"عمم الكالم" صحراء مآلى بالعظام اليابسة!
(ىذه المقالة ُميداة إلى محمد أركوف)
حازم خيري
"إنني في كل مرة يدنو مني اليأس

ال البث أن أحس يداً حنوناً تربت كتفي

وأخرى تمؤل سراجي زيت

واذا بنوره يتجدد ويتألق ويتمدد
واذا بي أبصر اثار أقدام
ىنا وىناك

فتستأنس روحي وتتجدد عزيمتي وتشتد

وأدرك أنني لست وحدي في الطريق!"

ميخائيل نعيمة

ما أشد تشوه وقُبح فيـ أبناء أمتنا لمحرية! وما أخبث التخمؼ الذي انفؽ رواد
فكرنا األنسني النبالء أعمارىـ في منازلتو( !)1انو تنيف عديد الرؤوس ،كثير البراثف وحاد

األنياب! انو تنيف عظيـ جداً! انو تنيف مزدوج مشترؾ مف آخرية عربية/محمية ال تتورع

عف تكريس اغتراب شعوبنا ثقافياً( ،)2ومف آخرية غربية/عالمية تتحالؼ بدـ بارد مع
المر ،تنساب في أرضنا كأفعى ،تستأصؿ بدربة ما ػ تبقى ػ في نفوسنا مف مروءة
ميراثنا ُ
وشرؼ! "يالذؿ قوـ اليعرفوف ما ىو الشرؼ وما ىو العار!" ،مقولة رائعة لممفكر السوري
أنطوف سعادة( ،)3وصؼ فييا بدقة خنوثة التخمؼ العربي.

ثمة بوف شاسع وفرؽ عظيـ ػ فيما يرى سعادة ػ بيف الحياة والعيش! الحياة ال

تكوف إال في العز ،أما العيش فال يفرؽ بيف العز والذؿ ،وما أكثر العيش في الذؿ

ويحسوف بو
حولنا! فكرنا األنسني بدوره يرى اف الحضارة ىي ما ُيفكر فيو الناس ُ
ويفعمونو ،وىي القيـ التي يضفونيا عمى ما ُيفكروف فيو ويحسوف بو ويفعمونو .صحيح
اف أفكارىـ ومختمؼ إحساساتيـ وقيميـ يمكف أف تنتيي إلى أعماؿ تؤثر تأثي اًر عميقاً في
استعماليـ لألشياء المادية ،غير أف الحضارة المادية أقؿ جانب مف جوانب الحضارة

أىمية .فالسمو الحضاري ال يبمغ ذروتو إال في عقوؿ الناس وأفئدتيـ(!)4

قاؿ حكيـ :إف الجيالء ىـ الذيف يظنوف أف المباني الجميمة ومباىج الحياة وألواف

الترؼ إف ىي توافرت ىي التي تشيد برقي الحضارة .شعور الفرد بحريتو وكرامتو

اإلنسانية ،ىو برىاف عمو الحضارة دائماً وأبداً ،ىو ذلؾ الشيء الفذ الذي يجب االىتماـ
بو وتنميتو إلى أقصى حد! وليس ىناؾ ما يؤدي إلى مثؿ ىذا الرقي كػ"التربية الخالقة"،

وتزويد الفرد بالقدرة عمى قراءة األمور بطريقة أمينة ومنظمة ،تجعمو قاد اًر عمى النقد
واالبتكار .حؽ اإلنساف في الحياة ىو حقو في دفعيا لألماـ.

مثؿ ىذه "التربية الخالقة" ال توجد لألسؼ الشديد في مجتمعاتنا الموغمة في

المغرضة تستأصؿ ػ بكؿ دربة ودأب ػ مف عقوؿ وقموب النشء
التخمؼ! فنظمنا التربوية ُ
ممكة النقد واالبتكار! غرس اليقيف في العقوؿ والقموب صيرنا "أمة مف غنـ"!
ولمف يسأؿ :كيؼ يمكف إذف تفسير ذلؾ التعامي الواضح ،مف جانب القائميف

المستداـ لمنابع التفكير الفمسفي
عمى تدريس الفمسفة عندنا ،عف ىذا التجفيؼ المنيجي ُ
في مجتمعاتنا ،بؿ وذىابيـ في ىذا التعامي إلى حد "التنطع"؟! وىؿ ثمة إمكانية لمحديث
عف وجود "تواطؤ" ما؟! في ىذه المقالة أحاوؿ قدر جيدي التحقؽ مف مدى وجاىة طرح

مثؿ ىذه التساؤالت ،عبر استكشاؼ "عمـ الكالـ"! فعمى ما يبدو ،ثمة تيو في صحراءه

ضرب عمى معممي "الفمسفة" في بالدنا ،كؿ ما أخشاه أف يكوف أبدياً!
ُ
مصطمح "عمم الكالم" في الحضارة اإلسالمية:
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ُيستخدـ مصطمح "الكالـ" ػ الذي يعني حرفياً "الحديث" أو "المفظ المنطوؽ" ػ في
الترجمات العربية لألعماؿ الفمسفية اليونانية لمتعبير عف المصطمح اليوناني "لوجوس

الحجة
 "Logosبكؿ معانيو المتنوعة الدالة عمى" :الكممة  "Wordو"العقؿ  "Reasonو" ُ

ويستخدـ ُمصطمح "الكالـ" في تمؾ الترجمات العربية كذلؾ لمداللة عمى
ُ ."Argument
أي فرع مف فروع التعميـ .واسـ الفاعؿ "متكمموف"(في صيغة الجمع ،والمفرد منو:
"متكمـ") ُيستخدـ لمداللة عمى الشيوخ الممثميف ألي فرع مخصوص مف فروع التعميـ .مف
ىنا ظيرت ترجمات عربية(عف اليونانية) مف قبيؿ :الكالـ الطبيعي ،أصحاب الكالـ
الطبيعي ،المتكمموف في الطبيعيات ،أصحاب الكالـ اإلليي ،المتكمموف في

اإللييات..،الخ .وبيذا المعنى أصبح مصطمح "الكالـ" ُيستخدـ عند مف يكتبوف بالعربية
أصالً ،ربما بتأثير مف ىذه الترجمات العربية عف اليونانية.
عمى ىذا النحو ػ وطبقاً لممستشرؽ

ولفسوف()5

ػ يتحدث يحيي بف عدي عف

المتكمميف المسيحييف .ويتحدث الشيرستاني عف كالـ إمبدوقميس وكالـ أرسطوطاليس

وكالـ المسيحييف في كيفية التجسد واالتحاد .ويتحدث ييودا الالوي عف قوـ ينتموف إلى

نفس مدرسة المتكمميف أمثاؿ أصحاب مدرسة فيثاغورس ومدرسة إمبدوقميس ومدرسة

أرسطو ومدرسة أفالطوف ،أو عف الرواقييف وعف فالسفة آخريف وعف المشائيف الذيف

ينتموف إلى مدرسة أرسطو .ويتحدث ابف رشد عف المتكمميف مف أىؿ ممة االسالـ ومف

أىؿ ممة النصارى أو عمى حد تعبيره المتكمموف مف أىؿ الممؿ الثالث .ويتحدث موسى

بف ميموف عف المتكمميف األُوؿ مف اليونانييف المتنصريف ومف المسمميف .ويتحدث ابف

خمدوف عف كالـ الفالسفة في الطبيعيات واإللييات..

إضافة إلى ىذا كمو طُبؽ مصطمح "الكالـ" دونما تقييد عمى نسؽ ُمعيف مف
التفكير في الحضارة اإلسالمية ظير قبؿ ظيور الفالسفةُ ،سمي أعالمو بػ"المتكمميف"،
وكانوا عمى النقيض مف أولئؾ المفكريف الذيف أطمؽ عمييـ ببساطة منذ زماف أبو يوسؼ

الكندي اسـ الفالسفة( .)6فكيؼ ظير في ثقافتنا العربية ىذا النسؽ مف التفكير الذي
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يوصؼ ببساطة بأنو "كالـ"؟ وما الكتابات التي تتناوؿ تاريخو ويمكف أف تُضـ معاً؟
األفكار كالبشر ،لحظات الميالد ومراحؿ التطور ىما السبيؿ لمف أراد فيميا!
في كتابو القيـ "فمسفة المتكمميف في اإلسالـ"ُ ،وفؽ ىاري ولفسوف في ضـ
كتابات الشيرستاني وابف خمدوف( ،)7وخرج لنا بعرض و ٍ
اؼ لتطور عمـ الكالـ في

الحضارة اإلسالمية ،اعتمد عميو أساساً ىنا ،لخمو مكتبتنا العربية ػ عمى ما يبدو ػ مف

دراسات تُماثؿ في قيمتيا ،أو عمى األقؿ تقترب مف عمؿ ولفسوف الموسوعي المييب.
ولشد ما ُيخجمني استقرار مفاتيح إرثنا الحضاري في يد المستشرقيف! كؿ ما اممكو ىو

توخي الحذر قدر المستطاع ،فولفسوف وأمثالو إنما يخدموف حضارتيـ!
ظيور وتطور "عمم الكالم" في الحضارة اإلسالمية:

"السمؼ" ُمصطمح أطمؽ عمى صحابة النبي محمد(575ػ632ـ) وعمى التابعيف
الذيف صحبوا الصحابة .وما وافؽ عميو ىؤالء السمؼ ُيعد أساساً لمعصر األوؿ لمحضارة

اإلسالمية .وسوؼ ُنشير ػ ىنا ػ إلى "السمؼ" إما عمى أنيـ األتباع األوؿ لديف اإلسالـ
أو عمى أنيـ أصحاب الفيـ الصحيح لمديف .ك ٌؿ حسبما يقتضيو السياؽ.

يشتمؿ األصؿ الديني لالسالـ الذي تشكؿ مف تعاليـ القرآف عمى نوعيف مف

التكاليؼ ،وفؽ ما يرى ابف خمدوف :األوؿ التكاليؼ البدنية ،والثاني التكاليؼ القمبية.

يحتوي القسـ األوؿ عمى األحكاـ اإلليية التي تحدد تكاليؼ أبداف المسمميف وىذا

ىو الفقو .ىو مصطمح يفيد في معناه األصمي الفيـ والمعرفة ،واستخدـ في أوؿ األمر

بمعنى محدود ىو االجتياد ،أي استعماؿ الرأي الخاص لتقرير مسائؿ شرعية في غياب
أي سابقة تنطبؽ عمى الحالة موضوع المسألة ،لكنو اكتسب فيما بعد المعنى األشمؿ

لمداللة عمى التشريع اإلسالمي القائـ عمى :القرآف ،السنة ،القياس ،اإلجماع.

القسـ الثاني مف التكاليؼ يتعمؽ باإليماف الذي ُيعرؼ بأنو تصديؽ بالقمب واقرار
بالمساف .ويتكوف مف عقائد ست تقررت في الديف تبعاً لحديث النبي نفسو حينما ُسئؿ
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ورسمو ،واليوـ اآلخر ،وتؤمف بالقدر
عف اإليماف فقاؿ :أف تؤمف باهلل ،ومالئكتو ،وكتبوُ ،
خيره وشرهُ .مناقشة تمؾ العقائد اإليمانية ىي التي تُشكؿ "عمـ الكالـ".
[ ]1مرحمة عمم الكالم السابق عمى االعتزال:
ال يوجد فيما يرى ولفسوف ما يجعمنا نعرؼ عمى وجو الدقة متى أصبح لفظ

"الكالـ" ُيستخدـ بيذا المعنى االصطالحي .غير أننا وبحسب ولفسوف نفيـ مف عبارات
الشيرستاني انو كاف ىناؾ "عمـ كالـ" سابؽ عمى نشأة االعتزاؿ عمى يد واصؿ ابف

عطاء(699ػ748ـ) وأف رونؽ الكالـ ابتدأ مف عيد ىاروف الرشيد(786ػ859ـ).

وربما يمكف أيضاً االستدالؿ عمى وجود كالـ سابؽ عمى الكالـ االعتزالي مف

استخداـ مصطمح "المتكمميف" عند ابف سعد(765/764ػ854ـ) في اإلشارة إلى أولئؾ
الذيف كانوا يناقشوف وضع مرتكبي الكبيرة في اإلسالـ الذي أثارتو فرقة المرجئة السابقة

عمى االعتزاؿ .ومف استخداـ مصطمح "يتكمـ" عند ابف قتيبة(828ػ889ـ) فيما يتعمؽ
بمناقشة مسألة حرية اإلرادة عند غيالف الدمشقي السابؽ عمى المعتزلة.

في سياؽ توضيحو لكيفية تأسس "عمـ الكالـ" عند أولئؾ المتكمميف الذيف

ازدىروا قبؿ قياـ االعتزاؿ ،وعمى أي نحو كاف ذلؾ التأسيس ،يصؼ لنا ولفسوف ػ

استناداً إلى ابف خمدوف ػ األحواؿ الفكرية التي كانت سائدة في الحضارة اإلسالمية قبؿ

المعتزلة بقولو اف االختالفات حوؿ مسائؿ العقائد أدت إلى قياـ "عمـ الكالـ"،

فالمشاركوف في مناقشة مشكالت مف قبيؿ :التشبيو ،والقدر ،ومرتكب الكبيرة ،وموقؼ
"أصحاب الجمؿ" مف الفريقيف ،بدالً مف مجرد اقتباس نصوص مف القرآف والسنة دفاعاً

عف آرائيـ ،استخدموا منيجاً معيناً في االستدالؿ ،توصموا بو إلى استدالالت مف
نصوص القرآف والسنة تمؾ .كاف ذلؾ المنيج االستداللي ُمستعا اًر مف الفقو ،حيث كاف

مستخدماً فيما يتعمؽ بمسائؿ الشرع التى كانت تحكـ الفعؿ ،وكاف معروفاً بمنيج القياس
"بمعنى المماثمة" .أما بالنسبة لمسائؿ االعتقاد التى أصبح يطبؽ عمييا حديثاً منيج

القياس ىذا فكانت مسائؿ تتصؿ بػ"الكممة المنطوقة" ،وأصبح ىذا التطبيؽ الحادث لمنيج
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القياس يسمى "الكالـ" ،أى ما ُيقصد حرفياً مف "الكالـ المنطوؽ" .والمنيج قائـ ،سواء
في الفقو أو الكالـ ،عمى مجرد التشابو وأدلتو مستمدة مف النقؿ.
الفرؽ التى ظيرت في حضارتنا االسالمية كثيرة ،وأكثر منيا االختالفات حوؿ

مسائؿ العقيدة .غير أف ولفسوف ،وألغراض دراستو لفمسفة المتكمميف في حضارتنا،

تناوؿ اختالفات بعينيا ،تتعمؽ بمسألتيف ايمانيتيف :االيماف باهلل ،أى االيماف بالتصور

الصحيح عف اهلل .وااليماف بالقدر ،أى االيماف بسمطاف اهلل عمى األفعاؿ االنسانية .فمقد

ظيرت ،فيما يتعمؽ بياتيف المسألتيف االيمانيتيف ،اختالفات في حضارتنا حتى قبؿ قياـ

االعتزاؿ ،وىي االختالفات التي أدت إلى مجاالت ُعرفت اصطالحاً بػ"الكالـ".

وبحسب ابف خمدوف ،كانت اختالفات السابقيف عمى المعتزلة عف التصور
الصحيح عف اهلل ىي تمؾ التى تتعمؽ بآيات التشبيو في القرآف .وكاف مصدر

االختالفات األوصاؼ التى ُوصؼ اهلل بيا في القرآف .فمف ناحية ورد فيو وصؼ
المعبود بالتنزيو المطمؽ الظاىر الداللة مف غير تأويؿ في أكثر مف آية ،وىي سموب
كميا وصريحة في بابيا( .)8ومف ناحية أخرى ،وردت في القرآف آي أخرى توىـ التشبيو.

ىذه اآليات والتى قد يراىا البعض متباينة أدت بحسب ابف خمدوف إلى آراء ثالثة :أوالً،

سمـ السمؼ ػ الذيف غمبوا أدلة التنزيو ػ بآيات التشبيو في القرآف ،فمـ يتعرضوا لمعناىا

بتأويؿ ،ألنيـ فيما يرى ابف خمدوف عمموا استحالة التشبيو ،وقضوا بأف اآليات مف كالـ
اهلل ،فآمنوا بيا ولـ يتعرضوا لمعناىا ببحث وال تأويؿ .ثانياً ًً ،بجانب أولئؾ الذيف تبنوا
الرأي السابؽُ ،وجدت قمة مف "المبتدعة"( .)9منيـ فرقتاف رئيسيتاف :توغمت األولى في
التشبيو الصريح مخالفة بذلؾ آي التنزيو المطمؽ .أما الثانية فحاولت التوفيؽ ،ومف ىنا

ظير التأويؿ مف خالؿ صيغة :جسـ ال كاألجساـ.

االختالؼ الثاني الذى ظير قبؿ نشأة المعتزلة ىو ػ فيما يرى الشيرستاني وابف

خمدوف ػ ما كاف يتعمؽ باالعتقاد بقدرة اهلل .وىذا االختالؼ نتج أيضاً عف اآليات القرآنية
حوؿ قدرة اهلل .فمف ناحية ،توجد آيات تقرر أف ىناؾ بعض وقائع الحياة االنسانية
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وبعض أفعاؿ االنساف مقدرة مف اهلل سمفاً ،عمى حيف توجد آيات تقرر أف االنساف يتمتع
بحرية معينة يمارس بيا أفعالو ،مف ناحية أخرى .ووفقاً لما يقرره الشيرستاني فإف الرأي

األصيؿ فى االتباع تمثؿ في اتباع تمؾ اآليات التى تُظير أف القدرة المييمنة عمى الفعؿ
االنساني مرجعيا إلى اهلل .وفي أواخر عيد الصحابة ،حدثت بدعة معبد الجيني وغيالف

الدمشقي ويونس األسواري في القوؿ بالقدر وانكار إضافة الخير والشر إلى القدر .وألنيـ

حولوا القدر مف اهلل إلى االنساف زاعميف أف االنساف ،وليس اهلل ىو الذى يحدد أفعالو
الخاصةُ ،عرفوا بػ"القدرية" .وعمى ذلؾ ،يشير ولفسوف إلى ىاتيف الفرقتيف عمى أنيما:
فرقة القائميف باالختيار "القدرييف" ،وفرقة القائميف بالجبر "سبؽ التقدير" .والفرقتاف حاولتا
تفسير اآليات المعارضو ليما.

المرىؽ نحو المحظة الراىنة ،مر عمـ الكالـ
قارئي الكريـ ،في مسيره الشاؽ و ُ
بأكثر مف مرحمة ،تميزت شخصية كؿ منيا عف األخرى .البداية ػ وكما سنرى الحقاً ػ

كانت مع عمـ الكالـ المعتزلي(بفترتيو :غير الفمسفية ،والفمسفية) ،ومف بعده جاءت

محاوالت الخمفاء لحمؿ أئمة السمؼ عمى االعتزاؿ ػ وىو ما ُعرؼ بػ"المحنة" ػ ،ثـ ردود
الفعؿ عمى ىذه المحاوالت العنيفة وظيور عمـ الكالـ األشعري ،وما ط أر عميو بعد ذلؾ

مف تغيي ارت أحدثيا الباقالني والغزالي ،وأخي اًر نيوض ابف تيمية وابف القيـ الحياء مذىب
السمؼ عمى طريقة الحنابمة ومقاومة غمو الغاليف في خمط الفمسفة.
[ ]2مرحمة عمم الكالم المعتزلي:

لشد ما يصعب ػ بحسب المستشرؽ

نمينو()15

ػ معرفة ألى سبب وبأي معنى

أطمؽ لفظ "المعتزلة" أوؿ ما أطمؽ عمى أصحاب المذىب الذى كاف في القروف الثاني
والثالث والرابع لميجرة خصماً خط اًر لمذىب أىؿ السنة في "الكالـ" .ذلؾ ألنو يتوقؼ

عمى مثؿ ىذه المعرفة حؿ مسألة مف أىـ المسائؿ التاريخية ،وىي مسألة أصوؿ حركة

المعتزلة ،وطابعيا األصمي .نمينو ُيعرفنا بأشير اآلراء في ىذا الصدد(:)11
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الرأي األول :رواية ُنسج حوليا طائفة مف األقاصيص ،يشتؽ أصحابيا اسـ
المعتزلة مف اعتزاؿ واصؿ ابف عطاء الغزاؿ(أو اعتزاؿ عمرو بف عبيد بف باب في
رواية أخرى) لمحسف البصري(642ػ728ـ) أو اعتزالو لمجماعة عموماً في مسألة مرتكب

الكبيرة :مؤمف ىو أـ كافر؟ والتفاصيؿ تختمؼ قميالً باختالؼ الروايات .فعمى حسب

بعضيا ،جاء اسـ المعتزلة مف العبارة التي قاليا الحسف في تمؾ المناسبة لتمميذه القديـ:

"اعتزؿ عنا" .وعمى حسب البعض اآلخر ،كاف قتادة بف دعامة المتوفي عاـ 117ىػ أو
118ىػ المحدث أوؿ مف وضع ىذا االسـ ،مشي اًر إلى عمرو بف عبيد والى نفر مف

اتباعو بسبب اعتزاليـ الحسف .وعمى كؿ حاؿ ،فميما يكف مف اختالؼ الروايات ،فإف
ىذه الروايات في مجمميا تعتبر أف لفظ "المعتزلة" اسـ أطمقو عمييـ أىؿ السنة ،وأنو

يتضمف نوعاً مف الذـ واتياماً واضحاً بالخروج عمى السنة والجماعة.

