراجه�. لقد فعل م� فعلته احلداثة الفل�ضفّية لكن على نهج م� اأوتي من علم الكت�ب الإ

ذه�ن اإىل حرك��ة متالأ الزم�ن واملك�ن. حي��ث ت�ضتحيل اآي�ت  تتح��ول املف�هيم ال�ض�كن��ة يف �ضم�ء الأ

يت�ن 42 و44. نفال: الآ كم� يف �ضورة االأ  ���
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الكت���ب وعلوم ال�رضيعة ح�ض��وراً حَيًّ� يف اأدّق مف�عيل الن�ض�ط الب�رضّي. لق��د اأراد اأن تكون الفكرة 

الفل�ضفّية، حركة، ولق�ًء، واجتم�عً�، و�ض�نعة حدث، واأن تكون، ت�ليً�، فكرًة ف�علة يف الت�ريخ.

ه� هن� على وجه التعيُّ ن�ضل اإىل موقعّية الفل�ضفة يف فكره. حيث ت�ضتحيل يف م�ضع�ه اإىل هند�ضة 

دة. بل ميك��ن القول، اإّن غ�يته من الفل�ضفة هي   ب�أ�ضوله وفروعه ومراتبه املتعدنِّ
ّ
معرفّي��ة للفكر الديني

ت�أييد العقيدة بعن��رض اإ�ض�فّية من اأنوار العقل.

، ثّم ليعود 
ّ
ّ اإىل التجريد الفل�ضفي

 الكالمي
ّ
لق��د ا�ضتط�ع العاّلمة مغنّية اأن يرتفع ب�لبح��ث الفقهي

 ال�ض�جنِّ ب�حلي�ة. مل يكن الرجل »فيل�ضوف دين«، كمن يدخل اأر�ص 
ّ
ة ث�نية اإىل الواقع التف�ضيلي به َكرَّ

الدي��ن من ب���ب الفل�ضفة، وق�ضده يف ذلك اأن يدر�ص العقيدة وفقً� للمق��ولت الفل�ضفّية اأنطولوجّيً� 

م�ت فل�ضفّية من خ�رج الدين،  ومعرفّي��ً� وت�ريخّي��ً�.  كم� مل يكن فيل�ضوفً� دينّيً�، �ض�أن من يعم��ل مبقدنِّ

وي�ضل اإىل الدين من دون اأن يق�ضد ب�ل�رضورة اإثب�ت العق�ئد الدينّية.

، حّل فيه العاّلمة مغنّية لي�ض�حب الفل�ضفة؟ من ك�ن اإذاً، واأي مطرٍح معريفٍّ

مر. والذين �ضبقوه اإىل مثل هذه املخ�طرة ك�نوا  ، اأّنه كرجل دين مل يكن لي�ضت�ضهل الأ غ�لب الظننِّ

ن عينه، كم� لذ بع�ص ال�ضلف من احلكم�ء.  ال والرج���ء يف الآ عل��ى حذر مقيم. ولذا �ضيلوذ ب�ل�ضوؤ

لك�أّنن� به وهو يجد نف�ضه داخل ثن�ئّية الدين والفل�ضفة يخو�ص الُلّجة ليعرث على جغرافّية اللق�ء احلميم 

بي ال�ضّفتي. 

ولقد ك�ن عليه اأن يت�ض�ءل:

م� فل�ضفة الدين.. هل هي تلك التي ترى اإىل الدين بعي الفل�ضفة ِلُتَعْقِلَنُه؟

رف: ح�ضنً� . . لنم�ص واإّي�ه قلياًل اإىل م�رضح التعُّ

د التعريف�ت، م�ضطلَح فل�ضفة  ككلنِّ املف�هي��م املع��رضة، ي�ضوب الغمو�ص، وال�ضط��راب، وتعدُّ

الدين.

