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اإلىداء

أىدي عممي ىذا إلى اإلماـ الذي ال زالت كنوز المعرفة تظير في كتبو لممنقب والباحث عنيا،
الحراني.
إلى أحمد بف تيمية ّ

يوسؼ محمد يوسؼ سمريف

شكر وعرفاف

أشكر أ.د سري نسيبة ،عمى جيوده التي بذليا معي في الدراسة ،وعمى الجيد الذي قدمو في
برنامج الفمسفة في اإلسالـ إلنجاحو ،كما وأشكر جامعة القدس ،التي احتضنت ىذا البرنامج،
وساندتو.


ب

ممخص:
ىذه الرسالة قدمت إلى برنامج الفمسفة في اإلسالـ ،استكماالً لمتطمبات الماجستير في برنامج الفمسفة في
اإلسالـ ونوقشت في 2017/12/10ـ ،في جامعة القدس-فمسطيف.
وقد جرى فييا بحث مسألة مف أىـ المسائؿ في نظرية المعرفة ،وىي المعرفة القبمية ،وبياف جذورىا في
الفمسفة ،وبياف المواقؼ الفمسفية المتعددة منيا ،كذلؾ بياف امتداد تمؾ الموقؼ في مجاالت الفمسفة المتعددة،
وتـ بحث موقؼ ابف تيمية منيا ،ومناقشة النتائج المخالفة التي وصمت إلييا ىذه الدراسة.
وذلؾ بمنيج تاريخي تحميمي ،بالعودة إلى أمات كتب الفمسفة ،لتعريؼ المعرفة القبمية ،واستعراض نصوص
ابف تيمية في المسألة ،وتحميميا ،والمقارنة بينيا ،ومناقشة اآلراء المخالفة لما وصمت إليو ىذه الدراسة،
لتحرير موقفو مف المسألة ،وبياف امتداد ذلؾ الموقؼ إلى الفروع الفمسفية والالىوتية المتنوعة.
وأىـ النتائج التي وصمت إلييا ىذه الرسالة ،أف موقؼ ابف تيمية الفمسفي في نظرية المعرفة يندرج تحت إطار
الفمسفة المادية ،وأنو ال يقوؿ بالمعرفة القبمية ،وأف الدراسات التي خالفت ىذه النتيجة لـ تكف صحيحة ،في
عرض موقؼ ابف تيمية وتصويره.
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Ibn Taymia's perspective on the prior knowledge and an example of its
philosophical effects.
Prepared by: Yousef Mohammad Yousef Somren.
Supervised by: Prof. Sari Nusseibeh.

Abstract:

This paper was presented for the Philosophy in Islam program, to complement the
requirements of M.A degree in Philosophy in Islam program, and it was discussed
on 10/12/2017 in Alquds – Palestine university.

We examined one of the important matters of epistemology, that is the prior
knowledge, and explained its roots in philosophy, it's different philosophical views,
And the effects of this matter in the many branches of philosophy. We also
examined Ibn Taymia's view of it, and discussed the opposing opinions that this
paper has concluded to. This was done in a historical, analytical approach, by
examining the roots of philosophy to define what prior knowledge is, and
examining Ibn Taymia's views on the matter, by analyzing them, comparing them,
discussing the opposing opinions as this paper concludes, and to edit his view of
the matter, and explaining this matter's effect on the various Philosophical and
theological branches.
One of the important conclusions this paper has reached, is that Ibn Taymia's
Philosophical perspective on Epistemology falls under the Materialism Philosophy
but He criticizes the prior knowledge, and that the studies that were opposed to this
conclusion were not correct in viewing his perspective and in viewing him.


ث

المقدمة
كثيرة ىي تمؾ الجيود الفمسفية غير المشيورة في التراث العربي واإلسالمي ،بعضيا ال يزاؿ مخطوطًا،

التأمؿ أف تكوف كتب ِ
أحد األَعالـ مطبوعة مشتيرة ،مع عدـ شيرة ما
مفقودا ،إال أنو مما يستدعي
واآلخر
َ
ً
ُ
الحراني ،المولود سنة 661ىػ،
حوتو مف مقاالت فمسفية ،مف بيف ىؤالء يأخذ أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية ّ
نصيب األسد في عدـ شيرة مقاالتو الفمسفية ،مع اشتيار كتبو في اآلفاؽ.
والمتوفى 728ىػ،1
َ

مبي الرافض لمفمسفة ،وىو الذي اشتير بيف قطاع
الح ُجب التي ساىمت في ىذا ذلؾ
ُ
ولعؿ مف ُ
الموقؼ ّ
الس ّ
رت عنو فتوى ابف الصالح بقولو" :الفمسف ُة رأس السفو واالنحالؿ ،ومادة الحيرة
واسع مف الفقياء ،عب ْ
عميت بصيرتو عف محاسف الشريعة".2
والضالؿ ،ومثار الزيغ والزندقة ،ومف تفمسؼ
ْ

ىذا الموقؼ الرافض لممباحث الفمسفية بشكؿ عاـ ال يمكف أف تُق أر في إطاره مؤلفات ابف تيمية ،فقد تذمر ابف

كثير مف أىؿ الحديث والسنة قد
تيمية ُ
نفسو مف ىذا القصور في المباحث الفمسفية واإلزراء بيا ،حيث قاؿٌ ":
ينفي حصوؿ العمـ ألحد بغير الطريؽ التي يعرفيا ،حتى ينفي أكثر الدالالت العقمية مف غير حجة عمى
ذلؾ".3
كونو مف دوف حجة ،ومف ىنا
فبيذه الكممات النقدية ،عبر ابف تيمية عف ىذا الموقؼ ،الذي لـ يجده
صحيحا َ
ً
كاف ابف تيمية مختمفًا مع أولئؾ الرافضيف لمبحث الفمسفي بشكؿ عاـ ،حتى إف "طوائؼ مف أئمة أىؿ
الحديث ،وحفاظيـ ،وفقيائيـ ،كانوا يحبوف الشيخ ويعظمونو ،ولـ يكونوا يحبوف لو التوغؿ مع أىؿ الكالـ
وال الفالسفة".4
1
الدرية في مناقب شيخ اإلسالـ ابف تيمية ،تحقيؽ :طمعت فؤاد الحمواني،
انظر :ابف عبد اليادي ،محمد بف أحمد ،العقود ّ
الفاروؽ الحديثة لمطباعة والنشر ،القاىرة7117 ،ـ ،ص  ،4وص .94وىذا الكتاب يعتبر أىـ كتاب في ترجمة ابف تيمية،

ولشيرة ابف تيمية لـ أذكر ترجمتو ىنا.

 2ابف الصالح ،فتاوى ومسائؿ ابف الصالح ،ومعو ادب المفتي والمستفتي ،حققو وخرج أحاديثو وعمؽ عميو :عبد المعطي أميف

قمعجي ،دار المعرفة ،بيروت –لبناف ،الطبعة األولى 9311 :ىػ 9431-ـ ،ج  ،9ص .713 – 714
3ابف تيمية ،أحمد بف عبد الحميـ ،مجموعة الرسائؿ والمسائؿ ،خرج أحاديثو وعمؽ حواشيو :محمد رشيد رضا ،لجنة التراث
العربي ،ج  ،5ص .94

 4ابف رجب ،عبد الرحمف بف أحمد ،ذيؿ طبقات الحنابمة ،تحقيؽ :عبد الرحمف بف سميماف العثيميف ،مكتبة العبيكاف ،الرياض –

المممكة العربية السعودية ،الطبعة األولى 9375 :ىػ 7115-ـ ،ج  ،3ص .515
1

جر دخولو في الفمسفة نقمة العديد مف معاصريو ،وحتى مف محبيو ،1إال أف موقفو تميز بتحرير مواطف
ولقد ّ
فضا ،إذ إنو ال يبني مواقفو عمى مصطمحات
الخالؼ وتخميص المصطمحات مف ُسمطة التعميـ قبوًال أو ر ً
مبيمة غامضة دوف تفصيؿ ،وىذا أوؿ مطالب الفمسفة ،بأف كؿ فكرة ال بد مف إدراكيا بدقة تامة دوف السماح

مبيما.2
لشيء أف يبقى
ً
غامضا أو ً
يقوؿ ابف تيمية عف الفمسفة:
"أما نفي الفمسفة مطمقًا أو إثباتيا فال يمكف ،إذ ليس لمفالسفة مذىب معيف ينصرونو ،وال قوؿ يتفقوف
عميو في اإللييات والمعاد والنبوات وال في الطبيعيات والرياضيات ،بؿ وال في كثير مف المنطؽ".3

لقد رأى أف ما يسمى بالعقميات منو حؽ ،ومنو باطؿ ،4وكاف بيذا يفتت ما سعى إليو الفارابي مف ٍ
تأكيد عمى
5
جميا في كتاب الفارابي (الجمع بيف رأي الحكيميف) ،كذلؾ فإنو يخمّص الفمسفة مف
َوحدة الفمسفة  ،وبرز ذلؾ ً
مسو ًغا الحتكار
سمطة أرسطو الذي كاف يرادؼ المقصود مف الفمسفة في تمؾ العصور ،فمـ يجد ابف تيمية ّ

مذىب و ٍ
ٍ
احد منيا.
الفمسفة عمى

ِ
حرصو عمى عدـ الوقوع في فخ األرسطية ،كاف يصوغ آراءه في مباحث الفمسفة المتنوعة ،ومنيا ما
ومف بيف
يتعمؽ بنظرية المعرفة ،فمقد "نظر في عمـ الكالـ والفمسفة ،وبرز في ذلؾ عمى أىمو " ،6وخرج بنظرتو إلى

1انظر نقد الذىبي لو مع أنو مف محبيو بسبب توغمو في الفمسفة :الذىبي ،محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز ،بياف زغؿ
العمـ ،تحقيؽ :محمد بف عبد اهلل أحمد ،دار الميمنة ،دمشؽ-سورية ،الطبعة األولى 9373 :ىػ 7194-ـ ،ص .32 – 31
2انظر :ىيجؿ ،فريدريؾ ،موسوعة العموـ الفمسفية ،ترجمة وتقديـ وتعميؽ :إماـ عبد الفتاح إماـ ،دار التنوير ،بيروت-لبناف،
ص .791

 3ابف تيمية ،أحمد بف عبد الحميـ ،منياج السنة النبوية في نقض كالـ الشيعة القدرية ،تحقيؽ :محمد رشاد سالـ ،جامعة اإلماـ

محمد بف سعود اإلسالمية9311 ،ىػ 9431-ـ ،ج ،9ص .452
4انظر :ابف تيمية ،أحمد بف عبد الحميـ ،درء تعارض العقؿ والنقؿ ،تحقيؽ :محمد رشاد سالـ ،جامعة اإلماـ محمد بف سعود
اإلسالمية ،المممكة العربية السعودية ،الطبعة الثانية 9399 :ىػ9449-ـ ،ج  ،9ص .49

5انظر :الفاخوري خميؿ ،حنا الجر ،تاريخ الفمسفة العربية ،دار الجيؿ ،بيروت–لبناف ،الطبعة الثالثة9444 :ـ ،ج  ،7ص.915
6ذيؿ طبقات الحنابمة ،ج  ،3ص .343
2

أف الفمسفة الصحيحة المبنية عمى المعقوالت المحضة توجب تصديؽ الرسؿ فيما أخبرت بو ،1ووضع خطوط
المطولة.
أطروحتو العامة في كتابو (درء تعارض العقؿ والنقؿ) وغيره مف الكتب
ّ
وأماـ القصور في إبراز ىذا التراث الفمسفي الكبير الذي حوتو كتب ابف تيمية ،وتحرير مواقفو ،واعادة النظر
إلى أىميتيا الفكرية ،ىبت أقالـ عديدة لتقدـ دراسات عف مواقفو الفمسفية ،ونشطت في الفترة األخيرة ،وىي ال
تزاؿ في باكورتيا.
وقد كنت مف زمف ليس بقريب قد بدأت ببحث كالـ ابف تيمية في نظرية المعرفة ،ولوازمو ،ومقارنتو بغيره
معتمدا منيجية ال تقوـ بتطويع ابف تيمية لما تحدد وفؽ قوالب عامة
مف نظريات متنوعة وما تفرع عنيا،
ً

تماما،
وسائدة عنو ،فػ"إف التمرد المكمؿ بالنجاح ،ضد مفيوـ شائع ،يؤدي إلى تطورات مفاجئة وجديدة ً

مصدر لرؤى فمسفية جديدة ".2
ًا
تصبح

وبعد البحث والتنقيب فإنو يمكف القوؿ بأنو لـ يسبؽ أف أفردت دراسة مستقمة لموقؼ ابف تيمية مف المعرفة
القَْب ّمية وشيء مف آثارىا الفمسفية قَْب َؿ ىذه الرسالة ،وىذا ال يعني عدـ وجود مف تعرض ليذه المسألة عنده مف
قريب أو بعيد ،أو لـ يتعرض ليا عند ابف تيمية بالخصوص لكنو تعرض ليا بشكؿ عاـ ونسب نتائجو فييا
إلى اإلسالـ ،مما أثر بالدراسات التي تعرضت ليا عند ابف تيمية فيما بعد ،فمف تمؾ المؤلفات:
.1

الكالـ عمى الفطرة والمعرفة هلل عز وجؿ ،لمحمد المنبجي الحنبمي المتوفى سنة 785ىػ،

وىي رسالة صغيرة ،اعتنى فييا المؤلؼ بجمع شيء مف كالـ ابف تيمية في المعرفة ،3لكنو لـ يحقؽ
مذىبو في المعرفة القبمية.
.2

فمسفتنا ،لمحمد باقر الصدر ،وىو لـ يذكر فيو ابف تيمية ،لكنو عرض أطروحاتو الفمسفية

عمى أنيا الفمسفة اإلليية ،1وأنيا ممثمة لمفمسفة اإلسالمية ،مما أثر بمف جاء بعده مف دراسات
تعرضت البف تيمية ،وقد نصر فيو وجود معارؼ قبمية.2

1انظر :منياج السنة النبوية ،ج ،9ص .415
2
يتي النسبية والكـ ،ترجمو عف
أينشتيف ،ألبرت-إنفمد ،ليوبولد ،تطور األفكار في الفيزياء ،مف المفاىيـ األولية إلى نظر ّ
السماف ،دار طالس لمدراسات والترجمة والنشر ،دمشؽ-سورية ،الطبعة الثانية 9444ـ ،ص .32
الفرنسية :أدىـ ّ

3انظر :المنبجي ،محمد ،الكالـ عمى الفطرة والمعرفة هلل عز وجؿ ،تحقيؽ :صالح بف محمد بف عبد الفتاح ،دار البشائر

اإلسالمية ،بيروت-لبناف ،الطبعة األولى7192 :ـ ،ص .43 ،44 ،47 ،71 ،95
3

.3

نظرية المعرفة بيف القرآف والفمسفة ،لراجح عبد الحميد الكردي ،تابع الصدر في العديد مف

أطروحاتو ،3ونصر فيو وجود معارؼ قبمية ،4واقتبس فيو عف ابف تيمية بعض االقتباسات.5
.4

المعرفة في اإلسالـ مصادرىا ومجاالتيا ،لعبد اهلل بف محمد القرني ،أكثر فيو مف االقتباس

عف ابف تيمية ،6ونصر وجود المعرفة القبمية.7
.5

منيج ابف تيمية المعرفي :قراءة تحميمية لمنسؽ المعرفي التيمي ،لعبد اهلل بف نافع

قدـ ليا القرني صاحب الدراسة السابقة ،وىي دراسة مفردة لمنيج ابف تيمية في المعرفة،
الدعجانيّ ،
أكثر مؤلفيا فييا مف االقتباسات واإلحاالت إلى كتب ابف تيمية ،وقارف بيف نظرية المعرفة عند ابف
تيمية وغيره مف الفالسفة ،ليصؿ إلى وصؼ موقؼ ابف تيمية في الجمع بيف الحس والعقؿ بأنو:
"جوىر رؤية الفيمسوؼ كانط" ،8ونسب إلى ابف تيمية القوؿ بالمعارؼ القبمية ،9وىو ما لـ يصب
فيو ،وستأتي مناقشة المؤلؼ فيما ذىب إليو في ىذا البحث.
.6

تكامؿ المنيج المعرفي عند ابف تيمية ،إلبراىيـ عقيمي ،وىي دراسة مفردة لمنيج ابف

تيمية في المعرفة ،إال أف المؤلؼ وصؿ فييا إلى نقيض ما قالو الدعجاني ،فقاؿ في وصؼ العقؿ

1انظر :الصدر ،محمد باقر ،فمسفتنا :دراسة موضوعية في معترؾ الصراع الفكري القائـ بيف مختمؼ التيارات الفمسفية وخاصة
الفمسفة اإلسالمية والمادية الديمكتيكية (الماركسية) ،تقديـ :محمد الغروي ،دار التعارؼ لممطبوعات ،بيروت – لبناف ،الطبعة
الثانية 9341 :ىػ 7114-ـ ،ص.971
2انظر :المصدر نفسو ،ص .713

3انظر عمى سبيؿ المثاؿ :الكردي ،راجح عبد الحميد ،نظرية المعرفة بيف القرآف والفمسفة ،مكتبة المؤيد ،الرياض–المممكة
العربية السعودية ،الطبعة األولى 9397 :ىػ9447-ـ ،ص .741
4انظر :المصدر نفسو ،ص .194
5انظر عمى سبيؿ المثاؿ :المصدر نفسو ،ص.321 ،312 ،314 ،317

6
مركز التأصيؿ لمدراسات والبحوث ،المممكة
انظر :القرني ،عبد اهلل بف محمد ،المعرفة في اإلسالـ مصادرىا ومجاالتياُ ،
العربية السعودية ،الطبعة الثانية 9374 :ىػ  7113-ـ ،ص.53 ،51 ،39 ،31 ،41 ،43 ،93 ،4

7انظر :المصدر نفسو ،ص.721
 8الدعجاني ،عبد اهلل بف نافع ،منيج ابف تيمية المعرفي :قراءة تحميمية لمنسؽ المعرفي التيمي ،تقديـ :عبد اهلل بف محمد القرني،

تكويف لمدراسات واألبحاث ،الخبر-المممكة العربية السعودية ،الطبعة األولى  9345ىػ 7193-ـ ،ص .439
9انظر :المصدر نفسو ،ص .444
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عند ابف تيمية" :العقؿ في نظره إنما يكتسب معموماتو مف الواقع ،فيو ال يحمؿ معمومات قبمية "،1
يفصؿ في ىذه النقطة ،ولـ يذكر الفرؽ بيف المعرفة القبمية،
وقد أصاب في ىذا ،إال أنو لـ
ّ
والضروريات واألوليات العقمية ،ولـ يقارف بيف ابف تيمية وغيره مف مدراس فمسفية.
.7

المنطؽ عند ابف تيمية ،لعفاؼ الغمري ،نصرت بأف ابف تيمية ال يقوؿ بمعارؼ تسبؽ

الحس ،2ولكنيا لـ تتوسع في دراسة ىذا كوف كتابيا في المنطؽ.
منطؽ ابف تيمية ومنيجو الفكري ،لمحمد حسني الزيفّ ،بيف فيو أف ابف تيمية ال يقوؿ
.8
3
يفصؿ.
يعا إلى غير ذلؾ ولـ ّ
بالمعارؼ القبمية  ،لكنو انتقؿ سر ً
فألجؿ تحقيؽ كالـ ابف تيمية عمى وجيو ،وبياف إلى أي درجة يقترب أو يختمؼ عمف يثبت القبميات ،عقدت
عمادا أساسيًّا في صرح ابف تيمية النظري في مباحث نظرية المعرفة عنده،
العزـ عمى تناوؿ مسألة تش ّكؿ
ً
أساسيا في أي
وىي موقفو مف المعرفة القبمية وبياف شيء مف آثار ذلؾ الموقؼ ،فيذه المسألة تشكؿ جزًء
ً
بناء فمسفي عاـ ،وليا امتداداتيا التي تتجاوز نظرية المعرفة إلى مباحث الوجود ،ويستتبع ذلؾ مواقؼ عديدة

في المباحث اإلليية.
وقد جعمت ىذه الرسالة مف ثالثة مباحث ،وكاف المبحث األوؿ :في المعرفة القبمية ومشكالتيا الفمسفية،
وفيو مطمباف:
المطمب األوؿ :معنى المعرفة القبمية وجذورىا :بينت فيو المعنى المقصود مف معرفة قبمية ،وشيء مف
جذوره الضاربة في الفمسفات المثالية األولى.
المطمب الثاني :المشكالت الفمسفية التي دفعت إلى القوؿ بالمعرفة القبمية :بينت فيو تمؾ المشكالت
واألسباب التي دفعت الفالسفة القائميف بالقبميات إلى إثباتيا في صرحيـ الفمسفي ،وذكرت أمثمة عمى ذلؾ مف
كالـ الفالسفة.

 1عقيمي ،إبراىيـ ،تكامؿ المنيج المعرفي عند ابف تيمية ،تقديـ :طو جابر العمواني ،المعيد العالمي لمفكر اإلسالمي ،ىيرندف،
فيرجينيا ،الواليات المتحدة األمريكية ،الطبعة األولى 9395 :ىػ 9443-ـ ،ص.412
2انظر :الغمري ،عفاؼ ،المنطؽ عند ابف تيمية ،دار قباء لمطباعة والنشر والتوزيع ،القاىرة7119 ،ـ ،ص .951

3انظر :الزيف ،محمد حسني ،منطؽ ابف تيمية ومنيجو الفكري ،المكتب اإلسالمي ،بيروت-دمشؽ ،الطبعة األولى9424 :ـ،
ص.923 ،953
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المبحث الثاني :موقؼ ابف تيمية مف المعرفة القبمية ،وفيو ثالثة مطالب:
فت فيو المقصود مف المعرفة الضرورية واألولية،
عر ُ
المطمب األوؿ :موقفو مف الضروريات واألولياتّ :
وضربت عمييا أمثمة ،وبينت اإلشكاالت الفمسفية التي وردت عمييا ،وما طرحو ابف تيمية فييا ،وما قدمو لحؿ

مشاكميا.
المطمب الثاني :موقفو مف المعرفة القبمية :شرحت فيو موقفو مف المعرفة القبمية ،وناقشت فيو ما ذىب إليو
وشيئا
عبد اهلل الدعجاني مف أف ابف تيمية يقوؿ بالمعارؼ القبمية ،وبينت مبدأ الفكر والنظر عند ابف تيمية،
ً

مف آثار ذلؾ مقارنة بغيره.

