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 الناشر كلمة
 

 الرحيم الرمحن اهلل بسم
 

 مـــن الكلمــة تعنيــ  مــا بكــ  حضــارية باحلقيقــة هــي اإلســيمية والعقائــد اإلســيمي الفكــر
 معاً. واجلسد الروح يبين ألن  وذلك ومبىن، معىن

 الكـى  الصـناعية والثـورة والتكنولوجيـا فـالعلم فقـ،، املادة حضارة هي ليست احلضارة إذ
 اإللكرتونيــة واحلواســ  ـــ حاليــاً  يقــا  كمــا  ـــ صــغرية الكرتونيــة كقريــة أصــب  الــذ  العــام يف

 للحضـــــارة احلقيقــــي املعــــىن يعطــــي ال ذلــــك وكـــــ  واألرضــــية ئيةالفضــــا واالتصــــاال  العميقــــة
 الرفيعة. االنسانية والقيم باألخيق تقرتن م إذا االنسانية،
 والطــــائرا ، الســــيارا  أحــــد  وركــــ  الســــحاب ناطحــــا  يف ســــكن إذا اإلنســــان ألن
 ةخـائر  وقـوا  حـائرة تكـون بـ  نفس  تستقر وال قلب  يطمئن ال والسماوا  األرض ل  وسخر 

 هــو انســان كــ  ألن وذلــك بالــذا  العقائــد  اجلانــ  وهــو لــ  الروحــي باجلانــ  يهــتم م إذا
 مـا هـي ومتناهيـة عاليـة حقيقـة بوجـود ويـؤمن يعتقـد انـ  اإلنسـان فطرة ويف الفطرة، على مولود
 .«اهلل» يسمى

 اجتاحــت األخــرية أيامــ  علــى نشــر  الــذ  القــرن هــذا مطلــ  ويف الــنمن مــن مضــى وفيمــا
 وتابعهــا لينــني وتنعمهــا والشــيوعية ســارتر، وتنعمهــا الوجوديــة باســم اإلحلــاد مــن موجــة العــام

 مــــن وغريهــــا …ورفاقــــ  هيجــــ  تنعمهــــا الـــي الديالكتيكيــــة الفلســــفة انتشــــر  كمــــا إســـتالني،
ــ إليــ  نــدعو فيمــا ـــ تنكــر الــي االحلاديــة النظريــا   متامــاً  وهتمــ  وتعــاىل، ســبحان  اخلــالق وجــود ـ

 وأنواعها. أشكاهلا بك  ةالديني العقائد
 الظاملـة التيارا  تلك ك  شبابنا فتقاذفت هؤالء، من وافراً  اإلسيمية بيدنا نصي  وكان
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 يتصــدون الكــرام املراجــ  ســيما وال األعــيم العلمــاء فــانطلق احلــق، عــن وعــد  الــبع  واحنــر 
 ومدرســة لقــر نوا اإلســيم وثقافــة بفكــر ومتســلحني ســبحان  اهلل علــى متــوكلني اهلجمــا  هلــذ 
 . البيت أه 

 األعلـى الـدين املرجـ  ــ اهلل حفظـ  ـ الشرياز  اإلمام مساحة ألولئك تصد  من أوائ  ومن
 فــراح اللســان، زلــق القلــم، طلــق الثقافــة، عــاي اهلمــة، موفــور وهــو العمــر مقتبــ  يف كــان حيــ 
 فـنن نقاذهـا..إل الشـباب أجيـا  سـيما وال املرحومـة األمـة هلـذ  ويؤلـ  ويكتـ  ويبلـ،، خيط 

 الصواب.. جادة عن ليحنرا  عرضة أكثر فهم عوداً  وأغ  جتربة أق  الشباب
 الـي والتوجيهيـة التوعوية الكت  تلك من واحد هو ـ الوجوديين مع وقفة ـ الكتاب وهذا
 األباطيــــ  ويــــدح  اإلســــيمية احلقــــائق فيهــــا يعــــرض وهــــو احلــــني ذلــــك يف مساحتــــ  أصــــدرها
 …الوجودية

 منـ  يسـتفيد لكـي ثانيـا بطبعـ  نقـوم إذ وحنـن الـنمن من مدة منذ ومنشور بوعمط والكتاب
 فيــ  ملــا التوفيــق ســبحان  اهلل مــن راجــني األصــي ، اإلســيمي التفكــر ولتعمــيم اإلســيمي العــام
 والصيح. اخلري

  العاملني. رب هلل احلمد أن دعوانا و خر
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 المقدمة
 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 علــى اهلل ولعنــة الطــاهرين و لــ  حممــد ســيدنا علــى والســيم والصــية العــاملني رب هلل احلمــد
 أمجعني. أعدائهم
 الوجودية؟ هي ما

 الـذ  الوجـود  املـذه  علـى الضـوء بعـ  ليسـل، وضـ  يـديك بـني الـذ  الكتـاب هذا
 الـــوعي مــن أدمغـــتهم لتفريــ، املســتعمرون ســـعى الــذين الشـــباب مــن ألدمغــةا بعـــ  يغــنو اخــذ

 تاف . ك  من أتف  كان ولو مستوفد ك  من يثملون بعضهم فأخذ الصحي ،
 اخلشـــارة، حـــى تطلبــت الطيـــ  الغــذاء املعـــدة جتــد م فـــنذا املعــدة، مثـــ  الــدما  مثـــ  فــان
 وزيفاً. زيغاً  كان ولو ميأل  ما طل  عادلة،ال والفكرة املوزونة، املعرفة الدما  جيد م إذا وكذلك

 الفقري؟ من يستجد  الغين أرأيت
 النظريــة، والعلــوم االســيمية الفلســفة ناحيــة مــن األغنيــاء أغــىن هــم الــذين شــبابنا مثــ  إنــ 

  ذاك.. وحانو  هذا باب على يتسكعون ذلك وم 
 الضــخم الرصــيد عــن والرتبيــة التعلــيم منــاه  أفــر  حيــ  هبــم، املســتعمر صــنع  ملــا وذلــك

 مثـا  قـرن نصـ  قبـ  مـا إىل املسـلمني مثـا  كـان لقـد العلـوم. هـذ  يف للمسلمني كان الذ 
 املفسدين.. وعب  األعداء هجما  من حيمي  ضخم جيش ل  الذ  القطر

 ذلــك لتبديــد يعملــون الــداخ  يف القطــر أهــ  مــن ومجاعــة اخلــار  مــن األعــداء أخــذ نعــم
 املدينة. يستبيحون باألعداء فنذا اجليش، من القطر واسلخ حى مشل ، وتشتيت اجليش

 يف ومتانـــة قـــوة فوقهـــا ليســـت الـــي املتينـــة، القويـــة العقائـــد هلـــم املســـلمون.. كـــان وهكـــذا
 يـأي أن ميكـن ال حبيـ  ومنعـة، قـوة املتطاولة األزمان أكسبتها لقد واإلهلية، الطبيعية الناحيتني

 الـــداخ  يف العمـــيء أو اجلهـــا  مـــن ومجاعـــة ار ،اخلـــ مـــن باألعـــداء وإذا …عليهـــا مبنيـــد   
 صـورة ويف قليـ  وخلـ، عجيـ  بشيء ويبدلون  فينهبون ، الضخم الرصيد ذلك على يهجمون

 ذلك. بعد هبذا املسلمون رضي كي  اإلنسان يتعج  بدائية
 ذلــك يف فمثلــ  األذهــان، مــن حمــي وإمنــا الوجــود مــن ميــ  م بعــد بــاق الرصــيد أن والغريــ 
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 مـن حميـت وإمنـا اإلسيمية، الكت  وبطون احلكيم القر ن من مت  م الي اإلسيم كامأح مث 
  احلياة. وأجهنة اجملتمعا ،
 لكـين الغريب، الفلسفي الرتا  إىل النظر سوء أو املبالغة على ذكرت  ما حيم  القارئ ولع 

 ضــمن يف حشــر  الــذ 1)الكــى   املنطقــي البــدائي الكتــاب إىل ينظــر لــو املطــال  أن مــن واثــق
 البدائي اإلهلي الكتاب أو القدمية، العلوم طيب يقرؤ  كتاب أو  4املقدما   )جام  كتاب
 هبما يقيس مث اإلهليا ، تعليم مرحلة أو  يف طيبنا يقرؤ  الذ  3عشر  احلاد  الباب )شرح
 ال مبـــا شاســـعا البـــون لـــرأ  الطبيعـــة، وراء مـــا أو الفلســـفة لعـــي  الغـــرب يف اخـــر  كتـــاب كـــ 
  مطال . غري إنسان يصدق  أن ميكن

 واالهليــا  الفلســفة بينمــا املرحلــة، أو  مــن بالســري  خــذة احلديثــة، واالهليــا  الفلســفة إن
 وكتـاب ،و لـ   عليـ  اهلل )صـلى الرسـو  وكلمـا  العظـيم  نـ  بقـر اإلسيم صقلها الي السابقة

 مرحلة..  خر يف واصلة ذلك، إىل وما البيغة هن 
 إال بينهمــا النســبة وليســت هــذ ، دون تلــك علــى اإلقبــا  نــر  أن املؤســ  مــن ألــيس إذاً 

 الصــناعة اليهــا وصــلت الــي الضــخمة الصــناعية واملكــائن اليدويــة، احلياكــة  ال  بــني كالنســبة
 أطوارها.  خر يف احلديثة

 اجتمـــاع تســـتحي  الصـــحيحة فالفلســـفة التفـــاو   مبـــدأ لـــدرك يكفـــي واحـــداً  مـــثيً  ولعـــ 
 الشــــرط، املكــــان، احملمــــو ، )املوضــــوع، هــــي  وحــــدا  انثــــ فيــــ  يشــــرتط والــــذ  النقيضــــني،
 )الكـى   كتـاب يف حـى مـذكور مطلـ  وهـذا النمـان  والفعـ ، القـوة والكـ ، اجلنء االضافة،
  البدائي..
ــ اجلامعــا  أســاتذة أحــد نــر  بينمــا  اهلجــوم أقصــد أين اليظــن حــى تســميت  يف وأحتاشــى ـ

 يـأي فالـذ  لـون، لـ  طـر  كـ  طرفـان لـ  بعمـود وميثـ  االسـتحالة بعـدم يقـو  ــ بالذا  علي 

                                                           
ملؤلفــ  الســيد مــري شــري ، باللغــة الفارســية وهــو مــوجن يف اوليــا  علــم املنطــق، )الكــى  يف املنطــق   - 1

 ومثل  كتاب )املوجن يف املنطق  باللغة العربية، آلية اهلل السيد صادق الشرياز  )دام ظل  . 
كراساً وكتاباً يف الصر  والنحو واملنطق واألخيق، من عدة مـؤلفني، وقـد   15يشتم  الكتاب على  - 4

 بع  العلماء وأمساها )جام  املقدما  .مجعها 
 هـ . 721 -123للعيمة احللي أيب منصور مجا  الدين احلسن بن يوس  املطهر ) - 3
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 بلــون انــ  قــائيً  خيالفــ  اآلخــر الطــر  مــن اآلي بينمــا كــذا، بلــون انــ  يقــو  الطــرفني أحــد مــن
 ثان.

 الفلسفتني؟ بني الشاس  البون أرأيت
 واستهناء؟ ضحك مثا  الكيم هذا أليس
 تـــر  الـــي لصـــحيحةا الفلســـفة هـــدم بـــ  تريـــد الـــذ  األســـتاذ أيهـــا كيمـــك بـــني ربـــ، وأ 
 ذكروا؟ ما وبني التناق  استحالة

 املكان؟ وحدة شرطوا إهنم أليس
  واحد؟ مكان ال مكانان، العمود جهي أن علمت أفي

 الفلسفة. آلراء الوارثة هي اآلراء هذا مث  يكون أن جداً  وغري 
 يف ةاملمّوهــ األباطيــ  وجعــ  الصــحيحة للفلســفة الفهــم عــدم بعــد أ  ـــ ذلــك بعــد يــأي مث
ــ الفلســفة قضــايا يعــاج كتــاب إىل تنظــر ال فأنــك املــوازين، بــني العجيــ  اخللــ، دور ـــ مكاهنــا  ـ
 مث العمليـــة، األمـــور يف النظريــة األمـــور تــداخ  مـــن الغشـــيان أخــذك إال ــــ احلــدي  الطـــرز علــى

 ربـ، ال نظـر  علمي أمر عن يتكلم الفلسفي الكتاب تر  فبينما األوهام، يف احلقائق تداخ 
 تطــال  وحــني !  والفلســفة العلــم مصــا  يف عمليــاً  موضــوعاً  أقحــم جتــد  إذ إطيقــاً، بالعمــ  لــ 
 سفسطة. املوضوع يف فيدخ  بك يدور إذ احلقيقة من حظ ل  أمراً  من 

 غـــري شـــبابنا مـــن كثـــريا أن وحيـــ  األوهـــام، أدوار وجـــاء  …احلقـــائق ضـــاعت وهكـــذا
 ــ العاليـة؟ االهليـا  إىل النوبـة تصـ  ىحـ الصـحيحة، بالفلسـفة فكيـ  ــ للمنطـق حـى دارسني
 عّباً. من  يعّبون هناك، أو هنا من اليهم يصدر ما ك  إىل يتهافتون تراهم

 احليــاة، عمــ  يف النظريــا  حشــر إىل يتعــدا  فانــ  احلــد؟ هــذا عنــد وقــ  األمــر ليــت ويــا
 بغونيصــــ مث ذلــــك، إىل دعــــاهم إنســــاناً  أن مبجــــرد الفلســــفة، شــــعارا  حتــــت يتكتلــــون فــــرتاهم
 باطـ ، هـذا هلـم  قلـت إذا لـك ووي  املهلهلة، الباهتة األصبا  بتلك والعقيدية العملية حياهتم

 يصــ  واالهتــام اهلجــوم ألفــا  مــن اللغــة قــامو  يف يوجــد مــا فــان منــ ، أحســن اإلســيم أن أو
 عليك.
 و نقـ كنا خمتلفة، فئا  أرب  من مرا  أرب  اهلجما  هذ  مبث  ـ بالذا  ـ أنا منيت وقد

 األخــذ علــى هلــم واحلــ  علــيهم االشــفاق مبجــرد ـــ الصــواب مــن هلــا حــظ ال ورائكــم مــا إن هلــم
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 فيـ  القتطـ  الكتـاب، هـذا اكتـ  إذ اخلامسـة، املـرة أوان حـان قـد انـ  واظـن ــ املثلـى بالطريقة
 مــن أضــواءاً  عليهــا ألســل، األفكــار، بعــ  يغــنو أخــذ الــذ  الوجــود  مــذه   راء مــن شــيئاً 

 اإلسيمية. والفلسفة والكيم املنطق علم يف قرر ما حس  احلقيقة
 والـدوران اللـ  تأخـذ اهنا ـ اجتاهاهتا مبختل  ـ احلديثة الفلسفة على يؤخذ مما أن .. كما
 ـ فسد  أو األهدا  تلك صحت ـ العلمية األهدا  إىل الوصو  سبي  يف العلمية والفهاهة

 ـــ احلديثــة تــر  مفهمــة، قصــرية بعبــارا  يجــةالنت إىل تصــ  أن الصــحيحة الفلســفة تقــدر فبينمــا
 فارغـــة وعبـــارا  مكدســـة بألفـــا  وتـــأي وتـــدور بـــك تلـــ  ــــ مناهجهـــا وبدائيـــة نضـــجها لعـــدم

 املثــا  احلديثــة، الفلســفة كتــ  أطــال  وأنــا أتــذكر كنــت مــا وكثــرياً  اهلــد ، ذلــك إىل للوصــو 
 القائ  
 األخـوين  مـن واحـداً  ريناحلاضـ أحد فسأ  ثال ، رج  فجاء مكان، يف كانا أخوين إن

 فقـا   اجلـائي؟ هـذا مـن اآلخر  األخ احلاضر ذلك سأ  مث اخي، ان  فقا   اجلائي؟ هذا من
  أيب. جهة من ابن  وهو جد  ولدا مها اللذين زيد اخ ابن ان 

  والفهاهة؟ الفصاحة بني الفرق أرأيت
 يف ذكـر  والثـاين مـة،مفه عبـارة يف ذكـر  األو  لكـن أخـو ، اجلـائي أن ذكر األخوين فكي

 والغثيان. الدوخة تور  عبارة
 كانـت إذا أمـا صـحيحة، النتيجة كانت إذا فيما احلديثة الفلسفة على ينطبق املثا  وهذا

 منها. خري فاملثا  باطلة، النتيجة
 حـني والمبـاد(( واألديـان اإلسالم )بين سلسـلة من اخلامس الكتاب هو فهذا .. وبعد

 قبل   املكتوب أن
 . 2ودارون  اإلسيم )بني .1
 . 5النصار ؟  كت  يف و)ماذا .2
 . 0املستوردة  األحناب من اإلسيم )موق  و .8

                                                           
هــ مـن منشـورا  مكتبـة 1812صفحة من احلجـم املتوسـ،، الطبعـة الثانيـة عـام  31يق  الكتاب يف  - 2

 القر ن احلكيم، فرع املغاولة حل  سوريا.
 صفحة من احلجم الكبري، الطبعة األوىل النج  األشر  العراق. 52يق  الكتاب يف  - 5
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 . 7 اليهود  )هؤالء و .2
 …الثال  باستثناء الطب  عام إىل خرجت الكت  وهذ 
 قا  فلقد مقصود  فذلك واحداً، إنساناً  كان وإن أحد هداية السلسلة هبذ  وفقت فان
 خـري واحـداً  رجـيً  بـك اهلل يهـد   )لـئن عليهمـا  اهلل )صلوا  ملرتضىا لإلمام اإلسيم رسو 

 .0الشمس  علي  طلعت مما لك
 فكيـــ  النيـــة، علـــى حـــى األجـــر يقـــرر اإلســـيم أن ذلـــك مـــن فيكفيـــين احلـــظ خـــانين وان
 باإلخيص. مقروناً  يكون أن شرط على بالعم ؟
 برضا .. العم  يقرر وان صاإلخي ي يه  وان اخلدمة، هلذ  يوفقين أن املسئو  واهلل
رب هلل والحمـــد المرســـلين، علـــى وســـالم يصـــفون، عمـــا العـــ   رب ربـــ  ســـبحان 
العالمين

 املستعان. املوفق وهو ،1
 المقدسة كربالء 

 محمد 

                                                                                                                                                                      
 خمطوط . - 0
هــــ مؤسســـة 1212صـــفحة مـــن احلجـــم املتوســـ، ، الطبعـــة الثانيـــة عـــام  128طبـــ  مكـــررا، ويقـــ  يف  - 7

 الوفاء.
إىل الـيمن فقـا  ي   قـا   )بعثـين رسـو  اهلل  عـن أمـري املـؤمنني  277ص 2جمموعة ورام    - 0

ال تقــاتلن أحــداً حــى تــدعو ، وإ  اهلل لــئن يهــد  اهلل علــى يــديك رجــي خــري لــك ممــا طلعــت  يــا علــي
 علي  الشمس وغربت ولك والؤ  يا علي . 

