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نبذة عن مؤسسة طابة :

هي م�ؤ�س�سة غري ربحية تُعنى بتقدمي �أبحاث ومبادرات وا�ست�شارات وتطوير كفاءات ،وت�سهم
يف جتديد اخلطاب الإ�سالمي املعا�رص لال�ستيعاب الإن�ساين ،وت�سعى �إىل تقدمي مقرتحات
وتو�صيات لقادة الر�أي التخاذ نهج حكيم نافع للمجتمع بالإ�ضافة �إىل �إعداد م�شاريع تطبيقية
تخدم املثل العليا لدين الإ�سالم وتربز �صورته احل�ضارية امل�رشقة م�ستندين يف ذلك على مرجعية
ا�صيلة وا�ستيعاب للتنوع الثقايف واحل�ضاري واالن�ساين.
نبذة عن مبادرة سؤال :

“�س�ؤال” مبادرة جمتمعية ترحب بالأ�سئلة الوجودية ال�شائعة بني ال�شباب وااللتزام بحوار
هادئ يحرتم عقل الإن�سان ،وميلأ قلبه ،وينا�سب وجدانه وتعمل على خلق م�ساحة لال�ستفادة
املتبادلة بني فريق املبادرة وال�شباب ،من خالل عدة فعاليات و�أن�شطة متنوعة ملناق�شة الأ�سئلة
التي ت�شغل الأذهان ،وتعتربها �رشائح خمتلفة من املجتمع �أ�سئلة حمرمة �أو ممنوعة ،مبادرة ”
�س�ؤال” ال �سقف لديها للأ�سئلة مهما كانت جر�أتها �أو ح�سا�سيتها ،وقدوتنا يف ذلك �سيدنا عبد
اهلل بن عبا�س حينما قال �أنه �أوتي العلم ب�سبب ل�سان �س�ؤول �-أي كثري الأ�سئلة -وقلب عقول.
نبذة عن الباحث

محمد سامي:
باحث متخ�ص�ص يف الفل�سفة وعلم الكالم والالهوت يف م�ؤ�س�سة طابة وجامعة �أوك�سفورد.
حا�صل على ماجي�ستري يف الفل�سفة وبكالرييو�س يف االقت�صاد ،كالهما من اجلامعة الأمريكية
بالقاهرة .در�س مقدمات يف العلوم ال�رشعية على يد �شيوخ و�أ�ساتذة من اليمن وم�رص وموريتانيا
وبريطانيا.
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احلمد هلل رب العاملني ،وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
اللهم انقلنا من اجلهل إىل العلم إىل املعلوم ،ومن الوهم إىل الفهم إىل املفهوم.
مقدمة:
يف البداية أود أن أشكر نادي الفلسفة باجلامعة األمريكية عىل هذه الدعوة الكريمة.
وباخلصوص أشكر األستاذة يرسا محودة عىل اختيارها لعنوان املحارضة وموضوعها.
يف احلقيقة أنا كنت أريد أن أتكلم عن رسالة املاجستري التي ناقشتها الشهر املايض عن
"مفهوم العلم اليقيني عند ديكارت" لكن االقرتاح الذي وصلني من األستاذة يرسا أن

تكون املحارضة عن الفلسفة اإلسالمية وبعنوان "هل الفلسفة حرام؟" نبهني عىل أن هذا
املوضوع قد يكون أنسب ملثل هذه املحارضة ألنه يصب مبارشة فيام جيري يف الساحة
الفكرية املرصية اليوم .فمقاالت الصحف والربامج احلوارية مليئة باحلديث حول
دائام ما تغفل عن التعرض
اخلطاب اإلسالمي ،ويف رأيي الشخيص ،هذه النقاشات اً

لألسئلة احلقيقية التي ينبغي أن تطرح .فالبعض مثال يقول :ال ينبغي أن يتوىل األزهر
مقترصا عىل
عملية التجديد ألن الدين ليس بعلم ،وبالتايل ال يكون اخلوض يف مسائله
اً
اً
سؤاال فلسف اًيا وهو :ما هو العلم .والبعض يقول:
املتخصصني .هذا السؤال يتضمن

ينبغي علينا أن نعيد تفسري القرآن حسب االكتشافات العلمية التجريبية املعارصة ،وهذه
املقولة كذلك تستبطن سؤاال فلسفيا وهو :هل توجد علوم ومعارف مستمدة من أي
يشء غري العامل املادي الذي يسعى العلم التجريبي إىل استكشافه؟ والبعض خيتزل مشكلة
التطرف يف التعليم الديني ويغفل العوامل الروحية والنفسية التي تؤدي باإلنسان إىل أن
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يكون متطر اًفا سواء كان تطرفه دينيا أو غري ديني .وهذا سؤال فلسفي ،بل أن السؤال عن
وجود أسباب روحية ونفسية هنا يتضمن أسئلة عن حقيقة النفس(.)1
هذا باإلضافة إىل كون اإلحصائيات تشري إىل أن تسعني باملائة من الشباب املرصي

املسلم يرى أن للدين دور يف مستقبل بالده( .)2واحلقيقة أن هذه اإلحصائية تدعو إىل
التساؤل حول طبيعة الدور الذي يريد هؤالء الشباب أن يؤديه الدين ،خاصة بعد أن

رفض الكثري من هذا الشباب حكم اجلامعات التي تسمى باإلسالمية لبالدهم .ولعل

األمور الفكرية هي أمر شاغل ملن قرر أن يقرأ هذه الورقة وهي أكثر ما يشغل كاتب هذه
دورا يف مستقبلنا ،لكننا يف
السطور .وأنا أقول أنه من املؤسف أننا نريد أن يكون للدين اً

تنظرينا الفكري ال نعرف كيف يكون للدين دور .أقىص ما رأينا تقديمه هو تلفيقات
ساذجة اختزالية سامها أصحاهبا بالعلم اإلسالمي ،أو السياسة اإلسالمية ،أو االقتصاد

اإلسالمي .ولو سألنا أصحاب هذا الفكر عن املفاهيم الفلسفية اإلسالمية املؤسسة هلذه
املشاريع الفكرية ،لظهر عدم اطالعهم الكايف عىل الرتاث الفكري اإلسالمي الذي يظل
أمرا غري مستكشف من قبل العديد من املثقفني يف منطقتنا إن مل يكن أكثرهم.

((( املقصود بالنفس هنا النفس الناطقة التي ناقشها الفالسفة القدامى ،وليس النفس بمفهوم علم النفس املعارص .ومن
أراد االطالع عىل كتابات فلسفية يف هذا املبحث فليطالع "كتاب النفس" البن سينا .وقد نوقشت آفات النفس وأمراضها
التي تؤدي هبا إىل االنحراف يف السلوك يف كتب التصوف ،ولعل الكتابة األكثر شمولية يف هذا املوضوع توجد يف الربع
الثالث من كتاب "إحياء علوم الدين" للغزايل ،والكتاب األول يف هذا الربع هو كتاب عجائب القلب الذي يتعرض فيه
ألصل هذه النفس وبعض احلقائق التي ختصها.
((( انظر استبانة "مواقف جيل الشباب املسلم من الدين وعلامئه" التي أطلقتها مؤسسة طابة لألبحاث واالستشارات
عام .(0(6
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هل الفلسفة حرام؟
قبل أن نبدأ يف التعرف عىل هذا الرتاث الفكري ،أود أن أوضح املقصود من هذا

العنوان .كلمة "حرام" التي يف العنوان ال أعني هبا احلكم الرشعي املعروف لدى الفقهاء.

فحرام باملعنى االصطالحي حكم رشعي ،واحلكم الرشعي خيتص بأفعال املكلفني،
حكام رشع اًيا .إنام ما أقصده هنا هو االستخدام
والفلسفة ليست فعال حتى يكون هلا اً
الدارج لكلمة حرام ،وهو النظر إىل الفلسفة عىل أهنا أمر منبوذ ال جيتمع مع الدين بأي

حال من األحوال .هذا عن املقصود بكلمة حرام يف العنوان.

أما كلمة الفلسفة فمن املمكن أن تفهم من أكثر من وجه ،ومن املهم قبل خويض

يف هذه الورقة أن أوضح ماذا سأعني عند استخدامي لكلمة الفلسفة خالل الصفحات

اآلتية.

الفلسفة هي كلمة أصلها يوناين وهو :فيلو سوفيا بمعنى حمبة احلكمة ،وهذا املعنى

هو الذي سأشري إليه بقويل :الفلسفة باملعنى األعم .ومن املمكن أن يقصد بكلمة الفلسفة

املدرسة التي نشأت يف العامل اإلسالمي إثر ترمجة كتب فالسفة اليونان للعربية ،حتديداً ا
التي يمثلها يف الغالب ابن سينا والفارايب ،وهي ما سأشري إىل بقويل :الفلسفة باملعنى

األخص .يف هذه الورقة سأتكلم عن حمبة احلكمة باملعنى األعم ،وسأعترب كل طرح

يسم صاحب هذا الطرح "بالفيلسوف".
يساهم يف البحث عن احلكمة فلسف اًة وإن مل َّ
اً
فمثال اإلمام أبو حامد الغزايل ال يصنَّف ضمن الفالسفة اإلسالميني وال يعترب نفسه
فيلسوفا لكنه طرح أسئلة حول األخالق ،وحقيقة النفس ،ونشأة اإلنسان ،فسأعترب

وسأضمنه يف هذه املحارضة ألنه يف الكثري من األحيان يعرض
طرحه طرحا فلسفيا،
ِّ
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إجاباته ألسئلة نعتربها اليوم أسئلة فلسفية.
كذلك علامء الكالم

()3

مثل اإلمام سعد الدين التفتازاين ،فهو متكلم وليس

بفيلسوف ،لكنه يناقش قضايا مثل :ما هو الوجود؟ ما هو الزمان؟ ما هو املكان؟ وهي
أسئلة طرحها الفالسفة وناقشها الفالسفة ،وناقشها كذلك التفتازاين ،والتعرض ملثل
تعرضا ٍ
ملعان فلسفية.
هذه األسئلة اليوم يعترب
اً
إذن فالفلسفة بمعنى حمبة احلكمة معنى عام ،ومدرسة الفلسفة التي يمثلها ابن

سينا والفارايب معنى خاص ،وكالمي هنا سيكون عن املعنى العام .ومن األمور التي
تستحق التأمل أن بعض العلامء املنتقدين للفلسفة باملعنى اخلاص ،كانوا يرون أن
الفلسفة باملعنى األعم أمر مقدس ،فقد كانوا يرون أن علوم الفالسفة هي يف األصل

مأخوذة من األنبياء ،مما يعني أن الفالسفة األوائل كانوا من تالميذ األنبياء ثم أدخلوا

عىل تعاليم هؤالء األنبياء ما ليس منها ،أو َّأولوا كالمهم بطرق غري صحيحة ،فانتهى
هبم األمر إىل اعتقاد أمور خمالفة للدين .وهذا النوع من الطرح الحظته اً
أوال يف كتاب

لإلمام عبد الوهاب الشعراين أثناء نقله لكالم للشيخ األكرب حميي الدين بن عريب يف

كتاب "الفتوحات املكية" .ثم وجدت نفس املعنى يف كتاب لإلمام الفرهاري اهلندي،
ولعله من املفيد أن أنقل النصوص هنا.