الرأي الثاني :المستشرؽ اشتينر( ،)12واعتماداً عمى نصوص عربية متأخرة عف

القرف الثالث اليجري تسمي المعتزلة أحياناً باسـ "القدرية" ،يرى أف المعتزلة اسـ عاـ

لفئة انفصمت عف الجميور وانشقت عميو ،ولكف بمضي الزمف أصبح ىذا االسـ في

أوائؿ القرف الثاني لميجرة عمماً عمى مذىب خاص .وىو ما قد ُيفسر عمى أف ىذه الفرقة
كانت مف بيف فرؽ االسالـ أىميا وأكبرىا خط اًر .أيضاً يبدو الشتينر أف ىذه التسمية قد
انتشرت انتشا اًر بطيئاً .إذ يتكمـ ابف قتيبة المتوفي 889ـ عند ذكره لمذاىب عصره ال

عف المعتزلة بؿ عف "القدرية" .مع أنو عرؼ اسـ المعتزلة .وعمى ذلؾ فالنواة األولى

لمذىب المعتزلة كانت اذاً ًً انكار القدر المطمؽ ،ويشير لفظ "القدرية" إلى مضموف
المذىب ،فيو مف الناحية الظاىرية الشكمية إذاً أكثر تحديداً وأوضح داللة مف لفظ
"معتزلة" .ثـ لما أظيروا آراء مخالفة في مسائؿ عديدة أخرى مثؿ صفات اهلل ،وطبيعة
القرآف ،والوعد والوعيد ،ومسائؿ ثانوية أخرى ،بدت ىذه التسمية ػ "القدرية" ػ غير كافية،

لذا استبدؿ بيا لفظ "معتزلة" ،ولـ تعد بعد ذلؾ تستعمؿ شيئاً فشيئاً.
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الرأي الثالث :المستشرؽ اجنتس

جولدتسيير()13

يشير ػ كما يشير المؤرخوف ػ،

بمناسبة بف عطاء وزميمو بف عبيد ومعتزليف آخريف متأخريف كذلؾ ،إلى ميوليـ الصوفية

وزىدىـ ،أى إلى بعدىـ عف زخرؼ الدنيا وشيواتيا ،ويورد شاىداً قديماً عمى استعماؿ

لفظ "معتزؿ" بمعنى زاىد أو متعبد .يقوؿ جولدتسيير" :معنى ىذه الكممة(المنشقوف).
ولست أريد أف أكرر ىنا األسطورة التى عني الناس بروايتيا مف أجؿ تبرير ىذه

التسمية ،وانما أريد أف أقرر أف التفسير الحقيقي ليذه التسمية ىو أف البذور األولى ليذا

المذىب كانت دوافع صادرة عف التقوى والتعبد وكاف الباعثوف عمى ىذه الحركة رجاالً

متعبديف ،زىاداً معتزليف(زاىديف) ثـ اتصمت الحركة بالدوائر العقمية ،فاتخذت شيئاً فشيئاً

موقؼ المعارضة بإزاء المعتقدات الدينية السائدة"

الرأي الرابع وىو رأي نمينو نفسو :اختار المعتزلة األولوف ىذا االسـ ،أو عمى

األقؿ تقبموه ،بمعنى "المحايديف" أو "الذيف ال ينصروف أحد الفريقيف المتنازعيف(أىؿ

السنة والخوارج) عمى اآلخر" في المسألة الدينية الخطيرة ،مسألة "الفاسؽ" .وما دامت
ىذه المسألة قد أخذت حظيا مف األىمية بسبب المنازعات السياسية والحروب األىمية

في القرف األوؿ لميجرة ،فمف الطبيعي أف يكوف اسـ المعتزلة قد أُخذ عف لغة السياسة

في ذلؾ العصر .فكاف المعتزلة الجدد المتكمموف في األصؿ استم ار اًر في ميداف الفكر

والنظر ،لممعتزلة السياسييف أو العممييف .كانت الجماعة األولى مف المعتزلة المتكمميف

تشمؿ عمى وجو االحتماؿ أشخاصاً اختمفت آراؤىـ حوؿ بعض المسائؿ الدينية األخرى.
حتى انو في القرف األوؿ وأوائؿ القرف الثاني كانت بعض المسائؿ الدينية(مثؿ الجبر

واالختيار) غير واضحة المعالـ والحدود ،ولـ يكف مف المستطاع القطع بأي اآلراء

المتعارضة يجب اعتباره مف أقواؿ أىؿ السنة أو أقواؿ غيرىـ .فمـ يكف االجماع قد تـ

في ىذا الباب بطريقة قطعية .فكاف اسـ المعتزلة المتكمميف في األصؿ يشير إذاً إلى

النقطة الوحيدة المميزة لمذىبيـ عف مذىب أىؿ السنة والجماعة .وىذه النقطة قد فقدت

أىميتيا مف بعد بانقضاء الحروب األىمية بالنسبة لمسائؿ الخالؼ الدينية األخرى(القدرة،
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الصفات ،خمؽ القرآف ،النقؿ والعقؿ) ،التى رسخت شيئاً فشيئاً ،وطغت عمى تمؾ النقطة

مف جراء رد الفعؿ المتزايد ضد ثبات أىؿ السنة ورسوخو .أو بعبارة أخرى كانت ىذه

التسمية تسمية جزئية في وقت مف األوقات مثؿ تمؾ التى اتخذىا المعتزلة مف بعد أحيان ًا
لمداللة عمى بعض النقط الخاصة في تعاليميـ داللة خاصة ،مثؿ "القدرية"" ،العدلية"،

"الموحدة".

عمى أية حاؿ ،وبدوف التوقؼ كثي اًر عند ىذه اآلراء المتباينة حوؿ أصؿ تسمية

المعتزلة ،يرى ولفسوف أف مرحمة عمـ الكالـ المعتزلي غير الفمسفي دامت قرابة القرف،

مف وقت ظيور المعتزلة وحتى ظيور ترجمة االعماؿ الفمسفية اليونانية الى المغة العربية
في النصؼ األوؿ مف القرف التاسع الميالدي .ثـ حدث ،بعد انقضاء قرف عمى زمف بف

عطاء ،أف تأثرت المعتزلة بالفمسفة اليونانية واكتسبت طابعاً جديداً.
"ثـ طالع بعد ذلؾ شيوخ المعتزلة كتب الفالسفة ،حيف فُسرت أياـ المأموف.
فخمطت مناىجيا بمناىج الكالـ ،وأفردتيا فنا مف العمـ وسمتيا باسـ الكالـ .إما ألف

فسمي النوع باسميا ،واما
أظير مسألة تكمموا فييا وتقاتموا عمييا ىي مسألة الكالـ ُ
لمقابمتيـ الفالسفة في تسميتيـ فنا مف فنوف عمميـ بالمنطؽ .والمنطؽ والكالـ
مترادفاف(كما أف الكممة اليونانية  ،Logosأي العقؿ والمنطؽ ،تعني أيضاً الكالـ)".

ُيالحظ في فقرة الشيرستاني ىذه أف مذىب االعتزاؿ يتوزع بيف فترتيف :فترة
غير فمسفية وأخرى فمسفية .في الفترة األولى السابقة عمى التأثر بالفمسفة اليونانية
استخدـ المعتزلة ما يوصؼ بأنو مناىج الكالـ .والتى يرى ولفسوف أف الشيرستاني يشير

بيا إلى تمؾ التطبيقات المتنوعة لمقياس الفقيي عمى االختالفات التى ظيرت ،في نطاؽ

ما ُيسمى بالكالـ قبؿ االعتزاؿ ،حوؿ مسألتيف :األولى ،مسألة التصور الصحيح عف
اهلل ،خاصة مشكمة التشبيو .الثانية ،مسألة االعتقاد في القدرة.
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رأي ولفسوف ىذا يتسؽ مع وصفو لألحواؿ الفكرية التي كانت سائدة في الحضارة

االسالمية قبؿ قياـ االعتزاؿ ،ذلؾ الذى أوردناه فيما سبؽ بشيء مف التفصيؿ ،في سياؽ

عرضنا لكيفية تأسس عمـ الكالـ عند متكممي ما قبؿ االعتزاؿ.

أما مناىج الفالسفة التي يشير الشيرستاني في حديثو إلى خمط المعتزلة اياىا

بمناىج الكالـ ،فيرى ولفسوف امكانية الزعـ بأف الشيرستاني كاف يقصد بيا أمريف:

أوالً ،ربما كاف يقصد أف المعتزلة ػ بتأثير مف الترجمات العربية لألعماؿ الفمسفية

اليونانية ػ ،قد بدأوا يستخدموف مصطمح القياس المرادؼ لكممة  ،)14(syllogismأما

عف مصطمح القياس بالمعنى القديـ لممماثمة  analogyالمستخدـ في الفقو فإنيـ أحموا

محمو مصطمح التمثيؿ .تبرير ىذا االفتراض ىو أف آخريف مف الذيف خضعوا لتأثير ىذه

الترجمات مف المسمميف قد بدلوا معنى القياس الذى يدؿ عميو لفظ المماثمة analogy

إلى القياس الذى يدؿ عميو لفظ  .syllogismوأحموا محؿ القياس بمعناه الفقيي القديـ

مصطمح التمثيؿ.ىكذا نجد ابف سينا والغزالي عمى سبيؿ المثاؿ ،يستخدماف القياس

بمعنى  syllogismوالتمثيؿ بمعنى الػ analogyػ الذى يقوـ استخدامو في الفقو عمى
أساس التشابو بيف األشياء ػ .وبعد ذكر مصطمح التمثيؿ يالحظ ابف سينا أف ىذا ىو

الذى عرفو أىؿ زمانو بالقياس ،ويالحظ الغزالي أف ىذا ىو الذى يسميو شيوخ الفقو
وشيوخ الكالـ القياس.

ثانياً ،يمكف افتراض أف الشيرستاني كاف يقصد بكالمو أيضاً أف المعتزلة

المتفمسفيف قد أصبحوا عمى دراية بتصور أرسطو لمػ  analogyوىو ما ُعبر عنو في
العربية بػ"المساواة" ،وخمطوه بالقياس الفقيي الذى أصبح المصطمح العربي الجديد الداؿ
عميو ىو "التمثيؿ" ،أى التشابو .المماثمة عند أرسطو لـ تكف قائمة ،كما ىو الشأف في

الفقو ،عمى مجرد التشابو بيف األشياء .فالمماثمة عنده ىي المساواة في النسب(أو

العالقات) ،والتي يصورىا بأنو عندما ُيحمؿ مصطمح الخير عمى العقؿ وعمى البصر،
فإف ذلؾ يكوف عمى طريؽ المشاكمة  analogyبمنزلة ما أف العقؿ في النفس كقياس
11

البصر في البدف .ما يريد الشيرستاني ػ بحسب ولفسوف ػ قولو ىو اف المعتزلة

المستخدـ في الفقو ،والذى يقوـ عمى مجرد التشابو ،بالتمثيؿ
المتفمسفيف خمطوا التمثيؿ ُ
الذى يستخدمو أرسطو بمعنى التساوي في النسب أو العالقات..
مع وصؼ الشيرستاني لنشأة االعتزاؿ يتفؽ ابف خمدوف ،فاشارة األخير إلى
التمييز بيف فترة غير فمسفية وأخرى فمسفية في تاريخ االعتزاؿ ،واضحة في وصفو منذ
البداية ببساطة لواصؿ ابف عطاء عندما يرد اسمو بأنو واحد منيـ ،أي مف المعتزلة.

لكف اسـ أبي اليذيؿ( ،)15فإنو يصفو بأنو اتبع رأي الفالسفة ،وبالمثؿ اسـ

النظاـ()16

يصفو بأنو طالع كتب الفالسفة .ابف خمدوف يتابع الشيرستاني فيعطي ذات السببيف
المذيف مف أجميما تبنى متفمسفة المعتزلة االسـ القديـ "كالـ" لمذىبيـ .يقوؿ ابف خمدوف:

"وكانت طريقتيـ تسمى عمـ الكالـ :إما لما فييا مف الحجاج والجداؿ ،وىو الذى يسمى
كالماً ،واما أف أصؿ طريقتيـ نفي صفة الكالـ ػ أي ِقدـ القرآف ػ".
[ ]3محاوالت حمل أئمة السمف عمى االعتزال:

مع قياـ فرقة المعتزلة التي استخدمت ػ عمى نحو ما ذكرنا ػ منيج الكالـ

واستبقت لمذىبيا اسـ "الكالـ" حتى عندما أصبح طابع مذىبيـ فمسفياً ،أصبح مصطمح

"الكالـ" بالتدريج عمماً عمى المعتزلة .الشيرستاني وابف خمدوف يروياف لنا كيؼ تبنى
بعض الخمفاء االعتزاؿ وحمموا أئمة السمؼ عميو ػ وىو ما ُعرؼ بالػ"محنة" ػ ،وكيؼ أدى
رد فعؿ السمؼ عمى ىذا القمع إلى قياـ عمـ كالـ سني يناىض المعتزلة.
تضييؽ الخمفاء المعتزلة عمى السمؼ يخبرنا عنو الشيرستاني في فقرتيف

قصيرتيف :في احداىما ،وبعد أف يذكر اسـ أبي موسى

المزدار()17

راىب المعتزلة بما

ىو واحد مف شيوخ االعتزاؿ ،يضيؼ قائالً" :وفي أيامو جرت أكثر التشديدات عمى
السمؼ لقوليـ بقدـ القرآف" .وفي فقرة أخرى ػ وىو يتحدث عف المعتزلة ػ يقوؿ:
"ونصرىـ..جماعة مف خمفاء بني العباس عمى قوليـ بنفي الصفات وخمؽ القرآف".
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مع فقرتي الشيرستاني يتفؽ ىذا القوؿ الخمدوني" :ولُقنيا ػ أي عقيدة االعتزاؿ ػ

بعض الخمفاء عف أئمتيـ ،فحمؿ الناس عمييا ،وخالفيـ أئمة السمؼ ،فاستحؿ لخالفيـ

إيسار كثير منيـ ودمائيـ" .وثمة اشارات إلى ثالث حقائؽ تاريخية تشي بيا فقرتي

الشيرستاني1 :ػ اصدار الخميفة المأموف سنة 827ـ لمرسوـ أعمف فيو أف االعتزاؿ عقيدة
رسمية لمدولة ،واتيـ أىؿ السمؼ باالبتداع2 .ػ اصداره لمرسوـ آخر في سنة 833ـ ،سنة

وفاتو ،تـ بموجبو امتحاف أىؿ السمؼ في عقيدتيـ3 .ػ استمرار المحنة أثناء حكـ الخميفة
المعتصـ وحتى السنة الثانية مف حكـ المتوكؿ سنة 847ـ.

قارئي الكريـ ،قد يكوف مالئماً ػ وقبؿ المضي قدماً ػ القاء الضوء عمى ما ُعرؼ

بػ"المحنة" ،ألىمية ذلؾ الحدث وخطورتو .ما حدث ىو أف البحث فيما يراد باتصاؼ اهلل

بالكالـ أصبح موضوعاً لو خطره في باب الجدؿ ،حتى أفضى ذلؾ آخر األمر إلى
قضاء الييئة الحاكمة عمى المعتزلة ،أولئؾ الذيف ذىبوا إلى القوؿ بأف الكالـ إذا كاف

صفة هلل فالبد أف يكوف أزلياً قديماً موجوداً قبؿ العوالـ كميا ،واال فإف اهلل إذا كاف قد

تكمـ في الزماف فقد مسو سبحانو وتعالى التغيير وصار مالـ يكنو مف قبؿ .وال يجوز أف

تحمؿ االستحالة عمى اهلل ،وعمى ىذا فاف الكالـ إذا كاف صفة هلل وكاف القرآف تسجيالً
ليذا الكالـ ،فالبد أف يكوف عمى ىذا االعتبار قديماً ألنو كالـ اهلل.

وقد ذىب الخميفة المأموف المعتزلي إلى أف اعتبار القرآف مخموقاً في الزماف

امتحاف ال يجوزه إال ثابتو اإليماف .واشتد لسوء الحظ تعصب المعتزلة آلرائيـ أياـ
سمطانيـ وقد قاسوا كثي اًر والقوا عنتا شديداً فيما بعد مف جراء اضطيادىـ ألىؿ السمؼ

الذيف تمسكوا تمسكاً شديداً بالمذىب القائؿ بقدـ القرآف ،ولـ يسرفوا في تفسيره حرفي ًا

وأقروا عدداً جماً مف السنف التى ذاعت في الناس .عمى أنو قد أصبح واضحاً جد

الوضوح إباف القرف الرابع لميجرة أال مفر مف بعض التسميـ بما ذىب إليو المعتزلة ،إذ
تبمبمت أفكار الناس ومست الحاجة إلى تعزيز قواعد الديف مف جديد عمى ضوء األفكار
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الشائعة.

وقد

اضطمع

بيذا

األمر

الخطير

رجالف:

األوؿ،

أبو

األشعري(873ػ935ـ) .والثاني ،أبو منصور الماتريدي المتوفي سنة 944ـ(.)18

الحسف

وىا ىو ابف خمدوف يوجز لنا رد فعؿ السمؼ بازاء الػ"محنة" بقولو" :وكاف ذلؾ

سبباً النتياض أىؿ السنة باألدلة العقمية عمى ىذه العقائد دفعاً في صدور ىذه البدع".

وفي ظؿ ما يراه ولفسوف مف أف تعبير االحتجاج بالعقؿ يستخدمو ابف خمدوف لمداللة
عمى منيج القياس التمثيمي الفقيي القائـ عمى معطيات نقمية والذى استخدـ في وقت

سابؽ عمى قياـ االعتزاؿ واكتسب اسـ الكالـ ،يكوف واضحاً تماماً أف ما يعنيو ابف

خمدوف بيذه العبارات ىنا ىو أف أئمة السمؼ ،قد تبنوا في استدالالتيـ ،نتيجة لممحنة،

منيج القياس الكالمي السابؽ عمى المعتزلة .ابف خمدوف بالفعؿ يشير ،بعد ىذه الفقره

ويدخؿ فييـ ابف كالب والقالنسي
تماماً ،إلى أىؿ السنة ىؤالء بأنيـ "المتكمموف"ُ .
والمحاسبي ،وىي األسماء التي توصؼ ػ مف جانب الشيرستاني ػ بأنيا "أمتف كالماً"،

وذلؾ في إشارة إلى نمط الكالـ غير الفمسفي السابؽ عمى االعتزاؿ.

المتكمموف المذكورة أسمائيـ تواً جماعة واحدة فقط مف جماعات ثالث لمسمؼ

ناضمت عقب المحنة فيما يتعمؽ بمشكمة الصفات ،بما في ذلؾ "قدـ القرآف" .غير أنيا،
ورغـ كونيا مف جممة السمؼ ،باشرت عمـ الكالـ وأيدت عقائد السمؼ بحجج كالمية

وبراىيف أصولية ،مما يعني استخداميا منيج المماثمة الكالمي السابؽ عمى المعتزلة.

مف جية أخرى ،يصؼ الشيرستاني الجماعتيف األولييف مف ىذه الجماعات

الثالث بأنيما ناىضتا المعتزلة ال عمى قانوف كالمي ػ أي بدوف استخداـ منيج القياس
الذى كاف مستخدماً قبؿ قياـ المعتزلة عند بعض السمؼ ػ ،بؿ عمى قوؿ اقناعي ،بمعنى
أنيما تشبثتا بمنيج المسمميف األوائؿ وتعمقتا بظاىر الكتاب والسنة .تعبير عمى قوؿ
اقناعي يشير برأي ولفسوف إلى ما يسميو أرسطو بالقوؿ الخطابي ،فالخطابة عنده ممكة

اكتشاؼ الوسائؿ الممكنة لالقناع باالشارة إلى أي موضوع كاف.
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ىكذا انقسـ السمؼ في حوالي منتصؼ القرف التاسع حوؿ مشكمة آيات التشبيو

في القرآف إلى جماعات ثالث .األولى :جماعة الحنابمة ،الذيف رفضوا ػ عمى حيف أنكروا

التشبيو ػ مناقشة آياتو الواردة في القرآف .الثانية :جماعة مف الحشوية الذيف رفضوا ػ وقد
أخذوا آيات التشبيو عمى ظاىرىا ػ مناقشة تمؾ اآليات التي تحظر التشبيو .الثالثة:

جماعة الكالبية الذيف أولوا آيات التشبيو في القرآف طبقاً لممنيج الكالمي ،أي منيج
القياس التمثيمي عمى نحو ما ىو مستخدـ في الفقو وعبروا عنو بصيغة "جسـ ال

كاألجساـ" .ومف قمب ىذه الجماعة الكالبية انبثؽ عمـ الكالـ األشعري بعد قرف مف

الزماف ،وذلؾ في عاـ 912ـ .وكما قرر الشيرستاني" :فاف جماعة ػ يقصد الكالبية ػ
باشروا عمـ الكالـ وأيدوا عقائد السمؼ بحجج كالمية وبراىيف أصولية وصنؼ بعضيـ

ودرس بعض ،حتى جرى بيف األشعري وبيف أستاذه الجبائي مناظرة في مسئمة مف
مسائؿ الصالح واألصمح فتخاصما وانحاز األشعري إلى ىذه الطائفة الكالبية فأيد

مقالتيـ بمناىج كالمية وصار ذلؾ مذىباً ألىؿ السنة والجماعة".
[ ]4عمم الكالم األشعري:

في فقرة البف خمدوف ،وبعد أف يقرر أف األشعري كاف إماـ المتكمميف ػ يقصد

الفرقة المكونة مف الجماعات الثالث السالفة الذكر ػ ،يصفو بأنو توسط بيف الطرؽ ونفى
التشبيو وأثبت الصفات المعنوية وقصر التنزيو عمى ماقصره السمؼ وشيدت لو األدلة

المخصصة لعمومو ،ثـ يضيؼ عمى ذلؾ أنو أثبت جميع الصفات ،بطريؽ النقؿ والعقؿ.

ولفسوف يرى أف ما يقصده ابف خمدوف مف عبارتو طريؽ النقؿ والعقؿ ىو نفسو الجدؿ
القائـ عمى العقؿ مضافاً إليو الدليؿ المستمد مف النقؿ ،المستخدـ وصفاً لممنيج القياسي

في الفقو .أيضاً نجد عند ابف خمدوف وصفاً لتطور الكالـ األشعري.

يبدأ ابف خمدوف بتحديد عاـ لخصائص الكالـ في فقرة أخرى يقوؿ فييا ،بعد أف

قرر أف المذىب األشعري عمى نحو ما أكممو أتباعو أصبح واحداً مف أحسف الفنوف
النظرية والعموـ الدينية" :إال أف صور األدلة فييا ػ في طريقة األشاعرة ػ جاءت بعض
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األحياف عمى غير الوجو القناعي ػ أي جاءت غير مطابقة لقواعد البرىاف المنطقي ػ،

لسذاجة القوـ وألف صناعة المنطؽ التى تسير بيا األدلة وتعتبر األقيسة لـ تكف حينئذ
ظاىرة في الممة ،ولو ظير منيا بعض الشيء لـ يأخذ بو المتكمموف لمالبستيا لمعموـ

الفمسفية المباينة لعقائد الشرع بالجممة ،فكانت ميجورة عندىـ لذلؾ".

ُيالحظ ىنا أف ابف خمدوف ال يقوؿ لنا إف المذىب األشعري لـ يعتمد في صياغة
أدلتو عمى الفمسفة وال يقوؿ إف أدلتو صائبة منطقياً في بعض األحياف .كؿ ما يقولو ىو
أف أدلتو جاءت بعض األحياف عمى غير الوجو القناعي ،والمقصود بقولو بعض

األحياف :عندما كاف يمكف أو عندما كاف يمزـ أف تكوف األدلة مقدمة في صيغة منطقية
أي قياسية ،فإنيا لـ تقدـ عمى ىذا النحو ،وربما كاف في ذىف ابف خمدوف ىذا الدليؿ
الكالمي عمى حدوث العالـ ،الذى وصفو مؤخ اًر بأنو دليؿ مف حدوث األعراض المكونة

ألجزاء العالـ .ويأتي ىذا الدليؿ ،كما صاغو عديد مف المتكمميف ،كميـ مف األشاعرة،

في صيغة غير قياسية ،غير أف ابف سوار المسيحي عندما عرضو عمى لساف المتكمميف

رتبو في صيغة منطقية .ثـ أبدى مالحظة قاؿ فييا :ىذا قياسيـ إذا ُنظـ النظـ
الصناعي .ابف خمدوف أيضاً يذكر تغييريف حدثا في عمـ الكالـ األشعري:
التغيير األول :أحدثو الباقالني المتوفي عاـ 1513ـ .واذ يبدأ الباقالني بمقدمة،

مف الواضح انيا تشير إلى رأي أرسطو في أنو مف الممكف أحياناً أف نصؿ إلى نتائج

صحيحة مف مقدمات زائفة ،فإنو يقرر أف أدلة العقائد االيمانية تتوقؼ عمى وجوب
االعتقاد بمقدمات ىذه العقائد بمعنى أف بطالف األدلة يؤذف ببطالف المدلوالت .وىكذا

انتيى إلى أف ألدلة العقائد أو المقدمات التي تقوـ عمييا األدلة نفس المكانة أو أنيا
تابعة لمعقائد االيمانية في وجوب اعتقادىا ،حتى اف اليجوـ عمييا ىو ىجوـ عمى

العقائد االيمانية .بناء عمي ىذا ،فإف ما يقولو ابف خمدوف مف أف الباقالني أكد وجود
الجوىر الفرد والخالء ،ينبغي أف ُيفيـ بمعنى اف المذىب الذري ػ الذى كاف لفترة طويمة
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جزءاً مف النظرية الفمسفية لعمـ الكالـ واستخدـ قاعدة لمتدليؿ عمى بعض المعتقدات

الدينية ػ قد أصبح عند الباقالني جزءاً رئيسياً مف المعتقدات الدينية ذاتيا.

