
  
 

 
  

                                                                               
 

          

                     

ولة إدراك كنه األمور وما وراء الظواهر ة األشياء ، وحماالفلسفة هي النظر إىل ماهي ..
مسألة يف الوجود أوجه فلسفيةٌ خمتلفةٌ حسب املناظري املختلفة اليت ينظر منها البشر  ولكلِّ

 زه ، ولكل جمتمعٍ فلسفته اليت متيزه ، ولكلِّفلكلِّ إنسان فلسفته اليت متي …إىل هذه املسألة
  ..زه يمذهبٍ يف كلِّ دينٍ فلسفته اليت مت

وتعد فلسفة الوجود من أهم الرؤى الفكرية واحلياتية لألفراد واتمعـات علـى   .. 
 فال يوجد إنسانٌ أو جمتمع إال وله تصوره اخلاص عن الوجود ، .. الثقافيةخمتلف درجاا 

  ..أم الوجود الكوين بشكل عام ،  أم بعدها، وجود اإلنساين يف احلياة الدنيا ال سواء
وحينما نقول فلسفة الوجود ال نعين فقط تصور الوجود الكوين ، وإمنا نعين أيضاً  ..

ه ، ومع خالقه ، ونعـين  ، ومع اجلسد الذي حيوي نفستصور اإلنسان لعالقته مع احلياة 
  ..أيضاً تصور اإلنسان ملصريه املستقبل ، ومدى عمق عقيدة اإلنسان هلذا املصري 



    ٢                  
إىل الفلسـفة اهلنديـة    –بالنسبة لفلسفة الوجود هـذه   –ويف هذا السياق سنتعرض 

بالنسـبة   –على طريف الفلسفة العاملية  ، وبالتايل نكون قد ألقينا الضوءوالفلسفة اليونانية 
مث بعد ذلك ننظر إىل هذه املسألة من منظار العلـم  .. بني الشرق والغرب  –هلذه املسألة 

  ..هلا احلديث ، مث ننتقل إىل التصوير القرآين 
 دية ، ألن الفلسفة اهلندية وليدةلنبدأ بالفلسفات اهلندية ، وبالتايل لنبدأ بالديانات اهلن

  ..هلذه الديانات ، إن مل تكن هي ذاا 
)   ٣٠٠٠( لغة وهلجة ، وتوجد فيها أكثر من )  ٣٠٠ (توجد يف اهلند أكثر من .. 

من جسد  خلقت حسب زعمهم اليت – الحقاًكما سنرى  –طبقة داخل الطبقات األربعة 
بني الفلسفة والدين واألخالق  ه يف الفكر اهلندي ال يوجد فصلأن اآلهلة ، وعلينا أن نعلم

  ..والطقوس والعلم والسياسة 
زات الفلسفات اهلندية أنا ،كما هو  نا ال جند فيلسوفاً يطلب الفلسفةومن أهم ميلذا
فقيمة الفرد يف الفكر اهلندي أقل وأدىن من أن احلال يف الفلسفات اليونانية وغريها ، 

  ..تؤدي به إىل الشهرة 
ومن ميزات الفلسفات اهلندية ،  …فاآلداب والقصص واملواعظ كلُّها تعد فلسفة 

الغموض والضبابية الفكرية وعدم االهتمام باجلسد البشري والتركيز على النفس اليت 
  ..تقطن هذا اجلسد 

م ، ألغوا مسات حضارة السكان .ق)  ١٦٠٠( ن اهلند حوايل عام وحينما غزا اآلريو
  ..األصليني ونسخوا آهلتهم واستبدلوها باآلهلة اليت كانوا يعبدوا يف بالدهم 

لقد نشأت الديانة اهلندوسية مع الغزو اآلري ، وهي ديانة ال تنتسب إىل نيب أو .. 
ين حيتوي أفكاراً وشعائر وأدعيةً رسول ، وليس هلا كتاب مرتّل ، وهي عبارة عن د

) ملعرفة مبعىن ا( كتاب الفيدا  ويعد ..وترانيم خيتلط فيها السحر باحلكَم وبالشعوذات 
  ..اآلريني وعقائدهم  أقدم كتابٍ ميثّل أفكار



    ٣                  
عبارة عن سجلٍ فكري وتارخيي وحضاري لتصورات اآلريني ، وأسفار الفيدا .. 