ُهم ذهب اإىل تقريب امل�ضطل��ح من علم الكالم اجلديد، كونه يعمل على  ول�ض��وف نقراأ اأّن بع�ضَ

�ضب�ب نف�ضه�. مع هذا، ل   لالأ
ّ
ق�ض�ي��� م�ضرتك��ة مع ذلك العلم، مت�مً� مثلم� ذهب الالهوت امل�ضيح��ي

ية معرفّية وا�ضحة املع�مل، يف حي اأّن معظم  ل اإىل روؤ يزال النق��ص يف هذا احلقل حمتدمً� من دون التو�ضُّ

التعريف�ت التي ُنِقَلت عن امل�ضتغلي يف هذا احلقل، ترتبط ببع�ضه� �ضمن �ضي�ق واحد ومت�ض�به. 

لرَن  اأي�ضً� واأي�ضً� اإىل م� يحتويه م�رضح التعريف�ت: 

�ضئلة املتعلنِّقة ب�ملوا�ضيع  ج�ب��ة عن الأ اأّواًل: فل�ضف��ة الدين عب�رة عن ا�ضتعم�ل الطرق الفل�ضفّية لالإ
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�ض��ضية هي خليط من  �ض���رة يف الواقع اإىل اأّن طريقة الفل�ضف��ة الأ . مع الإ
ّ
�ض��ضّي��ة يف الفك��ر الديني الأ

الدرا�ض�ت الت�ريخّية والتحليالت املنطقّية logical analysis  واملفهومّية conceptual وعلم اللغة

. philology

 حول الدين. فتكون بهذا البي���ن جزءاً من الفل�ضف�ت 
ّ
ثاني��اً: فل�ضفة الدين هي التفّك��ر الفل�ضفي

ّنه��� تتطّلع ب�لنطالق من  عّم، ذلك لأ امل�ض�ف��ة، وفرعً� من علم املعرف��ة epistemology ب�ملعنى الأ

مور واملو�ضوع�ت  مو�ضوعه��� – اأي ا�ضتقاللية الدي��ن – ومن اخل�رج اإىل البحث والتحقي��ق يف الأ

الدينّية.

ّنه� لي�ضت جزءاً من املوا�ضيع الدينّية،  ، لأ
ّ
ثالثاً: فل�ضفة الدين هي علم ث�نوّي، اأو هي علم و�ض�ئطي

دلّة  الق�ض�ئّية. بل هي كفل�ضفة احلقوق، ب�لن�ضبة للدرا�ض�ت احلقوقّية واملف�هيم والأ

 حول الدين، ل 
ّ
رابع��اً: ميدان فل�ضفة الدين هو الدرا�ض�ت الدينّية الفل�ضفّية. اأي التفكر الفل�ضفي

 عن املعتقدات الدينّية. ويف هذا ال�ضدد ميكن القول اإّن اللتب��ص احل��ضل بي فل�ضفة 
ّ
الدف�ع الفل�ضفي

الدين �ضمن مهّمته� احلي�ديّة، وبي علم الكالم اأو علم الالهوت �ضمن مهمتهم� الدف�عّية والتربيرّية 

دوار، وطريق��ة ال�ضتخدام. فقد راأى  ع��ن املعتقدات، اإّن� ه��و التب��ص ن�جم من تداخل وت�ض�بك الأ

دي�نهم، وغُرهم   لأ
ّ
يج�د تربير وتبيي عقل��ي بع���ص الفال�ضف��ة اأّن فل�ضفة الدين تنط��وي على �ضعي لإ

اعتق��د اأّن يف ذل��ك �ضعيً� لتربير وتوجيه اإحل�دهم، وك�ن عند ق��وم اآخرين جمّرد �ضعٍي لدرا�ضة وبحث 

ن�ض�نّية. وق�ل بع�ضهم من ج�نب اآخر، اإّن فيل�ضوف الدين ل  م�ض�ح��ة اأخرى من العالقة والتجربة الإ

منً�، اأو لاأدريً�. وعلى اأّي ح�ل،  يلزم اأن يكون �ضخ�ضً� عق�ئدّيً�، بل ميكن اأن يكون منكراً هلل، اأو موؤ