المطمب الثالث :مقارنة بيف موقؼ ابف تيمية وغيره مف مدارس الفمسفية :قارنت فيو بيف ابف تيمية وغيره مف
المدارس ،ورددت بعض المقارنات السابقة ،وبحثت أي المدارس أقرب إلى نظرية ابف تيمية في المعرفة.
المبحث الثالث :امتدادات موقؼ ابف تيمية مف المعرفة القبمية ،وفيو ثالثة مطالب:
المطمب األوؿ :أثر موقفو في نظرية المعرفة (إبستمموجيا) :بينت فيو شيء مف آثار نفي القبميات في عدد
مف مباحث نظرية المعرفة مثؿ إمكاف معرفة العالـ ،واختالؼ نوعيات المعرفة.
المطمب الثاني :أثر موقفو في نظرية الوجود (أنطموجيا) :بينت فيو رؤية ابف تيمية لموجود ،وتفريقو لموجود
الذىني والخارجي ،وضابط الوجود الخارجي.
المطمب الثالث :أثر موقفو في اإللييات :بينت فيو أثر كالمو في مباحث المباحث اإلليية ،مف حيث رؤيتو
لمصفات اإلليية.
الخاتمة :وفييا تمخيص لمعرض ،وأىـ النتائج.
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المبحث األوؿ :في المعرفة القبمية ومشكمتيا الفمسفية:

المطمب األوؿ :معنى المعرفة القبمية وجذورىا.
المعرفة القَْب ّمية :ىي "نوع مف المعرفة مستقؿ عف التجربة ،وحتى عف جميع االنطباعات الحسية" ،1وسميت
قَْب ّمية باعتبار أف "القَ ْبؿ ىنا يقصد بو :ما قبؿ التجربة" ،2وقد قاؿ بعض الفالسفة مثؿ كانط بتقدـ مبادئ
تكوف ىذه المبادئ.3
العقؿ عمى كؿ إدراؾ حسي ،بزعـ أف التجربة ال تكفي لتفسير ّ

ومف األمثمة عمى المعرفة القبمية عند كانط :المكاف ،حيث إف المرء لو جرد مفيومو التجريبي عف الجسـ مف
كؿ ما ينطوي عميو مف عناصر تجريبية ،مثؿ الموف ،والصالبة ،والميف ،والثقؿ ،فإنو سيقدر عمى محو الجسـ
نفسو بالتجريد ،إال أنو ال يستطيع أف يمحو المكاف الذي كاف الجسـ يشغمو ،ويستنتج بيذا أف مفيوـ المكاف
قبميا في القدرة المعرفية.4
مستقر ً
ٌ
عمى أف كانط يقوؿ:
"كؿ معرفتنا تبدأ مع التجربة ،وال ريب في ذلؾ البتة ،ألف قدرتنا المعرفية لف تستيقظ إلى العمؿ
إف لـ يكف يتـ ذلؾ مف خالؿ موضوعات تصدـ حواسنا ،فتتسبب مف جية ،حدوث تصوراتنا
تمقائيا ،وتحرؾ مف جية أخرى ،نشاط الفيـ عندنا إلى مقارنتيا ،وربطيا ،أو فصميا ،وبالتالي
ً
تحويؿ خاـ االنطباعات الحسية إلى معرفة موضوعات تسمى التجربة ،إ ًذا ال تتقدـ أي معرفة
زمنيا عمى التجربة ،بؿ معيا تبدأ".5
عندنا ً

1كانط ،عمانوئيؿ ،نقد العقؿ المحض ،ترجمة موسى وىبة ،مركز اإلنماء القومي ،رأس بيروت – لبناف ،ص  ،35بشيء مف

االختصار.

2بدوي ،عبد الرحمف ،إمانويؿ كانت ،وكالة المطبوعات ،الكويت ،الطبعة األولى9442 :ـ ،ص.914
3انظر :صميبا ،جميؿ ،المعجـ الفمسفي ،دار الكتاب المبناني ،بيروت-لبناف9437 ،ـ ،ج  ،7ص .935 ،933
4انظر :كنت ،إمانويؿ ،نقد العقؿ المحض ،ترجمة :غانـ ىنا ،المنظمة العربية لمترجمة ،بيروت-لبناف ،الطبعة األولى،

7194ـ ،ص .19 ،11

5نقد العقؿ المحض ،ترجمة :موسى وىبة ،ص.35
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فيو يسمّـ بأف المعرفة تبدأ مع التجربة ،إال أنو يقوؿ" :إذا كانت كؿ معارفنا تبدأ مع التجربة ،فيذا ال يعني

أبدا أنيا تنجـ كميا عف التجربة" ،1فالعقؿ عنده بما ُرّكب فيو مف إطارات مغروزة في طبيعتو ىو الذي يؤلؼ
ً
بيف المعطيات المنفردة مثؿ األلواف واألضواء والميونة والصالبة ،ويرتبيا ويحوليا إلى تصورات ،فالعقؿ يأخذ
االنطباعات الحسية المنفصمة ال رابط بينيا وال ترتيب ،ويربيا واال ظمت خميطًا غير متميز.2
زمنيا بؿ
ومف ىنا فإف كانط يقصد بالمعرفة القبمية ،معرفة تسبؽ المعرفة التجريبية ،إال أف ىذا السبؽ ليس ً
إف المعرفة القبمية عنده "تسبؽ التجربة أسبقية منطقية فحسب".3
إف إثبات المعرفة القبمية كاف أكثر اتساقًا مع المدارس المثالية ،4حيث إنيا تنطمؽ في نظريتيا المعرفية مف
الوعي/الفكر ،5وتوحد بيف المعرفة والوجود ،6بخالؼ المادية التي تنطمؽ مف الواقع المحسوس ،و ِ
تفصؿ بيف
ّ
8
المعرفة والموضوع ،7وال تقبؿ بأي شكؿ مف أشكاؿ المعرفة القبمية .
9

كبير إذ إنو جعؿ مف المعرفة القبمية "وحدة مقياس"
مبمغا ًا
وقد بمغ اعتماد المنظومة الفمسفية عمييا عند كانط ً
أساسية وضرورية لبناء المعرفة ،وىي عنده كاألشكاؿ القبمية لإلحساس (المكاف والزماف) والعقؿ (العمة
والضرورة  ...إلخ).10

1انظر :نقد العقؿ المحض ،ترجمة :غانـ ىنا ،ص .52
2انظر :بدوي ،إمانويؿ كانت ،ص.914
3ستيس ،ولتر ،المنطؽ وفمسفة الطبيعة( ،المجمد األوؿ مف فمسفة ىيجؿ) ،ترجمة :إماـ عبد الفتاح إماـ ،تقديـ :زكي نجيب

محمود ،دار التنوير لمطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت – لبناف ،الطبعة الثالثة7112 :ـ ،ص .37

4انظر :روزنتاؿ ،يوديف ،الموسوعة الفمسفية ،ترجمة سمير كرـ ،مراجعة :صادؽ جالؿ العظـ ،جورج طرابيشي ،دار الطميعة
لمطباعة والنشر ،بيروت-لبناف ،ص .423
5انظر :بوليتزر ،جورج ،مبادئ أولية في الفمسفة ،نقمو إلى العربية :فيمية شرؼ الديف ،ضبط مصطمحاتو :موسى وىبة ،دار

الفارابي ،بيروت – لبناف ،الطبعة الخامسة7119 :ـ ،ص .41
6انظر :المنطؽ وفمسفة الطبيعة ،ص .37

7انظر :لينيف ،المادية والمذىب النقدي التجريبي ،دار التقدـ –موسكو9439 ،ـ ،ص .971
8انظر :الموسوعة الفمسفية ،بإشراؼ :روزنتاؿ ،ص.425

9انظر :نقد العقؿ المحض ،ترجمة :موسى وىبة ،ص .72
10انظر :الموسوعة الفمسفية ،بإشراؼ :روزنتاؿ ،ص  .425وانظر :نقد العقؿ المحض ،ترجمة :غانـ ىنا ،ص .913
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وترجع جذور مسألة القوؿ بالمعرفة القبمية إلى أوائؿ الفمسفات المثالية ،فقد رأى أفالطوف أف المعرفة الحسية
تنعكس في الظنوف (وفي المخيمة) جز ًئيا إال أنيا ال تقدـ معرفة حقيقية.1
وبالتالي فمـ يكف اعتماده عمييا في الكشؼ عف المعرفة الحقيقية ،ولتوضيح ما ُيعوؿ عميو في المعرفة يقوؿ
أفالطوف:
" ال نبحث عف المعرفة في اإلدراؾ الحسي  ...بؿ إننا نبحث عنيا في تمؾ العممية األخرى ،والتي يكوف
فييا العقؿ وحده مشغوًال في الوجود ".2
متجاوز الحس قد أرجع أساس المعرفة إلى عالـ األرواح التي تشيد
ًا
رده المعرفة إلى العقؿ،
وكاف في َغمرة ّ
المثُؿ المجردة عف الحس ،ليقرر بأف الروح التي رأت الحقيقة في ذلؾ العالـ ستكوف في ِ
جسد مف سيصبح
ُ
ئيسا حر ًبيا ،وستكوف الروح مف
فيمسوفًا ،أما الروح التي رأت الحقيقة في درجة ثانية فستكوف مم ًكا
ً
صالحا أو ر ً

تاجرا ،وستكوف الروح الرابعة محبة لألعماؿ الرياضية الشاقة،
رجال
الصنؼ الثالث
سياسيا ،أو ً
ً
ً
اقتصاديا ،أو ً
طبيبا ،3وىكذا دواليؾ.
أو ً
ومف ىنا يرجع أفالطوف المعرفة الحقيقية إلى عممية تذ ّكر ما رأتو الروح مف حقائؽ في عالـ المثؿ ،فيقوؿ:
معا مف الخواص
" اإلنساف يجب أف يمتمؾ
ذكاء بما يسمى الفكرة أو المثاؿ ،إنو وحدة جمعت بالعقؿ ً
ً
المتعددة لإلدراؾ ،إف ىذا ىو تذكر تمؾ األشياء التي رأتيا روحنا لمرة".4
المثؿ ،فالمثاؿ ال يمكف معرفتو
إنو يرجع المعرفة إلى التّذكر ليتجاوز العالـ الحسي المشاىد ،ليصؿ إلى عالـ ُ
بالحواس ،يقوؿ في وصفو:
"تختص بو المعرفة الحقيقية ...الذي ال يدرؾ بالحواس ،المرئي والمدرؾ بالعقؿ فقط".5

1جماعة مف األساتذة السوفييت ،موجز تاريخ الفمسفة ،ترجمة :توفيؽ سموـ ،دار الفارابي ،بيروت-لبناف9434 ،ـ ،ص .13
2أفالطوف ،المحاورات كاممة ،نقميا إلى العربية :شوقي داود تمراز ،األىمية لمنشر والتوزيع ،بيروت – لبناف9443 ،ـ ،ج ،5
ص .799
3انظر :أفالطوف المحاورات كاممة ،ج  ،5ص .52
4أفالطوف المحاورات كاممة ،ج .53 ،5
5أفالطوف المحاورات كاممة ،ج .55 ،5
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بمثؿ ال تقع عمييا الحس ،إنما تدرؾ فقط بواسطة العقؿ،
فيتضح أف أفالطوف جعؿ المعرفة الحقيقية متعمقة ُ
وكيؼ يمكف أف يصؿ إلييا اإلنساف دوف إدخاؿ عامؿ الحس الذي ال يدؿ عمى معرفة حقيقية؟ يجيب بأف
المعرفة عبارة عف تذكر لما شاىدتو الروح مف حقائؽ في عالـ المثؿ ،لقد كاف قولو بأف المعرفة لوف مف
ٍ
بعض مف المعرفة في الذىف،
التذكر "منطمقًا لممذاىب المثالية (القَ ْب ّمية) الالحقة ،التي تذىب إلى وجود
مكتسب مف الروح (النفس) ،وموجود قبؿ التجربة وبصورة مستقمة عنا".1
سيتعرض التصور األفالطوني عف المعرفة والمثؿ إلى نقد تمميذه أرسطو ،يقوؿ أرسطو:
" بالنسبة لمطرؽ التي نبرىف بيا عمى أف المثؿ موجودة ،فميس مف بينيا طريقة واحدة مقنعة".2
عمال لممحسوسات ،فمماذا ال تظؿ
المثؿ ثابتة ،فإذا كانت ً
وانياؿ عمى نظرية المثؿ بانتقادات عديدة ،منيا أف ُ
فمما كانت
المحسوسات ثابتة ،مع أنيا تكوف تارة ،وتفنى تارة ،فمو كانت المثؿ عمّتيا لبقيت األشياءّ ،
المحسوسات تفنى وتكوف ،لـ يكف إرجاع عمّتيا إلى المثؿ ِ
مفس ًار ليذا التغير.3

ومف االنتقادات كذلؾ ما يسمى بػ (مشكمة اإلنساف الثالث) ،وممخصيا :أنو إذا كاف المثاؿ ىو الخاصية
المشتركة بيف أشياء كثيرة ،لزـ أف تكوف الخاصية المشتركة بيف اإلنساف المحسوس ،ومثاؿ اإلنساف ،تعبر
عف إنساف ثالث ،والخاصية المشتركة بيف ىذا اإلنساف الثالث ومثاؿ اإلنساف ،واإلنساف المحسوس ،تعبر عف
إنساف رابع وىكذا إلى ما ال نياية ،4وبيذا التسمسؿ يصبح طرح مسألة المثؿ كحؿ لمشكمة المعرفة جزًءا مف
وتعقيدا ليا ،ال أنو الحؿ نفسو.
المشكمة
ً
كاف أرسطو في نقده لنظرية المعرفة عند أفالطوف يفسح المجاؿ لدور أكبر لمحواس في معرفة العالـ
حكر عمى العقؿ ،وال يصميا إال بعممية التذكر لعالـ
المشيود ،بدؿ افتراض عالـ المثؿ الذي تكوف فيو الحقيقة ًا
األرواح ،فإف نظرية أفالطوف ميما حاولت أف تثبت ىذا العالـ المحسوس إال أنيا بمضامينيا تتجاوز إثباتو

1موجز تاريخ الفمسفة ،ص .13
2مقالة األلفا الكبرى مف :إماـ عبد الفتاح إماـ ،مدخؿ إلى الميتافيزيقا :مع ترجمة لمكتب الخمسة األولى مف ميتافيزيقا أرسطو،
نيضة مصر لمنشر والتوزيع ،الطبعة األولى :أكتوبر 7115ـ ،ص .722

3انظر :أرسطوطاليس ،الكوف والفساد ،ترجمة :أحمد لطفي السيد ،الدار القومية لمطباعة والنشر ،ص .713
4انظر :مدخؿ إلى الميتافيزيقا ،ص .723
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رغـ أنيا مضطرة لمتعامؿ معو ،فال يعود فييا ما يثبت وجود ىذا العالـ المحسوس سوى االفتراض الخالي عف
دليؿ في إطارىا النظري.1
ميما في المعرفة ،حتى إنو قاؿ:
لقد أفسح أرسطو المجاؿ في نظريتو لمحواس ،وأناط بيا ًا
دور ً
عمما ما".2
"إف فقدنا ً
حسا ما ،فقد يجب ضرورة أف نفقد ً
ومع ىذا فإف أرسطو لـ يذىب في نقده لألفالطونية إلى أخر نتائجو المنطقية ،فرغـ إفساحو لدور لمحواس في
تماما عف العناصر األفالطونية في نظريتو ،فإف االنطالؽ مف
المعرفة إال أنو لـ يكف في ىذا قد تخمى ً
الكمي عنده ىو
الجزئيات المحسوسة عنده ما ىو إال عممية ترؽ مف الجزئي إلى الكمي خطوة فخطوة ،ذلؾ
ّ

الماىية
ّ
الماىية
ّ

عيني ،وبذا تحوؿ المثاؿ األفالطوني الى الطبيعة الحقيقية (أو)
التي يقوـ عمييا كؿ شيء محسوس
ّ
عيني.3
القائمة في كؿ فرد
ّ

الكمي الكامف في
ئي بالتجريد ،وىو مطالعة ذلؾ
وما االستقراء عنده إال استكناه
ّ
الكمي الكامف في الجز ّ
ّ
ار ،يتـ خزنو في الحافظة بالتذكر ،ثـ خمع صفة العقمية عميو
الجزئي ،وبمطالعة ذلؾ الكمي بالمشاىدة تكرًا

األبيف واألسبؽ ،فيرى أف مف بيف األشياء ما ىو أبيف وسابؽ في ذاتو وىو
بالنطؽ ،4ويعقد أرسطو ًا
تمييز بيف َ
الكمي ،ومنيا ما ىو بيف وسابؽ لدينا ،وىو الفرد الواقع تحت الحس.5
ّ
فيذا يختمؼ عف النظرة التجريبية الحديثة التي نادى بيا فرانسيس بيكوف ،حيث يرى بيكوف أف الجوىر
والوجود والكيؼ ونحوىا كميا أفكار وىمية ،6وأف طريقة أرسطو بالقفز مف الجزئيات إلى أكثر المبادئ
عمومية ،ثـ تنطمؽ مف ىذه المبادئ بعد التسميـ بصدقيا لكي تقرر المبادئ الوسطى وتكشفيا بأف ىذه
الطريقة غير صحيحة ،والطريقة الصحيحة عنده ىي الترقي التدريجي غير المنقطع مف الحواس والجزئيات
1انظر :نقد كانط ألفالطوف في ىذه الجزئية :نقد العقؿ المحض ،ترجمة :موسى وىبة ،ص .37
2أرسطو ،منطؽ أرسطو ،تحقيؽ :عبد الرحمف بدوي ،وكالة المطبوعات-الكويت ،دار القمـ /بيروت –لبناف ،الطبعة األولى

9431ـ ،ج  ،7ص .435

3انظر :النشار ،مصطفى ،نظرية المعرفة عند أرسطو ،دار المعارؼ ،القاىرة-مصر ،الطبعة الثانية  ،9445ص .44
4فخري ،ماجد ،أرسطوطاليس المعمـ األوؿ ،المطبعة الكاثوليكية ،بيروت–لبناف9453 ،ـ ،ص .45
5المصدر نفسو ،ص .44

6انظر :بيكوف ،فرانسيس ،األورجانوف الجديد :إرشادات صادقة في نفسية الطبيعة ،ترجمة عادؿ مصطفى ،رؤية لمنشر
والتوزيع ،القاىرة-مصر7194 ،ـ ،ص.71
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إلى أكثر المبادئ ما يمكف أف يصؿ إليو التعميـ وفؽ تمؾ الجزئيات ،1فعند أرسطو الكمي (وىو الصورة أو
النوع) مفيوـ تدركو النفس بالحدس متى تكررت لدييا مطالعة الجزئي الذي يتصؿ بو ،وىذا عنصر أفالطوني
في نظرية المعرفة عند أرسطو.2
وقد وقع خالؼ في تحقيؽ مذىب أرسطو في المبادئ األولية ،ىؿ يقوؿ بأف جميع اإلدراكات الكمية مسبوقة
بإدراؾ جزئي حتى البديييات األولية؟ ،أـ إنو خص تمؾ المبادئ بأنيا غير مسبوقة بإدراؾ حسي؟ ،وعمى
يجيا مباشرة ،بدوف توسط اإلدراكات الجزئية
القوؿ الثاني تكوف البديييات األولية عنده تحصؿ لمعقؿ تدر ً
الحسية ،وليس ىناؾ سند تاريخي يحسـ المسألة بشكؿ واضح.3
فعمى القوؿ الثاني يكوف أرسطو رغـ قولو بأنو ال شيء في الذىف إال وكاف مدرًكا في الحواس مف قبؿ ،فإف
ىذا ال ينسحب عنده عمى (بديييات) العمـ والتفكير ،التي يتعذر استنباطيا مف مبادئ أعمى منيا ،بؿ تعتبر

عنده -بحكـ قيمتيا المطمقة بالنسبة لمنشاط المعرفي-مرتكزات فكرية ،نظرية عقمية ،ال تجريبية.4
يقوؿ أرسطو في وصؼ تمؾ البديييات:
"مف المستحيؿ أف يكوف ىناؾ برىاف لجميع األشياء ،إذ ال بد أف يبدأ البرىاف مف مقدمات معينة ،جميع
العموـ البرىانية تستعمؿ البديييات ،إف البديييات ىي أكثر كمية ،وىي مبادئ جميع األشياء".5
ومف ىنا فإف المعرفة القبمية كاف ليا جذورىا التي تمتد إلى أفالطوف وأرسطو عمى القوؿ بأنو قاؿ بيا ،قبؿ
أف تظير بالشكؿ المطروح عند كانط وغيره.