  )فــواهلل لــئن يهــد  اهلل بــك رجــيً واحــداً خــري لــك مــن أن يكــون لعلــي  ويف قصــة خيــى قــا  
 =  =الرايـة غـداً رجـيً حيـ  اهلل يف قولـ  العطـني 17، الفصـ  211ح 122لك محر النعم  العمدة ص

 .118ورسول  وحيب  اهلل ورسول . ومثل  يف بشارة املصطفى  ص
 .132-131سورة الصافا    - 1
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 واآلراء .. الحقيقة

 
 وهـذا ذهنيـة، حقـائق أو خارجية، حقائق كانت سواء تتعدد، أن ميكن ال واحدة احلقيقة

 اهيا .البد أوىل
 وحقيقــــة االنســــانية، حقيقــــة لــــ  تكــــون بــــأن اإلنســــان، حقيقــــة تتعــــدد أن ميكــــن ال مــــثي 
 وحقيقـــة تـــارة، الىتقـــا  حقيقـــة فتكـــون الىتقـــا ، حقيقـــة تتعـــدد أن ميكـــن ال وهكـــذا الفرســـية،
 زيـــد صــورة يكــون أن ميكــن فــي اخلارجيــة، غــري احلقــائق إىل بالنســبة وكــذلك أخــر ، الليمــون
 الذهن. يف موجودة وال هنالذ يف موجودة

 أصو   ثيثة ـ وغريها املتقدمة األمثلة يف احلقائق تعدد عدم أ  ـ األمور هذ  وجيم 
 بينهمــا اللــذان النقيضــان جيتمــ  أن ميكــن فــي النقيضــني، اجتمــاع اســتحالة أصــ  األول:

 املنافرة. غاية
 غايـة بينهمـا اللـذان ضانالنقي يرتف  أن ميكن في النقيضني، ارتفاع استحالة أص  الثاني:

 املنافرة.
 بينهمـــا اللـــذان الضـــدان جيتمـــ  أن ميكـــن فـــي الضـــدين، اجتمـــاع اســـتحالة اصـــ  الثالـــ :

 ما. منافرة
 عــن و)البيــاض  )الســواد  ارتفــاع مــن نــر  كمــا ممكــن، أمــر فــذلك الضــدين، ارتفــاع امــا
 أشب . ما أو )احلمرة  هناك كان إذا فيما واحد مكان

 الـــذين وهـــم  ليســـت   يـــد   = )سوفســـطائياً  نكـــون أن لـــنم األصـــو ،  هبـــذ نســـلم م ولـــو
 حيــوان وال إنســان فــي خيــا ، أو وهــم الكــون يف مــا كــ  أن ويتومهــون عامــة، احلقــائق ينكــرون

 وســيأي .. أوهــام يف أوهــام الكــ  وإمنــا  خــر، شــيء وال ارض وال والمســاء قمــر وال مشــس وال
 . امجاالً  حوهلم الكيم

 يكـون ورمبـا باطًي، بعضها تكون وان البد خمتلفة اآلراء رأينا فنذا .. واحدة ةفاحلقيق إذاً 
 أشب . ما أو تناق  بينهما يكن م إذا فيما باطًي، اجلمي 
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 املرب   حو  اآلراء اختلفت إذا مثًي 
 أحـاط مـا املربـ  اآلخـر  ويقـو  أضـيع، ثيثـة ب  أحاط ما املرب  أحدها إن يقو  بأن ـ أ

  ونقصاناً. زيادة وهكذا أضيع، مخسة ب 
ــ ب  مــا املربــ  اآلخــر  ويقــو  أضــيع، أربعــة بــ  أحــاط مــا املربــ  إن أحــدها  يقــو  وان ـ
 أضيع.. ثيثة ب  أحاط

 مخســــة ذ  وال أضــــيع، ثيثــــة بــــذ  لــــيس املربــــ  ألن باطلــــة، اآلراء مجيــــ  األو   ففــــي
 أضيع.
 هــو اآلخــر والــرأ  أضــيع.. ثيثــة بــ  ي،حيــ ال املربــ  ألن باطلــة، اآلراء بعــ  الثــاين ويف

 أضيع. أربعة ب  حيي، املرب  إذ الصواب،
 باطًي. أحدها يكون وان البد اآلراء تعدد يف الصورتني، كلتا ويف

 اآلراء اختلفـت مـثًي  اخلارجيـة. غري األشياء حو  يق  الذ  االختي  يف احلا  وهكذا
 األعدام  يف التماين حو 
 موجـود االعـدام بـني التمـاين اآلخـر  وقـا  إطيقـاً، األعـدام بـني متـاين ال أحـدها  فقـا  ـ أ

 مطلقاً.
 ال اآلخر  وقا  الذهنية. االعدام دون اخلارجية االعدام بني متاين ال أحدها  قا  أو ـ ب

 مطلقاً. االعدام بني متاين
 يتمـاين انـ  نـر  املـ ــ االعدام بني التماين بعدم القائ  وهو ـ باط  الرأيني أحد األو   ففي

 وهكذا. البستان، عدم من الدار عدم أو الدرهم، عدم من الدينار عدم اإلنسان عند
 اجلملـة، يف التمـاين وعـدم مطلقـاً  التمـاين عدم من كي ألن باط ، الرأيني كي الثاين  ويف

  بينها. يتماين الذ  الذهن إلدراك مطابق غري
 )اإلهليـة  احلقـائق مجيـ  يف جارية واحدة، احلقيقة كون من ذكرناها  الي القاعدة إن مث..

 …وغريها و)الرتبوية  و)االجتماعية  و)السياسية  و)االقتصادية  و)الطبيعية 
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 ضار  المختلفة اآلراء
 

 مــن احلــق ويستخلصــوا املختلفــة اآلراء حــو  يبــاحثوا أن القــد  مــن املصــلحون دأب لقــد
ـــــدة.. يف ســـــواء الســـــعيدة، احليـــــاة يعـــــيش أن ديريـــــ الـــــذ  اجملتمـــــ  إىل ليقـــــدموا بينهـــــا  أو العقي

 هـذا الطبيعـي، العام وراء مبا أو العام هبذا مربوطة كانت وسواء الفرد ، العم  أو املعاشرة..
 الغي . بعام التصاهلم التمحيص عن غىن يف هم الذين i واألئمة األنبياء عدا ما

 ألمرين  ذلك على املصلحون دأب وإمنا
 كـ  يف كـامن االسـتطيع حـ  نـر  ولـذا بفطرتـ ، للحقيقة متطل  اإلنسان إن األول:

 أصًي. املدنية تكن م ب  احلضارة، تتقدم م ولوال  نفس،
 أما ـ األخر  احلياة عن فضيً  ـ الدنيا حيات  يف اإلنسان تنف  الي هي احلقائق نإ الثاني:

 باملآ . أو مباشرة ضارة فاهنا األباطي 
 يضر الغرب اجتا  يف فالسري الشرق، حنو املقدسة كربيء من بغداد طريق كان إذا فمثًي 

 بغداد. إىل للوصو  الطال  اإلنسان مبصلحة
 العملية. الشؤون سائر علي  وقس العم  اىل بالنسبة هذا
 االعتقـاد كـان احلقيقـة، هـو واحد بال  االعتقاد كان إذا فمثًي  العقيدة.. إىل بالنسبة اما

 منهـا  اإلنسـان اتبـاع وعـدم واخلصـام التصادم إىل بالنتيجة مؤدياً  االهلة، بتعدد أو ل ،اإل بعدم
 اإلنسان. سعادة تسب  الي i األنبياء

 مباشرة. باإلنسان ضاراً  اخلطأ اتباع كان األو   املثا  ففي
 ةاحليــا عــن الغــ  مــ  وهــذا بالنتيجــة. باإلنســان ضــاراً  اخلطــأ اتبــاع كــان الثــاين  املثــا  ويف
  مباشرة. العقيدة يف اخلطأ يضرها مما هبا، نعتقد الي اآلخرة

ـــاة  شـــؤون خمتلـــ  يف احلقيقـــة، يتحـــر  أن اإلنســـان علـــى إذاً   والعمليـــة.. العقيديـــة، احلي
 منهــا باحلقيقــة األخــذ مث.. واألدلــة، بــالفطرة ومقايســتها اآلراء، بتحمــيص إال يكــون ال وذلــك
 الباط . ورف 
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 ماألوها أهل مذهب

 
 ــ أشـب  وما اجملهرية، اجلراثيم ووجود اجملرة ووجود اإلنسان، كوجود ـ خارجية حقائق هناك

  لإلنكار.. قابلة ليس
 كاســتحالة ـــ اخلــار  مــن حــظ هلــا يكــن م وان ذهنيــة، حقــائق الــذهين العــام يف أن كمــا
 واحدة دقيقة يف الكهرباء وكون وكهًي، شاباً  واحد حا  يف اإلنسان وكون النقيضني، اجتماع

 يف وجـود هلـا يكـن م وان لإلنكـار قابلة ليست أيضاً  وهذ  ـ أشب  وما حتركها وال املروحة حترك
 جتمـ  أن تقـدر ال كمـا اخلـار ، يف النقيضـني بـني جتمـ  أن تقدر ال فانك الذهن، عن اخلار 

 التحريك. وعدم والتحريك والكهولة، الشباب بني
 قابلـة ليسـت أيضـاً  ثالثـة، حقيقـة إليهمـا تضا  قد ـ الذهنيةو  اخلارجية ـ احلقيقتان وهاتان

 أم وجـد  سـواء األمريـة  )الـنفس احلقيقيـة املوضـوعا  علـى احملمولـة األحكام وهي لإلنكار،
    مثيً  توجد، م

 ســواء صــادقة، حقيقــة القضــية هــذ  فــان قائمــة  غــري أو قائمــة أمــا أقســام  علــى )املثلــ 
 املثل .. يوجد م أم اخلار  يف املثل  وجد

 هــذ  فــان ضــوئية  ســنوا  ســار  إذا األخــر اجملــرا  إىل تصــ  الفضــائية )الســفينة وحنــو 
 تتحقق. م أم اخلار  يف حتققت سواء صادقة حقيقية قضية

 النظريـــــــا  العلـــــــوم كـــــــ  ينســـــــبون املعاصـــــــرون، أو األقـــــــدمون مـــــــنهم ســـــــواء والعلمـــــــاء..
 بـــني التميـــن أوال يتحـــرون جتـــدهم ولـــذا ائق،احلقـــ مـــن الثيثـــة األقســـام هـــذ  علـــى واملكتشـــفا 

ــ ثانيــاً  ويتحــرون واالســتحالة، االمكــان  وغــري مســتقبي، ولــو الواقــ  بــني التميــن ـــ االمكــان بعــد ـ
 يثبتـون مث وقوعـاً، باملسـتحي  عنـ  ويعى اطيقاً  يق  ال ما الذاي املمكن أقسام من فان الواق ،

 األقسام. من استنتجو  ما على اليها ماو  الفينيائية واملكتشفا  العلمية املطال 
 إذ األوهــام، إىل االبتعــاد ذلــك بقــدر اقــرتب احلقــائق، عــن أنظــار  يف اإلنســان ابتعــد وكلمــا

 فهـو بـوهم لـيس مـا وكـ  وهـم، فهـو حبقيقـة لـيس مـا فكـ  والوهم احلقيقة بني واسطة شيء ال
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 حقيقة.
 أن إىل احلاضـر، احلـا  ويف قـد ال يف والعلـم الفلسـفة ادعـوا الـذين مـن جبماعـة اشـت، وقد
 فكــانوا إطيقــاً، الواقــ  مــن هلــا نصــي  ال جمــردة، أوهــام الكــون أن ويــرون رأســاً  احلقــائق ينكــروا
 قلـت فـنذا أنفسـهم، عـن ذلـك يقولـون كانوا اهنم حى وأباطي ، أوهام بأسر  العام أن يقولون

 الوجــــود مــــن ي حــــظّ  ال وخيــــا  وهــــم أنــــا وإمنــــا كــــي! يقــــو  كــــان موجــــود؟ أنــــت هــــ  لــــ  
 واحلقيقة!..
 الكتــــ  بعــــ  أن حــــى ذلــــك، علــــى والىاهــــني األدلــــة مــــن ينعمونــــ  مــــا يقيمــــون وكــــانوا
 ال األمثلة هذ  لكن بأسر  العام ومهية على هبا استدلوا مثا  تسعمائة هلم عد  قد الفلسفية

 زعمو . مبا ترتب،
 علـــى يقـــ  كـــان حيـــ  الرصـــني، البســـي، باســـلوب  هـــؤالء، مـــناعم لـــرد 16)ســـقراط  قـــا 

 املدرسـة  عـن خـر  إذا للطالـ  فيقـو  ــ السوفسـطائيني دولـة يف وهم ـ الطيب مدار  أبواب
 سقراط، سأل  )نعم  أجاب وإن جدا .. دون من ترك ، )ال  بـ أجاب فان موجود؟ أنت ه 

 ئق.باحلقا االعرتا  إىل يدرج  وهكذا، موجودة؟ اآلن منها خرجت الي املدرسة وه  ثانياً 
 الشـيخ، يقـو  كلمـا وكان السوفسطائيني أحد 11العاملي  الدين هباء )الشيخ جاد  وقد

                                                           
ق.م  فيلســـو  يونـــاين، اعتـــىو  هــــو وأفيطـــون وارســـطو واضـــعي أســــس  811 – 271ســـقراط ) - 16

أثـر مكتـوب، كـان مـن دأبـ  التجـو  فلسفة الثقافة الغربية.. قا  بأن الفضيلة هـي املعرفـة، وم يـرتك أ  
يف الشـــوارع واألســـواق، يتحـــد  إىل الشـــبان والشـــعراء والسياســـيني عـــن اخلـــري والشـــر، ســـجن وهـــو يف 
السـبعني وحكــم عليــ  بــاملو  بتهمــة )افســاد شــبان أثينــا  و)ازدراء اآلهلــة  وقــد توســ  إليــ  أصــدقاؤ  أن 

 م وما .يفر من السجن ناجياً بنفس  فأىب، وشرب السم يف حضرهت
الشيخ البهائي، شيخ اإلسيم، صاح  مشرق الشمسني، صاح  احلب  املتني، صاح  الـوجينة،  - 11

صــاح  النبـــدة وغريهـــا.. هــو حممـــد بـــن الشـــيخ حســني بـــن عبـــد الصـــمد ابــن حممـــد احلـــارثي اهلمـــداين 
 هـ.1181هـ وتويف 158ذ ق  27العاملي اجلبعي، ولد يوم اجلمعة 

  كاتـ  وفقيـ  ورياضـي 1122 – 1521ملي، حممد بن احلسني هباء الـدين )ويف موسوعة املورد  العا
وعـــام فلـــك ومهنــــد  معمـــار  مســــلم، ويعتـــى مــــن أبـــرز مؤسســــي النهضـــة الثقافيــــة االيرانيـــة يف ظــــ  
الصفويني، أشهر  ثار  )خيصة احلساب  وقـد تـرجم إىل =  =الفارسـية واألملانيـة غـري مـرة، وظـ  يـدر  