ع ولذلك فإن أسفار الفيدا ال تعود إىل شخص واحد ، فهي من وض ،ولفلسفتهم احلياتية 
الكثريين ، وبالتايل فهي تزداد مع الزمن عرب إضافة نظرات األشخاص الدينية أثناء أعماهلم 

  ..وجتارم 
لقد نشأت الوثنية يف الديانة الربامهية يف اهلند نتيجة عبادة اهلنود لقوى الطبيعة ، .. 

يف بعض األجسام ، فعبدوا هذه األصنام  –كما يعتقدون  –وحلوهلا  ولتجسيد هذه القوى
حيث وصلت ، اليت حلّت فيها قوى الطبيعة ، وأدى هذا االعتقاد إىل تعدد اآلهلة عندهم 

إهلاً ، ولكن مع تغير هذه الديانة وتبدهلا متّ االعتقاد أخرياً بالثالوث اإلهلي )  ٣٣( إىل 
  :املكون من 

  ١-  :  ، وهو اإلله اخلالق واملخلوق ، خلقته السماء وحيارب األعداء
وهو سيد اآلهلة ومانح احلياة ، فنتيجة تأمل برامها وتفكريه الطويل نشأت فكرةٌ خمصبةٌ 

 ..تطورت إىل بذرة ذهبية ، ومن تلك البيضة ولد برامها 
  ٢-  : وهو النشيط الفعال ، وكثرياً ما ينقلب إىل  وهو إله احلب ،

  ..إنسان يساعد البشر 
  ٣-   :  والقسوة واخلراب ، وينسبون إليه النار فهو امللك وهو إله الشر
  ..املدمر 

 ،) أمتا ( فهذه اآلهلة الثالثة هي أقانيم إلله واحد هو الروح األعظم الذي يسمونه 
  ..أدىن قوةً وسلطاناً  وهناك آهلةٌ أخرى دون هذه األقانيم هي

  اعتقد اهلنود أنّ اإلله برامها أوحى بتشريعات على مانو ، وقبل امليالد بثالثة قرون .. 
مانو الذي يتناول خلق العامل ،  ، ومسيت بتشريع)  للجنس البشري األب الرباين( 

بات ، وحىت وواجبات امللك ، والتناسخ ، والقضايا األخروية ، وأصول احملاكمات واملعاق
  ..الواجبات الزوجية 



    ٤                  
أنّ الناس ليسوا سواسية يف الديانة اهلندوسية ، وأم ) مانو ( وجاء يف شرائع 

   :يتكونون من الطبقات التالية 
١-  :  لقوا من فم اإلله برامها أو منوهم رجال الدين وقد خ

ولننظر إىل النص التايل لنرى ..  يءرأسه ، لذلك فهم أفضل الناس ، وهلم احلق يف كلِّ ش
   :تعظيم هذه الطبقة يف الديانة اهلندوسية 

          
 .. 

٢-  :  لقوا من ذراع برامها ومن يديهوقد خ..  
٣-  :  لقوا من فخذي برامها ومن ركبتيهوقد خ..  
٤-   : لقوا من قدمي اإلله برامهاوقد خ..  

  ..وبعد هذه الطبقات األربع تأيت طبقة املنبوذين احملرومني من أبناء الزنا ومن األجناس 
طريق  والنفس يف اعتقاد اهلندوس خالدة ال تفىن ، وهي تنتقل من جسم آلخر عن

وتنتقل يف األجسام متدرجةً يف الرقي من جسم إىل آخر ، حىت تصل إىل ، تناسخ األرواح 
  ..صفة املالئكة كروحانيات متجردة يف مرتبة الكمال املطلق 

جز اجلسد ختليصـاً  من حا النفسواهلندوس حيرقون جسد امليت بالنار لكي خيلّصوا 
فبعد .. بشكلٍ عمودي إىل امللكوت األعلى  إىل السماء النفس هصعد هذكامالً ، ولكي ت

  :ثالثة احتماالت  اأمامه النفس ، هصعود هذ
  ..وهو العامل األعلى : عامل املالئكة  -١
  ..وهو أن تعود يف جسم إنسان أخر عرب مسألة التناسخ : عامل الناس  -٢
  ..عامل جهنم  -٣

م ،  . ق)  ٤٨٠٠(ويعتقد اهلنود أن بعض آهلتهم حلّت يف إنسان ولد حوايل سنة .. 
على أنه مليٌء باأللوهية وأنه قدم شخصه ) كريشنه (، ويصف اهلنود )  كريشنه (امسه 

ل وقصة كريشنه عند اهلنود تشابه ما يذكره الكثري من أه.. فداًء للخليقة عن ذنبها األول 



    ٥                  
ويقولون عن كريشنه إنه ولد والدة أحيطت  ..الكتاب عن املسيح عليه السالم 

  ) ..ديفايل ( عجزات والعجائب من عذراء خمطوبة امسها بامل
  :  من أقوال كريشنه .. 
       