1انظر :المصدر نفسو ،ص.77
2انظر :أرسطوطاليس المعمـ األوؿ ،ص .45
3انظر :الطباطبائي ،محمد حسيف ،أصوؿ الفمسفة والمنيج الواقعي ،تقديـ وتعميؽ :مرتضى مطيري ،ترجمة :عمار أبو رغيؼ،
دار التعارؼ لممطبوعات ،ج ،9ص.414 ،413
4انظر :موجز تاريخ الفمسفة ،ص .23

5مقالة البيتا مف مدخؿ إلى الميتافيزيقا ،ص  ،744بتصرؼ يسير.
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المطمب الثاني :المشكالت الفمسفية التي دفعت إلى القوؿ بالمعرفة القبمية.
انتشرت العديد مف مقاالت السوفسطائييف في اليوناف القديمة ،وكاف أفالطوف قد رفع لواء معارضتيـ والرد
قدحيا بحقيقة
عمييـ فيما قالوه ،حتى إف الوصؼ الذي أطمؽ عمييـ وىو (السوفسطائيوف) يتضمف معنى
ً
يدعونيا ،يقوؿ أرسطو في شرح معنى ىذا الوصؼ:
الحكمة التي ّ
ٍ
بتخيمو الحكمة ،وليست حكمة بالحقيقة " ،1لقد اعتمد بعض
"السوفسطائي بعينو معناه :إنو متراء بالحكمة ّ
ىؤالء عمى مقالة ىرقميطس األفسسي بأف األشياء كمّيا في جرياف دائـ" ،فال يمكنؾ أف تنزؿ مرتيف في النير
مياىا جديدة تغمرؾ باستمرار" ،2ودفعوا بيذه المقالة إلى حدودىا القصوى ،مف أمثاؿ أقراطيموس
نفسو ،ألف
ً
ٍ
وجود لشيء مستقر ،حتى إنيـ ترفعوا عف كؿ نقاش ،بؿ عف كؿ كالـ،
وتالمذتو ،فأنكروا أف يكوف ثمة
اضا بثبات األشياء التي يدور حوليا الكالـ.3
بحجة أف النقاش يحوي افتر ً
أماـ ىذا التشكيؾ بوجود حقائؽ ثابتة ،كاف أفالطوف يسعى إلثبات حقائؽ ال تتعرض لمتغير وال التبدؿ ،ولما
دوما؛ تكوف (تولد) وتفسد (تفنى) ،فقد حكـ أفالطوف بأف عالـ األشياء
كانت المحسوسات تتغير وتتبدؿ ً
الماىية الحقيقية لألشياء الحسية ،فصور مفارقة (عارية عف المادة)،
الحسية ليس ىو بالعالـ الحقيقي ،أما
ّ
ّ
بالمثُؿ.4
غير محسوسة ،تدرؾ بالعقؿ فقط يسمييا ىو ُ

يقوؿ أفالطوف في وصفيا" :المثؿ نماذج ثابتة  ...وما األشياء األخرى إال شبييا ".5
متغيرا ،فإف المعرفة عف طريؽ الحس عنده ليست معرفة حقيقية ،فتجاوز أفالطوف الحس إلى
ولما كاف العالـ
ً
المثؿ يوـ أف كانت الروح فيو قبؿ ىذا العالـ
العقؿ ،بذلؾ الح ّؿ الذي ّ
قدمو بأف المعرفة ىي تذ ّكر لعالـ ُ
المحسوس.

1منطؽ أرسطو ،ج  ،4ص.234
2برىييو ،أميؿ ،تاريخ الفمسفة؛ الفمسفة اليونانية ،ترجمة :جورج طرابيشي ،دار الطميعة لمطباعة والنشر ،بيروت–لبناف ،الطبعة
الثانية9432 :ـ ،ج  ،9ص.21
3انظر :المصدر نفسو ،ج  ،9ص.24

4انظر :موجز تاريخ الفمسفة ،ص .12 – 11
5انظر :أفالطوف المحاورات كاممة ،ج  ،7ص .77
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إف اإلحساس ال يمكنو أف يزود المرء بالتصورات ،فالتصورات تتكوف عف طريؽ التجريد أو االستدالؿ ،وال
يكوف ىذا إال بالعقؿ وحده ،فالعقؿ إ ًذا ىو مصدر الحقيقية ،واإلحساس ىو مصدر الخطأ ،ألف اإلحساس

يعرفنا بعالـ الحواس الذي ىو عالـ األشياء الجزئية وىو العالـ الزائؼ ،وبالتالي فإف الحؽ األصيؿ عنده ىو
ّ
الكميات عف طريؽ العقؿ.1
الكميات وحدىا ،وتتـ معرفة ىذه ّ
ّ
الكمي ىو قوؿ يعبر عف فكرة مركزية تتميز بيا الفمسفات المثالية سواء كانت فمسفة
إف القوؿ بأف الحقيقي ىو
ّ
أفالطوف ،أو أرسطو في ىذا الشؽ ،أو ىيجؿ وغيرىـ ،2يقوؿ أرسطو:
كمي".3
" أما العمـ فإنما ىو العمـ لشيء ّ
الكمي ،لو بدأت المعرفة
تتضح اإلشكالية بأف المدخالت الحسية إنما ىي جزئية ،ولما كاف العمـ بنظرىـ ىو
ّ
كمية ،إنما ىي معرفة جز ّئية،
مف الحس لما كاف ىناؾ مف قاعدة تستقبؿ تمؾ المدخالت لتستنبط منيا معرفة ّ
كمية سابقة عمى أي تجربة.
ي عندىـ وجود معرفة ّ
ولذا كاف مف الضرور ّ

الحسية منفصمة عف الضرورة التي تربط بيف تمؾ الجز ّئيات ،فيي تنقؿ جز ّئية ثـ بعدىا
كما إف المدخالت
ّ
جز ّئية أخرى ،وىكذا ،فمف أيف تأتي الضرورة بارتباط تمؾ األجزاء ببعضيا ،كالقوؿ بأف ىذا عمّة ليذا ،أو ىو
ينتجو؟ ،فالضرورة والكمية ىي معرفة ليست حسية ،إنما ىي معرفة قبمية ،تسبؽ تمؾ المدخالت الحسية
عندىـ.
أحكاـ قبمية وليس تجريبية ،ألنيا مصحوبة بضرورة
دائما
ٌ
ومف ىنا يحكـ كانط عمى القضايا الرياضية بأنيا ً
ال يمكف أف نستمدىا مف التجربة.4
يقوؿ كانط:
الكمية الصارمة ىما ميزتاف موثوقتاف لممعرفة القبمية ،ترتبط إحداىما باآلخر ارتباطًا ال
" الضرورة و ّ
ينفصؿ".1

1انظر :المنطؽ وفمسفة الطبيعة ،ص .74
2انظر :المصدر نفسو ،ص .74

3منطؽ أرسطو ،ج  ،7ص .393
4انظر :نقد العقؿ المحض ،ترجمة :موسى وىبة ،ص .45
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مخموؽ مف إلو أو
ميـ ألولئؾ الساعيف إلثبات أف العالـ المحسوس
ٌ
ولقد كاف في إثبات أفالطوف لممثؿ طرٌح ُم ٌ
2
مثاال لممثؿ ،وىو "واحد ليس لو شبيو ،مجرد ليس لو جسد،
آلية ،فعنده الفكر يخمؽ عالـ الحواس  ،وأثبت ً
مبدع أزلي خير صانع ،وىو عمة وجود سائر اآللية " ،3فعمى الرغـ مف حديثو عف اإللو الواحد المجرد ،فإنو

جميعا
لـ يجحد زيوس ولـ ينكر آلية السماء ،وكرر عبر محاوراتو حديثو عف اآللية المتعددة ،4واعتبرىا
ً

انبثقت عف الواحد.5

وتابعا لمفضيمة يفعؿ ذلؾ ليكوف شبييًا باإللو ،بقدر ما يستطيع
ادال
كاف يعتبر اإلنساف الذي يريد أف يكوف ع ً
ً
اإلنساف أف يصؿ إليو مف الشبو اإلليي ،6كاف في ىذه الجزئية يعبر عف امتداد لموقؼ اإلغريؽ السابؽ
عبيدا ليا ،بؿ كانوا
عميو ،حيث لـ يكف اإلغريؽ يروف في اآللية
أسيادا عمييـ ،وال كانوا يروف في أنفسيـ ً
ً
نقيضا لكيانيـ الخاص.7
مثاال وليس
يرونيا مجرد انعكاس لمنماذج األكثر
نجاحا مف طائفتيـ ،أي ً
ً
ً

مثال أعمى لمفيمسوؼ ،وفي ىذا التشبو فإنو يفنى عف
ومف ىنا فقد رأى أفالطوف إمكاف التشبو باإللو باعتباره ً

العالـ المحسوس ،مستغرقًا في عالـ المثؿ ،يقوؿ أفالطوف عف الفيمسوؼ في ىذه الحالة:

"عندما ينسى المنافع األرضية وينتشي في اإلليي ،يعتبره السوقة مجنوًنا ويبخونو ،وىـ ال يروف أنو

اىتماما بالعالـ السفمي ،وليذا السبب فيو
عاليا وال يبدي
إليي ،إنو يشبو ًا
طائر يصفؽ بجناحيو وينظر ً
ً
ُيظف أنو مجنوف".8

1نقد العقؿ المحض ،ترجمة :موسى وىبة ،ص  ،31باختصار يسير.
2النظر :المنطؽ وفمسفة الطبيعة ،ص .71
3نصار ،عصمت ،الفكر الديني عند اليوناف ،دار اليداية لمطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة الثانية7115 :ـ ،ص .34
4انظر :أفالطوف المحاورات كاممة ،ج  9ص  ،324 ،473 ،942 ،947 ،941 ،974ج  7ص .497 ،432
5انظر :الفكر الديني عند اليوناف ،ص .33
6انظر :أفالطوف المحاورات كاممة ،ج .324 ،9
7انظر :نيتشو فريريش ،إنساني مفرط في إنسانيتو ،ترجمة :عمي مصباح ،منشورات الجمؿ ،بيروت–بغداد ،الطبعة األولى:

7193ـ ،ج  ،9ص .977

8أفالطوف المحاورات كاممة ،ج  ،53 ،5بتصرؼ يسير.
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دينيا ،ومف ىنا تكتسب المعرفة السابقة عمى التجربة عنده أىميتيا في
إف التذكر عند أفالطوف يأخذ معنى ً
ىذا الجانب ،فبيا يقفز الفيمسوؼ عف عالـ الحس ،مستغرقًا بحقائؽ المثؿ ،التي ال يحوييا العالـ المحسوس،
يقوؿ أفالطوف في بياف ارتباط نظريتو بالجانب الديني:

أبدا والخبير في األسرار الدينية التامة ،ويصبح
"مف يوظؼ ىذه الذكريات عمى نحو صحيح ،يكوف
مطمعا ً
ً
كامال بحؽ".1
ىو وحده ً
2
مثاال لممثؿ ،ىذا التصور
إف اإللو عند أفالطوف ال يمكف أف يقع عميو الحس  ،إنما يدرؾ بالعقؿ وحده كونو ً

لإللو سيوجد ما يماثمو في ىذا الجانب عند أرسطو ،واف كانت نظرية أفالطوف في المعرفة مرتبطة

باإللييات ،فقد زاد عمييا أرسطو في االرتباط حتى بالطبيعيات ،إلى درجة يضحي التمييز بيف حقمي
اضحا.3
الطبيعيات واإللييات عنده ليس و ً
المحرؾ متعمقة
ويرجع ىذه الحركة إلى محرؾ أوؿ ال يتحرؾ ،إف دراسة ىذا
فالعالـ كما يراه أرسطو متحرؾُ ،
ّ
بما يسميو أرسطو بالفمسفة العميا ،4أو الفمسفة األولى وىو "اصطالح أطمقو أرسطو عمى العمـ اإلليي ألنو
يبحث في األسباب القصوى ،والمبادئ األولى ،والموجودات المفارقة ،بخالؼ العمـ الطبيعي الذي أطمؽ
عميو اسـ الفمسفة الثانية" ،5إنو محرؾ عمى رأس ىرـ الصور ،وىو أزلي مبايف لممحسوسات ،6وينفي عنو
الحركة التي تشمؿ ُّ
النقمة ،واالستحالة ،والنقصاف ،والزيادة.7
وكما كاف إثبات عالـ المثؿ عند أفالطوف عمى حساب المعرفة الحسية ،مما دفعو إلثبات معرفة ىي عبارة
فمسفيا لمف أثبت المعارؼ القبمية بعده ،كذلؾ
أساسا
عف تذ ّكر بالعقؿ ،لـ تمر عف طريؽ الحس ،مما ش ّكؿ
ً
ً
1المصدر نفسو ،ج .53 ،5
2انظر :المصدر نفسو ،ج .55 ،5
3انظر :أرسطوطاليس المعمـ األوؿ ،ص .21
4انظر :الكوف والفساد ،ص .913

5المعجـ الفمسفي ،ج  ،7ص .917
6انظر :فصؿ في حرؼ الالـ مف كتاب (ما بعد الطبيعي) ألرسطو ،مطبوع ضمف كتاب :أرسطو عند العرب ،دراسة
ونصوص غير منشورة ،وكالة المطبوعات ،الكويت ،الطبعة الثانية9423 ،ـ ،.ص .2

7انظر :أرسطوطاليس ،كتاب النفس ،نقمو إلى العربية أحمد فؤاد األىواني ،راجعو عف اليونانية جورج قنواني ،دار إحياء

الكتب العربية ،مصطفى البابي الحمبي وشركاؤه ،مصر ،الطبعة األولى9434 :ـ ،ص .93
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كاف طرح أرسطو في إثباتو مجردات كالمحرؾ الذي ال يتحرؾ والعقوؿ المفارقة ،1متسقًا مع القوؿ بأف أصؿ

المعرفة ال يمر عف طريؽ الحس ،وىو ما يرجح قوؿ مف نسب إليو أنو انطمؽ مف بديييات لـ يكف مصدرىا
الحس.
مجرد ال
إف التصور لمثاؿ المثؿ كما ىو عند أفالطوف ،أو المحرؾ األوؿ كما ىو عند أرسطو ،عمى أنو
ٌ
أساسيا في بناء نظرية المعرفة بما يتوافؽ مع ىذا التصور ،فمو
عامال
محسوساُ ،يشكؿ
يمكف أف يكوف
ً
ً
ً
انطمقت المعرفة مف الحس ،وصوًال إلى التصورات الكمية في األذىاف ،لكاف ىذا يعني أنو ال يمكف أف تبنى

تصورات خارج إطار المحسوسات فقد بنيت تمؾ التصورات عمى أساس الحس ،وبالتالي ُيغمؽ الباب أماـ
إثبات المجرد عف الحس خارج األذىاف.

وىو األمر الذي أثّر فيمف أراد أف تتسع نظرتو الفمسفية إلثبات مجردات ال يمكف أف يقع عميو الحس ،وىي

مع ذلؾ في دعواىـ موجودة في الواقع الموضوعي أي متحققة الوجود خارج األذىاف ،ولذا لما كاف اإللو عند
موضوعيا 3بيذه
محسوسا ،2وىو يرى مع ذلؾ أنو موجود
مجردا ال يمكف أف يكوف
محمد باقر الصدر
ً
ً
ً
ويعرفو بأنو الدليؿ الذي يعتمد
الصفة ،لـ يكف لو مف مناص مف االستدالؿ بما يسميو بالدليؿ الفمسفيّ ،
إلثبات واقع موضوعي في العالـ الخارجي عمى معمومات عقمية؛ أي معمومات ال تحتاج إلى إحساس

وتجربة.4
ويعمؿ ذلؾ بقولو:
"ما دامت المسألة ليست تجريبية ،فالتطبيؽ يحصؿ بعممية تفكير واستنباط عقمي بحت ،بصورة مستقمة
عف التجربة".5

1انظر :أرسطوطاليس المعمـ األوؿ ،ص .32
2انظر :الصدر محمد باقر ،المرسؿ الرسوؿ الرسالة ،دار التعارؼ لممطبوعات ،بيروت-لبناف9447 ،ـ ،ص .93
3انظر :فمسفتنا ،ص .741

4المرسؿ الرسوؿ الرسالة ،ص .34
5فمسفتنا ،ص .713
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بعيدا عف محاولة إثبات المجردات في الواقع الموضوعي ،إال أف جيده انصب في محاولة
أما كانط فمـ يكف ً

جانبا
الرد عمى أي تشكيؾ عقمي بوجودىا ومنيا اهلل في نظره ،ولذا فإنو قد بنى نظريتو المعرفية لكي يفسح ً

لإليماف بيا ،فقاؿ:

" لف أستطيع حتى أف أسمـ بوجود اهلل  ...إف لـ أجرد العقؿ التأممي في الوقت نفسو مف ادعائو
رؤى فياضة ،إذ يتحتـ عميو لكي يصؿ إلييا ،أف يستخدـ قضايا أساسية ىي كونيا ال تنطبؽ
في الواقع إال عمى موضوعات تجربة ممكنة ،تطبؽ مع ذلؾ عمى ما ال يصمح أف يكوف
موضوعاً لمتجربة ،فتحوؿ فعالً في كؿ مرة ىذا الشيء إلى ظاىرة ،وىكذا تعمف كؿ توسع عممي
لمعقؿ المحض مف قبيؿ المستحيؿ.
عمي إذاً أف أضع العمـ جانباً لكي أحصؿ عمى مكاف لإليماف".1
لقد كاف ّ
ومعنى ىذا أف العقؿ عنده ال يمكنو أف يبحث في غير المحسوس مثؿ اإللييات ،وبالتالي فقد حدد دور العقؿ

ِ
مجاال لإليماف بما ال
مجاؿ ما يمكف أف يقع عميو الحس فحسب بوصفو ظاىرة ،وذلؾ لكي يفسح
بأنو في
ً
يمكف أف يقع عميو الحس ،ومف ذلؾ اإللو في تصوره ،مما دفع نيتشو ليصفو بقولو:

" كانط  ...ليس في نياية األمر سوى مسيحي مستتر ".2
سد عمى نفسو
لما كاف يرفع البحث في اهلل فوؽ القدرة العقمية ،ليسمـ لو الالىوت مف أي نقدّ ،
إال أف كانط ّ
باب االستدالؿ العقمي عميو مف جية أخرى ،فالتزـ كالمو إلى آخر نتائجو ،وسمّـ بأف إثبات اهلل عف طريؽ

العقؿ المحض مستحيؿ ،3فكانت طريقتو لو وعميو ،فمف جية قاـ بتقزيـ دور العقؿ حتى ال يطاؿ اإللوَ بالنقد
كونو ال يمكف أف يقع عميو الحس ،ومف جية أخرى ،فقد منع عف العقؿ المحض االستدالؿ عمى إثبات اهلل،

فالفرؽ بيف كانط ومف سبؽ أنو يحصر بحث العقؿ المحض في المحسوسات ،أما ىـ فيطمقونو ،ببنائيـ عمى

1نقد العقؿ المحض ،ترجمة :غانـ ىنا ،ص .31
2نيتشو ،فريدريؾ ،أفوؿ األصناـ ،ترجمة :حساف بورقيبة ،محمد الناجي ،إفريقيا الشرؽ ،الدار البيضاء-المغرب ،الطبعة األولى:

9441ـ ،ص .47

3انظر :نقد العقؿ المحض ،ترجمة :موسى وىبة ،ص .495
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نقر
القبميات إلى غير المحسوس الذي يزعموف إثباتو ،ومع ىذا فإف كانط يرى "أنو مف الضروري أخالقيِّا أف ّ
بوجود اهلل".1
حال ليـ لمعديد مف المشاكؿ النظرية في
ورغـ ما ظير لمقائميف بالمعرفة القبمية ،مف أف القوؿ بيا يقدـ ً
صرحيـ الفمسفي؛ كالنظر إلييا عمى أنيا ىي التي تضمف ثبات الحقيقة في ظؿ عالـ المحسوسات المتغيرة،

الكمية ،ومف
تكوف المعارؼ ّ
وأنيا تشكؿ قاعدة تتمقى المدخالت الحسية الجزئية ،وبالتالي فيذا يفسر بنظرىـ ّ
موضوعيا كإثبات اهلل باعتباره ال يمكف أف يقع عميو
جية أخرى تفسح ليـ المجاؿ إلثبات مجردات عف الحس
ً

الحس في معتقدىـ ،إال أف ىذا ال يعني أف األمر لـ يطرح مشاكؿ فمسفية كبرى عمى إثباتيا ،ومنيا:

 .1أف ىذه القبميات التي تسبؽ التجربة ،ما ىي وكيؼ سيتـ تحديدىا؟ ،فكؿ فرقة يمكنيا أف تدعي عددا
موجودا عند غيرىا ،نصرة لمقاالتيا ،2فكيؼ سيتـ تحديد ىذه القبميات؟ ىؿ سيتـ تحديد
مف القبميات ليس
ً

بعدية (أي :بعد الحس) فإف كاف الثاني كيؼ يحكـ الفرع
القبميات بقبميات مثميا؟ أـ سيكوف األمر بمعرفة ّ
أصال فكيؼ سنعرفيا بيا؟
عمى أصمو الذي ىو أساسو؟ ،واف كاف األوؿ ،فنحف لـ نحدد القبميات ً

تحديد ٍ
عدد مف القبميات ،فما الذي يضمف أف ك ّؿ البشر عندىـ نفس القبميات،
تـ
ُ
 .2إف تـ التسميـ أنو ّ
احتكاما لذاتية غير مطمقة في باقي الناس؟
وال يكوف األمر في ىذا
ً

مثال عنده ثالث قضايا ،وبعضيـ
 .3ثـ عمى فرض أنيـ اختمفوا فيما بينيـ في عدد القبميات ،فبعضيـ ً

ست ،ىؿ يمكف ألصحاب الست قضايا أف يقيموا حجتيـ عمى أتباع الثالث؟ ،فإف قيؿ :نعـ ،قيؿ :ما

ثالث مف ٍ
ست بعدية بحكـ إمكاف االستدالؿ
الضامف إ ًذا بأف باقي الثالث قبمية ،وقد أمكف أف يكوف
ٌ

ىوف مسبقًا بيا ؟ ،ثـ إف كاف ىذا في ثالث ،فما الذي يمنع أف يكوف في
عمييا ،ال أف االستدالؿ نفسو مر ٌ

الست؟ ،بمعنى إمكاف الزيادة والنقص عمييا مطمقًا ،ويمزـ مف ىذا التسمسؿ إلى ما ال نياية.