 حى مطل  القرن العشرين، ل  أيضاً )كشكو   وكت  اخر .يف املعاهد االيرانية 
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 كــان الــذ  بــاحملرار فألصــق  الىهــان، عــن الشــيخ عجــن حــى خيــا ، بأنــ  جييبــ   الرجــ  كــان
 قــــد تصــــن ؟ مــــاذا الرجــــ   فصــــاح قارصــــاً، شــــتاءاً  كــــان الفصــــ  أن حيــــ  الغرفــــة يف موجــــوداً 

 فنحراقـك خيـا ، شـيء كـ  أن تـنعم أفلسـت خيـا  ان  وقا   ب  شيخال ظفر وهنا أحرقتين..
 جواباً. حير وم الرج ، فانقط  أيضاً، خيا 

 سوفســطائي رجــ  تشــاجر حيــ  )املانيــا ، يف األواخــر هــذ  يف وقــ  مــا القصــة هــذ  ومثـ 
 تدعيـ  مـا بـأن يفلسـ  جعـ  احلـاكم، اسـتجوب  وملـا احملكمـة، إىل هبمـا األمـر واجنـر زوجتـ  م 

 خيـااًل، أيضـاً  وشـهادت  خيـااًل، أيضـاً  الشـاهد كـان إذ احلـاكم، أعجـن حـى ووهـم، خيا  املرأة
  .. وهكذا

 يثبـت وم تسـجنين، حـق بـأ  الرج ، صاح وملا السجن، إىل الرج  خذ احلاكم قا  وهنا
  جرمية؟ علي

 اعرتاض. في والحقيقة خيا ، والسجن خيا ، وأمر  خيا ، أنت احلاكم  أجاب
 إىل جلـوء املطلقـة احلقيقة من الفرار أن وكما املراح ، مجي  يف اخليا ، تقاب  فاحلقيقة  إذاً 
 اخليا . إىل البع  ذلك يف جلوء احلقائق بع  من الفرار كذلك مطلق، خيا 

ــ باملــآ  أو مباشــرة، امــا ضــار اخليــا  أن وحيــ  ــ ســابق فصــ  يف تقــدم كمــا ـ  علــى جيــ  ـ
 وتفوتـ  الـوهم يف يقـ  لـئي وعم  تفكري وك  خطوة، خطوة ك  يف الواق  يتحر  أن اإلنسان

 احلقيقة. فوائد
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 االنحطاط عصور في المجتمعات
 

 كـاملرض، اجلسـم ناحيـة يف االحنطـاط كـان سواء بفطرت ، اإلنسان خيالف  شيء االحنطاط
 يف أو كالضــع ، القـوة ناحيـة يف أو كاجلهـ ، العلـم ناحيـة يف أو كـالفقر، املـا  ناحيـة يف أو

 الدولــــــة ناحيــــــة يف أو واجلرميــــــة، كالرذيلــــــة الفضــــــيلة ناحيــــــة يف أو كــــــاخلو ، األمــــــن ناحيــــــة
 أشب . ما أو كالفوضى،

 نفســ  يوصــ  حــى ـــ بــ  شــعر إن ـــ اوتـى مــا بــ  االحنطــاط، يكــاف  أن اإلنســان اعتــاد ولـذا
 املتوخى. والرقي املنشود الكما  إىل

 يف اثنـان خيتلـ  ال وهنـا معبـداً، إليـ  لطريـقوا معلوماً، والرقي الكما  وج  يكون قد لكن
 الطريق.. ذلك سلوك

 .. والشـجار االخـتي  يقـ  وهنـا مظلمـاً، إلي  والطريق ، جمهوالً  الكما  وج  يكون وقد
 الطريـق يكـون فقـد السـائرين، للجماعـة املقصـودة املدينـة إىل املـؤد  الطريـق مثـ  ذلك يف مثل 

 وقــد واتــنان، اســتقامة بكــ  املقصـد حنــو واألفــراد القوافــ  ريتسـ وهنــا منصــوبة، واألعــيم الحبـا،
 السـائرين، بـني االخـتي  يقـ  وهنـا للمقصـد، موص  اجتا  أ  يدر  ال جمهوالً  الطريق يكون
 الطريق. ان  يظن طريقاً  فئة ك  فيأخذ

 يصـ  أن يعق  وه  االختي ، م  املقصد إىل مؤدية تكون ال اجلمي  أن الواض   ومن
ـــ األشـــر  جـــ الن إىل ـــ مـــثيً  ـ  مـــن الشـــما  اجتـــا  يف ســـار ومـــن اجلنـــوب، اجتـــا  يف ســـار مـــن ـ

 املقدسة؟ كربيء
 اليمــني ذا  واألعمــا ، األفكــار يف  خــذين هكــذا.. النــا  يكــون االحنطــاط عصــور ويف
 وصــو  وعــدم ـــ أوالً  ـــ الســائرين بــني والشــجار الصــدام يقــ  ذلــك جــراء ومــن الشــما ، وذا 
 . ـ ثانياً  ـ املطلوبة لنتيجةا إىل منهم الكثري

 فأكثر. أكثر العصور هذ  مث  يف واليقظة احلذر جي  ولذا
 كثرية. أقسام إىل احلاضر العام يف العقائدية املذاه  انقسام من نر  ما سر هو وهذا
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 اليوم  العام يف نر  فمثًي 
 .14)الشخصانية 

 .13و)الديالكتيكية 
 .12و)النازية 

 .15و)الوجودية 
  .10 مية و)القو 

                                                           
ـــان الشـــخص البشـــر  هـــو القيمـــة العليـــا أو األساســـية،  - 14 الشخصـــانية  كـــ  مـــذه  فلســـفي يقـــو  ب

ويطلــق املصــطل  علــى الفلســفة الشخصــانية األمريكيــة الــي وضــ  أساســها يف العصــر احلــدي  جــور  
ن علــى اســتقيلية الشــخص البشــر  احلــر إىل حــد جعلــ  هــاوينون وبــوردن باركربــاون. وقــد أكــد هــاوينو 

يذه  إىل القو  بأن  غري خملوق، وان  أزي، وبالتاي فهر متحرر مـن سـلطان أيـة ذا  عليـا. أمـا بـاون 
الذ  جعـ  مـن جامعـة بوسـطن معقـ  الشخصـانية، فقـا  بـأن اهلل هـو الـذ  خلـق النـا  وجعـ  لكـ  

وبعــداً دينيــاً وبعــداً انفعاليــاً وبعــداً منطقيــاً، وان كــ  واحــد مــن  مــنهم أبعــادا =  =متعــددة، بعــداً أخيقيــاً 
 هذ  األبعاد جدير باالعتبار وشاهد على عقينية اخلالق.

 راج  كتاب )نقد املادية الديالكتيكية  لإلمام الشرياز . - 13
 Nationalsozialist Scheالنازية ايديولوجيـة حــنب العمــا  األملـاين االشــرتاكي الــوطين  - 12

Deut Sche Arbeiter  صـــلى اهلل عليـــ  و لـــ(artei  أو احلـــنب النـــاز ، وليســـت لفظتـــا
)النــاز   أو )النازيــة  غــري اختصــار الســم حــنب العمــا  األملــاين االشــرتاكي هــذا. وامنــا وضــ  )أدولــ  
هتلــر  هــذ  االيديولوجيــة متــأثراً بالفاشــية اإليطاليــة وبســطها يف كتابــ  )كفــاحي . وقــوام النازيــة ســيطرة 

تصاد، والقومية العنصرية القائلة بـان العـرق اآلر  سـيد األعـراق مجيعـاً، وضـرورة توسـي  الدولة على االق
   وسقطت بسقوط .1188رقعة أملانيا االقليمية، وقد برز  النازية يف أملانيا يف بروز هتلر )عام 

ذه  الوجودية  فلسفة تقـو  بـأن الوجـود اإلنسـاين جيـ  أن يكـون حمـور التفكـري الفلسـفي كلـ ، وتـ - 15
إىل أن الوجــود يســبق املاهيــة أو اجلــوهر، والوجــود هنــا هــو مــا حنققــ  بارادتنــا، أمــا اجلــوهر فهــو الطبيعــة 
اإلنسانية، مبعىن أن اإلنسان ليس شيئاً قب  أن ينجن بنفس  شيئاً ما، ومبعىن ان  ليس ثة جـوهر يفـرض 

عـن أعمالـ  يف عـام خلـو مـن اهلـد  على املرء قدراً معيناً، ومن هنا شدد  الوجودية املـرء ومسـؤوليت  
ــــ  يف عــــام معــــاد لإلنســــان، يعتــــى )كريكيفــــارد  مؤســــس الوجوديــــة، ويعتــــى )هايــــدجير  و)باســــريز   ب

 و)سارتر  أبرز ممثليها. 
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  .17 و)املاسونية 
  .10 و)الفوضوية 
  .11و)االشرتاكية 
 . 46و)املاركسية 
 .41و)الرأمسالية 

                                                                                                                                                                      
القومية  رابطة اجتماعية وعنصـرية تشـد أبنـاء الـوطن الواحـد بعضـهم إىل بعـ  وتشـعرهم بـأهنم أمـة  - 10

ماهتا وحدة العرق أو اللغة أو وحـدة =  =الـرتاب واملصـاا واآلمـا  واملصـري. وتتمين عن سائر األمم، مقو 
 وكانت أمريكا اجلنوبية هي السباقة إىل انقسام إىل دو  قومية.

املاســــونية  منظمــــة ســــرية خاصــــة بالرجــــا ، نشــــأ  يف القــــرن الســــاب  عشــــر عــــن اخويــــا  البنــــائني  - 17
ئ  القرن الثامن عشر، وتتميـن بطقوسـها اخلاصـة وتعتـى الوسطية يف انكلرتا واسكتلندا، وانتشر  يف اوا

 اوس  اجلمعيا  السرية انتشارا، وقد حاربتها الكنيسة الكاتوليكية منذ نشأهتا. 
الفوضوية  نظرية سياسية تقو  بان احلرية الفردية جي  أن تكون مطلقة وبأن مجي  اشكا  السـلطة  - 10

 لبتة، وتناد  بالغاء الرأمسالية وامللكية اخلاصة.احلكومية غري مرغوب فيها وال ضرورة هلا ا
االشــرتاكية  نظريــة سياســية واقتصــادية تنــاد  مبلكيــة اجلماعــة لوســائ  اإلنتــا  وســيطرهتا علــى توزيــ   - 11

الســل ، وتلغـــي امللكيـــة الفرديــة، وتتخـــذ االشـــرتاكية أشــكاالً خمتلفـــة تبعـــاً ملواقــ  أصـــحاهبا مـــن القضـــية 
جتماعيــة والقضــية السياســية فهنــاك االشــرتاكية املاركســية واالشــرتاكية املســيحية االقتصــادية والقضــية اال

واالشرتاكية الدميقراطية وكلها تشرتك يف حماربتهـا للرأمساليـة. ومـن أبـرز صـانعي الفكـر االشـرتاكي )سـان 
 سيمون  )وشار  فوريي   و)بيري جوزي  بردون  و)فريد اجنلن  و)كار  ماركس .

النظام السياسي واالقتصاد  الذ  وضع  )كار  مـاركس  و)فريـدريك أجنلـن  تقـوم علـى املاركسية   - 46
ــــة، وهــــي تقــــو  بــــأن اجملتمــــ  الرأمســــاي يســــتند إىل اســــتغي   ــــة واملاديــــة التارخيي أساســــني  املاديــــة اجلدلي

ما الىجوازية للىوليتاريا.وتذه  إىل أن الشيوعية وهـي املظهـر السياسـي للماركسـية سـو  تتحقـق عنـد
يفضـــي الصـــراع الطبقـــي إىل إطاحـــة دكتاتوريـــة الىوليتاريـــا بالنظـــام الرأمســـاي، وعنـــدما ينشـــأ عـــن ســـقوط 
الدولــــة جمتمــــ  الطبقــــا  فيــــ ، ويعتــــى )لينــــني  و)ليــــون تروتســــكي  و)ماوتســــي تونــــ،  أكــــى شــــارحي 

 املاركسية.
تــا  والتوزيــ  ويقــيم اســتثمار الرأمساليــة، نظــام اقتصــاد  ميتلــك فيــ  األفــراد أو الشــركا  وســائ  اإلن - 41

األموا  يف ظلـ  مببـادرة شخصـية ال مـن طريـق توجيـ  الدولـة وسـيطرهتا وال توجيـ  الشـرع وقوانينـ .وتعتى 
 الواليا  املتحدة األمريكية كى  دو  الرأمسالية.
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  أشب .. وما
 يريــد فئــة كـ  مــن واملخلـص ذلــك كـ  ومنظمــا ، وجرائـد وأحــناب واتبـاع مدرســة ولكـ 

 اتبعها. الي بالطريقة املشاك  ح 
 صحي ؟ ذلك ك  يقا   أن يعق  وه 
 ميكـن ال كما والضدين، النقيضني اجتماع امكان عدم ـ سابق فص  يف ـ تقرر فقد !  كي

 هلما. ثال  ال اللذين الضدين ارتفاع وكذلك النقيضني، ارتفاع
 اختيـــار يف اجتاهـــاً  يتجـــ  كـــ  مرضـــ ، اســـتفح  مث مـــري ، الـــدار ألهـــ  مـــرض إذا أرأيـــت

  ذلك؟ إىل وما العي  وكيفية الطبي 
 مـــن أعظـــم كارثـــة وأيـــة نكبـــا ، أو بنكبـــة أصـــيبت اإذ واجملتمعـــا  األمـــم حـــا  وكـــذلك
 اجلــــــرائم، وتنايــــــد والتفرقــــــا ، والثـــــورا ، احلــــــروب، مــــــن اليـــــوم  عــــــام يف املوجــــــود االحنطـــــاط
 أشب ؟ وما واالستعمار
 صـــياغة عهـــد أملانيـــا حالـــة إىل الـــبع  يردهـــا متشـــائمة روح هـــذا» فولكييـــ    )بـــو  يقـــو 
 )جــان رأينــا فرنســا عانتهــا مماثلــة هنميــة وبعــد م 1113) اهلنميــة عهــد وهــو لفلســفت ، )هيــدجر 

 .«الفكرية مدرست  ينشئ 44سارتر  بو 
 اهنا املؤس  لكن الوض ، عي  تريد فكرية مدار  األخرية العهود هذ  يف نبتت وهكذا

 مـــــن الدقيقـــــة، الظـــــرو  هـــــذ  مثـــــ  تتطلبهـــــا الـــــي واحلـــــذر، واإلتقان،واحليطـــــة الدقـــــة تـــــراع م
 الطــني يف زاد ممــا سياســية، وهــنا  فكريــة، اضــطرابا  بنفســها هــي د أوجــ ولــذا االحنطــاط،

 بّلة.
 اثر اهننام حالة يف كوننا وحبكم ـ عادة ـ األوس، الشرق يف كوننا حبكم ـ املسلمني ـ وحنن

ـــرك  يف نعـــاين واملســـتعمرين.. الغـــناة أيـــد  علـــى القـــر ن حضـــارة وافـــو  اإلســـيمية، األفكـــار ت
 يف الــــدنيا أطـــرا  مــــن املنبعثـــة اهلـــو  التيــــارا  تـــتحكم إذ ألم،ا أنـــواع أشــــد احلاضـــر الظـــر 

                                                           
هـــ  روائــي وكاتــ  مســرحي وفيلســو  فرنســي، زعــيم املدرســة 1131ـ  1115ســارتر جــان بــو  ) - 44

  ومــن  ثــار  املســرحية 1183)عــام  Ia Nauseeة الفرنســية، مــن  ثــار  الروائيــة )الغثيــان الوجوديــ
)عـام  Les Mains Sales  و)األيـد  القـذرة  1128)عـام  Ies Mouches)الـذباب  

  .  1128)عام  Letre Et Le Neaht  ومن  ثار  الفلسفية )الوجود والعدم  1123
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 شبابنا.
 ــ أوال ــ فسـادها أو صحتها وتبني الدقيق التحميص قب  فكرة، لك  نستسلم ال أن فعلينا

 ؟ ـ ثانيا ـ باط   هبا يراد حق كلمة )فرب االفساد أو اإلصيح بداعي انبعثت اهنا وه 
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5 
 المباح  بدائية

 
 أن حـى الثيثـة، العلـوم هـذ  صـعوبة والفلسـفة والكـيم بـاملنطق إملـام أقـ  لـ  من يشك ال
 كثـرية، ومباحثـا  ومطالعـا  سـابقة، طويلـة دراسـا  إىل لتحتـا  العلـوم هـذ  مباحـ  بع 
 واالختيار. االنتخاب أريد إذا فكي  منها، املراد يعلم حى

 هلـــم خـــىة ال الـــذين ةالعامـــ مســـتو  إىل معلوماهتـــا بســـط  االســـفا  ذلـــك مـــن وأصـــع 
 األعــم بــ  واملعرفــة، العلــم مــن هلــم حــظ ال الــذين بالعامــة أقصــد وال العلــوم، هــذ  إىل بالنســبة

 العلوم. هذ  غري يف لكن احلظ هلم الذين ومن منهم
 دقائق يفهم أن يتمكن واملقابلة، اجلى ومنايا املثلثا ، خصوصيا  على يطل  من أرأيت

 الفينياء؟ أو الط  مسائ 
  ومنايا . اآلخر العلم مبوازين ترتب، ال وموازين، منايا ل  علم ك  ألن كي!

