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 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

من أىم ما أثَت عرب العصور، الصراع الدائم بُت ا١تاديُت واألدياف ٔتختلف طوائفهم، و٢تذا الصراع أصوؿ ومنطلقات 
رفضهم لألدياف ومن َّثم إنكارىم للميتافيزيقا،للتالـز الذي ال ينفك بُت األدياف وا١تيتافيزيقا، أو باألحرى أدى إىل 

التالـز بُت األدياف واألنبياء والكتب ا١ترسلة اليت ىي من أىم مصادر ا١تعرفة يف ذكر ما ال ٯتكن معرفتو ٔتحض العقل،  
يؤمن  هبذه األمور الغيبية، ومن يؤمن ا١تالئكة واٞتن والشياطُت والروحكاة، واألمور الغيبية من موجودات الحيكنشأة 

بإلو خالق حكيم عليم، ومن حكمتو وعلمو إرساؿ من يتواصل مع خلقو حىت يعلمهم ما ٭تبو ا٠تالق فيأمرىم بو، وما 
ئهم بو من عقل يبغضو ا٠تالق فينهاىم عنو، فضال عن ذكر صفات ا٠تالق اليت ٯتكن التوصل إليها من خالؿ ما ىي

الذي فطر اهلل وىييء بو -وروح واعية عاقلة عا١تة قادرة مريدة، وما مل يستطع التوصل إليو من خالؿ العقل الفطري 
 فيعرفهم ذلك من خالؿ ا١تصدر اإل٢تي الوحيد حصرا ١تعرفة ا١تيتافيزيقا احملضة. –عبادة 

قسمُت وجود واجب الوجوب أزيل، ووجود ٦تكن  ومعلـو أف كل مؤمن بإلو خالق فهو مؤمن بتقسيم الوجود إىل
الوجودحادث ٥تلوؽ، أو وجود خالق ووجود ٥تلوؽ، وقد خلق ا٠تالق خلقو على ىيئة وخلقة وجبلة يستطيع من خال٢تا 
التعرؼ عليو والتعرؼ على الواقع ا٠تارجي، وخلق اهلل الواقع بسنن وقوانُت مطردة موافقة للهيئة اليت خلق اهلل ٥تلوقاتو 

حتى ينسجم مخلوقات اهلل، وىذا ىو أساس وإمكاف المعرفة باإللو والمعرفة بالعالم الخارجي، أو المعرفة عليها، 
فال يمكن اإليماف بعالمين غيب وشهادة إال ، عالم الغيب وعالم الشهادة –نسبة لمن خلقو  –بالواقع اإللهي 

 )كالـ ا٠تالق( ا١توافق لعلمو وحكمتو. يمن يؤمن بخالق، وال يمكن معرفة ىذا الغيب إال من خالؿ وح

 كما سيأتي.،  قدٯتا وحديثاتضيها ا١تادية  تر وىذا النظرة الدينية للعامل ولتقسيم الوجود مل

المعيار المؤثر حتى ؟ وما ىو المتفق عليو بين جميع الماديينوما  نظرتها في الوجود؟وما ىي  فما ىي المادية؟
ىل يوافق الماديين في ؟ َّّث يف األخَت ىل ابن تيمية مادي؟ واف اتفقت معها وما ليس مؤثرا حتى؟، تكوف ماديا

ومعلـو إف النظرة ا١تعرفية تابعة للنظرة الوجودية، بينهما تالـز ال ينفكاف،  نظرتهم للوجود فضال عن نظرتهم المعرفية؟
وحديثنا عن الماديين لمادية ٘تاـ ا١تنافرة؟ وىل ما يؤمن بو ابن تيمية يف الوجود ومن َّث ا١تعرفة ٕتعلو ماديا أـ منافرا ل

، وىل باالمكاف أنفسهم ىل يمكن أف يقبلوا كوف ابن تيمية مادي بحسب مفهومهم للمادية وجودا ومعرفة
 انتساب ابن تيمية إليهم وإىل أصو٢تم ومنطلقاهتم، أـ األمر يكاد يكوف مستحيال عقال وواقعا وشرعا؟ 

مع ذكر نصوص  ،وعوؿ وا١تنطلقات ويف الفر صوبُت ابن تيمية، يف األ ا١تادي بشكل عاـة بُت ا١تذىب عقدنا مقارنإذا 
ويمكن سيتبُت أف ابن تيمية ٤تاؿ أف يكوف من ا١تاديُت،  ا١تاديُت ونصوص ابن تيمية وابن القيم الذي يدؿ على ذلك،

ولكنو ال ٯتكن ْتاؿ أف  -خر كما سيأيت يف ْتث آ-ومن ا١تذىب الثنائي معرفيا  ،فلسفيا تصنيفو من الواقعيين
 كما سيأيت بتفصيل.  -ْتسب أصوؿ وفروع ا١تاديُت  –يكوف من ا١تاديُت 
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 كالتالي:مية والمذىب المادي  وجوه المقارنة بين ابن تيبياف كن موي

ج والطبيعة فقط، ال وجود إال ا١تادة، وكل مظاىر الكوف نتا = الكوف ر الوجود يف ا١تادة ٭تص المذىب المادي: – ٔ
 الطبيعة كما سيأيت.

 فيزيائية سواء) مادية طبيعية ٥تلوقات ، وا١تخلوقات منهايقسم الوجود إىل: وجود خالق ووجود ٥تلوؽ المذىب التيمي:
 .٥تلوقات ليست من جنس ا١تخلوقات ا١تشهودة يف الكوف والطبيعةو  (اٟتديثة االكتشافات ْتسب غَتىا أو

، هجود يف ا١تادة وال وجود إال ا١تادة، فقالوا: بوجود واقع واحد ال يوجد سوابناء على حصر الو المذىب المادي:  – ٕ
أو الطبيعة يف مقابل ما وراء الطبيعة ، وىو الواقع ا١تادي = الطبيعة والكوف، ما يسمى عندنا يف الشرع )عامل الشهادة(

 لنسبية كما سيأيت.، أي: ما ىو غييب ٤تض، وليس ا١تراد من الغيبيات = الغيبيات ا)ا١تيتافيزيقا(

الوجود لوجود خالق و٥تلوؽ أو قوة فوؽ طبيعية كما يسموهنا، فقاؿ: بوجود واقع  : بناء على تقسيمالمذىب التيمي
، وبناء عليو قاؿ بوجود موجودات غيبية، ىذه ا١توجودات من جنس غييب )عامل الغيب(، وواقع مشهود )عامل الشهادة(

  وناهتا وماىياهتا.غَت جنس ا١تادة والطبيعية، يف مك

الظواىر اإلنسانية والكونية نتاج ا١تادية، فاإلنساف ودماغو، ووعيو بناء على ما سبق، كل  المذىب المادي: – ٖ
، إىل آخره = نتاج ا١تادة والطبيعة ال ٗترج عنها ْتاؿ وإرادتو وقدرتو ومشاعره وعقلو وروحو، وإحساسو، ولذتو، وأ١تو

 .ة والكونية تفسَتىا بأسباب مادية، ال ٗترج عن الطبيعة وا١تادة ْتاؿفضال عن الظواىر اإلجتماعي

رادة وا١تشاعر والقدرة كلها ، فالعقل واإلومظاىره جسديةاإلنساف فمنهم من قاؿ: تفسَت ىذا،  يف ختلفواا وا١تاديوف
عبارة عن السابقة  اعترب كل ا١تظاىر اإلنسانيةمن  ومنهم، فالجسد وىذه المظاىر واحد من جهة الطبيعةجسدية، 

نتاج ، ومنهم من جعل ىذه ا١تظاىر نتيجة افراز الدماغمن جعل ىذه ا١تظاىر  ومنهم، ولن ٗترج عن الذرات، ذرات
ٗترج عن  ماعية والكونية عبارة عن طاقة، لنجعل ىذه الظواىر اإلنسانية واالجتلو، ومنهم من   وليست افرازا الدماغ

 الطاقة يف مكوناهتا.

ا١تشهودة ومنها الغيبية، والغييب بناء على ما سبق، وتقسيم الوجود ٠تالق و٥تلوؽ، وا١تخلوقات منها  يمي:المذىب الت
ية )الروح ىناؾ موجودات )كالروح وا١تالئكة واٞتن واهلل تعاىل(، وظواىر إنسانمن جنس غَت جنس ا١تشهود، وبالتايل 

ا١تعرفة والوعي(، كل ىذه ليست من نتاج ا١تادة، ليست مصدر رادة والقدرة وا١تشاعر والعلم و السارية يف البدف، واإل
  وسيأيت تفصيل ذلك. –اطالقات مًتادفو باعتبارات  –وجودىا ا١تادة، وإ٪تا مصدرىا الروح أو النفس أو القلب 

تكوف  لحس الالقابلية لفإف وبناء على نظرهتم يف الوجود، وكونو وجودا واحدا ماديا طبيعيا،  المذىب المادي: – ٖ
 حىت تتعلق هبا اٟتس فضال عن امكاف رؤيتو. إال للمادة والطبيعة، ال وجود لغيبيات
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 بالحواس الخمس.ومقصور ، مقصور على الواقع الطبيعي أو الكوفإذا قابلية اٟتس عند ا١تذىب ا١تادي، 

غيبية غَت ا١توجودات  والواقع واقعاف، غييب ومشهود، وا١توجودات خالق و٥تلوؽ، الوجود وجوداف،: المذىب التيمي
والروح من ىذه ا١توجودات الغيبية اليت ال ا١تشهودة، فا١توجودات الغيبية من جنس غَت جنس ا١توجودات ا١تشهودة، 

 .ندركها، وىكذا اهلل وا١تالئكة واٞتن ورب األرض والسموات )اهلل(

نتاج الدماغ، وغَت  ال ذرية وال  جسدية و ال لإلنساف غير ماديةوبناء على ذلك يقوؿ ابن تيمية بوجود مظاىر 
متعلقو أي: اليت تشعر ) الشاعرةرادة(، وىي )متعلقو باإل المريدة، فهي الواعية العاقلة  كالروحمكونة من طاقة، 

ا١تعنوية ال اٞتسدية، وىي اليت تشعر  باللذة الروحيةوىي اليت تشعر (، العلمية )متعلقو بالقدرة القادرةبالشعور(، وىي 
 ٔزعة للكلياتتالمت، وىي )متعلقو بالعلم واالدراؾ وا١تعرفة( ة المدركةالعليموىي ا١تعنوي ال اٞتسدي،  لروحيباأللم ا

باعتبار معُت سيأيت  حساس بو عند ابن تيميةيم الكلية( = وكل ما سبق ٯتكن اإلمتعلقو با١تفاىيف ا٠تارج ) امن جزئياهت
 بيانو.

حساس ليس اإلولكن ، الفرح، ونحوىم كما سبق يمكن اإلحساس بوفالروح والعقل والعلم واإلرادة والحب و 
من جنس اإلحساس بالعلم والقدرة واإلرادة وما إىل ذلك، الحساس بالكليات بل ا مقصورا على الحواس الخمس.

ليست ٔتجرد الرؤية حساس با١تالئكة واإلحساس اٞتسدي باٟتواس ا٠تمس، بالروح وما تتعلق بو غَت اإلحساس واإل
فها اهلل يف إ٪تا ىي رؤية قلبية مع اٟتسية يقذسية وإال كاف رآىم من كاف ٬تلس ّتوار النيب صلى اهلل عليو وسلم، و اٟت

 قلوب األنبياء اصطفاء منو ٢تم بذلك.

علق بالواقع ت، ال تتعلق با١تادة والطبيعة فقط، وال تتعلق باٟتواس ا٠تمس فقط، وال تابن تيميةقابلية الحس عند إذا 
وغَت ٤تصورة باٟتواس ا٠تمس،  = ا١توجودات الغيبية،بعامل الغيب بوجود ا٠تالق ، وتتعلق ود فقط، بل تتعلق أيضا ا١تشه

رادة والقدرة والعلم واالدراؾ والوعي والشعور وما إىل بل تعلق اإلحساس متولد من ا١تادة كما عند ا١تاديُت، وليس اإل
ناؾ قدرة جسدية عضلية، وقدرة عصبية  وى وتأثر بُت الروح واٞتسد،ف كاف ىناؾ تأثَت وإ ذلك = بالروح ال اٞتسد،

 آخر. ْتثكهربية كما سيأيت يف 

، وىي اليت  تعلم والروح ٖتس بنفسها وٖتس باٞتسد وآالتو وحواسو، وىي اليت ٖتس بأشياء مل يرىا اٞتسد أثناء النـو
ا باٞتسد بعد البعث ويـو القيامة ىي اليت وتسمع وتبصر وتنزؿ وتصعد بعد ا١توت وفراؽ اٞتسد، وىي مع اجتماعه

                                                           
1

، ٚإّٔا اٌٛػٟ أٔٛاع وص١شج تؽغة وً ادسان اهيم كما يعتقد بعض الشبابليس الوعي منحصر في الكليات والمفذٕث١ٗ:  

 نظرية، ِٚؼشفح خبرية، ِٚؼشفح ٔم١ٍح حسيةتذ١ٙ٠ح أ١ٌٚح، ِٚؼشفح تذ١ٙ٠ح  عقليةلٍث١ح ٔفغ١ح، ِٚؼشفح  روحيةِٚؼشفح 

طٍك اٌٛػٟ ػٍٝ ِا ٠رؼٍك ٔٛع ِٓ أٔٛاع اٌٛػٟ ٚاالدسان ٚاٌّؼشفح، ٚإْ واْ ػٍُ إٌفظ ٠ ٘زااعرذال١ٌح، ٚٔؽٛ رٌه، وً 

تأؼٛاي إٌفظ، ٌٚىٓ وً ِا عثك ِٓ أٔٛاع اٌٛػٟ، ٌزا ِٓ اٌخطأ اٌفاؼش اػرماد أْ اٌٛػٟ ٘ٛ اٌى١ٍاخ إٌّرٛػح ِٓ اٌؽظ 

 فمػ ال غ١ش.
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آالهتا واٟتواس )اهلل تعاىل(، فاٟتواس باالتفاؽ ناقل معريف، وإ٪تا ا١تدرؾ والواعي والعاقل لألشياء يف الدنيا ويف  تدرؾ عرب
 اآلخرة ىي الروح كما سنبُت عن ابن تيمية وابن القيم.

 .؟ في خريطة الماديينضعها أين نإذا القابلية للحس وعدـ القابلية للحس 

عنو فهو ليس وجودا  اوال وجود حقيقي سواه، وكل ما مل يكن نتاج ،لهم الوجودي األوحد وىو المادةأصبعد 
 وال واقع غيره، الواقع الوحيد يعة والمادة ىوىذا الكوف والطب حقيقيا، بل خياال واخًتاع بشري ذىٍت، وبالتايل 

، النكارىم الروح  كوف ىو المنوط بالقابلية للحس بالحواس الخمس فقطالواقع وىذه الطبيعة وال ىذاومن َّث 
 .ٕوالغيبيات

 وبعد ىذه المقارنة تفصيال، سيتضح اآلتي:

رادة ، عقل روح وعي فكر إمن حصر الوجود يف ا١تادة، وجعل كل الظواىر اإلنسانية والكونية الطبيعية المادي – ٔ
وحصر الواقع في ىذا نتاج ا١تادة والطبيعة،  = كلوية واإلجتماعية ، فضال عن ا١تظاىر الكونقدرة شعور إحساس

 .، فهو الواقع الوحيد القابل للحس باٟتواس ا٠تمساألوحدي ا١تادي الطبيعيالوجود 

 وجود غَتموجودات وظواىر إنسانية وغايات وحكم يف الظواىر الكونية بوجود  :من يقوؿ - ٔ، غير المادي – ٕ
 األسباب ا١تادية.سبق تفسَت كل ما ا١تادة و 

 .الطبيعة وا١تادةجنس غَت جنس مل تكن من نتاج الطبيعة ومن ٔتوجودات  :من يقوؿ - ٕ 

ية وصفة للروح والعقل الذي ىو قوة غريز  ابنفسه ةقائم - روح ، رادةكل ا١تظاىر اإلنسانية )إ  أفمن يقوؿ:  - ٖ 
كلها ليست نتاج الطبيعة   ولذة روحية معنوية إىل آخره( = ، وشعور وقدرة وعلم وأمل روحي معنوي،-السارية يف البدف 

 حساس هبا جسدي أساسا بل روحي قليب نفسي، وسيأيت بياف ذلك من نصوص ابن تيمية وابن القيم. وليس اإل

فقد  ،وواقع غيبي وواقع مشهودود ٠تالق و٥تلوؽ يف تقسيم الوج فقطاديُت ٥تالفة ابن تيمية أو غَته للمبافًتاض 
ألف مناط تعلق القابلية للحس كما تقدـ ىو )الواقع( والواقع واقعاف غييب  ن المذىب المادي بأكملو،خرج ع

بوجود الروح القائمة بنفسها السارية يف البدف، ىذا كايف يف عدـ وىو يقوؿ:  ومشهود )الكوف والطبيعة(، فما بالكم
 ..؟كما سيأيت  خالف ا١تاديُت يف كل كبَتة وصغَتةاالنتساب للماديُت، ألنو مذىب ثنائي روحاين، فما بالكم ٔتن 

ىناؾ فرؽ بُت ا١تادية والواقعية، وتعلق القابلية للحس بالواقعية ال ا١تادية، أي: أف القابل للحس ىو  الواقع : تنبيو
الوحي  ما ذكرهىو ا١توضوعي، وال واقع عند ا١تاديُت سوى الكوف والطبيعة فقط، أما الواقع عند ابن تيمية والسلف و 

                                                           
2

 ، ٚعأظ١ة ػٕٗ فٟ ِٛظؼٗ ِٓ اٌثؽس تئرْ هللا.ٌٍغ١ث١اخػٍٝ أىاس اٌّاد١٠ٓ  اِؤخشا ٚظذخ اػرشاظ 
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واقعاف، واقع غييب )يدخل يف كل ا١توجودات غَت الطبيعية واليت مل تنتج من مادة ومل تكن من نتاج ا١تادة وماىياهتا 
والقابلية للحس متعلقو عند ابن  وطبيعتها من جنس غَت جنس ا١تادة(، وواقع مشهود )موافق للكوف والطبيعية وا١تادة(

 تيمية بالواقعُت الغييب وا١تشهود.

وف المادية متعلقو بالوجود المادي فقط ال تتعداه إلى غيره، ال ما ا١تادية ليست ىي الواقعية، ووجو ا٠تالؼ ؾأ
فالوجود في النظرة ، أما الواقعية فهي متعددة الواقع نظرا لتعدد الوجود، وجود إال المادة )الكوف والطبيعة(

، فالروح طبيعتها وجنسها ي متعدد في طبيعة موجوداتواإلسالمية متعددة إلى واقع غيبي ومشهود، والواقع الغيب
 ،من جنس غَت جنس ا١تالئكة، مع أف ا١تالئكة من ا١توجودات الغيبيةفضال عن كوهنا غَت جنس الواقع ا١تشهود، فإهنا 

الروح وغَت جنس اٞتن من الواقع الغييب، ولكن الروح يف جنسها غَت جنس ا١تالئكة، وا١تالئكة من جنس غَت أي: 
والشياطُت، واٞتن من جنس غَت جنس ا١تالئكة والروح، واهلل تعاىل ليس كمثلو شيء فهو ٥تالف لكل ىذه األجناس 

 سوا نتاجا للمادة فضال عن جنسها.ىذا من جهة الطبيعة الثبوتية وكوهنم ليالسابقة، رغم أهنم من واقع الغيب، 

القابلية للحس ال والمقصود أف = متعلق القابلية للحس.  وىذه ا١توجودات الغيبية )واقع الغيب( مع )واقع الشهادة(
وتختلف من واقعية عالم الطبيعة األوحد عن واقعية عالم الطبيعة ، تتعلق بالمادية والمثالية، بل تتعلق بالواقعية

  وىذا ما سيأيت تفصيل بيانو بإذف اهلل. وعالم الغيب،

 .التفاصيلوإليكم  –فسهم حسب الماديين أنب –أف ينتمي ابن تيمية للمذىب الماديين  فاستحاؿ

 الماديين مذىب: األوؿ الفصل

 كن بياف مذىب ا١تادية من خالؿ عدة أمور:ٯتو 

 .ا١تاديُت بُت عليو ا١تتفق: األوؿ المبحث

 :أمور عدة خالؿ من ذلك بياف ويمكن

 .للماديُت ا١تتفق عليو بُت ا١تفهـو :األوؿ األمر

 .وحديثا قدٯتا ا١تادية ا١تذاىب وؿح برحلة القياـ: الثاني األمر

 :للمادية االنتساب عدـ على أمثلة :الثالث األمر

 ا١تاديُت؟ بُت االتفاؽ تدعي فكيف ا١تادة، فكرة على أنفسهم ا١تاديُت بُت اٚتاع ال :األوؿ االعتراض

 .ا١تاديُت إٟتاد سبب :الثالث المبحث
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 .ثاليُتا١ت إلو انكار ا١تاديُت إٟتاد سبب :األوؿ االعتراض

 . بأزليتها يقوؿ الوعي على ا١تادة بأسبقية يقوؿ من كل ليس :الثاني االعتراض

 .والكوف للطبيعة ا٠تالق االلو بوجود يؤمن ذلك ومع" مادي" ىوبز :الثالث االعتراض

 .والواقعية ا١تادية بُت التفريق :الثالث المبحث

 يحس. أف يمكن موجود كل

 .الواقعي وا١تذىب ا١تادي با١تذى بُت للحس القابلية :خالصة

 للمادية. االنتساب معيار خالصة

 .الوعي على الشيء وأسبقية ا١تعرفة مسألة صحة يلغي ال الوجود مسألة يف ا٠تطأ: االعتراض

 ا١تاديُت من تيمية ابن موقف: الثاني الفصل

 .األصوؿ جهة من ٥تالفتهم: األوؿ المبحث

 :مطالب عدة خالؿ من ذلك بياف وٯتكن

 .الوجود ثنائية: األوؿ لبالمط

 .الواقع ثنائية: الثاني المطلب

 .والطبيعة ا١تادة جنس غَت جنس من موجودات وجود: الثالث المطلب

 :مادية وغير للحس قابلة الموجودات

 ؟ مادة الروح أليس :األوؿ االعتراض

 مادة؟ ا١تالئكة أليس: الثاني االعتراض

 .وروح سدج من مكوف اإلنساف وجود: الرابع ا١تطلب

 .الفروع جهة من ٥تالفتهم :الثاني المبحث

 .وللكوف لإلنساف خالق إلو بوجود اإلٯتاف :األوؿ المطلب
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 .بالغيبيات اإلٯتاف :الثاني المطلب

 .بالغيبيات يقولوف ا١تاديوف :االعتراض

 .الشاعرة ا١تريدة القادرة العا١تة ا١تدركة العاقلة ىي الروح :الثالث المطلب

 :أمور عدة خالؿ من ا١تسألة ىذه بياف وٯتكن

 .اإلنسانية الذات حقيقة ىي الروح :األوؿ األمر

 . واالدراؾ واالتعقل العلم مناط والقلب الروح :الثاني األمر

 :نقاط عدة خالؿ من ذلك بياف ويمكن

 .ا١تعٌت مًتادفة والنفس والقلب الروح :األوؿ النقطة

 .القلب و٤تلو بالعقل الروح عالقة :الثانية النقطة

 .الدماغ ال العلم مناط والقلب والنفس الروح :الثالثة النقطة

 :مقامات عدة في ىذا بياف ويمكن

 (.ليعلم خلق. )العلم القلب وظيفة :األوؿ المقاـ

 .والكليات اٞتزئيات يعلم القلب :الثاني المقاـ

 .والدماغ والقلب العقل بُت العالقة :الثالث المقاـ

 .الواقع على بعقولنا" ٨تكم" ٕتعلنا من ىي اٟتواس: حدةا١تال يقوؿ :االعتراض

 :والعا١تة والقادرة والشاعرة وا١تريدة لألشياء، والعاقلة ا١تدركة ىي الروح :الرابع المقاـ

 حس من اٟتياة شرط فهي اٞتسد يف النفس حلوؿ عند أما اٞتسد، عن انفصا٢تا عند بالنفس قائم العقل :االعتراض
 .وإرادة وحركة

 .الروح معارؼ: ا٠تامسة النقطة :الخامس قاـالم

 .خارجو من أـ اإلنساف داخل من ا١تعرفة ىل :الرابعة النقطة
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 .واٟتزف والرضى واٟتزف الفرح  - ٔ

 .قليب روحي معنوي أمل نوعاف، واألمل جسدية، ولذة قلبية، روحية معنوية لذة نوعاف، واألمل، اللذة – ٕ

 .جسدي القليب عوروالش اٞتسد، من القلب :االعتراض

 .با٠تالق والشعور اللنب ٔتحبة القليب النفسي الروحي الطفل الشعور - ٖ

 عقليا متخلفا يصبح السمع حاسة بدوف ولد إذا الطفل :االعتراض
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 : مذىب المادييناألوؿ الفصل

 .الماديين بين عليو المتفق: األوؿ المبحث

 وما ىي ٝتاهتا وخصائصها ا١تميزة ٢تا عن غَتىا من الفلسفات ؟،ما ا١تراد با١تادية يف ىذا ا١تبحث سنتحدث عن ا١تادية،
فيا، وكوف أوؿ من ذكر بياف معٌت "ا١تادة" فلسإىل أف نصل إىل   ، واختالفهم يف ذلك،؟وما ا١تقصود با١تادة، األخرى؟

 ٚتيع ا١تاديُت باعتبار أصلهم األنطلوجي؟، ىذا ا١تفهـو الفلسفي للمادة ىم ا١تاركسية، وىل ىذا ا١تفهـو متفق عليو بُت
 وا١تادية الذرية ا١تاديةالطبيعيوف األوائل، و   منها، أنواع وا١تاديوف بينهم، والفرؽ ا١تادية أنواع بُت االتفاؽ بياف من البدو 

 في الوجود رحص وىو واحد قدر في ومتفقين مشتركين الماديين وكل احملدثة، وا١تادية اٞتدلية وا١تادية ا١تيكانيكية
 الذرية ا١تادية الكالسيكيةو   أو مادية اليونافالطبيعيُت سواء إٚتاال ا١تاديُت عند عليو ا١تتفق منأي:  ،iٖالمادة

 إال وجود ال: ويقولوف أصلو، في معرفي مذىب وليس ابتداء، أنطولوجي مذىب أنو واحملدثة، واٞتدلية وا١تيكانيكية
 لما وتفسيرا، ا١تادة او الطبيعة علي للداللة يستخدـ مفهـو ا١تادية يف فالوجود ،دةالما لهذه لخالق وجود وال للمادة،

 ،العالم في موجود شيء كل أساس ىي التي المادة ىو واحد شيء من مكوف العالم أف الماديوف يري سبق
 وكذلك -مة بالروح قوة غريزية قائ -وينكروف العقل  –السارية يف البدف  – والنفس الروح وجود ينكروف فهم ولذلك
 واٟتياة. واإلنساف للكوف خالق بوجود يقوؿ الذي الدين

 كل وجود وينكروف أف ، الخالق اهلل وجود وترفض(  الطبيعة وراء ما) الميتافيزيقيا موضوع ترفض بذلك وا١تادية
طبيعة نفسها، فالطبيعة كونية من نتاج الكل ا١توجودات والظواىر إنسانية، اجتماعية،بل   ،الوجود في إليو يستند شيء

 من حولو يحدث ما تفسير علي قادر الغير اإلنساف أوجدىا غيبيات ذلك في الماديوف  ريوي مكتفيو بذاهتا، 
النظرة ا١تادية نظرة طبيعية إىل الكوف والطبيعة ، أي: الطبيعة خارج موجودة خارقة قوة إلي يعزوىا وافراح، ظواىر
 وال ٮترجوا عن ذلك.حو٢تا، 

كوهنم ينظروف للطبيعة ويفسروف كل الظواىر تفسَتات مادية،   ىو السبب األساسي الٟتاد ا١تاديُت قدٯتا وحديثا، وىذا 
لذا اخًتع غيبيات من ذىنو ليست من ومن يفسر ىذه األشياء والظواىر الكونية واالجتماعية أي تفسَت روحاين = 

يقة ٢تا والبد من رفضها فهي اخًتاع بشري = مثالية، ال حق نتاج الطبيعة، وكل غيبيات أو تفسَتات روحية أو إٯتانية
 وإنكارىا، ىذا ىو مذىبهم الذي ال ٯتكنهم ا٠تروج عنو، وليس ٢تم اختيار غَته.

                                                           
3

 اٌّاد٠ح أٔٛاع تالٟ ِغ ٠رفمْٛ اٌغارظح اٌٛالؼ١ح اٌؽم١مح فٟ ٌٚىٓ اٌّادٞ، اٌّز٘ة فٟ( اٌغارظح ؼ١حاٌٛال) أدخً ِٓ ٕٚ٘ان 

 خاٌك تٛظٛد ٠مٌٛٓ أُٔٙ فٟ اٌّاد١٠ٓ تالٟ ػٓ أصؽاتٙا ٠ٚخرٍف ٚػ١ٕا،، ػٓ ِغرمال ٚوٛٔٗ اٌخاسظٟ اٌؼاٌُ إشثاخ  فٟ

 اٌّخٍٛلاخ وً اٌؽاي تطث١ؼح ١ٌٚظ اٌّخٍٛق، ٚإٌٝ اٌخاٌك إٌٝ ٠مغّٗ تً اٌّادج، فٟ اٌٛظٛد ٠ؽصش ٌُٚ اٌّادج، ػٓ ِغرمً

 ؼم١مح اٌّاد٠ح ِٓ ١ٌغد اٌغارظح اٌٛالؼ١ح أصؽاب ٚتاٌراٌٟ اٌؽذاشٟ، أٚ اٌعذٌٟ أٚ اٌزسٞ أٚ ا١ٌّىا١ٔىٟ تاٌّؼٕٝ عٛاء ِاد٠ح

 .ِاد٠ح اٌّاد٠ح وْٛ فٟ اٌّؤشش اٌّؼ١اس فٟ عٕث١ٓ وّا اٌٛالغ ِٓ ٔٛع فٟ ٚافمُٛ٘ ٚاْ
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نتيجة ١تا سبق من يقوؿ بوجود روح ىذه ىي حقيقة ا١تنهج وا١تذىب ا١تادي، وىذا ىو سبب إٟتاديهم، وبطبيعة اٟتاؿ 
ورفض ذلك ألهنا اخًتاع وخياؿ بشري ال وجود لو يف اٟتقيقة، ألنو ال  تم االنكار عليوية سيأو موجودات فوؽ طبيع

أو ما ىو نتاج الطبيعة، وبالتايل من يقوؿ بوجود اهلل تعاىل وجود خالق وجود ذات  عند ا١تادة إال ما ىو مادة موجود
ن ا١تاديُت أفكار خرافية ، فهذه األفكار عمستقلة عن الطبيعة وليس من نتاجها، بل ىو فوؽ الطبيعة بل ىو ا٠تالق ٢تا

ليست ٢تا حقائق فِت الواقع   - عن اخًتاج الذىن البشري اليت ىي نإتووا١تثاؿ ىنا عندىم ىو األفكار  -مثالية 
 الطبيعي ا١تادي األوحد عندىم.

ادي وال ناتج عنو ما ىو ليس بطبيعي مالطبيعي المادي وما ينتج عنو، و  إذا معيار الوجود الحقيقي ىو الوجود
كار واالعتقادات فهي اخًتاع بشري، وىذا ىو سبب رفضهم لألدياف ، أين كاف ىذه األففهو خرافة واختراع بشري

ىذا ىو عموما، ورفضهم لوجود خالق، وكوف القوؿ بوجود خالق ىو خرافة واخًتاع بشري، أين كاف ىذا ا٠تالق، 
فضهم لوجود خالق مستقل عن الطبيعية ليس من نتاجها، ورفضهم ور  أصلهم ومنطلقهم يف رفض األدياف واإلٯتاف،

 اخًتاع اخًتعو البشر، نتيجة خوؼ أو غَته من األسباب.للميتافيزيقا كلها، ألهنا عبارة عن 

يء فوؽ طبيعي، أي شيء مل يكن نتاجا رفضهم أي شلرئيس إلٟتاد ا١تاديُت أو نقوؿ: سبب السبب اومن َّث نفهم 
 <للمادة

 وعقل ونفس روح من عنو يتفرع ما وبالتالي ومخلوؽ، لخالق مقسم ىو ىل( الوجود) في ابتداء ؼالخال يعني
 ىو عنها يتفرع ما وكل فقط، المادة وىو أوحادي الوجود أـ عنها؟ يتفرع وما بالجسد والنفس الروح وعالقة

قوة فوؽ  ليس و المادة: لعالما منشأ بها ترى التي الطريقة في يكمن  المادي الفكر  جوىر إذا ؟ المادة نتاج
 ."اإللو" الطبيعة

 ويمكن بياف ذلك من خالؿ عدة أمور:

 .للماديين بين عليو المتفق المفهـواألمر األوؿ: 

 آخر جوىر وجود بعدـ يقوؿ مذىب(:" األنطلوجي) الوجود جانب يف ا١تادة معٌت يف الالند يقوؿ ا١تعٌت ىذا ويف
 مستغنية مستقلة ذات وجود عدـ: أي ٗ"المادية صورة الختالؼ وفقا تتغير ئصخصا إليها تعزى اليت المادة، سوى

ىذا اٞتوىر اهلل ا٠تالق أو غَته، وإف اختلفوا يف طبيعة ىذه ا١تادة، ولكنهم  ، أو ليست من نتاجها، سواءا١تادة عن
 يتفقوف ال وجود غَت الطبيعة.

                                                           
4

 (3/777) الالٔذ اٌفغف١ح، اٌّٛعٛػح 
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 المتعددة الظواىر كل بأف القائل المذىب على ديةالما تطلق:" فيقوؿ با١تادية ا١تقصود سدايويرت. أ ويوضح
 المادة أف إلى ويذىب واحد، شيء من مكونة ٣تموعة العامل أف ويرى ،المادة ىو واحد، أساس إلى ترجع لألشياء
 ال أنو يروف فالماديوف... عنها تنفصل وقد ،بالمادة تتصل قد بنفسها قائمة روح وجود وينكر شيء، كل أساس
. أي: ال شيء غَت الطبيعة والكوف وما ينتج عنو، ىذا ىو الوجود اٟتقيقي، وأي وجود غَته فهو ٘"دةالما غير شيء

 عبارة عن اخًتاع بشري وخياؿ ال وجود لو إال يف الذىن . 

  ،مادي موجود ىو ما كل بأف القائلة النزعة: الفلسفي بمعناىا ىي المادية:" ا١تختصرة الفلسفية الموسوعة وفي
فال وجود حقيقي إال الطبيعة وا١تادة، وكل اجملاالت االنسانية واالجتماعية  ،ٙ"المادة على وجوده في يةكل ويعتمد

والكونية الطبيعة من نتاج الطبيعة ال ٗترج عنها، ىذا ىو الوجود اٟتقيقي،وكل ما سوى ا١تادة وىم وخياؿ واخًتاع 
 ذىٍت.

 السماء ٦تلكة ،واإلنساف اهلل ،والجسد الروح: مثل ائضنق ا١تثالية خصائص أخص ومن:" كورنفورث موريس ويقوؿ
 إلى بالنسبة دائما وىناؾ. اٟتواس ٖتسو الذي ا١تادي الواقع وعامل الذىن، يدركها اليت واألفكار األشكاؿ واألرض،
 ،ووسبب العالم لهذا النهائي المصدر وىو المادي، العالم ىذا سبق – صدقا وأكثر أعلى مادي غير عالم المثالية

 بالمثالية نعني ونحن ،المادي العالم واحد، عالم فهناؾ المادية إلى بالنسبة أما ،المادي العالم ىذا لو ويخضع
 الواقع نفسر أساسو على أعلى، روحي واقع المادي الواقع خلف يوجد إنو يقوؿ مذىب كل الفلسفة في

بيعة، يف مقابل ا١تنهج الروحاين أو ما أطلق عليو فا١تنهج ا١تادي ىو الوجود الوحيد للط. ٚ"األمر نهاية في المادي
أو  وراء الطبيعة أو ما فوؽ الطبيعة،بوجود ثنائية الوجود ا٠تالق وا١تخلوؽ أو الطبيعة وما  الذي يقوؿ ا١تثايلا١تاركسية 

ه الثنائية يف ىذ ٛ"القسمُت ىذين إىل منقسم العامل وأف غيبية، روحانية وجواىر ماية جواىر من مكوف العامل إف: يقوؿ
، أي أف الروحانية "ا١تثالية" وا١تادية خالؼ حوؿ تعداد الوجود ىل ىو الطبيعة وا١تادة، أـ ىو الطبيعة وما فوؽ الوجود

 ، وىذا ما سأبينو بتفصيل بإذف اهلل.أما القابلية للحس وعدمها متعلقو بالواقعية ال المادية الطبيعة من قوى غيبية،

 المضموف ويتحد ،المادية ىو اإللحادي للمذىب الفلسفي األساس"  السوفيات األساتذة ٞتنة جعلت وقد
 ومستوى ا١تعينة، االقتصادية بالظروؼ اإللحادي المذىب أشكاؿ من شكل بكل الخاصة والعيوب الموضوعي

    ٜ"المادية الفلسفة وتطور العلم
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6

 .485ص اٌّخرصشج اٌفٍغف١ح اٌّٛعٛػح أظش، 
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 ما كل وأف ،ذاتو بطبيعة مادي العالم أف اديةا١ت تعلمنا – ٔ:" ا١تادية النزعة مقتضيات عن كورنفورث موريس ويقوؿ
 أف ا١تادية تعلمنا – ٕ ،المادة حركة لقوانين وفقا ويتطور وينشأ ،المادية األسباب أساس على يوجد موجود ىو

 ىو ما كل إف بل ،المادي عن منفصال يوجد ال الذىن وأف عنو، ومستقلة ذىننا خارج توجد موضوعية حقيقة ا١تادة
 على وأنو ،وقوانينو العالم معرفة ٘تاما ا١تمكن من أنو ا١تادية تعلمنا – ٖ ،مادية لعمليات نتاج ىو حيرو  أو ذىني
 العالم خارج ويقع للمعرفة، قابل غير للواقع مجاؿ ىناؾ فليس ا١تادي، العامل يف الكثَت نعرؼ ال قد أننا من الرغم

 ٓٔ"المادي

 :أمور عدة فيو النقل وىذا

 قوانُت لتطور ونتيجة مادية، بأسباب يوجد موجود ىو ما كل أف=  بذاهتا ومكتفية أزلية لطبيعةا كوف :األوؿ األمر
  ا١تادة حركة

 وال ألفكار وجود ال أف ىو وعينا، عن ا١تستقل ا١توضوعي وجودىا ٢تا ا١تادة أو موضوعي الواقع أف معٌت :الثاني األمر
 العلميات كل فًتجع سببية، مادية أو عقلية عمليات بأي القللخ دخل وال ا١تادة، أو الطبيعة نتاج إال إحساسات

 .وتطورىا إىل ا١تادة واإلحساس والعقلية السببية

 وجود ال إذا عليو، التعرؼ وٯتكننا وقوانينو، العامل ىذا غَت أو الواقع ىذا غَت واقع وجود إمكانيو عدـ :الثالث األمر
 .العامل ىذا جنس غَت جنس من موجودات وجود عن ضالف العامل، ىذا يف ا١توجودات ىذه غَت ١توجودات

 ما كل وأف ،فقط الواقعي المادي الجانب في منحصر الوجود أف ا١تاديُت، بُت ا١تشًتؾ القدر : الرابع األمر
خالق  ذلك، فال وجود إلى وراء أخرى أسباب لو وليس ،فقط المادية األسباب إلى راجع فهو الكوف في يحدث

 كمة والعلم اوإلرادة اإل٢تية.إلو فضال عن اٟت

 خارقة قوى على االعتماد إلى اللجوء دوف ذاتو منو منطلقين العالم الماديوف ويفّسر:" أيضا ويقوؿ الماديوف
 وذاتو، بنفسو مكتفيا وكونو والطبيعة العامل الوجودي وأصلهم انطالقهم فمحل ،ٔٔ"العالم خارج وجودىا يُزعم للطبيعة

 يف األساسية ا١تسألة ا١تاركسيوف، أطلقوه فيما ٕٔأ٧تلز بينو ما يفسر وىذا عنها، نإتا كاف وما الطبيعة إال وجود فال
 والطبيعة العامل إما – تبعهم ومن ا١تاركسية إال الطريقة هبذه األساسية ا١تسألة ىذه عن يتحدث من يوجد فال - الفلسفة
 شيء أي ألف عندىم فكرة أو وعي وىو – ا٠تالق اهلل إلما عنها، ومتفرع الطبيعة عن ناتج شيء وكل والوعي خالدة
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 اكتفاء و العامل تفسَت على منهم اعتمادا شيء، كل عنو يتفرع يلوبالتا ا٠تالد ىو -بشري اخًتاع ىو الطبيعة نتاج ليس
 .نتاجها شيء وكل األسبقية و٢تا أزلية ىي لذا بذاهتا، الطبيعة

 ٖٔ"المادي العالم خارج ويقع للمعرفة، قابل غير اقعللو  مجاؿ ىناؾ فليس": كورنفورث موريس ويقوؿ

 عن مستقلة الموجودة المادة ولكنو اهلل أو الروح ا١تطلقة الفكرة ليس ا١توضوعي الواقع: "ٗٔوبوىر كلوس يقوؿ 
، فهنا يشَت إىل ٘ٔ"اٞتدلية ا١تادية يف ا١تادة ١تفهـو األيديولوجية األ٫تية تظهر ٢تذا. .روحي مبدأ كل وعن الفكرة

  استقالؿ ا١تادة عن ا٠تالق واإللو واكتفائها الذايت بنفسها.

وسيأيت نفس الفكرة االتفاقية بُت ا١تاديُت يف حصرىم للوجود وكونو ىو الواقع الوحيد وال وجود لغَته، مع االكتفاء 
 الذايت للكوف والطبيعة يف األمور التالية.

 يما وحديثا.القياـ برحلة حوؿ المذاىب المادية قد األمر الثاني:

نبُت ما قررناه سابقا، حىت ، باختصار شديدىب المادية قديما وحديثا االقياـ برحلة نطوؼ فيها حوؿ المذويمكننا 
ىي ا١تعربة عن أصلها ىو النظر يف الوجود والطبيعة من حولنا، ومن َّث القوؿ بفلسفة مادية طبيعية =  ا١تاديةمن كوف 

 نتاج ا١تادة وال ٮترج عنها ْتاؿ، ولذا رفضوا أي شيء خارج عن نطاؽ ا١تادة، ىذاالوجود ا١تادي الوحيد وكل شيء من 
أصل العامل، ولكن الكل متفق على أف أصل العامل من الطبيعة ىو ، مع اختالفهم يف تفسَت ما ىو أصلهم ومنطلقهم

 أيت.أصل خارج عنها، وىذا ىو ا١تعيار ا١تؤثر يف االنتساب للمادية كما سي من ذاهتا، وليس

 أصحاب أكثر ماؿ ولقد:" بوخلر وجوستاف رانداؿ ىرماف جوف يقوؿ، ٙٔالطبيعيين األوائلنبدأ ىذه الرحلة من 
 فلكيين اليـو نسميهم مما عم اليوناني الفكر عهد أوائل في الماديين أكثر وكاف ،المادية نحو الطبيعي المذىب
 . ٚٔ..".وفيزيايين

 من فريق أنشأىا الصغرى، آسيا شاطيء على زاىرة مستعمرة وكانت ،"ونيةأي" يف نبغوا أربعة بالطبيعيُت ونقصد
وبدأت الفلسفة على أيدي ىؤالء األربعة ، الذين نشأ ثالثة منهم يف "مدينة  – اليونانية القبائل أ٧تب وىم – األيونيُت

ابع  يف مدينة أفسس وىو ملطية" فعرفوا باسم "ا١تدرسة ا١تلطية" وىم طاليس، وإنكيمندريس وإنكسيمائس، ونشأ الر 
وكاف ىذا  المادة األولى ىي الماءؽ.ـ( إىل: أف ٙٗ٘-ٕٗٙ) طاليسذىب "ىراقليطس" ويدعوف ٚتيعا باأليونيُت. 

ى أف ا١تاء ال ؽ.ـ(  :" فقد ارتأٚٗ٘- ٓٔٙ) أنكسيمندريسالشرقيُت، وعند اليوناف من قبل. وأما  الرأي معروفا عند
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16

 .56،65، ص3127إتشا١ُ٘ ِذوٛس، ػاٌُ األدب، اٌطثؼح األٌٚٝ  أظش، دسٚط فٟ اٌفٍغفح، ٠ٛعف وشَ، 
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ا قالو أي أنو رفض ٦ت، دعاىا باالمتناىي ثم وضع مادة أولى ،أدلتو على ذلك يصح أف يكوف مبدأ" َّث طفق يذكر
وقد  ،متجانسة، الهواء والتراب والماءغير المن المواد مادة واحدة، وإ٪تا ىي ٣تموعة  طاليس وأف أصل الوجود ىو

ىية من ناحيتُت: من حيث قاؿ:" إهنا ال متنا، و لم نفهم أف أشياء متمايزة تتركب منورفض ذلك ألنو اف كاف معينا 
غَت معينة، ومن حيث الكم؛ ألهنا غَت ٤تددة" ولكنو مل يقصد هبا شيئا واحدا متجانسا، بل أراد مز٬تا الكيف، ألهنا 

من أصوؿ األشياء غَت معُت، الختالطها وتعاد٢تا، َّث انفصلت ىذه األصوؿ باٟتركة وما زالت اٟتركة تفصل بعضها عن 
بعض ٔتقادير متفاوتة؛ حىت تألفت هبذا االجتماع واالنفصاؿ األجساـ الطبيعية على بعض، وٕتمع بعضها إىل 

 وىو مزيج من "التراب والماء والهواء"ومنها األجساـ اٟتية، فقد تولدت يف الرطوبة، أي: يف طُت البحر، اختالفها،
س وعاش عليو،ونفض عنو فكانت يف األصل ٝتكا مغطى بقشر شائك، حىت إذا ما بلغ بعضهم أشده نزح إىل اليب

. فهو من القائلُت بنظرية التطور، فنالحظ أهنما بداية تفكَتىم وقو٢تم يف أصل الوجود، ىو النظر للطبيعة ٛٔالقشر"
، وىو ال وجود إال ما يف حولو، مل ٮترجوا عنها، لذا كاف قو٢تم يف أصل الوجود مل ٮترج عن نظرهتم البدائية للوجود

 .الطبيعة

 من أصلها السابقة، الفلسفية النظرية وحىت حولنا، الذي للوجود النظر من أصلها الطبيعية النظرية ذهى إف وا١تقصود
 أو االمتناىي نظرية من فهم من ويوجد.ثابت غَت متغَت اٞتاري وا١تاء ثابتة غَت متغَتة األشياء وكوف للوجود النظر

 أبينها لعلي االنتقادات من العديد عليها ويوجد. ٜٔ صرينا١تعا بعض ىذا وقرر كنيتشو ٕتريدية الىويتة نظرة االمتعُت
 .اهلل بإذف آخر ْتث يف

إهنا شيء واحد  ؽ.ـ(: وعاد إىل موقف طاليس يف صدد ا١تادة األوىل، فقاؿ:" ٕٗ٘-ٛ٘٘) إنكسيمانسَّث أتى 
بالتكاثف والتخلل  اتٖتدث عنو ا١توجود إنها الهواءمتجانس"، وخالف طاليس يف نوعها، فلم يقل با١تاء، وإ٪تا قاؿ:"

 ترابا؛ صار الماء، وإف تكاثف ومطرا وسحابا، وإف تكاثف صار ر٭تا نارا)وىي نظرية علمية( فإف ٗتلل ا٢تواء؛ صار 
وىذه نظرة طبيعية مل ٗترج عن النظرة إىل الكوف وما حولنا، وإف كاف . ٕٓ، وتتكوف األشياء من ىذه األصوؿ"فصخرا

لكن ا١تقصود أهنا نظرة مل ٗترج عن مكونات الطبيعة والكوف ٦تن حولنا، ماء ىواء تراب،  فيها بعض التفكَت العقالين، و 
 كل ىذه من مكونات الطبيعة والكوف.

 ،ىي المبدأ األوؿ الذي تصدر عنو األشياء وترجع إليها إلى أف النار(: ذىب ٘ٚٗ- ٓٗ٘) وأما ىيراقليطس
، سحباية تتحوؿ نارا ٤تسوسة، ويتكاثف بعض النار أٓترة تًتاكم بل ىي نار أثَت  وليست النار اليت تدركها باٟتواس،

تقابل وتعود النار إىل البحر، َّث يكوف الدور، ومن  عاصفةوتعود نارا، أو تنطفيء فتهب  البروؽفتلتهب وتنقدح منها 
، ولت إليووبالعكس يتولد النبات والحيواف وتخلص النار شيئا فشيئا مما تحىذين التيارين من أعلى إىل أسفل 
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فيأيت وقت ال يبقى فيو سوى النار، وىذا ىو الدور التاـ يتكرر إىل ما ال هناية ٔتوجب قانوف ضروري. ويزيد ىَتاقليطس 
على ىذه النظرية الطبيعية: نظرية فلسفية كاف ٢تا أثر كبَت فيما بعد، ىي قولو:"إف األشياء يف "تغَت متصل" أو إف التغَت 

 .ٕٔستقرار موت وعدـ" وٯتثل ٢تا ّترياف ا١تاء"قانوف الوجودو، وإف اال

ومالحظاهتم اليومية. فمن خالؿ " يشيدوف تصوراهتم على ٕتربتهم أهنم  وخالصة ما ذىب إليو الفالسفة القدامى
مالحظة أف ا١تاء ضروري للحيوانات والبشر، وأف اٟتر ٭تد سواحل اليابسة وأف ا١تعصرة تعتصر سوائل من األعناب، 

ا٢تواء، أما  ىَتاقليطس فقد رأى ىذا  أف ا١تاء ىو أصل األشياء كافة، وذىب تلميذه اناكسيمُت إىل أف أعلن طاليس
األصل متمثال يف النار، ألنو كاف يعتقد بأف الشمس ىي نار السماء. ويف وقت الحق أضيف الًتاب إىل ىذه العناصر 

 –يف رأي أرسطو  –وىذه ىي ا١تادة. غَت أهنا . وساد رأي مفاده أف كل األشياء تتألف من ىذه العناصر األربعة
  ٕٕسلبية، عدٯتة الشكل، مثل النحات الذي يصنع ٘تثاال من كتلة ال شكل ٢تا من النحاس"

 أكثر ماؿ ولقد:" بوخلر وجوستاف رانداؿ ىرماف جوف يقوؿ المادية الذرية، إىل عامل رحلة جديدةَّث ننتقل إىل  
 اليـو نسميهم مما عم اليوناني الفكر عهد أوائل في الماديين أكثر وكاف ية،ا١تاد ٨تو الطبيعي ا١تذىب أصحاب
 أوؿ من وكاف القدامى، الفالسفة عند وىذا ما يسمى با١تذىب االثنيٍت وىو ال وجود لو إال . ٖٕ..."وفيزيايين فلكيين

 قبل الرابع القرف وأوائل امسا٠ت القرف أواخر يف وديمقريطس ليوقبس األغريقياف الفيلسوفاف ا١تادية مباديء صاغ من
. فلم يقولوا بأف أصل الوجود من ماء أو ىواء أو تراب أو نار، وإ٪تا كاف نظرىم َّٕٗث توسع فيو األبيقوريوف .ا١تسيح

 أف اعتقد لقد "فكاف النظرة العلمية ٢تا تأثَت علمهم، حيث كانوا فيزيائيُت، أمشل حىت يدخل فيها كل ا١توجودات، 
 مقوماتها إلى العلمي بالتحليل ردىا يمكن األشياء كل أف إلى ذىبا عندما وذلك ذرات أو نهائية مقومات للمادة
 ما كل ٫تا وا٠تالء الذرات فإف مادي، أو ىيوالين ىو ٦تا أكثر شيء على يشتمل وكأنو يبدو الكوف اف ومع. المادية

. األشياء إلى النظر في ذاتية اصطناعية ريةبش لطريقة نتاج فإنو ىذا عدا ما وكل ،"الواقعية الحقيقة"  يف يوجد
 والعرؼ حارا، اٟتار أصبح وبالعرؼ. مرا ا١تر عدا وبالعرؼ. حلوا اٟتلو جعل الذي ىو العرؼ:" يديمقريطس يقوؿ
 اٟتواس تدركها اليت األشياء أف أي. فقط وفراغ ذرات إال ىناؾ فليس الواقع في أما لونا، واللوف باردا، البارد ٝتى

 ليس كذلك، ىي فليست الواقعية الحقيقة في أما كذلك، عدىا على جرت العادة ولكن واقعية، حقائق تفترض
 عند للمادة الفلسفي ا١تعٌت ىو ىذا وفراغ، ذرات الفيزيائي با١تعٌت ا١تادة إذا.  ٕ٘"والفراغ الذرات إال واقعة حقيقة من

 .دٯتقريطس
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 .271ص، 3127أظش، اٌّذخً إٌٝ اٌفٍغفح، أصفٍذوٌٛثٗ، ذشظّح: د. أتٛ اٌؼال ػف١فٟ، ػاٌُ األدب، اٌطثؼح األٌٚٝ   
25
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 وديموقريطس لوقيبوس فكاف. دٯتقريطس ٔتباديء وقاؿ ا١تسيج قبل الثالث القرف وأوائل الرابع القرف يف أبيقور جاء َّث
. ولكن من أين يعلم الناس بوجودىا؟ أف ا١تعرفة أصل العالم ذرات غير مرئيةبأف يعتقدوف"  أبيقور وتلميذىما

لي: ٨تن عادة الفلسفية تقـو على الرباىُت. ٢تذا كانت طروحات دٯتقريطس الرامية إىل إثبات فرضيتو عن الذرات كما ي
فسوؼ يكوف ال نرى دقائق الغبار يف ىواء الغرفة. أما إذا قمنا بتعتيم الغرفة، وذلك باسداؿ ستار، تاركُت شقا ضيقا، 

 عاع الشمس ٔتقدورنا أف نرى يف ش

 يطسلوقر  يقوؿ ابيقور، معلمو ١تادية مطوال عرضا ا١تسيح قبل األوؿ القرف خرأوا يف لوقريطس الروماني الشاعر وأعطى
 اٞتسم وتوقظ األطراؼ، ٖترؾ وىي نلحظها عندما ألنو. جسدية والنفس العقل طبيعة:" .. ا١تادية ١توضوع صياغتو يف
، من  يكوف وال ١تس بدوف ٯتر ال نراىا اليت األمور ىذه من أمر أي فإف – وضعو وتقلب ا١ترء وتقود ا١تالمح، وتغَت النـو

 ذلك إىل زد جسدية؟ طبيعة من مصنوعين والنفس العقل باعتبار حنسم أف يجب أفال – جسد دوف بدوره اللمس
 العظاـ، وتعري والعظم اللحم يف تتغاغل حُت النجالء فالطعنة .مشاعره ويقاسمو جسدنا مع يتألم عقليا أف نرى أننا
 تأيت مًتددة النهوض يف وإرادة عقلي، واضطراب األرض، على وار٘تاء اغماء ذلك مع يتبعها اٟتياة على تقض مل واف
  ٕٙ"جسدية أسلحة لضربات تنقبض أنها جسدية، العقل طبيعة تكوف أف يجب ؾ،ذلل. آلخر وقت من

 روح األٝتاء يف ا٠تالؼ واحدة، مادية طبيعة جسدية، طبيعية ذات واحد وجسدا ونفسا روحا االنساف أف تعٌت فا١تادة
 طبيعة=  مشاعرد نفس عقل روح للمادة، إال وجود فال. واحدة جسدية طبيعة من ولكنها ومشاعر، وجسد ونفس

  ذلك عن تفرع َّث و٥تلوؽ، خالق وجود إىل ينقسم ال الوجود لن بينت كما وىذا جسدية،

قد ظهر كل ما فيو عن اجتماع أو التئاـ عدد من األجزاء  أف العالم المحسوس" يف  :ٕٚوخالصة المادية الذرية
؛ ذات طبيعة واحدة –أو باألحرى المادة التي تتألف منها –ىذه الذرات وأف ا١تادية اليت ال تتجزأ تعرؼ بالذرات، 

أي: أهنا ال ٗتتلف يف كيفياهتا، ولكنها ٗتتلف يف أحجامها وأشكا٢تا وأوضاعها، وعن ىذا االختالؼ يظهر االختالؼ 
ا ذرات مستديرة وال يشذ العقل عن ىذه القاعدة، فهو مركب أيضا من ذرات، ولكنهيف األشياء اليت تتألف منها، 

لوكريتس ىي أصغر الذرات وأكثرىا استدارة وحركة، ويعترب ىذا ا١تذىب القدًن ثنويا؛ أو كما يصفها  ،ملساء دقيقة
 .ٕٛألنو يفًتض وجود نوعُت من الذرات يتكوف اٞتسم من أحد٫تا والعقل من اآلخر"

كل ما ىو   وترى مادي )منتوج خلق إلهي(،يعتبروف العالم ال، ألهنم " فلسفة القروف الوسطىعند  رحلتنا تقفَّث 
 .ٜٕوبالتايل ال يستحق االىتماـ" مادي وضيعا ومعفرا بالخطيئة،
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28

 272اٌّصذس اٌغاتك ص 
29

 ..74- 73ص  اٌطاٌة، ثحِىر ساو١رٛف، اٌفٍغفح، أعظ أظش، 
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صريح ، فهذا كوف العالم منتوج خلق إلهيونالحظ سبب توقف الفلسفة ا١تادية يف ىذه القروف الوسطى = بسبب  
ر العالم على الطبيعة ذاتها، أي: كونها العتمادىم األساسي في تفسي، المادية في مقابل الخلق اإللهيفي كوف 

 .مكتفيو بذاتها

حيث "مل تصبح مسألة العامل ا١تادي ٤تط اىتماـ الفلسفة من جديد إال مع تطور العلم يف  ،تبدأ رحلتنا مرة أخرىَّث 
بحت النظرة فقد أص، الميكانيكية القرنُت السابع عشر والثامن عشر. ؤتا أف ا١توضوع العلمي الرائد يف ذلك العهد ىو

ا١تيكانيكية إىل ا١تادة ىي السائدة، وكاف الفيلسوف الفرنسي ديكارت وعامل الفيزياء اال٧تليزي نيوتن والعامل الروسي 
 ٖٓلومونوسوؼ يروف أصل ا١تادة متمثال يف دقائق متحركة شبيهة بكريات دقيقة صلبة"

 والقوؿ ،بلبذاتو مكتفي أنو الطبيعةو  كوفي الف في كوف تصورىم  الميكانيكية أو اآللية الماديةكاف مذىب    وقد
باقي ا١تادين وكما  مع يتفقوف فهم ، ومنهيا، وأمرا وتشريعا ووجودا خلقا يكن، مل كأنو اإللو ا٠تالق إلغاء َّثم  ومن بأزليتو،

 شيء وكل أزلية والطبيعة مادي، شيء كل ونتاجها، ا١تادة إال يوجد ال واألصوؿ، ا١تنهج يف اٞتدلية ا١تادية سيأيت مع 
 بالربوبية قاؿ من ومعلـو. التطورية أـ اآللية ىل العامل تفسَت يف وخالفهم ونتاجها، الطبيعة عن ٮترج ال نتاجها، من

ا١تادية  مذىب ويف. الربوبية يسمى ا١تالحدة من نوع فهو بذايت مكتفي أزيل العامل أف على واعتمد شيء كل وأنكر
 األدوات يصنع وىو با١تواد، مزود كبَت معمل الطبيعة وإ٪تا مصنوعا، عمال ليست بيعةالط:" دولباخ يقوؿ ا١تيكانيكية

 . ٖٔ"تفنى وال تخلق ال التي األبدية وعناصرىا نشاطها آثار نشاىد مكاف كل وفي الفعل، أجل من يستخدمها اليت

 . بذاهتا مكتفيو راسأت من مكونة آلية عن عبارة فهي بذاهتا مكتفيو الطبيعة إال وجود ال ، الفكرة نفس 

 ،سيحدث وما حدث قد ما جميع يصور أف ما يوما مكانو إف في سيكوف العالم اف:" ىكسلي توماس ويقوؿ
 بصورة فعلها فعلت طبيعية أساسية قاعدة يتبع سَتا ،األوؿ السديم ذرات من التطور سير أساس على ويفسره
  بذاتو، وىو مصدر كل شيء. ، فنظرهتم للعامل كأنو إلو مستقل وغٍت ٕٖ"قاطعة حتمية

 خالق، وجود إىل حاجة يف ليس وأنو بنفسو مستقل الكوف أف وأثبت" السماوية ا١تيكانيكا" كتابو البالس كتب وقد
 نظاـ يف أجد مل إنٍت:" بقولوٖٖ فأجابو الكوف يف اإل٢تية القدرة عمل عن نابليوف فسألو الكوف، يف عمل أي إللو وىل

   ٖٗ"اإللو دبَتبت للقوؿ ضرورة السماء
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34

 ٚظذٞ فش٠ذ ِؽّذ اٌّادٞ، اٌّز٘ة أغالي ػٍٝ ٚأظش، ،(2/354) سأذاي ظْٛ اٌؽذ٠س، اٌؼمً ذى٠ٛٓ: فٟ اٌّماٌح ٘زٖ أظش، 
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 كانت قد عشر والثامن عشر السابع القرنُت من سادت واليت للكوف، الميكانيكية الصورة:"  فرانك فيليب ويقوؿ
 يبدو كاف عشر والتاسع عشر الثامن القرنُت يف االٕتاه وىذا ، المادية فلسفة نحو المسيرة على ساعد ضخما دعما
  ٖ٘" مقاومتو ٯتكن ال إتاه وكأنو ا١تشاىدين من الكثَتين لدى

 من واثق ماديء مذىب جو في العشرين القرف من وجزء عشر التاسع القرف طواؿ عشنا :"كانهاـ.إرويند ويقوؿ
 المادية وكانت للمادية، الظاىرة بالقوى نمسك كنا قمتو، فوؽ نجلس وكنا ميكانيكيا، عالما كاف...  نفسو
، ٧تد نزظرهتم  ٖٙ"والعقالنية اإللحاد في بنظريات اإلنجيلي يالروح الوحي يتحدى الطبيعي العالم كاف ،إلهنا

 للعامل الطبيعي والكوف كأنو إ٢تا مًتبعا على عرشو غٍت عن كل ما سواه.