التغيير الثاني :أحدثو الغزالي(1559ـ ػ1111ـ) ،ويمكف وصفو بأنو جعؿ نمط

الكالـ األشعري كالماً فمسفياً .فعمى خالؼ الباقالني الذى وصفو ابف خمدوف بأنو تمميذ
األشعري وبو تمت طريقة األشعرية ،يصؼ ابف خمدوف الغزالي بأنو الذى أدخؿ طريقة

المتأخريف .ويوجز ابف خمدوف طريقة المتأخريف ىذه عمى النحو التالي :أوالً ،إنيـ نظروا

في تمؾ القواعد والمقدمات في فف الكالـ لألقدميف فخالفوا الكثير منيا بالبراىيف التى

أدتيـ إلى ذلؾ ،وربما أف كثي اًر منيا مقتبس مف كالـ الفالسفة في الطبيعيات وااللييات،

والمعروؼ أف الغزالي أحجـ عف اتخاذ المذىب الذري دليالً عمى مسائؿ االعتقاد بحجة
أنو يتضمف صعوبات يطوؿ الكالـ في حميا .ثانياً ،نبذ أولئؾ المتأخروف رأي الباقالني
في أف بطالف الدليؿ ،يؤذف ببطالف المدلوؿ .وىو ما يعني ػ بحسب ولفسوف ػ اف قوؿ

أرسطو بامكانية الوصوؿ إلى نتائج صحيحة مف مقدمات زائفة ،يمكف اتخاذه سبيالً
لمبرىنة عمى أمور العقيدة .ثالثاً ،إف طريقة المتأخريف ربما أدخموا فييا الرد عمى الفالسفة

فيما خالفوا فيو مف العقائد االيمانية.

الخاصية األولى والخاصية الثالثة لطريقة المتأخريف التي قدميا الغزالي تعكس

وصفو لموقفو مف عمـ الكالـ في سيرتو الذاتية "المنقذ مف الضالؿ" وفي مبادرتو إلى

القوؿ إنو ابتدأ بطمب عمـ الكالـ فحصمو وعقمو .وعمى حيف يمدح الغزالي المتكمميف

لدفاعيـ عف عقيدة أىؿ السنة وحراستيا عف تشويش أىؿ البدعة ،إال أنو يخطئيـ

باعتباريف :األوؿ ،إنيـ اعتمدوا في ذلؾ عمى مقدمات تسمموىا مف خصوميـ ،واضطرىـ

إلى تسميميا :إما التقميد ،أو إجماع األمة ،أو مجرد القبوؿ مف القرآف واألخبار .وبال
ريب فإف المذىب الذري ىو ما كاف يعنيو الغزالي ىنا .والثاني ،قولو :إف الذيف اشتغموا
بالرد عمى الفالسفة مف المتكمميف لـ يصرفوا عنايتيـ لموقوؼ عمى منتيى عموميـ ،ولـ

يكف في كتب المتكمميف مف كالميـ حيث اشتغموا بالرد عمييـ إال كممات معقدة مبددة
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ظاىرة التناقض والفساد ال يظف االغترار بيا بغافؿ عامي فضالً عمف ُيدعى دقائؽ
العموـ .وقد حاوؿ ىو أف يعالج في "تيافت الفالسفة" ىذا القصور.
ابف خمدوف لـ يعرض لنيوض ابف تيمية(1263ػ1328ـ) وتمميذه ابف قيـ

الجوزيو(1292ػ1355ـ) الحياء مذىب السمؼ عمى طريقة الحنابمة ومقاومة غمو الغاليف
في خمط الفمسفة .المقريزي يقوؿ في خططو :إف مذىب الحنابمة الذى أحياه ابف تيمية
كاف لو أنصار بمصر .ثـ ضعفت اليمـ عف الدراسات القوية لعمـ الكالـ ولـ يبؽ بيف
الناظريف في كتب السابقيف إال تحاور في األلفاظ وتنافر في األساليب ،عمى أف ذلؾ في

قميؿ مف الكتب اختارىا الضعؼ وفضميا القصور .محمد عبده في رسالة التوحيد يتفؽ

مع ىذا الرأي .الوجود الراىف لعمـ الكالـ يقوـ عمى التنافس بيف مذىب األشعرية،
ومذىب ابف تيمية .أنصار ىذا األخير يسموف أنفسيـ اليوـ بالسمفية(.)19
مالحظات حول المنبت الحضاري لـ"عمم الكالم":

"حيثما تكوف األفكار الحاكمة زائفة فمف الغباء أف يممؾ المرء نفساً حرةً"" ،مف
األفكار الزائفة ما تبدو نعيماً سابغاً بحيث ُيستحسف أف ندعيا وشأنيا"... ،الخ .مثؿ ىذه
األقواؿ ػ الرائجة بقوة في مجتمعاتنا المتخمفة ػ ال تخمو مف نفع ،بؿ ىي عيف النفع ،حيف
يستجير بيا المستضعفوف ،وي ِ
مكف ليا عبيد المصالح ،وخونة األوطاف!
ُ
ُ
األنسني ػ وعمى خالؼ ىؤالء جميعاً ػ ال يممؾ ترؼ احتماؿ زيؼ األفكار

الحاكمة أو حتى التعامي عنو ،وكيؼ يفعؿ وقد عاىد ربو ونفسو أف ينشد الحقيقة بأمانة
ونزاىة وأف يذود بشرؼ عف الحرية ػ ىدية اهلل ػ ،حتى ي ِ
مكف ليا في األرض أو يذوؽ
ُ
الموت دونيا! األنسني ال ُيجيد "فف الطاعة" ،وال يقبؿ أف يكوف ذئباً ألخيو االنساف! كما
أف حضارتنا في أمس الحاجة لقمؽ األنسنييف وتساؤالتيـ .غميؿ األنسنييف ال يشفيو الماء
قدر ما يشفيو الظمأ! نبع الماء ال ينشده إال مف ذاؽ الظمأ!
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مف ىنا ،أستأذف قارئي الكريـ في ابداء بعض المالحظات حوؿ المنبت

الحضاري لعمـ الكالـ ،وأعني بو حضارتنا! مالحظاتي ىذه قد تبدو لمبعض ساذجة أو

حتى ُمستفزة بعض الشيء ،غير أني ال أبغي مف ورائيا سوى فضح زيؼ بعض األفكار

الحاكمة "المسكوت عنيا بوعي أو بالوعي" ،في مجتمعاتنا! فأى فكرة ػ أو معتقد ػ ،ال
تمبث أف تقوى وتنتشر ،بغض النظر عف درجة الخطأ الكامنة فييا ،متى و ِ
صؼ
ُ
أنصارىا بأنيـ "جماعة" ،وىو ما ُيطمؽ عميو لوبوف "العدوى النفسية"(.)25

ولشد ما تتشابو ظاىرة "العدوى النفسية" عند لوبوف ،بػ"االغتراب الثقافي" في قكرنا

األنسني .ففي تثمينيا لقدر اإلنساف في الذود بشرؼ عف حرية عقمو وقمبو ،تذىب رؤيتي
المقترحة لمفكر األنسني إلى القوؿ بأف تطور التاريخ اإلنساني إنما ُيعد نتاجاً لصراع
ُ
طويؿ ومرير بيف إنساف(ذات) ال يممؾ سوى حرية عقمو وقمبو التي وىبو الخالؽ إياىا،
ليستعيف بيا عمى ترويض الحياة ،وبيف(آخر) ُيصر عمى االستئثار بالحرية ،ليتسنى لو
العبث بمقدرات رفاؽ الحياة! فػ(اآلخر) ،في فكرنا األنسني ،عادة ما يعمد إلى آليات

بعينيا لتكريس تنازؿ أخيو(الذات) عف حقو في نقد وتطوير ثقافتو ػ أعني طريقة حياتو

الشاممة ػ ليظؿ ىذا األخ المسكيف(الذات) مغترباً ذليالً طيمة مقامو في ضيافة الحياة،
يستيمؾ فقط ما يجود عميو بو (اآلخر) عبد المصمحة ،حتى أنو بمرور الزمف ،يفقد

المغترب قدرتو عمى النقد والتطوير ،وال يممؾ إال االنتظار!

ال فرؽ في فكرنا األنسني بيف آخر عربي أو صييوني أو أمريكي أو سعودي أو

ىندي أو ..الخ! تشويو النفوس واسترقاقيا ال يخفؼ مف فداحتو وكارثية تبعاتو ،أف يقؼ

المقدس في الحرية
وراءه أخ ُمسمـ أو عربي أو صييوني أو غربي..الخ .اغتصاب الحؽ ُ
ػ ىدية اهلل لمبشر ػ ،ال تُجيزه قرابة حضارية أو دينية أو قومية..الخ!
وعميو ،أعمد في ىذه الجزئية لحرث المنبت الحضاري لعمـ الكالـ ،ليس فقط

بيدؼ تطييره مما نبت فيو مف أفكار حاكمة زائفة ،تُعيؽ التمكيف لغرسنا األنسني ،ولكف
أيضاً لتعرية اآلخرية المحمية ،فيي ػ بحؽ ػ قيء حضارتنا وعارىا الثقيؿ.
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الحر
عمى أية حاؿ ،لنبدأ ػ حرثنا ػ مف بواكير انفتاح حضارتنا عمى الُنشداف ُ
لمحقيقة ،وسنجد أنو ليس ىناؾ ما يدعو إلى الظف بأف العرب الذيف ائتمفت منيـ جيوش
الخمفاء األوؿ الظافرة يختمفوف عف عرب اليوـ اختالفاً بيناً .أسالفنا لـ يؤرقيـ ػ عمى نحو

ونشدانيا مف خالؿ البحث والتقصي ،ولـ
ما ىو حاصؿ معنا اليوـ( )21ػ حب الحقيقة ُ
يكف ثمة ُبد مف أف يوجد باعث قوي يدفعيـ إلى ىذا الفضاء الرحب.
الممفت تبعو تحوؿ الكثيريف مف المسيحييف والييود
التوسع واالنتشار االسالمي ُ
إلى ديف االسالـ .وبذلؾ تعرض العرب المسمموف لفكر آخر مف مفكريف ينتموف لعقائد
وايديولوجيات أخرى في تناوليـ لمتساؤالت األساسية عف االنساف والوجود.

ولقد وجدت فئة مف أبناء حضارتنا االسالمية الوليدة انو مف الممكف أف تتقدـ

ويتطور فكرىا ،أو عمى األقؿ يصبح أكثر ترتيباً وانتاجية إذا تقبمت وطوعت بعضاً مف

عمميات التفسير والتقسيمات الطبيعية والنظرية التى كانت موجودة قبميا بقروف.

المجتيدة مف أسالفنا أعماؿ فيثاغورس وسقراط وأفالطوف
وىكذا ،راقت ليذه الفئة ُ
وأرسطو..الخ ،واكتشفت فييا ذخيرة فكرية قد تراكمت ،فشعرت حياليا بامكانية ،بؿ
وجوب ،تزخيـ حضارتيا الناشئة بيا .أيضاً وبشكؿ كبير أثرت انجازات قدماء المصرييف

وبالد ما بيف النيريف والفرس والينود ،في كؿ التطور الفكري خالؿ القروف األولى

لحضارتنا .ومف الالفت لالنتباه بوجو عاـ ،فيما يرى تيرنر( ،)22الترحيب الذى احتضف
بو العمماء المسمموف التراث المتنوع الذى اكتشفوه في ممتمكاتيـ الجديدة ،حيث حظي

ىذا التراث باالحتراـ وُنظمت وسائؿ لالستفادة منو.

مدينة جند دشابور في جنوب غرب فارس ،والتى فتحيا العرب ػ وقعت في

قبضتيـ عاـ 836ـ ػ أصبحت مرك اًز لنشر المعارؼ العممية والفمسفية لالغريؽ وآخريف
في جميع أنحاء االمبراطورية االسالمية .وقد انتعش فييا مجتمع كبير مف النسطورييف
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وىـ أعضاء طريقة مسيحية اتيمت باليرطقة وأجبرت عمى الفرار مف األراضي المسيحية
في نياية القرف الخامس الميالدي .استضافت المدينة ولفترة طويمة مجموعة متميزة مف
المفكريف واألطباء ،كاف الكثير منيـ يتكمـ االغريقية والسنسكريتية والسريانية وىي ليجة

آرامية كانت منتشرة في تمؾ المنطقة .وقد عرفت ىذه المجموعة المغة العربية بعد قدوـ

العرب مباشرة .الخمفاء المسمموف دعموا برنامجاً مكثفاً لترجمة مخطوطات "الفمسفة"

و"الطب" وبقية العموـ إلى المغة العربية.

كانت كمية الترجمة التى انجزت في جند شابور حدثاً غير مسبوؽ في التاريخ

ويمثؿ منذ بدايتو جيداً عمى المستوى العالمي .انخرط فيو كثير مف المسيحييف والييود
إلى جانب المسمميف .وفي أغمب األحياف كاف ذلؾ يتـ اعماالً لق اررات ممكية تعكس

اىتماـ الخمفاء وأعضاء الحاشية والحكومة ليس فقط بالعموـ العممية مثؿ الطب والفمؾ

ولكف أيضاً بالموضوعات األقؿ تداوالً مثؿ التنجيـ والسيمياء .القروف األولى لحضارتنا
شيدت أيضاً تأسيس مكتبات عظمى ومراكز لمتعميـ ،في كؿ مكاف .وقد قامت أشير

ىذه المراكز في مواقع السمطة .عمى سبيؿ المثاؿ ،ازدىر بيت الحكمة في القرف التاسع

في بغداد ،حيث لـ يكف مرك اًز لمترجمة فحسب ،بؿ لمدراسات أيضا.

ىكذا ،وفي أقؿ مف أربعة قروف مف التوسع االسالمي ،كاف الفالسفة وعمماء

الرياضة وعمماء النبات واألطباء والجيولوجيوف والسيميائيوف وزمالؤىـ في العموـ

األخرى ،العامموف في جميع األنحاء االسالمية ،قد أتموا عمالً ػ فذاً ػ في الكشؼ عف

التراث الثقافي الميوؿ الذى وصؿ إلييـ مف الحضارات األخرى السابقة عمييـ .وكما ىو

متوقع أثار ىذا االنفتاح المعرفي اليائؿ ػ عمى الموروث االنساني ػ مخاوؼ فئة أخرى
مف أسالفنا ،البد وأنيا ضمت بيف صفوفيا عناصر حسنة النية ،راودىا القمؽ عمى

خصوصية حضارتنا الوليدة ػ آنذاؾ ػ ،وال مشكمة في ىذا! عمى العكس ،كانت الخشية

كؿ الخشية لو أف مثؿ ىذا االختالؼ الخصب ،إزاء مسألة االنفتاح المعرفي ،قد غاب!

فال أحط مف أف تُستنسخ الرؤى ،أو أف ُيعاد تدويرىا!
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بيد أف قمؽ أصحاب النوايا الحسنة مف أسالفنا األوؿ إزاء ىذا االنفتاح المعرفي

اليائؿ ،لـ يمبث أف وجد مف ُيزايد عميو ،وُينادي بفكرة "النقاء الحضاري ال ُمطمؽ"! فكرة
خطيرة كيذه ،ساعد عمى تمريرىا ػ رغـ استحالتيا نظرياً ػ أمور عديدة ،مف بينيا1 :ػ أف
لالنسانية تراثاً غزي اًر مف المعتقدات والقيـ قد يكوف متبايناً في ظاىره ،في حيف أنو يعبر

في صميمو عف وجيات نظر ،تدافع بطرائقيا الخاصة عف حرية االنساف وكرامتو(.)23

المحاكاة وليس النقد
2ػ اقتراف االنفتاح المعرفي بانبيار ُمربؾ وتكالب ُمستفز عمى ُ
والتطوير ،عمى ما يبدو لعدـ امتالؾ أسالفنا تجارب سابقة في ُنشداف الحقيقة مف خالؿ
البحث والتقصي(3 .)24ػ وفود عموـ سيئة السمعة كالسحر والتنجيـ4 .ػ اشتغاؿ ُجؿ
أنصار االنفتاح المعرفي بالفقو ،وتورطيـ بالرأي في مسائؿ دينية شائكة(5 .)25ػ الخوؼ

مف شيوع القوؿ بانو لو كاف "الياـ النبوة" حقاً لما اختفى عمى ُمحبي الحقيقة ،وبالتالي
المزايدة عمى االنفتاح المعرفي مف جانب عبيد
شيوع االشتغاؿ بالبحث والتقصي(6 .)26ػ ُ

المصالح وخاصة أولي األمر ،ونجاح ىؤالء في تغميؼ ُمزايدتيـ برقائؽ دينية ،عبر

المربؾ بيف االسالـ كحضارة أنتجيا بشر ومف ثـ يحؽ ليـ نقدىا
تكريس ذلؾ الخمط ُ
ودفعيا لألماـ ،واالسالـ كأصؿ ديني ُمكتمؿ" ،حقيقة ُمميمة" لمنبي ،ال يجوز لبشر إلى
أبد اآلبديف ،تعيدىا بنقد أو تطوير.

عبيد المصالح في مساعييـ اآلثمة والدءوبة ػ الرامية السداؿ الستار الحديدى

الخانؽ عمى عقوؿ وقموب أبناء حضارتنا ػ ،لـ يقنعوا أو يكتفوا بالتمكيف لفكرة "النقاء

المطمؽ"! بؿ أرادوا فكرة أخرى عمى النسيج نفسو ،تُعضد األولى وتشد مف
الحضاري ُ
أزرىا! وبالطبع ،لـ يكف ثمة فكرة أنسب وال أفضؿ مف المناداة بػ "عصمة األسالؼ
وبموغيـ حد الكماؿ"! فكرة كيذه ،فضالً عف اتساقيا وتناغميا مع ميراث العصبية

والتفاخر باألنساب قبؿ االسالـ ،كانت كافية الحاطة تاريخنا الحضاري بسياج مف

التوقير والقداسة( .)27فما صنعتو يد األسالؼ "المعصوميف ػ عممياً وليس نظرياً ػ" ،ال

سبيؿ لنقده وتطويره! أليسوا األمناء عمى الياـ النبوة واألقرب إلى رضواف اهلل.
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ولممصادرة عمى مطالبة أنصار االنفتاح المعرفي ػ آنذاؾ ػ بالحؽ في التعايش مع

مناوئييـ مف أنصار الستار الحديدي ،كاف البد مف "ضربة استباقية" ،استيدفت التشيير

بيـ وتحقيرىـ في عيوف أبناء حضارتيـ ،وىو ما تـ بالفعؿ عمى نحو غاية في االتقاف،

المحايديف والموثوؽ بيـ .فقد شاعت وراجت ُمسميات
بحسب ما تشي روايات المؤرخيف ُ
لـ تخؿ مف غرض ،كالػ"الفئة الصالحة" ،و"الفئة الضالة/أىؿ البغي" ،و"الفتنة"..الخ(.)28

وزاد الطيف بمة ،ما شيدتو مسيرتنا الحضارية الطويمة والمريرة مف توظيؼ ليذه
المطالبة بحؽ أبناء حضارتنا
المسميات ضد كؿ مف سوؿ لو ضميره االشتغاؿ ،أو حتى ُ
ُ
في االشتغاؿ ،بُنشداف الحقيقة ،عبر البحث والتقصي!

وىكذا ،وعمى الرغـ مما لقيتو عموـ األوائؿ أو القدماء(وىو اسـ أُطمؽ عمى تمؾ

العموـ التي نفذت إلى المنبت الحضاري االسالمي بتأثير المؤلفات المأخوذة عف الكتب

اليونانية تأثي اًر مباش اًر أو غير مباشر في مقابمة عموـ العرب خاصة الفقو) مف عناية
كبيرة في صدر حضارتنا االسالمية ػ عمى نحو ما ذكرنا ػ ،حث عمييا الخمفاء العباسيوف

وشمموىا برعايتيـ ،فقد ظؿ ىناؾ دائماً انصار العزلة ينظروف في شيء مف الشؾ وعدـ

الثقة أو االطمئناف إلى دارسي عموـ األوائؿ .وكمما ازدادت شوكة ىذه الفئة المناىضة
لالنفتاح المعرفي ،كاف عدـ الثقة لدى البيئات االسالمية بإزاء االشتغاؿ بعموـ األوائؿ
أشد وأعنؼ .وأقدـ مثؿ لذلؾ ما شعر بو الفيمسوؼ الكندي مف قمؽ وخوؼ بعد عودة

سمطاف ىؤالء في عيد المتوكؿ .ىذا النحو مف عدـ الثقة لـ يقتصر عمى "التفمسؼ"

المميمة التى مصدرىا
بمعناه الدقيؽ ،بؿ امتد إلى كؿ ما ُينشد خارج اطار الحقيقة ُ
المقدس وسنة النبي(.)29
المؤتمف ىو المصحؼ ُ
الوحيد ُ
المسمـ الصالح ،فيما يرى أنصار العزلة ،عميو أف يتجنب االنفتاح المعرفي أشد

التجنب ،باعتباره خط اًر عمى ديف االسالـ .فكؿ انحراؼ عف طريؽ المرشديف الدينييف
الرئيسييف كاف القوـ يعزوف السبب فيو إلى االنفتاح المعرفي ،إذا كاف صاحب ىذا
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االنحراؼ قد اتصؿ بيا عف قرب أو عف بعد .فتاج الديف السبكي يرى أف السبب الذى

جر الخميفة المأموف إلى القوؿ بخمؽ القرآف ىو ىذا المقدار الضئيؿ الذى عرفو مف
عموـ األوائؿ .ويذكر لنا أف العامة يرجعوف أقواؿ الغزالي في مسائؿ كثيرة بما ال يتفؽ
ومذىب أىؿ السنة في عصره إلى تأثره بعموـ األوائؿ ػ والغزالي لـ يستطع مطمقاً أف

يتحمؿ مف اىتماـ بالفمسفة ،عمى الرغـ مف أقوالو ػ .مف ىنا ،يسيؿ تفيـ كيؼ أف

الكثيريف ،ممف كانوا يحرصوف عمى حسف السمعة ،كانوا يسبموف قناعاً عمى دراساتيـ

الفمسفية ،مظيريف اشتغاليـ بيا تحت ستار عمـ مف العموـ الحسنة السمعة.

وأوضح مثاؿ ليذا ،واف لـ يكف ىو المثاؿ الوحيد ،محمد بف عمى بف الطيب

المتوفي سنة  .436فيذكروف عنو أنو "كاف إماماً عالماً يعمـ كالـ األوائؿ" ،إال أنو خشي
أىؿ زمانو فمـ يشأ الظيور صراحة بمظير الفيمسوؼ ،فأخرج مذىبو في صورة "عمـ

الكالـ" ،التي لـ تكف مع ذلؾ حائزة لرضى أىؿ السنة في عصره ىي األخرى .ولكنيا
كانت نسبياً أقؿ خط اًر مف التفمسؼ ،كونيا نمت في تربة فقيية.