ــ الطــ  وبــني اهلندســة بــني النســبة مــن ابعــد العلــوم وســائر الثيثــة، العلــوم بــني والنســبة  يف ـ
 . ـ املثا 

 العلــوم، هــذ  مســائ  حـو  مثقــ  يكلمــين حينمــا احلـرية أالقــي كنــت ـــ بالـذا  أنــا ـــ ولـذا
 هــذ  يف درايتــ  وعــدم أقوهلــا، الــي باألجوبــة رضـوخ  عــن مانعــة كانــت املعمقــة ريغــ ثقافتــ  فـان

 باملطالــ  االســفا  أن املعلــوم ومــن بالنتــائ ، إقناعـ  مــن متكــين دون ســّداً  كــان الثيثــة العلـوم
 االستحالة. درجة إىل يص  أحياناً  ب  صع ، أمر املستويا  هذ  مث  إىل العالية،
 قرّاء على لعرض  الوجودية، الفلسفة نقد في  اقصد الذ  لكتابا هذا يف مضطر فنين لذا

  أمرين  إىل القبي ، هذا من
 مغن  فو  ذلك يسب  ورمبا السهولة غاية يف بدائية، ألبسة يف باملطال  اإلتيان األول:

 املطل .
ــــ املطلــــ  يعرفهــــا كمــــا ـــــ الفلســــفية املطالــــ  فــــان املطالــــ ، يف االقتضــــاب الثــــاني:  ذا  ـ

 منهـا الوسـ، فهم ويف الوس،، فهم إىل منها األخري فهم يف البد مما احللقا  متصلة سيس 
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 األو . فهم إىل
 فيسـفة أن ألجـ  بـ  فق،، الكتاب هلذا املستقبلية اإلفهام ألج  ال ذلك إىل ساق وامنا
 فيســــفة وبــــاألخص األقــــدمني، فيســــفة مطالــــ  إىل مطــــالبهم قيســــت إذا املعاصــــرين الغــــرب
 أن ميكـن حـى احلـدود، أبعد إىل بدائية كانت ـ والتدقيق التحميص بعد سّيما ـ هممن اإلسيم

 القصر. إىل الكوخ نسبة من أبعد النسبة إن يقا 
 كتاب  على باطيع نظر أق  ذلك على شاهداً  يكفي وإمنا فارغاً، ادعاءاً  ليس وهذا
  ..40فار )األس أو 45)املنظومة  أو 42)القوشجي  أو 43للعيمة التجريد  )شرح

 فلســفة إىل )املــدخ  و لبــو ، الوجوديــة  هــي )هــذ  أو لســارتر، والعــدم  )الوجــود وكتــاب
 ليونــد، ووجوديــون  )وجوديــة أو لســارتر، إنســاين  مــذه  )الوجوديــة أو لكمــا ، ديكــار  

 أشب . ما أو
 ألمرين  القدمية الفلسفة من بقسم اعتقاد  ضع  من بالرغم وإين

 أشب . وما العشرة، العقو  كدعو  فيها، املوجودة فارغةال الدعاو  بع  األول:
 االكتشـــا  جـــاء مث صــحيحة، غـــري بىاهـــني عليهــا برهنـــوا الــي الطبيعيـــا  بعـــ  الثــاني:

 مـن أعتقـد ال ولـذا والتجربـة. للحـس اخلاضـعة احلديثـة باملكتشـفا  اآلراء تلـك ليفنـد احلدي 
 .47املنظومة ـ )شرح كتايب يف ما عاً نو  ذلك فصلت كما ـ البديهي باملقدار إال الفلسفة

                                                           
ـ  123ين يوســـ  بـــن زيـــن الـــدين علـــى بـــن مطهـــر احللـــي )العيمـــة احللـــي احلســـن بـــن ســـديد الـــد - 43

 هـ .721
القوشــجي   املــوىل عــيء الــدين علــي بــن حممــد الــذ  حصــ  يف حداثــة ســنة غالــ  العلــوم قــرأ علــى  - 42

علمـــاء مسرقنـــد وعلـــى الفاضـــ  القاضـــي زاد  الرومـــي وقـــرأ علـــى األمـــري الـــ، بيـــك، ولـــ  تصـــاني   شـــرح 
والرســالة احملمديــة يف احلســاب، والرســالة الفتحيــة يف علــم اهليئــة ولــ  التجريــد املشــهور بالشــرح اجلديــد، 

ودفـن جبـوار أيب أيـوب  371حاشية على أوائ  شرح الكشا  للتفتازاين وتويف مبدينة قسطنطينية سـنة 
 وهبة اهلل.

 هـ .1231ـ 1212للمحقق السبنوار  هاد  بن مهد  السبنوار  اخلراساين ) - 45
احلكمـــة املتعاليـــة ملـــي مـــريزا الشـــرياز  حممـــد بـــن إبـــراهيم الشـــرياز  املتـــويف ســـنة  األســـفار األربعـــة يف - 40

 هـ من تيمذة املري داماد. 1151
 وراج  أيضا موسوعة الفق ، املقدمة، كتاب العقائد. - 47



 22 

 القـــدر والنضــ  املتانــة مـــن هلــا ـــ املـــذكورين األمــرين باســتثناء ــــ الفلســفة تلــك مبــاين أن إال
 املذكورة. العوام  لضغ، هي إمنا الكتاب هذا مباح  فبدائية أ .. وعلى الكبري،

 إمنــا إين ديــة الوجو  الفلســفة اتبــاع روع مــن ألهــدئ أخــر  كلمــة أقــو  أن ينبغــي انــ  كمــا
 العلـوم طـيب وباألخص الباحثون، عادة هو كما البحت العلمي بالروح الكتاب هذا كتبت

 مــا أو السياســي بــالروح ال وحــد ، واحلــق احلــق، لظهــور ويناقشــون يبــاحثون الــذين اإلســيمية
 مـن شـيء خالطـ  إذا العلم فان احلاضرة، ظروفنا يف بالسياسة العلم اختل، ما على بناءاً  أشب 

 األحيان. من كثري يف احنراف  سب  األغراض
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0  
 الوجودية القصة..

 
 الســــتماع بتشـــوق  الـــذهن فـــان الـــذهن، يف املطالــــ  تركيـــن إىل أقـــرب القصـــة أن شـــك ال
 يبقــى القصــة، يف منــدجماً  املطلــ  كــان وحيــ  القصــص، مــن إليــ  يلقــى مــا فيــ  يرتكــن القصــة،
 فأكثر.. أكثر وحثاً  وترهيباً  يباً ترغ في  يؤثر ب  تبعاً، الذهن يف املطل 

 قـــا  حيـــ  بنفســـ  الكـــر  القـــر ن ذلـــك إىل أملـــ  كمـــا القر نيـــة، القصـــص ســـر هـــو وهـــذا
 األلباب ألولي عبر  قصصهم في كان لقد

40. 
 )كليلــة فقصــص القــرون، عشــرا  منــذ ذلــك إىل اهتــد  األوليــة بفطرتــ  اإلنســان أن كمــا

 الغاية. هذ  ألج  صبغت إمنا احِلَكمية ودمنة 
 إىل كالرتغيـــ  اإلحســـا ، مـــن القريبـــة األمـــور إىل بالنســـبة يكـــون إمنـــا كلـــ  ذلـــك لكـــن
 ذلك. أشب  ما أو اخليانة عن والتنفري الصدق،
 أو الثانيــة الدرجــة مــن ـــ الفلســفية املطالــ  وبــاألخص اإلحســا ، عــن البعيــدة األمــور أمــا
 الـذهن ألن الفهـم، علـى العـ ء تضـاع  وتوجـ  فيهـا، البشـاعة توجـ  إمنـا فالقصـة ـ الثالثة

 بالــذا ، الفلســفي املطلــ  إىل وتــارة الفلســفي، املطلــ  تعطــي أهنــا مبــا القصــة إىل تــارة يلتفــت
 االذهان. إىل والنوائد احلشو عن عارياً  وأريت  علمي، قال  يف املطل  صببت لو ما خبي 

 قالــــ  يف وضــــ  إذا األو ، املبــــدأ يف التعــــدد اســــتحالة علــــى الــــدا  التمــــان  دليــــ  مــــثًي 
 إعطــاء ال املنطقــي، مبعناهــا )اخلطابــة  اإلنســان أراد إذا إال اللهــم الفهــم.. عــن ابتعــد القصــة،
 الفلسفي. الدلي 

 ال العميـق  و)احلـنن الرشـد  و)سـن التنفيـذ  )وقـ  لسـارتر الثيثـة الكت  أن جند ولذا..
 الدقـة مـن دقـة أكثر دقيقاً  كان أو اد،املر  اخلار  من املطال  علم إذا منها،إال املراد يدرك يكاد

 ذلك. من شاهداً  واليك الفلسفية.. املطال  لفهم الكافية

                                                           
 .111سورة يوس    - 40
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   41)الغثيان  كتاب يف
 احلديقــــة مقاعـــد مــــن مقعـــد علــــى الســـاعة تلــــك يف جالســـاً  كنـــت إذا»
 مقعـد ، حتـت متاماً  األرض يف تغوص الكستناء شجرة جذور وكانت العامة،
 األشــياء، معــاين معهــا الكلمــا  وتيشــت جــذور، تلــك أن نســيت قــد وكنــت
 إذ ســطحها، علــى النــا  خطهــا الــي الضــعيفة واملرتكــنا  اســتخدامها ووجــو 
ـــرأ  مـــنعكس قلـــيًي، الظهـــر حـــاين أجلـــس كنـــت  هـــذ  مواجهـــة يف وحيـــداً  ال
 يب أم مث قلـــ ، يف الـــذعر ثبـــت متامـــاً، جامـــدة وهـــي املعقـــدة، الســـوداء الكتلـــة
 اإلهلام. هذا فجأة

 أحــس م األخــرية األيــام هــذ  وقبــ  أنفاســي، قطعــت الرؤيــة هــذ  وكــان
 الــذين كــاآلخرين كنــت إذ اآلن، هبــا احساســي )وجــود  كلمــة تعــين مبــا قــ،

 البحــر» مــثلهم  أقــو  وكنــت الربيعيــة، ثيــاهبم يف البحــر شــاطئ علــى يتننهــون
 يف حتلــــق قــــىة «هــــي» وهــــذ  بيضــــاء، «هــــي» النقطــــة وهــــذ  اخضــــر، «هلــــو

 قـىة هي القىة بان توجد، الشياء ا هذ  بأن أحس كنت ما ينولكن الفضاء..
 وهــو وفينــا، حولنــا هنــا فهــو نفســ ، وخيبــئ عــادة يتخفــى الوجــود أن موجــودة،

 تسـتطي  ال النهايـة ويف عن ، نتحد  أن دون كلمتني لفظ نستطي  وال حنن،
 فقـد «شـيئاً  أفكر أكن» م أنين ي تبني في ، أفكر أنين أظن كنت وإذا ملس ،
 كنـت أو «الكينونـة» كلمـة هـي واحدة كلمة في  كان أو خالياً، رأسي كان
 .«… أفكر

 الذه  إىل األقرب كان أليس ؟الذهن على عبئاً  صار  املتقدمة القصة أن كي  أرأيت
 والشـــجرة والقـــىة فـــالبحر ، موجـــود شـــيء فكـــ  األشـــياء، جلميـــ  شـــام  الوجـــود» يقـــو   أن

 ؟«موجودا 
 والغايـــة القصـــة بــني الـــذهن يضــطرب مث أوال، نفســـها، إىل الــذهن جتلـــ  فنهنــا القصـــة أمــا
 إىل تنبيــ  جمــرد وإمنــا الطريقــة، هــذ  علــى علميــاً  إشــكاالً  لــيس ذكرنــا  الــذ  وهــذا منهــا، املــرادة
   القصصية. القوال  يف الفلسفية املطال  ص  اعين الفكرة، هذ  خطأ

                                                           
 .Ia Nauseeلسارتر جان بو  وامس  باإلنكلينية   - 41
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ــــ   مــــا أمــــا  يف املطالــــ  لصــــ  عــــذراً  األمــــم  وحكمــــة )الوجوديــــة يف بوفــــوار  )د  تقول
 الـي هـي وحـدها الطويلـة فالقصة العادية، بالفلسفة خيتص املاهوية وحدة كان إذا» القصص 

 .«اآلتية الغريبة الكاملة حقيقتهما يف العجيبني، وتدفق  الوجود انبثاق وص  تتي 
 ألصــ  مــىراً  العــذر هــذا جيعــ  أن ميكــن فكيــ  واحلــ ، التفســري إىل حيتــا  بنفســ  فــذلك

 منها؟ بالطويلة فكي  القصة،



 23 
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 والمهية الوجود

 
 و)خار  . )ذهن  هنا
 )خارجياً . يسمى اخلار  يف يكون وما )ذهنياً ، يسمى الذهن، يف يتصور فما

 يـاقو   مـن )جـبيً  تصـور  أو )زيـداً  تصـور  أو رأسـني  ذا )إنسـاناً  تصـور  إذا مثًي 
 الذهن. عام موطن  ألن )ذهنياً  ذلك ك  مسي

 اإلمــام )مرقــد و بغــداد  يف املعلــق و)اجلســر الشــجرة  علــى املوجــود )الىتقــا  و )زيــد  أمــا
 عــن )خارجــاً  العــام يف لوجودهــا خــارجي، ذلــك فكــ  األشــر   النجــ  يف t املــؤمنني أمــري

 الذهن .
 و)الوجود . )املهية  جنءان ل  منها واحد ك  اخلارجية، األمور هذ  إن .. مث

 الشــام  العــام األمــر هــو و)الوجــود  األشــياء، مــن فئــة بكــ  اخلــاص األمــر هــي و)املهيــة 
 يف مشـرتكة كلهـا و)الـذه   و)املـاء  و)النخـ   و)الفـر   )اإلنسـان  مـثًي  األشـياء. جلمي 

 موجــود  )الفــر  موجــود  )اإلنســان فتقــو   عليهــا، املوجــود حيمــ  ولــذا )موجــودة  اجلميـ  أن
 وهكذا.

 وكـذلك ومهيتـ ، الفـر  حقيقـة غـري ومهيتـ ، اإلنسـان حقيقـة فـان ة )املهيـ خبـي  وذلك
 املوجودا . سائر إىل بالنسبة
 الغرفـة يف مـا فكـ  األشياء، يغمر الذ  )الضياء  بـ الوجود مثلت ذلك وضوح شئت وان

 هبا. خاصة حقيقة الغرفة يف مما واحد لك  بينما املصباح، ضياء علي  يش 
 هي . )ما من اشتقاقاً  االسم هبذا )املهية  تسمى وإمنا
ــــة  )الوجــــود  إن مث  يعقــــ  فــــي خارجــــاً، أمــــا عقــــي، االثنينيــــة فيهمــــا يتصــــور إمنــــا و)املهي

 ميكـن ال انـ  كما املمكنا  ، )يف معقو  غري مهية بي البحت )الوجود  إذ بينهما االنفكاك
 وجود. بي جمردة )مهية  اخلار  يف يكون أن

 لتعـر  القـدر هـذا ذكرنـا وإمنـا جـداً.. طويـ  واملهيـة لوجـودا حـو  فـالكيم كـان.. وكيـ 



 21 

 بســـمة اتســـموا الـــذين اجلـــدد، الفيســـفة هـــؤالء يـــرتطم كيـــ  انـــ  إىل تنظـــر مث املطلـــ  امجـــا 
 قليلة. بأمثلة ونكتفي متاها ، يف الفلسفة،

 يقو   ،36مارسي     الكاثوليكي، فالوجود 
 وهــو «الوجــود إىل نســبةبال املاهيــة اســبقية مشــكلة شــغلتين طاملــا لقــد» 
 الــي العامــة األفكــار أ  «املــدرك يتعــد  ال مــا» )ماهيــة  كلمــة مــن يفهــم

ــ التفكــري يف نســتخدمها  كــ  أيضــاً  يــر  وهــو ـــ  فلكييــ  بــو  يفســر  كمــا ـ
 فنحن» الفردية ماهيت  خيتار الذ  وهو يكون ما سيحدد الذ  هو إنسان
 .«نصرّي  ما إال الواق  يف لسنا

 ال )مـــا وبـــني )املهيـــة  بـــني ربـــ، فـــأ  باألوهـــام، الفلســـفة )مارســـي   ،خـــب كيـــ  أرأيـــت
 مـا )املهيـة  أن يبـني تـرا  إال الناضجة، الفلسفة كت  من كتاباً  جتد ال فانك املدرك ، يتعد 

 و)اخلار  . )الذهن  عاملي من ك  يف موطن هلا
 كمـا تكوينيـة، قومـا م ل  فالفرد ناض . غري اصطيحاً  إال الفردية  )املهية معىن ما مث..