.. 
  :ومن أقواله .. 
          




      ..  
تتنقل  نفسٍواهلندوسي ال يرى فارقاً بني اإلنسان واحليوان ، فكلٌ منهما مكون من .. 

فاحليوانات املقدسة عنـد اهلندوسـي   لذلك  ..عرب طريق التناسخ بني اإلنسان واحليوان 
فعلـى  .. كثرية كالقردة واألفاعي والتماسيح والنمور والطواويس والببغاوات والفئران 

احتفاالً دينياً كلّ  –وهي من أخطر األفاعي  –) ناجا ( سبيل املثال يقيمون ألفعى تسمى 
توضع عند جحورهـا   عام ، يقدمون هلا ولكلّ األفاعي من نوعها قرابني من اللنب واللوز

  ..اتقاًء لشرها 
ـ  ند اهلندوس ، فال حيلّ عندهم أكلأما البقرة فهي خري معبود ع ت حلمها مهما كان

، وإذا ماتت دفنت ضمن طقوس الـدين بـإجالل    األسباب ، وهلا متاثيل يف كلّ مكان
  ..وتقدير 

بعـه إىل حياتـه   ويف عقيدة اهلندوس فإن األعمال اليت يقوم ا اإلنسان يف حياتـه تت 
على فكرة الروح العاملية الـيت حيجـب    والعقيدة اهلندوسية مبنية.. اسخ اجلديدة بعد التن

  .. حقيقتها الروحية غطاء املادة الزائف 



    ٦                  
 م . ق)  ١٠٠٠  (ظهر كتاب األوبانيشاد ما بني ، ومع تطور العقيدة الفيداوية .. 

ث يف اجلانب الباطين واخلفي يف م ، وهو عبارة عن نصوص نثرية تبح . ق)  ٥٠٠ ( -
وهذه النصوص تسعى لتبسـيط  .. العقيدة الفيداوية ، متناولةً االحتاد مع املافوق طبيعي 

  ..املتناقضات وتوحيدها ، ولفرض مفهوم الوحدة على ما هو متنوع ومتناقض 
وهكذا فاملذهب األوبنيشادي هو مذهب صويف يبحث يف باطن العقيدة الفيداوية .. 

ض مفهوم التواصل والعالقات بني مجيع الكائنات من حيث التركيب والبنية والسيما لفر
   ..التشابه الرقمي واللفظي 

  :ولنأخذ النصوص التالية من هذا املذهب .. 
- 

 
 .. 

-      
 ..  

- 



 ..  

- 
–


 ..  



    ٧                  
- 

–



………………… ..  
 لقي الضوءولنأخذ النصعلى أساس التصوف األوبنيشادي احلواري التايل الذي ي :   
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جـوهر  ( وبني برامهـان  ) جوهر الفرد ( ففي حني ميز الفكر اهلندي بني األمتان .. 
فإن املذهب الصويف األوبنيشادي هو طريق الوصول إىل االحتاد بـني هـذين   ) الوجود 
هو النفس الكونية الشاملة املوجـودة   -جوهر الوجود  –وهكذا فالربامهان .. ن اجلوهري

يف كلّ كائن ، وبناًء على ذلك فاإلنسان عينه يكون موجوداً يف كل كائن من النبـات  
  :لنأخذ املقتطفات التالية .. حىت اإلله 

 - 


 ..  



