العلاَّ مة َّ
ال�شيخ حم ّمد جواد مغن ّية م�شتغ ًال بالعلوم العقل ّية

ٌ
�سد ُده الفقيه
فيل�سوف ُي ِّ
حممود حيدر*

ُتلقي هذه املقالة َّ
ال�ضوء على واحدة مِ ن �أبرز الإ�شكال ّيات املعرِف ّية يف ال ِف ْكر ال ّتاريخي الإ�سالميَ .ع َن ْينا
بها �إ�شكال ّية ا َ
جل ْمع بني الفقه والفل�سفة ،وا�ستِطراداً بني العقلي وال َّنقلي وال �س ّيما يف ميدان العلوم الدّين ّية
احلوزو ّية� .إذ غالباً ما جرى ال ّتعامل مع هذين املُعط َيينْ العلم َّيينْ وك�أ ّنهما على ط َرفيَ ْ نقي�ض.
هنا ُمقاربة لل ّتجربة العلم ّية اجلامعة كما تتج ّلى يف �سرية العلاّ مة ال ّراحل ّ
ال�شيخ حم ّمد جواد مغن ّية.
ف�س َيتبينَّ لنا من خالل هذه املُقاربة أ� ّننا ب�إزاء عامل َح ْو َزويّ ا�ستطاع �أن ُيحرِز مه ّمة امل�صاحلة اخللاّ قة بني
َ
الفقيه والقا�ضي واملتك ِّلم والدّاعية من دون � ْأن َيقطع مع مه ّمة الفيل�سوف .حيث ان�صرف للدِّفاع عن الدِّين
«�شعائر»
					
ح�صله من ُمنجزات العلوم الفل�سف ّية قدميِها وحديثِها.
مبا َّ
َ
حيان
إذا كان «اإلنسان قد أشكَ ل عليه اإلنسان» عىل ما ُيبينِّ أبو ّ
القضية يف ذلكُ ،مشتغالت العقل .وجيوز
ال َّتوحيدي ،فأصل
ّ
القول :إ َّن األصل يف اإلشكال هو ال َّطريق الذي يسلكه العقل
حني يفكِّ ر يف ِع َلل ِ الشيَّ ء ومآالته.
كذلك سرنى املشهد عىل أمتِّه يف مسارات الفتنة املوصوفة بني
ال َّنقل والعقل ،أو بني الفقه والفلسفة .وتالي ًا بني
الدين
واجبية ِّ
ّ
الدنيا.
ورضورات ُّ

مل ُيحسم األمر .ومل تتو َّقف الفتنة .مثلما مل َتقُم املصاحلة بني
األبدية:
إشكالي نْي يبدوان كأنهَّ ما يف نزاع ٍ مفتوح عىل
حق َل نْي
ّ
َّ
فلسف.
ال ّتكلُّم وال ّت ُ

معرفي ًا يتداخل فيه
املقدمة حني نواجه حيزّ ًا
نقرتب من هذه ّ
ّ
جترد الفيلسوف .ولنا يف
احلقالن مع ًا .حتيزُّ الفقيه متوازي ًا مع ُّ
ِ
مغنية ما
الكالم عىل
موقعية الفلسفة يف فكر العلاَّ مة َّ
حممد جواد ّ
ّ
ُييضء عىل هذه املواجهة.

ِ
مغنية
مقاربة نتاج العلاّ مة ّ

ِ
ِ
تعرفَ ،لظهرت
مغنية ل ُنقيم ّ
لو قاربنا أعمال ال َّشيخ ّ
وإياها صلة ُّ
عىل اجلملة يف وعاء الفلسفة .قد يبدو هذا الكالم ُمفارق ًا للمأثور
الدين ليدفع هبا
حصل علوم ِّ
من ال َّشيخ .فأنتم بإزاء َح ْو َز ّ
وي َّ
تبوأ
عن ِّ
الدين مقالة ال ّنظار واملخالفني .فهو هبذه ِّ
الصفة سوف َي َّ
ِ
الداعية ،أو هذه
مقام العالم ،أو الفقيه ،أو القايض ،أو املتك ِّلم ،أو َّ
* رئيس «مركز دلتا» لألبحاث املعمّ قة

الفحام �إىل
ال�شيخ حممد جواد مغن ّية يف الو�سط ّ
ي�ضم �إليه �شيخ الأزهر حم ّمد ّ
قم �إيران �صيف 1971
يف
اليمني
إىل
�
أزهر
الي�سار وال�شيخ �أحمد ال�شربا�صي عميد ال
ّ