 بــاملعىن باملهيــة يرتبطــان ال األمــرين وكــي ســلوك ، أحنــاء بعــ  تغيــري مــن بــ  ميكــن تفكــرياً  لــ  أن
 الفلسفي.

 موضـوع حـو  ال النضـ ، عـدم يف مدهشـة نيّـة فلسـفة فلـ  امللحد، الوجود  )سارتر  أما
 مـن مجلـة نقـ  إىل اضـطر وأراين فلسـفي، مفهـوم كـ  حـو  بـ  فحسـ ، )املهية  و )الوجود 
 كيم .

 األو  كــــانون 27 )العمــــ   جملــــة عــــن نقــــيً  52ص ووجــــوديني  )وجوديــــة كتــــاب ففــــي
  نص   ما 1122

 ماهيــــة األشـــياء مـــن شـــيء لكـــ  أن علــــى يـــد  مـــا الفلســـفية التعـــابري»

                                                           
م  فيلسو  فرنسي، اعتـى الفلسـفة بـادئ األمـر ضـرباً مـن الفكـر 1178ـ 1331مارسي  غابريي  ) - 36

مغاليـــاً يف التجريـــد، بيـــد أن اخلـــىا  الـــي متـــت لـــ  خـــي  احلـــرب العامليـــة األوىل انتهـــت بـــ  إىل ابتـــداع 
فلسفة قوامها التجربة اإلنسانية فكان بـذلك أو  الوجـوديني الفرنسـيني، وفتلـ  وجوديـة مارسـي  عـن 

 Le Meأحنابـ  مــن حيــ  =  =عـدم إنكارهــا وجــود اهلل. مـن  ثــار  )لغــن الوجـود  وجوديـة ســارتر و 
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 مــن نــوع هــو والوجــود اخلصــائص، مــن ثابتــة جمموعــة هــي فاملاهيــة ووجــوداً،
 مث أوالً  تــأي املهيــة أن النــا  مــن ثــريك يعتقــد …العــام يف الفعلــي احلضــور
 أن بدلي  الديين  التفكري يف موجودة الفكرة هذ  أطو  إن الوجود، يتبعها

 وهنــا وهيئتــ  البيــت هــذا صــورة بدقــة يعــر  أن حيســ  بيــت بنــاء يريــد مــن
 اهنـــم النـــا  خـــالق هـــو اهلل بـــأن يؤمنـــون مـــن شـــأن وكـــذلك املاهيـــة، تســـبق

 مـاهيتهم، وهـي عنهم، بفكرت  استعان أن بعد تّ  قد اهلل خلق أن يعتقدون
ـــاهلل بنميـــاهنم حيتفظـــوا م الـــذين أمـــا  التقليديـــة الفكـــرة هبـــذ  احتفظـــوا فقـــد ب

 وقـد ماهيتـ ، مـ  منسـجماً  يكـن م مـا وجـود  اليتحقق الشيء بان القدمية
 الرجـا  لكـ  عامـة، مشـرتكة ماهيـة هنـاك أن كلـ ، عشـر الثـامن القـرن رأ 

 الوجــود أن الوجوديــة  تؤكــد مجيعــاً  هلــؤالء وخيفــاً  بشــرية،ال بالطبيعــة دعيــت
 كليـة  ببسـاطة هـذا يعـىن وحـد ، واإلنسـان فقـ، اإلنسان عند املهية يسبق

 أو هـــذا ذلـــك بعـــد يصـــب  مث وجـــود  يتحقـــق أ  أوال، يكـــون اإلنســـان أن
 .«ذاك

 تعج . اميا اإلنسان من  ليتعج  الف  الكيم هذا إن
 وعـــدم بـــاهلل اإلميـــان وبـــني الوجـــود، أصـــالة أو املهيـــة بأصـــالة و القـــ بـــني ربـــ، أ  ..فـــ وال

 ب ؟ اإلميان
 التصور؟ وبني املهية، بني رب، أ  ..وثانيا  
 والوجود؟ املاهية بني االنسجام معىن ما ..وثالثا  
 احلضـور مـن نـوع هـو والوجـود اخلصـائص، مـن ثابتـة جمموعة املهية كون معىن ما ..ورابعا  

 الفعلي؟
 سوا . ما دون فق،، اإلنسان عند املهية يسبق الوجود الن إطيقاً  معىن ال وخامسا ..
 عليهم؟ بفكرت  استعان أن بعد ت قد اهلل خلق أن ينعم كان الذ  من ..وسادسا  

 ال ، باآلثـــار يـــرتب، شـــيء الفيســـفة قررهـــا كمـــا املهيـــة، أو الوجـــود أصـــالة مســـألة أن :1
 يقــو  الوجـود بأصـالة والقائــ  هلـا، اآلثـار بــأن يقـو   املهيـة بأصــالة فالقائـ  .. إطيقـاً  باإلميـان

 منهما واحد ك  يكون أن ميكن كما مؤمناً  منهما واحد ك  يكون أن وميكن ل ، اآلثار بأن
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 . ـ بالعكس أو ملحد وذلك مؤمن هذا ـ ملحداً  واآلخر مؤمناً، أحدمها أو ملحداً،
 يف تـــأي كمـــا الـــذهن يف تـــأي الـــي قيقـــةاحل مبعـــىن فهـــي بالتصـــور، هلـــا ربـــ، ال واملهيـــة :4
 اخلار .
 يعقـ  ال مـا املهيـا  مـن إن ــ الفيسـفة قالـ  الـذ  ـ الوجود م  املهية بانسجام واملراد :3

 يعقـ  مـا املهيـا  مـن أن كمـا أشـب .. وما الك ، من اجلنء وأعظمية البار  كشريك وجودها
 تـرا  كمـا وهـذا ــ فضـة كجبـ  ــ توجـد ال وتـارة ــ كاإلنسـان ـ توجد تارة القسم وهذا وجودها،

 إطيقاً. )سارتر  بكيم ل  رب، ال
 ذكـر  ملـا ربـ، وال الفصـ ، هـذا أو  يف ــ إمجـاال ــ تعريفهمـا عرفـت قـد والوجـود واملهية :2

 تقدم. مبا )سارتر 
 وإمنـــا بـــالعكس، أو خارجـــاً  املهيـــة علـــى الوجـــود أســـبقية الفيســـفة مـــن أحـــد يـــدع وم :5

 وإن املفتــاح، حركــة علــى اليــد حركــة تقــدم يتصــور العقــ  أن كمــا التصــور، اممقــ يف كيمهــم
 الوجود. يف مقارنني كانا
ـــ الالواجـــ  املمكـــن صـــفا  مـــن فـــالتفكري إطيقـــاً، يفكـــر ال ســـبحان  واهلل :0  يقـــ  وم ـ
 . ـ الفيسفة من أحد بتفكري 
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0 
 تعالى اهلل

 
 مؤثر؟ بدون أثراً  رأيت ه 
 األثر؟ هلذا مؤثر ال بأن  تقتن  أن ميكن فه  املؤثر، تر وم األثر رأيت وإذا
 هــذ  صــن  الــذ  تــر وم إنســان  )صــورة أو )مصــباحاً  أو )ســاعة  أو )قلمــاً  رأيــت فــنذا
 أم اجمليـ  كـيم تقبـ  فهـ  هلـا.. صـان  ال انـ  لـك  فقيـ  هلا؟ الصان  عن سألت مث األشياء،
  كيم ؟ من تضحك
 نفسـ ؟ مـن صـن  )القلـم  فلعـ  بوجـود ، تـؤمن فيك  ان ،الص تر م انك لك  قا  وإذا

 القبو ؟ إىل عقلك يهديك فه 
 صــان ، مــن هلـا بــد ال املنقوشــة الصـورة كانــت فـنذا تعــاىل.. اهلل وجــود علـى أمثلــة هـذ  إن
 صان ؟ بي ـ اإلنسان أ  ـ الصورة أص  يكون أن ميكن فكي 

ــ يــر  العقــ  إن واحلاصــ   ــ بــالفطرة ـ  يهــديين ال يقــو  ومــن للكــون، ان صــ وجــود ضــرورة ـ
 كاذب. أو ملتفت غري أما فهو ذلك، إىل عقلي
 نرا ؟ ال فلماذا موجوداً، الصان  كان إذا السؤا   دور ذلك بعد يأي مث

 يف والقــوة نراهــا، وال موجــودة فــاهلواء نراهــا، وال موجــودة األشــياء مــن كثــرياً  إن واجلــواب 
 احلـــي يف والــروح نــرا ، وال موجــود اإلنســان يف والعقـــ  ا،والنراهــ موجــودة الكهربائيــة األســيك

  …ومثا  مثا  أل  إىل …نراها وال موجودة الفضاء يف واألموا  نرا ، وال موجود
 ير ؟ وأن بد ال موجود شيء ك  بأن قا   ومن
 اخلالقة؟ هي الطبيعة تكون ال ملاذا وهو  ثال ، سؤا  دور وذك هذا بعد ويأي

 أن ميكــن وهــ  عــاجنة، جاهلــة الطبيعــة إذ خالقــة، الطبيعــة تكــون أن ميكــن ال واجلــواب 
 القصـــر هـــذا إن يقـــا   أن مثـــ  الســـؤا  وهـــذا عـــاجن؟ جاهـــ  شـــيء املصـــنوعا  هـــذ  يصـــن 
 هـو الكيم هذا عن فاجلواب وصناع، مهندسني صن  من ال الطبيعة، صن  من املؤث  الفخم
 اخلالقة!! هي الطبيعة أن ينعم من قو  عن اجلواب
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 فمـن شـيء، لكـ  اخلـالق هـو اهلل كـان لـو انـ  هـو  خـر  سؤا  الثيثة، األسئلة بعد ويأي
 اهلل؟ خالق هو

ـــ واجلـــواب ـــ العلمـــي باللســـان ـ  و   الوجـــود  )واجـــ  أقســـام  ثيثـــة إىل ينقســـم الشـــيء أن ـ
 الوجود . و)ممتن  الوجود  )ممكن

 إىل حيتــا  حــى ماً معــدو  األوقــا  مــن وقــت يف يكــن م دائمــي، ابــد  وجــود  فالواجــ 
  … واملوجد اإلجياد

 إىل حيتـا  ولـذا معـدوماً  القـد  يف وكـان وعدم ، وجود  ميكن الذ  هو الوجود، واملمكن
 .. كانت مث تكن، م حي  املخلوقا ، من الكون يف ما كجمي  ، واملوجد اإلجياد

 احملـا ، ذلـك السـتلنم البـار ، شـريك مثـ  يوجـد، أن ميكن ال الذ  هو الوجود، واملمتن 
 حما . فهو احملا  يستلنم وما

 اخلالق. إىل حمتا  والثاين اخلالق عن غين فاألو  سوا   )ما وبني )اهلل  بني فرق إذاً 
 أمــا الســكر، مــن شــيء كــ  حــيء ـــ األمثــا  يف مناقشــة وال ـــ بــدائي مبثــا  ذلــك ولنوضــ 

 دهونـة نفسـها.. مـن الشـمس نـور لكـن بالشـمس، شـيء كـ  نـور نفس .. فمن السكر حيء
 العقــ  إدراك لكــن بالعقــ ، اإلنســان إدراك ذاتــ .. مــن الــدهن دهونــة لكــن بالــدهن شــيء كــ 
 نفس . فمن اهلل وجود أما باهلل، شيء ك  وجود وكذلك ل .. ذاي

 بالــذا  مــا أمــا بالــذا ، مــا إىل ينتهــي وان البــد بــالغري مــا كــ  الفلســفي  باللســان وهــذا
 ثانياً. التسلس   أو و)الدور أواًل، )اخلل   لنم وإال غري ، إىل ينتهي في

 املمكـن، خـواص من الرتكي  ألن و)مهية  )وجود  من مركباً  ليس سبحان  اهلل إن …مث
 املهيـــة تشـــوب  ال )وجـــود  ســـبحان  اهلل وامنـــا .. واجـــ  بـــ  ــــ عرفـــت كمـــا ــــ مبمكـــن لـــيس واهلل

 هؤالء  ما كل إىل فانظر ـ إمجاالً  ـ األسس هذ  عرفت إذا إطيقاً،
  انساين   مذه  )الوجودية كتاب  يف )سارتر  يقو 

 شــيء كــ  فــان موجــوداً  اهلل يكــن م إذا» يقــو   دستويفســكي، كتــ 
 بــ  يعتــين ال مــرتوك فاإلنســان الوجوديــة، تنطلــق هنــا مــن «مســموحاً  يصــب 
 ويتعلــــق بــــ  يتمســــك شــــيئاً  خارجهــــا وال نفســــ  يف ال جيــــد ال ألنــــ  أحــــد،
 قيمـاً  أمامنـا جند ال فنننا موجود غري اهلل كان فنذا» يقو   أن إىل ،باهداب 
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 .«شرعية وجتعلها تصرفاتنا تسري
  اإلل   نفي صدد يف والعدم  )الوجود كتاب  يف سارتر ويقو 

 يســــتمد كــــائن بوجــــود تقــــو   الــــي الفكــــرة يف ضــــمين تنــــاق  هنــــاك»
 .«نفس  من وجود 

  )الغثيان   كتاب  يف ويقو 
 وخوفـــ ،وميو  ضـــعف  بســـب  ويعـــيش مـــىر، دون يولـــد موجـــود كـــ »
 .«املصادفة بفع 

 هلل فهمــ  كيفيــة علــى داللــة بكيمــ  نــأي وإمنــا ملحــداً  لــيس وهــذا ـــ )أوغســطني  ويقــو 
   ـ تعاىل

 .«االهلية الذا  يف موجودة كلها املاهيا »
 هد . غري على هلل املثبتة أو هلل، النافية الكلما  من غريها إىل
 يقــو  جتــديفاً، األمــرين كــي يــر  بــ  يثبــت ال ومــن ينفــي ال مــن دور ذلــك بعــد يــأي مث
    كجارد  )كري

 أن األفظـــ  التجـــدي  فمـــن اهلل وجـــود إنكـــار التجـــدي  مـــن كــان إن»
  «.وجود  ل  لنثبت نأي

 القبي . هذا من هي الي الكلما  من غريها إىل
  اهلل؟ وجود عدم على ـ سارتر يا ـ الدلي  فما ـ1
 ــ السـلوك بـ  يـرتب، الـذ  املهـم األمر هذا كان وإذا وجود .. يثبت تقدم كما لي الد ب 

 االستدال ؟ عناية يستحق الذ  هو فما االستدال ، عناية يستحق ال ـ اآلخرة بل 
  ووجوديون   )وجودية كتاب  يف )الوند  يقو 

ـــ  يف البحـــ »  اليـــؤمن ســـارتر ألن ذلـــك جـــداً، قصـــري ســـارتر عنـــد اإلل
 إحلـاد  رغم املوضوع هذا يف الكيم قلي  اخر  ناحية من وهو  ،إل بوجود
 .«يكتب  ما أكثر يف يىر  أن حياو  ال الذ 

 اإلنســان بــا  تشــغ  الــي األمــور أهــم مــن ال، أم )معــاداً  و )مبــدءاً  هنــاك أن عرفــان إن
 تبعــاً   ســلوك يكيــ  أن بــد ال اإلنســان فــان االنتهــاء.. إىل بالــ  يشــغ  وســيظ  االبتــداء، منــذ
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  املهم. األمر هذا يف يستسه  أن ميكن فكي  والنفي، االجياب من األمرين ألحد
 بعيــد الناحيــة هــذ  إىل يهــتم ال الــذ  أن ونــر  األدلــة، عليــ  ونقــيم اهلل بوجــود نعتقــد إننــا

 فطرت ؟ نداء عن
 خــــي  وجــــود  بعــــدم القــــو  أن عرفــــت فلقــــد اهلل؟ بوجــــود القــــو  يف تنــــاق  أ  مث ـــــ4
 )سـارتر  فهـ  أشـب ، وما الشمس  )نور للمسألة املقربة األمثلة يف تقدم وقد العقلية.. ةالبداه
 ذلك؟ ك  يف بالتناق  يقو 
 موجــود كــ  يعــيش وكيــ  املــىر  معرفــة )عــدم وبــني املــىر  )عــدم بــني فــرق وهنــاك ـــ3 
  التجدي ؟ أنواع أفظ  هذا أليس وخوف ؟ ضعف  بسب 

 )العليـــة  أن أريـــد وان ذلـــك؟ أيـــن فمـــن العلـــة، عـــدم أريـــد فـــنن معناهـــا؟ مـــا املصـــادفة مث..
 )الفكـرة لـ  نقـو  ان لـنم بـذلك سـارتر قـا  لـو فانـ  انكـر، فـاألمر باطلـة، شـيء ك  يف مطلقاً 

 م الفكـرة هبـذ  وقبلـوا النظـام هـذا يف دخلـوا و)الذين فكرة  بي أ  علة، بي ظهر  الوجودية
 وهكـــذا.. الشـــأن  هبـــذا خطابـــا  إىل ســـتماعواال كتـــ  مطالعـــة مـــن علـــة ذلـــك يف هلـــم يكـــن