تماما دوف زيادة أو
 .4عمى فرض التسميـ بأف كؿ البشر عندىـ نفس القبميات ،وأننا حددنا عددىا ً
نقص ،فما الذي يضمف صحة ىذه القبميات؟ ،فيي في الواقع ال يمكف التحقؽ منيا البتة ،بؿ ىو مجرد

التسميـ بأنيا صحيحة مف باب اإليماف األعمى ،بأف تمؾ المعارؼ القبمية صادقة ،وتظؿ مع ذلؾ بال

َ 1ك ْنت ،إمانويؿ ،نقد العقؿ العممي ،ترجمة :غانـ ىنا ،المنظمة العربية لمترجمة ،بيروت-لبناف ،الطبعة األولى7113 :ـ،
ص.794
2انظر :بميخانوؼ ،جورج ،المؤلفات الفمسفية ،ترجمة :فؤاد أيوب ،دار دمشؽ لمطباعة والنشر ،سورية9437ـ ،ج ،7ص.993
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مسوغ ،أو تعميؿ ،وبالتالي فيي تعامؿ عمى أنيا قطعية ،في
تفسير ألنيا ليست مستنبطة ،فمـ ُي ّ
قدـ ليا أي ّ
غموضا مطمقًا.1
حيف أنيا تضحي مف األسرار الغامضة
ً

يقوي مف افتراض أف الواقع نفسو يتبعيا ،ولنفرض أف
 .5ثـ عمى فرض أنيا صحيحة ً
تماما ،فما الذي ّ
سببا ىي قضية قبمية ،2فما الذي يجعمو يفترض أف العالـ المحسوس سيعمؿ
اإلنساف يعتقد أف لكؿ تغير ً
وفؽ معرفتو القبمية ،فإف قاؿ :الواقع نفسو ،قيؿ لو :أنت لف تعرفو إال بناء عمى المعرفة القبمية ،والنتيجة

حينئذ تكوف أف الواقع قد يكوف في فوضى وانما العقؿ ىو الذي ينظمو ،فاألمر شبيو بمف يمبس نظارة
مماثال لتمؾ الرؤية.
بموف معيف ،سيرى الواقع بيذا الموف ،وال يوجد أي ضمانة لكوف الموضوع نفسو
ً

 .6عمى فرض أنيا صحيحة ومطابقة لمعالـ ،فيي قبؿ الحس ،فما عالقة المعرفة الناشئة بما بعد الحس
بما قبمو؟ وكيؼ يتفاعؿ غير المحسوس بالمحسوس ،فينا تطؿ نفس المشكمة التي فرض ألجميا وجود
معرفة تسبؽ الحس ،وىي العالقة بيف العالـ العقمي بالعالـ المحسوس ،فالثاني جزئي معيف واألوؿ كمي
تجريدي ،فتظؿ المشكمة كما ىي ،ولكنيا تتشكؿ بقالب جديد فحسب.

1انظر :المنطؽ وفمسفة الطبيعة ،ص .913
2ىذه القضية عند كانط قبمية لكنيا ليست محضة ،يقوؿ" :القضية القائمة لكؿ تغير سببو ،إنيا قضية قبمية ،لكنيا ليست

محضة ،آلف التغير مفيوـ ال يمكف أف يكتسب إال مف التجربة ".نقد العقؿ المحض ،ترجمة :غانـ ىنا ،ص  ،53والمثاؿ
المذكور جدلي لمتقريب.
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المبحث الثاني :موقؼ ابف تيمية مف المعرفة القبمية:
المطمب األوؿ :موقفو مف الضروريات واألوليات.
1
ويقصد بيا ىنا ما يقابؿ العمـ النظري،
الضروريات" :مشتقة مف الضرر وىو النازؿ مما ال مدفع لو" ُ ،
سبيال ،2بخالؼ النظري ،فالنظر :ىو
لزوما ال يجد إلى االنفكاؾ عنو ً
فالعمـ الضروري :ىو الذي يمزـ العاقؿ ً

التأمؿ ،أو التفكر ،أو االعتبار ،أو االستدالؿ ،3والنظري نسبة إليو ،ومعناه أنو وقع عقب النظر واالستدالؿ.4

فالمعرفة الضرورية :ىي التي يحكـ فييا العقؿ بمزوـ ثبوت المحموؿ لمموضوع ،5ومثاليا :كؿ أربعة زوج،
فإف مف فيـ األربعة ،وفيـ الزوج تمثؿ لو أف األربعة زوج ،فيو أمر معموـ بقياس حده األوسط ،والمقصود
بالالـ في قولؾ( :ألنو) ،أي ىو الدليؿ ،6فالحد األوسط في
بالحد األوسط في القياس ،ىو ما يقرف ّ

الضروريات موجود بالفطرة وحاضر في الذىف.7

أيضا" ،8وىي التي
أما األوليات :فيي "تطمؽ عمى قسـ مف المقدمات اليقينية الضرورية وتسمى بالبديييات ً

حدس أو تجربة أو نحو ذلؾ ،كالقوؿ بأف
توجو العقؿ إلييا لـ يفتقر في حكمو بيا إلى شيء
ً
أصال مف َ
بعد ّ
تصور الطرفيف ،فال
الواحد نصؼ االثنيف ،والكؿ أعظـ مف أجزائو ،فإف ىذيف الحكميف ال يتوقفاف إال عمى
ّ
تخمو النفس مف التصديؽ بيما بعد تصورىما ،مف حيث أنيما طرفاف ،بشرط سالمة الغريزة.9

1
صديؽ المنشاوي ،دار الفضيمة ،القاىرة-مصر ،ص .992
الجرجاني ،عمي بف محمد ،معجـ التعريفات ،تحقيؽ :محمد ّ
2انظر :اإليجي ،عبد الرحمف بف أحمد ،المواقؼ في عمـ الكالـ ،عالـ الكتب ،بيروت-لبناف ،ص .99

3انظر :الجويني ،إماـ الحرميف ،الكافية في الجدؿ ،تحقيؽ :فوقية حسيف محمود ،مطبعة البابي الحمبي ،القاىرة-مصر،

9424ـ ،ص.92

4انظر :الكافية في الجدؿ ،ص .41
5انظر :معجـ التعريفات ،لمجرجاني ،ص .992
6انظر :ابف تيمية ،أحمد بف عبد الحميـ ،الرد عمى المنطقييف ،دار ترجماف السنة ،الىور–باكستاف 9442ىػ9421-ـ ،ص

.444

7انظر :ابف سينا ،الشفاء؛ المنطؽ ،تحقيؽ :أبو العال عفيفي ،مراجعة :إبراىيـ مدكور ،مكتبة المرعشي ،قـ-إيراف ،الطبعة
الثانية7197 :ـ ،ج ،4ص.13
8التيناوي ،محمد عمي ،كشاؼ اصطالحات الفنوف والعموـ ،مكتبة لبناف ناشروف ،بيروت-لبناف ،الطبعة األولى9441 :ـ،

ج ،9ص .741

9انظر :معجـ التعريفات ،ص ،41وكشاؼ اصطالحات الفنوف والعموـ ،ج ،9ص .741
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أخص الضروريات ،حيث إف المعرفة الضرورية ىي لزوـ المحموؿ لمموضوع ،وقد يكوف ىذا
وليات
فاأل ّ
ّ
المزوـ بالحس والتجربة والتواتر ،أو ىو بالعقؿ ،فإف كاف المزوـ بالعقؿ ،فإما أف يكوف عف مجرد العقؿ ،أو
مستعينا بشيء.
عف العقؿ
ً
األولي مثؿ :الكؿ أعظـ مف الجزء ،والواحد نصؼ االثنيف ،فإف استعاف بشيء،
فالذي عف مجرد العقؿ ىو
ّ
كأف يكوف المطموب مؤلفًا مف حديف أكبر وأصغر ،تمثؿ الوسط بينيما لمعقؿ مف غير حاجة إلى كسبو،
ومثالو معرفة أف األربعة زوج ،فيذا ضروري يعرؼ اإلنساف أف األربعة مكونة مف اثنيف مجموعة إلى اثنيف،

كبير مثؿ ستة وثالثيف أو عدد آخر ،فإف
أوليا ،بخالؼ ما لو كاف العدد ًا
بدوف حاجة إلى كسبو ،لكنو ليس ً
الذىف حينيا يفتقر إلى طمب الحد األوسط ،1ويكوف وقتيا العمـ نظريًّا يحتاج إلى كسب وطمب.
يصدؽ بو العقؿ دوف أي استعانة بغيره ،بخالؼ غيره مف الضروريات،
فيتحصؿ مف ىذا :أف األول ّي
ّ
أولية ،فإف العقؿ يقوؿ بيا مع شيء مف االستعانة بغيرىا دوف حاجة إلى
فالضروريات إف كانت عقمية غير ّ
كسبو ،فإف طمب كسبو صار نظريًّا ،وليس مف الضروريات.

ويرى ابف تيمية أف العمـ منو ما ىو ضروري ونظري ،فيقوؿ:
"كؿ ٍ
عمـ ليس بضروري ال بد أف ينتيي إلى عمـ ضروري ،إذ المقدمات النظرية لو أُثبتت بمقدمات نظرية
الدور القَ ْبمي ،أو التسمسؿ في المؤثرات في محؿ لو ابتداء ،وكالىما باطؿ بالضرورة واتفاؽ
دائما لزـ ّ
ً
العقالء مف وجوه".2
ٍ
ابتداء ،ولذا
عمـ
أف ال
َ
آخر ،لمزـ مف ىذا ْ
ً
يحصؿ عنده ٌ
فمو لـ يكف عند اإلنساف عمـ ،إال وىو مسبوؽ بعمـ َ
أولية ،غاية البرىاف أف ينتيي إلييا.3
يرى أنو ال بد مف عموـ بدييية ّ
فالعموـ والمعارؼ مترابطة ،ولو كانت كؿ معرفة يمزـ لصحتيا مف نظر واستدالؿ ،لمزـ النظر في المسألة
أبد الدىر ،ولف يفي ذلؾ إذ يمزـ منو التسمسؿ إلى ما ال نياية ،ويتعذر بالتالي التحقؽ مف صحتيا،
الواحدة َ

البدء بمقدمات مسمّمة ،ال تحتاج إلى نظر
ً
فضال عف ُ
النقمة إلى غيرىا مف المسائؿ ،ومف ىنا فإنو يمزـ َ
واستدالؿ ،وىذه المقدمات ىي المسماة بالضروريات ،وأخص منيا األوليات ،لوضوحيا وبداىتيا.
1انظر :الشفاء؛ المنطؽ ،ج ،4ص.13

2درء تعارض العقؿ والنقؿ ،ج ،4ص.414
3انظر :المصدر نفسو ،ج ،4ص.414
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يقوؿ ابف تيمية:
أولي،
عممو ال يجوز أف يكوف كمُّو نظرًيا
ً
"اإلنسافُ ...
استدالليا يقؼ عمى الدليؿ ،بؿ البد لو مف عمـ بدييي ّ
كؿ ٍ
ألنو لو وقؼ ُّ
عمـ عمى عمـ آخر لزـ الدور أو التسمسؿ ،فإنو إذا توقؼ العمـ الثاني عمى عمـ األوؿ ،فاألوؿ
إف توقؼ عمى ذلؾ الثاني ،بحيث ال يكوف إال بعده ،لزـ الدور ،واف توقؼ عمى شيء قبؿ ذلؾ األوؿ لزـ

دليؿ وال ٍ
عمـ أوؿ يحصؿ ابتداء بال ٍ
التسمسؿ ،فال بد مف ٍ
عمـ قبمو وال ٍ
مقدمة.
حجة وال ّ
ً
ّ

النفس وابتدئ فييا وىو أوؿ ،فيسمى بديييًّا وأوليًّا ،وىو مف نوع ما تضطر النفس إليو ،فيسمى
عمـ َب َدهَ
َ
وذلؾ ٌ
ضرورًيا".1

إال أف ىنا تبرز مشكمة ،ومفادىا أف الضروريات مختمؼ فييا بيف الناس ،فبعضيا "تُ ّدعى فيو البديية ،وتارة
ُي ّدعى فيو االستدالؿ" ،2بؿ إف طريؽ إثباتيا لفريؽ منيـ ال يخمو مف اعتراضات ،وعمى سبيؿ المثاؿ فقد

بعض الفالسفة عمى المتكمميف فيما زعموه مف بعض العموـ وجعموىا تحت نوع المعارؼ الضرورية،
اعترض
ُ
وأخرى جعموىا تحت النظرية ،حيث قاؿ ىؤالء الفالسفة:
إف المعتبر في تمييز البديييات عف النظريات ىو الفطرة السميمة الباقية عمى السالمة األصمية ،ورموا أىؿ
الجدؿ مف المتكمميف بأنيـ قد فسدت فطرة نفوسيـ األصمية ،بسبب المواظبة عمى المجادالت والمنازعات،
ومف ىنا فمـ يعتبروا بأقواليـ في جعميـ بعض القضايا ضرورية ،أو نظرية ،فميسوا بنظرىـ مؤىميف مؤتمنيف
في مثؿ ىذا التفريؽ.3
وقد تنبو ابف تيمية إلى ىذا اإلشكاؿ ،فقاؿ:

 1ابف تيمية ،أحمد بف عبد الحميـ ،االستقامة ،تحقيؽ :محمد رشاد سالـ ،جامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسالمية ،المممكة
العربية السعودية ،الطبعة الثانية9399 :ىػ9449-ـ ،ج ،7ص.934
2الرازي ،فخر الديف ،رسالة ذـ ل ّذات الدنيا ،مطبوعة ضمف كتاب:
The Teleological Ethics of Fakhr al-Dīn al-Rāzī, By Ayman Shihadeh, Brill, Leiden-Boston,
2006, B 260.
3انظر :الرازي ،محمد بف عمر ،المطالب العالية مف العمـ اإلليي ،وىو المسمى بمساف اليونانييف (باثموجيا) ،وفي لساف

المسمميف (عمـ الكالـ) ،تحقيؽ :أحمد حجازي السقا ،دار الكتاب العربي ،بيروت-لبناف ،الطبعة األولى  9312ىػ9432-ـ ،ج
 ،3ص .731
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"إف أىؿ الكالـ والفمسفة الخائضيف المتنازعيف فيما يسمونو عقميات ،كؿ منيـ يقوؿ :إنو يعمـ بضرورة
يدعي اآلخر أف المعموـ بضرورة العقؿ أو بنظره نقيضو".1
العقؿ أو بنظره ما ّ
فحتى مع تسميـ التقسيـ ألنواع القضايا ،إلى قضايا ضرورية ،وأخرى نظرية ،فإف الخالؼ واقع في تحقيؽ
أفرادىا ،أييا النظري وأييا الضروري ،فما يستدؿ بو طرؼ ينقضو اآلخر ويدفعو ،ويقوؿ ىو يخالؼ
الضروري عندي ،واآلخر يقوؿ ىذا في مقولة األوؿ.
مثال :ىذه
فاإلشكالية تبرز عند مف جعؿ ضابط الضروريات أنيا مما ال يحتاج إلى استدالؿ ،ثـ لما قاؿ ً
القضية ضرورية ال أحتاج إلى استدالؿ عمييا ،يقوؿ لو خصمو :لكني أحتاج إلى دليؿ عمييا ،فإف كنت تزعـ
صدقيا دوف استدالؿ ،فإني ال أصدؽ بيا دوف استدالؿ ،ويقوؿ خصمو لو نفس ىذه المقالة فيما يدعيو ىو
مف معرفة ضرورية ،وىو ما دفع بالبعض إلى القوؿ بتكافؤ األدلة ،2وىو منتيى الحيرة والشؾ ،إذ تتساوى فيو
األدلة المثبتة والنافية في الشيء الواحد ،وال يعود مف مسوغ لترجيح طرؼ عمى آخر منيا.
والقوؿ بتكافؤ األدلة ال ييدد قوة ال ُح ّجة لطرؼ في الرد عمى خصمو في المباحثات الجدلية فحسب ،بؿ
يتعدى أثر ذلؾ إلى تيديد البناء المعرفي ُبرّمتو ،فكيؼ سيكوف ىناؾ حقيقة حينيا ،وأدلة القائؿ بشيء تقابميا

أدلة النافي لو؟ ،فمع انعداـ المرجح ،يضحي القوؿ محض دعوى ال دليؿ عمييا ،فال يكوف ىناؾ ُح ّجة إال
القوة.
وىناؾ ما ينقضيا ،أو يناقضيا في أحسف األحواؿ مع تساوييما في ّ
بديييا أو نظرًيا إنما ىو مف األمور النسبية
وفي تعرضو ليذا اإلشكالية يرى ابف تيمية بأف كوف العمـ
ً
اإلضافية ،تختمؼ مف إنساف إلى غيره ،وكذلؾ أثر العمـ عمى المرء مثؿ كوف القضية يقينية أو ظنية ،إذ قد

يتيقف شخص ما يظنو غيره محض ظف ،وقد يكوف عند و ٍ
احد مف المعرفة البدييية ما ال يعرفو غيره إال
معموما بالخبر.
بالنظر ،وقد يكوف ما عرفو شخص بحواسو ،عند غيره
ً
ومف ىنا فإنو يرى أف مف الغمط جعؿ ٍ
ٍ
بديييا أو نظرًيا ،مما وجده المرء في
معيف ضرورًيا أو كسبيًّا ،أو
عمـ
ً
نفسو ليعممو بحيث يحكـ باشتراؾ جميع الناس في ذلؾ ،وىو األمر الذي سبب منازعات طويمة ،فمف يقدر
مثال عمى إثبات أف قضية معينة ىي ظنية في ذاتيا ،لمجرد أنو يجد ىذا في نفسو عند
أحد مف المتنازعيف ً
ٌ
تصوره لنفس القضية.

1درء تعارض العقؿ والنقؿ ،ج ،9ص.951
2انظر :درء تعارض العقؿ والنقؿ ،ج ،9ص .913
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ويعمّؿ ابف تيمية ىذا بأف مف رأى األمور الموجودة في مكانو وزمانو كانت عنده مف األمور المحسوسة ،وىي
عند مف عمميا بالتواتر مف المتواترات ،وقد يكوف بعض الناس إنما وصمو عمميا بخبر ظني فتكوف عنده مف
خبر فيي عنده مف المجيوالت ،وكذلؾ األمر في العقميات فإف الناس
باب الظنيات ،ومف لـ يسمع عنيا ًا
ي ،بخالؼ غيره
كبير ،وبعضيـ يرى أف ما يعممو مف العقميات
يتفاوتوف في اإلدراؾ تفاوتًا ًا
بدييي أو ضرور ّ
ّ

الذي قد يشؾ فيو.1

مستقال عف اإلنساف وذىنو ،وبيف األمور التي يجدىا
ويحرص ابف تيمية عمى التفريؽ بيف الموضوع الموجود
ً

األوليات ال تحتاج إلى دليؿ مف
األوليات وغيرىا ،بأف
فمثال التفريؽ بيف
العاقؿ في نفسو ،وعدـ الخمط بينياً ،
ّ
ّ
موجودا دوف حاجة إلى كسبو ،أو يحتاج إلى
غيرىا ،بخالؼ غيرىا فيي تحتاج إلى حد أوسط ،قد يكوف
ً

طمبو ،ليرى ابف تيمية بأف الدليؿ ىو وسط في الذىف لممستدؿ ،وليس ىو وسطًا في نفس ثبوت الصفة
لمموصوؼ في الواقع الموضوعي.2
يقوؿ ابف تيمية:
"إف ىذا األمر يرجع إلى عمـ اإلنساف بأف ىذه الصفة ثابتة لمموصوؼ بال وسط ،والى عممو بأف ىذه الصفة
فردا ىو مثؿ
ثابتة ال بد ليا مف وسط ،وليس ىذا فرقًا يعود إلى الموجودات نفسيا ،فإف كوف ىذا العدد زوجيًّا أو ً

فردا ،3سواء عمـ اإلنساف بذلؾ أو لـ يعمـ ،واذا كاف عممو بأحدىما يحتاج إلى دليؿ
زوجا أو ً
كوف ىذا العدد ً
دوف اآلخر ،لـ يوجب ذلؾ الفرؽ بينيما في نفس األمر".4

واف المرء قد يستدؿ بالمعموؿ عمى العمة ،مع أف العمة تسبؽ معموليا في الواقع ،5فيؤكد ىنا عمى ضرورة
التفريؽ بيف الذىني والواقعي أو بعبارتو "الفرؽ ثابت بيف الوجود العممي والعيني" ،6وعدـ الخمط بيف ما ىو
تابعا لو ،فالصفات الالزمة لمموصوؼ أي الموجود في الواقع الموضوعي
حاصؿ في الذىف بجعؿ الواقع ً
اضحا يفتقر اإلنساف
تنقسـ إلى ما لزومو و ٌ
اضحا ،وما ليس و ً
اضح بالنسبة إلى اإلنساف والى ما ليس ىو و ً
1انظر :الرد عمى المنطقييف ،ص.93-94
2انظر :المصدر نفسو ،ص .444

3
مثال بأف االثناف عدد زوجي ،مثؿ عممو بعدد أكبر مثؿ ست وثالثوف ،فيما في نفس األمر زوجياف ،بقطع النظر
يقصد عممو ً

عف البدييي ،مف النظري منيما ،فذلؾ يعود إلى عمـ اإلنساف ،ال إلى نفس األعداد.
4الرد عمى المنطقييف ،ص.13

5انظر :المصدر نفسو ،ص.444
6ابف تيمية ،أحمد بف عبد الحميـ ،الرسالة التدمرية ،مكتبة السنة المحمدية ،ص.33
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ليتبيف لو فيو األمر إلى دليؿ ،إال أف كونو مسألة واضحة لإلنساف أو غير واضحة ليست ىي صفة لمشيء
الموضوعي في نفسو ،وانما ىو إخبار عف عمـ االنساف بو فيو إخبار عف الوجود الذىني ال الخارجي.1
معموما لو لـ يحتج فيو إلى دليؿ ،وما لـ يكف كذلؾ احتاج فيو إلى دليؿ،
اضحا لإلنساف في ذىنو
فما كاف و ً
ً
اضحا أو ىو غير واضح ،نسبي بيف الناس ،فإف أسباب العمـ ،والذكاء متفاوتة ،فال يمزـ إذا
وكوف الشيء و ً
خفيا عمى كؿ أحد.
تبيف إلنساف شيء أف يتبيف ذلؾ لكؿ أحد ،وال يمزـ إذا خفي عميو شيء أف يكوف ً
وحينئذ فالفرؽ بيف األولي وغيره بأف األولي ال يحتاج إلى دليؿ ،وغيره يحتاج إلى دليؿ ،ىو فرؽ إضافي
بحسب أحواؿ الناس ،فيكوف ذلؾ بمنزلة القوؿ :القضية إما أف تكوف معمومة ،واما أف تكوف مجيولة ،وليس
عائدا عمى نفس القضايا ومطابقتيا لمواقع ،إنما ىو بمدى ظيورىا لذىف اإلنساف نفسو.2
ىذا الفرؽ ً
األوليات عند ابف تيمية مف درجة وضوحيا والتسميـ بيا عند العاقؿ،
ومف ىنا ُيكتسب معنى الضروريات و ّ
تابعا لدرجة وضوحيا ،وسبقيا عمى المقدمات التالية ليا مف حيث الترتيب
قسما ً
فيو يسمـ بيا باعتبارىا ً
النظري ،وال يطرحيا في إطار مغمؽ لقضايا محددة ،تُنقض فيما لو لـ يسمميا بعض الناس ،فيي ليست عامة
بطريقة آلية بيف الناس.