ومف أجؿ ىذا كمو ،فقد كاف مما يثير الغبطة ويبعث عمى الرضا ،أف ُيقاؿ إف
واحداً مف الفالسفة قد رجع ساعة موتو ػ أو في شيخوختو ػ عف ضالالت الفمسفة

وأكاذيبيا ،وأنكر التفمسؼ ػ حب الحقيقة ونشدانيا ػ الذى استيداه طواؿ محياه .مثؿ ىذا

ُيروى في ليجة ُيمازجيا سرور المنتصر الظافر ،عف عالـ كفيؼ البصر ،ىو حسف ابف
محمد بف نجاء األربمي المتوفي سنة  ،665الذى عاصر ابف خمكاف ،وجرت بينو وبينو
مقابمة لـ تكف طيبة .كاف حسف ىذا اماماً عالماً بعموـ األوائؿ ،بيد انو كاف يتقي أىؿ

زمانو بالتنكر ليا ،فأخرج ما عنده في صورة "الكالـ"! وفي دمشؽ كاف يجتمع خمؽ كثير

مف المسمميف وأىؿ الكتاب وأتباع الفمسفة كي يأخذوا عنو .ويرووف أف آخر كممة قاليا

ساعة الموت ىي" :صدؽ اهلل العظيـ ،وكذب ابف سينا"!

ثمة حادثة أخرى طريفة لشد ما ترتبط بحديثنا أشد االرتباط ،في تفاصيميا ػ

المبكية ػ تتجمى سطوة األفكار الزائفة عمى نحو فج وصارخ! كمنا يعرؼ الثائر
المضحكة ُ
ُ
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المعروؼ بجماؿ الديف األفغاني ،وكمنا يعمـ قدر الرجؿ ومدى تأثيره ونفوذه في ثقافتنا

العربية المعاصرة ،ففي مصر مثالً تتممذ عمى يديو ونيؿ مف معارفو رواد ما اصطُمح

عمى تسميتو بعصر النيضة ،كمحمد عبده ،مصطفى كامؿ ،قاسـ أميف..الخ!

إلى ىذه الدرجة الشديدة العمو وصؿ تأثير الرجؿ ونفوذه! ولقد وقعت اثناء

اعدادي ليذه الدراسة ػ وبالصدفة البحتة ػ عمى كتاب وثائقي خطير ،بعنواف" :جماؿ

الديف األسد آبادي المعروؼ باألفغاني كما يقدمو ابف أختو مير از لطؼ اهلل خاف"ُ ،مترجـ

ويعضد في مجممو زعمنا بوقوع
عف الفارسية! الكتاب يحكي بالوثائؽ سيرة جماؿ الديفُ ،
أبناء أمتنا في أسر أفكار زائفة كالنقاء الحضاري وعصمة األسالؼ.
خالصة الكتاب اف الثائر الطموح جماؿ الديف ايراني األصؿ وأنو لما صمـ عمى

السفر والطواؼ بالبالد االسالمية اليقاظيا مف سباتيا وجد أف انتسابو إلى ايراف سيقؼ

عائقاً دوف دخولو ىذه البالد ،ودوف القياـ بالدعوة فييا ،فمقب نفسو بػ"األفغاني" ،حتى
يتمكف مف أف يجد أذناً صاغية بيف الشعوب السنية التى يزورىا ػ والتى تشكؿ أغمبية
العالـ االسالمي ػ ،ولـ يكف أماـ جماؿ الديف لقب آخر يستطيع أف يحتمي بو غير

"األفغاني" ،ألنو فضالً عف أف أفغانستاف بالد سنية ،وأف لغتيا ىي الفارسية ػ كمغتو ىو

ػ ،فإف مذىبيا ىو المذىب الحنفي الذى كاف المذىب الرسمي في الدولة العثمانية.

فالتعصب المذىبي كاف عمى أشده ،خصوصاً في عصري السمطاف عبد الحميد في
تركيا والشاه ناصر الديف في إيراف ،ولوال صنيع جماؿ الديف ىذا ما تيسر لو ويالمسخرية

أف يحظى بثقة األزىرييف في مصر وىو شيعي(.)35

وطبقاً لمكتاب نفسو ،حقؽ انتساب السيد جماؿ الديف إلى األفغاف ىذا الغرض،

بؿ حقؽ لو نفعاً آخر ىو أنو جعمو بعيداً عف متناوؿ ممثمي إيراف وقناصميا في الخارج،
ألف أفغانستاف لـ يكف ليا تمثيؿ في الخارج في ذلؾ الوقت ،كما كاف لالنجميز نفوذ
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كبير فييا ،فكانوا يرعوف اتباعيا في الخارج .يسر ىذا لمسيد جماؿ الديف ميمة السفر

إلى األقطار السنية ،كما يسر لو االقامة فييا بعد طرده مف إيراف.

وقد ازداد اصرار جماؿ الديف عمى أنو أفغاني حينما ساءت عالقاتو بحكاـ ايراف

حتى يبعد الشر عف أسرتو في أسد آباد ،إذ جرت العادة في ذلؾ الوقت ػ وكما يحدث
اليوـ في بالدنا ػ أف تؤخذ األسرة بجرـ أى فرد منيا ،ولو أف ىذا لـ يغف أسرة جماؿ

الديف فتيالً ولـ يبعد عنيا الشر بعد اتياـ جماؿ الديف باالشتراؾ في تدبير قتؿ ناصر

الديف شاه .وفي تفسيره الوجيو لما اكتنؼ موت جماؿ الديف في اآلستانة مف غموض،

أوضح الكتاب أف عريضة وصمت عف طريؽ عالء الممؾ سفير إيراف في تركيا ،عمى

المشار إليو تواً ،كشفت حقيقة أصؿ جماؿ الديف عند السمطاف العثماني
خمفية االتياـ ُ
بالدالئؿ القاطعة! ظير لمسمطاف أف جماؿ الديف إيراني شيعي يختفي في ثياب
األفغانييف ،ويتخذ المذىب السني ستا اًر يحتمي بو ،فدبر دس السـ لو ،وكانت ىي طريقة

الخمفاء العثمانييف لمتخمص مف غير المرغوب في وجودىـ في الحياة!

"األفغاني" ثائر عظيـ ،ال شؾ في ذلؾ ،ولوال أنواره ،لكاف الحاؿ في مجتمعاتنا

الكسيرة فيما أرى أكثر انحطاطاً مما ىو عميو! رحـ اهلل ذلؾ الثائر "الفارسي"! الفزع

يصيبني حيف أفكر فيما كاف سيحصؿ لو أف األفغاني لـ يفطف لمخازي أمتنا وانسياقيا

المطمؽ،
غير المحسوب ػ بفضؿ عبيد المصالح ػ و ارء أفكار زائفة كالنقاء الحضاري ُ

وعصمة األسالؼ .كانت ثورتو حتماً ستُرفض ،وتُرمى بكؿ ما ُينفر منيا!

األكثر إثارة لمدىشة ػ كما لألسؼ ػ ىو عدـ انكار األفغاني لما احتاؿ ىو نفسو

لتالفيو ،فيا ىو شكيب أرسالف يزوره ويدور الحديث بينيما حوؿ ما ُروي عف عبور
العرب المحيط األطمنطي قديماً واكتشافيـ أمريكا ،فيقوؿ السيد األفغاني(:)31

"إف المسمميف أصبحوا كمما قيؿ ليـ االنساف كونوا بني آدـ أجابوه إف آباءنا كانوا

كذا وكذا ،وعاشوا في خياؿ ما فعؿ آباؤىـ ،غير مفكريف بأف ما كاف عميو آباؤىـ مف
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الرفعة ال ينفي ما ىـ عميو مف الخموؿ والضعة .إف الشرقييف كمما أرادوا االعتذار عما

ىـ فيو مف الخموؿ الحاضر قالوا :أفال تروف كيؼ كاف آباؤنا؟ نعـ! قد كاف آباؤكـ
رجاالً ،ولكنكـ أنتـ أوالء كما أنتـ ،فال يميؽ بكـ أف تتذكروا مفاخر آباؤكـ إال أف تفعموا

فعميـ".

كالـ األفغاني ،وىو ما يضاعؼ أسفي ،ال يخمو مف اقرار ضمني بتنزيو

الماضي وتمجيده ،وال يخمو أيضاً مف دعوة ػ مألوفة في أدبياتنا التنويرية ػ الستعادة ذلؾ
الماضي الزاىر ،دوف أدنى تنبيو لحتمية تجنب ما عكر صفوه مف أفكار زائفة .فيؿ
ونبؿ أـ أنو تناسى كوف بناة حضارتنا بشر
نسي األفغاني عمى ما ُعرؼ عنو مف ثورة ُ
مثمنا ،أدوا دورىـ وامتمكوا الجرأة عمى أف يحيوا تجربتيـ الخاصة ،بما ليا وما عمييا،

المطمؽ وكماؿ األسالؼ.
وانو استنسرت بيف ظيرانييـ أكاذيب كالنقاء ُ
استثناءا مف ناموس الحياة! لـ توجد قط ػ عمى ما ىو معروؼ ػ حضارة
لسنا
ً
بعينيا تفردت باالبداع أو النقؿ أو خمت مف سمة تميزىا عف غيرىا مف الحضارات.

حتى الحضارة الغربية نفسيا ػ بكؿ زخميا ػ لـ تشذ عف ىذا الناموس ،ولوال خروج ىذه

المسألة عف نطاؽ البحث الماثؿ ،لتناولتيا بشيء مف التفصيؿ(.)32

األحداث الجارفة التى تثيرىا دوافع الييمنة واالستغالؿ قد تُعرض سمات األصالة
لمحضا ارت لمطمس ،غير أف ىذه السمات أو ىذا الجوىر االنساني المشترؾ يظؿ حياً
يتمثؿ في طرائؽ الحياة ،ويتردد صداه في الجيد الذى يبذلو االنساف لكي يفيـ محيطو
ونفسو ،ولكي يعيف الطريؽ الذى سيتبعو مف قوى الطبيعة ،ولكي يسيطر بالتعاوف مع

أمثالو ،عمى الطبيعة وعمى أعمالو ذاتيا وعمى تعابيره ،ولجعميا متالئمة مع القيـ
والغايات التي يكتشفيا .ىذه الوجوه االنسانية ىي مف الوضوح في كبريات األعماؿ

األصيمة ،حتى لتُنسى بسيولة جممة العوامؿ الثقافية المؤثرة في عمؿ المبدع الذى ُينتج
 ،ألوؿ مرة ،شكالً مف االبداع ُمختمفاً عف القديـ .أو يعرض ألوؿ مرة مشكمة ما يحميا
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المبدع
بطريقة ُمبتكرة تكشؼ عف أخطاء الحموؿ القديمة ونقائصيا .ومع ذلؾ فإف ىذا ُ

قد استفاد مف التراث االنسانيُ ،ممثالً في المواد التى اُنضجت سابقاً واالىتماـ الذى

المعالجة والجيود المبذولة لمفيـ وحاجات المعاصريف وتقديرىـ.
تركز عمى القضايا ُ
والواقع أف االطار الذى ينبسط فيو مثؿ ىذا الجيد االبداعي ىو مف األىمية ،بحيث

كثي اًر ما يحدث أف يكثر في عصر إلى الدرجة التي تُميزه بقوة.

نشر المعرفة بمثؿ ىذه األمور والتنقيب عما تتميز بو الحضارات مف سمات

األصالة سيؤدي ،إف ىو حدث ،إلى اضعاؼ نزعات المزايدة والتمييز ،بيف أبناء
الحضارات المختمفة أو حتى بيف أبناء الحضارة الواحدة .لسنا ػ في الشرؽ والغرب ػ إال

حضارت متنوعة عمى كوكب واحد ،نير واحد تعددت روافده ،مف نبع واحد أتينا ،وفي

المصب نفسو تُسكب أعمارنا القصيرة .أقوؿ ىذا ألبيف مدى زيؼ فكرة "النقاء الحضاري
المطمؽ" ،واف وجدت مف ُيزايد عمييا ،داخؿ حضارتنا وخارجيا.
ُ
حضارتنا االسالمية ،ورغـ اقراري بسمو قصد روادىا األوؿ ،لـ تبدأ مف العدـ،

فالبدء مف العدـ امتياز هلل وحده! ولـ تؾ انقطاعاً معرفياً عما سبقيا ،حتى في حياة

النبي محمد ،وىو واضع المبنة األولى! يكتشؼ ىذا بسيولة ويسر فقط أولئؾ الذيف
يممكوف القدرة عمى القراءة األمينة وال ُمنظمة لتاريخ االنساف عمى األرض..

الزمف ليس في انحدار كما عممونا( ،)33وال يسير مف سيء ألسوأ كما ألقوا في

روعنا منذ نعومة أظافرنا! حاضرنا ػ واف كاف غير ُم ٍ
رض ػ ،يظؿ أفضؿ مف الماضي ػ
واف عظـ شأنو ػ ،فيو ممؾ خالص لنا! انو ىدية ثمينة منحنا اهلل إياىا عمى نحو ما منح
أسالفنا العظاـ ،الثراء حضارتنا والحياة ودفعيما إلى األماـ! فرصتنا لنكوف أنفسنا ال

ومعادة! فرصتنا لالسياـ بقوة وشرؼ في تنقية الماضي وانتاج
مجرد ُنسخ ُمكررة ُ
الحاضر والمستقبؿ ،ال أف نكتفي باستيالؾ ما أنتجو أسالفنا أو أبناء الحضارات

األخرى! ال أمر مف الندـ عمى الحياة ،فمندافع عف وجودنا وحقنا فييا! ولنمح عف أنفسنا
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ما ُنعير بو ،وىو اننا أمة مف غنـ ،شكوانا األبدية يقؼ وراءىا أف عصى الراعي
غميظة! وأف ما يوضع أمامنا مف عمؼ واناث ال ُيوزع بيننا ،بالقسط! وأف حريتنا(!!) ال
تتجاوز ما يسمح بو طوؿ "الحبؿ" الذي ُيحيط بمصائرنا!

المستداـ" مف جانب أبناء
في مقالة سابقة لي ناقشت باسياب ذلؾ اإلخفاؽ " ُ

حضارتنا في ادارة عممية االنفتاح المعرفي ػ منذ جرت أوؿ محاولة بعد رحيؿ النبي

لالنفتاح عمى الموروث

اإلنساني()34

ػ ،وخمصت إلى اف مجتمعاتنا اليوـ ،وكما كانت

في الماضي ،ليست فقط عاجزة عف التعاطي مع الوافد المعرفي مف خارجيا ،بؿ ىي

عاجزة أيضاً عمى نحو مضحؾ مبؾ عف التعاطي مع ميراثيا الذاتي ،أعني الوافد

المعرفي مف العصور الماضية ،داخؿ حضارتنا نفسيا! خمصت كذلؾ في المقالة نفسيا

إلى أف االنفتاح "النقدي" عمى الوافد المعرفي ػ الخارجي والداخمي ػ ،كفيؿ بمحو أو عمى

المستداـ في تعاطي أبناء حضارتنا مع اشكالية كيذه!
األقؿ لجـ ىذا االخفاؽ ُ

وليس لقارئي الكريـ أف يخمط بيف دعوة فكرنا األنسني لحتمية اقتراف االنفتاح
المعرفي بنفوس حرة قادرة عمى النقد والتطوير ،وبيف دعاوي " ِ
ض اررية" لالنفتاح المعرفي،
ُ
كتمؾ التي تجري بسخاء عمى األلسنة في الندوات والمؤتمرات األكاديمية ،في أرجاء
عالمنا اإلسالمي ،والتي ال ىـ ألصحابيا ػ وفي مقدمتيـ دكاترة القانوف المقدس ػ إال

المتقف وراء مسوح االستنارة والحمية المعرفية!
المزايدة ،والتخفي ُ
ُ

يقوؿ عبد الرحمف بدوي ،في تقديمو لكتاب "روح الحضارة العربية"(:)35
"أىمية التراث اليوناني بالنسبة إلى دراسة الحضارة العربية أكبر بكثير جداً مف

أىميتو بالنسبة إلى الحضارة الغربية األوروبية الفاوستية ،بالرغـ مما قد يبدو في ىذا

القوؿ ػ ظاىرياً ػ مف غرابة .ذلؾ أف مصير الحضارة العربية كاف أوثؽ ارتباطاً ػ وبدرجة
ىائمة ػ بالتراث اليوناني مف ارتباط الحضارة األوروبية بيذا التراث ،اذ ىو الذى قسر

الحضارة العربية عمى الدخوؿ في قالبو وىي ال تزاؿ في مستيؿ نشأتيا ،فانطبعت
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بطابعو ػ قبوالً أو نفو اًر ،وكالىما ىنا سواء ػ بكؿ وضوح بحيث لـ يعد مف الممكف محو
ىذا الطابع عنيا وال االنفكاؾ مف أسره.

"أما الحضارة األوروبية المعاصرة والحديثة فقد اتخذت منو مجرد تكأة لموثوب،

حتى انيا لـ تكد تتـ الوثبة اال وطرحتو ظيرياً .وما ىذه الحركات التي تدعى النزعات
االنسانية المحدثة والتى نراىا تتجدد أو تتردد مف حيف الى آخر في تاريخ الحضارة

األوروبية الحديثة ػ مف عصر النيضة ماريف بفورة فنكممف وجتو حتى نصؿ إلى النزعة
االنسانية المحدثة التى يمثميا فرنر ييجر ،العالـ األلماني المعاصر ػ آنذاؾ ػ وصاحب

مجمة "الحضارة القديمة" ،ومف التؼ حولو وكتب في مجمتو ىذه ،ثـ جماعة جيوـ بيديو

في فرنسا ،ػ نقوؿ اف ىذه الحركات نفسيا والشعور بالحاجة إلى بعثيا انما ىو أبمغ دليؿ

عمى نسياف الحضارة االوروبية ليذا التراث ،بوصفو عامالً ال يزاؿ يحيا بكؿ قواه فييا،

وىذه الحركات انما يقصد منيا إلى تذكير تمؾ الحضارة بو حيف تنساه حتى تتخذ منو

مرة أخرى تكآت لموثوب حينما يشعر أبناء تمؾ الحضارة بأنيـ في حاجة إلى تمؾ

التكآت .أما في الحضارة العربية فإف القوـ لـ يكونوا بحاجة إلى شيء مف ذلؾ ،ألنيـ لـ
ينسوا التراث اليوناني أبداً ،وكيؼ ينسونو وىو عنصر فعاؿ دائـ الحياة في كؿ ما

يفكروف فيو ويشعروف بو ويقدرونو! ماذا أقوؿ! بؿ كانوا عمى العكس مف ذلؾ في حاجة
الى مف ينسييـ اياه ،او يخفؼ عنيـ ثقؿ وطأتو ،أو يرشدىـ إلى ينبوعيـ األصيؿ.

ويمثؿ ىذه األحواؿ الثالث عمى التوالي :أبو بكر محمد بف زكريا الرازي ،وأبو عثماف
الجاحظ ،وأبو حياف التوحيدي ،ثـ يمثؿ ىذه الحالة الثالثة ػ أعني االرشاد إلى الينبوع

االصيؿ ػ شياب الديف يحيى بف حبس السيروردي المقتوؿ ،وىو الذى دعا إلى نزعة

انسانية تصعد عف الروح العربية األصيمة.

"واذا كاف سيقدر لنا ػ معشر العرب اليوـ ػ أف ننشيء حضارة جديدة ،فاف

مشكمتنا اليوـ مع الحضارة األوروبية الحديثة والمعاصرة ػ وىي اآلف في دور النياية

وافساح الطريؽ لحضارة مقبمة سيبزغ فجر ربيعيا في نياية ىذا القرف أو مطمع األلؼ
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الثالث ػ ىي بعينيا نفس المشكمة التى عاناىا أسالفنا الذيف أنشأوا تمؾ الحضارة العربية.

فيؿ لنا أف نستنبط العبرة مف تمؾ التجربة ػ األليمة البائسة؟ ػ التى عاناىا أولئؾ
األسالؼ؟".

إلى ىنا ينتيي كالـ العمالؽ عبد الرحمف بدوي ،وىو ُيعضد في مجممو ػ وعمى
نحو شديد الوضوح ػ دعوة فكرنا األنسني لحتمية اقتراف االنفتاح المعرفي بنفوس ُحرة

الحموة .كالـ بدوى أيضاً
قادرة عمى التثميف ،يزدىر معيا ىذا االنفتاح ويؤتي ثماره ُ
يعضد زعمنا بػ" ِ
ض اررية" دعاوي االنفتاح المعرفي التي تجري بسخاء عمى األلسنة في
الندوات والمؤتمرات ،والتى ال تتجاوز كونيا "خطط اشغاؿ" ،فأصحابيا يتعاموف بدربة

المتخمفة مف تجفيؼ لمنابع التفكير الفمسفي
ُمخيفة عما ىو حاصؿ في مجتمعاتيـ ُ
وتدجيف ُمخز لعقوؿ وقموب النشء .أيف ُحمرتؾ أييا الخجؿ!
قارئي الكريـ ،تزويد أبناء مجتمعاتنا بنفوس ُحرة قادرة عمى النقد والتطوير ىو
فيما أرى السبيؿ الوحيد الحراز انفتاح خصب ،يصير معو الوافد المعرفي ،مف داخؿ
حضارتنا أوخارجيا ،رافد الياـ ،وتكأة نحو المستقبؿ ،ال قالباً صمباً ندخؿ إليو ،وُنطبع

بطابعو ػ قبوالً أو نفو اًر ػ ،عمى نحو ما حصؿ مع أسالفنا ،في القروف األولى.

دعوة "أنسنية" ػ كدعوتنا ػ النفتاح معرفي خصب البد وأنيا وجدت عمى مر

تاريحنا الطويؿ ،مف يتحمس ليا ويناضؿ في سبيؿ التمكيف ليا .التدجيف ال ُمستداـ لعقوؿ
وقموب أبناء حضارتنا البد وأنو أيضاً وجد مف ينبو إلى تداعياتو الكارثية! ثمة تعامي

إذف ،بؿ "صمت فرعوني" ،مف جانب ُبناة الوجداف االسالمي المعاصر ػ وفي مقدمتيـ
النشداف الحر لمحقيقة ػ ،عما يجري مف تشويو
أساتذة الفمسفة ،كونيـ األمناء عمى ُ
منيجي ليذا الوجداف ،أفضى إلى عزوؼ " ُمخيؼ" عف الحقيقة وعف ُنشدانيا.
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ولسوؼ أحاوؿ فيما يمي تفسير ىذا التعامي أو "الصمت الفرعوني"ُ ،مستفيداً مما

ضرب عمى دارسي
أوردتو سمفاً بشأف "عمـ الكالـ"! فعمى ما يبدو ،ثمة تيو في صحراءه ُ
ومعممي الفمسفة في دوائرنا الفكرية واألكاديمية كؿ ما أخشاه أف يكوف أبدياً!

صحراء "عمم الكالم" وتيو ال يرحم!
قمت في صدر الجزئية السابقة اف ثمة امكانية في فكرنا األنسني لمحديث عف

آخرية محمية في مختمؼ الحضارات! آخرية ال تغفؿ عف مناىضة امتالؾ الذات لنفس

ُحرة ،قادرة عمى النيوض بمسئوليات التفكير الفمسفي .وضربت مثالً بػ"حضارتنا"!

في التفكير الفمسفي بطبيعة الحاؿ تيديد لمصالح "اآلخرية المحمية" عندنا .فمف

ممرشديف
يكوف بمقدورىا مثالً االستفادة عمى نحو واسع النطاؽ مف التأثير الواسع ل ُ

الدينييف الرئيسييف والذيف دائماً ما تربطيـ ،بحسب تجربتنا الحضارية المريرة ،صالت

بالييئات الحاكمة ػ قبوالً أو رفضاً ،وكالىما سواء ػ! استشيد ىنا باإلماـ أبي حنيفة ،وىو
يعبر بكممات قميمة عف معنى الطاعة في أعماقو لمييئة الحاكمة .فمقد منعو المنصور

مف اإلفتاء .وفي إحدى الميالي ُجرح إصبع ابنتو فجاءت تسألو عف تأثير الدـ عمى
وضوئيا ،فقاؿ(" :)36اسألي حماداً ،فمقد منعني أميري مف اإلفتاء ،وما كنت ألعصى
أميري بالغيب"! تصرؼ كيذا(مف فقيو عظيـ) ،ال يستسيغو الفالسفة!