ف�إّن فيل�ض��وف الدين لي�ص ب�ل�رضورة اأن يكون ملتزمً� بدين معّي حتى مي�ر�ص مهّمته الفل�ضفّية. ذلك 

اأّن كلمة الدين يف فل�ضفة الدين هي كلمة مطلقة، وغر مقّيدة ب�أحد الدي�ن دون �ضواه�، اأي اأّنه� غر 

دي�ن. �ضالم اأو ب�مل�ضيحية اأو ب�ليهوديّة اأو ب�ضوى ذلك من الأ مقّيدة ب�لإ

خ�م�ض��ً�: فل�ضفة الدين، هي اإح��دى �ُضَعب الفل�ضفة امل�ض�فة، مثل: فل�ضفة العلم، فل�ضفة اجلم�ل، 

وىل. وهذا هو �ضبب  الفل�ضف��ة ال�ضي��ضّي��ة، فل�ضفة اللغ��ة... اإلخ( وهي كّله��� يف مق�بل الفل�ضف��ة الأ

حك�م الكلّية الفل�ضفّية اأي حتّري احلقيقة، والبحث العقالّن احّلر. حد الأ احتوائه� لأ

لك��ّن الب�ح��ث يف فل�ضفة الدين اأوليفر ليم���ن Oliver Leaman له راأي اآخ��ر يبّي فيه مّيزات 

�ضي�ء املختلفة مت�مً� فيم� يتعّلق بفل�ضفة  فل�ضف��ة الدين عن �ض�ئر الفل�ضف�ت امل�ض�فة. يقول: »اإّن اأحد الأ

رين موقفً�  . وقد اّتخذ الكثر من املفكنِّ
ّ
الدي��ن هو اأّن لديه� ارتب�ط��ً� �ضديد اخل�ضو�ضّية مب� هو �ضخ�ضي

يج���ب اأو ب�ل�ضلب. ورمب� هم يرون اأّن فل�ضفة الدين تكت�ضب لديهم اأهّمّية  ��ً� من الدين رمّب� ب�لإ خ��ضّ

م��ن املتدينِّن، بفل�ضفة  هّمّي��ة النظريّة. ومع ذلك، من املمك��ن اأن يكون اهتم�م املوؤ اأك��رث م��ن جمرد الأ
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. رمّب� ليعربنِّ عن مب�دئ، اأو اأ�ض��ضّي�ت دينّية بطريقة عقالنّية، 
ّ
ك�دميي الدي��ن، اأكرث من جمّرد الهتم�م الأ

مني يرغبون يف  ية ف�إّن الكثرين من املوؤ �ّض�ص له ويربهن على �ضّحته. وبح�ضب هذه الروؤ اأو حّتى ليوؤ

انته�ج هذا النحو من الهتم�م. غر اأّنه �ضيكون من امل�ضتغرب لدى كثرين مّمن اأخذوا بهذا الطريق، 

ة بهم. اأّنهم ل يطّبقون هذا املنهج على منظومة العتق�د اخل��ضّ

خالق مثاًل، هو يف  واأّي��ً� يكن الو�ضع، ف�إّن م��ن الدوافع التي تقود الع�ملي يف ف�ض���ء فل�ضفة الأ

خالقّية ال�ضخ�ضّي��ة. ذلك اأّن اأبرز  �ض�ص املنطقّي��ة ملعتقداتهم الأ ع��ّم، الرغبة يف اإر�ض�ء الُأ غل��ب الأ الأ

وىل ترتبط ارتب�طً� وثيقً� ب�ملواقف  خرى من الفل�ضفة، هو اأّن الأ ق�ض�م الأ الفروق بي فل�ضفة الدين والأ

ال�ضخ�ضّية للفال�ضفة اأنف�ضهم.