 والتاسع عسشر الثامن القرف يف المادي للمذىب كانت لقد:" قائال وجدي فريد محمد يؤكد ا١تعٌت ىذا نفس ويف
 العلـو جنودىا دولة العامة، بعض إىل منهم وسرى ،الخاصة من ثيرك عقوؿ على سلطانها امتد دولة، عشر

 األعلوف العلماء وقادتها الصناعية، والمخترعات اآللية المكتشفات ودعاتها الكونية، والمعارؼ الطبيعية
   ٖٚ"العامة عن وتنزىا لأل١تعية طلبا يسايرىا الفروع بعض يف يشايعها ال من فكاف ،المقدموف والفالسفة

 أو طبيعية الظواىر تفسَت يف العملي والتطبيق الكوف نشأة يف ا١تادية النظرة بُت التالـز على الندوي الحسن أبو كدويؤ 
 ووجهة عقيدة من الكلمة ىذه تتضمنو ما وبكل معانيها، بكل المادية إلى الغرب اتجاه انصرؼ: "قائال غَتىا،

 وعلى ببطء أوال وكاف ،تدريجيا ذلك وكاف وحكم، ةوسياس وأدب وعمل واجتماع، وأخالؽ وعقلية ونفسية نظر
 مدبر خالق أنو على مؤسسا نظرا الكوف في ينظروف الطبيعية والعلـو الفلسفة علماء فقاـ وعزٯتة، بقوة ولكن مهل،

 وصاروا شؤونو، وتدبر عليو وتحكم العالم ىذا في تتصرؼ والمادة الطبيعة وراء قوة ىناؾ وليس آمر، وال
 مجردا، علميا نظرا ىذا وسموا ،بحت ميكامنيكي بطريق وآثاره ظواىره ويعللوف الطبيعي، العالم ىذا يفسروف
 واٟتكم، العلم أساس على عندىم يقـو ال تقليديا، طريقا بو وؤمن إلو بوجود يعتقد وفكر بحث كل وسموا

 وراء شيء كل جحدوا أنهم إىل ونظرىم وْتثهم اختاروه الذي طريقهم هبم انتهى َّث سخريا، اٗتذوا بو، واستهزوؤا
 وا١تساحة، والعد الوزف ٖتت يدخل والواالختبار، الحس تحت يأتي ال ما بكل اإليماف وأبوا والمادة، الحركة
 ؤيديها ال التي المفروضات قبيل من الطبيعة وراء وبما باهلل اإليماف – اللزـو وبطريق الطبيعة بحكم – فأصبح
 بو يحجدوا ولم العداء، الدين يكاشفوا ولم طويل، زمن إلى باهلل يحجدوا لم همإن .العلم بها يشهد وال العقل

 والدين ليتفق يكن لم والنظر البحث في اتخذوه الذي والموقف اختاروه، الذي التفكير منهج ولكن كلهم،
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 يدخل ذلك من ءشي وال األخروية، باٟتياة و٢تجو ودعوتو والنبوة، الوحي وأساسو والغيب، اإليماف على يقـو الذي
 .ٖٛ"الدينية العقائد يف شكا يـو كل يزدادوف يزالوا فلم وا١تساحة، والعد الوزف ويصدقو واالختبار، الحس تحت

 مناحي كل على النظري ىذا وتطبيق الطبيعة، إىل وجود ال:  أي والعملي، النظري بُت التالـز على يؤكد سبق ما كل
 .الطبيعة نتاج ىذا كل اعية،واجتم وكونية إنسانية الوجودية الظواىر

الكوف ا١تيكانيكي يبحث يف تنقل  "ٛٔو ٚٔ القرفعن ا١تادة يف ا١تيتافيزيقية وا١تيكانيكية  وخالصة نظرة المادية
وتفاعل ٥تتلف األجساـ ا١تتحركة ٓتطوط معينة يف ا١تكاف )الفضاء(، فقد جرت ٦تاىاة تامة بُت مفهـو "ا١تادة" ومفهـو 

للجسم كتلة ثابتة وشكال ىندسيا، ويتحرؾ ٓتطوط معينة، وىو ٤تدود يف ا١تكاف، فقد أخذوا ينسبوف "اٞتسم". ؤتا أف 
 ٜٖإىل ا١تادة كلها"ىذه ا٠تصائص أيضا 

مل يكن با١تقدور ومن االنتقادات اليت وجهت ١تفهـو ا١تادة ا١تيتافيزيقي وا١تيكانيكي، أنو ٤تدود ومغلوط:"ألنو 
يا والفَتزياء. فاجملتمع البشري والعالقات البشرية ال ٯتكن وصفها بواسطةصفات  استخدامهما خارج حدود ا١تيكان

 ٓٗكالكتلة وا١تسار والشكل ا٢تندسي وانعداـ قابلية ٘ترير الضوء وما إىل ذلك."

 يف الكتاب من العديد بُت وقد وقد سبق اٟتديث عنها تفصيال من قبل، ،ٔٗالمادية الجدليةَّث نكمل رحلتنا مع 
سنة من تطور الفلسفة.  ٕٓٓ٘"الفلسفة اللينينية فهي ٕتسد كل ما يعد من أنفس وأٙتن ما أ٧تز خالؿ  أف الفلسفة

ا مؤسسو الماركسية هولهذا ينبغي لنا كي نفهم ما ىي الفلسفة أف نستطلع قبل كل شيء كيف كاف يفهم
    ،ٕٗ"اللينينية

 ندركو الذي وعينا عن المستقل الموضوعي قعالوا=  الفلسفي بالمفهـو المادة ذكر من أوؿ في رحلتنا ولنبدأ
 كاف ا١تاديُت من القدامي أف يرى وحديثا، قدٯتا ا١تادية الفلسفة على وا١تتطلع غَتىا، دوف حصرا ا٠تمس بالحواس

 الوجود أوحادية يف يف اتفاقهم مع الوجود، وأصل مكونات تفسَت يف ٥تتلفُت وكانوا الطبيعة، يف ٤تصور عندىم الوجود
 . ا١تادي عيالطبي

 ا٠تمس، اٟتواس بأعضاء وٖتس وعينا عن ا١تستقل ا١توضوعي الواقع وكوهنا للمادة فلسفيا مفهوما سطر من أوؿ ولكن
 الماركسيوف، ىم ووعينا، وقدرتنا وارادتنا ومشاعرنا إحساسنا وُموِلد( خالق) مصدر –الطبيعي الوحيد الواقع أي– وىو

 .للمادة المعنى بهذا فلسفيا فهومام ذكروا من الماركسيين قبل يوجد ال
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41

 .75اٌّصذس اٌغاتك ص  
41
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 من غَتىم عند ٟتاؿ بطبيعة يكن ومل ،خاصة الجدلية المادية انجاز من المفهـو ىذا أف اعًتافو راكتيوؼ ويسجل 
 حقا العلمي التعريف وضع كاف:" يقوؿ للمادة، الفلسفي ا١تفهـو ىذا ذكر من األساسي الغرض ويبُت ا١تاديُت،
 فلسفية مقولة ا١تادة:" لينُت أعطاه الذي التعريف ىو وىذا. الجدلية للمادية فذا انجازا يةالفلسف" المادة" لمقولة

 مستقلة بصورة وا١توجود تعكسو، تصوره، تنسخو، اليت أحاسيسو يف لإلنساف ا١تعطى ا١توضوعي الواقع تعيُت يف ٗتدـ
 المحيط العالم كل يشكل" المادة" مقولة مدلوؿ أف – ٔ: التعريف ىذا من ويستدؿ ،"اإلحساسات عن

 الوحية األساسية السمة أف يف يتلخص ا١تقولة ىذه مغزى أف – ٕ خارجو، ويقع وعيا يعترب ال ما كل أي ،باالنساف
 أف – ٖ الوعي؛ عن واستقالليتها ا١توضوعية ٝتتها ىي عملية أو عالقة أو خاصية أو مادي شيء ألي أ٫تية واألكثر

 والعمليات بالمجتمع يتعلق وفيما ب فحسب، الطبيعة بظواىر يتعلق فيما ال ااستخدامه يمكن" المادة" مقولة
 والعلميات الظواىر كل أف – ٗ عنو؛ مستقلة وبصورة االنساف وعي خارج وا١توجود الجارية والعالقات االجتماعية

 تلك فقط ليس ىنا والمقصود. اٟتسي وتلقيو أحاسيسو أساس على وعيو يف تنعكس أو االنساف يدركها ا١تادية
 أو السمع حاسة طريق عن أي ،(المباشر الحسي االدراؾ) مباشرة بصورة تلقيها يمكن التي والظواىر األشياء
 كالتلسكوب العصرية األجهزة أعقد تلقيها ألجل تستخدـ التي وتلك بل الشم، أو اللمس أو البصر

 .اإلنساف حواس قوة من يدتز  وكأنها تبدو التي األجهزة، من وغيرىا والرادار والميكروسكوب

 المادة بوجود تقر فهي الموضوعية المثالية ٓتصوص أما. المادي العالم وجود عموما تنكر الذاتية المثالية إف
 الفكرة إلى نسبة ومشتقة ثانوية المادة أف ذلك خالؿ تدعي لكنها عنو، مستقلة وبصورة البشري الوعي خارج

 .المادي العالم خلقت التي اإللهية رةالفك أو العالمي الروح إلى المطلقة،

 خارج المادة بوجود يقر األوؿ أف يف ا١تثايل الفهم عن للمادة اٞتديل ا١تادي الفهم بُت ا١تبدئي الفارؽ ويتلخص 
. والمكاف الزماف في نهائية وال للفناء قابلة غير مخلوقة، غير سرمدية وبأنها عنو، مستقلة وبصورة البشري الوعي
 المعنى وبهذا. بالوعي المادة ترتهن ال حين في ،بالمادة أزليا يعتبر ال الذي الوعي يرتهن بالذات بالسب ولهذا
 انجازا كونو ومدى للمادة لينُت تعريف تسم اليت الكبَتة األ٫تية مدى نفهم أف وألجل. ومشتقا ثانويا الوعي يكوف

 ظهور قبل موجودة كانت اليت ا١تادي والعامل ا١تادة عن التصورات بتلك نقارنو أف لنا ينبغي الفلسفة تاريخ في فذا
 فالسفة أوؿ من األوؿ، ا١تبحث يف ذكرنا كما ا١تادة بشأف اآلراء تطورات عن يتحدث طفق َّث ،ٖٗ"اٞتدلية ا١تادية
 .ذلك إىل وما والنار وا٢تواء  َّث ا١تاء، وا١تادة، الطبيعة ألصل وتصورىم اليوناف
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 :أمور عدة فهمي السابق راكيتوؼ تحليل ومن

 هبذه عنو ٖتدث من قبلهم يوجد وال ا١تاركسيوف، ىم للمادة الفلسفي التعريف ىذا وضع من أوؿ :األوؿ األمر
 .الطريقة

 من حىت بل أمامنا، ندركو ما ٣ترد وليس كلو، حولنا من احمليط العامل أف بو يقصد الفلسفي ا١تفهـو ىذا :الثاني األمر
 الكوف ىا ىو ا٠تمس باٟتواس للحس القابل الواقع ىذا ولكن عنا، ومستقل وعينا عن خارج=  اٟتديثة بأجهزتنا ندركو
 .وذرات جزئيات من ا١تكوف فقط حولنا من والعامل

، ىذا من األساسي الغرض :الثالث األمر  أصال، ا٠تارجي العامل تنكر اليت الذاتية ا١تثالية ا١تثاليُت، على الرد ا١تفهـو
 ىو بل والعامل الكوف ىذا نتاج من ليس طبيعي، فوؽ وىو الكوف ٢تذا خالق بوجود تقوؿ اليت=  ا١توضوعية وا١تثالية
 الوجود ىذا إال عندىم أصال حقيقي وجود يوجد ال بينا وكما وجوده، يف لو التابعة ىي الطبيعة: أي لو، ا٠تالق

 إلو بوجود يقوؿ من كل لذا لو، حقيقة ال ذىٍت بشري اخًتاع فهو عنو ٮترج وما نتاجو، من شيء وكل ا١تادي الطبيعي
 .والواقعية ا١تادية بُت الفرؽ وسنبُت مثايل، ىو

 وبصورة البشري الوعي خارج ا١تادة:" قاؿ ا١تطلقة، األسبقية ٢تا الطبيعة أو وا١تادة ثانوي الوعي ١تاذا :الرابع األمر
 الوعي يرهتن بالذات السبب و٢تذا. وا١تكاف الزماف يف ئيةهنا وال للفناء قابلة غَت ٥تلوقة، غَت سرمدية وبأهنا عنو، مستقلة

 ".ومشتقا ثانويا الوعي يكوف ا١تعٌت وهبذا. بالوعي ا١تادة ترهتن ال حُت يف با١تادة، أزليا يعترب ال الذي

 وهبذا وعينا، عن مستقلة ىي لذا بذاهتا، مكتفية سرمدية أزلية الطبيعة وكوف ا٠تالق إنكار بُت التالـز يف صريح كالـ
 .وثانوي منها مشتق والوعي ا١تطلقة، األسبقية ٢تا الطبيعة فقط ا١تعٌت

 ا١تاديُت عند ا١تادة كوف من ذلك ويظهر ْتاؿ، ا١تاركسية قبل موجودا يكن مل اللينيٍت ا١تفهـو ىذا إف :الخامس األمر
 موجود أي إنكار عن فضال ا٠تالق، واإلل وإنكار لإلٟتاد التأسيسي ا١تفهـو ىذا عن ٘تاما ٥تتلفا كاف ا١تاركسية قبل

 .والكوف الطبيعة نطاؽ خارج ظاىرة أي أو وروح

 ،وذرات جزئيات من المكوف حولنا من المحيط العالم ىو الماديوف يقصده الذي الوجود  أف راكيتوؼ ويبين
: يأ ،يرهغ وجود يوجد وال مستقلة، بصورة االنساف وعي خارج الموجود ىو حولنا من المحيط العالم وىذا

 ،فقط وعينا خارج أنو نميزه ولكن وجزئيات، ذرات من المكوف حولنا المحيط العالم ىو ىو الموضوعي الواقع
 والنباتات، الحيوانات: ا١تختلفة والعمليات األشياء من غفَت ّتم ٤تاط اإلنساف اف:" راكيتوؼ يقوؿ ذلك ويف

 أف نعلم ونحن آخره، إىل ،الطبيعة ظواىر الفن، اجاتنت الكيميائية، المركبات المختلفة، واألدوات المكائن
 النجـو مليارا من يتألف ا١ترئي الكوف بأف ا١تعاصر الفلك علم ويعلمنا وذرات، جزئيات من تتكوف األشياء جميع
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 ال ٢تذا .بينها فيما ا١تًتابطة غَت والظواىر األشياء من زاىيا تراكما األوىل للوىلة ذلك كل يبدو وقد. والسدـ واجملرات
 رمل ذرة بينها االنساف يًتاءى الطارئة والظواىر األشياء من وتشابكا الفوضى من ضربا للبشر العامل يبدو أف يندر

 خارج موجودة أنها ىي عامة مميزة سمة تنوعها، كل رغم والظواىر، األشياء لجميع أف بيد. العامل ىذا يف ضائعة
. موضوعي واقع عن عبارة ىي بنا احمليطة والعمليات األشياء أف خرى،أ بعبارة .عنو مستقلة وبصورة االنساف وعي
 الفلسفية وا١تقولة وعيو، خارج عنو، مستقلة وبصورة اإلنساف خارج ا١توجود ا١توضوعي الواقع ٘تييز ينبغي النحو ىذا على

 بُت ا٠تلط ٬توز ال مثلما ا،بينهم ا٠تلط ٬توز وال. الواقع ىذا على ويدلل يعكس الذي ا٠تاص ا١تفهـو أي لو، ا١تناسبة
 التنقل ٯتكن فال االنساف عقل يف الذي ا١تفهـو أما هبا، التنقل ٯتكن الفعلية فالسيارة". السيارة" ومفهـو الفعلية السيارة

 ٗٗ"بو

 ىم الخالق، تعالى اهلل وجود بانكار وربطو الوحيد الواقع وكونو الموضوعي الواقع عن يتحدث من كل سنجد لذا
 ا١توضوعي الواقع ىو الوحيد الطبيعي الوجود ألف وذلك المسألة، ىذه عن تحدث من قبلهم يوجد ال ة،الماركسي
 جنس غَت جنس من وجود أي أنكروا ولذا بشري، واخًتاع فكرة عن عبارة ىو للطبيعة نتاجا ليس وجود وأي الوحيد،
 غييب لواقع وجود ال لذا الطبيعة، انتاج ال شريب ذىٍت انتاج ٣ترد حقيقي غَت وجود ىو لذا نتاجها، ليس ألنو الطبيعة

 إف:" ماركس قاؿ لذلك  حقيقي، لو وجوؿ ال اخًتاع وىم خياؿ فهو الطبيعة وراء ىو ما كل بل غيبية موجودات فيو
 سوى ليس الواقع وىذا الواقع، خالق ىو مستقال، موضوعا فكرة اسم ٖتت منو ٬تعل الذي ىيجل لدى الفكر تسلسل
 إلى ومترجما ىو كما منقوال المادي العالم سوى ليس األفكار عالم أف فأرى أنا أما. ا٠تالق لذلك يةخارج ظاىرة
 .  ٘ٗ."البشرية الروح

 نعم سبق، كما ىذا عليو أطلقوا من أوؿ ألنهم ،الماركسي التعريف ونقوؿ للماركسيين، ننسبو أف بحق يمكن لذا
 المشهود الواقع ىذا إال وجود ال عندىم والمادة الطبيعة على حصرا الوجودية نظرتهم في الماديين كل باعتبار

 ا٠تمس باٟتواس للحس االقابل الوحيد الواقع ىي ا١تادة كوف وحديثا قدٯتا اتفاقهم يصح وبالتايل المادي، الطبيعي
رحلتنا ، ىذا ما سنتعرؼ عليو يف الواقعيوف؟ عند صحيح اٟتصر ىذا ىل ولكن فقط، البشر ٨تن وعينا وخارج فقط،

 حوؿ الفرؽ بُت ا١تادية والواقعية يف ا١تبحث الثالث.

 و ا١تادية: أساسيُت إتاىُت إىل الفلسفية النظريات تنقسم األساسية ا١تسألة ٟتل وتبعا: "الديالكتيكية ا١تادية تابكويف  
 لم بنا يحيط الذى عالمال أف يعتبروف ىو و ،بالماديين يدعوف المادة بأولوية يعترفوف الذين الفالسفة و. ا١تثالية

                                                           
44

 .71 – 69ص اٌطاٌة، ِىرثح ساو١رٛف، اٌفٍغفح، أعظ أظش، 
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وىنا اٟتديث عن ا١تهذب ا١تادي عموما وليس ا١تادية اٞتدلية، ففي نظر  . ٙٗ"أزليا موجودة الطبيعة اف و أحد، يخلقو
 فال يوجد واقع غَته.ال وجود إال الطبيعة والعامل الذي ٭تيط بنا ككل، ا١تادية اٞتدلية إف ا١تادي ىو من يقوؿ: 

 المادي إفّ :" ا١تادي وكونو ال يكوف ماديا إال بالقوؿ بأف ا١تادة ىي الواقع الوحيد واألخَت عن  لينين يقوؿويف ذلك  
 بل الّنهاية، حىّت  معروفاً  صار أنّو ٔتعٌت ليس األخَت ،واألخير الوحيد الموضوعي الواقع صور ىي إحساساتنا أفّ  يرى

 أماـ فقط ليس نهائيا، الباب تغلق ىذه النظر وجهة إف. آخر واقع عداه يوجد أف يمكن وال يوجد ال أنّو بمعنى
 منشأ الموضوعي الواقع في ترى ال اليت األستاذية السكوالستية تلك أماـ أيضا بل ،ايمانية كل االيمانية،

 فهو شيء أي=  النتيجة وبالتايل ا١تادة، إال وجود ال وكوف الوجود، بأحادية القوؿ بُت وتالـز ربط ىنا .ٚٗ"احساساتنا
 .ا١تيتافيزيقا بكل اإلٯتاف عن فضال ٓتالق اإلٯتاف ـأما الباب يغلق ذاوى والكوف، والطبيعة ادةا١ت نتاج

 في ليست العالم وحدة إف "ويقوؿ أنجلز يتحدث ومن قوؿ لينُت السابق نفهم أف العامل ىو الواقع الوحيد، فعندما
 وجود شكل اٟتركة... الطبيعة وعلـو لفلسفةل وشاؽ طويل تطور... أثبتها قد المادية وىذه ماديتو في بل كيانو،
نفهم مراده  . ٛٗ..."مادة بدوف حركة وال حركة بدوف مادة مكاف، أي يف أبدا، يوجد أف ٯتكن وال قط، يوجد مل.  ا١تادة

 كوف ال وجود إال ىذا العامل وىذا الواقع، ووحدتو يف ماديتو، كل شيء نتاج ا١تادة.

 وأف اإلنساني، الدماغ نتاج اهنم وجدنا مصدر٫تا، وعن وا١تعرفة، الفكر ماىية نع... تساءلنا وإذا"  أنجلز يقوؿو 
 من يغدو ذاؾ واذ احمليط ىذا ومع ، معين طبيعي محيط في وتطور نما الذي الطبيعة نتاج ىو نفسو اإلنساف
 في بل ضتناق في ليس ، للطبيعة نتاج ، تحليل آخر عند ، أيضا ىو الذي اإلنساف دماغ نتاج أف البداىة
 ىو الذي الدماغ نتاج يكوف البديهي فمن الطبيعية، نتاج نفسو االنساف كاف إذا أي.  ٜٗ" الطبيعة سائر مع انسجاـ

 وكل لإلنساف ا١تنتجة ىي ألهنا الطبيعة سائر مع انسجاـ يف بل تناقض يوجد ال وهبذا عية،للطب نتاج اإلنساف من
ويعكر ، يعني أف ال وجود إال الطبيعة وما كاف نتاجا عنهاالنسجاـ = وىذا ا. عقل فكر وعي روح و٤تتوياتو مكوناتو

أو بعبارة أدؽ وجود أو ما وراء الطبيعة،  للوجود، الطبيعة وما فوؽ الطبيعة صفو ىذا االنسجاـ التقسيم الثنائي
نسجاـ، ، ومن ىذه ا١تخلوقات ما ىي من جنس غَت جنس الطبيعة. فمن يقوؿ ذلك: فقد عكر االخالق ومخلوقات

 ولن تقبلو ا١تادية  منتسبا ٢تا.

 وجدت حُت يف ،لها رفيع كنتاج الطبيعة تطور من معينة درجة في إال ووعيو اإلنساف ينشأ لم: " يقولوف لذا
 روح أية مطلق، وعي أي اإلنساف فوؽ ما وعي أي يوجد أف يمكن وال يوجد ومل ،خالد بشكل ذاتها الطبيعة
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47
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كوف الطبيعة وجدت أزلية خالدة، وكوف   وإنكار كل ما ىو فوؽ طبيعي، النظرة الوجودية،فهنا تالـز بُت .  ٓ٘" مطلقة
اإلنساف ودماغو ما ىو إال نتاج الطبيعة كنتاج متطور رفيع ٢تا، ومن َّثم النتيجة = الوعي ناتج عن الدماغ الذي ىو أرقى 

 ، وال وجود لوعي فوؽ اإلنساف، وال يوجد أي روح مطلقة.نتاج الطبيعة

فلم يرفضوا وينكروف األلو لكونو مثاليا، بل رفضوا كل ا١تظاىر الكونية واالجتماعية واالنسانية ألهنا ليس نتاج الطبيعة 
ال وجود إال أو بعبارة = ألف أصلهم المادي ىو القوؿ بال وجود موجودات إال المادة وما ينتج عنها، ا٠تالدة، 

 .الطبيعة وما ينتج عن الطبيعة

تم االنكار والرفض لكل ما ىو فوؽ  ومن ىذا المنطلق الوجودي ،ابتداء،  للطبيعة والكوف يةفنظرتهم وجود
كما يصوره   – رفضهم لما وراء الطبيعة ومنها اإللو الخالق، وليس طبيعي حتى واف كانت أسباب لتفسير الطبيعة

كما يقوؿ أو   ،ف بوجود خالقاإليما لو مثالي، فرفضوا، فوجدوا صفات اإلأنهم نظروا للكتاب المقدس –بعضهم 
ف، فنص لينُت فوجودوه مثاليا فرفضوا الدين وإليما حوؿ اإللو المثاليأف الماديين عندما ناقشوا ىيجل بعضهم: 

السابق وأ٧تلز يوضح منهجهم وأصو٢تم اليت من خال٢تا رفضوا الدين واإلٯتاف كلو، بل يعتربوف أي شيء خارج عن 
، لذا عندما يتحدثوف عن اإللو يتحدثوف وفق خًتاع اإلنساف، ومن َّثم ال وجود لونطاؽ الطبيعية ىو من خياؿ وا
، ىو يف اٟتقيقة مثايل = من انتاج الذىن يةتغافل عن ذلك، فكل شيء فوؽ الطبعمنطلقاهتم وأصو٢تم وال ٯتكن ال

سوء ىذا الوجود وجود مادي  واخًتاعو، وليس من نتاج الطبيعة، ألف الوجود اٟتقيقي ىو الوجود الناتج عن الطبيعة، 
كاإلنساف ودماغو مثال، أو كانت صورة عن الواقع الوحيد = الطبيعية، ألف ىذه الصورة من نتاج الطبيعة، ال يوجد 

  انسجاـ وتوافق وقبوؿ ٢تا وكوهنا ليست اخًتاعا وليست خياال.

 اإلنسانية، ا١تظاىر كل خالقة وا١تادة ادة،ا١ت يف الوجود حصر ىو ا١تاديُت ٚتيع بُت ا١تتفق القدر تقدـ، ما على وبناء
 ينقسم ال أي=  للمادة إال وجود ال معٌت إف بينا وقد أيضا، ا١تادية األسباب عن الكونية الظواىر تفسَت يف ٩ترج ولن

 والكوف الطبيعة ىو واحد الوجود وإ٪تا و٥تلوؽ= ال وجود لوجود طبيعي ووجود فوؽ طبيعي، خالق لوجود الوجود
 .ا١تعيار ىذا على ا١تادية كلمة اتفقت ىكذا غَت، ال فقط والعامل

 المعاصروف والماركسية:

يتضح للقاريء إف ا١تادية اليت يعتمد عليها بعض الشباب ىي ا١تادية  كر التطور التارٮتي للماديُت،ن ذِ سبق بيانو مِ ٦تا 
، وىم من قالوا هبذا ا١تفهـو الفلسفي للمادةن مَ  ا١تادية، فا١تاركسيوف ىمٞتدلية خاصة وليس اعتمادا على كل مذاىب ا

 الواقع غَت متوقف على وعينا. أف اعتمدوا على أزلية ا١تادة الثبات
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ما قرره، وبياف لذا ْتثي السابق "استقالؿ مذىب ا١تادية اٞتدلية عن ا١تنهج اإلسالمي" كاف كافيا يف الرد على 
 وقدنهم أثاروا بعض االعًتاضات، وسأناقشها تفصيال يف ىذا البحث، االستقاللية التامة بُت اإلسالـ وبُت ا١تادية، ولك

 تقريرات ا٢تامة اليت تبُت الفارؽ بُت ا١تنهج االتيمي وما قرروه ىؤالء الشباب.لأزدت الكثَت من ا

 :األمر الثالث: أمثلة على عدـ االنتساب للمادية

 ىيكل أرنست ،البتة ونتاجها الطبيعة عن المستقلة ةبالروحاني القوؿ مع للمادية االنتساب استحالةو٦تا يدؿ على 
 وراءىا ليس التي الغائية الحقيقة ىي( الذرات من المؤلفة) المادة أف يعتقد ألنو" ؛(Nonistic) واحدي مذىبو
 خاضعة ،الواعية وغير منها والواعية الحية، وغير منها الحية ،الكائنات جميع عنو ظهرت الذي واألصل ،حقيقة
 ماديا ليس كاف فوإل ،المادي بالمذىب الحقيقة في( أشبو) ىذا الواحدي ومذىبو. صارمة ضرورية وانينلق كلها

 من خاليا جامدا شيئا ليست عنده المادة أف ىذا من ويلـز .للذرات حتى أرواح بوجود قاؿ فإنو الصحيح، با١تعٌت
 ففلسفة. المادية إلى منو الروحية إلى بأقر  الناحية ىذه من مذىبو كاف ولهذا. الماديوف يفهمها كما الحياة

 صفيت باعتبار أيضا اثنينية ولكنها ٚتيعها؛ الكائنات أصل إنو يقوؿ الذي الواحد اٞتوىر باعتبار إذف واحدية" ىيكل"
 . ٔ٘"ا١تادة صفات من صفة" ىيكل" فيعتربىا القوة أما. اٞتوىر ذلك هبما يصف اللتُت والروحية ا١تادية

 اعترب ولكن الذرات، إال وجود ال قاؿ وإف كونو ا١تاديُت، من يعترب ال ولكنو "األحادي با١تذىب يقوؿ ىيكل أف رغم
 عن تماما الروح فصل باعتبار االثنيني المذىب من وولف اعتبره لذا الديٍت با١تفهـو ووعي روح الذرات يف

 عن مستقلة روح بوجود يقوؿ من وكل خالق بوجود يقوؿ من كل لذا المادة، نتاج من الروح ليس ،ٕ٘"المادة
 أف يمكن ال لخالق، مخلوقة والطبيعة المادة كوف عن فضال لإللو، مخلوقة ىي وإنما البتة، عنها تنتج لم المادة

 المادة،=  المشهود والواقع الطبيعة عالم على المقتصرة الوجودية النظرة في لمخالفتها بحاؿ، للمادية ينتسب
 .غيره واقع وال

االيماف  يمكن عليو وبناء ،وا١تادة الطبيعة وعامل اإللو عامل و٥تلوؽ، خالق وجودين بوجود يؤمن ٓتالق ا١تؤمن أما 
 خالق ثنائي تقسيم من الوجود في نتبناه لما نظرا غيبي وواقع ،(الطبيعة أو المادة) مشهود واقع بواقعين،
 عالقة تفصيل وسيأيت األساس، من غييب واقع اؾىن يكن مل و٥تلوؽ ٠تالق وتقسيمو الوجود يف ا١تخالفة فلوال ،ومخلوؽ

 .الوجود تقسيم ْتسب الواقع تقسيم َّثم  ومن الوجودية بالنظرية للحس القابلية

 يعتبر لم ولكنو الطاقة، نتاج=  بأنو المادة نتاج كل فسر لذا الوجود،، في الوحيد المبدأ ىي الطاقة اعتبر وممن
 ووجود ،العصبية الطاقة نتاج وكونها المادة بين ففرؽ ،الروحية الطاقة ولكن الطاقة نتاج الشعور جعل ألنو ،ماديا
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 إىل فلسفتو تستند حيث "أستولد" األلماني الكيمائي وىو=  ماديا يكن مل لذا ،الروحية الطاقة نتاج وىو الشعور
 أو العمل، عن ينتج ما أو عمل،ال على القدرة" بالطاقة" ويعٍت شيء؛ لكل األوؿ ا١تبدأ الطاقة يعترب ألنو الطاقة، فكرة
 فالكتلة: الطاقة من ٥تتلفة أسااليب عن عبارة نظره يف ا١تادة خواص فكل ىذا وعلى -عمل إىل ٭توؿ أف ٯتكن ما كل
 مقدار بأنو عنو التعبَت ٯتكن والشكل االنضغاط؛ قابلية بأنو تفسَته ٯتكن واٟتجم واٟتركة؛ بالعمل تفسَتىا ٯتكن مثال

 فليست الطاقات؛ من ٣تموعة سوى ليست" أستولد" عند ا١تادة أف يظهر ىذا ومن.  وىكذ مرنة من ا١تادة يف ما
 من ضروب سوى الكيميائية ا٠تواص وليست الطاقة، من أنواع سوى وا١تغناطيسية والكهرباء والصوت والضوء اٟترارة
 ثبوتا ثابتا ا١تختلفة الطاقات من منتظمة ٣تموعة عن عبارة الطبيعية األجساـ أف أي. العناصر ٖتويل يف تعمل الطاقة
 بعملية القياـ من الكائن ٘تكن حرة كيميائية طاقة ذات أجساـ اٟتية والكائنات االتزاف؛ من قريبة حالة وعلى نسبيا،
 قةفالطا: با١تاء تددور اليت اآلآلت من بآلة اٟتي الكائن تشبية ٯتكن"و. والتناسل التغذية من ٘تكنو كما وا٢تدـ البناء
 العمل، من الضروري با١تقدار ٯتدىا لكي اآللة عجلة خالؿ واحد إتاه يف يندفع أف ٬تب الذي ا١تاء ٔتثابة فيو اٟترة

 الطاقة دوراهنا أثناء توزع وىي دائمة، دائرية حركة تتحرؾ اليت العجلة ٔتثابة اٟتية الكائنات يف الكيميائية والعناصر
 الذي النحو ىذا على" أستولد" نظر يف وحدىا ا١تادة وليست" حدة على كل اآللة، ءأجزا إىل الساقط ا١تاء عن ا١تتولدة
 حيث العصبية، الطاقة عن يتكلم كما الروحية الطاقة عن يتكلم فهو. الطاقة من نوع كذلك الشعور فإف: وصفناه

 . ٖ٘"الطبيعي العمل يف اٟتاؿ ىو كما واستنفادىا طاقة بذؿ يستدعي العقلي العمل أف نعلم ٨تن:" يقوؿ

 عن َّث ومن أصولها، عن خروجا أـ حقيقا انتسابا ا١تادية مع حا٢تم يف بليخانوؼ يقوؿ ،األنجليز الفالسفة وىكذا
 ىذا ممثلي من أي يسأؿ لم أنو على مطلعوف المادي المذىب تاريخ يعرفوف الذي وأولئك:"  ٢تا االنتساب
 بعض فإف وبالفعل ؟، فينا األحاسيس إثارة على القدرة الخارجي العالم مواضيع تملك لماذا: أنفسهم المذىب
وا فعندما حاؿ، أي وعلى اإللهية، باإلرادة حدث ىذا أف األحياف بعض في أكدوا اإلنكليز الماديين  ىذا عن عربم
  ٗ٘" ثانية مرةً  عليو يثبتوف َّث ، المادي المذىب نظر وجهة عن يتخلَّوف كانوا فقد ، الورِع الديٍت التفكَت

 مع للمادية االنتساب ٯتكن ال أنو= ٧تليزاال للماديُت بليخانوؼ ووصف وأستولد، ىيكل أرنست ذكر من ا١تقصودو 
 أو ذرات من مكوف ا١تادي الوجود أف القائلُت من كنت وإف حىت البتة، ونتاجها الطبيعة عن ا١تستقلة بالروحانية القوؿ
 تكن مل فكرة وأي الطبيعة، عن خارج روحي وجود أي أنكرت إف إال ا١تادية إىل تنتسب فال الطاقة، نتاج من ا١تادة
 .الطبيعة نتاج
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 ا١تبدأ ىي ا١تادة بأف القائلة النظرية بتاتا ينكر ألنو مادي؛ بأنو مذىبو يتهموف الذين دعوى" نفسو عن أستولد يدافع لذا
 أصلهما والشعور اٟتياة بأف وؿالق إليو ينتسب من دعوى ينكر أنو كما شيء، كل عنو ظهر الذي األصل أو األوؿ
 . ٘٘.."البحتة الطبيعية الطاقة

 عنو يظهر الذي األوؿ واألصل األوؿ المبدأ الطبيعة أو المادة يجعل من ىو ا١تادي ا١تذىب كوف يؤكد فأستولد
تالفهم يف ، وىذا ىو القدر ا١تشًتؾ بُت ا١تاديُت قدٯتا وحديثا، مع اخعنها ينتج وما الطبيعة إال وجود فال شيء، كل

مفهـو ا١تادة وأصل ىذه ا١تادة، ىل ا١تاء النار ا٢تواء ، ىل الذرات، ىل ىي جسم، وىكذا كما سبق بيانو، إال أهنم 
خارج عن الطبيعة وليس من نتاجها، ىو خياؿ ووىم، يتفقوف على كوف الوجود ىو الطبيعة وال وجود غَته، وكل وجود 

  ة اٟتديثة واٞتدلية.اخًتاع الدماغ أو الذىن كما عند ا١تادي

 .المبحثاالعتراض الوارد على ىذا 

 ال اجماع بين الماديين أنفسهم على فكرة المادة، فكيف تدعي االتفاؽ بين الماديين؟ االعتراض:

ويف ىذا ا١تعٌت يقوؿ أزفلدكوليو:" ال إٚتاع بُت ا١تاديُت أنفسهم على فكرة ا١تادة، وىي الفكرة اليت تعلب دورا ىاما يف 
سفتهم، كما أف ا١تادة اليت يتحدثوف عنها ال ٯتكن الربىنة عليها ٟتياتنا الشعورية اليت ندركها إدراكا مباشرا، فالنزاع ال فل

 .ٔٚٔوا١تذىب الديناميكي يف الطبيعة" مدخل إىل الفلسفة صيزاؿ قائما بُت ا١تذىب ا١تيكانيكي

 والجواب من عدة وجوه:

 محل االتفاؽ. الوجو األوؿ:

حقيقة بغض النظر عن طبيعة ما ىي تفاؽ يف كوف الوجود واحد ال وجود غَته وىو الطبيعة أو الكوف أو ا١تادة، ٤تل اال
 ، فليس ىذا ٤تل ا٠تالؼ بُت ا١تاديُت.ىذه الطبيعية؟ 

 محل النزاع.الوجو الثاني: 

أصال ٟتياتنا الشعورية اليت ندركها  ال ٯتكن الربىنة بربىاف قاطع على كوف ا١تادة ىي٤تل النزاع ٦تا قرره أزفلدكوليو، ىو 
ولن ٬تدوا برىانا ألف الشعور الروحي القليب النفسي نصدره الروج ال الطبيعة وا١تادة، وسيأيت االمتناع  إدراكا مباشرا.

 العقلي من انبثاؽ الوعي والشعور من ا١تادة.

 نزاع خاص. الوجو الثالث:

 يكي يف الطبيعة.يكانيكي والدينامىذا النزاع خاص با١تادية ا١ت
                                                           

55
 .61ص اٌغاتك، ّصذساٌ 



 www.arrabiaa.net موقف ابن تيمية من المادية                      

31 

 .الماديين إلحاد سبب: الثاني المبحث

  ؟..اإللحاد يلزمو مادي كل ىل

قبل اٞتواب على السؤاؿ البد من ٖتديد معيار للمادية ومن َّثم حصر سبب إٟتادىم. وقد بينا إف ا١تعيار ىو حصر 
ية و٨توىا نتاج ا١تادة يف التكوين والوجود ويف الوجود يف الطبيعة وا١تادة، ومن َّثم كل اجملاالت اإلنسانية والطبيعية الكون

 عليهم ٖتتم أصو٢تم وإ٪تا ال؟ أـ للحس قابل ال؟ أـ ثبوتية صفات لو اإللو فال عالقة بكوف التفسَت بأسباب مادية.
 ىو شيء كل وكوف ،للحس القابل الوحيد الواقع وىو الطبيعة ىو الوجود لكوف نظرا وا٠تالق، اإللو انكار اختيار

 إال لو وجود وال ووىم خياؿ بشري اختراع فهو للطبيعة نتاجا ليس وما الحقيقي، الوجود ىو ىذا الطبيعة، جنتا 
 ىذا بو، يؤمن من أذىاف في بشري اختراع عن عبارة ىو لذا عندىم، الطبيعة نتاج من ليس والخالق ،الذىن في
 .إلحادىم سبب ىو

 يمكن القوؿ إف أسباب إلحاد الماديين ىو:لذا  

 نظرهتم للوجود وحصره يف الطبيعة والكوف )ا١تادة(. السبب األوؿ:

 اكتفاء الطبيعة بذاهتا. السبب الثاني:

من نتاج الطبيعة وال ٗترج عنها، اإلنساف  االنسانية واالجتماعية والطبيعية الكونية و٨توىا كل اجملاالت والظواىر  أي: اف
كالرعد والربؽ و٨توىا ال نفسرىا إال بأسباب مادية ة والظواىر الطبيعية  القدر ودماغو والوعي والفكر واالرادة والشعور و 

 العالم الماديوف ويفّسر"، لذا يقولوف :جتماعية و٨توىا كلو نتاج الطبيعة.االاجملاالت و وال يوجد فيها حكمة إ٢تية، 
، واٟتديث ٙ٘"العالم جخار  وجودىا يُزعم للطبيعة خارقة قوى على االعتماد إلى اللجوء دوف ذاتو منو منطلقين

  عن مذىب ا١تاديُت بشكل عاـ، وليس مقصورا على نوع واحد من ا١تاديُت.

كل شيء نتاج الطبيعة، وما ليس منتجا للطبيعة فهو اخًتاع بشري وخياؿ ذىٍت مكتفية بذاهتا   = إف الطبيعة والنتيجة 
فال عيار عند ا١تاديُت، وما ينتج عنو، ىذا ىو ا١تالطبيعي ليس لو وجود حقيقي، فإف الوجود اٟتقيقي ىو الوجود ا١تادي 

إنكار كل ما ىو ديٍت ومن َّّث وال أسباب روحية، وال وجود روح سارية يف اٞتسد أساسا، إىل إلو خالق، الطبيعة ٖتتاج 
عن إلو  ض النظر٬تعلو ٣ترد اخًتاع بشري، ىذا بعا٠تالق و  سينكرروحي إٯتاين، فمن البديهي من كاف ىذا مذىبو 

 النصاري بل ىو منهج عاـ.

كل مادي واقعي، ألنو حصر الواقع  –كما سيأيت بيانو -  لية متعلقو بالواقعية ال الماديةوعدـ القاب للحس والقابلية
، فعندما نقوؿ كل موجود قابل للحس = اٟتقيقي يف الطبيعة، وىذه الطبيعة ىي القابلة للحس، بل ىي الوجود الوحيد
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يء ليس نتاج ، وكل شلذا الطبيعة الوحيدة القابلة للحس٤تصور أساسا يف الكوف والطبيعة،  ا١تاديُت فالوجودعند 
الطبيعة ليس لو وجودا حقيقيا حىت يكوف قابال للحس، بل كل ما كاف خارجا عن الطبيعة، وليس من نتاجها = ٣ترد 

 اخًتاع بشري )مثاؿ(. ، فكرة،ووىم ،خياؿ

شهود )عامل الطبيعة(، وواقع غييب، لذا تعلق القابلية للحس يقسم الواقع لواقع مليس كل واقعي مادي، ألف منهم من و  
 بالواقعية ال ا١تادية.

ىو الطبيعة وما ينتج عنها، يلزمو انكار كل ما ىو فوؽ طبيعي، كل مادي ا١تنهج، أي: يعتقد أف الوجود  والخالصة:
مادي من فال خيار للوما يتفرع عنو ىو سبب إٟتادىم،  "يالوجود" قد ٖتدثنا عن أصل ا١تاديُتوأو٢تا اإللو ا٠تالق، و 

على أي ما ىو غييب ، واٟتكم  انكار كل ي مادي، انكار كل ما ليس نتاجا للطبيعة وا١تادة،وؽ طبيعانكار كل ما ىو ف
عو ري اخًت بأنو ٣ترد اخًتاع بش -سواء ا٠تالق أو ٥تلوقات كالروح وا١تالئكة واٞتن و٨تو ذلك  –شيء فوؽ طبيعي 

الذىن البشري ليس أكثر، بل يرجع االرادة واالحساس والعقل والوعي وا١تشاعر و٨توذلك  إىل الطبيعة، كل ذلكك من 
عل اإللو ا٠تالق مادي ٬ت أفوال ٯتكن ١تسلم أو مؤمن بإلو خالق أف يكوف ماديا ٤تضا إال  نتاج الطبيعة ال يتعداىا.

، ومن جنس أؤمن بإلو فوؽ طبيعي ليس نتاجا للطبيعة والمادةقوؿ: أما أف يطبيعي من جنس الطبيعة ومن نتاجها، 
ادي المبني ومع ذلك أنا مادي = ىذه مخالفة ألصل الم استثنى اهلل من المادية، غير جنس المادة والطبيعة،

 .عليها المادية نفسها

ماديتها  ت اليت تبٌت عليها ا١تاديةفاٟتكم على االنتساب اٟتقيقي للمادية يكوف تابعا ١توافقتها يف األصوؿ وا١تنطلقا 
 إىل مذىب روحاين أو أي مذىب آخر.تغَتت ىذه األصوؿ ٖتوؿ ا١تذىب ا١تادي وإف  أساسا،

 الكوف وفي اإلنساف في مظاىر أي وارجاع ،غير ال فقط المادة في الوجود حصر وىو ا١تادية، يف ا١تؤثر ا١تعيار إذا 
 الظواىر رتفسي وىكذا المادة، إلى والوعي والتفكير والمشاعر رادةواإل والنفس والروح فالعقل المادة، إلى

 ال لفظي إنتساب ٣ترد ال ٖتقيقا  ا١تادي ىو ىذا اإل٢تية، واٟتكمة الروحية األسباب ونفي مادية بأسباب الكونية
   .حقيقي

 إرادة بوجود يقوؿ ومن البدف، يف وسارية بنفسها قائمة نفس أو روح إلو خالق، فضال عن وجود بوجود يقوؿ من أما
 جسدية حسية ال وقلبية  روحية وأحاسيس مشاعر بوجود يقوؿ ومن اٞتسد، ال بالروح متعلقة اإلرادة وىذه

 اٞتسد وبُت والعقل والنفس الروح بُت الفصل من البد لذا .بحاؿ المادية إلى منتسب غير فهو( االنفعاالت)
 والدماغ. اٞتسد ووظائف والعقل، بوالقل الروح وظائف بُت الفرؽ وبياف والدماغ،
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وقد بينا من قبل إف الوجود محصور في الطبيعة وىو الواقع الوحيد عند المادية، واآلف نبين كوف رجوع كل 
واالجتماعية إلى األسباب المادية، واكتفاء الطبيعة والكوف بذاتها، وىذا من التفاسير للظواىر طبيعة الكونية 

 أسباب إلحا الماديين.

 : الظواىر اإلنسانية:الأو  

كلو ىذا نتاج الطبيعة مع اختالؼ ما ا١تناط والشعور واالحساس،   والعقل والروح والوعيوالقدرة ونقصد هبا االرادة 
بكل ىذا ىل ىو الدماغ أـ غَته، ولكن ا١تاركسية ومن بعدىم يعتربوف أف االرادة والوعي وغَتىا من خواص أو من 

 ا١تولدة لإلحساس أيضا.وظائف الدماغ، وا١تادة ىي 

 ،عبارة عن ذرات، إذا كل الظواىر اإلنسانية السابقة المادية الذرية ال وجود إال الذرات والفراغكما سبق عند 
 .ٚ٘"والفراغ الذرات إال واقعة حقيقة من ليس كذلك، ىي فليست الواقعية اٟتقيقة يف أما:" يدٯتقريطس يقوؿ

إذا الروح أو النفس والعقل جسدية،  .ٛ٘"جسدية والنفس العقل طبيعة:" .. ديةا١تا ١توضوع صياغتو يف وعند لوقريطس
 .بل ىي والجسد طبيعة واحدة، لم يخرج عن الطبيعةليست من جنس غَت جنس اٞتسد، 

، كونو خرج من ا١تادية  ٜ٘عند ا١تاديُت من يقوؿ بأف الذرات فيها وعي = ليس ماديا، كما نقلت ىذا عن ىيكل
عل ا١تادة كلها نتاج الطاقة، ولكن حيث ج، ٓٙ"أستولد" ت فيها وعي، وىكذا نقلت عن األ١تاينبسبب جعلو الذرا

 الطاقة منها طاقة روحية، وطاقة عصبية، لذا خرج من ا١تادية أيضا.