 وهكذا.
 عشــواء خيــب، وان البــد صــحي ، بأســا  يلتــنم م إذا اإلنســان )إن قــا   مــن صــدق وقــد

 موضوع . أل  يف
 يف موجـودة كانـت كلهـا املهيـا  )أن معـىن مـا ونقـو   )أوغسطني  كيم إىل نأي مث ـ2
 علـى الـدلي  وما اهلل؟ ذا  يف موجودة انتك بأهنا تقصد ما مث باملهية؟ تقصد فما اهلل  ذا 

 ذلك؟
 اإلنسان فحقيقة سوا ، دون خاصاً  شيئاً  الشيء يكون هبا الي الشيء حقيقة )املهية  إن

 )مهيــة  وهكــذا )مهيــة  تســمى  مــاءاً، وال والحجــراً، فرســاً  ال إنســاناً  اإلنســان يكــون هبــا الــي
 لوجــــود معــــىن فـــي حبتــــة.. )ذهنيــــة  ار اخلـــ يف وجودهــــا قبــــ  املهيـــا  وهــــذ  األشــــياء.. ســـائر

 اهلل. ذا  يف املهيا 
 إىل بالنسـبة ــ صـورها بكـ  ــ االثنينيـة اسـتحالة والكـيم الفلسفة علم يف ثبت قد ان  .. مث

 في ؟ شيء لوجود معىن فأ  تعاىل، اهلل
 القائ ؟ يفسر  أن البد مما فذلك جتديفاً، والنفي االثبا  من ك  يكون كي  أما ـ5
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 أو علميــاً  مبــدأ كــان ســواء بــدلي ، مبــدأ  مببــدأ، قائــ  كــ  إثبــا  ضــرورة أن تــر  ألســت
 أكـى األضـيع املسـتو  )املربـ  إنسـان  يقـو  أن أيصـ  شـيء، بنفـي القائ  وكذلك ؟ جتريبياً 
 األمــــر إن  خــــر  إنســــان يقــــو  مث املربــــ   ضــــل  يســــاو  لــــ  ضــــل  كــــ  الــــذ  املخمــــس مــــن

  ذلك؟ عن احجم دلي ال عن واحد ك  سئ  وإذا …بالعكس
 بالنسـبة تـر  فمـاذا الـدلي ، إىل حباجـة البسـيطة القضـية هذ  يف والنفي االثبا  كان فنذا

  ـ؟ اآلخرة بل  ـ اإلنسان سلوك عليها يتوق  الي )املبدأ  قضية إىل
 واطـئ مسـتو  أ  إىل لتعـر  واملـرتدد، واملـؤمن امللحـد كـيم الفصـ  هذا يف ذكر  ولقد
 اإلنسانية. املهام مقدمة يف تكون أن ينبغي الي هؤالء، عند العليا الفلسفة وصلت
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 األشياء حقائق فهم
 
 تنفــ  منهــا واحــدة كــ  أن علمــت مث عديــدة، )قنــاين  فيهــا ورأيــت )صــيدلية  دخلــت إذا
 أشـــب .. ومـــا فيهـــا، الـــي الســـائي  ومقـــادير وألواهنـــا، القنـــاين حجـــوم عرفـــت أو خـــاص ملـــرض
 السوائ ..؟ هذ  حقائق ما وهو   خر سؤا  يبقى فهناك

 الثانيـــة القنينـــة يف والســـائ  وكـــذا، كـــذا مـــن مركـــ  القنينـــة هـــذ  يف الســـائ  بـــأن وجيـــاب 
 ذلك. غري وكذا..إىل كذا من مؤل 

  احلد؟ هذا إىل األمر ينتهي ه  ولكن
  كي!

 ــــ مـــثيً  ــــ الســوائ  هـــذ  يف املوجـــود )املــاء  أن وهـــو األذكيـــاء، إليــ  يـــتفطن ســـؤا  يبقــى إذ
   يرتك ؟ عماذا

 )مـا سـؤا   يبقـى واألوكسـجني  )اهليـدروجني من مرك  بأن  السؤا  هذا عن أجي  وإذا
   ؟ ـ مثيً  ـ األوكسجني حقيقة هي

 وعيمـــــة يقـــــ ، مث األمـــــام، إىل أخـــــر  خطـــــوة خيطـــــو أو العلـــــم، ينتهـــــي احلـــــد هـــــذا إىل
 )؟ . شفت  على بادية االستفهام

 معرفـــة إن» الشـــري    )الســـيد قـــا  ولـــذا األمـــور، أشـــك  نمـــ األشـــياء، حقـــائق فهـــم إن
 .«مشكلة األشياء حقائق

 )الوجود   باب يف 31السبنوار   )الفيلسو  وقا 
 «الخفــاء غاية في وكنهه األشياء أعرف من مفهومه»

 )بــالكه   متثيلــ  يف قــا  حيــ  )ُمثلــ   إىل 34)أفيطــون  التجــاء ســب  الــذ  هــو وهــذا
                                                           

 هـ  يف كتاب املنظومة.1231ـ  1212احملقق احلا  هاد  بن مهد  السبنوار  اخلراساين ) - 31
ق.م  فيلســــو  يونــــاين يعــــد هــــو وســــقراط وارســــطو واضــــعي األســــس  827ـ  223أفيطــــون ) - 34

للثقافة الغربية، معظم مؤلفات  حماورا  عاج فيها موضوعا  خمتلفة كالرياضيا  والسياسة والرتبيـة ..، 
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 � اجلمهورية  نم الساب  الكتاب يف
 والدهتـــم، منـــذ مقيـــدون أســـر ، مســـاجني فيـــ  عميقـــاً  كهفـــاً  فلنتصـــّور»

 وعليــ  الكهــ ، أعمــاق منتهــى يف القــائم، اجلــدار شــطر وجــوههم يولــون
 قـرب اخلـار  يف متـر الـي واألشـياء األشـخاص ظـي  الشـمس ضياء يلقى

 ىعلـــ الظـــي  هـــذ  إال يعرفـــون ال املســـاكني األســـر  كـــان وإذا املـــدخ ،
 جـــر ولـــو ســـواها، حقيقـــة وال احلقيقـــة، هـــي اهنـــا يعتـــدون فـــاهنم اجلـــدران،

 كـــانوا الـــي األشـــياء أو الشـــمس، ضـــياء لـــريوا الكهـــ  خـــار  إىل هـــؤالء
 شــــيئاً، تــــر  فــــي وانبهــــر  أبصــــارهم لغشــــيت ظيهلــــا يف النظــــر ينعمــــون
 هـذ  يف أنظـارهم تثبيـت ليسـتطيعوا طويـ  تـدرب إىل هؤالء حيتا  وهكذا
 م الكهــ  مشــاهد أن يعلمــون وعندئــذ هــو، كمــا الواقــ  ورؤيــة ،األشــياء

  .«وظي  أوهام غري تكن
 كــان إذا 33ربــ   عــر  فقــد نفســ  عــر  )مــن الشــري   احلــدي  يف أشــري هــذا إىل ولعلــ 

  ..النفس كن  معرفت  يستحي  الرب كن  معرفت  يستحي  كما معنا  
 بــــاملعلوم، العــــام مــــن احاطــــة لعلــــما أن باحلقــــائق، اإلنســــان جهالــــة ســــب  يف ذكــــروا وقــــد

 بني واملغايرة األوسعية للنوم بنفس ، احدمها الحيي، كما باآلخر، أحدمها حيي، ال واملتساويان
 املهيــة يف يســاوي  مــا حقيقــة أو نفســ ، حبقيقــة اإلنســان احاطــة ميكــن فكيــ  واحملــاط، احملــي،

 االمكانية؟
 وضــجراً  حــاداً  شــعوراً  اإلنســان يف يوجــد أن يســب  األشــياء حقــائق درك عــدم هــ  لكــن
  وسأماً؟

                                                                                                                                                                      

وقـد رسـم فيـ   ublic)صـلى اهلل عليـ  و لـ  The Reوأشـهر حمـاورا  أفيطـون كتـاب )اجلمهوريـة  
صورة للمدينة الفاضلة كما فيلها معلناً أن ال صيح للجـنس البشـر  إال إذا أصـب  الفيسـفة حكامـا 

 أو أصب  احلكام فيسفة. 
 22ص 1. متشـاب  القـر ن   212ص 21، شـرح الـنه    881هن  البيغة، الكلما  القصار  - 33

 2187ح 282. غـــرر احلكـــم ودرر الكلـــم ص121ح 112ص 2. غـــواي اللئـــاي   عـــن النـــ  
 . 5ب 18الفص  األو  يف النفس. مصباح الشريعة ص
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 فعلــى اجلهــا ، مجيــ  مــن جــداً  ضــيقاً  لــيس اإلنســان قــدرة حمــي، فــان العكــس، بــ  كــي!
 تشــق مشعــة )ايقــاد املثــ   ويف يقــدر، ال عمــا يضــجر وال يقــدر فيمــا يعمــ  أن العاقــ  اإلنســان
 اللي  . طو  الشمس فراق على البكاء من خري الظلمة
 مث احلـــاد، الشـــعور فـــيهم يوجـــد احلقـــائق فهـــم عـــدم فـــان بـــالعكس.. فهـــم الوجوديـــون أمـــا
 والرته . والكس  الضجر

  فلكيي    )بو  يقو 
 عــــدم وبســــب  …ذاتــــ  يفهــــم وال الكــــون، يفهــــم ال اإلنســــان لكــــن»
 معـذباً  يصـب  مـا كثـرياً  حـاداً  شـعوراً  الوجـود  حيمـ  للمعقـو  الواقـ  خضوع

 أليــ ، ليــ  وسـ، احليــاة طريــق يف يتقـدم نســانفاإل إذا ــــ يقـو   أن إىل ــــ مؤملـاً 
 فلينتظـر قائـ  يقـو  وقـد واهلاويـا ، بـاملنالق حمفوفـة طريق وعلى في ، جنوم ال

 .«أبداً  ينبل  لن الصباح ألن مستحي  هذا فنجي  الصباح!
 )رمضـان يقـو  كمـا والبطالـة، الكسـ  مـن الوجـوديني عنـد ظهر ملا السب  هو هذا ولع 

  ووجوديون   )وجودية كتاب  يف الوند 
ــــاء يف مــــرة ألو  فبــــد » ــــة، أشــــكا  والشــــابا  الشــــبان فريــــق أزي  غريب
 واالهبــاء جيتمعــون، فيهــا الــي واألنديــة الســلوك يف نفســها الغرابــة هــذ  وبــد 

 اليمبـــاالة، حنـــو شـــديدة ميـــو  عنـــدهم ظهـــر  كمـــا يتواعـــدون، فيهـــا الـــي
 امللـــــذا  مــــن ممكـــــن قــــدر بـــــأكى واالســــتمتاع الفـــــرص، اقتنــــاص يف والرغبــــة

 املتعـ ، العمـ  يف اجلهـد مـن املمكـن األقـ  بـذ  كلـ  هذا يقاب  واملسرا ،
 الشــــعر وتصــــفي  واملشـــرب، واملطعــــم امللــــبس يف والتـــأنق االجيــــايب، واالنتـــا 
 للكســ  موطنــاً  اللبنــاين  املراقــ  نظــر يف الوجوديــون أصــب  حبيــ  والنظافــة،
 عمــ  وبكــ  قيمــة، بكــ  اليمبــاالةو  البلهــاء، والبوهيميــة والوســخ واخلمــو ،

ـــــ اجيــــايب ـــــ يقــــو   مث ـ  اتصــــ  أن اليتيــــين احلــــي ألبنــــاء جمــــاوري ي وأتاحــــت ـ
 ــ جرمـان ــ سان شارع مشارب يف أندية يف جيتمعون كانوا الذين بالوجوديني

 بع  يف بصورهتم شبيهة ـ باريس يف أ  ـ هناك صورهتم فكانت بر ، ـ د 
 .«ومشارهبا بريو  زوايا
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 الوجود أصالة

 
 هــذا يف والســب  املهيــة ، و)أصــالة الوجــود  )أصــالة حــو  الفيســفة بــني قــد  نــناع هنــاك

 موجنة  بصورة ومعنا ، النناع
 امتيـاز و)جهـة )الوجـود .. وهـي األخـر  املوجـودا  مـ  اشـرتاك )جهـة ل  موجود ك  أن

 كــ  بينمــا موجــودا ، كلهــا ـــ مــثي ـــ واملــاء والفــر  فاالنســان )املهيــة ، وهــي اآلخــرين  عــن
 كـي بـأن يقـا  أن ميكـن ال انـ  وحيـ  غـري ، إىل يتعـداها ال هبا خاصة خواص هلا منها واحد
 للمهيــة تكــون وان شــيئني، شــيء كــ  يكــون أن منــ  يلــنم إذ أصــيي، و)املهيــة  )الوجــود  مــن

 املتقـرر، األصـ  هـو يـةامله أو الوجـود إمـا وانـ  أحـدمها، بأصالة قالوا  .. اخلار  يف تقرر اجملردة
  الذهن. يف إال ل  موطن ال اعتبار  واآلخر

   خارجيـــاً  حتققـــاً  لـــ  الأن لـــ ، حـــد )املهيـــة  وان الوجـــود  )أصـــالة إىل ذهبـــوا الـــذين فمـــن
 منظومت   يف قا  حي  )السبنوار  

 عليــل خالفنا من دليل                أصيل عندنا الوجود إن 
 اخلــــــــار  يف تقــــــــرر هلــــــــا لــــــــيس )الوجـــــــود  وان املهيــــــــة  الة)أصــــــــ إىل ذهبــــــــوا الــــــــذين ومـــــــن

 )السهرورد  .
 النناع. سب  وموجن املوضوع، هذا يف النناع موجن هذا

 بأصــالة قلنــا ســواء إنــا إطيقــاً.. احلاضــرة )الوجوديــة  بـــ النــناع هلــذا ربــ، ال انــ  تــر  وأنــت
 وجودياً؟ نكون ال أو اً )وجودي نكون أن وبني كيمنا بني رب، أ  املهية أصالة أو الوجود
 واألمـور القـيم سـائر يف يشك ال املهية بأصالة والقائ  الوجود، بأصالة القائ  من كيً  إن
 عـدم أو الوجـود، أو بـاملوجود االهتمـام الفلسـفي النـناع هـذا علـى يرتتـ  وال باملوجود، املرتبطة

 لـو أرأيـت الواقـ ، معرفـةو  شـيء، حقيقة على للتعر  حم  علمي نناع هذا وإمنا ب ، االهتمام
 ــ مـثيً  ــ ضـوئية سنة  ال  مخسة أو ضوئية سنة أل  عنا  الفينية  )اجملرة بعد يف اثنان تنازع
 اجتماع؟ أو قيمة أو سلوك ذلك على يرتت  ه 
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ـــريب، الوجـــود أصـــالة يف الوجـــود  تشـــدد أن تعـــر  وهبـــذا ــــ األمـــر ل  الوجوديـــة  )الفكـــرة ب
 بــالقيم اجملــرة  تلــك بعــد يف )النــناع ربــ، قبيــ  مــن ذلــك، إىل ومــا واالجتمــاع بالقيمــة املرتبطــة

 اليهما. وما واالجتماع
  فلكيي    )بو  يقو 
ـــ تتميـــن الكلمـــة هـــذ  مـــن يفهـــم كمـــا الوجوديـــة» ـــ شـــيء كـــ  قبـــ  ـ  إىل مبيلهـــا ـ

 واالمكانــــا  باملاهويــــا  كثــــرياً  يهــــتم ال فــــالوجود  الوجــــود، أمهيــــة علــــى التشــــديد
 مـا حنـو يتجـ  اهتمامـ  فـان الرياضـية والـروح نقـي  طـريف علـى وهـو اجملردة، واملفاهيم

 .«موجود هو ما وجود حنو األص  على أو موجود، هو
 العملـي ، )العلـم والثـاين النظـر   )العلـم العلوم  من قسمان الفلسفة يف تقرر قد ان  مث..