ثمة تمييز ُمميـ ،أورده ابف خمدوف ،في مقدمتو الشييرة ،بيف العموـ "الفمسفية" و
"النقمية" ،أدخؿ ػ فيو ػ تحت ىذه األخيرة كال مف الفقو والكالـ ،واصفاً الفقو بأنو أصميا،

وقائالً عف العموـ الفمسفية :إف موضوع كؿ عمـ مف ىذه العموـ ومشكالتو التي يعالجيا،
ومناىج االستدالؿ التي يستخدميا في حؿ ىذه المشكالت ،كؿ ذلؾ أصمو طبيعة الوجود

اإلنساني مف حيث أف اإلنساف كائف عاقؿ .أما بالنسبة لمعموـ النقمية فإنو ال مجاؿ فييا
لمعقؿ ،فيما عدا أف العقؿ يمكف استخدامو في إلحاؽ الفروع مف مسائميا باألصوؿ ،أي
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النقؿ الكمي .ابف خمدوف ػ أيضاً ػ يصؼ نتائج ىذا االستخداـ التقميدي لمعقؿ بأنيا "األدلة

العقمية" المستخدمة في عمـ الكالـ فيما يتصؿ بمسائؿ االعتقاد.

وفي قراءتو لمغزى مقابمة ابف خمدوف بيف "العموـ النقمية" و"العموـ الفمسفية"،

يقوؿ المستشرؽ ولفسوف :ىذاف النوعاف مف العموـ يحاوالف استخراج شيء مجيوؿ مف
شيء معموـ ،أو ػ باستخداـ مصطمحات الكالـ ػ يحاوالف استخراج الغائب مف الشاىد.

المجيوؿ في العموـ الفمسفية ُيسمى مطموباً ،والمعموـ فييا ُيسمى مقدمة .عمى خالؼ
ال أو سنة عامة.
الحاؿ في العموـ النقمية ،حيث ُيسمى المجيوؿ فرعاً ،والمعموـ أص ً

المقدمة في العموـ الفمسفية ىي معنى كمي يكونو العقؿ االنساني عف طريؽ التجريد مف

الموضوعات الحسية .أما األصؿ في العموـ النقمية فيو القرآف والسنة.

النبي محمد رحؿ عف دنيانا ،دوف أف يشيد تدويف النص القرآني .ما كاف يحدث

ىو أنو عندما كاف النبي ينطؽ آيات القرآف ،كاف المسمموف النابيوف يسجمونيا في رقع

ورقية أو جمدية ،وألواح حجرية أو عظمية ،وعمى سعؼ النخيؿ ،وغالباً ما كانوا
ودوف في
يحفظونيا في صدورىـ .بعد سنوات مف رحيؿ النبيُ ،جمع النص القرآني ُ
"مصحؼ" ُموحد ،أقره المتبحروف مف كبار الصحابة ،وأرسمتو الدولة مف "المدينة" إلى

"دمشؽ" و"الكوفة" و"البصرة" ،حيث جرى الحفاظ عميو( .)37ليذه الدرجة الرفيعة وصمت

مكانة النقؿ أو الرواية في عمـ القرآف وىو األشرؼ عند المسمميف!

مف جانبي ،أراني قانعاً أف التقسيـ الخمدوني لمعموـ إلى نقمية وفمسفية ،غاية في

الروعة والخصوبة ،فيو يغري عمى نحو مدىش باستنطاؽ أصداءه في وجداف أمتنا،

ولسوؼ أفعؿ! مع االحتراـ لجيود غيرنا ،وفي مقدمتيـ المستشرقيف بطبيعة الحاؿ ،فيـ

وبفضؿ ما يتمتعوف بو مف حرية ػ ال حياة لبحث نزيو ومنظـ دونيا ػ أقدر عمى استنطاؽ

دالالت التراث االنساني ،ومنو تراثنا االسالمي العتيؽ! ولو أف نواياىـ كانت خالصة

وىي ليست كذلؾ لألسؼ ،ولو أنيـ آمنوا بأف "في موعد النصر متسع لمجمبع" ،لحمدنا

ليـ اسياماتيـ الدؤوبة ،ولحمقنا سوياً في الفضاء االنساني الرحب!
33

قارئي الكريـ ،لمتمييز الخمدوني بيف "العموـ الفمسفية" و"العموـ النقمية" ،صدى

شديد الخصوصية في وجداف أمتنا ،فاألذف العربية ال ترتاح كثي اًر لكممة "الفمسفة" ،وذلؾ

المشار إلييا سمفاً .رغـ اف كممة
بفضؿ زيؼ بعض األفكار الحاكمة لمجتمعاتنا و ُ
الحر مف أجؿ الحقيقة ،اصطمح عمى األخذ بيا
"الفمسفة" مجرد تسمية يونانية لمنضاؿ ُ
عمى الصعيد الكوني ،ربما الحتضاف الحضارة اليونانية ليذا النضاؿ ،مف حيث ىو عمـ
لو موضوعو وأسموبو في البحث وغايتو .وذلؾ عمى خالؼ حضارات سابقة عمييا

المميـ" ،كمصدر وحيد ومقدس لمحقيقة .البعض ػ
ومعاصرة ليا ،عرؼ أبناؤىا "الحؽ ُ
ولست منيـ ػ ُيريد لما اصطُمح عمى تسميتو في أمتنا بالحكمة ،أف يكوف البديؿ لمنضاؿ
الحر مف أجؿ الحقيقة! حكمة العرب ال تعدو حيوانية ُمطعمة بالعقؿ!
ُ

أف تتفمسؼ ىو أف تُناضؿ مف أجؿ الحقيقة! والفيمسوؼ عاشؽ لمحقيقة ،ينشدىا
أينما ُوجدت ،مف خالؿ البحث والتقصي ،رغـ اقتناعو باستحالة امتالكو ليا عمى وجو

الحر لمحقيقة ،وذلؾ
المربي لسنج يظؿ أروع مف عبر عف عظمة ىذا الُنشداف ُ
اليقيف! ُ
بقولو(" :)38ليست الحقيقة التي يممكيا إنساف أو يتصور أنو يممكيا ىي التي تجعؿ لو
قيمة ،بؿ الجيد الصادؽ الذي بذلو في التماسيا والسعي وراءىا .فميس تممؾ الحقيقة ىو

الذي ُينمي طاقاتو وقواه ،بؿ إف البحث عنيا ىو الذي يعمؿ عمى تفتحيا ،وفيو وحده
تكمف قدرتو عمى االستزادة مف الكماؿ .إف التممؾ ليجعؿ اإلنساف كسوالً ،ساكناً،
مغرو اًر..ولو أف اهلل وضع الحقيقة كميا في يمناه ،وجعؿ الدافع الوحيد الذي يحرؾ

اإلنساف إلى طمبيا في يسراه ػ ولو كاف في نيتو أف ُيضمني ضالالً أبدياً ػ ،ومد نحوي
يديو المضمومتيف ،وىو يقوؿ :اختر بينيما! لركعت أمامو في خشوع وىتفت بو وأنا
أشير إلى يسراه :رب! أعطني ىذه! فالحقيقة الخالصة ممكؾ أنت وحدؾ!".

الفيمسوؼ في المجتمع دليؿ عمى رفعة الفكر وسمو مرتبتو ،فيو يشير إلى كؿ ما

ىو خالد في اإلنساف ،ويثير تعطشنا إلى المعرفة المحض ،المعرفة التي ال تيدؼ إلى

مصمحة ،والتي ىي أعظـ وأكثر استقالالً عف أي شيء ػ نفعي أو مصمحي ػ نستطيع أف
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ُننتجو أو نبتكره ،وكؿ ما نفعمو تابع ليا ُممحؽ بيا ،ألننا نفكر قبؿ أف نعمؿ ،وال شيء
يمكف أف يحد مف تفكيرنا .فق ارراتنا العممية تعتمد عمى الموقؼ الذي نتخذه في المسائؿ

التي تستطيع النفس االنسانية أف تسأليا! مف ىنا ،تتمتع النظـ الفمسفية التي ليست
موجية نحو فائدة عممية أو تطبيقية بتأثير عظيـ عمى التاريخ!

الفمسفة إف ىي تنكبت لميمتيا ،تُصبح "فمسفة ِ
ضرار"( ،)39وينتيي بيا األمر إلى
التيافت في دوجماطيقية ،في معر ٍ
فة موضوعة في صيغ ،نيائية كاممة ،تنتقؿ مف واحد
إلى آخر بالتعميـ التمقيني! في حيف أف األسئمة في الفمسفة أشد أىمية مف اإلجابات،

فكؿ إجابة تصبح بدورىا سؤاالً جديداً! ذلكـ ىو التفمسؼ بمعناه الحقيقي! وىو ػ وكما
يشى فضاءنا الحضاري ػ غير ُمستساغ ،عمى نحو غاية في التفرد!
إضعاؼ قيمة وأىمية ُنشداف الحقيقة ىو الخطر األعظـ الذي ييدد أي ُمجتمع.
فمف جية يعتاد أبناء المجتمع التفكير ضمف مدلوالت البواعث وردود الفعؿ ،والتكيؼ مع

البيئة ،ويسيؿ إخضاعيـ وتسييرىـ بأساليب الدعاية والتمقيف ،وتُراودىـ في النياية فكرة
التخمي عف كؿ اىتماـ بنشداف الحقيقة ،ويقتصر اىتماميـ عمى النتائج العممية والتحقيؽ
ِ
الضرار الدوائر الفكرية
المادي لمحقائؽ واألرقاـ! ومف جية أخرى تتسيد فمسفة
العقـ الفمسفي ،فأقصى ما يفعمو أصحابيا ىو فيـ
واألكاديمية في المجتمع ،ويشيع ُ
الفمسفات القائمة والتشدؽ بمقوالتيا! وال غرابة في ذلؾ ،ففمسفة ِ
الضرار تمتفت إلى ما

ييتـ بو أبناء المجتمع أو فئة بعينيا مف المجتمع أو ما تيتـ بو الدولة ،ومف ثـ ال تُذكر
المجتمع بعظمة ُنشداف الحقيقة! وال تُذكره بأف الحرية ىي الشرط األساسي لنشداف نزيو

وخصب .وأنيا مف متطمبات المصمحة العامة لممجتمع .وأنيا ال تمبث أف تتداعى إذا ما
سيطر الخوؼ عمى اإلنساف ،واستبد بو اليقيف .تفعؿ فمسفة ِ
الضرار ذلؾ ،وأصحابيا

أدرى مف غيرىـ ،بأف واجب الفيمسوؼ أال يياب انتقاد ما يجتذب الناس مف حولو ،ألنو
إف فعؿ يتحوؿ إلى كيؼ مظمـ ،تأوي إليو "فمسفة ِ
الضرار"!
ُ
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ثمة صدى آخر لمتمييز الخمدوني بيف "العموـ الفمسفية" و"العموـ النقمية" ،لشد ما

يرتبط بحديثنا السابؽ عف عدـ ارتياح األذف العربية لكممة "الفمسفة" ،ورسوخ اقتراف

الفالسفة في الوجداف الشعبي باالنكار الحتمي لاللوىية ،واستبداؿ العقؿ الجاؼ بيا!

اف تاريخ الشرؽ ىو قبؿ كؿ شيء نشوء األدياف في ىذا الجزء الخارؽ مف

الحر
األرض! وأبناء الشرؽ ػ ونحف منيـ ػ لـ يصموا إلى التوحيد مف جية "البحث ُ

المميـ"! فالنبي محمد ىو مف اضطمع بعبء تحويؿ تمؾ
والتقصي" وانما مف جية "الحؽ ُ
الفكرة الغامضة والوثنية ،لدى أىؿ مكة ،عف "االلو" إلى ذات ليا خطر عظيـ!

المعارضة الضارية التى واجييا النبي في مكة والتى لـ تمبث أف تحولت عمى
نحو ُممفت ،وفي فترة وجيزة نسبياً ،إلى يقيف راسخ في عقوؿ وقموب المكييف ،تعضد
زعمي بأف "العقؿ الجاؼ" ػ وعمى خالؼ ما تُغذى بو اآلخرية المحمية الوجداف الشعبي

في مجتمعاتنا ػ قوة محافظة أساساً ،تعمؿ عمى كبت أي تمرد عمى األوضاع القائمة،

وتحرض عمى االحتفاظ بكؿ القيـ واألطر المييمنة ،وتحارب كؿ ميؿ جذري إلى

التغيير! فالنبي محمد في صدر دعوتو كاف يعيش وسط أمة تاجرة ،كاف دخميا األساسي

يتكوف مف الصدقات المدفوعة في سياؽ زيارة األوثاف في الكعبة .وكاف أولئؾ الذيف

يحتموف المكانة األولى بفعؿ الثروة أو المرتبة االجتماعية ،قد سارعوا إلى اعتباره بمثابة

منافس خطير ،مف المستحسف ػ آنذاؾ ػ كسر ارادة التغيير عنده!

حقاً..ما قد يتصوره االنساف ضالالً ُيناىضو ،ىو في األغمب "قناعة" الغد! مف
ىنا ،جاء وصؼ جوتييو لالسالـ ػ أعتقد كحضارة وليس كأصؿ ديني ػ بأنو المجيود
األعمى والتعبير التاـ عف العبقرية العربية! فحضارتنا اإلسالمية وكما يشى التاريخ نشأت

ونمت في كنؼ األصؿ الديني لالسالـ .كما أف األصؿ الديني لألسالـ نشأ ونما بدوره
في "التربة" التى كانت قد أعطت مف قبؿ" :الييودية" و"المسيحية".
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صدى ثالث وميـ لمتمييز الخمدوني بيف "العموـ الفمسفية" و"العموـ النقمية" ،نجده
ً
المرىؽ حوؿ ما إذا كانت عقولنا وقموبنا ،نحف معشر السامييف،
في ذلؾ الجدؿ ال ُمربؾ و ُ

مؤىمة كما ىو الحاؿ عند اآلرييف ،لنشداف الحقيقة عبر البحث والتفصي!

تقسيـ الناس إلى سامييف وآرييف ىو ػ وفيما يرى الشيخ مصطفى عبد الرازؽ باشا

ػ مف صنع عمماء تاريخ المغات في القرف التاسع عشر .والسامي منسوب إلى ساـ عمى

ما جاء في التوراة مف أنو كاف لنوح أبناء ثالثة" :ساـ" و"حاـ" و"يافث" .فساـ أبو

اإلسرائيمييف واخوانيـ ،وحاـ أبو الزنوج ،ويافث أبو بقية البشر .أما اآلري فمنسوب إلى

آريا ،وآريا اسـ شعب كاف ميده النجد الفارسي مف بالد األقغاف وما إلييا ،ثـ انحدر فيما

حوالي  2555عاـ قبؿ المسيح إلى الشماؿ الغربي مف اليند ومعو ديف جديد ىو "ديف

الفيدييف" ،لو كتاب مقدس ىو مجموع مزامير موجية إلى اآللية تسمى فيدا ،وىو اليوـ
ديف البراىمة وديف اليندوسييف ،لـ يدخمو إال تغير يسير(.)45

وقد كاف لمزامير ىذا الديف المقدسة وما أليمتو مف فكر أثر كبير في حياة أبناء

آسيا ووصؿ صدى ذلؾ إلى أوروبا منذ القدـ .لذلؾ لـ يكد االستعمار األوروبي يستقر

في بعض أنحاء اليند حتى أقبؿ عمماء أوروبا عمى دراسة الفيدا ،وقد راعيـ ما الحظوا

مف التشابو بيف المغة السنسكريتية التى ىي لغة الفيدا وبيف المغات األوروبية.

وردت كؿ مجموعة منيا
وىكذا نشأ عمـ مقارنة المغات ،فصنفت المغات أصنافاًُ ،
إلى أصؿ واحد ،ثـ جعؿ العمماء ىذه األنساب المغوية أنساباً لألمـ التى تتكمـ بيا.

ونبتت في القرف التاسع عشر نظرية شعب آري ىو أصؿ لألمـ األوروبية ولبعض األمـ

اآلسيوية ،ممف ترجع لغاتيـ إلى أصؿ واحد ،ىو المغة السنسكريتية أو غيرىا.

الفيمسوؼ رناف ُيصرح في كتابو "تاريخ المغات السامية" بأنو أوؿ مف قرر أف

الجنس السامي دوف الجنس اآلري! ألف الجنس في مجموعو فيما يرى رناف يجب أف
يحكـ عميو حسب النتيجة النيائية التى وصؿ إلى ادخاليا عمى نسيج الشئوف االنسانية،
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وأف الطابع العاـ لمجنس يجب أف يرسـ عمى وفؽ طابع األجزاء التى تمثمو أتـ التمثيؿ.

فالجنس السامي يجب أف نراه ممثالً في الشعب العربي والشعب الييودي!

وعمؿ الجنس السامي ،اذا نظرنا إليو في مجموع التاريخ العاـ ،يظير لنا بوضوح

في التبشير بالتوحيد وتأسيسو .فالجنس السامي ،أو بعبارة أدؽ الشعب الييودي ،لـ ينتقؿ
مع توالي األزمنة مف االشراؾ األوؿ إلى التوحيد الذى جاء بعده "مف جراء تفكير طويؿ

في الشئوف االليية" ،أو مف جراء "سير بطيء وصؿ بو رويداً رويداً إلى فكرة أكثر نقاء

عف العمة األسمى" ،أو مف جراء "كشؼ أو تقدـ تـ بطريقة عممية" ،بؿ اف التوحيد
السامي ػ بحسب رناف ػ ىو نتيجة استعداد جنسي خاص!

ولقد جعؿ رناف مف ىذا "االستعداد الجنسي" غريزة سماىا "غريزة التوحيد"،

وبفضؿ ىذه الغريزة كاف مف حظ الجنس السامي أف يكوف لو منذ أيامو األولى ط ارزه

الخاص مف الديف يقوـ عمى فكرة أساسية ىي أف السمو والسمطاف ىما في يد سيد أوحد

خمؽ السماء واألرض .وتمؾ الغريزة كما يقوؿ رناف ظيرت بشكؿ "الياـ فطري" مماثؿ
لذاؾ االلياـ الذى أدى إلى خمؽ الكالـ في األجناس كميا .ومذىب رناف في ىذه النقطة

األخيرة معروؼ ومشيور .لقد ظيرت عمى ما يرى منذ بدء العالـ طرز عديدة مف

المغات متميزة بعضيا عف بعض ،وال ترجع احداىا لألخرى ،وقد فاضت مف أدمغة

األجناس اليامة المختمفة ،وكاف ليا جميعاً قواعد أساسية خاصة بالتصريؼ والنحو ،ثـ
حدثت تأثيرات مختمفة ترجع إلى الزماف والمكاف ،فجعمت ىذه القواعد تتمثؿ في المغات

والميجات المتعددة واف لـ تكوف منيا إال تطبيقات خاصة.

ىكذا نرى أف رناف توسع فجعؿ لمديف نفس ذلؾ الفيـ ،ولنذكر ما يقولو في ىذه

المسألة" :ففيما يتعمؽ بالديف ،كما فيما يتعمؽ بالمغة ،ليس ىناؾ شيء يخترع ،فكؿ شيء
ىو ثمرة وضع اتخذ في باديء األمر وظؿ كذلؾ دائماً" .وقد بذؿ رناف جيداً بعدئذ في

سبيؿ تخفيؼ صالبة ىذا الفيـ وبساطتو حيف دخؿ في تفاصيؿ الموضوع.

38

لقد قاؿ إنو ال يقصد بما تقدـ إف السامييف جميعاً كانوا موحديف .ولكف إذا تعمقنا

في ديف السامييف الذيف كانوا عمى الوثنية نجد لدييـ ػ بحسب رناف ػ سمات عديدة ال

يمكف تفسيرىا إال بتصور بدائي لأللوىية يختمؼ اختالفاً جوىرياً عف التصور الذى كاف
سائداً عند الشعوب اآلرية ،بمعنى أف ذلؾ التصور كاف يشمؿ دائماً فكرة الممكية

المطمقة .ففي األزمنة القديمة كاف التوحيد عند الشعوب السامية ال نراه مترك اًز إال لدى
طبقة أرستقراطية غير محس بيا ،أما الشعب فكاف في عبادتو يتجو دائماً نحو الديانات

األجنبية .بؿ إف التوحيد الحؽ لـ يوجد عند االسرائيمييف أنفسيـ إال في عدد قميؿ .وىكذا
شأف الفكرة األولى ال تكوف ممثمة في أي شعب مف الشعوب إال في أفراد قميميف ،وليذا

ينبغي إذا أردنا الحكـ عمى خصائص جنس مف األجناس أف نتخذ الطبقة األرستقراطية
أساساً لحكمنا .بيد أف ارنست رناف لـ يمبث ،بعد تمؾ التحفظات ،أف عاد وأيد نظريتو

األولى القائمة بأف السامييف كانوا موحديف فطرييف! تحير كيذا مف جانب فيمسوؼ عظيـ

كارنست رناف ،ال ُيحسب عميو ،بؿ ُيحمد لو!
في كتابو "المدخؿ إلى الفمسفة" ،حاوؿ جوتييو ،وىو أحد المتأثريف ػ وىـ ُك ُثر ػ
بآراء رناف ،بمورة التمييز بيف السامي واآلري عمى نحو أوضح ،فقاؿ إف العقمية السامية

تميؿ إلى قرف األشباه واألضداد ،دوف ربطيا بما يجعؿ منيا وحدة ،بؿ تتركيا منفصؿ
بعضيا عف بعض ثـ تنتقؿ مف احداىا إلى اآلخر دوف واسطة بوثبة فجائية!

أما في العقمية اآلرية فاألمر بالعكس ،إذ تنزع إلى الربط بيف ىذه وتمؾ بوسائط

متدرجة ،فال تنتقؿ مف طرؼ إلى آخر إال بدرجات ال تكاد تكوف ُمحساً بيا بالقدر

المذاب بعضيا في بعض!
الممكف! إنيا تسير ،فيما يرى جوتييو ،عمى نظاـ األلواف ُ

واقترح جوتييو في الكتاب نفسو ،ولحيف ايجاد تسمية أكثر دقة في التعبير ،تسمية

العقمية السامية ،ومنيا العقمية العربية ،بالمذىب "المفرؽ" كونيا تترؾ الضديف مفترقيف ال
صمة بينيما ،فضالً عف اقتراحو تسمية العقمية اآلرية بالمذىب "المجمع" أو "الموحد"

كونيا تجمع بيف األضداد بوسائط متدرجة متوالية وتجمعيا في كؿ واحد!
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آراء كتمؾ الخاصة بارنست رناف ،ومف تأثروا بو كجوتييو وغيره ،ال تخمو مف

وجاىة ،فرناف فيمسوؼ عظيـ ،تشيد بذلؾ روائعو العديدة :تاريخ المسيح ،مناظرتو

الشييره مع األفغاني ،محاوراتو الفمسفية ،ذكريات شبابو وطفولتو ،وغيرىا الكثير!