ولكن من ا١تاديُت من يفصل بُت اٞتسد والفكر والوعي، و٬تعل الوعي والفكر والعقل من نتاج الدماغ الذي ىو جزء 
 مستقل موضوعي واقع وجود غرضها اٞتدلية ا١تاديةولكن ىل  وىم ا١تادية اٞتدلية ومن تبعهم، يعة وناتج عنها، من الطب

 والوعي؟ ،اإلحساس ينشيء الذي ىو الواقع ىذا أـ أف ،فقط الوعي عن

 ويعاٞتها للدماغ اٟتسية ا١تعطيات تنقل اٟتواس وىذه ا٠تمس اٟتواس استعماؿ  ٣ترد ليس=  اإلحساس ينشيء ومعٌت 
كما يقوؿ ابن تيمية، إف القلب ىو من يعلم الجزئيات والكليات    ،(إدراؾ) معاني إلى العقل يترجمها حتى الدماغ

 َّثَ  ومن واٞتسد، الروح ثنائية ىناؾ ليس اإلحساس،( ، أي ٗتلقولدتُ =  تنشيء) ا١تادة وإ٪تا كما سيأتي بيانو تفصيال،
 األحاسيس ىذه لكل دولِ المُ  ىي المادة بل ، قليب نفسي روحي شعورو  جسدي انفعايل وشعور إحساس ىناؾ ليس
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 - ا١تادة من الوعي انبثاؽ من العقلي االمتناع وسيأيت - االنساف مظاىر وكل والعقل، والقدرة واالرادة والمشاعر
 .فقط ا١تادةأي: الطبيعة  إال دوجو  ال أوحادي الوجود وإ٪تا و٥تلوؽ، خالق لوجود ينقسم ال عندىم الوجود ألف نظرا

 يزاؿ ال:" لينين يقوؿ كما اٟتديثة االكتشافات مع عنها يبحثوف معضلة ىذه فينا؟ اإلحساس ىذا ٭تصل كيف أما
 الذرات) من مشكلة بمادة البتة، تحس ال أنها يقاؿ مادة ترتبط نحو بأي لنعرؼ ونبحث نبحث أف بالفعل يتعين

 اؿ مسألة بوضوح تطرح ا١تادية اف. اإلحساس على بينة لقدرة ونفس الوقت في ومالكة نفسها( االلكترونات أو
 مادة من ا١تكوف اإلنساف ٭تس كيف ،ٔٙ."الحقة اختبارية ْتوث اجراء إىل تدفع حلها، إىل تدفع وبذلك .معلقة تزاؿ

 .  عموما ا١تاديُت وعند بل اٞتدلية، ا١تادية عند معضلة ىذه  ؟"والكًتونات ذرات" فيزيائية

،  وال ٯتكن أف يكوف ىناؾ الوعي ال يكوف إال نتاج مادة رفيعة التنظيم وىي الدماغدية اٞتدلية على كوف فيؤكد ا١تا
، لن يستطيع خلق العامل من عنها، وحىت إف افًتضنا وجود اهللوعي عا١تي )علم اهلل( علم خارج نتاج الطبيعة ومستقل 

:  أيضا غليظا تناقضا الطبيعة علـو مع تتناقض كما.. :"  المعنى ىذا وفيالعدـ، ألف العلم وقوانينو ضد ذلك، 
 من رفيعا شأوا بالغة مادة نتاج ىو الوعي أف العلم أثبت فقد ؛ العامل خلق كلي عقل بوجود القائلة التصورات

 حتى لكنو ،الرفيع التنظيم ذات المادة عن مستقل عالمي وعي ىناؾ يكوف أف يمكن وال ،الدماغ ىي التنظيم
 كل مع أخرى مرة يتناقض فهذا ؟ شيء ال من العالم يخلق أف يستطيع فكيف موجود الوعي ىذا أف فرضنا لو

 من أبواب اإلٯتاف ٓتالق للكوف، فلسفيا وعلميا. . فهم يغلقوف عليك أي بابٕٙ"العلم قوانين

 ٢تذه وجود ال واإلرادة، وا١تشاعر لألحاسيس ا٠تالقة وىي ودماغو، لإلنساف ا٠تالقة ىي الطبيعة أو  ا١تادة اٟتقيقة يفو 
، كما قاؿ أ٧تلز اإلنساف ودماغو نتاج للبشر ا٠تالقة ىي األمر حقيقة يف فالطبيعة الطبيعة، نتاج كوهنا إال األشياء
 وجود ال فكرة إىل األخَت يف فرجع وعي، تفكَت عقل مشاعر إرادة حياة إحساس مظاىر اإلنسا٪تن لوىكذا ك الطبيعة،

 .اديُتا١ت كسابق للمادة إال

 وىذا - سيأيت كما- االجتماعية الظواىر تفسَت عن فضال مادية، بأسباب إال تكوف ال الكونية الظواىر عن فضال
 .الطبيعة أو الكوف أو للمادة إال وجود ال األوحادية، الوجودية لنظريتهم يرجع كلو

 فقاؿ نومو من يستيقظ مل ا١تخ، ئفوظا من وظيفة الفكر أو للوعي، ا١تنتجة ىي الدماغ كوف على يتحدث من كل إذا
 اإلنساف الطبيعة منتجات ومن عنها، ينتج وما الطبيعة إال وجود ال كوف األصل، يف وجودية نظرية ىي وإ٪تا ىذا،

 يتعلق ما وباقي اٟترة لإلرادة ا١تنتج ىو بل والوعي، للفكر ا١تنتج ىو الدماغ أو ا١تخ ٬تعل من فكل و٥تو، ودماغو
 جوف يعرؼ ذلك ومن  ،والكوف الطبيعة حدود يتعد مل الوجودية، النظرة مادي اٟتقيقة يف ىو نية،اإلنسا با١تظاىر

                                                           
61
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 ا١تادة إال وجود فال اٞتسد، يف والسارية بنفسها القائمة الروح النكارىم". المخ وظائف من وظيفة بأنو الفكر" توالند
 . وا١تشاعر والقدرة االرادة عن ا١تسؤوؿ بل والوعي، الفكر عن ا١تسؤوؿ ىو والدماغ الدماغ، فيو ٔتا واٞتسد

 الطبيعية الحركة من ضربا للتفكير نعتبر أنت علينا ٬تب بل ٯتكننا":" وا١تادة القوة" كتابو يف ٖٙبوخنر لودفيج ويقوؿ
 أو العضالت، مادة تميز التقلص حركة اف. حركة ىي ما بقدر المركزية العصبية العناصر لمادة المميزة العامة
 وحدات تعني ال كلها وحياة وإرادة وحس وفكر ونفس عقل: األلفاظ وىذه.. .الكوني األثير تميز النور حركة
 قائمة لوحدات نتائج أو الحية، للمادة أعماال أي امكانات أي فقط، صفات بل واقعية، أشياء أو بذاتها قائمة
 للمادة الوجود ارجاع ىو ا١تاديُت عند ١تتفقا األمر نفس ،ٗٙ"موجود ىو ما وجود من المادية الصور على تبنى بذاتها

 ا١تادة أف الكربى قضيتو إذف وإرادة، وحس ووفكر ونفس عقل سواء للمادة، ترجع غَته ويف اإلنساف يف مظاىر وكل
 .روحية تدعى اليت القوى وٚتيع الطبيعية القوى ٚتيع مستودع

". الكبد إلى باإلضافة كالصفراء الدماغ إىل باإلضافة الفكر: "حيواف، عامل( ٜٛٛٔ–ٚٔٛٔ) ڤوجت كارؿ وقاؿ
 عن النظر بغض الدماغ، ىو للفكر ا١تنتج كوف يف اٞتدلية ا١تادية مع اتفق ولكن بالفكر، الدماغ عالقة يف اختلف وإف
 ٦تكن ووجود( خالق) أزيل وجود إىل الوجود انقساـ وانكار ا١تادة يف الوجود حصر يف اتفاقهم على بناء العالقة، نوع

 . ا١تادة إال يوجد ال وإ٪تا ،(٥تلوؽ)

 من نوع وىو والفسفور الفكر بُت العالقة جعل". فسفور بغير فكر" ال: قاؿ( ٖٜٛٔ–ٕٕٛٔ) ٘ٙمولسكوت وقاؿ
 .الفسفور نتاج الفكر أي ا١تادة،

 والمكونة والمنتجة )الخالقة( الفاعلة ىي الطبيعة  الحقيقة في بل ،الطبيعية من ا١تعارؼ يقولوف ا١تايُت كل إذا 
  والدماغ، الفكر عالقة بُت التفسَتات من ذلك غَت إىل الدماغ افراز من أو الدماغ نتاج وىي ،ابتداء المعارؼ لهذه

: قل أو( والمخلوؽ الخالق)  الثنائية الوجودية القسمة ويرفضوف فقط، للمادة إال وجود ال أف متفق الكل ولكن
 أي لديها ليس وبالتالي ،الطبيعة نتاج من وليست طبيعية غير وجوداتم وجود: قل أو الطبيعة، فوؽ وما الطبيعة

 سواء ٢تا، ونتاح ا١تادة من منبثقة ىي الكونية الظواىر أو واجملمتع باالنساف متعلق شيء كل كوف معرفيا، آخر خيار
 نتاج أو االطاقة، نتاج أو الذريُت، عند كما ذرات من مكونة أو جسدية، ىي أو الدماغ، افراز أو(.الدماغ نتاج)

 .مولسكوت عند كما الفلسفور
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 ذشظّح تٛخٍش، ٚظٛعراْ سأذاي ٘شِاْ ظْٛ ذأ١ٌف ، فٍغفحاٌ إٌٝ ِذخً ػٓ ٔمال.( Force and Matter pp.242-48 أظش،))   

 (322ص ، ٌٍّال١٠ٓ اٌؼٍُ داس لشتاْ، ٍِؽُ اٌذورٛس
65

 (  ٚسِٚا، ت١ٙذٌثشض ػٍَُّ ٌٕ٘ٛذٞ فغ١ٌٛٛظٟ ٚ٘ٛ) 
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 ا١تدركة ىي عاقلة قوة الروح صفات من واف واٞتسد، الروح بثنائية ومؤمن ٥تلوؽ، ووجود خالق بوجود ا١تؤمن ا١تسلم أما
ضوعي يف الواقع ا١تو  إال معها يتالقى وال ا١تادية يف حصره يرفض – سنبُت كما- والشاعرة وا١تريدة والقادرة والواعية

 .ذلك و٨تو والتجارب العلمية وا١تكتشفات الطبيعة ٮتص فيماللعامل ا٠تارجي، و 

بالروح السارية في  ىناؾ معارؼ مرتبطوا١تعارؼ أنواع، أف  –يأيت بتفصيل سو  – ٙٙموقف ابن تيميةملخص أما 
أو ىو افراز الدماغ، أو ف، سواء ّتعلهم الروح والعقل من اٞتسد، أو مكوف من ذرات ، وىذا ما ينكره ا١تاديو الجسد

 ومعارؼ مرتبط، وىناؾ مرتبطو بالروح والحواس الخمس الظاىرة معا معارؼالدماغ و٨توذلك، وىناؾ ىو وظيفة 
معارؼ بالروح والقلب شعور نفسي قلبي روحي وال تحتاج إلى وىناؾ  الروح والشعور االنفعالي الباطني،بين 

 سدي.الحواس الظاىرة وال الشعور االنفعالي الج

 ، وا١تعارؼ الضرورية أنواع:حصولها وكيفية الضروريات العلم بالمعارؼ بين تالـز والخالصة ىناؾ

 ٯتكن ال اليت اٟتسية ا١تعرفة الضرورية  ، ومثاؿا٠تمس اٟتواس خالؿ من إال هبا العلم ٭تصل فال ،الحسية منها -ٔ
 وال ضرورية معرفة الكتاب ىذا معرفة أمامي، كتاب رؤية مثل ا٠تمس = اٟتواس خالؿ من إال هبا العلم وال حصو٢تا

 (.اٟتصوؿ وكيفية العلم)ينفك أف ٯتكن ال تالـز ىذا ا٠تمس، باٟتواس إال معرفتو ٯتكن

 اٞتماع مثل اٞتسدية واللذة والعطش، واٞتوع كالضرب، اٞتسدي باألمل الشعور مثل ،الجسدية االنفعالية منها -ٕ
باٞتسد، وأيضا ىو من  انفعايل شعور فهو  والربودة، باٟترارة االنفعايل، الشعور سدياٞت يف الشعور ، ويدخلذلك و٨تو

 . ا٠تمس باٟتواس ا١تعرفة

 القليب ا١تعنوي واألمل القلبية، ا١تعنوية واللذة واٟتزف، بالفرح الشعور مثل النفسي القلبي الروحي الشعور منها - ٖ 
  باٞتسد، وتأثَت تأثر ٢تا كاف واف اٞتسد، ال بالروح نفسي قليب شعور واٟتزف بالفرح إذا الشعور ذلك، و٨تو الروحي،

 الثاين النوع بُت التفرؽ يف تيمية الن عن نصوصاٞتسد، وسيأيت  أـ والقلب الروح ىل ا١تصدر عن اٟتديث لكن
 والثالث.

 وكوهنا  ا٠تمس، اساٟتو  استخداـ عدـ بالحظ إال معرفتها ٯتكن ال بنفسي، العلم وأ بذاتي ووجودي الوعي  - ٗ
 .قلبية نفسية وروحية ٤تضة عقلية معرفة

 وىي روحي نفسي قليب شعور أي والنفس، والقلب والروح العقل بُت أيضا ٬تمع وىو بالخالق الشعور ومنها- ٘
 أوجدين لسبب ومفتقر نفسي أصنع مل أين أشعر بذايت الوعي ٣ترد با٠تالق، ، والشعورالوقت نفس يف عقلية معرفة
 با٠تالق والشعور وليست معرفة اهلل.  الروحي النفسي القليب الشعور وبُت العقلي، السببية مبدأ بُت ٬تمع وىذا قٍتوخل
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الروحي القليب النفسي والعقل ٔتبادئو وأخصها ىنا مبدأ ا٠تمس، وال بالشعور االنفعايل اٞتسدي، بل بالشعور  باٟتواس
 حسي دليل اآليات ودليل ، تسبقو بل اآليات لدليل ٭تتاج ال بالربوبية راراالق أو با٠تالق والشعورالسببية كما تقدـ. 

 تكرار عن فضال ا١تباشر اٟتسي للدليل سابقة ا٠تالق معرفة ذلك ومع غَته، وال والتعميم التجريد  إىل ٭تتاج ال مباشر
 وتعميمها. ٕتريدىا َّث اٟتسية ا١تشاىدات

 وال ،)التمييز العقلي( العقل وجود إال معرفتها يف ٨تتاج وال ٤تض يعقل ىو العقلية بالمبادئ والعلم الوعي - ٙ
 مثل العقلية با١تبادئ والعلم فقط، إذا الوعي ا٠تارجي العامل معرفة يف إال ابتداء، ا٠تمس اٟتواس إىل معرفتها يف ٨تتاج
 اٟتواس إىل ٭تتاج ال ٤تض عقلي وارتفاعهما = النقيضُت اجتماع أو ا١ترفوع، والثالث التناقض وعدـ السببية مبدأ

 وبياف ذلك: اٞتسدية، االنفعاالت عن فضال ا٠تمس

 ٔتبدأ العلم أوؿ ىو" بالذات الوعي" أو" باألنا الشعور" أنا ىو أدرؾ وأعلم نفسي وكوين ووجودي بذايت وعي ٔتجرد
تناقض، وأيضا  ىذا الوقت نفس يف ٤تمد وال ٤تمد أكوف أف ٯتكن وال أنا ىو أنا  وبالتايل العقلي، التمييز مع ا٢توية
، ومن َّثم أدرؾ وأعي  نفسي عدـ وىو العدـ ومن َّثم أعرؼ مفهـو الوجود، مفهـو أعرؼ بوجودي وذايت، وعي ٔتجرد

، وأين ال ٯتكن أف موجود ومعدـو يف نفس الوقت، )امتناع اجتماع النقيضُت(، وكوين ال ٯتكن  كوين موجود ال معدـو
)امتناع الثالث ا١ترفوع أو امتناع ارتفاع النقيضُت( بل أنا موجود وأعي وجودي وذايت )مبدأ  أكوف ال موجود وال معدـو

 ا٢توية( .

 ال نفسية قلبية عقلية معارؼ ىذه بنفسي علمي أو بذايت والوعي با٠تالق والشعور وأحوا٢تا النفس على التعرؼ أما 
، وىذا النفسي القليب الروحي الشعور مع األولية يهياتالبد أو العقلية ا١تباديء على وتعتمد ا٠تمس للحواس ٖتتاج

 سيأيت تفصيلو يف ْتث قادـ عن البديهيات األولية بإذف اهلل.

 إىل حصو٢تا يف ٖتتاج وال البتة، ا٠تمس اٟتواس فيها يستخدـ ال قبلية وكوهنا الضرورية با١تعرفة العلم بُت تالـز ىناؾ إذا 
 معارؼ ىي لذا اٞتسدي االنفعايل الشعور فيها يستخدـ ال: أي  الباطٍت، ٞتسديا االنفعايل اٟتس وال الظاىر اٟتس
 قبلية. وبالتايل= قلبية نفسية وروحية عقلية

اٟتواس ا٠تمس وال الشعور االنفعايل اٞتسدين ىي وىذه ا١تعارؼ اليت مصدرىا الروح والقلب والعقل وال ٖتتاج إىل 
من فطرنا وجبلنا عليها، وتدؿ على من أوجدنا وىيء الروح والقلب  وىذه ا١تعارؼ تدؿ على وجودمعارؼ قبلية، 

ستطيع دفعها عن أنفسنا، وليست باختيارنا بل ىي معارؼ إراديةجبلية والنفس والعقل ١تعرفتها دوف تدخل منا، وال ن
 فطرية، وىذه ٥تالفة صر٭تة للماديُت.

وليس الدماغ، وىذا سيأيت بيانو من نصوص ابن ، فهو ا١تنوط بالعلم والقلب ىو من يدرؾ الجزئيات والكليات
 تيمية.
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عدا االدراؾ اٟتسي ا١تباشر والشعور  -ألف ا١تصدر األنطلوجي ٢تذه ا١تعارؼ لألطروحة ا١تادية وكل ما سبق ٥تالف 
وح أو ٢تذه ا١تعارؼ ىو الر ىو الروح، وا١تصدر ا١تعريف األبستولوجي  -االنفعايل اٞتسدي ألنو ٬تمع بيمن الروح واٞتسد

، وبالتايل كل القائم بنفسو والعرض القائم بو )العقل كقوة غريزية( ينكره ا١تاديةالنفس أو القلب أو العقل = والروح 
  ا١تادية ٗتالفنا يو.ا١تعارؼ ا١تتعلقة بالروح والعقل كمصدر وجودي أنطلوجي ومصدر معريف = 

  : ٚٙونحوىا واالجتماعية الكونية الظواىر: ثانيا

 للطبيعة إال وجود ال واحد الوجود كوف: أي الوجود يف نظريتهم  إىل وغَتىا الكونية الظواىر كل تفسَت اديوفا١ت يرجع
 مادية، ألسباب ترجع واإلجتماعية الكونية الظواىر كل جعلوا عليو وبناء و٥تلوؽ، خالق إىل الوجود ينقسم وال وا١تادة،

 كل تفسَت يف  بإلو ا١تمؤمنُت رجوع وىو عملية، وتطبيقية نظرية ألسباب خالق إلو وكل دين كل الدين رفضوا ىم لذا
 ىم – ٤تسوسة غَت ٤تسوسة النظر بغض – غيبية قوة سببو: أي اإللو فعلو=   تفسَت كل اإللو، إىل ا١تادية الظواىر
 يف بالسب ىي الذات ىذه كوف عن فضال الطبيعة عن مستقلة ذات وجود سواء الطبيعة، عن خارج شيء أي يرفضوف
 دٯتومة يف مطلوهبم العلم إثبات جانب إىل العكس، ال مادية ألسباب ترجع الظواىر كل وإ٪تا ا١تادية، الظواىر تفسَت

 أزليتها. على يدؿ وىذا - زعمهم حد على – ا١تادة حركة واستمرار

لو مفهوما مشوليا وفقا لت وقد بينا التطور التارٮتي يف ا١تادية، ووجدنا إف الذي طورت مفهـو ا١تادة فلسفيا، وجع
أزلية الطبيعة وكوهنا ىي الوجود الوحيد اٟتقيقي لذا ىو الواقع اٟتقيقي، وىذا سبب منهجيو صارمة عندىم، والقوؿ ب

 تفسَت يف يوجودية نظرية ا١تادية كوف يبُت الماركسية الفلسفة أصوؿ ويف إنكار كل ما ىو فوؽ الطبيعة خالق أو غَته،
 فقط مبدآف حقا ىناؾ كاف إذا أنو وىو:" ..  خالق إىل ٭تتاج ال بنفسو مكتفيا بنفسو، فسون يفسر وكونو العامل،

 أيهما الفرع؟ وأيهما أصل أيهما اآلخر؟ من أكثر أساس وأيهما اآلخر؟ يفسر المبدأين ىذين فأي العالم، لتفسير
  األساسية؟ الفلسفة مشكلة ىي تلك اآلخر؟ عنو يتفرع لو حد ال خالد

 أولية لها، حد ال خالدة،" والطبيعة الكوف" المادة تكوف أف أما: ٦تكنُت جوابُت سوى ا١تشكلة تلك مثل تتطلب ال
 عنها تتفرع أولية لها حد ال خالدة ،"والوعي الفكر" الروح تكوف أف وأما ".الوعي الفكر،" الروح عنها يتفرع
 جميع في تلقاه فأنا الثاني الجواب وأما لسفية،الف ا١تادة أساس األوؿ اٞتواب يكوف ".والطبيعية الكوف" المادة

 طوؿ على اآلخر منهما كل يعارضاف الفلسفياف ا١توقفاف ىذاف .الفلسفية المثالية عن تتفرع التي المذاىب
 .ٛٙ"ا٠تط

 مل طبيعية ظاىرة فيها تربز حالة، كل يف ا٠تالق – اإللو بفكرة يستنجدوف وا١تيتافيزيقيُت ا١تثالينب أف انجلس يبُت"و 
 الطبيعية العلـو عن ا٧تلس يتحدث" دوىرينغ أنيت" ويف.الطبيعة تطور مبدأ من انطالقا طبيعية، بعوامل تفسَتىا بعد ٕتد
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 الديالكتيكية، با١تنهجية ا١تتسلح ا١تادي، الباحث اف.  "مأزؽ" في تقع التطور خيط ينقطع حيثما:" فيقوؿ عصره يف
 أشكاؿ يربط الذي التطور، خيط من مؤقتا المفقود القسم عن التفتيش ةضرور  من ا١تماثلة، اٟتاالت كل يف ينطلق

 باألشكاؿ ارتباطها على بعد  نقف مل اليت أو ،بعد نعرفها ال التي األخرى باألشكاؿ لنا المعروفة الطبيعة
" تفسير" بها يمكن التي الوحيدة العلة أف يعلن فهو. مغايرا نحوا فينحو – الميتافيزيقي – المثالي أما.ا١تعروفة
 أصلها عن بعد يكشف لم التي والعمليات األشياء يبدع الذي ،الخالق اهلل ىي معارفنا، في المفقودة الحلقة
 ٜٙ"الطبيعي

 عن تتفرع َّث ومن والطبيعة، للكوف صانع أو خالق أو بإلو اإلٯتاف وبُت وا١تيتافيزيقية ا١تثالية بُت ينفك ال وتالـز ربط ىنا
 .يقينا اإلٟتادية وا١تنطلقات األصوؿ ىذه رفض َّث ومن كلو، العامل تفسَت" االىويت" االٯتاين ا١تعتقد ىذا

 بُت التالـز: أي عملي، تطبيق دوف فلسفية نظرة ليست ا١تادية كوف حوؿ كورنفورث موريس يتحدث ا١تعٌت ىذا ويف
 ا١تادية  إف ويبُت اجتماعية، وال طبيعية ظواىر ألي تفسَت أي عنها ٮترج وال نتاجها، من شيء كل وكوف الطبيعة وحة

 ٣ترد وليست الطبيعية، أنشأت طبيعية فوؽ قوة يوجد ال طبيعية ذاتية نشأة العامل نشأة إىل تنظر فلسفة أصلهم يف
 ال ،العالم طبيعة حوؿ متعارضتين مجردتين نظريتين ليستا والمثالية المادية فإف:" فيقوؿ عملي، تطبيق دوف نظرية
 يف يعرباف بالتايل و٫تا ،وفهمها مسألة كل لتفسير متعارضاف طريقاف ىما بل قليال، إال العمليُت اديُتالع الناس هتماف

  ٓٚ"العملي النشاط يف ٥تتلفة نتائج إىل ويؤدياف متعارضتُت، معاٞتتُت عن ا١تمارسة

 ىذه لتفسَت العملية ديةا١تا النظرة تبُت ،واالجتماعية الكونية بالظواىر متعلقة عملية أمثلة يذكر موريس طفق َّث
 إال واقع وال وجود وال خالدا وكونو العامل نشأة يف ىو النظري وعملي، نظري ا١تادي ا١تذىب أف على مدلال الظواىر،

 ولكنو ذلك، ٨تو إىل واالقتصادية والسياسية واالجتماعية والكونية اإلنسانية للظواىر تفسَته جهة من وعملي، إياه،
 يسبب الذي ما الرعد، – جدا مألوفة طبيعية ظاىرة أو فلندرس:" قاؿ حيث الكوين، طبيعيال و باالجتماعي مثل

 ذكر َّث البشر، على والربؽ الرعد ينزؿ اهلل يغضب عندما: أي اهلل، غضب وىو أال ا١تثايل اٞتواب بُت َّث. ٔٚ" الرعد؟
 يف مادية جسيمات تسببو وإ٪تا اآل٢تة غضب إىل يرجع ال الرعد إف: القدامى ا١تاديوف قاؿ فمثال:" ا١تادي اٞتواب

 مادي تفسَت ىذا أف العربة وإ٪تا صحيحا، اٞتواب كاف اف العربة ليس وضح َّث.  ٕٚ"البعض ببعضها تصطدـ السحب
 اليت الطبيعة للقوى العلمي البحث الرعدبفضل تفسَت عن الكثَت اليم نعرؼ أننا وبيم اهلل، على كلية االعتماد ينفي
 . ٖٚتسببو
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 أنو – زعمو حد على – ا١تثايل اٞتواب عرض َّث وفقراء؟ أغنياء يوجد ١تاذا االجتماعية، اٟتياة على مثاال موريس ذكر َّث
 عن والفقر، الغٌت حالة يف ا١تثاليوف يبحث:" قاؿ َّث" الفقراء وبعض األغنياء بعض ىناؾ يكوف أف أراد اهلل ، اهلل ارادة

 ٗٚ"البشري الذىن ٘تيز اليت الفطرية ا٠تصائص بعض فليكن قدس،ا١ت العقل إلو، إرادة يكن مل إف روحي، سبب

 بوجود مؤمن كل لذا ا١تادية، األسباب مع وارادتو، وحكمتو اهلل بعلم يسَت ىذا وأف ذكر يف ٮتالف مسلم يوجد وال 
 واالجتماعية طبيعيةال الظواىر ىذه تفسَت ٭تصر مل ألنو  مثايل، فهو إ٢تية وارادة وعلم إ٢تية ْتكمة يؤمن اٟتقيقة يف إلو
 ىذه إف ذلك عن ناتج وبالتايل الطبيعة إال وجود ال وكوف الوجودية، لنظرهتم راجع ىذا اٟتقيقة ويف ا١تادية، األسباب يف

 .ا١تادي الطبيعي االطار عن ٮترج لن والشعور واالراة والوعي الفكر كوف بياف سبق وقد الطبيعة، عن ٗترج ال التفاسَت

 واحدة، الطبيعة كوف على بناء بينا وكما الطبيعة، نتاج شيء كل جعلت إذا إال مادية تكوف لن مراأل حقيقة يف لذا
 وافق من وكل الوحيد، الواقع ىذا متعلق ىي للحس والقابلية الكوف، أو الطبيعة وىو غَته يوجد ال واحد الواقع فإف

 الوجودي األصل يف وافقهم إذا إال ْتاؿ، إليها بيتنس وال ماديا ليس للحس قابل الكوف أو الطبيعة كوف يف ا١تاديُت
 أصلو، يف وجودي أنطلوجي منهج ا١تادية ألف نفسو، يف صحيح التفريق وىذا والواقعية، ا١تادية بُت يفرقوف فهم الوحيد،

 َّثم  نوم غَتىا، واقع يوجد وال البتة، ا١تادة عن خروج فال عنو، ينتج وما ا١تادة إال شيء ال بتفصيل، سبق كما وىو
 ٨تارب أف علينا ينبغي:" لينُت قاؿ لذا ودين، دين بُت فرؽ ال ونصارى، إسالـ ٚتبعا، واألدياف بل ا١تيتافيزيقا أنكروا
  ٙٚ"الكهنوتية ىي ا١تثالية إف:"الفلسفية ا١تالحظات يف أيضا لينُت وقاؿ . ٘ٚ"مادية كل باء ألف ىو ىذا الدين،

 الديٍت، رداءىا ٗتلع ا١تثالية النظريات بعض تكن وإف للمسائل، الدينية عاٞتةللم استمرار ىي مثالية كل:موريس ويقوؿ
 األخرى الناحية ومن. معروفة غَت غامضة وبقوى الطبيعة، فوؽ ٔتا واإلٯتاف ا٠ترافة وبُت ا١تثالية بُت الفصل ٯتكن فال

. عليها والسيطرة وفهمها منها التحقق ٯتكن عوامل يف ا١تادي، العامل إىل تنتنمي بعبارة التفسَتات عن ا١تادية تبحث
 أي الدينية، ا١تفاىيم ٕتد ال ا١تتدينُت إىل فبالنسبة. الدين جذور ذاهتا ىي لألشياء ا١تثايل ا١تفهـو جذور فإف وىكذا
 ّتذورىا يضرب شيء يف وإ٪تا بالطبع، اٟتواس شواىد يف عموما، تربيرىا الطبيعة، فوؽ فيما الروحية الكائنات مفاىيم

 للوعي التارٮتي التطور يف عميقة جذورا ا١تفاىيم ٢تذه أف الصحيح من أنو والواقع لإلنساف، الروحية الطبيعة يف قاعمي
 أي عن ناشئة أو مقدس، لوحي نتاجا – الدين ٭تدثنا كما – ا١تفاىيم ىذه نشأت وكيف مصدرىا؟ ما لكن اإلنساين،

 إف. ا١تصدر ىذا مثل نتتبع أف الواقع يف نستطيع و٨تن... طبيعيا امصدر  ذاهتا ٢تا أف وجدنا إذا الطبيعة، فوؽ آخر سبب
 الطبيعة؛ قوى مواجهة يف وجهلهم الناس عجز إىل أوال، ٔتصدرىا تدين عموما الدينية واألفكار الطبيعة فوؽ ما مفاىيم
  ٚٚ."األرواح لنشاط كمظهر وتبدو تتجسد فهما الناس يستطيع ال اليت فالقوى
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 طبيعي،كل فوؽ ىو ما كل رفض يف ا١تاديُت على يؤثر ، طبيعية بأسباب وتفسَتاهتا للطبيعة النظر أف إف بوضوح يظهر
 ىو الوجود كوف نتيجة ولكن. عدمو من ٤تسوس غَت اإللو أف السبب وليس ديٍت، ىو ما كل روحي، إٯتاين ىو ما

 .مثالية=  بشري واخًتاع خياؿ ٣ترد وإنو اإللو، فكر رفض مت لذا طبيعي، فوؽ ىو ما كل انكار وبالتايل فقط، الطبيعة

 بإذف القادمة الصفحات يف وسنفصلو ذكر بينا وقد الطبيعة، سوى وجود فال للوجود، تابعة فهي للحس القابلية أما
 . اهلل

 على الرد وسيأيت مثايل؟ النصارى عند اإللو كوف بسبب أٟتدت خاصة اٞتدلية ا١تادية أف يدعي من على رد فيو وىذا
 .االدعاء ىذا على الواردة ًتاضاتاالع
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 .المبحثضات الواردة على ىذا االعترا

 إلو المثاليين.سبب إلحاد الماديين انكار االعتراض األوؿ: 

 إلو ا١تثاليُت. على سبب اإلٟتاد ىو ردة فعلكوف ىو استدالؿ ببعض نقوالت على  وىذا االعًتاض يف حقيقتو 

 احملددة ا١تادة ودائمة، تلقائية بصفة وا١تنتجة والفعالة ا١تتحركة ا١تادة أي: ا١تاديوف عنها يتحدث ليتا ا١تادة"النقل األوؿ: 
 بالضرورة تالزمها اليت الذكية أو واٟتيوانية الفيزيائية، أو ا١تيكانيكية القوى أو ا٠تصائص يف وا١تتجلية وعضويا كيميائيا

 سخيف شيء بالفعل ىي ا٠تاطئ ٕتريدىم ٙترة سوى ليست األخَتة فهذه .ا٠تسيسة ا١تثاليُت ٔتادة يربطها ما ٢تا ليس
 الذي االٝتى الكائن= االلو يسمونو الذي اٞتميل خيا٢تم يقابل قبيح خياؿ وىي إنتاج، أدىن عن وعاجز وثابت وجامد
 من انتزعوا لقد. الكلي ـالعد بالضرورة اٟتقيقية، طبيعتها يكّوف ما كل من أفرغوىا اليت مادهتم أي ،المادة إزاءه تمّثل
 ا١تادة كانت ١تا لوالىا، اليت اٟتركة حىت بل القوى أو الفاعلة العالقات وكل احملددة ا٠تاصيات وكل واٟتياة الذكاء ا١تادة
 جالؿ تعريب والدولة، االلو: باكونُت ميخائيل." )اٟتيز يف ا١تطلق والسكوف الالٖتايزية غَت شيئا ٢تا يًتكوا ومل أبدا ثقيلة
 (ٖٔ-ٕٔص تونس، ا١تعارؼ، دار ا١تخ،

 الجواب من عدة وجوه:

 االنطالؽ من األصوؿ. الوجو األوؿ:

ألصوؿ من نتحدث عنو، وخاصة إذا كاف ىذا ليس شخصا إرجاعو  البد من فهم نصا معينا علينا أوال نريدعندما 
 ، وقد بينتأصوؿ ومنطلقات معروفةا اٟتديث عن منهج ومذىب كامل لو من الكالـ، وإ٪ت همعينا نريد أف نعرؼ مراد

الطبيعة  وكل شيء نتاجقولوف: ال وجود إال الطبيعة والكوف وا١تادة، ، يأصالة يالمادي ىو مذىب وجودا١تذىب  أف
وكل ما ليس بمادي ولم ينتج عن الطبيعة ، كوف الوجود الحقيقي ىو المادي وما ينتج عنو، واألىم ىو لمادةوا

ىذه الذىن البشري، لذا اإللو ىو ٣ترد اخًتاع وخياؿ عندىم، ىو من نتاج واخًتاع  ، بلاحقيقي ليس لو وجودا فهو
 .، وال يوجد خيار وال بديل عن ذلكألصو٢تمحتمية نتيجة 

 داللة السياؽ. الوجو الثاني:

 تلقائية بصفة وا١تنتجة والفعالة ا١تتحركة ا١تادة أي: ا١تاديوف عنها يتحدث اليت ويظهر ذلك جليا يف قو٢تم:" ا١تادة
 الفيزيائية، أو الميكانيكية القوى أو الخصائص في والمتجلية وعضويا كيميائيا المحددة المادة ودائمة،

 ا٠تسيسة" ا١تثاليُت ٔتادة يربطها ما ٢تا ليس بالضرورة تالزمها اليت الذكية أو والحيوانية

ات الطبيعية أو ا١توجودات يف عامل الطبيعة فهذه ىي خصائص ا١تادة عند ا١تاديُت، وىي خصائص الطبيعة وا١تخلوق
داخلو يف ىذه ا٠تصائص، بل ىم من جنس غَت جنس ىذه ا١توجودات ، فضال عن والكوف، وليس ا١توجودات الغيبية 
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بيولوجية، الروح السارية يف اٞتسد وبعد خروجها بعد ا١توت، واالرادة وا١تشاعرة الروحية القلبية النفسية، ليست كيمياية 
 بل مصدرىا الروح أو النفس كما سأبُت تفصيال.من نتاج الطبيعة  وليس

وعضويا وميكانيكيا أو فيزيائيا أو حيوانيا حىت ندخلو يف  وبطبيعة الحاؿ ليس اهلل تعالى مكوف من خصائص كيميائية
 معٌت ا١تادة عند ا١تاديُت.

 اهلل في مقابل المادة. :ثالوجو الثال

فا١تاديوف يدركوف ٘تاما أف =  "المادة إزاءه تمّثل الذي االٝتى الكائن= االلو يسمونو يف نفس السياؽ يقولوف:" الذي
اإللو عن من يؤمن بو ليس ىو من جنس ا١تادة اليت يؤمنوف بو، لذا يعًتفوف بأف ا١تادة اليت ٢تا خصائص عضوية 

 عن خصائصها وىذا ىو الوجو الرابع. وكيميائية وفيزيائية إىل آخره = يف مقابل اإللو، لذا ٖتدثوا عن انتزاع ا١تادة

ولكن ابن اإللو عند النصارى وىو إلو عندىم، ىو بشري مكوف من خصائص ا١تادة اليت يعتقدىا ا١تادية، فهل سيؤمن 
  ا١تاديوف هبذا اإللو ا١تادي البشري؟

١تاديُت هبذا اإللو من ا ملحدمل يؤمن ىذا غَت واقع، مع وجود صفات جسمية وبشرية يف الكتاب ا١تقدس، ومع ذلك 
، ألف ىذا اإللو من اا١تادي. وإف وجد من آمن هبذا اإللو ا١تادي فهو يؤمن يف حقيقة األمر بالطبيعة نفسها وكوهنا إل٢ت

 أي إنساف أنتجتو الطبيعة )خلقتو(.ك  وسيكوفنتاج الطبيعة ، 

 اٟتضور شامل عرش، دوف مًتبِّع صفة، وفد خَت: نستطيع ما وبقدر استطعنا، إذا ىكذا اهلل فلنتصومر"النقل الثاني: 
  ٛٚ"زماف دوف أبدي مكاف، دوف

 والجواب من وجهين:

 الشيء في ذاتو. الوجو األوؿ:

موضوع ىذا النقل ىو اٟتديث عن نفي معرفة الشيء يف ذاتو، وفرعوا عن ىذا اٟتديث عن اهلل ومعرفة كيفيتو، فمعرفة 
ألف ٦تتنع لغَته يف الدنيا، ويف اآلخرة نفرؽ بُت الرؤية واإلحاطة، ، وىذا تعاىل يف ذاتو = ىو معرفة كيفية اهلل الشيء

 اإلحاطة باهلل ٦تتنعة يف الدنيا ويف اآلخرة، ومعلـو الفرؽ بُت الرؤية واالدراؾ واالحاطة.

أنكروا لذا  ،كيفيتو وماىيتو  كل موجود ىو مادي طبيعي، وبالتالي البد من معرفتو في ذاتو ومعرفةف عندىم ١تاديو وا
إللو يف ذاتو؟ ىذا ىو ٤تل النزاع عند ا١تاركسيُت، وىذا ىو سياؽ ىل السلفيوف يعرفوف اذات االلو، على من لم يعرؼ 
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ا١تتبعة للمنهج ا١تادي معرفة ماىيتو وحقيقتو يف نفسو؟  فليقنعهم األخوة رؤية اهلل يف الدنيا عيانا و  يريدوفحديثهم، فهم 
 اإلسالـ؟ حىت يدخلوا

يف  –"يؤكد الكانطيوف بقوة أف "الشيء يف ذاتو" غَت قابل للمعرفة. وعد امكانية ا١تعرفة ىذه  سياؽ النقل: وإليكم 
إ٢تهم "الشاعري" أو "ا١تثايل" بدرجة أو توفر للمب ولكل السوقيُت الطيبُت اٟتق ا١تقدس يف أف يكوف ٢تم  –رأيهم 

حواسنا ال تبين لنا سوى مظهر ددوف لنا دوف توقف أف أما ىولباخ فإنو يفكر بطريقة ٥تتلفة. "اهنم ير بأخرى. 
ولكن ىذه الحواس ال تبين لنا حتى ، . فلنسلم بذلكوأف عقولنا المحدودة ال تستطيع أف تتصور إلها، األشياء

والفكرة عندىم ىي  ٜٚ"وبحكم طريقة تكويننا فإف ما ليست لدينا فكرة عنو ال يوجد بالنسبة لنا... مظهر اإللو
 بيعة، فلو مل ير اهلل بأـ عينو أو وجود نظَته، ال يكوف لو وجودا حقيقة، بل ىو ٣ترد خياؿ واخًتاع بشري.نتاج الط

وقد قاؿ فيورباخ نفس الشيء. فنقده للدين  َّث علق ٤تقق الكتاب ٤تمد مستجَت مصطفى على ىذا النص قائال:"
أف آباء ء يف ذاتو" إىل إلو، فإف ٦تا يستحق الذكر ٭توي بشكل عاـ كثَتا ٦تا ٯتاثل نقد ىولباخ. أما عن ٖتويل "الشي

الكنيسة قد عرفوا ا٢تهم بنفس الطريقة اليت يعرؼ هبا الكانطيوف "الشيء يف ذاتو" لديهم. وىكذا فاهلل عند ساف 
: خَت دوف صفة، كبَت دوف أوجوستُت ال يدخل يف أي ا١تقوالت:" فلنتصور اهلل ىكذا، إذا استطعنا، وبقدر ما نستطيع

مقدار، خالق دوف ضرورة، مًتبع دوف عرش، شامل اٟتضور دوف مكاف، أبدي دوف زماف" انظر أوبَتفيج "مباديء 
، اجمللد الثاين، َّث قاؿ احملقق، و٨تيل إىل ىيغل القراء الذين يريدوف أف يعرفوا كل ٔٛٛٔ –برلُت  –تاريج الفلسفة 

 .ٓٛتناقضات "الشيء يف ذاتو"

 ٯتكن رية اهلل سواء يف الظاىر )مظهر اإللو( أو يف ذاتو أـ ال؟، ىل ٯتكن يء في ذاتوتناقضات الشإذا اٟتديث عن 

 عن فرع باهلل للحس للقابلية االمكاف ألف باهلل، ا١تعرفة امكاف ٣ترد وليس اآلف ْتواسهم ورؤيتو اهلل معرفة يريدوف فهم
، وما يتنبنوه من نظريات علمية ٘تنع الطبيعة يف ةاحملصور  الوجودية أصو٢تم على ٦تتنع وىذا األساس، من غييب واقع وجود

 .القوؿ بوجود إلو خالق

 ة ومشكلة استيعاب الواقع.حصر مصادر المعرف :الثانيالوجو 

فالطبيعة عندىم ىو الواقع الوحيد واٟتقيقي، وكل ما ينتج عنها  سوى الطبيعة، للمعرفة خرآ مصدر ملديه ليس ا١تاديوف
سواىا اخًتاع بشري وخياؿ ال وجود لو، لذا ىذا الواقع اٟتقيقي الوحيد )الطبيعة( ىو  ىو الوجود اٟتقيقي وكل ما

القابل للحس، فال يوجد عندىم واقع غييب ألنو عندىم خرافة ٣ترد اخًتاع بشري ال وجود حقيقي لو لذا ىو غَت قابل 
 ٩تافهم يف  ولكن اٟتد، يف ٩تالفهم الف ا١تشهود، العامل اال وجود ال فدعواىم ،يدكوف ال ما ينكروف مى لذا للحس، 
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 ينكروف الهنم ذلك يف طريق لو وليس  تعلم ال ما تنكر ، أي: عندماعلمي طريق لو ليس ، ألنودركوفي ال ما نفي
  .بالعدـ علما ليس العلم فعدـ  ،الوحي

 .المادية ال الواقعية: الثالث الوجو

 الطبيعي ا١تادي بالواقع أي با١تادة متعلقا وليس الغييب، بالواقع متعلقو للحس القابليةق فإف سابوبناء على الوجو ال
 والوجود اٟتقيقي، الوجود ىو عندىم للحس والقابل احملسوس ألف اهلل، وجود سينكروف ا١تاديُت حاؿ كل ففي للكوف،
 عنها. ينتج وما الطبيعة ىو غَته يوجد ال الذي اٟتقيقي

بل القابلية للحس تعلقها بالواقعية ال ا١تادية، والواقعية ٗتتلف ّتسب نظرتنا  وغَت صحيح تعلق القابلية للحس با١تادة،
للوجود، عند ا١تاديُت الوجود واحد وو الواقع الوحيد اٟتقيقي القابل للحس، وعند ا١تسلمُت أو ابن تيمية باألخص ومن 

ومنها ما ىو غييب، وبناء عليو فإف  الوجود وجوداف خالق و٥تلوؽ، وا١تخلوقات منها ما ىو مشهودوافقو من الصفاتية 
الواقع واقعاف، واقع مشهود وواقع غييب، وكال٫تا عندنا قابل للحس، ونتفق مع ا١تاديُت يف قالبية اٟتس للواقع الطبيعي، 

 ولكننا مل ٨تصر قابلية اٟتس يف الواقع الطبيعي لعدـ حصرنا الوجود يف الطبيعة.

بلية للحس وبُت ا١تادية، ألف القابلية للحس متعلقة بالواقعية ال ا١تادية، فا١تادية وا١تقصود، غَت صحيح التالـز بُت القا
٤تصورة يف الوجود الطبيعي والواقع الطبيعي، والواقعية غَت ٤تصوره يف ذلك بل عندىم واقع غييب وواقع مشهود، لذا 

 ٯتكن أف نصنف ابن تيمية من جهة الوجود  = واقعي ال مادي.

 لجسمية في الكتاب المقدس.ا: الرابعالوجو 

 اإللو" مفهـو حوؿ ا١تقدس النص مادية مع ىيجل إلو مثالية ا١تاركسيُت ا١تاديُت إٟتاد يقولوف: سبب

، مثالية ىيجل ومادية اإللو يف معا ا١تثالية وا١تادية = سبب اإلٟتادوىذا بغض النظر كونو ٚتعا بُت النقيضُت، فقد جعل 
مادية يف نصوص الكتاب ، طا١تا ىناؾ ؟ يؤمنوا ا١تاركسيُت ٔتا يف الكتاب ا١تقدس نفسوالكتاب ا١تقدس، ولكن ١تاذا مل

 ا١تقدس، ١تاذا مل يؤمنوا بو؟ 

أصولهم وإنما بكوف اإللو لو صفات ثبوتية أـ ال؟ قابل للحس أـ ال؟  عالقةوىذا دليل على كوف ا١تسألة ليس ٢تا 
وكوف  ، لكوف الوجود ىو الطبيعة وىو الواقع الوحيد القابل للحستحتم عليهم اختيار انكار اإللو والخالق، نظرا 

وما ليس نتاجا للطبيعة فهو اختراع بشري خياؿ ووىم وال  ج الطبيعة، ىذا ىو الوجود الحقيقةكل شيء ىو نتا 
من ، وا٠تالق ليس من نتاج الطبيعة عندىم، لذا ىو عبارة عن اخًتاع بشري يف أذىاف من يؤ إال في الذىن وجود لو

 ، ىذا ىو سبب إٟتادىم.بو
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  .بأزليتها يقوؿ الوعي على المادة بأسبقية يقوؿ من كل ليس: الثاني االعتراض

 :وجوه عدة من والجواب

 .ىو حيث من المادي المنهج :األوؿ الوجو

 ال ىو) اديا؟م يكوف أف ٯتكن ال بدونو والذي ا١تاديُت، بُت وا١تشًتؾ ا١تتفق القدر ىو وما ا١تادي ا١تنهج عن حديثنا
 (ا١تادة ىو واحد، أساس إىل ترجع لألشياء ا١تتعددة الظواىر كل=  ا١تادة غَت آخر جوىر يوجد ال ا١تادة، سوى يوجد

الطبيعة  سوى وجود ال=  األوحدي الوجود على قائم منهجها ا١تادية كوف باعتبار كمنهج ا١تادية قوؿ ىذا نقوؿ ٨تن
 روح أي انكار بل ٢تا؟ خالقة أو ا١تادة عن مستقلة ذات أي وإنكار لطبيعة،ا نتاج من الظواىر كل وجعل ،والكوف

 نبُت ولكن أحدا نلـز ال فنحن. بأنواعهم ا١تاديُت كل بُت ا١تشًتؾ القدر ىو وىكذا ا١تادة، نتاج من يكن مل شيء وأي
 فضال وا١تنطلقات األصوؿ يف ا١تفارقة ونبُت ونبطلو، كالمو فنرد تيمية البن موافقة أهنا يزعم منردا على   ا١تاديُت منهج

 .الفرعيات عن

 عند الواقع أما غَته، يوجد أف ٯتكن وال الوحيد الواقع وىو العامل ىي الكوف ىي الطبيعة ىي ا١تاديُت عند ا١تادةإذا 
 غَت معٌت يوجد وال ا١تشهود، العامل جنس غَت جنس من موجوداتو غييب وواقع ا١تشهود، العامل) الشهادة واقع ا١تسلمُت

 فمن يقوؿ أنا مادي ويقوؿ بواقع غَت ا١تادة )واقع غييب( فهو ليس ماديا بل ىو واقعيا. .ا١تاديُت عند للمادة ا١تعٌت ىذا

 حكاية المسألة األساسية في الفلسفة. الوجو الثالث:

 خاصة اٞتدلية ا١تادية عن صانصو  وينقل والوعي، الروح على ا١تطلقة واألسبقية األولية ٢تا بإطالؽ ىكذا ا١تادة يقوؿ من
كالمو  وا١تادة، الطبيعة ْتدوث قولو عن فضال بإلو، مؤمن مسلم أنا: ويقوؿ الفلسفة، يف األساسية ا١تسألة يسمى ما يف

 يف ا١تسألة األساسية يف ا١تسألة: ١تاديةواغَت صحيح فال يوجد أي توافق بُت ابن تيمية 

إال ا١تادية اٞتدلية ومن تبعها، وقد بينت يف  الفلسفةا١تسألة األساسية يف مل يتحدث أي نوع من ا١تادية على  أوال: 
راد با١تسألة األساسية عند أىلها، وكوهنا مسألة يف ما ا١ت على ا١تنهج اإلسالمي" استقالؿ مذىب ا١تادية اٞتدلية"ْتث 

ود إال الطبيعة، ا٨تازوا لكوف ْتث من األسبق من جهة الوجود، واختار ا١تادية نظرة لنظريتهم يف الوجود = ال وج
 الطبيعة أزلية و٢تا األسبقية ا١تطلقة.

لسواىا، لذا ٢تا األسبقية ا١تطلقة فال وجود  ،الطبيعة أو ا١تادة ىو واحد وجود إال يوجد ال يقولوف: ا١تاديُت ٚتيع يا:ثان 
 ا وجود ا٠تالق سابق على الطبيعية.وكل شيء نتاج ٢تا، فرجعنا إىل القوؿ بالوجود = ىو القوؿ باألسبقية، و٨تن عندن

 .نقد وبياف  الوجو الثالث:
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، إذ ا١تعًتض يقوؿ اهلل مادة ٔتعٌت كونو قابال  ؟ إذف بأزليتة ا١تادة، إذا اهلل ا٠تالق ليس مادة يقوؿ ا١تعًتض ال كاف لو
 يقولوف بأف ا١تادة أزلية لذا ٢تا للحي ولو وجوده ا١توضوعي ا١تستقل عنا، وطا١تا ىو مادة هبذا ا١تعٌت = إذف ىو أزيل، يعٍت

 األسبقية يف الوجود أيضا على حسب فهمهم.

 .الوعى على سابقة ا١تادة ليست إذف حياة، و إدراؾ و بصر و ٝتع و علم لو مدرؾ، واع وجود اهلل وجود و

 حياتو، و بصره و ٝتعو و علمو أو إدراكو، أى وعيو يسبق اهلل وجود ىل: فيقاؿ مادة، عندى فا٠تالق ال، وإذا قيل:
 ..!كذلك الوعى على سابقة ا١تادة ليست إذف، ال يقينا: سيقوؿ

 الخالق للطبيعة والكوف. االلو بوجود يؤمنومع ذلك "مادي"  ىوبز :الثالث االعتراض

 .ا٠تالق باإللو قولو رغم ا١تادية من ٮترج مل ماديا كاف ذلك ومع بإلو مؤمنا كاف ىوبز أف ا١تعًتض اعًتض

 :وجوه من الجوابو 

 .التصور المجرد لإللو :األوؿالوجو 

)فهو يعترب ىذه الصفات الوجودية = ىي ماىية  معرفة ماىية اهلل فىوين بأي صفة هلل إال صفة الوجود، يؤمنال  ىوبز
 الصفات تلك ينفى أنو كما تصوره، إمكاف أو اٟتركة، و ا١تكاف و الوجو نفىاهلل اليت ال ٯتكن أف نعلمها(، لذا 

 ينفى الصفات، من ٕتريده مع التصور إمكاف و ا١تكاف بنفى و متناٍه، غَت ىو و ا١تتناىية، األشياء ٦تاثلة تضائهاالق
، يليق ال ما و منها يليق ما معانيها، كل من فّرغها ألنو اٞتسمية إلثباتو معٌت وال إليو، اإلشارة أو بو اإلحساس إمكاف

 تصور يجوز ال كذلك  .متناه ىو وجو كل ألف ،لو بتكريم ليس اهلل وجو نحم فإف وعليو" :ىوبز يقوؿويف ىذا ا١تعٌت 
 ننسب أف يجوز ال ، كذلكمتناه ىو نتصوره ما كل أف طالما عقولنا فى عنو فكرة بتكوين القوؿ أو ،تخيلو و اهلل
 فى أنو القوؿ وزيج ال كذلك و .سواىا دوف ا١تتناىية األشياء خصائص من ألهنا ،معين مجموع أو متناىية أجزاء لو

 أو يتحرؾ أنو القوؿ يجوز ال كذلك و.متناه و ٤تدود مكاف ىف متواجد ىو ما كل ألف ،آخر فى أو مكاف
  ٔٛ"٤تددا مكانا  إليو تنسباف ا٠تاصيتُت ىاتُت ألف ،يستريح

توجد لفظة  ال توجد سوى عبارة واحدة معبرة عن رؤيتنا لطبيعتو وىي، أنا موجود. وال..يف اٟتقيقة :" ىوبزويقوؿ 
 .ٖٚ٘- ٖٙ٘صالليفياثاف،  انظر،الذي ٬تمع بينم األب وا١تلك والسيد"  واحدة لوصف عالقتو بنا، وىي اهلل،
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 ا٠تصائص فإف لذلك. موجود أنو نعرؼ بل ىويتو، عن شيئا نعرؼ ال إننا أي مفهومة، غير اهلل طبيعة:" ىوبز يقوؿ
 تعكس بل فيو، رأينا عن التعبَت إىل هتدؼ ال كما ىويتو، عن اآلخر بعضهم بعضهم إلفادة هتدؼ ال إياىا، ٪تنحو اليت

  ٕٛ"األٝتى نعتربىا اليت األلفاظ ىذه بواسطة تكرٯتو يف رغبتنا

 ،تعبيرىم بحسب جهميا أو باهلل اإليماف جهة من مثاليا فكاف ،فلسفيا ماديتو مع متناقض ىوبز توماس  إذا 
 اقترنت دوما فالمادية ا١تادة، خصائص لكل ٥تالفة عندىم اإللو فطبيعة ية،ا١تيكانيك ا١تادية مؤمٌت حاؿ نفس وحالو

 .تناقض فقد ا١تادى آمن ولو باإللحاد،

 عقل في تصور يوجدُ  ال أنّو ذلك ،الحسّ  نسّميو ما يكمنُ  ٚتيًعا األفكار أصل يف:" قولو يف ىوبز مراد نفهم وهبذا
، فقد  ٖٛ"األصل ذلك من مشتقةٌ  األخرى األفكار وكل   ،الحواسّ  ءُ أعضا جزئًيا أو كليِّا أساًسا تولده لم اإلنساف

أخرج اهلل من ىذه التصورات واألفكار ألنو ال ٯتكن إدراكو باٟتس، وال ٯتكن معرفة ماىيتو، وأقصى صفة نعرفها لو ىي 
 الوجود.

كة بُت ا١توجودات، عندىم ىي إذا ىوبز وىيغل وغَتىم الذين ينفوف عن اهلل ا١تكاف واٟتركة وغَتىا من الصفات ا١تشًت 
لذلك كما عند ىوبز،   اهلل ال يمكن معرفة كيفيتو أساسا، إال صفة الوجودالكيفيات ا٠تاصة با١تخلوؽ، واعتربوا أف 

  نفوا عن اهلل معرفتو يف ذاتو.

ات من الصفولكن نحن نفرؽ بين معرفة الكيفية الخاصة هلل، وبين معرفة صفاتو أنو في العلو وينزؿ ويجيء 
ا١تذكورة يف الوحي، اليت تدؿ على ا١تكاف واٟتركة إىل آخر ما ينفيو ىوبز وغَته، فمن كاف ىذا حالو فوجوده وجود 

 حقيقي قابل للحس. 

 .ىوبز عند والجسم المادة  :الثاني الوجو

قيا يف اكوف إال ، فال يكوف جزء حقي(جزء من الطبيعة أو الكوف)على  فيدال ىوبز عند وا١تادة ٔتعٌت واحد اٞتسم لفظ
َّث بُت إف ىناؾ أجساـ فيو روح حيوية وحيوانية، وىذه جسما، وما ليس ّتسم ليس بشيء حقيقي، بل ىو خياؿ، 

الروح ٢تا معٌت دقيق وىي أجساـ غَت مرئية، وإما تكوف أشباحا وخياال، يعٍت يعًتؼ بوجودج روح غَت مرئية، َّث ذكر 
 يشغل أو يمأل ما والعاـ، الشائع معناىا يف:"ويف ىذا ا١تعٌت يقوؿ ىوبز عن اٞتسم من ىذه الروح غَت ا١ترئية اهلل تعاىل. 