    ٩                  
- 


   

- 


 ..  
واحتجاجاً على املعتقدات اهلندوسية القدمية نشأت الديانة اجلينية ، حيـث أنكـرت   

ويف هذه الديانة يعتقد أنّ كلّ ما هو موجود .. ة الفيدا النظام الطبقي ، ومل تعترف بسلط
ويف هذه الديانـة ميكـن   .. يف الكون أزيلٌّ حىت املادة ، وهي يف ذلك تتشابه مع البوذية 

.. أي اخلالص من اجلسد واملادة بعد تسـعة تقمصـات   ) النريفا ( للنفس أن تصل إىل 
  ..وم احليوانات واجلينيون كلهم نباتيون ال يأكلون أبداً حل

ونشأت البوذية يف اهلند يف القرنني السادس واخلامس قبل امليالد ، إلزالة الفوارق .. 
ويزعم البوذيون أنّ زعيمهم بوذا .. الطبقية ، وإلضافة جرعات رياضية روحية واصالحية 

جسداً قبل أن )  ٥٣٠(  نفسهتقمصت  ،م  . ق)  ٤٨٣  - ٥٦٣( الذي عاش ما بني 
حالـة  )   ٨٠ (حالة تقمص يف أجساد اآلهلـة و  )  ٤٢ (لرجلَ املستنري ، منها يصبح ا

تقمص يف أجساد ملوك ، وأنه يف بعض حاالت التقمص رمبا كان لصـاً أو ثعبانـاً أو   
  ..ومع ذلك كان دائماً يف كلّ هذه الدورات عاقالً حكيماً .. ضفدعة 

دين ، وإمنا رياضة روحية هدفها االصالح والبوذية ليست ديناً باملعىن الدقيق لكلمة   
والسمو بالنفس واألخالق ، ولذلك مل تتعرض لأللوهية ال من قريب وال من بعيـد ، ال  

  ..بالنفي وال بالتأكيد ، وال تم بالطقوس الدينية وال بشعائر العبادات 
الرغم من  ، علىويعتقد البوذيون أن والدة بوذا سبقتها معجزات ، وأن اإلله حلّ فيه 

أنه رسولٌ أو نيب مرسل ، بل كان ينهى أتباعه عن زعمهم بـأنّ اآلهلـة    أنّ بوذا مل يدع
  ..تتجسد فيه 



    ١٠                  
سنة ،  ) ٥٠٠( ، وال يصل تارخيهم إىل  وآخر العقائد اليت ظهرت يف اهلند هم السيخ

المي وأخذوا فالسيخ تأثّروا باهلندوسية وأخذوا منها فكرة التقمص ، وتأثّروا بالدين اإلس
  فالذي أسس مذهب السيخ هندوسي ولد عـام  .. منه فكرة التوحيد املطلق اخلالص متاماً 

عاماً من عمره جتلّى اهللا تعاىل عليه ، وكأن )  ٣٥( م ، وزعم أنه حينما بلغ )  ١٤٦٩ (
: صوتاً يناديه قائالً 


 ..  

 -كما نرى –هذه هي أهم ينابيع الفلسفة اهلندية على مر العصور ، واليت خيتلط فيها 
  ………الدين باتمع بالقيم باخلرافات بالسحر بالتاريخ 

نانية للوجود ، مبتـدئني  يوولنبحر اآلن يف حبر الفلسفة اليونانية مستعرضني الرؤى ال
  ..عن الفلسفة السفسطائية ، ومنتهني بفلسفة أفالطون  بنموذج
 –يعد من أهم الفالسفة السفسطائيني  الذي –بروتاجوراس الفيلسوف السفسطائي .. 

بأن هذا الفيلسوف  شكلة املعرفة ، فال نستطيع اجلزمتلتصق عنده مشكلة وجود اآلهلة مب
يف ( لننظر إىل قوله التايل من كتابـه  .. ، أم يشكّك يف معرفتهم  يشكّك يف وجود اآلهلة

  ) :اآلهلة 





 ..  
إن بروتاجوراس يعلن مبدأ الالأدرية ، وال يعلن صراحة مبدأ الشك ، فرؤيته إىل هذه 

أنه ال سبيل إىل معرفة اآلهلة كما ندرك الشمس واألصوات ، فاملوضوعات اليت  ، املسألة



    ١١                  
 امضة ، وقد اختذ بروتاجوراس موقـف رفـع  ال يتم إدراكها يف وضوح تسمى أشياء غ

  ..وعدم اختاذ قرار احلكم يف هذه املسائل 
هـو أن فلسـفته تعتـرب    ، وما دفع بروتاجوراس إىل عدم اختاذ قرارٍ يف هذه املسألة 

اإلنسان مقياس كلِّ شيء ، مقياس وجود األشياء املوجودة ، ومقياس عدم وجود األشياء 
وملّـا   ومشكلة اليقني عنده ترتبط ارتباطاً وثيقاً حبدود املعرفة اإلنسانية ،.. غري املوجودة 