املقامات عىل اجلملة .فمن أين إذ ًا جاءنا الفيلسوف ،وما الذي
ِ
الديين املألوف لدى
َح َمله إىل ما ع َّزت
مطار ُح ُه يف فضاء ال َّتقرير ِّ
قليدية.
مدارس الفقه ال ّت ّ
بالسؤال إىل مسافة أبعد :كيف لِداعية أن َيدنو
َّ
ثمة َم ْن َيميض ُّ
ِ
ٍ
اَّ
باملساءلة من شأن ال ُيرى عنده إل عىل وجه اليقني .أو كيف لفقيه
ت
أن يواجه بعالمات اإلستفهام ما هو مركوز يف القلب ،ومث ََّب ٌ
باإليمان ،ومس ََّل ُم به عىل الفطرة؟
مغنية يبدو خارج نطاق
السرية
ال يشء يف ِّ
العلمية للعلاَّ مة ّ
ّ
ال َّتساؤل .كان ذلك حارض ًا لديه منذ الطفولة املسكونة بالفقر.
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ؤال وال
ضمه
الس َ
ُ
حىت إذا َّ
القدر إىل حماريب احلوزة ،مل ُيغادر ُّ
الدين الذي أس َل َم
ؤال حلظة .كما لو أنّه َوعى مبكر ًا أ ّن ِّ
الس ُ
فارق ُه ُّ
ِ
له الفؤاد ال مناص له من ِ
العارف ال يكون له مقام
عارف .وأ َّن
ّ
بطي منازل اجلهل ،مزنل ًة مزنلة ،وإشكاالً إثر إشكال،
التعرف اَّإل ِّ
ُّ
حت يأتيه اليقني.
ىّ

جماهدات
الستني كتاب ًا وأكرث وضعها العلاَّ مة مغنية،
ٌ
يف امتداد ِّ
مؤيد ٌة بشغف البحث عن حقائق الكلمات واألشياءِ .
مرج ُعه
َّ
َ
األول يف ال ّتساؤل القرآ ُن﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ّ
ﮤ  ﴾..العنكبوت .69:كما لو اس َت ْيقن
ال ّشيخ من أ ّن ال َّتساؤل بال ّنسبة إليه هو
تقوى الفكر وهداية العقل ،وأ ّن اهلداية
موصول ٌة باملجاهدة والبذلَ .ف َع ِل َم إ ّذاك ما
حت إذا عزم
جيب أن يكون عليه األمر .ىّ
وجه إىل إستنتاج األحكام ،أدرك أ َّن
عىل ال َّت ُّ
املقام ال يستوي عىل اإلنصاف اَّإل بالتقوى.

خصيم ًا لدود ًا كان أو صاحب ًا ودود ًا -لكي تكتمل صورتها عننفسها .فصورة ّ
الذات ُتصنع أيض ًا ،وبنسبة ما ،عىل َع نْي اآلخر.

الصلة بالغري ،كان ال َّشيخ
مع هذا اإلقرار العقالين ب ِ َ
ج َد َّلية ِّ
فلسفي ًا ال مِراء فيه .فعىل حكم العقل يبقى إدراك
يؤ ِّدي فعالً
ّ
ُتعرف بما لديه من
خصية
ال ّش
ّ
ّ
احلضارية أمر ًا ناقص ًا لو اكتفى امل ِّ
بد إذن ،من حضور املقابِل لكي
أنباء وروايات عن الغري .فال ّ
َتكتمل املعرفة .ذلك أل َّن مثل هذا احلضور هو بنسبة ماُ ،يعترب
ّ
فعل
عرف بمدلوله الفلسفي الواقعي هو ٌ
َّ
هوية أخرى للذات .فال ّت ُّ
ٍ
بنظري.
اإلعرتاف
ُه
ـ
أصل
حلدث
إما ُليثبِ ُته يف
ّ
وإياه
حقله عىل الو ِّد واملشاركة ،أو َلي َّ
ظل َّ
عىل اإلختصام ،إىل ﴿..ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ  ﴾..األنفال.44:

لو قاربنا أعمال ال َّشيخ
مغن ّية لِنُقيم وإيّ��اه��ا
ِ
صلة ت��ع � ُّرف ،ل َظهرت
على الجملة في وعاء
الفلسفة .قد يبدو هذا
الكالم ُمفارقاً للمأثور
من ال َّشيخ .فأنتم بإزاء
�ص��ل علوم
َح����� ْوزَو ّي ح� َّ
ال � ِّدي��ن ليدفع بها عن
ال � ِّدي��ن مقالة النّظار
والمخالفين.