 كمــا العـامني.. والعقيـدة الســلوك ولتحديـد للبقـاء وضــ  ألنـ  أشـب  ومــا الكليـا  األو  وشـأن
 يف الفــرد أو االجتمـاع ضــمن يف الفـرد ســواء ــ الفرديــة باألعمـا  املرتبطــة األمـور الثــاين شـأن أن

 االجتماع. جان  هتم  م كما الفرد، جان  أمهلت الفلسفة تكن فلم ـ نفس  إطار
 أو جاهلة إما الفرد، جان  القدمية الفلسفا  بامها  موقفها تىر الي الوجودية فالفلسفة

  انساين   مذه  )الوجودية لكتاب ترمجت  مقدمة يف مكي االستاذ يقو  متجاهلة،
 الدراســـة كانــت ولــذلك متشـــاهبني، األفــراد تعتــى كانـــت فلســفية نظريــة فكــ »

 فيــ  ينصــهر فــرداً  اجملتمــ  حينــاً  تتعمــد الفــرد  الوجــود علــى تنصــ  أن بــد  الفلســفية
 أن يصــ  حــى الفرديــة صــفات  كــ  مــن دالفــر  جتريــد إىل  خــر حينــاً  وتعمــد فــرد، كــ 
 الفـرد أمـا حبـ ، جمـا  يكـون أن عنـدها فيصـ   خـر فـرد أل  الصـفا  مطـابق يعتى

 يعتـى أن يصـ  ال الـذ  ووجـود  اخليقـة وشخصـيت  اخلاصـة وأخيقـ  بفرديت  املتمين
 اجملــردة الفلســفية النظريــا  مجيــ  عنــد جيــد يكــن م الفــرد هــذا ألصــ  مطابقــة نســخة

 !.« الفرد ضاع وهكذا و مال  األمة م  جتاوب أ  ياةاحل عن
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 المقاييس

 
 واجلــنر، واملـد األربعــة، والفصـو  والنهـار، الليــ  كمقـاييس عنهـا، حييــد ال مقـاييس للكـون
 غريها. إىل …واحليوان النبا  خلقة مقاييس وكذلك القمر، أحوا  واختي 
 ــ مـثيً  ـ الكهرباء مكتش  فان إطيقاً، ما شيء إىل اإلنسان يهتد م املقاييس هذ  ولوال

 أمــا الكهربائيــة، الطاقــة تولــد معينــة أجهــنة يف خاصــة تشــكيي  أن تبــني الــي املقــاييس وجــد
 ســـــائر إىل بالنســـــبة وهكـــــذا مـــــا ؟ أم املكتشـــــ  بقـــــي ســـــواء مســـــتمرة باقيـــــة فهـــــي املقـــــاييس
 املقاييس.

 نعلـم وم بعضـها، علمنـا ــ خاصـة مقـاييس حس  ويعيش وميو ، يولد، اإلنسان وكذلك
 املقـاييس تلك فهم حماوالهتم ك  اليها، وما والط  واالجتماع النفس وعلماء ـ اآلخر البع 

 وحتقيقها.
 فاإلنســان ذاتــ ، اإلنســان إلرادة خاضــ  البشــر  الســلوك مــن قســماً  أن وهــو شــيء، بقــي
 يـتمكن كمـا تجـارةال مهنـة يـناو  أن ويـتمكن جـاهًي، يبقى أن يتمكن كما يتعلم أن يتمكن

  وهكذا... احملاماة مهنة يناو  أن
 وأضـــدادها واإلقـــدام والغـــرية املعاشـــرة وحســـن واألمانـــة الصـــدق مـــن فكـــ  الســـلوك يف أمـــا

 باختيار .
 واملصـلحة، احلكمـة وفـق حتديـداً  السـلوك ــ خاصـة بصـورة واإلسـيم ــ األديان حدد  وقد

 يف وخيتلــ  األديــان، مــ  بنــود  بعــ  يف يتفــق حتديــداً  أيضــاً  الســلوك الفيســفة حــدد  كمــا
 األديان. م  بنود  بع 

 التحديـد ذلـك عـن احليـد أن حـى ــ اإلسـيم يف خصوصاً  ـ الدقة مبنتهى وض  حتديد وك 
 يف كيلـو مبائـة املتوسـ، سـريها حـدد سـيارة مث  ذلك يف املث  ويكون …وفسادا خباالً  يور 

 وقت. اعضي واخلمسون خطر، واخلمسون فاملائة الساعة،
 أن كمـــا احلقيقـــة.. هـــذ  إدراك يف كـــا  األخـــيق، وكتـــ  الفقـــ  كتـــ  إىل نظـــرة وأقـــ 
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 مــن طــر  إلدراك يكفــي واألحــوا ، األعمــا  يف والتعمــق احليــاة، أســالي  مــن بشــيء االملــام
 الغاية. هلذ  وض  مقيا  ك  يف املصلحة
 اليسـري مـن لـيس نـ فا عشـواء، خـب، يتخـب، تـرا  ولـذا بـذلك، يـؤمن ال فانـ  الوجود  أما
 احليـاة، تكفهـر وأخـرياً  وصـدمة، صـدمة ألـ  التقليـ  يريـد الـذ  يتلقـى وإمنـا القـوانني، تقليـ 

 قامتاً. ليي كلها تكون حى
 الوجودية   هي )هذ  كتاب  يف فلكيي   )بو  يقو 

ـــــاة مأســـــاة تبلـــــ، حـــــد أ  إىل متامـــــاً، نفهـــــم ولكـــــي»  نظـــــر يف قـــــوة احلي
 املاهويــة، األخيقيــة نــذكر أن إال علينــا لــيس  ،مبادئــ مــ  املنســجم الوجــود 

 ميحــدة أو املســيحيني املفكــرين أو اليونــان، فيســفة كبــار إىل نظرنــا وســواء
 يؤمنـــون مجيعـــاً  رأينـــاهم عشـــر، التاســـ  القـــرن نســـ  أو عشـــر، الثـــامن القـــرن
 جيم  ان  ويرون األعلى، املث  ان  إلي  ينظرون مثا  أو انساين، منوذ  بوجود

 بلوغ . إىل يطم  أن علي  يتحتم نق  م إن نسانباال
 بـــأ  يعـــرت  ال مبادئـــ  مـــ  املنســـجم )الوجـــود   نـــر  العكـــس وعلـــى

 ليس يكون  أن جي  وما بنفس  مقاييس  يصن  أن إنسان ك  على مقيا ،
 إىل اللجـوء بوسـع  أن يف والشك يبتكر ، أن علي  ب  مكان، أ  يف مكتوباً 
 ممــن لســوا  زمامهــا ويــرتك حياتــ  توجيــ  عــن خلــىفيت ويهديــ  لــ  ينصــ  موجــ 
 بـــبع  معرفـــة يتطلـــ  القائـــد، هـــذا أو املوّجـــ  هـــذا اختيـــار ولكـــن هبـــم، يثـــق

 «.األحيان بع  يف كثرياً  يصع  وهذا احلياة، مبادئ
 يقو   مث

 يصــــ  جمــــردة، خياليــــة تصــــورا  واعتبــــار  مثــــاي، عــــام كــــ  وبــــاطراح»
 يكــون أن دون االختيــار علــيهم أن وهــو املــؤم، التنــاق  هــذا إىل الوجوديــون

 صــنعا أحســنوا اهنــم علــيهم يشــري مقيــا  أ  أو ليختيــار، مبــدأ أ  لــديهم
 .«أساؤوا أو باختيارهم،

 مقيــا ، )ال الفكــر  هــذا مثــ  يف يكمــن الــذ  اخلطــر الــواعي اإلنســان علــى خفــي وغــري
 العام. على ضراراأل من قدر أكى سب  الرأ  هذا عن ينجم ما نر  ولذا شئت  ما فافع 
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   181ص 1832 احلجة ذو اإلسيم، حضارة جملة من نذكر  مثي، واليك
 اســتقر  قــد االنســانية فــان واألفكــار، واملثــ  القــيم جملــا  بالنســبة أمــا»
 الفـرد جمـا  يف حمـدودة قيم على الطوي ، املد  عى املتيحقة، جتارهبا خي 

 لـذلك ودمائهـا، ودموعهـا عرقهـا من العاي القيم هذ  مهر  وقد واجلماعة،
 الضــي  مــن منيــد إىل ســيؤد  التغيــري جملــرد عشــوائي، فبطــي تغيــري أ  فــان

 حســــاب علــــى إال العشــــوائي، التغيــــري هــــذا يــــتم ولــــن واألم، والتمــــّنق والتيــــ 
 اإلنسان. سعادة
 هـو احلـدي  العصـر يف والقلـق االضـطراب أسـباب مـن أساسـياً  سببا إن
 فلـــو التصـــور، حـــدّ  يفـــوق الـــذ  الســـري  التغيـــري هـــذا م،للقـــي املســـتمر التغيـــري
 خطــاً  لتغريهــا ورمسنــا مــثًي، )كاحلريــة  احلــدي ، العصــر قــيم مــن قيمــة أخــذنا
 خــ، إىل لوصــلنا )م  العشــرين والقــرن عشــر التاســ  القــرن فــرتة خــي  بيانيــاً 

 الثــــورة بعــــد احلريــــة فمفهــــوم التذبــــذب، درجــــا  أقصــــى متذبــــذب، رجــــرا 
 مفهـوم تغـري مث الشخصـية، حرياتـ  بعـ  اإلنسان إعطاء يعين الفرنسية،كان

 األرزاق واحتكار الطائلة الثروا  مج  حرية الرأمساي عند يعين فأصب  احلرية
ـــــد يعـــــين فأصـــــب  املفهـــــوم، تغـــــري مث البشـــــر، واســـــتغي   إقامـــــة الشـــــيوعي عن
 مفهــوم أصــب  وأخــرياً  أرواحهــم، وتنهــق النــا  دمــاء تنحــر وحشــية دكتاتوريــة

 .كاملة أمة مقدرا  على شخصي تسل، الفاشسي، عند يعىن حلريةا
 التنــاق  حــد يبلــ،  خــر إىل جمتمــ  مــن احلريــة مفهــوم يف االخــتي  إن

 أهّلــــوا أشخاصــــاً  ألن إال املفهــــوم يف والتبــــاين االخــــتي  هــــذا ومــــا الكامــــ ،
 حســـ  ســـريها خطـــوط فرمســـوا كاملـــة، بشـــرية قطاعـــا  ووجهـــوا أنفســـهم،
 …واليــــوم مــــاركس مــــنهم املاضــــي يف كــــان القاصــــرة، اداهتمواجتهــــ أهــــوائهم

 .«غريهم وغدا سارتر
 الواقعيــة، املقــاييس اتبــاع الضــرور  مــن كــان إذا انــ  وهــو نفســ ، يفــرض ســؤا  هنــا ويبقــى

 بينمـا املقـاييس، تلـك علـى للحصـو  يتبعـ  أن اإلنسان على يلنم الذ  املنه  ـ تر  يا ـ فماذا
 ملقاييس.ا يف الكبري االختي  نر 
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 ذلك  عن واالجابة
 بينهـا ممـا اإلنسـان  يف املودعـة األصـلية )الفطرة اإلنسان يتب  أن …االميان بطريقة إما ـ أ

 . املرسلون األنبياء
 )املــدخ  كتــاب يف كمــا ــــ )ديكــار   قــا  فكمــا واالجتهــاد، الفحــص بطريقــة وأمــا ـــ ب

 ـــ  ديكار   فلسفة إىل
 مثـ  انـ  ي بالبداهـة يتبـني م مـا حق، ان  على شيء مطلق أرف  أن»
 أحكـامي مـن اخـذ ال سـابقة، بـآراء والتشـب  التسـرع أجتنـ  أن أعىن ذلك،

 جمـــا  لـــد  يعـــود ال حبيـــ  كامـــ  ومتييـــن تـــام، بوضـــوح عقلـــي يتمثلـــ  مـــا إال
 .«في  للشك
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 الفضيلة

 
 فعـــيً  فعـــ  احلـــق، لصـــاح  احلـــق أعطـــى إذا القاضـــي أن أحـــد  كـــ  لـــد  البـــديهي مـــن
 سيئاً.. فعيً  فع  للمبط  أعطا  وإذا حسناً،
 ذلــك عــن منعــ  وإذا مجـيًي، فعــ  جوعــاً  يتضـور لفقــري ثروتــ  مـن قســماً  بــذ  إذا الثـر  وان

 قبيحاً.. فعيً  فع  ما  حى
 وأعطاهــــا الســــرية حكومتــــ  اخبــــار أخــــذ إذا حكومــــة يف عضــــو هــــو الــــذ  الشــــخص وان
 حسناً. عميً  عم  حكومت  أسرار على حتفظ وإذا شائناً، فعيً  فع  أجنبية حلكومة

 خيتلــ  ال فطريتــان، بــديهيتان فاهنمــا )الرذيلــة  و )الفضــيلة  أقســام ســائر يف قــ  وهكــذا
 أم دينيــاً، اإلنســان ذلــك كــان ســواء الــنفس، مــوازين عــن وانســلخ فطرتــ ، اختلــت مــن إال فيهــا

 ملحداً. عادياً  إنساناً  أم فيلسوفاً،
 كـانوا فـاألولون العقليـني  والقبـي  )احلسـن حـو  و)غريهم  )االشاعرة  ـ قدمياً  ـ تنازع وقد
 الشرعيني، والقب  باحلسن قالوا فاألشاعرة ذلك وم  يثبتوهنما، كانوا واآلخرون ذلك، ينكرون

 خىاً. إليها وما التواريخ ل  يذكر في الفضيلة، ينكر من هناك يكون أن أما
 املذه . هذا إىل فذه  مارسي    ، )الوجود   جاء حى

  فولكيي    )بو  يقو  
 مسـتحي  االتصـا  هـذا بـان الينـا يـوحي نفسـ  مارسي  جىي  ومسرح»
 نفسـها الفضـيلة بـان أيضـاً  إلينـا ويـوحي علي ، احملافظة األق  على أو حتقيق ،

 يســمم جــواً  فلــق واالتصــا ، التوحيــد عوامــ  مــن عــاميً  تكــون أن مــن بــدالً 
 .«اإلنسانية العيقا 

  واالتصا ؟ التوحيد عوام  من عاميً  تكون الرذيلة أن ه  نسأ   أن فَلنا إذاً 
 كـان )ال  اجلواب كان وإن ـ عرفت كما ـ للبديهية خمالفاً  كان )نعم  اجلواب  كان فان

 بالبداهة. مستحي  وكيمها هلما  ثال  ال الضدين ارتفاع أو النقيضني ارتفاع )لنوم من  اليزم
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 الوجودية على ذالمآخ من
 

 ووجوديــــون  )وجوديــــة الونــــد  )رمضــــان كتــــاب مــــن الســــاد  الفصــــ  بعــــ  هنــــا ننقــــ 
 )الوجوديـة كتـاب يف ردهـا حـاو  وان )سـارتر  علـى أخـذ  الي املآخذ بع  على ليطيع
 بعـــ  ولـــو ــــ اعرتافـــ  تعطـــي ســـارتر كتـــاب مطالعـــة نقـــو   أن احلقيقـــة لكـــن انســـاين  مـــذه 

 ردود مـن مقتطفـا  الفصـ  هـذا نفـس يف ذكـر وان )الونـد  واألسـتاذ ـ املآخذ هبذ  االعرتا 
  …اإليرادا  من مجلة صحة على دلييً  تعطي سارتر لكت  املستوعبة املطالعة لكن )سارتر 
 صـدق علـى حيـة أدلـة أعطوا وغريمها و)بريو   )باريس  يف الوجوديني من كثرياً  أن كما
 املآخذ.

 املذكور   الفص يف )الوند  ذكر  ما واليك
 اليأ . إىل ودفعها اخلمو ، إىل الوجودية دعوة ـ1 »
 الراهنة. ومشاكل  اجملتم  عن تبتعد الي احلاملة، الفردية الروح تقوية ـ2
 عام. اجتماعي طاب  ذ  انتا  أ  حتقيق استحالة ـ8 
 وفســــق جــــن احلقــــرية من احليــــاة مظــــاهر بتصــــوير الوجوديــــة اكتفــــاء ـــــ2

 مبســتقب  تــؤمن الــي القويــة اآلملــة احليــاة مظــاهر هناونســيا وميوعــة، وضــع 
 عظيم.
 االجتماعي. بالتعاون تؤمن ال الوجودية ـ5
 مواق  من وخلوها االهلية، للقيم وتنكرها اهلل، لفكرة الوجودية تنكر ـ1
 احلياة. يف انسانية جدية

 أ  يصـــدر أن دون حتـــو  ألهنـــا االجتمـــاعي للتفســـخ أداة الوجوديـــة ــــ7
 قائمـاً  عاملـاً  فـرد كـ  يكـون حبيـ  اآلخـرين، تصـرفا  على حكماً  النا  من

 املشــرتكة واملســؤولية اجلمــاعي واالنضــواء التعــاون، إىل حيتــا  جمتمــ  يف بذاتــ 
 .«املتبادلة
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 والتفريط اإلفراط بين
 
 مفّرط . أو ُمفرط أما )اجلاه  القد   املث  يف

 يف ينيد أن أما خيلو ال يىأ، ألن جسم  يف حيقن الذ  الدواء من املقدار جه  من مثًي 
 املرض. طو  فيوج  من  ينقص أو خباال، فيور  الدواء

وســـطا أمـــة جعلنـــاكم وكـــذل  قـــا   حيـــ  العظـــيم القـــر ن صـــدق ولقـــد
 ويف …32

 احـد  يف يننلقـوا وان البـد الفطـر  للواقـ  الرضـوخ اليريـدون والذين 35أوسطها  األمور )خري
 اهلاويتني.
 الفـــرد  )تأليـــ  أو املاركســـي  اجملتمـــ   )تأليـــ  يف النـــا  مـــن كبـــرية قطاعـــا  وقـــ  ذلكوكـــ

 وسـارتر، كبـري.. معمـ  يف بسـيطة  لـة هـي وإمنـا قيمـة، أيـة للفـرد يـر  ال فماركس الوجود  ،
  اجملتم . دون للفرد القيمة ك  ير 