كانت املعرفة اإلنسانية حمدودة ، فإنه ال سبيل إىل اليقني يف مسائل معرفتها خارج حدود 
  ..املعرفة 

ويف حني أن السفسطائيني مالوا إىل املذهب النسيب يف مسألة الوجود ، فإن سـقراط  
كان على خالف ذلك ، فكان يعتقد حبقيقة ثابتة ، لذلك كان يعترب نفسه مبعوثـاً مـن   

  ..اآلهلة ومكلّفاً لتنبيه الناس أم يدعون احلكمة وليسوا حكماء 
ة تولّدت يف البداية عند سقراط ، هي فكر، وفكرة النفس كحقيقة موجودة مستقلة 

، فالنفس عند سـقراط تتعـدى   فاإلنسان احلقيقي عند سقراط هو النفس وليس اجلسم 
  ..  احلياة واحلركة إىل مفهوم اجلوهر األخالقي لإلنسان  مفهوم
ونستشف تصور مبدأ احلقيقة اردة لإلنسان ، واليت يشترك يف تصورها كلٌّ مـن   

   :ن ، نستشفها من حماورة سقراط وأوطيفرون حينما يسأله سقراط قائالً سقراط وأفالطو








 ..  
  : ويتابع قوله فيقول .. 



    ١٢                  





  ..  
من خالل هذه احملاورة نرى أنّ سقراط يريد الوصول إىل اجلوهر ارد عن جتلياتـه ،  

  ..ر ليستخدمه كنموذجٍ ومعيا
التقى ا أفالطون متأثّراً باملدرسة الفيثاغورية ، اليت ، فكرة اجلوهر الثابت ارد هذه 

قفزت فوق فلسفات الطبيعيني اليت أعادت أصلَ الكون وجوهره إىل مادة هـي املـاء أو   
الفيثاغورية طريقاً جديداً يف فلسفة الوجـود ، هـو    فشقّت املدرسة.. اء أو النار أو اهلو
  ..سري الكون تفسرياً رياضياً تف

هذا التصور ارد عن احلس مشل كلَّ األشياء ، فالدائرة اليت تدور حوهلا الـرباهني ،  
ليست هي الدائرة احملسوسة ، بل هي الدائرة بطبيعتها العقلية بأذهاننا ، والـيت تتصـف   

للـدائرة   ال التجسيد احلسيا ، إبالكمال والثبات ، وما الدائرة اليت حنسها ونرمسها بأيدين
  ..اردة اليت بأذهاننا 

ز متييزاً قاطعاً بـني الـنفس   وهكذا وضع أفالطون مبدأ الثنائية يف الوجود ، حيث مي
  :لننظر إىل النصوص التالية اليت تبين فلسفته ذا اخلصوص .. واجلسد 

- 





 ..  
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- 







 ..  
- 

 ..  
- 


  ..  

وهكذا نرى يف فلسفة أفالطون أن احلسيات ليست هي الوجود احلقيقي ، إمنا هـي  
فاحملسوسات عنـد  .. جتلّيات هذا الوجود يف عامل احلس ، وارتسامه يف مادة هذا العامل 

عدم ، فهي ليست عدماً خالصاً ، وليسـت  أفالطون حتتلّ مركزاً وسطاً بني الوجود وال
  ..وجوداً مطلقاً ، ألا تفىن بعد أن تكون 

الواحديـة ،  : هـي  ) عامل املثل ( فخواص العامل العقلي املكون من األشياء يف ذاا 
وهناك .. وسية التعدد ، التغري ، احملس: الثبات ، الطبيعة العقلية ، وخواص عامل احلس هي 

هذا املبدأ وصفه أفالطون على أنه مبدأُ .. هو فوق الوجود العقلي نفسه  مطلق ، مبدأٌ أولٌ
  ..اخلري يف ذاته ، وهو يؤدي عند أفالطون دوراً أقرب ما يكون إىل اآلهلة 

  : يقول أفالطون .. 
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 ..  
  :ففلسفة أفالطون أثبتت مسألتني .. وهكذا ..  
 ..وجود العامل العقلي والتأكيد أنه هو الوجود احلقيقيي   -١
  ..لفصل التام بني العامل العقلي وبني عامل احلس ا  -٢

س أفالطون بالفصل بني النفس واجلسد بل تعدت فلسفته إىل وظائف النف  يكتفومل
وعالقتها مع اجلسد ، فأقام تعارضاً بني النفس واجلسد ، معترباً كلَّ ما خيص اجلسد حيمل 