صاحبنا بما دعا به اإلمام
ولقد أخذ
ُ
مرة ،حني أَلزم نفسه بالقول
الغزايل ذات ّ
هم إنيِّ أعوذ بك من فتنة الق َْول،
املأثور« :أل ّل َّ
كما أعوذ بك من فتنة العمل» .وملّا كان
وسع من أرض القراءة
ذلك كذلك ،راح ُي ِّ
حت صارت له مراجع أخرى.
ىّ
باملقرر احلوزوي الذي
مل َيكتفِ ال ّشيخ
َّ
يتعدى
اض ،بل هو َذهب يف ما َّ
امتأل به َو َف َ
ِ
كلمات احلوزة وأسفارها .مىض ل َيغرتف
املزيد ممّا أَشكَ ل عىل اإلنسان من ُبحور احلداثة
ومنجزاتها.
الغربية ُ
ّ
ٍ
َحا هذا املَ ْنحى ،مأخوذ ًا بفضول عارض ٍ
مغنية ،ملّا ن َ
مل يكن العلاَّ مة ّ
للمعرفة .لقد كان عىل َو ْعي بفضيلة القول الفلسفي كسبيل إىل
دفعه
عرف .وعنده أ َّن األخذ هبذا القول الفلسفي يعين َ
كمال ال َّت ُّ
كل ما ي َّتصل
إىل حقول اإلشتغال الكالمي والفقهي ،بل ويف ِّ
نصوصه وكتاباته َم رْسى
الدين .ولذا سنجد كيف سرَ َ ت
بعلوم ِّ
ُ
ق امل َُس َّلمات من العقيدة.
املمارسة
الفلسفية ،ىّ
حت وهو يتناول أد َّ
ّ

الغربية من إنجازات ،كانت
الفلسفية
لعل قراءة ما يف اجلغرافيا
َّ
ّ
ّ
ِ
ِ
ٍ
ّ
ّقافية
بال ّنسبة إىل عالم كال ّشيخ ّ
مغنية رضورة ل َوعي الذات الث ّ
اإلسالمية .فهذه ّ
السارية يف ال َّزمن مل َت ُعد بال ّنسبة إليه
الذات ّ
ّ
حمبوسة ضمن قلعة مغلقة .ففي خالل احلقبة ال ّتارخيية اليت عاشها
كفقيه -ال ّنصف الثاين من القرن العرشين -بدت هذه ّ
الذات
بد هلا من استكشاف مطارح الغري
يف قلب اإلحتدام .ولذا فال ّ

عىل هذا املدرج يف ال ّنظر إىل الغري ،بما
مغنية
معرفيةُ ،يحيل العلاّ م ُة
هو قيمة
ّ
ّ
عملية إنتاج األفكار إىل ما ُيمكن وصفه
ّ
هذا
ففي
العميل.
ف
فلس
ت
ال
بفضاء
املحل
ّ
َّ ُ
هناجية خمصوصة يف
سوف َتتعينَّ لديه
ّ
يقرر أ َّن
عا َلم ال َّتفكري ِّ
الديين .وعليه سوف ِّ
مهمته
الدؤوب
الفلسفية َتكمن يف العمل َّ
ّ
ّ
ٍ
إنتاج
عىل
السؤال ،سعي ًا إىل جواب ما ،عرب
ُّ
العصبيات
ومعرفية جتتاز
فكرية
والدات
ّ
ّ
ّ
الص َّماء.
ّ

مقدمة كتابه (فلسفة املبدأ واملعاد)
يف ِّ
مغنية ُليذكِّ ر بما كان قد َب َّينه يف
يعود ال ّشيخ ّ
جممل أعماله :من أ ّن الفلسفة إنّما تقوم عىل
البدهييات .هبا ُيرب َهن
ّ
صحة
النظريات ،وهبا ُتعا َلج مشاكل الوجود .ويف ر ِّده عىل
عىل ّ
ّ
ُمنكرهيا سيالحظ أ َّن الذين شكَّ كوا يف ُحكْ م العقل ،وأسقطوه
الداللة واإلعتبار هم أنفسهم َمن ِ استعملوا منهج الفلسفة
عن َّ
ثل هؤالء كَ َمثَل َمن قيل
ومنطقها ،ونقدوا العقل بالعقلَ .ف َم ُ
«م ْن أَنكَ ر الفلسفة فقد َت َف ْل َسف».
فيهمَ :