النص األول كام ذكرت هو للشيخ األكرب حميي الدين بن عريب ،ونقله عنه اإلمام

عبد الوهاب الشعراين يف كتاب "اليواقيت واجلواهر" ،وهو كتاب صنَّفه اإلمام الشعراين
((( علم الكالم هو العلم الذي يعتني بإثبات العقائد الدينية عن طريق األدلة العقلية .وقد نشأ هذا العلم لتلبية حاجة يف
األمة اإلسالمية وهي الدفاع عن العقائد أمام ما خيالفها مما يطرحه البعض عىل أنه مقتىض العقل.
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للتوفيق بني عقيدة أهل السنة واجلامعة التي قررها املتكلمون ،وبني ما جاء يف كتابات
الشيخ ابن عريب .وفكرة التوفيق هذه تشري إىل أن أن هؤالء الناس كانوا يرون أن احلق

ثابت يف نفسه مهام تعددت الطرق إليه ،وتشري كذلك إىل أن نفس األسئلة من املمكن
أن تطرح يف علمني خمتل َفني كعلم الكالم وعلم التصوف ،ويستفاد من ذلك أن األسئلة
التي نسميها اليوم فلسفية كانت تطرح يف أكثر من علم ،مما يعني أن طرح هذه األسئلة مل

يقترص عىل مدرسة بعينها .نقل اإلمام الشعراين عن الشيخ ابن عريب النص اآليت:
وقال يف الباب السادس والعرشين ومائتني من الفتوحات :اعلم أن
الفالسفة ما ذمت ملجرد هذا االسم ،وإنام هو ملا أخطأوا فيه من العلم

املتعلق باإلهليات .فإن معنى الفيلسوف هو حمب احلكمة وسوفا باللسان
اليوناين هو احلكمة ،وكل عاقل بال شك حيب احلكمة ،غري أن أهل األفكار

خطؤهم يف اإلهلية أكثر من إصابتهم ،سواء كان معتزل اًيا أو فيلسوف اًيا وكان
من أهل النظر (انتهى) .وقال الشيخ حميي الدين يف كتاب "لواقح األنوار":

لقد دخلت اخللوة وعملت عىل االطالع عىل احلقيقة اإلدريسية ،فرأيت
اخلطأ إنام دخل عىل الفالسفة من التأويل ،وذلك ألهنم أخذوا العلم عن
إدريس عليه السالم ،فلام رفع إىل السامء اختلفوا يف فهم رشيعته كام اختلف

حرم هذا وبالعكس(.)4
علامء رشيعتنا فأحل هذا ما َّ

وقال اإلمام الفارهاري اهلندي يف حاشيته عىل "رشح العقائد النسفية" املسامة

"النرباس":

((( انظر كتاب "اليواقيت واجلواهر" ص(6 .
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ومما جيب أن ُيعلم أن قدماء الفالسفة املؤسسني للحكمة كانوا تالميذ

األنبياء ،ومن خواص املؤمنني ،كام يظهر للناظر يف توارخيهم.

وأما الذي يوجد يف كتبهم مما خيالف الرشع :فإما من غلط الناقلني؛ وإما

من قصور الناقلني؛ وإما من قصور أفهامهم عن درك رموزهم ،فإهنم
كانوا يتكلمون باإلشارات كالصوفية؛ وإما صادرة عن أرذال املتفلسفة
الذين يدّ عون االستغناء عن األنبياء وليسوا من احلكمة يف يشء؛ وإما ألن

رشائع أنبيائهم كانت ساكتة عن تلك املسائل فتكلموا فيها بالرأي ،فغلط
اجتهادهم من غري أن يكفروا بالغلط لسكوت الرشع عنها يف عهدهم ،كام

كفرا قبل حتريمه.
أن القول بحل اخلمر مل يكن اً

ثم إن علوم احلكمة املوجودة يف زماننا مشتملة عىل حق وباطل ،وقد أ َّلفنا كتبا

جليلة القدر يف امتياز حقها عن باطلها .وأما ما ذهب إليه بعض املترشعني
من إبطال علوم الفلسفة كلها وحتريم االشتغال هبا فتعصب .ومن نظر يف

كتابنا املسمى "الياقوت" ظهر عليه احلق ،واهلل سبحانه أعلم ...

وإذا جردت علوم الفالسفة عن زالهتم كان فيام بقى فوائد عظيمة مل

يستنكف املحققون من علامء السنة عن استنباطها ،فخذ ما صفى ودع ما

رأسا مل يستطع التكلم يف دقائق العلوم ،اللهم
كدر .ومن أعرض عن الفلسفة اً
إال أصحاب القوة القدسية وقليل ما هم ،فعليك باالعتدال واإلنصاف(.)5

((( انظر كتاب "النرباس" ص((-(( .
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وهناك ملمح آخر قريب من هذه املعاين ذكره اإلمام أبو حامد الغزايل يف كتابه املنقذ

من الضالل أثناء كالمه عن علوم الفالسفة وأهنا ليست كلها مذمومة .قال:

وأما السياسات فجميع كالمهم فيها يرجع إىل ِ
احلكَم املصلحية املتعلقة
باألمور الدنيوية ،وباإليالة السلطانية ،وإنام أخذوها من كتب اهلل تعاىل

املنزلة عىل األنبياء ،ومن احلكم املأثورة عن سلف األنبياء ...
َّ

وأما [علومهم] اخلُ ُلقية فجميع كالمهم فيها يرجع إىل حرص صفات
النفس وأخالقها ،وذكر أجناسها وأنواعها ،وكيفية معاجلتها وجماهدهتا،
وإنام أخذوها من كالم الصوفية؛ وهم املتأهلون واملثابرون عىل ذكر اهلل تعاىل

وعىل خمالفة اهلوى وسلوك الطريق إىل اهلل تعاىل باإلعراض عن مالذ الدنيا.
وقد انكشف هلم يف جماهداهتم من أخالق النفس وعيوهبا وآفات أعامهلا ما

توسال بالتجمل هبا إىل
رصحوا هبا ،فأخذها الفالسفة ومزجوها بكالمهم ُّ
َّ
ترويج باطلهم(.)6

ويستفاد من هذه العبارة ما رصح به اإلمام الغزايل الحقا من أن علوم الفالسفة

القدامى فيها مزج بني كالم األنبياء والصوفية وكالم الفالسفة الذي مل ينسب لألنبياء.
وقد رأى الغزايل أن هذا املزج بني ما هو حق وما هو باطل آفتان ،أفة يف حق من يرفض

كالمهم بالكلية وآفة يف حق من يقبل كالمهم بالكلية.

فبعض الناس قد يرفض الكالم ملجرد أنه خرج من أناس يونانيني عاشوا قبل
( (6املنقذ من الضالل ص7( .
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اإلسالم ومل هيتدوا بام اهتدى به أتباع سيدنا حممد  ،وعليه يعتربون كل ما جاء

به هؤالء باطل .وهذا الكالم كام يقول الغزايل يشبه كالم من يرفض مقولة "ال إله
إال اهلل ،عيسى رسول اهلل" إن خرجت من شخص مسيحي ملجرد أنه شخص ليس

عىل دينه وإن كان حمتوى هذه املقولة مواف اًقا متا اًما ملا جاء به اإلسالم .وهؤالء الناس

ضعفاء العقول تكمن مشكلتهم كام قال اإلمام الغزايل يف كوهنم يعرفون احلق بالرجال
بدال من أن يعرفوا الرجال باحلق( .)7فالعاقل ينظر يف كالم الفالسفة ويم ِّيز الصحيح

منه من الفاسد مثل الصرييف الذي يستطيع أن يميز بني العملة الصحيحة والعملة

الفاسدة .وال ينبغي أن يرد العاقل مجيع ما يف علوم الفالسفة لكوهنم خالفوا الرشع
يف أمور كام ال ينبغي للصرييف أن يعرض عن التعامل بالنقود لعلمه بأن يف النقود ما

هو زائف.

كذلك البعض يقبل الكالم مجلة ألنه خرج من أسامي عرفت بالذكاء واحلكمة مثل

سقراط وأرسطو ،فيظن أن مثل هؤالء يف الذكاء واحلكمة ال خيطئ .فيختار أن يوافق
كالمهم يف مجيع ما جاؤوا به دون أن يميز بني صحيحه وفاسده وما يوافق العقل منه

وما خيالفه .فهذا هو الشخص الذي يمنع من اخلوض يف الفلسفة كام يمنع من ال يعرف
( (7الكالم هنا عن املنطق وليس الفلسفة ،لكن يصح أن يطبق ما قيل يف املنطق عىل الفلسفة .فالكالم عن عدم جواز
املنطق لغري "كامل القرحية ممارس السنة والكتاب" هو الشتامله عىل علوم الفالسفة ،فقال العلامء أن هذا االطالع عىل
علوم الفالسفة ال يناسب من مل تتوفر فيه هذه الرشوط ،فيكون حتريم املنطق يف حقهم الشتامله عىل علوم الفالسفة،
وجتويزه يف حق غريهم لقدرهتم عىل متييز غث علوم الفالسفة من سمينه .انظر حاشية الصبان ص .(0-(9 .كذلك
الشيخ بخيت املطيعي يؤكد عىل أن هذا املعنى منطبق عىل الفلسفة العلمية والعملية والعلوم الطبيعية انظر كتابه توفيق
الرمحن ص.9 .
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السباحة من النزول إىل البحر.
وألجل هذه اآلفة صنَّف الغزايل كتابه "هتافت الفالسفة" والذي سأتعرض إليه بعد

قليل.

ورأي الغزايل هذا هو الذي استقر عليه التدريس يف املدارس الرتاثية اإلسالمية،

فنجد صاحب متن "السلم املنورق"( )8وهو متن مشهور يدرسه املبتدئون يف املنطق يقول:
واخللف يف جواز االشتغــــــال

به عىل ثالثة أقـــــــــــوال

حرمـــا
فابن الصالح والنواوي َّ

وقال قوم ينبغي أن ُيعلـــــام

والقولة املشهورة الصحيحـــة

جوازه لكامل القرحيــــــــة

ممارس السنة والكتــــــــــاب

ليهتدي به إىل الصــــــــواب

قتل الغزايل للفلسفة يف العامل اإلسالمي:

فإن كان األمر كام ذكرتِ ،
فل َم انترش بني الناس أن الغزايل قىض عىل الفلسفة يف

العامل اإلسالمي وأن بسببه توقف اإلبداع الفكري عند علامء املسلمني()9؟ احلقيقة أن
عيل ريض
((( "وهذه عادة ضعفاء العقول يعرفون احلق بالرجال ال يعرفون الرجال باحلق .والعاقل يقتدي بسيد العقالء ٍّ

اهلل عنه حيث قال( :ال تعرف احلق بالرجال .اعرف احلق تعرف أهله) ".املنقذ من الضالل ص7( .