 في الكوف نسميو الذي ذاؾ من جزءا يشكل بل خيالنا، عن ينتج أف دوف تصوره، جرى موضعا أو معينا، مكانا
 كما ،أيضا ماجس فيو يكوف ال حقيقي جزء فيو يوجد ال لذلك كافة، األجساـ مجموعة ىو الكوف إف ،الحقيقة

 ، كذلك (.األجساـ مجموعة)ؾ الكوف، من جزءا أيضا فيكوف ذاتو، بحد جسما يشكل شيء أي فيو يوجد ال
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 لذلك ،الحية الكائنات أحاسيس مع يتناسب بشكل مظهرىا لتغيير أي للتغير، قابلة كافة األجساـ كانت ولما
التحرؾ تارة واٞتمود طورا؛  ، على غراراألحداث من لسلسة ا١تعرضة تلك أي ،المادة تسمية الجسم على أيضا يطلق

يبدو جسم معُت تارة حارا، وتارة باردا، وتارة ذا لوف أو رائحة أو طعم أو نغم معُت، وطورا على  ٕتاه أحاسيسنا، قد
( اسيسنا٨تو آخر. وقد ننسب ىذا ا١تظهر ا١تتغَت )الناتج عن األساليب ا١تختلفة اليت تؤثر فيها األجساـ على أعضاء أح

إىل فساد األجساـ الفاعلية، فنسميو حوادث ىذه األجساـ. استانادا إىل ىذا ا١تعٌت، تعٍت لفظتا ا١تادة واٞتسم الشيء 
عينو، وبالتايل فإذا ما ٚتعنا بُت لفظيت مادة غَت حسية، ستدمر كل منهما األخرى، وكأ٪تا نتحدث عن جسم غَت 

سم، بل يحمل ىذه التسمية جزء جال يحمل مجمل الكوف تسمية ال ،حسي. ولكن، واستنادا إىل رأي عامة الناس
بمقاومتو لقوتهم، أو عبر حاسة النظر،  وىو الجزء الذي يستطيع الناس عبر حاسة اللمس، اإلحساس ،منو

، في لغة البشر العادية، ال يعتبر الهواء والمواد الهوائية أجساما. وبالتايل، ويمنعهم من التخوؼ من أمر مستقبلي
وبالطريقة عينها اللتي يطلق ا ما نتأثر ٔتفاعيلهم( تطلق عليهما تسميات الريح، والنفس أو الروح ...، بل )وألننا غالب

الحياة والحرؾ داخل كل كائن اليت تعطي  المادة الهوائية،على تلك  الناس تسمية أرواح حيوية وأرواح حيوانية
هر لنا أجساما غَت موجودة، على غرار ا١ترآة، واٟتلم، أو الدماغ . ولكن، وبالنسبة إىل صور الدماغ، اليت تظحي

ال ا١تضطرب قيد االستيقاظ، فهي ال تساوي شيئا )كما يقوؿ الرسوؿ عن األصناـ بصورة عامة(. وإذ أقوؿ إهنا 
تساوي شيئا حين توجد وفي الدماغ عينو، ليست أكثر من ضجيج آت إما من فعل الشيء، وإما من اضطراب 

. لكن ا١تهتمُت بأمور ٥تتلفة للبحث عن أسباهبا ا٠تاصة، ٬تهلوف بأنفسهم كيفية تسمية تلك ضاء الحواسفي أع
بتسمية بعضها باألجساـ، واالعتقاد أنها مصنوعة من  ٭تًتموف معلوماهتم،الصور؛ وبالتايل، قد يقتنعوف بسهولة ٦تن 

حسية، وبعضها اآلخر ىو كناية عن أرواح، ألف  قد حكم بكوهنا ألف النظر ىواء مضغوط بفعل قوة فوؽ الطبيعة،
حاسة اللمس ال ٗتشى ما يقاـو األصابع يف ا١تكاف الذي تظهر فيو. وبالتايل سيكوف ا١تعٌت اٟتقيقي للفظة روح يف 

 ، َّث ٗٛ"   وو٫تا من ا٠تياؿ وإما شبحا أو أي صورة أخرى، إما دقيقا، وسلسال وجسما غير مرئياللغة الشائعة، 
يعني أف النطاؽ ال  عٌت الروح " ال تالئم أي من ا١تعاين ا١تذكورة ىذه اللفظو يف الكتاب ا١تقدس، فهذا مذكر اف 

كما عندما يقاؿ يف سائر ،  يدخل في الفهم اإلنساني، وال يتجلى إيماننا بهذه األمور عبر آرائنا، بل عبر خضوعنا
، أي اهلل ذاتو. والسبب ىو أف طبيعة اهلل غير مفهومة إف اهلل روح أو عندما تعني عبارة روح إلهيةالكتاب ا١تقدس 

 بعضهم إلفادة هتدؼ ال. لذلك فإف ا٠تصائص اليت ٪تنحو إياىا، بل نعرؼ أنو موجود، إننا ال نعرؼ شيئا عن ىويتو
 اليت ظاأللفا ىذه بواسطة تكرٯتو يف رغبتنا تعكس بل فيو، رأينا عن التعبَت إىل هتدؼ ال كما ىويتو، عن اآلخر بعضهم
 ٘ٛاألٝتى" نعتربىا
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فهل يصح أف يكوف اهلل جسما أو مادة هبذا ا١تعٌت عند ىوبز، وىو جزء من الكوف ؟ أي اهلل من ٣تموع مكونات 
 الكوف، فالكوف لو ٣تموع وبعض أجزائو يطلق عليها جسم أو مادة ؟ 

عل قوة فوؽ الطبيعة، أي وأف ىناؾ بعض األجساـ مصنوعة بف جعل اهلل جسما غَت مرئي،بل ىو يف نفس النص 
  ليست من نتاج الطبيعة وال جزء منها، فأين مادية ىوبز ا١تزعومة؟  

 .واالمادية المادية احتماؿ بين ىوبز  :الثالث الوجو

 إال وجود وال ا١تادة، يف الوجود حصر ىو للمادية االنتساب يف ا١تؤثر وا١تعيار ا١تاديُت، بُت عليو ا١تتفق األصل بينا قد
 .والطبيعة ا١تادة نتاج الكونية الظواىر عن فضال وحيوانات وٚتاد انساف من اٟتياة ومظاىر مكونات وكل ة،للماد

 ا١تاركسية يف وليس عاـ بشكل ا١تادية يف ا١تشًتؾ القدر وأف ا١تادي، ا١تذىب لطبيعة متصور غَت ا١تعًتض اٟتاؿ وبطبيعة
 ومن ا١تادي، القاموس يف أساسا واهلل ا١تادة لثنائية وجود وال الكوف أو الطبيعة أو ا١تادة يف الوجود حصر ىو بينت، كما
 انتسابا للمادية ينتسب أف ٯتكن وال التحقيق عند ماديا ليس فهو ا١تادة يف للوجود حصره عدـ مع مادي أنا يقوؿ

 أو ا١تادة يف ا١توجودات أو الوجود حصر من ىو=  مادي إنو عنو يقاؿ من ولكن أشياء، يف وافقهم وإ٪تا حقيقيا،
 اإلنسانية الظواىر كل تفسَت عن فضال ا١تادة وجود يف سواء طبيعية فوؽ قوة أو خالق وجود وينكر الطبيعة، أو الكوف

 أو الكوف عن مستقلة ذات أو طبيعية فوؽ ذات إىل شيء أي نرجع فال عنها، ٗترج ال ا١تادية األسباب يف والكونية
  .العامل

 والطبيعة الكوف ضمن وجعلو والطبيعة، ا١تادة داخل اهلل أدخل قدوأنو  ذلك، غَت ىوبز موقفعلى اعتبار أف  ولكن
 .مادي

 مؤمنا، أـ ملحدا ىوبز كوف ٖتديد يف وغَتىم الفالسفة بُت خالؼ ىناؾ ألف باعتبارات، ىوبز نبُت موقف أف ٯتكن
 :باعتبارين تحديده يمكن موقفو لذا

 القدس الكتاب ويف بغيبيات، مؤمن فهو( مقدس كتاب) بوحي مؤمن َّثم  ومن ق،خال بإلو مؤمنا كونو :األوؿ االعتبار
 حجم من ا١تكونة العامل مواد ضمن من( مادة) جسم ىو لذلك بشري ىيئة يف ٕتسد قد - إلو ىو الذي – اإللو ابن

 :آخر وجهة من لها ومخالف وجهة، من ماديتو مع متسق فهو اٟتاؿ ىذه ويف آخره، إىل ومقدار

 ا١تاىيات يف بينهما فرؽ فال ٘تاما، مثلها فهو عنها، ٮترج مل ا١تادي العامل مكونات من اإللو كوف متسق، – ٔ
 .الثبوتية والطبيعة والكيفيات

 ىذا طبيعة عن النظر بغض – و٥تلوؽ ٠تالق منقسم فالوجود الكوف، ىذا خالق ىو اإللو كوف ومخالف، – ٕ
   -ا٠تالق



 www.arrabiaa.net موقف ابن تيمية من المادية                      

51 

 فوؽ لقوة وجود وال ا١تادة، إال وجود ال كوف ا١تادية مع متسقا يكوف اٟتالة ىذه ويف ا،ملحد كونو :الثاني االعتبار
 .ا١تادة إىل وغَته واٟتيواف واالنساف الكوف مظاىر كل وترجع وا١تادة، والطبيعة الكوف عن مستقلة ذات وال طبيعية،

 .والفلسفة اهلل :الرابع الوجو

 ال أنو=  الفلسفة عن الدين أخرجت بقولو وظن ا١تادية، يناقض ىذا أف لمولع الفلسفة من والدين االٯتاف أخرج ىوبز
 ىو اإلٯتاف وأخص الفلسفة، من روحاين شيء وأي اإلٯتاف موضوع إخراجو ورغم. ا١تادة إال وجود ال يقوؿ مادي زاؿ

 كالطبيعة، مادي عنده لوفاإل الطبيعة، قسم الفلسفة يف اهلل ويدخل ذلك يناقض ىوبز ٧تد ولكن ا٠تالق، باهلل اإلٯتاف
 .وماىيتها الطبيعة مكونات عن ٗترج لن اإللو فمكونات. بينهما فرؽ ال كالطبيعة وجسم

 .اإللو جسمية :الخامس الوجو 

 اإللو جعل عندىم الطبيعي فمن ،(جسم) بشري شكل يف متجسد إلو ىو الذي اإللو ابن عندىا ا١تسيحية أف معلـو
 والكوف ا١تادة مكونات من ومكوناتو ماىيتو بشري إلو فهو البتة، بينهما فرؽ ال العامل كأجساـ جسم أو مادة

 .والطبيعة

 طبيعة لو أف أـ ؟ بشري جسم يف ٕتسد أنو القيامة يـو يرى اهلل إف معٌت ىل ا١تسيحية؟ بو تقوؿ ٔتا نقوؿ أف ٯتكن ىل
 ا١تذىب وبُت ا١تسلمُت، من واٞتماعة السنة أىل مذىب بُت كبَت فارؽ نعرفها؟ وال ندركها ال بو خاصة ثبوتية

 .ا١تسيحي البشري التجسيمي التجسيدي

 .وغرائب عجائب: السادس الوجو

 مادي، إلو وكونو بإلو ا١تؤمن ىوبز ٔتادية سلفيُت من االستدالؿ الصارخ، التناقض عن فضال والغرائب العجائب من
 ا١تسلمُت وإلو ا١تسيحي، اٞتسمي البشري اإللو بُت بَتالك الفارؽ ومعلـو مادي، وجعلو ا١تسلمُت بإلو ذلك ومطابقة

 كوهنما يف وا١تسيحي النصراين اإل٢تُت بُت يطابق من ٧تد َّثم  أٚتع، ا١تخلوقات جنس غَت جنس من الذي" ا١تيتافيزيقي"
 َتينمتأث كوهنم اإلٟتاد على الراديُت من إخوانو على يعيب من ىو ىو – تقدـ كما بينهما الفارؽ مع - ماديُت

ٕتاوزوا ىذا  السلفيُت من ا١تاديوف أما عليو، متفق قدر يف تأثَت فهو ما، تأثَت ىناؾ كاف إف كالمهم أف مع بالنصاري،
 القدر ا١تتفق للقدر ا١تميز الفارؽ.

 لو ا٠تارج يف موجود أنو ٔتعٌت مادة كونو يف ا١تطابقة وإ٪تا ا١تسلمُت، وإلو النصارى إلو بُت ا١تطابقة ا١تراد ليس :قيل وإذا
 )الواقع الغييب(.العيٍت وجوده

الواقعية، والواقع عند ا١تسلمُت نوعاف، واقع مشهود، وواقع غييب، بالقابلية للحس ال عالقة ٢تا با١تادية وإ٪تا  :والجواب
منو اهلل، وكال٫تا قابل للحس، وا١تاديوف يتفقوف معنا يف الواقع ا١تشهود )عامل الطبيعة(، وينكروف الواقع الغييب الذي 
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ويعتربوف كل موجود ٯتكن االحساس بو، بناء على حصرىم الوجود يف الطبيعة، فإف كل موجود = الطبيعة والكوف ىو 
، أما طريقة إلزامهم ىذا ال يوجد ضمن الوجود القابل للحس عند ا١تاديُتفقط القابل للحس، وعليو، فإف اهلل تعاىل 
كوف ابن تيمية واقعي من جهة الوجود النزاع ىل ىو مادي أـ ال؟ سأبُت  شيء آخر، وليس ىو ٤تل النزاع، وإ٪تا ٤تل

 .وليس مادي بحاؿ
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 .والواقعية المادية بين التفريق: الثالث المبحث

مع ج عنها، لطبيعة وما ىو ناتال وجود إال ل أي: - نبدأ رحلو جديدة ونسافر من بلد الحصر المادي الطبيعي
عند ا١تادية غَت ىذا الواقع وبالتايل ال واقع لتفسَت لألصل الطبيعي الذي ينتج عنو كل شيء يف الطبيعة، اختالفهم يف ا

وجود الطبيعي ا١تادي، وإ٪تا الوجود الد الواقعيُت الوجود أوسع من الب سنجد يف  الواقعيين، بالدإلى  -الطبيعي ا١تادي 
، ومنها ةا١تادي ةالطبيعي ا١تخلوقاتلوقات باختالؼ أنواعها منها طبيعة وما وراء الطبيعة، وجود خالق أزيل ووجود ٥ت

تعدد و  ثنائية الوجود ،  وبناء علىاليت ىي من جنس غَت جنس العامل الطبيعي ا١تادي أي: ةا١تخلوقات فوؽ الطبيع
واقعا طبيعيا ماديا، ٧تد ما وراء الطبيعي ا١تادي، فإف الواقع متعدد بتعدد الوجود،  وموجوداتلطبيعي مادي،  ا١توجودات

)عامل الشهادة( كما الطبيعي ا١تادي قابل للحس،وىو الواقع ا١تشهود اتفق الواقعيوف على كوف الواقع وواقعيا غيبيا، و 
يوجد بعض عدـ قابليتو للحس، أـ الواقع الغييب بُت قابليتو للحس أـ  اختلف الواقعيوف يفيسمى يف الوحي، و 

 َت قابلة للحس؟غيف الواقع الغييب  ا١توجودات

يف الطبيعة والكوف وا١تادة، وبالتايل الواقع الوحيد أوحدية، وحصرت الوجود لذا ىناؾ فرؽ بُت ا١تادية = نظرهتا الوجودية 
إذ تعلق القابلية للحس  وحصرا على اٟتواس ا٠تمس، ا١تادي وىو الوحيد القابل للحس،عندىا ىو الواقع الطبيعي 
-ثنائي-جود، وبالتايل الواقع عندىم متعددلواقعيوف الذين يؤمنوف بتعدد الواقع نظرا لتعدد الو للواقع بناء على الوجود، وا

غَت ٤تصور يف الواقع ا١تشهود الطبيعي الكوين، وإ٪تا يؤمنوف بواقع غييب وموجودات غيبية من جنس غَت جنس الواقع 
 قابلية اٟتس للواقع الغييب، فمنهم منواختلفوا حوؿ لكنهم اتفقوا حوؿ قابلية اٟتس للواقع ا١تشهود الطبيعي، الطبيعي، و 

أنكر قابلية اٟتس للواقع الغييب كلو، واعتربه ٣ترد أوىاـ وٗتييل، ومنهم  اعترب وجود الغيبيات وجود و٫تي خيايل، ومن َّثم 
غَت قابلة  وىي أغلب ا١توجودات، وموجوداتا١تتناقض الذي فسم موجودات الواقع الغييب إىل موجودات قابلية للحس 

منفصل  على وجود موجود ال يشار إليو وال داخل العامل وال خارجو والللحس وىو اهلل تعاىل والروح أو ما يستدلوف بو 
 وال متصل إىل آخر كالمهم.

ىم ا١تاركسيوف، ال يوجد قبل ا١تاركسيُت من  ذكر المادة بالمفهـو الفلسفي أوؿ من افاألولى رحلتنا  ولقد بينا في 
 الجدلية المادية انجاز من المفهـو ىذا أف اعترافو راكتيوؼ سجلو مفهوما فلسفيا هبذا ا١تعٌت للمادة،  ذكروا

،  ٙٛ". الجدلية للمادية فذا انجازا الفلسفية" المادة" لمقولة حقا العلمي التعريف وضع كاف قائال:" خاصة،
نا حوؿ ا١تذاىب ا١تادية قدٯتا إىل أف وصلنا وليس ىذا قوؿ راكتيوؼ، بل ىو الواقع الذي أثبتناه من خالؿ  رحلت

 للمادية اٞتدلية، ىذا ال ٯتكن إنكاره.

معرفة من قاؿ هبذا ا١تفهـو الفلسفي للمادة، حىت ندرؾ ما ا١تراد منو عند منظريو، فليس مفهوما عابرا، ويكمن أ٫تية 
 اص هبم.ىذا ا١تفهـو ٙترة ونتيجة لألصوؿ ا١تاركسية، كما بينت يف البحث ا٠توإ٪تا 
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، وقبل اٞتواب عن ىذا السؤاؿ، يوجد ؟الواقعيُت عند صحيح الذي قاؿ بو ا١تاديوف اٟتصر ىذا ىلوتوقفنا عند سؤاؿ: 
 يف لإلنساف ا١تعطى ا١توضوعي الواقع تعيُت يف ٗتدـ فلسفية مقولة ا١تادة:" للمادة وىو "انتقاد ىاـ على التعريف اللينيٍت 

 "اإلحساسات عن مستقلة بصورة وا١توجود عكسو،ت تصوره، تنسخو، اليت أحاسيسو

 انتقادات حوؿ التعريف الماركسي للمادة فلسفيا:

واقع ينظر للمذىب الواقعي متعدد الوجود وا١توجودات،  نمَ  ا١تاركسي،االنتقادات على ىذا التعريف ف أىم ا٧تد 
نجد اف الوعي = العلم، غير ١تادي، وجود موجودات من غَت جنس الواقع ا١تشهود الطبيعي او مشهود وواقع غييب، 

في الوجود الطبيعي المادي باعتبار إف الوجود غير محصور  –كنظرة وجودية   – محصور في علم )وعي( اإلنساف
ثنائية الوجود،  ، باعتبارالثنائية الوجوديةعددة ا١تتولكن النظرة  ،الذي ال يوجد مفكر واعي فيو غير اإلنساف والبشر

وموجودات غَت طبيعية جهة ماىيتها ومكوناهتا، تعدد ا١توجودات لطبيعية مادية من  ات، وباعتبارقوجود خالق و٥تلو 
فإف الوعي )العلم( غير محصور في وعي من جنس ٥تالف ١تكونات وماىيات ا١توجودات الطبيعية والكونية، 

علم )وعي( الروح وىي في ، و بل ىنا علم اهلل، وعلم )وعي( المالئكة، وعلم )وعي( الجن والشياطيناإلنساف، 
، وعلم الروح بعد الموت، وىذا كلو غير ع لم عالم الذر واقرارىا بالربوبية هلل خاصة، وعلم الروح في أثناء النـو

عند كما بالوعي الناتج عن المادة )الدماغ(  وعي )علم( اإلنساف نفسو غير محصور ، فضال عن )وعي( اإلنساف
بل الوعي أنواع عند اإلنساف نفسو، منها الوعي بذاتو ووجوده،  على ذلك، ومن تبعهم من ا١تاديُت الماركسيين

وىو وعي عقلي محض، لم ينتج عن الحس الظاىر وال االنفعاالت الجسدية الباطنية، وإنما وعي روحي عقلي 
روحي النفسي عور الالشوسيأيت تفصيال الفرؽ بُت اٟتس الباطن ٔتعٌت االنفعاؿ اٞتسدي، واٟتس الباطن ٔتعٌت  نفسي،

حواؿ النفس الباطنية ا١تتعلقة بالشعور الروحي النفسي القليب ال االنفعايل )الشعور بأالقليب العقلي، ومنو الوعي 
وشعور الطفل ٔتحبة اللنب، والفرح واٟتزف والغضب واللذة القلبية النفسية ا١تعنوية، واألمل النفسي  ٤تبة اهلل اٞتسدي، مثل

 وىذا غَت الشعور االنفعايل اٞتسدي كما سيأيت. الروحي القليب ا١تعنوي،

كل ما سبق من أنواع الوعي، وكونو غَت ٤تصور يف وعي اإلنساف، فضال عن وعي اإلنساف غَت ٤تصور يف ا١تفاىيم 
نواع للوعي باٞتزئي ا١تعُت أو العلم باٞتزئيات، وليست ىي أحاسيس أو الوعي أنواع منها أالكلية اجملردة فقط، بل 

ند حصرا على ا١تفاىيم الكلية كما عالت جسدية فقط، بل وعي )علم( عقلي روحي باٞتزئيات، وليس انفعا
٨تن  )ا١تستقل عن وعينا  )الطبيعة والكوف( ا١توضوعيىي الواقع دة ـو الفلسفي لللماا١تاركسييُت يف مقولتهم للمفه

 دوف غَتىا. (اٟتواس ا٠تمس)و٤تصورة يف  (كبشر

يؤدي  عندىم في الطبيعة والكوف الوحيد الواقعحصرىم التعريف يدركوف تماما إف  والماركسيوف أصحاب ىذا
فال واقع غَت ىذا الواقع الطبيعي وىو الوحيد  أي روح ووعي خالد )اهلل( غير الطبيعة والوعي الناتج عنها، إنكار إلى

سفيا للمادة دوف أىداؼ وتشييد بناء الوحيد، لذا مل يقدموا مفهوما فل القابل للحس، وىذا بناء على الوجود الطبيعي
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العالقة بُت اٟتصر الوجودي يف الطبيعي وتفسَتىم فسلفي متكامل قبلو ومعو، ويف أصوؿ الفلسفة ا١تاركسية بينوا طبيعة 
١تبدأ العامل، وكونو ىو الواقع الوحيد ا٠تارج عن وعينا ٨تن كبشر، ومن َّث إنكار أي موجودات واعية غَتنا، ألت وجود 

ىي لن تكوف الطبيعة  ومن جنس غَت جنس موجودات الطبيعة =وىي ليست من نتاج الطبيعة  دات واعية غَتناموجو 
حديثهم عن الوجود الوحيد وبالتايل ليس ي الواقع الوحيد، بل وليست ٢تا األسبقية ا١تطلقة يف انتاج كل شيء، فليس 

نظرة كاملة للوجود وتفسَت العامل ، ْتيث ال ٗترج عن   اٞتزئي والكلي ىكذا، وإ٪تا تشييد صرح فلسفي ٯتكن بناء عليو
 حقا ىناؾ كاف إذا  لذا ىم مدركوف ذلك حيث قالوا:كوف الوجود طبيعي مادي وكل شيء نتاج الطبيعة وا١تادة، 

 وأيهما أصل أيهما اآلخر؟ من أكثر أساس وأيهما اآلخر؟ يفسر المبدأين ىذين فأي العالم، لتفسير فقط مبدآف
  األساسية؟ الفلسفة مشكلة ىي تلك اآلخر؟ عنو يتفرع لو حد ال خالد أيهما الفرع؟

 أولية ،٢تا حد ال ،خالدة" والطبيعة الكوف" المادة تكوف أف أما: ٦تكنُت جوابُت سوى ا١تشكلة تلك مثل تتطلب ال
 عنها تتفرع أولية لها حد ال خالدة ،"والوعي الفكر" الروح تكوف أف وأما". الوعي الفكر،" الروح عنها يتفرع
وانظر يف ىذا ْتثي استقالؿ مذىب ا١تادية اٞتدلية عن ا١تنهج اإلسالمي، ذكرت فيو كثَت  .ٚٛ"والطبيعية الكوف" المادة

من النقوالت عن أ٧تلز وغَته يف ٖتديد ا١تراد بالوجود، ومن َّث بناء صرح معريف تابع ٢تذا ا١تفهـو الوجودي للمادة، وأوؿ 
نتاج ىذا الصرح الفلسفي كوف عي وكل مظاىر االنسانية والكونية واالجتماعية نتاج الطبيعة، ومن ىذا الصرح كوف الو 

، نظرا ألنك الكائن الوحيد الواعي ىو اإلنساف ىذا الوجود الوحيد ىو الواقع الوحيد الذي ٭تس باٟتواس ا٠تمسة فقط
يف اإلنساف، وببالتايل ىو اٞتزء ا١تادي الوحيد الذي ، وىو نتاج تطور الطبيعة ورقيها، لذا دماغو متطور وىو أرقى جزء 

 ينتج الوعي، ووظيفة الوعي خاصة بو.

 والكوف الفكر" "عالقةا١تفهـو ا١تاركسي احملدد يف الواقع الطبيعي ا١تادي، ونقوؿ:  نذكرلذا من الخطأ الفاحش أف 
 على اصطلح أو نقوؿ:"، ٛٛبالوعي؟" أـ بالشيء بالتجريدي، ؟أـ ،المحسوس المعين بالجزئي ،"األساسية القضية
 . ٜٛا١تادية.." بالفلسفة الوعي على الواقع في الثابت ،الجزئي المحسوس، المعين بأسبقية تقوؿ اليت الفلسفة تسمية

معين حتى اهلل تعالى ىو أي جزئي منو أف  -السلفي  – فهم مل يقصدوا ىذا ا١تعٌت ْتاؿ، وىذا ا١تعٌت أراد صاحبو
بل ٤تصور على الطبيعة والكوف وا١تادة، ومن َّث ىو الواقع الوحيد القاا١تفهـو الفلسفي للمادة  وىذاقابل للحس، 

 .للحس باٟتواس ا٠تمس

ألف ، "يمكن أف يحسكل موجود :"لذا ىذا المفهـو غير دقيق وال يمكن أف نقوؿ بو، وليس ىو مطابق لقولنا 
 وىي، كل موجود عندنا ىو الخالق والمخلوقاتوعي(= ٗتتلف عن مقولتهم )الواقع ا١توض )موجود(مقولتنا:" كل 
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 والموجودات التي من جنس غير جنس الطبيعةادة = الواقع ا١تشهود(، )عامل االشه الموجودات الطبيعة في الكوف
 .)ا١توجود( عندنا ، الواقع الغييب، ىذا ىو معٌتوليست من نتاجها

)ا١توجودات يف العامل  فهي محصوره في الطبيعية والكوفٯتكن االحساس بو(،  موجودعندىم يف مقولة )كل أما  
 االدراؾ بأعضاء اٟتواس ا٠تمس فقط.وكونو ىو الوحيد القابل للحس، و٤تصور يف  ا١تشهود(

)واقع مشهود طبيعي، وواقع غييب  أوسع من الوجود ا١تادي، وبالتايل الواقع ثنائي ناا١توجوات عندوكما بينت إف 
 ، وا١توجودات الغيبية متعددة )اهلل ، ا١تالئكة والروح واٞتن والشياطُت و٨تو ذلك(،للطبيعة( موجوداتو من جنس ٥تالف

 وأيضا العلم والوعي ليس منحصرا على أعضاء اٟتواس ا٠تمس كما سبق.

 الو  والكوف والطبيعة للمادة ا١تعارؼ كل يرجع وأنو - ا١تعرفة يف مادي تيمية ابن أف يقولوف الذين ا١تعاصروف ىل إذا
 أصناؼ لكل موافق بأنو يقولوفىل  – اٟتسي الطبيعي والعامل والكوف ا١تادة من عليها نتعرؼ أف قبل معارؼ يوجد
=  وفوالك الطبيعة) الموضوعي الواقع كوف في الماديين مع يتفق أـ ،المادي الوجودي ألصلفي ا :أي= ؟ا١تادية
 ؟وعينا عن مستقل( الشهادة عالم

 .مادي ىو=  والكوف الطبيعة يف للوجود وحصرىم صلهمأ في معهم فقإف كاف يت

 :الوجود تيمية ابن يقوؿ كاف وإف 

 .للحس وقابل واقعي وكونو ا١تشهود العامل ىذا يف معهم يتفق ىو إذا مادي، طبيعي ىو ما منو - ٔ

 وبالتايل ا١تشهود، والعامل الطبيعة موجودات جنس غَت جنس ومن( الطبيعة وراء ما) مادي طبيعي غَت ىو ما منو - ٕ
  وعدمها للحس فالقابلية مادي، ال واقعي فهو=  للحس قابل وأيضا غييب واقع ىو

 :عتبارينإذا الجواب على ىذا السؤاؿ با

 أصناؼ بُت عليو ا١تتفق ا١تادي األصل يوافق تيمية ابن أف - كذلك وليس – مقصدىم كاف إف :األوؿ االعتبار 
 وعي وكل حقيقي، وجود ىو الطبيعة نتاج شيء وكل ،(والكوف الطبيعة) ا١تادة وىو واحد الوجود وىو أال ا١تاديُت،

 خيايل فهو – تقدـ كما ذلك إىل وما طاقة أو ذرات كونو أو الدماغ بو ا١تقصود كاف سواء - الطبيعة نتاج وفكر
 . لو حقيقة وال بشري ونتاج ووىم

 ٠تالق الوجود وا١توجودات، الوجود يقسم أنو بالضرورة تيمية ابن مذىب من ومعلـو نظر، بأدىن تيمية البن ٥تالف ىذا
 الطبيعة نتاج ليست موجودات ىناؾ وأف النظائر، رؤية أو ا١تباشرة بالرؤية سواء ومشهود لغييب والواقع و٥تلوؽ،

 نع فضال والكوف، الطبيعة جنس غَت جنس من موجودات ويوجد هلل، ٥تلوؽ ىو الكوف فيهم ٔتا كلها ا١توجوداتو 
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تنتج عن  ، فضال أف ا٠تارجي والعامل لطبيعةا من تفعاؿ اٟتواس ا٠تمس مع تأيت كلها ليس وا١تشاعر والفكر الوعي
)وىذا  وبعدية قبلية ا١تعارؼ من نوعاف ىناؾ ولكن ،ي: الطبيعة يف اٟتقيقة خالقة ٢تا، كما عند ا١تاديُتالطبيعة وا١تادة أ

 أو الروح وىو خارجي وليس داخلي مصدر للمعرفة األنطلوجي ا١تصدر عن فضال ،ما نسبينو يف ْتث آخر بإذف اهلل(
 الوعي يرجع لذا ىو داخلي ال خارجي، بالروح القائم العقل ىو األبستمولوجي ا١تعريف ا١تصدر عن فضال النفس،
 عن سيأيت كما القادرة العا١تة الشاعرة ا١تدركة الواعية ىي النفس أو الروح إىل األخَت يف والشعور والفكر والفهم والعقل

 . القيم وابن تيمية ابن

 ىكذا للحس قابل الموضوعي الواقع كوف في الماديين يوافق تيمية ابن أف مقصدىم كاف إف :الثاني االعتبار
 الطبيعي الواقع ىو عندىم واحد واقع وىو الواقعية، يسمى فهذا ،التفصيلي الماديين منهج على االعتماد دوف فقط

 الواقع مشهود، وواقع غييب واقع واقعاف، الواقع بأف يقولوف فا١تسلموف ا١تسلمُت، كل بُت عليو متفق اوىذ ا١تادي،
 حىت ذلك يف ٮتالف مسلم يوجد ال باالتفاؽ، للحس قابل وىو ا١تادي، الواقع وىو والكوف، الطبيعة عامل ىو ا١تشهود

 ٤تل وىذا تعاىل، واهلل الروح، الغييب الواقع موجودات ضمن ومن الغييب، الواقع يف ا٠تالؼ وإ٪تا صفواف، ابن اٞتهم
 تبعهم ومن اٞتهمية ولكن للحس، قابل  منهما وكل ومشهود، لغييب الواقع قسم الوحي ألف الوحي،  مع خالفهم

 و،إلي يشار ال موجود بوجود: وقالوا للحس، قابل غَت الغييب الواقع موجوات بعض جعلوا والرازي، والغزايل كالشهرستاين
 .الثالث األمر يف سيأيت وىذا

 قابل( والكوف الطبيعة) المشهود الواقع عندىم تيمية وابن والفالسفة المتكلمين المسلمين كل إف ا١تقصود ولكن
.، وا١تاديوف  (للحس القابل) مسألة في والفالسفة المتكلمين وبين الماديين بين نزاع وال  مزية يوجد فال ،للحس

 كلو ومنو اإللو، اعتمادا منهم على الوجود األوحادي للطبيعة وكونو الواقع اٟتقيقي القابل للحس، ينكروف الواقع الغييب
 وكل ما سواه ومل ينتج عن الطبيعي خياؿ واخًتاع ذىٍت.

 مرفضه ىو االٟتاد أسباب أف على واعتمادىم للفكر، ا١تنتج ىو الطبيعة ونتاج جزء ىو الذي الدماغ على اعتمادىمو  
 موافقتو وإنما ،الماديين جميع وبين تيمية ابن بين الموافقة يقصدوف ال أنهم يؤكد ىذا الكنيسة، إلو على موانكارى

 .بياف لكثير يحتاج ال كتبهم من واضح وىذا خاصة، الجدلية المادية مع

 كل مادي واقعي، وليس كل واقعي مادي:

وكل ظواىر االنساف دة، أي ال وجود إال للكوف والطبيعة، ا١تا الطبيعة أو قد عرفنا إف ا١تادية كل من ٭تصر الوجود يف
- وىذا تقوؿ ىذا خطأ فاحش، بل ٤تسوس" موجود تقوؿ:"كل ال ا١تادية نتاج الطبيعة ال ٗترج عنها البتة، إذاوالكوف 

 .أو الطبيعة والعالم والكوف المادة في صفة اإلحساس قابلية -عليو عندىم  متفق قوؿ

 . كما سيأيت  كثيرة واقعيات إلى ينقسموف ثم" الذىن خارج" الخارج في وجودبال يقوؿ من الواقعيو 
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 بدوف واقعية ىم. ا١تادة إال ا٠تارج يف يوجد ال يقوؿ من ا١تادي ألف، مادي؟ واقعي كل وليس واقعي مادي كلإذا  
دة، وليست من نتاج ا١تاالطبيعة و والروح وكل ا١توجودات الغيبية اليت ليست من جنس  باهلل إٯتاهنم عدـ لكن شك

 المادة في الواقع يحصر لكنو ،كذلك واقعي الماديإذا ، فقط ا١تادةأو  الطبيعة عندىم احملسوس فأ يعٍتالطبيعة، 
 .المادية من تيمية ابن تخرج المعيار وبهذا

 كل موجود يمكن أف يحس:

أـ ىي التي  لمادي والواقعي؟ىي التي تفرؽ بين اىل عبارة )كل موجود ٯتكن أف ٭تس أو ٯتكن االحساس بو( = 
 تفرؽ بين الواقعي والمثالي؟

نوع الوجود، وبحسب الواقعية التابعة للوجود، ويمكن بياف الواقعية التابعة كما بينا إف القابل للحس بحسب 
 للوجود وأنواعها كالتالي:

، ٜٓالوجود اٟتسيوس( )العامل احملس حساس بو باٟتواس ا٠تمس الذي ٯتكن اإل (واقعية أفالطوف )للمثل  - ٔ
ل وجود عامل ولكن النفس تدرؾ ا١تاىيات الكلية )ا١تثل( وىي خالدة قب غَت قابل للحس،والواقعية ا١تثالية )للمثل( 

 (.المناط بقابلية الحس عند أفالطوف )العالم المحسوس ال المثل، إذا اٟتس )العامل ا١تعقوؿ = أو ا١تثل(

، نسبة للجهم والغزايل والشهرستاين والرازي وكل من يقوؿ بوجود موجود ال بعهمالجهمية الرازية ومن تالواقعية  - ٕ
)الواقع الذي  ٭تس باٟتواس  العالم المحسوس، عندىم الواقع نوعافيشار إليو وال يرى يف جهة إىل غَت ذلك، 

، ىو )العامل احملسوس( عند اٞتهمية وا١تتكلمُت باٟتواس ا٠تمس ، إذا ا١تناط بقابلية اٟتسوالعالم المعقوؿا٠تمس، 
لواقعية )ا ذلك كونهم من منبل األدؽ ، المثاليين الموضوعيين وليس دقيقا أف نعتبر المتكلمين بل والجهمية من

غير قابل للحس، وىو نوع  قالوا بالمثل أو الموجود الذي ال يشار إليوولكنهم ، واقعيوف بال شكفهم  الية(،المث
أي: استثنوا من الواقع الغييب موجودات )اهلل والروح( أو ما يستدلوف بو  ،مكله سمن موجودات )الواقع الغيبي( لي

، يقولوف بواقعية العامل ا١تشهود، وواقعية العامل الغييب،  لذا ىم متناقضوف، يف ىذا العصر على موجودىم ا٠تيايل ا١تزعـو
 لحس = إال اهلل والروح أو غَته.وكال٫تا قابل ل

 ا١تعقوالت عامل بل، والروح اهلل وجود ىو بوجوده القوؿ سبب ليس سينا وابن الكالـ أىل عند ا١تعقوؿ العامل :تنبيو
 .تفصيال ا١تثالية الواقعية على ْتثا أكتب اهلل وبإذف اهلل بو ويلحق موجود

هادة عندنا وىو ىو العالم المحسوس عند ما يسمى عالم الشأي ىو   واقع الماديين )عالم الطبيعة( – ٖ 
وقو٢تم بوجود الروح اليت ال يشار إليها  ،وأفالطوف ف، وىو ىو العالم المحسوس عند المتكلمين والجهميةأفالطو 
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من األساس، وىنا نتحدث عن القدر ا١تشتك يف القابلية للحس، فهم يقولوف مثل  اوال ترى، ا١تاديوف ينكروف وجودى
   ا١تاديُت يف واعهم الوحيد الطبيعي ا١تادي.

ىو ما يسمى عامل الشهادة أيضا، وىو العامل احملسوس وا١تشهود )الطبيعة  ،ية )عالم الطبيعة(واقع السمن – ٗ
والكوف(، فهو ماديوف من جهة الوجود، ال وجود إال ا١تادية والطبيعة، وبالتايل الواقع الوحيد عندىم القابل للحس ىو 

حىت يؤمنوف با٠تالق وكونو قابال للحس شيء  أصل ا١تذىب، أما من جهة إلزامهمالعامل ا١تشهود فقط، ىذا من جهة 
 .، وقد بينت ذلك يف ْتثي عن ا١تادية اٞتدلية.آخر 

يف الواقعية، واقعية العامل الطبيعي ا١تادي )الواقع ا١تشهود(،  ا١تتكلمُت واٞتهمية وا١تاديُتو  أفالطوف معإذا السمنية تتفق 
 ادية(، أما الواقعيوف مل ٭تصروا الواقع يف الواقع الطبيعي.جود يف الطبيعة والكوف )ا١توٗتتلف عنهم يف حصرىم للو 

  المتفق عليو:

يتفقوف في  سنجد إهنم  والسمنية، أفالطوف، واٞتهمية وبعض ا١تتكلمُت، وا١تاديوف، األربعة بُت ىؤالءٔتقارنة بسيطة 
تكلمُت ناه عند بعض ا١ت، ولكن ا١تستثالحواس الخمسيمكن االحساس بها ب العالم أو الطبيعة قابلة للحس، كوف

 ٭تصر لكنو ،واقعي المادي إذا .لذا ىذا محل اتفاؽ بينهمابوجوده أساسا،  وفال تؤمن والسمنية اديةمثل الروح وا١ت
بل عنده واقع آخر  أما الواقعي ال يحصر الواقع في الواقع الطبيعي)الكوف أو الطبيعة(،  المادة في الواقع

 سيأيت تفاصيل ما ٮترجو من ا١تادية يقينا أيضا.كما ،  ا١تادية من تيمية ابن ٮترج عيارا١ت وهبذا بحسب تقسيمو للوجود،

  المختلف فيو وسبب االختالؼ:

 والجهمية ومن تبعهم من المتكلمين، والسمنية:الفرؽ بين المادية وأفالطوف 

 تبعهم من ا١تتكلمُت قالوا بوجود، أما أفالطوف واٞتهمية ومن في الكوف والطبيعةحصر ا١تادية الوجود ومن َّث الواقع 
إما عامل ا١تثل، وإما وجود موجود ال يشار إليو وليس يف جهة  ، واقع ٤تسوس )عامل اٟتس( وعامل ا١تعقوؿ، أي:واقعاف

  منفصل وال متصل إىل آخر كالمهم.وال داخل العامل وال خارجو وال

ره ال لكونو غير قابل للحس، ألف القابلية للحس وعدـ المادية تنكوىذا ا١تثل أو ىذا ا١توجود الذي ال يشار إليو،  
فهم أنكروا ذلك بناء على نظرتهم للوجود وكونو ، القابلية للحس تابعة للوجود وللواقع الوحيد الذي يقولوف بو

 واحدا، ال وجود إال المادة، وىذا ىو المؤثر في المذىب المادي، ىو مادي ألنهم ال يعتبروف بشيء إال المادة
روح قائمة  من ا١تخالفُت للمادية أف ىناؾ، فعندما يقاؿ وكل شيء تابع للمادة من نتاجهاكوف أو الطبيعة(، )ال

وطالما غير ، بغيره ال يؤمنوف الذيال حقيقة لو في الواقع المادي ٣ترد مثاؿ بنفسها )ىذا عندىم ٣ترد خياؿ( أي: 
من يقوؿ بوجود خالق أو ذات مستقلة عن ا ىكذ، و موجود في الواقع المادي فهو مجرد وىم ووخياؿ = مثاؿ
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ليس النزاع ىل ىذا ، فهو مجرد وىم خياؿ من اختراع الذىن البشري = مثاؿوىذا الكوف وا١تادة،  ىذه الطبيعة
ألف القابلية للحس  ،؟ىل الخالق قابل للحس أو غير قابل للحس، ؟قابلة للحس غير لية للحس أوالروح قاب

فأي شيء يخرج عن عالم الطبيعة أو عامل الطبيعة والكوف،  ،لوجود في العالم الماديابتداء تابعة لحصرىم ا
الذي  طالما ىو خارج عن عالم الطبيعة والمادة، وبالتايل والكوف ىو مثاؿ وىم اختراع ذىني بشري ال حقيقة لو

ا١تادة وعامل الطبيعة إال = ألف ال وجود  فهو غير قابل للحس بل ىو وىم واختراع، الواقع الوحيد عندىمىو 
فأي شيء خارج عن ا١تادة ونتاجها = فهو اخًتاع ذىٍت والكوف، وٯتكن أف يقاؿ: ال وجود للمادة وما تنتجو ا١تادة، 

 وىم وخياؿ = مثاؿ.

 وىنا يظهر مخالفة ابن تيمية للمادين من عدة وجوه:

 القابلية للحس. وتعلق ىو مناط والواقع= ٥تالف ٢تم يف الوجود وتقسيمة، ومن َّث الواقع وتقسيمو : الوجو األوؿ

ا١تادي األوحادي الذي ال  للمذىبقولو ٔتوجودات ليس من نتاج الطبيعة أساسا، وىذا أكرب ٥تالفة  الوجو الثاني:
 .يقبل إال با١تادة ونتاجها

ية للحي الواقع ا١تشهود وبالتايل متعلق القابلبناء على قولو بتعدد الوجود، فهو يقوؿ بثنائية الواقع،  الوجو الثالث:
آخر غَت الواقع الطبيعي ا١تشهود )وأنبو إف ا١تقصود والواقع الغييب. وىذه ٥تالفة صر٭تة للماديُت الذين ينكروف أي واقع 

 وقو٢تم بواقع وحيد ىو الواقع الطبيعي ا١تادي للكوف.با١تشهود ىو الكوف كلو والطبيعة كلها يف مقابل ما وراء الطبيعة(، 

مثل الروح وقوهتا الغريزية )العقل( قولو: أف ىذه ا١توجودات اليت من جنس غَت جنس الكوف والطبيعة  :لرابعاالوجو 
كل ىذه األشياء متعلقو بالروح ال اٞتسد، وما يتعلق بالروح من االرادة والقدرة العلمية وا١تشاعرة ،   السارية يف اٞتسد،

سيأيت عن ابن تيمية، وىذه ٥تالفة صر٭تة للمادية، كوف كل ما سبق نتاج  وإف كاف ٢تا ارتباط وتأثَت وتأثر يف اٞتسد كما
  دة )الدماغ( عند ا١تادية اٞتدلية و٨توىا.ا١تا

 الظواىر يفسروف ال وا١تاديُت=  اال٢تية الغائية اٟتكمة مع( االطراد قانوف) الكونية الظواىر تفسَت الوجو الخامس:
 على نظرية التطور عند أغلبهم يف العصر اٟتديث، وينفوف السببية اإلطرادية .، وبناء فقط مادية بأسباب اال الكونية

ووافقهم على ذلك الصفاتية من  من قبلهم،باه ابن تيمية وابن القيم والسلف وىو ما تنالواقع في الوحي،  – ٘
د، عامل الغيب، وعامل الواقع نوعاف، واقع غييب، وواقع مشهو يقولوف: كالكالبية واألشعرية ا١تتقدمُت،   ا١تتكلمُت

س بو، فهو أوسع من كل ما سبق من الشهادة، وكل من العامل الغييب وعامل الشهادة = قابل للحس، ٯتكن االحسا
يث عن الواقع ا١تشهود )عامل الشهادة( والواقع الغييب دأفالطوف، وسيأيت اٟتبعض ا١تتكلمُت، و ا١تاديُت، ومن اٞتهمية و 
 )عامل الغيب( بإذف اهلل.
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مثل الواقعية  ،ولكنو ليس ىو المؤثر في المقارنات بين المادية والواقعية اإلسالمية تقسيم آخر للواقعيةوجد يو 
 األشياء صفات يف والتفريق لوؾ، كواقعية،  التميثلية الواقعيةو  ا١تثالية كواقعية أفالطوف وا١تتكلمُت، والواقعية ،الفطرية
، وىذا التقسيم متعلق باالدراؾ اٟتسي والظواىرية، السببية انوية، الواقعيةالث والصفات األولية الصفات بُت ا٠تارجية
سيم واقعية غيبية وواقعية مشهودة، أما ىو ىذا التقاإلسالمي =التيمي  الماديلذا المؤثر في الخالؼ ، ا١تباشر

 المتخيلة الموىومة.قعية المثالية المؤثر في الخالؼ التيمي الكالمي، الواقع الغيبي القابل للحس كلو، والوا

الواقعية  ٦تن يقولوا بوجود كليات ثابلتة يف ا٠تارج = و٨توىم وأفالطوف وابن سينااألدؽ نقوؿ على ا١تتكلمينتنبيو: 
ا١تثالية، وليس كما يطلق عليهم ا١تاديوف = ا١تثالية ا١توضوعية، ألف ا١تاديُت يطلقوف ا١تثالية ا١توضوعية على كل من قاؿ 

و بوجود موجودات ما ة خارجو عن الطبيعة وا١تادة وليست من نتاجها، كل من يقوؿ ٓتالق وإلو، أبوجود ذات مستقل
جنس ا١توجودات ا١تادية الطبيعية، فهو مثايل عندىم = مثايل موضوعي أي يقوؿ بوجود ، أو من جنس غَت وراء الطبيعة

األدؽ سنبينو يف موقف ابن تيمية منهم، ولكن  ، وىذا بناء على مذىبهم الباطل الذي بيناه وال زلنااذات مستفلة عنه
)الواقعية ا١تثالية(، حىت نفرؽ بُت الواقعية اٟتسية أو الواقعية الوجودية الثبوتية القابلة للحس(، والواقعية ا١تثالية اليت تقوؿ 

 ٔتوجودات غَت قابلة للحس.

كلو اختراع للحس أو غير قابل للحس =   أما بالنسبة للماديين عندىم الكل سواء في الواقع الغيبي، سواء قابل
، وقد بينا مرارا إف بشري ألف ىذا الواقع الغيببي خارج عن نطاؽ الطبيعة والكوف والمادة، ليس من نتاج الطبيعة

 الوجود )الحقيقي( عند الماديين ىو الوجود المادي وكل ما كاف نتاج الطبيعة، أما ما لم يكن من نتاج الطبيعة
، كل ياؿ فكرة مثاؿ اختراع بشري كائن ما كاف، فهذا الحكم عاـ على كل الغيبيات الماورائيةفهو مجرد وىم خ

ما ليس من نتاج المادة فهو وىم، وليس وجوده وجودا حقيقيا، وال وجود حقيقي إال الطبيعة وما ينتج عنها، 
 وىذا ىو الواقع الحقيقي الوحيد القابل للحس بالحواس الخمس.

 للحس بين المذىب المادي والمذىب الواقعي:القابلية خالصة: 

  ا١تادة، يف الواقعي الوجود ىذا ٭تصر واقعي كل وليس. والكوف والطبيعة ا١تادة وجود يف واقعي مادي كل

 من طبيعةال مكونات فكل أساسا، ا١تادة إال وجود ال ألف  مادة، ا١توجودات كل  فإف=  با١تادية القوؿ على وبناء
   واالرادة والروح واللوعي العقل حىت ة،ا١تاد نتاج مادة،

 ا١تادة يف الوجود ٭تصر ىل ولكن واقعي، فهو. الشهادة عامل وواقعية ،الغيب عامل بواقعية بالواقعية، يقوؿ تيمية ابن
 وجود وعنده مادي، ليس فهو ،(اهلل سوى ما كل) ٥تلوقات ووجود خالق وجود قسماف الوجود عنده شك بال فقط؟

 .ا١تادة جنس غَت جنس من الثبوتية طبيعتها الغيبية ا١توجودات من كثَت عنده ا١تادة، جنس غَت جنس من اهلل
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 سواء البتة عنها خارج شيء أي يوجد وال نفسها، الطبيعة ونتاج مادي، شيء كل عندىم ا١تاديُت اف تقرر وقد
  غاية وال إ٢تية ٟتكمة وجود ال ديةما بأسباب نفسرىا الكونية الظواىر فحىت وضرورات، عالقات حىت أو ا١توجودات

 .للمادية االنتساب يف ا١تعيار ىو ىذا ا١تادة، يف الوجود حصر نتيجة وىذا إ٢تية،

)واقع غييب  واقعينفرؽ بين ، فقد يخالف المادية في الواقعية وفي المعيار المادي ابن تيميةوبناء على ما سبق، 
وجود ، فالوتقسيم الواقع بناء على تقسيم الوجودخالق و٥تلوؽ(. )تقسيم الوجود إىل  وفي الوجودوواقع شهادة( 

 مقسم لعامل اإللو )الغيب(، وعامل الطبيعة وا١تادة ا١تخلوقة )عامل الشهادة(، ومن ا١تخلوقات ما ىو غييب. 

لوجود يف ال واقع عندىم إال واحدا، وىو الواقع ا١تشهود عامل الطبيعة وا١تادة، وىذا بناء على حصرىم ا والماديوف
 نكروا تقسيم الوجود لعامل غييب بناء على ىذا اٟتصر يف الوجود للمادة والكوف والطبيعية. أا١تادة، و 

 وبناء على ما سبق يقسم القابلية للحس بحسب الواقعية كالتالي:

 عند المسلمين والمؤمنين بإلو: - ٔ

 غَت جنس من و٥تلوقات فيزيائية، مشاىدة خلوقاتوا١ت) و٥تلوؽ إف الوجود عند ا١تسلمُت وجود خالق ووجود ٥تلوقات 
 ، وبناء عليها تقسيم الواقع إىل واقع غييب وواقع مشهود.(ا١تشهود جنس

وجود اهلل ووجود ا١تخلوقات، ومن جهة الواقع، من جهة الموجودات،  عند ا١تسلمُت إذا المتعلق بالقابلية للحس
لصفاتية )الكالبية واألشاعرة( وكل من أثبت الصفات أو بعضها كما واقع غييب واقع الشهادة. وىذا يتفق معنا عليو ا

 سنبُت.

وكوف اهلل  قابل للحس يرجع إىل تقسيم الوجود ٠تالق و٥تلوؽ، ويرجع إىل كوف اهلل من الواقع الغييب، وكيفية التعرؼ 
نية: عقلية ،والثالثة: خربية من ، من عدة  وجوه، األوىل: فطرية بديهية )قبلية(، والثاعلى كوف اهلل ٯتكن االحساس بو 

 .بيانوكما سيأيت الوحي  

 عند الماديين: - ٕ

أو الطبيعة أو الكوف، وبناء عليو الواقع واحد وىو عامل الشهادة، وبالتايل أنكروا وجود أي  فقط الوجود ىو ا١تادة
 فقط. دةللما عند ا١تادية للحس القابليةَت جنس ا١توجودات ا١تشهودة. إذا موجودات من جنس غ
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 :للمادية االنتساب معيار خالصة

  ؟ وعينا عن مستقل الموضوعي الواقع اف القوؿ ىل - ٔ

 ىو الفلسفي با١تعٌت ا١تادة كوف إذا للمادية، النتسابو كايف معنا اتفاقو ٣ترد ليس ذلك يقوؿ من بأف ا١تاديوف يعًتؼ 
 ابن معهم اتفق فإذا ماديا، يكوف يقولو من كوف يف ليوع ا١تتفق القدر ىو ليس=  وعينا عن ا١تستقل ا١توضوعي الواقع
 لالنتساب معيارا ليس فهذا عنا وقابليتو للحس، ا١تستقل ا٠تارجي العامل بثبوت يقوؿ من وكل الكالـ أىل أو تيمية

 .وا١تادية تيمية ابن بُت ا١تزعـو االتفاؽ فبطل أساسا، للمادية

  تماما؟ خالق وجود انكار ىل - ٕ

 فال الطبيعة، نتاج شيء وكل فقط، ا١تادي الواقع ىو لو بالنسبة والواقع الطبيعة إال لو سبيل فال ا٠تالق كرين من فإف
 ا١تادة إلىى يرجع شيء وكل فقط، ا١تادة يف اللوجود حصر معيار وىو( والبد ا١تعايَت من ىذا. )ذلك غَت آخر لو خيار
 .٢تا ونتاج

 يقوؿ من فكل.  ا١تادة عن نإتة العقلية البديهيات وبالتايل الطبيعة؟ عن ناتج الوعي أو الفكر بأف القوؿ ىل - ٖ
=  اٟتس من ومنتزعة تابعة األفكار اف يقوؿ تيمية وابن. مادي فهو  اٟتس من منتزع والفكر الفكر، تسبق ا١تادة بأف
 ؟مادي ىو إذا

 لعدـ ترجع ا١تاديُت عند واألسبقية األولية ا٢ت ا١تادة كوف ألف تيمية، ابن عند وال ا١تاديُت عند كذلك األمر ليس ولكن
عنها ومنو  ناتج شيء وكل أزلية الطبيعة كوف عن ناتج وىذا=) مركبا معيارا فأصبح األوؿ ا١تعيار وىو خالق، وجود

 الوعي والفكر واالرادة والمشاعر وكل الظواىر الطبيعة واالجتماعية واالنسانية.

أي: طا١تا ال وجود إال للطبيعة، وكوهنا أزلية مكتفيو  ،بالتبع ال أصالةاديُت مإذا ىذا يدخل يف معيار االنتساب لل
ليس لو وجودا حقيقيا بل خياال وكل ما ىو خارج عنها بذاهتا، وكل شيء ينتج عنها = ىذا ىو الوجود اٟتقيقي، 

تاج الطبيعة حىت تكوف واخًتاعا بشرية ذىنيا، لذا كل الظواىر االنسانية )ارادة وعي فكر قدرة إحساس مشاعر( ن
 حقيقية، وكل الظواىر االجتماعية والكونية البد نفسرىا بتفسَتات مادية حىت تكوف حقيقية.

ا١تعرفة  المعرفة العقلية نتيجة تطور ورقيوال  المولد إلحاسيس الطبيعة ىي الخالقةال يرى  أما مذىب ابن تيمية
يعٍت حىت يعرؼ اإلنساف شيئا البد يريد علم ىذا  –كما سيأيت  -وعنده  ا١تعارؼ من الداخل ال من ا٠تارج اٟتسية،

الشيء ابتداء، فاالرادة روحية قلبية نفسية ابنداء، وىناؾ معارؼ روحية قلبية ال جسدية، وىذا سأفصلو يف ا١تباحث 
    القادمة.
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  فهو ذلك يقوؿ منىل  "؟ بو اإلحساس يمكن أو يحس، أف يمكن موجود كل" قاعدة في المعيارىل   – ٗ
 ؟فلسفيا منهجا للمادية المنتسب المادي

 ويظهر ذلك يف أمرين: ليس ىذا معيارا لالنتساب للماديُت، قلنا:

 ىو محل اتفاؽ ومحل نزاع. األمر األوؿ:

الوجود اٟتقيقي ألنو كل مادي واقعي، أي يقوؿ بواقعية العامل والطبيعة وا١تادة حصرا، فهو الواقع الوحيد  محل اتفاؽ:
 لوحيد القابل للحس باٟتواس ا٠تمس، وىذا يقوؿ بو كل الواقعيُت، سواء ابن تيمية وا١تتكلمُت وغَتىم.ا وىو

ليس كل واقعي مادي، فالواقعية ليست منحصرة يف الطبيعة والكونن بل ىناؾ واقع غييب سواء القابل : محل نزاع
وؿ باجملردات والكليات يف ا٠تارج، وىذا ا مثاليا = القللحس وىو اٟتق ا١توافق للفطرة وا١تعقوؿ وا١تنقوؿ، أو كاف واقعي

 قوؿ باطل وسأكتب فيو ْتثا مستقال بإذف اهلل.

 معنى الموجود والواقع مختلف. األمر الثاني:

 حصرا ىو الطبيعة والكوف، وال واقع قابل للحس غَته. ،عند الماديين والواقع الموجود

الق و٥تلوقات، وجود طبيعة وما وراء الطبيعة، وبالتايل وجود واقعاف، وجود خىو   ،عند المسلمينوالواقع  الموجود
 واقع مشهود )عامل الطبيعة( وواقع غييب ، واٟتس متعلق هبما معا.

 ؽ الحس.طر  األمر الثالث:

 ال يوجد إال اٟتواس ا٠تمس والدماغ. الماديوف:

 اٟتواس ا٠تمس.وح وىو خارج اٞتسد، و وبالر عندىم طرؽ اٟتس ٥تتلفة روحية نفسية قلبية وعقلية،  المسموف:

فكلمة )كل موجود ٯتكن االحساس بو( = ٥تتلفة ٘تاما بيننا وبُت ا١تاديُت إال يف الواقع ا١تشهود ، ولكن ٗتتلف يف 
 فقط، بل وبالروح وغَته كما سبق. اٟتس ليس باٟتواس ا٠تمسة وطرؽويف نوع  الواقعويف  الوجود

 

 

 

 



 www.arrabiaa.net موقف ابن تيمية من المادية                      

64 

 :مبحثالعلى ىذا  االعتراض الوارد

 ا١تعرفة تقرير إف بل ،الوعي على الشيء وأسبقية المعرفة مسألة صحة يلغي ال الوجود مسألة في الخطأ :راضتاالع
 منطلقهم خارج ىو ٔتا نقاشهم ٓتالؼ( للسمنية السنة أىل كإلزاـ) اإللو إثبات يف للماديُت ألـز ا١تادي شكلها يف

 (.يةللسمن ا١تثايل اٞتهم كإلزاـ) الصحيح ا١تعريف

 :وجوه عدة من والجواب

 .للواقع الوعي وتبعية األسبقية بين التالـز :األوؿ الوجو

 سبق كما وا١تادة ؟ ا١تادة عن نإتة تابعة ا١تعرفة لذا ا١تعرفة من أسبق ا١تادة يكن مل إف واألولية؟ األسبقية أتت أين من
 .طلقةا١ت األسبقية ٢تا لذا سواىا وجود وال والطبيعة، الكوف ىي مرارا

 .  اهلل بوجود نلزمهم ذلك بعد ثم فيو، اهلل إدراؾ عن النظر بغض الوجود عن نتحدث نحن قيل وإذا

 اهلل إال وجود وال موجود، والعالم موجود اهلل ىل أـ فقط، وكوف وطبيعة مادة ىو ىل الوجود عن الحديث: قلت
 ٦تكن ووجود ا١تطلقة، الزمنية األسبقية لو أزىل الوجود واجب لوجود مقسم الوجود وبالتايل سواه، ما كل=  والعالم
 .العالم على الخالق اهلل أسبقية إلى الوجود مسألة فرجع ، ٥تلوؽ

 الواقع وىذا ، مشهودة غَت غيبية وموجودات مشهودة، موجودات إىل ا١توجودات، تقسيم مت األساس ىذا وعلى
 وتقسيمو الوجود مسألة عن العامل على ا٠تالق وأسبقية الوجود فصل ٯتكن فال  للحس، القابل ىو والغييب ا١تشهود
 .آخر حديث أي قبل ا١تالحدة مع اإل٢تي الوجود عن اٟتديث بأسبقية يعًتؼ عاقل وكل. السٍت القرآين

 .البداية بداية :الثاني الوجو

 أـ عنا، ا١تستقل وعيا١توض الواقع العامل معرفة عن أـ وصفاتو اإل٢تي الوجود عن ىل البداية بداية عن نبحث عندما
  األمرين؟ بُت تالـز ىناؾ

 يبحث مل وجوده ْتث أما خالقا، وكونو( بالربوبية االقرار) فطرية معرفتو بل نظر وال ْتث ٤تل ليس اإل٢تي الوجود
 ففالقرآ اهلل، وجود أدلة على والفالسفة وا١تتكلموف تيمية ابن ٖتدث وإف ،ٜٔا١تالحدة مع اٟتديث العصر يف إال أساسا
 ألف فقط، األلوىية يف أخطأ من إلزاـ باب من إال خالقا كونو على حىت وال اإل٢تي، الوجود عن يتحدثوف مل والسنة

 اليت البديهيات أبده من اال٢تي الوجود مبحث إذا والسنة، الكتاب يف ىذا بااللوىية، االٯتاف منو يلـز بالربوبية آمن من
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 صفاتو من صفة وىي خالق وجود على تدؿ الفطرة إ٪تا الفطرة، يف حىت وال السنة يف وال الكتاب يف ال تبحث مل
 .األولوية باب من وجوده على تدؿ وباللزـو

 يف هلل ا١تطلقة واألسبقية لو، ٥تلوؽ سواه ما وكل اهلل إال وجود وال ، ا١تخلوقات لكل خالقا كونو يف األوؿ البحث إذا
 .ا١تاديُت ٥تالفة مدى يبُت وىذا تو،٥تلوقا من فهو أٚتع العامل أو ا١تادة مقابل

 الفلسفة؟ في األساسية بالمسألة هلل عالقة ال: قيل وإذا

 ْتثي )انظر، ٕٜالفلسفة يف األساسية با١تسألة يسمى فيما  هبا قاؿ من عند الوعي على ا١تادة أسبقية :الجواب
 (.اإلسالمي ا١تنهج عن" اٞتدلية ا١تادية مذىب" استقالؿ

 ودماغو نفسو اإلنساف إذ اإلنساف، وجود على تتوقف ال الطبيعة وكوف الطبيعة ألزلية مالزمو – خاصة ةاٞتدلي ا١تادية -
 يف األساسية ا١تسألة ا١تاديُت من يذكر ومل. الوعي على سابق الدماغ كوف البديهي فمن الطبيعة، نتاج إال ىو ما

 وجو ما والطبيعة، الكوف مقابل يف غييب وعامل ٓتالق يؤمن الذي ا١تسلم أما اٞتدلية، ا١تادية إال الطريقة هبذه الفلسفة
 عنده؟ األسبقية ىذه

 المالحدة الماديين باقي إلزاـ غير السمنية إلزاـ :الثالث االوجو

 إمكانية وعندىم اهلل، رؤية مع كلها ومشكلتهم ،(التواتر) وا٠تربية واٟتسية العقلية بالضروريات تؤمن كانت السمنية
 من بو يؤمنوف ٔتا تيمية ابن ألزىم ولذا ،سللح قابل اهلل كوف على اإلمكاف دليل مهل بينت إذا ،باهلل االيماف
 عقلي، فطري ىو بو االحساس ٯتكن موجود فكل ،واٟتسية العقلية والضروريات األخبار، وتصديق ا١تتواترة، األخبار

 بالتطور يقولوف اؿ ،اهلل رؤية غير أخرى اتشبه عندىم يوجد ال ولكن العقلية، الفطرية القاعدة هبذه يقولوف وىم
 إوإف ،ذلك عنهم نقل ولم الطبيعة، وأزلية العالم بقدـ يقولوف وال ا١تاركسيوف، يقوؿ كما اإللهي الخلق عن بديال
 كل كاف لذا ؟يرى أف اهلل يمكن ىل ،لديهم التي الشبهة بهذه أقنعتهم إف إلو بوجود يسلموف ىم ولكن بها قالوا

 .فقط ا١تنطقة ىذه يف اٞتهم مع ا١تناقشة

 نتاج ليس ما كل عندىم بل ال؟ أـ يرى اهلل ىل مشكلتهم ليس – بينت كما- كالماركسية الماديين باقي أما
 ،الطبيعة ىو عندىم للحس القابل )الحقيقي( الوحيد الواقع إف وبينت لو، وجود وال واختراع خرافة ىو الطبيعة

، بل ىو أساسا للحس قابال يكوف حتى الواقعي الحقيقي وجوده لو ليس=  هاونتاج الطبيعة عن خارج شيء وأي
 بوجود القائلة التصورات:  أيضا غليظا تناقضا الطبيعة علـو مع تتناقض كما:" ..  ا١تعٌت ىذا ويف اخًتاع بشري، مثاؿ.