الديين
َعرفية للفكر ّ
اهلندسة امل ّ

مغنية أنّه أدخل الفلسفة يف جمال اإلستعمال .راح
َّ
مزية ال ّشيخ ّ
ِ
ثم لتكون له مسلك ًا يف
ثم ل َيكتب فيهاَّ .
يرى إليها بعني املُ َتبصرِّ َّ .
دبر وال َّنظر والعمل .ولذا مل تكن الفلسفة بال ّنسبة
ال َّتعقُّل وال َّت ُّ
ٍ
جرد .لقد أمسك
إليه كتلة من املفاهيم متكث بصمت يف مقام ال َّت ُّ
ثم ،انربى ُيزنهلا من عليائها ،لكي َترسي،
بناصية الفلسفة األوىلَّ ،
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و َتتوالد ،و َتنمو يف حقول احلياة اخلرضاء .فما جدوى الفلسفة لو
الفلسفية لكن
ظ َّلت صامتة يف أبراجها .لقد فعل ما َف َعل ْته احلداثة
ّ
تتحول املفاهيم
عىل هنج ما أويت من ِعلم الكتاب اإلهلي .كأ ْن
َّ
الس ِ
اكنة يف سماء األذهان إىل حركة متأل ال َّزمان واملكان .حيث
َّ
ً
ق
ا
حضور
يعة
ال
وعلوم
الكتاب
آيات
ستحيل
َت
حي ًا يف أد ِّ
شرَّ
َّ
الفلسفية
مفاعيل ال َّنشاط البرشي .لقد أراد أن تكون الفكرة
ّ
حركةً،
ولقاء ،واجتماع ًا ،وصانعة َح َدث ،وأن تكون تالي ًا فكر ًة
ً
فاعل ًة يف ال َّتاريخ.

موقعية
ها هنا عىل وجه ال َّتعينُّ نصل إىل
ّ
الفلسفة يف فكره .حيث َتستحيل يف َم ْسعاه
ِ
الديين بأصوله
إىل هندسة
معرفية للفكر ِّ
ّ
وفروعه ومراتبه
املتعددة .بل يمكن القول،
ِّ
إ َّن غايته من الفلسفة هي تأييد العقيدة
إضافية من أنوار العقل.
بعنارص
ّ

لم ي َ ِ
كتف ّ
الشيخ بالمق َّرر
ال��ح��وزوي ال��ذي امتأل
�اض ،بل هو ذَهب
به َوفَ� َ
ف��ي م��ا يتع َّدى كلمات
الحوزة وأسفارها .مضى
لِ َيغترف المزيد م ّما
أَشكَل على اإلنسان من
بُحور الحداثة الغرب ّية
و ُمنجزاتها

مغنية أن يرتفع
لقد استطاع العلاّ مة
ّ
بالبحث الفقهي الكالمي إىل ال َّتجريد
ثم ل ِ َيعود به كَ َّرة ثانية إىل الواقع
الفلسفيّ ،
الرجل
ال ّتفصييل َّ
الضا ِّج باحلياة .مل يكن َّ
ِ
الدين
«فيلسوف دين» ،كَ َمن يدخل أرض ِّ
من باب الفلسفة،
وقصده يف ذلك أن
ُ
الفلسفية
َيدرس العقيدة وفق ًا للمقوالت
ّ
وتارخيي ًا .كما مل يكن
ومعرفي ًا
أنطولوجي ًا
ّ
ّ
بمقدمات
ديني ًا ،شأن َمن َيعمل
فلسفية من خارج
ِّ
فيلسوف ًا ّ
ّ
الدين من دون أن يقصد بالضرَّ ورة إثبات
الدين ،ويصل إىل ِّ
ِّ
الدينية.
العقائد
ّ

مغنية
حل فيه العلاّ مة
وأي مطرح
َم ْن كان إذ ًا،
معريفّ ،
ّ
ّ
ّ
ل ِ ُيصاحب الفلسفة؟
غالب ال َّظ ّن ،أنَّه كَ َرجل دِين مل َيكن ل ِ َيستسهل األمر .وا ّلذين
سبقوه إىل مثل هذه املخاطرة كانوا عىل َح َذ ٍر ُمقيم .ولذا َس َيلوذ
ِ
الس َلف من
والرجاء يف اآلن عينه ،كما الذ بعض َّ
ُّ
بالسؤال َّ
الدين والفلسفة
ثنائية ِّ
احلُكَ ماء .لكأنَّنا به وهو جيد نفسه داخل ّ
الض َف َت نْي.
جة ل ِ َيعرث عىل
جغرافية ال ّلقاء احلميم بني َّ
خيوض ال ُل ّ
ّ
ولقد كان عليه أن َيتساءل:

كَ كُ ِّل املفاهيم املُعاصرِ ةَ ،يشوب الغُموض ،واإلضطراب،
الدين.
وتعدد ال َّتعريفاتُ ،مصطلح فلسفة ِّ
ُّ
بعض ُهم َذهب إىل تقريب املُصطلح من ِعلم
ولسوف نقرأ أ َّن َ
ِ
الكالم اجلديد ،كَ ْونه يعمل عىل قضايا مشرتكة مع ذلك العلم،
متام ًا مثلما ذهب اللاَّ هوت املسيحي لألسباب نفسها .مع هذا،
ِ
وصل إىل رؤية
ال يزال ال ّنقاش يف هذا احلقل ُمحتدم ًا من دون ال َّت ُّ
معرفية واضحة املعامل ،يف حني أ َّن معظم ال َّتعريفات اليت ن ُِق َلت
ّ
عن املشتغلني يف هذا احلقل ،ترتبط بعضها
ببعض ضمن سياق واحد ومتشابه.

الدين بعني
ما فلسفة ِّ
الدين ..هل هي تلك اليت َترى إىل ِّ
الفلسفة ل ِ ُت َعق ِْل َن ُه؟
ِ
وإياه قليالً إىل مرسح ال ّت ُّعرف:
حسن ًا  ..ل َن ْمض ِ ّ

الدين
تعريفات فلسفة ّ

لِنرَ َ أيض ًا وأيض ًا إىل ما حيتويه مرسح
ال ّتعريفات:

الدين عبارة عن استعمال
أوالً :فلسفة ِّ
ّ
الفلسفية لإلجابة عن األسئلة
الط ُُّرق
ّ
ِ
املُتع ِّلقة باملواضيع
األساسية يف الفكر
ّ
الديين .مع اإلشارة يف الواقع إىل أ ّن طريقة
ِّ
الفلسفة
الدراسات
األساسية هي خليط من ِّ
ّ
ارخيية وال ّتحليالت
املنطقية (Logical
ال ّت ّ
ّ
)Analysis
واملفهومية ()Conceptual
ّ
وعلم اللُّغة (.)Philology

الدين .فتكون
ثاني ًا :فلسفة ِّ
الدين هي ال ّتفكّ ر الفلسفي حول ِّ
ِ
هبذا البيان جزء ًا من الفلسفات املُضافة ،وفرع ًا من علم املعرفة
( )Epistemologyباملعىن
ألهنا تتط ّلع -باإلنطالق
األعم ،ذلك ّ
ّ
من موضوعها أي
الدين ومن اخلارج -إىل البحث
إستقاللية ِّ
ّ
ينية.
وال َّتحقيق يف األمور واملوضوعات ِّ
الد ّ
الدين هي ِعلم ثانوي ،أو هي ِعلم وسائطي،
ثالث ًا :فلسفة ِّ
ينية ،بل هي كفلسفة احلقوق،
ألنهَّ ا ليست جزء ًا من املواضيع ِّ
الد ّ
القضائية.
احلقوقية واملفاهيم واألد ّلة
الدراسات
بال ّنسبة إىل ِّ
ّ
ّ