( (9من أراد أن يطلع عىل بعض ما تم إبداعه يف احلضارة اإلسالمية بعد اإلمام الغزايل فليشاهد حمارضة د .جورج صليبة:
The Decline of Islamic Science .
ومن أراد أن ي َّطلع عىل معامل اإلبداع الفكري عند علامء املسلمني فليشاهد حمارضة األستاذ أمحد األزهري :روح العلم،
وليطلع عىل بحثه بنفس العنوان.
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هذه مغالطة كبرية وخطأ يف حق الغزايل ،ويف حق الفلسفة ،ويف حق كل من جاء بعده ممن
ودرسوها ومزجوها يف كتبهم.
درسوا الفلسفة َّ
َ

هذه املغالطة انترشت اً
أوال عىل لسان املفكر الفرنيس إرنست رينان يف كتابه "ابن

تعر ٌض
رشد والرشدية" والذي يتضح من عنوانه أنه كتاب يعتني أوال بابن رشد ،وفيه ُّ

لإلمام الغزايل .وقد اعتمد رينان يف كتابه عىل نقد ابن رشد للغزايل دون أن يعرف الغزايل

نفسه ،فأشاع يف األوساط األوروبية أن الغزايل رجل د َّم َر الفلسفة يف العامل اإلسالمي
وأنه هو سبب االنحدار يف هذه البالد ،وش َّبه الغزايل بالالهوتيني الكاثوليك من العصور

الوسطى الذين حاربوا العقل والفكر ،فارتسمت يف أذهن الناس صورة مظلمة عن
هذا اإلمام ،وظل كتاب رينان هو املنهج املعتمد يف تدريس الغزايل يف الغرب حتى هناية

العقد العارش من القرن العرشين إىل أن توسعت الدراسات عن الغزايل وأصبح كالم

رينان كالما قديام ال يردده إال غري املتخصيني ،أو املتخصصني الذين ال يطلعون عىل

أجدد األبحاث( .)10وقد أرشف الدكتور فرانك غريفل األستاذ بجامعة ييل عىل حترير
كتاب عن اإلمام الغزايل عنوانه" :اإلسالم والعقالنية" ،فيه اثنا عرش اً
فصال مكتو اًبا من

قبل متخصصني عن أثر الغزايل عىل الرتاث العقالين اإلسالمي وال جيد القارئ فيه ما
يؤيد زعم رينان .ولألسف ،ما زال املثقفون العرب يتبنون الرؤية القديمة التي تعلموها

( ((0لالطالع عىل ملخص يف استقبال فلسفة اإلمام الغزايل عند الغرب انظر:
The Reception of al-Ghazali’s Cosmology from the Middle Ages to the 21s
Century.
وقد نظمت مؤسسة طابة حمارضة للباحث إريك فان ليت عن حضور كتاب هتافت الفالسفة يف النقاش الفلسفي عند
علامء الدولة العثامنيةImam al-Gazali’s Incoherence of the Philosophers :
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من الغرب ،ويعتربون من يدافع عن الغزايل ظالميا متحجرا متطرفا .ومن هنا أوجه هلم
دعوة للنقاش العلمي األكاديمي حول الغزايل وأثره عىل الفلسفة يف العامل اإلسالمي،
برشط أن يعتمد هذا النقاش عىل نصوص الغزايل نفسه وعىل أجدد األبحاث يف اجلامعات
الغربية الكربى كهارفارد وييل وكيمربدج وأوكسفورد ولندن.

ولعل السبب يف الرؤية املنترشة بني الناس أن الكثري من املتابعني للكتابات عن

منظورا أوروب اًيا مل هيتم بالفلسفة اإلسالمية إال من حيث تأثريها
الفكر اإلسالمي يتبنون
اً
عىل الفلسفة األوروبية يف العصور الوسطى ،لذلك توقفت درايته بالفكر اإلسالمي عىل

حركات الرتمجة من العربية إىل الالتينية قبل أن يستقل األوروبيون بكتاباهتم بدءا من

القرن الثالث عرش ،فلذلك مل هيتموا بالكتابات التي كانت تصدر يف العامل اإلسالمي.
وبام أهنم مل جيدوا يف تراثهم ما يشري إىل فلسفة عربية أو إسالمية بعد القرن الثاين عرش،

زعموا بدون أي دليل أن الفلسفة قد ماتت يف العامل اإلسالمي ،ومل جيدوا من يوجهوا
إليه اللوم يف ذلك إال الغزايل الذي كتب نقداً ا لفلسفة ابن سينا ورصح بأن بعض أفكار

الفالسفة تستلزم الكفر لكوهنا ِّ
تكذب ما جاء به األنبياء( .)11وقد اكتفوا هبذه الرؤية ومل
يطلعوا عىل أي من النتاجات الفكرية التي تلت مرحلة الرتمجة من العربية إىل الالتينية(.)12

إذن ما هو الدور الذي قام به الغزايل يف تاريخ الفلسفة يف العامل اإلسالمي؟ ال

دورا إثرائ اًيا من الدرجة األوىل،
أعترب نفيس مبالغا إن قلت أن دور اإلمام الغزايل كان اً
(((( املسائل الثالثة التي كفر اإلمام الغزايل هبا الفالسفة هي إنكارهم حلدوث العامل ،ولعلم اهلل باجلزئيات ،وباملعاد
اجلسامين .أي اإلمام الغزايل أن مقتىض كالمهم تكذيب ما جاء به األنبياء من نصوص رصحية ال تقبل التأويل.
(((( انظر . Influence of Arabic and Islamic Philosophy on the Latin West :
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وهذا يتضح من خالل النظر فيام كتبه الغزايل يف الفلسفة.الغزايل له عىل األقل سبعة
كتب ختتص بالدرجة األوىل بالفلسفة .األول هو كتاب "مقاصد الفالسفة" والذي

اعتربه البعض تلخيصا لكتاب الشفاء البن سينا .والثاين "هتافت الفلسفة" الذي

كتبه ليخ َّطئ الفالسفة يف عرشين مسألة من مسائلهم،والثالث "معارج القدس" الذي
يسهل علم املنطق عىل
يناقش حقيقة النفس الناطقة .والرابع "القسطاس املستقيم" الذي ِّ

اإلنسان العامي حتى يعينه عىل التفكري املستقيم .واخلامس هو "حمك النظر" الذي هو

كتاب يف املنطق يستخدم أمثلة وأسلوبا يناسب الفقهاء حتى يدجموا املنطق يف علومهم.
والسادس هو كتاب "معيار العلم" الذي هو ُأ ِّلف بلغة تناسب الفالسفة .والسابع هو

"ميزان العمل" والذي يصف الطريق الذي يراه اإلمام الغزايل موصال للسعادة من خالل

تعرضه ملسائل فلسفة األخالق وتكميل النفس اإلنسانية .ومن املمكن نضيف إىل هذه
الكتب كتابني :أحدمها كتاب "املستصفى" يف أصول الفقه وإن مل يكن كتابا فلسفيا لكنه
حيتوي عىل مقدمة يف املنطق يرى الغزايل أهنا رضورية للمتخصص يف هذا العلم ،كذلك

كتاب "إحياء علوم الدين" الذي هو باألساس كتاب ديني لكنا إن اعتربنا الفلسفة هي
حب احلكمة وجب علينا أن نعتربه كتابا يف الفلسفة ملا حيتوي عليه من الدرر ِ
احلكْمية
النفيسة ،ومن االستفادة من علوم الفالسفة أنفسهم .ومن هذه الكتب يتضح أن الغزايل
ساهم يف نرش ما يصلح من الفلسفة بني العوام ،وبني علامء الدين كذلك من خالل هذه
املصنفات املختلفة .وهذا أمر عرف به الغزايل بني العلامء حتى قال عنه تلميذه ابن العريب

املالكي أن الغزايل ابتلع الفلسفة ومل يستطع أن يتقيأها( ،)13وهذا مما يشري إىل احلضور
(((( انظر طبقات الشافعية الكربى ص6/(((-((0 .
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القوي للفلسفة يف العلم الذي بثه.
عدوا
ويظل السؤال
مطروحا :إذا كان الغزايل كام أزعم نارش للفلسفة وليس ًّ
اً

هلا ،ملاذا ألف هتافت الفالسفة؟ هذا السؤال جييب عنه الغزايل نفسه يف مقدمة "هتافت

الفالسفة" .يذكر اإلمام الغزايل أن يف زمانه انترش بني الناس االستخفاف بالرشائع
واعتقاد معتقدات باطلة ،تقليداً ا –أي اتبا اًعا بغري دليل -آلراء اعتربوها آراء فالسفة
اليونان ،اعتقادا منهم أن هؤالء الفالسفة أبدعوا يف الرياضيات واهلندسيات وأنه

من الواجب أن يكون هؤالء العقالء مصيبني فيام ذهبوا إليه يف معتقداهتم الدينية من
إنكار النبوة وإبطال الرشائع .ورأى الغزايل أن هذا أمر مذموم ألنه خمالف للحق،

اً
–إبطاال
وأن هؤالء الناس يتبعون الفالسفة بغري دليل ،فرأى أن يكتب كتا اًبا يبطل فيه
عقل اًيا -ما ذهبوا إليه مما خيالف الرشيعة .وقسم اإلمام الغزايل آراء الفالسفة إىل ثالثة
أقسام ،األول :ما هو خمالف لإلسالم من حيث اللفظ ال من حيث املعنى ،وهذا ال
داعي لنقده .والثاين يقف اإلسالم معه موقف املحايد ،ال يؤيد وال ينكر ،مثل العلوم
الرياضية واهلندسية .فالكالم مثال عن كروية األرض هو أمر سكتت عنه الرشيعة،
وهو أمر مربهن عليه باألدلة القطعية فال ينبغي التعرض له .والقسم الثالث هو القسم
الذي يتعرض له الغزايل يف هذا الكتاب وهو ما فيه خمالفة للرشيعة .وهذه األمور التي

أيضا ،وأن الفالسفة مل يطبقوا يف
خالفوا فيها الرشيعة رأى الغزايل أهنا خمالفة للعقل اً