آراء رناف إذف ال يصح التعامؿ معيا ببساطة ػ قبوالً أو نفو ًار ،وكالىما ىنا سواء

ػ ،كما فعؿ آخروف ،وفي مقدمتيـ الشيخ مصطفى عبد الرازؽ أوؿ أستاذ مصري لمفمسفة
بجامعة القاىرة ،فقد رمى الشيخ مصطفى دوف بحث نزيو أو تقصي ،وفي أريحية

وبساطة ُيحسد عمييما ،رناف بالتخفي وراء زينة البالغة وخياؿ الشعر ووثبات الحماسة
واليوى والتناقض! فرناف برأي الشيخ ىو خصيـ الجنس السامي والديف االسالمي
جميعاً! لماذا؟ ألنو كاف فيما يتعمؽ بالفمسفة شديد الشكيمة عمى ما سماه "فمسفة عربية"،

لكنو أليف جانباً لما دعاه "فمسفة اسالمية ػ عمـ الكالـ ػ" .وال أدرى كيؼ لـ يتنبو الشيخ

أنو ،بادانتو لالعالء الرناني لعمـ الكالـ ،إنما ُيديف نفسو!
يقوؿ رناف في كتابو الشيير "ابف رشد والرشدية"(" :)41ليس العرؽ السامي ىو ما

ينبغي لنا أف نطالبو بدروس في الفمسفة ،ومف غرائب النصيب أال ينتج ىذا العرؽ ،الذى
استطاع أف يطبع عمى بدائعو الدينية أسمى سمات القوة ،أقؿ ما يكوف مف بواكير
خاصة بو في حقؿ الفمسفة ،ولـ تكف الفمسفة لدى السامييف غير استعارة خارجية صرفة

المفيد ػ
خالية مف كبير خصب ،غير اقتداء بالفمسفة اليونانية" .بمثؿ ىذا الوضوح ػ ُ
أدخؿ ارنست رناف في األدبيات المتعمقة بتاريخ الفمسفة عندنا معشر العرب دعوى
الطبيعة السامية ،وجعميا أساساً لمحكـ بأبدية العقـ الفمسفي ألبناء حضارتنا.

صحيح أف لمنفس السامية خواص ػ ليست غريزية كما يقوؿ رناف ،وانما مكتسبة

عمى خمفية التجربة الحضارية في

الشرؽ()42

ػ ،تتجمى في انسياؽ جارؼ إلى التوحيد

مف جية الديف ،والى البساطة في المغة والصناعة والفف والمدنية! وصحيح أف العرب

قبؿ "الياـ النبوة" لـ يؤرقيـ ُنشداف الحقيقة ،مف جية البحث والتقصي! وصحيح أيضاً أف
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إطالؽ لفظ "فمسفة عربية" ،عمى فمسفة اليوناف المنقولة إلى العربية ،يستفيد مف كوف

حضارتنا في مستيؿ نشأتيا دخمت بنيـ في قالب فمسفة اليوناف وانطبعت بطابعو قبوالً

أو نفو اًر ،ولـ تجعمو رافد الياـ وتكأة نحو المستقبؿ.

كؿ ىذا وأكثر صحيح ،غير أف االتفاؽ مع آراء رناف في مجمميا ،ينطوي عمى

ظمـ فادح ألبناء حضارتنا الكسيرة! فالسامي واآلري نقطتي ماء مف نبع واحد .كمنا مف

خمؽ اهلل ،مف نبع صاؼ أتينا ،وفي المصب نفسو تُسكب أعمارنا القصيرة .حديث رناف
عف خواص ثابتة وميوؿ فطرية لدى األجناس يفوح بعنصرية كريية ،قد ال تكوف
مقصودة ،فرناف فيمسوؼ عظيـ ،بيد أننى ػ وبحسب تصنيؼ رناف لمبشر ،إف جاز مثؿ

ىذا التصنيؼ ػ أنتمي لمجنس السامي ،فأنا عربي ،وكما يقوؿ المثؿ العربي القديـ :أىؿ
مكة أدرى بشعابيا! نحف أقدر بالطبع مف رناف وغيره عمى اسكتشاؼ ذواتنا ،ولو كرىت

اآلخرية العربية/المحمية ،التى ال تمؿ التضييؽ عمينا وحرماننا مف حؽ أصيؿ لنا ،وىو
اكتشاؼ الحياة! اآلخر العربي يريدنا دوماً "ميندسي ديكور" بال ذاكرة ،أما حياة العز

والشرؼ ،فتأبي إال أف نكوف "عمماء آثار" ،ننقب في ذواتنا عف تمؾ الشعمة المقدسة،

التى أودعيا اهلل ضمائرنا ،لنيتدي بنورىا االليي!

المعاش شديد الخضوع لألفكار الصحيحة والزائفة عمى السواء ،لدرجة
العالـ ُ
دفعت بعض الظرفاء لمقوؿ بوجود تناسب طردي بيف األثر الذي تُحدثو أية فكرة في
حياة البشر وبيف درجة الخطأ الكامنة فييا! أصحاب البصائر النفاذة ىـ وحدىـ القادروف
عمى إدراؾ الفاصؿ بيف الصحيح والزائؼ! وفي مقدمتيـ يأتي الفالسفة ،فالفمسفة ُمغايرة

لغيرىا مف طرؽ ُنشداف الحقيقة! إنيا بحث عف الحقيقة غير النفعية ،كونيا تتطمب ػ
أحياناً ػ مف المشتغميف بيا وقوفاً أليما في وجو رغباتيـ الشخصية!
المزايدة عمى حؽ أبناء
في عمـ الكالـ تتجسد عبقرية اآلخرية المحمية في ُ
المميـ"! االقتصار عمى
حضارتنا اإلسالمية في ُ
النشداف ُ
الحر لمحقيقة ،مف خارج "الحؽ ُ
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التماس الحقيقة مف داخؿ "المقدس" ،وكما تشي تجربتنا الحضارية المريرة ،لف يخدـ
سوى مصالح ىذه اآلخرية اآلثمة التى تستغؿ "المقدس" مف أجؿ تكريس اغتراب الذات

وادامة تنازليا عف حقيا في امتالؾ ثقافة متطورة .عمـ الكالـ يطرد الفمسفة!

أمور عديدة تعضد ُمحاجتي ىذه ،أتعرض ىنا ألىميا بشيء مف التفصيؿ:
أوالً ،مازج الفقو بالفمسفة كمازج الزيت بالماء!

"التفكير الفقيي" و"التفكير الفمسفي" ،وبوصفيما أبرز الطرؽ أماـ اإلنساف ُلنشداف

الحقيقة ،متعارضاف أشد التعارض ،فالتفقو ُنشداف لمحقيقة مف داخؿ "الياـ النبوة" .والنبوة
في الغالب ،وكما يوضح حسف حنفي في تقديمو لػ"رسالة فى الالىوت والسياسة"(،)43
وحي مكتوب ،فيي مصدر النص قبؿ التدويف .وتشمؿ النبوة جانبيف :األوؿ ،صمة النبوة
بمصدر الوحي ،أى النبوة عمى المستوى الرأسي كما تحدده صمة النبي باهلل .والثاني

صمة النبي بالرواة ،وانتقاؿ النبوة مف رواية إلى رواية ،حتى يتـ التدويف ،ثـ انتقاؿ
المصاحؼ مف يد إلى يد ،حتى يتـ التقنيف ،أى النبوة عمى المستوى األفقي ،كما يحدده

الحر ليا ،استنادًا
وضعيا ،وانتقاليا في التاريخ .أما التفمسؼ فيو حب الحقيقة و ُ
النشداف ُ
إلى روائع التراث اإلنساني ،والقيـ السامية المشتركة!
روائػػع الت ػراث االنسػػاني ػ ومنيػػا ارثنػػا الحضػػاري ػ ليسػػت ممك ػاً ألبنػػاء حضػػارة

بعينيا ،فيي بحؽ ممؾ لنا جميعاً معشر البشر ،في كؿ زماف ومكاف! وىا ىػو الفيمسػوؼ
كػػارؿ ياسػػبرز ،ينبػػو فػػي روعػػة إلػػى ىػػذه البديييػػة الغائبػػة عػػف أبنػػاء حضػػارتنا ػ بقولػػو إف

واج ػػب اإلنس ػػاف ،وأيػ ػاً كان ػػت الثقاف ػػة أو الحض ػػارة الت ػػي ينتم ػػي إليي ػػا ،ى ػػو أف ي ػػتعمـ م ػػف

"المػػوقظيف الكبػػار أو الفالسػػفة العظػػاـ" فػػي كػػؿ العصػػور والحضػػارات ،ألنػػو ػ وبحسػػب
ياسػبرز ػ لمػا كانػت الصػياغة الواعيػة لحقيقػة النضػاؿ مػف أجػؿ الحقيقػة وىدفػو ال تكتمػؿ

أبداً في صورة نيائية يمكف اإلجماع عمييا ،فالبد لكؿ منا أف يضطمع بيا مرة أخرى وأف

يعدىا مسئولية يتعيف عميو أف يواجييا ويتحمؿ تبعاتيا ما بقي إنساناً!
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أنصار التوفيؽ بيف "الياـ النبوة" و"النضػاؿ مػف أجػؿ الحقيقػة" ،يختمفػوف عمػى مػر

التاريخ االنساني مف جية عناصر صيغيـ التوفيقية ،سواء مف حيث القدرة عمى الموائمة
بػػيف "النبػػوة" و"التفمسػػؼ" ،أو مػػف حيػػث الفعاليػػة التعبويػػة ألبنػػاء الحضػػارات التػػى ينتمػػوف

إلييا! بيػد أنيػـ جميعػاً ينسػبوف إلػى األنبيػاء أفكػا اًر لػـ تجػؿ بصػدورىـ ويمػووف عنػؽ "اليػاـ
النبوة" في محاوالت دؤوبة لاللتفاؼ عميو واخضاعو لتأويالتيـ الطموحة!

منذ فيموف ػ وىو مفكر ييودي ولد باالسكندرية نحو عاـ  25أو  35ؽ .ـ ،كاف

يرى أف التوراة فييا أفكار فمسفية ال تقؿ مكانة وسمواً عف خالصة التفكير االغريقي،
وكؿ ما يجب لموصوؿ إلى ىذه األفكار ىو استخالصيا مف نصوص التوراة بطريؽ

التأويؿ المجازي( )44ػ رأى الكثير مف أنصار التوفيؽ في الديانات الثالث الكبرى ضرورة
اصطناع ىذا الطريؽ ،طريؽ التأويؿ المجازي أو الرمزي! ولسبينو از يرجع الفضؿ في

اخراج الحضارة الغربية مف مثؿ ىذا "التيو"! فيا ىو ينتيي في رسالتو ذائعة الصيت إلى

أف حرية التفمسؼ ال تمثؿ خط اًر عمى التقوى أو عمى السالـ في الدولة بؿ اف القضاء

عمييا يؤدي إلى ضياع السالـ والتقوى ذاتيا.

ثانياً ،المقدس ىو منبع التأمل ومصدر الشرعية!

لمرواية ػ كما أوضحنا ػ منزلة عالية وأىمية عظيمة في "العموـ النقمية" ،وليذه

األىمية كاف مف الضروري أف يبرز ما ُيحتاج إليو مف وسائؿ كاإلسناد وغيره مف قوانيف
غاية فى اإلحكاـ! واذا نظرنا إلى الرواية قبؿ اإلسالـ لـ نجد العرب قد عنوا بيا أو
بتصحيح األخبار ،وتمحيص المرويات العناية الكاممة ،ألف مروياتيـ لـ يكف ليا مف

القداسة ما يدعو إلى ذلؾ ،ففييا األساطير واألحاديث المختمفة .أما الرواية في اإلسالـ،

فقد شدد العمماء فييا ،وقعدوا ليا القواعد ،وصاغوا ليا الشروط ،وأصموا ليا األصوؿ

بعناية ىي األدؽ ،بحسب عمر ىاشـ ،لقوؿ النبي "إف كذباً عمى ليس ككذب عمى أحد،

فمف كذب عمى فميتبوأ مقعده مف النار" .رواه الشيخاف(.)45
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في "تمييد لتاريخ الفمسفة اإلسالمية" يقوؿ مصطفى عبد الرازؽ" :الباحث في

تاريخ الفمسفة اإلسالمية يجب عميو أوالً أف يدرس االجتياد بالرأي ػ في األحكاـ

الشرعية(!!) ػ منذ نشأتو الساذجة إلى أف صار نسقاً مف أساليب البحث العممي ،لو

أصولو وقواعده .يجب البدء بيذا البحث ألنو بداية التفكير الفمسفي عند المسمميف،
والترتيب الطبيعي يقضي بتقديـ السابؽ عمى الالحؽ ،وألف ىذه الناحية أقؿ نواحي

التفكير اإلسالمي تأث اًر بالعناصر األجنبية ،فيي تمثؿ لنا ىذا التفكير مخمصاً بسيطاً
يكاد يكوف مسي اًر في طريؽ النمو بقوتو الذاتية وحدىا ،فيسيؿ بعد ذلؾ أف نتابع أطواره

في ثنايا التاريخ ،وأف نتقصى فعمو وانفعالو فيما اتصؿ بو مف أفكار األمـ".

وفي كتابو "فيمسوؼ العرب والمعمـ الثاني" ،صنؼ الشيخ مصطفى عبد

الرازؽ ػ في جرأة ُيحسد عميو ػ" ،ابف تيمية" ضمف الفالسفة ،جنباً إلى جنب مع "الكندي"
و"الفارابي" ،وكأنو لـ يق أر لشيخ االسالـ كتابو الميـ "الحسبة ومسئولية الحكومة
االسالمية" ،وكأنو أيضاً لـ يق أر البف تيمية "رسالو في الرد عمى الفالسفة"! وال ينبغى
لقارئي أف يفيـ مف كالمي ىذا ،أى تيويف أو نيؿ مف مكانة ابف تيمية ،فما قصدت

سوى تبرئة الرجؿ ،مف أمور لـ يستسغيا! ال أحط مف الكذب عمى الموتى!

الشيخ مصطفى ػ وال أدرى أكاف فعمو ىذا بوعي أـ بال وعي ػ الحؽ بالفمسفة

اإلسالمية في مصرنا الحبيبة أشد الضرر ،فحتى اليوـ ال تزاؿ جامعة القاىرة العتيقة

تحتضف رؤيتو ىذه ،دوف أدنى تحفظ إزاء الطبيعة "النقمية" التي ورثيا "عمـ الكالـ" عف
"الفقو" ،والذي ىو برأي الشيخ بداية التفكير الفمسفي في حضارتنا! الغريب أف الشيخ

والمتأثريف بو ،وىـ ُك ُثر في دوائرنا الفكرية واألكاديمية ،لـ يكمفوا أنفسيـ عبء إفيامنا:
المعمف ػ مف جانب
كيؼ لمتفكير الفمسفي أف يقوى ويزدىر مع االلتزاـ ػ عمى األقؿ ُ

بالمقدس ،كمنبع لمتأمؿ ،ومصدر لشرعية التفمسؼ!
المتكمميف ُ
ثالثاً ،طبيعة "نفعية" واشتباك مع الييئات الحاكمة:
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ال ُيمارس التفكير الفقيي إال تحت إكراه التبجيؿ الدفاعي أو اليجومي أو االثنيف
معاً ،وذلؾ طبقاً ألوضاع المجتمع ػ االجتماعية والقانونية والسياسية..الخ ػ ،فصاحب

التفكير الفقيي ُمكمؼ إما بم ارفقة إرادات القوة والتوسع ،واما بتدعيـ األطر الثقافية القائمة
والمييمنة ،مف خالؿ مقاومة المشاريع المنافسة ،وجعؿ ىذه األطر أكثر تخشباً وصالبة!
طبيعة نفعية كيذه لمتفكير الفقيي ال تناؿ ٍ
بحاؿ مف مكانتو العظيمة.
عمـ الكالـ ػ موضوع ىذه المقالة ػ محض امتداد طبيعي لمتفكير الفقيي ،حتى أنو

اُطمؽ عميو "الفقو األكبر"( !)46أورث ىذا عمـ الكالـ بالطبع طبيعة "نفعية"!

في "رسالة التوحيد" ،يقوؿ الشيخ محمد عبده إف الغاية مف ىذا العمـ "القياـ
جم ٍع عميو ،وىو معرفة اهلل تعالى بصفاتو الواجب ثبوتيا لو مع تنزييو عما
بفرض ُم َ
يستحيؿ اتصافو بو .والتصديؽ برسمو عمى وجو اليقيف الذي تطمئف بو النفس اعتماداً
عمى الدليؿ ،ال استرساالً مع التقميد ،حسبما أرشدنا إليو الكتاب ػ يقصد القرآف ػ".

محمد عبده أيضاً ػ وبرغـ تحفظاتنا عمى بعض آراءه المشوبو عمى ما يبدو

بشيء مف الغموض ػ يكفينا عبء التأكيد عمى ذلؾ البوف الشاسع الذى يفصؿ بيف
"الكالـ" و"الفمسفة" مف جية "النفعية"! يقوؿ الشيخ محمد عبده في الرسالة نفسيا(:)47

"أما مذاىب الفمسفة ػ يقصد الشيخ في حضارتنا اإلسالمية ػ ،فكانت تستمد

آراءىا مف الفكر المحض ،ولـ يكف مف ىـ أىؿ النظر مف الفالسفة إال تحصيؿ العمـ
والوفاء بما يندفع إليو رغبة العقؿ مف كشؼ مجيوؿ ،أو استكناه معقوؿ ،وكاف يمكنيـ

أف يبمغوا مف مطالبيـ ما شاءوا ،وكاف الجميور مف أىؿ الديف يكنفيـ بحمايتو ،ويدع
ليـ مف اطالؽ االرادة ما يتمتعوف بو في تحصيؿ لذة عقوليـ ،وافادة الصناعة ،وتقوية

أركاف النظاـ البشري ،بما يكشفوف مف مساتير األسرار المكنونة...

"وما كاف عاقؿ مف عقالء المسمميف ليأخذ عمييـ الطريؽ أو يضع العقاب في

سبيميـ إلى ما ىدوا إليو  ..لكف يظير أف أمريف غمبا عمى غالبيـ :األوؿ ،االعجاب بما
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ُنقؿ إلييـ عف فالسفة اليوناف ،خصوصاً عف أرسطو وأفالطوف ،ووجداف المذة في
تقميدىما لباديء األمر .والثاني ،الشيوة الغالبة عمى الناس في ذلؾ الوقت ،وىو أشأـ

األمريف .زجوا بأنفسيـ في المنازعات التى كانت قائمة بيف أىؿ النظر في الديف،
واصطدموا بعموميـ في قمة عددىـ مع ما انطبعت عميو نفوس الكافة ،فماؿ حماة العقائد

عمييـ.

"وجاء الغزالي ومف عمى طريقتو فأخذوا جميع ما وجد في كتب الفالسفة مما

يتعمؽ بااللييات وما يتصؿ بيا مف األمور العامة أو أحكاـ الجواىر واألعراض

ومذاىبيـ في المادة وتركيب األجساـ وجميع ما ظنو المشتغموف بالكالـ يمس شيئاً مف

مباني الديف ،واشتدوا في نقده ،وبالغ المتأخروف منيـ في تأثرىـ حتى كاد يصؿ بيـ
السير إلى ما وراء االعتداؿ ،فسقطت منزلتيـ مف النفوس ،ونبذتيـ العامة ،ولـ تحفؿ

بيـ الخاصة ،وذىب الزماف بما كاف ينتظر العالـ االسالمي مف سعييـ"

أما بخصوص اشتباؾ عمـ الكالـ مع الييئات الحاكمة ،فميس ثمة صعوبة تُذكر
أماـ صاحب القراءة األمينة والمنظمة ،لحوادث تاريخنا اإلسالمي ،في تبيف عمؽ ىذا

االشتباؾ ومتانتو! خذ مثالً ذىاب الخميفة المأموف المعتزلي إلى اعتبار القرآف مخموقاً

في الزماف امتحاف ال يجوزه إال ثابتو اإليماف ،وىو ما ُعرؼ في التاريخ بالمحنة .وخذ
أيضاً سنة خمفاء المسمميف في اختيار القضاة مف بيف الفقياء والمتكمميف ،فقد كاف
القرآف ىو مرجع الشرع والقانوف ،ومف ثـ كاف "فقو القانوف" فرعاً مف الفقو وعمـ الكالـ.

لكف القضاة سرعاف ما وجدوا أنفسيـ ،في مواجية كثرة الحاالت غير المعروفة،

مضطريف لالستعانة بالسنة وىكذا صار الحديث المصدر الثاني لمتشريع.

ولماذا التاريخ؟! خذ مثالً ما يحدث في دوائرنا الفكرية واألكاديمية ،مف جانب

الحر ليا" في معاىدنا العريقة! تجد
بعض القائميف عمى تدريس "حب الحقيقة و ُ
النشداف ُ
أف تأثر ىؤالء بالتواجد األخطبوطي لعمـ الكالـ واضح ،واف "النفعية" قد انتقمت إلي

نفوسيـ ،ومف ثـ استعصى عمييـ التمييز بيف أسس التفكير الفقيي ونظيره الفمسفي!
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يحيي ىويدي ،أستاذ الفمسفة المرموؽ بجامعة القاىرة في ستينيات القرف الماضي ،أحد

ىؤالء الذيف انتقمت إلى تفكيرىـ الفمسفي "نفعية" التفكير الفقيي ،فقد ألؼ كتيباً صغي اًر

بعنواف" :حياد فمسفي" ،اكتفي ػ ىنا ػ باقتباس فقرتيف مف مقدمتو ،دوف تعميؽ(:)48

"الفكرة الرئيسية التى تدور حوليا صفحات ىذا الكتاب الصغير ،تتمخص في

البحث عف امكانية قياـ حياد فمسفي يساند ،مف قريب أو بعيد ،الحياد السياسي الذى

أصبح شعا اًر لنا ولرابطة الشعوب االفريقية اآلسيوية في المجاؿ الدولي.

"وأسارع فأطمئف القاريء األكاديمي الحريص عمى أف تظؿ الفمسفة بمنآه عف

السياسة ،أف ىذا الكتاب لف يشتمؿ عمى أي إقحاـ متعمد لمفمسفة في السياسة .عمى
الرغـ مف أف ىذا اإلقحاـ ليس في حد ذاتو عيباً .فما يجب أف تظؿ الفمسفة بعيدة عف

واقعنا الثورى الذى نعيش فيو .والحؽ إنني ال أدري لـ يستجيب األدب والفف وجميع
فروع الدراسات االنسانية لواقعنا الثوري عمى ىذا النحو الرائع الذى نممسو ،ونطالب بو،

وننفذه في برامجنا ،وتظؿ الفمسفة وحدىا بمفردىا بمعزؿ ،مع أنو كاف عمييا ػ باعتبارىا

عمـ المباديء ػ أف تتقدـ الصفوؼ استجابة لتمؾ الصيحات التى أخذت ترتفع مف
الكثيريف ومف األدباء أنفسيـ تنادي بضرورة اقداـ الفالسفة عمى مثؿ ىذه الخطورة.
وذلؾ مف أجؿ أف يوضحوا لمجميع بعض األفكار والمفاىيـ الجديدة التى يستخدميا كثير

مف الناس استخداماً غير موفؽ ،وتتضارب اآلراء بشأنيا ال لشيء إال ألنيا لـ توضع

في االطار الفمسفي المناسب".