ينية
الفلسفية .أي
الدراسات ِّ
الدين هو ِّ
رابع ًا :ميدان فلسفة ِّ
الد ّ
ّ
الدفاع الفلسفي عن املُعتقدات
الدين ،ال ِّ
ال ّتفكري الفلسفي حول ِّ
الص َدد ُيمكن القول إ َّن اإللتباس احلاصل بني
ِّ
ينية .ويف هذا َّ
الد ّ
ِ
ِ
مهمتها
احليادية ،وبني علم الكالم أو علم
فلسفة ِّ
ّ
الدين ضمن ّ
ربيرية عن املُعتقدات،
مهمتهما ّ
فاعية وال ّت ّ
اللاّ هوت ضمن ّ
الد ّ
إنّما هو التباس ِ
ناجم عن تداخل وتشابك األدوار ،وطريقة
ٌ
ّ
الدين َتنطوي
اإلستخدام .فقد رأى بعض الفالسفة أن فلسفة ِّ
عىل َسعي إلجياد تربير و َتبيني
عقيل ألدياهنم ،وغريهم اعتقد أ ّن
ٍّ
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يف ذلك سعي ًا لتربير وتوجيه إحلادهم ،وكان عند قوم آخرين
جمرد سعي لدراسة وبحث مساحة أخرى من العالقة وال ّتجربة
َّ
الدين
اإلنسانية .وقال بعضهم من جانبٍ آخر ،إ َّن فيلسوف ِّ
ّ
ِ
ً
عقائدي ًا ،بل ُيمكن أن يكون ُمنكر ًا
ا
شخص
يكون
أن
ال يلزم
ّ
الدين
أي حال ،فإ َّن فيلسوف ِّ
هلل ،أو مؤمن ًا ،أو ال ّ
أدري ًا .وعىل ِّ
ِ
مهمته
ىّ
ليس بالضرَّ ورة أن يكون ملزتم ًا بِدين ٍ ُمعينَّ
حت يمارس ّ
الدين هي كلمة ُمطلقة،
الدين يف فلسفة ِّ
الفلسفية .ذلك أ ّن كلمة ِّ
ّ
مقيدة ال
غري
ا
إ
أي
سواه،
دون
األديان
بأحد
دة
مقي
نهّ
ّ
وغري ّ
باليهودية وال
باملسيحية وال
باإلسالم وال
ّ
ّ
ب ِ ِسوى ذلك من األديان.
الدين ،هي إحدى ُش َعب
خامس ًا :فلسفة ِّ
الفلسفة املُضافة ،مثل :فلسفة العلم ،فلسفة
اجلمال ،الفلسفة
السياسية ،فلسفة ال ّلغة
ّ
إلخ ،وهي ك ّلها يف مقابل الفلسفة األوىل.
وهذا هو سبب احتوائها ألحد األحكام
الك ِّل ّية
ح ِّري احلقيقة،
الفلسفية أي َت َ
ّ
احلر.
والبحث العقالين ّ

أنفسهم.
الدائرة
مغنية هنا ،ال يغادر هذه ّ
العلاّ مة ال ّشيخ ّ
حممد جواد ّ
ّ
الديين من
بالذات ،فمسعاه عىل اجلملة َيؤول إىل عق َل َنة ال ّتفكري ِّ
الفلسفية.
خالل املمارسة
ّ

مغنية منطقة ُوسطى من اإلشتغال بالفلسفة:
لقد ختيرَّ العلاّ مة ّ
الديين .وبمعىن أكرث
الدين
فلسفي ًا عىل أرض اإليمان ِّ
َد َرس ِّ
ّ
ِ
عقلية فائقة القدرة عىل
وضوح ًا :لقد استحرض الفلسفة كَ ت ّ
قنية ّ
مهماتها يف خدمة
توليد املفاهيم ،لتؤ ِّدي ّ
مهمته
العقيدة .وهو حني َذهب إىل توصيف ّ
املعرفية بأنهّ ا «فلسفة العقيدة» ،فقد كان
ّ
ِ
كوهنا اخلريطة
كَ َمن ُي َم ْوضع الفلسفة بصفة ْ
ِ
ينية.
االسرتاتيجية ل َفهم املنظومة ّ
الد ّ
ّ
ِ
الدين يف مرحلة
لعل ظهور علم أصول ِّ
َّ
ِ
ربما
تطورات الفكر اإلسالمي ّ
متأ ِّخرة من ُّ
ِ
ٍ
حد بعيد م ّما َق َص َده العلاّ مة
َيقرتب إىل ٍّ
مغنية من «فلسفة العقيدة» .من هذا ال َّنحو،
ّ
لاّ
مغنية بجدوى الفلسفة يف
مة
ع
ال
أيقن
ّ
الديين من إدراك حقائق
متكني العقل ِّ
ص وطبقاته
ُتعددة األفهام،
املعرفية امل ِّ
ال ّن ّ
ّ
حتوالت ال َّتجديد
وبال ّتايل يف متكينه عن طريق الفلسفة ،من إحراز َّ
ِ
الديين املعاصرِ .
واإلحياء يف الفكر ِّ

مزيَّة ّ
الشيخ مغن ّية أنّه
أدخل الفلسفة في مجال
اإلس��ت��ع��م��ال .راح يرى
بصر .ث َّم
إليها بعين ال ُمت َ ِّ
لِ َيكتب فيها .ث َّم لتكون له
مسلكاً في التَّع ُّقل والتَّدبُّر
والنَّظر والعمل.