عما ىي تمؾ الضروريات مف قضايا محددة،
حتما سيظير لو ضروريات بقطع النظر ّ
فالذىف البشري عندهً ،
وسيتمثؿ لو قضايا منيا بدرجة ال تحتاج إلى أي استدالؿ ،بمجرد تصوره ليا ،وىي األوليات ،في سياؽ بنائو
النظري في عممية االستدالؿ ،وما يتمو الضروريات يكوف مف النظريات ،ولكف قد تكوف تمؾ النظريات
ضروريات عند غيره ،ويبدأ االستدالؿ مف حيث انتيى غيره إلييا.
ويحقؽ لو ىذا الحؿ إمكاف االستدالؿ عمى األوليات ،والضروريات أماـ مف ينكرىا ،فميست ىي بذاتيا ال
بناء
يمكف االستدالؿ عمييا ،إنما ال يحتاج الذىف لالستدالؿ عمييا لوضوحيا عنده ،ويكوف نقاشو لمخالفو ً
عمى ضروريات وأوليات يسمميا المخالؼ لو ،كما إنو يحقؽ لو إمكانية الترقي في المعرفة عمى مراتب بيف
ظنيا قد يترقى إلى القطعي،
درجات بيانيا نسبة إلى اإلنساف ال إلى نفس الموضوع المبحوث ،فما يكوف ً
ي ،ويضمف لو ىذا القوؿ التفريؽ الذي يحرص
بتظافر األدلة ،وما يكوف نظرًيا قد يترقى إلى
البدييي الضرور ّ
ّ
عميو بيف الموضوعي والذاتي ،حيث إف الضرورة والنظر وصفاف تابعاف لدرجة الوضوح الذىني ،ال أنيما
1انظر :الرد عمى المنطقييف ،ص.311-444
2انظر :المصدر نفسو ،ص.311-444
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يعوداف عمى الشيء نفسو الذي يفترض أف توزف بو حقيقة المعرفة الموضوعية  ،فالشيء نفسو صفاتو الزمة
لو ،بقطع النظر عف تصور غيره لذلؾ ،ضرورة كاف أو نظريًّا.

المطمب الثاني :موقفو مف المعرفة القبمية.
يقرر ابف تيمية أف "الحقائؽ الخارجية المستغنية عنا ال تكوف تابعة لتصوراتنا بؿ تصوراتنا تابعة ليا"،1
ٍ
مستغف عف العمـ بو ،بؿ العمـ تابع لو ال العكس ،2فيو
فمعيار العمـ عنده ىو مطابقتو لممعموـ ،وذلؾ المعموـ
بيذا عمى النقيض مف القوؿ بأف تصورنا لشيء ما يمزـ منو وجود ذلؾ الشيء ،حيث قرر ىؤالء امتناع
تصور ما ال وجود لو ،بؿ كؿ ما نتصوره عندىـ فمو وجود غائب عنا ،إما قائـ بنفسو ،أو قائـ بغيره ،3أما
ابف تيمية فاألمر عنده مخالؼ ليذا؛ فالتصور تابع لمحقائؽ المستغنية عف التصور ليا.
الموضوعي المحسوس ،فإنيا تنطمؽ عنده مف الحس ،يقوؿ في شرح ىذا:
ولكي تبدأ المعرفة مف الواقع
ّ
"العمـ لو طرؽ ومدارؾ وقوى باطنة وظاىرة في اإلنساف ،فإنو يحس األشياء ويشيدىا ،ثـ يتخيميا
ويتوىميا ويضبطيا بعقمو ،ويقيس ما غاب عمى ما شيد".4
وقولو" :ثـ" يدؿ عمى مطمؽ الترتيب ،5فالمعرفة تبدأ بالحس ،ثـ يجردىا العقؿ ،ويعمـ ،ثـ يقيس ما غاب عمى
ما شيد.

1الرد عمى المنطقييف ،ص.29
2انظر :درء تعارض العقؿ والنقؿ ،ج ،9ص.33
3انظر :المواقؼ في عمـ الكالـ ،ص .57

4ابف تيمية ،أحمد بف عبد الحميـ ،بياف تمبيس الجيمية في تأسيس بدعيـ الكالمية ،مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ
الشريؼ ،المممكة العربية السعودية 9371 ،ىػ ،ج  ،9ص.343
5انظر :ابف تيمية ،أحمد بف عبد الحميـ ،مجموع فتاوى أحمد بف تيمية ،جمع وترتيب :عبد الرحمف بف قاسـ ،وساعده ابنو

محمد ،طبع بأمر :فيد بف عبد العزيز آؿ سعود ،طبع في المدينة في مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ ،تحت

إشراؼ :و ازرة الشؤوف اإلسالمية واألوقاؼ والدعوة واإلرشاد ،المممكة العربية السعودية9375 ،ىػ7113-ـ ،ج ،49ص.953
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وابف تيمية ال يقوؿ بالتقدـ والتأخر دوف زمف فيقوؿ" :إف التقدـ والتأخر المعروؼ ىو التقدـ والتأخر بالزماف،
بالعمية أو الذات مع المقارنة
فإف قبؿ وبعد ونحو ذلؾ ،معانييا الزمة لمتقديـ والتأخر الزمني ،وأما التقدـ
ّ
في الزماف ،فيذا ال يعقؿ البتة".1
فبالحس يعرؼ اإلنساف األمور المعينة الجزئية في العالـ ،فيو النافذة التي تعكس وقائع العالـ الموضوعي
الكمي بيف األشياء ،2وذلؾ الكمي ذىني
إلى الذىف ،ثـ إذا تكرر مرة بعد مرة أدرؾ العقؿ القدر المشترؾ
ّ
فحسب ،ال وجود لو في الواقع ،وسيجري التعرض لو عند الحديث عف أثر موقؼ ابف تيمية في الوجود،
3
الكمية عف األمور
فػ"الحس يدرؾ المعينات أوًال ،ثـ ينتقؿ منيا إلى القضايا العامة"  ،فػ" يجرد األمور العقمية ّ
المعينة".4
الحسية
ّ
ّ

يقوؿ ابف تيمية:
الكمية ،فإف اإلنساف إذا أحس بباطنو أو بظاىره بعض األمور ،كإحساسو
"المعقوالت المحضة ىي األمور ّ

معينة
بجوعو وعطشو ورضاه وغضبو وفرحو وحزنو ولذتو وألمو وبما يراه ويسمعو بإذنو ،فتمؾ األمور أمور ّ

ألما مطمقًا ونحو ذلؾ،
موجودة ،فالعقؿ يأخذ منيا ًا
كميا ،فيعمـ ً
أمر مطمقًا ً
وشما مطمقًا و ً
جوعا مطمقًا وفرًحا مطمقًا ً
كميات حتى يمكف إحساسيا واإلحساس إنما يكوف باألمور
الكميات معقوالت محضة ألنو ليس في الخارج ّ
فيذه ّ
الموجودة".5

فيصال بيف العالـ العقمي ،وبيف الواقع الموضوعي ،بأف الواقع الموضوعي يقبؿ اإلحساس بو ،فيذه
فيقيـ ىنا
ً
ميزة األمور الموجودة خارج األذىاف ،بخالؼ المعارؼ الذىنية ،ال يمكف اإلحساس بيا وىي غير موجودة في

الواقع خارج الذىف.

1انظر :منياج السنة ،ج ،9ص.929

2انظر :الرد عمى المنطقييف ،ص.431
3المصدر نفسو ،ص .414
4ابف تيمية ،أحمد بف عبد الحميـ ،رسالة في العقؿ والروح ،تحقيؽ :طارؽ السعود ،دار اليجرة ،بيروت –لبناف9433 ،ـ ،ط:7
 9433ـ ،ص.94

 5ابف تيمية ،أحمد بف عبد الحميـ ،بياف تمبيس الجيمية في تأسيس بدعيـ الكالمية ،تصحيح :محمد بف عبد الرحمف بف قاسـ،

مطبعة الحكومة-مكة المكرمة ،الطبعة األولى 9449 ،ىػ ،ج  ،9ص .93
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موجودا في
أمر
فالمعينة تكوف مف الحس ،يثبت بيا ًا
كمية،
ً
ّ
معينة ،وقد تكوف ّ
والمعارؼ الذىنية قد تكوف ّ
لممعينات التي مصدرىا العالـ الموضوعي ،وينقميا اإلحساس إلى الذىف.1
الكمية فيي تعميـ
ّ
الواقع ،أما ّ
فيتضح بيذا أف ابف تيمية ال يقوؿ بالمعرفة القبمية ،فعند كانط المعرفة القبمية واف بدأت مع التجربة إال أنيا
ال تنشأ مف التجربة ،2بخالؼ ابف تيمية إذ يجعميا أصؿ المعرفة عف التجربة ،كما إف كانط يجعؿ المعرفة
بقبمية ال زمنية ،بؿ القبؿ والبعد عنده مستمزمة لمتقدـ والتأخر
القبمية ال زمنية بؿ منطقية ،وابف تيمية ال يقوؿ ّ
الزمني.
كميات في العقؿ بعد تحقؽ جزئياتيا في الواقع الموضوعي ،3وتنطمؽ المعرفة مف
الكميات عنده إنما تصير ّ
و ّ
4
كميات عقمية ،فما يعتبر قبميات عند غيره ،إنما ىو
جزئيات العالـ الموضوعي ،بواسطة الحس  ،ثـ تصبح ّ
الحصيمة النيائية ليذا البناء المعرفي التالي عمى الحس.

يوضح ابف تيمية طرؽ المعرفة ،ومراتبيا عنده ،فيقوؿ:
" طرؽ العمـ ثالث:
أحدىا :الحس الباطف والظاىر ،وىو الذي تعمـ بو األمور الموجودة بأعيانيا.
والثاني :االعتبار بالنظر والقياس ،وانما يحصؿ العمـ بو بعد العمـ بالحس ،فما أفاده الحس

ٍ
الخاص
لكف يجعؿ
عمـ شيء معيفْ ،
ّ
معيناً ُيفيده العقؿ والقياس ً
َ
كميا مطمقًا ،فيو ال يفيد بنفسو َ
المعينات إنما تعمـ باإلحساس.
الكميات إنما تعمـ بالعقؿ ،كما أف
ّ
عاما ،والمعيف مطمقًا ،فإف ّ
ً
الحس
لكف
والثالث :الخبر ،والخبر يتناوؿ الكميات والمعينات والشاىد والغائب ،فيو أعـ وأشمؿّ ،
َ
والعياف أتـ أكمؿ".5

1انظر :الرد عمى المنطقييف ،ص.99
2انظر :نقد العقؿ المحض ،ترجمة :غانـ ىنا ،ص .52
3انظر :مجموع الفتاوى ،ج ،9ص.32
4انظر :الرد عمى المنطقييف.413 ،

5درء تعارض العقؿ والنقؿ ،ج ،2ص.473
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فالتصورات العقمية عنده أصميا الحس ،وىنا يبرز سؤاؿ :إذا كاف الحس ينقؿ المعرفة عف الموجود ،فكيؼ
العدـ عنده؟
يتصور العق ُؿ
َ
تصور
شيئا خارج الذىف ،1ولكف يحدث
فيقاؿ :بأف المعدوـ عند ابف تيمية ال وجود لو في الواقع ،فميس ىو ً
ّ
معناه في الذىف ،عف طريؽ الوجود ،يقوؿ ابف تيمية:

عدـ الشيء ،وانما
"إنما ُيعمـ المعدوـ بطريؽ التبع لمعمـ بالوجود ...فإف الشاعر م ّنا ال ُيدرؾ بنفسو
ً
ابتداء َ
يقدر في نفسو ما يرّكبو أو يفرعو مف أجزاء الوجود".2
يدرؾ الوجود ،ثـ ّ
فبداية التصور تكوف لمموجودات ،ثـ يكوف تصور معنى العدـ فرًعا عمى ىذا ،فيشاىد انعداـ األشياء
مجردا لمعدـ ،فيو تصور تابع لموجود نفسو" ،فإف اإلنساف ال يمكنو
مفيوما كميًّا
الموجودة ،فيستنبط مف ىذا
ً
ً
تصور المعدوـ إال بتوسط الموجود".3
ّ
إف العقؿ عنده ال ينتج تصورات مف ال شيء ،أو مف معرفة قبمية ،فيو محكوـ بما يعكسو اإلحساس إليو مف
يقدر جبؿ ياقوت ،أو بحر زئبؽ ،فيذا
الواقع الموضوعي المحسوس ،وانما ىو يرّكب مدخالت الحس ،كما ّ

التقدير الذىني إنما ىو تركيب بيف الجبؿ والبحر ،الذي عمـ وجودىما ،مع الياقوت والزئبؽ الذي عمـ أنيما
4
المقدر في األذىاف ،قد يكوف أوسع
أيضا ،ثـ ركب الجبؿ مع الياقوت ،والعقؿ مع الزئبؽ  ،فإف " ّ
موجوداف ً
مف الموجود في األعياف ،وىو موجود وثابت في الذىف ،وليس في نفس األمر".5

ومع ىذا الوضوح واالتساؽ في عدـ قوؿ ابف تيمية بالمعرفة القبمية ،بؿ ال تتسع منظومتو النظرية لمقوؿ بيا،
فإف عبد اهلل بف نافع الدعجاني قرر بأف ابف تيمية يقوؿ بالقبميات المعرفية ،بحجة أنو يقوؿ باألوليات العقمية
مثؿ مبدأ عدـ التناقض ،6فقاؿ:

1انظر :مجموع الفتاوى ،ج ،3ص.4

 2ابف تيمية ،أحمد بف عبد الحميـ ،جامع المسائؿ ،تحقيؽ :محمد عزير شمس ،دار عالـ الفوائد ،مكة-المممكة العربية
السعودية ،الطبعة األولى9374 :ىػ ،ج ،1ص.714
3مجموع الفتاوى ،ج ،71ص.972
4انظر :جامع المسائؿ ،ج ،1ص.714
5الرد عمى المنطقييف ،ص.13

6انظر :منيج ابف تيمية المعرفي ،ص .439
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" مصدر تمؾ األوليات ىو العقؿ ،فيو أصؿ تتولد منو ،وال يمكف فصميا عف غريزتو ولذلؾ اتصفت بالكمية
والضرورة ،فيي مغروسة في العقوؿ البشرية منذ خمقيا اهلل".1
وىذا فيو إسقاط لما يقولو كانط عمى ابف تيمية ،فكانط ىو مف وصؼ القبميات بأنيا تتسـ بالكمية والضرورة
كمية عنده مسبوقة بجزئياتيا في الوجود ،وقبؿ أف تتكوف في العقؿ ،فقد نقؿ
كما سبؽ ،أما ابف تيمية فكؿ ّ
معينة ،ثـ بالتكرار تشكمت منيا الكمية.
صورتيا الحس لتشكؿ
عموما ّ
ً
يقوؿ ابف تيمية:
"الكميات في النفس تقع بعد معرفة الجزئيات المعينة" ،2وعممية معرفة الجزئيات إنما تكوف بالحس عنده.
مستدال
يتضح ىذا بأف مف تمؾ المبادئ التي يزعـ الدعجاني أنيا قبمية عند ابف تيمية مبدأ عدـ التناقض،3
ً

بنص البف تيمية يقوؿ فيو:

"بطالف سمب النقيضيف وما ىو في معنى النقيضيف ،أبيف في العقؿ مف اإلقرار برسؿ اهلل".4
بينا في العقؿ ،أو أبيف مف غيره ،وبيف كونو قبميًّا يسبؽ أي تجربة ،وال تالزـ
فيو يخمط ىنا بيف كوف األمر ً
فضال عف أف ابف تيمية نفسو يرد مبدأ عدـ التناقض إلى ما بعد الحس ،فيقوؿ:
بينيما،
ً
"ومف المعموـ أف العقؿ إذا جزـ بامتناع اجتماع األمريف أو امتناع ارتفاعيما سواء كاف أحدىما وجوداً
ابتداء بما نشيده في الموجودات التي
عدما وىو التناقض الخاص أو كانا وجوديف ،فإ ّنا نعمـ ذلؾ
ً
واآلخر ً
نشيدىا".5
الكمية القائمة بػ (عدـ
إف األمر ابتدأ عنده بما شيده اإلنساف في الموجودات؛ بدأ بالحس ثـ انقؿ إلى تمؾ ّ
التناقض)" ،فإف اإلحساس ىو موجب العمـ الصحيح" ،6فحتى مبدأ عدـ التناقض ،يرى ابف تيمية أنو تعميـ

1المصدر نفسو ،ص .444
2الرد عمى المنطقييف ،ص .413
3انظر :منيج ابف تيمية المعرفي ،ص.433 ،439
4درء تعارض العقؿ والنقؿ ،ج ،1ص.954
5درء تعارض العقؿ والنقؿ ،ج ،1ص.974
6بياف تمبيس الجيمية في تأسيس بدعيـ الكالمية ،ط مجمع الممؾ فيد ،ج  ،9ص.492
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ويعد ىذه المعرفة ىي التي تسبؽ عمى وجودىا بصورة كمية يصدؽ بيا العقؿ
لمجزئيات التي ينقميا الحسّ ،
بالضرورة.