 ٯتكن وال ،الدماغ ىي لتنظيما من رفيعا شأوا بالغة مادة نتاج ىو الوعي أف العلم أثبت فقد ؛ العامل خلق كلي عقل
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 موجود الوعي ىذا أف فرضنا لو حتى ولكن الرفيع، التنظيم ذات المادة عن مستقل عا١تي وعي ىناؾ يكوف أف
 عليك يغلقوف فهم" . العلم قوانُت كل مع أخرى مرة يتناقض فهذا ؟ شيء ال من العالم يخلق أف يستطيع فكيف

 . وعلميا فلسفيا ف،للكو  ٓتالق اإلٯتاف أبواب من بابا أي

 فإف ،الخلق عن بديال بها يؤمنوف التي التطور ونظرية ،الذاتي واكتفائها الطبيعة أزلية في مناقشتهم من البد لذا
 اقناع مناط غير السمنية اقناع مناط لذا ،للحس بقابليتو اقناعهم علينا سهل ابتداء، للكوف خالق بوجود آمنوا
 .بحسبو كل الماديين باقي
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 موقف ابن تيمية من الماديين: الثاني الفصل

 ٦تا قررناه اف ابن تيمية خالف ا١تاديُت من جهة ا١تنهج واألصوؿ وا١تنطلقات، ومن جهة الفروع والتفاصيل.

 مخالفتهم من جهة األصوؿ. األوؿ:المبحث 

 :مطالبيمكن بياف ذلك من خالؿ عدة و 

 : ثنائية الوجود.األوؿ المطلب

 .الواقع ثنائية: الثاني المطلب

 .والطبيعة ا١تادة جنس غَت جنس من موجودات وجود :الثالث المطلب

 .وروح جسد من مكوف اإلنساف وجود :الرابع المطلب

 المبحث الثاني: مخالفتهم من جهة الفروع.

 .وللكوف لإلنساف خالق إلو بوجود اإلٯتاف :األوؿ المطلب

 .بالغيبيات اإلٯتاف :الثاني المطلب

 .الشاعرة ا١تريدة القادرة العا١تة ا١تدركة العاقلة ىي الروح :الثالث المطلب
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 األصوؿ. جهة من مخالفتهم: األوؿ المبحث

 .الوجود ثنائية: األوؿ المطلب

اإلسالمي بشكل عاـ، وا١تنهج  ا١تنهجابن تيمية يقوؿ بوجود خالق ووجود ٥تلوقات، وىذا من ا١تعلـو بالضرورة يف 
المادة  الطبيعة وىذه مخالفة صريحة للماديين، كونهم حصروا الوجود في، فال ٭تتاج ١تزيد بياف.  خاصة يالتيم
 .فقط

 ثنائية الواقع. الثاني: المطلب

، وىو الواقع الوحيد القابل وىذه ٥تالفة للماديُت، كوهنم بناء على  الوجود األوحادي حصرا يف ا١تادة فال واقع غَتىا
 .للحس كما تقدـ

:" تيمية ابن ولكن ابن تيمية يؤمن تبعا للإلٯتاف بوجو خالق و٥تلوؽ،  وبالتايل ىناؾ واقع غييب، وواقع مشهود، يقوؿ
ْمَنا َوَقدْ ".  َواأْلَْرضِ  السمَمَواتِ  يف  َمنْ "  يف  َداِخلٌ  أَنموُ  فَػيَػْلَزـُ ".  اللموُ  إالم  اْلَغْيبَ  يَػْعَلمُ  اَل "  قَاؿَ  "  السمَماءِ "  َلْفظَ  أَفم  َقدم

: ُىَنا يَػُقلْ  ملَْ  َوُىوَ  النػمْفيِ  َجاِنبِ  يف  َىَذا أِلَفم . َذِلكَ  فَػْوؽَ  َوَما َواْلَعْرشُ  َواْلُكْرِسي   السمَمَواتُ  ِفيوِ  َويَْدُخلُ  َٝتَا َما ُكلم  يَػتَػَناَوؿُ 
 َويُػرَادُ  اْلُفْلكُ  بِوِ  َويُػرَادُ  السمَحابُ  بِوِ  يُػرَادُ  َقدْ "  السمَماءِ "  َلْفظُ  َكافَ  َوِإَذا".  السمَمَواتِ "  بَِلْفظِ  َعمم  بَلْ "  السمْبعَ  السمَمَواتِ " 
 ِفيَما َمنْ  وَُكل  "  َٝتَاءً "  ُيَسممى ِفيَما َمنْ  وَُكل  "  َٝتَاءٍ "  َٚتْعُ "  السمَمَواتُ "  فػ ُمْطَلًقا اْلُعُلو   بِوِ  َويُػرَادُ  اْلَعاملَِ  فَػْوؽَ  َما ِبوِ 

 يَػْعِقلُ  َما اْجَتَمعَ  َلمما فَِإنموُ "  َما"  يَػُقلْ  وملَْ { َمنْ  يَػْعَلمُ  اَل  ُقلْ } قَاؿَ  ُسْبَحانَوُ  َوُىوَ . اللموُ  إالم  اْلَغْيبَ  يَػْعَلمُ  اَل "  أَْرًضا"  ُيَسممى
 َأَحدٌ  يَػْعَلمُ  اَل  َواْلَمْعرَِفةِ  اْلِعْلمِ  أَْىلِ  ِمنْ  َكْوهِنِمْ  َمعَ  فَِإنػمُهمْ  أَبْػَلغَ  لَِتُكوفَ "  َمنْ "  بػ َعْنوُ  َوَعبػمرَ  يَػْعِقلُ  َما َغَلبَ  يَػْعِقلُ  اَل  َوَما

ُهمْ  { . َأَحًدا َغْيِبوِ  َعَلى يُْظِهرُ  َفاَل } ِفيوِ  قَاؿَ  المِذي اْلَمْخُلوِقينَ  َجِميعِ  َعنْ  اْلُمْطَلقُ  اْلَغْيبُ  ُىوَ  َوَىَذا. اللموَ  إالم  اْلَغْيبَ  ِمنػْ
ْنسِ  َأوْ  اْلِجنّْ  َأوْ  اْلَماَلِئَكةِ  ِمنْ  اْلَمْخُلوقَاتِ  بَػْعضُ  َعِلَموُ  َما اْلُمَقيَّدُ  اْلَغْيبُ وَ   َغابَ  َعمَّنْ  َغْيبٌ  ُىوَ  فَِإنََّما ،َوَشِهُدوهُ  اإْلِ

 َعمَّنْ  َغْيًبا َأيْ  ُمَقيًَّدا َغْيًبا فَػَيُكوفُ  َىَذا ْشَهُدهُ يَ  َما َىَذا َعنْ  يَِغيبُ  َقدْ  ُكل ُهمْ  َوالنماسُ  .َشِهَدهُ  َعمَّنْ  َغْيًبا ُىوَ  لَْيسَ  ،َعْنوُ 
 اْلَغْيبِ  َعاملُِ : }َوقَػْولُوُ  .قَاِطَبةً  اْلَمْخُلوِقينَ  َعنْ  َغابَ  ُمْطَلًقا َغْيًبا لَْيسَ  َشِهَدهُ  َعمَّنْ  اَل  اْلَمْخُلوِقينَ  ِمنْ  َعْنوُ  َغابَ 

 .ٖٜ.".ُكلَّوُ  َذِلكَ  يَػْعَلمُ  ُسْبَحانَوُ  فَػُهوَ  َشِهُدوهُ  َوَما َوُمَعيػًَّنا ُمْطَلًقا اْلِعَبادِ  َعنْ  َغابَ  َما َعاِلمُ  َأيْ { َوالشمَهاَدةِ 

 مثارات من أيضاً  وىذا:" يف االٯتاف بعامل الغيب والشهادة، أو الواقع ا١تشهود والواقع الغييب بنوعيو تيمية ابن يقوؿو 
 ال اآلف كنا وإف إحساسو، ٯتكنو ما وبُت لنا، بالفعل ٤تسوس ىو ما بُت احملسوس يف يفرقوف ال قد فإهنم غلطهم،
 وما ٔتحسوس، ليس ما ومنها ٤تسوس، ىو ما منها األعياف أف ريب فال األوؿ، باحملسوس عٌت فإف. ٨تسو أف نستطيع
 يمكن مما ىو ولكن عنا، غيب ىو بل اآلف، نشهده فال لنا، محسوساً  ليس الغيب من األنبياء بو أخبرتنا

 غيب إلى األمور تقسم السالـ عليهم األنبياء عبارة كانت ولهذا. الموت بعد الناس يحسو ومما ،حساسوإ
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: ىود{ ]إليك نوحيها الغيب أنباء من تلك: }وقاؿ ،[ ٖ: البقرة{ ]بالغيب يؤمنوف الذين: }تعاىل قاؿ ،وشهادة
 ىؤالء وأما[ . ٕٕ: اٟتشر{ ]الرحيم الرٛتن ىو والشهادة الغيب عامل ىو إال إلو ال الذي اهلل ىو: }وقاؿ ،[ ٜٗ

 فيمكن الخارجية الموجودات وأما العقل، في كاف ما: الحقيقة في والمعقوؿ. ومعقوؿ محسوس إلى فيقسمونها
  ٜٗ. "اآلف متيقنة شروط على بها اإلحساس يوقف وأف الحس، ينالها أف

 ا١تباشرة، بالرؤية ىو بالفعل لنا فاحملسوس الوجود، يف منو لىأع ىو ما أو النظَت برؤية واما بالرؤية إما ا٠تارجي االمكاف
فهذا عرفناه ( ا٠تارجي االمكاف) بو االحساس ٯتكن ولكن نظَته، رؤية وال اآلف رؤيتو ٯتكن ال ما أما نظَتة، برؤية أو

  .والوحي من الفطرة والعقل

اقع ا١تشهود، أو الواقع الطبيعي، والواقع ما وراء ابن تيمية ومتكلمي الصفاتية يقولوف بواقعُت، الواقع الغييب والو و 
 ابن يقوؿ وكوف اهلل تعاىل قابال للحس ىذا ٤تل اتفاؽ بيننا وبينهم، ويف حياؿ ىذا ا١تعٌت بل للحس،الطبيعي، وكال٫تا قا

 وجودم كل أف الرؤية مسألة في يقروف ألنهم الكالـ ىذا صحة يعلموف وأصحابو وا١تنازع"  يف ىذا ا١تعٌت تيمية
 السمع الخمس بالحواس بو يحس أف يجوز اهلل أف ذلك على ويلتزموف ،الخمس بالحواس يحس أف يجوز

 السلف فعامة ،معدوًما إال يكوف ال الخمس بالحواس بو يحس ماال وأف ،واللمس والذوؽ والشم والبصر
 لما صفواف بن الجهم اسوإحس إمكاف نفى من وأوؿ ،بو ويحس ويُرى ُيْشهد أف يمكن اهلل أف على والصفاتية

بِيَّةُ  اْلَحقُّ  َوُىوَ  َوَمْعًنى َلْفظًا ِبَذِلكَ  فَػُيِقرُّوفَ  الصَِّفاتِيمةُ  أَمما:" تيمية ابن يقوؿو ،  ٜ٘" المشركوف السُّمنية ناظره  َواْلُكالَّ
ُهمْ  َواأْلَْشَعرِيَّةُ    ٜٙ."ِمنػْ

 على والصفاتية السلف عامة"تيمية ابن يقوؿ عندما اتية،الصف عليهم يطلق: أي الصفاتية، من واألشعرية الكالبية إذا
 اف تيمية ابن اعتبار ذلك، على يدؿ و٦تا ا١تتقدمُت، األشاعرة فيهم يدخل" بو و٭تس ويرى يشهد أف ٯتكن اهلل أف

 ال هللا أف وقاؿ ٤تسوس، وعامل معقوؿ عامل إىل وا١تشهود الغييب العامل قسموا من ىم تبعهم منو  والرازي الشهرستاين
 العقلي العالم ىو الرسل بو أخبرت الغيب عالم أف زعم ومن:" تيمية ابن يقوؿ ا١تعٌت ىذا حياؿ ويف ٭تس، أف ٯتكن
 ،وغيرىما والرازي كالشهرستاني ىذا في سبيلو سلك ومن سينا ابن فاف الناس أضل من فهو ىؤالء يثبتو الذي

 ويدعوف ،الحسي العالم إال يثبتوف ال الذين منهم الطبيعيين لىع ويردوف العقلي العالم يثبتوف اإللهيين أف يقولوف
 الرب وجود مثل، بو باإليماف أمروا الذي الغيب من الرسل بو أخبرت ما ىو يثبتونو الذي العقلي العالم أف

 وٝتيت لعقلا يف إال وجود ٢تا يكن مل األمر حقق إذا العقليات من يثبتونو ما فاف كذلك األمر وليس. واٞتنة وا١تالئكة
 .ٜٚ."ا١تعينات على الكلية األمور ٬ترد العقل ألف ومفارقات ٣تردات
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يف إلزامو للرازي يف مناقشتو حوؿ وجود موجود ال يشار إليو وال يف جهة وال داخل العامل وال  تيمية ابن يقوؿو 
 حيز ذو أنو ذلك قبل يعلم حىت معدـو أنو يعلم مل ،إليو يشار وال ٭تس ال الشيء أف علمنا إذا أنا يسلم ال:"خارجو

 على الـز وىذا متالزمين، كانا إذا معو أو قبلو أو ذلك بعد ومقدار حيز ذو بأنو العلم يكوف قد بل ومقدار،
 ،يحس أف يمكن فإنو موجود كل أف تسلموف الصفاتية وسائر أنتم  فإنكم ،قويًّا لزوًما ،أصحابك وأصل أصلك

 تريدوف وأنتم ،أيًضا يلمس بأنو يقولوف والحديث السنة أىل من وكثير ،ـالمعدو  ىو إحساسو يمكن ال الذي وأف
 على موقوفًا بذلك العلم يكن ومل ،ومقدار حيز ذو أنو إثبات مثل ىذا تثبتوف وأنتم الخمس، بالحواس يدرؾ أنو

 وال يحس ال كاف افإذ الفرد، اٞتوىر من أحقر بأنو موصوفًا كونو إف قلت قد كنت وإذا ومقدار، حيز ذو بأنو العلم
 من ىنا ذكرتو ما بطل يحس إنو قلت وإذا ،ومقدار حيز ذا يكوف أو معدوًما يكوف أف إما لزمك فقد إليو يشار

 من بو يظهر فِإنو العادلة ا١تناظرة يف الصحيح النظر يف ُٛتِّد ا١تنازع يورده الذي وىذا ،إليو يشار وال يحس ال أنو
  ٜٛ" وا١تناظر الناظر ينفع ما حجتو صحة من بو ويظهر عنو بو يدفعو ما حجة وضعف منازعو تناقض

 و٥تلوقات مشاىدة، وا١تخلوقات) ا١تخلوقات ووجود اهلل وجود إىل الوجود تقسيم يف معنا يتفقوف وا١تقصود إف ا١تتكلمُت
كل موجود   ، ومتفقوف معنا يف قاعدةمشهود وواقع غييب واقع وقعاف الواقع َّث ومن ،( ا١تشهود جنس غَت جنس من

ٯتكن أف ٭تس، سواء متقدمي الصفاتية من أشااعرة وكالبية، وىنا يف آخر نص يلـز ابن تيمية الرازي با١تتفق عليو وكونو 
 ما يف معنا اختلفواموجود ٯتكن أف ٭تس باٟتواس ا٠تمس، ألف الرازي والشهريتاين ومن تبعهم يتفق معنا على كوف كل 

 ويمكن حسي المشهود الواقع: فقالوا  الغيبي، والواقع المشهود الواقع نبي ففرقوا ، اٟتس بقابلية يتعلق
 الجنة منو أنواع  الغيبي والواقع وهبذا ىم متفقوف معنا ومع ا١تاديُت على ذلك،  ،الخمس بالحواس بو االحساس

 فقالوا سوس،المح ال المعقوؿ عالم فهو تعالى اهلل اما محسوس، حقيقي واقع فهو  باالخرة يتعلق وما والنار
 ىم لذا. والمجردات المعقوؿ عالم من ولكنو ،غيبي وواقع موجود اهلل كوف على يتفقوف فهم بالمجردات،

: تقولوا واما معقوؿ، الغيبي الواقع كل:  وتقولوا مذىبكم ادطرو أف ت إما ،بالتناقض تيمية ابن وألزمهم متناقضوف،
 .(المحسوس عالم من) يحس أف يمكن الغيبي الواقع كل

 القوؿ على تبعهم ومن والغزايل والشهرستاين والرازي سينا وابن تيمية ابن بُت ا٠تالؼ عن مستقال ْتثا وسأكتب 
، وقد للماديين خالفا الغيب، وواقع الشهادة بواقع االيماف بياف ىنا وإنما اهلل، بإذف ا٠تارج يف الكليات بوجود

 .رارهبينت الفرؽ بُت ا١تادية والواقعية فال داعي لتك
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 وجود موجودات من جنس غير جنس المادة والطبيعة. الثالث: المطلب

وينكروف أي شيءء ، كوهنم ال يقولوف ٔتوجودات غَت ا١توجودات يف الواقع ا١تشهود، صريحة للماديينوىذه ٥تالفة 
  خارج عن الطبيعة وا١تادة، فا١تادة ىي ا١تنتجة لكل شيء، وقد فصلت ذلك.

 قاعدة صراحة أف يفيد واٞتن والشياطُت، واهلل سبحانو وتعاىل، وىذا الروح وا١تالئكة طبيعة عن وحديث أما ابن تيمية
 الوجود و الذي ٭تس مباشرة، أو ٭تس نظَته، ا١تادي الوجود: الوجود من لقسمُت عامة عنده ٤تسوس موجود كل

 ومن جنس غَت جنس ا١توجودات الطبيعية. نظَت لو ليس الذي

 ِىيَ  لَْيَستْ  - اْلَفاَلِسَفةِ  ِعْندَ  النماِطَقةِ  بِالنػمْفسِ  ُتَسممى الميِت  - الر وحَ :" ا١تعٌت ىذا تقرير مقاـ يف الروح نع تيمية ابن يقوؿ
َها َواْلُمَولََّداتِ  اْلَعَناِصرِ  ِجْنسِ  ِمنْ  َواَل  اْلَبَدفِ  َىَذا ِجْنسِ  ِمنْ   .."اأْلَْجَناسِ  هِ ٢ِتَذِ  ٥ُتَاِلفٍ  آَخرَ  ِجْنسٍ  ِمنْ  ِىيَ  بَلْ  ؛ِمنػْ

 (.ٕٖ/ٖ) الفتاوى ٣تموع

َها ُيَشارُ  ٦تما الر وحُ  َكاَنتْ  إفْ :" تيمية ابن ويقوؿ  الر وحَ  أَفم } َوَسلممَ  َعَلْيوِ  اللموُ  َصلمى قَاؿَ  َكَما - اْلَميِّتِ  َبَصرُ  َويَػْتبَػُعَها إلَيػْ
 َأفَّ : َواْلَمْقُصودُ  ااِلْصِطاَلحِ  هِبََذا ِجْسًما الر وحُ  َكاَنتْ  -{ السمَماءِ  إىَل  هِبَا يُػْعرَجُ وَ  تُػْقَبضُ  َوأَنػمَها اْلَبَصرُ  تَِبَعَها َخَرَجتْ  إَذا

 ِت،الصَّْفا ِمنْ  َذِلكَ  َوَنْحوَ  َوَتِجيءُ  َوَتْذَىبُ  َوتَػْنِزؿُ  َتْصَعدُ : َبِصيَرةً  َسِميَعةً  قَاِدرَةً  َعاِلَمةً  َحيَّةً  َمْوُجوَدةً  َكاَنتْ  إَذا الرُّوحَ 
َا َوالشمْيءُ . َنِظيًرا َلَها ُيَشاِىُدوا َلمْ  أِلَنػَُّهمْ  َوَتْحِديِدَىا؛ َتْكِييِفَها َعنْ  قَاِصَرةٌ  َواْلُعُقوؿُ   أَوْ  ٔتَُشاَىَدتِوِ  َحِقيَقُتوُ  ُتْدَرؾُ  إ٪تم
 أَْوىَل  فَا٠ْتَاِلقُ : اْلَمْخُلوقَاتِ  ِمنْ  ُيَشاَىدُ  ِلَما ٦ُتَاثَػَلِتَها ـِ َعدَ  َمعَ  الصَِّفاتِ  هِبَِذهِ  ُمتمِصَفةً  الر وحُ  َكاَنتْ  فَِإَذا. َنِظَتِهِ  ُمَشاَىَدةِ 
 مْ ِمنػْهُ  يَُكيػُِّفوهُ  أَوْ  ٭َتُد وهُ  أَفْ  َعنْ  أَْعَجزُ  ُىمْ  اْلُعُقوؿِ  َوأَْىلُ  َوِصَفاتِِو؛ َأْٝتَائِوِ  ِمنْ  َيْسَتِحق وُ  ٔتَا اتَِّصاِفوِ  َمعَ  ِلَمْخُلوقَاتِوِ  ٔتَُبايَػَنِتوِ 

 (ٖٖ/ ٖ) الفتاوى ٣تموع."  ُيَكيػُِّفوَىا أَوْ  الر وحَ  ٭َتُد وا أَفْ  َعنْ 

 تريد كنت فإف: أفعالو يف وال صفاتو يف وال ذاتو يف ال: شيء يماثلو ال اهلل أف على يدؿ فالقرآف:" تيمية ابن يقوؿو  
 اهلل كاف وإذا. والسنة القرآف يف وجوابك ذلك، عن منزه فاهلل ا١تخلوقات، من لشيء اهلل ٦تاثلة يتضمن ما اٞتسم بلفظ
 من يكوف ال فألف األفالؾ، وال المالئكة، جنس من وال فينا، المنفوخة الروح وال والهواء، الماء جنس من ليس

" وأحرى أولى وأبعاضو، أعضائو من ذلك وغير ووجهو، ورجلو ويده وعظامو، وعصبو ولحمو اإلنساف بدف جنس
 النُُّصوصُ  َأْخبَػَرتْ  َوَقدْ  َوَسْلِبيمةٍ  ثُػُبوتِيمةٍ  ِبِصَفاتِ  ُوِصَفتْ  َقدْ  فَِإنػمَها - ِفيَنا الَِّتي الرُّوحَ  َأفَّ  َوُىوَ  :"تيمية ابن ويقوؿ. ٜٜ"

 َوالنماسُ  اْلَعِجيَنةِ  ِمنْ  ْعرَةُ الشم  ُتَسل   َكَما ِمْنوُ  َوُتَسل   اْلَبَدفِ  ِمنْ  تُػْقَبضُ  َوأَنػمَها َٝتَاءٍ  إىَل  َسَماءٍ  ِمنْ  َوَتْصَعدُ  تَػْعُرجُ  أَنػََّها
ُهمْ  ِفيَها؛ ُمْضطَرِبُوفَ   عكس على وىذا ٓٓٔ.."ِصَفاتِوِ  ِمنْ  ِصَفةً  أَوْ  اْلَبَدفِ  ِمنْ  ُجْزًءا ٬َتَْعُلونَػَها اْلَكاَلـِ  أَْىلِ  ِمنْ  َطَواِئفُ  َفِمنػْ

كوف الروح جوىرا قائما بنفسو مل يعلم أال هبا، و  اإلحساس وٯتكن جوىر الروح أي: كوف ا١تادية ّتميع أصنافها، يقرره ما
 من الوحي كما أخربت بو النصوص.
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ْنَسافِ  لَِبَدفِ  اْلُمَدبػَّْرةُ  الرُّوحُ  َوِىيَ  - فَالنػَّْفسُ :" تيمية ابن ويقوؿ  َجْوَىرًا ُتَسممى الميِت  بِنَػْفِسوِ  يَػُقوـُ  َما بَابِ  ِمنْ  ِىيَ  - اإْلِ
ًنا   ٔٓٔا."ِبَغَْتِىَ  قَائَِمةٌ  ِصَفاتٌ  ِىيَ  الميِت  اأْلَْعرَاضِ  بَابِ  ِمنْ  ْيَستْ لَ  بِنَػْفِسَها قَائَِمةً  َوَعيػْ

 الموجودات قابلة للحس وغير مادية:

 ،(وا١تتكلمة الفالسفة عند معناه ىو كما) مجردة صورة تكوف أف واما مادية تكوف أف إما ليست عندنا ا١توجودات
 ىذا ألف ،مجردة صورة أنو بالضرورة يعني ال ىذا[ مادي غير] وجل عز اهلل أف~  المثاؿ سبيل علي~  فقولنا

 .يلـز ال فهذا  تيمية في الوحي وعند السلف وابن أما لمدني،الفلسفي  النظاـ في يلـز

 يتكوف وما الذرات بو نُػَعِرؼ مصطلح ىي فالمادة ،الالمادية والمحسوسات المادية المحسوسات بين نفرؽ ألننا
فات الحديثة، أو نعرؼ بها العالقات الجتماعية ونحوىا، وكل ىذا من المحسوسات أو بحسب المكتش منها،

 أي لو يعد فلم ا١تصطلح وسعنا فلو المادية، أو ما ىو نتاج الطبيعة ولم يخرج عنو البتة كما ىو شرط الماديين،
 . ألمرا وانتهي ا١تادي غَت ويشمل ا١تادي يشمل احملسوس و لذاتو ٤تسوس نقوؿ أف يكفينا= قيمة

 الفيزيائي با١تعٍت سواء~  الفيزيائية) ا١تادة جنس غَت جنس من أنو يعٍت ىذا=  مادي وغَت ٤تسوس اهلل أف نقوؿ فعندما
، ىواء، ماء، نار، ، تراب  القدًن أو  اخل،.. طاقة ٣تاؿ أو طاقة أي اٟتديث، الفيزيائي با١تعٍت أو اخل،..كتلة جـر

 الذي الثبويت، ا١تلموس الواقعي الفعلي الوجود اال ا١تادة معٍت من بقي فماذا موما،ْتسب ا١تكتشفات العلمية اٟتديثة ع
 ؟. لنا بالنسبة ٤تسوس غَت ولكنو لذاتو، ٤تسوس ىو

 ا١تادية ا١تخلوقات جنس من أنو بالضرورة يعٍت ال ٣تردة، مادية وغَت لذاهتا ٤تسوسة( مثال ا١تالئكة) أف نقوؿ فعندما
 .لذاتو بالنسبة و٤تسوس لنا بالنسبة ٤تسوس غَت أي ٤تسوس غَت قولنا فأل وجل عز اهلل  جنس من كوهنا عن فضال

 :لذاتو والمحسوس

 با١تعٌت السابق. مادة يكوف قد – ٔ 

 ، أي من جنس غَت جنس ا١تادة ا١تشهودة با١تعٌت السابق.ا١تادة غَت نوع من يكوف وقد – ٕ

   .ا١تادةس الطبيعة و جن غَت ىو الذي الثاين النوع غَت يكوف وقد – ٖ

 يعني ال لذاتو محسوس أنو فقولنا ،وىكذا  ا١تادة نوعجنس  غَتمن  ىو الذي الثالث النوع غَت يكوف وقد –ٗ
 .مادي أنو بالضرورة

 :األمثلة ومن
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 فقد=  وجل عز اهلل جنس من بالضرورة وليس ٤تددة، أجساـ أهنم رغم ا١تادة من أو ماديُت بالضرورة ليسوا= المالئكة
 ٤تسوس جنس ىناؾ ويكوف" ا١تالئكة جنس مثل جنس"  ا١تادة غَت من جنس ويكوف ٤تسوس جنسمن  مادة تكوف
 (شيء كمثلو ليس) ّتنسو ا١تتفرد اهلل ويكوف ، غَتىم آخر

 :لنا بالنسبة محسوس غير لذاتو محسوس~  المادي محسوس~  المادة غير جنس إثبات

 يصعد عندما جربيل سيدنا ومنهم ا١تالئكة ألف ٥تطيء، ريب وبال قطعا البشر" مادة" جنس من ا١تالئكة ٬تعل َمن
 ومعلـو الفيزيائية، بالقوانُت يتأثر أف دوف الضوئية نُتالس من مليارات يقطع بالوحي وسلم عليو اهلل صلي للنيب وينزؿ

 سيختفي جنسنا من أو نام الضوء سرعة ٮتًتؽ من ألنو~  وواقعا عقال~   ذلك مثل و٩تًتؽ نقطع أف نستطيع ال أننا
 سيدنا ومنهم مثال المالئكة أف قلنا لذا الضوء، سرعة بذلك و٬تاوز الزمن، سرعة بذلك و٬تاوز عدما وسيصبح

 بالنبي أعرج عندما لذا ،(أو بحسب المكتشفات الحديثة فيزيائيا) الالمادية المحسوسات جنس من  جبريل
 ٤تارات من وىي~  الدنيا الحياة في بشري أي بها القياـ طعيست لم التي الخارقة المعجزات من معجزة كانت
 . ذلك ٗتيلنا ما وسلم عليو اهلل صلي النيب بصدؽ اٯتاننا ولوال~  العقوؿ

 ٢تم بالنسبة البتو معقوؿ غَت وىذا الضوء سرعة ٮتًتؽ جربيل سيدنا كوف أي~  ا١تالحدة قا٢تا الشبهة ىذه: ملحوظة
 جنس من ولكنو لنا، بالنسبة ٤تسوس غَت لذاتو ٤تسوس أنو منا، اٞتواب وكاف ،عندىم وواقعا عقال مستحيل بل

 .بيانو سبق كما اخل.ا١تادية احملسوسات علي تنطبق اليت القوانُت عليو ينطبق ال لذا مادية، غَت ٤تسوسات

 االعتراضات الواردة على ىذا المطلب.

 ؟ مادة الروح أليس: األوؿ االعتراض

 :وجوه عدة من الجواب

 .مادية ال واقعية الروح :األوؿ الوجو

 ٯتكن  الذي أو شهودا١ت الكوف)  ا١تادة جنس غَت جنس من فهي ،(الغييب الواقع) واقعي وجود ىو الروحي الوجود: أي
 .(نظَتىا مشاىدة

 .للحس  قابلة غيبة واقعية :الثاني الوجو

 من علمنا وقد نظَته، معرفة ٯتكن أو باٟتواس ا٠تمس فسون يف مشهود ووواقع غييب، واقع نوعاف، الواقع إف بينا كما
 من عرض وليست بنفسو، قائم جوىر إهنا علمنا وتبصر، وترى وتسمع وتنزؿ وهتبط تصعد وكوهنا الروح، صفات لوحيا
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 نرىا مل اليت ا١توجودات من والروح الواقعية، لتقسيم تبعا وبالتايل وتقسيمو، للوجود تبعا للحس القابلية ولكن ،األعراض
 .الغييب الواقع من فهي نظَتىا، نر ومل

 .المادية ال الثبويتة الطبيعة :الثالث الوجو

 يف معهم نتفق و٨تن ثبوتية، صفات ٢تا أي بنفسو، القائم ىو باٞتسم قصدواو  جسم، كوهنا الروح على ا١تتكلموف أطلق
 ولكنو ،(ا١تادة=  والطبيعة الكوف جنس من ليس) ماىيتو نعرؼ ال أننا رغم الروح كوف يف معهم ٨تتلف ولكن ذلك،

 وصفها ٦تا آخره إىل إليها االشارة ٯتكن لذا تقدـ، كما الوحي من الصفات ىذه وعلمنا ثبوتية، بصفات متصف
 العامل جنس من ىي وليس والطبيعة، ا١تادة نتاج من ىي فليس مادة، وليست الواقعي، وجودىا و٢تا واقعية فهي الوحي،
 وال( والطبيعة الكوف) ا١تادي الوجود يف الوجود كل حصروا ألهنم وجودىا أنكروا أنفسهم ا١تاديوف بل ا١تادي، والكوف

 .عندىم موجودات أي عنو ٮترج

 الواقعية واقعيتها ونوع واقعية، كانت وإف مادية، تكوف أف ٯتكن ال الروح ىو، حيث من ا١تادي ا١تنهج إىل فبالنظر
 تقدـ كما الغيبية

 من ليست الروح كوف ذلك، بينت وقد( الطبيعة او الكوف او العامل) ا١تادة يف الوجود حصر ىو دةا١تا :الخالصة
أو ْتسب االكتشافات  –الفيزيائي  ا١تادة ١تعٌت وجود وال نظَته، يشهد الذي وأ ا١تشهود والكوف وا١تادة العامل جنس

 با١تعٌت ا١تادة عن ٮترج مل فهو وذرات، خاليا من مكوف ىو والدماغ الطاقة، أو الذرات أو اٞتسد سواء -اٟتديثة 
 أو الكوف) ا٠تارجي العامل عن ىو عنا ا١تستقل ا١توضوعي الواقع عن اصنافهم ّتميع ا١تاديُت من يتحدث ومن الفيزيائي،

 عن ونقلت بتفصيل ا١تسألة ىذه ٖترير مضى وقد نظَته، نشاىد او ا٠تمس ْتواسنا نشاىده الذي( = كلو الطبيعة
 .للمادية اٟتقيقي االنتساب يف ا١تؤثر ا١تعيار وبينت يُتا١تاد

 الثاني: أليس المالئكة مادة؟ عتراضاال

 ألهنا والكًتونات، ذرات من ومكونة فيزيائية مادية بأهنا" اٞتن"و" ا١تالئكة" مادية عدـ على االخوة بعض اعًتض
 .والكًتونات ذرات من الفيزيائي التكوين عن ٗترج فلن آخره، إىل فوتونات من مكونة والنار نار، من ٥تلوقة

 :وجوه من االعتراض ىذا على والجواب

 .مادية ال واقعية الروح :األوؿ الوجو

 ٯتكن  الذي أو ا١تشهود الكوف)  ا١تادة جنس غَت جنس من فهي ،(الغييب الواقع) واقعي وجود وجود ا١تالئكة: أي
 (.نظَتىا مشاىدة
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 .للحس  لةقاب غيبة واقعية الوجو الثانية:

 من علمنا وقد نظَته، معرفة ٯتكن أو ا٠تمس باٟتواس نفسو يف مشهود ووواقع غييب، واقع نوعاف، الواقع إف بينا كما
 عرض وليست بنفسو، قائم جوىر إهنا علمنا وتبصر، وترى وتسمع وتنزؿ وهتبط تصعد وكوهنا ا١تالئكة، صفات الوحي

 مل اليت ا١توجودات من والروح الواقعية، لتقسيم تبعا وبالتايل وتقسيمو، جودللو  تبعا للحس القابلية ولكن األعراض، من
 .الغييب الواقع من فهي نظَتىا، نر ومل نرىا

 .والغيبي المشاىد بين الخلطالوجو الثالث: 

 ٔتاىياهتا العلم ٦تتنع الغيبيات أما النظائر، وجود من التماثل وعرفنا رؤيتو، من وماىيتو مكوناتو عرفنا اإلنساف فإف
 .نظائر ٢تم وليس بذلك، ٮتربنا مل والوحي الوحي، من إال وكيفياهتا،

 .والكيفيات المعنوي المشترؾ بين الخلط :الرابع الوجو

 وىذا كيفيتها، ال معناىا عن اٟتديث لنا، ٦تاثلة كوهنا وال كيفيتها نعرؼ وال ٘تاثلنا ال اليت الغيبيات عن اٟتديث فإف
 ألف يقينا، ٥تطئ ىذا آخره، إىل فوتونات من مكونة اٞتن منها ا١تخلوؽ ا١تادة ىي النار وؿيق فمن بداىة، معلـو

 ...٦تتنع وىذا نظَتىا او مثلها رأيت أو رأيتها لو إال ْتاؿ كيفيتها معرفة ٯتكن وال الكيفية ال ا١تعٌت عن اٟتديث

  .الفيزيائي والوجود الثبوتي، الوجود بين الخلط :الخامس الوجو

 ثبوتية صفات لو" الفعلي الثبويت الوجود" جهة من تعاىل، اهلل ا١توجودات ىذه يف ويدخل والشياطُت واٞتن ا١تالئكة فإف
 جنس من اليت ا١توجودات وىذه الفيزيائية، ا١تخلوقات جنس غَت جنس من موجودات ىذه ا٠تارج، يف غَته عن ٘تيزه
 ليس" سبق ما لكل ا١تباين وجوده لو واهلل  اآلخر، ٞتنس ا١تباينة اتووكيفي وجوده لو منها كل الفيزيائية، ا١تادة جنس غَت

 جنس من اٞتن وىكذا الروح، جنس غَت جنس من فهي أيضا للروح ا١تخالف وجودىا ٢تا وا١تالئكة  البتة، شيء كمثلو
 .قبل من سألةا١ت ىذه عن مطولة مقاالت وكتبت الفيزيائية ا١تخلوقات جنس من ليسوا أهنم رغم ا١تالئكة جنس غَت

 يف معنا وخالفها والطبيعة، للكوف" خالق" مستقلة بذات تعًتؼ وال تقدـ، كما غيبيات بأي تعًتؼ ال وا١تادية
 .الفروع يف وال األصوؿ يف ال نوافقهم فلم ٚتيعا، عنها يتفرع وفيما وا١تنطلقات األصوؿ
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 وجود اإلنساف مكوف من جسد وروح. الرابع: المطلب

هنم ينكروف الروح  واإلنساف ما ىو إال نتاج ا١تادة وكل مظاىرة نتاجج الكطبيعة صر٭تة للماديُت، كو  وىذه ٥تالفة
 وا١تادة.أي: وجود روح قائمة بنفسها وعقل عرض ٢تا.

ْنَسافَ  َأفَّ  اَكمَ :" تيمية ابن يقوؿ وجسد، روح من مكوف تيمية ابن عن فضال ا١تسلمُت عند اإلنساف إف  مَ اْلُمَتَكلّْ  اإْلِ
ْنَسافِ :" " تيمية ابن ويقوؿ. ٕٓٔ.."َمْجُموَعُهَما َبلْ  اْلَجَسدِ  ُمَجرَّدَ  َواَل  الرُّوحِ  ُمَجرَّدَ  ُىوَ  لَْيسَ  النَّاِطقَ   ُىوَ  َىلْ "  اإْلِ
 .تقدـ كما ا١تادية هينكر  ٦تا وىذا ٖٓٔ.." َجِميًعا َواْلَجَسدِ  ِللرُّوحِ  اْسمٌ  أَنَّوُ  َوالصَِّحيحُ  فَػَقْط؟ اٞتََْسدُ  أَوْ  فَػَقطْ  الر وحُ 

 وىذه الروح ىي ا١تتعلقة باٟتياة، وىي الواعية ا١تدركة العاقلة وىذا ما سيأيت يف ٥تالفة ابن تيمية يف الفروع.

 ابن يقوؿ ذلك ويف اٞتسد، يف معُت ٔتكاف للروح اختصاص ال اٞتسد، يف سارية كوهنا=  تيمية ابن عند الروح ٤تلو 
 اْٟتََياةُ  َتْسرِي َكَما اٞتََْسدِ  يِف  َسارِيَةٌ  ِىيَ  َبلْ  اٞتََْسدِ  ِمنْ  ِبَشْيءِ  لِلر وحِ  اْخِتَصاصَ  َفاَل  اٞتََْسِد؟ نْ مِ  َمْسَكنُػَها أَْينَ :" تيمية
يعِ  يف  َعَرضٌ  ِىيَ  الميِت   الر وحُ  فَاَرقَػْتوُ  َوِإَذا َحَياةٌ  يوِ فِ  َكافَ  اٞتََْسدِ  يِف  الر وحُ  َكاَنتْ  فَِإَذا بِالر وحِ  َمْشُروطَةٌ  اْٟتََياةَ  فَِإفم  اٞتََْسدِ  ٚتَِ

 .٘ٓٔ.."َوظَاِىرِهِ  بَاِطِنوِ  اْلَبَدفِ  َأْجزَاءِ  ِّتَِميعِ  ُمتَػَعلَِّقةٌ  الر وحُ  بَلْ :"..  ويقوؿٗٓٔ."اْٟتََياةُ  فَاَرقَػْتوُ 

عة، وليس وىذا ما يال يقوؿ بو ا١تاديوف، فمن قاؿ بوجود موجود خارج عن الطبيعة وليس من ماىيات ومكونات الطبي
 من نتاج الطبيعة، فليس مادي ْتاؿ، وقد بينت ذلك من قبل.

 إتاىُت، يف الوعي معٌت تطور وقد"  ا١تاديُت وعند ا١تسلمُت عند الوعي أو الروح بُت مفرقا بدوي الرٛتن ابن يقوؿو
 ، اإلنساف في تركيبا أو شكال، يعني الوعي األوؿ فبا١تعٌت. مادي بأنو والثاين ،وظيفي بأنو أو٢تما ينعت أف ٯتكن

 مذىب يف أخَتا َّث ، كنت عند َّث العقلي، ا١تذىب  عند ا١تعٌت ىذا وتطور. لإلنساف الذاتي التركيب في مؤسسا
 ىنا ومن: اإلنساف ذات في معطى ىو ما كل يشمل الوعي فإف الثاني بالمعنى أما. الوجودية والفلسفة الظاىريات

 . ٙٓٔ"الوعي ٣تاؿ" ،"الوعي تيار" ،"الوعي معطيات:" قيل

 وا١تاديُت ا١تسلمُت بُت وواضحة صر٭تة مفارقة وىذه ،(الوظائف جهة من) واٞتسد الروح بُت وسيأيت تفصيل التفريق
 أنواعو بكل

 

                                                           
112
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 478ص ،2997 األٌٚٝ اٌطثؼح ػّاْ،
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 الثاني: مخالفتهم في الفروع.المبحث 

 ويمكن بياف ذلك من خالؿ عدة أمور:وأقصد بالفروع ما يتفرع على النظرية الوجودية التيمية، 

 .وللكوف لإلنساف خالق إلو بوجود اإلٯتاف :األوؿ مطلبال

 .بالغيبيات اإلٯتاف :الثاني المطلب

 .الشاعرة ا١تريدة القادرة العا١تة ا١تدركة العاقلة ىي الروح :الثالث المطلب

 وإليكم تفصيل ذلك:

 اإليماف بوجود إلو خالق لإلنساف وللكوف.: األوؿ المطلب

كوهنم ال وجود إال للماد، ومل يسموا ماديُت إال أهنم جعلوا الوجود ىو الوجود للمادي ماديُت  وىذه ٥تالفة صر٭تة لل
وقد أجبنا علىى االعًتاضات الواردة على ىذذا  فقط ال غَت، وا١تراد هبذا الوجود ا١تادي ىو الكوف أو الطبيعة ككل.

 التقرير فلَتاجع.

 .اإليماف بالغيبيات الثاني: المطلب

يؤمن بكثَت من الغيبيات كاٞتن والشياطُت وا١تالئكة، والروح،و اهلل تعاىل، واٞتنة والنار إىل آخره  موف()وا١تسل ابن تيمية
 وىذه ٥تالفة صر٭تة للماديُت كوهنم ينكروف الغيبيات وا١تيتافيزيا. وىذا معلـو ال ٭تتاج إىل مزيد بياف،من الغيبيات، 

 اعتراض وجواب:

 يات.الماديوف يقولوف بالغيب االعتراض:

 فهذه نشهدىا لم الكوف من كثيرة أجزاء ىناؾ مثاًل  يشهده، فلم إنساف عن غاب ما ىو الغيبكوف    وبياف لك:
 نكتشفها مل أمراض ىناؾ يثبتوهنا، الواقع بأنفسنا؟ نشهدىا أف البد بل نفعل، ال يقولوف أـ ا١تاديوف يثبتها ىل ،غيب

 با١تيتافيزيقا يتحدثوف بأهنم ٕتريبيوف عاهبم ىنا ومن غلط، فإطالقو ال، يكشفوهنا؟ حىت ا١تاديوف ينكرىا فهل[ غيب]
 .مباشرة ٕتربة اشًتاط دوف[ ا٠تارجي الواقع يثبتوف كوهنم]

 الجواب من عدة وجوه:

 محل النزاع. الوجو األوؿ:
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عن الكوف كلو  فاٟتديثحصرىم للوجود يف الكوف والطبيعة وال وجود واقع غَته، ف ٤تل النزاع مع ا١تاديُت يف أبينا 
 والطبيعة كلها، يف مقابل ما وراء الطبيعة، أو ما فوؽ الطبيعة.

 .التصور الخاطيء الوجو الثاني:

باألجزاء الكثَتة من )الكوف = الطبيعة( اليت مل َّث طفق يستشهد ىذا ا١تعًتض مل يعرؼ ٤تل النزاع بيننا وبُت ا١تاديُت، 
يف مقابل ما وراء ذلك من  )ا١تشاىدة واليت ٯتكن مشاىدهتا(  وأجزائو الكثَتةوقد بينا إف ٤تل النزاع يف الكوف نشهدىا، 
ولكن ال ٯتكن مشاىدهتا أو  -بالنسبة لنا وإف كانوا ينكروهنا  - حىت واف كانت ىذه الغيبيات من الكوف الغيبيات،

تنكر  فهذه غيبيات ٤تضة ة ٢تا،وليس نتاج الطبيعة بل ىي مغايرة ومقابل ، ألف ال نظَت ٢تا من األساس،امشاىدة نظَتى
ذىب ا١تادي من حيث ىو، ال نتحدث على األفراد الذين ينتسبوف وجودىا ا١تادية ّتميع أصنافهم، واٟتديث عن ا١ت

   للمذىب ا١تادي وىم يف اٟتقيقة ليس كذلك، لعدـ 

 عيب ليس في محلو. الوجو الثالث:

 مباشرة" ٕتربة اشًتاط دوف[ ا٠تارجي الواقع يثبتوف كوهنم] تافيزيقابا١تي يتحدثوف بأهنم ٕتريبيوف يقوؿ ا١تعًتض:"عاهبم

طا١تا أهنم يثبتوف العامل ا٠تارجي ٔتعٌت )الكوف كلو( والطبيعة كلها دوف اشًتط التجربة ا١تباشرة، أين العيب وىو نص 
 بل مذىبهم إنكار الغيبيات اإلٯتانية ا٠تارجة عن الكوف والطبيعة أساسا. مذىبهم وقو٢تم؟

 العيب مدح. الوجو الرابع:

ْتسب وبياف ذلك: أنو ٯتكن إلزامهم عيبا يف اٟتقيقة بل ىو مدح،  سىذا العيب الذي عابو التجريبيوف على ا١تاديُت لي
فهذا  ولكنها غائبة عنا )الغيب النسيب(، -ٗترج عن الكوف والطبيعة رغم أهنا ال  -ما يعتقدونو من وجود موجودات 

 م بوجود غيبيات، وإلزامهم بصدؽ األخبار واعتقاد مضموف ىذا ا٠ترب رغم أنو غائب عنو.يسهل علينا إلزامه

يقوؿ باٟتس ا١تباشر، بل يقولوف بقابلية االحساس وىذا ما فعلو ابن تيمية مع السمنية، وألزمهم ٔتثل ىذا، وكوهنم ال 
 بكل أجزاء الكوف والطبيعة كما تقدـ.
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 قلة المدركة العالمة القادرة المريدة الشاعرة.الروح ىي العا: الثالث المطلب

كوهنم ينكروف الروح القائمة بنفسها والسارية يف اٞتسد، فضال عن جعلهم العقل والوعي   وىذه ٥تالفة صر٭تة للماديُت،
ة، ىل ْتسب كل مادي لكيفية نتاج ا١تادة ٢تذه األشياءتفسَتىم والشعور والقدرة من نتاج ا١تادة، مع اختالؼ  واالرادة

، أـ ىي من نتاج الدماغ؟ واختلفوا يف تفسَت )جسدية(؟ أي: االرادة والعقل وما إىل ذلك جسدية اٞتسد ىي مثل
 .انتاج الدماغ ٢تا، ىل ىو افراز ٢تا أـ غَت ذلك؟

 رؼنتع لن ولكن ا٠تارجي، العامل معطيات عن فضال اٟتواس بأعضاء واٟتاسة والعاقلة ا١تدركة ىي الروحعند ا١تسلمُت 
 .ا٠تمس اٟتواس عرب اٟتسيىة ا١تعطيات ىذه مع االحتكاؾ بعد إال ا٠تارجي العامل على

 يف معهم ٩تتلف ولكن وجودنا، وعن عنا ومستقل موجود)الكوف او الطبيعة(  العامل كوف يف ا١تاديُت مع نتفق فنحن
 جنس عن فضال ا١تعُت افاالنس خلق الذي ىو تعاىل اهلل ألف: فنقوؿ ا٠تارجي، للعلم االستقالؿ ىذا سبب

 .و٨توىا طبيعية وظواىر ٚتادحيواف انساف و٥تلوقاتو، ٔتكوناتو كلو العامل ٢تذا ا٠تالق وىو ا١تخلوقات،

 نفسو واالنساف والوعي والعقل وا١تعرفة والعلم والقدرة واالرادة والشعور واالحساس االتعقل فيجعلوف ،الماديوف أما
 ،الخارجي والعالم المادة عن متولد االحساس فليس ا٠تالق، اإللو لوجود نكارىمإل  نظرا الطبيعة، نتاج=  ودماغو
 وتقدر، وتريد وتشعر وتدرؾ ٖتس اليت ىي)قائمة بنفسها وسارية يف البدف(  روح وجود دوف لإلنساف ننظر عندما
  ؟،بدوف وجود الروح في الجسد االشياء رؤية بعد فينا والعلم والشعور االحساس يحصل كيف

 رؤيتها بعد ا٠تارجية األشياء يدرؾ من ىو للروح وصفة غريزية وقوة ىو الذي العقل بالعقل، ٭تدثاٞتواب اإلسالمي 
أي: أف اإلدراؾ الحسي المباشر وىو ما  ذلك، حصل كيف ندرؾ وال ا٠تمس، اٟتواس عرب عموما هبا واالحساس

تطيع من خاللها إدراؾ الواقع الخارجي أو الكوف كوف اهلل خلقنا على خلقة نس  نطلق عليو "الواقعية الفطرية"،
 العالم على التعرؼ تستطيع خاللها من معينة خلقو على خلقك خالق إلو وجود على دليل ىذاو  والطبيعة،
كل ىذا يدؿ على وجود إلو والروحية، والقلبية النفسية وأحوالك ووجودؾ وعيك لىع التعرؼ عن فضال ،الخارجي

 .  ا١تاديُت عند ا١تادة نتاج ذلك لك ولكن ا١تعارؼ، وسيأيت بياف ذلك تفصيال، خالق ىو من ىيئك ٢تذه

وا١تراد التعقل الذىٍت من  ،تعقلي ذىني نشاط دوف فقط إحساس مجرد الخارجي العالم معرفة ا١تاديُت عند وىكذا
عندىم،ف  الذىٍت التعقلي النشاط وإ٪تا م،الروح وقوهتا الغريزية )العقل( ، وىذا ٦تا ينكره ا١تاديُت على اختالؼ اصنافه

 رؤيتو تكرر ١تا  الدماغ ٕتريد نتيجة جسدي، ووغما عبارة عن ٣تموعة من الذراتن وإما ىو اراز الدماغ،  وإما ىو
 لتطور ونتيجة الطبيعة، بتطور متطورا وكونو الدماغ تطور جهة من الطبيعة تطور نتيجة فهو اٟتواس، عرب بو واالحساس

 .راقية متطورة عقلية معارؼ إىل( األدىن) اٟتسية ا١تعارؼ
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 :وجهين من صحيح غير وىذا

 .والعقل االحساس بُت التالـز :األوؿ الوجو

 اٟتواس تراه ما يدرؾ من ىو ٚٓٔٔتبادئو العقل فإف العقلي، والنشاط( اٟتسي االدراؾ) االحساس بُت الفصل ٯتكن ال
 .بينها والتمييز ومعرفتها ةاٟتسي ا١تعطيات ادرؾ ٯتكن ال العقل وبدوف بو، وٖتس

 .كادراؾ واالحساس كانفعاؿ، االحساس بُت التفريق :الثاني الوجو

 .ومعرفة ادراكا كونو االحساس وبُت جسدي، انفعاؿ باعتباره االحساس بُت نفريق أننا أي

 الضرب، نتيجة اٞتسدي واألمل والربودة النار رارةْت االحساس يف كما جسدي انفعاؿ ٣ترد ىو  :كانفعاؿ االحساس
 ،ف وىكذا.مثال اٞتماع نتيجة اٞتسدية واللذة

 :نوعاف ىو كادراؾ، االحساس

 .معا العقلي واالدراؾ لالنفعاؿ مالـز احساس :األوؿ

 عضالت قبض من اٞتسدي باألمل واالحساس نفسي، روحي معنوي فاٟتزف اٞتسم، يف بأمل واالحساس اٟتزف مثل
 .عايلانف جسدي اٟتزف ٢تذا نتيجة القلب

 .قليب روحي شعوري معريف عقلي كادراؾ احساس :الثاني

 نسيأيت ىذذا عن ابن تيمية . قليب روحي شعور فهو بالفرح، االحساس مثل

 :نوعاف بو المقصود ،الباطن الحس معنى يتضح سبق ومما

 والعطش وعاٞت مثل جسدية، نفسية انفعاالت عن عبارة ىو الذي الجسدي االنفعالي الباطنى االحساس :األوؿ
 .ذلك إىل وما اٞتسدي واألمل اٞتسدية واللذة

 والغضب، واٟتزف بالفرح، كاالحساس)٬تمع بُت العقل والنفس( العقلي النفسي الروحي الباطني االحساس :الثاني
 .بو وتتأثر اٞتسد، على تأثَت ٢تا كانت وإف اٞتسد، ال والنفس والقلب بالروح متعلقة وىذه

 االنفعايل الباطن اٟتس وال الظاىر اٟتس مصدرىا وليس دفعها ٯتكن ال ضرورية معارؼ وهناك ىو ىنا األىم ولكن
 واٞتزف الفرح يف( ضروريا شرطا) اٞتسد وجود فيكوف وانفعاالتو، باٞتسد تتأثر األحواؿ بعض يف كاف وإف اٞتسدي،

                                                           
117

 ٚ٘زا ِا عٕٕالشٗ فٟ ِماي ِغرمً تئإررْ هللا. 



 www.arrabiaa.net موقف ابن تيمية من المادية                      

81 

 والغضب للفرح نطولوجياأل المصدر ألف والغضب، الفرح وجود يف تأثَت أي لو يكوف ال قد ولكن والغضب،
 نفس في وعقليا قلبيا نفسيا نشاطا كونو معا، والعقل القلب ىو المعرفي والمصدر النفس، أو الروح ىو والحزف
 .الوقت

 أحواؿ، يف باٞتسد تتأثر وقد اٞتسد، يف مؤثر وىي الروح، أو النفس ىو للفرح الوجودي االنطلوجي ا١تصدر إذا
 .معا والعقل القلب ىو للفرح األبستموٞتي ا١تعريف وا١تصدر

 من تكوف قد األمل ىذا وعلة اٞتسد، ىو جسدية نفسية كانفعاالت العطش وأمل اٞتوع ألمل األنطلوجي ا١تصدر فإف
 واٟتس اٞتسد تأثَت جهة من عدمية علة وىي طويلة فًتة األكل لعدـ نظرا سبب بال تكوف وقد ا١تاء، أو الطعاـ رؤية

 العقل خواص من ومعرفتها باألشياء والنفس الروح لذة لكن جسدي، كانفعاؿ هبا نشعر جوديةو  اولكنه عليها، الظاىر
 .ٔتبادئو

 :أمورويمكن بياف ىذه المسألة من خالؿ عدة 

 .اإلنسانية الذات حقيقة ىي الروح: األوؿ األمر

كوف من بدف وروح، والروح ، فإف اإلنساف ماالنساف حقيقة ىي بل ،العاقلة االنسانية الذات ىي الروح اٟتقيقة يف
َا".. "  تيمية ابن يقوؿويف ذلك ىي جوىر قائم بنفسو وساري يف اٞتسد، وىو حقيقة اإلنساف،   َلَواِزـَ  ِمنْ  ُىوَ  َوِإ٪تم

ْنَسافِ  َحِقيَقةُ  ِىيَ  الَِّتي النػَّْفسِ   ءالعقال أف:" القيم ابن يقوؿ. فالنفس أو الروح ىي حقيقة اإلنساف،  ويف ذلك ٛٓٔ"اإْلِ
 وىذه باإلرادة، المتحرؾ الحساس النامي المتغذي الناطق الحي ىذا ىو اإلنساف أف على متفقوف كلهم

 وال العامل داخل ال ٣تردا جوىرا الروح كانت فلو ، الناطقة ونفسو لروحو وصفات لبدنو صفات نوعاف الصفات
 أوكاف عنو، منفصال وال بو متصال وال خارجو وال العامل داخل ال اإلنساف لكاف عنو، منفصلة وال بو متصلة وال خارجو
 بجملتو اإلنساف وأف ذلك بطالف بالضرورة يعلم عاقل وكل خارجو، وال العامل داخل ال وبعضو العامل يف بعضو
 اإلنساف نصف فجعلوا ٥تلوقة، غَت قدٯتة نفسو أف قاؿ من قوؿ يضاىي البطالف يف وىذا وروحو، بدنو العالم داخل
 ا١توصوؼ اإلنساف يدبر ٣تردا جوىرا نثبت أنا إال ذكرمت كما اإلنساف أف نسلم ٨تن: قيل فإف. ٥تلوؽ غَت ونصفو ٥تلوقا
 أحد من لكم بد وال ،اإلنساف حقيقة ىو أو لإلنساف مغاير أثبتموه الذي الجوىر فذلك قلنا. الصفات هبذه

 اآلف وكالمنا نفسها، ٝتيتموه غَته مدبرا سافلإلن أثبتم أنكم إىل كالمكم رجع اإلنساف، غَت ىو قلتم فإف األمرين
 ٜٓٔ"القهار الواحد اهلل ىو والسفلي العلوي العامل وٚتيع اإلنساف مدبر فإف مدبره يف ال ،اإلنساف حقيقة في ىو إنما
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بل  واحدا، نوعا وليس نوعاف صفات من سبق ما وكل ،باالرادة متحرؾ حساس نامي متغذي ناطق حي االنساف ىنا
 و وروحو، َّث ذكر إف الروح اٞتوىر القائم بنفسو والساري يف البدف ىو حقيقة اإلنساف،.صفات لبدن

 حياً  موجوداً  أعلم ال ألين أسلم مل ،اإلنساف بدف وىو اللغة، في المعروؼ الجسم بو عنيت فإذا:" تيمية ابن يقوؿ
 وكذلك ،البدف جنس من وليست قادرة، ةعالم حية أيضاً  ىي الروح فإف اإلنساف، بدف مثل كاف ما إال قادراً، عا١تاً 

 لروح السارية يف البدف ىي العا١تة القادرة، فايف اٟتقيقة ليس البدف العامل القادر ا١تريد بل الروح،  ." وغَته ا١تلك

 ىو فهذا:"تيمية ابن يقوؿوعندما يتحدث ابن تيمية عن الذات العاقلة أو القوة العاقلة  يقصد هبا الروح أو النفس، 
 (ٖٗٔ/٘) التعارض درء." ..العاقلة بالذات قائمة أعراض المعقولة الكليات وىذه الكليات، ودوج

 صفة والعقل الروح ىي اإلنساف حقيقة ولكوف العاقلة، ا١تدركة ىي(  العقل) الغريزية بقوهتا الروح ٬تعل تيمية ابن وىنا
َا:" تيمية ابن يقوؿ كما هبا، قائمة ْنَسافِ  َحِقيَقةُ  ِىيَ  الميِت  النػمْفسِ  ـَ َلَوازِ  ِمنْ  ُىوَ  َوِإ٪تم / ٗٔ) الفتاوى ٣تموع انظر،")اإْلِ
 روح تفسَت صاحب ويقوؿ. الجسد ال الروح ىي العاقلة الذات األمر فحقيقة العاقلة، الذات سميت لذا ،(ٛٔ

 (ٕٕٛ/ٚ." )..بنفسها قائمة الناطقة والنفس الروح وىي العاقلة القوة فإذف ..: " ا١تعاين

القلب . و واألفكار وا١تفاىيم كلياتللجزئيات وال ا١تدركة ىي العاقلة الذات حقيقتها يف ىي اليت النفس أو الروح هذهف 
كما سيأيت يف   ، لذا القلب خلق ليعلم اٞتزئيات والكلياتاليت ىي حقيقة اإلنساف  مرادؼ للروح يف أحد معانية 

 على القلب ويطلق ابن القيم:" ، ويف ذلك يقوؿلقلب بمعنى واحدوالمراد ىو النفس أو الروح أو ا، النقطة الثانية
 باطنو ويف الصدر من األيسر اٞتانب يف ا١تودع الشكل الصنوبري اللحمي العضو وىو: حسي أمر: أحد٫تا: معنيُت
 بهذا اله روحانية رحمانية ربانية لطيفة وىو :معنوي أمر: والثاين الروح.  منبع وىو أسود دـ التجويف ويف ٕتويف
 ٗٔٗانظر، التبياف يف أقساـ القرآف ،صاإلنسانية"  حقيقة ىي اللطيفة وتلك واختصاص تعلق العضو

 قائم عرض وعقل بنفسها قائمة روح وجود ينكروف ٚتيعهم ا١تاديُت فإف أصنافو، ّتميع ا١تادي للمذىب ٥تالفة وىذه
 ذلك و٨تو الدماغ افرازت ىو أو الدماغ، نتاج ىو أو ذرات، من مكوف أو جسدي، العقل إما سبق كما وإ٪تا هبا،

 والعاقل الواعي ا١تدرؾ ىو وكونو أو القلب الروح يف اإلسالمي للمنهج ٥تالفوف ا١تاديُت ىؤالء وكل مادية، كل ْتسب
  والقادر كما سيأيت . وا١تريد والشاعر
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 .ٓٔٔ: الروح والقلب مناط العلم واالتعقل واالدراؾالثاني األمر

 :عدة نقاطذلك من خالؿ  ويمكن بياف

 فة المعنى.داألوؿ: الروح والقلب والنفس مترا النقطة 

أي:  القلب متعلق العلم ال الدماغ، أي: الذي يعلم بنفسو ويدرؾ نفسو  فضال عن ادراؾ آالت اٟتس، وقبل بياف أف
، لقها بالقوة العاقلةكوف الروح والنفس والقلب مترادافة في المعنى من جهة تعالبد من بياف واس ا٠تمس، اٟت

فالروح تعلم وتتعقل، والنفس تعلم وتتعقل وتريد و تشعر، والقلب من جهة كونو ٤تال للقوة العاقلة فهو يعلم ويتعقل 
 الشمْيخُ  َجَعلَ " :القيم ابن يقوؿ ىذا ٖترير ويفالقلب ىو الروح ىو النفس يف إطالقاتو،  وا١تقصود أفويشعر ويريد، 

َها ُمَعايَػَنةٍ  ِلُكلِّ  َوَجَعلَ  ،َوالرُّوحِ  َواْلَقْلبِ  َعْينِ لِلْ  اْلُمَعايَػَنةَ   َواٟتَْق  )...(  ِعَيانًا الشَّْيءِ  ُرْؤيَةُ  ِىيَ : اْلَعْينِ  َفُمَعايَػَنةُ . ُحْكًما ِمنػْ
 قُػومةً  اللَِّسافِ  َويف  َشاممًة، قُػومةً  اأْلَْنفِ  َويِف  َساِمَعًة، قُػومةً  اأْلُُذفِ  يف  َجَعلَ  َكَما ،بَاِصَرةً  قُػوَّةً  اْلَعْينِ  ِفي َجَعلَ  ُسْبَحانَوُ  اللموَ  أَفم ..