استدالهلم عليها ما اشرتطوه من رشوط النظر العقيل ،وعليه ال تكون استدالالهتم
عقلية .وهاتني فقرتني رأيت أمهية نقلهام من مقدمة الكتاب:

األوىل :ليعلم أن املقصود تنبيه من حسن اعتقاده يف الفالسفة وظن أن

15

17

مقتطفات من تاريخ الفلسفة في العالم اإلسالمي

مسالكهم نقية عن التناقض ببيان وجوه هتافتهم .فلذلك أنا ال أدخل
عليهم إال دخول مطالب منكر ال دخول مدَّ ع مثبت .فأبطل عليهم ما
اعتقدوه مقطو اًعا بإلزامات خمتلفة؛ فألزمهم تارة مذهب املعتزلة وأخرى
مذهب الكرامية وأخرى مذهب الواقفية(.)14

الثاين :نناظرهم يف هذا الكتاب بلغتهم –أي بعباراهتم يف املنطق -ونوضح

أن ما رشطوه يف صورته يف صحة مادة القياس يف قسم الربهان من املنطق
وما رشطوه يف كتاب القياس وما وضعوه من األوضاع يف إيساغوجي
وقاطيغورياس التي هي أجزاء من املنطق ومقدماته ،مل يتمكنوا من الوفاء

بيشء منه يف علومهم اإلهلية(.)15

ومن هاتني الفقرتني يتضح منهج الغزايل يف "هتافت الفالسفة" ،وهو بيان أن أدلتهم
يف األمور التي خالفوا فيها الرشع تقرص عن رتبة الربهان ،فال تكون يف صحتها كصحة
علومهم اهلندسية والرياضية ،وال يكون اتباعهم فيها هو مقتىض العقل ،بل تكون دعوى
أن مقتىض العقل اعتقاد ما اعتقده الفالسفة دعوى باطلة .وال هيتم الغزايل خالل بيان
ذلك أي حجة يستخدم يف دفع حجج الفالسفة .فنجده يعرتض عليهم باعرتاضات
ال تعرب بالرضورة عن فكره لكنه يرى أن فيها الكفاية لتبيني أن حجج الفالسفة حجج
غري برهانية .وهبذا يندفع إشكال أن الغزايل رفض الفلسفة ،و ُيفهم املراد من القول
(((( انظر هتافت الفالسفة ص(( .
(((( انظر املرجع السابق ص(( .
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بأن الغزايل انترص للفلسفة باعتبارها حمبة احلكمة ،ومل يكن سب اًبا يف هدمها كام يزعم

البعض( .)16وهذا ما يشهد به ما حصل للفلسفة( )17من دمج يف العلوم بعد الغزايل كام
سأرشع يف تبيينه اآلن.
يعترب الغزايل رائداً ا يف التصنيف يف نقد الفالسفة .فقد تابع اإلمام الغزايل يف التصنيف

يف هذا النوع اإلمام رشف الدين املسعودي الذي ألف كتابا يف نقد مسائل طرحها ابن

سينا يف كتاب "اإلشارات والتنبيهات" اسمه "املباحث والشكوك" وابن غيالن الذي ألف

رسالة سامها "رسالة يف حدوث العامل" .وقد كان هلاتني الرسالتني أثر عظيم عىل الفلسفة

لدورمها يف تكوين اإلمام فخر الدين الرازي( .)18فاإلمام الرازي قرأ هذه املصنفات ووجد
أهنا مصنفات تعتمد عىل اجلدل وليس الربهان ،فهي تعتني بإثبات خطأ الفالسفة يف

عقائدهم أكثر من اعتنائها بإظهار الرباهني عىل صحة عقائد املتكلمني .وهلذا السبب غري
اإلمام الرازي يف طبيعة علم الكالم حيث مزجه بكثري من مسائل ومباحث الفلسفة من

أجل أن جيعله علام برهانيا ،واختلف بعض الناس يف التعبري عن كنه كتابه املباحث املرشقية:

هل هو كتاب فلسفة ممزوج بالكالم أم أنه كتاب كالم ممزوج بالفلسفة؟ فهو فيه تلخيص
( ((6من األخطاء التي يتم الرتويج هبا للرؤية السلبية لدور الغزايل يف الفلسفة قوهلم بأنه ينكر قوانني الطبيعة .واحلقيقة
أن اإلمام الغزايل ال ينكرها بل يقول أهنا قطعية .ولعل السبب يف نرش هذا الكالم إما ضعف يف الفلسفة وقصور يف فهم
لغة الغزايل ،أو التعصب ضده ،أو عدم تأمل يف كالمه يف بقية كتاباته .فمن نظر يف كتاب معيار العلم الذي ألفه الغزايل يف
املنطق وجد كالمه الرصيح يف أن العادة قطعية ،وأنه وسائر املتكلمني ال يقولون بخالف ذلك.
( ((7ليس املقصود هنا الفلسفة باملعنى األعم الذي هو حب احلكمة لكن املعنى األخص الذي هو املدرسة التي أسس
هلا الفارايب وابن سينا.
(((( انظر From al-Ghazali to al-Razi
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نفسه ،وعليه الواجب مما ينبغي أن يكسبه فعله ،لترشف بذلك نفسه وتصري

عا َمل اًا معقوالاً مضاهي اًا للعامل املوجود ،وتستعد للسعادة القصوى باآلخرة
وذلك بحسب الطاقة اإلنسانية.

فصل يف أول أقسام احلكمة :
احلكمة تنقسم إىل قسم نظري جمرد وقسم علمي.
والقسم النظري هو الذي الغاية فيه حصول االعتقاد اليقيني بحال
املوجودات التي ال يتعلق وجودها بفعل اإلنسان .ويكون املقصود إنام هو
حصول رأي فقط مثل علم التوحيد وعلم اهليئة.

والقسم العميل هو الذي ليس الغاية فيه حصول االعتقاد اليقيني

باملوجودات بل ربام يكون املقصود فيه حصول صحة رأي يف أمر حيصل

بكسب اإلنسان ليكتسب ما هو اخلري منه ،فال يكون املقصود حصول رأي
فقط بل حصول رأي ألجل عمل.

فغاية النظري هو احلق وغاية العميل هو اخلري.
فصل يف أحكام احلكمة النظرية :
أقسام احلكمة النظرية ثالثة :العلم األسفل ويسمى العلم الطبيعي ،والعلم

األوسط ويسمى العلم الريايض ،والعلم األعىل ويسمى العلم اإلهلي.

وإنام كانت أقسام هذه األقسام ألن األمور التي يبحث عنها إما أن تكون

أمور اًا حدودها ووجودها متعلقات باملادة اجلسامنية واحلركة مثل أجرام
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الفلك والعنارص األربعة وما يتكون منها وما يوجد من األحوال خاص اًا هبا

مثل احلركة والسكون والتغري واالستحالة والكون والفساد والنشور والبىل
والقوى والكيفيات التي عنها تصدر هذه األحوال وسائر ما يشبهها .فهذا

قسم.

وإما أن تكون أمور وجودها متعلق باملادة واحلركة وحدودها غري متعلقة

هبا مثل الرتبيع والتدوير والكرية واملخروطية ومثل العدد وخواصه .فإنك
تفهم الكرة من غري أن حتتاج يف تفهمها إىل فهم أهنا من خشب أو ذهب
أو فضة ،وال تفهم اإلنسان إال وحتتاج أن تفهم أن صورته من حلم وعظم،

وكذلك تفهم التقصري من غري حاجة إىل فهم اليشء الذي فيه التعقري ،وال
تفهم الفطوسة إال مع حاجة إىل فهم اليشء الذي فيه الفطوسة .ومع هذا

كله فالتدوير والرتبيع والتقصري واالحديداب ال توجد إال فيام حيملها من
األجرام الواقعة يف احلركة .فهذا قسم ثان.

وإما أن تكون أمورا ال وجودها وال حدودها مفتقرين إىل املادة واحلركة .إما
من الذوات مثل ذات األحد احلق رب العاملني وإما من الصفات فمثل اهلوية
والوحدة والكثرة والعلة واملعلول واجلزئية والكلية والتاممية والنقصان وما

أشبه هذه املعاين.

وملا كانت املوجودات عىل هذه األقسام الثالثة كانت العلوم النظرية

يسمى طبيعي اًا،
بحسبها عىل أقسام ثالثة .والعلم اخلاص بالقسم األول َّ
والعلم اخلاص بالقسم الثاين يسمى رياضي اًا ،والعلم اخلاص بالقسم
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الثالث يسمى إهلي اًا(.)20
عرب عنها باحلكمة ،وقد
من املالحظ أن ابن سينا ال يذكر هنا كلمة الفلسفة بل َّ

جرت العادة يف هذا الرتاث أن تطلق الفلسفة واحلكمة عىل نفس العلم .ابن سينا اعترب
احلكمة صناعة يعرف اإلنسان من خالهلا ما عليه الوجود يف نفسه ،أي كام هو ،أي

حقيقة الوجود واملوجودات التي اعتربها هو وغريه مطلقة قابلة للمعرفة( ،)21ثم بناء

عىل هذا العلم بالوجود يتم النظر يف أفعال اإلنسان وما حيسن منها وما يقبح .والغرض

من معرفة اإلنسان ما َحي ُسن وما يقبح من األفعال هو العمل وف اًقا هلذا العلم ،إذ هبذا
"عالـام
العمل تكمل نفس اإلنسان –وهو املقصود من وجودها يف هذا العامل– وتصري به
اً

اً
معقوال مضاه اًيا للعامل املوجود" .ويف هذا الكالم إشارة إىل أن نفس اإلنسان إذا اكتملت

تكون صور اًة للعامل بأرسه ،وحيصل هلا علوم ال حرص هلا ،وهي السعادة القصوى التي
عرب عنها الصوفية "بجنة املعارف"( ،)22وهو معنى البيت املشهور الذي نسبه البعض
َّ

كرم اهلل وجهه ،ونسبه البعض البن سينا ،ونسبه البعض للشيخ األكرب حميي
عيل َّ
لسيدنا ٍّ
الدين بن عريب:

وحتسب أنك جرم صغري

وفيك انطوى العامل األكرب

( ((0انظر "رسالة يف أقسام العلوم العقلية" ضمن "تسع رسائل يف احلكمة والطبيعيات".
(((( مل يكن ابن سينا ممن يرون أن احلقيقة نسبية أو أهنا مطلقة لكن غري قابلة للمعرفة .وهذا فرق رضوري بني الفلسفة
الواقعية التي تبناها املسلمون ،والفلسفة املثالية التي تسبب ديكارت يف نشأهتا وأسس هلا كانط وتبعه عليها من تبعه.
(((( جنة املعارف عند الصوفية هي اجلنة املعنوية املقابلة جلنة الزخارف التي هي اجلنة احلسية ،وحيصل كامل السعادة يف
اآلخرة باجتامع اجلنتني وقد أشار القرآن إىل هذا املعنى يف غري موضع وكتب الصوفية مليئة بتفسري هذه اآليات.
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وتقسيم ابن سينا للحكمة إىل نظرية وعملية واضح ال أظنه حيتاج إىل رشح ،ومن

املهم مالحظة قوله أن غاية احلكمة النظرية هي احلق وأن غاية احلكمة العملية هي
اخلري .وفيه إشارة ملعنى اشرتكت فيه العديد من الفلسفات القديمة وهو أن هناك عالقة

وجودية بني احلق ،واخلري ،واجلامل .فال يكون احلق عندهم إال اً
خريا وال يكون
مجيال اً
اجلامل إال مواف اًقا للحقيقة وللخري ،وال يكون اخلري إال مواف اًقا للحق وملا هو مجيل ،فتكون
هناك عالقة حتمية بني امليتافيزيقا واألخالق والفن.