لمعيف أقرب
وابف تيمية يرى أف كؿ دليؿ في الوجود البد أف يكوف
معيف ّ
مستمزما لممدلوؿ ،والعمـ باستمزاـ ّ
ً
وأبيف مف إدراج معيف تحت قضية كمية ،1بؿ ىي قبؿ أي قضية كمية عنده ،فالمبادئ ىي نتيجة تصور
المعينات ،ال أنيا قبميا ال منطقيًّا وال زمنيًّا ،يقوؿ:
المعيف أعظـ مف
تصوره لكوف ىذا الكؿ
ّ
"اإلنساف إذا تصور ما يتصوره مف ّ
معيف أو جزئو ،فإف ّ
جزئو أسبؽ إلى عقمو مف أف يتخيؿ أف كؿ (ك ّؿ أعظـ مف أجزائو) ،فيو يتصور أف بدنو أعظـ
مف يده ورجمو ،وأف السماء أعظـ مف كواكبيا ،والجبؿ أعظـ مف بعضو ،والمدينة أعظـ مف

بعضيا ،ونحو ذلؾ ،قبؿ تصور القضية الكمية الشاممة لجميع ىذه األفراد.
يتصور
معدوما في حاؿ واحدة ،قبؿ أف
موجودا
معينا يعمـ أنو ال يكوف
ولذلؾ إذا تصورنا ً
ً
شيئا ً
ً
ّ
معينا عمـ أنو ال يكوف الموف الواحد
أف (كؿ نقيضيف ال يجتمعاف) ،ولذلؾ إذا
تصور سو ًادا ً
ّ

ضديف ال يجتمعاف)".2
بياضا ،قبؿ أف
سو ًادا
يتصور أف (كؿ ّ
ً
ّ

األوليات ،ولذا فإف الدعجاني حسبيا تعني المعرفة القبمية التي
ومنشأ الخمط ىو عدـ تحرير المقصود مف
ّ
تسبؽ الحس ،ومف لـ يحرر المقصود منيا ،اختمط عميو ذلؾ في نصوص ابف تيمية ،ومثاؿ ذلؾ قوؿ ابف
تيمية:
ابتداء بال واسطة ،مثؿ :الحساب وىي كالعمـ
األولية التي يجعميا اهلل في النفوس
"البديييات :وىي العموـ
ّ
ً
بأف الواحد نصؼ االثنيف".3
فيذا النص ال يعني أف العموـ األولية تبدأ دوف واسطة الحس ،بؿ يقصد بو ابف تيمية الحد األوسط ،فالنفس
تصدؽ بالبدييية دوف طمب الدليؿ عمييا ،بمجرد تصورىا لمطرفيف فييا كما سبؽ ،فيو يتحدث عف وسط في
الذىف لممستدؿ ،4وكونيا أولية باعتبار ما بعدىا مف ضروريات ونظريات ،ال أنيا تسبؽ الحس عنده،
1انظر :الرد عمى المنطقييف ،ص.959
2المصدر نفسو.957 ،

3مجموع الفتاوى ،ج ،4ص .29
4انظر :الرد عمى المنطقييف ،ص.444
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ويوضح ىذا أف ابف تيمية الذي جعؿ مف أمثمة المعارؼ األولية أف الواحد نصؼ االثنيف ،قاؿ في بياف أصؿ
ىذه األولية ،وغيرىا كمبدأ عدـ التناقض:
"حتى مثؿ عممو بأف الواحد نصؼ اإلثنيف ،وأف الضديف ال يجتمعاف :ىو في ذلؾ كمو قد أدرؾ بحسو ذلؾ
في بعض األجساـ واألجساد واأللواف المتضادة ،وعقؿ ما لـ يحسو مثؿ ما أحسو في ذلؾ ،وأف الحكـ ال
كميا".1
عاما ً
حكما ً
يفترؽ :واحد وواحد ،جسـ وجسـ ولوف ،ولوف ،وضد ،وضد ،يحكـ بذلؾ ً
ويقوؿ:
"العموـ الكمية الذىنية مسبوقة بالعموـ المعينة الوجودية ،فمو لـ يكف في األجساـ ما ىو واحد امتنع حكـ
الذىف بأف الواحد نصؼ اإلثنيف".2
فال ينبغي الخمط بيف األوليات والضروريات والتي تعني الكميات التي يجري التسميـ بيا لوضوحيا بذاتيا،
وأنيا ال تحتاج إلى البرىنة عمييا ،3وبيف القبميات التي تعني المعرفة تسبؽ الحس.
معمال ذلؾ بأنيا قوالب موجودة في اإلنساف بالقوة،
إال أف الدعجاني يقرر أف ابف تيمية يقوؿ بالمعرفة القبميةً ،

كمية ،4وما قالو عف ابف تيمية ال دليؿ
تظير إلى الفعؿ بتأثير بالمحسوسات ،حينئذ يدركيا العقؿ بصورة ّ
عميو.
أصال حتى توصؼ بأنيا سابقة عمى الحس ،وتعبيره بأنيا
يوضحو أنيا قبؿ أف توجد بالحس لـ تكف موجودة ً

كانت بالقوة قصارى ما فيو أنيا كانت يمكف أف توجد ،فالممكنات عند ابف تيمية ال حقيقة ليا إال إذا كانت
موجودة ،5فالقوؿ بأف وجود الممكنات زائد عمى ماىيتيا في الواقع عنده باطؿ ،6وىذا اإلمكاف متعمؽ عنده
بالدماغ ،فيقوؿ بأف "مبدأ الفكر والنظر الدماغ" ،7فيو المؤثر بإيجادىا ،ويكوف ذلؾ بعد الحس ،وقوؿ المرء

1بياف تمبيس الجيمية في تأسيس بدعيـ الكالمية ،ط مجمع الممؾ فيد ،ج  ،3ص.179

2بياف تمبيس الجيمية في تأسيس بدعيـ الكالمية ،ط مجمع الممؾ فيد ،ج  ،3ص .971
3انظر :صميبا ،المعجـ الفمسفي ،ج ،9ص.922
4انظر :منيج ابف تيمية المعرفي ،ص.431
5انظر :منياج السنة النبوية ،ج ،9ص.754
6انظر :الرد عمى المنطقييف ،ص.973
7مجموع الفتاوى ،ج ،4ص.413
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ىذا يمكف أف يوجد ال يعني أف اإلمكاف في نفسو موجود بذاتو ،إنما ىو حكـ عقمي بإمكاف أف يوجد الشيء،1
موجودا ،فإنو معدوـ.2
والممكف عنده ما لـ يكف
ً
فالدعجاني يخمط بيف مقاميف:
.1

ما يسميو ابف تيمية بػ "أسباب اإلدراؾ" ،3وىي مرحمة تشكؿ الوعي ،وىذه عند ابف تيمية

أساسيا ىو الواقع الموضوعي بتوسط الحس الذي ينقؿ ذلؾ إلى الدماغ ،وبعد تكرار نقؿ الحس يبمور
قبميا ىو في الواقع نتيجة بعد الحس في تشكؿ اإلدراؾ.
الدماغ أفكاره الكمية ،فما يعتبره الدعجاني ً
وىو ما يكوف داخؿ اإلدراؾ نفسو بعد تشكمو ،فحينيا توجد أوليات وضروريات ونظريات عند
.2
ابف تيمية ،وذلؾ في مقاـ االستدالؿ وترتيب الحجة ،وليس ذلؾ قبؿ الحس.
قد يقاؿ ىنا :كيؼ يجعؿ ابف تيمية مبدأ الوعي في الدماغ دوف غيره ؟ ،فإف في ىذا حصر مف دوف حاصر،
وايثار مف دوف مؤثر.4
فيقاؿ :ىذا االعتراض مبني عمى افتراض بتماثؿ األجساـ ،وقد قاؿ بعض المتكمميف بأف األجساـ كميا مكونة
مشكال عندىـ تخصيص الدماغ بيف سائر
مف الجوىر فرد ،وبالتالي فإنيا متساوية ليذا ،5ومف ىنا كاف
ً
لكف ابف تيمية ال يقوؿ بيذا القوؿ ،فال يرى أف األجساـ تتماثؿ ،بؿ "إف
أعضاء الجسـ ،بأنو مبدأ الفكرّ ،
األجساـ إذا صغرت أجزاؤىا فإنيا تستحيؿ ،كما ىو موجود في أجزاء الماء ،إذا تصغر فإنو يستحيؿ

6
كمية الشيء تؤثر في نوعيتو ،كما ىو الفرؽ بيف اليواء الذي يتحوؿ إليو الماء عندما
اء"  ،فعنده تكاثر ّ
ىو ً
يتـ تصغير أجزائو.

1انظر.74 :

ابف سينا ،الطوسي ،شرح الطوسي عمى اإلشارات والتنبييات ،تحقيؽ :سميماف دنيا ،الطبعة الثالثة ،دار

المعارؼ ،القاىرة – مصر ،ج  ،4ص .37
2انظر :منياج السنة النبوية ،ج ،9ص .717
3انظر :الرد عمى المنطقييف.71 ،

4البوطي ،محمد سعيد رمضاف ،نقض أوىاـ المادية الجدلية ،دار الفكر ،دمشؽ-سورية ،الطبعة الثالثة 9315 :ىػ9435-ـ،
.931
5انظر :الجويني ،أبو معالي ،الشامؿ في أصوؿ الديف ،حققو وقدـ لو :عمي سامي النشار ،فيصؿ بدير عوف ،سيير محمد

مختار ،منشأة المعارؼ باألسكندرية ،مصر9414 ،ـ ،ص .953

6بياف تمبيس الجيمية في تأسيس بدعيـ الكالمية ،تصحيح :ابف قاسـ ،ج ،9ص .735
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فالدماغ يختمؼ نوعيًّا عف باقي أجزاء جسـ اإلنساف ،ومف ىنا خصصو بأنو مبدأ الفكر والنظر ،وليس في
ىذا تخصيص بال مخصص ،إنما ال يستقيـ ىذا التخصيص عمى قوؿ مف جعؿ كؿ األجساـ متماثمة ألنيا
تتكوف مف جواىر مفردة ،وبالتالي فيي متساوية ،بخالؼ ابف تيمية الذي ال يقوؿ بالجوىر الفرد ،ويرى أف
األجساـ تختمؼ حد االختالؼ النوعي فيما بينيا.
ثـ إف ابف تيمية يثبت طبائع األشياء ،فالعيف فييا قوة تقتضي اإلبصار ،وفي المساف قوة تقتضي الذوؽ،1
وىذا األمر ينسحب عنده عمى الدماغ ،الذي في طبيعتو ما يجعمو مبدأ الفكر ،فيخالؼ ابف تيمية "نفاةَ

الطبائع فميس العقؿ عندىـ إال مجرد العمـ ،كما ىو قوؿ أبي الحسف األشعري".2

ضا أو صفة ،3ولقد
عر ً
وابف تيمية ال يرى أف العقؿ جوىر قائـ بنفسو ،بؿ ىو أمر يقوـ بالعاقؿ سواء سمي َ
آثاره الكثيرة ،منيا جعؿ المادة وىي الدماغ سبب الوعي ،وبالتالي
كاف لجعؿ ابف تيمية الدماغَ مبدأَ األفكار ُ
فمف فسد دماغو يسقط التكميؼ الشرعي عنو ،ولذا يقضي ببطالف جعؿ أحد مف األولياء والصالحيف مف

المجانيف ،ويرى أف المجنوف الذي رفع عنو القمـ ال يصح شيء مف عبادتو ،وال يصح منو إيماف وكفر،
النعداـ آلة التمييز عنده.4
ىذا الموقؼ مخالؼ لمف يعيد الوعي إلى غير الدماغ مف حيث التسبب ،وعمى سبيؿ المثاؿ يرى ابف خمدوف
أف مف الصوفية قوـ بياليؿ معتوىوف أشبو بالمجانيف مف العقالء ومع ذلؾ صحت ليـ مقامات الوالية وأحواؿ
الصديقيف مع أنيـ غير مكمفيف كوف عقوليـ التي بيا مناط التكميؼ فقدت ،بخالؼ اإلدراؾ المتعمؽ بالنفس.5
عامال بشكؿ مستقؿ عف باقي أعضاء الجسـ كما يرى ابف تيمية ،ويطمؽ القمب عنده عمى
والدماغ ليس
ً
معنى أوسع مف المضغة الصنوبرية الشكؿ في الجانب األيسر مف البدف ،6فيقوؿ" :قد يراد بالقمب باطف
1انظر :الرد عمى المنطقيف ،ص.43
2المصدر نفسو ،ص.43

3انظر :مجموع الفتاوى ،ج ،4ص.729
4انظر :ابف تيمية ،أحمد بف عبد الحميـ ،الفرقاف بيف أولياء الرحمف وأولياء الشيطاف ،حققو :شعيب األرناؤوط ،مكتبة دار
البياف ،دمشؽ-سورية9435 ،ـ ،ص.33
5انظر :ابف خمدوف ،عبد الرحمف بف محمد ،تاريخ ابف خمدوف ،ضبط المتف :خميؿ شحادة ،دار الفكر ،بيروت-لبناف7119 ،ـ،

ج( 9المسمى بمقدمة ابف خمدوف) ،ص.943
6انظر :مجموع الفتاوى ،ج ،4ص.414
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ِ
ِ
يبا
سمي ال َقميب َقم ً
اإلنساف مطمقًا ،فإف قمب الشيء باطنو ،كقمب الحنطة والموزة والجوزة ونحو ذلؾ .ومنو ّ
أيضا".2
1ألنو أخرج قمبو وىو باطنو ،وعمى ىذا فإذا أريد بالقمب ىذا ،فالعقؿ
ٌ
متعمؽ بدماغو ً
ولكف التصور يبتدئ مف الدماغ ،بمعونة
ومف ىنا فيناؾ تفاعؿ بيف الدماغ وباقي أعضاء الجسـ الباطنة،
ّ
أعضاء الجسـ ،ولذا يقوؿ ابف تيمية في وصفو" :منو المبتدأ واليو االنتياء".3

المطمب الثالث :مقارنة بيف موقؼ ابف تيمية وغيره مف مدارس الفمسفية.
حصمت مقارنات عديدة بيف ابف تيمية وغيره ،لدراسة إلى أي درجة ىو أقرب إلى طرٍح فمسفي منو إلى غيره،
االسمية مذىب يقوؿ بعدـ وجود أفكار عامة،5
االسمية ،4و
فمف تمؾ المقارنات ما خمص إلى أنو مف المدرسة
ّ
ّ
الكميات ال وجود ليا ال في الواقع وال في الذىف ،وانما ىي مجرد ألفاظ أو أسماء".6
أي إف " ّ
كميات في األذىاف ال
الكميات إنما تكوف ّ
وىو ما ال يعبر عما يقولو ابف تيمية عمى التحقيؽ ،فيو يقوؿ :إف " ّ
7
االسمي.
كميات ذىنية ،بخالؼ المذىب
األعياف"  ،فيثبت ّ
ّ
ومف المقارنات ما وصؿ إلى أف ابف تيمية مف أنصار المذىب التصوري8عمى ضد االسمية ،9والمذىب
التصوري يقوؿ بأف الكميات ال توجد إال في الذىف ،10إال أنيـ يقولوف بتصورات قَْب ّمية عامة ،أو صور عقمية
1
القِميب :البئر ،انظر :ابف منظور ،محمد بف مكرـ ،لساف العرب ،دار صادر ،بيروت-لبناف ،ج ،9ص.134
َ
2مجموع الفتاوى ،ج ،4ص.414

3مجموع الفتاوى ،ج ،4ص .413

4انظر :النشار ،عمي سامي ،مناىج البحث عند مفكري اإلسالـ ،دار النيضة العربية ،بيروت-لبناف9433 ،ـ ،ص.942
5انظر :الالند ،أندريو ،موسوعة الالند الفمسفية ،تعريب :خميؿ أحمد خميؿ ،منشورات عويدات ،بيروت – باريس ،الطبعة
الثانية7119 :ـ ،ص.322
6مجمع المغة العربية ،المعجـ الفمسفي ،جميورية مصر العربية9434 ،ـ ،ص .93
7مجموعة الرسائؿ والمسائؿ ،ج ،4ص.911

8انظر :العميري ،سمطاف بف عبد الرحمف ،الحد األرسطي أصولو ولوازمو وآثاره عمى العقيدة اإلسالمية ،إشراؼ :سعود
العريفي ،رسالة ماجستير في العقيدة ،جامعة أـ القرى-كمية الدعوة وأصوؿ الديف ،المممكة العربية السعودية9374 ،ىػ -
7113ـ ،ص.31

9انظر :صميبا ،المعجـ الفمسفي ،ج ،9ص.737
10انظر :مجمع المغة العربية ،المعجـ الفمسفي ،ص.35
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خاصا لمعرفة الواقع ،1فعمى سبيؿ المثاؿ" :ينكر التصوريوف
شكال
مجردة عف األفعاؿ واألشياء ،باعتبارىا ً
ً
حممي عمى نحو مستقؿ عف الفكر ،صدؽ( :الثمج أبيض) ال يتطمب سوى مفيومنا
وجود أي شيء
ّ
ألبيض ،عمى اعتبار أنو ينطبؽ عمى الثمج".2

واف كاف ابف تيمية يوافؽ عمى أف الكميات ذىنية ال واقعية ،إال أنو يخالفيـ في وجود تصورات قبمية عامة،
تسبؽ الحس ،كما سبؽ ،كما أنو ينفي أف تكوف المفاىيـ الكمية بذاتيا تؤدي إلى معرفة الوجود الموضوعي،
لمكمي إلثبات محموؿ لموضوع كما
بؿ ال بد مف المعينات لمعرفة ذلؾ الوجود ،ومف ىنا فالعودة إلى التصور
ّ
ىو شأف التصورييف ال يوافؽ عميو ابف تيمية ،بؿ البد عنده مف معرفة جزئية معينة عف طريؽ الحس
لممحموؿ بأنو متحقؽ في الموضوع ليحمؿ عميو.
يقوؿ ابف تيمية:
شيئا مف
شيئا مف الموجودات ...فمف لـ يعمـ إال الكميات لـ يعمـ ً
"مف لـ يعمـ المعينات لـ يعمـ ً

الموجودات".3

منيـ مف قاربو بكانط في جمعو بيف العقؿ والحس ،4ونسب إليو القوؿ بالمعرفة القبمية ،وىو ما ال يثبت عنو
صرح ىو بمخالفتيـ ،فقد خالؼ فيثاغورس في
كما سبؽ ،وقد كفى ابف تيمية ُ
غيره أف يقارنو بفالسفة ّ
نفسو َ
أعدادا مجردة خارج الذىف ،وخالؼ أفالطوف في نظرية المثؿ ،وخالؼ أرسطو في إثبات مجردات في
إثباتو
ً

الواقع ،5فما ىي المدرسة الفمسفية األقرب إلى ابف تيمية؟

1انظر :الموسوعة الفمسفية ،بإشراؼ :روزنتاؿ ،ص.314
2ىوندرتش ،دليؿ أكسفورد لمفمسفة ،ترجمة :نجيب الحصادي ،المكتب الوطني لمبحث والتطوير ،الجماىيرية الميبية ،المكتب
الوطني لمبحث والتطوير ،ج ،3ص.9144
3مجموعة الرسائؿ والمسائؿ ،ج ،4ص.911
4انظر :منيج ابف تيمية المعرفي ،ص.439
5انظر :الرد عمى المنطقييف ،ص.11
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ُّمنِية" ،وكانوا يقولوف بأف ما ال يمكف
إف ابف تيمية َ
نفسو صرح بموافقة أصؿ المعرفة عند قوـ ُي ّ
سموف بػ "الس َ
ٍ
موجود خارَج الذىف ،1ويصؼ ىؤالء القوـ بأنيـ "مف عقالء اليند
معرفتو بشيء مف الحواس فإنو غير
وحكمائيـ".2
وقد نقؿ أحمد بف حنبؿ مناظرتيـ مع جيـ بف صفواف ،الذي تزعـ فرقة الجيمية ،حيث قالوا لجيـ :أنت تزعـ
أف لؾ إليًا ،فقاؿ ليـ جيـ :نعـ ،فقالوا :ىؿ أحسست بو؟ ،ىؿ رأيتو أو شممتو أو لمستو؟ ،فقاؿ :ال ،قالوا:
فما يدريؾ أنو إلو؟
روحا؟ فقالوا :نعـ ،فقاؿ :ىؿ رأيتموىا ،أو لمستموىا ،أو
فرد عمييـ جيـ :أليس الواحد منكـ يزعـ أف فيو ً
شممتموىا؟ قالوا :ال ،فقاؿ :كذلؾ اهلل ال ُيرى لو ،وال ُيسمع لو صوت ،وليس ىو في مكاف دوف آخر.3
لقد شكمت إجابات جيـ بف صفواف ىذه بداية المنعطؼ الذي يؤدي بطرؽ التفكير إلى منيج المتكمميف ،4أما

ُّمنِية.
ابف تيمية فانحاز إلى األصؿ المعرفي عند خصوـ جيـ بف صفواف ،أي إلى الس َ
فمف ىـ ىؤالء الذيف ناظروا جيـ بف صفواف؟
يقوؿ البيروني:

بالس َم ِنيَّة عمى شدة البغضاء منيـ لمبراىمة ىـ أقرب إلى اليند مف غيرىـ ،وقد كانت
"الفرقة المعروفة
ُّ
خراساف وفارس والعراؽ والموصؿ إلى حدود الشاـ في القديـ عمى دينيـ".5
فقد كاف ليـ انتشار كبير ثـ تقمصت مناطؽ نفوذىـ ،وكانوا يعادوف البراىمة ،وىي طبقة الكينوت في قمة
الطبقات البشرية في اليند.1
1انظر :بياف تمبيس الجيمية ،ط مجمع الممؾ فيد ،ج  ،7ص .439
2الرد عمى المنطقييف ،ص.441 ،474
3
وتأولوه عمى غير تأويمو ،تحقيؽ:
انظر :ابف حنبؿ ،أحمد ،الرد عمى الجيمية والزنادقة فيما شكوا فيو مف متشابو القرآف ّ
صبري بف سالمة شاىيف ،دار الثبات لمنشر والتوزيع ،المممكة العربية السعودية ،الطبعة األولى 9373 :ىػ 7114-ـ ،ص 44

– ص .45
4انظر :مروه ،حسيف ،النزعات المادية في الفمسفة العربية اإلسالمية ،دار الفارابي ،بيروت–لبناف9423 ،ـ ،ج  ،9القسـ
الثاني :ص .191

5البيروني ،محمد بف أحمد ،تحقيؽ ما لميند مف مقولة مقبولة في العقؿ أو مرذولة ،محمد بف أحمد ،مطبعة دائرة المعارؼ

العثمانية بحيدر أباد ،الدكف – اليند9422 ،ىػ9453-ـ ،ص .95
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إف اإللو عند البراىمة ال تدركو الحواس ،ويدركو العقؿ ،2ولما كاف ىؤالء خصوميـ فإنيـ يخالفونيـ في ىذا،

فمما ناظروا جيـ بف صفواف لـ ِ
يأت عمييـ بجديد ،إنما ردد كالـ خصوميـ البراىمة عف اإللو ،واحتجوا عميو
يدعي وجوده ال يقبؿ المعرفة بالحس.
بأف إليو الذي ّ
ويحكي عنيـ عبد القاىر البغدادي أنيـ يقولوف "بإبطاؿ النظر واالستدالؿ ،وزعموا أنو ال معموـ إال مف جية
الحواس الخمس".3
يرده ابف تيمية عنيـ فيقوؿ:
وىو ما ّ
الحسيات حتى ينكروا المتواترات
ُّمنِية قوـ ينكروف مف العموـ ما سوى
ّ
"ما يذكرونو أف في الس َ
غمط عمى القوـ ،فإنيـ أنكروا وجود ما ال يمكف اإلحساس بو ،لـ ينكروا وجود ما ال يحسونو ىـ
بو ،وقد ذكر اإلماـ أحمد مناظرتيـ لمجيـ بف صفواف ،وىي تقتضي ذلؾ".4
كذلؾ يرفض ابف تيمية نسبتيـ إلى إبطاؿ النظر واالستدالؿ العقمي بحجة رفضيـ إثبات ما ال يقبؿ الحس،
فيقوؿ:
"مف لـ يقر إال بالمحسوس إنما نازع في الموجودات الخارجية لـ ينازع في المعقوالت الذىنية".5
عمى أف اسـ الس ِ
اسما لمنطقة ،أو شخص ،أو غير ذلؾ،6
ُّمنية غير محدد تماماً فقد يكوف ً
َ
ولتحديد مف ىـ ،ينبغي الرجوع إلى مقاالت الفرؽ في اليند ،وتبرز منيا فرقة (التشارفاكا) التي
سمؾ أتباعيا نظرية مادية في المعرفة ،7فقد "اعتبر ىؤالء األحاسيس المصدر الوحيد لمعارفنا،
ولكنيـ عالجوا في الوقت ذاتو ،قضايا االستدالؿ العقمي ،وقد ميزوا بيف نوعيف مف االستدالؿ:
1انظر :الندوي ،محمد إسماعيؿ ،اليند القديمة حضارتيا ودياناتيا ،دار الشعب ،القاىرة –مصر9441 ،ىػ 9421-ـ ،ص
.911
2شمبي ،أحمد ،أدياف اليند الكبرى ،مكتبة النيضة المصرية ،القاىرة–مصر ،الطبعة الحادية عشرة7111:ـ ،ص .33

 3البغدادي ،عبد القاىر ،الفرؽ بيف الفرؽ ،دراسة وتحقيؽ :محمد عثماف خشت ،مكتبة ابف سينا لمنشر والتوزيع ،القاىرة–مصر،

ص .745
4الرد عمى المنطقييف ،ص.474
5درء تعارض العقؿ والنقؿ ،ج ،5ص.914

6نسبيـ البعض إلى "سمنى" ،انظر :ابف النديـ ،محمد بف إسحؽ ،الفيرست ،دار المعرفة ،بيروت – لبناف ،ص .333
7انظر :موجز تاريخ الفمسفة ،ص.43
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.1

استدالؿ قائـ عمى األحاسيس ،ذات األىمية البالغة في معرفة العالـ المادي.