نَػَها َوَجَعلَ  ،اأْلَْعَضاءِ  َىِذهِ  ِفي ُسْبَحانَوُ  اللَّوُ  َأْوَدَعَها قُػًوى فَػَهِذهِ  َذائَِقًة، َوقُػومةً  نَاِطَقةً  نَػَها بَػيػْ  َأْسَبابًا َلَها َوَجَعلَ  رَاِبطًَة، َوبَػيػْ
 َوَشْرٌط، َسَببٌ  فَػُهوَ : َوِإَضاَفةٍ  َوِنْسَبٍة، َوُشَعاٍع، َوُمَقابَػَلٍة، اْنِطَباٍع، ِمنَ  ذََكُروهُ  َما وَُكل   ،ُحْكَمَها َتْمَنعُ  َمَوانِعَ وَ  َخارٍِج، ِمنْ 

 َتُكوفُ  ِبَحْيثُ  َلُو، اْلَمْعُلوـِ  ُصورَةِ  ؼُ اْنِكَشا َفِهيَ : اْلَقْلبِ  ُمَعايَػَنةُ  َوَأمَّا)....(  بِاْلَمَحلِّ  اْلَقائَِمةُ  اْلُقومةُ  ُىوَ  َواْلُمْقَتَضى
 وََكَما اْلَعْينُ  تُػْبِصرُ  َكَما َويَػْعَمى، يُػْبِصرُ  اْلَقْلبَ  ُسْبَحانَوُ  اللَّوُ  َجَعلَ  َوَقدْ  ،اْلَعْينِ  ِإَلى اْلَمْرِئيّْ  َكِنْسَبةِ  اْلَقْلبِ  ِإَلى ِنْسَبُتوُ 

 يَػَرى فَاْلَقْلبُ [ ٙٗ: اٟتج{ ]الص ُدورِ  يِف  الميِت  اْلُقُلوبُ  تَػْعَمى َوَلِكنْ  اأْلَْبَصارُ  َمىتَػعْ  اَل  فَِإنػمَها: }تَػَعاىَل  قَاؿَ  تَػْعَمى،
 ِقْسمِ الْ  َىَذا ِمنْ  اْلَقْوـِ  ُمَتَأخُّْرو يُػْثِبُتوُ  َما َوَأمَّا .َوَصَمِموِ  اْلَبَصرِ  َعَمى ِمنْ  أَبْػَلغُ  َوَصَمُموُ  َوَعَماهُ  َوَيِصمُّ، َويَػْعَمى َوَيْسَمُع،

ـِ  ِمنْ  َأَخص   ِىيَ  الميِت  َوَأْحَكاُمَها، َوِإرَاَدتُػَها، َوَٝتُْعَها الر وِح، ُرْؤيَةُ  َوُىوَ  الثماِلثِ   الرُّوحَ  َأفَّ  اْعِتَقاُدُىمْ  فَػَهُؤاَلءِ  اْلَقْلبِ  َأْحَكا
رُ   َوِفي ،ِفيوِ  اْلُمَشاَىدُ  َواْلَقْلبُ  بِِو، اْلَقائِمُ  َوُروُحوُ  اْلَبَدُف،: َوِىيَ  َمْعُلوَمًة، أُُمورًا َىاُىَنا أَفم  رَْيبَ  َواَل  .َواْلَقْلبِ  النػَّْفسِ  َغيػْ

 ِإَلى اْلَباِصَرةِ  اْلُقوَّةِ  َكِنْسَبةِ  اْلَقْلبِ  ِإَلى َوِنْسَبتُػَها اْلَقْلُب، َمَحلَُّها الَِّتي اْلَعاِقَلةُ  اْلُقوَّةُ  َوِىيَ  َواْلَغرِيَزِة، اْلَحيَػَوافِ  َسائِرِ 
 ِإفم : }تَػَعاىَل  قَاؿَ  ،َبَصًرا اْلَباِصَرةُ  اْلُقوَّةُ  ُتَسمَّى َكَما ،قَػْلًبا اْلُقوَّةُ  تِْلكَ  ُتَسمَّى َوِلَهَذا ،اأْلُُذفِ  ِإَلى السَّاِمَعةِ  َواْلُقوَّةِ  َعْيِن،الْ 
 َواْلَغرِيَزةَ  اْلُقوَّةَ  َأرَادَ  َوِإنََّما ،َأَحدٍ  ِلُكلِّ  ِإنموُ فَ  اْلَقْلِب، َشْكلَ  يُرِدْ  وملَْ [ ٖٚ: ؽ{ ]قَػْلبٌ  لَوُ  َكافَ  ِلَمنْ  َلذِْكَرى َذِلكَ  يف 

ـَ  َفاَل  ُكلَّْها، اْلُقَوى َوِلَهِذهِ  ،لِْلَبَدفِ  اْٟتَاِمَلةُ  ِىيَ : الر وحُ  .ِفيوِ  اْلُموَدَعةَ  َلَهاو ،ِبَها ِإالَّ  ِلُقَواهُ  َواَل  ِلْلَبَدفِ  ِقَوا  بِاْعِتَبارِ  ََ
 ٮَتُص َها ُحْكمٌ  ٢َتَا وََكافَ  َبَصرًا، ُٝتَِّيتْ  اْلَبَصرِ  ٤َتَلِّ  ِإىَل  ُأِضيَفتْ  فَِإَذا ،ُىَناؾَ  َيُخصَُّها َواْسمٌ  ُحْكمٌ  َمَحل   لّْ كُ  ِإَلى ِإَضافَِتَها

 َوُىوَ  اْلَعْقلِ  َمَحلّْ  ِإَلى ُأِضيَفتْ  َذاَوإِ  ُىَناَؾ، ٮَتُص َها ُحْكمٌ  ٢َتَا وََكافَ  َٝتًْعا، ُٝتَِّيتْ  السمْمعِ  ٤َتَلِّ  ِإىَل  ُأِضيَفتْ  َوِإَذا ُىَناَؾ،
 ،اْلَعاِرؼُ  اْلُمِحبُّ  اْلُمْدِرُؾ، اْلَفاِىمُ  اْلَعاِقُل، َىَذا اْلَحِقيَقةِ  ِفي َفِهيَ  ،ُىَناؾَ  ٮَتُص َها ُحْكمٌ  َو٢َتَا ،قَػْلًبا ُسمَّْيتْ  اْلَقْلبُ 

َدةٌ  ِصَفاتٌ  لَوُ  َواِحدٌ  َشْيءٌ  ُىوَ  َوالنػَّْهيِ  اأْلَْمرِ وَ  اْلِخطَابِ  َمِحلُّ  ُىوَ  الَِّذي لِْلَبَدفِ  اْلُمَحرّْؾُ   فَِإنَّوُ  ،ُمتَػَعلَّْقاتِوِ  ِبَحَسبِ  ُمتَػَعدّْ
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 َواِحَدةٌ  ْفسٌ نػَ  ُىوَ  َوَلِكنْ  َواْلَحِقيَقِة، بِالذَّاتِ  أَنْػُفسٍ  َثاَلثَةُ  ُىوَ  َولَْيسَ  َأمَّارًَة، َونَػْفًسا َلوَّاَمًة، َونَػْفًسا ُمْطَمِئنَّةً  نَػْفًسا ُيَسمَّى
 .ٔٔٔ.."..ُمتَػَعدَّْدةٌ  ِصَفاتٌ  َلَها

ىو صاحب العلم واالدراؾ والشعور والتصور والقدرة والنفس، وكلها ٔتعاين مًتادفة = لذا والروح اف القلب وا١تقصود 
  هبذا ا١تعٌت مرادفا للروح أو النفس.واالرادة فهو 

 :و القلبومحل بالعقل الروح عالقة: ةالثاني النقطة

 غريزية قوة فهو" الروح ىو األنطلوجي فمحلو ،تعقل التي اإلنساف بنفس قائم فهو والنفس، للروح صفة العقل 
 ومحل ،الروح منبع فالقلب ،)٤تل القوة العاقلة( القلب يف اإلبستمولوجي و٤تلو ،"و٨توىا عقلية مباديء من ولوازمها

 ىذا ويف  - سيأيت كما بالدماغ العقل ارتباط من ٯتنع ال اوىذ - الدماغ ال القلب البدف من محلو إذا ،العلم وآلة
ْنَسافِ  بِنَػْفسِ  قَائِمٌ  فَاْلَعْقلُ  ِفيِو؟ اْلَعْقلِ  َمْسَكنُ  أَْينَ : قَػْولُوُ  َوأَمما: " يقوؿ  بَِقْلِبوِ  ُمتَػَعلّْقٌ  فَػُهوَ  اْلَبَدفِ  ِمنْ  َوَأمَّا تَػْعِقلُ  الَِّتي اإْلِ
: " قَاؿَ : اْلِعْلمَ  نِْلت ٔتَاَذا: َعبماسٍ  اِلْبنِ  َوِقيلَ { هِبَا يَػْعِقُلوفَ  قُػُلوبٌ  ٢َتُمْ  فَػَتُكوفَ  اأْلَْرضِ  يِف  َيِسَتُوا مْ أَفَػلَ : }تَػَعاىَل  قَاؿَ  َكَما

  ٕٔٔ" َعُقوؿٍ  َوقَػْلبٍ  َسُئوؿٍ  بِِلَسافِ 

 النفس، يف غريزية قوة فإف العقل صفة  األنطلوجي األصل ىذا وباعتبار الروح، وىو أنطلوجي أصل لو العقل وكوف
 وصفة ٥تلوفة غريزية قوة العقل عندىم ليس ،والمادية تيمية ابن بين االفتراؽ أصل وىذا بنفسو، قائما جوىرا وليس
وىي نتاج الطبيعة نفسها، أي: الطبيعة ىي اليت  ،والفكر الوعي ىو العقل عندىم بل ،الروح أفعاؿ من وفعل وقوة

 هبا، وقائمة قوة والعقل الروح وىو أنطلوجي أصل عنده تيمية ابن وإ٪تابيعة )الدماغ(، ٗتلقها يف األنساف، ومرادنا بالط
 البدف من و٤تلو والوعي، واالدراؾ العلم القلب الذي خلق ليعلم اٞتزئيات والكليات. وىو معريف أبستمولوجي وأصل
 .القلب

 من الدماغ وظيفة ليس َّث ومن عليو واٟتاكمة وا١تميزه لألشياء ا١تتعقلو ا١تدركة بالروح قائمة صفة العقل اف على يدؿ و٦تا
 تتعقل فإهنا للجسد الروح مفارقة حالة يف تيمية ابن ذكره ما=   للتعقل ضروري شرط الدماغ كاف واف ىو، حيث

 مفارقة كانت جسده فارقت إذا اإلنساف روح اف: "قاؿو...  الدماغ ومنو للجسم االحتياج دوف والعلـو األشياء
 فمتى جسمو، في كانت إذا اإلنساف نفس مثل للجسم، المدبرة الروح ىي والنفس اٞتسد، ىي اليت للمادة
 تحريك غير من العلـو يعقل أي ،"محضا عقال" صارت فارقت فإذا". لو محركة" كانت الجسم في كانت
 ٖٔٔ..."األجساـ من بشيء
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بل في حالة  ،الدماغ ال بالروح التعقل علقت مسألة في الجسد عن االنفصاؿ ىو المؤثر الفارؽ ليس وسيأيت كوف 
االتصاؿ بالجسد وفي حاؿ االنفصاؿ متعلق العلم والعقل ىو الروح، والروح أو القوة العاقلة في البدف في 

لق القوة العاقلة يف البدف القلب ال كما بُت ابن القيم، وكما ىو صريح كالـ ابن تيمية يف تعالقلب فهو آلة العلم، 
 الدماغ.

 جوىرا وليس النفس، في غريزية قوة فإنو األنطلوجي األصل ىذا وباعتبار الروح، وىو أنطلوجي أصل لو العقل فوكو 
 وقوة وصفة مخلوفة غريزية قوة العقل عندىم ليس ،والمادية تيمية ابن بين االفتراؽ أصل وىذا بنفسو، قائما
 والعقل الروح وىو أنطلوجي أصل عنده تيمية ابن اوإ٪ت والفكر، الوعي ىو العقل عندىم بل ،الروح أفعاؿ من وفعل

 حاؿ أي: يف الدماغ، ال القلب البدف من و٤تلو والوعي، واالدراؾ العلم وىو معريف أبستمولوجي وأصلهبا  وقائمة قوة
 القيم ابن يقوؿ ا١تعٌت ىذا ويف. سابقا عنو نقلت كما  الدماغ، ال القلب العاقلة وقوهتا الروح = ٤تل اٞتسد يف وجوده

بل . ٗٔٔ"منو العاقلة القوة مبدأ أف ريب وال تكويناً، األعضاء أوؿ أنو الصحيح الرأي كاف و٢تذا: "القلب عن
  الفكر والنظر عند ابن تيمية ، حيث قاؿ:"   من يريد العلم وىذا ىوالقلب ىو 

ليس لو عالقة بالدماغ، بل لو  –باعتبار نسبة احملل كما بُت ابن القيم  -ف العقل أو الروح والقلب أوىذا ال يعٍت 
 فالقلب يعلم بنفسو األشياء، وماملوىو كونو مبدأ التصورات ا٠تارجية ال الداخلية اليت يدركها القلب مباشرة، عالقة 

 يعرفو بنفسو فأعضاء اٟتواس 

 كما شياءاأل لحقائق المدركة العاقلة القوة وىي أخرى بقوة مختصة اإلنسانية النفس إف َّث: " الرازي ويقوؿ
 التفكر ٤تل أف قـو وعند[ ٖٚ:  ؽ] قَػْلبٌ  لَوُ  كافَ  ِلَمنْ  َلذِْكرى ذِلكَ  يف  ِإفم :  تعاىل كقولو:" الرازي وقاؿ . ٘ٔٔ."ىي
 العلم ىو العقل أف على اآلية تدؿ ىل:  الرابع السؤاؿ . الصدر ىو ذلك محل أف بين تعالى فاللَّو الدماغ ىو

 ْعِقُلوفَ يَ :  وقولو العلم هِبا يَػْعِقُلوفَ  قُػُلوبٌ :  قولو من ا١تقصود ألف نعم:  لجوابا القلب؟ ىو العلم محل أف وعلى
   ٙٔٔ."للتعقل محال القلب جعل فوجب ، التعقل لهذا آلة القلب أف على كالداللة ِبها

 اهلل إف: معناه فإف(  َمْسُئوال َعْنوُ  َكافَ  ِئكَ أُولَ  ُكل   َواْلُفَؤادَ  َواْلَبَصرَ  السمْمعَ  ِإفم )  قولو وأما: " تعاىل قولو يف الطبري ويقوؿ
 ىنا ،"باٟتقّ  ذلك عند جوارحو عليو تشهد ، علم أو أبصر أو سمع أنو من صاحبها، قاؿ عما األعضاء ىذه سائل

 .و٤تلو" العقل" العلم آلة ىو فالقلب العلم، أو العقل والفؤاد القلب ٤تل جعل الطربي

 " األذف ٤تلو السمع أف كما ٤تلو، ألنو القلب إىل العقل أضاؼ(: "ٙٗ/اٟتج) ةاآلي تفسَته يف القرطبي ويقوؿ
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 ا١تعرفة بو ويراد يطلق وقد الفؤاد من العاقلة القوة ٤تل اآلية يف بالقلب وا١تراد:" المعاني روح تفسير صحاب يقوؿ
 . ٛٔٔ"الرأس ال القلب العقل ٤تل أف:" أيضا وؿويق. ٚٔٔ{.."قَػْلبٌ  لَو َكافَ  ِلَمن َلذِْكَرى َذاِلكَ  ىِف  ِإفم } قاؿ كما والعقل

 األعضاء فى ولتصرفو األمور في لتقلبو قلبا سمى الفؤاد وىو قلب جمع والقلوب: " البياف روح صاحب ويقوؿ
 انقطع إذا القلب يف عرؽ والوتُت مقلوبا بالوتُت معلق الصنوبري بالشكل مشكل ٟتم قطعة القلب الشيخ تفسَت ويف

 الصنوبري الشكل انو بعضهم وزعم الفؤاد يف سوداء قطعة القلب الكواشي تفسَت ويف األهبر لو ؿويقا صاحبو مات
 المودع الشكل الصنوبري الجسماني القلب بهذا لها ربانية لطيفة القلب السيد تعريفات وفي مقلوبا بالوتُت ا١تعلق

 القوة محل اآلية في بالقلب والمراد... اإلنساف حقيقة ىي اللطيفة وتلك تعلق الصدر من األيسر الجانب فى
: البصائر: " للقرآف القرآني التفسير صاحب ويقوؿ، ٜٔٔ... "  والعقل ا١تعرفة بو ويراد يطلق وقد الفؤاد من العاقلة

  ٕٓٔ."عواقبها وتربو األمور، لو تكشف التي اإلنساف، فى العاقلة القوة وىى ،)يقصد بصَتة القلب( بصَتة ٚتع

 المعرفة: بو ويراد يطلق وقد. الفؤاد من العاقلة القوة محلّ : ىنا بالقلب فالمراد: " الهرري اآلمُت ٤تمد يقوؿو 
 بالقلب قائم لطيف جسم: ىنا بالقلب والمراد{. قَػْلبٌ  لَوُ  كافَ  ِلَمنْ  َلذِْكرى ذِلكَ  يِف  ِإفم : }تعاىل قاؿ كما ،والعقل

 بو يحصل الذي ىو: القلب وىذا بالفحم، اٟترارة قياـ أو ،بمحلو العرض قياـ الشكل، الصنوبري اللحمانّي،
 فإنّها الشكل، الصنوبرية اللحمة بمعنى الذي القلب بخالؼ ،العقل وىو والمعارؼ، العلـو فيو وترتسم اإلدراؾ،

 بالقلب لها ربّانية، لطيفة القلب: «السّيد تعريفات» ويف: " الهرري اآلمين ٤تمد يقوؿ، و  ٕٔٔ."واألموات للبهائم
 ،اإلنساف حقيقة ىي اللطيفة وتلك ،تعّلق الصدر من األيسر الجانب في المودع الشكل الصنوبري انيالجسم
 القوة إدراؾ ىو: والسمع{ َٝتِْعِهمْ  َوَعلى. }مرّ  كما الفؤاد، من العاقلة القوة محلّ : اآلية في بالقلب والمراد

 إدراؾ وىو بصر، ٚتع{ أَْبصارِِىمْ  َوَعلى. }مرّ  كما نا،ىه ا١تراد وىو ٢تا اٟتامل العضو وعلى عليها يطلق وقد السامعة،
 ٕٕٔ."الباصرة القوة على ٣تازا يطلق وقد العُت

 بل ،ٕٛٔوالطباطبائي ٕٚٔوالبيضاوي ،ٕٙٔعاشور ابن والطاىر  ٕ٘ٔخاف وصديق، ٕٗٔكثَت وابن، ٖٕٔالطربي قوؿ وىذا
 .واحداً  قوالً  التفسَت أىل ٚتهور عند ىو
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 لقلب مناط العلم ال الدماغ.الروح والنفس وا :النقطة الثالثة

 :ويمكن بياف ىذا في عدة مقامات

 وظيفة القلب العلم. )خلق ليعلم(. المقاـ األوؿ:

ْنَسافِ  اْلَقْلبَ  َخَلقَ : " ا١تعٌت ىذا يف تيمة ابن يقوؿ  َواأْلُُذفَ  اأْلَْشَياَء، هِبَا يَػَرى اْلَعُْتَ  َخَلقَ  َكَما ،اأْلَْشَياءَ  ِبوِ  يَػْعَلمُ  ِلإْلِ
 لِْلَبْطِش، فَاْلَيدُ  اأْلَْعَماِؿ، ِمنْ  َوَعَملٍ  اأْلُُموِر، ِمنْ  أِلَْمرٍ  أَْعَضائِوِ  ِمنْ  ُعْضوٍ  ُكلم  ُسْبَحانَوُ  َخَلقَ  وََكَما اأْلَْشَياَء، هِبَا ْسَمعُ يَ 

، اْٞتِْلدُ وَ  لِلشممِّ، َواأْلَْنفُ  لِلذمْوِؽ، َواْلَفمُ  لِلن ْطِق، َواللَِّسافُ  لِلسمْعِي، َوالرِّْجلُ   اْلَباِطَنةِ  اأْلَْعَضاءِ  َسائِرُ  وََكَذِلكَ  لِْلَمسِّ
 اليت اٟتسية للمعطيات فقط نواقل إال ىي ما اٟتواس وأعضاء األشياء، ليعلم خلق الروح أو فالقلب ٜٕٔ."َوالظماِىَرةِ 
 الروح. أو القلب ويعيها سيدركها

 َكَما ،َوالنَّظَرُ  اْلِفْكرُ  ُىوَ  ِبَها اْلِعْلمِ  ابِْتَغاءَ  اأْلَْشَياءِ  َنْحوَ  فَػتَػَوجُُّهوُ  بِوِ  يُػْعَلمَ  فْ أِلَ  اْلَقْلبُ  ُخِلقَ  َقدْ  َوِإذْ :"  تيمة ابن ويقوؿ
ْصَغاءُ  ُىوَ  َٝتِْعوِ  ابِْتَغاءَ  اْلَكاَلـِ  َعَلى اأْلُُذفِ  إقْػَباؿَ  أَفم   ُىوَ  ِلُرْؤيَِتَها طََلًبا اأْلَْشَياءِ  إَلى الطَّْرؼِ  َواْنِصَراؼَ  َوااِلْسِتَماعُ  اإْلِ

ْصغَاءِ  لِْلَقْلبِ  فَاْلِفْكرُ . النَّظَرُ  نَػْينِ  َنظَرُ  َوِمثْػُلوُ  ِلأْلُُذفِ  َكاإْلِ  أَفم  َكَما ،َمْطُلوبُوُ  َفَذاؾَ  ِفيوِ  نََظرَ  َما َعِلمَ  َوِإَذا َسَبقَ  ِفيَما اْلَعيػْ
 وملَْ  اْلِعْلمَ  ٭ُتَصِّلْ  ملَْ  ُمَفكِّرٍ  نَاِظرٍ  ِمنْ  وََكمْ . إلَْيوِ  نََظَرتْ  َما أَْبَصَرتْ  إَذا اْلَعُْتُ  أَوْ  إلَْيوِ  َأْصَغتْ  َما ٝتََِعتْ  إَذا َكَذِلكَ  اأْلُُذفَ 
 (ٜٖٓ -ٖٛٓ/ٜ) الفتاوى ٣تموع.." َيْسَمُعوُ  اَل  َصْوتٍ  إىَل  َوُمْسَتِمعٍ  يُػْبِصرُهُ  اَل  ا٢تِْاَلؿِ  إىَل  نَاِظرٍ  ِمنْ  َكمْ  أَنموُ  َكَما، يَػنَػْلوُ 

 ،فقط معرفية نواقل واألعضاء اآلالت من وغيرىا األذف أما ،بنفسو األشياء يتعقل الذي ىو القلب فأ يوضح َّث
َا أَنػمَها َوُىوَ  َشْيٍء، يف  َوتُػَفارِقُػُهَما َواأْلُُذفِ  اْلَقْلبِ  َعنْ  تَػْقُصرُ  اْلَعُْتَ  إفم  َُّثم : " قاؿ حيث  ُمورُ َواأْلُ  اْٟتَاِضَرةُ  اأْلَْشَياءُ  هِبَا تُػَرى إ٪تم

ْنَسافِ  َعنْ  َغابَ  َما ِبِهَما فَػيُػْعَلمُ  َواأْلُُذفُ  اْلَقْلبُ  فََأمَّا َواأْلَْشَخاِص، الص َورِ  ِمْثلُ  اٞتِْْسَمانِيمةُ   ِفيوِ  لِْلَبَصرِ  ٣َتَاؿَ  اَل  َوَما ،اإْلِ
 ُىوَ  ِبَها اْلِعْلمُ  َكافَ  َذاإ بِنَػْفِسوِ  اأْلَْشَياءَ  يَػْعِقلُ  فَاْلَقْلبُ  يَػْفًَتِقَاِف، َذِلكَ  بَػْعدَ  َّثم .اْلَمْعَنوِيمةِ  َواْلَمَعاملِِ  الر وَحانِيمةِ  اأْلَْشَياءِ  ِمنْ 

ـَ  َتْحِملُ  فَِإنػََّها اأْلُُذفُ  اَأمَّ : َوَخاصّْيَُّتوُ  ِغَذاُؤهُ  َا بِنَػْفِسَها َفِهيَ  ،اْلَقْلبِ  إَلى اْلِعْلمِ  َعَلى اْلُمْشَتِملَ  اْلَكاَل  ؿَ اْلَقوْ  تَػَناؿُ  إ٪تم
ـَ، َا .اْلَقْلبُ  ُىوَ  اأْلَْمرِ  َحِقيَقةِ  ِفي اْلِعْلمِ  َفَصاِحبُ  اْلِعْلِم، ِمنْ  ِفيوِ  َما ِمْنوُ  َأَخذَ  اْلَقْلبِ  إىَل  َذِلكَ  َوَصلَ  فَِإَذا َواْلَكاَل  َوِإ٪تم

 اأْلَْعَضاءِ  َىِذهِ  ِمنْ  َشْيًئا فَػَقدْ  َمنْ  إفم  َحىتم  بِنَػْفِسِو، ُخَذهُ لَِيأْ  َيُكنْ  َلمْ  َما اأْلَْخَبارِ  ِمنْ  إلَْيوِ  تُػَوصّْلُ  َحَجَبُتوُ  اأْلَْعَضاءِ  َسائِرُ 
  ٖٓٔ."ِفيوِ  اْلَواِسطَةُ  ُىوَ  َكافَ  َما اْلِعْلمِ  ِمنْ  بَِفْقِدهِ  يَػْفِقدُ  فَِإنموُ 
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131

 (422- 9/421) اٌفراٜٚ ِعّٛع ٚأظش، ،(6/61) اٌىثشٜ اٌفراٜٚ 
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 َصم  فَاأْلَ : " قاؿ حيث ذلك على أمثلة ضرب َّث علما، فقد حسا فقد من سينا، ابن بعده ومن أرسطو قوؿ معٌت وىذا
 إَلى َنظَرَ  َمنْ  َكَذِلكَ وَ . اْلَبالَِغةِ  اٟتِْْكَمةِ  ِمنْ  اأْلَْشَخاصُ  َعَلْيوِ  َٖتَْتِوي َما يَْدرِي اَل  َوالضمرِيرُ . اْلِعْلمِ  ِمنْ  اْلَكاَلـِ  يِف  َما يَػْعَلمُ  اَل 

 ٖٔٔ."اْلَقْلبِ  َعَلى اأْلَْمرِ  َفَمَدارُ . َشْيًئا يَػْعِقلُ  اَل  فَِإنَّوُ . قَػْلبٍ  َْتِ ِبغَ  اْلِعْلمِ  أَْىلِ  َكِلَماتِ  إىَل  اْسَتَمعَ  أَوْ  قَػْلٍب، ِبَغْيرِ  اأْلَْشَياءِ 

 لن قلب غَت من كلمات إىل استمع ومن إليو، نظر ما يعلم لن( نفسي روحي شعور غَت) قلب بغَت لألشياء نظر فمن
 الشعور أف على يدؿ وىذا الشيء، هبذا العلم عن فضال يعقل فلن الكلمات، ىذه وفهم العلم إىل يتنبو ولن يشعر

 محل فهو بالقلب، إال الحواس تدركو بما والشعور والعلم ادراؾ يتم لن بل اإلحساس، أصلها ليس واليقظة والتنبيو
 .علموو  الشيء إلى القلب  - شعر - تنبو فإذا بو، والشعور بالشيء العلم

 ،فقط يعلَمها أف أقوؿ ال ،األشياء يعِقل أف ىو أجلو، من ُخِلق والذي وحق و، القلب فصالحُ : "تيمية ابن يقوؿو 
 ويعيو ويضبطو يقيّْده الذي ىو الشيءَ  يعِقل والذي لو، ُملِغًيا عنو غافالً  بل لو، عاقالً  يكوف ال َمن الشيءَ  يعلم فقد

  ٕٖٔ"اٟتكمة ويتأ الذي ىو وذلك ظاىره، وباطنو قولو عملو فيطابق غنيًّا، إليو اٟتاجة وقت فيكوف قلبو، في ويثبتو

 .ٖٖٔ"منو يلتفت ال حىت وإمساكو القلب إلى وصل ما( ضبط) ىو العقل: "  القيم ابن يقوؿويف نفس ا١تعٌت 

 بالروح وتارة بالعقل تارة عنها يعبر التي وىي كمالها صفة ىذه عينا اإلنساف قلب في أف اعلمو: " الغزايل ويقوؿ
 بو فنعني. ا١تعاين كثرة البصَتة ضعيف عند أو٫تت كثرت إذا افإهن العبارات عنك ودع .اإلنساني بالنفس وتارة

 يف للجمهور متابعة( عقال) ولنسمو. المجنوف وعن البهيمة وعن الرضيع الطفل عن العاقل بو يتميز الذي المعنى
 ال نالعي أف وىو السبع النقائص عن قدره لرفعة الظاىرة العين من نورا يسمى بأف أولى العقل: فنقوؿ االصطالح

 ويدرؾ نفسو علم ويدرؾ: وقادرا عالما نفسو يدرؾ إذ: نفسو صفات ويدرؾ غيره يدرؾ والعقل نفسها، تبصر
 سر ووراء. األجساـ بآلة يدرؾ ١تا تتصور ال خاصية وىذه. هناية غَت إىل نفسو بعلم بعلمو وعلمو نفسو بعلم علمو
 ىو ما قرره ابن تيمية وابن القيم.العقل يدرؾ نفسو بنفسو  . وما قالو الغزايل كوف القلب أو الروح أو ٖٗٔ."شرحو يطوؿ

 ومن:" على كرسيو وأعضاء اٟتس الباطنة والظاىرة خدـ لو، ا١تلك أو الروح يف نقل ٚتيل عن القلب القيم ابن يقوؿو 
 الباطنة والقوى عضاءواأل الجوارح جند قاـأو  ،المملكة كرسي على ىناؾ وأجلسو الصدور في الملك حجب

 ،مرضاتو يف وتسعى تكدح، مطيعة لو سامعة نهاىا إذا منتهية مرىاأ إذا مؤتمرة فهي ،لو وذللها خدمتو في ظاىرةوال
 منها وكل ،عوانوأ ومنها ،ترجمانو ومنها ،بريده ومنها رسولو فمنها ،مرهأ عن خروجا وال خالصا منو تستطيع فال

، راحتو الملك ليأخذ والسكوف با٢تدو اليها عز أو الراحة ادأر  إذا حىت ،عملو غَت يف يتصرؼ وال يتعداه ال عمل على
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 في شاىدتو فلو ،تفتر ال دائبة وجهها حيث وذىبت عمالهاأ على يديو بين جنوده قامت منامو من استيقظ فإذا
 ،ورعيتو جنده وبُت بينو تًتدد والربد ،خدمتو في والعساكر ،وواردة عنو صادرة والمراسيم واالشغاؿ ملكو محل

 ما وهلل بو يشعر وال ،عبيد من لو وكم ، خادـ من لو وكم ،حرس من القلب دوف فكم)...(  عجيبا شأنا لو رأيتل
 صدؽ مقعد يف ا١تلك سرير على فأما ،والعذاب الهواف او والنعيم الكرامة من لو وأعد منو واريد لو وىيأ لو خلق
 االليم العذاب يف النَتاف اطباؽ بُت االعظم السجن يف اسَت وإما خطابو ويسمع ربو وجو إىل ينظر مقتدر مليك عند
 عليو ضربت ولكنو ،يبيد وال الينقطع الذي الملك في ولسعى بملكو لضن لو ىيأ ما السلطاف ىذا عقل فلو

 ٖ٘ٔ" مفعوال كاف امرا اهلل ليقضى ،الغفلة حجب

فإذا كاف ، العمل، كي ينفذ أوامرهومنو الدماغ بألعضاء اللجسد  ىو الملك ىو المحرؾ اآلمرفالقلب أو الروح 
س ا٠تمس أو الدماغ، ألف غافال نائما، لن تقـو األعضاء بأي وظيفة حىت وإف كانت سليمة، سواء أعضاء اٟتوا

ىو القلب، ومع غفلتو أو نومو لن تكوف معرفة  ا١تيسًتو ا١تلك ا١تسيطر ا١توجو لألعضاء، واآلمر للمنفذ آلوامره )الدماغ(
، فا١توجو لألعضاء ا١تريد للعلم واألفعاؿ واألقواؿ ىو س ا٠تمس وسالمتها، ورغم وجود الدماغ وسالمتورغم وجود اٟتوا

 قلب، وىو العامل القدير ا١تريد ا١تدرؾ الواعي.ال

، فليس القلب يف يبين الفارؽ بين القلب الملك، وبين أعضاء الحس الظاىرة والباطنةالبن القيم النص وىذا 
ىنا، ويقصد باٟتس الباطن الذي يف  بل القلب في مقابل الحس الظاىر والباطنر دوف الباطن، مقابل اٞتسد الظاى

وىو ي يشعر شعور روحيا نفسيا قلبيا، ذ، وىو الفالقلب مرادؼ للروح، مقابل القلب = الشعور االنفعايل اٞتسدي
حتى مع  ال استيقاظ القلبطنة االنفعالية الجسدية تشعر باأللم الجسدي، ولو س الباأعضاء الحالذي يجعل 

 القرص لن تشعر بو.

وليس كل ىذه ا١تعاين الروح والنفس = القلب، وكل ىذا ٥تالفة صر٭تة للماديُت، ليس عندىم ىذه ا١تعاين، النكارىم 
 والشعور واالرادة مرتبطة بالدماغ، بل بالروح والدماغ ال يعمل وظيفتو بدوف روح، وسيأيت بياف ذلك بإذف اهلل.
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 والكليات. الجزئياتعلم القلب ي لمقاـ الثاني:ا

فالقلب ىو ا١تلك قد بينت يف ا١تقاـ األوؿ إف القلب ىو الذي يعلم األشياء اٟتسية واٞتزئيات عرب اٟتواس ا٠تمس، 
 ما يقوؿ ابن القيم:"يأتوف لو ٔتا يدركو ويعلمو، ك )أعضاء اٟتواس(  جالس على كرسي عرشو، وا٠تدـ

: تيمية ابن، وقياس ما غاب على ما شهدنا واحسسنا، يقوؿ خاصة القلب ىو معرفة الكلياتأف  ةابن تيمي يبُتَّث 
 شِهدنا ما يعقل أف بدَّ  ال كما ،وأخبر بو اهلل أمر ما يعِقل أف بدَّ  فال المسموع، وىذا المشهود ىذا يعقلُ  والقلب"

  ٖٙٔ"النفس في ثابت كلي وجوٍ  لىع ذلك بجريافِ  العلم، ضبط بمعنى والغيب، الشهادة فيعِقل ،وحسسنا

 ويقيسو الغيب، ويعقل ا١تشهودة، اٞتزئيات يتعقل من وىو القلب، يف العلم ضبط ٔتعٌت األشياء يتعقل من ىو فالقلب
 يعقل المجرد والعدد ،  باٟتس  إال تدرؾ فال ا١تعدودات ويقوؿ ابن تيمية:" .الكلية ا١تعاين فيتعقل احسسناه، ما على

 ".. الباب ىذا من ىي  ا٢تندسية  ا١تقادير كذلك و ، ٚتيعا وا١تعدود العدد يعلم اٟتس و القلب وبعقل ،بالقلب
 العقل أو القوة العاقلة فيو، فهو آلةفالقلب ىو من ٬ترد ويتعقل ا١تعاين الكلية، ألنو ٤تل . ( ٕٚ/ ٣ٜتموع الفتاوى )

 العلم وا١تعرفة اٞتزئية والكلية، وليس الدماغ. 

 وليس موضع، من أكثر يف ذلك على ونص معُت، باعتبار للحس قابلة تيمية ابن عند اجملردات أو اتوأيضا الكلي
 تيمية بن عند للحس فالقابلية فبها، القائمة النفس باعتبار ولكن ، الذىن خارج موجودة مستقلة كوهنا للحس قبو٢تا
  كما سبق.  ا١تادين عند من بكثَت أوسع

، أو العقل أصال جسدأو كوف  جعلوا من يتعقل ويدرؾ ويعي إما الدماغ،الذين  وىذه مخالفة صريحة للماديين
 ، إىل غَت ذلك من أصناؼ ا١تادية.عبارة عن طاقة، أو ىو العقل مكوف من ذرات

يقوؿ:"  ،ويعمم يجرد من ىو جعلو بل ،الواعي المدرؾ ىو الدماغ فجعل ،أحد ا١تعاصرين١تا قرره  ٮتالفو ىذا وكل 
 ا١توضوعي الواقع أساسها تيمية ابن عند  ىي وىذه الوعي تشكل مرحلة وىي االدراؾ أسباب تيمية ناب يسميو ما

  ٖٚٔ"..الكلية افكاره الدماغ يبلور الحس نقل تكرار وبعد الدماغ، اىل ذلك ينقل الذي اٟتس بتوسط

 ،الدماغ وظيفة من التجريدو  اإلحساس، تولد والمادة الدماغ، نتاج والفكر الوعي بامتياز، إٟتادي مذىب ىذا وكل
 روح وجود وأنكروا الطبيعة، نتاج بدماغو اإلنساف معندى إٟتادي، -ومنو ا١تادية اٞتدلية  –ا١تادي  ا١تذىب ألف ١تاذا؟
 ،األشياء يتعقل بها غريزية قوة وجود وأنكروا ا١تفكرة، الواعية ا١تدركة العاقلة ىي اٞتسد يف سارية بنفسها قائمة
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 ا١تعريف االنسجاـ إىل يؤدي وىذا المادة، نتاج الوعي أو اإلحساس، أو الفكر أو الروح شيء كل وجعلوا
  ؟بعض الشباب عنو يدافع الذي اإلسالمي ا١تنهج فأين أ٧تلز، بُت كما معا واألنطلوجي

ما قبلهم ُت، أومن قاؿ أف الدماغ ىو ا١تنتج للمعارؼ والوعي وما إىل ذلك = ا١تادية اٞتدلية ومن بعدىم من ا١تادي
 الواعي ىو الدماغ وكوف شياء جسدية مثل اٞتسد أـ ىي ٣تموعة من الذرات، أو ىي افراز للدماغ.اختلفوا ىل ىذه األ

مخالف لنصوص ابن تيمية الصريحة كوف الروح والنفس  آخره = إىل وا١تفاىيم الكليات يدرؾ الذي ا١تريد ا١تفكر
 وسيأيت بياف الدماغ واٟتديث عنو.، ءوالقلب أو العقل ىي المتعلقو بكل ىذه األشيا

 ىنا ،والقائل الفاعل على اٟتكم وبُت ،والقوؿ الفعل على الحكم بين نفرؽ ٨تن مهم، أمر على التنبيو من البد وىنا
 منهج ىو ،اإلنساني التعقل في بخطوة خطوة ويسلكو ،سمرين عنو يدافع المادي الذي المنهج على نحكم

 .فقط تيمية ابن وليس وغيرىم، متكلمين المسلمين لمنهج اتمام مخالف وىو ا١تالحدة،

 .والقلب العقل بين العالقة: الثالث المقاـ

 واحد؟ شيء ىما أـ والقلب العقل بين فرؽ يوجد ىل

 َفاَل  اٞتََْسِد؟ ِمنْ  َمْسَكنُػَها أَْينَ :" تيمية ابن يقوؿ ذلك ويف فيو، ٢تا ١تكاف اختصاص ولكن ال للبدف ٤تايثة الروح
يعِ  يِف  َعَرضٌ  ِىيَ  الميِت  اْٟتََياةُ  َتْسرِي َكَما اٞتََْسدِ  يِف  َسارِيَةٌ  ِىيَ  بَلْ  اٞتََْسدِ  ِمنْ  ِبَشْيءِ  لِلر وحِ  ْخِتَصاصَ ا  اْٟتََياةَ  فَِإفم  اٞتََْسدِ  ٚتَِ

 الر وحُ  َبلْ :"..  ويقوؿ. ٖٛٔ."اْٟتََياةُ  فَاَرقَػْتوُ  الر وحُ  اَرقَػْتوُ فَ  َوِإَذا َحَياةٌ  ِفيوِ  َكافَ  اٞتََْسدِ  يف  الر وحُ  َكاَنتْ  فَِإَذا بِالر وحِ  َمْشُروطَةٌ 
 لو ، ولكنوالجسد في سارية والروح بالروح، قائمة صفة فإف العقل،  ٜٖٔ.."َوظَاِىرِهِ  بَاِطِنوِ  اْلَبَدفِ  َأْجزَاءِ  ِّتَِميعِ  ُمتَػَعلَِّقةٌ 

 يمكن( العقل) وصفاتها البدف، في سارية الروح ألف غوالدما  اٟتواس بباقي اتصاؿ ولو القلب، وىو اٞتسد يف ٤تل
 ما كوف يبعد وال القيم، ابن عن بتفصيل سأبينو االآف ما وىذا ،الجسد في وسريانها الروح امتداد بحسب يمتد أف

 معلـوو  يقرره، ما أغلب يف حالة ىو كما تصلنا مل ٥تطوطات يف ونصو وقولو بل تيمية ابن مذىب ىو القيم ابن فصلو
 .بالنص تيمية ابن كالـ ينقل أنو عنو

 ذاتو، القلب ىو وليس القلب مع مكانو يتحايث العقل فإف ،البدف من العاقلة القوة محل القلب إف على بناء إذا
 يكوف وقد تاما تطابقا التحايث يكوف قد ،متحايثاف والقلب والعقل ،متبايناف أو متحايثاف إما موجوداف فكل
 .والعقل القلب بُت التحايث نوعية منعل اللكننا = ،جزئيا

 أعضاء الحواس إلى ليصل القلب لخارج يمتد العقل فإف ،الجسد في السارية للروح صفة العقل باعتبار ولكن
قاؿ ابن القيم إذا ناـ القلب أو غفل لن تعمل الحواس وال الدماغ وإف كانت سليمة، ألف مبدأ و٢تذا  والدماغ،
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، إذا غفل لن يحصل العلم والتعقل، وإف استيقظ، عملت الحواس والدماغ بوظائفهاالقوة العاقلة في القلب، ف
 االمتداد، وكيفية ونوع ىذا، طبيعة ولكن، ألف العقل يمتد من القلب الذي ىو أصلو ومبدأه إلى الحواس والدماغ

يف  وفروعو وثمرتو ،بالقل في العاقلة القوة ومبدأ أصل جعل ،القيم ابن المسألة ىذه عن تحدث ومما نعرفو، ال
 ما عليو ابن تيمية، ولكنو مل يفصل كما فصل ابن القيم.الرأس، وىذا 

 " منو العاقلة القوة مبدأ أف ريب وال تكويناً، األعضاء أوؿ أنو الصحيح الرأي كاف و٢تذا: "القلب عن القيم ابن يقوؿ
 َوَىَذا:"  بينهم يرجح َّث الطوائف عن ينقل  وىو يضاأ القيم ابن يقوؿ ا١تعٌت ىذا ويف ،إىل اٟتواس والدماغ ٯتتد ولكنو
 .والدماغ اْلقلب مبدؤىا َىل َواْلعقل اْلَحواس فأ َوِىي خرىأ بقاعدة ُمتَِّصل بحث

 َىِذه من َواِحد وكل: قَاُلوا ،وطرؽ منافذ اْلَحواس َوبَين َوبَينو ِبوِ  مرتبطة َوِىي اْلقلب كلَها مبدؤىا :طَائَِفة فَػَقاَلت
 لىإ اْلقلب من تخرج االعصاب َوَىِذه، َذِلك َوغير بأعصاب بِاْلَقْلبِ  اتَّْصاؿ َلوُ  اْلَحواس آاَلت ِىيَ  الميِت  اءاالعض

 الميِت  لةباآل أدتو َشْيئا ابصرت ِإذا فالعُت :قَاُلوا ،اْلَحواس َىِذه ِفيَها الَِّتي االجساـ َىِذه من َواِحد كل الى تَأتي فأ
َها ُمتمِصَلة اآللة َىِذه أَلف اْلقلب، ىلإ ِفيَها  َّثم  حاسة كل وََكَذِلكَ  اْلقلب، إىل داهأ َصوتا احس ِإذا والسمع اْلقلب، ىلإ ِمنػْ

 عدَّة يمده االمتزاج من ضروب على َواِحد ُعْضو يكوف أف يجوز َكيفَ : قيل فإ: فَػَقاُلوا سؤاال، نفسهمأ على وردواأ
 االخرى؟ اٟتاسة لُقومة ٥ُتَالَفة حاسة كل َوقُػومة ٥ُتَْتلَفة ساٟتَْوا َىِذه وأجساـ ُمْخَتلَفة، حواس

 عرؽ من َفَما ،ِبَواِسطَة َوِإمَّا بَِنفِسَها ِإمَّا ،بِاْلَقْلبِ  ُمتَِّصَلة كلَها اْلبدف ِفي الَِّتي اْلُعُروؽ َجِميع بَِأف: َذِلك َعن وأجابوا 
 .بَعيدا اَوْ  َقرِيبا اتَِّصااًل  بِاْلَقْلبِ  اتَِّصاؿ إالولو ُعْضو َواَل 

 يكوف َما اْلَعينَػُْتِ  اىل ِمْنوُ  فينبعث ،ويشاكلو بناسبو َما ُعْضو كل الى والمجاري اْلُعُروؽ تِْلكَ  ِفي ِمْنوُ  وينبعث: قَاُلوا 
 يكوف َما االنف َوِإىَل  ،اللمْمس حس ِمْنوُ  يكوف َما اللمْحم َوِإىَل  ا١تسموعات، بِوِ  يْدرؾ َما االذنُت َوِإىَل  اْلَبَصر، حس ِمْنوُ 
 ٢تَِذهِ  اْلمعد فَػُهوَ  و٭تفظها، قوتو ٯتد َما قُػومة ِذي كل َوِإىَل  الذمْوؽ، حس بِوِ  يكوف َما اللَِّساف َوِإىَل  ، الشم حس بِوِ 

 اْلُقوَّة دأمب فأ ريب َواَل : قَاُلوا. تكوينا االعضاء اوؿ نوأ الصَِّحيح الراي َكافَ  َوِلَهَذا  والقوى، واٟتواس االعضاء
 .الرمْأس يِف  اْلعقل بل: َوقَاُلوا آَخُروفَ  َذِلك يِف  َخالف قد َكافَ  َوِإف.وُ ِمنْ  اْلَعاِقَلة

 يِف  َيِسَتُوا أفلم} بقولو َىَذا على دؿّ  قد َواْلُقْرآف ،الرأس ِفي وثمرتو وفروعو اْلقلب من ومنشأه مبدأه فأ فَالصََّواب
 اللمْحم ُمْضَغة ُىَنا بِاْلَقْلبِ  يرد ومل{ قلب َلوُ  َكافَ  ١تن لذكرى َذِلك يِف  ِإف} َوقَاؿَ { هبَا قُلوفَ يعْ  قُػُلوب ٢َتُم فَتكوف اأَلْرض

 ٓٗٔ".واللب اْلعقل من ِفيوِ  َما الُمَراد بل اْٟتَيَػَوانَات َبُت اْلُمْشًَتَكة

إف القوة  والتعقل اإلنساين:عملية الوعي اليت حكى مذىبها ابن القيم، وخالصة مذىبهم يف  ىذه الطائفة األولى
وبينوا كيفية ىذا االتصاؿ، وكونو اتصاؿ عرب  ،باالعضاء لها اتصاؿقلة محلها القلب، ولكن ىذه القوة العاقلة االع
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 من ٗترج االعصاب َوَىِذه ،َذِلك َوغير بأعصاب بِاْلَقْلبِ  اتَّْصاؿ َلوُ  اٟتَْواس آاَلت ِىيَ  الميِت  فإف األعضاء األعصاب،
 .اْٟتَواس َىِذه ِفيَها الميِت  االجساـ َىِذه من َواِحد كل اىل تَأيت أف إىل لباْلق

 :ابن القيم يتفق مع ىذه الطائفة يف جزء وسيخالفها يف جزء آخر، فوافقهاو   

 وأعضاء اٟتواس، ولكن ليس عرب األعصاب، ويف كوف القلب يتصل بآالتيف كوف مبدأ القوة العاقلة يف القلب،   - ٔ
 تصاؿ معنوي ال نعرؼ كيفيتو.بل ا

 الرأس. يف  وٙترتو وفروعو اْلقلب من ومنشأه مبدأه - ٕ

 ِإنََّما اْلَحواس َىِذه مبدأ َوقَاُلوا ،اخرى طَائَِفة َذِلك ِفي ونازعهمقائال:"  الطائفة الثانيةحيثو عن  ثم يكمل ابن القيم
َماغ ُىوَ   على كذب َىَذا َوقَاُلوا عروؼ، اَوْ  عصابأ واالنف ذفألوا َواْلعُت اْلقلب َبُت يكوف فأ وانكروا ،الدّْ

  ٔٗٔ".ا٠ْتلَقة

والقلب، وقد بينا  الروحمبدأ اٟتواس ىو الدماغ، وأنكر جعلوا  ومن قلدىم، لمذىب الثاني ىو ما عليو الماديةاوىذا 
ك، وقد قلدىم يف ذلك بعض ولكن ا١تاديُت ينكروف ذلإف الروح والقلب ٔتعٌت واحد باعتبار القلب ٤تل القوة العاقلة، 

دوف دراية   البن تيمية –كما سيبُت ابن القيم   -، واالشكاؿ يف انتساب ىذا ا١تذىب ا١تردود الشباب من السلفيُت
  كاملة ٔتذىب الشيخُت.