ول  العاّلمة ال�ضيخ حمّمد جواد مغنّية هن�، ل يغ�در هذه الدائرة ب�لذات، فم�ضع�ه، على اجلملة، يوؤُ

 من خالل املم�ر�ضة الفل�ضفّية.
ّ
اإىل عقلنة التفكر الديني

 العاّلمة مغنّية منطقة و�ضطى من ال�ضتغ�ل ب�لفل�ضف��ة: در�ص الدين فل�ضفّيً� على اأر�ص 
ّ

لقد تخ��َر

. ومبعنى اأكرث و�ضوحً�: لقد ا�ضتح�رض الفل�ضفة كتقني��ة عقلّية ف�ئقة القدرة على توليد 
ّ
مي���ن الدين��ي الإ

ّدي مهّم�ته��� يف خدمة العقيدة. وهو حي ذه��ب اإىل تو�ضيف مهّمت��ه املعرفّية ب�أّنه�  املف�هي��م، لت��وؤ

�ضرتاتيجّية لفهم املنظومة  »فل�ضف��ة العقيدة«، فقد ك�ن كمن ميو�ضع الفل�ضفة ب�ضفة كونه� اخلريطة الإ

الدينّية.

 يقرتب اإىل حدٍّ 
ّ
�ضالمي رات الفكر الإ رة من تطوُّ ولع��ّل ظهور علم اأ�ضول الدين يف مرحلة مت�أخنِّ

بعي��د مّم��� اأراده من »فل�ضفة العقيدة«. من هذا النحو اأيقن العاّلم��ة مغنّية بجدوى الفل�ضفة يف متكي 

فه�م. وب�لت�يل يف متكينه، عن طريق  دة الأ  من اإدراك حق�ئق الن�صنِّ وطبق�ته املعرفّية املتعدنِّ
ّ
العقل الديني

 املع��رض.
ّ
حي�ء يف الفكر الديني الفل�ضفة، من اإحراز حتّولت التجديد والإ

رة من عمره  لهّية على اأمتنِّ اأطواره� يف حقبة مت�أخنِّ ول�ضوف نراه ي�رضنِّح اأّنه �ضيط�أ اأر�ص الفل�ضفة الإ

. ففي مدينة »ق��م املقّد�ضة« �ضينفتح له ف�ض�ء معريّف غر م�أل��وف يف اأو�ض�ط املدر�ضة الفقهّية 
ّ
العلم��ي

ال�ضيعّي��ة الكال�ضيكّية. عنيت به ف�ض�ء الفل�ضفة ال�ضدرائّية ل�ض�حب احلكمة املتع�لية حمّمد بن اإبراهيم 

ال�ضرازي املعروف ب�ضدر املت�ألنِّهي. فهو يعرتف ب�أّن جلَّ كُ�تبه الفل�ضفّية م� ك�نت لتظهر لول اأن اُأتيح 

له الّطالع على اآث�ر هذا الفيل�ضوف العظيم.

خر من امل�ض�حلة ب��ي الفل�ضفة والفقه، لتكون  دراك، اأجنز العاّلمة مغنّي��ة ال�ضطر الأ م��ع ه��ذا الإ

وىل القي�م مبهّمة ت�ضديد الفقه وعقلنته. ف�ضيلة الأ

رات يف الفك��ر التجديدّي لدى  ّدى ه��ذه امل�ض�حلة �ض��وف يظهر عرب �ضل�ضلة م��ن التطوُّ اإّن م��وؤ

، كذلك 
ّ
العاّلم��ة مغنّي��ة. فمثلم� �ضّكلت الفل�ضف��ة لديه الب�ب املفت��وح على تك�ملّية الفك��ر الديني
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ح يف بع�ص اأعم�له الكالمّية من خالل  ك�ن ت�أوي��ل الن�ّص. ف�ضرنى كيف اأّن موقفه م��ن الت�أويل يتو�ضًّ

�ض�عرة واملعتزلة. فهو  �ضالمي، الأ اإج��راء التحليل املق�رن بي الفريق��ي الت�أ�ضي�ضّيي يف علم الكالم الإ

خذ بنظرّية اأهل العتزال دون نظرائهم؛ ودليله اإىل هذا، الق�عدة التي تقول: اإذا تع�ر�ص  مييل اإىل الأ