.2

استدالؿ ال يستند إلى اإلدراؾ الحسي ،ولذا يفتقد إلى قوة البرىاف.

والى مثؿ ىذه االستدالالت العقمية الكاذبة ينسب أنصار التشارفاكا البراىيف الالىوتية عمى وجود
اهلل وخمود النفس".1
أبدا شعمة الصراع الفكري
ىذا المذىب الذي صارع مثالية البراىمة ،انحسر فيما بعد" ،لـ تخب ً
الضاري بيف التياريف المتعارضيف ،المادي والمثالي ،في الفكر اليندي ،ويدؿ عمى حدة ىذا
الصراع أف كافة المؤلفات التشارفاكية قد أتمفت عمى أيدي الخصوـ المثالييف ،فال نعرؼ عف
آراء ىذه المدرسة إال ما تضمنتو ردود المناوئيف لممذىب المادي".2
ُّمنِية ،ويفسر االضطراب في تحقيؽ مقاالتيـ في ٍ
كثير
وىذا يتفؽ مع ما ذكره البيروني مف انحسار مذىب الس َ
مف المصادر كوف مصنفاتيـ أتمفيا خصوميـ ،ويظير أنيـ ىـ التشارفاكية ،وتتبيف بذا دقّة ابف تيمية في
تحقيؽ مقالتيـ ،بأنيـ لـ ينفوا االستدالؿ العقمي ،وال انحصروا في التجربة المباشرة لكؿ و ٍ
احد حتى ينفوا

المتواترات مف األخبار ما لـ يشيدوا بأنفسيـ.
المادية ،وىي مدرسة تنطمؽ في المعرفة مف األشياء
صنؼ فمسفيًّا بأنو مف المدرسة
وبذا يظير أف ابف تيمية ُي ّ
ّ
إلى اإلحساس والفكر ،بخالؼ خصوميا المثالييف الذيف ينطمقوف مف الفكر واإلحساس إلى األشياء ،3فالمادية
نسبة إلى المادة وىي "مقولة فمسفية لإلشارة إلى الواقع الموضوعي الذي يعطى لإلنساف في إحساساتو،
والذي تستنسخو ،تصوره ،تعكسو إحساساتنا".4
وىذا يتطابؽ مع ما يراه ابف تيمية بأف الحقائؽ الخارجية مستغنية عنا ،وال تكوف تابعة لتصوراتنا ،إنما
تصوراتنا تابعة ليا ،5وتتشكؿ تمؾ التصورات عف طريؽ الحس ،كما سبؽ بيانو ،ويتطابؽ ابف تيمية معيا في

1موجز تاريخ الفمسفة ،ص.43
2موجز تاريخ الفمسفة ،ص.45 ،43
3انظر :المادية والمذىب النقدي التجريبي ،ص.43
4المادية والمذىب النقدي التجريبي ،ص.945
5الرد عمى المنطقييف ،ص.29
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أف الواقع الموضوعي ىو الذي يقبؿ أف يعرؼ بالحس ،لينفصؿ بذا عف العالـ المثالي ،الذي ال تسمّـ المادية
بوجوده خارج األذىاف.
ىنا باإلحساس ،أو
ومع ىذا فإف الفمسفة المادية ترى انفصاؿ المعرفة عف الواقع الموضوعي ،فميس الواقع ر ً
المعرفة ،وىو يماثؿ ما يقولو ابف تيمية ويعبر عف ىذا بأف الحقائؽ مستغنية عف معرفتنا ،كما إف المادية ترى

أف المعرفة تنتقؿ بالحس إلى الدماغ ،واإلدراؾ ىو نتاج الدماغ ،1وىو مثؿ ما يراه ابف تيمية بأف الدماغ ىو
مبدأ الفكر والنظر ،ويروف ضرورة باقي الشروط الموضوعية لعمؿ الدماغ ،2وابف تيمية ال يقوؿ بأنو يعمؿ
منفصال عف باقي الجسد.
ً
وبنحو ما يراه ابف تيمية مف أف تكرار المدخالت الحسية تؤدي إلى تغير نوعي في المعرفة باالنتقاؿ مف
المعرفة الجزئية إلى الكمية ،فإف الفمسفة المادية ترى أنو:
كمي متواصؿ مف الوقائع والمالحظات عمى مستوى المعرفة الحسية مف أجؿ االنتقاؿ إلى
" البد مف تراكـ ّ
التعميـ ،الذي يعني قفزة مف إحدى درجات المعرفة إلى درجة أخرى مف التفكير الحي إلى التفكير المجرد".3
وتنفي الفمسفة المادية أي معرفة تسبؽ الحس ،4وفي شرح موقؼ المادية مف المبادئ العقمية ،يقوؿ إنجمس:
" الحديث ىنا يدور عف أشكاؿ الوجود ،عف أشكاؿ العالـ الخارجي ،والحاؿ أف التفكير ال يمكنو
أبدا أف يستمد ىذه األشكاؿ ويستخمصيا مف نفسو ،وانما فقط مف العالـ الخارجي .وبيذا تنقمب
ً

تماما فالمبادئ ليست نقطة البدء في البحث ،وانما نتيجتو الختامية ،وىذه المبادئ ال
العالقة ً
تنطبؽ عمى الطبيعة والتاريخ اإلنساني ،وانما تجرد منيما ،وليست الطبيعة والبشرية ىما المتاف

1انظر :المادية والمذىب النقدي التجريبي ،ص .55 – 53

2انظر :سييؼ ،ؼ.أفانا ،المادية الديمكتيكية ،ترجمة :ماىر قطينة ،دار الحمـ الفمسطيني لإلعالـ والنشر ،نابمس-فمسطيف،
7111ـ ،ص .45
3جماعة مف األساتذة السوفييت ،المادية الديمكتيكية ،ترجمة :فؤاد مرعي ،بدر السباعي ،عدناف جاموس ،دار الجماىير،
دمشؽ-سورية ،ص .734

4انظر :ماو ،مؤلفات ماو تسي تونغ المختارة ،دار النشر بالمغات األجنبية ،بكيف–الصيف .الطبعة األولى ،9413 :ج  ،9ص

.337
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تطابقاف المبادئ ،بؿ العكس ىو الصحيح ،فالمبادئ ال تكوف صحيحة إال بقدر ما تكوف متفقة
مع الطبيعة والتاريخ .تمؾ ىي وجية النظر المادية الوحيدة لمموضوع".1
تماما مع ما يراه ابف تيمية في مسألة المعارؼ القبمية ،لقد كاف ابف تيمية يتحرؾ داخؿ إطار
وىذا يتفؽ ً
تماما كما ىي ،ومف ىنا فال يفترض وجود معارؼ قبمية
الفمسفة المادية ،ليضمف عكس الحقيقة الموضوعية ً

ليست مستمّة مف الواقع نفسو ،وفي ىذا اإلطار يقوؿ شوبنياور:

"المادية  ...ىي أكثر األنساؽ الفمسفية المنطمقة مف الموضوع تماس ًكا".2

1إنجمس ،فردريؾ ،ضد دوىرنج ،موسكو-االتحاد السوفييتي ،ترجمة :محمد الجندي وخيري الضامف ،دار التقدـ ،موسكو،
9433ـ ،ص .39

 .142شوبنيَور ،آرثور ،العالـ كتصور؛ الكتاب األوؿ مف العالـ كإرادة وتصور ،ترجمة :نصير فالح ،دار المتوسط –
إيطاليا7191 ،ـ ،ص .39
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المبحث الثالث :امتدادات موقؼ ابف تيمية مف المعرفة القبمية:
المطمب األوؿ :أثر موقفو في نظرية المعرفة (إبستمموجيا).
إف الصرح الفمسفي لفمسفة ما تترابط أجزاؤه فيما بينيا ،وأخص جزء في البناء الفمسفي ىو نظرية المعرفة،
ومف ىنا فإف الكممة األخيرة في فمسفة ما ،مرتبطة بالكممة األولى منيا ،1ولقد كاف لموقؼ ابف تيمية مف نفي
آثار عديدة ،منيا عمى صعيد نظرية المعرفة القو ُؿ بإمكانية معرفة العالـ عمى تصور ابف تيمية لو
القبميات ٌ
موضوعيا ويقبؿ المعرفة عف طريؽ الحس ،ومف ىنا فإنو يحكـ بأف النظريات التي تخالؼ ىذا
بأنو الموجود
ً
ىي نظريات مغالِطة (سوفسطائية) ،فالفمسفات التي تسمّـ بامتناع معرفة حقيقة العالـ كما ىو ال تسمّـ بإمكاف

تدعي أف معرفتيا حقيقية لو ،والفمسفات التي تزّج بتصورات ذىنية
معرفة العالـ ،ومف ىنا فإنيا ال يمكف أف ّ
في الواقع ال تعكس الواقع كما ىو ،وبالتالي فال يقاؿ عف معرفتيا :حقيقية لمعالـ ،وال يمزـ مف ىذا عنده أف

يكوف ُّ
المعينة بأنيا سفسطائية ،يقوؿ ابف تيمية في شرح
كؿ بنائيـ الفمسفي مغالطة ،إنما ىو وصؼ لمحجة
ّ
نظرتو إلى السفسطة:

"ظف مف ظف أف ىذا قوؿ ومذىب عاـ ،لطائفة في كؿ حؽ ،وليس األمر كذلؾ ،وانما ىو عارض لبني آدـ
وموه ذلؾ بباطؿ فيو مسفسط في ىذا الموضع ،واف كاف
وماّ ،
في كثير مف أمورىـ ،فكؿ مف جحد حقًا معم ً
مقر بأمور أخرى ،وىو معاند سوفسطائي إذا عمـ ما أنكره".2
ًا
ويقسـ ابف تيمية السفسطة التي تناقض طرحو في نظرية المعرفة إلى أنواع ،فمنيا:
أدرية :وىـ الذيف يقولوف :ال نعمـ ىؿ الحقائؽ ثابتة أو منفية؟ ،وىؿ يمكف العمـ أو ال يمكف؟
-1الال ّ

3

وىذه الحقائؽ تشمؿ اإللييات عنده ،ومف ىنا فإنو يرفض جعؿ المباحث اإلليية فوؽ العقؿ ،1بحيث ال يقدر
العقؿ عمى اإلثبات أو النفي كما صنع كانط حيف حيد العقؿ المحض في اإللييات ،ويعتبر ابف تيمية ىذا
مغالطة.
1انظر :جارودي ،روجيو ،النظرية المادية في المعرفة ،تعريب :إبراىيـ قريط ،دار دمشؽ لمطباعة والنشر ،دمشؽ–سورية ،ص
.5
2بياف تمبيس الجيمية في تأسيس بدعيـ الكالمية ،أحمد بف تيمية ،تصحيح :ابف قاسـ ،ج ،9ص .475

3انظر :ابف تيمية ،أحمد بف عبد الحميـ ،الصفدية ،تحقيؽ محمد رشاد سالـ ،الجزء األوؿ والثاني ،دار اليدي النبوي مصر -
المنصورة ،توزيع دار الفضيمة الرياض-السعودية ،الطبعة األولى  9379ىػ 7111-ـ ،ص .43
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-2قوؿ أىؿ التكذيب :وىـ الذيف يجزموف بنفي الحقائؽ والعمـ بيا.2
وىذا الصنؼ ىو الذي يجزـ بنفيو لوجود الحقائؽ ،بحجج متنوعة ،كالفمسفات تنفي وجود عالـ مستقؿ عنا
وعف إدراكنا لو ،وىو عمى ىذا النحو يتصادـ مع طرح باركمي ،الذي أطمؽ عمى فمسفتو" :اسـ الال مادية ال
اسـ المثالية" ،3وىي "كممة ابتكرىا لمتدليؿ عمى عقيدتو الميتافيزيقية ،التي يعتبرىا بمنزلة األطروحة
تماما لممادية ،فنظرتو تقوؿ :في الواقع ليس ىناؾ سوى أرواح ،وما يسمى عادة :مادة ،ال وجود
النقيضة ً
آخر لو إال كونو مدرًكا".4
فمقد أرى باركمي أف االعتراؼ بالمادة ،سيقود بالضرورة إلى المادية واإللحاد ،5ومف ىنا أقاـ صرحو الفمسفي
لمتأكيد عمى عدـ وجود المادة ،فال وجود عنده إال لمعقؿ واألفكار ،فالعالـ كمو محض أفكار ال تقوـ بمعزؿ
عف العقؿ ،وعمى وجو التخصيص العقؿ اإلليي ،6وىذا يصادـ طرح ابف تيمية الذي ينطمؽ مف الواقع
مجرد عمـ إليي.
المستقؿ عف وعينا بو ،وال يجعمو محض أفكار أو
َ
-3قوؿ مف يقوؿ :الحقائؽ موجودة لكف ال سبيؿ الى العمـ بيا.7
وىذا القوؿ يثبت الحقيقة ،ولكف مع التسميـ بامتناع معرفتيا ،ومف أوضح األمثمة عمى ىذا ،أطروحة كانط
القائمة بأف الشيء في ذاتو ال يمكف معرفتو ،إنما يعرؼ منو فحسب ما يظير لنا منو ،يقوؿ كانط:
"ال يمكف أف يكوف لنا معرفة بأي موضوع كشيء في ذاتو ،بؿ مف حيث ىو موضوع لمحدس الحسي
فحسب ،أي بوصفو ظاىرة".8
1انظر :ابف تيمية ،أحمد بف عبد الحميـ ،الجواب الصحيح لمف بدؿ ديف المسيح ،تحقيؽ :مجدي قاسـ ،الطبعة األولى9393 :
ىػ 9444-ـ ،ج  ،4ص.945
2انظر :الصفدية ،ص.43
3المعجـ الفمسفي ،صميبا ،ج  ،7ص .443

4موسوعة الالند الفمسفية ،ص  ،172بتصرؼ يسير.

5انظر :خميفة ،فريػاؿ حسف ،فكرة األلوىية في فمسفة باركمي ،مكتبة الجندي ،مصر ،الطبعة األولى9393 :ىػ 9442-ـ ،ص
.7
6انظر :المصدر نفسو ،ص.41
7انظر :الصفدية.43 ،

8نقد العقؿ المحض ،ترجمة :موسى وىبة ،ص .42
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فأثبت وجود الشيء في ذاتو ،مع استحالة العمـ بو ،وىذا يرفضو ابف تيمية ،فالشيء في ذاتو عنده يمكف
معرفتو.
ومف اآلثار التي انعكست عمى نظرية المعرفة عنده ،ما قالو مف عدـ تماثؿ األجساـ ،فإف اختالؼ الكمية
يؤدي إلى اختالؼ نوعي فييا ،ومف ىنا قاؿ بأف مبدأ الفكر في الدماغ ،وانسحب ىذا القانوف عنده عمى
نوعيا ،فبعضيا المعارؼ ال يفيد إال الظف ،واآلخر يفيد اليقيف،
األفكار نفسيا ،حيث إنيا تختمؼ فيما بينيا ً
ولكف تراكـ المدخالت المعرفية ترفعيا مف معرفة ظنية إلى معرفة قطعية ،وليس ىذا االنتقاؿ يكوف فحسب
بالكمية ،بؿ يشمؿ القرائف التي تحؼ بالمدخؿ المعرفي الواحد ،1وىذا يجعؿ الفرؽ بيف المعارؼ ليس مجرد
كمي ،في عدد المدخالت المعرفية ،ويتـ فرزىا وتصنيفيا بعد ذلؾ ،بؿ ىو اختالؼ نوعي ،سواء في نوع
فرؽ ّ
وظف.
المعرفة ،أو آثارىا مف يقيف ّ
ولما كانت المعرفة أصميا الحس عنده ،وأنيا تحدث بطريقة طبيعية ،فإف ابف تيمية يرى أف أساس المعرفة ال
معيف بؿ تحدث المعرفة بطريقة فطرية ،2ويعني بيا الطريقة
يتوقؼ عمى ميزاف وضعي يضعو شخص ّ
الطبيعية لإلنساف العادي غير الصناعية فالفطرة تعني" :الجبمّة األصمية ،أو الطبيعة األولى التي يكوف
عمييا المولود وقت والدتو" ،3يقوؿ ابف تيمية في وصفيا:

" الفطرة مع الحؽ ،مثؿ ضوء العيف مع الشمسُّ ،
وكؿ ذي ٍ
عيف لو ترؾ بغير حجاب لرأى الشمس،
واالعتقادات الباطمة ...مثؿ حجاب يحوؿ بيف البصر ورؤية الشمس ،وكؿ ذي حس سميـ يحب الحمو ،إال
مر".4
أف يعرض في الطبيعة فساد يحرفو حتى يجعؿ الحمو في فمو ًا
ولذا فإنو يرى أف اإلنساف العادي مييأ لمعرفة الحؽ ،لكف الذي يحجب الحؽ عف كثيريف ،ىو تمؾ
االعتقادات الباطمة ،التي تربوا عمييا ،وأخذوىا كمسمّمات ،ومف ىنا تأتي الحاجة إلى نظرية المعرفة في تتبع
األخطاء التي وقعوا بيا ،ومف ىنا فإنو يقضي بأف وجوب النظر واالستدالؿ ال يكوف عمى الجميع ،إنما يجب

1انظر :مجموع الفتاوى ،ج ،93ص.39 ،31
2انظر :الرد عمى المنطقييف ،ص .71

3المعجـ الفمسفي ،صميبا ،ج  ،7ص .951
4مجموع الفتاوى ،ج ،3ص.732
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في حاؿ دوف حاؿ ،فوجوبو عمى بعض مف لـ تحصؿ لو المعرفة الواجبة ،كالذي أعاقتو اعتقاداتو التي نشأ
عمييا ،بخالؼ مف حصمت لو المعرفة بدوف ذلؾ.1
وىذه النظرة إلى الفطرة تبيف أف ابف تيمية يرى الفطرة عمى أنيا ما يسمى فمسفيًّا بالواقعية الساذجة ،وىي فيـ
مادي تمقائي لمعالـ ،وىو كامف في كؿ شخص ،بحيث يتعامؿ مع األشياء بأنيا مستقمة عف الوعي اإلنساني،
ولكف الواقعية الساذجة ليست نظرية فمسفية متماسكة ،2بحيث إنيا ال تصمد أماـ فمسفة مثالية متماسكة ،ومف
ىنا تأتي الحاجة إلى فمسفة متماسكة ،ولذا يرى ابف تيمية أف النظر (االستدالؿ) ال يجب عمى الجميع ،ولكف
شوىت عنده الواقعية الساذجة ،تحت حجج ومغالطات متنوعة ،ومف ىنا تبدأ الحاجة إلى
يجب عمى مف ّ
نظرية متسقة في المعرفة ،تقرر البدء في الحس ،وانفصاؿ العالـ الموضوعي عف الوعي اإلنساني.
شيئا ،إنما تكوف الفطرة عنده
يقرر ابف تيمية أف والدة اإلنساف عمى الفطرة ،ال تستمزـ أنو يولد وىو يعرؼ ً
سالمة القمب وقبولو وارادتو لمحؽ بحيث لو ترؾ مف غير مغير ،فإنو ال يعتقد إال الحؽ.3
ىذا الموقؼ متسؽ مع النظرة المادية لمفطرة ،يقوؿ ماركس:
كر دوف أف يفقد مقدرتو الذاتية عمى النمو ،خصبو الطبيعي".4
الذىف في ظمّو ِب ًا
"الجيؿ الفطري الذي يبقى
ُ
ُّ
تستمد مف التجربة ،كما ىو
ىذا الموقؼ ال ينبغي خمطو بموقؼ آخر ،يرى أف مف المعرفة أفكار فطرية ال
الحاؿ عند ديكارت وغيره.5
ولما حرص ابف تيمية عمى التفريؽ بيف الموضوع والذات ،ما ىو خارج الذىف ،وما ىو في الذىف ،وذلؾ أف
ّ
قدر أشياء غير موجودة في الواقع ،أو يقوؿ بإمكانيا بشكؿ مجرد ،وىي في الواقع ممتنعة لوجود
الذىف قد ي ّ
فرؽ ابف تيمية بيف نوعيف مف اإلمكاف :اإلمكاف الذىني،
مانع ً
مثال أو فقداف شرط لتحققيا في الوجود ،فقد ّ
واإلمكاف الخارجي فيقوؿ:
1انظر :تكامؿ المنيج المعرفي ،ص.471
2انظر :الموسوعة الفمسفية ،بإشراؼ :روزنتاؿ ،ص.525
3انظر :مجموع الفتاوى ،ج ،3ص.732
4ماركس ،كارؿ ،رأس الماؿ :نقد االقتصاد السياسي ،ترجمة :فالح عبد الجبار ،دار الفارابي ،بيروت–لبناف ،الطبعة األولى:

كانوف الثاني7194 :ـ ،ج ،9ص.341

5انظر :المعجـ الفمسفي ،صميبا ،ج  ،7ص .959
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"الفرؽ بينيما أف اإلمكاف الذىني معناه :عدـ العمـ باالمتناع ،فميس في ذىنو ما يمنع ذلؾ واإلمكاف
الخارجي معناه :العمـ باإلمكاف في الخارج".1
وبيذا فإف ابف تيمية يفرؽ بيف نوعيف مف البحث في المعرفة ،المبحث العقمي المجرد ،فاإلمكاف يكوف بيف
اجبا
المستحيؿ والواجب العقمي ،وبيف البحث في اإلمكاف في الواقع الخارجي ،وذلؾ واف لـ يكف
ً
مستحيال وال و ً
إال أنو أخص مف اإلمكاف العقمي المجرد ،وليذا آثاره في غير نظرية المعرفة في األخالؽ عمى سبيؿ المثاؿ.