.. بذور الشر والتعاسة ، واعترب أفالطون أن املعرفة هي إحدى الوظائف اجلوهرية للنفس 
، كانت تعرف املثل اجلوهرية قبل حلوهلا يف اجلسـد ،   نٌ مفكّركيا –عنده  –فالنفس 

يف اجلسد ، فإا ال تكون على حقيقتها يف عامل املثل ، إال عندما تبتعد عـن  وعندما حتلّ 
ة جمردة عما يفرضه عليها هذا اجلسد متطلبات اجلسد ، وتغرق  يف حالة فكري..    

ليست عالقة ارتباط عضوي ، بـل   -عند أفالطون  –وهكذا فعالقة النفس باجلسد 
ألشياء كُنا نعرفها وحنن موجودون يف عامل  عالقة صراع ، وكلّ معرفة للنفس هي تذكّر

  ..املثل قبل حلول أنفِسنا يف هذه األجساد 
على الرغم من أن أفالطون قد اعترب النفس ال تتحلّل وال تتجزأ ، إالّ أنه اعتربها و.. 

  : اممكونةً من ثالثة أقس
  ..املبدأ العاقل  -١ 
  ..املبدأ الغضيب  -٢
  ..مبدأ الشهوة  -٣

و أنـه  ا دفع أفالطون إىل هذا التغيري يف نظرته إىل طبيعة النفس ووظائفها ، هوم.. 
تعرف  ناً ، وهذه الوظائف هي أنّ النفسثالث تتعارض أحيا رأى أن النفس تقوم بوظائف
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نفسـه يف   م ذه الوظائف الثالث العضووتريد وتشتهي ، فرأى من غري املعقول أن يقو

  ..النفس 
الً وسطاً بني قوله بعدم جتزأة النفس وعدم حتلّلها من جهـة ،  وقد أوجد أفالطون ح

:أوجد هذا احلل بقولـه  .. وبني قوله إا مكونة من أقسام ثالثة من جهة أخرى 
 ة العاقلةومال أخرياً إىل أنّ القو ،

هـو   ، فاإلنسان احلقيقي عند أفالطون ..، هي وحدها اجلديرة باسم النفس يف النفس 
  ) ..العقل ، والنفس خالدة بقسمها العاقل فقط 

ض بـالتعر  -اآلن  –لنبدأ  ..هذه هي أهم الرؤى يف الفلسفة اليونانية ملسألة الوجود 
على املكونات األساسية  يت ألقت الضوءملسألة الوجود من زاوية الفلسفة العلمية احلديثة ال

ضعتها للتجربة احلسية ، بعيداً عن جمرد التصورات الذهنية ، اليت ال تسـتند  للمادة ، وأخ
     ..ىل أي برهان حسي جترييب إ

مكونٌ من ذرات ، والذرة كما أثبت العلم مكونة ، هذا الكون  الوجود احملسوس يف
تدور حول النواة  من النواة اليت حتتوي الربوتونات والنيوترونات ، ومن اإللكترونات اليت

  ..بسرعة عشرات األلوف من األميال يف الثانية 
واملسافة النسبية ما بني النواة واإللكترونات كبرية جداً ، لدرجة تعد فيها الذرة عبارة 

فنسبة قطر النواة إىل قطر الذرة ال ختتلف ..عن فراغٍ تتخلّله خطوطٌ مغناطيسية وكهربائية 
  ..ألرض إىل قطر الكرة اليت ترمسها األرض يف دوراا حول الشمس كثرياً عن نسبة قطر ا

الفارق بني ذرة عنصر وآخـر ، يعـود إىل الفـارق يف عـدد الربوتونـات      إنَّ .. 
األنـواع  و ..والنيوترونات املوجودة يف النواة ، وإىل عدد اإللكترونات وطريقة تنظيمها 

ات كهربائية ، ليست إال جمرد صورٍ أو مظاهر الكثرية من املواد املختلفة ، تتألّف من جزيئ
  ..من الطاقة 
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فحركة اإللكترونات حول النواة هي اليت تعطي املاهية احلسية الظاهرية للذرة وبالتايل 

وبالتايل فإن الطاقة املودعة يف جسم الذرة واليت تؤدي إىل دوران اإللكترونات .. للمادة 
  ..ملادة حيثيات وجودها يف عامل املكان والزمان هي السر اخلفي الذي يعطي هذه ا