قسم احلكمة النظرية إىل ثالثة أقسام :الطبيعي ،والريايض ،واإلهلي .فالطبيعي
ثم َّ

خيتص بام يكون حده ووجوده متعلقا باملادة اجلسامنية مثل أجرام الفلك ،والعنارص
األربعة ،واحلركة والسكون .والريايض ما يتعلق وجوده متعلق باملادة لكن حده أو

تصوره غري متعلق هبا ،كالكرة اً
مثال فإهنا ال توجد إال يف مادة ،لكن يمكننا أن نفهمها

دون أن نحتاج إىل تصور مادة عىل عكس املياة فنحتاج يف تصورها إىل تصور مادة ،وهي

يف وجودها ال تكون إال مادة .أما اإلهلي فهو ما ال يتعلق باملادة ال يف حده وال يف وجوده
مثل اهلل سبحانه وتعاىل ،فإن وجوده ليس يف مادة وال يعتمد عليها بأي صورة من الصور.

إن عدنا للخالف بني الغزايل والفالسفة ،نجد أن الغزايل كام ذكر يف هتافت

الفالسفة ال خيالفهم خمالفة أصلية يف الطبيعيات ،وال يف الرياضيات ،إنام خالفهم يف
مسائل تتعلق باإلهليات ،فيكون الفرق بني الفلسفة باملعنى األخص وبني علم الكالم

أصله يف اإلهليات .ويف بيان هذا الفرق ،كتب اإلمام رساج الدين األرموي رسالة سامها

عرف فيها العلم اإلهلي بأنه
الغراء يف الفرق بني نوعي العلم :اإلهلي والكالم"َّ ،
"الرسالة َّ

دراسة املوجود بام هو موجود وعرف الكالم بدراسة اإلله وصفاته وأفعاله ،ذلك ألن
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املتكلم ينظر يف املوجودات كام ينظر الفيلسوف يف املوجودات ،لكن غرضه من النظر هو
االستدالل عىل صحة العقائد الدينية.

وال يعني هذا الكالم أن مباحث املتكلمني يف الفلسفة أقل عمقا من مباحث

الفالسفة ،بل كانوا شديدي احلرص عىل أن يدققوا املسائل وحيققوها حتى تكون براهينهم
عىل وجود اخلالق تامة ،وهذا ما أشار إليه اإلمام الرازي يف مقدمة كتابه" :هناية العقول يف

دراية األصول" ،حيث قال أن هناك ثالثة أمور متيز كتابه عن الكتب التي كتبت من قبل يف
نفس املوضوع:

وإن كتايب هذا متم ِّيز عن سائر الكتب املصنفة يف الفن بأمور ثالثة:
أوهلا :االستقصاء يف األسئلة واجلوابات ،والتعمق يف بحار املشكالت ،عىل

وجه يكون انتفاع صاحب كل مذهب بكتايب هذا ربام كان أكثر من انتفاعه

بالكتب التي صنفها أصحاب ذلك املذهب؛ فإين إنام أوردت من كل كالم
زبدته ،ومن كل بحث نقاوته ،حتى إن مل أجد ألصحاب ذلك املذهب

يعول عليه أو يلتفت إليه يف نرصة مذهبهم مقالتهم  ..استنبطت من
كالما َّ
نفيس أقىص ما يمكن أن يقال يف تقرير ذلك املذهب وحترير ذلك املطلب

.. .

ثانيها :استنباط األدلة احلقيقية ،والرباهني اليقينية املفيدة للعلم احلقيقي،
واليقني التام ،ال اإللزامات التي منتهى املقصود من إيرادها جمرد التعجيز

واإلفحام . . .
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وهذا كتاب ال يعلمه إال من تقدَّ م حتصيله ألكثر كالم العلامء ،وحتقق وقوفه

عىل جمامع مباحث العقالء من املح ِّقني واملبطلني ،واملوافقني واملخالفني،

حتى يمكنه بعد ذلك فهم ما فيه من األدلة القطعية ،والشكوك العويصة
القوية .فإين ق َّلام تكلمت يف املبادئ واملقدمات ،بل أكثر العناية كان مرصوفا
إىل تلخيص النهايات والغايات(.)23

فاإلمام الرازي هنا يقول أن كتابه حيتوي عىل آراء املخالفني ليس بمجرد الذكر

واحلكاية ،لكنه يتعمق يف ذكرها إىل درجة تفيد أصحاب هذه اآلراء الذين يريدون
دراستها ،فهو -عىل قوله -يذهب فيها إىل أعامق ال تذهب إليها كتبهم .بل أنه يف ذكره

آرائهم يتبنى موقفهم إىل درجته أنه يضيف إىل آرائهم ما مل يضيفوه من احلجج املقوية
ملذهبهم .وهو أيضا يستنبط الرباهني ال اإللزامات كام قال يف النقطة الثانية .وهذا أمر
مهم يف تبيني الفارق بينه وبني من قبله كام ذكرت من قبل؛ فاإلمام الرازي كان يرى نقطة

ضعف يف كالم من قبله ممن انتقد الفالسفة أهنم يقترصون عىل بيان أوجه فساد آراء
الفالسفة ،اً
قديام (ليس له بداية) أم حمدَ ثا (له بداية)،
فمثال يف اخلالف حول كون العامل اً

كان املتكلون قبل اإلمام الرازي يكتفون بإثبات أنه ليس بقديم ،فتكون النتيجة أنه
حمدث ،لكن اإلمام الرازي ال يريد أن يكتفي بإبطال قول املخالف الذي يلزم من صحة

صحيحا .لذلك يقول أنه يقيم الرباهني
قول املتكلمني ،لكنه يقيم األدلة عىل كون مذهبه
اً
(عىل صحة مذهبه) وال يقترص عىل اإللزامات (التي تبطل مذهب املخالف).

وأخريا يقول اإلمام الرازي أن كتابه هذا ال يدرك قيمته إال من تعمق يف قراءة
(((( انظر هناية العقول ص.(00-99 .
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كتب من قبله من املوافقني واملخالفني ،حتى يعرف كيف يتميز هذا الكتاب عن غريه.

فإن الباحث غري املدقق قد ال يدرك قيمة الكتاب ،ولنرضب عىل هذا مثاال .فأنا مثال

ال أعرف الكثري عن الفيزياء ،فهل يعقل أن أدرك القيمة احلقيقية ألبحاث أنشتاين؟ يف
الغالب أنا لن أفهم أمهيتها ،بل قد يعرض أمامي بحث ألينشتاين وبحث آخر لطالب

دراسة عليا يف جامعة متوسطة وال

لدي من علم الفيزياء ما أرجح به بني األبحاث ،بل كلها تبدو يل غامضة.
وقد تبع اإلمام الرازي يف طريقته هذه يف التأليف مدرس ٌة سميت بمدرسة الرازي

وألفت فيها كت اًبا أصبحت هي الكتب املعتمدة يف تدريس علم الكالم يف العامل اإلسالمي،

لعل من أبرزها كتاب املواقف للقايض عضد الدين اإلجيي وعليه رشح السيد الرشيف
عيل اجلرجاين( )24وكتاب املقاصد لسعد الدين التفتازاين والذي رشحه املؤلف نفسه.

والتفتازاين يف كتابه رشح العقائد النسفية يشري إىل اختالط علم الكالم بالفلسفة

بكالم مهم:

ملا نقلت الفلسفة إىل العربية وخاض فيها اإلسالميون حاولوا [أي أهل

السنة واجلامعة] الرد عىل الفالسفة فيام خالفوا فيه الرشيعة فخلطوا بالكالم
(((( ألفت مئات احلوايش عىل رشح املواقف للجرجاين .واحلاشية هي بمثابة رشح للرشح ويكون فيها نقد علمي

وبحث يف املسائل املوجودة يف الرشح .وال يلتزم صاحب احلاشية برأي الرشح بل كثريا ما خيالفه ويدرج يف احلاشية
مباحث فلسفية طويلة .ويف رأيي هذه احلوايش كانت مثل املجالت العلمية التي يناقش من خالهلا أصحاب التخصص
بعضهم البعض .ويتضح للناظر يف فهرس هذا الكتاب أنه مؤلف من ثامنية جملدات وال يبدأ فيه االستدالل عىل وجود

اإلله إال يف املجلد الثامن الذي هو املجلد األخري ،وما قبل ذلك هو مباحث فلسفية عقلية بحتة مما يشري إىل التعمق يف

املباحث الفلسفية التي طريقها النظر العقيل دون أن يكون النقاش حمكوما بالنصوص الدينية كام يتوهم البعض.
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كثريا من الفلسفة ليتحققوا مقاصدها فيتمكنوا من إبطاهلا وهلم جرا إىل أن

أدرجوا فيه معظم الطبيعيات واإلهليات وخاضوا يف الرياضيات حتى كاد

ال يتميز عن الفلسفة لوال اشتامله عىل السمعيات.

()25

فهو هنا يقول أنه لوال أن كتب الكالم تشتمل عىل مباحث السمعيات ،وهي العقائد

التي عرفت من خالل الرشع ،لصعب التمييز بني كتب الفلسفة وكتب الكالم ،ألهنم

ناقشوا نفس املباحث واستخدموا نفس اللغة وغاب يف نقاشهم االحتجاج بالنصوص

الدينية .فكان مبحث السمعيات الذي يناقشه املتكلمون يف كتبهم بعد أن يثبتوا بالعقل

أن النصوص الدينية هي وحي من اهلل هو ما يميز كتب املتكلمني عن كتب الفالسفة،
وليس اللغة ،وال املواضيع التي تناقش ،وال االعتامد عىل النصوص الدينية .ويأيت مبحث

السمعيات يف آخر الكتاب ،بمعنى أهنم ال يستدلون عىل األمور التي عرفت بالنصوص
الدينية إال بعد أن يثبتوا أن النصوص الدينية هي وحي من عند اهلل.