رابعاً ،اإلنسان ليس مجرد حيوان مطعم بالعقل:

ُيعامؿ اإلنساف في مجتمعاتنا الموغمة في التخمؼ عمى أنو "مجرد حيواف ُمطعـ
بالعقؿ"! يعرؼ ىذا بسيولة مف ُيخالط أبناء عالمنا العربي ،بشقيو ػ الفقير والغني ػ! ألـ

المغرضة تستأصؿ ،بدربة ،مف عقوؿ وقموب النشء ممكة النقد
أقؿ اف نظمنا التربوية ُ
واالبتكار! واف غرس اليقيف ،في العقوؿ والقموب ،صيرنا بحؽ "أمة مف غنـ"!
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مف ىنا ،وفي ضوء ما نممسو مف تواجد أخطبوطي لعمـ الكالـ في حضارتنا

اإلسالمية ،ليس أماـ المرء سوى التساؤؿ حوؿ مإذا كاف ىذا العمـ "النقمي" ينظر إلي

االنساف عمى أنو "مجرد حيواف ُمطعـ بالعقؿ ػ عمى األقؿ عمى الصعيد العممي ػ" أـ أف
االنساف عنده أرقى وأسمى مف ذلؾ؟ تساؤؿ كيذا ،البد وأف ُيزعج عبيد المصالح،
لحرصيـ عمى أال تتجاوز حريتنا ما يسمح بو طوؿ "الحبؿ" الذي ُيحيط بمصائرنا!

أذكر أني ػ وعمى غير عادتي ػ ذىبت لحضور ندوة نظمتيا "الجمعية الفمسفية

المصرية" مشكورة ،عف الراحؿ محمد أركوف .وفييا دار نقاش طويؿ و ُمكرر بيف
المتحدثيف والحضور ،حوؿ العقؿ وتعريفو وماىيتو وموقؼ الديف منو و..الخ! أذكر
أيضاً أف أحد الحضور ػ ال أذكر اسمو لألسؼ الشديد ػ تساءؿ في حياء عف مدى

مشروعية اختزاؿ "الصيغة البشرية" ،وىي األرقى واألسمى ،في مجرد "حيوانية ُمطعمة

بعقؿ استاتيكي جاؼ"! ولشد ما أدىشني أف كممات الرجؿ ،ورغـ خطورتيا وصمتيا

الوثيقة بفكر "األنسني" الراحؿ أركوف ،لـ تستوقؼ أحداً ،ال مف المتحدثيف وال مف

الحضور ،بؿ وجدتيـ يمضوف قدماً في مناقشة موقؼ أركوف مما أتصوره قضايا
كالمية! ساعتيا تأكدت مف أف عمـ الكالـ يطرد الفمسفة ،وأنو بحؽ "مقبرة الفالسفة"!

فرؽ شاسع بيف نظرة عمـ الكالـ إلى االنساف ،وبيف نظرة الفمسفة لو! وىو ما

يفسر عدـ استساغة حضارتنا ،وفي ظؿ التواجد األخطبوطي لعمـ الكالـ ،مف عموـ

القدماء سوى المنطؽ ،كونو يتعاطى مع العقؿ الجاؼ ،ولسوؼ اقتبس ىنا تعريؼ

الغزالي ليذا العمـ ،لداللتو الميمة(" :)49ىو النظر في طرؽ األدلة والمقاييس ،وشروط
مقدمات البرىاف ،وكيفية تركيبيا ،وشروط الحد الصحيح وكيفية ترتيبو ،وأف العمـ إما

تصور وسبيؿ معرفتو الحد ،واما تصديؽ وسبيؿ معرفتو البرىاف .وليس في ىذا ما

ينبغي أف ُينكر ،بؿ ىو مف جنس ما ذكره المتكمموف وأىؿ النظر في األدلة ،وانما
يفارقونيـ بالعبارات واالصطالحات وبزيادة االستقصاء في التعريفات والتشعيبات".
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الفالسفة في حضارتنا االسالمية ػ ومنيـ العمالؽ ابف رشد ػ ليسوا بعيديف كثي اًر

عف ىذه النظرة الدونية لطبيعة الكائف البشري ،كونيـ لـ يجرؤوا ػ ربما لحداثة تجربتيـ،

واشتداد سطوة الفقياء وعمماء الكالـ ػ عمى الذىاب إلى أبعد مف االفتتاف بأراء فالسفة ػ

كأرسطو وأفموطيف ػ! ىـ مثالً لـ ُيناىضوا الرؽ( ،)55ولـ يعيروا أى اىتماـ لألدب

اليوناني الخصب ،رغـ أنيـ ورثة الكنز اليوناني الفمسفي ػ العممي والنظري ػ ،وأنيـ مف
نقموه إلى أوروبا ،بعد اغنائو قدر جيدىـ! فالمالحظ أف أعماؿ الناثريف والمؤرخيف،
وكذلؾ االنتاج المسرحي اليوناني اليائؿ ،الذى كاف البد لعصر النيضة األوروبية مف

اتخاذه رافد الياـ ومتكأ نحو المستقبؿ ،والذى كاف في مستطاع أبناء حضارتنا استنيالو

بكؿ سيولة ،لـ تكف مؤثرة في نفوس ُمبدعي حضارتنا(!)51

قارئي الكريـ ،أوردت في صدر ىذه المقالة ،قوؿ أحد الحكماء إف الجيالء ىـ

الذيف يظنوف أف المباني الجميمة ومباىج الحياة وألواف الترؼ ػ إف ىي توافرت ػ ىي التي
تشيد برقي الحضارة .وقولو أيضاً إف شعور الفرد بحريتو وكرامتو اإلنسانية ،ىو برىاف

عمو الحضارة دائماً وأبداً ،ىو ذلؾ الشيء الفذ الذي يجب االىتماـ بو وتنميتو إلى
أقصى حد! أوردت أيضاً قوؿ الحكيـ نفسو انو ليس ىناؾ ما يمكف أف يؤدي إلى مثؿ
ىذا الرقي كالتربية الخالقة ،وتزويد الفرد بالقدرة عمى قراءة األمور بطريقة أمينة

ومنظمة ،تجعمو قاد اًر عمى التفكير النقدي ودفع الحياة لألماـ!

"كيؼ يمكف تفسير ذلؾ التعامي الواضح مف جانب القائميف عمى تدريس الفمسفة

المستداـ لمنابع التفكير الفمسفي في مجتمعاتنا ،مف
عندنا عف ىذا التجفيؼ المنيجي ُ
خالؿ غرس اليقيف في عقوؿ وقموب النشء ،بؿ وذىاب ىؤالء في تعامييـ إلى حد
"التنطع"؟! وىؿ ثمة إمكانية لمحديث عف وجود "تواطؤ" ما؟!" .تمؾ تساؤالت ،كنت قد

وعدتؾ ،قارئي الكريـ ،في صدر ىذه المقالة ،بالتحقؽ مف مدى وجاىة طرحيا.
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تحقؽ كيذا الذى وعدت بالسعى النجازه ،لـ يكف االقتراب منو ممكناً ،بدوف

استكشاؼ دىاليز "التفكير الفقيي" ،وليس "الفمسفي"! ألنو ال يوجد "تفكير فمسفي" عندنا،

ما يوجد ىو "تفكير فقيي"ُ ،يمقى في روع أبناء مجتمعاتنا البائسة أنو "تفمسؼ أو بحث
ُحر عف الحقيقة" ،تُراعى فيو خصوصيتنا الحضارية!! وراء ىذه المغالطة المشئومة وكما
تبيف صفحات ىذه المقالة ،يتمترس تجار اآلالـ وفالسفة الضرار! وبفضؿ ىذه المغالطة

المشئومة يظؿ االنساف عندنا مسخاً باىتاً ،بؿ وزاىداً في استكشاؼ نفسو والحياة ،كأف

عمييما قصاصة ورؽ تقوؿ" :لممشاىدة فقط..ال تممس ىذه األشياء"!

المزايدة الرخيصة واألبدية عمى خصوصيتنا الثقافية! وما أفبح خنوثة
ما أقبح ىذه ُ
التخمؼ في مجتمعاتنا ،تمؾ التى لطالما استعصت عمى التفكيؾ! الحؽ أنو ال أمؿ
عندي في خالص قريب ألبناء حضارتنا ،فنفوسيـ نزيمة "شرؾ" لعيف غاية في االحكاـ

والمتانة ،استثمر "اآلخر المحمي" عبقريتو اآلثمة في تشييده ،عبر مئات السنيف ،وأراه لـ

يخسر ،ألنو ال خالص لمسخ ،وأبناء أمتنا عمى نحو ما نرى  ،ما بيف ممسوخ ،أو
صانع مسوخ! خاصة في عقود ما بعد الكولونيالية ،أعني عقود ما بعد رحيؿ المستعمر

األوروبي عف بالدنا ،وعودة "اآلخرية المحمية/العربية" ،في أشد صورىا "خسة" ،إلى
االنفراد بمقاليد األمور ،مدعومة باآلخريتيف العالمية واالقميمية!

الكتابة والبحث عندي كقتاؿ فُرض عمى جندي ،عميو فقط أف ُيقاتؿ ،وليس لو أف
يسأؿ عما إذا كاف سينتصر أـ ال؟ إذ البد لالنساف مف قضايا يدافع عنيا ويموت مف

أجميا ،ال أف يقنع بحياة ذؿ ،حريتو فييا بمقدار ما يسمح بو قيد "اآلخر" المعيف!

والحمد هلل أني أتيت إلى الوجود في ىذه المرحمة المتقدمة نسبياً مف مسيرة

الجنس البشري عمى طريؽ الحياة ،فما اُحرز مف رقي معرفي ،وما تركو لنا نبالء

الحضارات المختمفة ،مف روائع ال تموت ،وما بمغو البحث والتقصى عف خبايا لطالما
ُسكت عنيا في عصور االنغالؽ والعزلة ،عمى نحو ما حصؿ معنا ،وما أزىؽ مف

50

نفوس طاىرة ،سطر أصحابيا بدمائيـ الذكية وصايا الحرية والشرؼ والكرامة ،كؿ ىذه

األمور وغيرىا ،لـ يعد معيا بمقدور بشر أف يزعزع ايماني بػ"اهلل والحرية"!

بقيت لي كممة أخيرة ،أليمتني اياىا أحداث "تونس" األخيرة والتى سمعت بيا

بينما كنت أضع الممسات األخيرة لمقالتى ىذه :إف القارىء النزيو واألميف لتاريخنا
وحاضرنا وربما مستقبمنا أيضاً ػ نحف العرب ػ ال يجد ثورات بالمعنى الحقيقي ،بؿ ىيجاف

أغناـ ساءىا أف عصى الراعي غميظة ،وأف ما ىو ُمتاح أماميا مف عمؼ واناث ال ُيوزع
بينيا بالعدؿ! ىيجاف كيذا ورغـ احترامنا الكامؿ لخطورة دوافع أصحابو ،تقتصر

تداعياتو ،وكما يحكي التاريخ ،عمى رموز نخبوية بعينياُ ،يضحى بيا ،لحماية البنية
التحتية لمتخمؼ ،والحيمولة دوف فتح أبواب الحرية أماـ اليائجيف!
الثورات الحقيقية ،ليست كانقالبات العسكر ،أو كييجاف ُمتضرري البطالة والغالء

والفساد والمرض ،فيي "ثقافية" في جوىرىا ،ينيض أنصارىا ،في اصرار وجمد ،بعبء

تفكيؾ البنى التحتية لمتخمؼ في مجتمعاتيـ! فال تغيير حقيقي دوف موقظيف عظاـ،

أعني "فالسفة" ،يعبدوا الطريؽ ،ويحرروا النفوس وليس األجساد فقط ،مف تيو ال يرحـ،
الحر ليا ،في نسيج ثقافتيـ المحمية! وال
عبر التمكيف المنيجي لحب الحقيقة ،و ُ
النشداف ُ
تغيير حقيقي ما ذاعت دعاوي :التنوير الديني والتجديد الفقيي وتحويؿ العموـ النقمية إلى

فمسفية..الخ( ،)52كونيا "ض اررية" لذاتيا وليس ألصحابيا!

أييا التائيون في صحراء "الكالم" ،ىمموا لقد كال السفر!
اليوامش:
ـــــــــ

( )1البعض ػ ولست منيـ ػ يرى أنو لكي تكوف عبارة "الفكر األنسني" ذات بريؽ وداللة
ُيعتد بيا فالبد ليا أف تظؿ دوماً فضفاضة وضبابية كمدلوؿ التجاه أو لتأكيد يعكس
غموض الطبيعة البشرية! في ىذه المقالة ،أعني بالفكر األنسني رؤيتي المقترحة لو.
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وفييا ال تعني األنسنية سوى أف ُيحقؽ اإلنساف ،أي إنساف ،بغض النظر عف الجنس أو
الموف أو العرؽ أو الجنسية..إلخ ،أكبر قدر ممكف مف التطابؽ بيف أقوالو وأفعالو،
شريطة انطواء تمؾ األقواؿ واألفعاؿ عمى تثميف لقوؿ األنسنية باإلنساف كأعمى قيمة في

الوجود ،وىدفيا الماثؿ في التمحيص النقدي لألشياء بما ىي نتاج لمعمؿ البشري

ولمطاقات البشرية ،تحسباً لسوء القراءة وسوء التأويؿ البشرييف لمماضي الجمعي كما

لمحاضر الجمعي .وكذا شريطة وقوعيا في إطار الخصائص العامة لألنسنية والتى
تتمثؿ فيما يمي1 :ػ معيار التقويـ ىو اإلنساف2 .ػ اإلشادة بالعقؿ ورد التطور إلى ثورتو

الدائمة3 .ػ تثميف الطبيعة والتعاطي المتحضر معيا4 .ػ القوؿ بأف التقدـ إنما يتـ
باإلنساف نفسو5 .ػ تأكيد النزعة الحسية الجمالية .لممزيد راجع لمكاتب :مقاالت في الفكر
األنسني ،كتاب منشور عمى االنترنت.

( )2في تثمينيا لقدر اإلنساف في الذود بشرؼ عف حرية عقمو وقمبو ،تذىب رؤيتي
المقترحة لمفكر األنسني إلى القوؿ بأف تطور التاريخ اإلنساني إنما ُيعد نتاجاً لصراع
ُ
طويؿ ومرير بيف إنساف(ذات) ال يممؾ سوى حرية عقمو وقمبو التي وىبو الخالؽ إياىا،
ليستعيف بيا عمى ترويض الحياة ،وبيف(آخر) ُيصر عمى االستئثار بالحرية ،ليتسنى لو
العبث بمقدرات رفاؽ الحياة! فػ(اآلخر) ،في فكرنا األنسني ،عادة ما يعمد إلى آليات

بعينيا لتكريس اغتراب أخيو(الذات) ثقافياً ،أعني تكريس تنازلو عف حقو في نقد وتطوير

ثقافتو ػ أو طريقة حياتو الشاممة ػ ليظؿ ىذا األخ المسكيف(الذات) مغترباً ذليالً طيمة
مقامو في ضيافة الحياة ،يستيمؾ فقط ما يجود عميو بو (اآلخر) عبد المصمحة ،حتى

أنو بمرور الزمف ،يفقد المغترب قدرتو عمى النقد والتطوير ،وال يممؾ إال االنتظار! وال

فرؽ في فكرنا األنسني بيف آخر عربي أو صييوني أو أمريكي أو سعودي أو ىندي أو

..الخ! تشويو النفوس واسترقاقيا ال يخفؼ مف فداحتو وكارثية تبعاتو ،أف يقؼ وراءه أخ
المقدس في الحرية ػ ىدية
ُمسمـ أو عربي أو صييوني أو غربي..الخ .اغتصاب الحؽ ُ
اهلل لمبشر ػ ،ال تُجيزه قرابة حضارية أو دينية أو قومية..الخ! راجع لمكاتب :تيافت
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اآلخر ،كتاب منشور عمى االنترنت .وراجع لمكاتب أيضاً :االغتراب الثقافي لمذات
العربية( ،القاىرة :دار العالـ الثالث.)2556 ،

( )3أنطوف سعادة[1مارس1954ػ8يوليو ،]1949مؤسس الحزب السوري القومي

االجتماعي .ولد في بمدة الشوير في جبؿ لبناف .قاـ بإطالؽ حركة مواجية قومية شاممة
خالؿ حرب حرب فمسطيف  .1948وكاف رد فعؿ الحكومة المبنانية مباش اًر ،إذ أصدرت

سمسمة ق اررات منعت بموجبيا الحزب مف عقد االجتماعات العمنية وحدثت عدة صدامات

بيف أعضاء الحزب والسمطة خالؿ احتفاالت آذار  1949وبعد االنتخابات البرلمانية
الممغاة لجأ عمى أثرىا سعادة إلى دمشؽ .استقبمو حسني الزعيـ ،وبعد شير ،سممو

لمسمطات المبنانية وفؽ صفقة يوـ 7تموز 1949فحاكمتو وأعدمتو فجر يوـ 7

تموز.1949

( )4ال يختمؼ مفيوـ الحضارة عف نظيره الخاص بالثقافة كثيرا ،فكالىما يشير إلى

طريقة حياة شعب معيف ،غير أف الحضارة ىي الكياف الثقافي األوسع ،أو بمعنى آخر

ىي أعمى تجمع ثقافي مف البشر وأعرض مستوى مف اليوية الثقافية يمكف أف يميز

اإلنساف عف األنواع األخرى .وىى تعرؼ بكؿ مف العناصر الموضوعية العامة مثؿ
المغة ،والتاريخ ،والديف ،والعادات ،والمؤسسات ،والتحقؽ الذاتي لمبشر .وىناؾ مستويات
لميوية لدى البشر ،فساكف القاىرة قد يعرؼ نفسو بدرجات مختمفة مف االتساع :مصري،

عربي ،مسمـ .والحضارة التي ينتمي إلييا ىي أعرض مستوى مف التعريؼ يمكف أف
يعرؼ بو نفسو ،أي أنيا "نحف" الكبرى التي نشعر ثقافيا بداخميا أننا في بيتنا ،في مقابؿ

"ىـ" عند اآلخريف خارجنا .وقد تضـ الحضارات عددا كبي ار مف البشر مثؿ الحضارة

الصينية ،أو عددا قميال مثؿ الكاريبي األنجموفوني .وعمى مدى التاريخ وجدت جماعات
صغيرة كثيرة ذات ثقافات مائزة وتفتقر إلى معيف ثقافي أوسع ليويتيا .وكانت الفروؽ

تتحدد حسب الحجـ واألىمية بيف الحضارات الرئيسية والفرعية أو بيف الحضارات

الرئيسية والحضارات الجييضة .وطبقا لينتنجتوف تتمثؿ الحضارات الرئيسية المعاصرة
في الصينية ،واليابانية ،واليندية ،واإلسالمية ،والغربية ،والروسية األرثوذوكسية،
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واألمريكية الالتينية ،فضال عف األفريقية .إال أف الباحثيف واف اتفقوا بشكؿ عاـ في

تحديدىـ لمحضارات الرئيسية في التاريخ وتمؾ الموجودة في العالـ الحديث ،فإنيـ غالبا

ما يختمفوف عمى إجمالي الحضارات التي ُوجدت في التاريخ .لمزيد مف المعمومات
راجع :صامويؿ ىنتنجتوف ،ترجمة طمعت الشايب ،صدام الحضارات ـ إعادة صنع
النظام العالمي( ،القاىرة :سطور ،)1998 ،ص  67ػ .85

( )5ىاري أوستريف ولفسوف عمـ بارز مف أعالـ االستشراؽ األمريكي في القرف

العشريف .أنجز مشروعاً ضخماً لدراسة بنية الفكر الديني .وأشرؼ عمى نشر المتف
الرشدي الذى حفظتو المغتيف العبرية والالتينية وضاع أصمو العربي .أستاذ بجامعة

ىارفارد .مف مؤلفاتو" :فمسفة فيموف"" ،فمسفة آباء الكنيسة"" ،نقد كريسكاس ألرسطو".

( )6لُقب أبو يوسؼ يعقوب بف اسحاؽ الكندي بػ"فيمسوؼ العرب" ألنو أوؿ مف اشتغؿ

بالفمسفة مف ذوي األصوؿ العربية .ازدىر في النصؼ الثاني مف القرف الثالث

اليجري/التاسع الميالدي .كاف في بدايتو معتزلياً .شارؾ في تيذيب الترجمات الفمسفية
عف اليونانية وعف السريانية .يمثؿ عمى وجو العموـ المغادرة مف الكالـ إلى الفمسفة.

( )7ىناؾ ثالثة أعماؿ ػ ُكتبت بالمغة العربية ػ تؤرخ لنشأة عمـ الكالـ ومراحؿ تطوره،
اثناف منيا لمسمميف ىما :الشيرستاني(1586ػ1153ـ) وابف خمدوف(1332ػ1456ـ)،
وواحد لييودي ىو موسى ابف ميموف(1135ػ .)1254كؿ مف الشيرستاني في "الممؿ

والنحؿ" ،وابف خمدوف في "المقدمة"ُ :يقدماف عمـ الكالـ ال بما ىو نسؽ موحد في مقابؿ
العقالنية الدينية عند مف اصطمح عمى تسميتيـ "الفالسفة" ،بؿ يقدمانو باألحرى بما ىو
نسؽ تتوزعو آراء مقابمة لفرؽ متعارضة فيما بينيا .وما يجمع بيف الشيرستاني وابف
خمدوف في تقديميما لعمـ الكالـ ىو أنيما ،عمى حيف يشيراف إلى بعض التأثيرات
الفمسفية عميو ،ال يذكراف أي تأثير مسيحي عمى عمـ الكالـ بوجو عاـ ،برغـ أف
الشيرستاني يتحدث عف تأثير مسيحى عمى اثنيف مف المتكمميف ،وأف ابف خمدوف يشير

مباشرة إلى نوع ما مف التأثير المسيحي عمى عمـ الكالـ في مجموعو عندما يقوؿ ،في
محاولتو لتفسير ترجمة األعماؿ العممية اليونانية ،ومف بينيا الفمسفة ،إلى المغة العربية،
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إف أحد أسبابيا كوف المسمميف "تشوقوا إلى االطالع عمى ىذه العموـ الحكمية بما سمعوا
مف األساقفة واألقسة المعاىديف بعض ذكر منيا وبما تسمو إليو أفكار االنساف فييا".