1درء تعارض العقؿ والنقؿ ،ج ،4ص.453
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المطمب الثاني :أثر موقفو في نظرية الوجود (أنطموجيا).
إف النظرة إلى الوجود تختمؼ مف فمسفة ألخرى ،فيناؾ فمسفات مثالية كأفالطوف ردت الوجود إلى عالـ المثؿ
معا دوف أسبقية لواحد منيما عمى
كما سبؽ ،وىناؾ فمسفات ثنائية قالت بوجوديف ،و ٌ
احد مادي وآخر مثالي ً
معا ،أما ابف تيمية فمثؿ المدرسة
اآلخر،
ّ
ولكف الثغرة التي تكمف فييا كانت في إقامة العالقة بيف العالميف ً
المادية يقوؿ بأسبقية الواقع عمى الوعي البشري بو ،مع التسميـ بوجود معرفة تقوـ بالنفس ،يقوؿ" :لفظ الوجود

يراد بو بياف ما في النفس ،والموجود في الخارج".1
ٍ
مستغف عف الوعي بو ،بؿ ىو المسؤوؿ عف تشكمو ،واعطائو التصورات
وقد سبؽ أنو يرى أف الواقع الخارجي
عف طريؽ الحس ،أما الواقع الخارجي ،فيو عند ابف تيمية ال يوجد فييا ثنائية في حقيقتو ،فال يوجد عالـ
يقبؿ الحس ،وآخر ال يقبمو عنده.
فإف إقامة عالـ مو ٍاز لموجود المحسوس ،بحيث يكوف ذلؾ العالـ المفتَرض غير قابؿ لمحس يواجو مشكالت
ٍ
حينئذ أف ُيمحؽ
نظرية عديدة منيا أف العالـ غير القابؿ لمحس إف لـ تكف مخالفتو تامة لممحسوس ،فما المانع
تامة ليذا العالـ بحيث ال يشبيو بشيء ،فإنو ترد
المثُؿ؟ ،واف كانت مخالفتو ّ
بالمحسوس ،ويخرج عف عالـ ُ
عميو إشكاالت عديدة منيا:

أيضا ال يشبيو بوجو مف الوجوه ،فعمى ىذا ال اختصاص
.1
إذا كاف ال يشبو بوجو مف الوجوه فغيره ً
لواحد منيما في ىذا وال مزية فيو عمى غيره.
.2

إذا كاف ال يشبو غيره بوجو مف الوجوه وغيره ال يشبيو إ ًذا اتفقا بانيما ال يشبياف بعضيما وبطؿ

وجود شيء ال يشبو غيره البتة.

(قابمية) أف يكوف ضده صار ىو كؿ واحد مف األضداد في
معينا وفيو َممَكة
.3
واذا كاف ال يشبو ً
شيئا ً
ّ
موجودا فيو غير موجود لئال يشبو غيره في صفة الوجود.2
الوجود ،حتى يصؿ القوؿ بأنو إذا كاف غيره
ً

1الرد عمى المنطقييف ،ص.12

2انظر :ابف عدي ،يحيى ،مقالة في التوحيد ،تحقيؽ :سمير خميؿ اليسوعي ،المكتبة البولسية ،بيروت-لبناف9431 ،ـ ،ص
.925 – 929
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ومف ىنا فقد تنبو ابف تيمية لضرورة اتساؽ نظرتو إلى الوجود الخارجي (خارج الذىف) ،فصرح بامتناع موجود
ال يشبو غيره البتة ،فقاؿ:
ثبوت ٍ
ذات ال تشبو الموجودات بوجو مف الوجوه ممتنع في العقؿ".1
" ُ
تماما ،بحيث ال يشبياف بعضيما
وبيذا الحد األدنى مف التشابو في الوجود فإنو ال يقوؿ بوجوديف مختمفيف ً
البتة ،بؿ كؿ ما ىو موجود في الواقع عنده ،فإنو يقبؿ المعرفة عف طريؽ الحس ،2واال فيو غير موجود،
وبيذا فيو ُيقصي بذا العالـ المثالي بشكؿ نيائي عف مزاحمتو لمواقع القابؿ لمحس.
ومع إثباتو التشابو في الوجود ،إال أنو ال يقوؿ بالتماثؿ بيف المتشابيات ،فيقوؿ:
"التشابو ليس ىو التماثؿ بوجو مف الوجوه ،فإف الشيء قد يشبو ما يكوف مخالفًا لو ،إذ ما مف شيئيف إال
وقد يشتبياف لو في أدنى شيء ،ولو أف في أحدىما غير اآلخر ،وخالفو وضده ،ومثؿ ىذه المشابية ال
تماثال بوجو مف الوجوه".3
توجب
ً
ورغـ تشابو الوجود في أنو يقبؿ الحس ،فإف لكؿ موجود في الواقع صفاتو الخاصة بو" ،وال يمزـ مف اتفاقيما
في مسمى الوجود أف يكوف وجود ىذا مثؿ وجود ىذا ،بؿ وجود ىذا ما يخصو ،ووجود ىذا ما يخصو".4
ومف ىنا فإنو ينفي أف يكوف خارج الذىف كمّيات مطمقة ،مثؿ وجود مطمؽ ،وحيواف مطمؽ ،وجسـ مطمؽ
ونحو ىذا ،ورغـ اشتراؾ الموجودات في مسمى الوجود ،إال أنو يفرؽ بيف الفرد الموجود في الواقع ،والنوع
الذي ىو تجريد ذىني عنده.5
كماال ىو اهلل عز وجؿ ،وال يماثمو
ويرى أف الموجودات تتفاوت مف حيث كماليا ونقصيا ،وأعمى الموجودات ً

شيء ،1وبذا يقضي بأنو ال يستعمؿ لالستدالؿ عمى وجوده (قياس شموؿ) تستوي أفراده ،وال (قياس تمثيؿ)
محض ،إنما يستدؿ عميو بقياس األولى ،فيقوؿ:
1بياف تمبيس الجيمية في تأسيس بدعيـ الكالمية ،ط مجمع الممؾ فيد ،ج ،1ص.575
2انظر :المصدر نفسو ،ج  ،7ص .439
3

ابف تيمية ،أحمد بف عبد الحميـ ،جواب االعتراضات المصرية عمى الفتيا الحموية ،تحقيؽ :محمد عزير شمس ،دار عالـ

الفوائد لمنشر والتوزيع ،ص.944
4الرسالة التدمرية ،ص.1

5انظر :المصدر نفسو ،ص.44
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" ما ثبت لغيره مف كماؿ ال نقص فيو فثبوتو لو بطريؽ األولى ،وما تنزه عنو غيره مف النقائص فتنزييو
عنو بطريؽ األولى".2
والعمـ باهلل وصفاتو ىو ما يقوؿ في وصفو ابف تيمية:
"العمـ األعمى عند المسمميف ،فإنو العمـ باهلل الذي ىو في نفسو أعمى مف غيره مف كؿ وجو ،والعمـ بو
أعمى العموـ مف كؿ وجو ،والعمـ بو أص ٌؿ لكؿ عمـ".3

المطمب الثالث :أثر موقفو في اإللييات.
كاف جيـ بف صفواف مؤسس فرقة الجيمية قد اتسؽ مع مقاالتو ،ودفع بيا إلى آخر نتائجيا المنطقية ،حتى
إنو لنفرتو عف إثبات الموجود القابؿ لمحس في عالـ الغيب وصؿ بو األمر ألف "يحكى عنو أنو كاف يقوؿ :ال
أقوؿ إف اهلل سبحانو شيء ،ألف ذلؾ تشبيو لو باألشياء" ،4وقاؿ بأف القرآف مخموؽ ،فنفيو الحس عف اهلل،
حتّـ عميو أف يقضي بأف كؿ محسوس ىو غيره ،أي ىو مخموؽ ،ولـ يرد أف يفتح عمى نفسو باباً يخرـ
أصمو ،كأف يقوؿ بأف اهلل يسمعو غيره أي يدركو بالحس ،وأف القرآف كالمو الذي سمعو منو جبريؿ ،فالتزـ

بنتائج كالمو.5

1انظر :المصدر نفسو ،ص.32

2الرد عمى المنطقييف ،ص.951
3المصدر نفسو ،ص.949
 4األشعري ،أبو حسف ،مقاالت اإلسالمييف واختالؼ المصميف ،تحقيؽ :محمد محيي الديف عبد الحميد ،المكتبة العصرية،
صيدا – بيروت 9399 ،ىػ 9441-ـ ،ج  ،9ص  .443وانظر :الماتريدي ،أبو منصور محمد بف محمد ،كتاب التوحيد،

تحقيؽ :بكر طوباؿ أوغمي ،محمد آروشي ،دار الصادر ،بيروت-لبناف ،ص .913
5انظر :مقاالت اإلسالمييف ،ج ،9ص .443
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وكاف مف نتائج ىذا عمى الجيمية أنيـ قالوا ":ال ينبغي ٍ
ألحد أف ينظر إلى ربو" ،1فنفوا إمكانية رؤية اهلل في
بناء عمى الموقع الذي انحاز إليو جيـ في مناظرتو لمسمنية ،إنو الموقع المثالي الذي يثبت
الدنيا واآلخرةً ،
المجردات التي ال يمكف إدراكيا بالحس عمى أنيا خارج الذىف.
وىو الموقؼ الذي سيؤثر في المعتزلة مف بعدىـ ،فقالوا" :ال يدرؾ بحاسة مف الحواس وليس بمرئي في
نفسو" .2وقالوا بأنو "تعالى خمؽ القرآف وأحدثو لمصالح العباد " ،3فقد سمموا أصؿ جيـ بأف اهلل "ال يدرؾ
بحاسة مف الحواس".4
لقد بمغ التشبع بمقالة نفي قابمية الحس عف اهلل إلى الحد الذي دفع العديد مف المتكمميف ليقولوا بأف اهلل ال
داخؿ العالـ وال خارجو ،5فنفوا إمكانية اإلشارة إليو ،وفي غمرة االستدالؿ إلثبات موجود ليس في جية ،قاؿ
بعض مف انتصر ليذا " :الواحد االثناف الثالثة ،إلى آخره.
ال شؾ أف ليا وجوداً في عقولنا ،ال ينكر ىذا إال جاىؿ ،فأيف ىي جية الواحد؟ مثالً.
وىؿ يمكنؾ أييا اإلنساف أف تشير إلى الواحد بإصبعؾ أو عمى األقؿ أف تحدد لنا جيتو في نفسؾ ،إذا كنت
ال تستطيع ىذا ،فمـ القوؿ بأنو ال بد لكؿ موجود أف يكوف في جية؟".6
ىذه المنظ ومات الكالمية ىي التي نقدىا وعارضيا ابف تيمية ،وأقاـ بناءه الفمسفي بما يؤدي إلى نتائج مخالفة
ليا ،ومف ىنا فقد كاف لموقؼ ابف تيمية مف المعرفة القبمية آثاره العديدة ،وأىميا يتجمى بشكؿ واضح في
المباحث اإلليية ،تمؾ التي يسمييا بػ "العمـ األعمى" ،فيرفض ابف تيمية جعؿ الغيب مرادفًا لمعالـ العقمي ،أو
مقدرة في
المعقوؿ الخارج عف العالـ المحسوس ،ويحكـ بأف ىذا خطأ وضالؿ ،بؿ يرى أف ىذا مجرد أمور ّ
1الرد عمى الجيمية ،ص.974
2الزمخشري ،محمود بف عمر ،المنياج في أصوؿ الديف ،تحرير وتقديـ :سابينا شميدكو ،الدار العربية لمعموـ–ناشروف ،بيروت
– لبناف ،الطبعة األولى 9373 :ىػ 7112-ـ ،ص .91

 3عبد الجبار بف أحمد بف عبد الجبار ،خمؽ القرآف ،مف أجزاء المغني في أبواب التوحيد والعدؿ ،قوـ نصو :إبراىيـ األيباري،

إشراؼ طو حسيف ،لجنة التأليؼ والترجمة والنشر ،القاىرة – مصر ،ص.773
4المنياج في أصوؿ الديف ،ص .95
5انظر :المواقؼ في عمـ الكالـ ،ص .727

6فودة ،سعيد ،حسف المحاججة في بياف أف اهلل تعالى ال داخؿ العالـ وال خارجو ،دار اإلماـ النووي ،عماف–األردف ،الطبعة
األولى 9393 :ىػ 9444-ـ ،ص .4
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وجودا مما نشيده
موجود في الخارج ،لكنو أعظـ وأكمؿ
األذىاف ،ال موجودة في األعياف ،إنما الغيب عنده
ٌ
ً

في الدنيا.1

فضابط الوجود خارج الذىف عنده أنو يقبؿ الحس ،ومف ىنا فيمكف اإلشارة إليو ،ولقد رأى في نفييـ لمحس
عف اهلل ،بؿ ومقارنة وجوده مع األعداد كواحد واثنيف ،إلثبات نفي إمكاف اإلشارة إليو ،بأنو خمط لمواقع
المطمَقات.2
الخارجي مع الوجود العقمي الذىني ،فاألعداد
ّ
المجردة ال تكوف إال في الذىف ،كذلؾ الكميات و ُ
ومف ىنا كاف نفيو ألي معرفة غير مستمدة مف الحس متسقًا مع ما يصؿ إليو قولو ،فيو يبدأ مف الموجود،
ينقمو الحس ويتـ تجريده في الذىف ،ثـ يقيس ما غاب عمى ما شيد ،ومف ىنا يستحيؿ عند ابف تيمية أف

يكوف اهلل مما ال يمكف أف يعرؼ بالحس ،واألدلة العقمية يمكف أف تمد إلى الغيب واثبات وجود اهلل ،كونو ال
يخالؼ الموجود المحسوس مف حيث قابميتو لمحس ،بؿ ىو أكمؿ منو ،ولذا يستعمؿ معو قياس األولى ،إال
قابمية الحس.
أنو غاب عف مباشرة الحس ،ال عف ّ
مف آثار ىذا ،قوؿ ابف تيمية بأف اهلل يمكف رؤيتو وذلؾ واقع في اآلخرة ،3وأف القرآف ليس مجرد المعنى ،وال
الح ْرؼ ،بؿ لمجموعيما ،4وأف اهلل تكمـ بو حقيقة وأنو غير مخموؽ.5
مجرد َ
معينا
وأما وجود شيء ال داخؿ العالـ وال خارجو ،فيذا ممتنع عنده والثابت ضده ،6فأف يكوف شيء
ً
موجودا ً

قائما بنفسو ،ويكوف مع ذلؾ ال داخؿ العالـ وال خارجو ممتنع ،إذ ىو في معنى القوؿ بأنو ال قائـ
ً
مخصوصا ً
8
7
يقدره الذىف
بنفسو وال قائـ بغيره وال محدث وال قديـ ،وال واجب وال ممكف  ،وىذا ال يوجد في الواقع" ،وانما ّ

1انظر :الرد عمى المنطقييف ،ص.944
2انظر :درء تعارض العقؿ والنقؿ ،ج ،1ص.93
3انظر :مجموع الفتاوى ،ج ،5ص.737

4انظر :المصدر نفسو ،ج ،97ص.733
5انظر :ابف تيمية ،أحمد بف عبد الحميـ ،العقيدة الواسطية ،تحقيؽ :أشرؼ بف عبد المقصود ،أضواء السمؼ ،الرياض-المممكة
العربية السعودية .الطبعة الثانية9444 :ـ ،ص.34
6انظر :الرد عمى الجيمية ،ج ،4ص.475
7انظر :المصدر نفسو ،ج ،4ص.413

8انظر :مجموع الفتاوى ،ج ،5ص.419
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معدوما ،فمزميـ الجمع بيف النقيضيف،
موجودا وال
معدوما ،أو ال
موجودا
يقدر كوف الشيء
تقديرا ،كما ّ
ً
ً
ً
ً
ً
1
والخمو مف النقيضيف" .
فاهلل لما خمؽ العالـ إما أف يكوف خمقو خارجو ،أو خمقو فيو ،أو خمقو خارجو ثـ حؿ فيو ،والقوالف اآلخراف
يجعالف مف الخالؽ في المخموؽ والعكس كذلؾ ،وىذا باطؿ فتعيف أنو خمقو خارج نفسو.2

1درء تعارض العقؿ والنقؿ ،ج ،9ص.734
2انظر :درء تعارض العقؿ والنقؿ ،ج ،1ص.934
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الخاتمة
يتضح بما سبؽ أف المعرفة القبمية ،ىي المعرفة قبؿ التجربة ،سواء اعتبرت غير زمنية مثؿ كانط ،فيي عنده
منطقية ،أو بجذورىا األولى في الفمسفة المثالية كما ىو الحاؿ عند أفالطوف ،وتعرؼ بالتذكر ،وابف تيمية ال
قبمية غير زمنية ،بؿ إف (قبؿ ،وبعد) عنده تقتضي الزمف ،كما إنو ال يقوؿ بأف اإلنساف يولد وىو
يوجد عنده ّ
شيئا ،إنما المعرفة تبدأ بالحس ،الذي ينقؿ إلى الذىف تصورات الواقع الخارجي ،ومنو تتشكؿ الكميات
يعرؼ ً

الذىنية عف طريؽ التكرار.

ىذا في مرحمة تشكؿ الوعي ،وأساسيا ىو الواقع الموضوعي بتوسط الحس الذي ينقؿ ذلؾ إلى الدماغ ،الذي
ىو مبدأ الفكر والنظر عند ابف تيمية ،أما ما يكوف داخؿ اإلدراؾ نفسو بعد تشكمو ،فحينيا توجد أوليات
وضروريات ونظريات ،وذلؾ في مقاـ االستدالؿ وترتيب الحجة ،وال يعني شيء مف ذلؾ أنو قبؿ الحس.
إف األوليات ىي أوضح الضروريات ،والضروريات ىي ما ال يحتاج إلى نظر واستدالؿ الكتسابو ،بؿ ال ينفؾ
عف نفس العاقؿ ،أما النظريات فيي التي تحتاج إلى كسب عف طريؽ االستدالؿ والنظر ،ويسمّـ ابف تيمية
القضية نفسيا بعينيا مف األوليات أو النظريات ،بؿ ىذا
بيذا كأنواع لدرجة وضوح القضايا ،لكنو ال يجعؿ
ّ
يختمؼ باختالؼ الناس ،وما يعتبره البعض أوليًّا ،قد يكوف نظريًّا عند غيره في عيف القضية ،لكف أي عاقؿ
لف ينفؾ عف أوليات وضروريات ونظريات.
متسؽ مع المدرسة المادية في الفمسفة ،ال المدرسة المثالية ،وكاف مف آثار ذلؾ
وطرح ابف تيمية النظري
ٌ

اعتباره أف إثبات مجردات غير قابمة لمحس في الواقع الموضوعي إثبات لمعدـ ،إذ ىي موجودة في الذىف

فحسب ،وليس في الواقع.
ومف آثار نفي ابف تيمية لممعرفة القبمية أنو ارتبط بالواقع الموضوعي ،دوف أي تجريد يسبقو ،ال منطقيًّا وال
زمنيًّا ،فالمعرفة تتبع الواقع ،ومعنى ىذا إمكاف معرفة العالـ ،واعتبر العديد مف الفمسفات المثالية محض
مغالطة ،وكاف لمواقفو آثاره بعدـ القوؿ بوجوديف مختمفيف بؿ الوجود كمو يتشابو بحد أدنى فيما بينو ،لكنو ال
يتماثؿ.
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وكاف ليذا آثا ره في اإللييات ،حيث إف ابف تيمية لـ يتعامؿ مع اهلل عمى أنو مفيوـ مجرد ،لموضوع ال يقبؿ
الحس ،بؿ ىو قابؿ لمحس ،وصفاتو ىي األكمؿ ،مف المحسوس المشاىد ،ولذا رفض القوؿ بأنو ال داخؿ
العالـ وال خارجو ،بؿ قاؿ ىو خارج العالـ ،وكالمو مف صفاتو غير مخموؽ ،وأنو حرؼ ومعنى.
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