وهذا الكالم يؤكد أن الفلسفة مل متت أبدا يف العامل اإلسالمي بسبب اإلمام الغزايل،

لكن غاية األمر أن املباحث الفلسفية أصبحت تناقش يف كتب علم الكالم فتم دمج
علمني معا ،وليست القصة أنه تم القضاء عىل علم بتكفري أهله كام يتوهم البعض .بل
أن وجود الفلسفة خارج علم الكالم استمر حتى اشتكى اإلمام سيف الدين اآلمدي

الذي عاش بعد اإلمام الغزايل بقرن من نفس ما اشتكى منه اإلمام الغزايل وهو أن العامة
استهرتوا بالرشع بحجة أهنم من احلكامء الذين ال حيتاجون إىل االلتزام به .وهذا دليل

عىل أن الرضبة اإلقصائية املتومهة مل حتدث .وقال اإلمام اآلمدي كام قال اإلمام الغزايل
(((( انظر حاشية الفرهاري ((.((-

26

28

مقتطفات من تاريخ الفلسفة في العالم اإلسالمي

أن هؤالء الناس ليسوا متعمقني يف البحث الفلسفي وال يتجاوزون فيه معرفة األلفاظـ
املستخدمة يف الفلسفة فيكرروهنا دون معرفة أو فهم املعاين التي من وراء األلفاظ .قال

اآلمدي يف مقدمة كتابه دقائق احلقائق:

فإنه ملا كثر شغف أبناء زماننا وعلامء أواننا بالنظر يف علوم األولني،
املنقول عن احلكامء املتقدمني ،بحيث صدفهم ذلك عن النظر يف األمور
بعضهم عىل اإلكثار من
حب ذلك َ
الرشعية والقضايا الدينية ،وربام محل ُّ

إظهار االستهتار برتك املأمورات وارتكاب املنهياتَ ،
مومها أنه من احلكامء

الراسخني والفضالء املتبحرين ،مع أنه أجهل الناس بام يدعيه وأبعدهم
مغرا بام يسمعه من األلفاظ اهلائلة واألسامء الغريبة كاهليوىل
معرفة بام فيهَّ ،

والعنرص واالسطقس واملادة والصورة والعلة األوىل والعقل الفعال

عن سقراط وبقراط وأفالطن وأرسطاطليس وفيثاغورس وبرقلس
واالسكندر االفرودييس ونحوه.
وغاية املتبحر منهم معرفة الظواهر اللفظية دون املعاين واألرسار الباطنة

اخلفية(.)26

( ((6دقائق احلقائق ،معزو إليه يف بحث .From al-Ghazali to al-Razi :
وكذلك ذكر موفق الدين البغدادي املعارص لآلمدي كالما حول تقليد العامة –دون فهم -لبعض الفالسفة القائلني أن
نتيجة احلكمة هي التحلل عن الرشيعة وأن التمسك بالرشيعة هو فعل العامة الفدماء ،انظر كتاب "النصيحتني لألطباء
واحلكامء" ص.(69-(6( .
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فاآلمدي هنا ،يفعل فِ ْع َل من قبله وهو تبيني أن هناك أمور تنسب للعقل ليست منه

يف يشء ،وكل ذلك بالنظر العقيل ال باالستقواء بالنصوص الرشعية.
التصوف والفلسفة وعلم الكالم:

بعد أن تم هذا املزج بني علم الكالم وبني الفلسفة إىل أن اصبحا كالعلم الواحد،

وأصبحت كتب علم الكالم التي يدرسها طلبة العلم السنيون مليئة بأقوال الفالسفة
واصطالحاهتم ،حصل مزج جديد يف العلوم العقلية اإلسالمية ،وهو مزج بني علم
الكالم وبني التصوف .هذا املزج حصل عىل يد أتباع الشيخ األكرب حميي الدين بن عريب

الذي أرسل لإلمام الرازي رسالة أنقل منها مقتطفات:

أما بعد فأمحد اليك اهلل الذي ال إله إال هو  ،وقال رسول اهلل  «إذا أحب أحدكم

أخاه فليعلمه إياه وأنا احبك . ». . .

ويقول اهلل تعاىل  :ﱫ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﱪ( ،)27وقد وقفت عىل بعض

تآليفك وما رزقك اهلل من القوة املتخيلة وما تتخيله من الفكر اجليد .ومتى ما
تغذت النفس من كسب يدها فإهنا ال جتد حالوة اجلود والوهب ،وتكون ممن
أكل من حتت رجله والرجل من أكل من فوقه كام قال تعاىل :ﱫ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﱪ(.)28

الوراثة الكاملة هي التي تكون من مجيع الوجوه ال من بعضها «والعلامء ورثة

األنبياء» عليهم الصالة والسالم . . .
( ((7سورة العرص  ،اآلية . ( :
(((( سورة املائدة  ،اآلية . 66 :
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العقول تعرف اهلل تعاىل من حيث كونه موجود اًا أو من حيث السلب ال من حيث

اإلثبات.

فام بالك يا أخي تبقى يف هذه الورطة وال تدخل طريق الرياضات واملجهادات

واخللوات التي رشعها رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم(.)29

هذه الرسالة كام أهنا هلا أمهية فكرية وروحية ،فيها درس يف أدب النقد .فالشيخ ابن

عريب افتتح رسالته بإخبار اإلمام الرازي بحبه له ،وبإعجابه بتآليفه وبرجاحة عقله ،ثم دعاه

أن ينتقل من حالته احلسنة إىل حالة أحسن .فهو يقول له :أنت تكتسب علومك من نظرك
وفكرك الذي هو نتاج جهد كبري لك ،وهو أمر حممود ونعمة كبرية من اهلل .لكنك يف هذا
االكتساب للعلم ِ
حتصل نوعا واحدا فقط من العلم وهو العلم الكسبي .فأنت تتعب وتكد

وتفوت عىل نفسك أن تأتيك علوم بغري نظر وبحث لكن بمحض
وجتد نتاج جمهودكِّ ،
اجلود من اهلل ،وهو العلم الوهبي الذي يلقيه اهلل سبحانه وتعاىل يف قلب اإلنسان دون سابق

فكر واستدالل .فابن عريب يريد للرازي الكامل الذي أشري إليه يف القرآن يف قول اهلل تعاىل :
ﱫ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﱪ( ،)30ويقول له أن الوراثة الكاملة لألنبياء تكون

بتحصيل نوعي العلم :الكسبي والوهبي ،وليس واحداً ا منهام فقط .ثم قال له أن العقول

تقترص يف معرفة اهلل عىل كونه موجودا وعىل نفي النقص عنه ،لكنها ال تعرف اهلل .هي
تعرف عنه بعض األشياء دون أن تعرفه هو ،لذلك ينبغي لإلنسان أن يفتح لنفسه باب
( ((9النقل هنا من االنص املتوفر عىل موقع "احلوار املتمدن" املعتمد عىل خمطوطة مكتبة اإلسكندرية .والرسالة ترمجها
لالنغليزي الدكتور حممد رستم األستاذ بجامعة كارلتون ونرشها يف جملة الدراسات اإلسالمية التي تصدرها جامعة
أوكسفورد ،وترمجها للفرنسية ميشيل فالسان ونرشت يف جملة الدراسات الرتاثية.
( ((0سورة املائدة  ،اآلية . 66 :
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املعارف التي ال يكون العقل سببا فيها وهي علوم الصوفية التي طريقها املجاهدات
والرياضات الروحية.

ُ
تلميذه
رب
مل تكن هذه الرسالة هي األخرية من هذا النوع ،لكن تبع الشيخ األك َ

صدر الدين القونوي يف تأليف مثل هذه الرسائل فأرسل لنصري الدين الطويس يناقشه يف

املسائل الفلسفية ،ويقول له أن االستدالل العقيل ال يشفي الغليل يف املسائل الفلسفية،

وينبغي أن يضاف إليه مصدر آخر للمعرفة وهو الكشف حتى تؤدي املعرفة إىل اطمئنان

اإلنسان وإزالة الشبه عنه .قال القونوي:

ومن مجلة األمور التي ال تستقل العقول بإدراكها معرفة رس ترتيب طبقات

العامل ،وأحكامه ،وخواصه الكلية ،وسبب انحصار كل صنف وجنس
ونوع يف عدد خاص ،واختصاصها أيضا بأوقات خمصوصة ،وبقاع
خمصوصة ،وأحوال خمصوصة ،وامتياز كل منها بعد االشرتاك مع الغري يف

أمور شتى بصفات وخواص ال يشاركه فيها نوع أو صنف آخر.

وكذلك معرفة العلة الغائية من إجياد العامل بالنسبة إىل جمموعه ،وبالنسبة

إىل مجلة من األجناس واألنواع ،ولوازمها مما يصدق عليه اسم اجلملة،

وبالنسبة إىل كل قطر وموطن ورشيعة وعامل ومرتبة ونحو ذلك.

فإن عجز العقول البرشية عن إدراك حقائق هذه األمور من حيث الفكر
والنظر واضح لدى كل مستبرص منصف(.)31

(((( انظر "املراسالت بني صدر الدين القونوي ونصري الدين الطويس" ص.(9 .
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القونوي هنا يشري إىل أمور فلسفية ال يكفي فيها االستدالل العقيل .فالعقل يقول لك

أن العامل بأرسه موجود ،لكنه ال يقول لك ملاذا هو موجود ،وملاذا هو موجود عىل هذه اهليئة،

وما احلكمة من خلق املخلوق الفالين حتديدا أو وجوده يف مناطق دون مناطق أخرى(.)32

والعقل يقول لك أن اهلل أرسل رساالت خمتلفة برشائع خمتلفة لكنه ال يعرفك احلكمة منها،
ويعرفك أن وجود الرش ليس دليال عىل عدم وجود اإلله ،لكنه ال يعرفك احلكمة وراء ما

رشا .هذه أمور يتوقف فيها العقل عند حد ما ،ويكون جتاوزه صع اًبا؛ بل إن العقول كلام
تراه اً
جتاوزت هذا احلد كلام تفاوتت إجاباهتا .ثم ذكر القونوي املسائل التي حتري فيها الفالسفة

واملتكلمون ومل يستطيعوا الربهنة عليها ،وكان كالم كل فريق منها فيها ال يرقى إىل أن يكون
اً
دليال تا اًما مقن اًعا للعقول.