إذاً املادة حمتاجةٌ إىل هذه الطاقة اليت حترك مكوناا ، لكي تبقى موجـودة يف عـامل   
وحني سحب هذه الطاقة ستخرج املادة من عامل  ..احلس احملكوم لقانون الزمان واملكان 

.. هل هذه الطاقة من ذات املادة ؟ .. والسؤال الذي يطرح نفسه اآلن .. املكان والزمان 
  .. أم معطاة للمادة من خارج ذاا ؟

 ة يكون دون أينات املادإن املقولة بأنّ هذه الطاقة من ذات املادة ، وبأنّ دوران مكو
مرتبطة مع مقولة أخرى هي أزلية .. هذه املقولة .. احتكاك ينقص هذه الطاقة مع الزمن 

 فقد ثبـت أن الكـون  .. وطاً كامالً قط العلم احلديث هذه املقولة سقوقد أس.. املادة 
حادثٌ بعد أن مل يكن موجوداً ، وقد ذهب العلماء إىل وضع مقدارٍ ملدة حدوثه ، وكلُّ 

  ..مليار سنة )  ١٥(  حوايلاألرقام اليت وضعت هلذه املدة 
حتكاك ، هو قول ال برهان القول بأن هذا الدوران ملكونات املادة هو دون أي او ..

 وإن ..عليه ، فال بد من وجود قوة احتكاك ما ، تؤدي مع الزمن إىل تباطؤ هذه احلركة 
اعتربنا أزلية املادة قانوناً سليماً ، فال بد من تالشي هذه احلركة ، ألنه مع الزمن األبدي ال 

  ..  بد من انتهاء احلركة مهما كانت قوى االحتكاك ضئيلة 
ولو سلّمنا فرضاً أنّ املكونات تتحرك دون أي احتكاك ، وأن الطاقة هي من ذات .. 

إذا كـان  .. ومن أين أتت بقوة حتريكهـا ؟  .. املادة ، فمن أين أتت املادة ذه الطاقة ؟
وجود املادة مرهوناً ذه الطاقة وحبركتها ، أي أنّ املادة عدم قبل حركة هذه الطاقـة ،  

د العدم مـن  ذه احلركة هي اليت أعطت املادة حيثياا املكانية والزمانية ، فكيف يوجِوه
  ... !ذاته حيثيات الوجود ؟

وهكذا نرى أن املقولة بأن الطاقة من ذات املادة ، ال ختتلف عن املقولة بأن املادة من 
ة إىل مؤثِّر خارجي أعطى وكال املقولتني حباجة إىل مقولة أخرى تقر باحلاج.. ذات الطاقة 
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) .. املادةَ حيثياا املكانية والزمانيـة   - حبركتها -هذه الطاقة اليت تعطي ( طاقتها املادة 
  ..سلّمنا بأنّ مكونات املادة تتحرك دون أي احتكاك  إن -كما قلنا  -هذا 

ود ، وعن الفلسفة وبعد أن حتدثنا عن الفلسفات الشرقية والغربية بالنسبة ملسألة الوج
  ...العلمية احلديثة ، لنقف قليالً عند القرآن الكرمي وقوله يف هذه املسألة 

يؤكّد القرآن الكرمي احلقيقة العلمية بأنّ مكونات املادة تتحرك بطاقة ليست من ذات 
 ..املادة ، وأنه لو مت سحب هذه الطاقة ، لزالت املادة من عامل الوجود املكاين الزمـاين  

فالوجود بسماواته وأرضه حمتاج يف كلِّ حلظة إىل قدرة اهللا تعاىل ، اليت تعطي هذا الوجود 
  .. حيثيات بقائه  

اليت يعطيها للمادة من أجل بقائها يف عامل الوجود املكاين  ولو سحب اُهللا تعاىل الطاقة
املادة إىل عـامل   يعيد ميكن لغري اهللا تعاىل أن الزماين ، لزالت هذه املادة ، وحني ذلك ال

لى هذه املسألة بشكلٍ واضحٍ ع واآلية الكرمية التالية تلقي الضوء..  الوجود املكاين الزماين
  .. جلي
               

           ] ٤١: فاطر [    

 :        فكلمـة  ..هذه املسألة بصيغة االسـتمرارية  إننا نرى أنّ النص القرآينَّ يصف .. 
    يف كل زمان ة ..دليلٌ على أن هذا اإلمساك مستمرعط املادفاهللا تعاىل مل ي