 يراعـــى، أن يلـــنم فرديـــاً  جانبـــاً  جـــانبني  ذا خلـــق اإلنســـان ألن ضـــار، باطـــ  األمـــرين وكـــي
 والفساد. اخلبا  لنم وإال ييحظ، أن جي  اجتماعياً  وجانبا

   ـ سارتر  بو  لـ)جان القذرة  )األيد  كتاب قرأ ما بعد ـ )الوند  األستاذ يقو 
 والنفســي والفكــر  احليــاي التنــاق  أن الروايــة  هــذ  قــراءة بعــد فادركــت»

 جمتمــ  لتكــوين حماولــة الوجوديــةف جليــة، واضــحة ظــاهرة والشــيوعية الوجوديــة بــني
 لنفســ  يصــن  الوجــود هلــذا بوعيــ  لوجــود ، واحملــد  لنفســ   )اخلــالق الفــرد قاعدتـ 

 قـــائم كامـــ  عـــام فهـــو هلـــا، مصـــدراً  باعتبـــار  القـــيم مســـؤولية ويتحمـــ  املقـــاييس،
 الوجود. هلذا طبيعي نتا  اإلنسانية وماهيت  وجود  هي وحقيقت  بذات ،

 الكــــ  ) أو )الطبقــــة  قاعدتــــ  جمتمــــ  لتكــــوين حماولــــة فهــــي الشــــيوعية أمــــا
 لنفســـ  يصـــن  الوجـــود هلـــذا بوعيـــ  لوجـــود ، حمـــد  لنفســـ  خـــالق فهـــو اجملتمعـــي 

                                                           
 .128سورة البقرة   - 32
 .117ص 11. شرح النه    2الفص   817ور   صأعيم ال - 35



 21 

 بذات ، قائم كام  عام ان  هلا، مصدراً  باعتبار  القيم مسؤولية ويتحم  املقاييس،
 ال  خـر مبعـىن الوجـود، هـذا مـادة فهـي ماهيتـ  أمـا اجملتمعي، الوجود هي وحقيقت 

  .الطبيعة وراء ما فلسفة مفهوم يف ل  ماهية
 وللمجتمــــ  االجتماعيــــة للطبقــــة تأليــــ  والشــــيوعية للفــــرد، تأليــــ  فالوجوديــــة

 .«نفس 
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 اإلسالم

 
 ميئمـة وأكثـر وأدق أمشـ  ــ ورفاهـ  لسـعادت  للبشـر اختار  الذ  اهلل دين ان  مبا ـ اإلسيم

 واعصار . أدوار  مجي  يف للبشر
 أكثــر اإلســيم جــيء لــ  ظهــر باإلســيم وقارهنــا واملبــادئ، األديــان اإلنســان طــال  اوكلمــ

 فاكثر.
 مبـــا العــام الكــون الــ  أننلـــ  ديــن يف الدقــة، لــد  عجــ  وال ــــ اإلســيم أمــر عجيــ  ومــن

 أمران  ـ البشر يصل 
 األول األمر

 أوضــح  إال الطويلــة احليــاة مراحــ  يف البشــر إليــ  حيتــا  ممــا ضــئييً  ولــو شــيئاً  يــرتك م انــ 
 الكلية.. العامة القواعد باعطاء وإما والصراحة، بالنص إما وبّين ،

 من البشر إلي  حيتا  مما ـ صغرياً  ولو ـ أمراً  لتجد نفسك واجهد  اجتهد  إذا انك حى
 كــان ســواء إطيقــاً، ذلــك جتــد م يبينــ ، وم اإلســيم عنــ  ســكت املمــا  بعــد إىل الــوالدة قبــ 

 أو العائلـــة، أو اجلـــيش، أو االجتمـــاع، أو االقتصـــاد، أو الثقافـــة، أو بالسياســـية، مرتبطـــاً  ذلـــك
 الدولـة، أو ــ واخلاصـة العامـة ـ والواجبا  احلقوق أو الدولية، املعاهدا  أو السلم، أو احلرب،

 …غريها أو …غريها أو الفرد أو اجملتم ، أو
 باالســيم، املــؤمن غــري إىل النســبةب حــى شــواهد، لــ  بــ  فارغــاً، ادعــاءاً  لــيس الكــيم وهــذا

 يف إميانـــ  ويكفيـــ  احلقيقـــة، هبـــذ  املســـلمني وعلمـــاء والســـنة الكتـــاب صـــرح فلقـــد   املـــؤمن أمـــا
 ، احلقيقة هبذ  التصديق

 اليها  التعر  املمكن شواهد من ونذكر
 مستوعبة. مطالعة اإلسيم، مبطالعة الشخصي، االختبار ـ1
 نيـ  علـى حيتـو  الـذ  الكـيم  )جـواهر وهـو لفقـ ،ا يف ُكتـ  واحـد كتـاب مطالعـة ـ4
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 املســـائ  أمـــا الفقهيـــة، للمســـائ  يتعـــرض إمنـــا الكتـــاب هـــذا أن مـــ  ،30قـــانون ألـــ  ومخســـني
ــــ هلــــا تعــــرض الكتــــاب هــــذا يف فلــــيس ذلــــك، إىل ومــــا األخيقيــــة، املســــائ  أو العقيديــــة،  ألن ـ
ـــ ســـوا  مـــا دون الفقـــ  يعـــين إمنـــا الكتـــاب  احتفـــاالً  واألخـــيق لعقيـــدةبا اإلســـيم احتفـــا  مـــ  ـ
 بصــــورة هلــــا تعــــرض واالســـيم إال أخيقيــــة أو عقيديــــة مســــألة جتـــد ال انــــك حــــى …مدهشـــاً 
 مستوعبة. مسهبة
 رقعــة أكــى قرنــاً  عشــر األربعــة يقــارب مــا حكــم اإلســيم فــان الطويــ ، املســلمني تــاريخ ـــ3

 الرقعــة هــذ  ويف يلــةالطو  املــدة هــذ  يف املســلمني، شــؤون مجيــ  يــنظم الــذ  وكــان األرض، مــن
 وحد . واالسيم اإلسيم كان إمنا ـ واخلارجية الداخلية شؤوهنم ـ الفسيحة
 ،37احللـي للعيمـة التجريـد  )شـرح كتاب فمطالعة …واألخيق العقيدة إىل بالنسبة أما
 الكتـ  بلـ  ــ نقـو  مـا علـى الداللـة يف كـا    31النراقـي للعيمة 30السعادا   )جام  وكتاب
 ـ. كثريةال املفصلة
 

 الثاني األمر
 أشــب ، مــا أو املعاملــة أو بالعبــادة املرتبطــة وأحكامــ  االعتقاديــة، اإلســيم أســس مجيــ  إن

 تكون كلها الواجبا ، من إلي  رغ  أو احملرما ، من عن  حذر أو األخيقيا  من بّين  وما
 إال ألصـــو ا مـــن أصـــيً  جتـــد ال انـــك حـــى عادلـــة، ومـــوازين صـــحيحة، وأدلـــة دقيقـــة، مبقـــاييس
 يسند . املنطقي والدلي  إال األحكام من حكماً  وال يكتنف  العقلي والىهان

 واألحكـام األصـو  يف املطـال  أن إال كبـرية دعـو  يـر  ــ النظر بادئ يف ـ كان وإن وهذا

                                                           
جملــداً ويف أكثــر مــن  151وميكــن مراجعــة موســوعة الفقــ  لإلمــام الشــرياز  )املؤلــ   فنهنــا تقــ  يف  - 30

ســبعني الــ  صــفحة مــن القطــ  الكبــري وحتتــو  علــى خمتلــ  املســائ  الفقهيــة والسياســية واالجتماعيــة 
 .…والنفسية واحلقوقية والقانونية و واالقتصادية واإلعيمية والطبية والبيئية

 اهلامش. 88انظر الصفحة  - 37
 كتاب أخيقي شام  ملختل  الفضائ  والرذائ  ويق  يف ثيثة جملدا .  - 30
  صـاح  كتـاب )معتمـد الشـيعة 1211ـ  1123املي حممد مهـد  بـن أيب ذر النراقـي الكاشـاين ) - 31

 يف أحكام الشريعة  و)جام  السعادا  .
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 تيقناً.. بصدقها ويتيقن ملساً  يلمسها
ــــــد ـــــــ البدائيــــــة كتــــــ  مطالعــــــة ولعــــــ  ــــــد يف  26اإلســــــيمية  )العقائ  )الفضــــــيلة و ة..العقي
 تعطــــي ـــــ االخـــر اجلوانــــ  بعــــ  يف  24اإلســـيم  ظــــ  )يف و األخــــيق.. يف  21اإلســـيمية 

 اخلطوط حو  عاماً  كتاباً  اكت  سبحان  اهلل وفقين ولو االدعاء، هذا صدق عن موجنة صورة
 مؤلـــ  اهلل  عبـــد )الشـــيخ األجـــ  العيمـــة عـــن نقـــ  كمـــا األحكـــام، ملنطقيـــة املبينـــة العريضـــة

 مسـألة لكـ  العقلـي، بالىهان االتيان من )أمتكن قا   ان  املنطق  يف التهذي  على شية)احلا
  الشرعية .. املسائ  من

 النــ  عــن العلــ  يســألون كــانوا ولــذا األو  يــومهم مــن املســلمون فهمــ  الــذ  هــو هــذا بــ 
 يف  23 الصـــدوق )الشـــيخ بعضـــها مجـــ  ممـــا ،i الطـــاهرين واألئمـــة و لـــ   عليـــ  اهلل )صـــلى

                                                           
ح  الكتاب عن اصو  الدين اخلمسة وأدلتها، التوحيد، صفا  اهلل سبحان  اجلمالية واجليليـ ، يب - 26

صفحة من احلجـم املتوسـ،. طبـ  ثـي  مـرا ، الطبعـة  211العد ، النبوة، اإلمامة، املعاد، ويق  يف 
طبعــة م دار اجلميــ  للنشــر بــريو  لبنــان، ال1171هـــ 1811م، الطبعــة الثانيــة 1111هـــ 1831األوىل 
 م دار الصادق بريو ، لبنان. وقد ترجم إىل الفارسية ايضا.1113هـ 1211الثالثة  

ـــد   - 21 هـــذا الكتـــاب موســـوعة خمتصـــرة يف علـــم األخـــيق، وقـــد كتبـــ  اإلمـــام الشـــرياز  بتوصـــية مـــن وال
املعظـــم  يـــة اهلل العظمـــى الســـيد مـــريزا مهـــد  الشـــرياز  )قـــد  ســـر  . ويقـــ  يف أربعـــة اجـــناء طبعـــت 

ـــ  ســـنة  512ة، وقـــد مجعهـــا مؤسســـة الوفـــاء يف جملـــد واحـــد مســـتقل صـــفحة مـــن احلجـــم الكبـــري وطبعت
 هـ، بريو  لبنان.1212

يبحـ  الكتـاب عــن االنسـان، السـلم، القضــاء، الـدين والـدنيا، النشــاط، احليـوان والنبـا ، النكــاح،  - 24
صــــفحة مــــن احلجــــم 111 العائلــــة، املتقــــاربون، املعــــامي ، املــــرأة، الثــــروة يف ظــــ  االســــيم. ويقــــ  يف

املتوســ،، وطبــ  اكثــر مــن مــرة  يف العــراق يف النجــ  االشــر ، ويف لبنــان مؤسســة الفكــر االســيمي. 
ــــة االمــــام احلســــني  الكويــــت يف ضــــمن كتــــاب )هكــــذا االســــيم . وقــــد تــــرجم إىل  tومنشــــورا  مكتب

 الفارسية أيضا.
هــ  صـاح  831ـ  811القمـي )الشيخ الصدوق هو ابو جعفر حممد بـن علـي بـن احلسـني بابويـ   - 23

التصـــاني  العديــــدة القيمـــة منهــــا  )مـــن ال حيضــــر  الفقيـــ   و)التوحيــــد  و)ثـــواب األعمــــا   و)عقــــاب 
  و)كفايــــة  األعمـــا   و)اخلصــــا   و)صــــفا  الشـــيعة  و)علــــ  الشــــرائ   و)عيـــون أخبــــار الرضــــا 

 …النصوص  و



 58 

 حيـ  متعـددة،  يـا  يف احلكـيم القر ن يشري هذا إىل ولعل  22الشرائ   )عل  الشري  كتاب 
 ذلك. إىل وما وتفكر، وتدبر عق  ملن اجملد وجيع  والعقيء العق  خياط 

ــ واملبــادئ اآلراء إىل ينســاق ال أن باملســلم اجلــدير فمــن كــان.. وكيــ   لوهنــا كــان مهمــا ـ
 إال يكون ال وذلك ــ.. ذلك فرض لو ــ سيماإل من ييئس أن بعد إال ـ إليها والداعون ومنبتها

 يكـن م هـذا حصـ  ولـو والفكـرة.. املبـدأ بـذلك مقارنت  مث دقيقة مطالعة اإلسيم مطالعة بعد
 عدا . ما ك  عن ويصرف  يبهر ، الذ  اإلسيمي النور حنو  يتدفق العكس.. ب  قطعاً، يأ 

                                                           
يف فلسـفة األحكـام  الطـاهرين وأهـ  بيتـ   كتاب ضخم حيتو  علـى مـا ورد عـن رسـو  اهلل   - 22

 والشرائ  وما أشب . 
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10 
 الوجودية

 مسيحية . و)وجودية ملحدة، )وجودية  قسمني  إىل تنقسم الوجودية
 عـام ولـد وقـد تـر  سـار بـو  )جـان احلاضـر  عصـرنا يف أبطاهلـا فمن امللحدة الوجودية أما

 عـــــام واعتقـــــ  )بـــــرلني ، بــــــ الفرنســـــي املعهـــــد يف مث )اهلـــــافر  يف التـــــدريس ومـــــار  م 1115)
  فلســـفت يف تـــأثر وقـــد التـــدريس مهنـــة عـــن فلـــى مث الســـجن، يف كاملـــة ســـنة ولبـــ   1121)

 إىل ذلـك عـن عـد  مث أمر ، ابتداء يف شيوعياً  كان وقد …و)هيجدر  25)هوسر   مبؤلفا 
 حيـارب الفـريقني من ك  ولذا الشيوعية، م  نقي  طريف على وصار تنعمها، الي )الوجودية 

 باقيــة، ظروفهــا ألن ليشــرتاكية، املســتقب  بــأن يعتقــد بعــد لكنــ  مهامجــة، أشــد ويهامجــ  اآلخــر
 مـــن خاصــة وهيئـــا  غريبــة أشـــكا  وهلــم مريـــدو ، يرتــاد  )بـــاريس  يف خــاص نمكـــا ولســارتر
 تتطلبهـــا الـــي اإلدارة عـــن عـــاجن )الوجـــود   مببدئـــ  )ســـارتر  لكـــن إليـــ ، ومـــا امللـــبس حيـــ 

 عليـــــــ  مكتـــــــوب مبـــــــدأ  أن للتيـــــــارا   السياســـــــيون املراقبـــــــون يتنبـــــــأ ولـــــــذا الراهنـــــــة، الظـــــــرو 
 اليهـا، ومـا و)األخـيق  و)النظـام  و)اإلنسـان   )الكـون حـو  خاصـة  راء بالفش ..ولسـارتر

 والوجوديــة أصــع ،  رائــ  فهــم جيعــ  ممــا القصصــية، القوالــ  يف  رائــ  صــ  إىل مييــ  مــا وكثــرياً 
 جديدة. قوال  هلا وجع  فيها نفخ وإمنا قب  ذ  من كانت ب  هو اخرتعها مبدءاً  ليست
  .مارسا  )غابري  أبطاهلا  فمن املسيحية الوجودية أما

 مــن أكثــر نقاطــا بينهمــا أن إال التفــاهم، مــن نقــاط بينهمــا كــان وإن الوجوديتــان، وهاتــان
 و)املســيحية  )امللحــدة  مــن تيــار كــ  رجــا  اجتاهــا  بــني الكثــري كــاالختي  …التخــال 
 العقائـــد  للفــرا  كـــان ولقــد رئيســـية.. خطــوط الكـــ  مجعــت وان ومـــذاه ، فــرق فالوجوديــة

 يف فعـا  أثـر الوجوديـة يصـاح  الـذ  واالغـراء املسـلمني، ابشـب مـن كثـري عند حص  الذ 
  الفكرة.. هلذ  الشباب بع  تبين

                                                           
  فيلســـــو  منســـــاو ، أســـــس )الفينومينولوجيـــــا  أو علـــــم 1183ـ  1315هوســـــر ،  دمونـــــد ) - 25

 الظاهرا ، من أشهر  ثار  )مباحثا  منطقية  و)تأمي  ديكارتية  و )علم النفس الفينومينولوجي .
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 اخنرطـت الـي األدمغـة تلك على اإلسيم وشروق السحاب بانقشاع كفيلة الظرو  لكن
 االجتا . هذا يف

 
 

 
 املستعان. وهو لرضا ، مجيعاً  يوفقنا أن املسؤو  سبحان  واهلل
 

 املقدسة كربيء
 الشرياز  احلسيين املهد  بن حممد 
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