وكان هذا النقد املبني عىل فهم دقيق للمنت َقد بابا لظهور مدرسة أخرى جتمع بني

اً
تكامال من غريها ويمثلها علامء يف تركيا
علم الكالم والفلسفة والتصوف ،وتكون أكثر
ومرص والشام واهلند ،وجتمع بني اخلطاب الروحي واخلطاب العقيل ،فتجدها قادرة عىل
إثبات وجود اهلل بالربهان العقيل مع اإلرشاد ملعرفته وحمبته من خالل العرفان الصويف
فتكون قد خاطبت اإلنسان بجميع مكوناته .وانترشت هذه املدرسة يف سائر األقطار

اإلسالمية ومن أعالمها العالمة داود القيرصي يف تركيا ،وشاه ويل اهلل الدهلوي يف
اهلند ،واملال عبد الرمحن اجلامي يف بالد فارس ،والشيخ عبد الغني النابليس يف الشام،

وغريهم من علامء األمة يف سائر األقطار.

(((( وما يفيده اإلهلام الذي يتكلم عنه القونوي هنا ليس ما يفيده العلم التجريبي .فالعلم التجريبي يقول لك مثال أن
قوة اجلاذبية ( 9،نيوتن ويفرس لك الكثري من الظواهر بناء عىل تلك احلسبة لكنه ال يقول لك احلكمة من كوهنا هبذا الرقم

حتديدا .الذي يريده القونوي هو احلكمة وراء هذه التحديدات.
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هذا ما كان عليه األئمة والعلامء الذين يعتربون صفوة ونخبة املجتمع يف هذه

العصور ،فامذا عن عامة الناس؟ كان التعامل مع عامة الناس من قبل العلامء تعامال
متوازنا ال يذهب إىل طرف عىل حساب اآلخر .فمن املمكن أن ينغمس شخص يف

العقليات فيؤدي به هذا االنغامس إىل القول بأنه ينبغي لكل شخص أن ينغمس يف

الفكر والفلسفة كام انغمس هو فيه حتى يكون إيامنه صحيحا .ويكون هذا القول بسبب
اعتقاده أنه ينبغي لكل شخص أن يكون قادرا عىل حل مجيع الشبهات .وهلذا الرأي

ذهب بعض املعتزلة الذين قالوا أن اإليامن بدون دليل غري صحيح( .)33ومن املمكن أن

يتطرف أحد تطرفا مقابال فيقول :اإليامن تصديق أعمى ،وهو قرار وليس أمر مبني عىل

النظر والبحث والتساؤل ،فهو ليس أمر علمي وبالتايل تكون حماولة دعم اإليامن بالدليل
أمرا عبثيا ،وهو أمر انترش يف الغرب خاصة بعد الفيلسوف الدنامركي كريكغارد صاحب

أي
فكرة القفزة اإليامنية ( .)34( )leap of faithمل يذهب علامء أهل السنة واجلامعة إىل ٍّ
من هذين الطرفني ،لكنهم أبدعوا مسلكا ثالثا وسطا وهو :أن إيامن املقلد( )35صحيح

لكن فيه تفصيل .فإن كان هذا املقلد عنده من الذكاء وقوة العقل ما يؤهله إىل النظر يف
األدلة ثم ترك النظر ،كان هذا املقلد مؤمنا لكنه مؤمن عايص لرتكه النظر والفكر .وإن

كان عقله ال حيتمل األدلة ،فال يكون عاصيا( .)36وهذا يدل عىل رجاحة العقل عندهم،

وعدم الترسع يف الذهاب ألحد الطرفني دون مراعاة حال األشخاص جيدوا أنفسهم
(((( انظر حتفة املريد ص.77 .

(((( انظر مقالة :هل يدعو الدين أتباعه إىل اإليامن األعمى؟ ،مبادرة سؤال . www.suaal.org
(((( التقليد هو اتباع القول بدون دليل.
( ((6لتفصيل هذا القول انظر رشوح وحوايش جوهرة التوحيد لإلمام اللقاين.
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أمام تطرفني :تطرف حيكم عليهم بالكفر ،وتطرف يطلب أن ينحوا عقوهلم وال يعملوها

يف أرشف مقصود للبرشية وهو معرفة اهلل عز وجل ،فيكون قد جعلوا العلم واملعرفة يف
ناحية ،والدين واإليامن يف ناحية أخرى!
طريقتان لتحصيل املعرفة:
ومن املهم ذكره أن املعرفة العقلية مل تكن تعترب هي أعىل نوع من أنواع املعارف ،بل

ُ
رب ابن
كانت رتبة أدنى من املعرفة عن طريق اإلهلام والكشف ،الذي دعى
الشيخ األك ُ
عريب اإلما َم الرازي إليه يف الرسالة التي أرشنا إليها سابقا .ومما يروى عن اإلمام الرازي

أنه مر أمام أحد شيوخ الصوفية فقيل للشيخ أن الرازي لديه ألف دليل عىل وجود اهلل.
وعزته لو عرفه ما استدل عليه .فلام بلغ ذلك الكالم اإلمام الرازي قال:
فقال الشيخَّ :
نحن نعلم من وراء حجاب ،وهم ينظرون من غري حجاب(.)37

أمرا أصيال
ولذلك كان الصوفية يرون أن االستدالل العقيل عىل وجود اهلل تعاىل ليس اً

من أمور الدين ،لكنه أمر جيري جمرى الدواء ملن تأثر عقله بخالف ذلك .إذ أن وجود اهلل
سبحانه وتعاىل أمر بدهيي ،والبدهيي ال يستدل عليه( .)38فأنت إن ُط ِلب منك االستدالل
عىل أنك تقرأ بحثا اآلن ال تستطيع أن تستدل ،ألنه أمر ظاهر .ربام يكون طالب الدليل غري
قادر عىل معرفة ذلك ألنه إما عنده خلل يف إحدى حواسه ،أو أنه بينك وبينه حاجز حيجبه
عن رؤيتك أو رؤية البحث الذي تقرأه .ويف ذلك قال اإلمام أمحد الرسهندي:

( ((7انظر نفح الطيب ص(/(6( .
(((( للكالم عن أدلة وجود اخلالق عند املتكلمني ،وعىل عدم جواز االستدالل عىل البدهييات ،انظر ورقة نفس الكاتب
بعنوان" :استدالل الشيخ مصطفى صربي عىل وجود اهلل يف السياق احلداثي" التي ينرشها قسم املبادرات بمؤسسة طابة.
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اعلم أن وجود الباري تعاىل وتقدَّ س وكذلك وحدانيته سبحانه ،بل نبوة

سيدنا حممد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،بل مجيع ما جاء به من عند

اهلل  ..بدهيي ال حيتاج إىل فكر ودليل ،عىل تقدير سالمة القوة املدركة من
اآلفات الردية واألمراض املعنوية.

والنظر والفكر مقصور فيها عىل زمان وجود العلة وثبوت اآلفة .وأما

بعد النجاة من املرض القلبي ،وزوال الغشاوة البرصية ،فال يشء سوى
الصفراوي مثال ما دام مبتىل بعلة الصفراء حيتاج إثبات
البداهة .أال ترى أن
َّ
حالوة السكر والعسل عنده إىل دليل؟ ولكن إذا ختلص من تلك العلة ال

حيتاج إىل دليل أصال(.)39

اإلمام الرسهندي هنا يقول أن كل ما جاء من عند اهلل بدهيي ،لكن العيب يكون يف

آالت اإلدراك عند اإلنسان .فام دامت نفس اإلنسان ،وعقله ،وقلبه ،وروحه غري مهيئني

هلذه املعرفة البدهيية ،احتاج هذا اإلنسان إىل النظر العقيل ،والرياضة النفسية ،وطهارة

القلب ،وتغذية الروح إىل أن يكتمل هذا اإلدراك البدهيي عند اإلنسان .وهذا فرق مهم
بني الفلسفة اإلسالمية وفلسفة احلداثة التي ختتزل إدراك اإلنسان يف عقله وال تعتني
بآالت اإلدراك األخرى كام اعتنى هبا علامء املسلمني( .)40هذه اآلالت اإلدراكية التي

( ((9انظر املكتوبات ص((( .
( ((0انظر مقدمة مقال يف املنهج لديكارت التي اعترب فيها أن كل البرش متكافئون يف العقل وبالتايل يستطيعون أن حيصلوا
نفس املعرفة .وههنا اختزال لإلنسان يف عقله ،وضعف يف االستدالل عىل تكافؤ العقول ،ومبدأ أدى إىل كوارث يف التعليم
احلديث بسبب معاملة مجيع التالميذ عىل أهنم لدهيم نفس امللكات وبالتايل حتطمت العديد من املواهب.

34

36

مقتطفات من تاريخ الفلسفة في العالم اإلسالمي

عندما تتهيأ يستعد اإلنسان للمعرفة .ورضب اإلمام الرسهندي عىل ذلك مثاال بصاحب
مرض الصفراء الذي جيد مرارة يف العسل والسكر ملرض يف داخله .ومن املؤكد أن إنكار

صاحب هذا املرض حلالوة العسل والسكر ال ينبغي االعتداد به ،وال تكون األدلة عىل

حالوة العسل والسكر مفيدة يف إدراكه ،بل يكون الطريق معاجلة صاحب هذا اإلدراك
حتى حيصل له ذوق حالوة العسل والسكر .كذلك يرى الصوفية التعامل مع من ال
يدرك احلقائق الدينية(.)41

فهاتان طريقتان ملعرفة احلقيقة :طريقة النظر واالستدالل ،وطريقة الذوق

والوجدان ،والطريقتان تؤديان إىل نفس املطلوب ،واجلمع بينهام أكمل كام أشار الشيخ

األكرب ابن عريب يف رسالته لإلمام الرازي ،وكام ذكر اإلمام الغزايل يف كتابه ميزان العمل،

قبل أن يشبه الطريقتان بطريقة الصني وطريقة الروم يف قصة لطيفة( .)42حيكي اإلمام

وأناسا من الصني وأعطاهم قطعة معدنية كبرية
أناسا من الروم
اً
الغزايل عن ملك مجع اً
قسمها إىل نصفني ورضب بني النصفني ستارا .ثم طلب من كل منهام أن ينقش عىل قسمه

(((( أذكر أنني ملا قرأت احلكم العطائية لإلمام أمحد بن عطاء اهلل السكندري ألول مرة ،وقفت متعجبا عند قوله ريض

اهلل عنه" :إهلي ،كيف يستدل عليك بام هو يف وجوده مفتقر إليك ".فكرت وقتها يف حال غري املسلم أنه ال يقنعه مثل هذا
القول .ثم أدركت بعدها أن اإلمام ابن عطاء يتكلم عن حقيقة وهي أن هذا العامل يف حقيقته مفتقر إىل وجود خالق ،فكيف

يكون العامل املفتقر هو األصل الذي من خالله نتوصل إىل اخلالق الذي ال يفتقر إىل يشء؟ نعم ،االستدالل العقيل عىل

وجود اخلالق يقوم عىل وجود العامل لكنك بعد ان تعرف اخلالق ،تعرف أن االستدالل باملخلوق املفتقر أمر سخيف وإن
كان رضوريا ،ألن أصل الوجود هو اإلله والعامل املحسوس ما هو إال خملوق معتمد اعتامدا كليا عىل اإلله .فكالم اإلمام

أمحد بن عطاء اهلل حيتاج إىل تذوق أكثر مما حيتاج إىل نظر عقيل.