وعمى النقيض مف الشيرستاني وابف خمدوف ،كاف ابف ميموف ينتمي إلى مف ُيسموف في
ذلؾ الوقت عند المسمميف بالفالسفة ،مع أنو كانت لو فمسفتو الدينية الخاصة ،التي تميز
بيا عف المتكمميف كذلؾ ،حتى في بعض المعتقدات التي كانت مشتركة ػ كما يقوؿ ػ بيف

الييودية واإلسالـ جاء تصوره لعمـ الكالـ .وبناء عميو ،فإنو ُيقدـ عمـ الكالـ ،ال في
تطوره التاريخي عبر مرحمتي وجوده ،لكنو يقدمو باألحرى عمى نحو ما وجده في
عصره ،في القرف الثاني عشر ،بعد أف كانت فرقتا المعتزلة واألشاعرة ،عمى السواء قد

اكتسبتا الطابع الفمسفي ،كؿ منيما بطريقتو .لممزيد راجع :ىاري أ .ولفسوف ،ترجمة
مصطفي لبيب عبد الغني ،فمسفة المتكممين في االسالم( ،القاىرة :المجمس األعمى

لمثقافة ،المشروع القومي لمترجمة ،)2555 ،ص 95ػ.113

( )8انظر مثالً ىذه اآليات القرآنية" :ليس كمثمو شيء" ،سورة الشورى ،أية رقـ & 11
"لـ يكف لو كفواً أحد" ،سورة اإلخالص ،أية رقـ .4

( )9لفظ "مبتدعة"  Innovatorsالذى يصؼ ابف خمدوف بو كالً مف غالة المشبية

وأولئؾ الذيف استخدموا صيغة "جسـ ال كاألجساـ" ربما بدا ألوؿ وىمة أنو مستخدـ ىنا

بمعنى "ىراطقة"  Hereticsألف لفظ بدعة  Innovationيستخدمو مف بعد ػ وبالمعنى
الخاص لميرطقة ػ في االشارة إلى المعتزلة .غير أنو ،وبسبب تبني الحنابمة مؤخ ًار

لصيغة "جسـ ال كاألجساـ" وورود ىذه الصيغة أيضاً عمى لساف األشعري ،يتضح تماماً

ػ بحسب ولفسوف ػ أف ابف خمدوف يستخدـ ببساطة لفظ "مبتدعة" ىنا لمداللة عمى أولئؾ

الذيف استحدثوا شيئاً جديداً .ويتضح مف ىذا فيما يرى ولفسوف أيضاً ،تبعاً لما نعرفو مف

ابف خمدوف ،أف صيغة "جسـ ال كاألجساـ" قد استُخدمت لدى البعض مف أىؿ السنة في
معارضتيـ لمتشبيو الصريح وذلؾ قبؿ استخداميا عند ىشاـ بف الحكـ الشيعي الذى كاف

يقوؿ بالتشبيو الصريح.
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( )15مكانة االيطالي كرلو الفونسو نمينو مف بيف المستشرقيف جميعاً مكانة ممتازة ال
يساويو فييا ػ بحسب فيمسوفنا عبد الرحمف بدوي ػ غير جولتسيير ونمدكو .وىو يمتاز

ببحوثو التحميمية الدقيقة وسعة اطالعو عمى مختمؼ المسائؿ االسالمية والعربية.

( )11راجع :كرلو الفونسو نمينو" ،بحوث في المعتزلة" ،في عبد الرحمف بدوي(محرر

ومترجـ) ،التراث اليوناني في الحضارة االسالمية :دراسات لكبار المستشرقين( ،القاىرة:
دار النيضة العربية ،)1965 ،ص 173ػ.198

( )12اشتينر[1841ػ :]1889مستشرؽ سويديُ ،ولد في زيورخ  .1841ودرس الالىوت
والمغات الشرقية أوالً عمى يدي ىتسش1857ػ ،1875ثـ عمى يدي فميشر .ثـ صار في

1875أستاذاً لمعيد القديـ مف "الكتاب المقدس" والمغات السامية في جامعة زيورخ خمفاً
ألبرىرد اشرادر1836ػ ،1958مؤسس عمـ األشوريات في ألمانيا .توفي عاـ .1889

والعمؿ الذى اشتير بو اشتينر ىو كتابو :المعتزلة(.)1865

( )13لمعمالؽ عبد الرحمف بدوي كممات خطيرة عف جولدتسيير وصحبو تكفينا جيد

التعريؼ بالرجؿ ،كما أنيا تستحؽ التوقؼ أماميا طويالً .يقوؿ بدوي" :يشاء اهلل أف ييب
االسالـ ػ المقصود ىنا االسالـ كحضارة ػ مف األوروبييف مف يؤرخوف لو كسياسة

فيجيدوف التأريخ ،ومف يبحثوف فيو كديف وحياة روحية ،فيتعمقوف ىذا البحث ويبمغوف

الذروة فيو أو يكادوف ،ومف يقبموف عمى الجانب الفيمولوجي منو فيظفروف بنتائج عمى

جانب مف الخطر كبير .فكاف عمى رأس ىؤالء األخيريف تيودور ندلكو ػ صاحب كتاب
"تاريخ القرآف" ػ  ،وعمى رأس أولئؾ األوليف يوليوس فميوزف .وكاف سيد الباحثيف فيو مف

الناحية الدينية خاصة ،والروحية عامة ،اجنتس جولتسيير"!

( )14المنطؽ األرسطي في صميمو معني قبؿ كؿ شيء "بالطبيعة" الثابتة ال "بالفيزيقا"

المتغيره .ىو معني "باألنواع" مف حيث ماىياتيا األزلية التي ال تتغير بتغير الظروؼ

وتغير األفراد .فاالنساف مثالً ػ مف حيث ىو ماىية ثابتة ػ ىو موضوع العمـ ،وأما األفراد
الذيف يجيئوف وبذىبوف فال يتعمؽ بيـ عمـ يقيني ،واذف فميسوا مما يعنى بو المنطؽ.

وحتى إف ُذكر فرد مف األفراد ،فال ُيذكر مف حيث ىو فرد قائـ بذاتو ،بؿ ُيذكر مف حيث
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ىو حقيقة جزئية تتمثؿ فييا حقيقة النوع ،ولذلؾ ال يجوز في المنطؽ األرسطي أف

تُعرؼ فرداً ،ألف التعريؼ ينصرؼ إلى النوع وحده ،والتعريؼ ىو الصورة التى يتمثميا
الجوىر باعتباره موضوعاً لممعرفة ،ولو كممت لؾ تعريفات األنواع كممت لؾ المعرفة

بالوجود كمو .مف ىنا تتضح لنا ػ بحسب نقد جوف ديوي لو ػ بعض الجوانب الرئيسية في
المنطؽ األرسطي ،فأوالً :ليست صور ذلؾ المنطؽ صورية ،ألنيا ليست بمعزؿ عف

الكائنات الحقيقية التي منيا تتألؼ المعرفة العممية .ثانياً :تتألؼ المعرفة في صورىا

المنطقية مف التصنيؼ والتعريؼ ،فإذا صنفنا الكائنات القائمة في الطبيعة أنواعاً ،ثـ
عرفنا كؿ نوع بماىيتو ،كممت معرفة الكوف .وثالثاً :ليس ىنالؾ مجاؿ لمنطؽ يعنى

باختراع الجديد ،إذ أف حقائؽ األنواع كميا قائمة في نسؽ كامؿ مغمؽ ،وكؿ ما نستطبعو
ىو أف نكشؼ عما ىنالؾ ،وىذه ىي ميمة التعمـ ،فما التعمـ إال أف يظفر المتعمـ بما

ىو معموـ مف قبؿ ػ كالتمميذ حيف يتعمـ ما قد كاف مف قبؿ معموماً لممعمـ ،أو ما قد كاف

مف قبؿ معروضاً في كتاب .فميمة الباحث ىي أف يطوي األفراد الجزئية تحت النوع
الذى يتمثؿ فييا يماىيتو ،ثـ يحاوؿ أف يحدد تمؾ الماىية تحديداً عقمياً ،وىكذا لـ يكف
الختراع الجديد مكاف ،ما داـ األمر كمو مقصو اًر عمى وقوع االنساف عمى شيء كاف

موجود بالفعؿ .وىكذا كانت الصمة وثيقة بيف المنطؽ عند أرسطو وبيف مذىب اليوناف

في حقيقة الكوف .عمى أية حاؿ ،أىـ ما في المنطؽ عند أرسطو فيما يرى الفيمسوؼ

جوف ديوي ىو االستدالؿ القياسي  ،syllogismوقد بناه أرسطو عمى أساس فمسفتو
الوجودية التى كانت تجمد األنواع في ماىيات ثابتة .واذا كاف أمرىا كذلؾ ،كنا إذا
وصفنا ماىية نوع ما في المقدمة الكبرى ،ثـ ذكرنا في المقدمة الصغرى نوعاً يندرج

تحت النوع األوؿ ،جاءت النتيجة بأف النوع المشموؿ بشترؾ مع النوع الشامؿ في

جوىره .لممزيد عف المنطؽ األرسطي ونقده راجع :جوف ديوي ،ترجمة زكي نجيب
محمود ،المنطق :نظرية البحث( ،القاىرة :دار المعارؼ ،مكتبة الدراسات الفمسفية،

.)1965
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( )15أبو اليذيؿ العالؼ(752ػ845ـ) :ىو شيخ المعتزلة البصرييف .أخذ االعتزاؿ عف

"عثماف الطويؿ" أحد أصحاب "واصؿ بف عطاء" .اطمع عمى الفمسفة اليونانية وتأثر بيا

واقتبس مف أقواليا .بدأ مذىب المعتزلة يصطبغ معو بصبغة فمسفية .ذاعت شيرتو في

وعرؼ عنو أنو يقطع الخصـ بأقؿ الكالـ.
مجادلة الخصوـُ ،
( )16النظاـ المتوفي سنة 845ـ :ىو ابراىيـ بف سيار بف ىانيء البمخي ،أعظـ شيوخ
المعتزلة وأغزرىـ انتاجاً وأكثرىـ تعمقاً في دراسة الفمسفة .خمط كالـ الفالسفة يكالـ

المعتزلة .يري البغدادي صاحب "الفرؽ بيف الفرؽ" أنو أخذ أكثر أقوالو مف الثنوية
السمنية وجماعة نت الفالسفة .انفرد النظاـ بمسائؿ تخصو منيا نفي الجزء الذى ال
و ُ
يتج أز وقولو "بالطفرة" و"بالكموف" في تفسيره لطبائع األشياء .كما قاؿ بنظرية في الخمؽ

المتجدد لمعالـ عمى الدواـ.

( )17أبو موسى المزدار(أو المردار) عيسى بف صبيح .متكمـ ،زاىد ،تمميذ بشر بف

المعتمر وأستاذ الجعفريف .وافؽ استاذه بش اًر في القوؿ بالتولد وزاد عميو جواز وقوع فعؿ
واحد مف فاعميف عمى سبيؿ التولد .كاف شديد التطرؼ والمغاالة في عقائده.

( )18لممزيد عما ُعرؼ بػ"المحنة" ،راجع :ألفرد جيوـ" ،الفمسفة وااللييات" ،في مجموعة
مف الباحثيف ،ترجمة حسيف مؤنس وآخريف ،تراث االسالم( ،القاىرة :المركز القومي
لمترجمة ،المشروع القومي لمترجمة ،سمسمة ميراث الترجمة ،العدد رقـ ،)2557 ،1157

الجزء األوؿ285 ،ػ.284

( )19مصطفى عبد الرازؽ ،تمييد لتاريخ الفمسفة االسالمية( ،القاىرة :الييئة المصرية
العامة لمكتاب ،سمسمة العموـ االجتماعية ،)2557 ،ص355ػ.351

( )25حوؿ ظاىرة "العدوى النفسية" ،راجع :غوستاؼ لوبوف ،ترجمة عادؿ زعيتر ،اآلراء

والمعتقدات( ،تونس :دار المعارؼ لمطباعة والنشر ،)1995 ،ص135ػ.134

( )21راجع :حازـ خيري ،آالم من نسيج خاص ،كتاب منشور عمى االنترنت.

( )22لممزيد راجع :ىوارد ر .تيرنر ،ترجمة فتح اهلل الشيخ ،العموم عند المسممين،
(القاىرة :المجمس األعمى لمثقافة ،المشروع القومي لمترجمة.)2554 ،
58

( )23رتشارد ماؾ كيوف" ،موقؼ الفمسفة تجاه تنوع الثقافات" ،في مطبوعات اليونسكو،
ترجمة حافظ الجمالي ،أصالة الثقافات/مجموعة مقاالت من مطبوعات اليونسكو،

(القاىرة :االدارة العامة لمثقافة بو ازرة التعميـ العالي ،دار الفكر العربي ،)1963 ،ص
7ػ.37

( )24راجع تقويـ بدوي العاـ لمشروعو الخاص بتحقيؽ ونشر ما وصؿ إلى الحضارة

اإلسالمية مف التراث الفمسفي اليوناني .وراجع أيضاً عبارتو الخطيرة" :في وسع المرء أف
يجد ىذا التأثير الغامر لمفكر اليوناني في كؿ فروع العمـ ػ المنقوؿ منو والمعقوؿ ػ في

الحضارة اإلسالمية ،حتى ليمكف أف ُيقاؿ دوف أدنى مبالغة إنو لوال الفكر اليوناني لما
وجدت ثقافة عممية عند العرب والمسمميف في القروف الستة األولى مف اإلسالـ" .راجع:
عبد الرحمف بدوي ،دراسات ونصوص في الفمسفة والعموم عند العرب( ،بيروت:

المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ،)1981 ،ص7ػ.14

( )25محمد عبده ،رسالة التوحيد( ،بيروت؛ قبرص :الجفاف والجابي & دار ابف حزـ

لمطباعة والنشر والتوزيع ،)2551 ،ص62ػ.79

( )26الغزالي ،تحقيؽ عبد الحميـ محمود ،المنقذ من الضالل لحجة االسالم الغزالي،
(القاىرة :مكتبة األنجمو المصرية ،)1952 ،ص.65

( )27ىؿ يجرؤ باحث في دوائرنا الفكرية واألكاديمية ػ مثالً ػ عمى فضح وادانة سير
"النخاسيف ػ باعة البشر ػ" في مؤخرة الجيوش االسالمية الظافرة ،لشراء ما كاف يجود بو

الفاتح(!!) العربي السخي في الماضي ػ مف أسرى وسبايا ػ ،بأبخس األثماف ،دوف أف

يجد ىذا الباحث مف يرميو بالتجديؼ في عصمة االسالؼ وكماليـ!! لمتوسع في القراءة
حوؿ الموضوع ،راجع :عبده بدوي ،السود والحضارة العربية( ،القاىرة :الييئة المصرية

العامة لمكتاب.)1976 ،

( )28لممزيد عف المصطمحات السياسية في الحضارة اإلسالمية راجع :برنار لويس،
ترجمة إبراىيـ شتا ،لغة السياسة في اإلسالم( ،قبرص :دار قرطبة لمنشر والتوثيؽ

واألبحاث.)1993 ،
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( )29راجع :إجنتس جولدتسيير" ،موقؼ أىؿ السنة القدماء بإزاء عموـ األوائؿ" ،في
عبد الرحمف بدوي(محرر ومترجـ) ،التراث اليوناني في الحضارة اإلسالمية/دراسات
لكبار المستشرقين( ،القاىرة :دار النيضة العربية ،)1965 ،ص 123ػ.172

( )35لممزيد راجع :ميز ار لطؼ اهلل خاف ،ترجمة صادؽ نشأت وعبد النعيـ حسنيف،
جمال الدين األسد آبادي المعروف باألفغاني كما يقدمو ابن اختو مير از لطف اهل

خان( ،القاىرة :مكتبة األنجمو المصرية.)1957 ،

( )31راجع :أحمد أميف ،زعماء اإلصالح في العصر الحديث( ،القاىرة :مكتبة النيضة
المصرية ،)1948 ،ص 57ػ.121

( )32راجع عمى سبيؿ المثاؿ :جورج جي .إـ .جيمس ،ترجمة شوقي جالؿ ،الت ارث
المسروق/الفمسفة اليونانية فمسفة مصرية مسروقة( ،القاىرة :الييئة العامة لقصور

الثقافة ،سمسمة آفاؽ عالمية ،رقـ .)2558 ،65عبد الرحمف بدوي ،دور العرب في

تكوين الفكر األوروبي( ،القاىرة :ىيئة الكتاب ،مكتبة األسرة .)2554 ،عباس محمود

العقاد ،أثر العرب في الحضارة األوروبية( ،القاىرة :بدوف ناشر ،بدوف تاريخ).

( )33في بالدي ػ مثالً ػ جرى العرؼ عمى اعتبار خمسينيات وستينيات القرف الماضي

زمناً لمفف الجميؿ! فعادة ما تظير المذيعة "الحسناء" عمى شاشة التميفزيوف الوطني،

وىي تُحادث زميمة أو ضيفة أو ضيؼ ،عف ذلؾ العصر األسطوري الحالـ ،ونقاء
ضمائر وسرائر رواد الفف القُدامى ،في السينما والمسرح والرواية والقصة ....الخ! وال
تعميؽ لي عمى مثؿ ىذه األكذوبة الكبرى ،سوى شيادة سمعتيا مف الممثؿ المصري

أحمد رمزي ،وقد تجاوز الثمانيف مف عمره ،في لقاء أجرتو معو المخرجة الشييرة إيناس
الدغيدي أو "الجريئة" كما يطمقوف عمييا في بالدي(!!) .قاؿ رمزي ،بنبرة ال تخمو مف

ألـ عظيـ إنو كاف زمف الخوؼ .خاؼ الجميع ،حتى ىو شخصياً عمى حد تعبيره ،كما
استُغمت صانعات الروائع عمى نحو شديد االنحطاط.
( )34راجع لمكاتب" :اشكالية الوافد والموروث في الثقافة العربية" ،مقالة منشورة عمى
االنترنت.
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( )35ىانز ىينرش شيدر ،ترجمة عبد الرحمف بدوي ،روح الحضارة العربية( ،بيروت:
دار العمـ لممالييف .)1949 ،ص 7ػ.16

( )36عبد اهلل عزاـ ،العقيدة وأثرىا في بناء الجيل( ،صنعاء ،بيروت :مكتبة الجيؿ

الجديد ،دار ابف حزـ لمطباعة والنشر والتوزيع ،)1995 ،ص .152

( )37راجع ىذا العمؿ الموسوعي المييب :تيودور نولدكو ،ترجمة جورج تامر(وآخريف)،
تاريخ القرآن( ،بيروت :مؤسسة كونراد ػ أدناور.)2554 ،

( )38مف أىـ كتابات لسنج ىذا الكتاب :لسنج ،ترجمة حسف حنفي ،تربية الجنس
البشري( ،بيروت :دار التنوير لمطباعة والنشر والتوزيع.)2556 ،

( )39راجع لمكاتب" :فمسفة الضرار واقع كارثي" ،مقالة منشورة عمى االنترنت.

( )45المعمومات عف الجنسيف "السامي" و"الحامي" ُمستقاة مف ىذ المرجع :جوتييو،
ترجمة محمد يوسؼ موسى ،المدخل الى الفمسفة( ،القاىرة :بدوف ناشر)1945 ،

( )41ارنست رناف ،ترجمة عادؿ زعيتر ،ابن رشد والرشدية( ،القاىرة :دار احياء الكتب

العربية ،عبسى البابي الحمبي وشركاه ،)1957 ،ص 13ػ.18

( )42راجع لمكاتب" :أبطاؿ عظماء أـ باعة لصكوؾ الحرية" ،مقالة منشورة عمى
االنترنت.

( )43راجع تقديـ حسف حنفي لمرسالة :سبينوزا ،ترجمة حسف حنفي ،رسالة في الالىوت

والسياسة( ،القاىرة :مكتبة األنجمو المصرية ،)1991 ،ص 5ػ.156

( )44لممزبد عف آراء فيموف راجع :إميؿ برييييو ،ترجمة محمد يوسؼ موسى وعبد
الحميـ النجار ،اآلراء الدينية والفمسفية لفيمون االسكندري( ،القاىرة :و ازرة المعارؼ

العمومية & شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحمبي وأوالده بمصر.)1954 ،

( )45أحمد عمر ىاشـ ،قواعد أصول الحديث( ،القاىرة :دار الشباب لمطباعة،
 ،)1983ص 182ػ.184

( )46راجع عمى سبيؿ المثاؿ :أبو حنيفة النعماف & ابف ادريس الشافعي ،الفقو األكبر
في التوحيد( ،القاىرة :المطبعة العامرة الشرقية1324 ،ىػ).
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( )47محمد عبده ،م .س .ذ ،نفس الصفحات.

( )48راجع :يحيي ىويدي ،حياد فمسفي( ،القاىرة :و ازرة الثقافة واإلرشاد القومي،
المؤسسة المصرية العامة لمتأليؼ والترجمة والطباعة والنشر ،المكتبة الثقافية ،رقـ،83

 ،)1963ص5ػ.7

الغزلي ،م .س .ذ ،ص 66ػ .67وراجع أيضاً :نيقوال ريشر ،ترجمة محمد ميراف،
( )49ا
تطور المنطق العربي( ،القاىرة :دار المعارؼ.)1985 ،

( )55راجع التناوؿ الرشدي لمسألة "الرؽ" :االماـ أبي الوليد محمد بف أحمد بف محمد
بف أحمد بف رشد القرطبي ،بداية المجتيد ونياية المقتصد( ،القاىرة :شركة مكتبة

ومطبعة مصطفى البابي الحمبي وأوالده بمصر .)1975 ،الجزء الثاني.

( )51جاؾ ريسمر ،ترجمة خميؿ أحمد خميؿ ،الحضارة العربية( ،بيروت؛ باريس:
منشورات عويدات ،سمسمة عاـ  ،)1993 ،2555ص 91ػ.92

( )52ارجػػع عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ ال الحصػػر :نصػػر حامػػد ابػػو زيػػد ،نقــد الخطــاب الــديني،

(القػػاىرة :مكتبػػة م ػدبولي .)2553 ،حسػػف حنفػػي ،التـــراث والتجديـــد/موقفنـــا مـــن التـــراث
القديم( ،القاىرة :مكتبة األنجمو المصرية .)1987 ،حيدر ابػراىيـ ،الىوت التحرير/الدين
والثــورة فــي العــالم الثالــث( ،الخرطػػوـ :مركػػز الد ارسػػات السػػودانية .)2554 ،ولػػيـ سػػيدىـ

اليسػػوعي(محػػرر) ،الىـــوت التحريـــر/رؤيـــة عربيـــة إســـالمية مســـيحية( ،القػػاىرة :الييئػػة
المص ػرية العامػػة لمكتػػاب .)2558 ،محمػػد إقبػػاؿ ،تجديــد التفكيــر الــديني فــي االســالم،

(القػ ػػاىرة :دار اليدايػ ػػة لمطباعػ ػػة والنش ػ ػػر والتوزي ػ ػػع .)2556 ،المجمػ ػػس األعم ػ ػػى لمشػ ػػئوف
االسػػالمية ،تجديــد الفكــر االســالمي/أعمــال المــؤتمر العــام الـــ 21لممجمــس عــام ،2990

(القاىرة :و ازرة األوقاؼ ،المجمس األعمى لمشئوف االسالمية .)2559 ،كاتريف كالوسينج،

"تحميؿ منيج األستاذة أميمػة أبػو بكػر" ،فػي ىنرييتػو ىيػنش(محػرر) ،المـرأة والمـرأة/رؤيـة
لواقع المرأة المعاصر( ،القاىرة :الييئػة المصػرية العامػة لمكتػاب .)2515 ،صػادؽ جػالؿ

العظـ ،نقد الفكر الديني( ،بيروت :دار الطميعػة لمطباعػة والنشػر .)2553 ،محمػد سػعيد
العشػػماوي ،جــوىر االســالم( ،القػػاىرة :سػػينا لمنشػػر .)1993 ،عمػػي شػريعتي ،بنــاء الــذات
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الثوريــــة( ،بي ػػروت :دار األمي ػػر لمثقاف ػػة والعم ػػوـ .)2555 ،عم ػػي عب ػػد الػ ػرازؽ ،االســــالم
وأصــول الحكــم( ،القػػاىرة :دار اليػػالؿ ،كتػػاب اليػػالؿ .)2555 ،خالػػد محمػػد خالػػد ،مــن

ىنا..نبـدأ( ،القػاىرة؛ بغػداد :مؤسسػة الخػانجي بالقػاىرة & مكتبػة المثنػي ببغػداد.)1963 ،

جعف ػػر محم ػػد نمي ػػري ،الـــنيج االســـالمي..كيـــف( ،الق ػػاىرة :المكت ػػب المص ػػري الح ػػديث،
 .)1984القــانون رقــم  193لســنة  1061بشــأن إعــادة تنظــيم األزىــر والييئــات الت ـي

يشمميا والئحتو التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجميورية رقم  259لسنة  1075وفقـا

آلخر التعديالت ( ،القاىرة :الييئة العامة لشئوف المطابع األميرية.)1999 ،
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