الدين أوليفر
لكن الباحث يف فلسفة ِّ
ّ
ليمان ( )Oliver Leamanله رأي آخر
الدين عن سائر الفلسفات املُضافة .يقول:
ُيبينِّ فيه ميزّ ات فلسفة ِّ
الدين هو
«إ َّن أحد األشياء املُختلفة متام ًا يف ما يتع َّلق بفلسفة ِّ
أ ّن لدهيا إرتباط ًا شديد
اخلصوصية بما هو شخيص .وقد ا َّتخذ
ّ
ربما باإلجياب أو
الكثري من املُفكِّ رين موقف ًا
خاص ًا من ِّ
الدين ّ
ّ
أمهية
بالسلب .وربما هم َي َرون أ ّن فلسفة ِّ
الدين تكتسب لدهيم ّ
َّ
ظرية .ومع ذلك من املمكن أن يكون
جرد
األمهية ال َّن ّ
ّ
أكرث من ُم َّ
جمرد اإلهتمام
ُتدين ،بفلسفة ِّ
إهتمام املؤمن امل ِّ
الدين ،أكرث من َّ
دينية بطريقة
ربما ل ِ ُيعَبرِّ عن مبادئ ،أو
األكاديميّ ،
أساسيات ّ
ّ
صحته .وبِحسب هذه
عقالنية ،أو ىّ
ليؤسس له ُ
ويربهن عىل َّ
حت ِّ
ّ
الرؤية فإ َّن الكثريين من املؤمنني يرغبون يف انتهاج هذا ال َّنحو من
ُّ
ُستغرب لدى كثريين ممَّن أخذوا
اإلهتمام .غري أنّه سيكون من امل َ
طبقون هذا املنهج عىل منظومة اإلعتقاد
هبذا الطريق ،أنهّ م ال ُي ِّ
اخلاصة هبم».
ّ
الدوافع اليت تقود العاملني يف فضاء
وأي ًا َيكن الوضع ،فإ َّن من َّ
ّ
الرغبة يف إرساء
فلسفة األخالق مثالً ،هو يف األغلب
ّ
األعمّ ،
خصية .ذلك أ ّن أبرز
األخالقية ال ّش
املنطقية ملعتقداتهم
األُ ُسس
ّ
ّ
ّ
الدين واألقسام األخرى من الفلسفة ،هو
الفروق بني فلسفة ِّ
خصية للفالسفة
أ ّن األوىل ترتبط إرتباط ًا وثيق ًا باملواقف ال ّش
ّ

أتم
رصح أنَّه َس َيطأ أرض الفلسفة
اإلهلية عىل ِّ
ّ
ولسوف نراه ُي ِّ
أطوارها يف حقبة متأ ِّخرة من عمره العلمي .ففي مدينة «قم
املقدسة» سينفتح له فضاء معريف غري مألوف يف أوساط املدرسة
َّ
الصدرائية
ت به فضاء الفلسفة
يعية
الكالسيكيةَ .ع َن ْي ُ
ّ
ّ
الفقهية ال ِّش ّ
ّ
حممد بن إبراهيم الشريازي املعروف
ُتعالية
مل
ا
احلكمة
لصاحب
ّ
َّ
الفلسفية ما كانت
بصدر املتأ ِّلهني .فهو َيعرتف بأن ُج َّل كـُتبه
ّ
لِتظهر لوال أن أُتيح له اإل ِّطالع عىل آثار هذا الفيلسوف العظيم.
مغنية ال َّشطر األخري من
مع هذا اإلدراك ،أَنجز العلاّ مة
ّ
بمهمة
املُصاحلة بني الفلسفة والفقه ،لتكون فضيلة األوىل القيام
ّ
وعقْلنته.
تسديد الفقه َ

مؤ ّدى املصاحلة بني الفقه والفلسفة

طورات
إ َّن مؤ َّدى هذه املصاحلة سوف َيظهر عرب سلسلة من ال َّت ُّ
مغنية .فمثلما شكَّ َلت الفلسفة
يف الفكر ال َّتجديدي لدى العلاّ مة ّ
ِ
الديين ،كذلك كان تأويل
تكام َّلية الفكر ِّ
لديه الباب املفتوح عىل ُ
يتوضح يف بعض
صَ .ف َسرنى كيف أ َّن موقفه من ال َّتأويل
َّ
ال َّن ّ
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أعماله الكالمية من خالل إجراء ال َّتحليل امل ِ
ُقارن بني الفريقَني
ّ
التأسيسي نْي يف ِعلم الكالم اإلسالمي :األشاعرة واملعزتلة .فهو
َّ
بنظرية أهل اإلعزتال دون
األخذ
إىل
َيميل
ّ
نظرائهم ،ودليله إىل هذا القاعدة اليت تقول:
ب
ص مع العقل َو َج َ
إذا تعارض ظاهر ال ّن ّ
تأويله بما ي َّتفق مع منطق العقل .فذلك
اإلمامية بأ َّن الشرَّ ع
ما َي َّتفق برأيه مع قول
ّ
والعقل ال َيتصادمان بِحال ،وال َيفرتقان،
عقل
أل َّن
العقل رش ٌع من ّ
الداخل والشرَّ َع ٌ
َ
العقل فإنّه يهَ تدي بالشرَّ ع،
وأما
ُ
من اخلارجّ .
فهما أبد ًا ودائم ًا
عرف بالعقلُ .
والشرَّ ع ُي َ
متحالفان م ِ
كل منهما َيحكم بما
تآزرانٌّ ،
ُ
ُ
َيحكم به اآلخر.
عند هذه املح ّطة
املعرفية سوف َيستحيل
ّ
ِ
الدين.
وحجته:
ال َّتأويل عنده رضورة لفهم ِّ
َّ