(((( ميزان العمل ص .(( .ولعل اختيار الروم والصني فيه رمزية تشري إىل أهل الغرب وأهل الرشق ،وهذه القصة حكاها
ابن سينا كذلك ،وذكرها موالنا جالل الدين الرومي يف شعره ،ولعلها كانت أكثر انتشارا من ذلك.
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عمال فنيا بديعا وسيحصل الفريق الذي ينتج عمال أبدع عىل جائزة كبرية .فاشتغل أهل

الروم بالرسم والزخرفة واإلبداع ،واشتغل أهل الصني بصقل القطعة املعدنية وتلميعها
وتنظيفها من كل شائبة كبرية وصغرية .ثم جاء يوم العرض فرفع الستار فإذا بعمل فني

متقن يف جانب الروم ،ومثله متا اًما يف جنب الصني ،ألن قطعة الصني ملا صفت ونظفت
انعكس فيها ما يف قطعة الروم ،فكان لكل من الفريقني جمهود كبري بطريقة خمتلفة ،وكانت
النتيجة مماثلة .فأهل الروم هم أهل الفكر والنظر ،وأهل الصني هم أهل رياضة النفس
وتطهري القلب ،وكالمها وصل إىل مطلوبه.

وأخريا ،يروى أن موالنا جالل الدين الرومي وموالنا صدر الدين القونوي

اجتمعا يف جملس .فجاء رجل إىل موالنا جالل الدين الرومي بسؤال صعب لكنه أجاب

ببيت شعر واحد فيه اإلجابة املطلوبة وانرصف السائل مبتهجا باإلجابة .فتعجب موالنا
صدر الدين القونوي من هذه اإلجابة البسيطة عىل هذا السؤال العميق وقال :كيف تعرب

عن هذه املعاين الصعبة بتلك العبارات السهلة؟ فكان رد موالنا جالل الدين الرومي:
بل كيف تعرب أنت عن هذه املعاين السهلة بتلك العبارات الصعبة()43؟ فاملعاين واحدة،

وطريقة الوصول إليها والتعبري عنها خمتلفة ،ولعل ذلك ما أشار إليه أحد الصوفية يف

قوله:

والكل إىل ذاك اجلامل يشري

عباراهتم شتى وحسنك واحد

آدمسن مع الدكتور حممد رستم يف اإلذاعة الفلسفية املشهورة :تاريخ
(((( القصة مستفادة من حوار الدكتور بيرت
ُ

الفلسفة بدون أي فراغات (.(History of Philosophy Without any Gaps
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خامتة :
هذا ما تيرس عرضه من تاريخ الفلسفة يف العامل اإلسالمي ،ولعل فيه ما يكفي إلثارة

الفضول والتشجيع عىل االستزادة من معرفة هذا الرتاث الفكري الذي أمهلناه يف عاملنا
اإلسالمي ،والذي وقع التجني عليه بوصفه باجلمود واملوت .وهذه الفكرة السخيفة
قد جتاوزهتا األكاديمية الغربية التي كانت السبب يف انتشارها ،فهل آن أوان االستقالل

الفكري والبحث العلمي الدقيق يف هذا الرتاث واالستفادة منه يف هنضة فكرية؟ فقد
رأينا كيف كان هذا الرتاث متنوع ،وثري ،وعميق .ورأيي أنه فيه ما يشفي غليل الباحث،

ويؤدي به إىل اليقني املفقود ألنه تراث فكري خياطب اإلنسان بجميع مكوناته وال ينحاز

ملكون عىل حساب اآلخر انحيازا خمتزال .وفيه حلول إلشكاالت وردت عىل االعتقاد
ِّ
الديني نشأت يف ظل احلداثة وال معنى الجرتارها للفلسفة اإلسالمية.

وكذلك رأينا كيف استوعبت احلضارة اإلسالمية األفكار املختلفة ،واستطاعت

أن متزج بني عدة تيارات فكرية خمتلفة فكانت النتيجة انسجام وتناغم وليس رصاع عىل
البقاء( .)44فهذه الورقة أرجو أن تكون مقدمة ألبحاث أخرى تعني عىل فهم هذا الرتاث

الفكري الذي مل حيظ بام يستحق من االهتامم واالعتناء.

واحلمد هلل رب العاملني ،وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.

(((( بالطبع هناك أمثلة عىل الرصاع الفكري الذي وصل إىل االقتتال ،لكن كانت هناك نامذج أخرى مل يتم الرتكيز

عليها مثل النموذج التناغمي حاولت أن أوضحه يف هذه الورقة ،وهذا التناغم هو ما نحتاج إىل التعلم منه يف هذه األيام.
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املصادر واملراجع العربية:
 -1كتاب اليواقيت واجلواهر ،عبد الوهاب بن أمحد الشعراين ،ضبط وتصحيح:

الشيخ عبد الوارث حممد عيل ،الطبعة الثالثة 2012م ،دار الكتب العلمية ،بريوت،

لبنان.

 -2حاشية النرباس عىل رشح العقائد النسفية ،حممد عبد العزيز
الفرهاري اهلندي ،اعتنى بهُ :أو َقان َقدير ِي ْل َامز ،الطبعة األوىل 2012م،
مكتبة ياسني ،إسطنبول  -تركيا.
 - 3كتاب املنقذ من الضالل ،أبو حامد الغزايل ،الطبعة األوىل
1434ه2013/م ،دار املنهاج للدراسات ،جدة – املمكلة العربية
السعودية.

 -4حاشية الصبان عىل رشح امللوي عىل السلم املنورق ،الطبعة
الثانية 1357ه1938/م ،مطبعة مصطفى البايب احللبي وأوالده ،القاهرة
– مرص.
 - 5كتاب توفيق الرمحن يف التوفيق بني ما قاله علامء اهليئة وما جاء
يف األحاديث الصحيحة والقرآن ،حممد بخيت املطيعي ،الطبعة األوىل،
مكتبة امللك عبد العزيز العامة ،الرياض – جدة.

 - 6كتب روح العلم :متن يف منهج البحث املعريف عند علامء العامل
اإلسالمي ،الطبعة األوىل 1439ه ،2017/مؤسسة طابة لألبحاث
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واالستشارات ،القاهرة – مرص.

 - 7حمارضة روح العلم :معامل اإلبداع الفكري عند علامء الكالم.
https//:www.youtube.com/watch?v4=AJMV8WfypI

 - 8كتاب طبقات الشافعية الكربى ،تاج الدين السبكي1992 ،م،
دار هجر ،القاهرة – مرص.

 - 9كتاب هتافت الفالسفة ،أبو حامد الغزايل2014 ،م ،املكتبة
العرصية ،بريوت – لبنان.

 - 10تسع رسائل يف احلكمة والطبيعيات ،أبو عيل ابن سينا1298 ،ه،
استانبول.

 - 11كتاب هناية العقول يف دراية األصول ،فخر الدين الرازي،
حتقيق :سعيد فودة1436 ،ه2015/م ،دار الذخائر ،بريوت – لبنان.
 -12كتاب النصيحتني لألطباء واحلكامء ،موفق الدين البغدادي،
حتقيق :د .حممد كامل جاد ،الطبعة األوىل 1438ه2017/م ،معهد
املخطوطات العربية ،القاهرة – مرص.

 - 13املراسالت بني صدر الدين القونوي ونصري الدين الطويس،
حتقيق :كودرون شوبارت ،الطبعة األوىل 1995م ،الرشكة املتحدة
للتوزيع ،بريوت – لبنان.
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 - 14كتاب حتفة املريد عىل جوهرة التوحيد ،إبراهيم البيجوري،
حتقيق :أ .د .عيل مجعة ،الطبعة السابعة 1436ه2014/م ،دار السالم،
القاهرة – مرص.
 -15كتاب نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ،أمحد بن حممد املقري

التلمساين ،حتقيق :إحسان عباس1388 ،ه1968 /م ،دار صادر ،بريوت – لبنان.

 - 16املكتوبات الربانية ،أمحد بن عبد األحد الرسهندي ،حتقيق :مصطفى حسنني

عبد اهلادي1435 ،ه2015/م ،دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان.

 - 17كتاب ميزان العمل ،أبو حامد الغزايل ،حتقيق :د .صالح الدين اهلواري،

الطبعة األوىل 1433ه ،2012/املكتبة العرصية ،بريوت – لبنان.

 - 18رسالة الشيخ األكرب حميي الدين بن عريب إىل فخر الدين الرازي ،موقع احلوار

املتمدن 18 ،فرباير ،2012

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=246799
املصادر واملراجع االنغليزية:
1. Griffel, Frank (2011) ‘The Reception of Al-Ghazali’s
Cosmology from the Middle Ages to the 21st Century’. Dîvân:
Journal of Interdisciplinary Studies, (16), pp 33–62.
2. (Influence of Arabic and Islamic Philosophy on the Latin
https://plato.stanford.edu/entries/arabic-islamic-

West).

influence/#Tra
3. Trustworthyno1. “ George Saliba on The Decline of Islamic
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Science.” Online video clip. Youtube. Youtube. 18 September
2012. Web. 15 November 2017.
4. Tabah Foundation. “Imam al-Gazali’s Incoherence of
the Philosophers.” Online video clip. Youtube. Youtube. 22
February 2017. Web. 15 November 2017.
5. Shihadeh, Ayman (2005) 'From al-Ghazali to al-Razi:
6th/12th Century Developments in Muslim Philosophical
Theology'. Arabic Sciences and Philosophy, (15) 1, pp 141179-.
6. Adamson, Peter (2017). Mohammed Rustom on Philosophical
Sufism. [podcast] History of Philosophy Without any Gaps.
Available

at:
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مقتطفات من تاريخ الفلسفة في العالم اإلسالمي

�إ�صدارات �أخرى من مبادرة �س�ؤال ( �أبحاث )
.1

قيمة ال�س�ؤال

 . 2ا�ستدالل ال�شيخ م�صطفى �صربي على وجود اهلل يف ال�سياق احلداثي
 . 3الأزمة الروحية
 . 4الأخالق والتجريبية  ,نظرات نقدية يف كتاب «امل�شهد الأخالقي» ل�سام
 .5هل ال�س�ؤال ممنوع

�إ�صدارات �أخرى من مبادرة �س�ؤال ( مطويات )
.1

من حقي ان ا�س�أل

.2

العقلية اخلرافية

.3

االميان االعمى
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