إنما حتـيط  .. ستمرة هللا تعاىل على هذا الوجود حيثيات وجودها ، بعيداً عن القيومية امل
أي أنّ الكون حباجة يف .. قيومية اهللا تعاىل بالوجود املكاين والزماين للكون يف كلّ حلظة 

  : يقول تعاىل.. لعامل الوجود املكاين الزماين كل حلظة إىل أمر اهللا تعاىل حىت خيرج 
            ] ٢٥: الروم [   

وقد تناول القرآن الكرمي النفس يف الكثري من آياته ، وبني أا جبوهرها مستقلّةٌ عن .. 
  ..تعاىل  هلننظر إىل قول.. اجلسد 
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    ] ٤٢: الزمر [ 

تكون أثناء النوم خارج  أنّ النفس -من خالل هذه اآلية الكرمية  -وهكذا نرى .. 
  ..اجلسد 
قرآن الكرمي مل تأت مرتبطةً بأي خملوقٍ آخر سوى اإلنسان ، فال والنفس يف ال.. 

وبالتايل .. يوجد نص قرآين واحد يشري جمرد إشارة إىل أنّ النفس ترتبط بباقي املخلوقات 
ومن هنا نستنتج أن القوى اليت متيز .. فالنفس هي ما متيز اإلنسان عن غريه من املخلوقات 

   ..وغري ذلك إمنا تصدر عن النفس  ملخلوقات من إرادة وعقلاإلنسان عن غريه من ا
فالنفس هي جوهر اإلنسان املمتحن يف احلياة الدنيا عرب اجلسد ، وبالتايل فاجلسد هو 

ولذلك فالنفوس موجودة قبل حلوهلا يف األجساد ، وقد أخذ اهللا تعـاىل  .. وعاء النفس 
.. ادي ـ  قبل حلوهلا يف هذه األجسـاد   عليها العهد وامليثاق يف ذلك العامل  ـ غري امل 

  :لننظر إىل قوله تعاىل 
             

                 

                

    ] ١٧٣ - ١٧٢: األعراف [  
لوفاة تعين خروج النفس من اجلسد مع فا.. وقد ميز القرآن الكرمي بني املوت والوفاة 

  :تعاىل  هبقاء احلياة فيه ، لننظر إىل قول
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              ] ٦٠: األنعام [    
 .. اً ال عودة إليه ، وال إىل أيائي ًا املوت فهو خروج النفس من اجلسد خروجاأم

  :لننظر إىل قوله تعاىل .. جسد آخر ، حىت يوم القيامة 
            

           

              

              ] ١٢ - ١٠: غافر [   
األوىل هي خروج النفس من اجلسد أثناء خروج احلياة منه ، واملوتة الثانية  فاملوتة.. 

لننظر إىل قوله . .، أثناء النفخة األوىل  ) كما يؤكّد القرآن الكرمي ( تكون للكافرين فقط 
  ..تعاىل 
                 

          ] ٦٨: الزمر [     
              

       ] ٤٦ - ٤٥: الطور [    

جوهر غري مادي ، وغـري حمكـومٍ    –نها القرآن الكرمي كما بي –وهكذا فالنفس .. 
املكان والزمـان ،  للمكان والزمان ، وعندما حتلُّ النفس يف اجلسد تصبح حمكومةً لقانون 

ودليلٌ آخر على أن النفس ليست مادية ، هو أننا ..  ألن اجلسد مادة حمكومة هلذا القانون 
  ..أثناء النوم حني خترج النفس من اجلسد ال حنس بالزمان وال باملكان 



    ٢٠                  
بالنسبة ملسألة الوجود وغريها من ، نرى أنّ الفلسفات شرقية كانت أم غربية  ..

  :حباجة إىل أحد برهانني أو لكليهما معاً  املسائل ،
  ..الفهم احلقيقي لدالالت النص القرآين  - ١
  ..الوقوف على حقيقة املسائل بالتجربة والربهان العلمي  - ٢

عرب هذين الربهانني فقط ، ميكن اإلحبار باجتاه شواطئ احلقيقة ، مبتعدين عن هلوسة 
  ..ياع اخليال البشري وختبطه يف ظلمات اجلهل والض

  
  ..م  ١٩٩٥: عام .. درعا .. 

  
 

 