 ِمْنوُ  تنبعث قلبالْ  فأ َوُىوَ  اْلَفرِيَقْينِ  بَين التػََّوسُّط َوالصََّواب:" قائال مرجحا ٥تتارا بُت ا١تذىبُت  يكمل ابن القيمو 
 حاملة تكوف واعصاب َمْخُصوَصة مجار لىإ ليوإ وصولها ِفي تْحَتاج اَل  معنوية قُػوَّة َوِىي اْلَحواس َىِذه لىإ قُػوَّة
 على اَل  اْلقلب وامداد واستعداىا قُبولَها على إال يتَػَوقَّف اَل  واألعضاء اْلَحواس َىِذه إلى القوى ُوُصوؿ فَِإف َلَها،

  ٕٗٔ"اْعَلم َواهلل َوا٠تَِْصاـ النزاع ِفيوِ  وَكثر اْلَكاَلـ ِفيوِ  طَاؿ المِذي اْلمَقاـ َىَذا يف  االلتباس يَػُزوؿ َوهِبََذا  اب،وأعص مجار

كما تقدـ، ( العلم وعضو آلة) ويعلم يشعر الذي وىو لو، وا١تتصور للعلم ا١تريد فهو ،القلب يف العاقلة القوة مبدأإذا 
 إال، إذا ما يكوف يف الدماغ ما ىو واس والدماغ، وىذا االتصاؿ معنوي وليس ماديا عرب األعصابولكنو لو اتصاؿ باٟت
، كما بينت يف كالـ ابن تيمية وابن القيم، علم القلب الذي ىو أصل و٤تل ومبدأ القوة العاقلة فرع وٙترة من القلب

ب ىو من يدرؾ الكليات وىو من يقيس، وكل ينتقل إىل وعي وتعقل بعد ضبط وتقييد وتثبيت ما علمو القلب، والقل
باعتبار أصل ومبدأ و٤تل القوة العاقلة، وإف كاف لو اتصاؿ وامتداد باٟتوس يف شعورىا باألمل، أو رؤيتها لألشياء،  ىذا

 اسالمتها، )ىذا ىو الثمرة والفرع( الذي ٖتدث عنو ابن القيم، وىكذولوال استيقاظ القلب مل ترى العُت ما أمامها مع 
القلب لو اتصاؿ باآلت معنوي كما تقدـ فاألذف لوال استيقاظ القلب ما ٝتع الكالـ وإف كاف ّتواره من يتحدث، 
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الدماغ فيًتجم التصورات اٟتسية اليت فيمتد العقل إىل األذف فتفهم وتعرؼ الشيء ا١تسموع، وىكذا، وٯتتد العقل إىل 
 عاجها الدماغ.

 إمكاف على الحديث العلم من أمثلة ويوجد ،عقال ممتنع غير ىذا=  ماغوالد األعضاء إلى يمتد العقل وكوف
 األقداـ إليو ترسل اإلنساف ٞتسم غريب جسم يدخل عندما( فهي  ا١تاكروفاج خاليا) مثل ما يسمى = ،ذلك

 ىي  (Phagocyte: باإل٧تليزية) األكولة ا٠تلية أو البلعمية ا٠تلية أو البالعة وا١تراد من ا٠تلية ،ببلعمتو وتقـو الكاذبة
 تعترب .البلعمة تسمى بعملية وحطامها الدقيقة الكائنات مثل ،الجسم عن الغريب الدخيل وتحطم تبتلع حية خلية

 حالة جسيمات عدة البلعميات وٖتتوي ،العدوى تجاه مناعي للجهاز بدئية كاستجابة جداً  مفيدة البلعميات
م لذا أوؿ من يهاج ا اٞتسم الغريب،نا ىذه، ا١تانعة مل تتعرؼ على ىذيف حالت ، ولكناألجنبية ا١تادة ىضم من ٘تكنها

، فكأنو ٯتتد، كاف كاذبة أرجال لو ترسل ثم منو الخاليا قتربت حيث، الماكروفاج ىذا الجسم الغريب ىو خاليا
لية قـو بعمييف حاالة غَت ٦تتدة، وعندما شعر ّتسم غريب يف جسم االنساف امتدد بأقدامو )األقداـ الكاذبة( كي 

 البلعمو. 

 

 

 اصطياده بعد البكتَتيا أو الفَتوس لتصطاد كاذبة أرجال ترسل فهي إذا،متدادىاال ا١تاكروفاج ليةىذا شكل توضيحي ٠ت
 مضاد خال٢تا من تنتج ، َّث داخلهابذاهتا ، أي يف  ٥تربية بعملية ما ي احملددات، َّث تقـو  تستخرج، َّث داخلها تفككو

مضاد مناسبا بو،  أرسلت فيروسا اٞتسم كاف وإفمضاد معُت،  أرسلت بكتيريا اٞتسم كانت إفف ،٢تذه احملددات
 تشبو خاصة بٌت اكتشاؼ خاللو من استطاعوا بور، نيلز معهد – كوبنهاغن جامعة من فريق بو قاـ ْتث ويف"وىكذا، 
 تستخدمها ا٠تلية، غشاء على تتوضع كلالش أنبوبية بروزات أو نتوءات الواقع يف ىي واليت ا٠تاليا، ٘تتلكها األصابو
 أجهزة وكأهنا تعمل( filopodia) الكاذبة ا٠تيطية باألرجل تدعة واليت البٌت ىذه هبا، احمليط بالوسط لتشعر األخَتة

 البيئة ٖتديد من ا٠تلية ٯتكن الذي األمر احمليط، الوسط من الرسائل استقباؿ على قادرة اٟتساسية، فائقة استشعار
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تستخدـ ا٠تاليا أرجلها ا٠تيطية الكاذبة البالعات الكبَتة  ا١تثاؿ سبيل وعلى .هبا احمليط الفيزيائي والوسط يةالكميائ
 )ا١تاكروفات( يف ا٢تجرة ٨تو البكتَتيا ا١تسببة لألٜتاج هبدؼ بلعمتها وإزالتها.

الكاذبة ىي بٌت ديناميكية للغاية،  ذ مشارؾ يف فريق البحث:" إف البٌت اليت تدعي األرجل ا٠تيطيةيقوؿ بوؿ مارتن أستا
 ٖٗٔتستطيع أف تًتابط وتستطيل وتنثٍت ٔترونة عالية ويف ٚتيع االٕتاىات"

 إلى العقل من أجزاء امتداد صورة لتتضح المثاؿ بهذا فمثلت ، الكاذبةالخيطية  األرجل امتداد ىو والشاىد
الصورة الحسية التي عالجها  ويدرؾ ويترجم فيتعقل ،الدماغ إلى أعضاء الحواس، أو إلى يصل حتى القلب خارج

  الدماغ إلى معاني مفهومة.

 من األيسر اٞتانب يف اليت الشكل الصنوبرية ا١تضغة بو يراد قد   القلب  لفظومن خالؿ ما سبق نفهم قوؿ ابن تيمية:" 
 صلحت إذا مضغة اٞتسد يف إف" وسلم عليو اهلل صلى النيب عن الصحيحُت يف كما سوداء، علقة جوفها اليت البدف،
 الشيء قلب فإف مطلًقا، اإلنساف باطن بالقلب يراد وقد ،  " اٞتسد سائر ٢تا فسد فسدت وإذا اٞتسد، سائر ٢تا صلح

 فإذا ىذا، وعلى باطنو، وىو قلبو أخرج ألنو قليًبا؛ القليب ٝتى ومنو ذلك، و٨تو واٞتوزة واللوزة اٟتنطة كقلب باطنو،
 ونقل األطباء، من كثَت يقولو كما الدماغ، يف العقل إف  : قيل و٢تذا ؛أيًضا بدماغو متعلق لفالعق ىذا بالقلب أريد
    .  الدماغ إلى انتهى كمل فإذا القلب، في العقل أصل إف  : أصحابو من طائفة ويقوؿ أٛتد، اإلماـ عن ذلك

 مبدأ لكن ،وىذا بهذا يتعلق بو عقلال من يتصف وما وىذا، بهذا تعلق لها النفس ىي التي الروح أف  : والتحقيق
 االختياري والعمل فالعلم العمل، بو ويراد العلم، بو يراد والعقل   .  القلب يف اإلرادة ومبدأ الدماغ، يف والنظر الفكر
 القلب يكوف أف فالبد ،المراد تصور بعد إال مريًدا يكوف ال والمريد ،القلب في اإلرادة وأصل اإلرادة، أصلو

 وكال االنتهاء، وإليو ا١تبتدأ فمنو الدماغ، إىل صاعدة وآثاره الدماغ، من ذلك ويبتدئ ،وىذا ىذا منو فيكوف متصورًا،
   ٗٗٔ."أعلم واهلل األوراؽ، ىذه وسعتو ما مقدار وىذا صحيح، وجو لو القولُت

لو من البدف كما ذكر ابن والعقل ٤ت فكوف الروح اليت ىي النفس ٢تا تعلق هبذا وىذا، حيث الروح سارية يف اٞتسد كلو،
وكوف العقل صفة قائمة يف النفس والروح وىي تيمية ىو القلب، يعٍت مذىبو كمذىب ابن القيم وا١تتكلمُت يف ذلك، 

ىو صفة للروح ٯتكن أف ٯتتد يف البدف، وخاصة يف أعضاء اٟتواس والدماغ، ألهنم  الذيالعقل سارية يف اٞتسد، لذا 
 اإلنساين. شرط ضروري يف عملية التعقل

٢تا قوتاف قوة علمية )قوة الشعور(، وقوة عملية  سكوف النف  كما بُت ابن تيمية  قلبأما التدقيق في ما ىو متعلق ال
القلب، فالقلب ىو من وكل ىذا تعلق الروح ب )قوة احملبة والبغض( وىاتاف القوتاف يلـز منهم االرادة والطلب والقصد،
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 والعلم الشعور قوة عملية وقوة علمية قوة قوتاف ٢تا النفس أف: " تيمية بنا ويف حياؿ ىذا يقوؿ يشعر ويريد،
 وٖتبو تعرفو أف يف بل فقط رهبا تعلم أف يف كما٢تا ليس فالنفس ،والعمل والطلب واإلرادة الحب وقوة واإلحساف

 واإلرادة الشعور فإف. افيه ٦تتنع ا٠تلو ىذا بل ،واإلرادة الشعور عن تخلو ال النفس أف: " تيمية ابن ويقوؿ  ٘ٗٔ.."
رَاَدةِ  َحَياةُ : " .. القيم ابن ويقوؿ ٙٗٔمريدًة.." شاعرةً  إال النفس تكوف أف يتصور وال حقيقتها، لواـز من . َواْلِهمَّةِ  اإْلِ

رَاَدةِ  َوَضْعفُ   َوَمَحبَُّتوُ  َوِإرَاَدتُوُ  َأْعَلى ِىمَُّتوُ  اَنتْ كَ  ،َحَياةٍ  أََتمَّ  اْلَقْلبُ  َكافَ  وَُكلََّما اْلَقْلِب، َحَياةِ  َضْعفِ  ِمنْ : َوالطََّلبِ  اإْلِ
رَاَدةَ  فَِإفم  ،َأقْػَوى َنوُ  َٖتُوؿُ  الميِت  اآْلفَةِ  ِمنَ  اْلَقْلبِ  َوَساَلَمةُ  اْلَمْحُبوِب، بِاْلُمرَادِ  الش ُعورَ  تَػْتَبعُ  َواْلَمَحبمةَ  اإْلِ  َوِإرَاَدتِِو، طََلِبوِ  َوبَػُْتَ  بَػيػْ

ؾ وا١تقصود أف القلب ىو آلة العلم و٤تل القوةة العاقلة لذا نسب إليو العلم والعقل واالدرا .ٚٗٔ."الطمَلبِ  َفَضْعفُ 
  والفهم، وىو من يدرؾ ويعلم ويفهم ويتعقل، مع امتداد العقل أو اتصا٢تا باٟتواس والدماغ.

ْدرَاِؾ، ِصحَّةُ  ِىيَ  اْلَعْقلِ  َوَحَياةُ :"القيم ابن ويقوؿ  َوُىوَ  بِِو، َوالتََّضرُّرِ  بِالشَّْيءِ  ااِلنِْتَفاعِ  َوَتَحقُّقُ  َوَجْوَدتُُو، مِ اْلَفهْ  َوقُػوَّةُ  اإْلِ
 تَػَفاُوتُ  يَػَقعُ  َوَعَدِموِ  َوُوُجوِدهِ  َوَضْعِفوِ  الن ورِ  َذِلكَ  قُػومةِ  يف  النماسِ  تَػَفاُوتِ  َوِْتََسبِ  ،َخْلِقوِ  ِمنْ  َيَشاءُ  َمنْ  بِوِ  اللَّوُ  َيُخصُّ  نُورٌ 

  ٛٗٔ."اْلَعْينِ  ِإَلى اْلَباِصرِ  النُّورِ  َكِنْسَبةِ  اْلَقْلبِ  ِإَلى َوِنْسَبُتوُ . َوِإْدرَاَكاهِتِمْ  َوأَفْػَهاِمِهمْ  مْ أَْذَىاهنِِ 

 إف القلب يريد ابتغاء العلم باألشياء ىو الفكر والنظر؟لكن ما معٌت )مبدأ( الفكر والنظر يف الدماغ؟ وما معٌت قولو 
  ٜٗٔ"والنظر الفكر ىو بها العلم ابتغاء األشياء نحو فتوجهو بو يعلم ألف القلب خلق وإذ" تيمية ابنحيث قاؿ:" 

 ؟أـ ٧تمع بُت االثنُت ىل الفكر والنظر يف الدماغ أو من القلب؟ إذا:

القلب ىو من يريد العلم العقل ٯتتد من ٤تلو )القلب( إىل أعضاء اٟتواس، فإف والصواب اٞتمع بُت االثنُت  فإف 
والقلب ىو ا١تتصور والعامل ا١تدرؾ والعاقل، ، رأت الحواس وال عمل الدماغولوال ارادة القلب لذلك ما باألشياء، 

 ادراؾ التصورات اآليتة عبر الحواس ىنا ىووعمل الدماغ ، ولكن لن يدرؾ األشياء الخارجية إال عبر الحواس
ف العقل يمتد أوكما ٚتها ١تعاين مفهومة، ًت ب العقلا٠تمس، فهو يقـو ٔتعاجتها حىت تكوف تصورات حسية كي يقـو 

إلى  هاجإلى الدماغ كي يترجم التصورات الحسية التي قاـ الدماغ بمعالت وصوؿ إلى الحواس الباصرة فهو يمتدلل
  معاني مفهومة.

 العلم طلوبا١ت للمراد القلب بإرادة إال ونظر فكر ٭تصل باعتبار أنو لن ، والنظر الفكر ىو العلم البتغاء القلب فإرادة
 .سليمة اٟتواس لو حىت اٟتسي االدراؾ ٭تصل لن القلب غفل وإذا اٟتسي، االدراؾ يف حىت بو،
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 للمعطيات الدماغ معاٞتة بعد ا١تفهومة غَت اٟتسية الصور هبا يقصد الدماغ يف والنظر الفكر مبدأ عن تيمية ابن قوؿ أما
 ويدركها. العقل يفهمها كي  (كر فيها القلبا١تادة اليت سيف) حسية صورة وجعلها اٟتسية، ا١تداخلة

 والمريد القلب، في اإلرادة وأصل اإلرادة، أصلو االختياري والعمل فالعلم قوؿ ابن تيمية :"ولكن البد من مالحظة 
 من ذلك ويبتدئ وىذا ىذا منو فيكوف ،متصورًا القلب يكوف أف فالبد المراد، تصور بعد إال مريًدا يكوف ال

 االنتهاء" وإليو ا١تبتدأ فمنو الدماغ، إىل صاعدة رهوآثا الدماغ،

 ص في عدة أمور البد من بيانها:نىذا ال

أف القلب ىو  ا١تريد وىو ا١تتصور للمراد، ولكن لن يتصور ا١تراد تصورا علميا معرفيا إال من الدماغ، ألف  األوؿ:األمر 
تعلق القلب بالدماغ = يف كوف القلب ال فواس ا٠تمس، الدماغ ىو الذي يعاًف التصورات اٟتسية الواردة إليو عرب اٟت

لذا قاؿ: وىذا يبتديء من الدماغ" ألف الدماغ ىو من  إال من الدماغ، يا٠تارج من العامليتصور الشيء الذي ىو 
 ٯتكن أفقل كها العقل ويفهمها، وكما بينا العىت يدر يعاًف الواردات اٟتسية إىل تصورات حسية ٝتع بصر وغَت ذلك، ح

  إىل الدماغ حىت يدرؾ ويًتجم التصورات اٟتسية اليت عاٞتها الدماغ إىل تصورات ومعاين معرفية علمية مفهومة. ٯتتد

 القلب يكوف أف فالبد ،المراد تصور بعد إال مريًدا يكوف ال والمريد القلب، يف اإلرادة وأصل ، فقوؿ ابن تيمية:"
)االرادة(  ريد وىو من يتصور علميا ومعرفيا األشياء، فيكوف منومن يالقلب ىو ." أي وىذا ىذا منو فيكوف ،متصورًا

 ومنو )التصور والعلم(.

الواردة عرب اٟتواس ا٠تمس، أما ا١تعارؼ الباطنية  متعلق القلب بالدماغ يف التصورات ا٠تارجية خاصة، اف األمر الثاني:
 ا.فالقلب لو تعلق هبا مباشرة يتعقلها ويتصورىا ويعرفها ويشعر هب

 العلم والعمل االختياري"، قاؿ:" القلب متعلق بالعمل والعلم االختياري، فهو الذي ٮتتار ويريد لذا األمر الثالث:
تحريك أعضاء اٟتواس مثال كاليد بتنفيذ األوامر، ب –والقلب أو الروح ترسل للدماغ األمر فهي الناىية اآلمرة كما تقدـ 

 ألعصاب وغَتىم.أكد عليو علماء علم اوغَتىا، كما ىو 

 ضطراري الذي ال اختيار فهو نوعاف:االالعلم والعمل  أما 

 متعلق بالقلب وحده. النوع األوؿ:

تعلق بالقلب وحده، كالشعور با٠تالق، ىذا متعلق بالقلب وحده ىو الذي يتصور ويشعر ا١ت العمل والعلم االضطراري
وة العقلية وىنا )مبدأ السبيية( ويف قوة الشعور الروحية النفسية فالقلب فيو الق بكونو مفتقرا ٠تالق وأنو مل يصنع نفسو،

ذا ىذه معارؼ قبلية من تفي بذاتو يف إداؾ ومعرفة ا٠تالق، لالعلمية، وفيو قوة احملبة الروحية النفسية العملية، لذا ىو مك
 والشعور ، هبا ٥تلوقة النفس ناتمكو  من فهذا با٠تالق، الشعور مثل النفس يف مركوزة بالفطرة فينا كاف فما ىذا الوجو،
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 الشعور قوة افيه، والنفس الواعية العاقلية القوة ٤تل وىو( والنفس الروح=  القلب) قليب نفسي روحي شعور ىو با٠تالق
 النفس، مكونات من فهي ا٠تالق، معرفة يف بذاهتا مكتفية والروح القلب لذا والقصد، والطلب االرادة َّث ومن احملبة وقوة

 القوة تكتمل أف إىل الوالدة حاؿ هبا يشعر ال االنساف ألف االشعور من وينتقل الوالدة يعرفها الطفل كعلم قليب،ومنذ 
 من فينتقل بو فيشعر فيتعقل ويعي ويثبت ويقيد ما علمو القلبوالنفس ابتدار، ٤تلو، ىي الذي والقلب النفس يف العاقلة
 .بالفعل الوجود ىلإ بالقوة الوجود

ولن ٭تتاج يف الوعي بذاتو ىو من خاصة القلب، فالقلب ٤تل القوة العاقلة وىو ا١تريد وىو الذي يشعر،   وىكذا يف 
 نوع من ا١تعارؼ القبلية كما سيأيت يف ْتث مستقل. وىذاذلك إىل أعضاء اٟتواس ا٠تمس، فهو يدرؾ نفسو بنفسو، 

روحية النفسية، ىي من خواص القلب الذي ىو ٤تل الوىكذا الشعور بالفرح والسرور واٟتزف والغضب واللذة القلبية 
لذي يشعر ويريد ويتعقل ويعي، فهو ال ٭تتاج إىل اٟتواس الظاىرة، وال ٭تتاج للشعور االنعايل القوة العاقلة، فهو ا

 اٞتسدي، فهو شعور روحي قليب = ٔتعٌت الروح العاقلة الشاعرة ا١تريدة مستقلة عن اٟتواس الظاىرة والباطنة با١تعٌت
 االنفعايل اٞتسدي، وىذه نوع من ا١تعارؼ القبلية كما سنبُت يف مقاـ آخر.

 العلم االضطراري للعالم الخارجي. – ٕ

 العقل بتوسط التيقن إلى المؤدي بحسو اإلنساف عرفو ما: " حـز ابن يقوؿوىذا ا١تقصود بو االدراؾ اٟتسي ا١تباشر، 
 القنفذ جلد وأف أسود، والقار أبيض اٞتديد والثلج حلو، والتمر مر والصرب ،بارد الثلج وأف حارة النار أف لمعرفة
 لو وقعت كيف أحد يدري ال وىذا ذلك، أشبو وما الدجاجة، صوت من أشد الرعد صوت وأف لُت، واٟترير خشن
 ما بصحة معرفتو وبين ذكرىا ابتداء إلى نفسو وعود وتمييزه فهمو أوقات أوؿ بين كاف وال ،بذلك معرفتو صحة
 وىو النفس، في وجل عز اهلل فعل ىو وإنما ،مهلة وال كثير وال قليل وال قصير، وال طويل ال أصال، زماف ذكرنا

 كل نفس في بل بعض، دوف النفوس بعض في ليسو البتة، محيدا عنها تجد ال ضرورة ذلك فعل إلى مضطرة
 إنسانا يوىم أف راـ إنسانا أف فلو ،ضرورة ذلك تعلم النفوس سائر أف تعلم نفس وكل آفة، تصبو لم تمييز ذي

 . ٓ٘ٔ"ذلك غَت ٬توز ال شديدة آفة بعقلو أف فليعلم ٦تا يوما ذلك على قدر فإف قدر، ١تا ذكرنا ما خالؼ

وقد بينت وجود اتصاؿ بُت القلب واٟتواس ا٠تمس فإف القلب ال يعلم العامل ا٠تارجي إال من خالؿ اٟتواس ا٠تمس، 
ي، وىو معرفة اضطرارية للقلب، ٥تلوؽ وجبوؿ ومهيء من أجل التعرؼ عليو، فهي معرفة فطرية يف ادراكنا للعامل ا٠تارج

أو بامتداد العقل للدماغ، بعد ما يعاًف ما ورد عرب اٟتواس حىت جبلية ٔتجرد نقل اٟتواس ١تعطيات العامل ا٠تارجي، 
 يتعرؼ ويفهم وٯتيز و٭تكم.

 

                                                           
151
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 : الدماغ وظيفة

  :الحواس عبر الواردة الحسية للتصورات معالج - ٔ

 اليت اٞتامدة اٟتسية التصورات ويًتجم يدرؾ حىت الدماغ إىل القلب من وامتداده بالدماغ االتصاؿ بعد العقل يقـو كي
 ليصل ٯتتد َّث" العلم آلة" القلب ٤تلها اليت العاقلة للقوة والتعقل والوعي االدراؾ فخاصية مفهومة، معاين إىل كالطالسم

 .ا٠تمس اٟتواس عرب إليو الواردة عاٞتها اليت اٟتسية التصورات ويتعقل ميفه كي للدماغ

 مفهومة غَت حسية صور إىل و٭تو٢تا ا١تتداخلة اٟتسية ا١تعطيات حسية" أي:  لصور ٭تللها"البيانات   إذا الدماغ يعاًف
 و٨توىا"، للتفكَت ا١تعنوي ليل"التح غَت اٟتسي"، والتحليل. "لو ومدركة مفهومة معاين إىل  يًتٚتها العقل ولكن لو،

 العقل. عمل من فهذا

 :لألوامر منفذ – ٕ

 أف كذا اليد تفعل أف يأمر فالقلب اٟتواس، أعضاء على ا١تسيطر ا١تلك ا١تشرع الناىي اآلمر ىو القلب إف علمنا قد 
 .و٨توىا اليد أماكن تنشيط فيو كونو الدماغ، ىو األوامر ينفذ والذي تتحرؾ،

 الدماغ، إىل" ا١تادة" اٟتسية ا١تعطيات تنقل حىت األعضاء ٖتريك يف" الروح أو القلب" ا١تلك أوامر تنفيذ على إذا يعمل
 .وحركة ألفعاؿ و٭تو٢تا" تنفيذ" ٭تركها من والدماغ

 :  للمعلومات خزاف – ٖ

 تيمية، ابن عن أخذه أيضا ولعلو ذلك، يف أسهب القيم وابن ومتكلمُت فالسفة سواء ا١تتقدمُت بُت اتفاؽ ٤تل ىذا
أي العقل أو الروح أو القلب ىو من ٮتزف فيو، وىو مكاف التخزين للذاكرة  األمر، ىذا يف يفصل مل تيمية ابن ألف

 بعضها نافذا خزائن ثالث الراس في جعل انو خلقو عجائب ومن ويف ىذا ا١تعٌت يقوؿ ابن القيم:"والفكرو٨توذلك، 
 الذكر من أودعها ما أسراره من ا٠تزائن تلك ، وأودعآخره في وخزانة طووس في وخزانة مقدمو في خزانة بعض إلى

:  وتسمى بعض، إىل بعضها نافذ خزائن؛ ثالث على" الدماع" و٭تتوي:" أيضا ، ويقوؿٔ٘ٔ" .."والتعقل والفكر
 الدماغ: الثاين والقوؿ ،ٕ٘ٔ"مؤخره يف:  والثالثة .وسطو يف:  والثانية .بطنُت إىل وتنقسم مقدمو يف:  فاالوىل ":بطونا"

ويف ىذه ا١تسألة حديث كثَت لعلي  ٢تا، وىذا سيأيت يف الدماغ والذاكرة، معاًف وإ٪تا أصال للمعلومات خزانا يكوف ال قد
 أكتب فيو ْتثا خاصا.
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 خالصة عالقة العقل بالقلب والدماغ:

 عالقة العقل بالقلب:

ويريد ويشعر  ليعلم، فهو يعلم باعتباره ٤تل القوة العاقلة، "القوة العاقلة"، لذا ىو العضو الذي خلق القلب ٤تل العقل
  ، وليس  ا١تقصود بو اللحمة الصنوبرية كما سبق.ويفرح يغضبويلذ ويأمل و٭تب 

  عالقة العقل بالدماغ:

 التصورات اٟتسية إىل تصورات معرفية علميةيًتجم لو اتصاؿ معنوي بالدماغ، وقلنا لعلو ٯتتد إىل الدماغ كي العقل 
ومثاؿ واحد للتوضيح، وإال فإف ىذا سيتم تفصيلو يف  ادراكية، ١تا يعاٞتة من بيانات وردت إليو عرب اٟتواس ا٠تمس.

 القوة تلك و اٞتبُت، فارقت هبا قوة اٟتدقة يف فإف ،مثال كاإلبصار الحاسة قوة .عملية اإلدراؾ اٟتسي بإذف اهلل
 ىنا اإلبصار فحالة حجمو، و لونو و وقدره شكلو من عليو ىو ٔتا راهت ا٠تارج يف ا١تعُت ترى فعندما اإلبصار نسميها

مفهومة  غَت حسية صور ٣ترد ىي بل والتمييز، واٟتكم والتصور الفهم من خالية أي خاـ، حسية ادراكية قوة ىي
 الصورة تشفَت معها لٖتم اليت الضوئية الفوتونات تستقبل العُتالعقل، فو  ا٠تارجي العامل بُت االلتقاء نقطة وىنا ا١تعٌت،
 معنى يخبره أف دوف المبصر لإلنساف الصورة فيوضح ،عصبية شفرات عبر ويحللها للدماغ، لتصل ا١تنقولة
( حسية صورة) فقط، الصورة ليظهر التحليل ىذا ،حسيا إال يحلل ال كونو الدماغ، بتحليل والمراد ،الصورة
: مثال ،معينة بشيفرة كذا والشكل ،معينة بشيفرة األخضر وفوالل الدماغ، في معينة بشيفرة مشفر األصفر فاللوف
 أربعة من متكونة وىي ،DNA فراتش ىي غالبا رات، ومعلـو إف الشفمعينة شفرة لو الدماغ يف األصفر اللوف

 النظاـ مثل ود،بكو  يعمل اف الدماغ  الشاىد لكن والنتيجة، ا١تعلومة تتغَت ترتيبها وْتسب ،C G A T حروؼ
 كما الصورة عليو يعرض فالدماغ كلبا، شاىدنا فلو  ،DNA يف تكوف فراتوالش بالتشفَت،أي: يعمل  الرقمي،

 صماء نفسها الصورة ألف ،الصورة عن إضافية معلومة بأي تخبرؾ ال التي المِسجلة الكاميرا تعرضو: ىي ، أي
 .كلب صورة بأنها تخبرني لن بكماء

 ِإالم  اٟتِْسِّ  يف  فَػلَْيسَ  َشْخًصا، رََأى َفَمنْ . ِإثْػَباتٍ  أَوْ  بِنَػْفيٍ  ِعْلمٌ  ِفيوِ  لَْيسَ  اٟتِْسم  فم فَإِ : " تيمية ابن يقوؿ العالقة ىذه ويف
 يَُميػّْزُ  َعْقلٍ  ِمنْ  ِفيوِ  بُدَّ  اَل  فَػَهَذا َعْمًرا، َأوْ  زَْيًدا َكْونُوُ  َوَأمَّا (.معٌت دوف فقط وىيئة شكل حسية صورة ٣ترد: أي) ُرْؤيَػُتوُ 

)أي: يروف األشياء   ِحسّّ  َلُهمْ  - َوَنْحُوُىمْ  َوالنَّائِمُ  َوالسَّْكَرافُ  َواْلَبِهيمُ  َواْلَمْجُنوفُ  الصَِّغيرُ  َكافَ  َوِلَهَذا َوَىَذا، َىَذا نَ بَػيْ 
ـِ  َوَلِكنْ  ،كصور حسية( ـْ  َكَذا ُىوَ  اْلَمْشُهودَ  َىَذا َأفَّ  يَُميػُّْزوفَ  اَل  اْلَعْقلِ  ِلَعَد  َغيػْرَ  ظُُنونًا يَظُن وفَ  َقدْ  َبلْ  ،َكَذا َأ

 َوبِاْلَعْكِس، َساِكًنا اْلُمَتَحرِّؾَ  ُتْدرِؾُ  َقدْ  فَِإنػمَها َكِثَتًا تَػْغَلطُ  َقدْ  اْلَباِصرَةُ  اْلُقومةُ : " ا١تعٌت نفس يف الرازي ويقوؿ،  ٖ٘ٔ."ُمطَابَِقةٍ 
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 َخطَأُ  َتَميػَّزَ  َلَما اْلَعْقلُ  َوَلْواَل  ُمَتَحرًِّكا، السماِكنَ  َوالشمطم  َساِكَنةً  اْلُمَتَحرَِّكةَ  ةَ السمِفينَ  يُْدرِؾُ  َقدْ  فَِإنموُ  السمِفيَنِة، يف  َكاْٞتَاِلسِ 
 .ٗ٘ٔ..."َمْحُكوـٌ  َواْلِحسُّ  َحاِكمٌ  َواْلَعْقلُ  َصَوابِِو، َعنْ  اْلَبَصرِ 

يمية بل وا١تسلمُت عموما من و٦تا سبق من عالقة كال من القلب والدماغ بالعقل، يتضح البوف الشاسع بُت ابن ت
يغاير ا١تاديُت يف كل العملية العقلية، حىت يف االدراؾ اٟتسي ا١تباشر، ألننا ، فابن تيمية متكلمُت و٨توىم، وبُت ا١تاديُت

عندنا قوة غريزية عاقلة ٤تلها القلب ىي من تدرؾ األشياء وتًتجم التصورات اٟتسية ١تعاين مفهومة ، وىذه ىبة من اهلل 
نا، ادراؾ فطري جبلي ال دخل لنا بو، وال ٯتكن دفعو، وأ٪تا ا١تادينن ليس عندىم عقل كقوة غريزية عاقلة ٤تلها علي

القلب، وليس عندىا روح قائمة بنفسها سارية بالبدف، وإ٪تا كل ما عندىا مادة أو الطبيعة وحواس تنقل الصور للدماغ، 
وقع يف شراؾ فس وال قوة عاقلة، يعٍت حديثهم خرافة، ولألسف والدماغ ىو الواعي وا١تدرؾ ىكذا دوف روح وال تن

ىؤالء ا١تاديُت ا١تالحدة بعض الشباب دوف ٖترير وال ٖتقيق ١تذىب الشيخُت ابن القيم وابن تيمية فضال عن غَتىم من 
 ا١تتكلمُت.

 والذاكرة: الدماغ

 على تشر٭تو بعد يتحصل ولن تشر٭تو كنٯت بيولوجي، عضو فهو نسي، ١تا ا١تتذكر بذاتو يكوف أف ٯتكن ال الدماغ
 يقرر من يوجد فهنا ،"تنفيذي" لفعل وٖتويلها البيانات ومعاٞتة األوامر تنفيذ وظائفو من وإ٪تا فيو، معلومات وجود

 ىي التي الروح أو النفس ىي الحقيقة في والمقرر مريدفاؿ الفعل، حصوؿ إىل ا١تؤدي األمر ينفذ من وىناؾ ويشرع،
 و٨توىا، اليد مثل األعضاء، ٖتريك يف أو الذاكرة عملية يف سواء ،الدماغ ىو األوامر لهذه والمنفذ اف،اإلنس حقيقة
 . الذاكرة مكاف أو الذاكرة تنشيط يتم كرةالذا  يف وىكذا

 معاٞتة مثل الدماغ، ويعاٞتها العلم متعلقات الروح لو يرسل ْتيث فقط، منها يستورد والدماغ الروح يف تكوف الذاكرة
 ترميز للدماغ فًتسل الروح أساسها العلم مناطها اليت فاإلرادة لنا، بالنسبة مفهومة شياءأ عرب للبيانات الكمبيوتر جهاز
 .تنشط الذاكرة منطقة فتجد الدماغ فيعاٞتها بالعلم يتعلق معُت

 تعمل اليت اللغة ىي  الًتميز أو البيانات ىذه وأفعاؿ، أوامر إىل ٤تددة بيانات ٖتويل ىي" الدماغ معاٞتة" ا١تعاٞتة و
 حُت باالستحالة ينتج كياف وىو - وروح جسد من مكوف ألنو فيزيائي، غَت جانب لو االنساف أف ؤتا ، ا١تادية اآللة

 و٭تولو ويعاٞتو يفهمو ما للدماغ ويرسل الروح مناطو فهو ٤تسوسا، ماديا شيئا ليس والعلم - معاً  والروح اٞتسد يتواجد
 .فعل إىل

 ٖتريك عن ا١تسؤولة ا١تنطقة كاف لو ْتيث الدماغ تنظيم من ىو فعل إىل االرادة ىذه ترٚتة ولكن الروح مناطها رادةفاإل
 ال انو ْتيث السيارة وقائد بالسيارة نشبهها ٦تكن االرادة، وجود برغم الفعل يتحقق فلن معطوبة أو مصابة مثال اليد
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 الواقع وبُت بينو الواسطة الروح ٔتثابة السائق يكوف السائق، بإرادة إال واقعال مع يتفاعل اف ا١تادي الشيء للسيارة ٯتكن
 .السيارة غَت منو يظهر ال الذي ا١تادي

 ا١تسؤولة الدماغ يف األعصاب بتحريك فيقـو مريض دماغ على اختبار أجرى عندما أعصاب، عامل أقامها ٕتربة وحسب
 ارادية غَت اٟتركات مثل حركتها، أنت بل يدي أحرؾ مل أنا ال يقوؿ ا١تريض ولكن فعال، اليد فيتحرؾ اليد ٖتريك عن
 إرادة عن إال تكوف ال الشعورية اإلرادية األشياء أما باالشعورية، تسمى ما وقصد، منا وعي غَت عن ٖتدث اليت

 فعل، إىل و٭تو٢تا اٞتهايع اليت األمور للدماغ يرسل والروح اٞتسد، ال الروح مناطة وىذا الفعل، ٢تذا وعـز وقصد اختيارية
 .اٞتسد ال الروح ىو اٟترة واإلرادة القرار صاحب وإ٪تا ، ا١تشرع ال ا١تنفذ فهو

 من فالروح بوظائفو، الدماغ يعمل مل الروح وجود فلوال الدماغ، اٞتسد مكونات ومن وجسد، روح من مكوف واالنساف
 فلن تعمل، خالياىا دماغو كاف واف حىت الرجل وتم حالة يف بوضوح ذلك ويظهر  ينفذىا، كي األوامر إليو ترسل

 ؟..وغَتىا وتفكَت وفهم أعضائو ٖتريك من وظائف بأي يقـو

  اٟتسية، للمعطيات ومعاٞتة للبيانات معاٞتة من بوظائفو يقـو كي للدماغ األوامر تعطي من ىي الروح ألف

 ا١تسؤوؿ ىو الدماغ التذكر، وال واالرادية، والفكرية ةالعقلي العملية يف للروح وظيفة يوجد ال ا١تادي التفسَت على ولكن
 ىي ما عندىم الروح ألف ا١تالحدة، عند مفهوما يكوف أف ٯتكن وىذا ٢تا، وجود ال كأهنا والروح العمليات، كل عن
 .ا١تادة نتاج األخَت يف وىي للمادة، رقي حالة إال

 وتذكر، وتدبر وتعقل تفكر من هبا، تقـو وأفعاؿ نشاطات ا٢ت وأف روح، بوجود ا١تؤمن ا١تسلم عند  يستساغ ال ما أما
 الروح فيها ستفكر اليت ا١تادة لنقل وسيلة بأعضائو اٞتسد ولكن اٞتسد، ال الروح وظائف من األفعاؿ ىذه فكل

 يف مهم ردو  فلو الدماغ، والتذكر التفكر عملية يف ا١تهمة الوسائل ومن وتسًتجعها، تتذكرىا َّثم  ومن وٖتفظها وستتدبرىا
 تكوف حىت ا١تتداخلة اٟتسية للمعطيات البيانات يعاًف من وىو مشرع، ال منفذ فهو الروح، إليو ترسلها اليت أوامر تنفيذ
 .متعقلو مفهومو ١تعاين وترٚتتها إدراكها للعقل ٯتكن حسية صورة

 حيث علمية وىي فسنا،أن من هبا نشعر وحسية عقلية بديهية وىذه وجسد، روح من مكوف اإلنساف إف: ا٠تالصة
 وكوف واٞتسد، الروح الثنائية، يف نناقشو ال بإلو يؤمن من عند الصادؽ، الوحي مقولة  كوهنا عن فضال الروح، أثبتوا

 ساكنا ٭ترؾ ومل وغَتىا، وأعصاب ودماغ أعضاء من آدـ سيدنا جسد اهلل خلق فقد بالروح، إال بو عربة ال اٞتسد
 بأي يقـو ال فالدماغ فيو، الروح نفخ بعد إال واٟتركة واالحساس والشعور والتعقل اؾواالدر  والفهم الوعي عن فضال
 وىكذا روح، بال كعدمو وجوده وإال التنفيذ، وعليو الدماغ وتأمر وترسل تلقن من الروح اف اثبات وىذا روح، بال عمل
 ىذا أفعاؿ، إىل وٖتويلها بتنفيذىا ا١تأمور تللبيانا الدماغ معاٞتة بعد إال القرار تنفيذ يتم فل وأمرت قررت إذا الروح
 يف وكما أفعاؿ، إىل التخطيط و٭تولوا ذلك ينفذوا من والعماؿ ويأمر، ويقرر ٮتطط من فا١تدير والعماؿ، با١تدير أشبو
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 الواسطة حالرو  ٔتثابة السائق يكوف السائق، بإرادة إال الواقع مع يتفاعل اف ا١تادي الشيء للسيارة ٯتكن ال السيارة، مثاؿ
 .السيارة غَت منو يظهر ال الذي ا١تادي الواقع وبُت بينو

 مادي، شيء إىل ينتهي أف يستحيل  وعيو أف على األدلة أقوى  من ىو واحدا كيانا باعتباره هبويتو اإلنساف وعي "فإف
 سيقود وعينا لكيفية تفسَت عن والبحثُ  خلية، بليوف ا١تائة عدُدىا يناىز  اليت العصبية ا٠تاليا متعدد ٣تتمعٌ  ىو فالدماغ

 تعدد بُت البوف سيزيد بل ا١تشكلة ٭تل لن جديد كيميائي إفراز أو عصيب سلوؾ اكتشاؼ إىل األحواؿ أحسن يف
 ا١تادي التفسَت ما حد إىل تشبو  ا١تفارقة ىذه. أخرى جهة من ىويتنا وحدة وبُت جهة من ا١تادية والكيانات الظواىر
 تعدد وبُت - رياضية مسألة حل مثل الذكي الكائن ٭تدده الذي ا٢تدؼ وحدة بُت تناقض إىل يقود والذي للذكاء
راد للمهمة الكلي ا٢تدؼَ  تعي ال اليت العاملة ا٠تاليا

ُ
 .ٖتققها ا١ت

 وحدة عن بل المؤقت الهدؼ وحدة عن ليس الحديث ألف أكبر، تناقض إلى فيقود ماديا الوعي تفسير أما
 أدرؾ مىت لكن نفسو، على اإلنساف هبا يشهد اليت اآليات أوضح من اٟتقيقة تلك .ذاتها اإلنسانية الهوية وسيرورة

 . ٘٘ٔكانت" مهما أية أية إلنكار اٟتجج حينها يعدـ فلن ا١تادي، فكره هتدـ حقيقة أهنا ا١تلحد
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 على ىذا التقرير. الوارد االعتراض

 عن عصبية اشارات تعطي العُت مثال الواقع، على بعقولنا" ٨تكم" ٕتعلنا من ىي اٟتواس: ا١تالحدة يقوؿاالعتراض: 
 رأيت لو مثال الرؤيا، حسب ٥تتلف بشكل الدماغ إىل تصل اإلشارة وىذه الدماغ، إىل البصرية العصبية ا٠تاليا طريق
 وىذا فال،ط ترى عندما عينك تصدرىا اليت العصبية اإلشارة عن ٗتتلف عينك تصدرىا اليت العصبية فاإلشارة تفاحة

 .الهوية مبدأ ينشأ وىكذا األشياء بين" يميز" الدماغ يجعل من ىو اإلشارات في االختالؼ

 فقد" ويتعقل ويدرؾ يميز" من ىو=  ا٠تاليا ماليُت من و٣تموعة ٟتم قطعة عن عبارة ىو الذي الدماغ جعلوا ىنا
 ا١تدركة ىي لروح وجود فال واٞتسد، الروح ثنائية بوجود اٯتاهنم عدـ ىذا قو٢تم وسبب العقل، ىو ىو الدماغ جعل
 بوظيفة ليقـو خارؽ الدماغ ٬تعل ما على" األعصاب علم" يف يبحثوف لذا ا١تسلمُت، عند كما لألشياء العاقلة العا١تة
 ا١تؤمنُت. عند الروح

 :وجوه من االعتراض ىذا على الجواب ويمكن

 .والدماغ العقل بين التفريق: األوؿ الوجو

ابن  يقوؿ، ويف ىذا ا١تعٌت الروح أو للعاقل صفة أو العاقلة، للذات صفة وأصحابو الرسوؿ لغة ويف الشرع يف فالعقل
 لغة يف والعقل)...( يعقل عقل مصدر يكوف األعراض، من َعَرضٌ  وأممتو وأصحابو الرسوؿ لغةِ  يف فالعقل: "تيمية

 الثواب وبك أعطي، وبك آُخذُ  فَِبكَ : ))اٟتديث يف اءج و٢تذا ىذا؟ من ىذا فأين بنفسو، قائم جوىرٌ  اليوناف فالسفة
  ٙ٘ٔ"آدـ بٍت عقل يف يقاؿ وىذا ،((العقاب وبك

 بالعاقِل، يقـو أمرٌ  ىو ا١تسلمُت، أئمة وسائر والتابعُت الصحابة وكالـ رسولو وسنة اهلل كتاب يف العقل إف: "ويقوؿ
 يُوَجد وإ٪تا ذلك، غَت أو جسًما أو جوىرًا ُٝتِّي سواء ،بنفِسها قائمة عيًنا ىو ليس صفة، أو َعَرًضا ُسمّْي سواء
 العقل يف يتكلمموف الذين ا١تتفلسفة من طائفةٍ  كالـ يف بنفسو قائم جوىر ىي اليت العاقلة الذات عن العقل باسم التعبَت

 العقل بلفظ يعربوف أهنم وا١تقصود: "العقل ّتوىرية القائلُت الفالسفة علي رده معرض يف تيمية ابن يقوؿ،  ٚ٘ٔ"والنفس
 يكن لم عليهم األمر حقق وإذا للمادة وا١تفارقات اجملردات يسموهنا عقلية جواىر ويثبتوف بنفسو قائم جوىر عن

 "عقال يسمى الذي( ا١تعٌت من هبا يقـو) ما وغَت،  الناطقة يسمونها التي اإلنساف نفس غير عندىم
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 القائم النفس=  للروح صفو العقل اف يبُت تيمية ابن إذا،  ٛ٘ٔ"تَػْعِقلُ  الميِت  (افِ اإلْنسَ  بِنَػْفسِ  قَائِمٌ ) فَاْلَعْقلُ :" ويقوؿ
 من و٣تموعة ٟتم قطعة إال ىو ما الدماغ وأيضا، (القلب) البدف أو باٞتسد وتعلقو باٞتسد ارتباط ولو  بنفسو،

 .كذلك ليس والعقل وا٠تاليا، األعصاب

 ."وذات" يعي وال يدرؾ ال الدماغ :الثاني الوجو

 تعي وبالتايل ونفسو، ذاتو يعي من ىو والعقل الروح أو فالنفس غَته، وعي عن فضال ا١تتعددة، ا٠تاليا من ٣تموعة كونو
 والوعي" األنا" بػ الشعور" ونفسو ذاهتا تعي الروح فإف -سنبُت يف مقاـ آخر  وكما -واحدة  وىوية ككتلة غَتىا

 عبارة الدماغ أما ا٢توية، مبدأ وأو٢تا" عقلية مباديء من ولوازمها الغريزية لقوةا" العقل وىو هبا القائمة بصفاهتا" بالذات
 الروح وكوف األنا،" بػ فالشعور غَته، إدراؾ عن فضال واحدة، كهوية ذاتو يدرؾ فلن ا١تتعددة، ا٠تاليا من ماليُت عن
 .الدماغ ال حدةوا ككتلة غَتىا تعي من ىي=  متعددة غَت واحدة وىوية واحدة ككتلة نفسها تعي

 من يفسر كيف إذف ا٢توية متعدد ذاتو يف الدماغ أف يعٍت وىذا ا٠تلية، ماليُت من مركبة مادة كتلة عن عبارة الدماغ إذا
 على: يقولوف ىم ؟ الدماغ مصدرىا ا٢توية وحدانية كاف إف  اإلنساف؟، ىوية وحدانية الدماغ ىو ا١تدرؾ الوعي = يقوؿ

 ىويتو عن يعرب الذي اٞتزء ٭تدد أف عليو الدماغ: قاؿ إف ؟ أنا((  ضمَت))  يعود من

 وبالتايل ،"األنا" بػ الشعور" و" بالذات الوعي" ٦تكن نعم: اٞتواب  معطلة؟ حواسنا وكل العقل يعمل أف ٯتكن ىل َّث
 واف ،واحدة ذات بأنو يشعر اٟتواس، تعطيل ومع يعمل، حىت ا٠تارج من شيء وال حسية صور إليو ينقل مل الدماغ
 من ىو ا٢توية مبدأ وأولو ٔتبادئو العقل اف حيث بيضاء، صفحة العقل اف القوؿ يصح ال إذا معطلة، حواسو كل كانت
 .واحدة كهوية وذاتو نفسو أدرؾ

 على اٟتكم تستطيع لن بيضاء صفحة عن عبارة وعقلك معطلة غَت و سليمة حواسك كل كانت اف  :الثالث الوجو
 إىل ٖتويلها ىو اٟتواس، عرب إليها الواصلة اٟتسية ا١تعطيات أو للبيانات معاٞتتو بعد ٯتكنو ما أقصى والدماغ الواقع،
 ككتلة ادركو عن فضال صوره، ما يعي وال يصور وكا٢تاتف سجلتو، ما تدرؾ وال تصور الكامَتا كمسجل حسية، صور

 .واحدة

 ا١تعرفة على دليل معطلة اٟتواس كل كانت فوا حىت وبدف روح ووجود ا١تشكل، ٭تل مل والدماغ اٟتواس عمل إذف
 .والدماغ اٟتواس عرب بالبدف احتكاكها طريق اآلخرعن أو الغَت مفهـو تدرؾ الروح أما القبلية،

 ؟ العقل ىف ا١تركوز ا٢توية مبدأ أليس ؟ األخرى عن اإلشارة تلك يفرؽ الذى من :الرابع الوجو
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 وىم، عن عبارة" الذايت  الوعي" األنا بأف وقو٢تم و٫تا، و٬تعلوهنا األنا ينفوف فهم ا١تالحدة، قوؿ ىذا :الخامس الوجو
 معرفتك طريق عن أليس وىم؟" االنا" أف أدركتم كيف مطروحا، يبقى السؤاؿ ألف حقيقة، الذايت الوعي أف على دليل
 فهنا بالوىم، األنا على واحكم بواسطتها حقيقة توجد أنو على دليل ىو وىم األنا بأف اعًتافهم إذف اٟتقيقة؟، ١تفهـو
 .حقيقة وكوهنا األنا وجود على دليل الوىم مفهـو كوف حيث ، عليهم االستدالؿ قلبنا
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 :والعالمة والقادرة والشاعرة والمريدة لألشياء، والعاقلة المدركة ىي الروح: الرابع المقاـ

 وا١تتلذذة والكراىة واحملبة وا١تريد، والشاعرة والعاقلة ا١تدركة ىي داٞتس يف السارية الروح أو النفس أف القيم ابن يبُت
 أصلو ىذا فكل بو، وا١تتأثرة اٞتسد يف ا١تؤثرة وىي وتبأس، وتنعم وتغضب وترضي وٖتزف تفرح اليت وىي وا١تتأللمة،
 لمدارؾ المدركة ىي فالروح :"القيم ابن يقوؿ الروحي، الشعور آخره اٞتسد ال العاقلة والقوة الروح وا١تعريف اأنطلوجي

 ٤تسوسة واألعراض فاألجساـ ،محسوسة تكن لم وإف المدركة الحاسة ىي فالنفس آالتها، بواسطة الحواس ىذه
 تألم بو، متأثرة البدف يف مؤثرة وىي ،وقهرا قسرا للبدف المحركة ،بأختيارىا المتحركة وىي)...(  هبا ٤تسة والنفس

 ،وتنكر وتعرؼ وتنزؿ وتصعد وتنسى وتذكر وتكره وتحب وتبأس وتنعم وتغضب وترضى وتحزف وتفرح وتلذ
 األثر داللة فإف ،كمالو وعلى وجوده على دالة سبحانو ا٠تالق آثار أف ،كماوجودىا على الدالئل أدؿ من وآثارىا

 .البدف يف وتأثَتىا تأثرىا ذكر َّث ،ٜ٘ٔ."ضرورية مؤثره على

 بالجميل يلتذ العاقل وأف والقبيح الجميل بين يميز العقل بأف منهم صريحت ذكروه فما وباٞتملة:" تيمية ابن ويقوؿ
 ٔتجرده العقل أف لقو٢تم مناقض وىذا ،كذلك ىي حيث من العاقلة للقوة وخير كماؿ الجميل وأف بالقبيح ويتألم

 وسبب اهلل شاء إف سنذكره كما الو٫تيات نفس يف تناقضوا وىكذا بقبيح وال ْتسن ال بشيء ىذا أمثاؿ يف يقضى ال
 فسدت قد اليت الفاسدة الفطرة ٔتقتضى يقولوف وتارة صحيحا كالمهم فيكوف الفطرة بموجب يقولوف تارة أهنم ذلك

 .ٖ٘ٗص ا١تنطقيُت على الرد."  باطال فيقولوف الفاسدة باالعتقادات

، والذي يلتذ باٞتميل  الدماغ ليسو  للروح صفة ىي اليت العاقلة القوة والقبح اٟتسن بُت وا١تميز والواعي ا١تدرؾ إذا ،
 ويتأمل تأ١تا معنويا روحيا قلبيا نفسيا ىو الروح ال الدماغ.