م�مّية  ظ�ه��ر الن�صنِّ مع العقل َوَجَب ت�أويله مب� يّتفق مع منطق العق��ل. فذلك م� يّتفق براأيه مع قول الإ

ّن العقَل �رضٌع من الداخ��ل وال�رضَع عقٌل  ب���أّن ال�رضع والعق��ل ل يت�ض�دم�ن بح�ل، ول يفرتق���ن، لأ

م��ن اخل�رج. واأّم� العق��ُل ف�إّنه يهتدي ب�ل�رضع، وال�رضع ُيعرف ب�لعقل. فهم��� اأبداً ودائمً� متح�لف�ن 

خر.  مت�آزران، كّل منهم� يحكم مب� يحكم به الآ

ته: اإّن م�  عن��د هذه املحّطة املعرفّي��ة �ضوف ي�ضتحيل الت�أويل عن��ده �رضورًة لفهم الدي��ن. وحجَّ

ي�ضتغل��ق من ال�رضيعة على الفهم يت��وّله العقل ب�لتف�ضر واجلرح والتعديل، و�ضوًل اإىل الت�أويل، حّتى 

ُترى حقيقُته.

ف  فل��و قراأن� م� ي�ضته��ّل به جّل م� اأ�ضدره، لوقعن� عنده على �ضغ��ٍف حميم بتكثر طبق�ت التعرُّ

 قوامه ب�ضط النف�ص 
ّ
فك�ر. اإذ املعرفة على م� َيَرى، تنطلُق من منظور قراآّن وفل�ضفي على الن�ضو�ص والأ

 براأيه ل يفلح ب�أمره اإّل اإذا اأحرز ثالثة �رضوط:
ّ
�ضالمي ر الإ والعقل على ف�ضيلة الختالف. ف�ملفكنِّ

�ضالم. اأ.  اأن يكون على علم بحقيقة الإ

ب. اأن يكون على علم ب�لتّي�رات واملذاهب احلديثة ومدى �ضلط�نه� وت�أثره�.

مي�ن ب�لبدع، والالمب�لة.  ب، والإ  ك�لتع�ضُّ
ّ
�ضالمي ج. اأن يكون ع�ملً� بعيوب املجتمع الإ

�ض��الم يف الزم�ن، وعلى اخل�ضو�ص يف اأزمنة احلداثة التي  لق��د عرف ال�ضيخ مغنّية اأّن ح�ضور الإ

َب،  ف. وعنَده، اأّن املتع�ضنِّ ع��ضه��� ب�متالء، ل يكون اإّل �ضمن جدلّية الحتدام والختالف والتع��رُّ

ن�ض�ت لكالم الغر. فلو تكّلم املغلَّق على نف�ضه، فلن ي�ضمع اإّل اأ�ضداء كلم�ته  وح��ده، من يرف�ص الإ

��م اأّنه اأدرك  ترت��دُّ اإلي��ه �ض�فيًة م��ن اأّي �ض�ئبة. حّتى لي�أخ��ْذه الُعجُب مب� اأن�ض���أ من كلم�ت، ثم ليتوهَّ

احلقيقة. 

دي�ن  لقد تع�مل »الفقيه/الفيل�ضوف« مع مواقع الختالف �ضواء بي مذاهب امل�ضلمي اأو بي الأ

ف قبل الدخول معه� يف مي�دين املج�دلة.  والتّي���رات الفكريّة والفل�ضفّية والعلم�نّية، وفق مبداإ التعرُّ

ُه معرفة  ك�أّن��� ا�ضتع���د مق�لة ابن الهيثم: »اإّن من الواجب على الن�ظر يف كت��ب العلوم اإذا ك�ن غر�ضُ

احلق�ئ��ق، اأن يجع��ل نف�ض��ه خ�ضمً� لكلنِّ م� ينظر في��ه، ويجيل فكره يف متن��ه، ويف جميع حوا�ضيه، 

ويخ�ضمه من جميع جه�ته ونواحيه، ويّتهم نف�ضه اأي�ضً� عند خ�ض�مه.