لقد تعامل «الفقيه/
الفيلسوف» مع مواقع
اإلخ��ت�لاف س���واء بين
مذاهب المسلمين أم بين
األديان والتّ ّيارات الفكريّة
والفلسف ّية والعلمان ّية،
وفق مبدأ التَّع ُّرف قبل
ال ُّدخول معها في ميادين
المجادلة.

إ َّن ما َيستغلق من الشرَّ يعة عىل الفهم َي اَّ
توله العقل بال َّتفسري
واجلرح وال َّتعديل ،وصوالً إىل ال ّتأويل ،حىت ُترى حقيق ُته.

صدرهَ ،ل َوقعنا
فلو قرأنا ما َي
ّ
مغنية ُج َّل ما أَ َ
ستهل به العلاّ مة ّ
ٍ
ٍ
عرف عىل ال ُّنصوص
عنده عىل شغف حميم بتكثري طبقات ال َّت ُّ
واألفكار .إذ املعرفة عىل ما َيرىَ ،تنطلق من َمنظور قرآين
وفلسفي قوامه َب ْسط ال َّنفس والعقل عىل فضيلة اإلختالف.
فاملُفكِّ ر اإلسالمي برأيه ال يفلح بأمره اَّإل إذا أَحرز ثالثة رشوط:
 -أن يكون عىل ِعلم بحقيقة اإلسالم.

ِ
بالتيارات واملذاهب احلديثة ومدى
 أن يكون عىل علم ّسلطاهنا وتأثريها.
ِ
بعيوب املجتمع
 أن يكون عالم ًا ُعصب ،واإليمان بالبِ َدع،
اإلسالمي كال َّت ُّ
واللاَّ مباالة.
مغنية أ ّن حضور
لقد عرف ال َّشيخ
ّ
اإلسالم يف ال َّزمان ،وعىل اخلصوص يف
أزمنة احلداثة اليت عاشها بامتالء ،ال يكون
جدلية اإلحتدام واإلختالف
اّإل ضمن
ّ
ُتعصب ،وحده،
عرف .وعنده ،إ ّن امل ِّ
وال َّت ُّ
َمن َيرفض اإلنصات لكالم الغري .فلو
تك َّلم املُغ َلق عىل نفسه فلن يسمع اّإل أصداء
حت
كلماته ُّ
أي شائبة .ىّ
ترتد إليه صافية من ِّ
َلي ْ
ثم
أخذه ُ
الع ُ
جب بما أنشأ من كلماتّ ،
لِيتو َّه ُم أنّه أدرك احلقيقة.
لقد تعامل «الفقيه/الفيلسوف» مع مواقع اإلختالف سواء بني

والفلسفية
الفكرية
مذاهب املسلمني أم بني األديان وال ّت ّيارات
ّ
ّ

الدخول معها يف ميادين
عرف قبل ُّ
ّ
والعلمانية ،وفق مبدأ ال َّت ُّ
املجادلة .كأنّما استعاد مقالة ابن اهليثم« :إ َّن من الواجب عىل
ال ّناظر يف كُ ُتب العلوم إذا كان
غرض ُه معرفة احلقائق ،أن جيعل
ُ

فكره يف َم ْتنه ،ويف جميع
نفسه خصم ًا ِّ
لكل ما َينظر فيهُ ،
ويجيل َ

ويخصمه من جميع جهاته ونواحيه ،وي َّتهم نفسه أيض ًا
حواشيهَ ،
عند خصامه».

َ
ب ِ
ـــر ثـــوا ِ
املؤمــن
أ ْي َس ُ

العدد الثامن عشر
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