 أف األشياء أعجب ومن:" قائال والدماغ اٞتسدية القوة ال للروح، صفة ىي اليت العاقلة القوة وظائف القيم ابن ويبُت
 ، األخرى الحاسة فائدة منها حاسة كل تعيد مث فيها فتجتمع الحواس إليها تؤديو ما تقبل العاقلة القوة ىذه
 َّث ىو أنو فتعرؼ وتشمو فتعرفو الشيء وتلمس ىو، أنو فتعلم صوتو وتسمع فالف أنو فتعلم الشخص ترى أنك مثالو

  ٓٙٔ"مشاىدتو مقاـ لك ويقـو رؤيتو، عن صوتو ٝتاع فيغنيك رأيتو الذي ىو أنو على صوتو من تسمعو ٔتا تستدؿ

 العا١تة ىي – والنفس والقلب والروح العقل على العاقلة القوة إطالؽ يصح بينا وكما – العقل أو روحال وظائف من إذا
 القيم ابن حديث يف ٧تد لن األنف، تشمعو ٔتا ا١تدركة العارفة وىي األذف، تسمعو ٔتا الواعية العارفة وىي العُت، تراه ٔتا
 ونصوصهم كالمهم بل الكلية، األشياء وال اٞتزئية األشياء ال ويدرؾ ويعي يعرؼ الذي ىو الدماغ أف تيمية ابن وال

 .للماديُت ٥تالف ىذا وكل والقلب، والعقل والنفس للروح=  وأفعاؿ ونشاطات ومناطات وظائف ىذه صر٭تة،
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 أفعاؿ على للجسد الناىية ىي  ا١تظلومة، والظا١تة ا١تأمورة، واألمارة وا١تنهية، الناىية أهنا والنفس الروح وظائف ومن
 ابن يقوؿ ىذا ويف  اهلل، من وا١تأمورة للفعل للجسد اآلمارة وىي القبيح، فعل عن اهلل من ا١تنهية وىي وا١تعصية، القبح
 تعاىل قاؿ كما باعتبارين الواحدة الذات يف يكوف ىذا مثل أف جوابو اثنُت بُت إال تتقرر ال ا١تالئمة وقولك:" القيم

 ظََلْمَنا رَبػمَنا} آدـ وقاؿ[ ٔ٘يوسف{ ]بِالس وءِ  أَلمماَرةٌ  النػمْفسَ  ِإفم } وقاؿ[ ٓٗالنازعات{ ]َوىا٢تَْ  َعنِ  النػمْفسَ  َونَػَهى}
 العاقلة ىي تكوف كما ا١تظلومة والظا١تة ا١تأمورة واألمارة ا١تنهية الناىية وىي واحدة فالنفس[ . ٖٕاألعراؼ{ ]أَنْػُفَسَنا
 حق يف ٯتتنع فكيف ٦تتنع غَت ا١تخلوؽ يف معقوال أمرا ىذا كاف فإذا احملبوب باحمل فيكوف نفسو ٭تب واإلنساف ا١تعقولة
 (ٛ٘ٗٔ/ ٗ) ا١ترسلة الصواعق.."  ا٠تالق

 .العاقلة المدركة الواعية ىي الروح كوف على الوارد االعتراض

 حس من ٟتياةا شرط فهي اٞتسد يف النفس حلوؿ عند أما اٞتسد، عن انفصا٢تا عند بالنفس قائم العقل :االعتراض
 :وإرادة وحركة

فة قائها يف اٞتسد حىت يكوف العقل صىو انفصاؿ الروح عن اٞتسد أـ ب التأثَت معيار ليس على ذلك، والجواب
ولو اتصاؿ بباقي ، بل الروح سارية يف اٞتسد والعقل صفة ٢تا، ولكنو لو ٤تل يف اٞتسد وىو القلب، بالروحقائمة 

ة يف البدف، وصفاهتا )العقل( ٯتكن أف ٯتتد ْتسب امتداد الروح وسرياهنا يف اٞتسد، اٟتواس والدماغ ألف الروح ساري
بينتو بتفصيل عن ابن القيم، وال يبعد كوف ما فصلو ابن القيم ىو مذىب ابن تيمية وقلو ونصو يف ٥تطوطات  وىذا ما

 بالنص.مل تصلنا كما ىو حالة يف أغلب ما يقرره، معلـو عنو أنو ينقل كالـ ابن تيمية 

بالتفريق بُت كوف الروح والعقل صفة قائمة بو يف حاؿ انفصاؿ الروح عن اٞتسد،  الشباب، بعض إليو يؤسس ماوأما 
 استقراء ٣ترد اخًتاع منهم، دوف ادراؾ وال القسمة ىذه ويف حاؿ وجود الروح يف اٞتسد فهي سبب اٟتياة يف البدف،

 الذي بالعقل ومتصفة بنفسها قائمة اٞتسد يف السارية الروح كوف يف ُتا١تتكلم عن فضال القيم وابن تيمية ابن ١تذىب
ولكن خالفنا مع ا١تتكلمُت يف كوهنا منفصلة عن البدف ويقولوف ال داخل العامل وال خارجو كما ىو  هبا، قائم عرض ىو

، وسيأيت بيانو يف ْتث مستقل عن )موقف ابن تييمة من الواقعية ا١تثالية( بإذف اهلل.  معلـو

 قد العقل فأف)...(  عقال وتسمى ويعقل، اإلنساف يعلم بها التي القوة وكذلك:"  تيمية ابن يقوؿ ا١تعٌت ىذا ويف
 أٛتد اإلماـ قوؿ فاألوؿ. ويعلم ويعي يعقل أف نفس بها يراد وقد يعقل، بها التي اإلنساف في الغريزية القوة بو يراد

 العقل:"وغَتىم( يعلى أبو يقصد) أصحابنا من طوائف قوؿ والثاين". فطنة واٟتكمة غريزة العقل: " السلف من وغَته
 تارة، اإلدراؾ بو يراد العين في البصر مثل القلب في العقل فإف صحيح، وكالىما" الضرورية العلـو من ضرب
 علمو ومن وإدراكو، العبد علم من واحد كل فإف ،اإلدراؾ بها يحصل العين في اهلل جعلها التي القوة بو ويراد
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 ٤تمد اإلماـ جامعة ط - سامل رشاد ٤تمد. د ٖتقيق تيمية، البن االستقامة انظر،." قوة، منهما ولكل حوؿ، وحركتو
 .ٕٙٔ-ٔٙٔ/ٕ ـٜٔٛٔ/ىػٔٓٗٔ اإلسالمية سعود بن

ْنَسافِ  لَِبَدفِ  اْلُمَدبػَّْرةُ  الرُّوحُ  َوِىيَ  - فَالنػَّْفسُ :" تيمية ابن ويقوؿ  ُتَسمَّى الَِّتي بِنَػْفِسوِ  يَػُقوـُ  امَ  بَابِ  ِمنْ  ِىيَ  - اإْلِ
ًنا َجْوَىًرا َها التػمْعِبَتُ  َوأَمما. بَِغْيرَِىا قَائَِمةٌ  ِصَفاتٌ  ِىيَ  الَِّتي اأْلَْعَراضِ  بَابِ  ِمنْ  لَْيَستْ  بِنَػْفِسَها قَائَِمةً  َوَعيػْ "  بَِلْفظِ  َعنػْ
 َعٌَت  َوَمنْ  َجْوَىرٌ  َفِهيَ  بِنَػْفِسوِ  اْلَقائِمَ  بِاٞتَْْوَىرِ  َعٌَت  َفَمنْ . َمْعَنِوي   َوبَػْعُضوُ  ِطاَلِحي  اصْ  بَػْعُضوُ  نِزَاعٌ  َفِفيوِ "  َواٞتِْْسمِ " "  اٞتَْْوَىرِ 
َها يَُشارُ  إنموُ  َوقَاؿَ  إلَْيوِ  ُيَشارُ  َما بِاٞتِْْسمِ   اْلَمادمةِ  أَوْ  اْلُمْفَرَدةِ  اٞتََْواِىرِ  ِمنْ  اْلُمرَكمبَ  بِاٞتِْْسمِ  َعٌَت  َوَمنْ  ِجْسمٌ  ِعْنُدهُ  َفِهيَ  إلَيػْ
ُهمْ  لِْلِقْسَمةِ  اْلَقاِبلَ  اْلُمَتَحيػِّزَ  بِاٞتَْْوَىرِ  َعٌَت  َوَمنْ . أَْيًضا ِجْسمٌ  إنػمَها قَاؿَ  َىُؤاَلءِ  فَػبَػْعضُ  َوالص وَرةِ   َجْوَىرٌ  إنػمَها يَػُقوؿُ  َمنْ  َفِمنػْ

 اْلُمَتَحيػِّزَاتِ  اأْلَْجَساـِ  ِجْنسِ  ِمنْ  َولَْيَستْ  َوالص ورَةِ  اْلَمادمةِ  ِمنْ  َواَل  اْلُمْفَرَدةِ  ِىرِ اٞتََْوا ِمنْ  ُمرَكمَبةً  لَْيَستْ  أَنػمَها َوالصمَوابُ 
َشارَةُ  َوأَمما اْلَمْعُهوَدةِ  اْلَمْشُهوَدةِ  َها اإْلِ َها ُيَشارُ  فَِإنموُ  إلَيػْ  ِبَذِلكَ  َجاَءتْ  َكَما ْنوُ مِ  َوُتَسل   اْلَبَدفِ  ِمنْ  َوَٗتْرُجُ  َوتَػْنزِؿُ  َوَتْصَعدُ  إلَيػْ
 ."  اْلَعْقِليمةُ  الشمَواِىدُ  َعَلْيوِ  َوَدلمتْ  الن ُصوصُ 

 بنفسها قائم جوىر ىي=  البدف في كونها سارية وقت: أي اإلنساف، لبدف ا١تدبرة الروح كوف يف صريح النص ىذا
 البدف في ساري وىو والروح النفسب قائم وىو إال غريزية قوة ىو الذي العقل فليس ،األعراض باب من وليس
 األنطلوجي، مصدرىا ىو وىذا ،بالنفس قائم العقل حاؿ كل في بل الجسد، عن منفصال كونو حاؿ في وليس

 .تيمية ابن عن السابق النقل يف كما أيضا عاقلة وقوة وادرؾ كعلم القلب يف األبستمولوجي ا١تعريف ومصدر
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 .الروح معارؼ: سةالخام : النقطةالخامسالمقاـ 

 وقت األشياء وتدرؾ الذر، عامل يف ا٠تالق ىو اهلل كوف وعرفت وأقرت آالهتا، وتدرؾ بنفسها، نفسها تدرؾ الروح
،  البدف هبا ٭تس ال بأشياء ٖتس والروح: " تيمية، ابن يقوؿ ا١تعٌت ىذا ويف اٞتسد، من ا٠تروج بعد وتعلم وتدرؾ النـو
 فًتى ٕتردا أقوى تكوف ا١توت بعد الروح َّث  غَته، هبا ٭تس ال بأمور وغَته بالنـو ٕتريد نوع لو ٭تصل من ٭تس كما
 ما بأذنو ويسمع بعينو يرى أف يوجب ما لو ٭تصل من األنفس ويف ، هبا ٖتس وال اآلف تراىا ال بأمور وٖتس ا١توت بعد
 ويسمعوف اٞتن الناس من كثَت يرى كماو  كالمهم ويسمعوف ا١تالئكة األنبياء يرى كما يسمعونو وال اٟتاضروف يراه ال

 قد ٦تا فهذا ا٠تارج يف ال الرائي نفس يف ىي إ٪تا وا١تسموعات ا١ترئيات ىذه إف الفالسفة بعض يقولو ما وأما كالمهم،
 بروحو ٭تس من الناس من وأف البدف، بو ٭تس ال ٔتا ٖتس قد الروح أف علم فمن ،)...(  كثَتة بأدلة بطالنو علم

 هبذا الدنيا يف الناس ٚتهور ٭تبو ما على مقصورا اٟتس ير ومل اٟتس طرؽ لو توسع الناس، من غَته ٭تسو ال ما وبدنو
 اإلحساس ٯتكن موجود كل أو بنفسو قائم كل إف قيل فإذا وحينئذ ا١توجودات، بعض يدرؾ إ٪تا اٟتس ىذا فإف البدف

 ..."    وىذا ىذا ذلك يف يدخل ْتيث اٟتس ىذا من أعم ىو ما بذلك يراد فإنو بو

 : أمور عدـ نفهم النص ىذا خالؿ ومن

 معٌت لو بل الفيزيائي، ا١تشاىد والكوف والطبيعة ا١تادة على تقتصر ال واسعة تيمية ابن عند اٟتس طرؽ اف :األوؿ األمر
 :فيو يدخل شامل، واسع

 .الدنيا يف ويشاىده يراه ٔتا ٭تس – ٔ 

 .النـو يف البدف بو ٭تس مل ٔتا ٖتس الروح – ٕ 

 .واٞتن ا١تالئكة كرؤية ىو إال رؤيتو ٯتكن ال ما برؤية اهلل اصطفاه من ٭تس  – ٖ 

 .اٞتسد من خروجها بعد ٖتس الروح – ٗ 

 .القيامة يـو اهلل رؤية - ٘ 

 وحصر الطبيعة يف الوجود حصر على بناء ا١تاديُت، يرفضو ما وىذا بو، االحساس ٯتكن الذي يف يدخل ذلك كل 
 . ا٠تمس باٟتواس اساٟتو  طرؽ

 ما وىذا. الغيب من بو أخربوا ٔتا باإلٯتاف اإلنساف وأمروا وشهادة غيب إىل للموجودات الوحي تقسيم :الثاني األمر
  على بناء ألف قطعا، ا١تاديُت يرفضو
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 مل ما ئكةا١تال يرى قد بل أخرى، حالة يف هبا اإلحساس من ٯتنع ال اآلف، بالشيء اإلحساس عن عجزنا :الثالث األمر
 ال بذلك اآلف إحساسنا وعدـ الظاىر، باٟتس األمور هبذه اآلف ٨تس ال:"  قاؿ لذا.  اإلحساس من نوع  وىذا نراه،
 ا١تادية عند وارد غَت وىذا ،"أخرى حاؿ يف بذلك اإلحساس ٯتكننا وأنو بذلك، اإلحساس ٯتكنها ا١تالئكة أف ٯتنع

 .اٞتدلية

 :عندىم  المادية أما

 .الطبيعي الواقع ىذا ىو الوحيد الواقع عليو وبناء والطبيعة، الكوف يف ٤تصور دالوجو  – ٔ

 .ا٠تمس اٟتواس أعضاء يف ٤تصورة اٟتس طرؽ  - ٕ

 .٘تاما ينكروهنا بل ،(أمره ومدبره فيو وسارية بالبدف قائمة بنفسو قائم جوىر) روح عندىم يوجد ال - ٖ 

 ( بيعةالط وراء ما) بإطالؽ الغيبيات ينكروف – ٗ.

 بوجود يؤمن لذا ثانيا، وبوحي أوال، باهلل إلٯتانو نظرا الشامل الواسع تيمية ابن بو يقوؿ الذي ا١تعنيُت بُت تطابق فأي
 بناء وىذا الطبيعة، جنس غَت جنس من موجودات ٔتوجود اعتقاده وبالتايل ا١تشاىدة، ا١توجودات غَت غيبية موجودات

 ثبوتية صفات و٢تا خارجي وجودىا وكوف ا١توجودات ىذه خاللو من عرؼ بوحي ومؤمن خالق، وجود اعتقاد على
 .ا٠تارج يف تعينها

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 www.arrabiaa.net موقف ابن تيمية من المادية                      

112 

 داخل اإلنساف أـ من خارجو. ىل المعرفة من :الرابعةالنقطة 

ىل الفكر والنظر يأتي من المادة المستقلة عنا أو من الوحي رج، اتأيت من الداخل أـ من ا٠ت اإلنسانية ىل ا١تعرفة
ارادة حتى يستطيع اإلنساف معرفة شيئا ما، البد  يرجع ىذا إلى  الداخل أي: ، أـ منجود قبل والدتيالمو 

 االنساف وشعوره وطلبو بالشيء المراد العلم بو؟

أف أصل الفكر والنظر يقينا إىل  وابن القيم ا٨تازوااراديت و٤تبيت وطليب ٟتصوؿ الشيء والعلم بو، ابن تيمية  :أي 
فإف ، فالقلب ىو المريد ابتغاء العلم باألشياء وىذا ىو الفكر والنظر ل والقوؿ من الروح والقلب،فضال عن الفع

ومعلـو التالـز  حىت واف كانت اٟتواس سليمة والدماغ سليم، د القلب العلم بشيء لن يعلم االنساف ىذا الشيء،مل ير 
 . جسديشعور انفعايل و، انفسي اقلبي اروحي اشعور  وفنوعاف، قد يك بُت االرادة والشعور بالشيء ا١تراد، وىنا الشعور

وىي والتعقل لألشياء، خلق االنساف من روح وجسد، وقد ىييء اهلل الروح كوهنا ىي ا١تناطة بالشعور والعلم  تعاىل اهللو 
ابن القيم  وسيأتيي تفصيل ذلك عنالشيء ا١تطلوب فعلو وقولو وعملو،  ا١ترادة للشيء ا١تطلوب العلم بو فضال عن ارادة
 ا١تتكلمُت و٨توىم. وابن تيمية، فضال عن ٚتهور ا١تفسرينن وٚتهور

 بالعالم المتعلق بو ونشعر ونحسو ونتصوره ندركو ما إف نقل لم ألننا ا٠تارجي، للعامل تابع االتصور تيمية ابن قوؿ ماأ
 رؤيتو بعد ونتصوره وندركو اعن ومستقل موجود الخارجي العالم وإنما ،الوالدة منذ عقولنا في موجود الخارجي

باٟتواس ا٠تمس، ولكن ال ٯتكن رؤية األشياء اليت حولنا حىت واف كانت اٟتواس  معطيات من فيو ٔتا وااالحساس
سليمة والدماغ سليم إال بإرادة القلب، أما إذا غفل القلب لن نرى ولن نشعر و٨تس ٔتا حولنا حىت ولو األعضاء 

 .سليمة.

 :المتعلقة بالروح والنفس ال الجسد نسانيةالمعارؼ الداخلية اال

 يف منها كل يؤثر والنفس البدف:" تيمية ابن يقوؿويف حياؿ ىذا ا١تعٌت  الفرح والحزف والرضى والحزف،  - ٔ
 أو جاع أو برد، أو سخن إذا والبدف البدف، في ذلك أثر وحزنت، وفرحت ورضيت أحبت إذا والنفس اآلخر،
 أف بد فال األنفس، من غَتىا دوف فيها يؤثر معيناً  جسماً  البدف كاف وإذا مشًتؾ فالتأثَت ،النفس في ذلك أثر شبع،
 (ٜٕٛ/ ٓٔ) التعارض درء. " حسية إشارة إال تكوف ال البدف وإشارة األنفس، من غَتىا دوف ويعينها إليها يشَت

(٘/ٖٖ٘) 

 ويفهم من كالـ ابن تيمية عدة أمور:

وىذا ىو الشعور الروحي القليب  رح واٟتزف متعلق بالنفس أو الروح ال البدف أو اٞتسد.اٟتب والرضى والف األمر األوؿ:
 ال من اٟتس ا٠تارجي وال اٟتس الباطٍت االنفعايل اٞتسدي. وىو معرفة من الداخل اإلنساف النفسي.
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وىذا ىو  لنفس أو القلب،اٟترارة والربودة واٞتوع والعطش والشبع متعلق بالبدف واٞتسد ال الروح أاو ا األمر الثاني:
فليست معارؼ من من ا٠تارج، ، وبعضها بعضها من الداخل مفطورين عليو غرائزوىذه  الشعور االنفعايل اٞتسدي.

فهي  ؼكما يف الشبع واٞتوع، أما اٟترارة والربودة حيث ذاهتا، وإ٪تا ىي انفعاالت جسدية )شعور انفعايل جسدي(  
 أثر بتأثر اٟتواس ا٠تمس.تت

انفعايل ظ الفارؽ بُت األمر األوؿ كونو معرفة وشعور روحي نفسي، وبُت األمر الثاين كونو غريزة  وشعور فنالح
والروح ىو من يعرؼ ويعي ويدرؾ ما مصدر اٟترارة ولكن الربودة واٟترارة و٨توىا  تؤثر يف الروح كما تقدـ،  ،جسدي

 والربودة ال اٞتسد.

لنفس أو الروح أو القلب وبُت البدف أو اٞتسد، ولكن كل يؤثر ٔتا يتعلق بو، فكما التأثَت متبادؿ بُت ا األمر الثالث: 
بالشعور الروحي من حب رضى فرح حزف وما إىل ذلك، وتعلق تاثَت البددف يف بيُت ابن تيمية تعلق النفس والروح 

 الروح، الشعور االنفعايل باٟترارة والربد واٞتوع والعطش والشبع.

اليت نعرفها بالروح والنفس شارة ف إال إشارة حسية خارجية ، أما اإلشارة نوعاف: إشارة البدف، وال تكو اإل األمر الرابع:
كلية "كل موجود ٯتكن أف ٭تس" ، فاإلحساس أنواع، ومن اٟتس ا١تعرفة والقلب إشارة نفسية قلبية روحية، كما يف  

 لنفسية باالارة إىل كل موجودين متباينُت أو متحايثُت.القلبية الروحية النفسية وما يلـز عنها من ا١تعرفة الروحية ا

واألمل نوعاف، أمل معنوي روحي قليب، وأمل لذة معنوية روحية قلبية، ولذة جسدية،  واللذة نوعاف،اللذة واأللم،  – ٕ
 ويسمعو فيراه الظاىرة بمشاعره اإلنساف يحسو ظاىر حس:نوعاف فاٟتس وأيضاً :" تيمية ابن يقوؿجسدي، 

 والفرح والبغض، والحب واأللم، اللذة من باطنو في بما يحس اإلنساف أف كما باطن وحسن ،بجلده شرهويبا
أمر زائد على النقل ىذا النقل ويف  .(ٜٓٔ- ٛٓٔ/ ٙدرء التعارض )  .."ذلك وغَت والضعف والقوة والحزف،

، شعور روحي قليب نفسي، وشعور عوا وقد بينا اٟتس الباطن أنالسابق، وىو ذكر )اللذة واألمل( من اٟتس الباطن، 
انفعايل جسدي، واللذة نوعاف، لذة معنوية ولذة جسدية انفعالية، وىكذا األمل ىناؾ أمل روحي معنوي نفسي، وأمل 

 المشتهي المحبوب المالئم إلدراؾ الفاعلة العلة فالمحبةيقوؿ ابن تيمية على أقساـ اللذة:"  انفعايل جسدي.
 تارة بالجسد فجنس )اللذة الجسدية(  - ٔ :أجناس ثالثة الدنيا يف ا١توجودة ، واللذاتايةالغ ىي والسرور واللذة

 .اٞتسد يباشرىا وا١تلبوس ا١تأكوؿ أنواع فإف اٞتسد بإحساس يكوف ٦تا و٨تو٫تا والنكاح كاألكل

 فإف ،لو والطاعة ول والتعظيم لو كا١تدح ،غيره ونفس بنفسو ويتوىمو يتخيلو مما يكوف وجنس)اللذة العقلية(  – ٕ
 ال بحيث الكرامة فوات كذلكو ،يؤ١تو يضره ما وأكل يؤ١تو والشرب األكل فوات أف كما ،لو محبوب لذيذ ذلك

 األكل يؤ١تو كما،  واإلىانة الذـ ويؤلمو ،والشرب األكل ترؾ يؤ١تو كما،يؤلمو منزلة وال أحد عند قدر لو يكوف
 منها يضر ما وٟتصوؿ بفقدىا ويتأمل بوجودىا يتلذذ باٞتسد تناؿ أجساد ىي وا١تنكوح يضره، فا١تأكوؿ الذي والشرب
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 والتعظيم باحملبة ويوافقو يسره ما فيو يعتقد بأف لو وموافقة لو مالئمة النفوس كانت إذا النفوس يف فهي الكرامة وأما
 وموافقتهم طاعتهم ومن العتقادىم ا١تظهر ومدحهم الناس من ا١تالئم ذلك بإدراكو ولذتو لذتو يوجب ٦تا ذلك كاف

 وروحو بقلبو يعلمو ما يكوف أف الثالث والجنس)اللذة الروحية النفسية القلبية(  – ٖ، وتعظيمهم حملبتهم ا١تظهرة
 وإما، والذكر الكالـ عدـ وىو البسيط إما ،بالجهل وتألمو الحق ومعرفة ومعرفتو اهلل بذكر ، كالتذاذهكذلك وبعقلو
 بعدـ تتألم النفس كذلك. أخري بالمضار وبالتغذي تارة غذائو بعدـ الجسد يتألم كما لالباط اعتقاد وىو ا١تركب
 غذائو بعدـ يتألم القلب فكذلك وإىانتهم ٥تالفتهم وىو بالضد وبالتغذي تارة وإكرامهم الناس موافقة وىو غذائها

: وسلم عليو اهلل صلى النيب قاؿ.أخري واعتقاده الباطل ذكر وىو بالضد والتغذي تارة اهلل وذكر الحق العلم وىو
 .ٔٙ، ٓٙقاعدة يف احملبة ص .."".القرآف ىي اهلل مأدبة وإف مأدبتو تؤيت أف ٭تب أحد كل إف"

واللذة الروحية النفسية القلبية ا١تتعلقو ٔتحبة اهلل والشعور بو خالقا ، جسدية وعقلية وروحية نفسية قلبيةفاللذة أنواع، 
من جهة خفاؽ القلب ودقاتو، أف تأثر يف اٞتسد، تتعلق باٞتسد وإ٪تا روحية، وٯتكن ومدبرا إىل آخره، فهي لذة ال

وىكذا اللذة العقلية ال تتعلق باٞتسد، وإ٪تا لذة عقلية ٤تضة، وإف كانت مؤثرة ومتأثره  ولكنها روحية نفسية قلبية.
 وقاؿ الرسل بو جاءت ٔتا لإلقرار بإظهاره ا١تؤمنُت وافق منهم ا١تلل أىل مع دخل من إف َّث:" تيمية ابن ويقوؿ باٞتسد.

 واأللم اللذة من فيو وما الروحاين ا١تعاد العامة لتفهم مضروبة أمثاؿ ىو إ٪تا والوعيد، الوعد من الرسل بو أخربت ما إف
 األفالؾ إشراؽ من ٢تا ٭تصل أف ٯتكن النفوس أف على بناء ا٠تيالية اللذات فأثبت بعضهم يغرب ورٔتا الروحانيين،

 يف قاعدة.." الحسية من أعظم ىي يقولوف قد اليت الخيالية اللذات أعظم من ىو ما اللذة من بو ٢تا ٭تصل ما عليها
فاللذة أنواع، روحانية وعقلية مطابقة وعقلية غَت مطابقة )خيالية(، ولذة عقلية ٤تضة، ولذة حسية  .ٙٙص احملبة

 جسدية. 

 لألمور دفعو حىت وإرادة محبة عن إال يكوف فال الفعل وجود :" فأمايضا أ يقوؿ ابن تيميةؿ اللذة ا١تعنوية حيايف و 
 والعافية والشفاء وقلبو صدره شفى فيقاؿ بالدفع يجدىا اللذة أو احملبوب من ذلك يف ١تا ىو ويبغضها يكرىها اليت

 الدواء كشرب ايكرىه اليت لألشياء فعلو مثل واسطة بغير وإما بواسطة إما تكوف واإلرادة والمحبة، بمحبوب
 فإ٪تا الوجوه بعض من مكروىة كانت وإف األمور ىذه فإف، ذلك و٨تو وصربه ٢تواه ا١تخالفة األشياء وفعل،  والمكروه

 ا١تستلزمة والصحة العافية ٭تب فإنو لمالزمها المحبة بل لنفسها المحبة تكن لم وإف وإرادة لمحبة أيضا يفعل
َّث     .ٛانظر، قاعدة يف احملبة ص .."يهواه ما ترؾ إلرادة ا١تستلـز عذابو من اتوو٧ت اهلل رٛتة و٭تب الدواء شرب إلرادة

وينتج عنها لذة معنوية روحية، وىي محبة بال واسطة، واللذة ٖتدث عن احملبة اليت ىي لذاهتا وىي ٤تبة اهلل وارادتو، 
ىي محبة اهلل تعالى، فهـو المحبوب ، وبال واسطة البتة الناتجة عن ىذه المحبة واالرادة لذة روحية نفسية قلبية

: لذاتو ا١تعبود لذاتو، ا١تطلوب ،لذاتو المراد لذاتو، المحبوب ىو يكوف أف يستحق ما وليس :"يقوؿ ابن تيمية، لذاتو
 (ٖٗٚ/ٜ". درء التعارض )اهلل إال
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نكارىم ، إلأصنافهم بجميع فالماديو  بها يقوؿ ال وىذه النفسية، القلبية الروحية اللذات من أنواع ىناؾ أف وا١تقصود
   . الروح القائمة بنفسها والسارية في البدف، التي تتلذذ وتشعر باأللم الروحي القلبي

 :وجواب اعتراض

 .جسدي القلبي والشعور الجسد، من القلب  :االعتراض

 اللذة» بُت يفرؽ عندما تيمية ابن ترى لذلك باٞتسد، أي بالقلب يقوماف النفسياف واألمل اللذة :"المعترض يقوؿ
 عن منعزلةٌ  النفس أف ال!! «اٞتسد سائر»و «القلب» بُت تفريق يتبعو «اٞتسميُت واألمل اللذة»و «النفسيُت واألمل

 وأ١تو، اٞتسم لذة من أعظم وأ١تو القلب ولذة: "تيمية  ابن قوؿ من التفريق ىذا على واستدلوا اٞتسدية، التعقل أعضاء
 اٞتسم مرض بسبب البدف سائر يف ٭تصل ما جنس من األمل من فيو ٭تصل قد كاف وإف ُتالنفسانيت ولذتو أ١تو أعٍت

 جسدية واالرادة والشعور االحساس حىت األشياء كل أف القوؿ ا١تعًتض، ىذا وغاية وىدؼ ،ٔٙٔ"آخر شيء فلذلك
 . مادي تيمية ابن كوف يدعي َّث ومن بيولوجية،

 :وجوه من والجواب

 . للروح مرادؼ القلب :األوؿ الوجو

 بُت يفرقوا سياقات يف -كما سبق   –وغَت٫تا  تيمية وابن القيم ابن ولكن اٞتسد، من صنوبرية ٟتمة ىو الذي القلب
 أو العاقلة القوة ٤تل ىو الذي فالقلب ا٠تمس، اٟتواس: أي اٞتسد أعضاء وبُت العاقلة القوة ٤تل ىو الذي القلب
: أحد٫تا: معنيُت على القلب ويطلق:" القيم ابن يقوؿ ىذا ويف. ٢تما مرادفا النفس أو الروح ٔتعٌت ىو ويشعر يريد الذي

 التجويف ويف ٕتويف باطنو ويف الصدر من األيسر اٞتانب يف ا١تودع الشكل الصنوبري اللحمي العضو وىو: حسي أمر
 واختصاص تعلق العضو ذاهب ٢تا روحانية رٛتانية ربانية لطيفة وىو: معنوي أمر: والثاين.  الروح منبع وىو أسود دـ

 الذي بالقلب تعلق ولو والنفس، للروح ا١ترادؼ ىو للقلب الثاين ا١تعٌت فإف ، ٕٙٔ"اإلنسانية حقيقة ىي اللطيفة وتلك
 القلب تعلق وىذا= بالسعادة تشعرنا افرازات يعقبو روحي، أو نفسي والسرور الفرح مثل صنوبرية، لحمة ىو

 .الصنوبري اللحمي ١تعٌتبا بالقلب النفس أو الروح ىو الذي

 هبا، العلم ويرد األشياء ليعلم خلق القلب لذا العاقلة، القوة ٤تل كوهنا القلب على والنفس الروح إطالؽ ىو وا١تقصود
 .ذلك يف القيم ابن ٖترير قبل من نقلت وقد

 .الباطنة والقوى القلب بين التفريق :الثاني الوجو
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 (252- 21/251) اٌفراٜٚ، ِعّٛع أظش، 
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 525،ص اٌمشآْ ألغاَ فٟ اٌرث١اْ أظش، 
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 جند وأقاـ ا١تملكة، كرسي على ىناؾ وأجلسو الصدور يف ا١تلك حجب ومن :"،:" بيانو سبق كما القيم ابن يقوؿ 
 لو سامعة هناىا إذا منتهية أمرىا إذا مؤ٘ترة فهي لو، وذللها خدمتو يف والظاىرة الباطنة والقوى واألعضاء اٞتوارح
 .قبل من ىنا الباطنة بالقوى المراد ما بينت وقد. اهلل رٛتو كالمو آخر إىل.." مطيعة

 .السياؽ داللة :الثالث جوالو 

 جسدي، انفعاؿ ٣ترد ىي اليت اٞتسد ولذة االدراؾ، ٙترة وىي القلب لذة  بُت يفرؽ ا١تعًتض ذكره الذي النص يف و
ْحَساسِ  نَػْفسَ  ملَُ َواأْلَ  اللمذمةُ  لَْيسَ  اْلُمَنايف  إْحَساسُ  اأْلَملَِ  َوَسَببُ  اْلُماَلئِمِ  إْحَساسُ  اللمذمةِ  َفَسَببُ :" النص ىذا قبل قاؿ لذا  اإْلِ

ْدرَاِؾ؛ َا َواإْلِ :" اللذة أقساـ على تيمية ابن يقوؿ:" بقولو ا١تعٌت ىذا ويؤكد ، ٖٙٔ"َوَغايَػُتوُ  َوَمْقُصوُدهُ  َوَٙتَرَتُوُ  نَِتيَجُتوُ  ُىوَ  َوِإ٪تم
   ٗٙٔ.."الغاية ىي والسرور واللذة ا١تشتهي احملبوب ا١تالئم إلدراؾ الفاعلة العلة فاحملبة

 بُت فرؽ لذا قبل، من بينت كما اٞتسدي االنفعايل الشعور وبُت ادراؾ، وىو القليب الروحي الشعور بُت يفرؽ فهو
 عنده تيمية ابن ويقوؿ اٞتسدي، واللذة باألمل والشعور  معنوي، وأمل لذة من عنو ينتج وما( االدراؾ) باحملبوب الشعور
:" القيم ابن يقوؿ ا١تعٌت ىذا ويف ، ا١تدركة، العا١تة العاقلة القوة باعتبار ؼمًتاد واحد ٔتعٌت والقلب والعقل والنفس الروح

 فاألجساـ ٤تسوسة، تكن مل وإف ا١تدركة اٟتاسة ىي فالنفس آالهتا، بواسطة اٟتواس ىذه ١تدارؾ ا١تدركة ىي فالروح
 متأثرة البدف يف مؤثرة وىي وقهرا، راقس للبدف احملركة بأختيارىا ا١تتحركة وىي)...(  هبا ٤تسة والنفس ٤تسوسة واألعراض

 وتعرؼ وتنزؿ وتصعد وتنسى وتذكر وتكره وٖتب وتبأس وتنعم وتغضب وترضى وٖتزف وتفرح وتلذ تأمل بو
 يشعر وما يتعقل ما أي ،(والقلب العقل بُت اٞتمع) هبا يقصد والبدف النفس أو الروح بُت يقابل فعندما  ،٘ٙٔ.."وتنكر
 ذلك أثر وحزنت، وفرحت ورضيت أحبت إذا والنفس اآلخر، يف منها كل يؤثر والنفس البدف :"تيمية ابن يقوؿ ويريد،

 ىنا ا١تقصود ولكن قبل، من النقل ىذا عن ٖتدثت وقد..." شبع أو جاع أو برد، أو سخن إذا والبدف البدف، يف
 والضرب والربودة باٟترارة اٞتسدي نفعاؿاال ٣ترد وبُت ٭تزنٍت، وما أحبو ٔتا العقلية وا١تعرفة النفسي الشعور بُت التفريق

 .ذلك و٨تو

 .الذاتي التناقض :الرابع الوجو

 الروح لفظ:"تيمية ابن يقوؿ اٞتسد، ال الروح ىي النفس أف ومعلـو جسدي،+  نفسي شعور متناقض القوؿ ىذا
 من ا٠تارج البخار بالروح ويراد يو،ف الداخل وا٢تواء البدف من ا٠تارج ا٢تواء بالروح فَتاد: معاف عدة عن هبما يعرب والنفس
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 .72 ،71ص اٌّؽثح فٟ لاػذج أظش، 
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 .325ص اٌشٚغ 
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 ا١تعنياف فهذاف اٟتيواين، الروح وُيسمى الروح، األطباء تسميو الذي وىو العروؽ، يف الساري سويداء من القلب ٕتويف
 .القيم ابن عن نقلتو ما وىذا. ٙٙٔ.."النفس ىي اليت با١توت تفارؽ اليت الروح غَت

شعور الطفل الروحي النفسي القلبي  الجسد، ال والنفس بالروح لقةالمتع اإلنسانية الداخلية المعارؼ من - ٖ
 .ٚٙٔومعرفة اهلل ومحبتومدبرا، أي: خالقا كونو ومعرفة بالخالق، والشعور بمحبة اللبن

 للجسد، احملركة ا١تريدة ىي الروح خواص من وىذه وإرادة حركة ىناؾ أصبح فيو الروح ونفخ طفلال اهلل خلقما  أوؿ
 اللبن شرب إلى المولود يحرؾ والذي ،جسدي انفعالي شعور وىو اٞتوع ملأب يشعر أمو بطن من لالطف خروج وأوؿ
 قلبي روحي شعور ىو والمطلوب بالمحبوب الشعورأي . نفسو في شربو وإرادة نفسو في اللبن محبة غرس ىو

 ، وىذا الشعور ادراؾ وعلم قلبي دوف تعقل ووعي.جسدي حسي ال نفسي

أللم اكوف الشعور ب  في الفارؽحبوب المراد )اللبن(، مبين الشعور باأللم والشعور بال ؽواتفا رؽاوىناؾ ف 
 سي عقلي.جسدي انفعالي، والشعور بالمحبوب روحي قلبي نف

الشعور بمحبة  الشعور بألم الجوع فطري جبلي ال يمكن دفعو وليس محال لالختيار، وىكذاواالتفاؽ في كوف  
وال يمكن دفعو، وليس محال لالختيار، لذا ىو معرفة قبلية  ف باختالؼ األطفاؿاللبن ىو جبلي فطري ال يختل

:" تيمية ابن ويف حياؿ ىذا ا١تعٌت يقوؿ من ىذا الوجو، ألف الشعور بالمحبوب )إدراؾ( ونوع معرفة = علم قلبي،
رُ  اللمذمةِ  يف  اْلَمْشُروطَ  الش ُعورَ  َلِكنم   َوَوْجًدا َونَػْياًل  َوَذْوقًا إْدرَاًكا ُيَسمَّى الثَّاِني فَػَهَذا اْلَمَحبَِّة، ِفي اْلَمْشُروطِ  الشُُّعورِ  َغيػْ

 (.ٕٓٛ/ ٘) الكربى الفتاوى.." الظماِىرِ  أَوْ  بِاْلَباِطنِ  َكافَ  َسَواءً  اْلَمْحُبوِب، إْدرَاؾِ  َعنْ  بِوِ  يُػَعبػمرُ  ٦تما َذِلكَ  َو٨َتْوَ  َوِوَصااًل،

فهناؾ فرؽ بين علم القلب ، ال يعي ويتعقل ما يعلمو ويعرفو الطفل وإف كافوادراؾ وىذا العلم القلبي  معرفة  
 ،األشياء يعِقل أف ىو أجلو، من ُخِلق والذي وحق و، القلب فصالحُ "حياؿ ىذا يقوؿ ابن تيمية:ويف  وتعقل القلب،

 ىو الشيءَ  يعِقل والذي لو، ُملِغًيا وعن غافالً  بل ،لو عاقالً  يكوف ال َمن الشيءَ  يعلم فقد ،فقط يعلَمها أف أقوؿ ال
 ىو وذلك ظاىره، وباطنو قولو عملو فيطابق غنيًّا، إليو اٟتاجة وقت فيكوف ،قلبو في ويثبتو ويعيو ويضبطو يقيّْده الذي
 ٛٙٔ"اٟتكمة أويت الذي

 القيم ابن يقوؿعد. لذا ب لعدـ التمييز العقليمل يتعقل  ولكنوفالطفل يعلم )الشعور القليب الروحي باحملبوب وىو اللنب(  
، وىذا علم القلب دوف تعقل، أي: دوف ٜٙٔ"منو يلتفت ال حىت وإمساكو القلب إىل وصل ما( ضبط) ىو العقل: " 

علمو القلب، ىذا يأيت شيئا فشيئا، ولكن ىذا الشعور القليب الروحي = علم كما نص ضبط وتقييد ووعي وتثبيت ما 
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ل، وينتقل من ىذا إىل العلم كتعقل ووعي )الشعور التأملي معرفة قبلية مولود هبا الطفدراؾ )عليو ابن تيمية، فهو علم وا
 االرادي بعد اكتماؿ العقل )بضبط وتقييد وتثبيت ما علمو القلب(.

 وال إرادة وال محبة إال بعد الشعور بالمحبوب المراد والمطلوب ،وإرادتو اللبن محبة على مفطورة الطفلإذا 
، وىذا الفعل ، أي: فعل ا١تص وامساؾ وٯتصو ٯتسكو الثدي رؤية فمجرد ،روحي نفسي قلبي()شعور  شربو ىنا

  للنب. الشعور باحملبوب واالرادة واحملبة الفطريةأي:  ،من الداخل اإلنساني ال من الحس الخارجيالثدي، بدايتو 

 أف لـز الثدي من ٘تكن فإذا ،نفسوب اللبن شرب يختار أف على مفطور والطفل: "  تيمية ابن يقوؿويف ىذا ا١تعٌت 
 أف على مولود ىو فكذلك يرتضع، أف على مولود وىو معارض، يوجد مل إذا ضروري فارتضاعو ٤تالة، ال يرتضع
  ٓٚٔ."معارض يوجد مل إذا محالة ال لو ضرورية والمعرفة اهلل، يعرؼ

 ال أف ومعلـو خارج، من باكتساب الو  حس من بتعلم ال بنفسو اللنب شرب اختيار على ٥تلوؽ والدتو منذ فالطفل
 اال قصد وال إرادة وال طلب وال ،الطفل بها مخلوؽ فطرية جبلية اإلرادة وىذه ،وقصد وطلب بإرادة اال اختيار

 الشعور اف ومعلـو )شعور روحي قليب نفسي( ،قبلي  فطري جبلي الشعور وىذا ،المراد بالمطلوب الشعور بعد
 ابن بين كما العلم درجات أوؿ ىو بل ،)ليس شعورا انفعاليا جسديا( بيولوجية حالة ىو وليس ،العلم جنس من

( العلم) درجات اوؿ والشعور. هبا شاعرا يكن مل وإال لو، حصل ٔتا بنفسو قائم شعور باٟتي يقم مل :" إفتيمية
 أوؿ ىو والشعور ،(   ٗٙ/ ٓٔ الدرء" لو؟ وعاقال بو عا١تا يكوف كيف  بالشيء، شاعرا يكن مل فمن ،(العقل)و

 .)    ( الرازي نص كما العاقلة للقوة ا١تعلومة وصوؿ

)وىو غَت الشعور بأمل اٞتوع فهو شعور جسدي  ،اللنب ٤تبة عنو استلـز ٔٚٔقبلي روحي قليب نفسي علم الشعور فهذا 
 ،الخارج في الفعل فيحصل وقصده ارادتو فيستلـز ،المراد المطلوب تجاه النفس تحرؾ اللبن ومحبة انفعايل(

 وال تعليم وال تجربة وال حس عن تنتج لم قبلي علم الطفل، عليو مجبوؿ ىذا وكل للرضاعة، الثدي امساؾ وىو
 ٤تالة ال الرضاعة وجدت الثدي من مكن فإذا ،بنفسو اللبن مص يختار الطفل بل:" القيم ابن ويقوؿ.  غيره

 وطلبو محبتو على فطرت الذي اللبن شرب تقتضي قوة فيها أف )...(كما معارض يوجد مل إذا ضروري فارتضاعو
 ويعبده اهلل يحب أف اإلنساف يف أمكن فإذا ،المريد في قوة لها الموجب فإف إرادية حركة كل أف ىذا يبُت ٦تا

 المريد الحي نفس من إال سببها يكوف ال اإلرادية األفعاؿ إذ ،ذلك تقتضي قوة فيو كاف الدين لو ويخلص
 تقتضي بو شعرت إذا لو المحبة قوة من النفوس في فما بالمراد الشعور مجرد إال إرادتو في يشترط وال الفاعل

 في أف ثبت وقد ،وغَتىا والعلم والنكاح واألشربة األطعمة محبة في موجود وىذا ،معارض يحصل لم إذا حبو
 لو المحبة وجود طعاق فيلـز بو الشعور قوة فيها وأف والخضوع لو والذؿ واإلخالص هلل المحبة قوة النفس
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 فيهما يشترط ال والمحبة المعرفة فأ وتبُت ،المعارض عن سلم إذا المقتضي لوجود بالفعل والخضوع والتعظيم
 أو طعاـ بوصف الظمآف أو الجائع خوطب لو كما،ويحرؾ يذكر قد وجوده كاف وإف منفصل شخص وجود

 لو يحدث أنو ال ،نفسو في بالقوة الكامنة شهوتو يرويث ويحركو يذكره ٦تا ىذا فإف ،النساء بوصف ا١تغتلم خوطب
 ا٠تارجة األسباب فكذلك ،عدما كانت أف بعد موجودة فيجعلها فيو تكن لم أف بعد والشهوة اإلرادة تلك نفس
 مذكرا ذلك كاف وإف لو وا٠تضوع وتعظيمو و٤تبتو با٠تالق الشعور من الفطرة يف ما وجود عليها يتوقف ال الفطرة عن

 (ٖٔٓ-ٖٓٓ/ٔا١تانع.." شفاء العليل ) للعارض ومزيال ومنبها و٤تركا

 : أمرينوفي ىذا النقل 

، سواء ىذا القوة الكامنة في النفس ومعها يلـز تفعيل المحبة والطلب واالرادة والقصد للشيء األمر األوؿ:
ىو الشعور، فالشعور ىل ذلك، إ والنكاح، أو الفرح واٟتزف وما متعلق باللنب، أو با٠تالق، أو بالطعاـ والشرابالشيء 

 إال من خالؿ ولكنها ال تنتقل إلى الوجود بالفعل، )العلم( ىو قوة خلقنا اهلل بها منذ الوالدة، وىي معرفة قبلية
تنتقل القوة ا١توجودة يف نفس الشعور باألمل، ورؤية الثدي، ف ا١تثَتات، وكل مثَت ْتسبو، فمنذ والدة الطفل ا١تثَت ىو

إىل الوجود بالفعل وىو الشعور ٔتحبة اللنب وٖتريك النفس إليو وإرادتو وقصد شربو،  –ا١تهيئ هبا  - ل وروحوالطف
 فيحصل الفعل وىو الرضاعة. اللنب، وٯتصفيمسك الطفل الثدي 

 وشهوة اٞتماع ٤تبة على مفطور بل وطلبو، وارادتو والشرب والطعاـ اللنب ٤تبة على مفطور والدتو منذ الطفلفإف 
 قوة عليها، ا١تفطور واحملبة والطلب االرادة مع والكامن النفس، يف كامن مركوزة ىذه كل وطلبها، وارادهتا احالنك

 وقصد وارادة ٤تبة على خلقا و٥تلوؽ ومفطوؿ ٣تبوي فهو السابقة، األشياء هبذه الشعور قوة على مفطور فهو الشعور،
  يف" اٞتبلي االرادي الشعور وتتبع( والقصد واالرادة احملبة) عملية وقوة( الشعور) النفس يف علمية بقوة ومفطور اللنب ،

 الفعل كما سبق بيانو. اىل الكموف من إخراجها

، وينتقل من الوجود بالقوة )حالة االشعور( إىل الشعور با٠تالق موجود بالقوة يف النفس الشعور بالخالق، األمر الثاني:
، أي: وعي بذايت ووجودي، فمن لواـز ومقتضيات الشعور باألنا، أو بالذات الوجود بالفعل مع التمييز العقلي والوعي

)الشعور با٠تالق(، فانتقلت من الوعي بالذات = الشعور )العلم( أين مل أصنع نفسي، ولكٍت مفتقر ١تن صنعي وخلقٍت 
 هلل احملبة قوة النفس يف أف ثبت وقد ، لذا قاؿ ابن القيم وىو نفس قوؿ ابن تيمية:" الوجود بالقوة إىل الوجود بالفعل

 بالفعل والخضوع والتعظيم لو المحبة وجود قطعا فيلـز بو الشعور قوة فيها وأف وا٠تضوع لو والذؿ واإلخالص
ليس إال ، وىذا االنتقاؿ من الوجود يالقوة )قوة الشعور( إىل الوجود بالفعل ٕٚٔا١تعارض" عن سلم إذا ا١تقتضي لوجود

( احملبة) لالرادة احملركة العمل وقوة( الشعور) العلم قوة فليس ابن تيمية،   عنكما سيأيتتداء،تكرار الشعور الموجود اب
 والقلب والروح النفس لواـز من واحملبة الشعور بل تكن، مل أف بعد وجدت َّث النفس يف معدومة عدمية، أي كانت
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الثدي،  عندما الفعل إىل وٮترج أمو، بطن نم خروجو منذ وروحو نفسو يف مركوزة للنب الطفل و٤تبة بوجودىم، موجودة
 واالعًتاؼ وتعاىل، سبحانو بالخالق فاإلقرار: " تيمية ابن يقوؿ ، ويف ىذاوىكذا يف الشعور يا٠تالق، مركوز يف النفس

 . ٖٚٔ."..القلوب في مستقر الفطرة في مركوز أنو كما أزيل، قدًن الوجود واجب موجود بوجود

 َوأَفم . َخَلقَ  ِبَكْونِوِ  ااِلْسِتْداَلؿِ  ِبُدوفِ  اْلَعْبدِ  ِعْندَ  َمْعُروؼٌ  تَػَعاَلى الرَّبُّ  ..إذْ : " بقولو ٌتا١تع نفس  تيمية ابن ويؤكد
 ِفْطرِيَّةٌ  رِفَػُتوُ َوَمعْ  ااِلْسِتْداَلِؿ؛ َىَذا قَػْبلَ  اْلِفْطَرةِ  ِفي َمْعُروؼٌ  ُىوَ  َلِكنْ  ا٠ْتَاِلقِ  َعَلى يَُدؿ   َوأَنموُ  َدلِيلٌ  أَنموُ  َمعَ  اْلَمْخُلوؽَ 

 في ومعروفة فيها، مستقرة كامنة موجودة الفطرة يف مغروزة اهلل فمعرفة  ٗٚٔ."َأوَّلِيَّةٌ  بَِديِهيَّةٌ  َضُرورِيَّةٌ  اْلِفْطَرِة؛ ِفي َمْغُروزَةٌ 
 س،باٟتواس ا٠تم حسية، ضرورة أو ،باشر حسي دليل وىو اآليات، دليل أو الخلق، بدليل االستدالؿ قبل الفطرة

 أف يؤكد وىذا اٟتسي، الدليل ىذا قبل من معروفة وإ٪تا اٟتسية، البديهة وال اآليات دليل على اهلل معرفة يتوقف فال
)يف حالة وجودة بالقوة  شعورية ال قبيلة فهي قبلية، معرفة بو الروحي النفسي القلبي والشعور بالخالق المعرفة

 لب والروح والنفس بعد انتفا٢تا إىل الفعل.بالق شعورية حسية وقبلية ،القريبة من الفعل(

الشعور ا١توجود بالقوة يف النفس و٥تلوقُت و٣تبولُت عليو )قوة الشعور(، ىو إدراؾ وعلم، فالشعور باحملبوب =  فهذا
وىكذا، كما نقلت عن ابن تيمية، ا٠تالق ىو ادراؾ وعلم، والشعور الروحي القليب باحملبوب " اللنب" ىو إدراؾ وعلم، 

للنب هو إدراؾ، ولكن الشعور با٠تالق والشعور ٔتحبة االلنب أو كاف ا٠تالق أو غَت٫تا، ف كافلشعور باحملبوب ا١تراد سواء  ا
أصلها األنطلوجي  (قبليةمعارؼ  والعقلية يف آف واحد )والوعي بالذات من ا١تعارؼ الضرورية البديهية الروحية النفسية 

 لب، وليس ٢تا أي: أسباب، فالذات كافية يف وجودىا مع سالمتها من ا١تعارض.الروح، ومصدرىا ا١تعريف العقل والق

 العقلي التمييز بعد َّث" قليبروحي  علم" بنفسو فيشعر والدتو، منذ بوجوده ووعيو ذاتو معرفة على مفطور ٣تبوؿىكذا و 
 ور التأملي االرادي االختياري.يف بداية األمر، َّث الشع "اٞتبلي االرادي التأملي الشعور" ووجوده ذاتو ويتعقل يعي

  ووجودي، ذايت أدرؾ ا٢توية مبدأ ىنا وخاصة بلوازمو العقل اكتماؿ فمجرد العقلي، التمييز مع بذايت وعي ٔتجرد أي:
 ما فكل العقلية، ا١تباديء: أي ماىيتو، من وكوهنا عنو تنفك ال اليت لوازمو تكتمل ومعو شيء، بعد شيئا يكتمل فالعقل
 من جزء اكتماؿ مع إال ٭تصل لن( بالذات الوعي) أو باألنا الشعور مع مثال ا١تباديء، من مبدأ تكتمل شيئا يتعقل
 با٠تالق، الشعور يف وىكذا بو، إال بذاتو يشعر فلن ا٢توية، مبدأ لو مالزما ويكوف العقل، من شيئ: أي العاقلة القوة
 وىذا ا٠تالق يعُت با٠تالق والشعور ا٠تالق، وتعقلنا وعينا كوننا ويةا٢ت مبدأ السببية، ومبدأ ا٢توية مبدأ بلوازمو العقل يعمل
 .السببية ١تبدأ يرجع ىذا خلقنا لسبب افتقارنا ندرؾ وكوننا ا٢توية، ١تبدأ  يرجع

 يف مستقره كامنة فهذه الوالدة، منذ عبادتو وقصد وطلبو وارادتو خالقو ٤تبة على ومفطور ٣تبوؿالطفل  الخالصة:
 والرضاعة للنب ٤تبتو مثل الوالدة، منذ يُػَفعمل ىو ما منها فشيئا، شيئا الفعل إىل الكموف حالة من وٗترج وقلبو، نفسو
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 العقلي للتمييز ٭تتاج ما ومنو يفعل، حىت للبلوغ ٭تتاج ىو ما ومنها اكتساب، وال تعليم دوف وا١تص الثدي وامساؾ
 )وقوة الشعور( و٤تبة وإرادة طلب ولكن يفعل، حىت الفتقاربا والشعور بالذات للوعي ٤تتاج ىو ما ومنو يفعل، حىت

وقد ٮترج مع الوعي  الكموف، بعد الظهور يف للشعور تابع ىذا وكل،  فيها كامنة الفطرةالنفس و  يف مركوزة األشياء ذههب
ٯتكن أف وكل ىذه األمور يقوؿ ابن تيمية:"  ىذاويف ٮترج للفعل مع خاطرة من خطرات النفس فقط، ، وقد بالذات
. واعتبار اإلنساف ذلك من نفسو يوجب علمو ضي تنبيهها وتذكيرىا وتخصيصهابخواطر في النفس تقتٖتصل 

فعلم أف الفطرة ٯتكن حصوؿ إقرارىا بالصانع واحملبة واإلخالص لو بدوف سبب منفصل، وأنو ٯتكن أف بذلك )...(
 (ٕٙٗ/ٛتكوف الذات كافية يف ذلك" درء التعارض )

 اليت ىي الروح وأف ،الجسد ال بالروح الفطرية المعرفة: أي االسالـ، فطرة وربطو ا١تعٌت، ىذا حياؿ لقيما ابن ويقوؿ
 ا٠تلقة وتغيَت والتنصَت، بالتهويد الفطرة تغيَت: األمرين بُت والسالـ الصالة عليو فجمع:"وتكفر وتؤمن وتتعرؼ تدرؾ

 ،عليها خلقوا التي الخلقة تغيير وىو الكفر، فطرة فغير يغَت٫تا، أف البد أنو إبليس أخرب اللذاف األمراف و٫تا باٞتدع،
 تغيَت وىذا ،الروح خلقة تغيير فهذا والقطع، البتك إىل وا٠تلقة الشرؾ، إىل الفطرة فغَت والبتك، باٞتدع الصورة وغَت
  ٘ٚٔ"الصورة خلقة

 واٞتوع باألمل النفس كانفعاؿ ليس جسديا، شعورا وليس روحي شعور ىو" بالربوبية اإلقرار" با٠تالق الشعورإذا 
 جسدية، ال روحية إرادة ىي  الفطرية، اٞتبلية القلبية اإلرادة أف بينت إرادي، وقد قليب عقلي شعور ىو بل والعطش،

 القلب بو نقصد ال"  بالقلب ا١تراد بينت جسدية، وقد حركة عنو يلـز اٞتبلي القليب والشعور القلبية اإلرادة ولكن
 "وغَته الدؽ وسرعة ا٠تفقاف جهة من ا١تعروؼ بالقلب تعلق لو كاف وإف االنساف، باطن ىو ٪تاوإ ا١تعروؼ

 كونو جهة من االفتقار أعظم إليو فقَتة وىي وخالقها فاطرىا تألو على مفطورة الروح كانت وإذا:" القيم ابن ويقوؿ
 (ٖ٘٘ٔ/ٖ) ا١ترسلة الصواعق.." " ومداويها وطبيها ومغذيها وحافظها و٦تسكها وخالقها رهبا

 َعَلْيِو، َوالتػَّوَكُّلِ  َعْنُو، َوالرَّْضى ِبُحبِّْو، َوااِلبِْتَهاجِ  بِِو، وتوحيده ومحبتو فاطره لمعرفة خلق: والقلب:" القيم يقوؿ
 .(ٕٕٓ،٘ٛٔ/ ٗ) ا١تعاد زاد انظر،. ٓ٘ٔ- ٜٗٔص النبوي الطب .." ،ِفيوِ  َواْلُحبّْ 

، وىم وف ىناؾ معارؼ روحية قلبية ليست في احتياج للحواس الخمسوكل ىذا مخالفة صريحة للماديين، ك
وىم ينكروف الروح يقولوف كل شيء نتاج ا١تادة سواء اٟتواس ا٠تمس أو الدماغ، وىذه ا١تعارؼ قلبية نفسية روحية، 

 والقوة العاقلة يف النفس.
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 :التقرير ىذا على الوارد االعتراض

 عقليا متخلفا يصبح السمع حاسة بدوف ولد إذا الطفل :االعتراض

 يعرؼ ال ، عقليا متخلف سيصَت وإال ٦تكنة طريقة بأي إنقاذىا ٬تب ، السمع حاسة بدوف ولد إذا الطفل الطب يف
 .  بديهيات وال وعي ال شيء، أي عن شيء أي

 :وجوه عدة من الجواب

 وليس  ابتداء، والدماغ باألعصاب السمع بإطالؽ؟ ىكذا العقلي والتخلف الصمم بُت التالـز وجو ما :األوؿ الوجو
 إفم  َُّثم : "  :"تيمية ابن يقوؿ ا١تعٌت ىذا ويف  األمر، حقيقة يف السماعة ىي القلب أو الروح كانت وإف والعقل، بالروح
َا أَنػمَها َوُىوَ  َشْيٍء، يِف  َوتُػَفارِقُػُهَما َواأْلُُذفِ  اْلَقْلبِ  َعنْ  تَػْقُصرُ  اْلَعُْتَ   ِمْثلُ  اٞتِْْسَمانِيمةُ  َواأْلُُمورُ  اْٟتَاِضَرةُ  اأْلَْشَياءُ  هِبَا تُػَرى إ٪تم

ْنَساِف، َعنْ  َغابَ  َما هِبَِما فَػيُػْعَلمُ  َواأْلُُذفُ  اْلَقْلبُ  فََأمما َواأْلَْشَخاِص، الص َورِ   الر وَحانِيمةِ  اأْلَْشَياءِ  ِمنْ  ِفيوِ  لِْلَبَصرِ  ٣َتَاؿَ  اَل  َوَما اإْلِ
 اأْلُُذفُ  أَمما: َوَخاصِّيمُتوُ  ِغَذاُؤهُ  ُىوَ  هِبَا اْلِعْلمُ  َكافَ  إَذا بِنَػْفِسوِ  اأْلَْشَياءَ  يَػْعِقلُ  فَاْلَقْلبُ  يَػْفًَتِقَاِف، َذِلكَ  بَػْعدَ  َّثم .ْلَمْعَنوِيمةِ ا َواْلَمَعاملِِ 

َا نَػْفِسَهابِ  َفِهيَ  اْلَقْلِب، إىَل  اْلِعْلمِ  َعَلى اْلُمْشَتِملَ  اْلَكاَلـَ  َٖتِْملُ  فَِإنػمَها ـَ، اْلَقْوؿَ  تَػَناؿُ  إ٪تم  اْلَقْلبِ  إىَل  َذِلكَ  َوَصلَ  فَِإَذا َواْلَكاَل
َا. اْلَقْلبُ  ُىوَ  اأْلَْمرِ  َحِقيَقةِ  يِف  اْلِعْلمِ  َفَصاِحبُ  اْلِعْلِم، ِمنْ  ِفيوِ  َما ِمْنوُ  َأَخذَ   ِمنْ  إلَْيوِ  تُػَوصِّلُ  َحَجَبُتوُ  اأْلَْعَضاءِ  َسائِرُ  َوِإ٪تم
 ُىوَ  َكافَ  َما اْلِعْلمِ  ِمنْ  بَِفْقِدهِ  يَػْفِقدُ  فَِإنموُ  اأْلَْعَضاءِ  َىِذهِ  ِمنْ  َشْيًئا فَػَقدْ  َمنْ  إفم  َحىتم  بِنَػْفِسِو، لَِيْأُخَذهُ  َيُكنْ  ملَْ  َما ْخَبارِ اأْلَ 

  ٙٚٔ."ِفيوِ  اْلَواِسطَةُ 

 العامل على مطلعو والروح العقل ٕتعل اليت اٟتواس وىذه ويتذوؽ، ويلمس يرى فهو يسمع مل إف :الثاني االوجو
 .اٟتواس باقي لسالمة  نظرا والتعقل، واالحساس الشعور من لوظيفتهما والعقل الروح اعماؿ يف يؤثر فلن ا٠تارجي،

 ويدرس ، سليم العقل داـ ما بالوالدة  أصم لو حىت حواسو باقي باستعماؿ الوقت مع يتعلم األصم :الثالث الوجو
 .جدا عادي يبدع و يتزوج و ويتعلم

 ا١تعنوي واألمل الروحية باللذة الروحي وشعوره بوجوده، ومعرفتو بنفسو وعيو يفقد مل عقليا ا١تتخلف :الرابع الوجو
 ا١تاء أف يدرؾ فهو البديهيات، كل عن وعيو يفقد مل أنو على فضال كامال وعيو يفتقد عقلياً  ا١تتخلف وىل الروحي،

 .وىكذا للإلشباع سبب والطعاـ للإلرواء، سبب

 وأف بالتطور، قو٢تم يف ا١تاديُت ٮتالف تيمية وابن وغَتىا، اإلنساين التعقل عملية يف تيمية ابن ٥تالفة تقدـ ٦تا فظهر
 .بيانو تقدـ كما والفروع األصوؿ يف ٮتالف فهو اٟتسية، ا١تعارؼ تطور نتاج العقلية ا١تعارؼ
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